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Abstract
Home Account 999 Co. Ltd., has been incorporated with the vision of creating quality
professional services according to the Department of Business Development and the Revenue
Departments. Its business lines handle accounting services, tax advisory, tax filing and submitting
services, account system setup consultation and other related services. While attending the
internship under the cooperative education program at the company, the author was assigned to
verify the accuracy of accounting documents, then classify and arrange accounting documents for
ease of use, and record business transaction with the Express accounting software.
Therefore, the author created this project to increase the skills of performance through
studying the types of accounting documents, the nature of accounting documents, identification
principles of document arrangement, and the method of using the Express accounting software.
This project could increase knowledge and understanding, performance skills, as well as having
confidence in future careers. The author hoped that this project would be beneficial to interested
parties.
Keywords: Accounting documents, Express accounting software, Performance skills.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากการที่ ผูจ้ ดั ทาได้ไปปฏิ บตั ิ งานตามโครงการสหกิ จศึ กษาที่ บริ ษทั โฮม แอคเค้าท์ 999
จากัด ในตาแหน่งพนักงานบัญชี ซึ่งบริ ษทั โฮม แอคเค้าท์ 999 จากัด ให้บริ การทางด้านจดทะเบียน
จัดตั้งบริ ษทั จดทะเบียนเลิกบริ ษทั ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง งานด้านบัญชี
มีการจัดทาบัญชี ประจาปี และรายเดื อนยื่นต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าและกรมสรรพากร และงาน
บริ การที่เกี่ยวเนื่อง
ผูจ้ ดั ทาจึงมีความสนใจจัดทาโครงงาน เรื่ องขั้นตอนการทาบัญชี ในระบบซื้ อ-ขายโดยใช้
โปรแกรม Express Accounting เนื่ อ งจากการประสบปั ญ หาในระบบซื้ อ -ขาย เช่ น ความไม่
ครบถ้วนของเอกสาร เอกสารไม่ถูกต้อง การคานวณตัวเลขที่ผดิ พลาด เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไข
ในการจัดทาบัญชี ซึ่ งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรื อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ได้จริ ง
1.2วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1เพื่อศึกษาระบบบัญชี ซ้ื อ-ขายของกิจการ
1.2.2เพื่อศึกษาเอกสารและขั้นตอนการจัดทาของระบบซื้ อ-ขาย
1.2.3เพื่อศึกษาโปรแกรม Express Accounting
1.3ขอบเขตของโครงงำน
ขอบเขตของการศึกษาปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง พนักงานบัญชี ในระยะเวลา 14 สัปดาห์ โดย
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิงาน ของบริ ษทั โฮม แอคเค้าท์ 999 จากัด
1.3.1ศึกษาลักษณะของกิจการที่จะบันทึกบัญชี
1.3.2ศึกษาการจาแนกประเภทและจัดเรี ยงเอกสารที่ได้รับ ตามหมวดประเภทของเอกสาร
1.3.3ศึกษาการวิเคราะห์รายการบัญชีและบันทึกบัญชี ลงในระบบซื้ อ-ขาย
1.3.4ศึกษาการบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป
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1.4ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1มีความเข้าใจลักษณะของระบบซื้ อ-ขายของกิจการที่บนั ทึกบัญชี
1.4.2ได้รู้จกั เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
1.4.3ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนในการจัดทาบัญชีในระบบซื้ อ-ขาย เพื่อการจัดทาบัญชี เป็ นไปอย่างถูกต้อง
และมีประสิ ทธิภาพ
1.4.4ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับโปรแกรม Express Accounting

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของการซื้อ-ขาย
วิชาการขายเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ดังนั้น ศิลปะการขาย จึงหมายถึง การมีศิลปะในการ
เกลี้ยกล่อม จูงใจให้คนอื่นเห็นด้วยกับความคิดของเรา โดยเขาได้รับความพึงพอใจหรื อประโยชน์
จากการกระทานั้น และเราได้กาไรเป็ นการตอบแทน
ในชี วิตประจาวันของเราแต่ละคนนั้น ต้องทาสัญญากันวันละหลาย ๆ ครั้ง ในบางครั้งเรา
เองอาจจะไม่รู้สึกว่าเป็ นการทาสัญญา เพราะเป็ นไปใน ได้แก่ สัญญาซื้ อขาย เพียงแค่เราตื่นขึ้นมา
เราอาจต้อ งทาสัญญาซื้ อยาสี ฟัน แปรงสี ฟัน ต้องทาสัญญาซื้ อข้าวรั บประทานหรื อซื้ อเครื่ องดื่ ม
แม้แต่โค้กแก้ว เดี ยวก็ถือว่าเราได้ทาสัญญาซื้ อขายแล้ว ดังนั้น เราจะเห็ นได้วา่ การซื้ อขาย ที่ทากัน
โดยปกติทวั่ ไปดังที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นไม่ได้มีปัญหา หรื อความสลับ ซับซ้อนอะไรมากมายจนจะ
ทาให้เราต้องนึ กถึงกฎหมายในเรื่ องของสัญญาซื้ อ ขาย แต่เนื่ องจากการซื้ อขายทรัพย์สินบางอย่าง
ในปั จจุบนั อาจเป็ นทรัพย์สิน ที่มีราคาค่างวด หรื อมีความสาคัญต่อชี วิตของเราอย่างมาก กฎหมาย
จึง กาหนดวิธีการในการซื้ อขายทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็ นพิเศษว่า สัญญาซื้ อขาย ทรัพย์สินดังกล่าว
นั้นจะต้องท าเป็ นหนัง สื อและจดทะเบี ย นต่ อพนัก งาน เจ้า หน้า ที่ เพื่ อที่ ผูซ้ ้ื อหรื อผูข้ ายจะได้คิ ด
ไตร่ ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะทาการ ซื้ อขายกันให้เสร็ จสิ้ นไป และเพื่อที่จะได้มีหลักฐานในการ
ซื้ อขายกันอย่างชัด เจน ตลอดทั้งการที่จะรู ้แน่นอนว่าใครเป็ นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวนั้น การ ซื้ อ
ขายทรั พย์สินเหล่านี้ ก็เช่ น การซื้ อขายบ้านและที่ดินที่เราใช้อยู่อาศัย เป็ นต้น ดังนั้น เราจึงควรทา
ความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการซื้ อขายทรัพย์สิน ประเภทต่าง ๆ ไว้บา้ ง เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้
ลักษณะพื้นฐานของการขาย มีอยู่ 5 ประการ
2.1.1 การขายคือการให้ความช่วยเหลื อลูกค้า พนักงานขายต้องรู ้ วา่ ลูกค้าต้องการอะไร
และเสนอขายในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ
2.1.2 การขายคือการติดต่อสื่ อสารพนักงานขายต้องถ่ายทอดคุณภาพ คุณลักษณะ ของ
สิ นค้าและผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับได้เป็ นอย่างดี
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2.1.3 การขายคื อการให้ความรู ้ แก่ ลูกค้า พนักงานขายต้องรู ้ จกั สิ นค้าเป็ นอย่างดี และ
สามารถอธิ บาย ให้ความกระจ่างแก่ลูกค้าได้ อย่างชัดเจน และเข้าใจ
2.1.4 การขายเป็ นการสร้างความพึงพอใจไม่ใช่เป็ นการบังคับ ลูกค้าซื้ อสิ นค้าด้วยความพึง
พอใจ และมีความต้องการในสิ นค้านั้น มิใช่ดว้ ยความเกรงใจถูกบังคับ
2.1.5 การขายทาให้ได้สิ่งตอบแทนด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ าย ลูกค้าได้สินค้าที่ตอ้ งการ และพอใจ
พนักงานขายได้ค่าสิ นค้าเป็ นการตอบแทน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็ นภาษีที่เก็บจากการขายสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งสามารถอานวยรายได้ให้แก่
ประเทศตามประสงค์ จึงเป็ นภาษีที่ได้รับความนิยมจากหลายประเทศทัว่ โลก
ภาษีขาย หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการ (ที่ตอ้ งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ได้เรี ยกเก็บหรื อพึงเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การ เมื่อมีการขายสิ นค้าหรื อรับค่าบริ การส่ วน
ภาษีซ้ื อ หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูป้ ระกอบการ (ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้จ่ายให้กบั
ผูข้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นผูจ้ ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อซื้ อสิ นค้าและชาระค่าบริ การเพื่อ
ใช้ในการประกอบกิจการของตน ภาษีซ้ื อที่จะนามาหักได้น้ ี คลุมไปถึงภาษีซ้ื อของสิ นค้าประเภททุน
ด้วย (เครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ซ้ื อมาใช้ในการผลิตหรื อให้บริ การ)
2.2โปรแกรมสาเร็จรู ปทางการบัญชี
การโปรแกรมบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก การจาแนกให้เป็ นหมวดหมู่ และการ
สรุ ปผลสิ่ งสาคัญในรู ปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินรวมทั้ง
การแปลความหมายของผลการปฏิบตั ิดว้ ย
โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ปทางการบัญชี (Express Accounting ) เป็ นโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป
ซึ่ งรวบรวมบัญชี ถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็ นโปรแกรมเดี ยว และข้อมูลจะเชื่ อมโยงถึ งกันโดย
อัตโนมัติทาให้ลดขั้นตอนในการทางาน เพียงแค่ทาการบันทึ กข้อมู ลรายวันซื้ อ และการขายเท่า
นั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทาหน้าที่ นาข้อมู ลไปบันทึกในแต่ละระบบที่เกี่ ยวข้องให้เองโดย
อัตโนมัติ
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2.3ความสั มพันธ์ ระหว่ างธุรกิจกับการบัญชี
กิจกรรมทางธุ รกิ จโดยทัว่ ไปแล้วจะเกี่ ยวข้องกับการขายสิ นค้า การจัดจาหน่ ายสิ นค้าและ
การให้บริ การ การบัญชีจะทาหน้าที่ในกานจดบันทึกข้อมูลและรายงานเหตุการณ์ การทางเศรษฐกิจ
ในองค์กร โดยเหตุน้ ี จึงอาจกล่าวได้วา่ การบัญชี เป็ น “ภาษาทางธุ รกิ จ” (Language of Business) ทา
หน้าที่สื่อสารให้ทราบกึ งความสาเร็ จหรื อล้มเหลวขององค์กร โดยบุคคลที่ใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี
ได้แก่
2.3.1 เจ้าของกิจการ (Owner) ผูท้ ี่นาเงินทุนและทรัพยากรต่างๆมาลงทุน โดยหวังกาไร
สู งสุ ด
2.3.2 ผูจ้ ดั การ (Manager) ผูท้ ี่ ได้รับหมอบหมายจากเจ้าของกิ จการให้ดาเนิ นงานแทน
โดยจะถูกประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากความสามารถในการทากาไรให้แก่กิจการ
2.3.3 พนักงาน (Employees) ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในกิจการ โดยได้รับค่าจ้างหรื อเงินเดือนเป็ น
ผลตอบแทน
2.3.4 นักลงทุน (Investors) ผูท้ ี่นาเงินมาลงทุนในกิ จการต่างๆที่ตนสนใจ โดยได้รับเงิ น
ปั นผลหรื อดอกเบี้ยเป็ นผลตอบแทน
2.3.5 ผูใ้ ห้สินเชื่อ (Creditors) ผูใ้ ห้สินเชื่อแก่ลูกค้า โดยได้รับดอกเบี้ยเป็ นผลตอบแทน
2.3.6 หน่ วยงานรั ฐบาล (Governments) หน่ วยงานรั ฐบาลที่ เกี่ ยวข้องกับ การประกอบ
กิจการของธุ รกิจประเภทต่างๆ

บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ

: บริ ษทั โฮมแอคเค้าท์ 999 จากัด

ที่ต้ งั สถานประกอบการ

: 103/158 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร74000

โทรศัพท์

: 034-457300

เวลาทาการ

: วันจันทร์ -ศุกร์ 08.30-17.00 น.

รู ปภาพ 3.1 แผนที่ต้ งั สถานประกอบการ
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3.2 ลักษณะการประกอบการ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 งานด้านบริ การจดทะเบียน
จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั
จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ ้นส่ วน
เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผูเ้ สี ยภาอากร
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ , กรรมการเข้า
ใหม่-ลาออก
 จดทะเบียนเลิกบริ ษทั หรื อ ห้างหุ น้ ส่ วน และชาระบัญชีพร้อมปิ ดงบเลิก
และตรวจสอบบัญชี
 ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง





3.2.2 งานด้านจัดทาบัญชี
 จัดทาบัญชี ประจาปี ,ครึ่ งปี และรายเดื อนยื่นต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
และสรรพากร
 วางแผนภาษี
3.2.3 งานบริ การที่เกี่ยวเนื่อง





บริ การจดทะเบียนบริ ษทั
วางระบบบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
ปรึ กษาปัญหาภาษีอากร
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3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ กร
กรรมการผู้จดั การ

ที่ปรึกษาปั ญหาภาษีกร
didisa

ผู้จดั การแผนกบัญชี

หัวหน้ าแผนกจดทะเบียน

หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายธุรการ

พนักงานบัญชี

พนักงานรับ-ส่ง
เอกสาร

นางสาวนฤมล ล้ อทอง
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1. นางสาวนฤมล

ล้อทอง

ตาแหน่งพนักงานบัญชี
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. รับเอกสารจากลูกค้า
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
3. จาแนกประเภทและจัดเรี ยงเอกสารที่ได้รับตามประเภทของเอกสาร ได้แก่ เอกสารซื้ อ,
ขาย,รับ,จ่าย เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น Bank Statement
4. วิเคราะห์รายการบัญชี
5. บันทึกบัญชีลงในใบสาคัญต่างๆ
6. บันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ปเพื่อเป็ นการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
โปรแกรม Express Accounting ว่าถูกต้องหรื อไม่
7. ทาแบบ ภ.พ.30 จากรายงายภาษีซ้ื อ-ขาย
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รับเอกสารจากลูกค้ า

ตรวจสอบความครบถ้ วนของ
เอกสาร

จาแนกประเภทและจัดเรี ยง
เอกสาร

วิเคราะห์รายการบัญชี

บันทึกบัญชีลงในใบสาคัญ
ต่างๆ

บันทึกบัญชีในโปรแกรม
บัญชีสาเร็ จรูป

3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณวริ นทร์ พร พุฒิสถาวรนันท์ ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การบริ ษทั
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559
รวมระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานทั้งสิ้ น 14 สัปดาห์

ทาแบบ ภ.พ.30

11

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการ
3.7.2 วางแผนการจัดทาโครงการ
3.7.3 เสนอโครงการเพื่ออนุมตั ิ
3.7.4 ศึกษารู ปแบบธุ รกิจด้านบัญชี
3.7.5 จัดทาโครงการวางแผน
3.7.6 สรุ ปการจัดทาโครงการ
3.7.7 จัดทารู ปเล่มรายงานและเอกสารนาเสนอโครงการ
ตาราง 1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

3.8 ฮาร์ ดแวร์
 คอมพิวเตอร์
 เครื่ องถ่ายเอกสาร
 เครื่ องปริ้ นเตอร์
 เครื่ องคิดเลข
 กล้องถ่ายรู ป
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3.9 ซอฟต์ แวร์
 โปรแกรม Microsoft Word
 โปรแกรม Microsoft Excel
 โปรแกรม Power Point
 โปรแกรม Adobe Reader XI
 Express Accounting

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
4.1 รายละเอียดโครงการ
การซื้ อ-ขาย
ในชี วิตประจาวันของแต่ละคนนั้น ต้องทาการซื้ อ-ขายวันละหลายๆครั้งเราจะเห็ นได้ว่า
การซื้ อ-ขาย ที่ทากันโดยปกติทวั่ ไปนั้นไม้ได้มีปัญหา หรื อความสลับซับซ้อนอะไรมากมาย ต่างจาก
การจัดทาบัญชีซ้ื อขายซึ่ งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบตั ิดงั นี้
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ขั้นตอนการบันทึกบัญชี ในโปรแกรมสาเร็จรู ป

รู ปภาพ4.1 การสร้างข้อมูลบริ ษทั เพื่อการบันทึกบัญชี

เป็ นการเลื อกชื่ อบริ ษทั (ตัวอย่างคือบริ ษทั โฮมแอคเค้าท์ 999 จากัด) ในปี ก่อน เพื่อที่จะได้
เข้าไปในระบบ Express Accounting ก่อน จากนั้นจึงสร้างฐานข้อมูลของบริ ษทั โฮมแอคเค้าท์ 999
จากัด ในปี ปั จจุบนั
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รู ปภาพ 4.2 ใส่ ชื่อบริ ษทั ที่ตอ้ งการสร้างบัญชี
เมื่ อ เข้ า สู่ ระบบ Express Accounting เริ่ มการสร้ า งฐานข้ อ มู ล โดยเริ่ มที่ เริ่ มระบบ
กาหนดบริ ษทั ใหม่
จากนั้นกดเพิม่ บริ ษทั ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง
ใส่ ชื่อบริ ษทั ที่ตอ้ งการ
สร้างฐานข้อมูล รหัส รวมไปถึงที่เก็บข้อมูล เมื่อกดบันทึกจะมีหน้าต่างขึ้นมาว่าจะทาการคัดลอกผัง
ข้อมูลบัญชีเก่าหรื อไม่
ตอบใช่ จากนั้นระบบจะทาการคัดลอกผังข้อมูลบัญชีให้โดยอัตโนมัติ
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รู ปภาพที่ 4.3 การกาหนดรอบบัญชีของบริ ษทั

เริ่ มระบบ

กาหนดรอบระยะเวลาบัญชี

ใส่ วนั ที่เริ่ มรอบบัญชีใหม่ เช่น 01/01/59

ใส่ วนั สิ้ นรอบบัญชี ไว้ดา้ นล่างเป็ นเดือนต่อเดือน เมื่อครบแล้วทาการบันทึกจะมีหน้าต่างขึ้นมา
เพื่อทาการยืนยันรอบบัญชี ให้กดตกลงอีกครั้งหนึ่ง
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รู ปภาพที่ 4.4 การตรวจสอบผังบัญชี

รายงาน
ผังบัญชี เป็ นการกลับมาตรวจสอบผังบัญชี อีกครั้งหนึ่ งว่ามีการคัดลอกผัง
บัญชี มาจากปี ก่อนหรื อไม่ ถ้าต้องการเพิ่มผังบัญชี ก็สามารถทาได้โดยการกดเพิ่มที่มุมซ้ายบนของ
หน้าต่าง
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รู ปภาพ 4.5 การบันทึกยอดยกมาเริ่ มต้นจากงบทดลองหลังปิ ดบัญชีของปี ก่อนหน้า

บัญชี
ยอดยกมา
บันทึกยอดยกมา เป็ นการเอาข้อมูลจากงบทดลองของปี ก่อน
มาทาการบันทึกข้อมูล โดยข้อมูลด้านเดบิตจะใส่ ตวั เลขเป็ นปกติหรื อด้านบวก ส่ วนด้านเครดิ ตจะ
ใส่ ตวั เลขติดลบไว้ดา้ นหน้า
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รู ปภาพที่ 4.6 การบันทึกเจ้าหนี้หรื อลูกหนี้ยกมารายบุคคล

การบันทึกเจ้าหนี้ยกมา การเงิน

เจ้าหนี้จ่ายเงิน

บันทึกเจ้าหนี้คงค้าง

การบันทึกลูกหนี้ยกมา การเงิน

ลูกหนี้รับเงิน

บันทึกลูกหนี้คงค้าง

เป็ นการบันทึกยอดเจ้าหนี้หรื อลูกหนี้คงค้างของปี ก่อน

20

รู ปภาพที่ 4.7 บันทึกข้อมูลรายการขายประจาวัน

ขาย
เงินสด
ใส่ เลขที่บิล 58/12/113 (ความหมาย คือ 58 มาจาก ปี 2558 12 มาจาก
เดือนธันวาคม 113 มาจาก ใบขายใบที่ 113) รหัสลูกค้า จานวนเงิน
บันทึก
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รู ปภาพที่ 4.8 จัดพิมพ์รายงานภาษีขาย

รายงาน
จัดพิมพ์รายงาน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีขาย ยื่นภาษีในงวดเลือก
เดือนที่ตอ้ งการ เมื่อต้องการพิมพ์รายงานให้กดรู ปเครื่ องปริ้ นที่มุมบนว้ายของหน้าต่าง หรื อกด F5
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รู ปภาพที่ 4.9 ตัวอย่างรายงานภาษีขาย

รายงานภาษีขายก็จะมีขอ้ มูลเกี่ยวกับ วันที่, เลขที่ใบกากับภาษี, ขายให้บุคคลใด, มูลค่าของ
สิ นค้าหรื อบริ การ ,จานวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
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รู ปภาพที่ 4.10 บันทึกข้อมูลรายการซื้ อประจาวัน

ซื้ อ
เงิ นสด
เลขที่บิล 58/12/02 (มีความหมายเดี ยวกับรู ป 4.7) วันที่ ผูจ้ าหน่ าย
เลขที่ ใบอ้า งอิง ลวท. คือลงวันที่ 09/12/59 เป็ นการข้อคื นภาษี ในเดื อนธันวาคม เพราะ ภาษี ซ้ื อ
สามารถขอคืนย้อนหลังได้ 6 เดือน
จานวนเงิน
บันทึก
*หมายเหตุ ภาษีซ้ื อขอคืนนั้น จะสามารถใช้ได้เฉพาะใบที่เป็ นต้นฉบับใบกากับภาษีเท่านั้น
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รู ปภาพที่ 4.11 จัดพิมพ์รายงานภาษีซ้ื อ

รายงาน
จัดพิมพ์รายงาน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีซ้ื อ ยื่นภาษีในงวด เลือก
เดือนที่ตอ้ งการ เมื่อต้องการพิมพ์รายงานให้กดรู ปเครื่ องปริ้ นที่มุมบนว้ายของหน้าต่าง หรื อกด F5
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รู ปภาพที่ 4.12 ตัวอย่างรายงานภาษีซ้ื อ

รายงานภาษีซ้ื อก็จะมีขอ้ มูลเกี่ยวกับ วันที่, เลขที่ใบกากับภาษี, เลขที่ใบกากับภาษีใหม่, ซื้ อ
จากบุคคลใด, มูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ ,จานวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
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รู ปภาพที่ 4.13 ตัวอย่างงบทดลอง

รายงาน
งบทดลอง

จัดพิมพ์รายงาน

รายงานบัญชี

งบทดลอง เป็ นการพิมพ์ตวั อย่าง
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รู ปภาพที่ 4.14 ตัวอย่างแบบยื่น ภ.พ.30
แบบยื่น ภ.พ.30 เพื่อขอยื่นชาระภาษี มูลค่าเพิ่ม เมื่อชาระภาษี แล้วกรมสรรพากรจะออก
ใบเสร็ จสี เหลื องตราครุ ฑออกมาเพื่อเป็ นหลักฐานของบริ ษทั ว่าได้ทาการชาระภาษี มูลค่าเพิ่มใน
เดือนนั้นๆแล้ว

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
5.1.1 ความไม่ครบถ้วนของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ได้แก่ เอกสารขาย เอกสารซื้ อ
ที่แนบมาไม่ตรงกับที่บนั ทึกบัญชี
5.1.2 เอกสารที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ วันที่หรื อเลขที่เอกสาร หรื อไม่มีตน้ ฉบับของใบกากับภาษี
ซื้ อไม่ตรงกับที่บนั ทึกในสมุดบัญชี
5.1.3 การค านวณตัว เลขที่ ผิ ด พลาด ได้ แ ก่ ตัว เลขที่ ร ะบุ ใ นเอกสารอาจจะค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มผิดพลาดยอดยอดเงินจึงไม่ตรงกับที่บนั ทึกในสมุดบัญชี
5.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหา
เมื่อพบปัญหาหรื ออุปสรรคจากการปฏิบตั ิงานจะต้องรายงานให้พนักงานที่ปรึ กษา
ทราบด้วยวาจาแล้วจึงรายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุรายการที่ตรวจสอบพบได้ ดงั นีจ้ าก
เหตุการณ์ที่พบจะมีเหตุการณ์สาคัญอยู่ 3 ประการ
5.2.1 เมื่อตรวจพบความไม่ครบถ้ วนของเอกสารต้ องรายงานพนักงานที่ ปรึกษาให้ รับทราบ
เพื่อให้ พนักงานที่ปรึกษาแจ้ งไปยังลูกค้ าให้ นาเอกสารแนบส่งให้ ครบถ้ วน
5.2.2 ถ้ าตรวจสอบพบว่าเอกสารที่มีไม่ถกู ต้ องจะเขียนรายงานข้ อผิดพลาดในใบรายงาน
ของบริ ษัท โฮมแอคเค้ าท์ 999 จากัด เพื่อแจ้ งพนักงานที่ปรึ กษาให้ นาไปแก้ ไขหรื อแจ้ ง
ลูกค้ าให้ ปรับปรุง เอกสารให้ ถกู ต้ อง
5.2.3 กรณี ที่ ค านวณตัวเลขผิ ดพลาดต้ อ งเขี ยนรายงานข้ อ ผิด พลาดพร้ อมทัง้ ค านวณ
ยอดเงินที่อาจจะเป็ นยอดมูลค่าของสินค้ าหรื อบริ การ รวมถึงยอดภาษีมลู ค่าเพิ่ม ที่ถกู ต้ อง
แจ้ งในใบรายงานเพื่อรายงานให้ พนักงานที่ปรึกษารับทราบถึงข้ อผิดพลาด

5.3 สรุ ปและข้ อเสนอแนะของโครงการ
จากที่ ผู จ้ ัด ท าโครงการได้ป ฏิ บ ัติ ง านในบริ ษ ัท โฮมแอคเค้า ท์ 999 จ ากัด ในต าแหน่ ง
พนักงานบัญชี ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้าน ดังต่อนี้
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5.3.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ
ประโยชน์ต่อนักศึกษา
1. ทาให้ผูจ้ ดั ทาโครงการมีความพร้อมและมีความเข้าใจลักษณะของระบบการซื้ อ
ขายด้วยโปรแกรม Express และสามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการเข้า
ร่ วมสหกิจศึกษาไปใช้ปฏิ บตั ิได้จริ งในการทางาน เช่น การบันทึกการซื้ อ-ขายใน
โปนแกรม Express
2. ได้เรี ยนรู ้การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าและการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
3. ได้เรี ยนรู ้ การทางานของกระบวนการซื้ อ-ขายในโปรแกรม Express Accounting
นั้นจะต้องคานึงถึงความถูกต้องเสมอ
4. ได้นาความรู ้จากการปฏิบตั ิงานจริ งมาใช้กบั โครงงานสหกิจศึกษา
5. ได้ฝึกความรอบคอบ อดทน การแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นและความรับผิดชอบในการ
ทางาน
6. ได้รับความรู ้ จากประสบการณ์ จริ งที่ ไม่สามารถหาได้จากในมหาวิทยาลัย และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้ในอนาคตอันใกล้
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
1. ได้ แ บ่ ง เบาภาระหน้ า ที่ ก ารท างานของพนั ก งานบัญ ชี ป ระจ าคนอื่ น ๆ ช่ ว ย
ประหยัดเวลาในการทางานและค่าใช่จ่ายค่าตอบแทน
2. สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบริ ษทั โฮมแอคเค้าท์ 999 จากัดได้
มากยิง่ ขึ้น

5.3.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงการ
เนื่องจากในระหว่างการจัดทาโครงการนี้มีระยะเวลาจากัดทาให้เกิดอุปสรรคในการค้นคว้า
หาข้อมูลรวมถึงการรวบรวมเอกสารประกอบการทาโครงการสหกิจศึกษาจากการปฏิบตั ิงานจริ งที่
บริ ษทั โฮมแอคเค้าท์ 999 จากัด ได้รับประสบการณ์ทางานที่หลากหลายและแตกต่างจากการเรี ยน
ในมหาวิทยาลัย สามารถนาความรู ้จากประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการทางานในอนาคตได้ ซึ้ งพอ
สรุ ปประเด็นอุปสรรคได้ดงั นี้
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1. ปั ญหาด้านความรู ้ รวมถึ งความเข้าใจของการทาโครงงาน เนื่ องจากผูจ้ ดั ทาไม่มี
ประสบการณ์ในการทาโครงงาน จึงทาให้เกิดความสับสนและความล่าช้า
2. ปัญหาของความสับสนและความล่าช้าในการทารายงาน เนื่ องจากบางครั้งมีความ
ผิดพลาดของเอกสารและข้อมูลหรื อเอกสารไม่ครบถ้วนหรื อข้อมูลที่หามาได้ยงั
ไม่เพียงพอต่อการทาโครงการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทางานไม่ต่อเนื่อง
5.3.3 ข้อเสนอแนะของโครงการ
จากปั ญหาเบื้องต้นในการทางานที่บริ ษทั โฮมแอคเค้าท์ 999 จากัดและการจัดทาโครงงาน
สหกิ จศึ ก ษา ควรวางแผนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมู ลให้ดีเสี ยก่ อนจะได้ทนั ตามกาหนดเวลา
ดังเช่น
1. ควรนาสมุดมาจดบัน ทึกขั้นตอนและวิธีการของการใช้โปรแกรมบัญชี สาเร็ จรู ป
Express Accounting เพื่อให้การทางานสะดวกรวดเร็ วและแม่นยามากยิง่ ขึ้น
2. ควรปรับตัวอย่างรวดเร็ วเพื่อให้เข้ากับงานที่ทา รวมถึงบุคคลอื่นในบริ ษทั
3. ควรปรั บ ความเข้า ใจและทัศ นคติ ข องตนเอง ถ้า เกิ ด ไม่ เ ข้า ใจควรซัก ถามกับ
พนักงานในองค์กรก่อนการปฏิบตั ิงานต่างๆเพื่อลดความผิดพลาดในการทางาน
5.4 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ประโยชน์ของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกา
ประโยชน์ต่อตนเอง
1. สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วและเป็ นอย่างดี
2. รู ้จกั ตนเองมากขึ้นว่ามีความชอบงานบัญชีมากน้อยเพียงใด
3. นาความรู ้ จากในมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้กบั บริ ษทั โฮมแอคเค้าท์ 999 จากัด
รวมถึงในอนาคต
4. สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากโครงการสหกิจศึกษามาใช้กบั ชีวติ จริ ง
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
1. ช่วยประหยัดเวลาในการทางานของพนักงานประจาในบริ ษทั
2. ช่วยลดภาระหน้าที่ของพนักงานประจาในบริ ษทั
3. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในการทางานของบริ ษทั
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ประโยชน์ต่อสถานศึกษา
สร้ างความสัม พันธ์ และส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมระหว่า งมหาวิทยาลัย สยามและ
สถานประกอบการ บริ ษทั โฮมแอคเค้าท์ 999 จากัด ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในสาขา
วิชาชีพคณะบัญชี
5.4.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. การทางานในช่ วงแรก ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการทางานของบริ ษทั โฮมแอคเค้า
999 จากัดจึงเกิดความผิดพลาดขึ้นหลายครั้ง แต่เมื่อได้รับคาปรึ กษาจากพนักงานที่
ปรึ กษา ก็สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ วมากขึ้น
2. ปั ญหาด้านการปรั บตัวและสื่ อสารกับพนักงานในบริ ษทั อาจมีการสื่ อสารข้อมูล
ไม่ตรงกัน เนื่องจากอาจมีคาศัพท์ที่เป็ นศัพท์เฉพาะในการทางาน ต้องศึกษาเรี ยนรู ้
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทางาน
5.4.3 ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาขั้นตอนในการทางานอย่างละเอียดและรอบคอบก่อนการเริ่ มปฏิบตั ิงาน
ทุกครั้งเพื่อลดความผิดพลาดในการทางาน
2. ควรปรับความเข้าใจรวมถึงทัศนคติของตนเองและสอบถามกับพนักงานในบริ ษทั
หรื อพนัก งานที่ ป รึ ก ษา ก่ อนการปฏิ บ ตั ิ งานต่ า งๆเพื่ อลดความผิดพลาดในการ
ทางาน
3. ควรปรับตัวในการทางานอย่างรวดเร็ ว เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพและสามารถช่วยแบ่ง
เบาภาระหน้าที่ของพนักงานในการทางานได้
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ภาคผนวก
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1.ขั้นตอนการฝึ กงาน
ขั้นตอนที่ 1 รับเอกสารจากลูกค้าและตรวจสอบว่าเอกสารที่ได้รับครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายงาน
หรื อไม่

ขั้นตอนที่ 2 จาแนกประเภทของเอกสารและจัดเรี ยงเอกสารที่ได้รับตามหมวดประเภทของเอกสาร
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ขั้นตอนที่ 3 บันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ปเพื่อเป็ นการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ซื้ อ-ขาย
ด้วยโปรแกรม Express Accounting ว่าถูกต้องหรื อไม่

ขั้นตอนที่ 4 ทาการตรวจสอบการบันทึกบัญชีอีกครั้งกับรายงายภาษีซ้ื อ ภาษีขายว่าถูกต้องหรื อไม่
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2.นาเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ณ บริษัทโฮมแอคเค้ าท์ 999 จากัด

37

ประวัติผู้จัดทำ
รหัสนักศึกษา

: 5604300403

ชื่อ – นามสกุล

: นฤมล ล้อทอง

คณะ

: บริ หารธุ รกิจ

สาขาวิชา

: การบัญชี

ที่อยู่

: 406/19ก. ต.ท่าฉลอม อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000

เบอร์โทรศัพท์

: 082-5940577

