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Abstract

Mahanakorn Accounting Company provides a wide-range of services such as accounting, bookkeeping,
tax auditing, personnel compensation, salary system, managing accounting system, finance, tax and others. It
was registered as a legal entity with Department of Business Development on February 15, 1995.
During the Cooperative Education, we found problem regarding business management with
complicated procedures that is affecting the delay of documents. We gave sample of Cable Houseware
Co.,Ltd. 's "Buying System for Industrial Company" which states the operational procedures and right buying
system. We also needed to make an agreement on the registration of arriving document and recording them in
the Express Program to solve the problems in the delayed documents and to avoid filling the form of PP30.
With regards to the stated problem, the solution was assigning accountants to call customers in advance
to prepare their correct and complete tax invoices. For hiring the company to do bookkeeping, the company
should explain to and make agreement with the customers to send all documents for recording in Express
Program; and cover the tax reports for convenience of taxpayers and for the correct and on schedule payment
of tax.

Keywords: Buying report recording procedure, tax report using Express Program, filling Value Added Tax
(PP 30)

ข

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัตคิ วำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั มหานครการบัญชี จ ากัด ได้จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105538019917 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 สถานประกอบการตั้งอยู่
เลขที่ 48/12-13 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
บริ ษทั มีความตั้งใจ มีความมุ่งมัน่ ที่จะให้บริ การดีที่สุด รับจัดทาบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชี และปรั บปรุ งรายการบัญชีเพื่อเสี ยภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามประมวลรั ษฎากร และ
กฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ลูก ค้าได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ด ้านภาษีอากรและตามที่ กฎหมายอื่น
กาหนดไว้ได้ครบถ้วน โดยผูม้ ีความชานาญและเชี่ยวชาญ ด้านมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร ที่มี
ประสบการณ์ เพื่อให้ผบู้ ริ หารทราบถึงผลการด าเนิ นงาน ฐานะการเงิ นของกิ จการรวมถึง สภาพ
คล่องทางด้านการเงิน และใช้สิทธิลดหย่อนด้านภาษีให้ถกู ต้องครบถ้วน
บริ การของบริ ษทั และการใช้บริ การ มีดงั นี้
- ให้บริ การจัดทาบัญชี-ตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ,พระราชบัญญัติการ
บัญชีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ให้บริ การให้คาปรึ กษาด้านบัญชีและภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร
- ให้บริ การวางระบบบัญชีภาษีอากรแบบครบวงจร
- ให้บริ การจัดทาและยืน่ แบบแสดงรายการเสียภาษี ทุกประเภท
- ให้บริ การจดทะเบีย นจัดตั้งบริ ษทั ห้างหุ ้น ส่ ว น ร้านค้า และยกเลิกกิ จการหรื อ
เปลี่ยนแปลงกิจการ
- ให้บริ การด้านประกันสังคมแบบครบวงจร ฯลฯ

2
ลักษณะงานที่ทางบริ ษทั มหานครการบัญชี จากัด ได้มอบหมายให้นักศึกษาสหกิ จ
ศึกษาปฏิบตั ิงาน คือ
- คัดแยกเอกสารออกเป็ นประเภทต่างๆ เช่น บิลซื้อ บิลขาย ค่าใช้จ่ายอื่น เป็ นต้น
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากทางลูกค้าที่นามาให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
ว่ามีรายการที่กรมสรรพากรได้กาหนดไว้ในใบกากับภาษีที่ตอ้ งมีครบถ้วนหรื อไม่
- เมื่อเอกสารมีรายการที่กรมสรรพากรได้กาหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ก็จะนาเอกสารนั้น
มาบันทึกรายการซื้อ รายการขาย และค่าใช้จ่ายอื่น ลงโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ปของทางบริ ษทั ฯ
- เมื่อบันทึกรายการซื้อ รายการขาย เรี ยบร้อยแล้ว ก็จะนาภาษีซ้ื อ และภาษีขาย ที่ได้
นาส่งกรมสรรพากรในรู ปการยืน่ แบบแสดงรายการเสียภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรื อ ภ.พ.30
- บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่สามารถขอคืนภาษีได้ ค่าใช้จ่ายต้องห้าม ลงโปรแกรมบัญชี
สาเร็ จรู ปของทางบริ ษทั ฯ
- บันทึกการตัดเจ้าหนี้ ลูกหนี้ จากใบสาคัญรับ สาคัญจ่าย โดยมีการจ่ายชาระหนี้ และ
รับชาระหนี้ ในรู ปของเงินสด เงินโอน และเช็ครับ
จากงานที่นกั ศึกษาสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน ได้พบปัญหาจากระบบ
บัญชีซ้ือ ซึ่งปัญหาที่พบ คือ
- เอกสารที่ลกู ค้าส่งมาให้กบั ทางบริ ษทั ฯ มีความล่าช้า ทาให้การทางานของพนักงาน
บัญชีและนักศึกษาสหกิจศึกษามีความล่าช้าไปด้วย จึงไม่สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ให้ทนั ตรง
ต่อเวลาตามที่กรมสรรพากรได้กาหนดไว้
- เอกสารที่ลกู ค้าส่งมาให้กบั ทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบตามระบบบัญชีซ้ือ
- เอกสารค่าใช้จ่าย เช่น บิลค่าน้ ามัน ค่าใช้จ่ายอื่น ที่สามารถนาเข้า Vat ได้ แต่ขอ้ มูล
ในใบกากับภาษีน้ นั ไม่ครบถ้วน ทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดแยกเอกสาร
- เอกสารการซื้อ-ขาย ของลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารมา แต่ส่งใบแจ้งยอดมาให้ ทาให้ตอ้ ง
โทรแจ้งลูกค้า และรอลูกค้าส่งเอกสารกลับมาให้ จึงทาให้เกิดความล่าช้าอีกขั้นหนึ่ง
จากปัญหาที่นกั ศึกษาสหกิจศึกษาได้พบข้างต้น จึงขอยกปัญหานี้ มาจัดทาโครงการ
สหกิ จ ศึก ษาในหัว ข้อโครงการ เรื่ อง ระบบบัญ ชี ซ้ื อ ธุ ร กิจ อุต สาหกรรม ขึ้ น มา เพื่อศึก ษา
เกี่ยวกับระบบบัญชีซ้ือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่ได้
พบในข้างต้น เพื่อเป็ นประโยชน์หรื อเป็ นแนวทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ ได้นาไปแก้ไข และช่วย
ลดปัญหาความล่าช้าในการทางานให้เป็ นไปตามที่กรมสรรพากรได้กาหนดไว้
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระบบบัญชีซ้ือให้สมบูรณ์
1.2.2 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจของแบบฟอร์มเอกสารงานบัญชี
1.2.3 เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีซ้ือและภาษีซ้ือ
1.2.4 เพื่อแก้ปัญหาการความล่าช้าในการส่งเอกสารของลูกค้าเพื่อนามาจัดทาบัญชี
1.2.5 เพื่อได้เรี ยนรู้ข้นั ตอนและการทางานจริ ง ที่สามารถทาให้มองภาพรวมของการ
ปฏิบตั ิงานจริ งได้
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ศึกษาเอกสารบัญชีที่ตอ้ งจัดทาของ บริ ษทั มหานครการบัญชี จากัด
1.3.2 ศึกษาแบบฟอร์มเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้องเช่น ใบสาคัญรับเงิน ใบสาคัญจ่ายเงิน
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
1.3.3 ศึกษาการบริ หารงานเอกสารการจัดเก็บเอกสาร
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบบัญชีซ้ือ
1.4.2 ได้ความรู้ความเข้าใจของแบบฟอร์มเอกสารงานบัญชีมากยิง่ ขึ้น
1.4.3 ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีซ้ือและภาษีซ้ือไม่ขอคืนมากยิง่ ขึ้น
1.4.4 ช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการส่งเอกสารของลูกค้าเพื่อนามาจัดทาบัญชี
1.4.5 ได้เรี ย นรู้ ข้ ัน ตอนและการทางานจริ งที่ ส ามารถท าให้มองภาพรวมของการ
ปฏิบตั ิงานจริ งได้

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
2.1 แนวคิดทางทฤษฎีระบบบัญชีซื้อ
กิตติชยั ถาวรธรรมฤทธิ์ (2556, หน้า 138-143) ระบบบัญชีซ้ือ จะประกอบด้วยระบบการขอซื้ อ
ระบบการสัง่ ซื้อ ระบบการรับของ และระบบการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ฐานข้อมูลของระบบซื้อแฟ้ มข้อมูล
การขอซื้อ แฟ้ มข้อมูลการสัง่ ซื้อ แฟ้ มข้อมูลประวัติผขู้ าย แฟ้ มข้อมูลราคาซื้ อ แฟ้ มข้อมูลสิ นค้าคงเหลือ
แฟ้ มข้อมูลรับของ แฟ้ มข้อมูลเจ้าหนี้ โดยควรมีวิธีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ ยงที่จะ
เกิดข้อผิดพลาดตลอดจนสามารถจัดทารายงานเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้เพื่อการตัดสินใจ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของระบบบัญชีซ้ือ มีดงั นี้
2.1.1 ระบบการขอซื้อ
2.1.2 ระบบการสัง่ ซื้อ
2.1.3 ระบบการรับของ
2.1.4 ระบบบัญชีเจ้าหนี้
แนวความคิดในขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของระบบบัญชีซ้ือที่แตกต่างกัน มีดงั นี้
2.1.1) ระบบการขอซื้อ ทุกสิ้นวันพนักงานคลังสินค้าจะตรวจสอบปริ มาณสิ นค้าแต่ละชนิ ดว่า
ลดลงหรื อต่ ากว่าจุ ด สั่งซื้ อ ใหม่หรื อไม่ ถ้าถึ งแล้ว ก็ จ ะจัด ท าใบสั่ง ซื้ อ ขึ้ น มาและให้หัว หน้าแผนก
คลังสินค้าลงนามอนุมตั ิ ก่อนที่จะส่งใบขอซื้อไปยังแผนกจัดซื้อ และแผนกบัญชีเจ้าหนี้
2.1.2) ระบบการสั่งซื้อ แผนกจัด ซื้อได้รับการขอซื้อจากแผนกคลังสิ นค้า พนักงานจัดซื้อจะ
คัดเลือกผูข้ าย โดยพิจารณาจากเช่น ราคาซื้อสินค้า ระยะเวลาในการส่ งมอบสิ นค้า บริ การหลังการขาย
คุณภาพของสินค้า เป็ นต้น เมื่อคัดเลือกผูข้ ายที่เหมาะสมได้แล้ว พนักงานจะจัดทาใบสัง่ ซื้อ
2.1.3) ระบบการรับของ เมื่อสิ นค้าที่สั่งซื้อมาถึงกิจการ ผูข้ ายจะส่ งใบส่ งของมาให้พร้อมกับ
สินค้า แผนกรับของจะตรวจสอบปริ มาณ และคุณภาพของสินค้าว่าตรงตามใบสัง่ ซื้อหรื อไม่ เมื่อถูกต้อง
ครบถ้วน พนักงานรับของจะลงนามในใบสัง่ ของหรื อใบกากับสินค้าของผูข้ าย
2.1.4) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เมื่อกิจการได้รับสิ นค้า ผูข้ ายจะส่ งใบกากับสิ นค้าหรื อใบแจ้งหนี้ มา
ให้ พนักงานบัญชีจดั ทาใบสาคัญจ่ายและบันทึกรายการในสมุดบัญชีได้ 2 วิธี
2.1.4.1) วิธีที่ 1 ไม่ใช้ระบบใบสาคัญจ่าย กิจการบันทึกรายการในสมุดรายวันซื้ อแล้ว
ผ่านรายการไปบัญชีเจ้าหนี้ รายตัว
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2.1.4.2) วิธีที่ 2 ใช้ระบบใบสาคัญบันทึ กลงในใบทะเบี ยนใบสาคัญ พนัก งานบัญชี
เจ้าหนี้จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ตรวจสอบรายการสินค้าแต่ละรายการ ตรวจสอบ
ปริ มาณและราคาต่อหน่วยแต่ละรายการ ตรวจสอบวันที่ขอซื้อ วันที่สง่ั ซื้อ วันที่รับของให้สอดคล้องกัน
ตรวจสอบเงื่อนไขการจ่ายชาระเงิน พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ จะต้องบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายหรื อบัญชีซ้ือให้
เหมาะสมแก่กรณี จากนั้นจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ ม ทุกสิ้ นเดือน พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ สรุ ปยอดของสมุด
รายวันซื้อหรื อทะเบียนใบสาคัญและจัดทาใบสาคัญทัว่ ไป ส่งให้แผนกบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
2.2 แนวคิดทางทฤษฎีระบบการจ่ายเงิน
กิต ติ ชัย ถาวรธรรมฤทธิ์ (2556, หน้า 152-157) ระบบการจ่ายเงิ น เป็ นระบบสารสนเทศที่
เกี่ ย วกับระบบเงิ น สดย่อ ย และระบบเงิ น ฝากธนาคาร ฐานข้อ มูล ที่ สาคัญ ในระบบนี้ ได้แ ก่ ข ้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ประกอบด้วย แฟ้ มข้อมูลเงินสดย่อย แฟ้ มข้อมูลเช็คจ่าย แฟ้ มข้อมูลเงิน
ฝากธนาคาร รายงานของระบบการจ่ายเงินมีประโยชน์เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน และช่วยในการควบคุม
และการวางแผนงานของกิจการ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของระบบการจ่ายเงิน มีดงั นี้
2.2.1 ระบบเงินสดย่อย กิจการตั้งวงเงินสดย่อยโดยแผนกการเงินจ่ายเงินให้ผรู้ ักษาเงินสดย่อย
เก็บไว้ ผูร้ ักษาเงินสดย่อยจ่ายเงินให้แก่ผขู้ อเบิกเงินสดย่อย ผูร้ ักษาเงินสดย่อยขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย
เมื่อเงินสดย่อยใกล้หมด กิจการอาจเพิ่มหรื อลดวงเงินสดย่อยตามความเหมาะสม
2.2.2 ระบบเงินฝากธนาคาร การจ่ายชาระเงินด้วยเช็คธนาคารจ่ายเพื่อชาระหนี้ ค่าสิ นค้ากิจการ
ควรจ่ายชาระภายในเวลาที่ได้รับส่วนลดเงินสด เมื่อถึงกาหนดจ่ายเงิน พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ ตรวจสอบ
ใบสาคัญจ่ายพร้อมเอกสารประกอบแล้วส่งไปแผนกการเงิน
2.3 ความสาคัญของการใช้ เอกสารชนิดต่าง ๆ
(สมเดช โรจน์ คุ รี เ สถี ยร และคณะ. 2546 : 54) การจัด ระบบเอกสารทางการเงิ น จะต้อ ง
สอดคล้องกับงานของฝ่ ายบัญชีหรื อฝ่ ายอื่น ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจะต้องคานึงถึงสภาพธุรกิจและรายการค้า
ที่เกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งต้องมี การจดบันทึกไว้ให้ทนั ต่อเหตุการณ์ เพื่อนาไปเป็ นหลักฐานที่จะ
บันทึกบัญชีและจัดทารายงาน ทางการเงินต่อไป การใช้แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่กิจการได้ทาขึ้ นและ
ใช้ใ นกิ จ การเอง หรื อ เอกสารที่ กิ จ การได้ส่ ง ไปยัง บุ ค คลภายนอก และได้รั บ เอกสารมาจาก
บุคคลภายนอก ความสาคัญ ของการใช้แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ
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เอกสารที่เกี่ยวข้องข้องโดยทัว่ ไปที่กิจการต้องจัดเก็บเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี ได้แก่
2.3.1 เอกสารภายนอกที่กิจการได้รับจาก Supplier เช่น ใบส่ งของ/ใบกากับภาษี ใบวางบิล/ใบ
แจ้งหนี้ เป็ นต้น
2.3.2 เอกสารที่กิจการจัดทาขึ้นเพื่อใช้ภายในกิจการ เช่น ใบสาคัญรับ ใบสาคัญจ่าย โดยจะต้อง
มีการระบุวิธีการคานวณต่าง ๆที่ใช้ประกอบการจัดทาเอกสาร
เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับระบบบัญชีซื้อ
1. ใบสัง่ ซื้อ (จากแผนกจัดซื้อ)
2. ใบรับของ (จากแผนกพัสดุ)
3. ใบส่งของ/ใบกากับภาษีซ้ือต้นฉบับ (เอาไว้ทารายงานภาษีมลู ค่าเพิ่มตอนสิ้นเดือน)
4. สาเนาใบส่งของ/ใบกากับภาษีซ้ือ (จะได้รับตอนที่ผขู้ ายนามาพร้อมใบวางบิล)
5. ใบวางบิล
ลักษณะของการวางระบบบัญชีที่ดี
1. สานัก งานบัญชีสามารถใช้ขอ้ มูลที่ แท้จริ ง และเที่ยงตรงในการดาเนิ นงานโดยแสดงเป็ น
จานวนเงินทุกรายการ
2. ส านัก งานบัญ ชี ส ามารถเปรี ยบเที ย บข้อมูลในอดี ต กับ ปั จ จุ บัน ได้ง่า ยและรวดเร็ ว เพื่ อ
ประโยชน์ในการจัดทางบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
3.สานัก งานบัญชี สามารถน าเสนองบการเงิ นเพื่อใช้ประโยชน์ ในการบริ หาร และการกู้ยืม
เงินทุนมาดาเนินธุรกิจจากเจ้าหนี้
4. สานักงานบัญชีสามารถใช้ควบคุมและป้ องกันการรั่วไหล การใช้เงินมากเกินความจาเป็ น
รวมทั้งการลักขโมยและการปฏิบตั ิของพนักงานที่ผดิ พลาด
5. สานักงานบัญชีสามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้น ฐานเพื่อใช้ในการค านวณภาษีที่ธุรกิจต้องชาระ
ให้แก่สรรพากรตามกฎหมายประมวลรัษฎากร
ลักษณะของเอกสารที่ดี
(สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ. 2546 : 59) รู ปแบบของเอกสารที่ใช้ในการดาเนินกิจการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีขอ้ ความและ รู ปแบบดังต่อไปนี้
1. ชื่อ ที่อยูข่ องบริ ษทั
2. เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร
3. ชื่อของเอกสารที่ใช้
4. เล่มที่ เลขที่ของเอกสาร
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5. วันที่ที่ได้ออกเอกสาร
6. ลักษณะของกระดาษควรใช้สีแตกต่างกันในกรณี ที่มีสาเนา
7. กระดาษที่ใช้ทาเอกสารไม่ควรมีขนาดบางจนเกินไป
8. ระบุเอกสารต่าง ๆ ว่าเป็ นของแผนกหรื อฝ่ ายใด
9. ใช้สาเนาเท่าที่จาเป็ น และกระดาษไม่หนาจนเกินไป
10. รู ปแบบของเอกสารที่คล้ายกันควรนามารวมกันเพื่อไม่มีเอกสารซ้ า
ประโยชน์ ของเอกสาร
ในการดาเนินธุรกิจให้ถกู ต้องและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็ นบันทึกรายการ การจัดหมวดหมู่
ประเภทของบัญชีเพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลของธุรกิจ ในการสรุ ปผล การจัดทารายงานการเงิน
เช่น งบดุล งบกาไรขาดทุน หรื อรายงานประกอบอื่นๆ ให้ผบู้ ริ หารหรื อนักบัญชี และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์ การออกแบบระบบเอกสารที่มีประสิทธิภาพได้ดงั นี้
1. ช่วยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการบันทึกรายการค้า
2. ช่วยลดความผิดพลาดในการออกเอกสารหลายชุด
3. ช่วยในการประสานงานระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ ภายในองค์กรได้ชดั เจนและถูกต้องยิง่ ขึ้น
4. กรณี ที่พบความผิดพลาดด้านเอกสารต่าง ๆ เกิดขึ้น ก็สามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้
ง่าย เพื่อหาสาเหตุนาไปปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
5. ช่วยบันทึกผลงานที่ผา่ นมาซึ่งจะทาให้ผบู้ ริ หารได้ทราบความเคลื่อนไปความคืบหน้า ของ
การบริ หารงานของกิจการ
6. ช่วยในการวางแผนงานควบคุมการรับเงิน และจ่ายเงินของกิจการได้สะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
7. ช่วยในการควบคุมตรวจสอบภายในให้รัดกุมยิง่ ขึ้น
8. ช่ว ยในการวางแผนการจัดองค์กรในการระบุหน้าที่ความรั บผิด ชอบของแต่ละฝ่ ายแต่ ละ
บุคคล
2.4 วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
(กรอนงค์ จงอรุ ณ งามแสง. 2551) ระบบบัญ ชีสาหรั บการจัดซื้ อ เป็ นระบบที่ เกี่ ยวกับการ
สารวจ การสอบถาม จนถึงการซื้อวัตถุดิบ สินค้าสาเร็ จรู ป เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ เข้ามาเพื่อใช้ในการ
ประกอบกิจ การประเภทของการซื้อสิ น ค้าแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ซื้ อสิ นค้าเป็ นเงิน เชื่อ เป็ นการซื้ อ
สินค้าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระค่าสินค้าในทันทีที่ได้รับสิ นค้า และซื้อสิ นค้าเป็ นเงินสด เป็ นการซื้อสิ นค้าที่
ต้องจ่ายชาระค่าสินค้าเมื่อได้รับสินค้าในที่น้ ี จะขอกล่าวถึงการซื้อสินค้าเงินเชื่อก่อน
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(กรอนงค์ จงอรุ ณงามแสง. 2551) ระบบใบสาคัญจ่าย เหมาะสมกับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ เช่น
กิจการอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายการเกี่ยวกับใบซื้อเป็ นจานวนมาก ในระบบใบสาคัญจ่าย เมื่อมีรายการซื้ อ
ทุกรายการจะบันทึกไว้ในทะเบียนใบสาคัญจ่าย (Voucher Register) เมื่อถึงกาหนดชาระเงินจะบันทึก
การชาระเงินในทะเบียนเช็ค
(วิภาวี ศรี คะ. 2546) กระบวนการและวิธีการ ธุรกิจชุมชนทั้งหมดได้มีการจัดทาบัญชี มีการ
บันทึกทั้งระบบมือ และระบบคอมพิวเตอร์โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบในการบันทึกบัญชี มีการใช้
สมุดบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีอย่างง่ายผูจ้ ดั ทาบัญชีมีท้งั ออกใบเสร็ จรับเงินเมื่อมีรายรับทุกครั้ง บันทึกบัญชี
ทุกครั้งที่มีรายการเกิดขึ้น

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั มหานครการบัญชี จ ากัด ได้จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105538019917 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 สถานประกอบการตั้งอยู่
เลขที่ 48/12-13 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
บริ ษทั มีความตั้งใจ มีความมุ่งมัน่ ที่จะให้บริ การที่สุด จัดทาบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
และปรับปรุ งรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีอากรให้ถกู ต้องครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้ลูกค้าได้รับสิ ทธิประโยชน์ดา้ นภาษีอากรและตามที่กฎหมายอื่นกาหนดได้
ครบถ้วน

รูปที่ 3.1 แผนที่ บริษทั มหานครการบัญชี จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการให้ บริการหลักขององค์กร
3.2.1 ให้บริ การจัดทาบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี,พระราชบัญญัติการบัญชี 2543
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 ให้บริ การให้คาปรึ กษาด้านบัญชีและภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร
3.2.3 ให้บริ การจัดทาและยืน่ แบบแสดงรายการเสียภาษี ทุกประเภท
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร

ประธานกรรมการผูจ้ ดั การ

ผู้จดั การ
ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายบริหาร
บัญชีทีม1

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล/การเงิน

บัญชีทีม2

เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย ภ.ง.ด3,53

บัญชีทีม3

เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย ภ.ง.ด.1,ประกันสังคม

นางสารธนาพร นิลศรี
นางสาววิภาดา วรรณขันธ์
รูปที่ 3.2 แผนผังองค์กร

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายรับ – ส่งเอกสาร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้ รับมอบหมาย
1. นางสาวธนาพร นิลศรี
2. นางสาววิภาดา วรรณขันธ์

ตาแหน่งผูช้ ่วยผูท้ าบัญชี
ตาแหน่งผูช้ ่วยผูท้ าบัญชี

ลักษณะการทางาน
เริ่ มจากการคัด แยกเอกสาร ออกเป็ นหมวดต่ างๆ เช่ น บิ ลน้ ามัน บิลค่ าทางด่ ว น และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็ นต้นต่อมาเมื่อคัดแยกเอกสารออกเป็ นหมวดต่างๆแล้ว ให้ตรวจสอบดูว่าเอกสาร
ที่จะต้องใช้มีเลขประจาตัวเสียภาษี ,ชื่อและที่อยูท่ ้งั ผูซ้ ้ือและผูข้ าย,และระบุสานักงานใหญ่หรื อสาขา
วันเดือนปี หรื อไม่แล้วขาดอะไรบ้าง ต่อมาตรวจสอบความถูกต้องรายงานภาษีซ้ื อและรายงานภาษี
ขาย ใบสาคัญรับ ใบสาคัญจ่าย ลงบันทึกรายการในโปรแกรม Express แล้วจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ ม
ของบริ ษทั นั้นๆ เช่น แฟ้ มใบสาคัญรับ แฟ้ มใบสาคัญจ่าย แฟ้ มภาษีซ้ือและขาย
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณนฤมล บวรกิจวันชัย ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายบัญชีทีม3 บริ ษทั มหานครการบัญชี จากัด
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ าน
ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 เป็ นระยะเวลา 14 สัปดาห์
3.7 ขั้นตอนและวิธกี ารดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษาหัวข้อรายงาน
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมศึกษาหัวข้อรายงานที่เหมาะสมและได้ปฏิบตั ิจริ ง
3.7.2 เลือกหัวข้อรายงาน
ศึก ษาปั ญหาที่ พบในการปฏิบัติ งานแล้ว ปรึ ก ษาพนัก งานที่ ปรึ ก ษาและอาจารย์ที่
ปรึ กษาเพื่อเลือกหัวข้อรายงาน
3.7.3 รวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลทาโครงงานนั้น หากเป็ นข้อมูลทางด้านทางานใช้วิธีการ
ปฏิบตั ิงานจริ งแล้วนามาเรี ยบเรี ยงแล้วเขียนออกมาอย่างละเอียด แต่มีขอ้ มูลบางส่ วนที่เป็ น
ข้อมูลเกี่ยวกับทางสถานประกอบการผูจ้ ดั ทาใช้วิธีการสอบถามพนักงานที่ปรึ กษา
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3.7.4 จัดทารายงาน
นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจัดทารายงาน
3.7.5 นาเสนอรายงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ค.59

มิ.ย.59

ก.ค.59

ส.ค.59

1. รวบรวมข้อมูล
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลและ
หัวข้อรายงาน
3. เรี ยบเรี ยงเนื้ อหา/
รายละเอียดโครงงาน
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล
5. นาเสนอโครงการ
ตารางที่ 3.1 ตารางขั้นตอนการดาเนินงาน
3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1.8.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์
1.8.2 เครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์
1.8.3 เครื่ องคานวณเลข
1.8.4 เครื่ องถ่ายเอกสาร
1.8.5
ซอฟต์แวร์
1.8.6
1.8.7
1.8.8

กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรมสาเร็ จรู ปการบัญชี Express

ก.ย.59

บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
4.1 แนวทางการแก้ ไขปัญหาที่พบในระบบบัญชีซื้อ
จากปั ญ หาที่ พบบ่ อยครั้ งดังที่ได้กล่าวไว้ในบทน า ก็คื อได้พบปั ญหาจากระบบบัญ ชีซ้ื อซึ่ ง
ปัญหาที่พบ ดังนี้
- เอกสารที่ลกู ค้าส่งมาให้กบั ทางบริ ษทั ฯ มีความล่าช้า ทาให้การทางานของพนักงานบัญชีและ
นัก ศึก ษาสหกิ จ ศึก ษามีค วามล่าช้าไปด้ว ย จึ งไม่สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ให้ทนั ตรงต่ อเวลาตามที่
กรมสรรพากรได้กาหนดไว้
-

เอกสารที่ลกู ค้าส่งมาให้กบั ทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบตามระบบบัญชีซ้ือ

เอกสารค่ าใช้จ่ าย เช่ น บิ ลค่ าน้ ามัน ค่าใช้จ่ ายอื่น ที่ สามารถน าเข้า Vat ได้ แต่ ข ้อมูลใน
ใบกากับภาษีน้ นั ไม่ครบถ้วน ทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดแยกเอกสาร
เอกสารการซื้อ-ขาย ของลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารมา แต่ส่งใบแจ้งยอดมาให้ ทาให้ตอ้ งโทรแจ้ง
ลูกค้า และรอลูกค้าส่งเอกสารกลับมาให้ จึงทาให้เกิดความล่าช้าอีกขั้นหนึ่ง
การแก้ปัญหาคื อพนัก งานบัญชี จ ะต้องโทรแจ้งให้กบั ทางลูก ค้าได้ทราบหรื อโทรล่ ว งหน้า
เพื่อที่จะให้ลกู ค้าเตรี ยมเอกสารให้กบั ทางพนักงานบัญชี หรื อก่อนที่จะทาการรับจ้างทาบัญชีควรอธิบาย
หรื อทาข้อตกลงให้กบั ทางลูกค้าได้รับทราบถึงการส่ งเอกสารมาให้กบั ทางสานักงานบัญชีเพื่อที่ จะให้
พนักงานบัญ ชีได้ทาการคียเ์ อกสารเข้าโปรแกรมบัญชีเพื่อไม่ให้เกิ ดความล่าช้าในการทางานของทั้ง
พนักงานบัญชีและทางลูกค้า และต้องมีการวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลในระบบบัญชีซ้ื อให้รอบครอบ
และครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลที่ดี
ดังนั้น จึ งขอยกตัวอย่าง ระบบบัญชี ซ้ื อ ธุ รกิ จ อุต สาหกรรม บริ ษ ัท เอเบิ้ ล เฮ้าแวร์ จ ากัด ที่
นักศึกษาสหกิจศึกษาได้ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานบัญชีในการศึกษาเกี่บยวกับระบบ
บัญชีซ้ือ และศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานเอกสารระบบบัญชีซ้ือที่ถกู ต้อง
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านเอกสารระบบบัญชีซื้อที่ต้องจัดทามีดังต่อไปนี้
4.2.1 ศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมาเกีย่ วกับบริษัท
บริ ษ ัท เอเบิ้ ล เฮ้าแวร์ จ ากัด ได้จ ดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุค คลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105546079702 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สถานประกอบการตั้งอยู่
เลขที่ 85/2 ตาบล อ้อมน้อย อาเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74130 มีทุนจดทะเบียน 2 ล้าน
บาท ประเภทธุรกิจ ขาย ผลิต จาหน่ายเครื่ องครัว ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ผังระบบบัญชีซ้ือของบริ ษทั เอ
เบิ้ล เฮ้าแวร์ จากัด

รู ปภาพที่ 4.1 ตัวอย่างผังระบบบัญชีซ้ือ
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4.2.2 คัดแยกประเภทของเอกสาร
หลังจากที่เราได้รับเอกสารจากลูกค้าแล้ว ในขั้นตอนแรกก่อนที่จะน าเอกสารเหล่านั้นมาใช้
บันทึกบัญชีได้ เราต้องทาการคัดแยกเอกสารที่สามารถใช้บนั ทึกบัญชีได้และไม่ได้ก่อน โดยเริ่ มจากการ
ตรวจดูว่าชื่อกิจการและที่อยูใ่ นเอกสารเหล่านั้นตรงกับความเป็ นจริ งของกิจการนั้นๆหรื อเปล่า เมื่อเรา
คัดแยกเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละประเภทแล้ว ในขั้นตอนต่อไปเราต้องมาตรวจดูว่าเอกสารใดบ้าง
ที่เราสามารถใช้ได้ในทางภาษี ผูป้ ระกอบการมีหน้าที่ตอ้ งออกใบกากับภาษีเต็มรู ปแบบตามมาตรา 86/4
และสาเนาใบกากับภาษีโดยส่งมอบต้นฉบับใบกากับภาษีให้แก่ผซู้ ้ือสินค้า และเก็บสาเนาใบกากับภาษี
ไว้เพื่อใช้ลงบัน ทึ ก รายงานภาษี ซ้ื อและภาษี ข าย ในการซื้อสิ น ค้า หรื อผูบ้ ริ ก ารจะต้องเก็บต้น ฉบับ
ใบกากับภาษีไว้ โดยลักษณะของใบกากับภาษีที่ถกู ต้องและสามารถนาเอาภาษีซ้ือไปหักกับภาษีขายได้
ต้องมีลกั ษณะหรื อต้องมีรายการดังต่อไปนี้
1. คาว่า “ใบกากับภาษี”
2. เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรของผูข้ าย
3. กรณี มีเอกสารอื่นประกอบในชุดของใบกากับภาษีจะต้องมีขอ้ ความว่า “เอกสารออกเป็ น
ชุด” และ “ต้นฉบับ” ในใบกากับภาษี
4. ชื่อ ที่อยู่ ของผูข้ ายสินค้าหรื อให้บริ การ
5. ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ือสินค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
6. เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของผูซ้ ้ือหรื อผูร้ ับบริ การ เฉพาะผูป้ ระกอบการที่จดทะเบียน
7. ระบุ “สานักงานใหญ่” หรื อ “เลขที่สาขา” ของผูซ้ ้ือหรื อผูร้ ับบริ การ
8. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
9. เลขที่ใบกากับภาษี
10. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสินค้าหรื อบริ การ
11. จานวนภาษีมลู ค่าเพิ่มที่คานวณจากมูลค่าของสินค้าหรื อบริ การ โดยให้แยกจากมูลค่าของ
สินค้าหรื อบริ การให้ชดั เจน (ดังรู ปภาพที่…1)
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4.2.3 เอกสารและการบันทึกบัญชีเกีย่ วกับระบบบัญชีซื้อ
4.2.3.1 เอกสารเกี่ยวกับระบบบัญชีซ้ือ
กิจการที่มีการดาเนินธุรกิจจะต้องมีรายจ่าย หรื อค่าใช้จ่าย เกิดขึ้นจากการดาเนิ นกิจการ ซึ่งเมื่อ
กิจการได้มีการจ่ายเงินออกไปจะต้องมีหลักฐานประกอบการจ่ายเงินเพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันว่ามีการ
จ่ายเงินจริ งๆ ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายด้วยเงินสดหรื อเป็ นการซื้อเชื่อ โดยเอกสารดังกล่าวเป็ นเอกสารที่
จัดทาขึ้นโดยบุคคลภายนอกซึ่งก็คือผูท้ ี่ขายสินค้าให้กบั เรา ซึ่งจัดทาขึ้นแล้วออกให้กิจการเป็ นหลักฐาน
เมื่อได้มีการซื้อสินค้าหรื อบริ การ
ปัญหาของเอกสารดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นบ่อยในการนาเอกสารมาใช้ประกอบการลงบัญชี โดย
เราต้องนาเอกสารมาตรวจสอบอีกทีว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นประจาในการนามาประกอบการลงบัญชีและ
เป็ นเอกสารหลักฐานทางภาษีอากรในการเสียเงินได้หรื อภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผูจ้ ดั ทาบัญชีตอ้ งตรวจสอบ
อีกทีว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นต้นทุนของบริ ษทั หรื อไม่ ถ้าเป็ นก็สามารถขอคืนภาษีได้หรื อเอาภาษีซ้ือไป
หักภาษีขาย เอกสารที่พนักงานบัญชีได้รับจากลูกค้า (ดังรู ปภาพที่…2,3,4,5,6)
เมื่อได้รับเอกสารจากลูกค้าแล้ว พนักงานบัญชีจะตัวสอบความถูกต้องของเอกสารและ
เช็คข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่ ถ้าเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้วจะทาการคียบ์ ิลซื้อลงในโปรแกรม
บัญชี Express จะนาเอกสารต้นฉบับใบเสร็ จรับเงิน/สาเนาใบกากับภาษีมาใช้ในการลงบัญชี จะไม่ใช้
เอกสารสาเนาใบกากับภาษี/ใบส่งของ โดยจะลงเป็ นการซื้อสินค้าเป็ นเงินเชื่อในโปรแกรมบัญชี
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เลขที่ใบรับสินค้า
RR581216004

รู ปภาพที่ 4.2 ตัวอย่างการลงรายการซื้อเงินเชื่อในโปรแกรมบัญชี
พอคียล์ งในโปรแกรมเรี ยบร้อยแล้วจะนาเลขที่ใบรับสินค้าที่ได้กาหนดไว้ โดยกาหนดด้วย
ปี ,เดือน,วันที่ และตามด้วยเลขที่บิล นาไปเขียนไว้บนเอกสารต้นฉบับใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี
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รู ปภาพที่ 4.3 ตัวอย่างการใส่เลขที่ใบรับสินค้า
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พนักงานบัญชีจะคียเ์ อกสารเข้าโปรแกรมบัญชี Express แบบนี้ท้งั บิลขายสินค้า , บิลซื้อสินค้า
และบิลค่าใช้จ่าย ๆ ที่ลกู ค้าได้จดั ส่งให้กบั ทางสานักงานบัญชี พอคียบ์ ิลซื้ อสิ นค้า และขายสิ นค้า หรื อ
รวมทั้งบิลค่าใช้จ่าย เช่น บิลค่าน้ ามัน ที่สามารถนาเข้า VAT ได้ เรี ยบร้อยแล้ว ตรวจสอบยอดว่าตรงกับ
รายงานภาษีซ้ือหรื อภาษีขายของลูกค้าหรื อไม่ ถ้ายอดตรงถูกต้องครบถ้วนแล้วพนักงานบัญชีจะทาใบ
สรุ ปยอดส่งให้กบั ลูกค้าเพื่อยืนและนาส่ง ภ.พ. 30 โดยกาหนดยื่นแบบภายในวันที่ 15 ของทุก ๆ เดือน
แต่ถา้ จะยืน่ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมีกาหนดยืน่ ผ่านอินเตอร์ เน็ตจะต้องยื่นภายในวันที่ 23 ของทุก ๆ
เดือน โดยการค านวณภาษี มูลค่าเพิ่ม คื อ ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีขาย – ภาษี ซ้ือ ส่ ว นต่างที่ เกิ ดขึ้ น
แสดงผลดังนี้
ภาษีขาย มากกว่า ภาษีซ้ือ = ภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ตอ้ งชาระ
ภาษีขาย น้อยกว่า ภาษีซ้ือ = ภาษีมลู ค่าเพิ่มที่มีสิทธิ์ได้รับคืน หรื อเครดิตภาษี (ยกไปเดือนถัดไป)
สามารถดูตวั อย่างแบบฟอร์ม (ดังรู ปภาพที่…7)
หลังจากที่ได้คียบ์ ิลซื้อและบิลขายแล้ว เอกสารที่ลกู ค้าได้ส่งมาให้กบั ทางพนักงานบัญชีอีก
ก็จะเป็ นใบสาคัญจ่ายและใบสาคัญรับ เพื่อที่พนัก งานบัญชีจะทาการคียต์ ดั ยอดลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ใน
โปรแกรมบัญชี Express โดยการจ่ายชาระเงินของลูกค้าจะจ่ายชาระเป็ นเงินสดหรื อจ่ายผ่ านเช็ค พอได้
เอกสารครบแล้วพนักงานบัญชีจะคียจ์ ่ายชาระหนี้ หรื อตัดเจ้าหนี้ในโปรแกรมบัญชี Express ดังต่อไปนี้
ตรวจสอบความถูกต้องและข้อมูลให้ครบถ้วนของใบสาคัญจ่ายแล้วนาเลขที่ใบสาคัญ จ่าย
คียใ์ ส่ในช่องเลขที่ใบจ่ายเงิน แล้วคียช์ ื่อผูจ้ าหน่ ายจากนั้นก็จะดึงเอกสารบิลซื้อ RR581216004 เข้ามา
เพื่อทาการจ่ายชาระหนี้ หรื อตัดยอดเจ้าหนี้ ออก และสิ่งที่ลกู ค้าส่ งมาให้พร้อมกับใบสาคัญจ่ายก็คือ เช็ค
ธนาคาร ในกรณี ที่ลกู ค้าจ่ายชาระหนี้ ดว้ ยเช็ค ถ้าไม่ได้จ่ายชาระหนี้ ดว้ ยเช็คพนักงานบัญชีจะใส่เป็ น
เงินสดทันที ชาระหนี้ ดว้ ยเช็คธนาคาร
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รูปภาพที่ 4.4 ตัวอย่างใบสาคัญจ่าย
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เลขเลขเลขที่ใบรับสินค้า
RR581216004
ที่ใบ
เลขที่ใบรับสินค้า
RR581216004
การชาระเงินด้วยเช็คธนาคาร
รูปภาพที่ 4.5 ตัวอย่างการลงรายการจ่ ายชาระหนี/้ ตัดเจ้าหนีใ้ นโปรแกรม
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4.2.4 การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
4.2.4.1 เตรี ยมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารการบัญชี
1. กล่องกระดาษ
2. แฟ้ ม
3. ปากกา
4. ชั้นวางหรื อตูเ้ ก็บเอกสาร
4.2.4.2 รายละเอียดการจัดทาแฟ้ ม
1. แฟ้ มภาษีขาย จัดทาแฟ้ มใบกากับภาษีขายโดยจัดเรี ยงตามเลขที่ใบกากับภาษี โดยให้
เรี ยงเลขที่ใบกากับน้อยอยูข่ า้ งล่าง และให้เลขที่มากอยูข่ า้ งบน โดยจัดเรี ยงเป็ นเดือน ๆ
2. แฟ้ มภาษีซ้ือ จัดทาแฟ้ มใบกากับภาษีซ้ือโดยจัดเรี ยงตามเลขที่ใบกากับภาษี โดยให้เรี ยง
วันที่ใบกากับน้อยอยูข่ า้ งล่าง และให้วนั ที่มากอยูข่ า้ งบน โดยจัดเรี ยงเป็ นเดือน ๆ
3. แฟ้ มใบส าคัญจ่ าย จัด ทาแฟ้ มใบเสร็ จ รั บ เงิ น /ใบก ากับภาษี โ ดยจัด เรี ย งตามเลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี โดยให้เรี ยงเลขที่ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษีนอ้ ยอยูข่ า้ งล่าง และให้เลขที่
มากอยูข่ า้ งบน โดยจัดเรี ยงเป็ นเดือน ๆ
4. แฟ้ มใบส าคัญ รั บ จัด ท าแฟ้ มส าเนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น โดยจัด เรี ยงตามเลขที่ ส าเนา
ใบเสร็ จรับเงิน โดยให้เรี ยงเลขที่สาเนาใบเสร็ จรับเงินน้อยอยู่ขา้ งล่าง และให้เลขที่มากอยู่ขา้ งบน โดย
จัดเรี ยงเป็ นเดือน ๆ
5. กาหนดเวลาในการเก็บรักษา ให้ผปู้ ระกอบการเก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน และรายงาน
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับแต่วนั ที่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีหรื อวันทารายงานแล้ว

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน ระบบบัญชีซื้อ สาหรับกิจการประเภทอุตสาหกรรม
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั มหานครการบัญชี จากัด ในตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยผูท้ าบัญชี ได้พบปัญหาเกี่ยวกับระบบบัญชีซ้ือ จึงได้จดั ทาแนวทางการแก้ไขปัญหา และศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบบัญชีซ้ือเพิ่มเติม โดยผลสรุ ปของโครงงานเมื่อเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์
และขอบเขตที่ได้ต้งั ไว้ในบทที่ 1 แล้วการดาเนินโครงงานส่งผลประโยชน์ให้กบั สถานประกอบการ
พนักงานบัญชี และคณะผูจ้ ดั ทาโครงงาน ได้เป็ นอย่างดีและตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ได้
ตั้งไว้
5.1.1 ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการและพนักงานบัญชี
5.1.1.1 ช่ วยลดปั ญหาในระบบบัญ ชีซ้ื อที่ ได้เกิ ดขึ้ นส่ งผลให้ร ะบบบัญชี ซ้ือเป็ น
ระเบียบและไม่สบั สน
5.1.1.2 ได้แนวทางในการช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการส่งเอกสารของลูกค้าเพื่อ
นามาจัดทาบัญชี
5.1.1.3 ได้แนวทางในการวางแผนระบบบัญชีซ้ือให้เป็ นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
เกิดความรวดเร็ ว ว่องไว ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชี
5.1.2 ประโยชน์ ต่อนักศึกษา
5.1.2.1 ได้ความรู้ความเข้าใจของแบบฟอร์มเอกสารงานบัญชีมากยิง่ ขึ้น
5.1.2.2 ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีซ้ือและภาษีซ้ือมากยิง่ ขึ้น
5.1.2.3 ได้เรี ย นรู้ ข้ นั ตอนการทางานจริ งที่ สามารถทาให้มองภาพรวมของการ
ปฏิบตั ิงานจริ งได้ และได้เรี ยนรู้การแก้ไขปัญหาที่พบได้เจอ
5.1.3 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
ในการจัดทาโครงงานนี้มีระยะเวลาจากัดในการทาโครงงาน ทาให้เกิดปัญหาการจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอ จากการปฏิบตั ิงานจริ ง ได้รับประสบการณ์การทางานที่หลากหลาย
และแตกต่างจากการเรี ยนในห้องเรี ยน และสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการ
ทางานในอนาคตได้ แต่ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน ได้มีปัญหา และอุปสรรค เกิดขึ้นดังนี้
5.1.3.1 ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจของการทาโครงงาน เนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทาไม่
มีประสบการณ์ในการทาโครงงาน จึงทาให้เกิดความล่าช้า
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5.1.3.2 ปัญหาความล่าช้าของการทารายงาน เนื่องจากบางครั้งมีความผิดพลาดของ
เอกสาร หรื อเอกสารไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทางานไม่ต่อเนื่อง
5.1.4 ข้ อเสนอแนะของโครงงาน
จากปัญหาเบื้องต้นในการทางานและจัดทาโครงการ ควรวางแผนการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลให้ดีเสียก่อนจะได้ทนั ตามกาหนดเวลา ดังเช่น
5.1.4.1 ควรนาสมุดมาจดบันทึกขั้นตอนในการจัดทาบัญชีเพื่อให้การทางาน
รวดเร็ วและแม่นยาขึ้น
5.1.4.2 ควรปรับความเข้าใจและซักถามกับพนักงานในองค์กรก่อนการปฏิบตั ิงาน
ต่างๆ เพื่อลดความผิดพลาดในการทางาน
5.1.5 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับผังทางเดินเอกสารระบบบัญชีซอื้
จากการศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีซ้ือ บริ ษทั เอเบิ้ล เฮ้าแวร์ จากัด จะเห็น
ได้ว่าผังทางเดิ น เอกสารระบบบัญ ชี ซ้ือของทางบริ ษ ัท เอเบิ้ ล เฮ้าแวร์ จ ากัด ไม่เป็ นทางการ ไม่
สมบูรณ์ จึงไม่ได้มีการกาหนดกระบวนการทางานของแต่ละฝ่ ายเกี่ยวเกี่ยวข้องกับระบบบัญชีซ้ือ
และขั้นตอนการทางานที่เป็ นระบบ มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับการเผยแพร่ ขอ้ มูล และเหมาะสม
กับประเภทธุรกิจของทาง บริ ษทั เอเบิ้ล เฮ้าแวร์ จากัด
ดังนั้น จึงขอเสนอแนะให้กบั ทาง บริ ษ ัท เอเบิ้ล เฮ้าแวร์ จากัด ในการจัดทาแผนทางเดิ น
เอกสารระบบบัญชีซ้ื อ ที่ประกอบไปด้วย แผนทางเดินเอกสารระบบบัญชีจดั ซื้อ และระบบบัญชี
จ่ายเงิ นสด แบบเป็ นทางการ เพื่อเป็ นแนวทางให้ก ับ บริ ษทั เอเบิ้ ล เฮ้าแวร์ จากัด ได้จดั ทาแผน
ทางเดินเอกสารระบบบัญชีซ้ือในบริ ษทั เพื่อให้สามารถระบุ ถึงกระบวนการทางานของแต่ละฝ่ าย
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายได้ชดั เจน สมบูรณ์ และเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
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รู ปภาพที่ 5.1 ผังทางเดินเอกสาร-ระบบบัญชีจดั ซื้อ
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รู ปภาพที่ 5.2 ผังทางเดินเอกสาร-ระบบบัญชีจ่ายเงินสด
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1.1. ได้รับประสบการณ์จริ งในการปฏิบตั ิงาน และได้รับประสบการณ์วิชาชีพ
ตามสาขาวิชาที่เรี ยนเพิม่ เติมจากห้องเรี ยน
5.2.1.2. รู้จกั การปรับตัวเข้ากับสังคมการทางานจริ งได้
5.2.1.3. มีความตรงต่ อเวลา เพราะการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึก ษานั้น เสมือนเราได้
ปฏิบตั ิงานจริ ง ถ้าเรามาไม่ตรงเวลาก็อาจถูกตาหนิหรื อถูกหักค่าตอบแทนได้
5.2.1.4. ความขยัน เพราะงานที่ได้รับมอบหมายนั้น ถูกกาหนดเวลาไว้ จึงทาให้เรา
ต้องขยันทางาน เพื่อให้เสร็ จทันตามเวลาที่ได้กาหนดไว้
5.2.1.5. ความละเอียด รอบคอบ เพราะการทางานที่ได้รับมอบหมายนั้นจะต้องมี
ความละเอียด รอบคอบ พอสมควร มิฉะนั้นก็อาจเกิดความเสียหายต่อเอกสาร หรื อความเสี ยหายต่อ
บริ ษทั ฯ
5.2.1.6. ความรั บผิด ชอบ การปฏิบตั ิ งานสหกิจศึกษาทาให้เราบริ หารจัดการกับ
เวลาในการการทางานได้ และทาให้เรามีความรับผิดในงานที่เราได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน
5.2.1.7. ความอดทน เพราะการปฏิบตั ิงานสหกิจช่วยให้เรามีความอดทนต่อแรง
กดดันในเรื่ องต่างๆ
5.2.1.8. มีโอกาสได้ศึกษาการทางานร่ วมกันของพนักงานแต่ละแผนก
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.2.1. การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 3/2558 เป็ นช่วงเวลางานของ
สถานประกอบการน้อย ทาให้นกั ศึกษาขาดโอกาสในการเรี ยนรู้งานบัญชีอย่างต่อเนื่อง
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