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บ

บริษทั เอส.ซี. การบญัชี และทีปรึกษา ุรกิจ (1995) จาํกดั เป็นบริษทัที ้บริการดา้นการ
บญัชีและ าษีอากรครบวงจรสาํ รับบุคคล รรมดาและนิติบุคคล เชน ค้าํปรึกษาทาง าษี การ
ยืนแบบแสดงรายการ การวางระบบบญัชี ้บริการดา้นการบญัชีและ าษีกับ ุรกิจ ลาก ลาย
ประเ ท เชน ุรกิจซือมา-ขายไป นาํเขา้-สงออก ทาํ ต้้องพบกบัรายการทาง ุรกิจ ลาก ลาย
รูปแบบ ดังนนัการ ช้โปรแกรมสําเร็จรูป นการทําบัญชีทีเ มาะสมจึงเป็นสิงสําคัญเพือเพิม
ประสิท ิ าพและการบรรลุเป้า มายของบริษทั ดงันนัโปรแกรมบญัชีที ช้จะต้อง ช้งานงาย มี
ความแมนยาํสูง มีแบบ อร์มที ลาก ลายสามารถเชือมโยงระ วางระบบงานตาง ได้ อยางเชน
โปรแกรม Express ซึงเป็นโปรแกรมทีมีมาตร านและแพร ลาย นองค์กร ุรกิจ

โครงงานนีจดัทาํขึนเพือนาํเสนอขนัตอนการบนัทึกการซือและขายดว้ยโปรแกรม Express
น ลาย  กรณี คณะ ูจ้ดัทาํ วงัวาโครงงานจะเป็นประโยชน์สํา รับ ูที้สน จสามารถนาํไป ช้

เพอืศึกษาเพอืเติม รือเพิมประสิท ิ าพ นการทาํงานได้

า า : การบนัทึกบญัชี การซือขาย โปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูป Express
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ก กรรม ร กา

การทีคณะ ูจ้ดัทาํไดม้าป ิบติังาน นโครงการส กิจศึกษา ณ.บริษทั เอส.ซี. การบญัชี 
และทีปรึกษา ุรกิจ ( จาํกดั ตงัแตวนัที พ ษ าคม พ.ศ. ถึงวนัที  กนัยายน พ.ศ.
สง ล ้คณะ ูจ้ดัทาํไดรั้บความรู้และประสบการณ์ตาง  ทีมีคามากมายสาํ รับรายงานส กิจ
ศึกษา บบันีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความรวมมือและสนบัสนุนจาก ลาย ายดงันี

คุณสวนศรี                 สวนกลู ตาํแ นง กรรมการบริ าร
คุณณ ทยั อนุต โต ตาํแ นง วั นา้ ายตรวจสอบ
คุณ ญัพร นูดาํ ตาํแ นง วั นา้ ายบญัชี าษี
คุณลดัดาวลัย์ อินทร์ปัญญา ตาํแ นง ูช้วย ูท้าํบญัชี าษีอากร
คุณนุชสราพร นะสุข ตาํแ นง ูช้วย ูท้าํบญัชี าษีอากร
คุณมะลิวลัย ์              สม วาน ตาํแ นง พนกังาน ายตรวจสอบ
อาจารยไ์ขแสง           ขุนพาสน์ ตาํแ นง อาจารยที์ปรึกษา

และบุคคลอืน  ทีไมไดก้ลาวนามทุกทานทีได้ ค้าํแนะนาํชวยเ ลือ นการจดัทาํรายงาน
คณะ ูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณ ูที้มีสวนเกียวขอ้งทุกทานทีมสีวนรวม นการ ข้อ้มลูและ

เป็นทีปรึกษา นการทาํรายงาน บบันีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจน ก้ารดูแลและ ค้วามเขา้ จกบั
ชีวิตของการทาํงานจริงซึงคณะ ูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณเป็นอยางสูงไว้ ณ ทีนีดว้ย

คณะ ูจ้ดัทาํ
นางสาวชญัญา ตรงเทียง
นางสาวอุมาพร    ายเสมแสง
นางสาวปิยนุช เลียง ลตรู
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