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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั สำนักงำนดุลยกิจกำรบัญชี จำกัด เป็ นบริ ษทั ที่รับจัดทำบัญชี ใช้คอมพิวเตอร์ ในกำรทำงำนและ
มีลูกค้ำปริ มำณมำก ลักษณะของธุ รกิ จของลู กค้ำมีหลำกหลำย เพื่อควำมประสิ ทธิ ภำพแม่ยำและลดควำม
ผิดพลำดในกำรทำงำน ทำงสำนักงำนจึงเลือกใช้ Express ที่เป็ น โปรแกรมบัญชีสำเร็ จรู ป ที่จะรวบรวมระบบ
กำรบัญชีถึง 12 ระบบ เข้ำไว้ดว้ ยกันเป็ นโปรแกรมเดียว และมีขอ้ มูลเชื่ อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ซึ่ งทำให้
ลดขั้นตอนในกำรทำงำน แค่ทำกำรบันทึกข้อมูลรำยวันกำรซื้ อและกำรขำยเท่ำนั้น จำกนั้น โปรแกรมจะทำ
หน้ำที่นำข้อมูลไปบันทึกในแต่ละ ระบบที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ และสำมำรถพิมพ์รำยงำนได้ทนั ที ทำ
ให้ท่ำนสำมำรถรับรู ้ถึงผลกำรดำเนิ นงำนได้ภำยในระยะเวลำอันสั้น คณะผูจ้ ดั ทำจึงทำโครงงำน เรื่ อง ระบบ
ซื้ อเจ้ำหนี้และกำรจ่ำยชำระ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรแกรมสำเร็ จรู ป Express เพื่อที่จะเป็ นประโยชน์ให้กบั
ผูท้ ี่สนใจศึกษำค้นคว้ำ
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1. เพื่อนำควำมรู้ที่ได้มำจำกทฤษฏีที่ศึกษำจำกตำรำมำใช้ปฏิบตั ิงำนจริ งที่ บริ ษทั สำนักงำนดุลย
กิจกำรบัญชี จำกัด
2. เพื่อเป็ นแนวทำงในศึกษำให้กบั ผูท้ ี่สนใจศึกษำหำควำมรู ้เกี่ยวกับ ระบบซื้ อเเละจ่ำยชำระสิ นค้ำ
3. เพื่อรู ้จกั กำรปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมในสังคมสถำนประกอบกำรและกำรเรี ยนรู ้ที่จะผูน้ ำ
และเป็ นผูต้ ำมที่ดีอย่ำงเหมำะสม
4. เพื่อที่จะพบเห็นปั ญหำต่ำงๆที่แท้จริ งเหตุกำรณ์จริ งของสถำนประกอบกำรและสำมำรถคิดค้น
วิธีแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้อย่ำงเหมำะสม
2.3 ขอบเขตของโครงงำน
1. โครงงำนเล่ ม นี้ เป็ นโครงงำนที่ เกี่ ย วกับ ระบบบัญชี ซ้ื อ -จ่ ำ ยสิ นค้ำ ตั้ง ต่ ก ำรศึ ก ษำวิธี กำรและ
ขั้นตอนกำรบันทึกข้อมูลในใบสำคัญ-จ่ำย ละกำรจัดทำภำษีซ้ื อ ลงในโปรแกรมบัญชี สำเร็ จรู ป
Express อย่ำงถูกต้องและมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมมีรูปภำพประกอบ
2. ข้อมูลในโครงงำนนี้มีขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถเปิ ดเผยได้บำงส่ วน ซึ่ งรำยกำรบำงรำยกำรเป็ นควำมลับ
ของลูกค้ำ อำจไม่เหมำะสมที่จะมำเผยแพร่ ในโครงงำน

2.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
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1. เพื่อสำมำรถลดระยะเวลำในกำรเรี ยนรู ้และทำควำมเข้ำใจ ระบบซื้ อและจ่ำยสิ นค้ำในโปรแกรม
บัญชี Express
2. เพื่อนำทฤษฎีควำมรู ้ที่ศึกษำในตำรำมำประยุกต์เข้ำกับกำรปฏิบตั ิงำนจริ ง
3. เพื่ อ สร้ ำ งทัก ษะควำมช ำนำญ ให้ ท รำบถึ ง วิ ธี ก ำรและขั้นตอนกำรบัน ทึ ก ใบส ำคัญ จ่ ำ ยด้ว ย
โปรแกรมบัญชีสำเร็ จรู ป Express มำกยิง่ ขั้น
4. เพื่อเป็ นหนังสื อคู่มือแนวทำงในปฎิบตั ิกบั พนักงำนใหม่และบุคคลที่สนใจในกำรศึกษำ ระบบ
ทำงำนของวงจรรำยจ่ำยของโปรแกรมบัญชีสำเร็ จรู ป Express

บทที2่
การทบทวนวรรณกรรม
ระบบบัญชีสาหรับการจัดซื้อ คือ ระบบที่เกี่ยวกับการสารวจ การสอบถาม จนถึงการซื้ อวัตถุดิบ สิ นค้า
สาเร็ จรู ป เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง ๆ เข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
ระบบการชาระเงิน คือ ขั้นตอนในการส่ งเงิน เพื่อชาระเงินภายในกิจการระหว่าง บุคคลจ่ายเงิน และ
บุคคลรับเงิน ซึ่งอาจจะเป็ นได้ท้ งั บุคคล หรื อ องค์กรและรวมถึงองค์กรที่เป็ นตัวกลางแทน บุคคลจ่ายเงิน และ
บุคคลรับเงิน
โปรแกรมทางการบัญชีทวั่ ไป (PDP Accounting Software) คือ โปรแกรมที่พฒั นามาเพื่อใช้งานทาง
บัญชีโดยเฉพาะเจาะจงและมีหน้าที่ บันทึก ประมวลผล และนาเสนอรายงานตางๆทางบัญชีที่เกิดขึ้น โดยมี
ขั้นตอนเริ่ มแรกตั้งแต่ การลงบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป ผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท และสรุ ปผล
รายการค้าออกมาเป็ นงบการเงิน ในปัจจุบนั โปรแกรมทางการบัญชี ส่วนมากจะเป็ นส่ วนหนึ่งของโปรแกรม
ประเภท ERP package ซึ่ งได้รับความนิยมอย่างมาก
โปรแกรมบัญชี Expressเป็ นโปรแกรมบัญชี ที่จะรวมระบบบัญชี12 ระบบเข้าไว้ดว้ ยกัน เป็ นโปรแกรม
เดียวที่จะบันทึกข้อมูล ซื้ อ-ขาย โปรแกรม Express จะเชื่อมโยงถึงกัน โดยอัตโนมัติทาให้ ลดขั้นตอนในการ
ทางาน มีความสะดวกและง่าย สามารถแยกแผนกในการทางานของตนเองได้ จะเป็ นอิสระจากกัน เพียงแค่
บันทึกข้อมูลรายวันซื้ อ และ ขายเท่านั้น นอกจากนั้น โปรแกรมยัง ทาหน้าที่นาข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่
เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และ สามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานได้ทนั ที ทาให้ท่านสามารถทราบผลการดาเนินงาน
ได้ รองรับธุ รกิจตั้งแต่ขนาดเล็กถึงธุ รกิจขนาดใหญ่เพราะข้อมูลคียไ์ ด้ไม่จากัด
ใบสั่ งซื้อ หรือ ใบจัดซื้อ (Purchase Order: PO) คือ ใบสั่งซื้ อที่เราจะส่ งให้บุคคลขายเพื่อขอสั่งสิ นค้า
ใบกากับภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสาร ที่ บริ ษทั จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกให้กบั ผูซ้ ้ื อ ทุกครั้งที่
มีการขายสิ นค้าหรื อบริ การ และจะเป็ นเอกสารที่สาคัญ เพราะ แสดงถึงมูลค่าของสิ นค้า หรื อ บริ การและจานวน
ของภาษีมูลค่าเพิม่ และบิริษทจดทะเบียนเรี ยกเก็บจาก ผูซ้ ้ื อ ในแต่ละครั้ง
- ในการขายสิ นค้า ผูป้ ระการการ จะทาหน้าที่ ออกใบกากับภาษี และ ส่ งมอบให้แก่ผซู ้ ้ื อในวันที่ มี
การส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อ
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-

การให้บริ การ ผูป้ ระกอบการ ทาหน้าที่ตอ้ ง ออกใบกากับภาษี และ ส่ งมอบให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
ในทันทีที่ได้รับชาระราคาค่าบริ การ
ใบกากับภาษีที่จะได้รับอย่างน้อยมี 2 ฉบับ.
ใบวางบิล/ใบแจ้ งหนี้ คือ เอกสารที่ผปู้ ระกอบการออก ให้ลูกค้าทราบถึงจานวนเงินที่ตอ้ งชาระ และใช้
เป็ นเอกสารสาหรับการชาระเงิน ส่ วนใหญ่มกั ใช้กบั บริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่ หรื อธุ รกิจที่มีการใช้เครดิตในการ
ชาระเงิน โดยในแต่ละบริ ษทั จะมีวนั สาหรับการวางบิลที่แตกต่างกัน ซึ่ งสามารถสอบถามวันจากฝ่ ายบัญชีของ
ลูกค้าได้โดยตรง แต่ปัญหาที่มกั พบบ่อยในการทาเอกสาร ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ คือ ความผิดพลาดของการออก
เอกสาร เช่น การกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน, ไม่ตรงตามใบเสนอราคา รวมไปถึงปั ญหาการลืมส่ ง
เอกสาร ทาให้ผปู ้ ระกอบได้รับเงินช้ากว่ากาหนด
กระบวนการในการวาง ใบวางบิล ใบแจ้ งหนี้ มีข้นั ตอนดังนี้
- สอบถามฝ่ ายบัญชีของลูกค้า เรื่ องกาหนดการวางบิล และรับเช็คของบริ ษทั .
- จัดเตรี ยมเอกสารจานวน 1 ชุด (ต้นฉบับ และสาเนา) หากมีใบสั่งซื้ อให้แนบหลักฐานไปกับใบ
วางบิล.
- นาส่ งเอกสาร โดยผูร้ ับเอกสารจะเซ็นชื่ อเพื่อเป็ น การรับรองการวางบิล ใน ขั้นตอนนี้ตน้ ฉบับ
เอกสารจะอยูก่ บั ลูกค้า ในขณะที่เอกสารหลักฐานสาเนาให้เรานากลับมา.
- รับเช็คตามวันที่กาหนด ในวันที่ให้ ผูป้ ระกอบการเตรี ยม “ใบกากับภาษี และใบเสร็ จรับเงิน” ไป
ให้พร้อมเพื่อรับเงิน ทั้งนี้บางธุ รกิจเอกสาร “ใบกากับภาษี” ทางลูกค้าอาจจะขอให้ผขู้ าย
จัดเตรี ยมและนาส่ งพร้อม ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้ ในขั้นตอนที่ 3 ก็ได้.
ใบเสร็จรับเงิน (receipt) คือ เอกสารหลักฐานที่ ผูร้ ับเงิน ออกให้เป็ นหลักฐานว่าได้ รับเงิน จึงการออก
เอกสารอาจออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ก็ได้
ใบเสร็จรับเงินจาแนกตามลักษณะการออกเอกสารหลักหฐานป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่
1. บิลทัว่ ไป และ ใบกากับภาษีแบบย่อ ใบเสร็ จรับเงินที่ออกให้ กิจการที่ไม่ได้อยูใ่ นระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.ใบเสร็ จรับเงิน ที่ออกให้กิจการ
2.1 ใบเสร็จรับเงิน และ ใบกากับภาษีแบบย่อ จะมีรายละเอียดคล้ายกับใบกากับภาษีแบบเต็ม
ต่างกันแค่จะไม่มีที่อยูข่ องลูกค้า เช่น เอกสารแผ่นเล็กๆที่ได้หลังจากชาเงินแล้ว จากร้านสะดวก
ซื้ อ และถือว่าเป็ นใบเสร็ จรับเงิน และ ใบกากับภาษี ในใบเดียวกัน มีส่วนประกอบรายการ
ต่อไปนี้
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1. คาว่า ใบเสร็ จรับเงิน
2. ชื่อ และ เลขประจาตัวที่เสี ยภาษี ของกิจการที่ออกใบกากับภาษี
3. ลาดับของ ใบกากับภาษี หรื อ ลาดับเล่ม (ถ้ามี)
4. ชื่อสิ นค้า ชนิดสิ นค้า ประเภทและปริ มาณของสิ นค้าราคาของสิ นค้าหรื อของบริ การ
5. ราคาสิ นค้าและค่าบริ การต่างๆ ที่ตอ้ งระบุไว้ให้ชดั เจนว่า สิ นค้าได้รวมภาษีมูลค่า
6. วัน/เดือน/ปี ณ วันที่ออก ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี
2.2 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษีเต็มรู ปแบบ ส่ วนมากจะเป็ นเอกสารหลักฐานที่ออกพร้อม
ใบกากับภาษี
ใบลดหนี้ หรือ ใบส่ งคืนสิ นค้ า (Credit note)เป็ นเอกสารสาคัญ กฎหมายให้ถือว่าเป็ นใบกากับภาษี
ผูข้ ายที่มีสิทธิ ออกใบลดหนี้ตอ้ งเปฌนผูป้ ระกอบการที่จดทะเบียนถีมูลค่าเพิ่ม ถ้ามีการขายสิ นค้าโดยส่ งมอบ
สิ นค้าให้ผซู ้ ้ื อไปแล้วถ้าต่อมาปรากฏว่ามูลค่าสิ นค้าหรื อบริ การมีจานวนลดลง (ถ้าออกใบลดหนี้โดยไม่มี
เหตุการณ์ที่กฎหมายกาหนดไว้น้ ี จะต้องรับผิดชอบเสี ยเบี้ยปรับ 2 เท่า)
เหตุการณ์ ทอี่ อกใบลดหนีม้ ีดังนี้
1. ผูซ้ ้ื อ จะได้คืนสิ นค้าหรื อแลกเปลี่ยนตามข้อตกลงต่างๆกับผูข้ ายเนื่องจากสิ นค้าผิดพลาดจาก
ข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ หรื อ คานวณราคาสิ นค้าผิดพลาดจากความเป็ นจริ ง
2. สิ นค้าชารุ ดบกพร่ องไม่ตรงตามคุณภาพที่ตกลงกัน
3. ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนฯ มีหน้าที่ตอ้ งจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผซู ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การตามข้อ
ผูกพันในกฎหมาย
4. ผูซ้ ้ื อสิ นค้าคืนสิ นค้าหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้ากับผูข้ ายสิ นค้า ภายในวัน/เวลาที่กาหนดไว้ (สิ นค้า
ห้ามจาหน่าย)

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั สำนักงำนดุลยบัญชีกำรบัญชี จำกัด สถำนที่ต้ งั 206/123 เดอะเมทโทร สำทร
ถนนกัลปพฤกษ์แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริ ญ กรุ งเทพมหำนคร 10160 โทร 02-458-8488

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั สำนักงำนดุลยกิจกำรบัญชี จำกัด
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3.2 ลักษณะการประกอบกิจการ
บริ ษทั สำนักงำนดุลยกำรบัญชี จำกัด ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2531 เป็ นสถำนประกอบกำรที่จะรับ
จัดทำบัญชีและรับจดทะเบียนนิติบุคคลโดย ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงกำรให้บริ กำรด้ำนกฏหมำย สรุ ปกำร
ให้บริ กำรได้ดงั นี้
1. บริการด้ านบัญชี
 วำงระบบบัญชี จัดทำบัญชี ให้คำปรึ กษำด้ำนบัญชีและภำษีอำกร
 บริ กำรยืน่ แบบต่อกรมสรรพำกรและสำนักงำนประกันสังคม
2. บริการด้ านการเงิน
 ให้คำปรึ กษำในกำรวิเครำะห์และปรับปรุ งในกำรทำกำไร
 จัดทำแผนงำนธุ รกิจของกิจกรเพื่อใช้ในกำรบริ หำรกิจกำร
3. บริการด้ านกฏหมาย
 เป็ นตัวแทนที่ช่วยเจรจำกำรแก้ปัญหำหนี้สินต่ำงๆกับธนำคำร
 ให้คำปรึ กษำและแนะนำทำงด้ำนปั ญหำกฎหมำยธุ รกิจ
4. บริการด้ านอากร
 จัดทำรำยงำนและนำเสนอภำษีซ้ือและภำษีขำย
 จัดทำและนำส่ งแบบฟอร์ ม ภำษีต่ำงๆ
5. บริการด้ านคอมพิวเตอร์
 บริ กำรให้คำปรึ กษำและให้คำแนะนำปัญหำในระบบงำนโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์
 บริ กำรดูแลและวำงระบบโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ลักษณะขององค์กรประกอบด้วย กรรมกำรผูจ้ ดั กำร โดยแบ่งงำนเป็ น 2 แผนก คือ
1.แผนกบัญชี ประกอบด้วย ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี หัวหน้ำทีมบัญชีและพนักงำนบัญชี
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2.แผนกบริ หำร ประกอบด้วย ผูจ้ ดั กำรแผนกบริ หำร ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรแผนกบริ กำร ธุ รกำรประชำสัมพันธ์ และ
พนักงำนรับส่ งเอกสำร

รู ปที่ 3.2 แผนผังบุคลำกรสำนักงำนบัญชีดุลยกิจกำรบัญชี
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
นำงสำว ธันย์ชนก เลิศทรัพย์ขจร ผูช้ ่วยพนักงำนบัญชี
นำงสำว จิรำพัชร พุม่ ภักดี
ผูช้ ่วยพนักงำนบัญชี
ลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำย คือ
งำนด้ำนบัญชี
- จัดเรี ยงเอกสำรข้อมูลทำงบัญชี เช่น ใบกำกับภำษีซ้ือ ใบสำคัญรับ-จ่ำย
- Codeและrunเลขของเอกสำรทำงบัญชีต่ำงๆ
- บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม
- กำรบันทึกกำรจ่ำยชำระหนี้
- กำรเรี ยกรำยงำนภำษีซ้ือ
- พิมพ์รำยงำนทำงบัญชี
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณ ไสว จิตตโสภำวดี ตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 30มิถุนำยน 2559 ถึงวันที่ 2 กันยำยน 2559
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

29 มิ.ย.
59

ก.ค.59 ส.ค. 59 ก.ย.59

1.ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลในกำรจัดทำโครงงำน
2.รวบรวมข้อมูล
3.วิเครำะห์ขอ้ มูล
4.ดำเนินกำรจัดทำโครงงำนและเอกสำรประกอบ
5.นำเสนอโครงงำน
ตำรำงที่ 3.1 วิธีกำรดำเนินงำนและระยะเวลำในกำรทำโครงงำน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
ฮำร์ดแวร์ ( Hardware)
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องถ่ำยเอกสำร
3. เครื่ อง SCAN ภำพ
ซอฟต์แวร์ (Software)
1. Express Accounting Software
2. Microsoft Office Word 2010
3. Microsoft Office Power Point 2010

บทที4่
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ระบบซื้อและการจ่ ายชาระหนี้

2. ตรวจสอบเอกสาร และ
แยกประเภทของเอกสาร
ที่ส่งมา

1. รับเอกสารจากลูกค้า

ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน

4. จัดทำรำยงำนภำษีซื ้อ

3. นาเอกสารบันทึกเข้า
โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป
Express

รู ปที่4.1 กระบวนการในการปฏิบตั ิงาน
กระบวนการในการปฏิบัติงาน
1. รับเอกสารจากทางลูกค้ า
ฝ่ ายบัญชีจะทาการตรวจรับเอกสาร และ บันทึกรับเอกสารจากทางลูกค้า และ ทาการแยกประเภท
เอกสารในขั้นตอนต่อไป
2. ตรวจเอกสารและแยกประเภทของเอกสารทีไ่ ด้ รับมา
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ RR
2.1 ใบสัง่ ซื้ อ (Purchase Order : PO)
2.2 ใบกากับภาษีซ้ือ
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระหนี้ PS, OE
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้
ใบกากับ ภาษีซ้ื อ (ต้นฉบับจริ ง/ถ่ายเอกสารต้นฉนับ)
ใบเสร็ จรับเงิน
สาเนาเช็ค
ใบลดหนี้

2.1 ใบสั่ งซื้อ หรือ ใบจัดซื้อ(Purchase Order: PO) คือใบสั่งซื้ อที่เราจะส่ งให้ผขู ้ ายเพื่อขอ
สั่งซื้ อสิ นค้า ส่ วนประกอบที่สาคัญมีดงั ต่อไปนี้
- คาว่า “ ใบสั่งซื้ อ ”
- ชื่อบริ ษทั ของผูซ้ ้ื อ
- ชื่อบริ ษทั ของผูข้ าย
- ชื่อผูต้ ิดต่อ
- วันที่เอกสาร
- เลขที่เอกสาร
- รายการสิ นค้า
- จานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแยกออกเป็ น จานวนเงินก่อนรวมVAT และ จานวนเงิน
หลังVAT
2.2 ใบกากับภาษี (Tax Invoice) เป็ นเอกสารที่ กิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มออก
ให้กบั ลูกค้า ทุกครั้งที่มีการขายสิ นค้าหรื อบริ การ และจะเป็ นเอกสารที่สาคัญ ที่จะ
แสดงมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ และจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ผูป้ ระกอบการจด
ทะเบียน เรี ยกเก็บจาก ผูซ้ ้ื อในแต่ละครั้ง
ใบกากับภาษีทจี่ ะได้ รับอย่างน้ อยมี 2 ฉบับ. ดังนี้
1. ต้นฉบับ กิจการการ ส่ งมอบให้กบั ผูซ้ ้ื อ
2. สาเนา กิจการการ จะเก็บรักษาไว้เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบ ลงรายงานภาษี เป็ น
เวลาไม่ น้อยกว่า 5 ปี นับแต่ วันที่ทาเล่มรายงาน

-

ใบกากับภาษีที่ถูกต้องมีส่วนประกอบทั้งหมดดังนี้
ใบกากับภาษี
เลขผูเ้ สี ยภาษีอากร ของผูข้ าย
ถ้ามีเอกสารอื่นประกอบจะต้องมี คาว่า เอกสารออกเป็ นชุ ด และ ต้นฉบับ ในใบกากับ
ภาษี
ชื่อ และ ที่อยู่ ของผูข้ าย
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- ชื่อ และ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ื อ
- เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีของผูซ้ ้ื อเฉพาะผูป้ ระกอบการที่จดทะเบียน
- ระบุ สานักงานใหญ่ หรื อ เลขที่สาขา ของผูซ้ ้ื อ
- วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบกากับ
- เลขที่ใบกากับภาษี
- ชื่อสิ นค้า ชนิดสิ นค้า ประเภทและปริ มาณของสิ นค้า และ ราคา
- จานวนของภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่า ให้แยกจากมูลค่าให้ชดั เจน
**หากมีส่วนประกอบไม่ครบตามด้านบนจะไม่สามารถในมาใช้ในการจัดทารายงาน
ภาษีซ้ือได้
2.3 ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้(Billing Note)คือเอกสารที่ผปู้ ระกอบการออกให้ลูกค้าทราบ
จานวนเงินที่ตอ้ งชาระและใช้เป็ นเอกสารสาหรับการชาระเงิน ส่ วนใหญ่มกั ใช้กบั
บริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่ หรื อธุ รกิจที่มีการใช้เครดิตในการชาระเงิน
ใบวางบิลมีส่วนประกอบ ดังนี้
- ชื่อและที่อยูบ่ ริ ษทั
- เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี และสานักงานสาขา
- รายละเอียดของสิ นค้า/บริ การ ที่สั่งซื้ อหรื อให้บริ การ พร้อมระบุยอดรวม
- วันครบกาหนดชาระเงิน
- ลายเซ็นผูร้ ับวางบิล และระบุวนั ที่ที่รับเอกสาร
ใบเสร็ จรับเงิน (receipt) คือ เอกสารที่ผรู้ ับเงินออก ให้เป็ นหลักฐานว่า ได้รับเงิน
แล้ว การออกเอกสาร อาจจะออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ก็ได้
2.5 สาเนาเช็ค เป็ นหลักฐานแสดงยืนยันในการชาระเงิน และ กระทบยอด ในการหายอด
ว่ามีอยูจ่ ริ ง จ่ายจริ ง
2.6 ใบลดหนี้หรื อใบส่ งคืนสิ นค้า (Credit note) เป็ นเอกสารสาคัญ กฎหมายให้ถือว่า
เป็ นใบกากับภาษี ผูข้ ายที่มีสิทธิ ออกใบลดหนี้ตอ้ งเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้ามีการขายสิ นค้าโดยส่ งมอบสิ นค้าให้ผซู ้ ้ื อไปแล้วถ้าต่อมาปรากฏ
ว่ามูลค่าสิ นค้าหรื อบริ การมีจานวนลดลง (ถ้าออกใบลดหนี้โดยไม่มีเหตุการณ์ที่
กฎหมายกาหนดไว้น้ ี จะต้องรับผิดชอบเสี ยเบี้ยปรับ 2 เท่า)

2.4
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รู ปที่ 4.2 ตัวอย่างใบสั่งซื้ อ
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รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างใบกากับภาษีซ้ือ
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รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างใบวางบิล
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รู ปที่ 4.5 ตัวอย่างใบกากับภาษี
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รู ปที่ 4.6 ตัวอย่างใบเสร็ จ (บิลเงินสด)

รู ปที่4.7 ตัวอย่างใบกากับภาษีอย่างย่อ
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รู ปที่4.8 ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงิน
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รู ปที่ 4.9 ตัวอย่างเช็ค

กเข้า โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ปExpress
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3. นาเอกสารบันทึกเข้ า โปรแกรมบัญชี สาเร็จรู ป Express

รู ปที่ 4.10 การเข้าสู่ โปรแกรมโดยใช้รหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน “BIT9”

รู ปที่ 4.11 เลือกหาบริ ษทั ที่ตอ้ งการ

รู ปที่ 4.12โปรแกรมจะขึ้นวันที่ปัจจุบนั ให้อตั โนมัติ จากนั้นจะเห็นชื่ อบริ ษทั ที่ตอ้ งการ
3.1 การซื้อ
3.1.1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ที่ได้จากลูกค้าซึ่งได้จดั เรี ยงลาดับตามที่และเดือนเป็ นที่
และเดือนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วมาเรี ยงลาดับโดยเขียนไว้ที่มุมด้านขวาของ
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษีแต่ละใบ
3.1.2 ทาการบันทึกบัญชีซื้อเงินสด
- เขียนอภิบายรายการในใบสาคัญจ่าย Dr. ,Cr. และอ้างถึงเลขที่ของ
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี
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- ใส่ รหัสบัญชี ป้ อนข้อมูลรายการ จานวนเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ในกรณี ที่มีการลดหนี้จากการซื้ อสิ นค้า เราต้องทาการตรวจสอบในลดหนี้ วา่
ถูกต้องหรื อไม่ หากถูกต้องทาการบันทึกจานวนเงินที่ได้รับการลด
3.1.3 ตรวจสอบข้อมูลแล้วทารายการต่อไป

รู ปที่ 4.13 แสดงวิธีการเข้าบันทึกซื้อเป็ นเงินเชื่ อ
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รู ปที่ 4.14 แสดงการบันทึกเป็ นเงินเชื่อ
3.2 การลดหนี้
3.2.1 ใบลดหนี้ ที่ได้จากลูกค้าจัดเรี ยงลาดับตามวันที่และเดือนให้เรี ยบร้อยแล้วมา
เรี ยงลาดับโดยเขียนไว้ที่มุมด้านขวาของใบลดหนี้แต่ละใบ
3.2.2 ทาการบันทึกใบลดหนี้ โดย
- บันทึกเลขที่เอกสาร วันที่ในใบลดหนี้
- บันทึกเลขใบกากับภาษี ในกรณี ตอ้ งการ/ไม่ตอ้ งการดึงใบลดหนี้จะมีหน้าต่าง
แสดงขึ้นในตวามต้องการดึงใบลดหนี้หากต้องการจะมีตวั เลือกใบกากับภาษีที่
ต้องการ
- ใส่ รหัสบัญชี จานวนเงินผลต่างของรายการที่แสดงในใบลดหนี้
3.2.3 ตรวจสอบข้อมูลแล้วทารายการต่อไป

รู ปที่ 4.15 แสดงการเข้าบันทึกใบลดหนี้
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.

รู ปที่ 4.16 แสดงกรณี การดึงใบกากับภาษีของปี ก่อน

รู ปที่ 4.17 แสดงการเลือกดึงรายการใบลดหนี้

รู ปที่ 4.18 แสดงการบันทึกใบลดหนี้
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3.3 การจ่ ายชาระหนี้(ใบสาคัญจ่ าย)
3.3.1 การจ่ ายชาระหนี้ นาต้นฉบับที่ได้จากลูกค้าเพื่อทาใบสาคัญจ่าย ใบกากับภาษีมา
จัดเรี ยงตามลาดับวันที่และเดือนก่อนหลังมาเรี ยงลาดับโดยเขียนว่าใบกากับภาษี
เจ้าหนี้ (PS) , ค่าใช้จ่ายอื่น (OE) และเขียนลาดับเลขที่เอกสารไว้ที่มุมด้านขวาของ
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษีแต่ละใบ
3.3.2 ทาการบันทึกบัญชีจ่ายชาระหนีแ้ ละบันทึกใบสาคัญจ่ าย ดังนี้
- เขียนอภิบายรายการในใบสาคัญจ่าย Dr. , Cr. ตามเลขที่ของ ใบเสร็ จรับเงิน/
ใบกากับภาษี
กรณีจ่ายชะหนีใ้ ห้ เจ้ าหนี้ (ตั้งเจ้ าหนี้) : PS
- บันทีกเลขที่เอกสาร วันที่ และเลือกบริ ษทั เจ้าหนี้ ใส่ รหัสบัญชี ป้ อนข้อมูลรายการ
จานวนเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีจ่ายชารหนีแ้ บบไม่ ได้ ต้งั เจ้ าหนี้ (เป็ นค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ) :OE
- บันทีกเลขที่เอกสาร วันที่ เขียนคาอภิบายรายการ (หมายเหตุ) ใส่ รหัสบัญชี แต่ละ
ประเภทรายการ จานวนเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.3.3 ทาการบันทึกการชาระหนี้
ชาระเป็ นเงินสด
- เลือกตัวเลือก ชาระเป็ นเงินสด แล้วใส่ ยอดที่ชาระ
ชาระเป็ นเงินฝาก/เช็ค
- เลือกตัวเลือกเช็คจ่ายล่วงหน้า (QP) ตามด้วยเลขที่เช็ค วันที่ ธนาคารที่นาฝาก
เช็ค และ จานวนเงินในเช็ค
3.3.4 ตรวจสอบข้ อมูลแล้ วทารายการต่ อไป
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รู ปที่ 4.19 แสดงการบันทึกการจ่ายชาระหนี้ดว้ ยเงินสด

รู ปที่ 4.20 แสดงการจ่ายชาระหนี้ดว้ ยเช็คฝาก
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4. การจัดทารายงานภาษีซื้อ
การจัดทารายงานภาษีซ้ือ ใบกากับภาษีซ้ือ เป็ นข้อมูลที่สาคัญใน การจัดทารายงานภาษีซ้ื อ
สามารถนา ภาษีซ้ื อ - ภาษีขาย =ภาษีมูลค่าเพิ่มสุ ทธิ นาส่ งให้แก่กรมสรรพากรหรื ออาจจะได้เงินคืน
จากกรมสรรพากร ปัจจุบนั กรมสรรพากร อานวยความสะดวกโดยสามารถทาเรื่ องขอยื่นผ่าน
อินเตอร์ เน็ต (http://efiling.dbd.go.th ) และชาระที่ธนาคารใกล้บา้ น กิจการสามารถนาภาษีที่ ลืมหัก
จากงวดนั้น มาหักกับภาษีขายได้ภายใน ระยะเวลา 6 เดือน

รู ปที่ 4.21 หน้าเว็บไซต์ E-Filing
4.1
4.2
4.3
4.4

เลือกเมนูรายงาน เลือก พิมพ์รายงาน
เลือกรายงานภาษี– ภาษีมูลค่าเพิ่ม – ประจางวด
เลือกงวด วันที่/เดือน ที่ตอ้ งการออกรายงานภาษีซ้ื อ
ทาการปริ้น(ออกทางหน้าจอ/เครื่ องปริ้ น ก็ได้
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รู ปที่ 4.22 แสดงหน้าจอการเรี ยกรายงานภาษีซ้ื อ

รู ปที่ 4.23 ตัวอย่างรายงานภาษีซ้ือ
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บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านดังต่อไปนี้
1. เกิดการเรี ยนรู ้และการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความมัน่ ใจในตนเองมากขึ้น
สามารถ ออกไปปฏิบตั ิงานได้จริ งในอนาคต
2. รู ้จกั การปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสถานกิจการ และการเป็ นผูน้ าและเป็ นผูต้ ามอย่าง
เหมาะสม
3. ได้พบกับปั ญหาต่างๆ ที่แท้จริ งในการทางานและคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง
ถูกต้อง
4. ได้ปฏิบตั ิงานจริ งเสมือนเป็ นพนักงานคนหนึ่งภายในองค์กร
5. ได้รับความรู ้เกี่ยวกับทางด้านบัญชีมากยิง่ ขึ้นซึ่ งทาให้เรามีความสามารถในการจัดทาบัญชี
ได้จริ ง
6. ได้ทราบเกี่ยวกับระบบการปฏิบตั ิงานภายในสานักงาน

5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1. ข้อมูลบางส่ วนในเอกสารและโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่จะนามาเป็ นตัวอย่างอาจจะเป็ น ข้อมูลที่
สาคัญต่อลูกค้าหรื อเป็ นความลับของบริ ษทั ทางสานักงานบัญชีไม่อนุ ญาตที่มาใช้เป็ น
ตัวอย่าง
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรสื บค้นข้อมูลทั้งในตาราและนอกตาราเพื่อความรวดเร็ วในการทาโครงงาน
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2. ควรวางแผนคิดโครงงานไว้ล่วงหน้าจะได้มีเวลาไว้ตรวจสอบรายละเอียดและแก้ไข
โครงงานได้
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานสหกิจ
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ได้ปฏิบตั ิงานจริ งเสมือนเป็ นพนักงานคนหนึ่งภายในองค์กร
2. ได้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ฝึ กการวางตัว พัฒนาบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กับเพื่อนร่ วมงานและมีวนิ ยั ในการทางานมากขึ้น
3. ได้เรี ยนรู้วธิ ีการใช้งานโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express เป็ นการเพิ่มทักษะการใช้
โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ปมากขึ้นทาให้สามารถทางานได้อย่างง่าย สะดวกและมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงาน
1. ช่วงแรกยังไม่มีทกั ษะและความชานาญในการใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ปจึงทาให้เกิดการ
ทางานล่าช้าและมีขอ้ ผิดพลาด
2. เอกสารที่ส่งมาให้จดั ทาบัญชี ไม่ถูกต้อง เช่น ยอดเงินไม่ถูกต้อง จึงต้องติดต่อกลับหาลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าทาการแก้ไข ทาให้เกิดความล่าช้าในการจัดทาบัญชี
3. บางครั้งเกิดปั ญหาหรื อข้อสงสัยขณะปฏิบตั ิงานแต่ตดั สิ นใจแก้ปัญหาเอง โดยไม่ได้
สอบถามพี่เลี้ยงจนเกิดข้อผิดพลาดตามมา
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมและฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ปโดย สอบถาม
จากพนักงานที่ปรึ กษาโดยตรงและให้เป็ นผูส้ อนและให้คาแนะนา
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2. ควรตรวจสอบเอกสารก่อนทาการบันทึกบัญชี เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารมีความถูกต้องและ
ครบถ้วนหรื อไม่หากมีความผิดพลาดควรรี บแก้ไขอย่างรวดเร็ ว
3. ควรขอคาปรึ กษาจากพนักงานที่ปรึ กษาเมื่อเกิดข้อสงสัยหรื อไม่เข้าใจในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
4. ควรมีสมุดจดบันทึกเพื่อจดรายละเอียดหรื อข้อมูลต่างๆระหว่างการทางานเพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการทางานในครั้งต่อๆไป
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