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บทคัดยอ 

โครงงาน น้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัช ี     

ในการปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ บริษัท เอ็น .ที.แอบโซลูท จํากัด ซึ่งประกอบกิจ การ

ใหบริการจัดทําบัญชีตรวจสอบบัญชี วางแผนบัญชี ใหคําปรึกษาทางดานบัญชี  และภาษีอากรตางๆ เปนตน

โดยกิจการ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี ไดแก  CD Organizer เปนเคร่ืองมือ ชวยในการ ปฏิบัติงาน

ทางการบัญชี และภาษีอากรใหแกผูรับบริการสะดวก รวดเร็วถูกตองและทันตามระยะเวลากําหนด 

              จากการ เขารับการ ปฏิบัติงานสหกิจที่ บริษัท เอ็นที แอบโซลูท จํากัด  คณะผูจัดทําไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติงานในตําแหนง  ผูชวยพนักงานบัญชี ซึ่งรับผิดชอบในงานที่ เกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี

และภาษีอากร เชน การบันทึกบัญชีซื้อ-ขายสนิคา , การจัดทําแบบภาษีหัก ณ ที่จาย ,  ภาษีมูลคาเพิ่ม            

ผานโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชี  CD Organizer เปนตน คณะผูจัดทํามีวัตถปุระสงคในการนําความรูมาพัฒนา

ทักษะในการปฏิบัติงานบัญช ี จึงเสนอหัวขอโครงงานภายใตชื่อ เร่ือง “ การจัดทําบัญชีกิจการซื้อ-ขาย สินคา 

ดวยระบบโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชี CD Organizer ” 

โครงงานดังกลาวสามารถอธิบายและสรุปเน้ือหาขั้นตอนการปฏิบัติงานใน การจัดทําบัญชี

กิจการซื้อ -ขายสินคาดวยระบบโปรแกรม  CD Organizer อันมีลักษณะการปฏิบัติงานที่ซับซอนหลาย

ขั้นตอนใหเกิดความเขาใจไดโดยงาย ซึ่งคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

สหกิจนอกจากจะไดพฒันาทักษะทางวิชาชีพแลว ยังไดพัฒนาทักษะดานการปฏิบติังานตามสภาพจริง        

รวมทั้งเปนประโยชนสําหรับผูที่จะนําไปใชศึกษาเพิม่เติม และนําความรูที่ไดรับไปปรับใชกับการปฏบิัติงาน

ทางดานวิชาชีพบัญชีตอไปในอนาคต 

 

 

คําสําคัญ :   โปรแกรมสําเร็จรูปบัญชี CD Organizer , การบันทึกบัญชีซื้อ-ขายสินคา 





ข 

 

กติตกิรรมประกาศ 

( Acknowledgement ) 

 

 การท่ีผูจ้ดัทาํ/คณะผูจ้ดัทาํไดม้าปฏิบติังานในโครงงานสหกิจศึกษา ณ บริษทั เอ็นที.แอบโซลูท 

จาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ถึง วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 ส่งผลใหผู้จ้ดัทาํ/คณะผูจ้ดัทาํไดรั้บความรู้

และประสบการณ์ ต่าง ๆท่ีมีค่ามากมายสาํหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือ

และสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

1. คุณ ชนิสร โชคคุณานนัทกุล     ( เจา้ของกิจการ ) 

2. คุณ ภิตา     สุวชัระพรชยั          ( พนงังานท่ีปรึกษา ) 

3. อาจารย ์อิทธิศกัด์ิ รัตนกิจยนต ์( อาจารยท่ี์ปรึกษา ) 

และบุคคลท่านอ่ืน ๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํช่วยเหลือในการจดัทาํรายงาน 

 ผูจ้ดัทาํ/คณะผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและท่ี

ปรึกษาในการทาํรายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วามเขา้ใจกบัชีวติของการ

ทาํงานจริงซ่ึง ผูจ้ดัทาํ/คณะผูจ้ดัทาํ ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

                                                                                             

                                                                                      ผูจ้ดัทาํ / คณะผูจ้ดัทาํ 

                                                                                                     นางสาวปรีญาพร พงษเ์พชร 

                                                                                                     นางสาวนิรมล     สิทธิโห  

                                                                                                        วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 

 

 



 
     

  

  

  

Abstract  

 1   
1.1  1 

1.2  1 

1.3  1 

1.4  1 

 2 /   
 2 

 2 

  2 

  2 

  

  

( Receivable)  

 4 

 4 

 4 

 (Account Receivable : AR) 5 

 5 

 (Account Payable: AP) 6 



  ( Value Added Tax : VAT) 6 

 6 

 ( Output Tax ) 7 

 (Input Tax) 7 

 7 

 7 

 8 

 CD Organizer 10 

 CD Organizer 10 

 3   
3.   12 

3.   12 

3.3  1  

3.   1  

3.   1  

3.   1  

3.   14 

3.   14 

 4  5 
.   15 

 15 

  CD Organizer  17 

   20 

 3   24 

   27 

    29 



 3   

   6 
.   6 

. .    6 

. .   6 

. .3  6 

. .   7 

. .   7 

. .3  7 

 8 

 9 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 .1  ................................................................................................................................................................................................... 14 

 .   .................................................................................................................................................................................................................... 16 

 .   .................................................................................................................................................................................................................. 27 

  



 

 

 3.    .    

 .   CD Orgenizer 16 

 .2  17 

 .  /  17 

 .4  18 

 .5  19 

 .    20 

 .7  20 

 .8   21 

 .9  21 

 .10  22 

 .   2  

 .12  24 

 .1   24 

 .   25 

 .   25 

 .   26 

 .17  27 

 .18  28 

 .19  28 

 .20  29 

 21  0 

 .22  1 

 .2   1 

 .24  DR,CR 2 

 .25   

 .26   

 .27  4 

 .28  5



1 
 

บทที ่1 
บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

         บริษทั เอน็ที.แอบโซลูท จาํกดั ประกอบกิจการ เก่ียวกบัการใหบ้ริการจดัทาํบญัชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม 

CD  Organizer  และใหค้าํปรึกษาทางดา้นบญัชีและ ภาษีอากร บริการรับจดทะเบียนธุรกิจต่าง ๆ และในทุกเดือนลูกคา้จะ

ส่งเอกสารการซ้ือขายในแต่ละเดือนมาใหท้างสาํนกังานทุกเดือน เพื่อลงบญัชี ซ้ือ-ขาย เพื่อจดัทาํแบบยืน่ภาษี ภ.พ.30 และ 

ภ.ง.ด. 1,3 ,53  และประกนัสงัคม 

        ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ลูกคา้โอนเงินล่าชา้ทาํใหไ้ม่สามารถยืน่แบบและชาํระเงินไดท้นัเวลาท่ีกาํหนด 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

        1.2.1 เพื่อเรียนรู้ระบบการจดัทาํบญัชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ ของโปรแกรม CD  Organizer   

        1.2.2 เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการรวบรวมเรียบเรียงและคดัสรร เอกสารประกอบการทาํบญัชี 

        1.2.3 เพื่อนาํความรู้ความสามารถไปใชใ้นการทาํงานจริงในอนาคตและการปรับตวัในการทาํงาน กบั เพื่อนร่วมงาน 

        1.2.4 เพื่อเรียนรู้ถึงการทาํงานของระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

        1.3.1 ศึกษาวธีิการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป CD Organizer อยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 

        1.3.2 ศึกษาวธีิการจดัทาํบญัชีภาษีซ้ือ `และภาษีขายผา่นโปรแกรม CD Orgenizer 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

       1.4.1 ไดเ้ขา้ใจรายละเอียดในส่วนต่าง ๆของโปรแกรม CD Organizer และเขา้ใจการทาํบญัชีดว้ยระบบโปรแกรม

อยา่งถูกตอ้ง 

       1.4.2 ไดเ้ขา้ใจในขั้นตอนการรวบรวมเอกสารประกอบการทาํบญัชีและทราบถึงรายละเอียดของเอกสารทางบญัชีท่ี

ถูกตอ้ง 

       1.4.3 สามารถนาํความรู้ความสามารถไปใชใ้นการทาํงานจริงในอนาคตและการปรับตวัในการทาํงานกบัเพื่อน

ร่วมงาน 

       1.4.4 ไดท้ราบถึงการทาํงานของระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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บทที ่2 

ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

ระบบบัญชีคืออะไร 

 ระบบท่ีออกแบบมาเพื่อใหบ้ริษทัสามารถจดัเก็บขอ้มูลเช่น เอกสารการโอนเงิน เอกสารการเบิกจ่ายเงินไวเ้ป็น

หมวดหมู่เรียงลาํดบัวนัท่ี เพื่อใหง่้ายต่อการคน้หา และสะดวกในการท่ีจะทราบตน้ทุนและกาํไรของบริษทั 

 

ความหมายของโปรแกรมบัญชี 

โปรแกรมทางการบญัชี (Accounting Software) คือ โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อใชก้บังานดา้นบญัชีโดยเฉพาะ มี

หนา้ท่ีบนัทึก ประมวลผล และเสนอรายงานเก่ียวกบัรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน โดยเร่ิมตั้งแต่การลงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 

การผา่นรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภท และสรุปผลรายการคา้ออกมาในรูปของงบ 

 

การนําโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ืองานบัญชีมาใช้ในระบบบัญชี 

 การออกแบบระบบบญัชีในปัจจุบนัมีการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่องานบญัชี 

มาใชใ้นการวางระบบบญัชีตั้งแต่ระบบบญัชีขนาดเล็กไปจนถึงระบบท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้น รวมทั้งระบบบญัชีแยก

ประเภททัว่ไป ระบบลูกหน้ีการคา้ ระบบเจา้หน้ีการคา้ ระบบสินคา้คงเหลือ ระบบเงินเดือน ระบบตน้ทุน ระบบสินทรัพย์

ถาวร ระบบเงินสดรับและระบบเงินสดจ่าย เพื่อใหก้ารเก็บรวบรวมรายการคา้ ประมวลผลไปจนกระทัง่การออกรายงาน  

  การนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปทางดา้นบญัชีมาใชใ้นงานบญัชี จะทาํใหก้ารทาํบญัชีสะดวกรวดเร็ว เพราะนกับญัชี

เพียงแต่บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายการขั้นตน้และทาํตามขั้นตอนท่ีโปรแกรมแนะนาํเท่านั้น จากนั้นก็สามารถสั่งให้

แสดง/พิมพร์ายงานหรืองบต่าง ๆตามตอ้งการไดท้นัที ไม่วา่จะเป็น บญัชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทาํการ งบ

การเงิน เป็นตน้   

 

การนําคอมพวิเตอร์ไปใช้ในระบบบัญชีต่าง ๆ 

ขอ้มูลดา้นบญัชีมีความสาํคญัสาํหรับฝ่ายบริหารในดา้นการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ การ

ทาํงานของระบบบญัชีดงักล่าวสามารถประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยมีโปรแกรมระบบบญัชีท่ีออกแบบมาเพื่อ

รองรับขั้นตอนการปฏิบติังานของระบบต่าง ๆ ภายในองคก์ร ซ่ึงแยกเป็นระบบยอ่ยท่ีเรียกวา่ โมดูล (Module) ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ระบบบัญชีเงินเดือน (Payroll System) เป็นขอ้มูลของพนกังาน คาํนวณเงินเดือนและรายได ้เช่น ใบจ่ายเงินเดือน 

ค่าล่วงเวลา  

2. ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset System) เป็นฐานขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดของทรัพยสิ์น ราคาซ้ือ

ทรัพยสิ์น รวมทั้งการคาํนวณค่าเส่ือมราคา เป็นตน้  

3. ระบบบัญชีลูกหนี ้(Account Receivables System) บนัทึกหน้ีท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัทาํการขายสินคา้หรือ

บริการใหก้บัลูกคา้ทั้งเงินสดและเงินเช่ือ เช่น รายงานลูกหน้ีคงคา้ง ตลอดจนประวติัลูกหน้ีแต่ละรายเป็นตน้ 
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4. ระบบบัญชีขาย (Invoicing System) เป็นระบบท่ีใชร้องรับการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้โดยจะทาํการออกเอกสารทุก

คร้ังท่ีมีการขายเพื่อยนืยนัการขายและการส่งมอบสินคา้ตามท่ีลูกคา้ เช่น รายงานยอดขายแยกตามผลิตภณัฑ ์เป็น

ตน้ 

5. ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ (Inventory Control System) ทาํใหบ้ริษทัไดท้ราบรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ เช่น 

รายงานประวติัการสั่งซ้ือสินคา้แต่ละรายการวา่เคยสั่งซ้ือจากท่ีใดบา้ง เป็นตน้ 

6. ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(Account Payables System) ทาํการบนัทึกมูลค่าหน้ีท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทัไดท้าํการสั่งซ้ือ

สินคา้หรือบริการและยงัไม่ไดมี้การจ่ายชาํระเงินใหก้บัผูข้าย เช่น ประวติัการสั่งซ้ือ ปริมาณ จาํนวน และรายการ

วตัถุดิบสินคา้  

7. ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger System) เป็นศูนยร์วมของทุกระบบเพราะทุกระบบจะตอ้งบนัทึก

รายการบญัชีผา่นไปยงับญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การขายสินค้าและบริการ 

กิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายยอ่มเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑซ้ึ์งมีอยู ่2 ประเภท 

คือ ผลิตภณัฑท่ี์เป็นสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์เป็นบริการ ผลิตภณัฑ ์2 ประเภทน้ีมีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน คือ ผลิตภณัฑ์

ท่ีเป็นสินคา้สามารถมองเห็นได ้จบัตอ้งหรือสัมผสัไดส่้วนผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นบริการไม่สามารถมองเห็นได ้จบัตอ้งสัมผสั

ไม่ไดก้ารเสนอสินคา้และการบริการจึงแตกต่างกนั 

 

ความหมายของสินค้าและบริการ 

สินคา้ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีตวัตน สามารถมองเห็นได ้จบัตอ้งหรือสัมผสัได ้เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สบู่ ตูเ้ยน็ 

เส้ือผา้ กระเป๋า บา้น รถยนต ์ฯลฯ 

บริการ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีตวัตน ไม่สามารถมองเห็นไดจ้บัตอ้งหรือสัมผสัไม่ไดห้รือหมายถึงกิจกรรมท่ี

จดัทาํข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนเก่ียวกบัความอาํนวยความสะดวก ไม่สามารถมองเห็นได ้แต่สามารถ

สร้างความพอใจใหก้บัผูรั้บบริการได ้

 

ลูกหนี(้ Receivable) 

สิทธิเรียกร้องจากบุคคลอ่ืน ไม่วา่จะเป็นในรูปของ เงินสดสินคา้ หรือบริการ (นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

,2538 ,หน้า79) จากความหมายดงักล่าว ลูกหน้ีจึงเป็นสิทธิเรียกร้องของกิจการในการท่ีจะใหบุ้คคลอ่ืนชาํระหน้ี หรือภาระ

ผกูพนัท่ีมีต่อกิจการ โดยคาดหมายวา่จะไดรั้บชาํระหน้ีเต็มจาํนวนเม่ือถึงกาํหนดชาํระการชาํระหน้ีอาจชาํระดว้ยเงินสด 

สินคา้ บริการ หรือสินทรัพยอ์ยา่งอ่ืน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต 
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ประเภทของลูกหนี ้   

กิจการสามารถจดัประเภทลูกหน้ีท่ีเกิดข้ึน ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

- ลูกหนีก้ารค้า (Account Receivable หรือ Trade Accounts Receivable) 

หมายถึง ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการดาํเนินการคา้ตามปกติของธุรกิจ (นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต,2544,หน้า 

72) ดงันั้น ลูกหน้ีการคา้จึงเป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจากการขายสินคา้ หรือการใหบ้ริการตามปกติของกิจการ 

- ลูกหนีอ่ื้น (Other Receivable) 

หมายถึง ลูกหน้ีท่ีไม่ไดเ้กิดจากการดาํเนินการคา้ตามปกติของธุรกิจ (นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, 

2544, หน้า72) ดงันั้นลูกหน้ีอ่ืนจึงเป็นลูกหน้ีท่ีไม่ไดเ้กิดจากการขายสินคา้ หรือการใหบ้ริการตามปกติของกิจการ 

ลูกหน้ีท่ีจดัเป็นลูกหน้ีอ่ืนของกิจการ เช่น ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังานหรือกรรมการ รายไดอ่ื้นคา้งรับ ดอกเบ้ียคา้ง

รับค่าเช่าคา้งรับ เงินมดัจาํการซ้ือสินคา้ ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจะไดรั้บคืนจากกรมสรรพากร เป็นตน้ 

 

การบันทกึบัญชีลูกหนี ้

กิจการจะบนัทึกบญัชีลูกหน้ีนบัตั้งแต่วนัท่ีมีการขายสินคา้หรือบริการ และวนัท่ีรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ี การบนัทึก

บญัชีมีดงัต่อไปน้ี 

 

การบันทกึบัญชีลูกหนีใ้นวนัทีม่ีการขายสินค้าหรือบริการ 

กิจการจะบนัทึกลูกหน้ีและรายไดด้ว้ยมูลค่าลูกหน้ี ณ วนัขายสินคา้ ดว้ยราคาตามใบกาํกบัสินคา้ก่อนหกัส่วนลด

เงินสด(Cash Discounts) หากกิจการมีนโยบายการให้ส่วนลดการคา้ (Trade Discounts) เม่ือมีการขายสินคา้หรือให้บริการ

กิจการจะบนัทึกบญัชี ดว้ยมูลค่าลูกหน้ีสุทธิหลงัจากหกัส่วนลดการคา้แลว้โดย 

เดบิต บญัชีลูกหน้ี   xx 

เครดิต บญัชีขายหรือรายไดค่้าบริการ      xx 

เครดิต บญัชีภาษีขาย                               xx 

หากมีการรับคืนเน่ืองจากสินคา้ท่ีส่งไปไม่ตรงกบัท่ีลูกคา้สั่ง หรือสินคา้ชาํรุดจะบนัทึกรายการรับคืน โดย 

เดบิต บญัชีรับคืนและส่วนลด     xx 

   เดบิต บญัชีภาษีขาย  xx 

เครดิต บญัชีเงินสด/บญัชีลูกหน้ี        xx 
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ระบบขายและระบบลูกหนี ้(Account Receivable : AR) 

การขายสินคา้ถือเป็นงานหลกัหน่ึงของกิจการเป็นแหล่งท่ีก่อให้เกิดรายไดข้องกิจการผูบ้ริหารจึงให้ความสําคญั

เป็นอนัมากในขณะเดียวกนัระบบบญัชีดา้นการขายสินคา้ก็ถือเป็นระบบท่ีช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดาํเนินกิจกรรมดา้น

การขายสินคา้ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพกิจกรรมในการหารายไดเ้ป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาในองคก์รธุรกิจ

ดงันั้นระบบขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายและการบญัชีจึงมีบทบาทสาํคญัในแง่ท่ีจะเป็นกระบวนการท่ีเกิดรายไดแ้ละ

จะครอบคลุมถึงงานทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้และการเตรียมขอ้มูลต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารกิจกรรมทางการตลาด

ธุรกิจส่วนใหญ่จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือธุรกิจประเภทซ้ือมา-ขายไป และธุรกิจบริการ ซ่ึงธุรกิจ 2 ประเภทน้ี

จะมีความแตกต่างในการลงบัญชีท่ีแตกต่างกันแม้ว่า กระบวนการทางคอมพิวเตอร์จะมีความคล้ายคลึงกัน โดย

กระบวนการขายดว้ยคอมพิวเตอร์จะมีลาํดบัขั้นตอน  

ดงัน้ี 

1. รับคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ (ถา้มี) 

2. ขายสด/ ขายเช่ือ 

3. ลดหน้ี/ เพิ่มหน้ี 

4. พิมพร์ายงานตรวจสอบใบส่งของท่ีครบกาํหนด 

5. จดัทาํใบวางบิล 

6. รับเงิน / รับช าระหน้ี 

7. พิมพร์ายงานตรวจสอบและรายงานวเิคราะห์ต่างๆ 

 

การใช้คอมพวิเตอร์ในระบบบัญชีลูกหนี ้

             การใชค้อมพิวเตอร์ในระบบบญัชีลูกหน้ี เป็นการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในระบบบญัชีลูกหน้ีแทนวิธีการทาํดว้ยมือ 

ช่วยให้การทาํงานมีความถูกตอ้งแม่นยาํสะดวกรวดเร็วทนัเวลาระบบบญัชีลูกหน้ีเป็นระบบท่ีจดัการควบคุมเก่ียวกบัการ

เป็นหน้ีของลูกหน้ีแต่ละรายทาํใหส้ามารถควบคุมการบริหารหน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทราบสถานะและการเคล่ือนไหว

ของบญัชีลูกหน้ีท่ีเกิดข้ึนช่วยลดโอกาส ลดความสูญเสียและความเส่ียงท่ีจะเกิดหน้ีสูญข้ึนได ้กิจการสามารถติดตามการ

เก็บชาํระหน้ีไดร้วดเร็วตามลาํดบัก่อนหลงัการชาํระหน้ี ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่กิจการได ้และยงัสามารถ

วางแผนการบริหารเงินสดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพระบบบญัชีลูกหน้ีมีหนา้ท่ีในการจดัการใหไ้ดข้อ้มูลในการบริหารลูกหน้ี 

ทราบถึงรายละเอียดของลูกหน้ี จาํนวนหน้ีท่ีคา้งชาํระ ระยะเวลาท่ีคา้งชาํระ ตลอดจนการเคล่ือนไหวของบญัชีลูกหน้ีของ

ลูกคา้แต่ละรายงานท่ีจดัทาํข้ึนจากโปรแกรมสาํเร็จรูปในระบบบญัชีลูกหน้ี จะประกอบดว้ยตวัอยา่งรายงานดงัต่อไปน้ี 
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- รายงานการวเิคราะห์การขาย 

- รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- รายงานการรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ี 

 

ระบบบัญชีเจ้าหนี ้( Account Payable: AP ) 

หมายถึง กระบวนการทางบญัชี หลงัมีการซ้ือสินคา้หรือบริการ และเม่ือหน้ีครบกาํหนดส่งรายการหน้ีให้ฝ่าย

การเงิน เพื่อดาํเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ทางการเงิน ตั้งแต่รับวางบิล เตรียมจ่ายให้เจา้หน้ี จ่ายโดยเงินสด, เช็ค และการโอน

เงินผา่นธนาคาร ควบคุมการจ่ายเงินชาํระหน้ีให้เจา้หน้ีอยา่งถูกตอ้ง รวมถึงช่วยในการจดัการเก่ียวกบั ขอ้มูลต่างๆ (Data) 

ของเจา้หน้ี เช่น วงเงินเครดิต(Credit Limit), เง่ือนไขการชาํระเงิน (Terms of Payment) ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้

ต่าง ๆช่วยใหท้ราบถึงสถานะของหน้ีสิน (Aging) ท่ีมีอยูก่บั เจา้หน้ีแต่ละราย แสดงประวติัการซ้ือสินคา้ มีรายงานภาษีซ้ือ 

ภาษีขาย, ภงด 3, ภงด 53, Payment Voucher เป็นตน้ โดยสามารถนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาวเิคราะห์กระแสเงินสดออกจากบริษทั 

และออกรายงานใหก้บัผูบ้ริหาร 

 

ภาษีมูลค่าเพิม่  ( Value Added Tax : VAT) 

              หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีท่ีจดัเก็บหลงัจากการขายสินคา้ การใหบ้ริการและการนาํเขา้  ในปัจจุบนัจดัเก็บ

ภาษีในอตัราร้อยละ 7 ( รวมภาษีท่ีจดัเก็บใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ) กิจการท่ีขายสินคา้หรือใหบ้ริการ  หากใน

กิจการมีรายไดใ้นกิจการมากกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี หรือต่อรอบงวดบญัชี กิจการตอ้งทาํการรจดทะเบียนเป็น

ผูป้ระกอบการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเม่ือขายสินคา้หรือใหบ้ริการตอ้งออกใบกาํกบัภาษี เพื่อเรียกเก็บ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการ พร้อมทั้งส่งมอบใบกาํกบัภาษีใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการ  

 

วธีิการคํานวณภาษีมูลค่าเพิม่  

  

 

     

 

 

 

 

 

 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีตอ้งชาํระหรือขอคืน  =  ภาษีขาย – ภาษีซ้ือ 

      ภาษีขาย > ภาษีซ้ือ    =        ภาษีมูลค่าเพ่ิม ท่ีตอ้งชาํระ 

ภาษีขาย < ภาษีซ้ือ  =  ภาษีท่ีมีสิทธิขอคืนหรือขอเครดิตภาษี 
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          ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตอ้งทาํการยืน่แบบ รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ 30)  ในทุกๆ เดือน กิจการ

ตอ้งทาํการยืน่แบบตามท่ีกรรมสรรพากรกาํหนด ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 15 ของเดือนถดัไป ถึงแมว้า่กิจการจะมีรายได ้จากการขาย

สินคา้หรือใหบ้ริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม 

 

ภาษีขาย ( Output Tax ) 

             ภาษีขาย ( Output Tax) หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีกิจการท่ีไดท้าํการจดทะเบียน ทาํการเรียกเก็บหลงัจาก มี

ผูใ้ชบ้ริการและซ้ือสินคา้ของกิจการนั้นๆ 

• ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหนา้ท่ีเสียภาษีจากการ ใหบ้ริการหรือใชบ้ริการ

ของกิจการ ไม่รวมถึงเพื่อการประกอบกิจการของตนเอง โดยตรง  

 

ภาษีซ้ือ (Input Tax)  

             ภาษีซ้ือ ( Input Tax ) หมายถึง  ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไดจ่้ายใหก้บัผูข้ายสินคา้

หรือผูใ้หบ้ริการท่ีเป็นผูจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เม่ือซ้ือสินคา้หรือชาํระค่าบริการเพื่อใชใ้นการประกอบกิจการของตน

ภาษีซ้ือท่ีจะนาํมาหกัไดน้ี้คลุมไปถึงภาษีซ้ือของสินคา้ประเภททุนดว้ย 

 

ประเภทของภาษีซ้ือ 

          ภาษีซ้ือ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

1. ภาษีซ้ือทีก่ฎหมายให้นํามาหักออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซ้ือ 

            ตอ้งเป็นภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือการให้บริการท่ีถูกเรียกเก็บจากผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายอ่ืน หรือท่ีเกิดจากการนาํเขา้สินคา้ การรับโอนสินคา้ และเป็นการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น การชาํระราคาค่าบริการหรือ

ชาํระราคาสินคา้ ใหก้บัผูป้ระกอบการท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัร และการรับโอนสินคา้หรือรับโอนสิทธิบริการในการขาย

สินคา้หรือการใหบ้ริการท่ีไดเ้สียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 0 โดยสินคา้หรือบริการ ตอ้งนาํมาใชใ้นการประกอบ

กิจการของตน และไม่สามารถนาํมาเป็นภาษีซ้ือท่ีนาํมาหกัออกจากภาษีขายหรือขอคืนภาษีซ้ือได ้

 

2. ภาษีต้องห้าม 

                      ภาษีซ้ือตอ้งหา้ม หมายถึง ภาษีซ้ือท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่สามารถ นาํมาหกัออกจาก

ภาษีขายในการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือนาํมาขอคืนภาษีซ้ือได ้ 

ลกัษณะภาษีของซ้ือต้องห้าม 

1.   ไม่มีใบกาํกบัภาษี หรือไม่สามารถนํามาแสดงใบกาํกบัภาษีได้ 

- ไม่มีใบกาํกบัภาษี ท่ีอาจจะเกิดโดย ผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการไม่ออกใบกาํกบัภาษี หรือออก ใบกาํกบัภาษีท่ี

มีการระบุช่ือเป็นช่ือท่ีมิใช่ช่ือผูรั้บซ้ือสินคา้หรือรับบริการ 
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- มีใบกาํกบัภาษีแต่ไม่สามารถนาํมาเปิดเผยไดว้า่ ใบกาํกบัภาษีนั้นมีการชาํระภาษีซ้ือ เป็นกรณีท่ีไดซ้ื้อสินคา้

หรือรับบริการจริง แต่ไม่อาจนาํแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีได ้  

2.   กรณีทีใ่บกาํกบัภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนทีเ่ป็นสาระสําคัญ  

3.   ภาษีซ้ือทีไ่ม่เกีย่วข้องโดยตรงกบัการประกอบกจิการ 

4.   ภาษีซ้ือทีเ่กดิจากรายจ่ายเพ่ือการรับรองหรือทีล่กัษณะเดียวกนั 

- ค่ารับรองหรือค่าบริการไม่วา่จะจ่ายเพื่อการรับรองหรือให้บริการแก่บุคคลใด ๆ และ ไม่วา่อาํนวยประโยชน์

แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่ามหรสพ ค่าใชจ่้ายเพื่อการกีฬา และค่าใชจ่้ายอ่ืน 

ๆ ทาํนองเดียวกนั 

- ค่าส่ิงของหรือประโยชน์ท่ีใหแ้ก่บุคคลซ่ึงไดรั้บการรับรองหรือรับบริการและบุคคลอ่ืน 

 5. ภาษีซ้ือตามใบกาํกบัภาษทีีอ่อกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกํากบัผู้ทีไ่ม่ม่สามารถออกใบกํากบัภาษี มีดังนี ้

- บุคคลท่ีมิไดเ้ป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีมิไดอ้ยูภ่ายในราชอาณาจกัร  

- ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีทรัพยสิ์นถูกนาํออกมาขายทอดตลาดหรือขายโดยวธีิอ่ืนหรือโดย

บุคคลอ่ืน 

6. ภาษีซ้ือตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิม่ (ฉบับที ่42) 

- ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือ เช่าช้ือ หรือทาํการรับโอนรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน  

ตามกฎหมายแลว้ ไม่สามารถนาํมาใชส้าํหรับการขายรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 

คน มาหกัออกได ้

 

เง่ือนไขทีสํ่าคัญของใบกาํกบัภาษีซ้ือ  

1.  ตอ้งเป็นรายการท่ีเก่ียวกบัการประกอบกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคาํนวณ ดว้ยวธีิภาษีขายหกัภาษีซ้ือ  

2.  ตอ้งเป็นการซ้ือสินคา้หรือรับบริการจากผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3.  ผูข้ายไดอ้อกตามหลกัเกณฑว์ธีิการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนดใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานใน การหกัภาษีซ้ือของผู ้

ซ้ือ 

4.  ตอ้งไม่ใช่ภาษีซ้ือท่ีกฎหมายไม่ใหน้าํมาหกัในการคาํนวณภาษี 

5.  กรณีท่ีมีใบกาํกบัภาษี แต่ไม่อาจแสดงใบกาํกบัภาษีไดว้า่ มีการชาํระภาษีซ้ือตามมาตรา 82/5 (1) แห่งประมวล

รัษฎากรใหผู้ป้ระกอบการมีสิทธินาํภาษีซ้ือไปหกัในการคาํนวณ ภาษีไดต้ามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- ใบกาํกบัภาษี ถูกทาํลายโดยเหตุสุดวสิัย เช่น อคัคีภยั อุทกภยั หรือวาตภยั ซ่ึงตอ้งมี หลกัฐานทางราชการ   

หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเช่ือถือไดว้า่เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวจริง 

 - ผูป้ระกอบการไม่สามารถขอใบแทนใบกาํกบัภาษีจากผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการได ้เน่ืองจากผูข้าย

สินคา้หรือผูใ้หบ้ริการไม่สามารถออกใบแทนใบกาํกบัภาษีไดเ้พราะเหตุสุดวสิัย 
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6.  ตอ้งไม่ใช่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอ่ืนท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกนั ทั้งน้ี ไม่วา่จะจ่ายเพื่อการ

รับรองหรือใหบ้ริการแก่บุคคลใด ๆ และไม่วา่จะอาํนวยประโยชน์แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม  

7.   ตอ้งไม่ใช่ค่าส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีใหแ้ก่บุคคลซ่ึงไดรั้บการรับรองหรือรับบริการ ตามขอ้ 6. และบุคคล

อ่ืน  

8.   ตอ้งไม่ใช่ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือ เช่าซ้ือ เช่า หรือรับโอนรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสาร ท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 

คน และภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือการรับบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตด์งักล่าวเช่น ค่านํ้ามนั ค่าอะไหล่  

9.  กรณีท่ีมีการนาํเขา้สินคา้ใหต้รวจใบเสร็จรับเงินท่ีกรมศุลกากรออกใหพ้ร้อมกบัใบขนขาเขา้วา่เป็นของ

ผูป้ระกอบการท่ีตรวจจริง และนาํมาถือเป็นใบกาํกบัภาษีซ้ือเพื่อขอหกั ภาษีซ้ือท่ีไดช้าํระไปแลว้ เน่ืองจากการ

นาํเขา้สินคา้ 
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รายละเอยีดโปรแกรมสําเร็จรูป CD Organizer 

1. ถูกตอ้งตามหลกัประกาศสรรพากร ฉบบั 63 และ ฉบบั 89 

2. ง่ายต่อการใชง้านดว้ยระบบการทาํงานดว้ยเมนู (Pull Down Menu) 

3. สามารถเขา้ถึงจุดท่ีตอ้งการทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว (Hot Key) 

4. สามารถสอบถาม วธีิการใชง้านไดใ้นขณะทาํงานใน แต่ละหนา้จอนั้น ๆ (Online Help) 

5. การทาํงานเป็นแบบปรับปรุงขอ้มูลทนัที ทนัเหตุการณ์ (Online Interactive) 

6. ทุกระบบจะส่งขอ้มูลโยงถึงกนั ทาํใหล้ดการทาํงานท่ีซํ้ าซอ้น เช่น เม่ือป้อนบิลจะไดใ้บ Invoice, บญัชีลูกหน้ี, 

การ์ดลูกหน้ี, สตอ๊กการ์ด, ภาษีขาย 

7. แสดงรายงานไดท้ั้งทางจอภาพและเคร่ืองพิมพ ์หรือส่งไประบบอ่ืน ๆ ไดท้ั้ง  MS WORD, EXCEL 

8. มีเมนูการทาํงานทั้งภาษาไทย และองักฤษ 

9. สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัไดใ้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) 

10. กรณียงัไม่มีระบบเครือข่าย Lan สามารถนาํขอ้มูลจากอีกเคร่ืองหน่ึง มาปะรวม กบัอีกเคร่ืองหน่ึงได ้

 

การทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพของโปรแกรม CD Organizer 

ลดการทาํงานซํ้ าซ้อน ด้วยระบบบญัชี CD Organizer จะช่วยให้การทาํงานลดความซํ้ าซ้อนไปได้เป็นอย่างมาก 

ตวัอยา่ง เช่น 

• เม่ือป้อน บิลขาย ดว้ยระบบ CD Organizer แทนการพิมพดี์ดดว้ยมือผลท่ีจะไดต้ามมาโดยอตัโนมติั คือ 

o ไดใ้บบิล/ใบส่งของ ท่ีสะอาด ปราศจากการ ลบ/ขีด/แกไ้ข 

o ได ้รายงานภาษีขาย ส่งสรรพากร 

o ไดก้าร์ดลูกหน้ี / ระบบติดตามหน้ี 

o ไดก้าร์ดสตอ็กสินคา้ 

o พิมพ ์ใบวางบิล ไดโ้ดยอตัโนมติั 

o รายงานสรุปยอดขายเพื่อไปช่วยคิด คอมมิชชัน่ 

• เช่นเดียวกนั เม่ือป้อน ซ้ือสินคา้ ผลท่ีจะไดต้ามมาโดยอตัโนมติั คือ 

o ได ้รายงานภาษีซ้ือ ส่งสรรพากร 

o ไดก้าร์ดเจา้หน้ี 

o ไดก้าร์ดสตอ็กสินคา้ 

o พิมพ ์ใบรับบิล ไดโ้ดยอตัโนมติั 

• และเม่ือถึงกาํหนดชาํระ ลูกหน้ี มาชาํระเงิน ผลท่ีจะไดต้ามมาโดยอตัโนมติั คือ 

o ไดก้าร์ดลูกหน้ี โดยสมบูรณ์ 
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o รายงานสรุปยอดเก็บเงินเพื่อไปช่วยคิด คอมมิชชัน่ 

• และเม่ือถึงกาํหนดชาํระ ชาํระเงินใหเ้จา้หน้ี ผลท่ีจะไดต้ามมาโดยอตัโนมติั คือ 

o ไดก้าร์ดเจา้หน้ี โดยสมบูรณ์ 

• จากการป้อนรายการดงักล่าว ระบบ CD Organizer จะทาํการลงบญัชี DR, CR ใหอ้ตัโนมติั 

o ลงสมุดบญัชีรายวนั 

o ลงบญัชีแยกประเภท 

o ทาํ งบกาํไร-ขาดทุน 

o ทาํ งบดุล, งบทดลอง ใหโ้ดยอตัโนมติั 

 



12 
 

3 
3.

122 35-14 10110 
0 - - , 081-9291516 , 062-5364199 

E-mail  nuntakul@hotmail.com 
 

 
   3.1  

3.
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บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานและรายละเอยีดของโครงงาน 

 

4.1 ผลของการปฏิบัติและรายละเอยีดโครงงาน 

           การปฏิบติัการทั้งหมดไม่วา่จะเก่ียวขอ้งหรือไม่กบัการปฏิบติังาน หลงัจากจบฝึกสหกิจศึกษาทาํ ใหรู้้ถึง

ประสบการณ์จากการทาํงานจริง ผลท่ีไดรั้บ คือความรู้ เทคนิค ต่าง ๆ การทาํงานท่ีเป็นมืออาชีพ  

           จากการท่ีผูจ้ดัทาํเขา้ฝึกปฏิบติังานสหกิจกบั บริษทั เอน็ที แอบโซลูท จาํกดั  ซ่ึงเป็นสาํนกังานรับจดัทาํบญัชีใหแ้ก่

บริษทัต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้การจดัทาํบญัชีดว้ยระบบโปรแกรมซอฟแวร์ CD organizer 

ผูจ้ดัทาํไดฝึ้กปฏิบติังานในตาํแหน่ง ผูช่้วยพนกังานบญัชี โดยความรับผดิชอบจะอยูท่ี่ การคียภ์าษีซ้ือ ภาษีขายเป็นส่วน

ใหญ่ และการยืน่แบบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ในเวบ็กรมสรรพากร   

 

ข้ันตอนการบันทกึบัญชี 

       การบนัทึกบญัชีดว้ยระบบโปรแกรมนั้นมีความแม่นยาํและรวดเร็วกวา่การลงบญัชีดว้ยมือ ทาํใหเ้ราประหยดัเวลาและ

ระบบบญัชีนั้นมีความถูกตอ้งแม่นยาํมากข้ึน ซ่ึงขั้นตอนแรกนั้นเราตอ้งดูก่อนวา่กิจการนั้นจดัตั้งข้ึนเป็น  บริษทั จาํกดั,หา้ง

หุน้ส่วนจาํกดัหรือหา้งร้าน ต่างๆ และดาํเนินกิจการในรูปแบบกิจการใด อาทิ เช่น กิจการซ้ือขายสินคา้ หรือ การผลิต

สินคา้เพื่อส่งออก เม่ือทราบแลว้ในขั้นตอนต่อไปก็ตอ้งมีบิลซ้ือแหละบิลขายเพือ่นาํมาคียภ์าษีซ้ือและภาษีขายในแต่ละ

เดือน เม่ือไดภ้าษีซ้ือและขายแลว้เราก็นาํภาษีซ้ือและขายไปคาํนวณเพื่อยืน่แบบ ภ.พ.30  ทุก ๆเดือนๆ และตอ้งมีการยืน่ 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.1,3,53 เป็นอนัเสร็จการคียบิ์ลซ้ือขายในแต่ละเดือน       
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ภาพที ่4.1 ภาพของระบบบัญชีของโปรแกรม CD Organizer 

 

ตารางที ่1.1 รายงานภาษีซ้ือ 

 

 

การบันทกึภาษีซ้ือ-ภาษีขายลงในโปรแกรม 
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ข้ันตอนที1่ เข้าโปรแกรม CD Organizer และการเปลี่ยนช่ือบริษัท  

   เปิดโปรแกรม CD Organizer  

 

ภาพที ่4.2 ตัวอย่างหน้าแรกของโปรแกรม 

 เม่ือใส่รหสัผา่นเสร็จสมบูรณ์แลว้สามารถเปล่ียนช่ือบริษทัท่ีตอ้งการจะคียข์อ้มูลได ้ดว้ยวธีิการเปล่ียนช่องบริษทั ตาม

ตวัอยา่ง ภาพท่ี 4.2 

 เมนูป้อน >  เปล่ียนช่ือบริษทั 

 

 

ภาพที ่4.3 ตัวอย่างการแก้ไข/เปลีย่นบริษัท 
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  กด Ctrl+F ( เพื่อทาํการพิมพช่ื์อบริษทัท่ีตอ้งการ ) >  ทาํเคร่ืองหมาย   ท่ีช่อง Wrap around > Find Next 

 

 

ภาพที ่4.4 ตัวอย่างการค้นหาช่ือบริษัททีต้่องการเปลี่ยน 

วธีิการตรวจสอบใบกาํกบัภาษีซ้ือก่อนลงบัญชี 

         อนัดบัแรกก่อนการคียภ์าษีซ้ือคือการดูเอกสารใบกาํกบัภาษีซ้ือสินคา้วา่ถูกตอ้งตามหลกัการลงบญัชีหรือไม่ 

           ใบกาํกบัภาษี  (Tax Invoice)  แบบเตม็รูปผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีไดรั้บใบกาํกบัภาษี แบบเตม็รูป 

จากการซ้ือสินคา้หรือรับบริการสามารถนาํภาษีซ้ือท่ีเกิดข้ึนมาหกัออกจากภาษีขาย ในการคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอ

คืนภาษีซ้ือ เวน้แต่เป็นภาษีซ้ือตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนดจะ ไม่สามารถนาํมาหกัออกจากภาษีขายในการคาํนวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซ้ือไดล้กัษณะ ใบกาํกบัภาษีแบบเตม็รูป ตอ้งมีขอ้ความตามนยัมาตรา 86/4 แห่งประมวล

รัษฎากร ดงัน้ี  

         1. คาํวา่ “ใบกาํกบัภาษี” ในท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 

         2. ช่ือ ท่ีอยูแ่ละเลขประจาํ ตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีออกใบกาํกบัภาษี 

         3. ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 

         4. หมายเลขลาํดบัของใบกาํกบัภาษี และหมายเลขลาํดบัของเล่ม (ถา้มี) 

         5. ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ  

         6. จาํนวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีคาํนวณจากมูลค่าของสินคา้ ตอ้งแยกออกจากราคาของสินคา้ไดช้ดัเจน 

        7. วนั เดือน ปี ท่ีออกใบกาํกบัภาษี  
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 ตัวอย่างใบกาํกบัภาษีซ้ือแบบเต็มรูปแบบและทีถู่กต้องตามหลกัการลงบัญชี  

 

ภาพที ่4.5 ตัวอย่างใบกาํกบัภาษีซ้ือ 
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ข้ันตอนที ่2 ข้ันตอนการเข้าระบบเพ่ือคีย์ภาษีซ้ือลงในโปรแกรม 

   ไปท่ีเมนูท่ี ซ้ือ >  ซ้ือสินคา้ (ส่งทนัที) 

 

ภาพที ่4.6  ตัวอย่างเข้าระบบบันทกึภาษีซ้ือ 

  เลือกกาํหนดรูปแบบการป้อน > SET รูปแบบการป้อน  ดงัรูปภาพท่ี 4.7 

 

ภาพที ่4.7 ตัวอย่างข้ันตอนการกาํหนดรูปแบบป้อน 
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 คลิกท่ีไม่อตัโนมติั และกด OK ตามตวัอยา่งรูปท่ี 4.8  และกด OK อีกคร้ัง ดงัภาพท่ี 4.9 

 

ภาพที ่4.8 ตัวอย่างการเลือกรูปแบบการป้อน แบบไม่อตัโนมัติ 

 

ภาพที ่4.9 ตัวอย่างการแก้ไขรูปแบบการป้อนข้ันตอนสุดท้าย 
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หมายเหตุ : โดยส่วนใหญ่ใบกาํกบัภาษีซ้ือ จะเลือก คียแ์บบไม่อตัโนมติัอยูแ่ลว้ ส่วนอตัรา VAT ถา้ใบกาํกบัภาษี ท่ีเรา

กาํลงัจะคียน์ั้น เป็นใบกาํกบัภาษีท่ีรวม VAT มาใหอ้ยูแ่ลว้สามารถเลือก  “ ราคารวม VAT ”  แลว้กด OK ไดท้นัที ( โดย

ส่วนใหญ่แลว้ ราคาท่ีรวม VAT มาแลว้นั้น จะมกัเป็นสินคา้ท่ีซ้ือดว้ยเงินสด หรือใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่  ) 

การ SET รูปแบบการป้อนนั้น ส่วนใหญ่มกัจะเลือกเฉพาะใบกาํกบัภาษีซ้ือ เพราะเลขท่ีใบกาํกบัภาษีไม่สามารถ RUN ได ้

เน่ืองจากเป็นการซ้ือสินคา้ท่ีไม่ไดม้าจากร้านเดียวกนัทั้งหมด รวมถึงการซ้ือสินคา้ท่ีจะนาํมาเป็นวตัถุดิบต่าง ๆ จึงตอ้ง คีย์

เลขท่ี INVOCE ตามใบกาํกบัภาษีนั้น ๆ 

ตัวอย่างการคีย์ภาษีซ้ือลงในโปรแกรม 

 1. พิมพว์นัท่ีซ้ือ และ วนัท่ี Vat ตอ้งตรงกนั 

2. พิมพเ์ลขท่ีซ้ือ และ ใบแจง้หน้ี/ ใบกาํกบัภาษี 

3. เลือกเจา้หน้ีท่ีแสดงตามใบกาํกบัภาษี ท่ีคียข์อ้มูล 

4. วนัท่ีนดัชาํระ ถา้เป็นเงินเช่ือ ใส่ 30 แต่ถา้เป็นเงินสดตอ้งเปล่ียนเป็น 0 

5. รหสัสินคา้และจาํนวน เป็น 1 เสมอ 

6. ราคา พิมพต์ามบิล ท่ีตอ้งการจะคีย ์

7. ตรวจสอบยอด VAT วา่ตรงกบับิลหรือไม่ ( ยอด VAT นั้นถา้โปรแกรมจะคาํนวณใหเ้องหลงัจากท่ี คียร์าคาลงใน

โปรแกรมแลว้ ) 

 

ภาพที ่4.10 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีการซ้ือสินค้า 
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ถา้รหสัผูข้ายหรือเจา้หน้ียงัไม่เคยมีขอ้มูลเลยนั้นสามารถเพิ่มไดด้งัตวัอยา่ง ภาพท่ี 4.11 และ 4.12 

  เร่ิม > ขอ้มูล ผูข้าย/เจา้หน้ี > รวบรวมขอ้มูลจา้หน้ี 

 

ภาพที ่4.11 ตัวอย่างการเพิม่เจ้าหนี ้

 การเพิ่มช่ือ เจา้หน้ีในกรณีท่ีตอ้งการตั้งรหสัใหเ้รียงกบัตวัอกัษรเดิมท่ีเคยตั้งในแลว้นั้นสามารถ พิมพ ์? + Enter 

ในช่อง รหสั แลว้ใชเ้มาส์เล่ือนดูได ้ 

o  1. พิมพ ์รหสั เจา้หน้ีท่ีตอ้งการจะตั้ง 

o  2. คลิกท่ีช่อง คาํนาํหนา้ แลว้พิมพ ์อยา่งเช่น หจก.  บจก.  บมจ.  หจก หรือร้าน เป็นตน้ 

o  3. คลิกท่ีช่ือ เพื่อ ทาํการพิมพช่ื์อบริษทัท่ีตอ้งการจะเพิ่ม 

o 4. ใชเ้มาส์คลิกท่ีเก็บขอ้มูล เม่ือตรวจสอบวา่เรียบร้อยแลว้ 
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ภาพที ่4.12 ตัวอย่างการเพิม่เจ้าหนี ้

ข้ันตอนที ่3  การพมิพ์หน้ารายงานภาษีซ้ือ 

  ซ้ือ >  พิมพร์ายงาน > รายงานภาษีซ้ือ  

 

ภาพที ่4.13 ตัวอย่างการพมิพ์หน้ารายงานภาษีซ้ือ 
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 ใส่วนัท่ีตั้งแต่วนัท่ี 1 ของเดือนจนถึงวนัท่ีส้ินเดือนของรอบเดือนภาษีท่ีเราตอ้งการจะปร้ิน 

 หนา้รายงาน ดงัภาพท่ี 4.14 

 

 

ภาพที ่4.14 ตัวอย่างตั้งวนัที่ภาษีก่อนพมิพ์รายงาน 

 คลิกท่ีช่อง เรียงตามวนัท่ี  >  OK  

โดยการใชล้กัษณะการเรียงตามวนัท่ี ท่ีใบกาํกบัภาษี ซ้ือนั้น เพราะหากใบกาํกบัภาษี ท่ีคียไ์ป เกิดมีปัญหาในภายหลงัจะ

สามารถนาํกลบัมาคน้หาเพื่อแกไ้ขไดอ้ยา่งง่ายข้ึน  

 

ภาพที ่4.15 ตัวอย่างการกาํหนดรูปแบบการพมิพ์ 
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          การเลือกลกัษณะการพิมพข์องใบกาํกบัภาษีซ้ือใหเ้รียงตามวนัน่ีนั้นเป็นเพราะวา่เม่ือเวลายอ้นกลบัมาดูหนา้รายงาน

เอกสารหรือการเช็คเอกสารจะสามารถเช็คไดง่้ายโดยดูตามวนัท่ีของเอกสารและง่ายต่อการแกไ้ขภายหลงั 

         เม่ือกาํหนดรูปแบบการพิมพแ์ลว้ก็จะไดห้นา้รายงานภาษีซ้ือดงัตวัอยา่ง ภาพท่ี 4.16 

และเม่ือกดท่ีภาพเคร่ืองปร้ินท่ีหนร้ายงานก็จะได ้รายงานภาษีซ้ือท่ีสมบูรณ์สามารถนาํไปยืน่แบบเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 

แบบ ภ.พ .30 ท่ีเวบ็กรมสรรพากรได ้

 

 

ภาพที ่4.16 ตัวอย่างหน้ารายงานภาษีซ้ือ 
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ตารางที ่1.3 รายงานภาษีขาย 

 

ข้ันตอนที ่1 ข้ันตอนการเข้าระบบเพ่ือบันทกึบิลภาษีขายลงในโปรแกรม 

  เมนู ขาย >  ขายส่งสินคา้(ทนัที) 

 

ภาพที ่4.17 ตัวอย่างเข้าระบบบันทกึภาษีขาย 
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 SET รูปแบบการป้อน ( ตามภาพท่ี 4.18 ) > เลือกท่ีช่องอตัโนมติั ( ตามภาพท่ี 4.19 ) > OK 

 

ภาพที ่4.18 ตัวอย่างการกาํหนดรูปแบบการป้อน 

 

ภาพที ่4.19 ตัวอย่างการกาํหนดรูปแบบ 

        ในการกาํหนดรูปแบบการบนัทึกบิลขาย โดยเลือกรูปแบบการป้อนแบบอติัโนมติันั้น เป็นเพราะวา่ในการขายสินคา้

ของแต่ละกิจการนั้นโดยส่วนมากแลว้ เลขท่ีบิลจะเรียงเลขตามลาํดบัของการขายแต่ละเดือนและตามวนัท่ีท่ีขายอยูแ่ลว้ 

เม่ือเรานาํมาบนัทึกลงในโปรแกรมนั้นโปรแกรมก็จะ RUN เลขท่ีบิลใหโ้ดยอตัโนมติัโดยท่ีเราไม่ตอ้งคียเ์ลขท่ีบิลลงไปอีก

คร้ังในโปรแกรม 
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ข้ันตอนที ่2  ตัวอย่างการคีย์ใบกาํกบัภาษีขาย 

        เขา้สู่หนา้การบนัทึกภาษีขาย ก่อนจะทาํการคียต์อ้งดูช่อง  #เลขทีบ่ิลขาย วา่เลขท่ีบิลรันตรงกบัใบกาํกบัภาษีขาย บิล

แรกของเดือนนั้น ๆ ท่ีขายไปหรือไม่ ถา้ไม่ตรงตอ้งแกไ้ขเลขท่ีใบกาํกบัภาษีขาย เลขท่ีบิลท่ีไม่มีนั้นเป็นบิลยกเลิก 

 

 

ภาพที ่4.20 ตัวอย่างใบกาํกบัภาษีขาย 
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ภาพที ่4.21 ตัวอย่างการดูเลขทีใ่บกาํกบัภาษีขายบันทกึ 

ตัวอย่างการคีย์บิลขายเพ่ือบันทกึภาษีขาย 

•  1. พิมพว์นัท่ี ขายตามบิลท่ีกาํลงัทาํการคีย ์ 

•  2. พิมพเ์ลขท่ีบิล ( ตรวจสอบดูเลขท่ีใหถู้กตอ้งเพื่อเกิดมีปัญหาภายหลงัจะไดต้รวจสอบได ้) 

•  3. เลือกรหสัลูกคา้ ( ถา้ไม่มีรหสัช่ือลูกคา้สามารถเพิ่มได ้) 

•  4. การกาํหนดชาํระ ถา้เป็นเงินสด ให ้เปล่ียนจาก 30 เป็น 0 แต่ถา้ขายป็นเงินเช่ืออยูแ่ลว้ไม่ตอ้งเปล่ียน 

•  5. รหสัสินคา้และจาํนวน เป็น 1 เสมอ 

•  6. พิมพร์าคาท่ีขายตามบิล 

•  7. ตรวจสอบยอด VAT วา่ตรงกบับิลหรือไม ปกรติแลว้ถา้ต่าง จะต่างไม่เกิน 0.01 เท่านั้น 
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ภาพที ่4.22  ตัวอย่างการบันทกึบิลขายลงโปรแกรม 

 เก็บขอ้มูล(F5)  >  OK 

 

ภาพที ่4.23 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล 
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  ถา้มีการเปล่ียน CR,DR ก็สามารถเปล่ียนไดใ้นขั้นตอนสุดทา้ยของการบนัทึกขอ้มูล ตามภาพ 4.24  > แลว้กด ESC 

 

ภาพที ่4.24 ตัวอย่างการเปลี่ยน DR,CR 

ถา้มีการขายเป็นเงินสด การลงบญัชีจะเป็น 

DR. เงินสด 

CR. ภาษีขาย 

CR.รายไดจ้ากการขายสินคา้ – ในประเทศ 

ถา้ใบกาํกบัภาษีขายนั้นเป็นเงินเช่ือ การลงบญัชีจะเป็น 

 DR. ลูกหน้ีการคา้ –ในประเทศ 

 CR. ภาษีขาย 

 CR. รายไดจ้ากการขายสินคา้ – ในประเทศ  
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ข้ันตอนที ่3 การพมิพ์หน้ารายงานภาษีขาย 

 เม่ือคียเ์สร็จแลว้ตอ้งการท่ีจะปร้ินรายงานภาษีขายสามารถปร้ินออกมาไดโ้ดย 

 ขาย > พิมพร์ายงาน > รายงานภาษีขาย  

 

ภาพที ่4.25 ตัวอย่างการเข้าปร้ินหน้ารายงาน 

  ใส่วนัท่ีตามรอบเดือนภาษีท่ีเราตอ้งการตาม ภาพ ตวัอยา่งท่ี 4.25 >  OK 

 

ภาพที ่4.26 ตัวอย่างใส่วนัที่รอบภาษี 

  เม่ือใส่วนัท่ีแลว้ เลือกลกัษณะการพิมพโ์ดยเลือกลกัษณะการพิมพแ์บบ เรียงตามเลขท่ีเอกสาร เพราะบิลขายจะ

เรียง เลขท่ีบิลเพื่อง่ายต่อการ รีเช็ค หรือหากมีขอ้ผิดพลาดจะไดก้ลบัมาแกไ้ขไดง่้ายโดยการคน้หาตามเลขท่ีบิล 
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ภาพที ่4.27 ตัวอย่างเลือกลกัษณะการพมิพ์ 

เม่ือเลือกลกัษณะการพิมพเ์รียบร้อย กด OK เรียบร้อยจะไดห้นา้รายงานภาษีขายดงัภาพตวัอยา่ง ท่ี 4.27 ซ่ึง

โปรแกรมจะคาํนวณ ยอดภาษีของเดือนนั้นมาเรียบร้อย เราสามารถนาํไปคาํนวณกบัภาษีซ้ือเพื่อนาํไปยืน่แบบเสียภาษีได้

ทนัที  
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ภาพที ่4.28 ตัวอย่างหน้ารายงานภาษีขาย 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติโครงงานสหกจิ  

หลงัจากปฏิบติังาน ณ บริษทั เอ็นที แอบโซลูท จาํกดั ซ่ึงเป็นสํานกังานรับจดัทาํบญัชีและกฎหมายโดยให้คณะ

ผูจ้ดัทาํได้รับมอบหมายให้ทาํหน้าท่ีเร่ืองของการลงบญัชีภาษีซ้ือ ภาษีขาย ของบริษทัท่ีทางสํานักงานรับจดัทาํ ด้วย

โปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูป ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์จากโครงงานสหกิจ หลายๆ ดา้นดงัน้ี 

5.1.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา และต่อสถานประกอบการ 

5.1.1.1 ช่วยใหเ้ขา้ใจในการทาํงานของระบบโปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูป CD Organizer 

5.1.1.2 ทาํให้รู้ถึงการปฏิบติังานทางบญัชีทั้งระบบในกิจการซ้ือขายสินคา้รวมทั้งทราบถึงเอกสารทาง       

บญัชีท่ีถูกตอ้งเพื่อนาํมาบนัทึกบญัชีต่อไป 

5.1.1.3 ทาํให้การจดัทาํบญัชีเป็นไปอย่างถูกตอ้งแม่นยาํและเป็นไปตามกาํหนดเวลา โดยมีขอ้มูลท่ี

ทนัสมยัอยูเ่สมอ หาก เกิดปัญหาสามารถแกไ้ขเองไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประหยดัเวลาในการจดัทาํบญัชีซ่ึงทาํ

ใหส้ามารถปฏิบติังานอยา่งอ่ืนไดม้ากข้ึน 

5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

             5.1.2.1 เอกสารท่ีใชป้ระกอบการบนัทึกบญัชีรวมถึงขอ้มูลต่างๆ ของกิจการบางรายอาจมีการส่งเอกสาร 

             ใหล้่าชา้ จึงทาํใหก้ารจดัทาํบญัชีไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

                           5.1.2.2 ขณะปฏิบติังานทางการบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมบญัชี CD Organizer และอุปกรณ์ไอทีในสาํนกังาน  

                           อาจมีการขดัขอ้ง 

                           5.1.2.3 บุคลากรในสาํนกังานบางรายโดยเฉพาะพนกังานใหม่ยงัขาดความรู้ความชาํนาญในการใชร้ะบบ       

                           โปรแกรม  CD Organizer เป็นผลใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดระหวา่งการปฏิบติังาน ทาํใหต้อ้งแกปั้ญหาอยู ่  

                           บ่อยคร้ัง จึงเป็นสาเหตุของการทาํงานล่าชา้ 

             5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1.3.1 ควรมีการติดต่อและนดัรับเอกสารล่วงหนา้ตั้งแต่เน่ิน ๆและตรวจสอบเอกสารใหถู้กตอ้งครบถว้น  

ก่อนการลงบนัทึกบญัชี หากมีขอ้สงสัยหรือไม่แน่ใจ เก่ียวกบัระบบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีให ้ 

สอบถามกบัทางผูป้ระกอบการใหแ้น่ชดั 

5.1.3.2 ควรมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความชาํนาญในการดูแลเร่ืองระบบโปรแกรมและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  

                           ท่ีจะทาํใหส้ามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที โดยส่งบุคลากรในสาํนกังานไปฝึกอบรมเป็นคร้ังคราว 

5.1.3.3 จดัฝึกอบรมพนกังานใหม่ภายในองคก์ร เร่ืองการใชโ้ปรแกรมใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์ร  

                           พร้อมจดัทาํคู่มือ 
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5.2.1 ข้อดีของปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

              5.2.1.1 ไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานจริงกบับริษทัเก่ียวกบัการทาํบญัชีโดยตรง 

5.2.1.2 ทาํใหเ้ราเรียนรู้การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ปรับตวัเขา้หาบุคคลในสังคมใหม่ 

5.2.1.3 ทาํใหเ้รามีความรับผดิชอบมากข้ึนต่อหนา้ท่ีท่ีเราไดรั้บมอบหมายและมีวนิยัในการตรงต่อเวลา   

มากข้ึน 

5.2.1.4 ทาํใหเ้ราเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีประสิทธิภาพและมีอนาคตท่ีมัน่คงได ้

5.2.1.5 ไดรั้บความรู้ทางดา้นการทาํบญัชีเพื่อนาํไปใชใ้นชีวิตจริงไดแ้ละการวางแผนการประกอบอาชีพ 

ในอนาคต 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.2.1ไม่มีความชาํนาญและขาดความรู้ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป CD Organizer 

5.2.2.2 มีการวเิคราะห์เอกสารในการบนัทึกบญัชีผดิพลาด 

5.2.2.3 ช่วงแรกๆยงัใชเ้คร่ืองใชส้าํนกังานไม่ค่อยถูก เช่น เคร่ืองสแกนเอกสาร เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ือง  

ปร้ินเตอร์ กระดาษต่อเน่ือง 

5.2.3 ข้อเสนอแนะงานสหกจิศึกษาหรือการจัดทาํรายงานสหกจิศึกษา 

5.2.3.1 สอบถามพี่เล้ียง หรือ คน้ควา้วธีิใช ้โปรแกรมในอินเตอร์เน็ต 

5.2.3.2 อ่านหรือทบทวนบทเรียนท่ีเคยเรียนมา ยอ้นหลงั 

5.2.3.3 สังเกตวธีิการใชจ้ากพนงังานในองคก์ร หรือ ถา้ไม่แน่ใจก็สอบถาม เพื่อความแน่ใจก่อนการ

ลงบญัชี 
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ภาคผนวก 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 

 

 
 

ช่ือ   นางสาว  ปรีญาพร  พงษเ์พชร 

รหัสนักศึกษา  5704300562 

เบอร์ติดต่อ  097-180-0147 

E – mail  Bee5704300562@hotmail.com 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน           22/14 หมู่3 ถนนเทอดไท แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ  

                               กรุงเทพ 10160 

ประวตัิการศึกษา  พ.ศ.2550 สาํเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบา้นดินแดง 

                               พ.ศ.2553 สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมตน้โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม 

                               พ.ศ. 2556 สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมปลายโรงเรียนไพรบึงวทิยาคม      

                               (วทิย-์คณิต) 

ปัจจุบัน                 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริการธุรกิจ สาขา บญัชี 

ประสบการณ์ด้านสหกจิศึกษา  

                             ตาํแหน่ง ผูช่้วยพนงังานบญัชี    

                             สถานประกอบการ บริษทั เอ็น. ที แอบโซลูท จาํกดั 
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   ประวตัิผู้จัดทาํ 

 

 
 

ช่ือ  นางสาว นิรมล สิทธิโห 

รหัสนักศึกษา        5704300565 

เบอร์ติดต่อ            09-11161631 

E – mail                nir_sit@siam.edu 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน          218/2 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 36 เขตภาษีเจริญ กทม. 10160  

ประวตัิการศึกษา  2551 สาํเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวดัประดู่ (พว่งอุทิศ) 

          2554 สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมตน้โรงเรียนวดันวลนรดิศ 

          2557 สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมปลายโรงเรียนวดันวลนรดิศ 

 (องักฤษ – คณิต) 

ปัจจุบัน                  กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะบริการธุรกิจ สาขา บญัชี 

ประสบการณ์ด้านสหกจิศึกษา   

                      ตาํแหน่ง ผูช่้วยพนงังานบญัชี 

           สถานประกอบการ บริษทั เอ็น. ที แอบโซลูท จาํกดั 
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