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บริษัท เจ.โอ.แอล.อิมพอรต เอ็กพอรต จํากัด ประกอบกิจการเกี่ยวธุรกิจผลิต และจําหนาย
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
บริ ษทั เจ.โอ.แอล.อิมพอร์ ต เอ็กพอร์ ต จำกัด
กระบวนกำรจัดซื้ อของบริ ษทั จะมีควำมแตกต่ำงออกไป กำรทำธุ รกิจผลิตหมวกค้ำส่ งนั้น
ต้องคำนึงถึงกำรผลิตข้อมูลของลูกค้ำ กำรวำงแผนกำรบัญชี กำรบันทึกต้นทุนของวัตถุดิบ รำยกำร
ซื้ อ และรำยกำรขำยที่จะต้องนำเสนอรำคำให้แก่ลูกค้ำ ในกำรทำงำนก็จำเป็ นที่จะต้องเข้ำใจใน
เอกสำรกำรแยกหมวดหมู่แต่ละประเภทก่อนที่จะจัดทำในแต่ละด้ำนเพื่อที่จะใช้โปรแกรมในกำร
ทำงำน
1.2 วัตถุประสงค์ ของรำยงำน
1.2.1 เพื่อศึกษำเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดซื้ อ และระบบบัญชีธุรกิจผลิตหมวกค้ำส่ งของ
บริ ษทั เจ.โอ.แอล.อิมพอร์ ต เอ็กพอร์ ต จำกัด
1.2.2 เพื่อศึกษำขั้นตอนเกี่ยวกับทำงเดินเอกสำรในกำรจัดซื้ อของธุ รกิจผลิตหมวก
1.2.3 เพื่อส่ งเสริ มทักษะกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยและนำควำมรู ้ที่ได้ไปประกอบ
วิชำชีพบัญชี
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 รวบรวมข้อมูลและขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนของแต่ละเดือน
1.3.2 อธิ บำยถึงรำยละเอียดต่ำงๆ เกี่ยวกับกระบวนกำรจัดซื้ อ
1.3.3 ทำให้ทรำบผลถึงกำรดำเนินงำนของบริ ษทั เจ.โอ.แอล.อิมพอร์ ต เอ็กพอร์ ต จำกัด
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้ทรำบเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดซื้ อ และระบบบัญชีธุรกิจผลิตหมวกค้ำส่ งของบริ ษทั
เจ.โอ.แอล.อิมพอร์ต เอ็กพอร์ ต จำกัด
1.4.2 ได้ทรำบเกี่ยวกับทำงเดินเอกสำรในกำรจัดซื้ อของธุ รกิจผลิตหมวก
1.4.4 ได้รับทรำบถึงกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำย และนำควำมรู ้ที่ได้ไปประกอบ
วิชำชีพต่อไป
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
2.1 ความหมายการบัญชี
มีการพบหลักฐานว่า การบัญชี เกิดขึ้นมากกว่า 4000 ปี แล้ว สมัยนั้นได้มีการจัดทาบัญชี สินค้า บัญชี
ค่าแรง และค่าภาษีอากร ในเมโสโปเตเมีย ต่อมาก่อนคริ สต์ศตวรรษที่ 14 พ่อค้าชาวอิตาเลี่ยนได้พฒั นาระบบ
บัญชี คู่ข้ ึน ใช้เป็ นครั้งแรก แต่หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เขาคิดขึ้นนั้นไม่ได้รวบรวมไว้จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1494
นาย FRA LUCA PACIOLI ชาวอิ ตาเลี่ ยน ได้แต่ ง หนัง สื อชื่ อเรี ย กสั้ นๆว่า “Summa” เป็ นตราว่า ด้วยการ
คานวณเกี่ยวกับเลขคณิ ตพีชคณิ ต การแลกเปลี่ยนเงินตรารวมทั้งการบัญชี ซึ่ งเขาได้รวบรวมกฎเกณฑ์ต่างๆ
ของหลัก การบัญ ชี คู่ ไ ว้อ ย่ า งสมบู ร ณ์ จนได้รั บ การยกย่ อ งว่า เป็ น “บิ ด าแห่ ง วิ ช าการบัญ ชี ” ต่ อ มาราม
คริ สต์ศตวรรษที่ 18 เกิ ดการปฏิ บตั ิทางอุตสาหกรรมขึ้นในยุโรป ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ
ครั้งใหญ่ มีการลงทุนกันมากขึ้น โดยเฉพาะมีการลงทุนร่ วมกัน ทาให้เกิ ดความคิดที่จะบันทึกบัญชี กิจการ
แยกต่างหากจากเจ้าของ เพื่อจะได้ทราบว่าใครลงทุนเท่าใด และมีสิทธิ ส่วนได้ส่วนเสี ยในกิ จการเท่าไหร่
นอกจากนั้นยังมีการจัดทางบการเงินเพื่อรายงานถึงผลการดาเนิ นงานและฐานะของธุ รกิจให้ผรู ้ ่ วมลงทุนได้
ทราบ ซึ่ งแนวความคิดนี้เป็ นที่ยอมรับจนถึงปั จจุบนั

2.2 การบัญชี (Accounting)
ขั้นตอนของระบบการรวบรวม การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลทางการเงิน (Pride, Hughes and
Kapoor. 1996: 534) สมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทย ซึ่ งเรี ยกว่า ส.บช. (The
Institute of Certified Accountants of Thailand : ICAAT ) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ดงั นี้
การบัญชี (Accounting) หมายถึ ง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จาแนก และทาสรุ ปข้อมูลอัน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรู ปตัวเงิน ผลงานขั้นสุ ดท้ายของการบัญชี ก็คือการให้ ข้อมูลทางการเงิ น
ซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ าย และผูท้ ี่สนใจในกิจกรรมของกิจการ
สมาคมผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (The American Institute of Certified
Public Accounting : AICPA) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ดงั นี้
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“Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of
money, transactions and events which are, in part at least, of financial character and interpreting the results
thereof.”
จากคานิ ยามดังกล่าว การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก การจาแนกให้เป็ นหมวดหมู่ และ
การสรุ ปผลสิ่ งสาคัญในรู ปตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ ทางด้านการเงิน รวมทั้งการ
แปลความหมายของผลการปฏิบตั ิงานดังกล่าวด้วย
2.3 การบัญชีมีความหมายทีส่ าคัญ 2 ประการคือ
2.3.1 การทาบัญชี
เป็ นหน้าที่ของผูท้ าบัญชี ซึ่ งมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้
2.3.1.1 การรวบรวม หมายถึง การรวบรวมข้อมูลหรื อรายการค้าที่เกิดขึ้นประจาวันและหลักฐานที่
เกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจ เช่น หลักฐานการซื้ อเชื่อและขายเชื่อ หลักฐานการรับเงินและจ่ายเงินเป็ นต้น
2.3.1.2 การจดบันทึก หมายถึ ง การนารายการค้าต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นมาบันทึกลงสมุดรายวันขั้นต้นให้
ถูกต้องตามหลัก การบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปโดยเรี ยงรายการตามลาดับก่อนหลัง และมีเอกสารประกอบ เช่ น
ใบกากับสิ นค้า ใบเสร็ จรับเงิน เป็ นต้น
2.3.1.3 การจาแนก หมายถึ ง การนารายการค้าที่บนั ทึ กลงในสมุ ดรายวันขั้นต้นมาจาแนกให้เป็ น
หมวดหมู่ของประเภทบัญชีต่าง ๆ เช่น หมวดสิ นทรัพย์ หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย
2.3.1.4 การสรุ ปผลข้อมูล หมายถึง การนาข้อมูลที่ได้จาแนกให้เป็ นหมวดหมู่ดงั กล่าวมาสรุ ปเป็ น
รายงานทางการเงิ น ซึ่ งแสดงถึงผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของธุ รกิจตลอดจนการได้มาและใช้ไป
ของเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง
2.3.2 การให้ขอ้ มู ลทางการเงิ น เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ บุคคลที่ เกี่ ยวข้องหลายฝ่ าย เช่ น ฝ่ ายบริ หาร ผูใ้ ห้กู้
เจ้าหนี้ ตัวแทนรัฐบาล นักลงทุ น เป็ นต้น นอกจากนี้ ขอ้ มู ลทางการเงิ นยังสามารถนาไปใช้ประโยชน์การ
วิเคราะห์ดา้ นการเงิน การจัดทางบประมาณ การปรับปรุ งระบบบัญชี เป็ นต้น
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2.4 หลักการบันทึกบัญชี
หลักการบันทึกรายการทางบัญชี แบ่งเป็ น 2 ระบบ
1. ระบบบัญชีเดี่ยว
ระบบการบันทึ กบัญชี ที่ไม่สมบู รณ์ ถูกต้องตามหลักการบันทึกบัญชี ตามหลัก การโดยทัว่ ไป วิธี
บันทึกบัญชีอาจเป็ นด้านเดบิตหรื อเครดิตเพียงด้านเดียว ส่ วนใหญ่ใช้ในกิจการขนาดเล็กหรื อเจ้าของกิจการ
ดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง
2. ระบบบัญชีคู่
ระบบการบันทึกผลกระทบต่อรายการค้าหนึ่ ง ๆ ที่มีผลต่อสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของ
การบันทึกรายการเดบิตและเครดิตนั้นต้องให้จานวนเงินที่บนั ทึกบัญชี ในทั้ง 2 ด้านเท่ากันเสมอ ซึ่ งใช้ได้กบั
ทั้งกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่
2.5 หลักการบันทึกบัญชี ตามระบบบัญชี ค่ ู
การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ของแต่ละหมวดบัญชี มีหลักดังนี้
1.หมวดบัญชีสินทรัพย์
รายการค้าใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลทาให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจะบันทึกไว้ทางด้านเดบิต ส่ วนรายการค้า
ใดที่วเิ คราะห์แล้วมีผลทาให้สินทรัพย์ลดลงจะบันทึกไว้ทางด้าน เครดิต
2.หมวดบัญชีหนี้สิน
รายการค้าใดที่วเิ คราะห์แล้วมีผลทาให้หนี้สินเพิ่มขึ้นจะบันทึกไว้ทางด้านเครดิตส่ วนรายการค้าใดที่
วิเคราะห์แล้วมีผลทาให้หนี้สินลดลงจะบันทึกไว้ทางด้าน เดบิต
3.หมวดบัญชีทุน
รายการค้าใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลทาให้ทุนเพิ่มขึ้นจะบันทึกบัญชี ไว้ทางด้านเครดิต ส่ วนรายการค้า
ใดที่วเิ คราะห์แล้วมีผลทาให้ทุนลดลงจะบันทึกไว้ทางด้าน เดบิต
4.หมวดบัญชีรายได้
จากการวิเคราะห์สมการบัญชี ถ้าบัญชีรายได้เพิ่มขึ้นมีผลทาให้บญั ชี ทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้น การวิเคราะห์
ยึดตามหลักหมวดบัญชี ทุน กล่าวคือ ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นจะบันทึกบัญชี ดา้ นเครดิ ต ถ้ารายได้ลดลงจะบันทึ ก
บัญชีทางด้านเดบิต
5.หมวดบัญชีค่าใช้จ่าย
จากการวิเคราะห์ สมการบัญชี ถ้าบัญชี ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ นมี ผลทาให้บญ
ั ชี ทุนลดลงดังนั้นหลักการ
วิเคราะห์ ยึดตามหลักหมวดบัญชีทุนเช่นกัน กล่าวคือ ถ้าค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นจะบันทึกทางด้านเดบิตถ้าค่าใช้จ่าย
ลดลงจะบันทึกทางด้าน เครดิต
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2.6 หมวดบัญชีและสมการบัญชี
หมวดบัญชี หมายถึง การจัดหมวดหมู่บญั ชีโดยแยกประเภทออกเป็ น 5 หมวดหมู่
1.สิ นทรัพย์ ใช้หมวดหมู่บญั ชีแทนด้วยเลข 1
2.หนี้สิน ใช้หมวดบัญชีแทนด้วยเลข 2
3.ส่ วนของเจ้าของ หรื อทุน ใช้หมวดบัญชีแทนด้วยเลข 3
4.รายได้ ใช้หมวดบัญชีแทนด้วยเลข 4
5.ค่าใช้จ่าย ใช้หมวดบัญชีแทนด้วยเลข 5
2.7 สมการบัญชี
สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของ จะแสดงความสมดุล
กันอยูเ่ สมอ
รู ปสมการบัญชีมี 2 แบบ
1.สิ นทรัพย์ = ส่ วนของเจ้าของ
2.สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของ
รายการค้า คือ เหตุการณ์ทางการเงินที่มีผลทาให้การดาเนิ นงานของกิจการและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ
วงจรบัญชี คือ ขั้นตอนในการลงบัญชี โดยเริ่ มต้นจากรายการค้านาไปวิเคราะห์ จดบันทึกในสมุด
ขั้นต้น จัดให้เป็ นหมวดหมู่ โดยผ่านไปยังบัญชีแยกประเภท แล้วนามาสรุ ปผลในรู ปของรายงานทางการเงิน
บัญชี แยกประเภท คือ บันชี ที่รวบรวมรายการค้าที่ เกิ ดขึ้ นไว้เป็ นหมวดหมู่ที่ได้บนั ทึกไว้ใน สมุด
รายวันทัว่ ไป มี ความสาคัญท าให้การจัดทางบทดลองได้เร็ วและประหยัดเวลา เพราะว่าแต่ล ะบัญชี แยก
ประเภทได้จดั ทาและเรี ยง เพราะว่าแต่ละบัญชี แยกประเภทได้จดั ทาและเรี ยงลาดับตามหมวดหมวดหมู่ไว้
แล้ว
สมุดบัญชีแยกประเภทแบ่งออก 2 ชนิด
1. สมุ ดบัญ ชี แยกประเภททั่วไป คื อ รวบรวมหรื อคุ มยอดของทุ ก บัญชี แ ยกประเภท ใช้บ นั ทึ ก
สิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ ต่อจากบันทึกลงในสมุดรายวัน
2. สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย คือ รวบรวมยอดคุมของบัญชีแยกประเภทในสมุดทัว่ ไป
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2.8 คาศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้ น
สิ นทรัพย์ หมายถึง สิ่ งที่มีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนอันมีมูลค่า ซึ่ งบุคคลหรื อกิจการเป็ นเจ้าของหรื อ
สามารถถือเอกประโยชน์ได้จากกรรมสิ ทธิ์ ในสังหาริ มทรัพย์อสังหาริ มทรัพย์ สิ ทธิเรี ยกร้อง มูลค่าที่ได้มา
รายจ่ายที่ก่อให้เกิดสิ ทธิ์ และรายจ่ายของงวดบัญชีถดั ไป
จากความหมายดังกล่าว สิ นทรัพย์ในทางบัญชีมีหลายลักษณะดังนี้
-สิ นทรัพย์ที่เป็ นตัวเงินหรื อเทียงเท่าเงิน เช่น เงินสด และตัว๋ เงินรับต่าง ๆ
-สิ นทรัพย์ที่เป็ นสิ ทธิเรี ยกร้อง เช่น ลูกหนี้
-สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน เช่น ที่ดิน อาคาร รถยนต์
-สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน เช่น สิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ สัมปทาน
-รายจ่ายที่จ่ายไปแล้วจะให้ประโยชน์ต่องวดบัญชีถดั ไป ได้แก่ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าประเภทต่าง ๆ
หนี้ สิน หมายถึง พันธะผูกพันกิ จการอันเกิดจากรายการค้าการกูย้ ืมหรื อจากคนอื่นซึ่ งจะต้องชาระ
คืนในภายหน้าให้แก่บุคคลภายนอกตามสิ ทธิ เรี ยกร้องที่บุคคลภายนอกมีต่อกิจการด้วยสิ นทรัพย์หรื อบริ การ
หนี้สินสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังนี้
หนี้ สินหมุนเวียน(Current liabilities) หมายถึ ง หนี้ สินซึ่ งมีระยะเวลาการชาระภายใน 1 ปี หรื อภายในรอบ
ระยะเวลาการดาเนิ นงาน ตามปกติของกิจการด้วยสิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อด้วยการก่อหนี้ สินระยะสั้นอื่น
แทน
หนี้สินระยะยาว(Long-term liabilities) หมายถึง หนี้สินซึ่ งมีระยะเวลาการชาระคืนเกินกว่า 1 ปี หรื อเกินกว่า
การดาเนิ นงานตามปกติ ของกิ จการ หนี้ สินระยะยาวแบ่งออกเป็ นหลายประเภท เช่ น กู้ยืมระยะยาว หุ ้นกู้
พันธบัตรเงินกู้ เป็ นต้น
หนี้ สินอื่น ๆ (Other liabilities) หมายถึงหนี้ สินซึ่ งไม่อาจจัดเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนและหนี้ สินระยะยาว เช่ น
เงินสะสมหรื อเงิ นบานาญของลูกจ้าง พนักงาน เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ในเครื อรายได้รอ
การตัดบัญชี เป็ นต้น
รายได้ หมายถึ ง ผลตอบแทนที่ กิ จการได้รับ จากการขายสิ นค้าหรื อบริ ก ารตามปกติ ข องกิ จการ
รวมทั้งผลตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจาการดาเนินงานตามปกติ รายได้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
รายได้จากการขาย(Sales) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสิ นค้าและบริ การอันเป็ นรายได้จากการ
ดาเนิ นงานตามปกติ เช่ น กิ จการซื้ อขายสิ นค้า รายได้ของกิ จการ คือ รายได้จากการขายสิ นค้า ส่ วนกิ จการ
ให้บริ การ เช่น ซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้า รายได้ของกิจการ คือ รายได้ค่าซ่อม
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รายได้อื่น(Other incomes) หมายถึง รายได้ที่มิได้เกิดจากการดาเนิ นงานตามปกติของกิจการซึ่ งเป็ น
รายได้ที่ไม่ใช่ รายได้จากการขายสิ นค้าหรื อบริ การนัน่ เอง
ส่ วนของเจ้าของ หมายถึง ทุนที่เจ้าของกิจการนามาลงทุนเป็ นเงินสดหรื อสิ นทรัพย์อื่นรวมทั้งกาไร
สุ ทธิ ที่ยงั มิได้แบ่งให้ส่วนแก่เจ้าของกิ จการด้วย ส่ วนของเจ้าของจะมีคนเดี ยวหรื อหลายคนก็ได้ข้ ึนอยู่กบั
ประเภทของธุ รกิจ ส่ วนของเจ้าของกิจการแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท
กิ จการเจ้าของคนเดี ยว ส่ วนของเจ้าของกิ จการประกอบด้วยบัญชี ทุน กาไรหรื อขาดทุ นสุ ทธิ และถอนใช้
ส่ วนตัว ห้าง ห้างหุ ้นส่ วน ส่ วนของเจ้าของกิจการเรี ยกว่า ส่ วนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน เป็ นผลรวมของทุนของผู ้
เป็ นหุ ้นส่ วนทุ กคน ซึ่ งทุนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนแต่ละคนนั้นประกอบด้วยผลรวมของเงิ นลงทุน เงิ นถอนทุ น
และส่ วนแบ่งผลกาไรและขาดทุนสุ ทธิ
บริ ษทั จากัด ส่ วนของเจ้าของกิจการเรี ยกว่า ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผลรวมของทุนจดทะเบียนตาม
กฎหมายของบริ ษทั ที่แสดงอยูใ่ นรู ปชนิดของหุ น้ จานวนและมูลค่าหุ น้ ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
หรื อส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุ น้ และกาไรสะสม
ค่าใช้จ่าย คือ ต้นทุนส่ วนที่หกั ออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาที่ดาเนินการงานหนึ่ง ค่าใช้จ่าย
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท
ต้นทุนขาย (Cost of sales) หมายถึง ต้นทุนของสิ นค้าที่ขายหรื อบริ การที่ให้กล่าวคือในกิจการซื้ อ
เพื่อขายจะรวมราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะขาย ส่ วนในกิจการ
ผลิตเพื่อขาย คือ ต้นทุนการผลิตของสิ นค้านั้น ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และโสหุย้ การผลิต
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน (Operating expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเองมาจากการขาย
สิ นค้าหรื อบริ การ และจากการบริ หารกิจการอันเป็ นส่ วนรวมของการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น (Other expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายข้างต้น เช่น ดอกเบี้ยจ่าย
ผลขาดทุนจากราคาหลักทรัพย์ในตลาด ขาดทุดจากการขายสิ นทรัพย์ เป็ นต้น
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2.9 ระบบบัญชีสาหรับการขายสิ นค้ า
ระบบที่เกี่ยวกับการเสนอ การให้รายละเอียด การจอง จนถึงการขายสิ นค้า วัตถุดิบ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ เป็ นต้น
ประเภทของการขายสิ นค้าแบ่งเป็ น 2 ประเภท
1.ขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ คือ การขายสิ นค้าที่ยงั ไม่ได้รับชาระเงินในขณะที่ทาการขาย
2.ขายสิ นค้าเป็ นเงินสด คือ การขายสิ นค้าที่ได้รับชาระเงินทันทีที่ได้ทาการขาย
นอกจากจะแบ่งประเภทของการขายได้ตามประเภทดังกล่าวแล้วยังสามารถ แยกย่อยได้เป็ นดังนี้
-ขายส่ ง คือ การขายสิ นค้าในแต่ละครั้งในปริ มาณที่มาก
-ขายปลีก คือ การขายสิ นค้าที่เป็ นลักษณะปลีกย่อยเป็ นรายชิ้น
-ขายสิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ
การแบ่งแยกหน้าที่ที่เกี่ยวกับการขายสิ นค้าเงินเชื่อ
ในกิจการแต่ละแห่งควรจะมีการแบ่งแยกหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอราคา การสั่งจอง การ
อนุมตั ิการขาย ตลอดจนถึงการจ่ายของและการรับเงินค่าขายออกจากกันเพื่อประโยชน์ในการควนคุมภายใน
ทั้งนี้จะต้องมีการกาหนดวิธีการให้รัดกุม และใช้แบบฟอร์ มต่าง ๆ เพื่อช่วยในการดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
หน้าที่ต่าง ๆ แบ่งออกได้ดงั นี้
1.การเสนอราคา
2.การสั่งจอง
3.การสั่งขาย
4.การออกบิลหรื อการบันทึกการขาย
5.การจ่ายสิ นค้า
2.10 ความหมายการจัดซื้อ
การจัดซื้ อ หมายถึ ง การดาเนิ นงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งวัตถุ ดิบ วัสดุ และสิ่ งของ
เครื่ องใช้ต่าง ๆ ที่จาเป็ นโดยมีคุณสมบัติ ปริ มาณ ราคา ช่วงเวลา แหล่งขายและการนาส่ ง ณ สถานที่ถูกต้อง
การจัดซื้อมีข้นั ตอนทีต่ ้ องกาหนดไว้ในนโยบายของหน่ วยงานดังนี้
1. การเลือกแหล่งซื้ อ
2. กาหนดจานวนแหล่งจัดซื้ อที่นาเข้าสู่ การตัดสิ นใจ
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2.11 หลักการกาหนดวิธีปฏิบัติในการสั่ งซื้อสิ นค้ า
1. การปฏิ บตั ิงานที่กาหนดไว้ตอ้ งเหมาะสม ให้ได้ผลสาเร็ จรวดเร็ ว ง่ายที่สุด มีความแน่นอนและเป็ นที่พึง
พอใจต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
2. ยึดหลักความง่ ายเป็ นสิ่ งสาคัญ ควรตัดระบบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็ นสาเหตุทาให้การสั่งซื้ อล่ าช้า
และมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย การจัดซื้ อสิ นค้าของกิจการขายปลีกต้องอาศัยความรวดเร็ ว ถูกต้อง และได้รับ
ผลกาไร ส่ วนการจัดซื้ อของกิจการโรงงานผลิต ต้องเป็ นไปตามกาหนดตารางเวลาการผลิต
3. ในการสั่งซื้ อสิ นค้าจะต้องมีกาหนดไว้อย่างแน่ นอน ผูป้ ฏิ บตั ิทุกคนเข้าใจระเบียบแบบแผนในการจัดซื้ อ
ทั้งนี้ เพื่อลดความขัดแย้ง ขจัดข้อสงสัยที่ จะทาให้เกิ ดการโต้แย้งผิดใจกันระหว่างผูร้ ่ วมงาน และเป็ นการ
ป้ องกันการปฏิบตั ิงานซ้ าซ้อน
4. ทุ ก ขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ ง านการจัดซื้ อ จะต้องก าหนดอานาจหน้า ที่ ค วามรั บ ผิดชอบและขอบเขตการ
ปฏิบตั ิงานทุกคนในฝ่ ายไว้อย่างแน่นอน การปฏิบตั ิการจัดซื้ อต้องยืดหยุน่ ได้ ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ ฝ่ าย
ขาย ฝ่ ายส่ งเสริ มการขาย และสอดคล้องประสานงานทุกฝ่ ายที่เกี่ยวของ
2.12 รายการซื้อ
นาเอกสารมาแยกประเภทโดยเอกสารที่แยกแบ่งเป็ น ใบกากับภาษีที่ซ้ือที่สามารถขอคืนภาษีได้
2.13 ใบกากับภาษี
ใบกากับภาษี หมายถึ ง เอกสารหลักฐานสาคัญ ซึ่ งผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่มจะต้องทาการ
จัดทาและออกให้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การทุกครั้งที่มีการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ เพื่อแสดงมูลค่าของ
สิ นค้าหรื อบริ การและจานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนเรี ยกเก็บหรื อพึงเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อ
สิ นค้าหรื อรับบริ การในแต่ละครั้ง
-กรณี ขายสิ นค้า ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ตอ้ งออกใบกากับภาษีพร้อมทั้งส่ งมอบให้แก่ผซู ้ ้ื อในทันที
ที่มีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อ
-กรณี ก ารให้บ ริ ก าร ผูป้ ระกอบการจดทะเบี ย นมี หน้า ที่ ต้อ งออกใบก ากับ ภาษี พ ร้ อ มทั้ง ส่ ง มอบให้ แ ก่
ผูร้ ับบริ การในทันทีที่ได้รับชาระราคาค่าบริ การ
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ตอ้ งออกใบภาษีอย่างน้อย 2 ฉบับ
-ต้นฉบับ ส่ งมอบให้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
-สาเนา เก็บรักษาไว้เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบลงรายงานภาษีเป็ นเวลา 5 ปี
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ตัวอย่ างใบกากับภาษีแบบเต็มรู ป
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2.14 ใบกากับภาษีอย่างย่อ
ใบกากับภาษีอย่างย่อ คือเอกสารสาคัญในอีกรู ปแบบหนึ่งสาหรับกิจการที่เป็ น “กิจการค้าปลีก” ที่เป็ นการ
ขายให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยตรง หรื อให้บริ การรายย่อยแก่บุคคลจานวนมาก

ตัวอย่างใบกากับภาษีอย่างย่อ
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินงาน
3.1 สถานประกอบการ
บริ ษทั เจ.โอ.แอล.อิมพอร์ ต เอ็กพอร์ ต จำกัด
3.2 ทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
เลขที่ 82/65-66 ซอยจอมทอง 19 ถนนรัตนกวี แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุ งเทพมหำนคร 10150

3.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เจ.โอ.แอล.อิมพอร์ ต เอ็กพอร์ ต จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ตั้งแต่ วันที่ 10 สิ งหำคม
พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็ นบริ ษทั ขำยส่ ง รับปั กผ้ำและรับผลิตหมวก ซึ่งเป็ นบริ ษทั ขนำดย่อม เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำในยุคสมัยใหม่ และสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำได้มำกที่สุด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตำแหน่งที่ได้รับคือ ผูช้ ่วยพนักงำนบัญชี
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
1. ทำใบสั่งซื้ อใน Excel
2. ได้ทำกำรรับวำงบิลของเจ้ำหนี้
3. ได้เช็คเอกสำรและบันทึกเอกสำร
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งพนักงานทีป่ รึกษา
นำงสำว โชคดี หมวดทอง ตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
วันที่ 15 พฤษภำคม 2560 ถึง วันที่ 25 สิ งหำคม 2560
รวมระยะเวลำปฏิบตั ิงำน 15 สัปดำห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 เลือกหัวข้อที่จะจัดทำรำยงำน
ศึกษำข้อมูลที่จะทำรำยงำนจำกพนักงำนที่ปรึ กษำ และค้นคว้ำหำข้อมูลเพิ่มเติมในInternetเพื่อเป็ น
ประโยชน์ในกำรทำรำยงำน
3.7.2 เก็บรวบรวมข้อมูลในกำรจัดทำรำยงำน
รวบรวมข้อมูลจำก หนังสื อ หรื อเอกสำรต่ำง โดยข้อมูลที่อำ้ งมำจะต้องเป็ นข้อมูลที่เท็จจริ ง และมี
แหล่งอ้ำงอิงที่น่ำเชื่ อถือได้
3.7.3 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
นำข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลทั้งหมด มำวิเครำะห์และลำดับควำมสำคัญเพื่อให้ได้
เนื้อหำที่ตรงกับหัวข้อที่จะจัดทำรำยงำน
3.7.4กำรจัดทำรู ปเล่มรำยงำน
คิดหัวข้อที่จะทำรำยงำน แล้วค้นคว้ำหำข้อมูลต่ำง ๆ นำมำใส่ ในรู ปเล่มรำยงำน เพื่อให้ได้รำยงำนที่
สมบูรณ์
3.7.5กำรสรุ ปผลและจัดทำรำยงำน
สรุ ปผลข้อมูลต่ำง ๆ ในรู ปเล่มรำยงำนอย่ำงเสร็ จสมบูรณ์ แล้วนำมำเสนอรำยงำน
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3.8ระยะเวลาในการทางาน
ตำรำงที่ 3.1 แสดงผลระยะเวลำในกำรทำงำน
ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
วำงแผนกำรดำเนินงำน
เลือกหัวข้อที่จดั ทำรำยงำน
รวบรวมข้อมูล
วิเครำะห์ขอ้ มูล
จัดทำรำยงำน
เสนอรำยงำน
3.9 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
• เครื่ องคอมพิวเตอร์
•
•
•
•
•
•

เครื่ องแฟกซ์
เครื่ องคำนวณเลข
เครื่ องถ่ำยเอกสำร
เครื่ องปริ้ น
โปรแกรม Microsoft word
โปรแกรม Microsoft excel

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
การที่ผจู ้ ดั ได้ทารายงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้ อ ผูจ้ ดั ได้เข้าปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ
โดยปฏิบตั ิหน้าที่ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี ซึ งก่อนที่ผจู ้ ดั จะเข้าปฏิ บตั ิงานได้มีหัวหน้าบัญชี มาชี้ แนะ ให้ความรู ้
ความสามารถ และได้แ นะน าการปฏิ บ ัติง าน เพื่ อ ให้ไ ด้เ รี ย นรู ้ ใ นการท างานจริ ง และหลัง จากผูจ้ ัด ได้
ปฏิบตั ิงานจริ งเสร็ จแล้ว ผูจ้ ดั จึงได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานเป็ นขั้นตอน ดังนี้
4.1รายละเอียดโครงงาน
การจัดซื้ อ หมายถึ ง การกระทาที่จดั ขึ้ นเพื่อให้ได้มาซึ่ งวัตถุ ดิบ วัสดุ อุปกรณ์ ของใช้ต่าง ๆ ตามที่
กิจการต้องใช้ โดยมีคุณสมบัติที่ถูกต้องในจานวนที่ถูกต้องภายในจังหวะเวลาที่ถูกต้องในราคาที่ถูกต้องจาก
แหล่งผูข้ ายที่ถูกต้อง โดยนาส่ งยังสถานที่ที่ถูกต้อง
4.2ขั้นตอนในการจัดซื้อ

รู ปที่ 4.1 ตัวอย่างกระบวนการจัดซื้ อ
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ขั้นตอนในการจัดซิ้อ
1.การจัดทาใบสั่งซื้ อให้กบั ผูข้ าย
2.การรับสิ นค้า
3.ตรวจสอบสิ นค้า
4.การบันทึกบัญชี
Dr รายการซื้ อ
xxx
ภาษีซ้ือ
xxx
Cr เงินสด

xxx

รู ปที่ 4.2 เอกสารที่ใช้การประกอบการบันทึกบัญชี
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4.2.1เข้าสู่ โปรแกรม Excel

รู ปที่ 4.3 โปรแกรมExcel

ชื่อบริ ษัทขอซื ้อ/ระบุ
เลขเสียภาษี อากร

รู ปที่ 4.4 การใส่ เลขที่ใบสั่งซื้ อ/วัน เดือน ปี ที่สั่งซื้ อ
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ใส่รหัสผู้ขาย
ชื่อ/ที่อยูผ่ ้ ขู าย

รู ปที่ 4.5 การใส่ รหัสผูข้ าย ชื่ อ/ที่อยูผ่ ขู ้ าย

รู ปที่ 4.6 การใส่ รหัสสิ นค้า ราคาของสิ นค้า
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รู ปที่ 4.7 การใช้สูตรในการหายอดรวมของสิ นค้า

รู ปที่ 4.8 การใช้สูตรในการหายอดรวมสิ นค้าทั้งหมด

20

รู ปที่ 4.9 การใช้สูตรหาภาษีมูลค่าเพิม่

รู ปที่ 4.10 การใช้สูตรหายอดรวมและภาษีมูลค่าเพิ่มออกมา
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รู ปที่ 4.11 ลงชื่อผูจ้ ดั ทาและชื่อเจ้าของกิจการ
ขั้นตอนสุ ดท้ายในการทาใบสั่งซื้ อ ส่ งข้อมูลทั้งหมดไปให้ผขู ้ ายโดยการส่ งแฟกซ์หรื ออีเมล์
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4.3 ใบสั่ งสิ นค้ า/ใบกากับภาษี

รู ปที่ 4.12 ใบสั่งซื้ อ/ใบกากับภาษี

4.4 วัตถุดิบทีส่ ั่ งซื้อเพื่อใช้ ในการผลิตสิ นค้ า

รู ปที่ 4.13 ผ้า

รู ปที่ 4.14 การผลิตหมวก
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4.5 ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัติงานครั้งนี้
บริษัทจาเป็ นทีจ่ ะต้ องมีกระบวนการจัดซื้อทีส่ มบูรณ์ โดยมีระบบดังต่ อไปนี้
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่ผูจ้ ดั ได้ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ ได้ปฏิบตั ิงานเสมือนเป็ นพนักงาน
ของบริ ษทั ในตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ที่ผจู ้ ดั ทาได้กาหนดไว้น้ นั บรรลุ
เป้าหมายและประสบผลสาเร็ จในหลาย ๆ ด้าน
5.1.1 ประโยชน์ ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ
1.ได้นาความรู ้ ความสามารถที่ได้จาการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม Excel ไปใช้ในการพัฒนา
และประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง ได้ทราบหลักการทางานระบบบัญชีมากขึ้น
2. ได้เรี ยนรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นทีม และได้เรี ยนรู ้ในการอยูร่ ่ วมกันในองค์กรและทา
ให้มีความมัน่ ใจมากขึ้น และมีความพร้อมในการรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ช่วยลดปั ญหาความผิดพลาดในการสั่งวัตถุดิบเข้ามาผลิตสิ นค้า
4. มีการตรวจสอบการสั่งซื้ อสิ นค้ามากขึ้ นและช่ วยในเรื่ องระบบบัญชี การสั่งซื้ อให้เป็ น
ระบบมากขึ้น
5.1.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงการ
ในการจัดทาโครงงานนี้ มีระยะเวลาจากัดในการทาโครงการกระบวนการจัดซื้ อ ของบริ ษทั เจ.โอ.
แอล.อิ ม พอร์ ต เอ็ก พอร์ ต จากัด ทาให้เกิ ดปั ญหาการจัดเก็ บรวบรวมข้อมู ลไม่เพี ยงพอ จากการ
ปฏิ บตั ิงานจริ ง ซึ่ ง ได้รับประสบการณ์ ทางานที่ หลากหลาย และได้พ บปั ญหาของบริ ษ ทั เจ.โอ.
แอล.อิมพอร์ ต เอ็กพอร์ ต จากัด ซึ่ งพบปั ญหา และอุปสรรค ดังนี้
1. องค์กรขาดบุคลากรที่มีความรู ้ ความเข้าใจในการจัดทาด้านบัญชี
2. องค์กรขาดโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชีที่ใช้ในการสั่งซื้ อและการจัดทาบัญชีท้ งั ระบบสิ นค้า
3. องค์กรขาดการจัดการการบริ การสิ นค้าอย่างเป็ นระบบทาให้เกิดสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั มีขอ้ มูล
ที่ผดิ พลาดซึ่ งอาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายทางด้านบัญชีและภาษีอากร
5.1.3 ข้ อเสนอแนะของโครงงาน
จากปั ญหาเบื้องต้นในการทางานและจัดทาโครงงานกระบวนการจัดซื้ อ ของบริ ษทั เจ.โอ.
แอล.อิมพอร์ ต เอ็กพอร์ ต จากัด ควรปรับปรุ ง และพัฒนาบุคลากร และระบบขององค์กร ดังนี้
1. ควรจัดสรรเพิ่มจานวนบุคลากรที่มีความรู ้ และให้มีการอบรมบุคลากรภายในองกรเรื่ อง
การจัดทาบัญชี
2. ควรจัดสรรโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ใช้เพื่อรองรับสาหรับ
ระบบการจัดซื้ อและระบบบัญชีของธุ รกิจ
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3. ควรมีการจัดระบบการตรวจสอบสิ นค้าคงเหลือเพื่อควบคุมปริ มาณ ข้อมูลทางการบัญชี
ให้ถูกต้อง และเพื่อเป็ นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร
5.2 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะการปฏิบัติการสหกิจศึกษา
5.2.1 ประโยชน์ ต่ อนักศึกษาและสถานประกอบการ
1. มีทกั ษะ ความรู ้ และความเข้าใจมากขึ้นในเรื่ องบัญชี
2. สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี และสามารถเรี ยนรู ้ในการทางานเป็ นทีมมาก
3. ช่วยให้การทางานเป็ นระบบมากขึ้น และช่วยให้การทางานประสบผลสาเร็ จมากขึ้น
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานด้ านสหกิจ
1. ปัญหาด้านทักษะ
ในการทางานช่วงแรกจะไม่ค่อยมีความเข้าใจในขั้นตอนการทางาน จึงทาให้เกิดการล่าช้า
ในการทาเอกสารและมีขอ้ ผิดพลาดต่าง ๆ เกิดขึ้น
2. ปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์
การปรั บตัวเข้าหา และสื่ อสารกับพนัก งานในองค์กร อาจมี ก ารสื่ อสารปั ญหาข้อมู ลไม่
ตรงกัน จึงทาให้เกิดการผิดพลาดในการทางาน
3. ปัญหาด้านความรู ้
การใช้อุปกรณ์ หรื อโปรแกรมต่าง ๆ ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาการใช้งาน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ปัญหาด้านทักษะ
ควรตรวจเช็คเอกสาร และขั้นตอนในการทางานให้ละเอียด
2. ปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์
ควรปรับความเข้าใจ และซักถามกับพนักงานที่ปรึ กษาทุกครั้งในการทางาน
3.ปัญหาด้านความรู ้
ควรมีหนังสื อคู่มือ และวิธีการใช้อุปกรณ์ ติดไว้ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อพนักงานจะได้ใช้งาน
และแก้ไขปั ญหาเองได้
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