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ชื่อโครงงาน
ผูจัดทํา

: การจัดทําบัญชีกิจการซื้อ-ขาย สินคา ดวยระบบโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชี CD Organizer
: นางสาวปรีญาพร พงษเพชร
นางสาวนิรมล

อาจารยที่ปรึกษา : อาจารยอิทธิศักดิ์

สิทธิโห
รัตนกิจยนต

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา

: การบัญชี

คณะ

: บริหารธุรกิจ

ภาคการศึกษา/ปการศึกษา : 3/2559

บทคัดยอ

โครงงาน นี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
ในการปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ บริษัท เอ็น .ที.แอบโซลูท จํากัด ซึ่งประกอบกิจ การ
ใหบริการจัดทําบัญชีตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี ใหคําปรึกษาทางดานบัญชี และภาษี อากรตางๆ เปนตน
โดยกิจการ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี ไดแก CD Organizer เปน เครื่องมือ ชวยในการ ปฏิบัติงาน
ทางการบัญชี และภาษีอากรใหแกผูรับบริการสะดวก รวดเร็วถูกตองและทันตามระยะเวลากําหนด
จากการเขารับการ ปฏิบัติ งานสหกิจที่ บริษัท เอ็นที แอบโซลูท จํากัด คณะผูจัดทําไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานในตําแหนง ผูชวยพนักงานบัญชี ซึ่งรับผิดชอบในงานที่ เกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี
และภาษีอากร เชน การบันทึกบัญชีซื้อ-ขายสินคา , การจัดทําแบบภาษีหัก ณ ที่จาย , ภาษีมูลคาเพิ่ม
ผานโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชี CD Organizer เปนตน คณะผูจัดทํา มีวัตถุประสงค ในการนําความรูมาพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานบัญชี จึงเสนอหัวขอโครงงานภายใตชื่อ เรื่อง “ การจัดทําบัญชีกิจการซื้อ-ขาย สินคา
ดวยระบบโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชี CD Organizer ”
โครงงานดังกลาวสามารถอธิบายและสรุปเนื้อหาขั้นตอนการปฏิบัติงานใน การจัดทําบัญชี
กิจการซื้อ -ขายสินคาดวยระบบโปรแกรม CD Organizer อันมีลักษณะการปฏิบัติงานที่ซับซอนหลาย
ขั้นตอนใหเกิดความเขาใจไดโดยงาย ซึ่งคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
สหกิจนอกจากจะไดพฒ
ั นาทักษะทางวิชาชีพแลว ยังไดพัฒนาทักษะดานการปฏิบตั ิงานตามสภาพจริง
รวมทั้งเปนประโยชนสําหรับผูที่จะนําไปใชศึกษาเพิม่ เติม และนําความรูท่ไี ดรับไปปรับใชกับการปฏิบัติงาน
ทางดานวิชาชีพบัญชีตอไปในอนาคต

คําสําคัญ : โปรแกรมสําเร็จรูปบัญชี CD Organizer , การบันทึกบัญชีซื้อ-ขายสินคา
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

บริ ษทั เอ็นที.แอบโซลูท จํากัด ประกอบกิจการ เกี่ยวกับการให้บริ การจัดทําบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
CD Organizer และให้คาํ ปรึ กษาทางด้านบัญชีและ ภาษีอากร บริ การรับจดทะเบียนธุ รกิจต่าง ๆ และในทุกเดือนลูกค้าจะ
ส่ งเอกสารการซื้อขายในแต่ละเดือนมาให้ทางสํานักงานทุกเดือน เพื่อลงบัญชี ซื้อ-ขาย เพื่อจัดทําแบบยืน่ ภาษี ภ.พ.30 และ
ภ.ง.ด. 1,3 ,53 และประกันสังคม
ปั ญหาที่เกิดขึ้น ลูกค้าโอนเงินล่าช้าทําให้ไม่สามารถยืน่ แบบและชําระเงินได้ทนั เวลาที่กาํ หนด

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อเรี ยนรู ้ระบบการจัดทําบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ ของโปรแกรม CD Organizer
1.2.2 เพื่อเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการรวบรวมเรี ยบเรี ยงและคัดสรร เอกสารประกอบการทําบัญชี
1.2.3 เพื่อนําความรู ้ความสามารถไปใช้ในการทํางานจริ งในอนาคตและการปรับตัวในการทํางาน กับ เพื่อนร่ วมงาน
1.2.4 เพื่อเรี ยนรู ้ถึงการทํางานของระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป CD Organizer อย่างละเอียดและถูกต้อง
1.3.2 ศึกษาวิธีการจัดทําบัญชีภาษีซ้ื อ `และภาษีขายผ่านโปรแกรม CD Orgenizer

1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

1.4.1 ได้เข้าใจรายละเอียดในส่ วนต่าง ๆของโปรแกรม CD Organizer และเข้าใจการทําบัญชีดว้ ยระบบโปรแกรม
อย่างถูกต้อง
1.4.2 ได้เข้าใจในขั้นตอนการรวบรวมเอกสารประกอบการทําบัญชีและทราบถึงรายละเอียดของเอกสารทางบัญชีที่
ถูกต้อง
1.4.3 สามารถนําความรู ้ความสามารถไปใช้ในการทํางานจริ งในอนาคตและการปรับตัวในการทํางานกับเพื่อน
ร่ วมงาน
1.4.4 ได้ทราบถึงการทํางานของระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

2

บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระบบบัญชีคืออะไร
ระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้บริ ษทั สามารถจัดเก็บข้อมูลเช่น เอกสารการโอนเงิน เอกสารการเบิกจ่ายเงินไว้เป็ น
หมวดหมู่เรี ยงลําดับวันที่ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และสะดวกในการที่จะทราบต้นทุนและกําไรของบริ ษทั
ความหมายของโปรแกรมบัญชี
โปรแกรมทางการบัญชี (Accounting Software) คือ โปรแกรมที่พฒั นาขึ้นมาเพื่อใช้กบั งานด้านบัญชีโดยเฉพาะ มี
หน้าที่บนั ทึก ประมวลผล และเสนอรายงานเกี่ยวกับรายการค้าที่เกิดขึ้น โดยเริ่ มตั้งแต่การลงบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไป
การผ่านรายการไปสมุดบัญชี แยกประเภท และสรุ ปผลรายการค้าออกมาในรู ปของงบ
การนําโปรแกรมสํ าเร็จรู ป เพื่องานบัญชี มาใช้ ในระบบบัญชี
การออกแบบระบบบัญชีในปั จจุบนั มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนําโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานบัญชี
มาใช้ในการวางระบบบัญชี ต้ งั แต่ระบบบัญชีขนาดเล็กไปจนถึงระบบที่มีความยุง่ ยากซับซ้อน รวมทั้งระบบบัญชี แยก
ประเภททัว่ ไป ระบบลูกหนี้การค้า ระบบเจ้าหนี้การค้า ระบบสิ นค้าคงเหลือ ระบบเงินเดือน ระบบต้นทุน ระบบสิ นทรัพย์
ถาวร ระบบเงินสดรับและระบบเงินสดจ่าย เพื่อให้การเก็บรวบรวมรายการค้า ประมวลผลไปจนกระทัง่ การออกรายงาน
การนําโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางด้านบัญชีมาใช้ในงานบัญชี จะทําให้การทําบัญชีสะดวกรวดเร็ ว เพราะนักบัญชี
เพียงแต่บนั ทึกรายการค้าในสมุดรายการขั้นต้นและทําตามขั้นตอนที่โปรแกรมแนะนําเท่านั้น จากนั้นก็สามารถสั่งให้
แสดง/พิมพ์รายงานหรื องบต่าง ๆตามต้องการได้ทนั ที ไม่วา่ จะเป็ น บัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทําการ งบ
การเงิน เป็ นต้น
การนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในระบบบัญชี ต่าง ๆ
ข้อมูลด้านบัญชีมีความสําคัญสําหรับฝ่ ายบริ หารในด้านการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ การ
ทํางานของระบบบัญชีดงั กล่าวสามารถประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยมีโปรแกรมระบบบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อ
รองรับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งแยกเป็ นระบบย่อยที่เรี ยกว่า โมดูล (Module) ต่าง ๆ ดังนี้
1. ระบบบัญชี เงินเดือน (Payroll System) เป็ นข้อมูลของพนักงาน คํานวณเงินเดือนและรายได้ เช่น ใบจ่ายเงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
2. ระบบบัญชีสินทรัพย์ ถาวร (Fixed Asset System) เป็ นฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของทรัพย์สิน ราคาซื้ อ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการคํานวณค่าเสื่ อมราคา เป็ นต้น
3. ระบบบัญชี ลูกหนี้ (Account Receivables System) บันทึกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั ทําการขายสิ นค้าหรื อ
บริ การให้กบั ลูกค้าทั้งเงินสดและเงินเชื่อ เช่น รายงานลูกหนี้คงค้าง ตลอดจนประวัติลูกหนี้แต่ละรายเป็ นต้น
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4. ระบบบัญชีขาย (Invoicing System) เป็ นระบบที่ใช้รองรับการขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าโดยจะทําการออกเอกสารทุก
ครั้งที่มีการขายเพื่อยืนยันการขายและการส่ งมอบสิ นค้าตามที่ลูกค้า เช่น รายงานยอดขายแยกตามผลิตภัณฑ์ เป็ น
ต้น
5. ระบบบัญชีสินค้ าคงเหลือ (Inventory Control System) ทําให้บริ ษทั ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้า เช่น
รายงานประวัติการสัง่ ซื้อสิ นค้าแต่ละรายการว่าเคยสัง่ ซื้อจากที่ใดบ้าง เป็ นต้น
6. ระบบบัญชีเจ้ าหนี้ (Account Payables System) ทําการบันทึกมูลค่าหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่บริ ษทั ได้ทาํ การสัง่ ซื้อ
สิ นค้าหรื อบริ การและยังไม่ได้มีการจ่ายชําระเงินให้กบั ผูข้ าย เช่น ประวัติการสั่งซื้อ ปริ มาณ จํานวน และรายการ
วัตถุดิบสิ นค้า
7. ระบบบัญชี แยกประเภท (General Ledger System) เป็ นศูนย์รวมของทุกระบบเพราะทุกระบบจะต้องบันทึก
รายการบัญชี ผา่ นไปยังบัญชี แยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
การขายสิ นค้ าและบริการ
กิจกรรมทางธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายย่อมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ซ้ ึงมีอยู่ 2 ประเภท
คือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็ นบริ การ ผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ ผลิตภัณฑ์
ที่เป็ นสิ นค้าสามารถมองเห็นได้ จับต้องหรื อสัมผัสได้ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็ นบริ การไม่สามารถมองเห็นได้ จับต้องสัมผัส
ไม่ได้การเสนอสิ นค้าและการบริ การจึงแตกต่างกัน
ความหมายของสิ นค้ าและบริการ
สิ นค้า หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีตวั ตน สามารถมองเห็นได้ จับต้องหรื อสัมผัสได้ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ สบู่ ตูเ้ ย็น
เสื้ อผ้า กระเป๋ า บ้าน รถยนต์ ฯลฯ
บริ การ หมายถึง ผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่มีตวั ตน ไม่สามารถมองเห็นได้จบั ต้องหรื อสัมผัสไม่ได้หรื อหมายถึ งกิจกรรมที่
จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นเกี่ยวกับความอํานวยความสะดวก ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถ
สร้างความพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การได้
ลูกหนี(้ Receivable)
สิ ทธิ เรี ยกร้องจากบุคคลอื่น ไม่วา่ จะเป็ นในรู ปของ เงินสดสิ นค้า หรื อบริ การ (นักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
,2538 ,หน้ า79) จากความหมายดังกล่าว ลูกหนี้จึงเป็ นสิ ทธิ เรี ยกร้องของกิจการในการที่จะให้บุคคลอื่นชําระหนี้ หรื อภาระ
ผูกพันที่มีต่อกิจการ โดยคาดหมายว่าจะได้รับชําระหนี้เต็มจํานวนเมื่อถึงกําหนดชําระการชําระหนี้ อาจชําระด้วยเงินสด
สิ นค้า บริ การ หรื อสิ นทรัพย์อย่างอื่น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต
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ประเภทของลูกหนี้
กิจการสามารถจัดประเภทลูกหนี้ที่เกิดขึ้น ได้เป็ น 2 ประเภท คือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- ลูกหนีก้ ารค้ า (Account Receivable หรื อ Trade Accounts Receivable)
หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการดําเนินการค้าตามปกติของธุ รกิจ (นักบัญชีและผู้สอบบัญชี รับอนุญาต,2544,หน้ า
72) ดังนั้น ลูกหนี้การค้าจึงเป็ นลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสิ นค้า หรื อการให้บริ การตามปกติของกิจการ
- ลูกหนีอ้ ื่น (Other Receivable)
หมายถึง ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนิ นการค้าตามปกติของธุ รกิจ (นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต,
2544, หน้ า72) ดังนั้นลูกหนี้ อื่นจึงเป็ นลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการขายสิ นค้า หรื อการให้บริ การตามปกติของกิจการ
ลูกหนี้ที่จดั เป็ นลูกหนี้อื่นของกิจการ เช่น ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงานหรื อกรรมการ รายได้อื่นค้างรับ ดอกเบี้ยค้าง
รับค่าเช่าค้างรับ เงินมัดจําการซื้อสิ นค้า ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะได้รับคืนจากกรมสรรพากร เป็ นต้น
การบันทึกบัญชี ลูกหนี้
กิจการจะบันทึกบัญชีลูกหนี้นบั ตั้งแต่วนั ที่มีการขายสิ นค้าหรื อบริ การ และวันที่รับชําระหนี้ จากลูกหนี้ การบันทึก
บัญชีมีดงั ต่อไปนี้
การบันทึกบัญชี ลูกหนีใ้ นวันทีม่ ีการขายสิ นค้ าหรื อบริการ
กิจการจะบันทึกลูกหนี้และรายได้ดว้ ยมูลค่าลูกหนี้ ณ วันขายสิ นค้า ด้วยราคาตามใบกํากับสิ นค้าก่อนหักส่ วนลด
เงินสด(Cash Discounts) หากกิจการมีนโยบายการให้ส่วนลดการค้า (Trade Discounts) เมื่อมีการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ
กิจการจะบันทึกบัญชี ด้วยมูลค่าลูกหนี้สุทธิ หลังจากหักส่ วนลดการค้าแล้วโดย
เดบิต บัญชีลูกหนี้

xx

เครดิต บัญชีขายหรื อรายได้ค่าบริ การ

xx

เครดิต บัญชีภาษีขาย

xx

หากมีการรับคืนเนื่องจากสิ นค้าที่ส่งไปไม่ตรงกับที่ลูกค้าสัง่ หรื อสิ นค้าชํารุ ดจะบันทึกรายการรับคืน โดย
เดบิต บัญชีรับคืนและส่ วนลด xx
เดบิต บัญชีภาษีขาย

xx

เครดิต บัญชีเงินสด/บัญชีลูกหนี้

xx
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ระบบขายและระบบลูกหนี้ (Account Receivable : AR)
การขายสิ นค้าถื อเป็ นงานหลักหนึ่งของกิ จการเป็ นแหล่งที่ก่อให้เกิ ดรายได้ของกิ จการผูบ้ ริ หารจึงให้ความสําคัญ
เป็ นอันมากในขณะเดียวกันระบบบัญชี ดา้ นการขายสิ นค้าก็ถือเป็ นระบบที่ช่วยให้ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนิ นกิจกรรมด้าน
การขายสิ นค้าให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพกิจกรรมในการหารายได้เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลาในองค์กรธุ รกิจ
ดังนั้นระบบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการบัญชีจึงมีบทบาทสําคัญในแง่ที่จะเป็ นกระบวนการที่เกิดรายได้และ
จะครอบคลุมถึ งงานทางธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและการเตรี ยมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการบริ หารกิจกรรมทางการตลาด
ธุ รกิจส่ วนใหญ่จะสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือธุ รกิจประเภทซื้ อมา-ขายไป และธุ รกิจบริ การ ซึ่ งธุ รกิจ 2 ประเภทนี้
จะมี ค วามแตกต่ า งในการลงบัญ ชี ที่ แ ตกต่ า งกัน แม้ว่า กระบวนการทางคอมพิ ว เตอร์ จ ะมี ค วามคล้า ยคลึ ง กัน โดย
กระบวนการขายด้วยคอมพิวเตอร์ จะมีลาํ ดับขั้นตอน
ดังนี้
1. รับคําสั่งซื้อจากลูกค้า (ถ้ามี)
2. ขายสด/ ขายเชื่อ
3. ลดหนี้/ เพิ่มหนี้
4. พิมพ์รายงานตรวจสอบใบส่ งของที่ครบกําหนด
5. จัดทําใบวางบิล
6. รับเงิน / รับช าระหนี้
7. พิมพ์รายงานตรวจสอบและรายงานวิเคราะห์ต่างๆ
การใช้ คอมพิวเตอร์ ในระบบบัญชี ลูกหนี้
การใช้คอมพิวเตอร์ ในระบบบัญชีลูกหนี้ เป็ นการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในระบบบัญชีลูกหนี้ แทนวิธีการทําด้วยมือ
ช่วยให้การทํางานมีความถูกต้องแม่นยําสะดวกรวดเร็ วทันเวลาระบบบัญชี ลูกหนี้ เป็ นระบบที่จดั การควบคุมเกี่ยวกับการ
เป็ นหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายทําให้สามารถควบคุมการบริ หารหนี้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทราบสถานะและการเคลื่อนไหว
ของบัญชี ลูกหนี้ ที่เกิดขึ้นช่ วยลดโอกาส ลดความสู ญเสี ยและความเสี่ ยงที่จะเกิ ดหนี้ สูญขึ้นได้ กิจการสามารถติดตามการ
เก็บชําระหนี้ ได้รวดเร็ วตามลําดับก่อนหลังการชําระหนี้ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิ นให้แก่กิจการได้ และยังสามารถ
วางแผนการบริ หารเงินสดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพระบบบัญชีลูกหนี้มีหน้าที่ในการจัดการให้ได้ขอ้ มูลในการบริ หารลูกหนี้
ทราบถึงรายละเอียดของลูกหนี้ จํานวนหนี้ ที่คา้ งชําระ ระยะเวลาที่คา้ งชําระ ตลอดจนการเคลื่อนไหวของบัญชี ลูกหนี้ของ
ลูกค้าแต่ละรายงานที่จดั ทําขึ้นจากโปรแกรมสําเร็ จรู ปในระบบบัญชีลูกหนี้ จะประกอบด้วยตัวอย่างรายงานดังต่อไปนี้
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- รายงานการวิเคราะห์การขาย
- รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- รายงานการรับชําระหนี้จากลูกหนี้
ระบบบัญชี เจ้ าหนี้ ( Account Payable: AP )
หมายถึ ง กระบวนการทางบัญชี หลังมีการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ และเมื่อหนี้ ครบกําหนดส่ งรายการหนี้ ให้ฝ่าย
การเงิน เพื่อดําเนิ นการขั้นตอนต่าง ๆ ทางการเงิน ตั้งแต่รับวางบิล เตรี ยมจ่ายให้เจ้าหนี้ จ่ายโดยเงินสด, เช็ค และการโอน
เงินผ่านธนาคาร ควบคุมการจ่ายเงินชําระหนี้ให้เจ้าหนี้ อย่างถูกต้อง รวมถึงช่วยในการจัดการเกี่ยวกับ ข้อมูลต่างๆ (Data)
ของเจ้าหนี้ เช่น วงเงินเครดิต(Credit Limit), เงื่อนไขการชําระเงิน (Terms of Payment) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้า
ต่าง ๆช่วยให้ทราบถึงสถานะของหนี้สิน (Aging) ที่มีอยูก่ บั เจ้าหนี้แต่ละราย แสดงประวัติการซื้ อสิ นค้า มีรายงานภาษีซ้ื อ
ภาษีขาย, ภงด 3, ภงด 53, Payment Voucher เป็ นต้น โดยสามารถนําข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์กระแสเงินสดออกจากบริ ษทั
และออกรายงานให้กบั ผูบ้ ริ หาร
ภาษีมูลค่ าเพิม่ ( Value Added Tax : VAT)
หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ นภาษีที่จดั เก็บหลังจากการขายสิ นค้า การให้บริ การและการนําเข้า ในปั จจุบนั จัดเก็บ
ภาษีในอัตราร้อยละ 7 ( รวมภาษีที่จดั เก็บให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ) กิจการที่ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ หากใน
กิจการมีรายได้ในกิจการมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี หรื อต่อรอบงวดบัญชี กิจการต้องทําการรจดทะเบียนเป็ น
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อขายสิ นค้าหรื อให้บริ การต้องออกใบกํากับภาษี เพื่อเรี ยกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การ พร้อมทั้งส่ งมอบใบกํากับภาษีให้แก่ผซู ้ ้ือสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การ
วิธีการคํานวณภาษีมูลค่ าเพิม่

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตอ้ งชําระหรื อขอคืน = ภาษีขาย – ภาษีซ้ื อ
ภาษีขาย > ภาษีซ้ื อ =

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ตอ้ งชําระ

ภาษีขาย < ภาษีซ้ื อ =

ภาษีที่มีสิทธิขอคืนหรื อขอเครดิตภาษี
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ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องทําการยืน่ แบบ รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ 30) ในทุกๆ เดือน กิจการ
ต้องทําการยืน่ แบบตามที่กรรมสรรพากรกําหนด ตั้งแต่วนั ที่ 1 - 15 ของเดือนถัดไป ถึงแม้วา่ กิจการจะมีรายได้ จากการขาย
สิ นค้าหรื อให้บริ การในเดือนภาษีน้ นั หรื อไม่ก็ตาม
ภาษีขาย ( Output Tax )
ภาษีขาย ( Output Tax) หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่กิจการที่ได้ทาํ การจดทะเบียน ทําการเรี ยกเก็บหลังจาก มี
ผูใ้ ช้บริ การและซื้อสิ นค้าของกิจการนั้นๆ
• ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่เสี ยภาษีจากการ ให้บริ การหรื อใช้บริ การ
ของกิจการ ไม่รวมถึงเพื่อการประกอบกิจการของตนเอง โดยตรง
ภาษีซื้อ (Input Tax)
ภาษีซ้ื อ ( Input Tax ) หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้จ่ายให้กบั ผูข้ ายสิ นค้า
หรื อผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นผูจ้ ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อซื้ อสิ นค้าหรื อชําระค่าบริ การเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน
ภาษีซ้ือที่จะนํามาหักได้น้ ีคลุมไปถึงภาษีซ้ือของสิ นค้าประเภททุนด้วย
ประเภทของภาษีซื้อ
ภาษีซื้อ สามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 2 ประเภท
1. ภาษีซื้อทีก่ ฎหมายให้ นํามาหักออกจากภาษีขายหรื อขอคืนภาษีซื้อ
ต้องเป็ นภาษีซ้ื อที่เกิดจากการซื้อสิ นค้าหรื อการให้บริ การที่ถูกเรี ยกเก็บจากผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
รายอื่น หรื อที่เกิดจากการนําเข้าสิ นค้า การรับโอนสิ นค้า และเป็ นการขายทอดตลาดทรัพย์สิน การชําระราคาค่าบริ การหรื อ
ชําระราคาสิ นค้า ให้กบั ผูป้ ระกอบการที่อยูน่ อกราชอาณาจักร และการรับโอนสิ นค้าหรื อรับโอนสิ ทธิ บริ การในการขาย
สิ นค้าหรื อการให้บริ การที่ได้เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 โดยสิ นค้าหรื อบริ การ ต้องนํามาใช้ในการประกอบ
กิจการของตน และไม่สามารถนํามาเป็ นภาษีซ้ือที่นาํ มาหักออกจากภาษีขายหรื อขอคืนภาษีซ้ือได้
2. ภาษีต้องห้ าม
ภาษีซ้ื อต้องห้าม หมายถึง ภาษีซ้ือที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ไม่สามารถ นํามาหักออกจาก
ภาษีขายในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อนํามาขอคืนภาษีซ้ือได้
ลักษณะภาษีของซื้อต้ องห้ าม
1. ไม่ มีใบกํากับภาษี หรื อไม่ สามารถนํามาแสดงใบกํากับภาษีได้
- ไม่มีใบกํากับภาษี ที่อาจจะเกิดโดย ผูข้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การไม่ออกใบกํากับภาษี หรื อออก ใบกํากับภาษีที่
มีการระบุชื่อเป็ นชื่ อที่มิใช่ชื่อผูร้ ับซื้อสิ นค้าหรื อรับบริ การ
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- มีใบกํากับภาษีแต่ไม่สามารถนํามาเปิ ดเผยได้วา่ ใบกํากับภาษีน้ นั มีการชําระภาษีซ้ือ เป็ นกรณี ที่ได้ซ้ือสิ นค้า
หรื อรับบริ การจริ ง แต่ไม่อาจนําแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้
2. กรณีทใี่ บกํากับภาษีมีข้อความไม่ ถูกต้ องหรื อไม่ สมบูรณ์ในส่ วนทีเ่ ป็ นสาระสํ าคัญ
3. ภาษีซื้อทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องโดยตรงกับการประกอบกิจการ
4. ภาษีซื้อทีเ่ กิดจากรายจ่ ายเพื่อการรับรองหรื อทีล่ กั ษณะเดียวกัน
- ค่ารับรองหรื อค่าบริ การไม่วา่ จะจ่ายเพื่อการรับรองหรื อให้บริ การแก่บุคคลใด ๆ และ ไม่วา่ อํานวยประโยชน์
แก่กิจการหรื อไม่ก็ตาม เช่น ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น
ๆ ทํานองเดียวกัน
- ค่าสิ่ งของหรื อประโยชน์ที่ให้แก่บุคคลซึ่ งได้รับการรับรองหรื อรับบริ การและบุคคลอื่น
5. ภาษีซื้อตามใบกํากับภาษีทอี่ อกโดยผู้ไม่ มีสิทธิออกใบกํากับผู้ทไี่ ม่ ม่สามารถออกใบกํากับภาษี มีดังนี้
- บุคคลที่มิได้เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มิได้อยูภ่ ายในราชอาณาจักร
- ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ที่ทรัพย์สินถูกนําออกมาขายทอดตลาดหรื อขายโดยวิธีอื่นหรื อโดย
บุคคลอื่น
6. ภาษีซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่ าเพิม่ (ฉบับที่ 42)
- ภาษีซ้ือที่เกิดจากการซื้อ เช่าชื้อ หรื อทําการรับโอนรถยนต์นง่ั และรถยนต์โดยสารที่มีที่นง่ั ไม่เกิน 10 คน
ตามกฎหมายแล้ว ไม่สามารถนํามาใช้สาํ หรับการขายรถยนต์นง่ั และรถยนต์โดยสารที่มีที่นง่ั ไม่เกิน 10
คน มาหักออกได้
เงื่อนไขทีส่ ํ าคัญของใบกํากับภาษีซื้อ
1. ต้องเป็ นรายการที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ตอ้ งเสี ยภาษีมูลค่าเพิม่ โดยคํานวณ ด้วยวิธีภาษีขายหักภาษีซ้ือ
2. ต้องเป็ นการซื้อสิ นค้าหรื อรับบริ การจากผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
3. ผูข้ ายได้ออกตามหลักเกณฑ์วธิ ี การ และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดให้ใช้เป็ นหลักฐานใน การหักภาษีซ้ือของผู ้
ซื้ อ
4. ต้องไม่ใช่ภาษีซ้ือที่กฎหมายไม่ให้นาํ มาหักในการคํานวณภาษี
5. กรณี ที่มีใบกํากับภาษี แต่ไม่อาจแสดงใบกํากับภาษีได้วา่ มีการชําระภาษีซ้ือตามมาตรา 82/5 (1) แห่งประมวล
รัษฎากรให้ผปู ้ ระกอบการมีสิทธิ นาํ ภาษีซ้ือไปหักในการคํานวณ ภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
- ใบกํากับภาษี ถูกทําลายโดยเหตุสุดวิสัย เช่น อัคคีภยั อุทกภัย หรื อวาตภัย ซึ่ งต้องมี หลักฐานทางราชการ
หรื อหลักฐานอื่นที่เชื่ อถือได้วา่ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวจริ ง
- ผูป้ ระกอบการไม่สามารถขอใบแทนใบกํากับภาษีจากผูข้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การได้ เนื่ องจากผูข้ าย
สิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การไม่สามารถออกใบแทนใบกํากับภาษีได้เพราะเหตุสุดวิสัย
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6. ต้องไม่ใช่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรื อเพื่อการอื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่วา่ จะจ่ายเพื่อการ
รับรองหรื อให้บริ การแก่บุคคลใด ๆ และไม่วา่ จะอํานวยประโยชน์แก่กิจการหรื อไม่ก็ตาม
7. ต้องไม่ใช่ค่าสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลซึ่ งได้รับการรับรองหรื อรับบริ การ ตามข้อ 6. และบุคคล
อื่น
8. ต้องไม่ใช่ภาษีซ้ือที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรื อรับโอนรถยนต์นงั่ และรถยนต์โดยสาร ที่มีที่นง่ั ไม่เกิน 10
คน และภาษีซ้ือที่เกิดจากการซื้อสิ นค้าหรื อการรับบริ การที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดงั กล่าวเช่น ค่านํ้ามัน ค่าอะไหล่
9. กรณี ที่มีการนําเข้าสิ นค้าให้ตรวจใบเสร็ จรับเงินที่กรมศุลกากรออกให้พร้อมกับใบขนขาเข้าว่าเป็ นของ
ผูป้ ระกอบการที่ตรวจจริ ง และนํามาถือเป็ นใบกํากับภาษีซ้ือเพื่อขอหัก ภาษีซ้ือที่ได้ชาํ ระไปแล้ว เนื่องจากการ
นําเข้าสิ นค้า
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รายละเอียดโปรแกรมสํ าเร็จรู ป CD Organizer
1. ถูกต้องตามหลักประกาศสรรพากร ฉบับ 63 และ ฉบับ 89
2. ง่ายต่อการใช้งานด้วยระบบการทํางานด้วยเมนู (Pull Down Menu)
3. สามารถเข้าถึงจุดที่ตอ้ งการทํางานได้อย่างรวดเร็ ว (Hot Key)
4. สามารถสอบถาม วิธีการใช้งานได้ในขณะทํางานใน แต่ละหน้าจอนั้น ๆ (Online Help)
5. การทํางานเป็ นแบบปรับปรุ งข้อมูลทันที ทันเหตุการณ์ (Online Interactive)
6. ทุกระบบจะส่ งข้อมูลโยงถึงกัน ทําให้ลดการทํางานที่ซ้ าํ ซ้อน เช่น เมื่อป้ อนบิลจะได้ใบ Invoice, บัญชีลูกหนี้ ,
การ์ ดลูกหนี้, สต๊อกการ์ ด, ภาษีขาย
7. แสดงรายงานได้ท้ งั ทางจอภาพและเครื่ องพิมพ์ หรื อส่ งไประบบอื่น ๆ ได้ท้ งั MS WORD, EXCEL
8. มีเมนูการทํางานทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
9. สามารถใช้ขอ้ มูลร่ วมกันได้ในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)
10. กรณี ยงั ไม่มีระบบเครื อข่าย Lan สามารถนําข้อมูลจากอีกเครื่ องหนึ่ง มาปะรวม กับอีกเครื่ องหนึ่งได้
การทํางานอย่ างมีประสิ ทธิภาพของโปรแกรม CD Organizer
ลดการทํางานซํ้าซ้อน ด้วยระบบบัญชี CD Organizer จะช่ วยให้การทํางานลดความซํ้าซ้อนไปได้เป็ นอย่างมาก
ตัวอย่าง เช่น
• เมื่อป้ อน บิลขาย ด้วยระบบ CD Organizer แทนการพิมพ์ดีดด้วยมือผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ
o ได้ใบบิล/ใบส่ งของ ที่สะอาด ปราศจากการ ลบ/ขีด/แก้ไข
o ได้ รายงานภาษีขาย ส่ งสรรพากร
o ได้การ์ ดลูกหนี้ / ระบบติดตามหนี้
o ได้การ์ ดสต็อกสิ นค้า
o พิมพ์ ใบวางบิล ได้โดยอัตโนมัติ
o รายงานสรุ ปยอดขายเพื่อไปช่วยคิด คอมมิชชัน่
• เช่นเดียวกัน เมื่อป้ อน ซื้อสิ นค้า ผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ
o ได้ รายงานภาษีซ้ือ ส่ งสรรพากร
o ได้การ์ ดเจ้าหนี้
o ได้การ์ ดสต็อกสิ นค้า
o พิมพ์ ใบรับบิล ได้โดยอัตโนมัติ
• และเมื่อถึงกําหนดชําระ ลูกหนี้ มาชําระเงิน ผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ
o ได้การ์ ดลูกหนี้ โดยสมบูรณ์
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o รายงานสรุ ปยอดเก็บเงินเพื่อไปช่วยคิด คอมมิชชัน่
• และเมื่อถึงกําหนดชําระ ชําระเงินให้เจ้าหนี้ ผลที่จะได้ตามมาโดยอัตโนมัติ คือ
o ได้การ์ ดเจ้าหนี้ โดยสมบูรณ์
• จากการป้ อนรายการดังกล่าว ระบบ CD Organizer จะทําการลงบัญชี DR, CR ให้อตั โนมัติ
o ลงสมุดบัญชีรายวัน
o ลงบัญชีแยกประเภท
o ทํา งบกําไร-ขาดทุน
o ทํา งบดุล, งบทดลอง ให้โดยอัตโนมัติ
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บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงานและรายละเอียดของโครงงาน
4.1 ผลของการปฏิบัติและรายละเอียดโครงงาน
การปฏิบตั ิการทั้งหมดไม่วา่ จะเกี่ยวข้องหรื อไม่กบั การปฏิบตั ิงาน หลังจากจบฝึ กสหกิจศึกษาทํา ให้รู้ถึง
ประสบการณ์จากการทํางานจริ ง ผลที่ได้รับ คือความรู ้ เทคนิค ต่าง ๆ การทํางานที่เป็ นมืออาชีพ
จากการที่ผจู ้ ดั ทําเข้าฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจกับ บริ ษทั เอ็นที แอบโซลูท จํากัด ซึ่ งเป็ นสํานักงานรับจัดทําบัญชีให้แก่
บริ ษทั ต่าง ๆ ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย ผูจ้ ดั ทําได้เรี ยนรู ้การจัดทําบัญชีดว้ ยระบบโปรแกรมซอฟแวร์ CD organizer
ผูจ้ ดั ทําได้ฝึกปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี โดยความรับผิดชอบจะอยูท่ ี่ การคียภ์ าษีซ้ื อ ภาษีขายเป็ นส่ วน
ใหญ่ และการยืน่ แบบภาษีหกั ณ ที่จ่าย ในเว็บกรมสรรพากร

ขั้นตอนการบันทึกบัญชี
การบันทึกบัญชี ดว้ ยระบบโปรแกรมนั้นมีความแม่นยําและรวดเร็ วกว่าการลงบัญชี ดว้ ยมือ ทําให้เราประหยัดเวลาและ
ระบบบัญชีน้ นั มีความถูกต้องแม่นยํามากขึ้น ซึ่ งขั้นตอนแรกนั้นเราต้องดูก่อนว่ากิจการนั้นจัดตั้งขึ้นเป็ น บริ ษทั จํากัด,ห้าง
หุ น้ ส่ วนจํากัดหรื อห้างร้าน ต่างๆ และดําเนินกิจการในรู ปแบบกิจการใด อาทิ เช่น กิจการซื้อขายสิ นค้า หรื อ การผลิต
สิ นค้าเพื่อส่ งออก เมื่อทราบแล้วในขั้นตอนต่อไปก็ตอ้ งมีบิลซื้อแหละบิลขายเพือ่ นํามาคียภ์ าษีซ้ือและภาษีขายในแต่ละ
เดือน เมื่อได้ภาษีซ้ือและขายแล้วเราก็นาํ ภาษีซ้ือและขายไปคํานวณเพื่อยืน่ แบบ ภ.พ.30 ทุก ๆเดือนๆ และต้องมีการยืน่
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53 เป็ นอันเสร็ จการคียบ์ ิลซื้อขายในแต่ละเดือน
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ภาพที่ 4.1 ภาพของระบบบัญชี ของโปรแกรม CD Organizer

ตารางที่ 1.1 รายงานภาษีซื้อ

การบันทึกภาษีซื้อ-ภาษีขายลงในโปรแกรม
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ขั้นตอนที1่ เข้ าโปรแกรม CD Organizer และการเปลี่ยนชื่ อบริษัท
 เปิ ดโปรแกรม CD Organizer

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่ างหน้ าแรกของโปรแกรม
เมื่อใส่ รหัสผ่านเสร็ จสมบูรณ์แล้วสามารถเปลี่ยนชื่อบริ ษทั ที่ตอ้ งการจะคียข์ อ้ มูลได้ ด้วยวิธีการเปลี่ยนช่องบริ ษทั ตาม
ตัวอย่าง ภาพที่ 4.2
 เมนูป้อน > เปลี่ยนชื่อบริ ษทั

ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างการแก้ ไข/เปลีย่ นบริษัท
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 กด Ctrl+F ( เพื่อทําการพิมพ์ชื่อบริ ษทั ที่ตอ้ งการ ) > ทําเครื่ องหมาย  ที่ช่อง Wrap around > Find Next

ภาพที่ 4.4 ตัวอย่ างการค้ นหาชื่ อบริษัททีต่ ้ องการเปลี่ยน
วิธีการตรวจสอบใบกํากับภาษีซื้อก่ อนลงบัญชี
อันดับแรกก่อนการคียภ์ าษีซ้ือคือการดูเอกสารใบกํากับภาษีซ้ือสิ นค้าว่าถูกต้องตามหลักการลงบัญชีหรื อไม่
ใบกํากับภาษี (Tax Invoice) แบบเต็มรู ปผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับใบกํากับภาษี แบบเต็มรู ป
จากการซื้อสิ นค้าหรื อรับบริ การสามารถนําภาษีซ้ือที่เกิดขึ้นมาหักออกจากภาษีขาย ในการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อขอ
คืนภาษีซ้ือ เว้นแต่เป็ นภาษีซ้ื อต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนดจะ ไม่สามารถนํามาหักออกจากภาษีขายในการคํานวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อขอคืนภาษีซ้ือได้ลกั ษณะ ใบกํากับภาษีแบบเต็มรู ป ต้องมีขอ้ ความตามนัยมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ดังนี้
1. คําว่า “ใบกํากับภาษี” ในที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่อ ที่อยูแ่ ละเลขประจํา ตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกใบกํากับภาษี
3. ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
4. หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเล่ม (ถ้ามี)
5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ
6. จํานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คาํ นวณจากมูลค่าของสิ นค้า ต้องแยกออกจากราคาของสิ นค้าได้ชดั เจน
7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกํากับภาษี
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 ตัวอย่ างใบกํากับภาษีซื้อแบบเต็มรูปแบบและทีถ่ ูกต้ องตามหลักการลงบัญชี

ภาพที่ 4.5 ตัวอย่ างใบกํากับภาษีซื้อ
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการเข้ าระบบเพื่อคีย์ภาษีซื้อลงในโปรแกรม
 ไปที่เมนูที่ ซื้ อ > ซื้ อสิ นค้า (ส่ งทันที)

ภาพที่ 4.6 ตัวอย่ างเข้ าระบบบันทึกภาษีซื้อ
 เลือกกําหนดรู ปแบบการป้ อน > SET รู ปแบบการป้ อน ดังรู ปภาพที่ 4.7

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่ างขั้นตอนการกําหนดรู ปแบบป้ อน

21

 คลิกที่ไม่อตั โนมัติ และกด OK ตามตัวอย่างรู ปที่ 4.8 และกด OK อีกครั้ง ดังภาพที่ 4.9

ภาพที่ 4.8 ตัวอย่ างการเลือกรู ปแบบการป้ อน แบบไม่ อตั โนมัติ

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่ างการแก้ไขรูปแบบการป้ อนขั้นตอนสุ ดท้ าย
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หมายเหตุ : โดยส่ วนใหญ่ใบกํากับภาษีซ้ือ จะเลือก คียแ์ บบไม่อตั โนมัติอยูแ่ ล้ว ส่ วนอัตรา VAT ถ้าใบกํากับภาษี ที่เรา
กําลังจะคียน์ ้ นั เป็ นใบกํากับภาษีท่ีรวม VAT มาให้อยูแ่ ล้วสามารถเลือก “ ราคารวม VAT ” แล้วกด OK ได้ทนั ที ( โดย
ส่ วนใหญ่แล้ว ราคาที่รวม VAT มาแล้วนั้น จะมักเป็ นสิ นค้าที่ซ้ือด้วยเงินสด หรื อใบกํากับภาษีอย่างย่อ )
การ SET รู ปแบบการป้ อนนั้น ส่ วนใหญ่มกั จะเลือกเฉพาะใบกํากับภาษีซ้ือ เพราะเลขที่ใบกํากับภาษีไม่สามารถ RUN ได้
เนื่องจากเป็ นการซื้ อสิ นค้าที่ไม่ได้มาจากร้านเดียวกันทั้งหมด รวมถึงการซื้ อสิ นค้าที่จะนํามาเป็ นวัตถุดิบต่าง ๆ จึงต้อง คีย ์
เลขที่ INVOCE ตามใบกํากับภาษีน้ นั ๆ
ตัวอย่ างการคีย์ภาษีซื้อลงในโปรแกรม
1. พิมพ์วนั ที่ซ้ื อ และ วันที่ Vat ต้องตรงกัน
2. พิมพ์เลขที่ซ้ือ และ ใบแจ้งหนี้/ ใบกํากับภาษี
3. เลือกเจ้าหนี้ที่แสดงตามใบกํากับภาษี ที่คียข์ อ้ มูล
4. วันที่นดั ชําระ ถ้าเป็ นเงินเชื่ อ ใส่ 30 แต่ถา้ เป็ นเงินสดต้องเปลี่ยนเป็ น 0
5. รหัสสิ นค้าและจํานวน เป็ น 1 เสมอ
6. ราคา พิมพ์ตามบิล ที่ตอ้ งการจะคีย ์
7. ตรวจสอบยอด VAT ว่าตรงกับบิลหรื อไม่ ( ยอด VAT นั้นถ้าโปรแกรมจะคํานวณให้เองหลังจากที่ คียร์ าคาลงใน
โปรแกรมแล้ว )

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่ างการบันทึกบัญชี การซื้อสิ นค้ า
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ถ้ารหัสผูข้ ายหรื อเจ้าหนี้ยงั ไม่เคยมีขอ้ มูลเลยนั้นสามารถเพิ่มได้ดงั ตัวอย่าง ภาพที่ 4.11 และ 4.12
 เริ่ ม > ข้อมูล ผูข้ าย/เจ้าหนี้ > รวบรวมข้อมูลจ้าหนี้

ภาพที่ 4.11 ตัวอย่ างการเพิม่ เจ้ าหนี้
 การเพิม่ ชื่อ เจ้าหนี้ในกรณี ที่ตอ้ งการตั้งรหัสให้เรี ยงกับตัวอักษรเดิมที่เคยตั้งในแล้วนั้นสามารถ พิมพ์ ? + Enter
ในช่อง รหัส แล้วใช้เมาส์เลื่อนดูได้
o 1. พิมพ์ รหัส เจ้าหนี้ที่ตอ้ งการจะตั้ง
o 2. คลิกที่ช่อง คํานําหน้า แล้วพิมพ์ อย่างเช่น หจก. บจก. บมจ. หจก หรื อร้าน เป็ นต้น
o 3. คลิกที่ชื่อ เพื่อ ทําการพิมพ์ชื่อบริ ษทั ที่ตอ้ งการจะเพิ่ม
o 4. ใช้เมาส์คลิกที่เก็บข้อมูล เมื่อตรวจสอบว่าเรี ยบร้อยแล้ว
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ภาพที่ 4.12 ตัวอย่ างการเพิม่ เจ้ าหนี้
ขั้นตอนที่ 3 การพิมพ์ หน้ ารายงานภาษีซื้อ
 ซื้ อ > พิมพ์รายงาน > รายงานภาษีซ้ือ

ภาพที่ 4.13 ตัวอย่ างการพิมพ์ หน้ ารายงานภาษีซื้อ
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ใส่ วนั ที่ต้งั แต่วนั ที่ 1 ของเดือนจนถึงวันที่สิ้นเดือนของรอบเดือนภาษีที่เราต้องการจะปริ้ น
หน้ารายงาน ดังภาพที่ 4.14

ภาพที่ 4.14 ตัวอย่ างตั้งวันที่ภาษีก่อนพิมพ์ รายงาน
 คลิกที่ช่อง เรี ยงตามวันที่ > OK
โดยการใช้ลกั ษณะการเรี ยงตามวันที่ ที่ใบกํากับภาษี ซื้อนั้น เพราะหากใบกํากับภาษี ที่คียไ์ ป เกิดมีปัญหาในภายหลังจะ
สามารถนํากลับมาค้นหาเพื่อแก้ไขได้อย่างง่ายขึ้น

ภาพที่ 4.15 ตัวอย่ างการกําหนดรูปแบบการพิมพ์
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การเลือกลักษณะการพิมพ์ของใบกํากับภาษีซ้ือให้เรี ยงตามวันนี่น้ นั เป็ นเพราะว่าเมื่อเวลาย้อนกลับมาดูหน้ารายงาน
เอกสารหรื อการเช็คเอกสารจะสามารถเช็คได้ง่ายโดยดูตามวันที่ของเอกสารและง่ายต่อการแก้ไขภายหลัง
เมื่อกําหนดรู ปแบบการพิมพ์แล้วก็จะได้หน้ารายงานภาษีซ้ือดังตัวอย่าง ภาพที่ 4.16
และเมื่อกดที่ภาพเครื่ องปริ้ นที่หน้รายงานก็จะได้ รายงานภาษีซ้ือที่สมบูรณ์สามารถนําไปยืน่ แบบเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อ
แบบ ภ.พ .30 ที่เว็บกรมสรรพากรได้

ภาพที่ 4.16 ตัวอย่ างหน้ ารายงานภาษีซื้อ
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ตารางที่ 1.3 รายงานภาษีขาย

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเข้ าระบบเพื่อบันทึกบิลภาษีขายลงในโปรแกรม
 เมนู ขาย > ขายส่ งสิ นค้า(ทันที)

ภาพที่ 4.17 ตัวอย่ างเข้ าระบบบันทึกภาษีขาย
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 SET รู ปแบบการป้ อน ( ตามภาพที่ 4.18 ) > เลือกที่ช่องอัตโนมัติ ( ตามภาพที่ 4.19 ) > OK

ภาพที่ 4.18 ตัวอย่ างการกําหนดรู ปแบบการป้ อน

ภาพที่ 4.19 ตัวอย่ างการกําหนดรู ปแบบ
ในการกําหนดรู ปแบบการบันทึกบิลขาย โดยเลือกรู ปแบบการป้ อนแบบอัติโนมัติน้ นั เป็ นเพราะว่าในการขายสิ นค้า
ของแต่ละกิจการนั้นโดยส่ วนมากแล้ว เลขที่บิลจะเรี ยงเลขตามลําดับของการขายแต่ละเดือนและตามวันที่ที่ขายอยูแ่ ล้ว
เมื่อเรานํามาบันทึกลงในโปรแกรมนั้นโปรแกรมก็จะ RUN เลขที่บิลให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ตอ้ งคียเ์ ลขที่บิลลงไปอีก
ครั้งในโปรแกรม
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ขั้นตอนที่ 2 ตัวอย่ างการคีย์ใบกํากับภาษีขาย
เข้าสู่ หน้าการบันทึกภาษีขาย ก่อนจะทําการคียต์ อ้ งดูช่อง #เลขทีบ่ ิลขาย ว่าเลขที่บิลรันตรงกับใบกํากับภาษีขาย บิล
แรกของเดือนนั้น ๆ ที่ขายไปหรื อไม่ ถ้าไม่ตรงต้องแก้ไขเลขที่ใบกํากับภาษีขาย เลขที่บิลที่ไม่มีน้ นั เป็ นบิลยกเลิก

ภาพที่ 4.20 ตัวอย่ างใบกํากับภาษีขาย
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ภาพที่ 4.21 ตัวอย่ างการดูเลขทีใ่ บกํากับภาษีขายบันทึก
ตัวอย่ างการคีย์บิลขายเพื่อบันทึกภาษีขาย
• 1. พิมพ์วนั ที่ ขายตามบิลที่กาํ ลังทําการคีย ์
• 2. พิมพ์เลขที่บิล ( ตรวจสอบดูเลขที่ให้ถูกต้องเพื่อเกิดมีปัญหาภายหลังจะได้ตรวจสอบได้ )
• 3. เลือกรหัสลูกค้า ( ถ้าไม่มีรหัสชื่อลูกค้าสามารถเพิ่มได้ )
• 4. การกําหนดชําระ ถ้าเป็ นเงินสด ให้ เปลี่ยนจาก 30 เป็ น 0 แต่ถา้ ขายป็ นเงินเชื่ออยูแ่ ล้วไม่ตอ้ งเปลี่ยน
• 5. รหัสสิ นค้าและจํานวน เป็ น 1 เสมอ
• 6. พิมพ์ราคาที่ขายตามบิล
• 7. ตรวจสอบยอด VAT ว่าตรงกับบิลหรื อไม ปกรติแล้วถ้าต่าง จะต่างไม่เกิน 0.01 เท่านั้น
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ภาพที่ 4.22 ตัวอย่างการบันทึกบิลขายลงโปรแกรม
 เก็บข้อมูล(F5) > OK

ภาพที่ 4.23 ตัวอย่ างการบันทึกข้ อมูล
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 ถ้ามีการเปลี่ยน CR,DR ก็สามารถเปลี่ยนได้ในขั้นตอนสุ ดท้ายของการบันทึกข้อมูล ตามภาพ 4.24 > แล้วกด ESC

ภาพที่ 4.24 ตัวอย่ างการเปลี่ยน DR,CR
ถ้ามีการขายเป็ นเงินสด การลงบัญชีจะเป็ น
DR. เงินสด
CR. ภาษีขาย
CR.รายได้จากการขายสิ นค้า – ในประเทศ
ถ้าใบกํากับภาษีขายนั้นเป็ นเงินเชื่อ การลงบัญชีจะเป็ น
DR. ลูกหนี้การค้า –ในประเทศ
CR. ภาษีขาย
CR. รายได้จากการขายสิ นค้า – ในประเทศ
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ขั้นตอนที่ 3 การพิมพ์ หน้ ารายงานภาษีขาย
เมื่อคียเ์ สร็ จแล้วต้องการที่จะปริ้ นรายงานภาษีขายสามารถปริ้ นออกมาได้โดย
 ขาย > พิมพ์รายงาน > รายงานภาษีขาย

ภาพที่ 4.25 ตัวอย่ างการเข้ าปริ้นหน้ ารายงาน
 ใส่ วนั ที่ตามรอบเดือนภาษีที่เราต้องการตาม ภาพ ตัวอย่างที่ 4.25 > OK

ภาพที่ 4.26 ตัวอย่างใส่ วนั ที่รอบภาษี
เมื่อใส่ วนั ที่แล้ว เลือกลักษณะการพิมพ์โดยเลือกลักษณะการพิมพ์แบบ เรี ยงตามเลขที่เอกสาร เพราะบิลขายจะ
เรี ยง เลขที่บิลเพื่อง่ายต่อการ รี เช็ค หรื อหากมีขอ้ ผิดพลาดจะได้กลับมาแก้ไขได้ง่ายโดยการค้นหาตามเลขที่บิล
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ภาพที่ 4.27 ตัวอย่ างเลือกลักษณะการพิมพ์
เมื่อเลือกลักษณะการพิมพ์เรี ยบร้อย กด OK เรี ยบร้อยจะได้หน้ารายงานภาษีขายดังภาพตัวอย่าง ที่ 4.27 ซึ่ง
โปรแกรมจะคํานวณ ยอดภาษีของเดือนนั้นมาเรี ยบร้อย เราสามารถนําไปคํานวณกับภาษีซ้ื อเพื่อนําไปยืน่ แบบเสี ยภาษีได้
ทันที
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ภาพที่ 4.28 ตัวอย่ างหน้ ารายงานภาษีขาย
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติโครงงานสหกิจ
หลังจากปฏิบตั ิงาน ณ บริ ษทั เอ็นที แอบโซลูท จํากัด ซึ่ งเป็ นสํานักงานรับจัดทําบัญชี และกฎหมายโดยให้คณะ
ผูจ้ ดั ทํา ได้รับ มอบหมายให้ท าํ หน้า ที่ เรื่ องของการลงบัญชี ภาษี ซ้ื อ ภาษี ข าย ของบริ ษทั ที่ ท างสํานัก งานรั บจัดทํา ด้วย
โปรแกรมบัญชีสาํ เร็ จรู ป ส่ งผลให้เกิดประโยชน์จากโครงงานสหกิจ หลายๆ ด้านดังนี้
5.1.1 ประโยชน์ ต่อนักศึกษา และต่ อสถานประกอบการ
5.1.1.1 ช่วยให้เข้าใจในการทํางานของระบบโปรแกรมบัญชีสาํ เร็ จรู ป CD Organizer
5.1.1.2 ทําให้รู้ถึงการปฏิ บตั ิงานทางบัญชี ท้ งั ระบบในกิจการซื้ อขายสิ นค้ารวมทั้งทราบถึงเอกสารทาง
บัญชีที่ถูกต้องเพื่อนํามาบันทึกบัญชีต่อไป
5.1.1.3 ทําให้การจัดทําบัญชี เป็ นไปอย่างถู กต้องแม่นยํา และเป็ นไปตามกําหนดเวลา โดยมี ขอ้ มู ล ที่
ทันสมัยอยูเ่ สมอ หาก เกิดปั ญหาสามารถแก้ไขเองได้อย่างรวดเร็ ว ประหยัดเวลาในการจัดทําบัญชี ซ่ ึ งทํา
ให้สามารถปฏิบตั ิงานอย่างอื่นได้มากขึ้น
5.1.2 ข้ อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 เอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีรวมถึงข้อมูลต่างๆ ของกิจการบางรายอาจมีการส่ งเอกสาร
ให้ล่าช้า จึงทําให้การจัดทําบัญชีไม่เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด
5.1.2.2 ขณะปฏิบตั ิงานทางการบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชี CD Organizer และอุปกรณ์ไอทีในสํานักงาน
อาจมีการขัดข้อง
5.1.2.3 บุคลากรในสํานักงานบางรายโดยเฉพาะพนักงานใหม่ยงั ขาดความรู ้ความชํานาญในการใช้ระบบ
โปรแกรม CD Organizer เป็ นผลให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการปฏิบตั ิงาน ทําให้ตอ้ งแก้ปัญหาอยู่
บ่อยครั้ง จึงเป็ นสาเหตุของการทํางานล่าช้า
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
5.1.3.1 ควรมีการติดต่อและนัดรับเอกสารล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อนการลงบันทึกบัญชี หากมีขอ้ สงสัยหรื อไม่แน่ใจ เกี่ยวกับระบบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้
สอบถามกับทางผูป้ ระกอบการให้แน่ชดั
5.1.3.2 ควรมีบุคลากรที่มีความรู ้ความชํานาญในการดูแลเรื่ องระบบโปรแกรมและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ที่จะทําให้สามารถแก้ปัญหาได้ทนั ท่วงที โดยส่ งบุคลากรในสํานักงานไปฝึ กอบรมเป็ นครั้งคราว
5.1.3.3 จัดฝึ กอบรมพนักงานใหม่ภายในองค์กร เรื่ องการใช้โปรแกรมให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
พร้อมจัดทําคู่มือ
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5.2.1 ข้ อดีของปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้เรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานจริ งกับบริ ษทั เกี่ยวกับการทําบัญชีโดยตรง
5.2.1.2 ทําให้เราเรี ยนรู ้การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าปรับตัวเข้าหาบุคคลในสังคมใหม่
5.2.1.3 ทําให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นต่อหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายและมีวนิ ยั ในการตรงต่อเวลา
มากขึ้น
5.2.1.4 ทําให้เราเติบโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีอนาคตที่มน่ั คงได้
5.2.1.5 ได้รับความรู ้ทางด้านการทําบัญชี เพื่อนําไปใช้ในชี วิตจริ งได้และการวางแผนการประกอบอาชี พ
ในอนาคต
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1ไม่มีความชํานาญและขาดความรู ้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป CD Organizer
5.2.2.2 มีการวิเคราะห์เอกสารในการบันทึกบัญชีผดิ พลาด
5.2.2.3 ช่วงแรกๆยังใช้เครื่ องใช้สาํ นักงานไม่ค่อยถูก เช่น เครื่ องสแกนเอกสาร เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ อง
ปริ้ นเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
5.2.3 ข้ อเสนอแนะงานสหกิจศึกษาหรื อการจัดทํารายงานสหกิจศึกษา
5.2.3.1 สอบถามพี่เลี้ยง หรื อ ค้นคว้าวิธีใช้ โปรแกรมในอินเตอร์ เน็ต
5.2.3.2 อ่านหรื อทบทวนบทเรี ยนที่เคยเรี ยนมา ย้อนหลัง
5.2.3.3 สังเกตวิธีการใช้จากพนังงานในองค์กร หรื อ ถ้าไม่แน่ใจก็สอบถาม เพื่อความแน่ใจก่อนการ
ลงบัญชี
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