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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ    
    ลูกหน้ีเป็นสิทธิท่ีกิจการสามารถเรียกร้องใหบุ้คคลภายนอกมาช าระเงินใหกิ้จการ ตามจ านวน
เงินท่ีคา้งช าระอยู่ ลูกหน้ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจาก การด าเนินการคา้ตามปกติของกิจการ ไดแ้ก่ การขาย
สินคา้หรือให้บริการเป็นเงินเช่ือ เป็นตน้ นอกจากน้ีลูกหน้ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พนกังาน
กูย้ืมเงินจากกิจการ กรรมการบริษทักูย้ืมเงินจากกิจการ ลูกหน้ีท่ีครบก าหนดช าระไม่เกิน 1 ปี หรือไม่
เกินรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติ จะเป็นสินทรัพยหหมุนเวียน ส่วนลูกหน้ีท่ีจะครบก าหนด
ช าระเกินกวา่ 1 ปี หรือเกินกวา่ 1 รอบระยะเวลาบญัชีจะถือเป็นสินทรัพยหอ่ืน 

    ลูกหน้ีเป็นสิทธิเรียกร้องท่ีกิจการมีต่อบุคคลอ่ืนในการท่ีจะให้ช าระหน้ีด้วยเงินสดหรือ
สินทรัพยหอย่างอ่ืนโดยคาดหมายว่าจะไดรั้บช าระเต็มจ านวนเม่ือถึงก าหนดช าระ ลูกหน้ีเป็นสินทรัพยห
อยา่งหน่ึงของกิจการตอ้งแสดงในงบการเงินดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

1.2   วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
       1.2.1 เพื่อศึกษาการบนัทึกบญัชีลูกหน้ี ตามพระราชบญัญติัการบญัชีและวิชาชีพบญัชี 
       1.2.2 เพื่อศึกษาเอกสารส าหรับบนัทึกบญัชีลูกหน้ีและการรับช าระหน้ี วา่มีความถูกตอ้งและ 
       ครบถว้นหรือไม่ 
       1.2.3 เพื่อศึกษากระบวนการการบนัทึกบญัชีดา้นลูกหน้ีวา่เป็นไปตามรูปแบบท่ีทางบริษทัวางแผน 
       ไวห้รือไม่ 
       1.2.4 เพื่อศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีท่ีหลากหลายรูปแบบในการประกอบกิจการ 

          
1.3   ขอบเขตของโครงงำน 
       1.3.1 ศึกษาขอ้มูลลูกหน้ีจากบริษทัท่ีจดัท าบญัชี เช่น เอกสารประกอบส าหรับการบนัทึกบญัชี 
       ดา้นลูกหน้ี เพื่อน าขอ้มูลมาใชป้ระกอบการท าโครงการ 
       1.3.2 ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบับญัชีลูกหน้ี จากหนงัสือหรืออินเทอรหเน็ต เป็นตน้ 
       1.3.3 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 13 พฤษภาคม ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 
           



2 
 

 

1.4   ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
        1.4.1 ท าใหท้ราบถึงการบนัทึกบญัชีลูกหน้ีการคา้ท่ีถูกตอ้ง ตามพระราชบญัญติัการบญัชีและ 
        วิชาชีพบญัชี                                                                                             
        1.4.2 ท าใหท้ราบถึงกระบวนการการบนัทึกบญัชีดา้นลูกหน้ีและการรับช าระหน้ี วา่มีความ 
        ถูกตอ้งและครบถว้นตามแผนท่ีบริษทัวางไวห้รือไม่ 
        1.4.3 มีความเขา้ใจในการท างานมากข้ึนทั้งดา้นการท าบญัชี ท าใหส้ามารถน าทกัษะท่ีไดรั้บไป 

        พฒันาในการท างานจริงไดใ้นอนาคต 

        1.4.4 ไดเ้รียนรู้การใชโ้ปรแกรมทางบญัชีหลากหลายรูปแบบรวมถึงการเรียนรู้ท่ีจะเลือกใช ้

        โปรแกรมใหเ้หมาะกบัสถานประกอบการหรือธุรกิจนั้นๆ 

        1.4.5 มีการเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเองมากข้ึนทั้งดา้น ความรับผดิชอบ การตรงต่อเวลา การสร้าง 

        ความมัน่ใจในการท างานมากข้ึน มีความตอ้งเรียนรู้ในเร่ืองอ่ืนๆเสมอ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีพึ่ง 

        ประสงคหของสถานประกอบการ 
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บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

               การบญัชีขั้นกลาง ผูแ้ต่ง ดุษฎี สงวนชาติ  ให้ค  านิยามว่า  ลูกหน้ีการคา้ หมายถึง ลูกหน้ีท่ีเกิดจาก
การด าเนินการคา้ตามปกติของธุรกิจ และจะมีช่ือบญัชีแตกต่างกนัไดต้ามประเภทของธุรกิจ ในการศึกษา
เร่ืองลูกหน้ีนั้นจะกล่าวถึงวงจรของลูกหน้ีตั้งแต่เร่ิมแรกจนถึงการส้ินสุดสภาวะของลูกหน้ี อนัไดแ้ก่ 1. การ
รับรู้ลูกหน้ี 2.การวดัมูลค่าลูกหน้ี 3.การส้ินสุดการเป็นลูกหน้ี 

               • การรับรู้ลูกหน้ี การเกิดข้ึนของลูกหน้ีจะสัมพนัธ์กบัการรับรู้รายไดข้องกิจการ คือ ถา้เป็นธุรกิจ
ซ้ือขายสินคา้จะรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ ส่วนธุรกิจบริการนั้นจะรับรู้รายไดเ้ม่ือได้
ให้บริการแก่ลูกคา้แลว้ ซ่ึงถา้บริการนั้นใชร้ะยะเวลาเกินกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี กิจการจะตอ้งรับรู้
รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ ในการด าเนินธุรกิจนั้นจะมีการใหส่้วนลดกบัลูกคา้เพื่อส่งเสริมการ
ขาย และรักษาสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งกนั ซ่ึงเป็นการลดใหท้นัทีท่ีซ้ือ เรียกว่า ส่วนลดการคา้ และมีการให้
ส่วนลดเพื่อจูงใจให้ลูกคา้ซ่ึงเป็นลูกหน้ีอยู่มาช าระเงินเร็วข้ึน เรียกว่า ส่วนลดเงินสด โดยจะมีการก าหนด
เง่ือนไขการช าระเงินไว ้

               • การวดัมูลค่าลูกหน้ี  ลูกหน้ีถือเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนรายการหน่ึงในงบแสดงฐานะการเงินท่ี
ควรแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ซ่ึงจ านวนท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บได ้หรืออีกนยัหน่ึงก็คือการด าเนิน
ธุรกิจตามปกติท่ีมีการใหเ้งินเช่ือนั้นยอ่มอาจจะมีลูกหน้ีท่ีไม่สามารถเก็บเงินได ้หรือถา้เป็นสถาบนัการเงินก็
อาจจะมีหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้รียกวา่ Non-Performing Long (NPL) อยา่งไรก็ดีกิจการจะทราบ ว่าเกิดหน้ี
สูญแลว้เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีชดัเจนข้ึน เช่น ลูกหน้ีลม้ละลาย เลิกกิจการ และไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามค าสั่ง
ศาล แต่เพื่อใหง้บการเงินเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความสามารถของฝ่ายบริหารในการบริหารสินทรัพย ์และเป็น
สัญญาณเตือนภยัให้ผูใ้ชง้บการเงินโดทัว่ไปไดเ้ห็นถึงมูลค่าแทจ้ริงท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากลูกหน้ี จึงควรมี
การประมาณจ านวนเงินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัลูกหน้ีท่ีเก็บเงินไม่ไดมี้
วิธีปฏิบติัโดยทัว่ไป 2 วิธีดงัน้ี   1. วิธีตดัจ าหน่ายโดยตรง (Direct Write-offs Method) 

                                                     2. วิธีตั้งค่าเผือ่ (Allowance Method) 

               • การส้ินสุดการเป็นลูกหน้ี  โดยปกติแลว้สถานภาพของลูกหน้ีจะส้ินสุดลงเม่ือไดรั้บช าระหน้ี
ให้กบักิจการในส่วนของการรับรู้ลูกหน้ี (บนัทึกบญัชีโดย เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร และเครดิตลูกหน้ี
การคา้ ) และการลดลงของลูกหน้ีดว้ยการตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ 
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วิธีปฏิบติัทางการบญัชีเม่ือเกิดหน้ีสูญข้ึนนั้นจะบนัทึกรายการ ดงัน้ี 

เดบิต ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ                                   XXX 

เครดิต ลูกหน้ีการคา้                                                XXX 

ในกรณีท่ีเกิดลูกหน้ีสูญไดรั้บคืนจะบนัทึกบญัชีดงัน้ี 

เดบิต ลูกหน้ีการคา้                                                XXX 

เครดิต ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ                                   XXX 

เดบิต เงินสด                                                         XXX 

เครดิต ลูกหน้ีการคา้                                                XXX 

การส้ินสุดของลูกหน้ียงัอาจเกิดไดจ้ากธุรกรรมหน่ึงเรียกว่า การขายลดลูกหน้ี ซ่ึงโดยปกติธนาคารหรือ
สถาบนัการเงินจะรับซอ้ลูกหน้ีการคา้จากกิจการท่ีตอ้งการขาย โดยธนาคารหรือสถาบนัการเงินจะจ่ายเงินให้
และหักค่าธรรมเนียมจากกิจการท่ีเป็นผูข้าย หลงัจากนั้นธนาคารหรือสถาบนัการเงินจึงไปเรียกเก็บจาก
ลูกหน้ีเม่ือครบก าหนด ถา้ลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้ตอ้งพิจารณาว่าการขายลดลูกหน้ีเป็นแบบไล่เบ้ียได ้
หรือไล่เบ้ียไม่ได ้

การจดัการเอสาร รับ-จ่ายเงิน อยา่งเหนือชั้นใหส้รรพากรยอมรับ ผูแ้ต่ง สมเดช โรจน์คุรีเสถียร  ใหค้  านิยาม
วา่ 

               • ใบรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด เม่ือกิจการไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไม่ว่าเป็น
เงินสดหรือเงินเช่ือ ต่อมาไดรั้บช าระเงินจากลูกคา้จะตอ้งออกหลกัฐานการรับเงินให้ลูกคา้เป็นหลกัฐานว่า
ไดรั้บช าระค่าสินคา้หรือบริการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ หรือไดรั้บช าระหน้ีท่ีคา้งเรียบร้อยแลว้ ตามประมวล
รัษฎากรเรียกหลกัฐานการรับเงินน้ีวา่ “ใบรับ” หมายถึง บนัทึก หรือหนงัสือใดๆ ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงว่าหน้ี
หรือสิทธิเรียกร้องไดช้ าระหรือปลดให้แลว้ บนัทึก หรือหนังสือท่ีกล่าวนั้นจะมีลายมือช่ือของบุคคลใดๆ
หรือไม่ ไม่ส าคญั เม่ือไดรั้บช าระเงินสดค่าสินคา้หรือบริการ หรือช าระหน้ีท่ีคา้งจากลูกคา้กิจการจะตอ้งออก
ใบรับใหเ้ป็นหลกัฐานแก่ลูกคา้ แต่ในธุรกิจ “ใบรับ” มกัจะเรียกวา่                 

1.ใบรับเงิน  2.ใบเสร็จรับเงิน  3.บิลเงินสด   4.ใบก ากบัภาษี 

               • ใบแจง้หน้ี หรือใบรับวางบิล เม่ือกิจการขายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้โดยการให้เครดิตหรือ
เงินเช่ือหลงัจากท่ีมีการส่งมอบสินคา้หรือใหบ้ริการเสร็จสมบรูณ์แลว้กจ็ะมีการวางบิลเพื่อเรียกเกบ็จากลูกคา้ 
ซ่ึงมกัจะเรียกว่า ใบแจง้หน้ี แต่เน่ืองจากผูป้ระกอบการในปัจจุบนัจะมีอยู่ 2 ประเภทก็คือ จดทะเบียนใน
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ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกบัไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม การออกใบแจง้หน้ีให้กบัลูกคา้จะตอ้งสอดคลอ้กบั
ระบบภาษีอากรดว้ย คือ 

              1. ผูป้ระกอบการจดทะเบียนระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีผูป้ระกอบการจดทะเบียนในระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ตามประมวลรัษฎากรถือว่าจุดความรับผิดชอบในการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มไดเ้กิดข้ึนแลว้จะตอ้งออกใบก ากบัภาษีใหก้บัลูกคา้เม่ือมี “การส่งมอบ”  ดงันั้น ณ วนัท่ีมีการ
ส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ควรออกแบบเอกสารให ้

               2.  ผู ้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากผู ้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ หรือให้บริการแก่ลูกคา้เสร็จส้ินก็จะออกใบแจง้หน้ีใหก้บั
ลุกคา้เป็นหลกัฐานจนกวา่ลุกคา้จะช าระเงินจึงจะออก “ใบเสร็จรับเงิน” ใหก้บัลูกคา้เป็นหลกัฐาน 

               • ใบรับเช็ค ในกรณีท่ีกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้หากลูกคา้ช าระเป็น เงินสด กิจการก็
จะออกเอกสารเป็น ใบเสร็จรับเงิน หรือ บิลเงินสด ใหก้บัลูกคา้ทนัทีท่ีไดรั้บเงิน ไม่ว่าลูกคา้จะตอ้งการใบรับ
เงินหรือไม่ตาม แต่ในกรณีท่ีลูกคา้ช าระเงินดว้ยเช็ค จะมีอยู ่3 กรณีดว้ยกนักคื็อ 

               1. เช็คลงวนัท่ีตรงกบัวนัท่ีเก็บเงิน กรณีท่ีกิจการไปเก็บเงินกบัลูกคา้เป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีปรากฏ
อยูบ่นเช็คผูป้ระกอบการจะตอ้งออกใบรับเงินใหก้บัลูกคา้ในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีในเช็ค 

               2. เช็คลงวนัท่ีล่วงหน้า กรณีท่ีกิจการเก็บเงินกับลูกคา้จากการขายสินคา้หรือให้บริการก็ตาม 
ปรากฏว่าลูกคา้สั่งจ่ายเช็คล่วงหนา้ลงวนัท่ีล่วงหนา้ ดงันั้นกิจการอาจเลือกท่ีจะไม่ออกใบเสร็จรับเงินลูกคา้
ในทนัทีกไ็ดแ้ต่ออกเป็นใบรับเช็คล่วงหนา้ 

               3. เช็คลงวนัท่ียอ้นหลงั กรณีท่ีกิจการไปเกบ็เงินจากลูกคา้สัง่จ่ายเช็คโดยลงวนัท่ียอ้นหลงั 

การบญัชีระหวา่งประเทศ ผูแ้ต่ง ผศ.ดร.กิตติมา อคัรนุพงศ ์ ใหค้  านิยามวา่ 

               • การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัขา้มชาติทีการด าเนินงานในรูปของ
การน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศหรือมีการส่งสินคา้ออกไปยงัต่างประเทศ กล่าวคือ กิจการท่ีมีรายการคา้กบั
ต่างประเทศ ประกอบไปดว้ยการมีสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ กิจการเจอความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการขายสินคา้หรือซ้ือสินคา้และอตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีรับช าระเงินหรือจ่ายช าระเงินเป็นคนละวนักนั ท าให้เกิดความเส่ียงในรูปของก าไรหรือขาดทุนจาก
อตัราแลกเปล่ียน นอกจากน้ี ในการจดัท างบการเงินรวมของบริษทัขา้มชาติมีความซับซ้อนและยุ่งยาก
มากกว่าบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจประเทศเดียวกนั เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมีบริษทัยอ่ยหรือสาขากระจายอยูใ่น
ประเทศต่างๆทัว่โลก ซ่ึงในแต่ละประเทศมีสกุลเงินทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงก่อนท่ีจะจดัท างบการเงินรวม
ไดต้อ้งน างบการเงินของบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูใ่นประเทศต่างๆ แปลงค่าจากสกุลเงินของบริษทัยอ่ยมาเป็นสกุล
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เงินท่ีใช้ในการน าเสนองบการเงินของบริษทัใหญ่ อีกทั้ งในกรณีท่ีบริษัทใหญ่หรือส านักงานใหญ่ ถ้า
ตอ้งการทราบผลการปฏิบติังานของบริษทัยอ่ยหรือสาขาในต่างประเทศ จ าเป็นตอ้งมีการแปลงค่างบการเงิน
ของบริษัทย่อยหรือสาขาในต่างประเทศเป็นสกุลเงินของบริษัทใหญ่หรือส านักงานใหญ่เช่นกัน 
กระบวนการในการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการน าเสนองบ
การเงินของบริษทัใหญ่หรือส านกังานใหญ่ เรียกวา่ การแปลงค่างบการเงิน 

               รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ลกัษณะส าคญัของรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ คือ การรับ
ช าระเงินหรือการจ่ายช าระเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ เกิดข้ึน
ในกรณีท่ีมีการขายสินคา้หรือซ้ือสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือบริการท่ีมีการก าหนดราคาเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ มีการให้กูย้ืมหรือกูย้ืมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดม้าหรือจ าหน่ายซ่ึงสินทรัพยห์รือก่อหรือ
ช าระหน้ีสินท่ีก าหนดค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ รายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนใน
ค่าเงินตราหน่ึง แต่การวดัมูลค่าและบนัทึกรายการจะวดัในอีกค่าเงินตราหน่ึง 

วิธีปฏิบติัทางการบญัชีของก าไรหรือขาดทุนจากรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ มี 2 วิธี 

               1. One-Transaction Perspective เป็นวิธีการท่ีสมมติว่า การส่งออกจะไม่สมบรูณ์จนกระทัง่ไดรั้บ
ช าระเงินจากลูกหน้ีเงินตราต่างประเทศ และแปลงกลบัมาเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการน าเสนองบการเงินของ
บริษทัผูส่้งออก 

               2 .Two-Transaction Perspective ซ่ึงเป็นวิธีท่ีมาตรฐานการบญัชีของอเมริกาและมาตรฐานการ
บญัชีระหว่างประเทศให้ใช้วิธีน้ี คือ แยกรายการการขายหรือส่งออกออกจากช่วงการเก็บเงินจากลูกหน้ี
เงินตราต่างประเทศ หรือแยกรายการการซ้ือหรือการน าเขา้ออกจากช่วงการจ่ายเงินจากเจา้หน้ีเงินตรา
ต่างประเทศ 

              การแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศตามมาตรฐานการบญัชีอเมริกาฉบบัท่ี 830 การแปลง
ค่าเงินตราต่างประเทศ (ASC 830 : Foreign Currency Matters) 

ก าหนดใหร้ายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ มีวิธีปฏิบติัทางการบญัชี ดงัน้ี 

               1. ณ วนัท่ีบนัทึกบญัชี สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้าย มีการวดัค่าและบนัทึกในสกุลเงินท่ีใชใ้น
การด าเนินงานของกิจการท่ีบนัทึกบญัชี 

               2. ณ วนัท่ีในงบดุล ยอดคงคา้งท่ีอยู่ในสกุลเงินอ่ืนๆท่ีไม่ใช่สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานตอ้งมี
การแปลงค่า โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล ซ่ึงท าให้เกิดก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
โดยรายการท่ีเป็นตัวเงิน ให้แปลงค่าด้วยอัตราปิด ส่วนรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินให้แปลงค่าด้วยอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัเกิดรายการ 
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งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

              อญัชริการ์ ใจห้าว และคณะ 2559 ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง : ระบบบญัชีงบประมาณ บญัชีเจา้หน้ี และ
บญัชีลูกหน้ีของโรงพยาบาลศิริราช ผลการวิจยัพบวา่ ระบบบญัชีของโรงพยาบาลจะใชร้ะบบ SAP เขา้มาใช้
ในส่วนของบญัชีเจา้หน้ีนั้นทางโรงพยาบาลมี เจา้หน้ี 2 ส่วน คือเจา้หน้ีภายนอก เช่น ค่ายา ค่าเคร่ืองมือทาง
การแพทย ์และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ในส่วนของเจา้หน้ีภายใน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนแพทยผ์ูต้รวจรักษา ค่าหอ้ง ค่า
ยา ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยในการตรวจรักษาคนไข1้คน เม่ือรับเงินมาแลว้ก็จะจดัสรรรายไดด้งักล่าวให้กบั
เจา้หน้ีภายในตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไวส่้วนท่ีเหลือก็จะเป็นรายไดข้อง โรงพยาบาล และในส่วนส่วนของ
บญัชีลูกหน้ีเกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลเกิดจากคนไขท่ี้ใชสิ้ทธิ ต่าง ๆ เช่น ประกนั ชีวิต คนไขใ้น ท่ีรอ
เรียกเก็บเงิน หากยงัไม่ไดรั้บเป็นเงินสดก็จะบนัทึกผูป่้วยเป็น ลูกหน้ีของโรงพยาบาลและเม่ือรับเป็นสดเงิน
แลว้กจ็ะตดัยอดบญัชีลูกหน้ีออก 

              อภิญญาตา จอนบ ารุง 2558 ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง : การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบบญัชีลูกหน้ี
ของบริษทั เกรท อลูมินัม่ จ  ากดั ผลการวิจยัพบว่า บริษทัน าหลกัการ ECRS มาประยุกตใ์ชโ้ดยเรียงล าดบั
เอกสารใหม่จากเดิมเรียงตามเลขท่ี เอกสาร เป็นเรียงตามรหสัลูกหน้ีและใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ใน
การบนัทึกขอ้มูล รวมถึง การน าเอกสารประจ าวนัข้ึนแผนกบญัชีวนัต่อวนั และบนัทึกบิลส่วนท่ีขาด เพื่อให้
ฝ่ายขายน าข้ึนมา แทรกภายหลงัผลการด าเนินงานหลงัปรับปรุง พบวา่ ช่วยลดระยะเวลาในทุกขั้นตอนตั้งแต่
เร่ิมรับ เอกสาร ตรวจสอบ จนถึงการเกบ็เอกสาร ท าใหก้ารบริหารงานเอกสารมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

              นิศากร ค าอุบล และณัฐพร หมวกเมือง 2558 ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง : บญัชีลูกหน้ีการคา้ของส านกังาน
บญัชีและกฎหมาย ผลการวิจยัพบว่า บริษทัไดใ้ชร้ะบบโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป EXPRESS ในการจดัท า
บญัชี วางระบบบญัชี ระบบโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป EXPRESS มีประโยชน์มากเน่ืองจากโปรแกรม
ส าเร็จรูปทาง บญัชีน้ีช่วยให้สามารถบนัทึกบญัชีใหถู้กตอ้งตามหลกัการบญัชีไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว การ
ท างานของ โปรแกรมไดจ้ดัเรียงไวอ้ยา่งเป็นขั้นเป็นตอนตามล าดบัการท างานในแต่ละวนั ท าใหก้ารควบคุม
การ ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

              ณัฐสิริ กอเกียรตินนัท ์2556ไดศึ้กษาวิจยั : เร่ือง การตรวจสอบเน้ือหาสาระบญัชีลูกหน้ีการคา้ของ
บริษทัการตรวจสอบบญัชี ผลการวิจยัพบว่า การตรวจสอบงบการเงิน ผูส้อบบญัชีควรศึกษาและท า ความ
เขา้ใจ ในระบบบญัชีของวงจรรายการคา้ท่ีแบ่งออกเป็น 5 วงจร วงจรรายไดถื้อเป็น วงจรท่ีส าคญัซ่ึงผูส้อบ
บญัชีและเจา้ของกิจารควรใหค้วามส าคญั กบัวงจรรายไดเ้น่ืองจากทุกกิจการตอ้งมีรายได ้จากการด าเนินงาน 
มิฉะนั้น กิจการจะไม่สามารถด า รงต่อ ไปไดแ้ละวงจรรายไดก่้อ ให้เกิดบญัชีท่ีมี ยอดคงเหลืออนั เป็น 
สาระส าคญั คือ บญัชีลูกหน้ี 
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               ชยัวฒั  ใจหา้ว และคณะ 2556 ไดศึ้กษาวิจยั : เร่ือง ระบบบญัชีลูกหน้ี บญัชีเจา้หน้ี และสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียน ของบริษทัท่ีไดด้ าเนินธุรกิจให้บริการทางดา้นโรงภาพยนตร์ และ ให้เช่าสถานท่ี ผลการวิจยั
พบว่า บริษทัไดใ้ชโ้ปรแกรมบญัชี ส าเร็จรูป Sage EPR Accpac เขา้มาช่วยในการท างาน เพื่อให้งานมีความ
เป็นระบบ และง่ายต่อการเรียกใช ้ ขอ้มูล คณะผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาวิธีการใชโ้ปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป Sage 
EPR Accpac ในการบนัทึกรายการ บญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีเจา้หน้ีและสินทรัพยเ์พื่อเป็นความรู้ติดตวัไวใ้ชใ้น
ภายภาคหนา้ 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั เอคเซคคิวทีฟ บริการการบญัชี จ ากดั 
 ท่ีตั้ง สถานประกอบการ : 45, 47 ซอยเพชรเกษม 102/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
            กรุงเทพมหานคร 10160  
 โทรศพัท ์ : 0-2809-3990 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั เอคเซคคิวทีฟ บริการการบญัชี จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 ตราสัญลกัษณ์ของบริษทั 
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ประวัติองค์กรโดยย่อ 

 บริษทั เอคเซคคิวทีฟ บริการการบญัชี จ ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2548 โดย คุณภชัรธิดา จูระมงคล 
ผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant - CPA) โดยมีประสบการณ์และมี
ความรู้ความเช่ียวชาญโดยตรงในวิชาชีพบญัชีและตรวจสอบบญัชีมาเกือบ 13 ปี รวมทั้งทีมงานมืออาชีพท่ีมี
ความรู้เฉพาะทางเป็นอยา่งดี มีประสบการณ์และความช านาญในงานท่ีใหบ้ริการในแต่ละดา้นโดยตรง 

 บริษทั เอคเซคคิวทีฟ บริการการบญัชี จ ากดั เป็นบริษทัท่ีให้บริการดา้นการจดัท าบญัชี ตรวจสอบ
บญัชีและภาษีอากรตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป อีกทั้ งยงัมีผูท้  าบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตาม
พระราชบญัญติัการบญัชี และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) รวมทั้งใหบ้ริการดา้นการจดทะเบียนธุรกิจดว้ย 
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้สูงสุด 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 
 บริการจดัท าบญัชี (Accounting) 

- ใหค้  าปรึกษาดา้นบญัชี และออกแบบระบบบญัชี 
- จดัท าสมุดบญัชีรายวนั และสมุดบญัชีแยกประเภท 
- จดัท าบญัชีรายเดือน/รายปี 
- จดัท างบการเงินประจ าปีเพื่อยืน่ต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย ์

บริการตรวจสอบบญัชี (Auditing) 
- ตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

(CPA) 
- ตรวจสอบภาษีอากร โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
- วางรูปแบบระบบบญัชี และควบคุมภายใน 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

ผู้จดัการบริษัท 

        หวัหน้าฝ่ายบญัชี  หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบบญัชี

ฝ่ายบญัชีแผนกท่ี 2 

 พนกังานบญัชี พนกังานบญัชี 
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ภาพท่ี 3.3 แผนผงัโครงสร้างองคก์ร 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 1).นายทกัษด์นยั สมเด็จสกุล   5904300131  ต าแหน่งงาน ผูช่้วยพนกังานบญัชี 
 2).นายภาสพงศ ์ มงคลวิเชียร  5904300152  ต าแหน่งงาน ผูช่้วยพนกังานบญัชี 

 ท าหนา้ท่ี รับผิดชอบในการจดัท าบญัชี เก่ียวกบัการรับช าระเงินหรือระบบลูกหน้ี  และตรวจสอบ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ เช่น ใบแจง้หน้ี  รายละเอียดการรับช าระเงิน เป็นตน้ รวมถึงการท างานดา้น

ต่างๆของบญัชี รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลและการค านวณรายละเอียดลูกหน้ี เพื่อใชส้ าหรับการบนัทึกบญัชี 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 1) นางสาวสิริขวญั  รุ่มนุ่ม ต าแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

3.7 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม 62 มิถุนายน  62 กรกฎาคม  62 สิงหาคม  62 
1. ศึกษาขอ้มูลของโครงงาน     

2. วิเคราะห์การจดัท าโครงงาน     

3. วางแผนการจดัท าโครงงาน     

4. จดัท าโครงงาน     

5. สรุปผลการจดัท าโครงงาน     

6. จดัท ารูปเล่มโครงงาน     

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน   
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
Hardware 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 2. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 3. เคร่ืองค านวณ 
             4. เคร่ือง Printer 
Software 
 1. โปรแกรม Microsoft Excel 
 2. โปรแกรม Auto Flight 

             3. โปรแกรม Microsoft Power point 
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บทที ่4  

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

จากการเขา้ร่วมปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์ เร่ิมตน้ตั้งแต่ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ถึง 

วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ณ บริษทั เอคเซคคิวทีฟ บริการ การบญัชี จ ากดั ท าให้ไดรั้บประสบการณ์มากมายใน

การท างานในสายงานบญัชี ทั้งในดา้นการใชโ้ปรแกรม การดูเอกสารใบส าคญัต่างๆ รวมถึงรายการลูกหน้ี เพื่อ

ใชใ้นการบนัทึกบญัชี  ซ่ึงการเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหเ้กิดความสนใจในระบบ

บญัชีลูกหน้ี  ซ่ึงจะเป็นการอธิบายเก่ียวกบัระบบบญัชีลูกหน้ีต่างๆ รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งละเอียด 

4.1 งานที่ได้รับมอบหมาย 

 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดแ้ก่ ใหรั้บผดิชอบในการจดัท าบญัชี เก่ียวกบัการรับช าระเงินหรือระบบลูกหน้ี                            

และตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ เช่น ใบแจง้หน้ี  รายละเอียดการรับช าระเงิน เป็นตน้ รวมถึงการ

ท างานดา้นต่างๆของบญัชี รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลและการค านวณรายละเอียดลูกหน้ี เพื่อใชส้ าหรับการ

บนัทึกบญัชี 

4.2 ขั้นตอนของระบบการรับช าระหรือระบบลูกหนีก้ารค้า 

 ระบบการรับช าระเงินหรือระบบลูกหน้ีการคา้ เป็นระบบท่ีส าคญัระบบหน่ึงของบริษทั ท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัดา้นรายไดข้องบริษทั ท าใหแ้ต่ละบริษทัตอ้งใหค้วามส าคญัในการจดัการระบบ ใหมี้ความสมบูรณ์  

สามารถตรวจสอบและควบคุมการท างานได ้ซ่ึงขั้นตอนการท างานในดา้นระบบการรับช าระเงิน ซ่ึงเป็นระบบท่ี

เก่ียวกบัลูกหน้ี จึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

 4.2.1 การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ  จะมีการจดัท าใบเสนอราคา เพื่อส่งใหลู้กคา้พิจารณาเง่ือนไขการ 

             ซ้ือ-ขายสินคา้ 

 4.2.2 เม่ือการขายสินคา้และบริการส้ินสุดลง จะมีการจดัท าใบแจง้หน้ีใหลู้กคา้  ในขั้นจะมีการบนัทึก 

             บญัชีลูกหน้ีการคา้ 

 4.2.3 เม่ือไดรั้บช าระเงินจากลูกหน้ีการคา้ จะแบ่งออกเป็น 3 กรณีดงัน้ี 

        4.2.3.1 การรับช าระเงินดว้ยเงินสด การรับผา่นธนาคาร และ การรับผา่นเช็ค 

        4.2.3.2 การรับช าระเงินท่ีเกิดกรณีการส่งคืนสินคา้หรือการใหส่้วนลดการคา้ 
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        4.2.3.3 การรับช าระเงินดว้ยตัว๋เงินรับ 

 4.2.4 เม่ือไดรั้บช าระเงินจากลูกหน้ีการคา้ จะมีการจดัท าใบเสร็จรับเงิน,ใบก ากบัภาษี และ หนงัสือ 

             รับรองการหกั ณ ท่ีจ่าย กรณีท่ีมีค่าบริการ   

 
ภาพท่ี 4.1 ภาพขั้นตอนการออกเอกสารระบบรับช าระเงิน 

 บริษทัมีการสอบถามขอ้มูลและจดัท าใบเสนอราคาให้ลูกคา้เพื่อรอการอนุมติัของใบเสนอราคา เม่ือ

ลูกคา้อนุมติั ทางบริษทัจดัท าใบแจง้หน้ี ตามเง่ือนไขท่ีระบุในใบเสนอราคา เม่ือไดรั้บช าระเงินจากลูกคา้  บริษทั

จะท าการออกใบเสร็จรับเงิน, ใบก ากบัภาษี และหนงัสือรับรองการหกั ณ ท่ีจ่าย กรณีท่ีเขา้เง่ือนไขการหกัตามท่ี

กรมสรรพากรก าหนด 

4.3 เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการบันทกึบัญชีรับช าระเงินหรือระบบลูกหนีก้ารค้า 

 การบนัทึกบญัชีในการรับรู้เก่ียวกบักับการรับช าระเงิน บริษทัจะตอ้งมีการจดัท าเอกสารท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพื่อใชป้ระกอบการบนัทึกบญัชี เป็นฐานขอ้มูลในการวิเคราะห์และประมาณการรายไดข้องบริษทั 
หรือใชส้ าหรับการติดตามยอดคา้งช าระจากลูกหน้ีการคา้ โดยเอกสารท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชีมีดงัน้ี 
 4.3.1.ใบเสนอราคา 
 4.3.2.ใบแจง้หน้ี 
 4.3.3.ใบเสร็จรับเงิน 
 4.3.4.ใบก ากบัภาษี 
 4.3.5.หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  
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ภาพ 4.2 ภาพรูปแบบใบเสนอราคา 
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ภาพ 4.3 ภาพรูปแบบใบแจง้หน้ี 
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ภาพ 4.4 ภาพรูปแบบใบเสร็จรับเงิน 
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ภาพ 4.5 ภาพรูปแบบใบก ากบัภาษี 
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ภาพ 4.6 ภาพรูปแบบหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 



20 
 

 

4.4 ขั้นตอนการบันทกึบัญชีทีเ่กีย่วข้องกบัระบบรับช าระเงินหรือลูกหนีก้ารค้า 

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการรับช าระเงินจะเป็นการบนัทึกดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี คือ

โปรแกรม Auto Flight ท่ีมีความสามารถเทียบชั้นกบัซอฟทแ์วร์ระดบัใหญ่ ในดา้นการรองรับขอ้มูล ไดป้ริมาณ

มาก ขอ้มูลมีความปลอดภยั เพื่อขยายตวัของธุรกิจ การบนัทึกอตัราภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายไดห้ลายอตัรา การรองรับ 

การท างานไดไ้ม่จ ากดับริษทั ไม่จ ากดัสาขา เป็นตน้ 

 

4.5 การบันทึกรับช าระหนีด้้วยโปรแกรม Auto Flight จากการเรียนรู้ปฏิบัตงิานจริงมีดังนี ้

1.1ระบบบญัชี ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี Auto Flight  จะมีการระบุ User Password ของบริษทัในการ

เขา้ใชง้าน 
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ภาพท่ี 4.7 ภาพโปรแกรม Auto Flight 
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1.2 ในการบนัทึกบญัชีดว้ยโปรแกรม เม่ือไดรั้บเอกสารใบแจง้หน้ีจากลูกคา้จะท าการบนัทึกตั้งหน้ีดว้ยสมุด

รายวนั โดยเลือกสมุดขายเช่ือ (SD) เพื่อท าการตั้งหน้ี 

 

ภาพท่ี 4.8 ภาพบญัชีสมุดรายวนั 
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ภาพท่ี 4.9 ภาพสมุดบญัชีขายเช่ือ (SD) 
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1.3 การบนัทึกใบแจง้หน้ีจะบนัทึกดว้ยสมุด SD สมุดขายเช่ือ เป็นการบนัทึกตั้งหน้ีจากใบแจง้หน้ีดงัน้ี 

 เดบิต ลูกหน้ีการคา้-ก    XX 

  เครดิต รายไดจ้ากการขายสินคา้   XX 

   ภาษีขาย     XX 

อธิบาย INV6201001 ขายสินคา้ใหก้บัลูกหน้ีการคา้-ก  
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ภาพท่ี 4.10 ภาพการบนัทึกบญัชีเพื่อตั้งหน้ี 
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1.4 การรับช าระเงินจากลูกหน้ีการ จะบนัทึกดว้ยสมุดรายวนั SC สมุดรับ เป็นการบนัทึกรับช าระเงินมี  

2 กรณี ดงัน้ี 

1.4.1 กรณี รับช าระเงินดว้ยเงินสด 

 เดบิต เงินสด     XX 

  เครดิต ลูกหน้ีการคา้-ก    XX 

อธิบาย รับช าระเงินจากลูกหน้ีการคา้-ก  INV6201001 
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ภาพท่ี 4.11 ภาพสมุดบญัชีเงินสดรับ (SC) 
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ภาพท่ี 4.12 ภาพการบนัทึกรับช าระเงินเป็นเงินสด 
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1.4.2 กรณี รับช าระเงินดว้ยเงินฝากธนาคาร จะมีการตรวจสอบรายการรับช าระเงินกบั Statement ธนาคารวา่มี

การรับช าระเงินถูกตอ้งและครบถว้นหรือไม่ และจะแนบส าเนาเอกสาร Statement คู่กบัใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็น

การยนืยนัวา่มีการรับช าระเงินเรียบร้อยแลว้ และจะบนัทึกบญัชีดงัน้ี 

 เดบิต เงินฝากธนาคาร    XX 

  เครดิต ลูกหน้ีการคา้-ก    XX 

อธิบาย รับช าระเงินจากลูกหน้ีการคา้-ก  INV6201001 
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ภาพท่ี 4.13 ภาพการบนัทึกบญัชีรับช าระเงินฝากธนาคาร 
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1.4.3 กรณี รับช าระเงินท่ีเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ตอ้งบนัทึกการรับช าระเงินเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาด

ในวนัท่ีไดรั้บช าระเงินค่าสินคา้หรือบริการ ดว้ยอตัราธนาคารรับซ้ือเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีไดรั้บช าระเงิน 

 เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร   XX 

  เครดิต ลูกหน้ีการคา้-ก    XX 

   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน   XX 

อธิบาย รับช าระเงินจากลูกหน้ีการคา้-ก ท่ีไดรั้บก าไรจากการแลกเปล่ียนเงินตรา INV6201001 
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ภาพท่ี 4.14 ภาพการรับช าระเงินท่ีเป็นอตัราแลกเปล่ียน กรณีไดก้ าไรจากการแลกเปล่ียน 
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 เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร   XX 

  เครดิต      ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน   XX 

                   ลูกหน้ีการคา้-ก    XX 

อธิบาย รับช าระเงินจากลูกหน้ีการคา้-ก ท่ีขาดทุนจากการแลกเปล่ียนเงินตรา INV6201001 
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ภาพท่ี 4.15 ภาพการรับช าระเงินท่ีเป็นอตัราแลกเปล่ียน กรณีขาดทุนจากการแลกเปล่ียน 
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1.5.เม่ือบนัทึกการรับช าระเงินเรียบร้อย จะท าการพิมพร์ายการงบแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อตรวจสอบวา่มี

ลูกหน้ีการคา้คงเหลืออีกก่ีราย 

 

 

ภาพท่ี 4.16 ภาพขั้นตอนการเขา้งบแสดงฐานะทางการเงิน 
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ภาพท่ี 4.17 ภาพงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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1.6.การตรวจสอบความถูกตอ้งวา่ลูกหน้ีการคา้ท่ีคงคา้งอยูมี่จ  านวนเงินคงคา้งถูกตอ้งหรือไม่ จะตรวจโดยการ

พิมพร์ายการบญัชีแยกประเภทของรายการลูกหน้ีการคา้ และจะท าการตดัรายการท่ีเป็นเดบิต-เครดิตกนั โดย

อา้งอิงขอ้มูลจากการแจง้เลขท่ีใบแจง้หน้ีจากการอธิบายรายการ 

 

 

ภาพท่ี 4.18 ภาพขั้นตอนการเขา้บญัชีแยกประเภท 
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ภาพท่ี 4.19 ภาพบญัชีแยกประเภท 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฎบัิติงาน 

จากการปฏิบติังานโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัสยาม ณ บริษทัเอคเซคคิวทีฟบริการ การบญัชี 

จ ากดั ในช่วงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562 ในต าแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี  

 ในการฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเสริมทกัษะความรู้ สร้างประสบการณ์ในการท างาน รวมถึง

การไดมี้โอกาสในการเรียนรู้ขั้นตอนการท างาน ในดา้นการจดัท าบญัชีท่ีหลากหลาย การเรียนรู้งานตรวจสอบ

บญัชีท่ีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินประจ าปี การเรียนรู้การตรวจสอบภายในองค์กรท่ีเป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัการ

ตรวจสอบระบบภายในองคว์่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ การเรียนรู้การบนัทึกบญัชีในหลายดา้น เช่น ดา้นการรับ

ช าระเงิน การจ่ายช าระเงิน เป็นตน้ ส่งผลใหผู้จ้ดัท าทราบระบบการท างานในหลายดา้น รวมถึงการไดเ้รียนรู้ใน

การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี เช่น โปรแกรม Auto Fight และ โปรแกรม Express  เป็นตน้  

 จากการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี Auto Fight เป็นโปรแกรมทางบญัชีท่ีมีความสมบูรณ์แบบ

อีกโปรแกรมหน่ึงท่ีสามารถใชใ้นการการจดัการบริหารงานไดอ้ยา่งดี จากการรับผดิชอบในการปฏิบติังานท าให้

ผูจ้ดัท าไดรู้้จกัลกัษณะเอกสารและหน้าท่ีของเอกสารต่าง เช่น ใบแจง้หน้ี ,ใบเสร็จรับเงิน ,ใบก ากบัภาษีและ

หนงัสือรับรองการหกั ณ ท่ีจ่ายเป็นตน้  

 ซ่ึงจากการปฏิบติังานและหนา้ท่ีท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บผิดชอบโดยตรงในการรับผิดชอบดา้นการรับช าระเงิน 

ท าให้ผูจ้ดัมีเขา้ใจในการบนัทึกบญัชีดา้นการรับช าระเงิน ท่ีมีการรับช าระเงินหลายกรณีท่ีแตกต่างกนัไป ดว้ย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี Auto Fight ท าใหผู้จ้ดัท าไดน้ าเสนอโครงการ “การบนัทึกรายการรับช าระเงิน

จากลูกหน้ีการคา้” 

5.2 ปัญหาทีพ่บและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 

ปัญหาจากการใช้โปรแกรม Auto Fight คือ ช่วงแรกในการปฏิบติังานขาดความช านาญในการใชโ้ปรแกรม และ

การใชร้หสัเลขบญัชีท่ีแตกต่างกนั ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการท างาน 

การแก้ปัญหา คือ จดบนัทึกขั้นตอนการเขา้ใชง้านโปรแกรม และสงัเกตรหสับญัชีกบัรายการท่ีใชบ้นัทึกบญัชี 

ปัญหาจากการแยกเอกสาร คือ การแยกเอกสารในช่วงแรกยงัขาดความเขา้ใจในการคดัเลือกเอกสาร เช่น 

ใบเสร็จรับเงิน และ ใบก ากบัภาษี ท่ีตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
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การแก้ปัญหา คือ การเรียนรู้ท่ีจะสังเกตเอกสาร ตรวจคุณสมบติัท่ีใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษีควรมีตาม

ลกัษณะท่ีสามารถใชท้างภาษีได ้

ปัญหาจากการส่ือสาร คือ เน่ืองจากลกัษณะค าพูดในการสอนงานท่ีไดเ้รียนรู้จะมีเป็นศพัทเ์ฉพาะทางบญัชีหรือ

การรับงานท่ีแตกต่างกนัไปท าใหเ้กิดความสบัสนและเกิดการถามงานพี่ท่ีปรึกษาบ่อยเกินไป 

การแก้ปัญหา คือ จดศพัทท่ี์ใชเ้รียกเฉพาะและทุกคร้ังท่ีมีค  าถามในการถามพี่ท่ีปรึกษาจะทบทวนตนเองก่อนว่า

ค าถามท่ีจะสอบถามพี่ท่ีปรึกษาเคยไดรั้บค าตอบแลว้หรือยงั 
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ภาคผนวก ข 
บทความวิชาการ 
ระบบบัญชีลูกหนี ้

Account Receivables System 
 

นาย ทกัษด์นยั สมเดจ็สกลุ และ นาย ภาสพงศ ์มงคลวเิชียร 
ภาควชิาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 

235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
Email : takdanai.som@siam.edu , pasapong.mon@siam.edu 

บทคดัย่อ 

บริษัท เอคเซคคิวทีฟบริการ การบัญชี เป็น
บริษัทท่ีให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี การจัดท า
บญัชี ภาษี และการให้ค  าปรึกษากบัธุรกิจ เป็นบริษทัท่ีมี
ทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์ในการท างาน  ท่ี
สามารถช่วยให้กระบวนการท างานในบริษทัมีความง่าย
ข้ึน ในฐานะท่ีบริษัทปฏิบัติงานด้านบัญชี มีความรู้
เก่ียวกบัแนวทางของธุรกิจในหลายประเภท ท าใหบ้ริษทั
มีความหลากหลายในการให้บริการ  เช่น ด้านการ
ตรวจสอบ ภาษี และการให้ค  าแนะน าเก่ียวกับธุรกิจ 
ควบคู่กบัการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเช่ือถือไดม้าใช้
ในการใหบ้ริการ 

การปฏิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดมี้
โอกาสฝึกปฏิบัติ วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี             
30 สิงหาคม 2562 ณ บริษทั เอคเซคคิวทีฟบริการ การ
บญัชี จ ากดั โดยผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบใน
การจัดท าบัญชี  ด้านการ รับช าระหรือด้านระบบ
บญัชีลูกหน้ี ซ่ึงไดรั้บค าแนะน าและขอ้เสนอแนะจากพี่ท่ี
ปรึกษาเป็นอยา่งดี ท าใหผู้จ้ดัท าสามารถเรียนรู้และเขา้ใจ
เน้ือหาเป็นอยา่งดี ทั้งเร่ืองเอกสาร การวิเคราะห์รายการ 
การบันทึกบัญชี รวมถึงกรณีการรับรู้รายการลูกหน้ีท่ี
แตกต่างกันไป โดยเป็นการท างานผ่านโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี Auto Flight 

การปฏิบติังานในระยะเวลา 16 สัปดาห์ คร้ังน้ี
เป็นการเปิดโอกาสในดา้นการเสริมทกัษะความรู้  การ

สร้างประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงการแลกเปล่ียน
ลกัษณะการท างานจริงท่ีแตกต่างจากท่ีเรียนมา เน่ืองจาก
การสหกิจศึกษาคร้ังน้ีท าให้ผูจ้ ัดท าได้มีโอกาสเรียนรู้
ขั้นตอนท่ีใชใ้นการท างานจริง  

 

Abstract 

Executive Accounting Services CO. LTD. is a service 
in respect to account auditing, accounting and taxing, 
including business consulting with professional and 
high experienced teams to enable and support  work 
processes in companies easier. The company operates 
accounting with knowledge of concepts in a  variety of 
businesses, and offer a variety of service, such as 
account and tax auditing, business consulting, including 
taking modern and reliable technology to apply with 
our services. 

       For this cooperative operation, we were an 
apprentice from 13th May 2019 to 30th August 2019 at 
Executive Accounting Services CO. LTD. where we 
were assigned to account receivables or account 
receivables system under the care and suggestions of 
senior consultants. We could learn and understand the 
content very well, especially in the part of 

documentary, particular analysis, accounting records, 

mailto:takdanai.som@siam.edu
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47 
 

 

including distinguishing account receivables differences 
by operating through ready-made program AUTO 
FLIGHT. 

       The operation period was 16 weeks, and enabled us 
to enhance more skills, knowledge and work 
experiences, including the characteristics of actual work 
early due to this cooperation, we also could learn the 
work process on the basis of the actual work. 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1.2.1 เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ก า ร บั น ทึ ก บั ญ ชี ลู ก ห น้ี ต า ม
พระราชบญัญติัการบญัชีและวชิาชีพบญัชี 
1.2.2 เพ่ือศึกษาเอกสารส าหรับบนัทึกบญัชีลูกหน้ีและ
การรับช าระหน้ีวา่มีความถกูตอ้งและครบถว้นหรือไม่ 
1.2.3 เพ่ือศึกษากระบวนการการบนัทึกบญัชีดา้นลูกหน้ี
วา่เป็นไปตามรูปแบบท่ีทางบริษทัวางแผนไวห้รือไม่ 
1.2.4 เพื่อศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีท่ี
หลากหลายรูปแบบในการประกอบกิจการ 
 

ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ศึกษาขอ้มูลลูกหน้ีจากบริษทัท่ีจดัท าบญัชี เช่น 
เอกสารประกอบส าหรับการบนัทึกบญัชีดา้นลูกหน้ี เพ่ือ
น าขอ้มูลมาใชป้ระกอบการท าโครงการ 
1.3.2 ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบับัญชีลูกหน้ี จาก
หนงัสือหรืออินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
1.3.3 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 13 พฤษภาคม ถึง 30 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ท าให้ทราบถึงการบันทึกบัญชีลูกหน้ีการค้าท่ี
ถกูตอ้ง ตามพระราชบญัญติัการบญัชีและวชิาชีพบญัชี                                                                                             
1.4.2 ท าให้ทราบถึงกระบวนการการบันทึกบัญชีด้าน
ลูกหน้ีและการรับช าระหน้ี ว่า มีความถูกต้องและ
ครบถว้นตามแผนท่ีบริษทัวางไวห้รือไม่ 
 1.4.3 มีความเขา้ใจในการท างานมากข้ึนทั้งดา้นการท า
บญัชี ท าให้สามารถน าทักษะท่ีได้รับไปพฒันาในการ
ท างานจริงไดใ้นอนาคต 
1.4.4 ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมทางบัญชีหลากหลาย
รูปแบบรวมถึงการเรียนรู้ท่ีจะเลือกใช้โปรแกรมให้
เหมาะกบัสถานประกอบการหรือธุรกิจนั้นๆ 
1.4.5 มีการเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเองมากข้ึนทั้งดา้น ความ
รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การสร้างความมัน่ใจในการ
ท างานมากข้ึน มีความตอ้งเรียนรู้ในเร่ืองอ่ืนๆเสมอซ่ึง
เป็นคุณสมบติัท่ีพึประสงคข์องสถานประกอบการ 
 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

- คิดหวัขอ้โครงงานและปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 
- รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นโครงงาน 
- ค  านวณผลของขอ้มูล 
- จดัท าเล่มเอกสารโครงงาน 
- น าเสนอโครงงาน 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้   

Hardware 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

3. เคร่ือง Printer 
4. เคร่ืองค านวณ 
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Software 
1. โปรแกรม Microsoft Excel  
2. โปรแกรม Auto Flight 
3.          โปรแกรม Microsoft Power point 
 
ผลการปฏิบัติงาน 

ความหมายของลกูหน้ี 

ลูกหน้ีการคา้ คือ จ านวนเงินท่ีลูกคา้คา้งช าระ

ค่าสินคา้ หรือบริการท่ีเกิดจาการด าเนินการคา้ตามปกติ

ของกิจาร และอาจจะมีช่ือบัญชีแตกต่างกันได้ตาม

ประเภทของธุรกิจ เช่น ธุรกิจของอาคารพาณิชย ์ลูกหน้ี

การคา้ หมายถึง บญัชีระหวา่งธนาคารท่ีมีดอกเบ้ีย เงินให้

สินเช่ือและดอกเบ้ียค้างรับ กิจการประกันภัยลูกหน้ี

การคา้ หมายถึง บญัชีเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงินคา้งรับ

เก่ียวกบัการประกนัต่อ และเงินใหกู้ย้มื ไม่รวมถึงเงินคา้ง

รับของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกรณีอ่ืน ตามปกติลูกหน้ี

การค้าจัดเป็นรายการลูกหน้ีท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด 

และอาจแบ่งเป็นลูกหน้ีการค้าและตั๋วเงินรับ(การค้า) 

ส าหรับลูกหน้ีการคา้นั้นปกติผูซ้ื้อไม่ไดท้  าสัญญาเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะจ่ายเงินค่าสินคา้หรือบริการ และ

มกัจะเรียกเก็บเงินภายในเง่ือนไขสินเช่ือ 30-60 วนั โดย

กิจการจะบันทึกจ านวนเ งินค้างช าระดังกล่าวใน

บญัชีลูกหน้ีการคา้ ส่วนตัว๋เงินรับเป็นค ามัน่สัญญาท่ีเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรโดยปราศจากเง่ือนไขท่ีบุคคลหน่ึงรับ

จะช าระเงินจ านวนท่ีแน่นอนให้แก่บุคคลหน่ึงภายใน

เวลาท่ีก าหนด จ านวนเงินคา้งช าระอาจเกิดจากการคา้ 

การกู้ยืม เ งินหรือเหตุการณ์ อ่ืน ตั๋ว เ งินรบอาจเป็น

สินทรัพยห์มุนเวยีน หรือไม่หมุนเวยีน 
ลูกห น้ี ท่ี ไ ม่ ใ ช่ลูกห น้ีการค้าอาจ เ กิดจาก

เหตุการณ์ต่างๆกันนอกเหนือจากการขายสินค้าหรือ

บริการหลกัของกิจการ ขอ้ตกลงในการจ่ายช าระเงินอาจ

เขียนเป็นสัญญาลายลกัษณ์อกัษร เช่น เงินจ่ายล่วงหน้า

ใหแ้ก่เจา้หน้ีท่ีและพนกังาน เงินจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่บริษทั

ยอ่ย เงินมดัจ าต่างๆ เงินปันผลและดอกเบ้ียคา้งรับ สิทธิ

เรียกร้องท่ีมีต่อบริษัทประกันภัยส าหรับการชดเชย

ค่าเสียหายรัฐบาลส าหรับการรับคืนค่าภาษีคืน ลูกค้า

ส าหรับส่ิงของท่ีตอ้งส่งคืน เช่น ลงั ภาชนะบรรจุ เป็นตน้ 

เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้มีความส าคญัมากท่ีสุดในบรรดา

ลูกหน้ีทั้งหมดและเกิดข้ึนตลอดเวลาจากการด าเนินงาน

ตามปกติของกิจการ การศึกษาในบทน้ีจึงขอเน้นเฉพาะ

ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 
 

สรุปผลการปฏิบัตงิาน 

จากการปฏิบติังานโครงการสหกิจศึกษาของ

มหาวิทยาลยัสยาม ณ บริษทัเอคเซคคิวทีฟบริการ การ

บัญชี จ ากัด ในช่วงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 

สิงหาคม 2562 ในต าแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี  
 ในการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาคร้ังน้ีเป็นการ

เสริมทักษะความรู้ สร้างประสบการณ์ในการท างาน 

รวมถึงการไดมี้โอกาสในการเรียนรู้ขั้นตอนการท างาน 

ในด้านการจัดท าบัญชีท่ีหลากหลาย การเรียนรู้งาน

ตรวจสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินประจ าปี 

การเรียนรู้การตรวจสอบภายในองคก์รท่ีเป็นการเรียนรู้

เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ต ร ว จสอบ ร ะบบภ า ย ในอ ง ค์ ว่ า มี

ประสิทธิภาพหรือไม่ การเรียนรู้การบนัทึกบญัชีในหลาย

ดา้น เช่น ดา้นการรับช าระเงิน การจ่ายช าระเงิน เป็นตน้ 

ส่งผลให้ผูจ้ ัดท าทราบระบบการท างานในหลายด้าน 

รวมถึงการได้เ รียนรู้ในการใช้โปรแกรมส าเ ร็จรูป

ทางการบญัชี เช่น โปรแกรม Auto Fight และ 

โปรแกรม Express  เป็นตน้  
 จากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 

Auto Fight เป็นโปรแกรมทางบญัชีท่ีมีความสมบูรณ์
แบบอีกโปรแกรมหน่ึงท่ีสามารถใช้ในการการจัดการ

บริหารงานได้อย่าง ดี  จากการ รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานท าให้ผู ้จัดท าได้รู้จักลักษณะเอกสารและ

หนา้ท่ีของเอกสารต่าง เช่น ใบแจง้หน้ี ,ใบเสร็จรับเงิน ,
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ใบก ากบัภาษีและหนงัสือรับรองการหัก ณ ท่ีจ่ายเป็นตน้

 ซ่ึงจากการปฏิบัติงานและหน้าท่ีท่ีผูจ้ ัดท าได้

รับผิดชอบโดยตรงในการรับผิดชอบดา้นการรับช าระ

เงิน ท าให้ผูจ้ ัดมีเข้าใจในการบันทึกบัญชีด้านการรับ

ช าระเงิน ท่ีมีการรับช าระเงินหลายกรณีท่ีแตกต่างกนัไป 

ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี Auto Fight ท าให้
ผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอโครงการ “การบนัทึกรายการรับช าระ

เงินจากลกูหน้ีการคา้” 
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