รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ระบบบัญชีกิจการขายสิ นค้าและบริ การ
Express Accounting Software for sales of goods and services

โดย
นางสาว เสริ มศิริ จิตสุรภิญโญ 5604300600
นางสาว ดวงนภา ภู่บางกะดี่ 5604300668

รายงานนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชา สหกิจศึกษา 130-491
ภาควิชา การบัญชี คณะ บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2558

ค

ชื่ อโครงงาน
ชื่ อนักศึกษา

: ระบบบัญชีกจิ การขายสินค้าและบริการ
: นางสาว เสริ มศิริ จิตสุรภิญโญ
นางสาว ดวงนภา ภู่บางกระดี่
อาจารย์ ทปี่ รึกษา
: อาจารย์วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
ระดับการศึกษา
: ปริ ญญาตรี
ภาควิชา
: การบัญชี
คณะ
: บริ หารธุรกิจ
ภาคการศึกษา/ ปี การศึกษา : 3/2558

บทคัดย่ อ
คณะผูจ้ ดั ท าได้ป ฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึ ก ษาที่ บริ ษ ทั ส านัก งานดุ ล ยกิ จการบัญ ชี จากัด เป็ น
บริ ษทั ที่ให้บริ การด้านวิชาชี พการบัญชี และงานอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องแก่องค์กรธุ รกิจและบุคคลทัว่ ไป
โดยบริ ษ ทั ใช้โปรแกรมบัญ ชี ส าเร็ จรู ป เอ็ก ซ์ เพรส ในการดาเนิ นงานต่ างๆเช่ นการบันทึ ก ข้อมู ล
ใบสาคัญรับและใบสาคัญจ่าย บันทึกข้อมูลใบกากับภาษีซ้ือและใบกากับภาษีขาย บันทึกข้อมูลการ
ขายเงิ น สดและการขายเชื่ อ ฯลฯ ซึ่ งในการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาคณะผูจ้ ัด ท าได้เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญในการใช้โปรแกรมบัญชี สาเร็ จรู ป เอ็กซ์เพรสในการทางานต่างๆ ภายในบริ ษทั คณะ
ผูจ้ ดั ท าจึ ง เลื อกศึ ก ษาในเรื่ อง ระบบบั ญ ชี กิจ การขายสิ น ค้ าและบริ การ โดยรายงานจะมี เนื้ อหา
เกี่ ยวกับ ขั้นตอนการขายตั้งแต่ การรั บ เอกสารจากลู ก ค้า การตรวจสอบความถู กต้องของเอกสาร
จนกระทัง่ การบันทึ กข้อมูลการขายเงิ นสด ขายเงิ นเชื่ อ และการชาระหนี้ จากลู กหนี้ เนื่ องจากการ
ขายมีความสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจต่อทุกๆ ธุ รกิจ จึงได้จดั ทารายงานนี้ข้ ึนมาเพื่อเป็ นแหล่งความรู ้
แก่ผสู ้ นใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขายสิ นค้าและบริ การโดยใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ปเอ็กซ์เพรส

คาสาคัญ: โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ปเอ็กซ์เพรส/ระบบบัญชี กิจการขายสิ นค้าและบริ การ/การดาเนิน
ธุ รกิจ/การขายเงินสด/ขายเงินเชื่อ/การชาระหนี้ จากลูกหนี้

ก

จดหมายนาส่ งรายงาน

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
เรื่ อง ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาภาควิชา การบัญชี
อาจารย์ วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
ตามที่คณะผูจ้ ดั ทา นางสาวเสริ มศิริ จิตสุ รภิญโญ และนางสาวดวงนภา ภู่บางกะดี่
นักศึกษาภาควิชาการบัญชี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยามได้ปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาระหว่าง
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 ในตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี ณ
บริ ษทั สานักงานดุลยกิจการบัญชี จากัด และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาให้ศึกษาและทา
รายงานเรื่ อง “ระบบกิจการขายสิ นค้าและบริ การ”
บัดนี้การปฎิบตั ิงานสหกิจได้สิ้นสุ ดแล้วคณะผูจ้ ดั ทาจึงขอส่ งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้
จานวน 1 เล่มเพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรด พิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นางสาว เสริ มศิริ จิตสุ รภิญโญ
นางสาว ดวงนภา ภู่บางกะดี่
นักศึกษาสหกิจภาควิชาการบัญชี

ข

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั สานักงานดุลยกิจการ
บัญชี จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 ส่ งผลให้
คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมายสาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้
สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1. นายไสว จิตตโสภาวดี

ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ

2. นางสุ ภาวดี เครื อวัลย์

ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การแผนกบริ การ

3. นางสาววิไลภรณ์ ตราษี

ตาแหน่ง หัวหน้าทีมบัญชี

4. นางสาวกรรณิ กา โพธิศรี

ตาแหน่ง พนักงานบัญชี

5. อาจารย์วิรากานต์ เทวินบาลพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงานสหกิจศึกษา
และบุคคลท่านอื่นที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและ
เป็ นที่ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับ
ชีวติ ของการทางานจริ งซึ่ งคณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทา
นางสาวเสริ มศิริ จิตสุ รภิญโญ
นางสาวดวงนภา ภู่บางกะดี่
2 กันยายน 2559

ข

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั สานักงานดุลยกิจการบัญชี จากัด
ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 ส่ งผลให้

คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมายสาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและ
สนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1. นายไสว จิตตโสภาวดี

ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ

2. นางสุ ภาวดี เครื อวัลย์

ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การแผนกบริ การ

3. นางสาววิไลภรณ์ ตราษี

ตาแหน่ง หัวหน้าทีมบัญชี

4. นางสาวกรรณิ กา โพธิศรี

ตาแหน่ง พนักงานบัญชี

5. อาจารย์วิรากานต์ เทวินบาลพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงานสหกิจศึกษา
และบุคคลท่านอื่นที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ปรึ กษาใน
การทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวติ ของการทางานจริ งซึ่ งคณะ
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทา
นางสาวเสริ มศิริ จิตสุ รภิญโญ
นางสาวดวงนภา ภู่บางกะดี่
2 กันยายน 2559
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บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในบริ ษทั ต่าง ๆอาจจะมีการบันทึกบัญชี ต่างกันโดย บริ ษทั สานักงานดุลยกิ จการบัญชี
จากัด ได้มีการใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express ในการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายใบกากับภาษี
ต่าง ๆให้กบั ลูกค้าที่ใช้บริ การ เพื่อความสะดวก รวดเร็ ว และเป็ นระบบ
เอ็กซ์เพรส Express เป็ นโปรแกรมบัญชี สาเร็ จรู ป ที่รวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบ เข้าไว้
ด้วยกัน การบันทึกข้อมูลซื้ อขายในโปรแกรมจะเชื่ อมโยงถึ งกันโดยอัตโนมัติ ทาให้ลดขั้นตอนใน
การทางาน การบันทึกข้อมูลมีความสะดวกและง่าย สามารถแยกแผนกในการทางาน ของตนเองได้
เป็ นอิสระจากกัน ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทาหน้าที่นาข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ
และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทนั ที ในภายหลังพนักงานบัญชีได้มอบหมายงานส่ วนใหญ่
ในการบันทึกบัญชี ให้กบั คณะผูจ้ ดั ทาโดยให้บนั ทึ กข้อมูลใบสาคัญรับ-จ่าย ใบกากับภาษีซ้ื อ-ขาย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ฯลฯเมื่อทาการศึกษา ปฏิบตั ิจริ ง และวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย คณะผูจ้ ดั ทา
จึงมีความสนใจที่จะทาโครงงาน เรื่ อง การบันทึกบัญชีกิจการขายสิ นค้าและบริ การ
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1. เพื่อเข้าใจการปฏิบตั ิงานบัญชีภายใน บริ ษทั สานักงานดุลยกิจการบัญชี จากัด
2. เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express ในการทางาน
3. เพื่อเข้าใจปัญหาในการปฏิบตั ิงานและสามารถแก้ไขให้ถูกต้อง
4. เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการทางานจริ งในอนาคต
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1. ศึกษาระบบบัญชีขายสิ นค้าและบริ การจากลูกค้าของ บริ ษทั สานักงานดุลยกิจการ
บัญชี จากัด
2. ศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานบัญชีของ บริ ษทั สานักงานดุลยกิจการบัญชี จากัด
3. ศึกษาวิธีการบันทึกบัญชี ขายสิ นค้าและบริ การ โดยใช้โปรแกรมบัญชี สาเร็ จรู ป
Express
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทาให้มีความชานาญในการใช้โปรแกรม Express มากขึ้น
ทาให้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆในการใช้โปรแกรม Express
สามารถสรุ ปผลเพื่อนามาจัดทาในรู ปแบบรายงานต่าง ๆได้จริ ง
รายงานนี้สามารถเป็ นแหล่งความรู ้ให้แก่ผทู ้ ี่สนใจและบุคคลอื่น ๆ ได้
ทาให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆภายในองค์กร
ฝึ กให้นกั ศึกษารู้จกั ความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินยั ตรง
ต่อเวลาและมีความอดทน

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
เอ็กซ์เพรส Express เป็ นโปรแกรมบัญชีสำเร็ จรู ปที่รวมระบบบัญชี ถึง 12 ระบบเข้ำไว้
ด้วยกันเป็ นโปรแกรมเดียว กำรบันทึกข้อมูลซื้ อขำยในโปรแกรมจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทำ
ให้ลดขั้นตอนในกำรทำงำน กำรบันทึ กข้อมูลมี ควำมสะดวกและง่ ำย สำมำรถแยกแผนกในกำร
ทำงำน ของตนเองได้เป็ นอิสระจำกกัน ต่อจำกนั้นโปรแกรมจะทำหน้ำที่นำข้อมูลไปบันทึกในแต่ละ
ระบบโดยอัตโนมัติ และสำมำรถพิมพ์รำยงำนทุกรำยงำนได้ทนั ที ทำให้ท่ำนสำมำรถทรำบผลกำร
ดำเนินงำนได้อย่ำงรวดเร็ ว
โปรแกรมทำงำนบนระบบปฏิบตั ิกำร Windows สำหรับระบบเครื อข่ำย (LAN) สำมำรถ
ใช้ได้ไม่จำกัดตัวลูก รองรับธุ รกิจตั้งแต่ขนำดเล็ก จนถึงธุ รกิจขนำดใหญ่เพรำะข้อมูลคียไ์ ด้ไม่จำกัด
ประเภทธุ รกิ จที่รองรับได้แก่ ซื้ อมำ-ขำยไปบริ กำรรับเหมำ-ก่อสร้ ำงนำเข้ำกำรผลิ ต และอื่น ๆ ใน
ปัจจุบนั มีลูกค้ำที่ใช้โปรแกรมอยูก่ ว่ำ 50,000 รำย ซึ่ งลูกค้ำส่ วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ำที่ได้รับกำรแนะนำ
ต่อ ๆ กันมำ Express มี จุดเด่นทำงด้ำน กำรให้บริ กำร เพรำะเวลำที่ลูกค้ำมีปัญหำโทรมำสอบถำม
สำมำรถทำงำนต่อได้ทนั ที
ความสามารถในการบันทึกการจองสิ นค้ าและจัดจาหน่ ายภายในโปรแกรม Express
1. สำมำรถพิ ม พ์แ ละแก้ไ ขแบบฟอร์ ม ต่ ำ ง ๆ เช่ น ใบเสนอรำคำ บิ ล เงิ นสดใบสั่ ง ขำย
ใบกำกับสิ นค้ำ/ใบกำกับภำษี ได้ 9 แบบ
2. สำมำรถบันทึกขำยสิ นค้ำซึ่ งมีภำษีขำยที่อยูใ่ นกลุ่มอัตรำปกติ และได้รับยกเว้นภำษี ไว้
ในบิลใบเดียวกันได้
3. สำมำรถกำหนดได้ว่ำต้องกำรให้บุคลำกรท่ำนใดเข้ำไปแก้ไขรำคำขำยในขณะที่กำลัง
บันทึกกำรขำยได้บำ้ ง
4. รองรับกำรขำยที่มีกำรรับเงินมัดจำล่วงหน้ำ และพิมพ์ใบเสร็ จ/ใบกำกับภำษี ตอนรับเงิน
มัดจำ
5. ในใบกำกับสิ นค้ำ 1 ใบ สำมำรถบันทึกรำยกำรสิ นค้ำได้สูงสุ ด 999 รำยกำร และพิมพ์ใบ
ต่อเนื่ องเรี ย งตำมล ำดับ รำยกำรให้ และเลื อกได้ว่ำ ต้องกำรป้ อนล ำดับ ที่ เอง หรื อให้
โปรแกรมจัดลำดับที่ให้
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6. สำมำรถเปลี่ยนชื่อสิ นค้ำในใบกำกับสิ นค้ำได้ตำมต้องกำร
7. สำมำรถขำยสิ นค้ำด้วยหน่วยนับที่แตกต่ำงกับหน่วยนับที่เก็บในสต็อกได้ เพียงแต่ตอ้ งมี
อัตรำส่ วนที่สัมพันธ์กนั
8. รองรับกำรขำยสิ นค้ำที่มีของแถม และในรำยงำนวิเครำะห์กำรขำย สำมำรถแยกยอด
ออกให้เห็ นได้ชดั เจนว่ำ ปริ มำณสิ นค้ำที่ขำยเป็ นเงิ นจำนวนเท่ำไร และส่ วนของแถม
เท่ำไร
9. หลังจำกบันทึกใบกำกับสิ นค้ำ สำมำรถทรำบกำไรขั้นต้นของใบกำกับใบนั้น ๆ ได้ทนั ที
10. สำมำรถบันทึกส่ วนลดแต่ละรำยกำรสิ นค้ำ และส่ วนลดจำกยอดรวม ซึ่ งลดเป็ นเงินบำท
เปอร์ เซ็ นต์และเป็ นเปอร์ เซ็นต์หลำยชั้น เช่ น 5+3+2 (หมำยถึง ลด5% เหลื อเท่ำไหร่ ลด
อีก 3% เหลือเท่ำไหร่ ลดอีก 2%)
11. สำมำรถสัง่ โปรแกรมให้เตือนถ้ำมีกำรขำยสิ นค้ำต่ำกว่ำจุดสัง่ ซื้ อ
12. สำมำรถสั่งโปรแกรมให้เตือน ถ้ำมีกำรขำยสิ นค้ำต่ำกว่ำรำคำทุน
13. สำมำรถกำหนดคลังสิ นค้ำที่ตอ้ งกำรขำยได้ ทั้งในใบสั่งขำย และใบกำกับสิ นค้ำ
14. โปรแกรมจะเตือน เมื่อทำกำรบันทึกขำยเชื่อ หรื อใบสั่งขำย เกินวงเงินที่อนุมตั ิไว้
15. ถ้ำลูกค้ำเกิ นวงเงิน สำมำรถเลือกได้วำ่ จะต้องอนุ มตั ิก่อนถึงออกเอกสำรได้ หรื อให้ออก
เอกสำรไปก่อนแล้วอนุมตั ิตำมหลัง
16. สำมำรถกำหนดวงเงินขำยเชื่อ และระดับผูอ้ นุมตั ิวงเงิน ได้ตำมต้องกำรถึง 5 ระดับ
17. มีระบบควบคุมกำรจองสิ นค้ำ เพื่อทยอยส่ งสิ นค้ำตำมลำดับกำรจอง เพื่อนำเข้ำหรื อผลิต
สิ นค้ำตำมยอดสั่งจอง
18. ในใบสั่งขำยใบเดียวกัน สำมำรถกำหนดวันที่ส่งสิ นค้ำเป็ นคนละวันที่ ได้ตำมที่ลูกค้ำสั่ง
19. สำมำรถทำกำรยกเลิกยอดที่คำ้ งส่ งในใบสั่งขำยได้ท้ งั ใบได้
20. สำมำรถออกใบกำกับสิ นค้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่ำจะส่ งสิ นค้ำครบตำมยอดสั่ง
จอง
21. รองรับธุ รกิ จกำรขำยบริ กำร (เกณฑ์เงินสด) และจะปรับยอดภำษีขำยให้ เมื่อบันทึกรับ
ชำระเงิน
22. รองรับธุ รกิจฝำกขำย โดยใช้คลังสิ นค้ำเป็ นสถำนที่ฝำกขำยสิ นค้ำ
23. ในใบกำกับ สิ นค้ำ สำมำรถเพิ่ ม ค ำอธิ บ ำยแต่ ล ะรำยกำรสิ นค้ำ ได้จำนวน 10 บรรทัดๆ
ละ 50 ตัวอักษร และเพิ่มคำอธิ บำยหมำยเหตุได้จำนวน 5 บรรทัดๆ ละ50 ตัวอักษร
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24. ในใบเสนอรำคำสำมำรถก ำหนดสถำนะของลู ก ค้ำ ช่ ว ยให้ ก ำรติ ดตำมผลกำรขำยมี
ประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
25. สำมำรถท ำใบเสนอรำคำให้ เ ป็ นต้น แบบ Price List เพื่ อ ดึ ง มำพิ ม พ์ ใ บแจ้ง หนี้ ได้
ตลอดเวลำ ทำให้อำนวยควำมสะดวกสำหรับธุ รกิจ เช่ำอำพำร์ ทเม้นท์ ค่ำสมำชิกรำยเดือน
จะได้ไม่ตอ้ งบันทึกรำยกำรเดิมซ้ ำ ๆ ทุกเดือน
26. สำมำรถโอนใบเสนอรำคำ ไปเป็ นใบสั่งขำย หรื อ ใบกำกับสิ นค้ำได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ ง
บันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
27. สำมำรถกำหนดเหตุผลในกำรยกเลิกใบเสนอรำคำได้ตำมต้องกำร
28. สำมำรถเพิ่มแฟ้ มหลักของสิ นค้ำ ลูกค้ำ พนักงำนขำย และเขตกำรขำยได้ในขณะบันทึก
รำยวันขำย
คานิยาม
การขาย ( Selling ) หมำยถึง ศิลปะของกำรจูงใจให้คนอื่นคิดหรื อทำตำมควำมคิดของ
นักขำย เป็ นกำรควำมต้องกำรที่จะแลกเปลี่ ยนสิ นค้ำและบริ กำรของผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย ช่ วยให้คน้ พบ
ควำมจำเป็ นควำมต้องกำรที่จะได้รับกำรตอบสนองด้วยควำมพึงพอใจจำกกำรซื้ อสิ นค้ำและบริ กำร
ที่นำเสนอกิจกรรมทำงธุ รกิจ
ระบบขาย (System sales) กิ จกำรที่ มีระบบสำระสนเทศของระบบขำยที่ ดีจะช่ วยให้
กิ จกำรประสบควำมสำเร็ จในกำรดำเนิ นงำนและกำรออกแบบระบบสำระสนเทศของระบบขำย
กิ จกำรต้องเข้ำ ใจลัก ษณะระบบขำยและก ำหนดวิธี ก ำรประมวลผลข้อมู ล และออกแบบระบบ
ฐำนข้อมู ลให้เหมำะสมกับระบบขำยของกิ จกำรโดยกำรรำยงำนของระบบขำยที่ดีต้องทันเวลำ
เกี่ยวข้องถูกต้องและกะทัดรัดตรงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ข้ นั ตอนของระบบขำยมีดงั นี้
1. กำรรับและบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้ อ
2. กำรส่ งสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำ
3. กำรแจ้งหนี้
4. กำรจัดทำรำยงำน
5. กำรเรี ยกเก็บเงิน
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สิ นค้ า (Goods) หมำยถึง สิ่ งที่ มองเห็ นและจับต้องได้ ซื้ อขำยแลกเปลี่ ยนได้ เพื่อสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ เสื้ อผ้ำ บ้ำน รถยนต์ เป็ นต้น
บริ การ (Services) หมำยถึ ง สิ่ งที่ไม่สำมำรถมองเห็ นและจับต้องได้ สิ่ งที่ทำขึ้นเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลู กค้ำ เพื่ออำนวยควำมสะดวก และสร้ ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลู กค้ำ เช่ น กำรฝำกเงิ น
ธนำคำร กำรชมภำพยนตร์ กำรท่องเที่ยว กำรทำสปำ กำรคมนำคมขนส่ ง กำรสื่ อสำร กำรบริ กำรควำมงำม
ธุ รกิจบันเทิง เริ งรมย์
ภาษี ขาย (Output Tax) คือ ภำษีมูลค่ำเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบกำรจดทะเบียน ได้เรี ยกเก็บหรื อพึงเรี ยก
เก็บจำกผูซ้ ้ื อสิ นค้ำหรื อผูร้ ับบริ กำรขำยสิ นค้ำหรื อชำระค่ำบริ กำร หำกภำษีขำยเกิ ดขึ้นในเดื อนใดก็เป็ นภำษี
ขำยของเดือนนั้นไม่คำนึ งว่ำสิ นค้ำที่ขำยหรื อบริ กำรที่ให้น้ นั จะซื้ อมำ หรื อเป็ นผลมำจำกกำรผลิตในเดือนใด
ก็ตำม
ใบก ากั บ ภาษี (Tax Invoice) คื อ เอกสำรหลั ก ฐำนส ำคัญ ที่ ผู้ป ระกอบกำรจดทะเบี ย น
ภำษีมูลค่ำเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้ำหรื อบริ กำรทุกครั้งที่มีกำรขำยสิ นค้ำหรื อบริ กำร เพื่อ
แสดงมูลค่ำของสิ นค้ำหรื อบริ กำรและจำนวนภำษีมูลค่ำเพิ่ม ที่ประกอบกำรจดทะเบียนเรี ยกเก็บหรื อพึงเรี ยก
เก็บจำกผูซ้ ้ื อสิ นค้ำหรื อบริ กำรในแต่ละครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
– กรณี กำรขำยสิ นค้ำ ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนมีหน้ำที่ตอ้ งออกใบกำกับภำษีพร้อมทั้งส่ งมอบ
ให้แก่ผซู ้ ้ื อในในทันทีที่มีกำรส่ งมอบสิ นค้ำให้กบั ผูซ้ ้ื อ
– กรณี กำรให้บริ กำร ผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนมีหน้ำที่ตอ้ งออกใบกำกับภำษีพร้ อมทั้งส่ งมอบ
ให้แก่ผรู ้ ับบริ กำรในทันทีที่ได้รับชำระรำคำค่ำบริ กำร
โดยผูป้ ระกอบกำรจดทะเบียนที่มีหน้ำที่ออกใบกำกับภำษีน้ นั ต้องจัดทำใบกำกับภำษีอย่ำงน้อย 2
ฉบับ โดยส่ งมอบต้นฉบับให้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้ำหรื อผูร้ ับบริ กำร และเก็บสำเนำไว้เพื่อเป็ นหลักฐำนประกอบกำร
ลงรำยงำนภำษีเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ปี นับแต่วนั ที่ทำรำยงำน
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ใบสาคัญรั บ (Receipt Voucher) เอกสำรประกอบกำรลงบัญชี อย่ำงหนึ่ ง ที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อกำร
ควบคุ ม ภำยในที่ ดี กล่ ำวคื อ ป้ องกันกำรทุ จริ ต โดยจะเป็ นหลักฐำนที่ ใช้ในกำรตรวจสอบภำยหลังได้
ดังนั้นใบสำคัญรับ จึงเป็ นกำรแยกให้ชดั เจนในเรื่ องเกี่ยวกับรำยกำรรับของกิจกำรเป็ นหลัก ใช้ในกรณี ที่ เรำ
เป็ นเจ้ำของกิจกำร ดังนั้นเมื่อกิจกำรของเรำมีรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรับเงิ นหรื อรับเช็ค ก็จะใช้ใบสำคัญ
รับเข้ำมำเกี่ยวข้องโดยจะนำมำปะหน้ำกับเอกสำรที่มี

บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1. ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์ สำนักงำนดุลยกิจกำรบัญชี
ชื่อสถำนประกอบกำร :บริ ษทั สำนักงำนดุลยกิจกำรบัญชี จำกัด
ที่ต้ งั สถำมประกอบกำร : 206/123 เดอะเมโทรสำทร ถนนกัลปพฤกษ์แขวงบำงหว้ำ เขต
ภำษีเจริ ญ กรุ งเทพมหำนคร 10160

รู ปภำพ ที่ 3.2 แผนที่สำนักงำนดุลยกิจกำรบัญชี
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3.2. ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ การหลักขององค์ กร
บริ ษทั สำนักงำนดุ ลยกิ จกำรบัญชี จำกัด เปิ ดดำเนิ นกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ในระยะ
เริ่ มต้นดำเนิ นธุ รกิ จหลัก คือ กำรรับทำบัญชี และกำรรั บจดทะเบี ยนนิ ติบุคคล ได้มีกำรดำเนิ นงำน
กว่ำ 16 ปี โดยทีมงำนมืออำชี พ มีประสบกำรณ์ และชำนำญในวิชำชี พเป็ นอย่ำงดี ปั จจุบนั ได้ขยำย
กำรให้บริ กำร ครอบคลุมถึงกำรให้บริ กำรด้ำนภำษี กำรเงิน กฎหมำย
3.3. รู ปแบบการจัดการองค์ การและการบริหารงานขององค์ การ
กำรประกอบธุ รกิ จกำรค้ำอำจดำเนิ นกำรได้หลำยรู ปแบบ ทั้งโดยบุ คคลคนเดี ยวเป็ น
เจ้ำของกิจกำรโดยลำพังหรื ออำจดำเนิ นกำรโดยร่ วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็ นกลุ่มคณะก็ได้ กำรที่จะ
ตัดสิ นใจเลื อกดำเนิ นธุ รกิ จกำรค้ำในรู ปแบบใดนั้น ผูป้ ระกอบกำรจะต้องคำนึ งถึ งองค์ประกอบที่
สำคัญหลำยประกำรด้วยกันเช่น ลักษณะของกิจกำรค้ำ เงินทุน ควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรดำเนิน
ธุ รกิจเป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้กำรประกอบธุ รกิจนั้นประสบผลสำเร็ จ นำมำซึ่งผลประโยชน์
และกำไรสู งสุ ด
บริษัท สานักงานดุลยกิจการบัญชี จากัด
กรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การแผนกบัญชี
หัวหน้ าทีม
บัญชี
พนักงานบัญชี

หัวหน้ าทีม
บัญชี
พนักงานบัญชี

ผู้จดั การแผนกบริการ
หัวหน้ าทีม
บัญชี
พนักงานบัญชี

ผู้ช่วยผู้จดั การ
แผนกบริการ
พนักงานรับส่ ง
เอกสาร

รู ปที่ 3.3รู ปแบบองค์กรธุ รกิจสำนักงำนดุลยกิจกำรบัญชี
บริ ษทั สำนักงำนดุลยกิจกำรบัญชี จำกัดมีบุคลำกรทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย

ธุรกิจ
ประชาสัมพันธ์
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กรรมการผู้จัดการ
1. นำยไสว จิตตโสภำวดี

ตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ฝ่ ายบัญชี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นำงพิมพ์พิศำ ล้ ำลักษณ์ไพบูลย์
น.ส.วิไลภรณ์ ตรำษี
ว่ำที่ร้อยตรี หญิง พจมำน พำธุระ
น.ส.กรรณิ กำ ไพธิศรี
น.ส.จิตรำไทรพรรณ
น.ส.รัตติกร ธรณี ทอง

ตำแหน่งผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี และหัวหน้ำทีมบัญชี
ตำแหน่งหัวหน้ำทีมบัญชี
ตำแหน่งหัวหน้ำทีมบัญชี
ตำแหน่งพนักงำนบัญชี
ตำแหน่งพนักงำนบัญชี
ตำแหน่งพนักงำนบัญชี

ฝ่ ายบริการ
1. นำงสุ ภำวดี เครื อวัลย์
ตำแหน่ง ผูจ้ ดั กำรแผนกบริ กำร
2. นำยสมชำย บุญสด
ตำแหน่ง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรแผนกบริ กำร
3. คุณดวงนภำ นภำลัย
ตำแหน่ง ธุ รกิจประชำสัมพันธ์
4. นำยสำทิพย์ ใยบัว
ตำแหน่ง พนักงำนรับส่ งเอกสำร
3.4. ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยพนักงำนบัญชี
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมายมีดังนี้
1. ตรวจทำนเอกสำรที่ได้รับและทำกำรเขียนรหัสก่อนที่จะลงโปรแกรมบัญชีสำเร็ จรู ป
Express
2. บันทึกบัญชีใบสำคัญจ่ำย ใบสำคัญรับและใบสำคัญทัว่ ไปลงโปรแกรมบัญชีสำเร็ จรู ป
Express
3. บันทึกบัญชี สมุดรำยวันรับ สมุดรำยวันจ่ำย และสมุดรำยวันทัว่ ไป ลงโปรแกรมบัญชี
สำเร็ จรู ป Express
4. บันทึกบัญชีกำรจ่ำยเงินเดือน จ่ำยค่ำจ้ำงและค่ำใช่จ่ำยอื่น ๆลงสมุดรำยวันลงโปรแกรม
บัญชีสำเร็ จรู ป Express
5. บันทึกภำษีซ้ือ-ภำษีขำยลงโปรแกรมบัญชีสำเร็ จรู ป Express
6. จัดทำหน้ำรำยงำนภำษีซ้ือ-ภำษีขำย
7. กำรจัดเรี ยงเอกสำรแบบ ภพ 30 ภงด.1 3 53 แบบประกันสังคม เพื่อนำเข้ำแฟ้ มตำม
รำยชื่อบริ ษทั หรื อห้ำงหุ ้นส่ วนจำกัด
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8. กำรบันทึกข้อมูลพนักงำนและบัญชีเงินเดือนในโปรแกรม payroll ในบริ ษทั ต่ำง ๆ
9. บักทึกข้อมูลเงินสดย่อย ลงในโปรแกรมบัญชีสำเร็ จรู ป Express
3.5. ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา คุณ ไสว จิตตโสภำวดี
ตาแหน่ งงาน
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
3.6. ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภำคม–2กันยำยน พ.ศ.2559
3.7. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1. กำหนดชื่อโครงงำนและวำงแผนกำรทำโครงงำน
เป็ นขั้นตอนเริ่ มแรกระหว่ำงกำรปฏิ บตั ิ งำนสหกิ จศึ กษำ คณะผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรคิด ชื่ อ
โครงงำนที่จดั ทำโครงงำนสหกิ จศึกษำ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่ำสนใจเหมำะสมและสำมำรถปฏิบตั ิได้จริ ง
คณะผูจ้ ดั ท ำได้ก ำหนดชื่ อโครงงำนชื่ อ ระบบบัญ ชี กิ จกำรขำยสิ นค้ำ และบริ ก ำรและได้ท ำกำร
วำงแผนเกี่ ยวกับกำรทำโครงงำน เช่น ต้องกำรข้อมูลอะไรบ้ำงในกำรทำโครงงำน,ต้องใช้สิ่งใดใน
กำรทำโครงงำน,โครงงำนต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้ำงถึงจะสมบูรณ์
3.7.2. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำในโครงงำน
เมื่อเริ่ มทำกำรวำงแผนและคิดหัวข้อโครงงำนแล้ว ต่อมำได้ทำกำรค้นคว้ำหำข้อมูลที่
ต้องใช้ในกำรทำโครงงำนจำกหนังสื อตำรำต่ำง ๆอินเทอร์ เน็ตและกำรสัมภำษณ์ จำกพนักงำนที่
ปรึ กษำเกี่ยวกับข้อมูลต่ำง ๆ ที่สำมำรถนำไปทำโครงงำนได้
3.7.3. วิเครำะห์ขอ้ มูลต่ำง ๆที่ได้จำกกำรศึกษำโครงงำน
เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วจำกนั้นได้ทำกำรนำข้อมูลเหล่ำนั้นมำวิเครำะห์เอกสำรต่ำง ๆเช่น
กำรบันทึกบัญชี ใบกำกับภำษีขำยจะต้องมีกำรตรวจสอบว่ำมีองค์ประกอบต่ำง ๆครบถ้วนหรื อไม่มี
กำรเรี ยงเอกสำรตำมวันที่ จดั ทำเอกสำรหรื อไม่หรื อกำรบันทึกบัญชี ใบสำคัญรับ ต้องวิเครำะห์ว่ำ
ลูกค้ำช ำระเงิ นโดยเงิ นสดฝำกธนำคำรหรื อเช็ครับ มีเงื่ อนไขว่ำ มี ส่วนลดหรื อภำษี หัก ณ ที่ จ่ำ ย
หรื อไม่
3.7.4. สรุ ปผลและจัดทำโครงงำน
สรุ ปผลที่ได้จำกกำรศึกษำโปรแกรมบัญชีสำเร็ จรู ป Express กำรทำกำรขำยนั้นเรำต้องมี
เอกสำรเช่นใบสำคัญรับ ใบกำกับภำษีขำยเพื่อบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ จำกเอกสำรลงในโปรแกรมบัญชี
ส ำเร็ จ รู ป Express โปรแกรมจะประมวลผลต่ ำ ง ๆเมื่ อ บัน ทึ ก ข้อมู ล เสร็ จ สมบูร ณ์ โปรแกรมจะ
แสดงผลออกมำเป็ นรำยงำนต่ำง ๆเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องในภำยหลัง
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3.7.5. กำรนำเสนอโครงงำน
เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ำยเพื่อให้กำรจัดทำโครงงำนเสร็ จสมบูรณ์ คณะผูจ้ ดั ทำต้องนำข้อมูล
ควำมรู ้ และประสบกำรณ์ ต่ำง ๆที่ได้จำกกำรปฏิ บตั ิงำนสหกิ จศึกษำ มำอธิ บำย บอกเล่ำ ให้เข้ำใจ
เจตนำในกำรทำโครงงำนสหกิจศึกษำในรู ปแบบ Microsoft PowerPoint
ตำรำง ที่ 3.1 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภำคม-2กันยำยน พ.ศ.2559

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
3.7..1กาหนดชื่อโครงงาน
และวางแผนการทา
โครงงาน
2.7.3เก็บรวบรวมข้ อมูลที่
ได้ จากการศึกษาใน
โครงงาน
3.7.3.ปฏิบัติงานใน
สานักงานดุลยกิจการบัญชี
3.7.3 วิเคราะห์ ข้อมูลต่ างๆที่
ได้ จากการศึกษาโครงงาน
3.7.4 สรุ ปผลและจัดทา
โครงงานสหกิจศึกษา
3.7.5 การนาเสนอโครงงาน

พ.ค.

ม.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.
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3.8. อุปกรณ์ และเครื่องมือทีเ่ ครื่องใช้
ฮำร์ ดแวร์ (Hardware)
1. คอมพิวเตอร์(Computer)
2. เครื่ องถ่ำยเอกสำร(Photocopier)
3. เครื่ องสแกน(Scanner)
4. เครื่ องพิมพ์ (Printer)
5. เครื่ องคำนวณ
ซอฟต์แวร์(Software)
1. โปรแกรมบัญชีสำเร็ จรู ป Express
2. โปรแกรม Microsoft Word
3. โปรแกรม Microsoft Excel

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การขายสิ นค้าและบริ การ มีอยู่ 2 ประเภท
การขายเงิ นสด คือ การทาการแลกเปลี่ ยนโดยผูซ้ ้ื อใช้เงินสดชาระสิ นค้าและบริ การ ณ
ปัจจุบนั
บันทึกบัญชีดงั นี้
Dr. เงินสด

XXX

Cr.รายได้จากการขาย

XXX

Cr. ภาษีขาย

XXX

การขายเงินเชื่ อ คือ การทาการแลกเปลี่ยนโดยผูซ้ ้ื อชาระสิ นค้าและบริ การในภายหลังวันที่
ทาการแลกเปลี่ ย น อาจมี ก ารตกลงระหว่า งผูซ้ ้ื อกับ ผูข้ ายว่า จะช าระหนี้ ใ ห้ภายใน 30 วัน หรื อ
มากกว่านั้นแล้วแต่จะตกลงกันบันทึกบัญชีดงั นี้

Dr.ลูกหนี้

XXX

Cr. รายได้จากการขาย

XXX

Cr. ภาษีขาย

XXX
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เอกสารเกีย่ วกับการขายสิ นค้ าและบริการ

การขายป็ นเงินเชื่อ

-ใบกากับสิ นค้า
- ใบส่ งของ/ ใบกากับภาษี
- ใบรับคืนสิ นค้า
-ใบลดหนี้

การขายเป็ นงินสด

-ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี
- ใบรับคืนสิ นค้า
- ใบลดหนี้

รู ปที่ 4.1 เอกสารเกี่ยวกับการขายสิ นค้าและบริ การ

รู ปที่ 4.2 ตัวอย่างใบกากับภาษี/ใบส่ งสิ นค้า และ ใบกากับภาษี/ใบเสร็ จรับเงิน
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การทาการขายสิ นค้าและบริ การต้องมีเอกสารต่าง ๆเพื่อนามาบันทึกข้อมูลในโปรแกรม
บัญชีสาเร็ จรู ป Express ดังนี้

ใบกากับภาษี

รู ปที่ 4.3ตัวอย่างใบกากับภาษีและองค์ประกอบของใบกากับภาษีเต็มรู ปแบบ
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รูปที่ 4.4ตัวอย่างใบกากับภาษีและองค์ประกอบของใบกากับภาษี อย่างย่อกรณีกิจการค้ าปลีก

รู ปที่ 4.5ตัวอย่างใบกากับภาษีและองค์ประกอบของใบกากับภาษี อย่างย่อกรณีขายทองรูปพรรณ
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รู ปที่ 4.6 ตัวอย่างใบกากับภาษีและองค์ประกอบของใบกากับภาษี อย่างย่อที่ออกจากเครื่ องเก็บ
เงิน

รู ปที่ 4.7ตัวอย่างและองค์ประกอบของใบกากับภาษีอย่างย่อที่ออกโดยตัวแทนรับชาระเงิน
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ใบสาคัญรับ

รู ปที่ 4.8ตัวอย่างใบสาคัญรับ

รู ปที่ 4.9ระบบการจองสิ นค้าและจัดจาหน่ายภายในโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express
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1.
2.
3.

4.
5.

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีขายสิ นค้ าและบริการ
รับเอกสารต่าง ๆที่ลูกค้าส่ งมาให้ เช่น ใบสาคัญรับ ใบกากับภาษีตวั อย่างตามรู ป 4.2 และ
4.9
ตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่ ถ้ามีเอกสารผิดพลาดให้สอบถามไปยังลูกค้า
ว่า ความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะอะไร เช่น การตรวจสอบใบกากับภาษี ตามรู ปที่ 4.3-4.7
เมื่อเอกสารมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ทาการบันทึกและเรี ยงเลขที่เอกสารต่าง
ๆ แยกประเภทเอกสาร และทาการบันทึกรหัสของสิ นค้าและบริ การที่ลูกค้าได้ทาการขาย
เช่น บันทึกเลขที่ใบสาคัญรับ RE 5901001 หรื อทาการบันทึกเลขที่ใบกากับภาษี 6/1 6/2
...6/100
ตรวจสอบความถู กต้องอี กครั้ ง ก่ อนนาเอกสารมาบันทึ ก ลงในโปรแกรมบัญชี สาเร็ จรู ป
Express
เมื่ อ เอกสารมี ค วามถู ก ต้อ งครบถ้ว นสมบู ร ณ์ แ ล้ว ท าการบัน ทึ ก ลงในโปรแกรมบัญ ชี
สาเร็ จรู ป Express

การบันทึกบัญชีการขายในโปรแกรม Express
เมื่อเริ่ มทาการเข้าโปรแกรม Express แล้วจะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรมเพื่อลงชื่ อเข้าสู่
ระบบ เพื่อเข้าแต่ละบริ ษทั ที่กาหนดไว้ ให้ใส่ รหัสเหมือนกันทั้ง รหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน ตัวอย่างใน
รู ปที่ 4.10

รู ปที่ 4.10 การเข้าสู่ โปรแกรมโดยใช้รหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน BIT 9
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เมื่ อท าการเข้า สู่ ร ะบบแล้ว ก็ เ ลื อกหาบริ ษ ทั ที่ ต้อ งการจะบันทึ ก ข้อ มูล ลงในโปรแกรม

รู ปที่ 4.11 การเลือกบริ ษทั ที่ตอ้ งการบันทึกบัญชี
โปรแกรมจะขึ้ นวันที่ ปัจจุบ นั ให้อตั โนมัติ Enter ผ่า น 2 คร้ั ง จากนั้นจะเห็ นชื่ อบริ ษทั ที่
ต้องการบันทึกบัญชี

รู ปที่ 4.12หน้าต่างวันที่ทาการในโปรแกรม Express

รู ปที่ 4.13ลักษณะบนแถบเครื่ องมือในโปรแกรม Express
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รู ปที่ 4.14ขั้นตอนการขายเงินสดและขายเงินเชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

ขายสิ นค้ าและบริการเป็ นเงินสด
จัดเรี ยงใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับสิ นค้าซึ่งได้เรี ยงตามวันที่และเดือนเป็ นที่เรี ยบร้อย
นาใบเสร็ จรับเงินมาใช้เป็ นเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยบันทึกลงในใบสาคัญรับ
เขียนอธิ บายรายการว่า “บันทึกขายสิ นค้า”
แนบใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับสิ นค้าร่ วมกับ ใบสาคัญรับในแต่ละวันไว้ดว้ ยกัน
เก็บรวมรวบใบสาคัญโดยเรี ยงลาดับตามวันที่และเดื อน เพื่อรอใส่ รหัสบัญชี และรอป้ อน
ข้อมูลลงในโปรแกรม Express
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รู ปที่ 4.15การแสดงการเข้าระบบขายเงินสด
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รู ปที่ 4.16การแสดงการบันทึกข้อมูลขายเงินสด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการขายเงินสด
กด ALT + Aหรื อกดเอกสารเปล่าด้านหัวมุมซ้ายมือ เพิ่มเอกสารใหม่ เพื่อทาการบันทึก
ข้อมูล
บันทึกเลขที่เอกสาร เช่น HS 5901001
บันทึกวันที่เอกสาร เช่น 01/01/59
เลือกผูซ้ ้ื อที่มีรายชื่ออยูใ่ นเอกสาร
เลือกประเภทราคา มี 3 ประเภท ไม่มี VAT, มี VAT, แยก VAT
จากนั้นทาการบันทึกรหัสสิ นค้าหรื อบริ การ จานวน และราคา ในหน้ารายการสิ นค้า
เมื่ อ บันทึ ก เสร็ จ สมบู รณ์ ก็ ท าการบันทึ ก โดย กด F9 หรื อกดรู ป แผ่น ดิ ส ก์บ นแถบ
เครื่ องมือ เพื่อเป็ นทาการบันทึกและกดALT + Aหรื อกดเอกสารเปล่าด้านหัวมุมซ้าย
มือ เพื่อทาการบันทึกเอกสารฉบับต่อไป
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การขายเงินเชื่อ
1. จัดเรี ยงสาเนาใบส่ งสิ นค้า/ใบกากับภาษีซ่ ึงเรี ยงตามวันที่และเดือนเป็ นที่เรี ยบร้อย
2. ตั้งบัญชีลูกหนี้รายตัว
3. บันทึกบัญชีในใบสาคัญรับโดยดูยอดเงินจากสาเนาใบส่ งสิ นค้า/ใบกากับภาษีซ่ ึ งรายการที่
เกิดขึ้นในวันเดียวกันสามารถนามารวมกันได้
4. ในกรณี ที่มีการลดหนี้จากการขายสิ นค้า โดยจะทาการบันทึกบัญชีลงในใบสาคัญทัว่ ไป
5. ในกรณี ที่มีใบเพิ่มหนี้จากการขายสิ นค้า โดยจะทาการบันทึกบัญชีลงในใบสาคัญทัว่ ไป
6. เก็บรวบรวมใบสาคัญโดยเรี ยงตามลาดับวันที่และเดือน เพื่อรอใส่ รหัสบัญชีและรอป้ อน
ข้อมูลในโปรแกรม Express

รู ปที่ 4.17 การแสดงการเข้าระบบขายเงินเชื่อ
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รู ปที่ 4.18การแสดงการบันทึกข้อมูลขายเงินเชื่อ
ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการขายเงินเชื่อ
(ในกรณี ขายเชื่ อให้บนั ทึกข้อมูลตามเอกสารใบกากับภาษีขาย)
1. กด ALT + A หรื อกดเอกสารเปล่ าด้านหัวมุ มซ้ายมือ เพิ่มเอกสารใหม่ เพื่อทาการบันทึ ก
ข้อมูล
2. บันทึกเลขที่เอกสาร เช่น IV 5901001
3. บันทึกวันที่เอกสาร เช่น 01/01/59
4. เลือกผูซ้ ้ื อที่มีรายชื่ออยูใ่ นเอกสาร
5. มีการบันทึกเครดิตที่ให้ลูกหนี้ชาระเงิน เช่น 30 วัน
6. เลือกประเภทราคา มี 3 ประเภท ไม่มี VAT, มี VAT, แยก VAT
7. ถ้าในเอกสารมีการดึงเงินมัดจา เราต้องการนาเงินมัดจานั้นมาหักออกด้วย เช่น AI 5901001
8. จากนั้นทาการบันทึ กรหัสสิ นค้าหรื อบริ การ จานวน และราคาในหน้ารายการสิ นค้า เมื่อ
บันทึกเสร็ จสมบรู ณ์ก็ทาการบันทึก โดย กด F9 หรื อกดรู ปแผ่นดิสก์บนแถบเครื่ องมือ เพื่อ
เป็ นทาการบันทึกและกดALT + Aหรื อกดเอกสารเปล่าด้านหัวมุมซ้ายมือ เพื่อทาการบันทึก
เอกสารฉบับต่อไป
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จากการบันทึก “ขายเงินเชื่อ” รายการค้าจะปรากฏใน สมุดรายวันขาย ดังนี้
- กิจการซื้ อมา-ขายไป
Dr.ลูกหนี้การค้า

XXX

Cr.ขายสิ นค้า

XXX

ภาษีขาย

XXX

- กิจการให้บริ การ
Dr. ลูกหนี้การค้า

XXX

Cr.รายได้จากการให้บริ การ

XXX

ภาษีขาย-รอเรี ยกเก็บ

XXX

สาเหตุของการเพิม่ หนี้
มีการเพิ่มราคาสิ นค้าที่ขายเนื่องจาก
- สิ นค้าเกินกว่าจานวนที่ตกลงซื้ อขายกัน
-คานวณราคาสิ นค้าผิดพลาดต่ากว่าที่เป็ นจริ งมีการเพิ่มราคาค่าบริ การเนื่ องจาก
- ให้บริ การเกินกว่าข้อกาหนดที่ตกลงกัน
-คานวณราคาค่าบริ การผิดพลาดต่ากว่าที่เป็ นจริ ง
สาเหตุของการลดหนี้
การลดหนี้ของราคาสิ นคาเนื่องจาก
- สิ นค้าผิดข้อกาหนดที่ตกลงกัน
- สิ นค้าที่มีการชารุ ดเสี ยหายหรื อขาดจานวน
- คานวณราคาสิ นค้าผิดพลาดสู งกวาที่เป็ นจริ งเนื่องจากได้รับสิ นค้าที่ขายกลับคืนมา
- สิ นค้ามีการชารุ ดและบกพร่ อง
- ไม่ตรงตามตัวอย่าง
- ไม่ตรงตามคาพรรณนา
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การรับชาระหนี้
รับชาระหนี้เป็ นเงินสดลูกหนี้จะนาเงินสดมาชาระเมื่อถึงกาหนดเวลาชาระหนี้
การบันทึกบัญชีจะเริ่ มจาก
1. จัดเรี ยงสาเนา ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษีตามวันที่และเดือนเป็ นที่เรี ยบร้อย
2. ทาการบันทึกบัญชี โดยบันทึกบัญชีลงในใบสาคัญรับ
3. อธิบายรายการในใบสาคัญรับว่า “รับชาระหนี้”
4. แนบใบเสร็ จรับเงินร่ วมกับใบสาคัญไว้ดว้ ยกัน เพื่อเป็ นหลักฐานในการจ่ายเงิน
5. เก็บรวบรวมใบสาคัญโดยเรี ยงตามลาดับวันที่และเดือน เพื่อรอใส่ รหัสบัญชีและ
6. รอป้ อนข้อมูลลงในโปรแกรม Express

รู ปที่ 4.19 การแสดงการเข้าระบบขายกรณี รับชาระหนี้
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รู ปที่ 4.20 การแสดงการเลือกรายการที่จะชาระหนี้

รู ปที่ 4.21 การแสดงการบันทึกข้อมูลขายกรณี รับชาระหนี้เป็ นเงินสด
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการขายกรณีรับชาระหนีเ้ ป็ นเงินสด
กด ALT + A หรื อกดเอกสารเปล่ า ด้า นหัวมุ ม ซ้า ยมื อ เพิ่ ม เอกสารใหม่ เพื่ อท าการ
บันทึกข้อมูล
บันทึกเลขที่เอกสาร เช่น RE 5901001
บันทึกวันที่เอกสาร เช่น 01/01/59
เลือกลูกหนี้ที่ตอ้ งการชาระเงิน
จากนั้นทาการดึ งเอกสารโดยดับเบิ้ลคลิ กในหน้า รายการบิลที่รับชาระ จะมีหน้าต่าง
ปรากฏขึ้นว่ารายการที่จะเลือกรับชาระให้ดบั เบิ้ลคลิกไปที่รายการที่รับชาระ มีหน้าต่าง
ปรากฏขั้นมาให้กด ตกลง จนมีเครื่ องหมายถูกต้องสี แดงหน้ารายการนั้น เมื่อทาการ
เลือกครบแล้วให้กด F5และทาการดาเนินการบันทึกบัญชีต่อ
ทาการบันทึกจานวนเงินสดที่ได้รับชาระหนี้ในช่อง เงินสด
เมื่อทาการบันทึกจนเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ทาการบันทึกโดย กด F9 หรื อกดรู ปแผ่นดิ สก์
บนแถบเครื่ องมือ เพื่อเป็ นทาการบันทึก และกด ALT + A หรื อกดเอกสารเปล่าด้านหัว
มุมซ้ายมือ เพื่อทาการบันทึกเอกสารฉบับต่อไป

รู ปที่ 4.22 การแสดงการบันทึกข้อมูลขายกรณี รับชาระหนี้เป็ นเงินโอน
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ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการขายกรณีรับชาระหนีเ้ ป็ นเงินโอน
1. กด ALT + A หรื อกดเอกสารเปล่าด้านหัวมุมซ้ายมือ เพิ่มเอกสารใหม่ เพื่อทาการ
บันทึกข้อมูล
2. บันทึกเลขที่เอกสาร เช่น RE 5901001
3. บันทึกวันที่เอกสาร เช่น 01/01/59
4. เลือกลูกหนี้ที่ตอ้ งการชาระเงิน
5. จากนั้นทาการดึงเอกสารโดยดับเบิล้ คลิกในหน้า รายการบิลที่รับชาระ จะมีหน้าต่าง
ปรากฏขึ้นว่า รายการที่จะเลือกรับชาระให้ดบั เบิ้ลคลิกไปที่รายการที่รับชาระ มี
หน้าต่างปรากฏขั้นมาให้กด ตกลง จนมีเครื่ องหมายถูกต้องสี แดงหน้ารายการนั้น เมื่อ
ทาการเลือกครบแล้วให้กด F5 และทาการดาเนินการบันทึกบัญชีต่อ
6. ทาการบันทึกจานวนเงินโอนเข้าธนาคารที่ได้รับชาระหนี้ในช่อง ชาระโดยอื่น ๆ
(ด้านล่างของโปรแกรม) เลือกเงินโอนเข้าบัญชี ใส่ วนั ที่และยอดเงินที่ได้รับชาระให้
เรี ยบร้อย
7. เมื่อทาการบันทึกจนเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ทาการบันทึกโดย กด F9 หรื อกดรู ปแผ่นดิสก์
บนแถบเครื่ องมือ เพื่อเป็ นทาการบันทึก และกด ALT + A หรื อกดเอกสารเปล่าด้านหัว
มุมซ้ายมือ เพื่อทาการบันทึกเอกสารฉบับต่อไป

รู ปที่ 4.23 การแสดงการบันทึกข้อมูลขายกรณี รับชาระหนี้เป็ นเช็ครับ
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ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการขายกรณีรับชาระหนีเ้ ป็ นเช็ครับ
1. กด ALT + A หรื อกดเอกสารเปล่ า ด้า นหัวมุ ม ซ้า ยมื อ เพิ่ ม เอกสารใหม่ เพื่ อท าการ
บันทึกข้อมูล
2. บันทึกเลขที่เอกสาร เช่น RE 5901001
3. บันทึกวันที่เอกสาร เช่น 01/01/59
4. เลือกลูกหนี้ที่ตอ้ งการชาระเงิน
5. จากนั้นทาการดึ งเอกสารโดยดับเบิ้ลคลิ กในหน้า รายการบิลที่รับชาระ จะมีหน้าต่าง
ปรากฏขึ้ น ว่า รายการที่ จ ะเลื อ กรั บ ช าระให้ ดับ เบิ้ ล คลิ ก ไปที่ ร ายการที่ รั บ ช าระ มี
หน้าต่างปรากฏขั้นมาให้กด ตกลง จนมีเครื่ องหมายถูกต้องสี แดงหน้ารายการนั้น เมื่อ
ทาการเลือกครบแล้วให้กด F5 และทาการดาเนินการบันทึกบัญชีต่อ
6. ทาการบันทึก เช็ ค ที่ ไ ด้รับ ชาระหนี้ ใ นช่ อง ชาระโดยอื่ น ๆ(ด้านล่ า งของโปรแกรม)
เลือกเช็ครับ ใส่ เลขที่เช็ค วันที่ ธนาคาร และยอดเงินที่ได้รับชาระให้เรี ยบร้อย
7. เมื่อทาการบันทึกจนเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ทาการบันทึกโดย กด F9 หรื อกดรู ปแผ่นดิ สก์
บนแถบเครื่ องมือ เพื่อเป็ นทาการบันทึก และกด ALT + A หรื อกดเอกสารเปล่าด้านหัว
มุมซ้ายมือ เพื่อทาการบันทึกเอกสารฉบับต่อไป
การตรวจสอบยอดภาษีขาย
การตรวจสอบภาษีขายทาได้ดงั นี้

รู ปที่ 4.24 การแสดงการเข้าระบบขายเมื่อทาการรายงานภาษีขาย
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รู ปที่ 4.25การแสดงการเลือกดูขอ้ มูลในแต่ละงวดในทาการรายงานภาษีขาย
เช่น การเลือกดูยอดภาษีขายในเดือนมกราคม ปี 2559 เราต้องใส่ 01/2559 หากต้องการดู
ทุกงวด ก็ไม่ตอ้ งทาการใส่ เลขภายในช่ องว่าง ในเลขในช่ อง จากวันที่…ถึง… จากนั้นทาการ คลิ ก
ตกลง

รู ปที่ 4.26การแสดงการพิมพ์รายงานภาษีขาย
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ต่อมาทาการคลิกที่รูป
คลิกพิมพ์รายงานภาษีขาย ทาการเลือกฟอร์ ม มีต้ งั แต่ 1-6
เมื่อทาการเลือกเสร็ จให้เลือกว่าให้ทาการแสดงผลทางใด รายงานจะแสดงออกมาว่ารายงานมีความ
ถูกต้องหรื อไม่

รู ปที่ 4.27การแสดงการเลือกให้รายงานแสดงผลทางใดพิมพ์รายงานภาษีขาย

รู ปที่ 4.28การแสดงผลของการพิมพ์รายงานภาษีขายทางจอภาพ
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วิธีการจัดทารายงานภาษีขาย
1. ก่ อ นการจัด ท ารายงานภาษี ข าย จะต้อ งจัด เรี ย งใบก ากับ ภาษี ข ายตามล าดับ เลขที่ ข อง
ใบกากับภาษีขายเสี ยก่อน
2. ตรวจสอบดู เลขที่ ของใบก ากับภาษี ใบแรกที่ นาส่ งในแต่ละเดื อนนั้นต่อเนื่ องจากเรื่ องที่
ใบกากับภาษีใบสุ ดท้ายของเดือนหรื อไม่
3. ตรวจสอบความต่อเนื่องของเลขที่ใบกากับภาษีขายว่ามีการเรี ยงลาดับอย่างต่อเนื่ องหรื อไม่
4. หากเลขที่ของใบกากับภาษีขายกระโดดไม่ต่อเนื่องต้องสอบถามและติดตามหาสาเหตุการ
กระโดดข้ามเลขใบกากับภาษีซ่ ึ งอาจเกิดขึ้นจาก
 การยกเลิกใบกากับภาษีขายใบกากับภาษีขายที่ทาการยกเลิกต้องมีเอกสารอยูค่ รบ
ชุด
 ลูกค้าอาจลืมส่ งใบกากับภาษีขายบางรายการให้ติดตามสอบถามลูกค้าเพื่อขอทราบ
ยอดขายและภาษีขายในใบกากับภาษีดงั กล่าวเพื่อนา ส่ ง ภพ.30
5. ตรวจสอบยอดขายและยอดภาษี ข ายในรายงานภาษี ข ายที่ ลู ก ค้า จัดท า ว่า มี ย อดถู ก ต้อ ง
ตรงกันหรื อไม่ หากไม่ถูกต้องให้ติดตามหาสาเหตุและแจ้งให้ลูกค้าทราบและดาเนินการแก
ไข้ให้ถูกต้อง
6. เมื่อปฏิบตั ิตามข้อ 5. เรี ยบร้อยแล้ว ให้ทดสอบการบวกเลข โดยบวกยอดขายและยอดภาษี
ขายจากใบก ากับ ภาษี ข ายแต่ ล ะใบ แล้วเปรี ย บเที ย บยอดที่ บวกได้ตามใบก ากับ ภาษี ว่า
ถูกต้องตรงกับยอดขายและยอดภาษีขายที่จดั ทาในรายงานภาษีขายหรื อไม่ (การบวกเลขให้
บอกโดยเครื่ องคิดเลขที่มีกระดาษที่พิมพ์ที่กระดาษที่พิมพ์ให้เขียนชื่อลูกค้าระบุเดือนภาษี
และระบุวา่ เป็ นยอดขาย/ยอดภาษีขายแล้วนากระดาษที่บวกได้เย็บติดกับรายงานภาษีขาย)
7. ทดสอบความถูกต้องของการคานวณภาษีขาย โดยนาภาษีขายคูณด้วยอัตราภาษี 7%แล้ว
ตรวจดู ว่า ยอดภาษีที่ ได้จากการคานวณตรงกับยอดภาษี ขายในรายงานภาษี ขายหรื อไม่
(ผลต่างที่เกิ ดจากการคานวณควรต่างด้วยยอดที่เป็ นจุดทศนิ ยมเท่านั้น หากเกิ ดผลต่างใน
จานวนมากควรติดตามหาสาเหตุของผลต่าง)
8. วันเดื อนปี ในใบกากับภาษี ขายที่นาส่ งในแต่ละเดื อนควรตรงตามเดื อนภาษีหากใบกากับ
ภาษี ขายไม่ตรงตามเดื อนต้องทารายการยื่นเพิ่มเติ ม (ยอดขายแจ้งขายในเดื อนภาษีที่ยื่ น
ยอดขายไว้ไม่ถูกต้อง)
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
5.1.1 การสรุ ปผลของโครงงานโดยเปรียบเทียบกับวัตุประสงค์ และขอบเขตต่ างๆ
จากการเข้าปฏิบตั ิงานโครงการ “สหกิ จศึกษา” ณ บริ ษทั สานักงานดุ ลยกิจการบัญชี จากัด
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 ในตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี
ภายในบริ ษทั มี การทางานกันอย่างเป็ นระบบ มี ท้ งั ฝ่ ายบริ การ ฝ่ ายบัญชี แยกส่ วนงานกัน
ส่ วนคณะผูจ้ ดั ทาได้รับตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี เพื่อช่วยงานต่างๆและแบ่งเบาภาระให้กบั พนักงาน
บัญชี ทาให้งานต่างๆเสร็ จอย่างรวดเร็ วกว่าที่กาหนดไว้
ส่ ว นใหญ่ ก ารปฏิ บ ัติ ง านที่ ค ณะผู ้จ ัด ท าได้ รั บ มอบหมาย คื อ การบัน ทึ ก ข้อ มู ล ลงใน
โปรแกรม Express ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิภายในโปรแกรม มีดงั นี้
1. การบันทึกข้อมูล ซื้ อ – ขายปกติ ของกิจการต่างๆลงในโปรแกรม Express
2. เมื่อมีการทาการซื้ อเชื่อ หรื อ ขายเชื่อ ต้องนาข้อมูลภายในใบกากับภาษีซ้ื อและภาษีขาย
มาบันทึกลงในโปรแกรม Express
3. มีการตรวจสอบภาษีซ้ือและภาษีขายที่บนั ทึกลงในโปรแกรม Express
4. บันทึกบัญชี ใบสาคัญรับ ใบสาคัญจ่าย และใบสาคัญทัว่ ไป ในโปรแกรม Express
5. บันทึกบัญชี สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย และสมุ ดรายวันทัว่ ไป ลงในโปรแกรม
Express
ซึ่ งการปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน จะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน เริ่ มตั้งแต่การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
ส าคัญ ต่ างๆ และความแตกต่ างของเอกสารต่ า งๆ ที่ ใ ช้ป ระกอบในการท าบัญ ชี เช่ น ใบส าคัญ รั บ
ใบสาคัญจ่าย ใบกากับภาษีซ้ือ ภาษีขาย ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53 ฯลฯ การทางานบางประเภทอาจมี
การใช้โปรแกรมต่างๆ เช่ น การบันทึ กเงิ นเดื อนพนักงานจาเป็ นต้องใช้โปรเกรม Payroll หรื อการทา
ตารางประมาณการ อาจจะต้องใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ แต่ภายในรายงาน
สหกิจศึกษาฉบับนี้ ได้ กล่าวถึง การทางานในโปรแกรม Express ซึ่ งจะมีความแตกต่างจากโปรแกรมที่
ได้ก ล่ าวไว้ข ้างต้น มี ก ารจัด เตรี ย มเอกสาร บัน ทึ ก ข้อ มู ล ลงในโปรแกรม เพื่ อ ให้ โปรแกรมท าการ
ประมวลผล และได้ผ ลออกมาเป็ นรายงานต่ างๆที่ ต้องการ เมื่ อเจออุ ปสรรค ข้อผิดพลาด หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงภายในโปรแกรม Express คณะผูจ้ ดั ทาสามารถ แก้ไข้ปัญหาอย่างถูกวิธีหลังจากได้ศึกษา
และปฏิบตั ิงานภายในโปรแกรม Express เสร็ จสิ้ นแล้ว
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ซึ่ งการทาการศึกษาในการปฏิ บตั ิงานภายในโปรแกรม Express ทาให้คณะผูจ้ ดั ท าได้รับ
ความรู้ เกี่ ยวกับการใช้โปรแกรม Express เพิ่มมากขึ้น หรื อ เมื่อคณะผูจ้ ดั ทามีการประกอบกิ จการของ
ตนเองในอนาคต ก็สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาเหล่านี้มาปรับใช้ และดาเนินธุ รกิจอย่างสมบรู ณ์
แบบ
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1. เนื่ องจาก บริ ษทั สานักงานดุลยกิจการบัญชี จากัด เป็ นสานักงานบัญชี คุณภาพ ดังนั้นเมื่อคณะ
ผูจ้ ดั ทาจะขอเอกสารบางอย่างเพื่อนามาประกอบการทารายงาน บริ ษทั ไม่สามารถให้ได้ เพราะ
ต้องทาตามจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี ที่วา่ การรักษาความลับของลูกค้า
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
1. เมื่อไม่ได้เอกสารที่ตอ้ งการจากบริ ษทั คณะผูจ้ ดั ทาจึงต้องทาการสื บค้น ข้อมูลและหา
ตัวอย่างเอกสารต่างๆใน Internet หนังสื อ และตาราต่าง
5.2.1 ข้ อดีของการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ช่วยฝึ กการมีระเบียบวินยั มากขึ้น
2. ช่วยทาให้เข้าใจในการทางานจากการฝึ กงานมากขึ้น
3. ทาให้เป็ นคนตรงต่อเวลา
4. ฝึ กความอดทนต่องาน
5. มีความรับผิดชอบในการทางานมากขึ้น
6. ได้เรี ยนรู ้การทางานที่ไม่ใช่แค่ในตาราเรี ยน
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5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
1. เมื่อรับเอกสารจากลูกค้าจะพบว่าเอกสารไม่ครบ เอกสารมีความไม่เรี ยบร้อย
2. การรับเอกสารมาทาการบันทึกเอกสารในโปรแกรม และในการบันทึกด้วยมือ
จะพบปั ญหาเอกสารไม่มีความถูกต้อง
3. เครื่ องใช้สานักงานมักจะมีปัญหาเนื่องจาก มีการเปลื่ยนระบบการใช้งานใหม่
และมีจานวนเครื่ องใช้สานักงานอาจไม่พอต่อจานวนพนักงาน
4. มีพ้นื ที่ในการทางานน้อย เนื่องจาก มีเอกสารจานวนมากวางไม่เป็ นระเบียบ
5. มีการเรี ยงเลขที่เอกสารข้ามหรื อบันทึกรหัสด้วยมือผิดพลาด
6. มีการบันทึกข้อมูลในเอกสารลงในโปรแกรมผิดพลาด
3.2.5ข้ อเสนอแนะ
1. คณะผูจ้ ดั ทาจะต้องแก้ไขเอกสารที่ได้มาจากลูกค้า และต้องตามเอกสารจาก
ลูกค้าให้ครบถ้วน
2. คณะผูจ้ ดั ทาจึงต้องนาเอกสารจากทางอินเตอร์เน็ตและตาราต่างๆ มาทา
โครงงาน
3. คณะผูจ้ ดั ทาจะต้องเช็คเอกสารและทวงเอกสารจากลูกค้าเพื่อแก้ไขเอกสารให้
มีความถูกต้อง
4. ต้องมีการเพิ่มเครื่ องใช้สานักงานและปรับปรุ งระบบเพื่อให้เอื้อต่อการใช้งาน
และเพียงพอต่อความต้องการของ
พนักงาน
5. ควรมี พ้ื นที่ ในการจัดเก็บ เอกสารที่ ท างลู กค้าส่ งมาและจัดเอกสารอย่างเป็ น
ระเบียบ
6. เพิ่มความรอบคอบมีสติในการทางานและตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด
7. ต้องทาการยกเลิกเอกสารและทาการบันทึกใหม่หรื อแก้ไข้ตามจุดที่ผิดพลาด

31

บรรณานุกรม
กรมสรรพากร. (2559). ใบกำกับภำษี. เข้าถึงได้จาก http://www.rd.go.th/publish/38061.0.html
บริ ษทั โปรซอฟท์ คอมเทค จากัด. (2559). ระบบบัญชีสำหรั บกำรซื ้อ. เข้าถึงได้จาก http://www.prosmes.com/
บริ ษทั ไอ.ที.แอดแวนเทจ จากัด. (2559). โปรแกรมบัญชีสำเร็ จรู ป Express. เข้าถึงได้จากhttp://www.itac.co.th/
วิโรจน์ เย็นสวัสดิ์. (2554). ระบบบัญชีสำเร็ จรู ปสำหรั บธุรกิจ SMEs my Account. กรุ งเทพ: บริ ษทั
ซีเอ้ด ยูเคชัน่ จากัด
อานาจ รัตนสุ วรรณและอรรคพล ดริ ดานนท์. (2554). กำรบัญชีขนั้ ต้ น. (พิมพ์ครั้งที่3). กรุ งเทพ:
Business Computer Service Center Co., Ltd. (2559). โปรแกรมบัญชีทั่วไป. เข้าถึงได้จาก
http://impresssoft.com.

41

ภาคผนวก

บรรยากาศในการทางาน

การทากิจกรรมร่ วมกับทางบริ ษทั

การจัดเลี้ยงขอบคุณจากทางบริ ษทั
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