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บทคัดย่ อ

บริษทั อาร์ .พี.เอส. การบัญชีและธุรกิจ จากัด เป็ นบริ ษทั รับจัดทาบัญชีและภาษีอากร วางระบบ
บัญชีและเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั ลูกค้า ซึ่งมี กิจการซื้ อมา-ขายไป และ กิจการการให้บริ การ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการบันทึกบัญชีและมีการปิ ดงบการเงินให้ได้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพทางบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป มีการแบ่งหมวดสิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รายได้ และ ค่าใช้จ่ายในการขาย และ
บริ หารของแต่ละบริ ษทั คณะผูจ้ ดั ทาขอเลือกกิจการซื้อมา-ขายไป มานาเสนอ โดยกิจการซื้ อมา-ขายไป
จะมีการซื้ อ ขาย จ่ายชาระหนี้ รับชาระหนี้ และการตรวจนับสิ นค้ าคงเหลือ ในด้านการบันทึกบัญชีของ
แต่บริ ษทั จะมีปัญหาแตกต่างกันออกไป ซึ่ งวิธีการแก้ปัญหาจะมีหวั หน้าทีมบัญชี ปรึ กษาค้นคว้าเพื่อให้
ถูกต้องตามมาตรฐานทางการบัญชี ทางคณะผูจ้ ดั ทาขอนาเสนอการบันทึกบัญชีแค่เพียงบางส่ วน คือการ
ซื้ อ-ขาย จ่าย-รับ การปฏิบตั ิงานครั้งนี้ถือเป็ นประสบการณ์การทางานที่ดี ทาให้ได้รู้จกั การทางานเป็ นทีม
จากรายงานฉบับนี้คณะผูจ้ ดั ทาหวังว่าจะเป็ นประโยชน์สาหรับบุคลที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องการ
บันทึกบัญชีกิจการซื้ อมา-ขายไป ได้อย่างถูกต้อง
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บทที่ 1
บทนำ
1.1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ธุรกิจซื้ อมาขายไป เป็ นธุรกิจซื้ อสิ นค้ามาไว้เพื่อขายต่อเพื่อหวังผลกาไร ดังนั้น รายได้หลักจึง
เป็ นรายได้จากการขายสิ นค้า และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนสิ นค้าที่ขาย และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ในการทาธุ รกิ จหากไม่มีการจัดทาบัญชี จะทาให้ไม่ทราบถึงที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น ตลอดจนสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และทุนของกิจการอันมีผลต่อการทางบการเงิน เมื่อมีปัญหากิจการ
ไม่มีเอกสารหรื อหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้จึงจะทาให้ระบบบัญชีไม่เรี ยบร้อย กิจการทุกกิจการ
จึงต้องมีการจัดทาบัญชีเพื่อทราบผลการดาเนินงานและหลักฐานทางการเงินของกิจการ หากกิจการไม่มี
การจัดทาบัญชี จะเกิดปั ญหา คือ กิจการจะไม่สามารถตรวจสอบผลการดาเนิ นงานทางการบัญชี ของ
กิ จการว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไร เช่ น รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เท่าไหร่ และในแต่ละ
รายการมีที่มาอย่างไร กระบวนการจัดทาบัญชีคือขั้นตอนการจัดทาบัญชีท้ งั หมดตั้งแต่เริ่ มบันทึกบัญชี
ไปจนถึงการปิ ดบัญชีและการจัดทางบการเงินต่างๆ
ดังนั้นจึงจาลองกิจการซื้อมาขายไปในการบันทึกบัญชี โดยที่มีการซื้อสิ นค้าเพื่อมาขายโดยหวัง
ผลกาไร ในการจัดทาบัญชีเนื่องจาก บริษัท อำร์ .พี.เอส.กำรบัญชีและธุรกิจ จำกัด เป็ นบริ ษทั รับทาบัญชี
จึงทาให้มีกิจการหลายประเภท คณะผูจ้ ดั ทาจึงเลือกกิจการประเภทซื้ อมาขายไป ในการดาเนินการตาม
วงจรบัญชีท้ งั ด้านรับและด้านจ่าย โดยเริ่ มจากลูกค้าส่ งเอกสารทางการบัญชีมาในแต่ละเดือน วิเคราะห์
รายการค้าประจาวัน การบันทึกบัญชี ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท จัดทางบทดลองเพื่อไปจัดทา
งบการเงินต่อไป
1.2. วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาและเข้าใจถึงระบบการบันทึกบัญชีดา้ นรับของกิจการซื้อมาขายไป
1.2.2 เพื่อศึกษาและเข้าใจถึงระบบการบันทึกบัญชีดา้ นจ่ายของกิจการซื้อมาขายไป

1.3. ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1. กระบวนการจัดทาบัญชีต้ งั แต่รับเอกสาร-บันทึกบัญชี
1.3.2. ขั้นตอนการบันทึกบัญชีของกิจการซื้อมาขายไป
1.4. ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
2.4.1. เข้าใจถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดทาบัญชีต้ งั แต่ข้นั ตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย
2.4.2. สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางให้ผทู ้ ่ีสนใจหรื อทางานในด้านกิจการ ซื้อมา - ขายไป ได้
นาไปเป็ นต้นแบบในการศึกษาค้นคว้า
2.4.3. นาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ การทาโครงงานมาปรับปรุ ง พัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการ
ทางานในครั้งต่อๆไป

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
[ คุณ จิรเดช สุ ชาดา (คุณเปรี้ ยว] ได้ ให้ คาจากัดความคาว่า “ธุรกิจซื้อมาขายไปและลักษณะการซื้อ-ขาย”
ไว้ ว่า
ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading Business)
หมายถึง ธุ รกิ จประเภทที่ได้รับสิ นค้ามาแล้วเอามาเพื่อเพิ่มราคาแล้วขายต่อเพื่อกิ นส่ วนต่าง
สิ นค้านั้นที่ นามาขายก็แ ล้วแต่จะนามาซึ่ งขึ้ นอยู่กับหลายๆสาเหตุ หรื อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
สาหรับธุรกิจประเภทนี้ไม่จาเป็ นต้องมีประสบการณ์มาก
ลักษณะการซื้อขาย
ซื้อขายเงินสด – เป็ นการซื้ อขายสิ นค้าโดยจ่ายเป็ นเงินสดผ่านการชาระหน้าร้าน หรื อโอนเงิน
เข้าบัญชี เป็ นช่องทางที่ได้รับความนิ ยมเป็ นจานวนมากที่สุด เพราะได้รับเงินทันทีไม่ตอ้ งรอ ไม่ตอ้ ง
กังวลภายหลังและมีอตั ราการต่อรองเวลาซื้อของได้ดว้ ยเพราะหากซื้อเงินสดทางผูจ้ าหน่ายก็จะลดราคา
ให้ดว้ ย
ซื้อขายเครดิต – เป็ นการซื้ อขายเงินเชื่อ โดยกาหนดวันชาระเงินภายหลังจากการขนส่ งสิ นค้า
ให้ลุกค้าแล้ว ซึ่งระยะเวลานั้นทางผูจ้ าหน่ายและลูกค้าจะทาการตกลงว่าจะให้เครดิตในระยะเวลากี่วนั 7
วัน , 15 วัน, 1 เดือน หรื อ 2 เดือน ตามเงื่อนไขทางการเงิน โดยการชาระเงินจะมีวิธีชาระเงินที่แตกต่าง
กันออกไปตามขั้นตอนของแต่ละบริ ษทั ตั้งข้อตกลงไว้ ยกตัวอย่างการชาระเงิน เช่น
การช าระเงิ น แบบโอนเข้ า บั ญชี – สาหรั บ ที่ พ บบ่ อ ยในวิ ธีน้ ี คื อต้อ งแจ้ง เลขที่ บญ
ั ชี ห รื อ ส่ ง
รายละเอี ยดหน้าบัญชี ของทางผูจ้ าหน่ ายให้ผูซ้ ้ื อและส่ งหลักฐานต่ างๆเช่ น เอกสาร ภพ.30
หนังสื อรับรอง และรายละเอียดอื่นๆที่ผซู ้ ้ือกรอกข้อมูลส่ งกลับไปเพื่อเป็ นข้อมูลบริ ษทั ที่จะซื้ อ
สิ นค้า ซึ่ งจะแตกต่างกันออกไป โดยที่สาคัญและน่ าจะคล้ายๆกันคือจะต้องออกใบกากับภาษี
และใบเสร็ จ ให้ผซู ้ ้ื อเป็ นตัวจริ งพร้อมเซ็นรับรองว่ารับเงินแล้ว โดยไม่รับตัวสาเนาก่อนต้อง
เป็ นตัวจริ ง สาหรับบริ ษทั จากัดหรื อห้างหุน้ ส่ วนจากัดที่เปิ ดใหม่ก็ควรระวัง ว่าบริ ษทั ที่เป็ นฝั่งผู ้
ซื้อนั้นมีความมัน่ คงทางการเงินมากน้อยเพียงใด
ชาระเงินแบบวางบิลรั บเช็ ค – เป็ นการจ่ายเงินโดยจ่ายเป็ นเช็คเรี ยกเก็บตามวันที่ ตามที่ผูซ้ ้ื อ
กาหนด เมื่อผูจ้ าหน่ ายไปส่ งสิ นค้าแล้วทางบริ ษทั ลูกค้าจะให้บริ ษทั ผูจ้ าหน่ายส่ งใบกากับภาษี
และใบเสร็ จรับเงิน ใบวางบิล เพื่อแจกแจงเอกสารว่าทางบริ ษทั ผูซ้ ้ือนั้นต้องจ่ายเงินตามเอกสาร

ใดบ้าง และผูซ้ ้ื อจะต้องระบุว่าจะจ่ายให้วนั ที่เท่าไหร่ โดยเมื่อถึงระยะเวลาของการชาระเราก็
ต้องเข้าไปที่บริ ษทั อีกครั้งเพื่อรับเช็คและนาไปขึ้นเงิน ข้อควรระวังสาหรับการรับเช็คต้องดูว่า
เช็คลงวันที่เท่าไหร่ มียอดครบถ้วนตามใบแจ้งหนี้หรื อไม่ เป็ นเช็คเงินสดจริ งหรื อไม่ที่ลดปั ญหา
ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
ชาระเงินแบบวางบิลโอนเงินเข้ าบัญชี – วิธีน้ ี มีลกั ษณะคล้ายกับการวางบิลรับเช็คแต่ตอ้ งส่ ง
เอกสารที่เป็ นสาเนาหน้าสมุดบัญชีจากนั้นทางบริ ษทั ลุกค้าจะโอนเงินเข้าบัญชีตามกาหนดของ
ระยะเวลา ที่ระบุไว้ในใบวางบิล
[ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ] มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ ] ได้ ให้ คาจากัด
ความ คาว่ า “รายได้ ค่ าใช้ จ่าย การรับรู้รายได้ มูลค่ ายุติธรรม” ไว้ ว่า
รายได้ (Revenue)
หมายถึงการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี ในรู ปของกระแสเข้า
หรื อการเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ หรื อการลดลงของหนี้ สิน จะทาให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขั้น แต่ไม่รวม
เงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของ ใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้
1. ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิม่ ขึ้น
2. กระแสเข้าหรื อการเพิ่มค่าของสิ นทรัพย์
3. การลดลงของหนี้สิน
4. ส่ งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
5. ไม่รวมเงินลงทุนที่ได้รับจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
มูลค่ ายุติธรรม
หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า

ค่ าใช้ จ่าย (Expense)
หมายถึงการลดลงของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี ในรู ปของกระแสออก
หรื อการลดลงของสิ นทรัพย์ หรื อการเพิ่มขึ้นของหนี้ สิน ซึ่ งทาให้ส่วนของเจ้าของลดลง แต่จะไม่รวม
การแบ่งปันส่ วนทุนให้กบั ผูเ้ ป็ นเจ้าของ ใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี้
1. การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
2. กระแสออกหรื อการลดลงของสิ นทรัพย์
3. การเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
4. ส่ งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง
5. ไม่รวมการแบ่งปันส่ วนที่ให้กบั ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
การรับรู้รายได้
แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. การรับรู้รายได้ จากการขายสิ นค้ า
กิจการต้องรับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้าเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
1.1 กิจการได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สาคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
ให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว
1.2 กิจการไม่เกี่ยวข้องในการบริ หารสิ นค้าอย่างต่อเนื่องในระดับที่เจ้าของพึงกระทาหรื อ
ไม่ ไม่ได้คุม้ ครองสิ นค้าที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม
1.3 กิจการสามารถวัดมูลค่าของจานวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
1.4 มีความเป็ นไปได้คอนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น
1.5 กิจการสามารวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นหรื อที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายการนั้น
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
2. การรับรู้รายได้ จากการบริการ
เมื่อผลของรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การสามารถประมาณอย่างน่าเชื่อถือ กิจการ
ต้องรับรู ้รายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การเป็ นรายได้ตามขั้นความสาเร็ จของรายการ ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงานผลของรายการสามารถประมาณได้อย่างน่ าเชื่ อถือเมื่อเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้
2.1 กิจการสามารถวัดมูลค่าของจานวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
2.2 มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น

2.3 กิจการสามารถวัดขั้นความสาเร็ จของรายการ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานได้อย่า
น่าเชื่อถือ
2.4 กิจการสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขั้นแล้วและต้นทุนที่เกิดขั้นเพื่อทาให้รายการ
นั้นเสร็ จสมบูรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือ
[ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ] มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนีส้ งสั ยจะสู ญ และ
หนีส้ ู ญ ได้ ให้ คาจากัดความ คาว่ า “ลูกหนีก้ ารค้ า ลูกหนีอ้ นื่ ๆ” ไว้ ว่า
ลูกหนีก้ ารค้ า
หมายถึง ลุกหนี้ที่เกิดจากการดาเนิ นการค้าตามปกติของธุรกิจ และจะมีชื่อบัญชีแตกต่างกันได้
ตามประเภทของธุ รกิจ เช่น ธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ หมายถึงบัญชี ระหว่างธนาคารที่มีดอกเบี้ยเงินให้
สิ นเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ กิจการประกันภัย หมายถึงบัญชีเบี้ยประกันค้างรับ เงินค้างรับเกี่ยวกับการ
ประกันต่อ และเงินให้กยู้ มื
ลูกหนีอ้ นื่
หมายถึง ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการดาเนินการค้าตามปกติของธุรกิจ เช่น
1. ลูกหนี้และเงินให้กยู้ มื แก่กรรมการและลูกจ้าง
2. เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั ร่ วม
3. รายได้อื่นค้างรับ
[ ผช.ดร. นุชจรี พิเชฐกุล. รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ งบการเงิน ] ได้ ให้ คาจากัดความ คาว่ า
“เจ้ าหนีก้ ารค้ า เจ้ าหนีอ้ นื่ ” ไว้ ว่า
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
หมายถึงเงินที่กิจการค้างชาระค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การที่ซ้ื อมาเพื่อขายหรื อเพื่อใช้ในการผลิต
สิ นค้าหรื อให้บริ การตามปกติ และตัว๋ เงินจ่ายที่กิจการออกให้เพื่อชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การ ดังกล่าว
เจ้ าหนีอ้ นื่
หมายถึงเจ้าหนี้อื่นที่มิใช่เจ้าหนี้การค้า เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า เป็ นต้น

[ ศรีสุดา อาชวานันทกุล. การบัญชีต้นทุน ] ได้ ให้ คาจากัดความ คาว่า “ต้ นทุน” ไว้ ว่า
ต้ นทุน (Cost)
เงินสดหรื อสิ่ งที่เทียบเท่าเงินสดที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าหรื อบริ การที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ธุ รกิจทั้งในปั จจุบนั หรื อในอนาคต เมื่อต้นทุนได้ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อธุ รกิจแล้วต้นทุนส่ วนนั้นจะ
เปลี่ยนสภาพไปเป็ นค่าใช้จ่าย (Expense) ซึ่งจะนาไปหักจากรายได้ในแต่ละงวดบัญชี ในบางครั้งต้นทุน
อาจถูกใช้หมดไปโดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ซ่ ึงจัดเป็ นผลขาดทุนได้
[ สุ เมธ ศิริคุณโชติ. ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร2558 ] ได้ ให้ คาจากัดความ คาว่ า “ภาษีมูลค่ าเพิม่ ”
ไว้ ว่า
ภาษีมูลค่ าเพิม่ (Vat)
เป็ นภาษีที่เรี ยกเก็บจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ ดังนั้นเมื่อผูป้ ระกอบการจดทะเบียนขาย
สิ น ค้าหรื อ ให้บ ริ ก าร ผูป้ ระกอบการจดทะเบี ย นมี ห น้า ที่ เ รี ย กเก็บภาษี มูลค่ าเพิ่ม ส่ ง กรมสรรพากร
ผูป้ ระกอบการนั้นจะเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคลก็ได้ ต่างจากผูม้ ี หน้าที่เสี ยภาษีเงิ นได้บุคคล
ธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั อาร์.พี.เอส.การบัญชีและธุรกิจ จากัด
สานักงาน 97 ซอย 9 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพ 10500
โทร. 0-2233-6866 , แฟกซ์ 0-2237-8172 , อีเมล์ rps.acc97@gmail.com
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 0105547086532

รูปภาพ ที่ 3.1 : แผนที่ บริ ษทั อาร์.พี.เอส. การบัญชีและธุรกิจ จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
- รับจัดทาบัญชีและภาษีอากร วางระบบบัญชีและเป็ นที่ปรึ กษา

3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์กร

รูปภาพที่ 3.3 : ผังองค์ กร บริษัท อาร์ .พี.เอส. การบัญชีและธุรกิจ จากัด
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับ
- ตาแหน่งผูช้ ่วยพนักงานฝ่ ายบัญชี มีหน้าที่ ช่วยหัวหน้าฝ่ ายงานบัญชีและพนักงานบัญชี
- ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบเอกสาร คัดแยกเอกสาร วิเคราะห์เอกสาร บันทึก
บัญชี จัดเตรี ยมเอกสารส่ งคืน
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
- นางสาวชลดา จรัสนิวฒั น์
ตาแหน่งหัวหน้าทีมบัญชีทีม 1
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
- ระยะเวลา 14 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ในระหว่างปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาคณะผูจ้ ดั ทาได้ดาเนิ นการทาโครงงานสหกิจศึกษาโดยมีลายละเอียด
ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงงานเริ่ มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน สิ งหาคม 2559
2. ออกแบบโครงงานเริ่ มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือน กรกฎาคม 2559
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลและศึกษาข้อมูลเริ่ มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือน กรกฎาคม 2559
4. เก็บรวบรวมข้อมูลและตัวอย่างเอกสารเริ่ มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือน สิ งหาคม 2559
5. เริ่ มจัดทาโครงงานเริ่ มตั้งแต่เดือน สิ งหาคม ถึง เดือน กันยายน 2559
ดังตารางด้านล่างต่อไปนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ค. 59

มิ.ย. 59

ก.ค. 59

1. ศึกษาข้ อมูลรายละเอียดของงาน
2. ออกแบบโครงงาน

3. วิเคราะห์ ข้อมูล
4. เก็บรวบรวมข้ อมูล

5. จัดทาโครงงาน

ตาราง ที่ 3.1 : ตารางแสดงขั้นตอนและวิธีการศึกษาและออกแบบโครงงาน

ส.ค. 59

ก.ย. 59

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
- รายละเอียดของอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ทาโครงงาน โดยใช้เครื่ องมือด้านฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ เช่น
ฮาร์ ดแวร์ :
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- เครื่ องถ่ายเอกสาร
- เครื่ อง Printer
- เครื่ องสแกนภาพ
ซอฟต์ แวร์ :
- Microsoft Office Word 2010
- Microsoft Office Excel 2010
- Microsoft Office PowerPoint 2010
- โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express

บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
บริษัท อาร์ .พี.เอส. การบัญชีและธุรกิจ จากัด ประกอบกิจการ รับจัดทาบัญชีและภาษีอากร วาง
ระบบบัญชี ให้บริ ษทั ลูกค้าที่มีกิจการที่แตกต่างกันไป แต่ ขอยกตัวอย่างกิจการซื้ อมาขายไป เพื่อเป็ น
กรณี ศึกษาตามโครงงานของสหกิจ
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานที่ บริษัท อาร์ .พี.เอส. การบัญชีและธุรกิจ จากัด ทาให้มีความสนใจที่จะ
ศึกษาค้นคว้า ขั้นตอนการบันทึ กบัญชี ท้ งั ด้านรั บ และ ด้านจ่าย ของกิ จการซื้ อมาขายไปเป็ นดังนี้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทาบันทึกบัญชี ของกิจการซื้อมาขายไป
4.1 การรับเอกสารจากลูกค้ า
โดยปกติทางบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การจัดทาบัญชีจะทาการส่ งแบบฟอร์ มขอเอกสารจากลุกค้าทุกสิ้ น
เดือน โดยบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การจัดทาบัญชีจะจัดส่ งใบขอเอกสารผ่านทาง อีเมล์ เจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร หรื อ
ช่องทางอื่นๆ เช่น แอพพลิเคชัน่ ไลน์ หรื อผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อทาการขอให้ลูกค้าส่ งเอกสารมาให้
บริ ษทั เพื่อทาการบันทึกบัญชีในลาดับต่อไป
4.2 คัดแยกเอกสารทางบัญชีแต่ ละเดือน
บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การจัดทาบัญชีจะทาการคัดแยกเอกสารของลูกค้าเพื่อจัดทาภาษีและบัญชี โดย
แผนกทาบัญชีจะมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
4.2.1 ใบกากับภาษีซ้ือ
4.2.2 ใบกากับภาษีขาย
4.2.3 ใบสาคัญรับ
4.2.4 ใบสาคัญจ่าย
4.2.5 Bank Statement
4.2.6 หนังสื อรับรองภาษีหกั ณ ที่จ่าย

4.3 ขั้นตอนการบันทึกบัญชี
การบันทึกบัญชีสามารถบันทึกได้หลากหลายวิธีแล้วแต่รูปแบบของกิจการหรื อความถนัดของ
ผูจ้ ดั ทาบัญชี โครงงานเล่มนี้จะนาเสนอการบันทึกบันชีโดยโปรแกรมบันชีสาเร็ จรู ป Express
ตัวอย่ างรหัสทางบัญชีในโปรแกรม Express ที่พบได้ บ่อยจากการปฏิบัตงิ านจริงและการทาโครงงาน
- ซื้อเงินสด ในโปรแกรมบัญชีใช้รหัส HP
- ซื้อเงินเชื่อ ในโปรแกรมบัญชีใช้รหัส RR
- ขายเงินสด ในโปรแกรมบัญชีใช้รหัส HS
- ขายเงินเชื่อ ในโปรแกรมบัญชีใช้รหัส IV
- จ่ายชาระหนี้ ในโปรแกรมบัญชีใช้รหัส PS
- รับชาระหนี้ ในโปรแกรมบัญชีใช้รหัส RE

รู ปภาพ ที่ 4.1 : ตัวอย่างรหัสทางบัญชีในโปรแกรม Express

4.4 การบันทึกบัญชีด้านรับ
4.4.1 ขายสด – เชื่อ
ขายเงินสด ในทางโปรแกรมบัญชี ใช้ รหัส HS – เป็ นการขายสิ นค้าโดยที่ลูกค้าสามารถจ่ายเงิน
สดผ่านการชาระหน้าร้าน หรื อ โอนเงินเข้าบัญชี
ตัวอย่ างการบันทึกบัญชี กรณี ขายสด
4.4.1.1 ขายสด
วิธีการบันทึกบัญชี
Dr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร
xx
Cr.รายได้จากการขาย
xx
ขายเงินเชื่อ ในทางโปแกรมบัญชี ใช้ รหัส IV – เป็ นการขายเงินเชื่อ โดยกาหนดจานวนวันชาระ
เงินภายหลังจากการส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าแล้ว ซึ่งระยะเวลานั้นทางผูจ้ าหน่ายจะเป็ นผูก้ าหนดให้ลูกค้า
ว่าจะให้เครดิตลูกค้าได้กี่วนั โดยการชาระเงินให้ผจู ้ าหน่ายนั้น วิธีชาระเงินจะซับซ้อนหรื อยากง่าย
ตามขั้นตอนของ แต่ละบริ ษทั ตั้งข้อตกลงไว้ ยกตัวอย่างง่ายๆจากการชาระเงิน เช่น
-ชาระเงินแบบโอนเข้าบัญชี
-ชาระเงินแบบวางบิลรับเช็ค
ตัวอย่ างการบันทึกบัญชี กรณี ขายเชื่อ
4.4.1.2 ขายเชื่อ
วิธีการบันทึกบัญชี
Dr. ลูกหนี้การค้า
xx
Cr. รายได้จากการขาย
xx
Cr. ภาษีขาย
xx

รู ปภาพ ที่ 4.2 : ตัวอย่างใบกากับภาษีและวิธีการบันทึกบัญชีในโปรแกรม Express (ขายเชื่อ)

จากภาพที่ 4.2 : ตัวอย่างใบกากับภาษีและวิธีการบันทึกบัญชีในโปรแกรม Express (ขายเชื่อ)
1 ฉบับ จากสาเนาใบกากับภาษีขายจานวน 9 ฉบับ ซึงวิธีการบันทึกบัญชีจะเป็ นดังนี้
Dr.ลูกหนี้การค้า
723,849.65
Cr.รายได้จากกการขาย
676,495.00
Cr. ภาษีขาย
47,354.64
4.4.2 รายงานภาษีขาย
ภาษีขาย (Output Tax) หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนได้เรี ยกเก็บ
หรื อพึงเรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ือสิ นค้า หรื อผูร้ ับบริ การเมื่อขายสิ นค้า หรื อรับชาระค่าบริ การ
ภาษีขาย จะแสดงในใบกากับภาษีขาย ซึ่งในใบกากับภาษีขาย ประกอบด้วย มูลค่าของสิ นค้า,
ภาษีมูลค่าเพิม่ ,จานวนเงินรวมทั้งหมด
ภาษีมูลค่ าเพิม่ (Value Added Tax) หมายถึง ภาษีที่เรี ยกเก็บจากมูลค่าของสิ นค่าหรื อบริ การ
ในส่ วนที่เพิม่ ขึ้นแต่ละขั้นตอนของการผลิต และการจาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การชนิดต่างๆ
ผูบ้ นั ทึกบัญชี บันทึกข้อมูลตามใบกากับภาษีขายที่ลูกค้าส่ งมา เมื่อบันทึกข้อมูลตามใบเสร็ จ/
ใบกากับภาษีเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ตรวจสอบยอดตามรายงานภาษีขายที่ลูกค้าส่ งมากับรายงานภาษีขายที่
สัง่ พิมพ์จากโปรแกรมบัญชี Express ทั้งสองยอดจะต้องตรงกัน
ในกรณี ที่ประกอบกิจการที่มีการซื้ อขาย โดยมีภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการต้องนา ภาษีซื้อ หัก ภาษี
ขาย เพื่อชาระ(ขอคืน) ภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนนั้นๆ
ภาษีซื้อทีห่ ้ ามนามาหักภาษีขายในการคานวณภาษีมูลค่ าเพิม่
1. กรณี ไม่มีใบกากับภาษีหรื อไม่อาจแสดงใบกากับภาษีได้วา่ มีการชาระภาษีซ้ือ
2. กรณี ใบกากับภาษีมีขอ้ ความไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์
3. ภาษีซ้ือที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผูป้ ระกอบการตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่ อธิ บดีกาหนด ได้แก่ ภาษีซ้ื อที่ไม่เข้าลักษณะเป็ นรายจ่ายเพื่อหากาไรหรื อกิจการโดยเฉพาะ

รู ปภาพ ที่ 4.3 : ตัวอย่างรายงานภาษีขายของบริ ษทั ลูกค้า

4.4.3 รับชาระหนี้ (RE)
หลังจากที่เราได้ส่งใบแจ้งหนี้ ลูกค้าต้องชาระเงินภายในเวลาที่กาหนด โดยวิธีการชาระเงินมี
หลายรู ปแบบ เช่น รับชาระด้วยเงินสด รับชาระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรื อ รับชาระเงินด้วยเช็ค
ตัวอย่ างการบันทึกบัญชี กรณี รับชาระหนี้
Dr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร
xx
Dr.ค่าธรรมเนียมการโอน
xx
Cr.ลูกหนี้การค้า
xx

รู ปภาพ ที่ 4.4 : ตัวอย่างใบสาคัญรับ/ สาเนาใบกากับภาษี/ใบเสร็ จรับเงินและวิธีการบันทึกบัญชีในโปรแกรม
Express (รับชาระหนี้)
จากภาพที่ 4.4 : ตัวอย่างใบสาคัญรับ/ สาเนาใบกากับภาษี/ใบเสร็ จรับเงินและวิธีการบันทึก
บัญชีในโปรแกรม Express (รับชาระหนี้) เป็ นการบันทึกการจ่ายชาระหนี้ 1 ฉบับ จากใบกากับภาษีขาย
ในรายการขายเชื่อ จานวน 10 ฉบับ โดยการชาระเงินตามตัวอย่างจะชาระแบบโอนเข้าธนาคาร วิธีการ
บันทึกบัญชีเป็ นดังนี้
Dr.เงินฝากธนาคาร
Dr.ค่าธรรมเนียมการโอน
Cr.ลูกหนี้การค้า

6,268,183.63
100.00
6,268,283.63

หลังจากทาการบันทึกบัญชี รายการซื้ อ รายการขาย รายการรับชาระหนี้ รายการจ่ายชาระหนี้
แล้วข้อมูลการบันทึ กบัญชี จะไปแสดงในสมุดรายวันซื้ อ รายวันขาย รายวันรับ รายวันจ่าย และบัญชี
แยกประเภทตามรหัสของบัญชี จากนั้นจะไปแสดงในงบทดลอง เพื่อนาไปใช้ในขั้นตอนการจัดทางบ
การเงินในลาดับต่อไป

4.5 การบันทึกบัญชีด้านจ่ าย
4.5.1 ซื้อสด – เชื่อ
ซื้อเงินสด ในโปรแกรมบัญชี ใช้ รหัส HP – เป็ นการซื้อสิ นค้าโดยจ่ายเงินสดผ่านการชาระหน้าร้าน
หรื อโอนเงินเข้าบัญชี
ตัวอย่ างการบันทึกบัญชี กรณี ซื้อสด
4.5.1.1 ซื้อสด
วิธีการบันทึกบัญชี
Dr. ซื้อสิ นค้า / ค่าใช้จ่าย
Dr. ภาษีซ้ือ
Cr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร

xx
xx
xx

ซื้อเงินเชื่อ ในโปรแกรมบัญชี ใช้ รหัส RR – เป็ นการซื้อขายเงินเชื่อ โดยกาหนดจานวนวันชาระเงิน
ภายหลังจากการส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าแล้ว ซึ่ งระยะเวลานั้นทางผูข้ ายเป็ นคนกาหนดให้ว่าจะให้เครดิตได้กี่
วัน โดยการชาระเงินให้เจ้าหนี้ จะมีวิธีการชาระเงินที่แตกต่างกันออกไป เช่น
-ชาระเงินแบบโอนเข้าบัญชี
-ชาระเงินแบบวางบิลจ่ายเช็ค
ตัวอย่ างการบันทึกบัญชี กรณี ซื้อเชื่อ
4.5.1.2 ซื้อเชื่อ
วิธีการบันทึกบัญชี
Dr. ซื้อสิ นค้า / ค่าใช้จ่าย
Dr. ภาษีซ้ือ
Cr. เจ้าหนี้การค้า

xx
xx
xx

รู ปภาพ ที่ 4.5 : ตัวอย่างต้นฉบับใบกากับสิ นค้า/ใบกากับภาษี และวิธีการบันทึกบัญชีในโปรแกรม Express (ซื้อเชื่อ)

จากภาพที่ 4.5 ตัว อย่า งต้น ฉบับ ใบก ากับ สิ น ค้า /ใบก ากับ ภาษี และ วิ ธี ก ารบัน ทึ ก บัญ ชี ใ น
โปรแกรม Express (ซื้อเชื่อ) 1 ใบ จากทั้งหมด 9 ใบ ซึ่งวิธีการบันทึกบัญชีจะเป็ น ดังนี้
Dr.ซื้อสิ นค้า
476,982.00
Dr.ภาษีซ้ือ
33,388.74
Cr.เจ้าหนี้การค้า
510,370.74
4.5.2 รายงานภาษีซื้อ
ภาษีซื้อ (Input Tax) หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการได้จ่ายให้กบั ผูข้ ายสิ นค้า
หรื อผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียน เมื่อซื้ อสิ นค้า หรื อ ชาระค่าบริ การเพื่อใช้ในการ
ประกอบกิจการของตน หากภาษีซ้ือเกิดขึ้นในเดือนใดก็เป็ นภาษีซ้ือเดือนนั้น โดยไม่คานึงว่าสิ นค้าที่ซ้ือ
นั้นจะขายหรื อนาไปใช้ในการผลิตเดือนใดก็ตาม
ภาษีซ้ื อ จะแสดงในใบกากับภาษีซ้ื อ ซึ่ งใบกากับภาษีซ้ื อ ประกอบด้วย
มูลค่าของสิ นค้า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวนเงินรวมทั้งหมด
ภาษีมูลค่ าเพิม่ (Value Added Tax) หมายถึง ภาษีที่เรี ยกเก็บจากมูลค่าของสิ นค่าหรื อบริ การ
ในส่ วนที่เพิ่มขึ้นแต่ละขั้นตอนของการผลิต และการจาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การชนิดต่าง ๆ
ผูบ้ นั ทึกบัญชี บันทึกข้อมูลตามใบกากับภาษีที่ลูกค้าส่ งมา เมื่อคียข์ อ้ มูลตามใบเสร็ จรับเงิน/
ใบกากับภาษี เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วและตรวจสอบยอดตามรายงานภาษีซ้ือที่ลูกค้าส่ งมากับรายงานภาษีซ้ือ
ที่สง่ั พิมพ์จากโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี Express

รู ปภาพ ที่ 4.6 : ตัวอย่างรายงานภาษีซ้ือของบริ ษทั ลูกค้า

4.5.3 จ่ ายชาระหนี้ (PS)
หลังจากที่เราได้รับใบแจ้งหนี้ เราต้องชาระเงินภายในเวลาที่กาหนด โดยวิธีการชาระเงินมี
หลายรู ปแบบ เช่น จ่ายชาระด้วยเงินสด จ่ายชาระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรื อ จ่ายชาระเงินด้วย
เช็ค
ตัวอย่ างการบันทึกบัญชี กรณี จ่ ายชาระหนี้
Dr.เจ้าหนี้การค้า
xx
Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร
xx

ชื่อผูจ้ าหน่าย
ที่อยู่
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี
ชื่อลูกค้า
ที่อยู่
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี

(สานักงานใหญ่)

ชื่อผูจ้ าหน่าย
ที่อยู่
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี

ชื่อลูกค้า
ที่อยู่
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี

(สานักงานใหญ่)

(สานักงานใหญ่)

(สานักงานใหญ่)

รู ปภาพ ที่ 4.7 : ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงินที่ได้รับจากผูข้ าย (เจ้าหนี้) และวิธีการบันทึกบัญชีในโปรแกรม Express
(จ่ายชาระหนี้)

จากภาพที่ 4.7 ตัวอย่างใบเสร็ จรั บเงิ นที่ ได้รับจากผูข้ าย (เจ้าหนี้ และวิธีการบันทึ กบัญชี ใน
โปรแกรม Express (จ่ายชาระหนี้) เป็ นการบันทึกการจ่ายชาระหนี้ 1 ชุด จากใบกากับภาษีซ้ื อจานวน 9
ฉบับ ในซื้ อเชื่อ RR โดยการชาระเงินตามตัวอย่างจะมีการชาระทั้งแบบโอนเข้าธนาคาร และ จ่ายเช็ค
วิธีการบันทึกบัญชี
Dr.เจ้าหนี้การค้า
4,422,203.00
Cr.เงินฝากธนาคาร
3,000,000.00
Cr.เช็คจ่ายล่วงหน้า
1,422,203.00

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
จากการที่ได้มาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท อาร์ .พี.เอส. การบัญชีและธุรกิจ จากัด ทาให้ได้
รู ้ถึงขั้นตอนและแนวทางในการบันทึกบัญชีหลากหลาย รู ปแบบกิจการ ให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชี
เช่นกิจการ การให้บริ การ กิจการประเภทซื้อมา-ขายไป ซึ่งในโครงงานเล่มนี้จะยกตัวอย่างกิจการซื้อมาขายไป ขั้นตอนในการจัดทาบัญชีของกิจการซื้อมา-ขายไป ได้แก่
-ลูกค้าจะส่ งเอกสารบัญชีของแต่ละเดือนมา
-วิเคราะห์รายการค้า
-บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ
-บันทึกบัญชีการรับชาระหนี้ และ จ่ายชาระหนี้
-ออกงบทดลอง
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
-เรี ยนรู ้กิจการซื้อมา-ขายไป ได้เพียงด้านรับ–จ่าย ทาให้ไม่เข้าใจขั้นตอนการตรวจเช็ค
ยอดตามBank Statement และ ขั้นตอนการออกงบการเงิน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
-ควรหาเวลาว่างศึกษาเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการตรวจเช็คยอดตามตามBank Statement
และขั้นตอนการออกงบการเงิน

5.2 สรุปผลของการปฏิบัติงานสหกิจ
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจ
1. ได้เรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่น เรี ยนรู ้การทางานที่เป็ นระบบ
2. ได้เรี ยนรู ้ข้นั ตอนในการจัดทาบัญชีของกิจการซื้อมา-ขายไป
3. ได้เรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานจริ ง และระเบียบวินยั ต่างๆของบริ ษทั เสมือนทางานจริ ง
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติสหกิจศึกษา
1. ขาดทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express
2. ขาดความชานาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และMicrosoft Word
3. ขาดความชานาญในการคัดแยกเอกสารและบันทึกบัญชีของแต่ละบริ ษทั
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรฝึ กฝนการใช้โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express ในอินเตอร์เน็ตก่อนปฏิบตั ิการ
ฝึ กงานจริ ง
2. ควรพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และMicrosoft Word
3. ฝึ กสังเกตเอกสารให้มากขึ้นเพื่อความชานาญในการคัดแยกและวิเคราะห์เอกสาร
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ตัวอย่างใบกากับภาษีเต็มรู ปแบบ
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ตัวอย่ตัวางเอกสารภาษี
ที่พบจากการท
าโครงงานสหกิ
จศึาเดื
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มูลค่าเพิม่ ประจ

9

10

11
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