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Abstract
Landco Sport & Musical Co. Ltd. is a manufacturer and a distributor of musical
instruments and sporting goods for both domestic market and international market, namely;
Myanmar, Combodia, Laos, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Malaysia, Singapore, and
Indonesia. While attending the internship under cooperative program at the accounts payable
department of Landco Sport & Musical Co., Ltd., the team was assigned to inspect the invoices
from creditors and recognize the payment of accounts payable via the Accpac accounting
software. Previously, the team did not have the skills of performance.
This project was designed to increase the skills of performance and knowledge
understanding for accounts payable system and the method of using the Accpac accounting
software. This project could increase knowledge and understanding, performance skills, and have
confidence in future careers. The team hoped that this project will be beneficial to interested
parties.
Keywords: Invoices, Accounts payable system, Accpac accounting software
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล จำกัด ดำเนิ นธุ รกิ จในด้ำนกำรจัดจำหน่ ำย อุปกรณ์
กีฬำทุกประเภท และเครื่ องดนตรี จำกควำมสำเร็ จในทุก ๆ ด้ำน รวมไปถึงกำรยอมรับในมำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ์จำกผูบ้ ริ โภค ส่ งผลให้บริ ษทั แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล จำกัด สำมำถกระจำยช่ อง
ทำงกำรจัดจำหน่ ำยไปทัว่ ทุ กภู มิภำคของประเทศไทย อี กทั้งยังได้ขยำยตลำดไปสู่ หลำยประเทศทัง่
อำเซี ยน สำมำรถเข้ำถึ งกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นกลุ่ มเป้ ำหมำยได้อย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพและผลิ ตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ก็ยงั เป็ นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
จำกที่ ได้มำปฏิ บ ตั ิ งำนใน บริ ษทั แลนด์โก้ส ปอร์ ต แอนด์ มิ วสิ คเคิ ล จำกัด ฝ่ ำยบัญชี เจ้ำหนี้
แผนกบัญชี ได้เห็นถึงควำมสำคัญในกำรศึกษำขั้นตอนกำรบันทึกบัญชี ค่ำใช้จ่ำยรอกำรจ่ำยชำระเพรำะ
ในกำรบันทึกบัญชีในแต่ละบริ ษทั มีควำมแตกต่ำงกันและมีควำมขั้นตอนหลำกหลำยในกำรบันทึกบัญชี
โดยมี กำรคียเ์ ข้ำโปรแกรมซึ่ งทำงบริ ษทั ได้ใช้โปรแกรมทำงบัญชี ที่เรี ยกว่ำ Accpac เข้ำมำช่ วยในกำร
ดำเนิ นงำนในกำรบันทึก แต่ก็ยงั มี กำรบันทึ กบัญชี โดยผ่ำน Microsoft Excel ก่อน ค่อยนำไปคี ยล์ งใน
Accpac ดังนั้นทำงคณะผูจ้ ดั ทำจึงสนใจที่จะศึกษำเกี่ ยวกับขั้นตอนในกำรบันทึกบัญชี ในส่ วนของฝ่ ำย
บัญชีเจ้ำหนี้จึงได้จดั ทำโครงกำรนี้ข้ ึน
1.2. วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1. เพื่อศึกษำขั้นตอนกำรบันทึกบัญชี กำรจ่ำยชำระหนี้ เจ้ำหนี้ กำรค้ำและศึกษำเกี่ ยวกับกำรคีย ์
เข้ำโปรแกรม Accpac ว่ำมีข้ นั ตอนในกำรคียอ์ ย่ำงไร
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษำได้เรี ยนรู ้กำรปฏิบตั ิงำนและสร้ำงเสริ มประสบกำรณ์ในวิชำชี พจำก
กำรปฏิบตั ิงำนจริ งในสถำนประกอบกำร
3. เพื่อศึกษำเรี ยนรู ้วธิ ี แก้ไขปั ญหำ และข้อผิดพลำดต่ำงๆที่เกิดในระหว่ำงปฏิบตั ิงำนจริ ง
4. เพื่อเสริ มสร้ำงมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในกำรปฏิบตั ิงำนร่ วมกับผูอ้ ื่น
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1. ศึกษำกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
2. ศึกษำกำรเก็บเอกสำรในกำรจัดทำบัญชี
3. ศึกษำกำรบันทึกบัญชีดว้ ยโปรแกรม Microsoft excel
4. ศึกษำกำรบันทึกบัญชีดว้ ยโปรแกรม Accpac
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้รับ
1. ทรำบถึงกำรบันทึกบัญชีท้ งั ใน Excel และ ในโปรแกรม Accpac ของบริ ษทั ว่ำมีข้ นั ตอนกำร
บันทึกบัญชีอย่ำงไร
2. ทรำบถึงวิธีกำรทำงำนภำยในของบริ ษทั แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล จำกัด
3. ทำให้ได้เรี ยนรู ้วธิ ี แก้ไขปั ญหำ และข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นระหว่ำงปฏิบตั ิงำนจริ ง
4. ทำให้ได้เรี ยนรู้ และได้รับประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบตั ิงำนจริ งและเรี ยนรู้วธิ ีกำรปรับตัวให้
เข้ำกับสังคมในสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกัน
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
โปรแกรม Accpac
ระบบเจ้าหนี้ (Account Payable) เป็ นระบบที่ รองรับการตั้งเจ้าหนี้ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการซื้ อ และ
ค่าใช้จ่ายรองรับการชาระเงินทั้งที่เป็ นเงินสด เช็ค และการโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่ งจะเชื่อมโยงกับระบบ
บัญชี ( GL) และระบบจัดซื้ อ (PO) สามารถรองรับทั้งการรับวางบิล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งซื้ อและบริ การ
ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย เช็คลงวันที่ จ่ายล่วงหน้า การซื้ อและชาระด้วยเงิ นตราสกุลต่างๆ เป็ นต้น รายงานใน
ระบบงาน สามารถท าให้คุณ บริ หารภาระหนี้ สิ น ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทราบสถานะหนี้ และวาง
แผนการใช้เงินได้เพื่อให้ผบู ้ ริ หารเตรี ยมพร้อมในส่ วนทางด้านบัญชี การหาเงินทุนในกรณี เงินสารอง
จ่ายไม่เพียงพอหรื อเพื่อนาเงินที่ได้มาไปลงทุนเพิ่มเติมในส่ วนต่างๆ อย่างครบถ้วนรวดเร็ ว รวมถึงช่วย
ในการจัดการเกี่ ยวกับ ข้อมู ล ต่างๆ ( Data) ของเจ้าหนี้ เช่ น วงเงิ นเครดิ ต ( Credit limit),เงื่ อนไขการ
ชาระเงิ น ( Terms of Payment ) ข้อก าหนดเกี่ ย วกับ การซื้ อสิ นค้าต่ างๆ ,ช่ วยให้ท ราบถึ งสถานะของ
หนี้ สิน ( Aging )ที่มีอยูก่ บั เจ้าหนี้แต่ละราย แสดงประวัติการซื้ อสิ นค้า มีรายงานภาษีซ้ื อ ภาษีขาย , ภงด
3 , ภงด 53 ,Payment Voucher เป็ นต้น โดยสามารถนาข้อมูลเหล่านี้ มาวิเคราะห์กระแสเงินสดออกจาก
บริ ษทั และออกรายงานให้กบั ผูบ้ ริ หาร
Accpac AP Payment Screen

4
Sage Accpac ERP
โปรแกรม Sage Accpac ERP เป็ น Software ที่ รวบรวมการจัดการทุ กส่ วนงานภายในองค์กร
ของคุณ ไม่วา่ จะเป็ นงานด้านระบบบัญชี ( Accounting ),ระบบจัดซื้ อ ( Purchase ),ระบบการขาย ( Sale
Order ),หรื อจะเป็ นระบบการจัดการด้านคลังสิ นค้า( Inventory Control ), ระบบงานต้นทุนโครงการ (
Project and Job Costing )รวมถึงระบบงานโครงการและการจัดการด้านสิ นทรัพย์ ( Asset Management
)ต่างๆ Sage Accpac ERP อีกทั้ง Sage Accpac ERP ยังมีรายงานรู ปแบบมาตรฐาน (Financial Report) ที่
ผู ้บ ริ ห ารต้อ งการ จะช่ ว ยบริ ห ารในการวิ เคราะห์ ส ถานะภาพทางการเงิ น ของบริ ษ ัท ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ วและ ลดขั้นตอนในการทางาน
- โปรแกรม Accpac จะนาข้อมูล จากระบบบัญ ชี มาช่ วยให้ ผูบ้ ริ ส ามารถนาข้อมู ล ที่ ได้จาก
ระบบมาวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน
- ทาการจัดการและการวิเคราะห์ภาวะธุ รกิจได้
- รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละแผนกเพื่อง่ายต่อการดึงข้อมูลไปใช้งาน
- ช่วยในการติดตามและแบ่งปั นข้อมูลภายในองกรณ์
- มีระบบตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลในส่ วนต่างๆ
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Sage Accpac ERP – ยืดหยุ่น ปรับแต่ งได้ ตามความต้ องการ
Accpac ERP เป็ น software เป็ นโปรแกรมที่เข้าใจการทางานของทุกธุ รกิจว่ามีความแตกต่างใน
ความต้องการในการใช้งาน ดั้งนั้น Accpac ERP จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ยดื หยุน่ และสามารถปรับแต่ง
ได้ตามความต้องการของทุกธุ รกิจ เราเป็ นซอฟท์แวร์ สาเร็ จรู ปที่คุณสามารถ
เลือกใช้งานเฉพาะส่ วนเท่าที่คุณจาเป็ นต้องใช้เท่านั้น โดยคุณที่ไม่จาเป็ นต้องซื้ อทั้งระบบโดยที่คุณไม่
จาเป็ นต้องใช้งานในส่ วนนั้น
และในปั จ จุ บ ัน ผู ้บ ริ ห ารส่ ว นใหญ่ เสี ย เวลาไปมากกับ การนั่ ง อ่ า นรายงาย (Report )ต่ า งๆ
เพื่อที่จะนาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์แผนการดาเนินธุ รกิจ แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นกับลูกค้าของ
เรา โดยโปรแกรม ของ Accpac ERP จะมี Accpac Dashboard ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบบัญชีทวั่ ไป
(GL),ระบบบัญชี ลูกหนี้ (AR), ระบบบัญชี เจ้าหนี้ (AP) , ระบบสิ นค้าคงคลัง (IC) ,ระบบการขาย ( OE ),
ระบบจัดซื้ อ (PO) ที่จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารทราบสถานะของบริ ษทั ที่แท้จริ งในรู ปแบบที่หลากหลาย ไม่วา่
จะในรู ปแบบของแผนภูมิ กราฟ หรื อรู ปแบบต่างๆ ที่คุณต้องการ โดยคุณสามารถออกแบบได้เองซึ่ งจะ
ทาให้การอ่านรายงาน (Financial Report )ไม่ น่าเบื่ ออี กต่อไป อี กทั้งยังเสามารถท าการเปรี ยบเที ยบ (
compare)ข้อมูลในช่วงเวลาที่ต่างกันได้อีกด้วย
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ประโยชน์ ของ Sage Accpac ERP
-

ช่วยให้ผบู ้ ริ หารสามารถนาข้อมูลที่ได้จากระบบมาวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน (Analisis)
ทาการจัดการและการวิเคราะห์ภาวะธุ รกิจได้
รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละแผนกเพื่อง่ายต่อการดึงข้อมูลไปใช้งาน
ช่วยในการติดตามและแบ่งปั นข้อมูลภายในองค์กร
มีระบบตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลในส่ วนต่างๆ( Drill Down )

โปรแกรม Microsoft Excel
Microsoft Excel ใช้สาหรับเก็บข้อมูลในลักษณะของตาราง ที่ มีความสามารถในการคานวณ
และสร้ า งกราฟจากข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ปั จ จุ บ ั น ได้ พ ัฒ นามาถึ ง รุ่ น ที่ มี ชื่ อ เรี ย กว่ า Microsoft
Excel 2010 ที่ พฒั นารู ปลักษณ์ ของหน้าตาและการใช้งานโปรแกรมให้ดูง่าย โดยมีส่วนติดต่อผูใ้ ช้ที่มี
การรวบรวมไว้เป็ นหมวดหมู่ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและเป็ นระบบมากขึ้น
Excel คืออะไร
Excel เป็ นโปรแกรมประเภท สเปรดชี ต (Speadsheet) หรื อ โปรแกรมตารางงาน ซึ่ งจะเก็ บ
ข้อ มู ล ต่ าง ๆ ลงบนแผ่น ตารางงาน คล้า ยกับ การเขี ย นข้อ มู ล ลงไปในสมุ ด ที่ มี ก ารตี ช่ อ งตารางทั้ง
แนวนอนและแนวตั้ง ซึ่ งช่องตารางแต่ละช่องจะมีชื่อประจาแต่ละช่อง ทาให้ง่ายต่อการป้ อนข้อมูล การ
แก้ไขข้อมูล สะดวกต่อการคานวณและการนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ สามารถจัดข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็ น
หมวดหมู่และเป็ นระเบียบมากยิง่ ขึ้น
คุณสมบัติทสี่ าคัญในโปรแกรม Excel
1. ความสามารถด้านการคานวณ Excel สามารถป้ อนสู ตรการคานวณทางคณิ ตศาสตร์ เช่ น
บวก ลบ คูณ หาร เป็ นต้น รวมทั้งสู ตรคานวณด้านอื่น ๆ และจุดเด่นของการคานวณคือผลลัพธ์ของการ
คานวณจะเปลี่ยนแปลงตาม เมื่ออินพุตที่นามาเปลี่ยนค่า ทาให้เราไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเปลี่ยนแปลงค่าผลการ
คานวณใหม่
2. ความสามารถด้านการใช้ฟังก์ชนั่ นอกจากการป้ อนสู ตรคูณทางคณิ ตศาสตร์ แล้ว Excelยัง
สามารถป้ อนฟั งก์ชนั่ อื่น ๆ ได้อีก เช่ น ฟั งก์ชนั่ เกี่ ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟั งก์ชนั่ เกี่ ยวกับการเงิ น
หรื อการตัดสิ นใจ
3. ความสามารถในการสร้ างกราฟ Excel สามารถนาข้อมูลที่ ป้อนลงในตารางมาสร้ างเป็ น
กราฟได้ทนั ที มีรูปกราฟให้เลือกใช้งานหลายรู ปแบบตามความเหมาะสม เช่น กราฟแท่ง แสดงยอดขาย
แต่ละเดือด กราฟวงกลม แสดงส่ วนแบ่งการตลาด เป็ นต้น
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4. ความสามารถในการตกแต่ งตารางข้อมู ล Excel สามารถตกแต่ งตารางข้อมู ล หรื อกราฟ
ข้อมูลด้วยภาพสี และรู ปแบบตัวอักษรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและแยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น
5. ความสามารถในการจัด เรี ย งล าดับ Excel สามารถคัด เลื อ กเฉพาะข้อ มู ล ที่ ต้อ งการมา
วิเคราะห์ได้
6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่ องพิมพ์ Excel สามารถพิมพ์งานทั้งข้อมูลและ
รู ปภาพหรื อกราฟออกทางเครื่ องพิมพ์ได้ทนั ที ซึ่ งทาให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน
7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็ นเว็บเพจเพื่อนามาแสดงในโฮมเพจ
ระบบบัญชีเจ้ าหนี้ (Account Payable : AP)
กระบวนการทางบัญชี หลังมีการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ และเมื่อหนี้ ครบกาหนดส่ งรายการหนี้
ให้ฝ่ายการเงิน เพื่อดาเนิ นการขั้นตอนต่างๆ ทางการเงิน ตั้งแต่รับวางบิล เตรี ยมจ่ายให้เจ้าหนี้ จ่ายโดย
เงินสด,เช็ค และการโอนเงินผ่านธนาคาร ควบคุมการจ่ายเงินชาระหนี้ ให้เจ้าหนี้ อย่างถูกต้อง รวมถึ ง
ช่ วยในการจัดการเกี่ ยวกับ ข้อมูลต่างๆ (Data) ของเจ้าหนี้ เช่ น วงเงิ นเครดิ ต (Credit Limit), เงื่อนไข
การชาระเงิน (Terms of Payment) ข้อกาหนดเกี่ ยวกับการซื้ อสิ นค้าต่างๆ ช่วยให้ทราบถึงสถานะของ
หนี้สิน (Aging) ที่มีอยูก่ บั เจ้าหนี้แต่ละรายแสดงประวัติการซื้ อสิ นค้า มีรายงานภาษีซ้ื อ ภาษีขาย,ภงด3,
ภงด53,Payment Voucher เป็ นต้น โดยสามารถนาข้อมูล เหล่ านี้ มาวิเคราะห์ กระแสเงิ นสดออกจาก
บริ ษทั และออกรายงานให้กบั ผูบ้ ริ หาร
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่าย หมายถึ ง ต้นทุ นส่ วนที่ หัก ออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาที่ ดาเนิ นการงานหนึ่ ง
ค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. ต้นทุ นขาย (Cost of sales) หมายถึ ง ต้น ทุ นของสิ น ค้าที่ ขายหรื อบริ ก ารที่ ให้ กล่ าวคื อใน
กิจการซื้ อเพื่อขาย ต้นทุนของสิ นค้าที่ขายจะรวมราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้สินค้าอยู่
ในสภาพพร้ อมที่ จะขาย ส่ วนในกิ จการผลิ ตเพื่ อขายต้นทุ นของสิ นค้าที่ ขายคื อ ต้นทุ นการผลิ ตของ
สิ นค้านั้น ซึ่ งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและโสหุ ย้ การผลิต
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน (Operating expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นอันเองมาจาก
การขายสิ น ค้าหรื อ บริ ก าร และค่ า ใช้จ่ายที่ เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการบริ ห าร อัน เป็ นส่ วนรวมของการ
ดาเนินงาน
3. ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายนอกเหนื อจากที่จดั เข้าเป็ นต้นทุนขายและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เช่นดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้
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ค่าใช้จ่ายสาหรับธุ รกิจขายสิ นค้า จะประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และค่าใช้จ่าย
อื่น สาหรับธุ รกิจขายบริ การค่าใช้จ่ายจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานและค่าใช้จ่ายอื่น
เท่านั้น
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย (Accrued Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นในงวดบัญชี ปัจจุบนั แล้ว
แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินจึงยังไม่ได้บญั ทึกบัญชี เช่น ค่าแรงงานค้างจ่าย เงินเดือนค้างจ่าย ดอกเบี้ย
ค้างจ่าย เป็ นต้น กิ จการจึงจาเป็ นต้องปรับปรุ งบัญชี โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ปัจจุบนั แล้วตั้ง
เป็ นหนี้สินไว้
ค่ าใช้ จ่ายล่ วงหน้ า (Prepaid Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเงินแล้วแต่มีบางส่ วน
ที่เป็ นของงวดบัญชี ต่อไปรวมอยูด่ ว้ ย เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าโฆษณา
จ่ายล่วงหน้า การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ทาได้ 2 วิธี คือ
1. บันทึกไว้ เป็ นสิ นทรัพย์ เมื่อจ่ายเงินสดจะลงไว้ในบัญชี ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เมื่อสิ้ น
งวดบัญชีให้โอนส่ วนที่เป็ นของงวดบัญชีปัจจุบนั เป็ นค่าใช้จ่าย
2. บันทึกไว้ เป็ นค่ าใช้ จ่าย เมื่อจ่ายเงิ นสดจะลงบัญชี ไว้เป็ นค่าใช้จ่ายทั้งจานวน เมื่อ
สิ้ นงวดบัญชีให้โอนส่ วนที่เป็ นของงวดบัญชีถดั ไปเป็ นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ในการจัดทาโครงงาน การตรวจสอบเอกสาร เนื้ อหาในบทนี้ ประกอบด้วย ชื่ อและที่ต้ งั สถาน
ประกอบการ ลักษณะการประกอบผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร รู ปแบบการจัดการองค์กร
การบริ ห ารงานขององค์ก ร ตาแหน่ ง และลัก ษณะงานที่ ไ ด้รับ มอบหมาย ชื่ อและต าแหน่ งงานของ
พนักงานที่ปรึ กษา ระยะเวลาที่ปฏิ บตั ิงาน ขั้นตอนการดาเนิ นงานและอุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ คณะ
ผูจ้ ดั ทาโครงงานมีวธิ ี ดาเนินงานโครงงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อ บริ ษั ท แลนด์ โ ก้ ส ปอร์ ต แอนด์ มิ ว สิ คเคิ ล จ ากั ด (LANDCO SPORT & MUSICAL
CO,.LTD.)

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์บริ ษทั แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิ คเคิล จากัด
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ทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
เลขที่ 5/1,5/2,5/3 ซอยกาญจนาภิเษก 002 แขวงบางบอน เขต บางบอน กรุ งเทพ 10150
TEL : 02-890-8433 , 02-890-8434 , 02-890-8453 , 02-890-8454 , 02-890-8660
FAX: 02-890-8580,02-890-8711 E-mail : landwin@landco-sportland.com

รู ปที่ 3.2 รู ปแผนที่บริ ษทั แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล จากัด เป็ นธุ รกิจนาเข้า ส่ งออก และจาหน่ายอุปกรณ์
กี ฬ า อุ ป กรณ์ แคมปิ้ งเดิ นป่ า ถ้วยรางวัล เครื่ องฟิ ตเนส เครื่ องดนตรี ไ ทยและดนตรี ส ากลครบวงจร
อุป กรณ์ ต่างๆของ บริ ษ ทั แลนด์โก้ส ปอร์ ต แอนด์ มิ วสิ คเคิ ล จากัด ขายส่ งทั้งในห้างสรรพสิ นค้าใน
ประเทศและต่างประเทศฐานลูกค้าส่ วนใหญ่มาจากประเทศที่อยูท่ วีปเอเชีย ขนส่ งทางเรื อและรถบรรทุก
เป็ นหลัก
ในปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ได้มี ก ารจ าหน่ า ยสิ นค้า ในช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ยใหม่ ซ่ ึ งได้ แ ก่ ช่ อ งทาง
อินเตอร์ เน็ตที่มีจุดเด่นในเรื่ องการประหยัดงบประมาณโฆษณา และสร้ างความสะดวกให้แก่ผบู ้ ริ โภค
เช่ น การหาข้อมูลสิ นค้าที่ ตอ้ งการเลื อกซื้ อ การเปรี ยบเที ยบราคาสิ นค้า ซึ่ งมี เว็บไซต์หลักๆ 2 แหล่ ง
ได้แก่ Lazada และตลาดไทยซึ่ งเป็ นช่ องทางที่สร้างผลการดาเนิ นงานสุ ทธิ ที่ประสบความสาเร็ จให้กบั
บริ ษทั และการจัดหาสิ นค้านั้นก็มาจากการนาเข้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็ นศูนย์รวมสิ นค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้ ยงั มีบริ ษทั ย่อย ในเครื อที่มีหน้าที่ในการช่ วยในการจัดหาสิ นค้ารวมทั้งการจาหน่ าย
สิ นค้ามี 4 บริ ษทั ดังนี้
3.2.1 บริ ษทั สปอร์ ตแลนด์ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นบริ ษทั ในเครื อที่ จาหน่ าย
สิ นค้าประเภทกีฬาทั้งแบบค้าส่ งและค้าปลีก บริ เวณกรุ งเทพและปริ มณฑล
3.2.2 บริ ษทั บอลสปอร์ ต แอนด์ ปิ๊ ก มิวสิ ค จากัด เป็ นบริ ษทั ในเครื อที่จาหน่ายสิ นค้าประเภท
ดนตรี ไทยและดนตรี สากล รวมทั้งอุปกรณ์กีฬาในเขตต่างจังหวัดทัว่ ประเทศไทย
3.2.3 บริ ษทั โทนวิซาร์ ด จากัด เป็ นบริ ษทั ในเครื อที่เน้นการจาหน่ ายอุปกรณ์ ดนตรี สากลเป็ น
หลักที่ มีสาขาที่ เพชรเกษม อี กทั้งยังส่ งสิ นค้าไปยังแหล่ งจาหน่ ายอุ ปกรณ์ ดนตรี ที่มีชื่อเสี ยง อาทิ เช่ น
เดอะมอลล์บางแค เดอะมอลล์ท่าพระ Siam Paragon เป็ นต้น
3.2.4 บริ ษทั โอกาเนะ โมจิ จากัด เป็ นบริ ษทั ในเครื อที่ นาเข้าเครื่ องสาอางและเวชภัณฑ์ จาก
ประเทศญี่ปุ่น โดยจาหน่ายสิ นค้าตามช่องทางอินเตอร์ เน็ตและฝากขายตามร้านค้าที่มีชื่อเสี ยง
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
Organization Chart
บริษัท แลนด์ โก้ สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล จากัด

รู ปที่ 3.3 โครงสร้างบริ ษทั แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิ คเคิล จากัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิ บตั ิงานในบริ ษทั แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิ วสิ คเคิล จากัด ในตาแหน่ ง
ผูช้ ่ ว ยพนัก งานฝ่ ายบัญ ชี เจ้าหนี้ (AP) ลัก ษณะของงานที่ ไ ด้รับ มอบหมายจัด เรี ย งเอกสารที่ คี ย ์เข้า
โปรแกรม Accpac เข้าแฟ้ มตามเดื อน จัดท าใบส าคัญจ่ายในโปรแกรม Excel แล้วแนบกับ เอกสารที่
เกี่ยวข้องกัน รอการคียเ์ ข้าโปรแกรม Accpac
คียร์ ายงานภาษี ซ้ื อ และตรวจสอบรายงานภาษีซ้ื อว่ามีความถู กต้องตามใบกากับภาษี หรื อไม่
แนบเอกสารการนาเข้าส่ งออก อาทิ เช่ น เอกสาร Invoice , Packing List , Bill of Lading และใบขนส่ ง
สิ นค้าขาเข้าแนบไปใน Payment Vourcher (PY) เพื่อรอการนามาคียเ์ ข้าระบบ Accpac คียค์ ่าใช้จ่ายจ่าย
ล่วงหน้าในโปรแกรม Excel และรอการเข้าระบบ Accpac ดึง Statement เพื่อคุมยอมเช็ค และนาไปคีย ์
ใน Excel ใน File Resconcibank ของบริ ษทั
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณพิชามญช์ จาปาใด ตาแหน่ง รองผูจ้ ดั การบัญชี
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงานผูจ้ ดั ทาได้ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานทั้งสิ้ น 16 สัปดาห์ โดยเริ่ ม
ดาเนินการจัดทาตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 รวบรวมความต้องการและศึ ก ษาข้อ มูล ของรายงาน เก็ บ รวบรวมเอกสารที่ จะน ามา
ประกอบรายงาน สอบถามข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากพนัก งานที่ ป รึ ก ษา ศึ ก ษาเอกสารและท าความเข้าใจ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
3.7.2 วิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลในเอกสารแต่ละชนิ ด เพื่อทาความเข้าใจเอกสารและเพื่อ
นาข้อมูลเหล่านี้น้ นั มาใช้ในการจัดทารายงาน
3.7.3 ออกแบบระบบงาน ออกแบบขั้นตอนการท ารายงาน โดยการจัดเรี ยงเนื้ อหาในแต่ละ
ขั้นตอนการทารายงาน
3.7.4 จัด ท าเอกสารประกอบรายงาน ร่ า งรู ป แบบรายงาน โดยการร่ า งเนื้ อ หาตามล าดับ
ความสาคัญ และเนื้ อหาที่รวบรวมมานั้นเพื่อ เรี ยบเรี ยงลาดับตามรู ปแบบรายงาน ตามที่โครงการสหกิจ
กาหนด

14
ผูจ้ ดั ทาได้มีการวางแผนดาเนินงานและกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานดังที่แสดงในตาราง
1.
2.
3.
4.
5.

ขั้นตอนการดาเนินงาน
กาหนดหัวข้อของโครงงาน
รวบรวมข้อมูลโครงงาน
วิเคราะห์โครงงาน
ทดสอบและสรุ ปผล
สรุ ปผลการดาเนินงานและจัดทาเอกสาร

พ.ค. 59

มิ.ย. 59

ก.ค. 59

ส.ค. 59

ก.ย.59

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินการของโครงงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
เพื่ อ ให้ ส ะดวกและง่ ายต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านต้อ งมี เครื่ อ งมื อ เข้า มาช่ วยในการท างานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพและประหยัดเวลาซึ่งมีประโยชน์มากในการปฏิบตั ิงาน
ฮาร์ ดแวร์
1.
2.
3.
4.
ซอฟต์ แวร์
1.
2.

เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องพิมพ์ (Printer)
เครื่ องถ่ายเอกสาร
เครื่ องแฟกซ์
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Power point
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ลัก ษณะของงานที่ ป ฏิ บ ตั ิ ใน บริ ษ ัท แลนด์โก้ สปอร์ ต แอนด์ มิ วสิ ค เคิ ล จากัด ขั้น ตอนการ
บันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายรอการจ่ายชาระ โดยมี การบันทึ กบัญชี ใน Microsoft Excel แล้วจากนั้นจึงนามา
บันทึกเข้าโปรแกรมสาเร็ จรู ป Accpac ซึ่ งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานดังนี้
ขั้นตอนการรับเอกสาร เพือ่ การบันทึกบัญชี ค่าใช้ จ่ายรอการจ่ ายชาระ
ขั้นตอนที่ 1 รับรายละเอียดการบริ การ/ใบเสนอราคา/สัญญาจ้างบริ การ/กาหนดการเข้าทาบริ การ
1.1 เป็ นเอกสารรายละเอียดการให้บริ การ ของบริ ษทั ซอฟท์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เซอร์วสิ
จากัด

รู ปที่ 4.1 รายละเอียดการให้บริ การบริ ษทั ซอฟท์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด
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1.2 เป็ นใบเสนอราคาที่ทางบริ ษทั ซอฟท์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด ได้เสนอมา

รู ปที่ 4.2 ใบเสนอราคาที่ทางบริ ษทั ได้เสนอมา
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1.3 เมื่อเรายอมรับราคาที่ทางบริ ษทั ซอฟท์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด ได้เสนอมา
ทางบริ ษทั ซอฟท์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด จะส่ งหนังสื อสัญญาจ้างมาให้ทางบริ ษทั แลนด์โก้
สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล จากัด เพื่อเซ็นอนุมตั ิ

รู ปที่ 4.3 หนังสื อสัญญาจ้างของบริ ษทั ซอฟท์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด
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1.4 บริ ษทั ซอฟท์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด ได้ส่งตารางกาหนดการการ
ให้บริ การตามที่ระบุในสัญญาจ้างเป็ น 1 เดือน/ครั้ง หรื อ 12 ครั้ง/ปี

รู ปที่ 4.4 ตารางกาหนดการให้บริ การ
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ขั้นตอนการคีย์ข้อมูล Journal Voucher (JV) ใน Microsoft Excel
ขั้น ตอนที่ 1 จัดท าตารางจ่ายล่ วงหน้าเพื่ อให้ท ราบยอดค่ าใช้จ่ายแต่ ล ะเดื อนในการจ่ ายช าระบริ ษ ัท
ซอฟท์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด
เป็ นจานวนเงินที่คานวณได้ในแต่ละเดือน

รู ปที่ 4.5 ตารางจ่ายล่วงหน้าเพื่อให้ทราบค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน
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ขั้น ตอนที่ 2 เป็ นการบัน ทึ ก Journal Voucher (JV) ใน Microsoft Excel โดยจะบัน ทึ ก ค่ าใช้ จ่ ายจ่ า ย
ล่วงหน้าในการให้บริ การแต่ละเดือนของบริ ษทั ซอฟท์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ตามที่กาหนดไว้
12 เดือน
JV259110014
2.1
30-11-2016
2.2
ช่องบันทึกรายละเอียด
ของการใช้บริ การ

2.3
บันทึกบัญชี

2.4
ชื่อของผูค้ ียข์ อ้ มูล

รู ปที่ 4.6 การบันทึกบัญชี (JV) ใน Microsoft Excel
2.1 โดยจะบันทึกเลขที่เอกสารของ JV > วัน/เดือน/ปี ซึ่ งจะบันทึกทุกสิ้ นเดือนของแต่ละเดือน
จนครบ 12 เดือน
2.2 บันทึกรายละเอียดของการใช้บริ การ
2.3 บันทึกบัญชี โดย เดบิต ค่าบริ การอื่นๆ > เครดิตค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่นๆ
2.4 ใส่ ชื่อผูค้ ียข์ อ้ มูล

21
ขั้นตอนการคีย์ข้อมูล Accrued Payment (AP) ใน Microsoft Excel
ขั้นตอนที่ 1 การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย Accrued Payment (AP) ตามยอดตารางจ่ายล่วงหน้าในแต่ละเดือน
ตามยอดที่คานวณได้ของเดือนนั้นใน Microsoft Excel
AP59060026
1.1
18-06-2016
1.2
ช่องบันทึกรายละเอียด
ของการใช้บริ การ

1.3
บันทึกบัญชี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รู ปที่ 4.7 การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้าง (AP) ใน Microsoft Excel
1.1 พิมพ์เลขที่เอกสาร AP > วัน/เดือน/ปี
1.2 บันทึกค่าบริ การของบริ ษทั ซอฟท์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด
1.3 บันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
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ขั้นตอนการคีย์ข้อมูล Payment Vourcher (PY) ใน Microsoft Excel
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อครบกาหนดจ่าย ทางบริ ษทั ซอฟท์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด จะส่ งใบวางบิลมา
ให้ทางบริ ษทั แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล จากัด
1.1 ใบวางบิลจะระบุค่าบริ การที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
1.2 ระบุช่องทางการชาระเงิน ในกรณี น้ ีระบุให้ชาระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร

1.1
ช่องราคารวมที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.2
ช่องทางชาระเงิน

รู ปที่ 4.8 ใบวางบิล
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ขั้นตอนที่ 2 ทาใบสาคัญจ่าย (PY)
2.1 พิมพ์เลขที่เอกสาร > วัน/เดือน/ปี ที่จดั ทาบัญชี
PY259070054

15-07-2016

รู ปที่ 4.9 การพิมพ์เลขที่เอกสารและวัน/เดือน/ปี ที่จดั ทาบัญชี
2.2 เป็ นการบันทึกชาระค่าบริ การของบริ ษทั ซอฟท์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด >
บันทึกการหักภาษี ณ ที่จ่าย > บันทึกการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคารที่ระบุไว้

บันทึกการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย

บันทึกการโอนเงิน
ผ่านช่องทางที่กาหนด

รู ปที่ 4.10 การบันทึกภาษีหกั ณ ที่จ่ายและช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคารที่กาหนด
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2.3 ทาการบันทึกบัญชี ของบริ ษทั ซอฟท์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด โดย เดบิต
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ-ค้างจ่าย > ค่าบริ การอื่นๆ > ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ > ภาษีซ้ื อ > เครดิต เงินฝากธนาคาร
> ภาษีเงินได้หก
ั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53-ค้างจ่าย

รู ปที่ 4.11 การบันทึกบัญชีค่าบริ การ
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ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเราทาการโอนค่าบริ การให้บริ ษทั ซอฟท์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ทาง บริ ษทั
ซอฟท์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด จะส่ งเอกสารใบเสร็ จรับเงิน และ ใบกากับภาษีมาให้ทาง บริ ษทั
แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล จากัด

รู ปที่ 4.12 รู ปแบบใบเสร็ จรับเงินและใบกากับภาษีของบริ ษทั ซอฟท์ ไซเอ็นซ์ แอนด์ เซอร์ วสิ จากัด
จัดทาแบบภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย เพือ่ ยืน่ แบบให้ กรมสรรพากร
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาภาษี ภ.ง.ด.53 เพื่อยืน่ แบบให้กรมสรรพากรในวันที่ 15
1.1 ใส่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
1.2 ทาเครื่ องหมายถูกในช่องที่ตอ้ งการยืน่ แบบภาษี > ภ.ง.ด. 53
1.3 เลือกประเภทเงินได้ที่จ่าย > เลือกลาดับที่5
1.4 ใส่ วนั ที่ ที่ยนื่ แบบภาษี > ใส่ จานวนเงินที่จ่าย > ใส่ จานวนเงินภาษีหกั ณ ที่จ่าย
1.5 ทาเครื่ องหมายถูกในช่องผูจ้ ่ายเงินในช่องที่ 3 หักภาษี ณ ที่จ่าย
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เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
อากร
เลือกแบบที่ยนื่ ภ.ง.ด.
53

ภาษีหกั ณ ที่
จ่าย

ประเภทเงินได้ที่
จ่ายลาดับที่ 5

ช่องผูจ้ ่ายเงินให้
เลือกลาดับ 3 หัก
ภาษี ณ ที่จ่าย
วันที่ 15/07/2015
รู ปที่ 4.13 รู ปแบบหนังสื อรับรองภาษีหกั ณ ที่จ่าย
เมื่อทาการบันทึ กบัญชี ใน Microsoft excel ตามที่ จดั ทาในข้างต้นเรี ยบร้ อย ขั้นตอนต่อไปคื อ
การน าเอกสาร Journal Vourcher (JV) , Accured Payment (AP) , Payment Vourcher (PY) มาคี ย ์ล ง
โปรแกรมทางบัญชี ซ่ ึ งทาง บริ ษ ทั แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิ วสิ คเคิ ล จากัด ใช้โปรแกรม Accpac มี
ขั้นตอนในการคียด์ งั ต่อไปนี้
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ขั้นตอนการคีย์ Journal Voucher (JV) ใน Accpac
1. เข้า G/L Transaction > Batch List จะปรากฏหน้ า ต่ า ง LCDAT – G/L Batch List ขึ้ น ตรง
Ledger พิมพ์ “GL”
เลือกคีย ์ JV ตามเดือนในเอกสาร กดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในเดือนที่
ต้องการคียข์ อ้ มูล
2. จะปรากฏหน้าต่ างอี กหน้าต่ าง แล้ว Tab มาเรื่ อยๆ จนถึ งช่ อง Entry Description ให้พิ มพ์
JV…….. – ปรับปรุ งค่า........./บริ ษทั ที่ให้บริ การ ตัวอย่างเช่ น JV259080020-ปรับปรุ งค่าบริ การกาจัด
ปลวกรายปี /บจก.ซอฟท์ ไซเอ็น (เนื่ องจากทางโปรแกรมกาหนดการพิ มพ์ในช่ อง Entry Description
สามารถพิมพ์ชื่อบริ ษทั แบบย่อพอให้เข้าใจว่าเป็ นบริ ษทั อะไรที่ให้บริ การ)
3. เมื่อพิมพ์ในช่อง Entry Description เสร็ จ กด Tab จนถึง ช่อง Date ให้พิมพ์วนั ที่ตามเอกสาร
และกด Tab ไปเรื่ อยๆ จนถึงช่อง Reference
4. ช่อง Reference พิมพ์เลขที่ JV ในเอกสาร กด Tab ครั้งหนึ่ง จะอยูใ่ นช่อง Description
5. ตรงช่ อง Description นี้ คือคาอธิ บายรายการ ตัวอย่างเช่ น ปรับปรุ งค่า....................... เมื่ อ
เสร็ จแล้ว กด Tab
6. จะอยูใ่ นช่อง Account คียร์ หัสบัญชี เช่น 5230911-2 เมื่อคียเ์ สร็ จกด Tab จะอยูใ่ นส่ วนของ
ช่อง Account Description ในช่องนี้ ไม่ตอ้ งพิมพ์เพราะถ้าคียร์ หัสบัญชี แล้วมันจะเชื่ อมโยงกันตามรหัส
บัญชีที่ได้คียไ์ ป กด Tab จนถึงช่อง Source Debit
7. ช่ อง Source Debit ให้ ใส่ จานวนเงิ น ด้านเดบิ ต เมื่ อคี ยเ์ สร็ จ กด Tab ไปเรื่ อย ๆ จนไปอี ก
บรรทัด จะเริ่ มต้นที่ช่อง Reference ให้ทาตามขั้นตอนในข้อ 1-6 ถ้าด้านเดบิตมีมากกว่า 1 รายการ ให้ทา
ตามขั้นตอนในข้อ 1-6 ให้ครบทุกรายการ จากนั้นค่อยทาด้านเครดิตซึ่ งก็ทาเหมือนกันตามขั้นตอนที่ได้
กล่าวมา แต่ฝั่งเครดิตจะอยูใ่ นช่อง Source Credits ใส่ จานวนเงินด้านเครดิต
8. จากนั้นเมื่อทาการคียท์ ้ งั ด้านเดบิตและเครดิ ตแล้วให้สังเกตตรง 0ut of Balance By จะต้อง
เท่ากับ 0.00 เท่านั้น เมื่อยอดเท่ากับ 0.00 ให้ทาการ Save
เมื่ อทาการคียข์ อ้ มูลในเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่ กล่าวมาข้างต้น ให้เขียน Batch
และ Entry ในเอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการหาข้อมูลหลังจากเก็บเข้าแฟ้ มเรี ยบร้อยแล้ว
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รู ปที่ 4.14 การอธิบายการคีย ์ Journal Voucher (JV) ข้อ 1-4

5

6

7

รู ปที่ 4.15 การอธิบายการคีย ์ Journal Voucher (JV) ข้อ 5-8

8
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ขั้นตอนการคีย์ Accrued Payment (AP) ใน Accpac
1. เข้า A/P Transaction > Invoice Batch List (ถ้าไม่ มี เดื อนให้ ส ร้ างให้ ชื่ อ AP 06-2016 วัน ที่
ต้องเป็ นสิ้ นเดือน เช่น 30/06/2016)
2. ถ้ามีเดื อนอยูแ่ ล้วให้เลือกเดือนตามเอกสารดับเบิ้ลคลิกเข้าไปจะปรากฏหน้าต่าง LCDAT –
A/P Invoice Entry ในกรณี น้ ีมีเดือนอยูแ่ ล้วให้กด
จะเป็ น Entry Number ใหม่ และหลัง
พิมพ์วา่ AP59060026-ค่า............/บริ ษทั ที่ให้บริ การ แล้ว Copy ไว้เมื่อพิมพ์เสร็ จกด Tab ไปช่อง Vender
Number
3. ในช่อง Vender Number พิมพ์เลขที่รหัสบริ ษทั ซึ่ งอยูใ่ นเอกสารตรง Vender No. จากนั้นกด
Tab
จะปรากฏเป็ นชื่ อ บริ ษ ัท ที่
ให้บริ การแก่บริ ษทั ของเราและต้องตรงตามเอกสารว่าเป็ นชื่ อบริ ษทั นี้ จริ งๆ จากนั้นเมื่อถูกต้องแล้วกด
Tab ไปเรื่ อยๆ จนถึงช่อง Document Number
4. ช่อง Document Number จะพิมพ์เลขที่ AP เช่น AP59060026 กด Tab
5. จะอยู่ใ นช่ อ ง Document Total ในช่ อ งนี้ พิ ม พ์ ย อดเงิ น ด้า นเครดิ ต (ในกรณี มี ด้า นเดบิ ต
มากกว่า 1 รายการ) ส่ วนในช่อง Document Date ให้ใส่ วนั ที่ในเอกสาร จากนั้นกด Tab มาที่ตาราง
6. ในช่อง Description วางที่เราทาการ Copy ไว้ กด Tab ไปช่อง G/L Account พิมพ์รหัสบัญชี
ลงไป ส่ วนในช่ อง Account Description เมื่ อพิมพ์รหัสบัญชี ไปมันจะเชื่ อมโยงกัน จึงไม่ตอ้ งพิมพ์ใน
ช่องนี้ จะมาอยูใ่ นช่อง Amount จากนั้นใส่ จานวนเงิน กด Tab ไปเรื่ อยๆ จนถึงบรรทัดใหม่
7. จากนั้น เปลี่ยน Sheets ไปที่ Taxes เพื่อเข้าไปกดเลือก Taxes Group มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 กรณี
กรณี ที่ 1 ถ้าในเอกสารมีภาษีซ้ื อให้คียเ์ ข้าไปใน Sheets Document ด้วย จากนั้นให้กด
ไปที่ Taxes Group ตรงแว่นขยาย กรณี น้ ีภาษีซ้ื อ เลือก VAT07 ไม่มีภาษีซ้ื อให้เลือก VAT00
กรณี ที่ 2 ภาษีไม่ถึงกาหนดชาระ ไม่ตอ้ งคียเ์ ข้าโปรแกรมแต่เลื อก Taxes Group เป็ น
VAT07S
8. ย้อ นกลับ มา Sheets Document ให้ดู ย อด Undistributed Amount ต้อ งเท่ า กับ 0.00 เท่ านั้น
แล้วกด Save เพื่อพิมพ์เอกสารชุ ดใหม่ (กรณี น้ ี เป็ นเอกสารที่คียส์ าเร็ จแล้ว ถ้าหากมีการแก้ไขปุ่ ม Save
จะเปลี่ยนเป็ นปุ่ ม Add แทน)
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1
กรณี ถา้ ไม่มีเดือนให้สร้างให้ชื่อ AP 06-2016 วันที่
1

1

ต้องเป็ นสิ้ นเดือน 30/06/2016

2

2
3

4

รู ปที่ 4.16 การอธิบายการคีย ์ Accrued Payment (AP) ข้อ 1-4
7

5

5
6

ยอด Undistributed Amount ยัง
ไม่เป็ นศูนย์ตอ้ งเข้าไปเลือก
Taxes ก่อน

รู ปที่ 4.17 การอธิบายการคีย ์ Accrued Payment (AP) ข้อ 5-7
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กรณี ที่ 1 ไม่มีภาษีซ้ื อ เลือกเป็ น VAT00

รู ปที่ 4.18 การอธิบายการคีย ์ Accrued Payment (AP) ข้อ 7

8

รู ปที่ 4.19 การอธิบายการคีย ์ Accrued Payment (AP) ข้อ 8
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ขั้นตอนการคีย์ Payment Vourcher (PY) ใน Accpac
1. เข้า A/P Transaction > Payment Batch List จะปรากฏหน้ า ต่ า ง LCDAT – A/P Payment
Batch list เลื อกเดื อนที่ จะคี ย ์ขอ้ มู ลตามเอกสารแล้วดู ป ระเภทของการจ่ายทางด้านเครดิ ตว่าจ่ายเป็ น
ประเภทใด จากนั้นดับเบิ้ลคลิกเข้าไปตามประเภทเอกสาร ในกรณี น้ ี มีเดือนและประเภทของการจ่ายอยู่
แล้วให้กด
จะเป็ น Entry Number ใหม่ และหลัง
แล้วพิมพ์ PY259070054- ค่า...../บริ ษทั ที่
ให้บริ การ เมื่อพิมพ์เสร็ จกด Tab ไปช่อง Transaction Type
2. ช่อง Transaction Type เลือกเป็ น Payment กด Tab ไปช่อง Date
3. ในช่อง Date พิมพ์วนั ที่ตามเอกสารที่คีย ์ กด Tab ไปเรื่ อยๆ จนถึงช่อง Vender Number
4. ในช่อง Vender Number พิมพ์เลขที่รหัสบริ ษทั ซึ่ งอยูใ่ นเอกสารตรง Vender No. จากนั้นกด
Tab
จะปรากฏเป็ นชื่ อ บริ ษ ัท ที่
ให้บริ การแก่บริ ษทั ของเราและต้องตรงตามเอกสารว่าเป็ นชื่ อบริ ษทั นี้ จริ งๆ จากนั้นเมื่อถูกต้องแล้วกด
Tab จนถึงช่อง Remit to
5. ช่อง Remit to พิมพ์ชื่อบริ ษทั ที่ให้บริ การตามเอกสาร
6. ติ๊กเครื่ องหมาย √ ออก ตรง Print Check กด Tab ไปช่อง Check Number
7. Check Number พิมพ์เลขที่ ตามเอกสาร PY คือ 259070054 (ไม่ตอ้ งพิมพ์ PY) กด Tap มา
เรื่ อยๆ จนถึง
กดคลิกเข้าไปในลูกศร จะขึ้นเป็ นเอกสารของ Accrued Payment (AP) ซึ่ งในชุ ด
เอกสาร Payment Vourcher (PY) จะมี เอกสารชุ ด Accrued Payment (AP) จ านวน 1 แผ่น เพื่ อ ให้ ต ัด
ชาระได้ถูกต้อง
8. จากนั้นเมื่อเลขที่เอกสาร Accrued Payment (AP) ขึ้นแล้วให้ตรวจทานว่าเลขที่เอกสารตรง
ตามที่แสดงในโปรแกรม Accpac หรื อไม่ และต้องถู กต้องตามเอกสารที่ แนบไว้ก ับชุ ดของ Payment
Vourcher (PY) เมื่อตรวจทานครบถูกต้องแล้ว ให้เปลี่ยนตรงช่อง Apply จาก No กดให้เปลี่ยนเป็ น Yes
9. จากนั้ น กด Adjust จะปรากฏเป็ นหน้ า ต่ า ง Miscellaneous Adjustment Entry กด Tab ไป
เรื่ อยๆ จนถึงช่อง Reference พิมพ์ PY259070054- ค่า...../บริ ษทั ที่ให้บริ การ แล้วกด Copy ไว้ กด Tab
10. ช่ อง Description ให้วางที่ Copy ไว้จากช่ อง Reference จากนั้น กด Tab มาเรื่ อยๆ จนถึ ง
ช่อง Account
11. บันทึกบัญชี ตามเอกสารแต่ไม่ตอ้ งบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค้างจ่ายลงไปนอกนั้นนามาบันทึก
บัญชี หมด ในส่ วนของประเภทของการจ่ายเงินจะไม่บนั ทึกตัวเลขตามเอกสารที่ปรากฏเพราะจะทาให้
ยอดด้านเครดิตมีจานวนเงิ นมากกว่าด้านเดบิตเพราะในเอกสารปรากฏค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค้างจ่ายอยู่ และ
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ด้วยเราจะเลื อกตัดค่ าใช้จ่ายอื่ นๆ ค้างจ่ายเลขที่ น้ ี ออกไปจึ งไม่ นามาบันทึ กบัญ ชี จึงนามาหัก ออกกับ
ประเภทของการจ่ายเงิน จะทาให้ยอดทั้งสองด้านเท่ากัน
12. สังเกตตรงช่อง Net Balance จะต้องเป็ น 0.00 กด Close
13. ดูช่อง Check Amount จะต้องมี ยอดเท่ากับด้านเครดิ ต แต่ในกรณี น้ ี ไม่เท่าเพราะทางด้าน
เครดิตมียอดมากกว่าแต่จะไปเจออีกใน G/L
1

1

1

1
พิมพ์ PY259070054ค่า...../บริ ษทั ที่
ให้บริ การ

2
3
ขณะนี้ Apply ยังเป็ น
No อยู่

รู ปที่ 4.20 การอธิบายการคีย ์ Payment Vourcher (PY) ข้อ 1-3
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4

7

คลิกเข้าไปในลูกศร จะ
ขึ้นเป็ นเอกสารของ
Accrued Payment
(AP)

5
6
8
ขณะนี้ Apply เป็ น

9

Yes

รู ปที่ 4.21 การอธิบายการคีย ์ Payment Vourcher (PY) ข้อ 4-9
9

9

10

รู ปที่ 4.22 การอธิบายการคีย ์ Payment Vourcher (PY) ข้อ 9-10
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12

11

12

รู ปที่ 4.23 การอธิบายการคีย ์ Payment Vourcher (PY) ข้อ 11-12

13

รู ปที่ 4.24 การอธิบายการคีย ์ Payment Vourcher (PY) ข้อ 13
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล จากัด ใน
ตาแหน่งนักศึกษาฝึ กงานฝ่ ายบัญชีเจ้าหนี้ (AP) ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านดังต่อไปนี้
5.1.1 ประโยชน์ ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ
ประโยชน์ ต่อนักศึกษา
1. ได้เรี ยนรู ้ ข้ นั ตอนการดาเนิ นงานในส่ วนของฝ่ ายบัญ ชี เจ้าหนี้ (AP) ว่ามี
กระบวนการปฎิบตั ิงานอย่างไร
2. ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบตั ิงานมาใช้ในการทางาน
จริ งในอนาคต
3. ได้เรี ยนรู ้การแก้ไขปั ญหาและข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน
4. ได้ฝึกความรอบคอบและคานึ งถึ งข้อเท็จจริ งต่างๆ ในการปฏิ บตั ิงาน และ
เสริ มสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทางานร่ วมกับพนักงานในองค์กร
ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ
1. ได้แบ่งเบาภาระหน้าที่ในการทางานของพนักงาน ช่ วยลดระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน ทาให้งานเสร็ จทันเวลาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานได้มากขึ้น
2. ช่ วยให้สถานประกอบการสามารถพิจารณาคัดเลื อกนักศึกษาปฏิ บตั ิงาน
สหกิจที่มีความสามารถเข้าทางานในสถานประกอบการ
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
จากการปฏิ บตั ิงานจริ งในส่ วนของฝ่ ายบัญชี เจ้าหนี้ ในครั้งนี้ ได้รับประสบการณ์จากการทางาน
ที่หลากหลายและแตกต่างจากการศึกษาในห้องเรี ยน สามารถนาความรู ้ ที่ได้รับไปใช้ในการทางานใน
อนาคตได้ แต่ในระหว่างการปฏิบตั ิงานได้มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น ดังนี้
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1. ปั ญ หาด้า นความรู ้ ค วามเข้า ใจ เนื่ องจากคณะผูจ้ ดั ท าไม่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ทางานจึงทาให้เกิดความล่าช้า
2. ปั ญหาด้านเอกสาร เนื่ องจากบางเอกสารมี ความล่าช้าทาให้เกิ ดผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
1. การปฏิบตั ิงานทุกครั้งถ้าไม่เข้าใจในส่ วนไหนควรสอบถามกับพนักงานในองค์กร
เพื่อลดความผิดพลาดในการทางาน
2. ในการปฏิบตั ิงานควรมีวธิ ี ติดตามเร่ งรัดเอกสารที่ยงั ส่ งมาไม่ถึง เช่น การโทรติดต่อ
ฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบตั ิงาน
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ทาให้ได้ศึกษาในการทางานร่ วมกันกับผูอ้ ื่นในหลาย ๆ ส่ วนงานจึงทาให้เกิดความ
มัน่ ใจและความรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้น
2. ได้รับประสบการณ์ในการลงมือปฏิบตั ิงานจริ งนอกเหนือการศึกษาในห้องเรี ยน
3. ในการฏิบตั ิงานทาให้เกิ ดวินยั ในการทางานทั้งความรับผิดชอบในส่ วนของงานที่
ได้รับมอบหมายและความตรงต่อเวลาในการเข้าปฏิบตั ิงาน
4. จากการได้ปฏิ บตั ิงานจริ งในครั้งนี้ สามารถนาความรู ้ ที่ได้ไปใช้ในการทางานใน
อนาคตและชีวติ ประจาวัน
5. เกิดทักษะการสื่ อสารทั้งในและนอกองค์กรทาให้งานนั้นสาเร็ จลุล่วง
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ขาดความรู้ ความชานาญในด้านการใช้ Microsoft excel และโปรแกรมทางบัญชี
ของบริ ษทั
2. เนื่ องจากเป็ นการปฏิ บตั ิ งานจริ งทาให้การทางานช่ วงแรก ๆ ยังทาไม่เต็มที่ และมี
ข้อบกพร่ องจึงต้องอาศัยการปรับตัว เพื่อที่จะทางานได้ดีข้ ึนและมีความเข้าใจในส่ วนงานนั้นมากขึ้น
3. ปั ญหาด้านการสื่ อสารกับพนักงานในองค์กร อาจมี การสื่ อสารข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
ทาให้เกิดความผิดพลาดในการทางาน
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5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาขั้นตอนหรื อวิธีการปฏิบตั ิงานของโปรแกรม Microsoft excel ในส่ วนที่
ยังไม่ชานาญในการใช้งานและสอบถามพนักงานในองค์กรในส่ วนของการใช้โปรแกรมทางการบัญชี
ของบริ ษทั
2. ควรมีความใส่ ใจและกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายในขณะนั้น
เพื่อช่วยในการปรับตัวกับการปฏิบตั ิงานที่พนักงานที่ปรึ กษาได้มอบหมายให้ทา
3. ควรมีการทบทวนคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย หากไม่แน่ ใจควรรี บสอบถามทันทีเพื่อ
ลดความผิดพลาดในการสื่ อสาร
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ภาคผนวก

รู ปขณะทำใบสำคัญจ่ำย

รู ปขณะปฏิบตั ิงำน

รู ปขณะกำรบันทึก Journal Voucher (JV) ใน Microsoft Excel

รู ปขณะบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม ACCPAC

รอเอกสำรที่ทำกำรดึง statement เพื่อคุมยอดเช็ค

ประวัติคณะผู้จัดทำ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

ผลงาน

:

รหัสนักศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

:
:
:
:
:

ผลงาน

:

5701300005
นางสาวคิลาณี นมัสศิลา
บริ หารธุ รกิจ
การบัญชี
44/45 ซอยไปรษณี ยก์ ระทุ่มล้ม27
ตาบลกระทุ่มล้ม อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73220
ขั้นตอนการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย
รอการจ่ายชาระ กรณี ศึกษาบริ ษทั
แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล
จากัด

5701300024
นางสาววิศนี นุชสุ วรรณ
บริ หารธุ รกิจ
การบัญชี
61/1 หมู่9 ถนนพระราม2
เขตจอมทอง แขวงบางมด
กรุ งเทพ 10150
ขั้นตอนการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย
รอการจ่ายชาระ กรณี ศึกษาบริ ษทั
แลนด์โก้สปอร์ ต แอนด์ มิวสิ คเคิล
จากัด

