รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

ระบบการจัดทาบัญชี และการนาส่งภาษีอากร
Accounting System and Remittance of Taxes

โดย
นางสาว สุ นิศา นันทะวงษ์ 5904300033
นางสาว ปุณยนุช สุ ขเกษม 5904300087

รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชา การบัญชี
คณะ บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษา 3 ปี การศึกษา 2561

หัวข้ อโครงงาน ระบบการจัดทาบัญชี และการนาส่ งภาษีอากร

ค
ระบบการจัดทาบัญชี และการนาส่ งภาษีอากร
5(0-36-0)
นางสาวสุ นิศา นันทะวงษ์
นางสาวปุณยนุช สุ ขเกษม
อาจารย์ทปี่ รึกษา อาจารย์วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
หลักสู ตร
บัญชีบณั ฑิต
คณะวิชา
บริ หารธุ รกิจ
สาขาวิชา
การบัญชี
ภาคการศึกษา 3/2561
โครงงานเรื่อง
หน่ วยกิต
ผู้จัดทา

บทคัดย่ อ
บริ ษทั ธุ รกิจบัญชี ภาษีสากล จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและ
ภาษีอากร การตรวจสอบบัญชี และภาษีอากร และการให้คาปรึ กษาด้านภาษี ตลอดระยะเวลาการ
ดาเนิ นงาน บริ ษ ทั มุ่ งเน้น การพัฒ นาคุ ณ ภาพ การบริ ก าร และการส่ งมอบเอกสารที่ ตรงต่ อเวลา
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ในตาแหน่ งผูช้ ่ วยพนักงานบัญชี ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ
เอกสารต่างๆ และการปฏิ บตั ิงานการบันทึก ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี Express
Accounting การบันทึกข้อมูลใบสาคัญรับ–ใบสาคัญจ่าย ตรวจรายงานภาษีซ้ื อ–ภาษีขาย รับชาระหนี้
ใบแจ้งหนี้ กระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบันทึกข้อมูลในกระดาษทาการ ภ.ง.ด.1+ประกันสังคม
ภ.ง.ด3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 และรายละเอียดการปิ ดบัญชีประจาเดือน
โครงงานระบบการจัด ท าบั ญ ชี และการน าส่ ง ภาษี อ ากร มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
กระบวนการที่สาคัญในการจัดทางานบัญชี ศึกษาหลักการพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อเป็ น
ประโยชน์แก่ พนักงานใหม่และบุ คคลที่ สนใจศึกษาหลักการวิธีปฏิ บตั ิของขั้นตอนการจัดทางาน
บัญชีและภาษีอากร
ค าส าคั ญ : การจัด ท างานบัญ ชี และภาษี อากร/คุ ณ ภาพการบริ ก าร/โปรแกรมส าเร็ จรู ป Express
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รู ปภาพที่ 4.37 ตัวอย่างรายงานภาษีขาย และสาเนาใบกากับภาษีขาย
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ธุ รกิจบัญชี ภาษีสากล จากัด ตาแหน่งผูช้ ่ วยพนักงานบัญชี ใน
ส่ ว นของการประสานงานการรั บ งานจัด ท าบัญ ชี และภาษี อ ากร เกิ ด ปั ญ หาในการด าเนิ นการ
เนื่องจากในขณะที่เรี ยนในภาคทฤษฎีน้ นั ไม่ได้มีการเน้นในด้านการนาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง จึงทาให้
ประสบปั ญหาต่างๆ เช่น ขาดความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทาบัญชี และภาษีอากร ขาดความ
เข้าใจในระบบโปรแกรมฯ และขาดความเข้าใจในลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ทาให้งานเกิ ด
ข้อผิดพลาด และส่ งผลให้การทางานไม่เสร็ จทันตามกาหนดเวลา
ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระบบการจัดทาบัญชี และการนาส่ งภาษีอากร
เพื่อที่จะนาความรู้ และประสบการณ์ทางานจริ งมาเป็ นแนวทาง เพื่อลดความผิดพลาดในการบันทึก
บัญชี และเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับนักศึกษาที่ออกปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษา หรื อพนักงานที่รับใหม่
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานในส่ วนงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ โครงงาน
1.2.1 เพื่อทาให้เข้าใจระบบการจัดทาบัญชีและนาส่ งภาษีอากร
1.2.2 เพื่อทาให้ได้รับความรู้ในเรื่ องเอกสารที่ใช้ประกอบการทาบัญชีและภาษีอากร
1.2.3 เพื่อทาให้เข้าใจวิธีการปฏิ บตั ิงานและการสื่ อสารที่ถูกต้องของการรับงานระหว่าง
บริ ษทั กับผูว้ า่ จ้างทาบัญชี
1.2.4 เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาข้อมู ลเกี่ ย วกับการจัดทาบัญชี และนาส่ งภาษี อากร
สาหรับพนักงานใหม่และบุคคลที่สนใจ
1.2.5 เพื่อทาให้เข้าใจการใช้งานโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express Accounting
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ศึกษาการจัดทาบัญชีและนาส่ งภาษีอากรของ บริ ษทั ธุ รกิจบัญชีภาษีสากล จากัด
1.3.2 ศึกษาข้อมูลในการปฏิ บตั ิงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี และภาษีอากรของบริ ษทั
กับผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
1.3.3 ข้อมูลบางส่ วนในรายงานนี้ บางรายการเป็ นความลับของลูกค้า อาจไม่เหมาะสมที่จะ
นามาเปิ ดเผยได้
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.4.1 ทาให้เข้าใจระบบการจัดทาบัญชีและนาส่ งภาษีอากร
1.4.2 ทาให้ได้รับความรู้ในเรื่ องเอกสารที่ใช้ประกอบการทาบัญชีและภาษีอากร
1.4.3 ทาให้เข้าใจวิธีการปฏิบตั ิงานและการสื่ อสารที่ถูกต้องของการรับงานระหว่างบริ ษทั
กับผูว้ า่ จ้างทาบัญชี
1.4.4 เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาระบบการจัดทาบัญชี และนาส่ งภาษีอากร สาหรั บ
พนักงานใหม่และบุคคลที่สนใจ
1.4.5 ทาให้เข้าใจการใช้งานโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express Accounting

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษารายงาน เรื่ องระบบการจัดทาบัญชี และนาส่ งภาษีอากร ของบริ ษทั ธุ รกิ จบัญชี
ภาษีสากล จากัด มีการทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 ความหมายของการบัญชี
ในการดาเนิ นงานทางธุ รกิ จเจ้าของกิ จการในฐานะผูบ้ ริ หารยอมต้องการที่จะรับรู้ ผลการ
ดาเนิ น งานและฐานะการเงิ นของกิ จ การ ดัง นั้น การท าบัญ ชี จึ ง มี ส่ ว นส าคัญ อย่า งยิ่ง เนื่ อ งจาก
ผูบ้ ริ หารจะสามารถนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวางแผนจัดทางบประมาณต่างๆ และวางแผน
ในการดาเนิ นงานในอนาคตได้ ทั้ง นี้ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543ได้กาหนดให้ห้าง
หุ ้นส่ วนจดทะเบียน บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด นิ ติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่
ประกอบธุ รกิจในประเทศไทย กิ จการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากร เป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญ ชี และ
ต้อ งจัด ให้ มี ผูท้ าบัญ ชี ซ่ ึ งเป็ นผูม้ ี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ อ ธิ บ ดี ก าหนดเพื่ อ จัด ท าบัญ ชี ใ ห้เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ ี โดยผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี มีหน้าที่ควบคุม้ ดูแลผูท้ าบัญชี ให้จดั ทาบัญชี ให้ตรงต่อ
ความเป็ นจริ งและถูกต้อง
การบัญชี หมายถึ ง การคัดเลื อก การจดบัน ทึ ก การจาแนก การสรุ ปผล และการจัดท า
รายงานทางการเงิ นโดยใช้หน่ วยวัดเป็ นเงิ นตรา รวมถึ งการแปลความหมายของรายงาน เกี่ ยวกับ
การเงินดังกล่าวเพื่อนาไปใช้ในการตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง
(อ้างอิง : [ออนไลน์].http://www.dulyakij.com) (วันที่คน้ หาข้อมูล 27 สิ งหาคม 2562)
2.2 การจัดทาบัญชี
ผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี คือ ผูม้ ีหน้าที่จดั ให้มีการทาบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 ประกอบด้วย
1. ห้างหุ น้ ส่ วนจดทะเบียน
2. บริ ษทั จากัด
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3. บริ ษทั มหาชนจากัด
4.นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุ รกิจในประเทศไทย
5. กิจการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากร
6. สถานที่ประกอบธุ รกิจเป็ นประจา ซึ่ งต้องเข้าเงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้
6.1. มีสถานที่ประกอบกิจการเป็ นประจา
6.2. มีพนักงานประจา
6.3. มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้
7. บุคคลธรรมดา ห้างหุ ้นส่ วนที่ไม่ได้จดทะเบียนที่ประกอบธุ รกิจเป็ น ผูผ้ ลิต ผูจ้ าหน่าย ผูม้ ีไว้เพื่อ
จาหน่ายผูน้ าเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่ งสิ นค้าประเภทแถบเสี ยงเพลง แถบวีดิทศั น์ และแผ่นซี ดี
หน้าที่และความรับผิดชอบของผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี
1. จัดให้มีผทู ้ าบัญชี ซึ่ งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่อธิ บดีกรมทะเบียนการค้ากาหนด
2. ควบคุมดูแล ผูท้ าบัญชี ให้จดั ทาบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายและตรงต่อความเป็ นจริ ง
3. จัดให้มีการทาบัญชี นบั ตั้งแต่วนั เริ่ มทาบัญชี โดยต้องจัดทาให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามที่กาหนดใน
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่ อง กาหนดชนิ ดของบัญชี ที่ตอ้ งจัดทา ข้อความและรายการที่ตอ้ ง
มีในบัญชี ระยะเวลาที่ตอ้ งลงรายการ ในบัญชีและเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชี
4. จัดทาเอกสารประกอบการลงบัญชี ซึ่ งได้แก่ บันทึก หนังสื อหรื อเอกสารใด ๆ ที่ใช้เป็ น หลักฐาน
ในการลงรายการในบัญชี
5. ต้องส่ งมอบเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชีให้ผทู ้ าบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้บญั ชี ที่
จัดทาขึ้นตรงตามความเป็ นจริ ง และตามมาตรฐานการบัญชี
6. ต้องปิ ดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน เว้นแต่
6.1 รอบปี บัญชีแรกอาจปิ ดบัญชีไม่ครบ 12 เดือน ก็ได้
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6.2 รอบปี บัญชี ที่ได้รับอนุ ญาตจากสารวัตรใหญ่บญั ชี หรื อ สารวัตรบัญชี ให้เปลี่ ยนรอบปี
บัญชี จะไม่ครบ 12 เดือน ก็ได้
7. ต้องจัดทางบการเงิน โดยมีรายการย่อตามที่อธิ บดีกรมทะเบียนการค้าประกาศกาหนด
8. ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เว้นแต่
งบการเงิ นของ ห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกิ นห้าล้านบาท สิ นทรัพย์รวมไม่เกินสามสิ บ
ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกินสามสิ บล้านบาท ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งจัดให้งบการเงินได้รับการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็ นโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ให้ใ ช้บงั คับส าหรั บการจัดท างบ
การเงิน ซึ่ งมีรอบปี บัญชีที่สิ้นสุ ดลง ในหรื อหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เป็ นต้นไป
9. ต้องยื่นงบการเงินต่อสานักงานกลางบัญชี หรื อสานักงานบัญชี ประจาท้องที่ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ดังนี้
9.1 ภายใน 5 เดือน นับแต่วนั ปิ ดบัญชีสาหรับนิติบุคคลหรื อธุ รกิจประเภท
9.1.1 ห้างหุ น้ ส่ วนจดทะเบียน
9.1.2 นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
9.1.3 กิจการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากร
9.2 ภายใน 1 เดื อน นับแต่วนั ที่ งบการเงิ นของนิ ติบุคคลต่อไปนี้ ได้รับอนุ มตั ิในที่ประชุ ม
ใหญ่
9.2.1 บริ ษทั จากัด
9.2.2 บริ ษทั มหาชนจากัด
10. ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชีไว้
11. กรณี นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ กิจการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากรบุคคล
ธรรมดาซึ่ ง มี หน้า ที่ ต้องจัดท าบัญชี เมื่ อเลิ ก ประกอบธุ รกิ จ ต้อ งส่ ง มอบบัญชี และเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี แก่ สารวัตรใหญ่บญ
ั ชี หรื อสารวัตรบัญชี ภายใน 90 วัน นับแต่วนั เลิ ก
ประกอบธุ รกิจ
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(อ้างอิง : [ออนไลน์].http://www.dulyakij.com) (วันที่คน้ หาข้อมูล 27 สิ งหาคม 2562)
2.3 กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้ องกับลูกค้ าของบริษัท
2.3.1 ต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม
2.3.2 ต้องมีการจัดทาสัญญาที่ชดั เจนและได้รับการยอมรับจากลูกค้า
2.3.3 ต้องกาหนดระยะเวลาจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ชดั เจน
2.3.4 ต้องออกหลักฐานการรับเงินให้กบั ลูกค้าทุกครั้ง
2.3.5 ในกรณี ที่ลูกค้ามอบหมายให้บริ ษทั เป็ นผูก้ ระทาการใดๆแทน เช่น การนาส่ งภาษีของ
ลู ก ค้า การนาส่ ง เงิ น สมทบกองทุ น ประกัน สั ง คม เป็ นต้น บริ ษ ัท ต้อ งนาส่ ง และ
ดาเนินการให้ครบถ้วนตามที่ลูกค้ามอบหมาย
2.3.6 การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า บริ ษทั ต้องมีการจัดทาหลักฐานการส่ งมอบและรับมอบ
ทรั พ ย์สิ นรวมถึ ง การดู แ ลรั ก ษา การจัดเก็ บ ทรั พ ย์สิ นของลู ก ค้า ทั้ง นี้ ต้อ งไม่ น า
ทรั พย์สินของลู กค้ามาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั เช่ น การยึดบัญชี และ
เอกสารของลูกค้า
(อ้างอิง : กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร.ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร.กรุ งเทพฯ:โรงพิมพ์เรื อนแก้ว
การพิมพ์.2560) (วันที่คน้ หาข้อมูล 10 สิ งหาคม 2562)
2.4 การปฏิบัติงานของบริษัท
2.4.1 ต้องมีการจัดทาบัญชีให้ถูกต้อง และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2.4.2 ต้องมีคู่มือการปฏิบตั ิงานของผูท้ าบัญชีและปฏิบตั ิตามคู่มือนั้น
2.4.3 ต้องมีการชี้ แจงบุคลากรให้เข้าใจชัดเจนถึ งวัตถุ ประสงค์ของงาน และมีการอบรม
เพิ่มเติมตามความจาเป็ น เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามวัตถุประสงค์
2.4.4 ต้องจัดให้มีการกากับดูแลความคืบหน้าของงาน และคอยแก้ไขปั ญหาต่าง ๆที่เกิ ด
ขึ้นกับงานนั้น
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2.4.5 ต้องมีการแต่งตั้งและมอบหมายให้มีผทู ้ าการทบทวนผลงานรวมทั้งนาไปปรับปรุ ง
แก้ไข ก่อนส่ งมอบให้ลูกค้า
(อ้างอิง : กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร.ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร.กรุ งเทพฯ:โรงพิมพ์เรื อนแก้ว
การพิมพ์.2560) (วันที่คน้ หาข้อมูล 10 สิ งหาคม 2562)
2.5 โปรแกรมบัญชีสาเร็จรู ป Express Accounting
เป็ นโปรแกรมสาเร็ จรู ปซึ่งรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ที่เดียวกัน เป็ นโปรแกรม
เดี ยวและข้อมูลจะเชื่ อมโยงกันอัตโนมัติทาให้ลดขั้นตอนในการทางานและลดการซ้ าซ้อนในการ
บันทึกข้อมูล สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดในการบันทึกเอกสารโดยทาการบันทึกข้อมูลรายการ
ซื้ อและขาย โปรแกรมจะนาข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่ เกี่ ยวข้องให้อตั โนมัติ และสามารถ
พิมพร์ายงานทุกรายงานได้ทนั ทีทาให้สามารถทราบผลการดา เนินงานได้ทนั ที
2.5.1 ส่ วนระบบย่อยของโปรแกรม Express Accounting ประกอบด้วย 12 ระบบ ดังนี้
1. ระบบการจัดซื้ อสิ นค้าและการรับสิ นค้า
2. ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3. ระบบการจัดจาหน่ายและการจองสิ นค้า
4. ระบบการคุมลูกหนี้และรายได้อื่นๆ
5. ระบบควบคุมสิ นค้าคงคลัง
6. ระบบควบคุมเช็คและสมุดเงินฝากธนาคาร
7. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
8. ระบบบัญชีแยกประเภท
9. ระบบสิ นทรัพย์ถาวร
10. ระบบวิเคราะห์การซื้ อสิ นค้า
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11. ระบบวิเคราะห์การขายสิ นค้า
12. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
2.5.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรมสาเร็ จรู ป Express Accounting
1. มีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดในการบันทึกเอกสาร
2. จัดการและวิเคราะห์ภาวะธุ รกิจได้
3. ช่วยในการติดตามข้อมูลภายในองค์กร
4. รวบรวมและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละแผนกเพื่อง่ายต่อการดึงข้อมูลในการนาไปใช้งาน
(อ้างอิง : กิตติชยั ถาวรธรรมฤทธิ์ .โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่องานทางการบัญชี .พิมพ์ครั้งที่2.กรุ งเทพฯ:
เคไอทีเพรส.2555) (วันที่คน้ หาข้อมูล 10 สิ งหาคม 2562)

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั ธุ รกิจบัญชีภาษีสากล จากัด
สถานทีต่ ้งั

: เลขที่ 29/7 เจริ ญนครวิลล่า ถนนเจริ ญนคร12 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ 10600

โทรศัพท์

: 0-2437-9337

โทรสาร

: 0-2439-7664

อีเมล์

: lri-law@lri-law.com

บริ ษทั ธุรกิจบัญชีภาษีสากล จากัด

รู ปที่ 3.1 รู ปทีต่ ้ งั สถานประกอบการ
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
กิจการแบ่งการประกอบการออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
3.2.1 การจัดทาบัญชีและภาษีอากร
3.2.2 การตรวจสอบบัญชีและภาษีอากร
3.2.3 ให้คาปรึ กษาด้านบัญชีและภาษีอากร
3.3 รู ปแบบการจัดตั้งองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

นายชัยยุทธ อรุ ณธีรวงศ์
กรรมการ

นางสาวอนงค์ทิพย์ เหลี่ยมมุกดา
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

นางสาวทัตชญา เพชรภัทรคุณ

นายทศวรรษ กุลมณี รัตน์

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

นางสาวปุณยนุช สุ ขเกษม

นางสาวสุ นิศา นันทะวงษ์

ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี

ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี

รู ปที่ 3.2 รู ปการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1. นางสาว ปุณยนุช สุ ขเกษม
ตาแหน่ ง ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี
งานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
1. การตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสาร
2. การกรอกข้อมูลใน ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 และประกันสังคม
3. การบันทึกข้อมูลภาษีซ้ื อ และภาษีขายด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
4. การจัดทาใบสาคัญรับ และใบสาคัญจ่าย
5. ตรวจสอบรายงานภาษีซ้ื อ และภาษีขาย
6. การจัดเก็บเอกสารรอการส่ งคืนลูกค้า
2. นางสาว สุ นิศา นันทะวงษ์
ตาแหน่ ง ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี
งานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
1. การตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสาร
2. การกรอกข้อมูลใน ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 และประกันสังคม
3. การบันทึกข้อมูลภาษีซ้ื อ และภาษีขายด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
4. การจัดทาใบสาคัญรับ และใบสาคัญจ่าย
5. ตรวจสอบรายงานภาษีซ้ื อ และภาษีขาย
6. การจัดเก็บเอกสารรอการส่ งคืนลูกค้า
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
พนักงานทีป่ รึกษา นางสาวอนงค์ทิพย์ เหลี่ยมมุกดา
ตาแหน่ ง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

12

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงานในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 30 สิ งหาคม 2562 เป็ นระยะเวลา 16
สัปดาห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ปรึ กษาหัวข้อรายงาน ในเดื อนพฤษภาคม – กลางเดื อนมิถุนายน ได้กาหนดหัวข้อ
โครงงานโดยปรึ ก ษาร่ วมกันระหว่างนัก ศึก ษา พนัก งานที่ปรึ ก ษา และอาจารย์ที่
ปรึ กษาสหกิจศึกษา
3.7.2 รวบรวมข้อมูลของรายงาน ในช่ วงเดื อนมิถุนายน – กรกฎาคม เริ่ มรวบรวมข้อมูล
เช่น ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้ อหาต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับรายงาน ศึกษาเอกสารที่สาคัญ
และขอข้อมูลบริ ษทั กับเอกสารที่จาเป็ น จากพนักงานที่ปรึ กษา
3.7.3 เรี ย บเรี ย งเนื้ อหารายงาน ในช่ วงกลางเดื อนมิ ถุ น ายน - ต้นเดื อนสิ งหาคม ท าการ
ตรวจสอบข้อ มู ล ที่ จ ะน าไปใช้ จัด เรี ย งล าดับ เนื้ อ หาในแต่ ล ะขั้น ตอนการจัด ท า
รายงาน
3.7.4 จัดทารู ปเล่มรายงาน นาเอกสารที่รวบรวมไว้แล้วมาจัดเรี ยงลาดับตามรู ปแบบรายงาน
วิชาสหกิจศึกษาที่ถูกต้อง ในช่วงเดือน มิถุนายน – สิ งหาคม
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ตารางที่ 3.1 ตารางการดาเนินงาน ระยะเวลาตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิ งหาคม
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พฤษภาคม 62

1. ปรึ กษาหัวข้อรายงาน
2. รวบรวมข้ อ มู ล ของ
รายงาน
3. เรี ยบเรี ย งเนื้ อ หาของ
รายงาน
4. จัดทารู ปเล่มรายงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ด้ านฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องถ่ายเอกสาร
3. เครื่ องพิมพ์ (Printer)
4. เครื่ องโทรสาร
5. เครื่ องคานวณ
ด้ านซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Express Accounting
2. โปรแกรม Microsoft Word
3. โปรแกรม Microsoft Excel

มิถุนายน 62

กรกฎาคม 62 สิ งหาคม 62

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการทาโครงงานเรื่ อง ระบบการจัดทาบัญชีและการนาส่ งภาษีอากร ของบริ ษทั ธุ รกิจ
บัญชีภาษีสากล ได้รับมอบหมายในตาแหน่ง ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี ได้ปฏิบตั ิงานตามแผนผังขั้นตอน
ในการทางาน ดังนี้
แผนผังขั้นตอนการทางาน มีดังนี้
การรับงานจากลูกค้า

ตรวจสอบ

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ปฏิบตั ิงานทางภาษี กรอกข้อมูลใน ภ.ง.ด.1
ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 และประกันสังคม
ปฎิบตั ิงานทางบัญชี บันทึกข้อมูลภาษีซ้ือ-ขาย

จัดทาใบสาคัญรับ-จ่าย
ตรวจสอบรายงานภาษีซ้ือ-ขาย

จัดเก็บเอกสารและส่งคืนลูกค้า

รู ปภาพที่ 4.1 แผนผังขั้นตอนการทางาน
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ตารางสั ญลักษณ์ ของผังงาน
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงสั ญลักษณ์ของผังงาน
สั ญลักษณ์

ความหมาย
จุดเริ่ มต้น และสิ้ นสุ ดของงาน

การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสิ นใจ

สัญลักษณ์กระบวนการต่างๆ หรื อการประมวลผล

ทิศทางการทางาน หรื อการเคลื่อนไหวของข้อมูล
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ขั้นตอนการทางาน
1. ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งกาหนดการไปพบลูกค้า เรื่ องเอกสารบัญชีและภาษี เพื่อนัดวันเข้ารับเอกสาร
โดยให้ลูกค้าเตรี ยมเอกสาร และจัดส่ งภายในเวลาที่กาหนด
2. ก่อนถึงกาหนดวันนัดรับเอกสาร ทาการติดต่อลูกค้าอีกครั้งเพื่อยืนยันวันและเวลาที่ไปพบลูกค้า
และรับเอกสารจากลูกค้า
3. พบลูกค้าตามวันที่กาหนด รับเอกสาร และทาการตรวจสอบเอกสาร
3.1 กรณี ที่ลูกค้าจัดทาเอกสารภาษี พนักงานมีหน้าตรวจสอบเอกสารที่ลูกค้าจัดทาแบบ
ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 และประกันสังคม นาเอกสารกลับมาทาบัญชีและยื่น
แบบภาษี
3.2 กรณี ที่ลูกค้าไม่ได้จดั ทาเอกสาร พนักงานมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
และใบกากับภาษี/ใบเสร็ จรับเงิน
4. พนักงานนาเอกสารมาที่ บริ ษทั เพื่ อจัดท าแบบภาษี ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 และ
ประกันสังคม เพื่อจัดทาแบบ และถ่ายสาเนาแบบภาษีแนบใบเสร็ จคืนลูกค้า
5. ทาการแจ้งยอดภาษีให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้ลูกค้าทาการโอนเงิน และนาเอกสาร ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด3
ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30ไปยื่นกรมสรรพากร นาใบเสร็ จ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 ที่ชาระแล้ว
ทาการแนบสาเนาที่ถ่ายไว้ เก็บเพื่อสาหรับการตรวจสอบในอนาคต
6. ทาการบันทึกบัญชี และจัดทางบทดลอง
7. ส่ งเอกสารคืนลูกค้า

17

ขั้นตอนการทางานโดยละเอียด มีดังนี้
4.1 การรับงานจากลูกค้ า
4.1.1 ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งกาหนดการไปพบลูกค้า เรื่ องเอกสารบัญชีและภาษี เพื่อนัดวันเข้า
รับเอกสารโดยให้ลูกค้าเตรี ยมเอกสาร และจัดส่ งภายในเวลาที่กาหนด
4.1.2 ก่อนถึ งกาหนดวันนัดรับเอกสาร ทาการติดต่อลูกค้าอีกครั้งเพื่อยืนยันวันและเวลาที่
ไปพบลูกค้า และรับเอกสารจากลูกค้า
4.1.3 พบลูกค้าตามวันที่กาหนด รับเอกสาร และทาการตรวจสอบเอกสาร
1. กรณี ที่ลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั ทาเอกสารภาษี พนักงานมีหน้าตรวจสอบเอกสารที่ลูกค้า
จัดทาแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 และประกันสังคม นาเอกสาร
กลับมาทาบัญชีและยืน่ แบบภาษี
2. กรณี ที่ลูกค้าไม่ได้จดั ทาเอกสาร พนักงานมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบวางบิล/
ใบแจ้งหนี้ และใบกากับภาษี/ใบเสร็ จรับเงิน
4.2 การปฏิบัติงานทางภาษี
4.2.1 พนักงานนาเอกสารมาที่บริ ษทั เพื่อจัดทาแบบภาษี ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30
และประกันสังคม เพื่อจัดทาแบบ และถ่ายสาเนาแบบภาษีแนบใบเสร็ จคืนลูกค้า
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การกรอกใบแนบ ภงด.1
1. กรอกเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร ลาดับสาขา
2. กรอกชื่อ และเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูม้ ีเงินได้
3. กรอกประเภทเงินได้
4. กรอกจานวนเงินเดือนที่จ่าย
5. กรอกรวมจานวนเงินภาษีที่หกั และนาส่ งในครั้งนี้

รู ปภาพที่ 4.2 ตัวอย่างใบแนบแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย (ภ.ง.ด. 1)
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การกรอกแบบ ภ.ง.ด.1
1. กรอกเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
2. กรอกข้อมูล เลขสาขาที่ประสงค์ยนื่ แบบ
3. เลือก ยืน่ ปกติ หรื อ ยืน่ เพิ่มเติม กรณี ยนื่ เพิ่มเติมระบุครั้งที่ยนื่
4. กรอกเดือน/ปี ที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน
5. กรอกจานวนใบที่แนบมา
6. กรอกจานวนราย
7. กรอกจานวนเงินได้ที่จ่ายในครั้งนี้
8. กรอกจานวนเงินภาษีที่หกั และนาส่ งในครั้งนี้

รู ปภาพที่ 4.3 ตัวอย่างแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
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การกรอกใบแนบประกันสั งคม
1. กรอกชื่อสถานประกอบการ
2. กรอกเลขที่บญั ชี ลาดับสาขา
3. กรอกลาดับที่
4. กรอกเลขประจาตัวบัตรประชาชน
5. กรอกชื่อ-ชื่อสกุลผูป้ ระกันตน
6. กรอกค่าจ้าง
7. กรอกเงินสมทบผูป้ ระกันตน
8. กรอกผลรวมค่าจ้าง และเงินสมทบผูป้ ระกันตน

รู ปภาพที่ 4.4 ตัวอย่างแบบรายการแสดงการส่ งเงินสมทบประกันสั งคม (สปส.1-10) ส่ วนที่2
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การกรอกแบบแบบประกันสั งคม
1. กรอกชื่อสถานประกอบการ ชื่อสาขา(ถ้ามี) ที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่
2. กรอกเลขที่บญั ชี ลาดับสาขา
3. กรอกเงินค่าจ้างทั้งส่ ง เงินสบทบผูป้ ระกันตน เงินสบทบนายจ้าง รวมเงินสมทบที่นาส่ ง
จานวนผูป้ ระกันตนที่นาส่ งเงินส่ งสมทบ
4. กรอกจานวนใบแนบ
5. กรอกวันที่ตอ้ งการยืน่

รู ปภาพที่ 4.5 ตัวอย่างแบบรายการแสดงการส่ งเงินสมทบประกันสั งคม (สปส.1-10) ส่ วนที1่
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การกรอกใบแนบ ภ.ง.ด.3
1. กรอกเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร เลขสาขา
2. กรอกชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูม้ ีเงินได้
3. กรอก วัน/เดือน/ปี ที่จ่าย
4. กรอกประเภทเงินได้ อัตราภาษี
5. กรอกจานวนเงิ นเดื อนที่จ่ายแต่ละประเภทในครั้งนี้ จานวนภาษีที่หักและนาส่ งในครั้งนี้
และเงื่อนไข
6. กรอกผลรวมจานวนเงินเดือนที่จ่ายแต่ละประเภทในครั้งนี้ จานวนภาษีที่หกั และนาส่ งใน
ครั้งนี้

รู ปภาพที่ 4.6 ตัวอย่างการออกใบแนบ (ภ.ง.ด. 3)
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การกรอกแบบ ภ.ง.ด. 3
1. กรอกเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
2. กรอกข้อมูล เลขสาขาที่ประสงค์ยนื่ แบบ
3. เลือก ยืน่ ปกติ หรื อ ยืน่ เพิ่มเติม กรณี ยนื่ เพิ่มเติมระบุครั้งที่ยนื่
4. กรอกเดือน/ปี ที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน
5. กรอกจานวนราย และจานวนใบที่แนบมา
6. กรอกจานวนเงินได้ท้ งั สิ้ น
7. กรอกจานวนเงินภาษีที่นาส่ งทั้งสิ้ น
8. กรอกยอดรวมภาษีที่นาส่ งทั้งสิ้ น และเงินเพิ่ม

รู ปภาพที่ 4.7 ตัวอย่างการออกแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย (ภ.ง.ด. 3)
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การกรอกใบแนบ ภ.ง.ด. 53
1. กรอกเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร เลขสาขา
2. กรอกชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูม้ ีเงินได้
3. กรอก วัน/เดือน/ปี ที่จ่าย
4. กรอกประเภทเงินได้ อัตราภาษี
5. กรอกจานวนเงิ นเดื อนที่จ่ายแต่ละประเภทในครั้งนี้ จานวนภาษี ที่หักและนาส่ งในครั้ งนี้
และเงื่อนไข
6. กรอกผลรวมจานวนเงินเดือนที่จ่ายแต่ละประเภทในครั้งนี้ จานวนภาษีที่หักและนาส่ งใน
ครั้งนี้

รู ปภาพที่ 4.8 ตัวอย่างการออกใบแนบ (ภ.ง.ด. 53)
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การกรอกแบบ ภ.ง.ด. 53
1. กรอกเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
2. กรอกข้อมูล เลขสาขาที่ประสงค์ยนื่ แบบ
3. เลือก ยืน่ ปกติ หรื อ ยืน่ เพิ่มเติม กรณี ยนื่ เพิ่มเติมระบุครั้งที่ยนื่
4. กรอกเดือน/ปี ที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน
5. กรอกจานวนราย และจานวนใบที่แนบมา
6. กรอกจานวนเงินได้ท้ งั สิ้ น
7. กรอกจานวนเงินภาษีที่นาส่ งทั้งสิ้ น
8. กรอกยอดรวมภาษีที่นาส่ งทั้งสิ้ น และเงินเพิ่ม

รู ปภาพที่ 4.9 ตัวอย่างการออกแบบยืน่ รายการภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย (ภ.ง.ด. 53)
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การกรอกแบบ ภ.พ. 30
1. กรอกรายละเอี ย ด ชื่ อ ที่ อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย ภาษี ของนิ ติบุค คลที่ เป็ นผูม้ ี หน้า ที่ จดั ท า
และยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพิ่ม
2. กรอกเลขที่สาขา
3. เลือก ยืน่ ปกติ หรื อ ยืน่ เพิ่มเติม
4. กรอก เดือน/ปี ที่ตอ้ งการยืน่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. กรอกยอดรวมของฐานภาษีที่มีมูลค่าภาษี 7%ในช่องหมายเลข 1 และ 4
6. กรอกยอดรวมภาษีขาย ในช่องหมายเลข 5
7. กรอกยอดรวมฐานภาษีซ้ื อในช่องหมายเลข 6
8. กรอกยอดรวมภาษีซ้ื อในช่องหมายเลข 7
9. ภาษี ที่ตอ้ งชาระเดื อนนี้ (ถ้า มากกว่า ) นาภาษีขายช่ องหมายเลข 5 ลบด้วย ภาษีซ้ื อช่ อง
หมายเลข 7 นาผลลัพธ์ที่ได้มากรอกในช่องหมายเลข 8
10. ภาษีที่ชาระเกิ นเดื อนนี้ (ถ้า น้อยกว่า ) นาภาษี ซ้ื อช่ องหมายเลข7 ลบด้วย ภาษีขายช่ อง
หมายเลข 5 นาผลลัพธ์ที่ได้มากรอกในช่องหมายเลข 9
11. ภาษีที่ชาระเกิ นยกมา กรณี ผปู ้ ระกอบการมีภาษีที่ชาระเกินในเดือนก่อน และไม่ได้ขอคืน
ภาษีเป็ นเงินสดหรื อให้โอนเข้าธนาคาร ให้กรอกจานวนเงินภาษีที่ ชาระเกินซึ่ งยกยอดมา
จากเดือนภาษีก่อน ในช่องหมายเลข 10
12. ภาษีสุทธิ ที่ตอ้ งชาระ (ถ้า 8 มากกว่า 10) นาช่องหมายเลข 8 ลบด้วย ช่องหมายเลข 10
ผลลัพธ์ที่ได้ให้นามา กรอกในช่องหมายเลข 11
13. ภาษีสุทธิ ที่ชาระเกิน (ถ้า 10 มากกว่า 8) หรื อ (9 รวมกับ 10) ให้นาช่องหมายเลข 10 ลบ
ด้วยช่ องหมายเลข 8 หรื อนา ช่องหมายเลข 9 บวกกับ ช่ องหมายเลข 10 แล้วแต่กรณี
ผลลัพธ์ที่ได้ให้นามากรอกใน ช่องหมายเลข 12
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รู ปภาพที่ 4.10 ตัวอย่ างแบบรายการภาษีมูลค่ าเพิม่ (ภ.พ. 30)
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4.2.2 ทาการแจ้งยอดภาษีให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้ลูกค้าทาการโอนเงิน และนาเอกสาร ภ.ง.ด.
1 ภ.ง.ด3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30ไปยื่นกรมสรรพากร นาใบเสร็ จ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด3 ภ.ง.ด.53
ภ.พ.30 ที่ชาระแล้ว ทาการแนบสาเนาที่ถ่ายไว้ เก็บเพื่อสาหรับการตรวจสอบใน
อนาคต
4.3 การปฏิบัติงานทางบัญชี
ทาการบันทึกบัญชี และจัดทางบทดลอง
การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม Express Accounting
เข้าโปรแกรม Express Account เลือก Run กรอกรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน จากนั้นเลือกตกลง

รู ปภาพที่ 4.11 การเข้ าสู่ โปรแกรมด้ วยรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน
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เลือกรายชื่อบริ ษทั ที่ตอ้ งการกรอกภาษีซ้ื อ และเลือก ตกลง

รู ปภาพที่ 4.12 เลือกบริษัทที่ต้องการบันทึก

เลือกวัน เดือน ปี และเลือก ตกลง

รู ปภาพที่ 4.13 เลือกวันทีต่ ้ องการการบันทึก
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การบันทึกบัญชีภาษีซื้อด้ วยโปรแกรม Express Accounting
1. เลือกซื้ อ เลือกซื้ อเงินสด

รู ปภาพที่ 4.14 เลือกการบันทึกซื้อสิ นค้ า

2. กด AIT+A กรอกในช่ อง อ้างอิงเลขที่ เอกสารจะถูกตั้งค่าให้เกิดขึ้นต้นเลขที่ดว้ ย HP ตาม
ด้วยเลขที่เอกสาร กรอกวัน/ เดือน /ปี

รู ปภาพที่ 4.15 การกรอกเลขทีอ่ ้างอิง
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3. พิมพ์ชื่อบริ ษทั ที่ตอ้ งการกรอก ในช่องรหัสผูจ้ าหน่ายลูกค้า เลือกตกลง

รู ปภาพที่ 4.16 เลือกรหัสผู้จาหน่ าย

4. ช่องประเภทราคา กรณี เป็ นการซื้ อสิ นค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เลือก 1-vat กรณี เป็ นการ
ซื้ อสิ นค้าที่ราคาสิ นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เลือก2-vat

รู ปภาพที่ 4.17 ประเภทราคาของภาษีมูลค่ าเพิม่
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5. กด F8 บนแป้ นพิมพ์ เลือกรหัสและชื่อบัญชีที่จะทาการบันทึก เลือกตกลง

รู ปภาพที่ 4.18 เลือกรหัสและชื่อบัญชี

6. ในช่อง หน่วย จานวน กรอกจานวนยอดเงิ นที่ซ้ื อ โดยกรอกยอดที่ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลือกบันทึก

รู ปภาพที่ 4.19 เลือกจานวนยอดเงินทีซ่ ื้อ
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การพิมพ์รายงานภาษีซื้อด้ วยโปรแกรม Express Accounting
พิมพ์รายงานออกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
1. เลือกรายงาน เลือกพิมพ์รายงาน

รู ปภาพที่ 4.20 การพิมพ์รายงานภาษีซื้อ

2. เลื อกรายงานภาษี เลื อกภาษีมูลค่าเพิ่ม เลื อกภาษีซ้ื อ เลือกประจางวด เลือกงวดบัญชี ที่จะ
ตรวจ

รู ปภาพที่ 4.21 เลือกภาษีมูลเพิม่
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3. กด F5 บนแป้ นพิมพ์ เลือกแบบฟอร์ม เลือกจอภาพ เลือกตกลง

รู ปภาพที่ 4.22 สั่ งพิมพ์รายงาน
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รู ปภาพที่ 4.23 ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อ
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การบันทึกบัญชีภาษีขายด้ วยโปรแกรม Express Accounting
1. เลือกขาย เลือกขายเงินเชื่อ

รู ปภาพที่ 4.24 เลือกการบันทึกขายสิ นค้ า

2. กดปุ่ ม AIT+A กรอกในช่องอ้างอิงเลขที่ เอกสารจะถูกตั้งค่าให้เกิดขึ้นต้นเลขที่
ด้วย IV ตามด้วยเลขที่เอกสาร กรอกวัน/ เดือน /ปี

รู ปภาพที่ 4.25 การกรอกเลขทีอ่ ้างอิง
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3. พิมพ์ชื่อบริ ษทั ที่ตอ้ งการกรอกในช่องรหัสลูกค้า เลือกตกลง

รู ปภาพที่ 4.26 เลือกรหัสผู้จาหน่ าย

4. ช่ องประเภทราคา กรณี เป็ นการขายสิ นค้าที่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม แล้ว เลื อก 1-vat
กรณี เป็ นการขายสิ นค้าที่ราคาสิ นค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เลือก2-vat

รู ปภาพที่ 4.27 ประเภทราคาของภาษีมูลค่ าเพิม่
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5. กด F8 เลือกรหัสและชื่อบัญชีที่จะทาการบันทึก เลือกตกลง

รู ปภาพที่ 4.28 เลือกรหัสและชื่อบัญชี

6. ช่ อง หน่ วย จานวน กรอกจานวนยอดเงิ นที่ ซ้ื อ โดยกรอกยอดที่ ยงั ไม่รวมภาษี
มูลค่าพิม่ เลือกบันทึก

รู ปภาพที่ 4.29 เลือกจานวนยอดเงินซื้อ
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การพิมพ์รายงานภาษีขายด้ วยโปรแกรม Express Accounting
พิมพ์รายงานออกมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
1. เลือกรายงาน เลือกพิมพ์รายงาน

รู ปภาพที่ 4.30 การพิมพ์รายงานภาษีขาย
2. เลือกรายงานภาษี เลือกภาษีมูลค่าเพิ่ม เลือกภาษี ขาย เลือกประจางวด เลือกงวดบัญชีที่จะ
ตรวจ

รู ปภาพที่ 4.31 เลือกภาษีมูลเพิม่

40

3. กด F5 เลือกแบบฟอร์ม เลือกจอภาพ เลือกตกลง

รู ปภาพที่ 4.32 สั่ งพิมพ์รายงาน
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รู ปภาพที่ 4.33 ตัวอย่างรายงานภาษีขาย
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4.4 การทาใบสาคัญรับ ใบสาคัญจ่ าย
หลัง จากท าการบัน ทึ ก บัญชี ทาการพิ ม พ์ใ บสาคัญรั บ ใบสาคัญจ่ า ย นามาแนบเอกสาร
ใบเสร็ จรับเงิน และเก็บเข้าแฟ้ มเพื่อรอการตรวจ

รู ปภาพที่ 4.34 ตัวอย่างใบสาคัญรับ
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รู ปภาพที่ 4.35 ตัวอย่างใบสาคัญจ่ ายพร้ อมแนบใบเสร็จ
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4.5 การตรวจสอบ
นารายงานภาษี ซ้ื อ และ รายงานภาษี ขาย มาตรวจกับต้นบับใบกากับภาษี ซ้ื อ และสาเนา
ใบกากับภาษีขาย

รู ปภาพที่ 4.36 ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อ และต้ นฉบับใบกากับภาษีซื้อ
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รู ปภาพที่ 4.37 ตัวอย่างรายงานภาษีขาย และสาเนาใบกากับภาษีขาย
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4.6 การจัดเก็บเอกสารและการส่ งคืนลูกค้ า
หลัง จากท าการตรวจสอบความถู ก ต้องของเอกสารว่า พบข้อผิดพลาดหรื อไม่ หากพบ
ข้อผิดพลาดให้ทาการแก้ไขและทาการตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นจัดเก็บเอกสาร และทาการส่ งแบบ
ภาษีประจาเดือนคืนลูกค้าเมื่อไปพบลูกค้าในเดือนถัดไป

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการเข้าปฏิ บตั ิงานโครงงานสหกิ จศึกษาที่ บริ ษทั ธุ รกิ จบัญชี ภาษีสากล จากัด ตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภาคม ถึ ง 30 สิ ง หาคม 2562 ในตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยพนัก งานบัญชี โดยหน้าที่ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายเริ่ มตั้งแต่การรั บเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร การกรอกข้อมูลใน ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3
ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 และประกันสั ง คม การบันทึ ก ข้อมู ล ในโปรแกรมบัญชี ส าเร็ จรู ป Express
Accounting และจัดเก็ บ เอกสารเข้า แฟ้ มรอการส่ ง คื นลู ก ค้า เป็ นต้น และสามารถแก้ไ ขข้อมู ล ที่
ผิดพลาดได้อย่างถูกต้อง
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1. ผู ้ป ฏิ บ ัติ ส หกิ จ ศึ ก ษา ขาดความรู้ ด้า นงานที่ ไ ด้รั บ หมอบหมาย จึ ง อาจเกิ ด
ข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อผูป้ ฏิบตั ิไม่เข้าใจรู ปแบบการปฏิบตั ิงานของกิจการ
2. ข้อมูลบางส่ วนในเอกสารเป็ นความลับของลูกค้าทางบริ ษทั จึงไม่สามารถที่จะ
ให้นาข้อมูลนั้นมาเผยแพร่ ได้
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
1. เมื่ อเกิ ดข้อสงสั ย ปั ญหาต่างๆ หรื อไม่เข้าใจ ควรสอบถามพนักงานที่ปรึ กษา
และควรจดบันทึกทบทวนให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
2. ควรปิ ดชื่ อ บริ ษ ัท ในกรณี ที่ ต้อ งใช้เ อกสารทางการบัญ ชี ม าเป็ นตัว อย่ า งใน
โครงงาน เพื่อรักษาความลับของลูกค้า
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ได้ รั บ ความรู ้ แ ละความเข้า ใจในการปฏิ บ ัติ ง านด้ า นบัญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
ความสัมพันธ์ดา้ นต่างๆในสถานประกอบการมากยิง่ ขึ้น
2. ได้รับ ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บตั ิงานจริ งและค าแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญของ
สถานประกอบการ
3. ได้การเรี ยนรู ้การปรับตัวในการอยูร่ ่ วมกันในสังคมการทางาน
4. ได้ พ ัฒ นาตนเองให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้รั บ หมอบหมายให้ บ รรลุ
ประสิ ทธิ ผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. เพื่อได้นาความรู ้ที่ได้จากการปฏิบตั ิงานนั้นไปใช้ในอนาคต
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางส่ วนล้าสมัยทาให้เกิดข้อจากัดในการปฏิบตั ิงาน
2. การจัดเก็บเอกสารไม่ให้อยู่ในประเภทเดี ยวกันจึงทาให้เกิ ดความล่าช้าในการ
ทางาน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. กิ จการควรจัด ซื้ ออุ ป กรณ์ ส านัก งานและอุ ป กรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ รุ่นใหม่ เพื่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานมากยิง่ ขึ้น
2. กิจการควรจัดเก็บเอกสารให้เป็ นระเบียบแยกประเภทของเอกสารเพื่อง่ายต่อการ
ค้นหาเอกสาร
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ระบบการจัดทาบัญชี และการนาส่ งภาษีอากร
Accounting System and Remittance of Taxes
นางสาวสุนิศา นันทะวงษ์ และ นางสาวปุณยนุช สุขเกษม
ภาควิชาการบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
E-mail : sunisa_gift@hotmail.com , fern_siam_u@hotmail.com
taxation throughout the operation period. I
บทคัดย่ อ
performed my job as an assistant accountant and
บริ ษทั ธุ รกิ จบัญชี ภาษี สากล จากัด เป็ น
was responsible for coordination, accepting
บริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิจเกี่ ยวกับการจัดทาบัญชี และ
accounting tasks and recording data with
ภาษีอากร การตรวจสอบบัญชี และภาษีอากร และ
accounting software packages. I will apply the
การให้ ค าปรึ ก ษาด้า นภาษี ตลอดระยะเวลาการ
knowledge learned to work in the future.
ดาเนิ นงาน บริ ษทั มุ่ง เน้นการพัฒนาคุ ณภาพ การ
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
บริ การ และการส่ ง มอบเอกสารที่ ต รงต่ อ เวลา
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
1. เพื่อทาให้เข้าใจระบบการจัดทาบัญชี และนาส่ ง
ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับเอกสาร
ภาษีอากร
ต่ า งๆ และการปฏิ บัติ ง านการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ด้ว ย
โ ป ร แ ก ร ม ส า เ ร็ จ รู ป ท า ง ก า ร บั ญ ชี Express
2. เพื่ อ ท าให้ ไ ด้ รั บ ความรู ้ ใ นเรื่ องเอกสารที่ ใ ช้
Accounting การบันทึกข้อมูลใบสาคัญรับ–ใบสาคัญ
ประกอบการทาบัญชีและภาษีอากร
จ่าย ตรวจรายงานภาษีซ้ื อ–ภาษีขาย รับชาระหนี้ ใบ
3. เพื่อทาให้เข้าใจวิธีการปฏิบตั ิงานและการสื่ อสาร
แจ้ง หนี้ กระทบยอดเงิ น ฝากธนาคาร การบัน ทึ ก
ที่ถูกต้องของการรับงานระหว่างบริ ษทั กับผูว้ า่ จ้าง
ข้อมูลในกระดาษทาการ ภ.ง.ด.1+ประกันสังคม ภ.
ทาบัญชี
ง.ด3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 และรายละเอียดการปิ ดบัญชี
ประจาเดือน
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับการ
จัดทาบัญชีและนาส่ งภาษีอากร สาหรับพนักงาน
โครงงานระบบการจัดทาบัญชี และการ
ใหม่และบุคคลที่สนใจ
น าส่ ง ภา ษี อ ากร มี วั ต ถุ ป ร ะ สง ค์ เ พื่ อ ศึ กษ า
กระบวนการที่ สาคัญในการจัดทางานบัญชี ศึ กษา
5. เพื่ อทาให้เข้าใจการใช้ง านโปรแกรมสาเร็ จรู ป
หลักการพื้นฐานความเข้าใจที่ ถูกต้อง และเพื่อเป็ น
Express Accounting
ประโยชน์แก่พนักงานใหม่และบุคคลที่สนใจศึกษา
ขอบเขตของโครงงาน
หลักการวิธีปฏิ บตั ิ ของขั้นตอนการจัดทางานบัญชี
และภาษีอากร
1. ศึ ก ษาการจัด ท าบัญ ชี แ ละน าส่ ง ภาษี อ ากรของ
Abstract
International Accounting and Taxation
Company Limited is an company engaged in the
maneuver accounting and business of auditing and

บริ ษทั ธุรกิจบัญชีภาษีสากล จากัด
2. ศึกษาข้อมูลในการปฏิบตั ิงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
งานบัญชี และภาษี อากรของบริ ษทั กับผูม้ ี หน้า ที่
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
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3. ข้อ มู ล บางส่ ว นในรายงานนี้ บางรายการเป็ น
ความลับ ของลู กค้า อาจไม่ เ หมาะสมที่ จ ะน ามา
เปิ ดเผยได้
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

ครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ และทาการ
พิมพ์รูปเล่มตามแบบฟอร์ม ของสหกิจศึกษา
อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ด้านฮาร์ดแวร์

1. ทาให้เข้าใจระบบการจัดทาบัญชี และนาส่ งภาษี
อากร

1. เครื่ องคอมพิวเตอร์

2. ทาให้ได้รับความรู ้ในเรื่ องเอกสารที่ใช้ประกอบ

2. เครื่ องถ่ายเอกสาร

3. ทาให้เข้าใจวิธีการปฏิ บัติงานและการสื่ อสารที่
ถูกต้องของการรับงานระหว่างบริ ษทั กับผูว้ ่าจ้าง
ทาบัญชี

3. เครื่ องพิมพ์

4. เพื่ อ เป็ นแนวทางในการศึ กษาระบบการจัด ท า
บัญชี และนาส่ งภาษีอากร สาหรับพนักงานใหม่
และบุคคลที่สนใจ
5. ท าให้ เ ข้ า ใจการใช้ ง านโปรแกรม Express
Accounting
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลโครงการ
ศึ ก ษาจากเอกสารที่ มี อ ยู่ ตรวจสอบวิธี การ
ทางานในปั จจุบนั สัมภาษณ์พนักงานบัญชี ละผูท้ ี่
มีส่วนร่ วมหรื อเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี
และการปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง
2. ศึกษาข้อมูล
เมื่ อ เก็ บรวบรวมข้อ มู ล การตรวจสอบบัญ ชี
ด้านเอกสารมาแล้วนามาสรุ ปเป็ นขั้นตอนการ
ท างานตรวจสอบแล้ว ท าการศึ ก ษาหลัก การ
ทางาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ
บัญชี ว่าการตรวจสอบนั้นมีข้ นั ตอนการทางาน
อย่างไร ตั้งแต่เริ่ มต้นการตรวจสอบจนสิ้ นสุ ด
กระบวนการตรวจสอบ
3. จัดทาโครงการ
เมื่อนักศึ กษารวบรวมข้อมูลเป็ นขั้นตอน
ทั้งหมดแล้วทาการเรี ยบเรี ยงข้อมูลทั้งหมดอี ก

4. เครื่ องโทรสาร
5. เครื่ องคานวณ
ด้านซอฟต์แวร์
1. โปรแกรม Express Accounting
2. โปรแกรม Microsoft Word
3. โปรแกรม Microsoft Excel
ลักษณะการทางาน
1. ติ ดต่อลูกค้าในช่วงต้นเดื อน เพื่อแจ้งเตื อนเรื่ อง
เอกสาร ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30
ประกันสังคม สาเนาใบกากับภาษีซ้ื อ-ขาย เพื่อนัด
วันเข้ารับเอกสาร โดยให้ลูกค้าเตรี ยมเอกสารและ
จัดส่ง ภายในเวลาที่กาหนด
2. ก่ อนถึ งก าหนดวันนัด รั บเอกสาร ทาการติ ดต่ อ
ลู ก ค้า อี ก ครั้ งเพื่ อ ยื่ น ยัน วัน ที่ ก าหนด วัน นัด รั บ
เอกสาร ว่าลูกค้าสะดวกตามที่กาหนดหรื อไม่
3. พบลูกค้าตามวันที่กาหนด และได้รับเอกสารแล้ว
ทาการตรวจสอบเอกสาร
3.1. กรณี ที่ลูกค้าจัดทาเอกสารภาษี พนักงานมี
หน้ า ตรวจสอบเอกสารที่ ลู ก ค้า จัด ท าแบบ
ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 และ
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ประกันสังคม เก็บเอกสารเพื่อทาบัญชียนื่ แบบ
ภาษี
3.2 กรณี ที่ ลู กค้า ไม่ไ ด้จัด ทาเอกสารพนักงานมี
หน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
และใบกากับภาษี/ใบเสร็ จรับเงิน
4. พนักงานน าเอกสารกลับ มาที่ บ ริ ษ ัท เพื่ อ จัด ท า
แบบภาษี ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 และ
ประกันสังคม โดยนามากรอกรายละเอียดข้อมูล
5. ทาการแจ้งยอดภาษีให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้ลูกค้า
ท าการโอนเงิ น และน าเอกสาร ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด3
ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30ไปยื่นกรมสรรพากร นาใบเสร็ จ
ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 ที่ชาระแล้ว ทาการ
แนบสาเนาที่ ถ่ายไว้ เก็บเพื่อสาหรับการตรวจสอบ
ในอนาคต
6. ทาการบันทึกบัญชีจดั ทางบทดลอง
7. ส่งเอกสารคืนลูกค้า
สรุปผลโครงงาน
จากการเข้า ปฏิ บัติ ง านโครงงานสหกิ จ
ศึกษาที่ บริ ษทั ธุ รกิ จบัญชี ภาษีสากล จากัด ตั้งแต่
วัน ที่ 14 พฤษภาคม ถึ ง 30 สิ งหาคม 2562 ใน
ต าแหน่ ง ผูช้ ่ ว ยพนัก งานบัญ ชี โดยหน้า ที่ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายเริ่ มตั้งแต่การรับเอกสาร การตรวจสอบ
เอกสาร การกรอกข้อ มู ล ใน ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3
ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 และประกันสังคม การบันทึ ก
ข้อมูลในโปรแกรมExpress Accounting และจัดเก็บ
เอกสารเข้าแฟ้ มรอการส่ ง คื น ลู ก ค้า เป็ นต้น และ
สามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้อย่างถูกต้อง
ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
1. ผูป้ ฏิ บตั ิสหกิจศึ กษาขาดความรู ้ดา้ นงานที่ได้รับ
หมอบหมาย จึ ง อาจเกิ ด ข้อ ผิ ด พลาดขึ้ นเมื่ อ ผู ้
ปฏิบตั ิไม่เข้าใจรู ปแบบการปฏิบตั ิงานของกิจการ
2. ข้อมูลบางส่วนในเอกสารเป็ นความลับของลูกค้า
ทางบริ ษทั จึ งไม่สามารถที่ จะให้นาข้อมูลนั้นมา
เผยแพร่ ได้
ข้อเสนอแนะ

1. เมื่อเกิดข้อสงสัย ปั ญหาต่างๆ หรื อไม่เข้าใจ ควร
สอบถามพนักงานที่ ปรึ กษา และควรจดบันทึ ก
ทบทวนให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ควรปิ ดชื่อบริ ษทั ในกรณี ที่ตอ้ งใช้เอกสารทางการ
บั ญ ชี ม าเป็ นตัว อย่ า งในโครงงาน เพื่ อ รั ก ษา
ความลับของลูกค้า
สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ได้รับความรู ้ และความเข้าใจในการปฏิ บัติงาน
ด้านบัญชี ที่เกี่ ยวข้องกับความสัมพันธ์ดา้ นต่างๆ
ในสถานประกอบการมากยิง่ ขึ้น
2. ได้รับ ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บัติ งานจริ งและ
คาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญของสถานประกอบการ
3. ได้ก ารเรี ย นรู ้ ก ารปรั บ ตัว ในการอยู่ร่ ว มกัน ใน
สังคมการทางาน
4. ได้พฒั นาตนเองให้มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับ
หมอบ หมายให้ บ รร ลุ ป ระ สิ ทธิ ผลอ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิภาพ
5. เพื่อได้นาความรู ้ที่ได้จากการปฏิบตั ิงานนั้นไปใช้
ในอนาคต
ปั ญ หาที่ พ บของการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ
ศึกษา
1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์บางส่ วนล้าสมัยทาให้เกิด
ข้อจากัดในการปฏิบตั ิงาน
2. การจัดเก็บเอกสารไม่ให้อยูใ่ นประเภทเดียวกันจึง
ทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน
ข้อเสนอแนะ
1. กิ จการควรจัดซื้ ออุปกรณ์สานักงานและอุปกรณ์
อิ เล็กทรอนิ กส์ รุ่นใหม่เ พื่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานของผูป้ ฏิบตั ิงานมากยิง่ ขึ้น
2. กิ จ การควรจัด เก็ บเอกสารให้เ ป็ นระเบี ยบแยก
ประเภทของเอกสารเพื่อง่ายต่อการค้นหาเอกสาร
กิตติกรรมประกาศ

56

การที่ผจู ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการ
สหกิ จศึ กษา ณ บริ ษทั ธุ รกิ จบัญชี ภาษีสากล จากัด
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 30 สิ งหาคม
2 5 6 2 ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผู ้ จั ด ท า ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู ้ แ ล ะ
ประสบการณ์ต่างๆที่มีคุณค่า สาหรับรายงานสหกิจ
ศึกษาฉบับนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและ
สนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1. คุณชัยยุทธ อรุ ณธีรวงศ์ กรรมการผูจ้ ดั การ
2. คุณอนงค์ทิพย์ เหลี่ยมมุกดา ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
3. คุณทัตชญา เพชรภัทรคุณ พนักงานบัญชี
4. คุณทศวรรษ กุลมณี รัตน์ พนักงานบัญชี
5. อาจารย์วิรากานต์ เทวินภิ บาลพัน ธุ์ อาจารย์ที่
ปรึ กษาสหกิจศึกษา
และบุคคลท่านอื่นๆที่ ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ ได้
ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน

บรรณานุกรม
กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร.ภาษี อากรตามประมวล
รั ษ ฎากร.กรุ งเทพฯ :โรงพิ ม พ์ เ รื อนแก้ ว การ
พิมพ์.2560 (วันที่คน้ หาข้อมูล 10 สิ งหาคม 2562)
กิตติชยั ถาวรธรรมฤทธิ์.โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่องาน
ทางการบั ญ ชี .พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 2.กรุ งเทพฯ:เคไอที
เพรส.2555 (วันที่คน้ หาข้อมูล 10 สิ งหาคม 2562)
แหล่งสื บค้นข้อมูลอื่น
https://www.dbd.go.th/trang/ewt_dl_link.php?nid=
76) (วันที่คน้ หาข้อมูล 27 สิ งหาคม 2562)
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ระบบการจัดทาบัญชี และการนาส่ งภาษีอากร
Accounting System and Remittance of Taxes

kk

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
สถานประกอบการ
พนักงานที่ปรึ กษา
อาจารย์ที่ปรึ กษา
คณะผูจ้ ดั ทา
คณะ
ภาควิชา

บริ ษทั ธุรกิจบัญชี ภาษีสากล จากัด
คุณอนงค์ทิพย์ เหลี่ยมมุกดา
อาจารย์ วิรากานต์ เทวินภิบาลพันธุ์
นางสาว ปุณยนุช สุขเกษม
นางสาว สุนิศา นันทะวงษ์
บริ หารธุรกิจ
การบัญชี

บทคัดย่ อ
บริ ษทั ธุ รกิ จบัญชี ภาษี สากล จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบ
ธุ รกิ จเกี่ ยวกับการจัดทาบัญชี และภาษี อากร การตรวจสอบบัญชี และ
ภาษี อ ากร และการให้ ค าปรึ กษาด้ า นภาษี ตลอดระยะเวลาการ
ดาเนิ นงาน บริ ษทั มุ่งเน้นการพัฒนาคุ ณภาพ การบริ การ และการส่ ง
มอบเอกสารที่ตรงต่อเวลา ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ และ
การปฏิ บตั ิงานการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
Express Accounting การบันทึกข้อมูลใบสาคัญรับ–ใบสาคัญจ่าย ตรวจ
รายงานภาษีซ้ื อ–ภาษี ขาย รับชาระหนี้ ใบแจ้งหนี้ กระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร การบันทึกข้อมูลในกระดาษทาการ ภ.ง.ด.1+ประกันสังคม ภ.
ง.ด3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 และรายละเอียดการปิ ดบัญชีประจาเดือน
โครงงานระบบการจัดทาบัญชี และการนาส่ งภาษี อากร มี
วัตถุ ประสงค์เ พื่อ ศึ ก ษากระบวนการที่ สาคัญในการจัดท างานบัญ ชี
ศึกษาหลักการพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อเป็ นประโยชน์แก่
พนักงานใหม่และบุคคลที่ สนใจศึ กษาหลักการวิธีปฏิ บตั ิของขั้นตอน
การจัดทางานบัญชีและภาษีอากร

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.เพื่อทาให้เข้าใจระบบการจัดทาบัญชี และนาส่ งภาษีอากร
2.เพื่อทาให้ได้รับความรู้ในเรื่ องเอกสารที่ใช้ประกอบ
3.เพื่อทาให้เข้าใจวิธีการปฏิบตั ิงานและการสื่ อสารที่ถูกต้องของการรับ
งานระหว่างบริ ษทั กับผูว้ า่ จ้างทาบัญชี
4.เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี และนาส่ ง
ภาษีอากร สาหรับพนักงานใหม่และบุคคลที่สนใจ
5.เพือ่ ทาให้เข้าใจการใช้งานโปรแกรมสาเร็ จรู ป Express Accounting

1.ทาให้เข้าใจระบบการจัดทาบัญชี และนาส่ งภาษีอากร
2.ทาให้ได้รับความรู้เรื่ องเอกสารที่ใช้ประกอบการทาบัญชีและภาษีอากร
3.ทาให้เข้าใจวิธีการปฏิบตั ิงานและการสื่ อสารที่ถูกต้องของการรับงาน
ระหว่างบริ ษทั กับผูว้ า่ จ้างทาบัญชี
4.เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาระบบการจัดทาบัญชี และนาส่ งภาษีอากร
สาหรับพนักงานใหม่และบุคคลที่สนใจ
5.ทาให้เข้าใจการใช้งานโปรแกรมสาเร็ จรู ป Express Accounting

ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
1.ติดต่อลูกค้าในช่วงต้นเดื อน เพื่อแจ้งเตือนเรื่ องเอกสาร ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3
ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 ประกันสังคม สาเนาใบกากับภาษีซ้ื อ-ขาย เพื่อนัดวัน
เข้ารั บ เอกสาร โดยให้ ลู ก ค้าเตรี ย มเอกสารและจัด ส่ ง ภายในเวลาที่
กาหนด
2.ก่ อนถึ งกาหนดวันนัดรั บเอกสาร ทาการติ ดต่อลู กค้าอีกครั้ งเพื่อยื่นยัน
วันที่กาหนด วันนัดรับเอกสาร ว่าลูกค้าสะดวกตามที่กาหนดหรื อไม่
3.พบลู ก ค้า ตามวัน ที่ ก าหนด และได้ รั บ เอกสารแล้ว
ท าการ
ตรวจสอบเอกสาร
3.1.กรณี ที่ลูก ค้าเป็ นผูจ้ ดั ทาเอกสารภาษี พนักงานมี หน้าตรวจสอบ
เอกสารที่ลูกค้าจัดทาแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 และ
ประกันสังคม เก็บเอกสารเพื่อทาบัญชี ยนื่ แบบภาษี
3.2กรณี ที่ ลู ก ค้า ไม่ ไ ด้จ ัด ท าเอกสารพนัก งานมี ห น้ า ที่ ต รวจสอบ
เอกสารใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ และใบกากับภาษี/ใบเสร็ จรับเงิน
4.พนักงานนาเอกสารกลับมาที่บริ ษทั เพื่อจัดทาแบบภาษี ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3
ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 และประกันสังคม โดยนามากรอกรายละเอียดข้อมูล
5.ทาการแจ้งยอดภาษีให้ลูกค้าทราบ เพื่ อให้ลูกค้าทาการโอนเงิน และนา
เอกสาร ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30ไปยื่นกรมสรรพากร นา
ใบเสร็ จ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด3 ภ.ง.ด.53 ภ.พ.30 ที่ชาระแล้ว ทาการแนบสาเนา
ที่ถ่ายไว้ เก็บเพื่อสาหรับการตรวจสอบในอนาคต
6.ทาการบันทึกบัญชีจดั ทางบทดลอง
7.ส่ งเอกสารคืนลูกค้า

สรุปผล
1. ได้รับความรู ้และความเข้าใจในการปฏิ บตั ิงานด้านบัญชี ที่เกี่ ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ดา้ นต่างๆในสถานประกอบการมากยิง่ ขึ้น
2. ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ งและคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ของสถานประกอบการ
3. ได้การเรี ยนรู ้การปรับตัวในการอยูร่ ่ วมกันในสังคมการทางาน
4. ได้พฒั นาตนเองให้มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับหมอบหมายให้บรรลุ
ประสิ ทธิ ผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. เพื่อได้นาความรู ้ที่ได้จากการปฏิบตั ิงานนั้นไปใช้ในอนาคต
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ประวัติผู้จัดทา
รหัสนักศึกษา : 5904300087
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวปุณยนุช สุ ขเกษม
คณะ

:

บริ หารธุ รกิจ

สาขา

:

การบัญชี

ที่อยู่

:

เลขที่ 45/1311 หมู่1 ถนนมาเจริ ญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานคร 10160
ผ่านการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาจากกลุ่ม บริ ษทั ธุ รกิจบัญชีภาษีสากล จากัด

ผลงาน

:

E-mail

: fern_siam_u@hotmail.com

กิจกรรม

:

เข้าร่ วมรับน้องปี 2559

ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่างๆ เช่น Microsoft Office
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express Accounting
ประวัติการศึกษา
- จบระดับชั้นอนุบาล ปี 2547 จากโรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
- จบระดับชั้นปฐมศึกษา ปี 2553 จากโรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
- จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2556 จากโรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
- จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2558 จากโรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
- กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
สยาม
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รหัสนักศึกษา : 5904300033
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสุ นิศา นันทะวงษ์
คณะ

:

บริ หารธุ รกิจ

สาขา

:

การบัญชี

ที่อยู่

:

เลขที่ 100/67 หมู่บา้ นสุ ขสันต์7 ถนนกาญจนาภิเษก5 แขวงหลักสอง เขตบางแค
กรุ งเทพมหานคร 10100
ผ่านการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาจากกลุ่ม บริ ษทั ธุ รกิจบัญชีภาษีสากล จากัด

ผลงาน

:

E-mail

: sunisa_gift@hotmail.com

กิจกรรม

:

เข้าร่ วมรับน้องปี 2559

ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่างๆ เช่น Microsoft Office
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express Accounting
ประวัติการศึกษา
- จบระดับชั้นอนุบาล ปี 2547 จากโรงเรี ยนบ้านบางเลิง
- จบระดับชั้นปฐมศึกษา ปี 2553 จากโรงเรี ยนบ้านบางเลิง
- จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2556 จากโรงเรี ยนสุ วรรณภูมิวทิ ยาลัย
- จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2558 จากโรงเรี ยนสุ วรรณภูมิวทิ ยาลัย
- กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
สยาม

