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ชื่อโครงงาน

บทคัดยอ
บริ ษั ท เอบี ก รุ ป ธุ ร กิ จ การบั ญ ชี จํ า กั ด ให บ ริ ก ารด า นบั ญ ชี ภาษี อ ากรครบวงจร
ตรวจสอบ บัญชี วางแผนภาษีอากร วางระบบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ หางหุนสวนจํากัด
และธุรกิจรานคา บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร เปนตัวแทนในการประสานและชี้แจง
ปญหาภาษีกับหนวยงานภาครัฐ ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่เอบีกรุป คณะผูจัดทํา
ไดรับมอบหมายใหจัดประเภทเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสาร
จัดทําใบสําคัญรับและใบสําคัญจาย บันทึกการรับชําระจากลูกหนี้การคา การจายชําระเจาหนี้การคา
และคาใชจายตางๆ ในโปรแกรมบัญชีเอ็กซเพรส
โครงงานนี้ จั ด ทํ าขึ้ น เพื่ อเพิ่ มทั ก ษะการใช โ ปรแกรมบั ญ ชี เ อ็ ก ซ เ พรส ทั ก ษะการ
ปฏิบัติงานและการติดตอประสานงาน คณะผูจัดทําไดศึกษาประเภทของเอกสารทางบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จาย
วิ ธี การใช โปรแกรมบั ญชี เอ็ กซ เพรสในการบั นทึ กรั บชํ าระจากลู กหนี้ การค า การจ ายชํ าระเจ าหนี้
การค าและค าใช จ ายอื่ นๆ โครงงานนี้ ทํ าให ผู จัดทํ าได รั บความรู และความเข าใจในการใช โปรแกรมบั ญชี
เอ็ กซ เพรส และสามารถเพิ่ มทั กษะการปฏิ บั ติ งาน มี ความมั่ นใจในประกอบอาชี พในอนาคต และหวั งว า
โครงงานนี้จะเปนประโยชนตอบุคคลที่สนใจ
คําสําคัญ: เอกสารทางบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จาย โปรแกรมบัญชีเอ็กซเพรส

ง
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Abstract
AB Group Accounting Business Co. Ltd. offers accounting services, comprehensive
tax, audit, tax planning, accounting system, company registration limited partnership and store
business, tax filling services, and is a representative to coordinate and clarify tax issues with the
government agencies. While attending the internship under the cooperative education program at
AB Group, the team was assigned to classify accounting documents, check the accuracy and
completeness of accounting documents, prepare receipt voucher and payment voucher, record the
receipt of accounts receivable the payment of accounts payable and other expenses with Express
accounting software.
This project was designed to increase skills in using Express accounting software,
performance skills and coordination, through studying the types of accounting document,
withholding tax, the procedure of Express accounting software to record the receipt of accounts
receivable the payment of accounts payable and other expenses. This project allowed the team to
gain knowledge and understanding on the use of express accounting software and could increase
performance skills. This raised confidence for future careers and the goal that this project would
be useful to interested parties.
Keywords: accounting documents, withholding tax, Express accounting software
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ขณะที่ปฏิบตั ิงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริ ษทั เอบีกรุ๊ ปธุ รกิจการบัญชี จากัด คณะ
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้จดั ประเภทเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
เอกสาร จัดทาใบสาคัญรับและใบสาคัญจ่าย บันทึกการรับชาระจากลูกหนี้ การค้า การจ่ายชาระ
เจ้าหนี้ การค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี เอ็กซ์เพรส ซึ่ งช่ วงแรกของการปฏิ บตั ิใช้เวลา
ค่อนข้างมาก เนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทายังไม่มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานจริ ง
ดังนั้น คณะผูจ้ ดั ทาจึงทาโครงงาน “ บันทึกการรับชาระจากลู กหนี้ การค้าและการจ่าย
ชาระด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ”
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์ เพรสในการบันทึกรับชาระจากลูกหนี้ การค้า
การจ่ายชาระเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1.2.2 เพื่อศึกษาประเภทของเอกสารทางบัญชี และภาษีหกั ณ ที่จ่าย
1.2.3 เพื่อเพิ่มทักษะการปฎิบตั ิงาน
1.3 ขอบเขตโครงำน
1.3.1 ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสในการบันทึกรับชาระจากลูกหนี้การค้า การ
จ่ายชาระเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1.3.2 ศึกษาประเภทของเอกสารทางบัญชี และภาษีหกั ณ ที่จ่าย
1.3.3 ปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ศึ ก ษาที่ บ ริ ษัท เอบี ก รุ๊ ป ธุ ร กิ จ การบัญ ชี จ ากัด ระหว่ า งวัน ที่ 14
พฤษภาคม- 30 สิ งหาคม 2562
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 มีทกั ษะการใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสในการบันทึกรับชาระจากลูกหนี้ การค้า การ
จ่ายชาระเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1.4.2 ได้รับความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับประเภทของเอกสารทางบัญชี และภาษีหัก ณ ที่
จ่าย
1.4.3 นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

2

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษารายงานเรื่ อง การรั บชาระหนี้ จากลู กหนี้ การค้าและการจ่ายชาระหนี้ ให้เจ้าหนี้
การค้า โดยโปรแกรมสาเร็ จรู ปExpress Accounting โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาและรวบรวม
งานเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาและสนับสนุนผลการจัดทาโครงการ มี
รายละเอียดดังนี้
2.1 เอกสารทางบัญชี
เอกสารทางบัญชี หมายถึ งหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการบันทึกบัญชี ซึ่ งอาจจะได้รับ
จากธุ รกิ จหรื อบุ คคลภายนอก เช่ น บิลเงิ นสดใบเสร็ จรับเงิ น ใบสั่งซื้ อ ใบกากับภาษี ฯลฯเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
1 เอกสารที่ได้รับจากบุคคลภายนอก
2. เอกสารที่ธุรกิจจัดทาขึ้นเองเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก
3. เอกสารที่ธุรกิจจัดทาขึ้นเพื่อใช้ในธุ รกิจ
เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชีทุกประเภทต้องมีรายการทัว่ ไปดังต่อไปนี้
1. ชื่อของผูจ้ ดั ทาเอกสารซึ่ งอาจใช้ชื่อที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจของผูจ้ ดั ทาเอกสารก็ได้
2. ชื่อของเอกสาร
3. เลขที่ของเอกสารและเล่มที่ (ถ้ ามี)
4. วันเดือนปี ที่ออกเอกสาร
5. จานวนเงินรวม
เอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีสามารถแยกได้ดงั ต่อไปนี้
1. เอกสารการรั บ เงิ น เป็ นเอกสารบันทึ ก รายการเกี่ ย วกับ การได้รับ เงิ นทุ ก ประเภทซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการเป็ นผูอ้ อกเองได้แก่สาเนาใบเสร็ จรับเงินสาเนาใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษีใบสาคัญ
รับเงินเป็ นต้นซึ่ งผูป้ ระกอบการจะออกให้กบั บุคคลภายนอกในกรณี ที่ได้รับเงินจากการขายสิ น ค้า
เป็ นเงินสดหรื อได้รับรายได้อื่นๆเป็ นเงินสด
2. เอกสารการจ่า ยเงิ น เป็ นเอกสารที่ บ นั ทึ ก รายการเกี่ ย วกับการจ่ า ยเงิ นทุ ก ประเภทซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการจะได้รับจากบุ คคลภายนอกได้แก่ ต้นฉบับใบเสร็ จรับเงินต้นฉบับใบเสร็ จรับเงิน /
ใบกากับภาษีใบสาคัญจ่ายเงิน เป็ นต้นกิจการได้เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เหล่านี้ มาเนื่ องจาก
การซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินสดการซื้ อสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดรวมทั้งการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็ นเงินสด
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3. เอกสารเงิ นเชื่ อ เป็ นเอกสารที่ บนั ทึ กรายการเกี่ ย วกับ การซื้ อและขายเป็ นเงิ นเชื่ อทุ ก
ประเภทจึ ง ผูป้ ระกอบการจะได้รับ ทั้ง จากบุ ค คลภายนอกและเป็ นผูอ้ อกให้ แก่ บุ ค คลภายนอก
ประกอบด้วย
3.1 เอกสารที่ได้รับจากบุคคลภายนอกได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อการ
ส่ งคืนสิ นค้าที่ซ้ื อเป็ นเงิ นเชื่ อหรื อกรณี ซ้ื อสิ นทรัพย์อื่นๆเป็ นเงิ นเชื่ อ ตัวอย่างเอกสาร เช่นต้นฉบับ
ใบกากับสิ นค้า/ใบกากับภาษี หรื อต้นฉบับใบส่ งของ/ใบกากับภาษีเป็ นต้น เมื่อได้รับเอกสารจาก
บุคคลภายนอกกิจการต้องกาหนดลาดับเลขที่เอกสารขึ้นมาใหม่เพื่อใช้อา้ งอิง ในการบันทึกบัญชี ใน
สมุดรายวันขั้นต้นที่เกี่ยวข้อง
3.2 เอกสารที่ออกให้แก่บุคคลภายนอกได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับการขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อการ
รับคืนสิ นค้าที่ขายเป็ นเงินเชื่อตัวอย่างเอกสารเช่นสาเนาใบกากับสิ นค้า/ใบกากับภาษี หรื อสาเนาใบ
ส่ งของ/ใบกากับภาษี เป็ นต้นเอกสารที่ออกให้แก่บุคคลภายนอกไม่ตอ้ งกาหนดลาดับเลขที่เอกสาร
ขึ้นมาใหม่เพราะเอกสารได้จดั เรี ยงลาดับเพื่อการควบคุมภายในไว้เรี ยบร้อยแล้ว
4. เอกสารอื่นๆ เป็ นเอกสารที่กิจการได้รับหรื อออกให้แก่บุคคลภายนอกที่นอกเหนือจากที่
กล่ าวมาข้างต้นและใช้เป็ นหลักฐานในการบันทึกบัญชี ได้ เช่ นใบรับรองภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่จ่าย
ใบสาคัญที่ทางราชการออกให้เช่น ใบค่าปรับ ใบค่าธรรมเนี ยม หนังสื อรับรองการจ่ายเงิน และใบ
อนุโมทนาบุญ เป็ นต้น
ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการได้จ่ายไปให้กบั ผูข้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การที่
เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนเมื่อซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อใช้ในการประกอบกิ จการของตน หาก
ภาษีซ้ื อเกิดขึ้นในเดือนใดก็ถือเป็ นภาษีซ้ื อในเดื อนนั้นโดยไม่คานึ งว่าสิ นค้าที่ซ้ื อมานั้นจะขายหรื อ
นาไปใช้ในการผลิตในเดือนใดก็ตามภาษีซ้ื อดังต่อไปนี้ไม่ให้นามาหักในการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
(1) ไม่มีใบกากับภาษีหรื อไม่อาจแสดงใบกากับภาษีได้วา่ มีการชาระภาษีซ้ื อเว้นแต่จะเป็ น
กรณี มีเหตุอนั สมควรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิ บดีกาหนด
(2) ใบกากับภาษีมีขอ้ ความไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิ บดีกาหนด
(3) ภาษีซ้ื อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผูป้ ระกอบกิจการตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิ บดี กาหนดเช่นภาษีซ้ื อที่ไม่เข้าลักษณะเป็ นรายจ่ายเพื่อกิจการ
หรื อเพื่อหากาไร
(4) ภาษีซ้ื อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรื อมีลกั ษณะทานองเดียวกัน
(5) ภาษีซ้ื อตามใบกากับภาษีซ่ ึงออกโดยผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ ออกใบกากับภาษี เป็ นต้น
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ภาษีขาย คือ ภาษีที่ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่มเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อ
ผูร้ ับบริ การ ภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนไหน ให้ถือเป็ นภาษีขายของเดือนนั้น ใบกากับภาษีขายสถาน
ประกอบจะเป็ นผูอ้ อกใบกากับเอง
ใบลดหนีห้ รือใบส่ งคืน คือ เป็ นเอกสารสาคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กฎหมายให้ถือว่าเป็ น
ใบกากับภาษีผปู ้ ระกอบการที่มีสิทธิ ออกใบลดหนี้ตอ้ งเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถ้ามีการขายสิ นคาโดยส่ งมอบสิ นค้าให้ผูซ้ ้ื อไปแล้วถ้าต่อมาปรากฏว่ามูลค่าสิ นค้าหรื อบริ การมี
จานวนลดลงไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน(ถ้าออกใบลดหนี้ โดยไม่มีเหตุการณ์ที่กฎหมายกาหนดไว้น้ ี
จะต้องรับผิดชอบเสี ยเบี้ยปรับ 2 เท่า) เหตุการณ์ที่กฎหมายกาหนดมีดงั นี้ ผูซ้ ้ื อซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนได้คืนสิ นค้าหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้าตามข้อตกลงทางการค้ากับผูข้ ายสิ นค้าหรื อมีการลด
ราคาสิ นค้าที่ขายเนื่องจากสิ นค้าผิดข้อกาหนดที่ตกลงกันคานวณราคาสิ นค้าผิดพลาดสู งกว่าที่เป็ น
จริ งโดยจะต้องมีรายการตามที่กาหนดดังนี้
คาว่า ใบลดหนี้ ในที่ที่เห็นได้ชดั เจน
1. เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้
2. ชื่อ ที่อยู่ ของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้
3. ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อรับบริ การ
4.วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้
5. หมายเลขลาดับของใบกากับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลาดับของเล่ม (ถ้ามี)
6. มูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ ที่แสดงไว้ในใบกากับภาษีเดิม มูลค่าที่ถูกต้องสิ นค้าหรื อ
7. บริ การ ผลต่างของจานวนมูลค่าทั้งสอง และจานวนภาษีที่ใช้คืนของส่ วนต่างนั้น
8. สาเหตุของการออกใบลดหนี้ (สั้นๆ)

รู ปภาพ 2.1 แบบฟอร์มใบลดหนี้หรื อใบส่ งคืน
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ใบเพิ่มหนี้ ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่ได้ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การไปแล้วแต่ตอ้ งคานวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ เนื่องจากมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การมีจานวนเพิ่มขึ้นเพราะเหตุการณ์ตามที่ ระบุ
ไว้ในมาตรา 82/9 ออกใบเพิ่มหนี้ให้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การในเดือนภาษีที่เหตุการณ์ ดังกล่าว
เกิ ดขึ้นเว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุ จาเป็ นที่ ไม่สามารถออกใบเพิ่มหนี้ ได้ทนั ในเดื อนภาษีที่มีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นก็ให้ออกใบเพิ่มหนี้ ให้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้า หรื อผูร้ ับบริ การในเดือนภาษี ถดั จากเดือนที่มี
เหตุการณ์เกิดขึ้นมีรายการครบถ้วนตามกฎหมายกาหนดดังนี้
1. คาว่า"ใบเพิ่มหนี้" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่อที่อยูแ่ ละเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้
3. ในกรณี ที่ตวั แทนเป็ นผูอ้ อกใบเพิ่มหนี้ในนามของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
4. ชื่อที่อยูข่ องผูซ้ ้ื อหรื อผูร้ ับบริ การ
5. วัน เดือนปี ที่ออกใบเพิม่ หนี้
6. หมายเลขลาดับของใบกากับภาษีเดิมรวมทั้งหมายเลขลาดับของเล่ม (ถ้ามี)
7. สิ นค้าหรื อบริ การที่แสดงไว้ในใบกากับภาษี เดิ มมูลค่าที่ถูกต้องของสิ น ค้าหรื อบริ การ
ผลต่างของจานวนมูลค่าทั้งสองและจานวนภาษีที่เรี ยกเก็บเพิ่มสาหรับส่ วนต่างนั้น มูลค่าของสิ นค้า
หรื อบริ การหมายความถึงมูลค่ารวมทั้งหมดตามใบกากับภาษีที่เป็ นเหตุให้มีการเพิ่มหนี้ มูลค่ารวม
ทั้งหมดที่ถูกต้องมูลค่ารวมทั้งหมดของส่ วนต่างและจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรี ยกเก็บเพิ่มสาหรั บ
ส่ วนต่าง
8. คาอธิ บายสั้นๆถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้ ให้แสดงเฉพาะสาเหตุ
9. หรื อบริ การที่คลาดเคลื่อนเท่านั้น

รู ปภาพ 2.2 แบบฟอร์ มใบเพิ่มหนี้
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2.2 ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย เป็ นการจัดเก็บภาษีล่วงหน้ากาหนดให้ผจู ้ ่ายเงินได้มีหน้าที่หกั ภาษี
จากเงินที่จ่ายให้แก่ผรู ้ ับทุกครั้งที่จ่าย ซึ่ งการหักภาษีตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนด หลังจากนั้นให้นาเงินส่ งกรมสรรพากร
2.3 ลูกหนีก้ ารค้ า (Trade Receivable)
นิศารัตน์ ศิลปะเดช (2542) กล่าวว่า ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากผลการดาเนินการค้าตามปกติของ
ธุ รกิจและจะมีชื่อบัญชี แตกต่างกันได้ตามประเภทของธุ รกิจ
2.4 เจ้ าหนีก้ ารค้ า (Trade Payable)
ธิดา นิงสานนท์ (2553) เงินที่กิจการค้างชาระค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การที่ซ้ื อมาเพื่อขาย หรื อ
เพื่อใช้ในการผลิตสิ นค้า หรื อให้บริ การตามปกติ
2.5 ใบสาคัญรับ
เป็ นหลัก ฐานภายในทางบัญชี จะแสดงชื่ อ ผูจ้ ดั ท า ผูต้ รวจสอบ ผูอ้ นุ มตั ิ ผูร้ ั บเงิ น เป็ น
เอกสารที่ใช้ภายในบริ ษทั ใช้ในการอนุมตั ิรายการรับเงินของกิจการใบสาคัญรับจะสมบูรณ์ครบถ้วน
ต้องแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องไว้สาหรับการบันทึกบัญชี เป็ นหลักฐานในการรับว่ามีการรับ
จริ งเพราะมีช่องคนรับเงินลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
การจัดทา ใบสาคัญรับ (RV) โดยแนบเอกสารดังนี้
1. สาเนาใบเสร็ จรับเงิน
2. หนังสื อรับรอง ภาษี หัก ณ.ที่จ่าย(หรื อเรี ยกว่า ภาษีถูกหัก ณ.ที่จ่าย)โดยใช้ สาเนา(ฉบับที่
2) แนบ ส่ วน ต้นฉบับตัวจริ ง(ฉบับที่ 1)ให้แยกไว้ต่างหากโดยเรี ยงตามวันที่หกั ที่ระบุในใบหัก ณ.ที่
จ่าย เมื่อสิ้ นเดือนรวบรวมส่ งให้ สานักงานบัญชี
3. สาเนาเช็ครับ (ที่ได้รับจากลูกค้ามา) กรณี รับเป็ นเช็ค หรื อ หลักฐานการโอนเงิน
4. สาเนาใบ Pay-in (ใบนาฝากเช็ค) เมื่อเอาเช็คฝากเข้าธนาคาร ให้เอาสาเนาใบนาฝากเช็ค
นั้นมาแนบกับใบสาคัญรับ
5. ตรงด้านล่างของ ใบเสร็ จรับเงิน ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ให้ดูวา่ รับมาเป็ นประเภทใด
และเลือกประเภทนั้น
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รู ปภาพ 2.3 แบบฟอร์มใบสาคัญรับ
2.6 ใบสาคัญจ่ าย
เป็ นหลัก ฐานภายในทางบัญชี จะแสดงชื่ อ ผูจ้ ดั ทา ผูต้ รวจสอบ ผูอ้ นุ มตั ิ ผูร้ ั บเงิ น เป็ น
เอกสารที่ใช้ภายในบริ ษทั ใช้ในการอนุ มตั ิรายการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของกิ จการ ใบสาคัญจ่ายจะ
สมบูรณ์ครบถ้วนต้องแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องไว้สาหรับการบันทึกบัญชี เป็ นหลักฐานใน
การจ่ายว่ามีการจ่ายจริ งเพราะมีช่องคนรับเงินและจ่ายเงินลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
การจัดทา ใบสาคัญจ่าย (PV)
1. สาเนาใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า
2. ต้นฉบับใบเสร็ จรับเงิน(เมื่อเราจ่ายเงิน เราจะได้รับใบเสร็ จ เป็ นหลักฐานว่าเราจ่ายแล้ว)
3. ต้นฉบับใบแจ้งหนี้วางบิล+สาเนา(ที่ได้รับวางบิลเพื่อเรี ยกเก็บเงินค่าสิ นค้าจากเรา)
4. ใบสั่งซื้ อ(PO)ถ้ามี (ตอนที่เราจะสั่งซื้ อสิ นค้า เราจะส่ งใบสั่งซื้ อไปยังผูจ้ าหน่ายก่อน)
5. สาเนาใบหัก ณ ที่จ่าย (กรณี รายจ่ายที่ตอ้ งหักภาษี ณ.ที่จ่าย)
6. สาเนาเช็คจ่าย / โอนเงิน แนบหลักฐานการจ่ายเงิน
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รู ปภาพ 2.4 แบบฟอร์ มใบสาคัญจ่าย
2.7 โปรแกรมบัญชี สาเร็จรู ปเอ็กซ์ เพรส
โปรแกรมบัญชี Express คือโปรแกรมบัญชี สาเร็ จรู ป ที่ได้รับความนิยมและเป็ นที่ยอมรับ
จากจานวนผูใ้ ช้งานที่มากโปรแกรมหนึ่งของประเทศไทย ด้วยคุณภาพของ โปรแกรมที่ได้ รับการ
ออกแบบมาอย่า งค่อนข้างดี เมนู การใช้งานที่ เรี ยบง่ าย มี บ ริ การหลังการขายที่ ได้มาตรฐาน เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับโปรแกรมบัญชี จากผูผ้ ลิตโปรแกรมบัญชี สาเร็ จรู ปรายอื่นๆ นับว่าโปรแกรมบัญชี
express มีความเป็ นต่อในหลายๆ ด้าน ทั้งการบริ การหลังการขาย ความสามารถของโปรแกรมที่
สามารถประยุก ต์ใ ช้ง านได้ดีเกื อบทุ ก ธุ รกิ จ ไม่ ว่า ธุ รกิ จขนาดเล็ ก ไปจนถึ ง ธุ ร กิ จขนาดใหญ่ ก็
สามารถใช้โปรแกรมบัญชี express ได้อย่างค่อนข้างหลากหลายประเภทธุ รกิจ
เอ็กซ์เพรส Epress เป็ นโปรกรมบัญชีสาเร็ จรู ปซึ่ งรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้
ด้วยกันเป็ นโปรแกรมเดี ย วและข้อมูล จะเชื่ อมโยงถึ ง กันโดยอัตโนมัติ ท าให้ล ดขั้นตอนในการ
ทางานเพียงแค่ทาการบันทึกข้อมูลรายวันการซื้ อและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทา
หน้าที่นาข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่เกี่ ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงาน
ทุกรายงานได้ทนั ทีทาให้ท่านสามารถทราบผลการดาเนินงานได้ภายในอึดใจเดียว
โปรแกรมทางานบนระบบปฏิบตั ิการ Window สาหรับระบบเครื อข่าย (LAN) สามารถ
ใช้ได้ไม่จากัดตัวลูกรองรับธุ รกิ จตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงธุ รกิจขนาดใหญ่เพราะข้อมูลคียไ์ ด้ไม่จากัด
ประเภทธุ รกิ จที่รองรับได้แก่ซ้ื อมา-ขายไป บริ การ รับเหมา-ก่อสร้าง นาเข้า การผลิต และอื่นๆใน
ปัจจุบนั มีลูกค้าที่ใช้โปรแกรมอยูป่ ระมาณ30,000 กว่ารายซึ่งลูกค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าที่
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ได้รับการแนะนาต่อๆกันมาExpress มีจุดเด่นทางด้านการให้บริ การเพราะเวลาที่ลูกค้ามี ปัญหาโทร
มาสอบถามสามารถทางานต่อได้ทนั ที
โปรแกรมมีท้ งั เวอร์ ชนั่ ภาษาไทยและเวอร์ ชนั่ ภาษาไทย-อังกฤษ เวอร์ ชนั่ ภาษาไทยจอภาพ
จะแสดงเป็ นภาษาไทยและข้อมูลที่ป้อนเข้าไปจะเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้ ส่ วนเวอร์ ชนั่
ภาษาไทย-อัง กฤษ จอภาพและหัว รายงานสามารถเลื อ กได้ว่า จะให้แ สดงเป็ นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอัง กฤษ โดยท าการก าหนดไว้ที่ ร หั ส ผ่ า นของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ งเหมาะกับ บริ ษ ัท ที่ มี ช าว
ต่างประเทศเป็ นผูบ้ ริ หารละต้องการเข้ามาใช้งานโปรแกรมด้วยตนเอง
ตัวโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 12 ระบบดังนี้
1. ระบบซื้ อ และการรับสิ นค้า
2. ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
3. ระบบจัดจาหน่ายและการจองสิ นค้า
4. ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น
5. ระบบสิ นค้าคงคลัง
6. ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
7. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
8. ระบบบัญชีแยกประเภท
9. ระบบทรัพย์สินถาวร
10. ระบบวิเคราะห์การขายสิ นค้า
11. ระบบวิเคราะห์การซื้ อสิ นค้า
12. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ซ.เพชรเกษม81

ถนน เพชรเกษม

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั เอ.บี.กรุ๊ ป ธุ รกิจการบัญชี จากัด

พุทธมณฑลสาย1

พุทธมณฑลสาย2

พุทธมณฑลสาย4

พุทธมณฑล สาย 3

3.1 ชื่อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั เอ.บี.กรุ๊ ปธุ รกิจการบัญชี จากัด
ที่อยู่ : 14/17 ซอยเพชรเกษม81 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ
10160
โทรศัพท์:06-1251-6656,0-2489-2344-6 โทรสาร : 0-2489-2325
อีเมล : manus9999@hotmail.com
เว็บไซต์:www.abgroup-bu-ac.com
เวลาทาการ : จันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30-17.30น.
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เอ.บี.กรุ๊ ปธุ รกิ จการบัญชี จากัดได้ก่อตั้งขึ้ นด้วยเจตนาทางธุ รกิ จที่ มุ่งเน้นการดู แล
ผลประโยชน์ ท างธุ รกิ จของลู ก ค้า เพื่ อก่ อให้เกิ ดประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ดในทุ ก ด้า นโดยมุ่ ง เน้น ที่ จ ะ
ประยุกต์รูปแบบงานตามลักษณะและปั ญหาของแต่ละกิ จการเป็ นหลัก การท างานร่ วมกันอย่า ง
ใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อทาความเข้าใจในธุ รกิจอย่างถ่องแท้อีกทั้งการยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพสู งเป็ นแนวทางการดาเนินงานของบริ ษทั เอ.บี.กรุ๊ ปธุ รกิจการบัญชี จากัด
บริการทางบัญชีและภาษี(บริการพืน้ ฐาน)
 รั บ ท าบัญ ชี ใ ห้ ค าแนะน าปรึ ก ษาด้า นบัญ ชี ภ าษี แ ละการจัด เก็ บ เอกสารวางระบบบัญชี
เบื้องต้น
 รับตรวจสอบบัญชี ดว้ ยทีมงานผูส้ อบบัญชีที่ได้รับอนุ ญาตนาเสนอรายงานทางการเงินอย่าง
ครบถ้วน
 วางระบบบัญชีรับวางระบบบัญชีสารวจและวางแผนจากโครง-สร้างเดิมตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป
 จดทะเบี ย นทางธุ รกิ จให้บ ริ ก ารด้า นจดทะเบี ย นนิ ติบุ ค คลบุ ค คลธรรมดาแก้ไ ขรายการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
การตรวจสอบภาษีอากร (Tax Audit)
 ให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง
 ประเมินระบบงานความรู ้ความสามารถทางภาษีของกิจการ
 จัดทาแผนงานและวิธีการตรวจสอบประจาเดือน
 ตรวจสอบระบบภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53
 ช่วยสอบทานแบบภาษีระหว่างปี ก่อนยืน่ ภ.ง.ด.50และ ภ.ง.ด.51
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กร

ประธาน
คุณมนัส เหลือบุญชู

ผูจ้ ดั การ
คุณกนกมาลย์ โพธิสร้อยสน

คุณลลิดา วิหาร

นางสาวชนิกาญจน์ แสนสุ รีย ์

คุณสุ กญั ญา โฮกสู งเนิน

คุณเกศริ นทร์ มูคา

นางสาวณัฐธิดา ใจแจ้ง

รู ปที่ 3.2โครงสร้างการจัดองค์กรและการบริ หารขององค์กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
 ตาแหน่ ง ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี
 งานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
- คัดแยกเอกสาร ซื้ อและขาย
- บัน ทึ ก ซื้ อ ,ขาย,รั บ ,จ่ า ย,บัญ ชี ค่ า ใช้ จ่ า ย ทั้ง เงิ น สด เงิ น เชื่ อ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
- บันทึกภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม
- ตัดจ่ายใบสาคัญจ่ายและใบสาคัญรับ
- คานวณต้นทุนสิ นค้า ปรับปรุ งยอดสิ นค้า/รับสิ นค้าสาเร็ จรู ปจากการผลิต
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
1. คุณกนกมาลย์ โพธิสร้อยสน ผูจ้ ดั การ
2. คุณลลิดา
วิหาร
พนักงานบัญชี
3. คุณสุ กญั ญา โฮกสู งเนิน
พนักงานบัญชี
3.6 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 เป็ นระยะเวลา16สัปดาห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 วางแผนโครงงาน
วางแผนหัวข้อโครงงาน ที่ค าดว่า จะเป็ นประโยชน์ ต่อการท างานและชี วิตประจาวันใน
อนาคต พร้อมทั้งศึกษาหาข้อมูลของรายงานจากพนักงานที่ปรึ กษา และแหล่งความรู ้ต่างๆเพิ่มเติม
เพื่อนาข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามาทาความเข้าใจในรายละเอียดที่เกี่ ยวข้อง มีข้ นั ตอน วิธีการคานวณ
อย่างไรและจัดเรี ยงเอกสารตามลาดับเช่นไร
3.7.2 รวบรวมข้ อมูล
ทาการรวบรวมข้อมูลจากพนักงานที่ปรึ กษา เก็บข้อมูลจากการทางานที่ได้รับมอบหมายถ้า
ไม่เข้าใจก็จะสอบถามพนักงานที่ปรึ กษา หรื อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งความรู ้ต่างๆ
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3.7.3 วิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม มาวิเคราะห์เพื่อทาความเข้าใจในเอกสารขั้นตอน วิธีการ
คานวณ และนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการจัดทารายงาน
3.7.4 จัดทาโครงงาน
เมื่อวิเคราะห์โครงงานเสร็ จก็ดาเนิ นการจัดทาโครงงานรายละเอียดของโครงงานนั้นได้มาจาก
การขอเอกสารที่สามารถนามาเปิ ดเผยได้จากพนักงานที่ปรึ กษา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กรณี ศึกษาใบสาคัญรับใบสาคัญจ่ายที่หาได้จากแหล่งต่างๆ มาจัดทาเป็ นโครงงาน
3.7.5 ตรวจสอบผลงาน
ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโครงงานว่าต้องปรับปรุ งแก้ไขในจุดใดบ้างเพื่อโครงงานที่ทา
ออกมาจะมีความถูกต้องและมีความสมบูรณ์ที่สุด
ตารางที่ 3.1 การแสดงระยะเวลาในการดาเนินงาน

ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
ศึกษาข้ อมูล
วางแผนโครงงาน
รวบรวมข้ อมูล
วิเคราะห์ ข้อมูล
จัดทาโครงงาน

พ.ค.62

มิ.ย.62

ก.ค.62

ส.ค.62
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องPrinter
3. กล้องถ่ายรู ป
4. เครื่ องคานวณ
ซอฟต์ แวร์
1. Microsoft Word
2. Microsoft Power Point
3. CamScaner Application
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติตามโครงงาน
4.1 บันทึกการรับชาระจากลูกหนีก้ ารค้ าในโปรแกรมบัญชี เอ็กซ์ เพรส
เมื่อถึงวันครบกำหนดรับชำระหนี้ จำกลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบัญชี จะทำกำรตัดรับชำระหนี้ จำก
ลูกหนี้ กำรค้ำตำมเอกสำรรำยงำนใบสำคัญ รับ โดยกำรใช้โปรแกรมบัญชี เอ็กซ์เพรส และมีวิธีกำร
ดังต่อไปนี้
วิธีกำรคียข์ อ้ มูลในระบบโปรแกรมบัญชีเอกซ์เพรส
4.1.1 การเข้ าสู่ ระบบโปรแกรมบัญชี
1) ดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรม > ใส่ รหัสผูใ้ ช้งำนและรหัสผ่ำน

2) เลือกบริ ษทั ที่ตอ้ งกำรบันทึก > กด Enter
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3) กดเลือกวันที่ให้ตรงกับวันที่ที่ทำกำรบันทึกบัญชี > กด Enter

4.1.2 บันทึกการรับชาระหนี้ด้วยเช็ค
1) เลือกเมนู กำรเงิน > 1.รับเงิน > 5.รับชำระเงิน
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2) กด Alt+Aเพิ่มทำกำรเริ่ มรำยกำร > กรอกข้อมูลตำมเอกสำรแผนกขำย > เลขที่ใบเสร็ จ
(บริ ษทั เป็ นผูก้ ำหนด) > เลือกรำยชื่อลูกค้ำที่ตอ้ งกำรชำระเพื่อรับชำระ > เลือกรำยกำรตำมใบ IV ที่
ลูกค้ำได้ทำกำรชำระ

3) กด F7 เพื่อลงรำยกำรเช็ค > กรอก เลขที่เช็ค วันที่เช็ค ธนำคำร และจำนวนเงินที่รับชำระ
ยอดเช็ค > กด Esc เพื่อบันทึกและสิ้ นสุ ดรำยกำร
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4.1.3 การผ่านเช็ค
1) เลือกเมนู กำรเงิน > 3.ธนำคำร > 2.บันทึกเช็คผ่ำน

2) เลื อกเช็ คที่ ตอ้ งกำรระบุ เช็ คผ่ำน > ตรวจสอบข้อมูลเช็ คเช่ น เลขที่เช็ ค วันที่ ลงเช็ ค
ธนำคำรที่รับชำระ ยอดที่รับชำระ ให้ถูกต้อง > กด F5 เริ่ มทำงำน
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4.1.4 ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านเดบิต เครดิต
1) เลือกเมนู บัญชี > 1.ลงประจำวัน > 3.สมุดรำยวันรับ

2) ตรวจสอบข้อมูล กำรรั บชำระว่ำถูกต้องหรื อไม่โดยกำรตรวจสอบจำก เลขที่ใบสำคัญ
วันที่รับชำระ รำยละเอียดกำรรับชำระ และกำรบันทึกยอดด้ำนเดบิตด้ำนเครดิต
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4.2 บันทึกการจ่ ายชาระในโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์ เพรส
เมื่อถึ งวันครบกำหนดจ่ำยชำระหนี้ จำกเจ้ำหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบัญชี จะทำกำรจ่ำยชำระหนี้ จำก
เจ้ำหนี้กำรค้ำตำมเอกสำรใบสำคัญจ่ำย โดยกำรใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ปเอ็กซ์เพรส มีวธิ ี กำรดังต่อไปนี้
วิธีกำรคียข์ อ้ มูลในระบบโปรแกรมบัญชีเอกซ์เพรส
4.2.1 บันทึกการจ่ ายชาระจากเจ้ าหนีก้ ารค้ า
1) เลือกเมนู กำรเงิน > 2.จ่ำยเงิน > 4.จ่ำยชำระหนี้

2) กด Alt+A เพิม่ ทำกำรเริ่ มรำยกำร > กรอกข้อมูล แผนกซื้ อ > เลขที่ใบจ่ำยเงิน (บริ ษทั เป็ น
ผูก้ ำหนด) > เลือกรำยชื่ อผูจ้ ำหน่ำยที่ตอ้ งกำรจ่ำยชำระ > เลือกรำยกำรตำมใบ RR ที่ตอ้ งกำรทำกำร
จ่ำยชำระ
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3) กำรจ่ำยชำระด้วยเช็คและมีภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
3.1) กด F7 > เลื อกภำษี หัก ณ ที่ จ่ำย (ตำม ภงด.ในใบปะหน้ำ ที่ กำหนด) > พิมพ์
ยอดเงินตำมภำษีที่ถูกหัก > กด Enter

3.2) กด F7 > เลือกเช็คจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อลงรำยกำรเช็ค > กรอก เลขที่เช็ค วันที่เช็ค
ธนำคำร และจำนวนเงินที่จ่ำยชำระยอดเช็ค > กด Esc เพื่อบันทึกและสิ้ นสุ ดรำยกำร
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4.2.2 ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านเดบิต เครดิต
1) เลือกเมนู > บัญชี > 1.ลงประจำวัน > 2.สมุดรำยวันจ่ำย

2) ตรวจสอบข้อมูลกำรจ่ำยชำระว่ำถูกต้องหรื อไม่โดยกำรตรวจสอบจำก เลขที่ใบสำคัญ
วันที่จ่ำยชำระ รำยละเอียดกำรจ่ำยชำระ และกำรบันทึกยอดด้ำนเดบิตด้ำนเครดิต
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4.2.3 การจ่ ายชาระในกรณีซื้อสด
1) คียข์ อ้ มูลเลขที่ใบซื้ อสด > วันที่ > เลขที่บิล >จำนวนเงิน (ตำมเอกสำรกำรซื้ อ)

2) กด F7 ทำกำรจ่ำยชำระด้วยเงินสด > กรอกจำนวนเงินที่จ่ำยชำระเงินสด > กด Esc เพื่อ
บันทึก

25

3) เลือกเมนู > บัญชี > 1.ลงประจำวัน > 5.สมุดรำยวันซื้ อ

4) ตรวจสอบข้อมูล เลขที่ใบสำคัญ วันที่จ่ำยชำระ รำยละเอียดกำรจ่ำยชำระ และกำรบันทึก
รำยกำรที่เดบิตและเครดิตให้เท่ำกัน
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ค. การจ่ ายชาระหนีใ้ นกรณีการจ่ ายชาระค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ
1) เลือกเมนู > ซื้ อ > 5.บันทึกค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

2) กด Alt+A เพิ่มทำกำรเริ่ มรำยกำร > กรอกข้อมูล แผนกซื้ อ > เลขที่เอกสำร (บริ ษทั เป็ นผู้
กำหนด) > เลือกรำยชื่ อผูจ้ ำหน่ำยที่ตอ้ งกำรจ่ำยชำระ > เลขที่บิล > คำอธิ บำยรำยกำร > จำนวนเงิน
(ตำมเอกสำรกำรซื้ อ)
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3) กด F7 > เลือกภำษีหกั ณ ที่จ่ำย (ตำม ภงด.ในใบปะหน้ำที่กำหนด) > พิมพ์ยอดเงินตำม
ภำษีที่ถูกหัก >กด Enter

4) กด F7 > เลือกเช็คจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อลงรำยกำรเช็ค > กรอก เลขที่เช็ค วันที่เช็ค ธนำคำร
และจำนวนเงินที่จ่ำยชำระยอดเช็ค > กด Esc เพื่อบันทึกและสิ้ นสุ ดรำยกำร
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5) ตรวจสอบกำรบันทึกบัญชี ดำ้ นเดบิต เครดิตโดยกำรกดที่ TAX ตรวจสอบข้อมูล เลขที่
ใบสำคัญ วันที่ จ่ำ ยชำระ รำยละเอี ยดกำรจ่ ำยชำระ และกำรบันทึกรำยกำรที่เดบิตและเครดิ ตให้
เท่ำกัน

29

ง. การระบุเช็ คผ่ านกรณีจ่ายชาระเป็ นเช็ คธนาคาร
1) เลือกเมนู กำรเงิน > 3.ธนำคำร > 4.ผ่ำนเช็คจ่ำย

2) เลือกเช็คที่ตอ้ งกำรระบุเช็คผ่ำน>ตรวจสอบข้อมูลเช็คให้ถูกต้อง >กด F5 เพื่อเริ่ มทำงำน
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากที่ผจู ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานใน บริ ษทั เอ.บี.กรุ๊ ป ธุ รกิ จการบัญชี จากัด ตาแหน่ งผูช้ ่ วย
พนักงานที่ปรึ กษาบัญชี และได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง “บันทึกการรับชาระจากลูกหนี้ การค้าและ
การจ่ายชาระด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส” นั้นได้ขอ้ สรุ ปที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ดังนี้
 ได้ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมบัญชี เอ็กซ์เพรสในการบันทึกรับชาระจากลูกหนี้ การค้า การ
จ่ า ยช าระเจ้า หนี้ การค้า และค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ โดยการบัน ทึ ก บัญ ชี จ ากใบส าคัญ รั บ และ
ใบสาคัญจ่าย
 ได้ศึกษาประเภทของเอกสารทางบัญชี และภาษีหกั ณ ที่จ่าย
 เพิ่มความรู ้ ทักษะ ในการปฏิบตั ิงานและยังสามารถนาประสบการณ์ของการปฏิบตั ิงานครั้ง
นี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานในอนาคตได้
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
 ข้อมูลและเอกสารการปฏิ บตั ิงานจริ งบางอย่าง ไม่สามารถนาออกมาใช้ประกอบการทา
โครงงานได้ เนื่ องจากเอกสารดัง กล่ า วเป็ นความลับ ของลู ก ค้า ที่ ไ ม่ ส ามารถนาออกมา
เปิ ดเผยได้
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
 ได้เรี ยนรู้ระบบการทางานของแผนกบัญชี
 เพิ่มทักษะในการทางานและได้รับประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานจริ ง
 ฝึ กให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความรอบคอบในการทางาน และการ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
 นาความรู้จาการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
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5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงาน
 ช่ วงแรกที่ เริ่ ม ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ง าน ผูจ้ ัดท าต้องใช้เวลามากในการท าความเข้า ใจงานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายทาให้การปฏิบตั ิงานล่าช้าในช่วงแรกๆ
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
 นักศึ กษาสหกิ จรุ่ นต่อไปควรทาการศึ กษาข้อมูล เดี ยวกับงานที่จะต้องไปปฏิ บตั ิ เพิ่มเติ ม
ก่อนการออกไปปฏิบตั ิงานจริ ง
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ภาพการปฏิบตั ิงาน
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รหัสนักศึกษา : 5904300299
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวชนิกาญจน์ แสนสุ รีย ์
คณะ : บริ หารธุ รกิจ
สาขาวิชา : การบัญชี
ที่อยู่ : 111 ถนนวัดศรี นวล-หนองแขม แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160
เบอร์ ติดต่อ : 0994190770

รหัสนักศึกษา : 5904300300
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวณัฐธิดา ใจแจ้ง
คณะ : บริ หารธุ รกิจ
สาขาวิชา : การบัญชี
ที่ อยู่ : 71/10 หมู่ บ ้า นชมเดื อน2 ซ.เพชรเกษม108
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160
เบอร์ ติดต่อ : 0957568749

