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บทคดัย่อ 

 
 

 บริษทั อาร์.พ.ีเอส. การบัญชีและธุรกจิ จากัด เป็นบริษทัรับจดัท าบญัชีและภาษีอากร วางระบบ
บญัชีและเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงมี กิจก ารซ้ือมา-ขายไป และ กิจการการใหบ้ริการ โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการบนัทึกบญัชีและมีการปิดงบการเงินใหไ้ดต้รงตามมาตรฐานวิชาชีพทางบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป มีการแบ่งหมวดสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของผูถื้อหุน้ รายได ้และ ค่าใชจ่้ายในการขาย     และ
บริหารของแต่ละบริษทั คณะผูจ้ดัท าขอเลือกกิจก ารซ้ือมา-ขายไป มาน าเสนอ โดยกิจการซ้ือมา-ขายไป
จะมีการซ้ือ ขาย จ่ายช าระหน้ี รับช าระหน้ี และการตรวจนบัสินค ้าคงเหลือ ในดา้นการบนัทึกบญัชีของ
แต่บริษทัจะมีปัญหาแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงวิธีการแกปั้ญหาจะมีหวัหนา้ทีมบญัชี ปรึกษาคน้ควา้เพ่ือให้
ถูกตอ้งตามมาตรฐานทางการบญัชี ทางคณะผูจ้ดัท าขอน าเสนอการบนัทึกบญัชีแค่เพียงบางส่วน คือการ
ซ้ือ-ขาย จ่าย-รับ การปฏิบติัง านคร้ังน้ีถือเป็นประสบการณ์การท างานท่ีดี ท าใหไ้ดรู้้จกัการท างานเป็นทีม 
จากรายงานฉบบัน้ีคณะผูจ้ดัท าหวงัวา่จะเป็นประโยชนส์ าหรับบุคลท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการ
บนัทึกบญัชีกิจการซ้ือมา-ขายไป ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
ค าส าคัญ :  รายได/้ค่าใชจ่้าย/กิจการซ้ือมาขายไป 
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บทที ่1 
บทน ำ  

1.1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ธุรกิจซ้ือมาขายไป เป็นธุรกิจซ้ือสินคา้มาไวเ้พื่อขายต่อเพื่อหวงัผลก าไร ดงันั้น รายไดห้ลกัจึง
เป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ และมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

ในการท าธุรกิจหากไม่มีการจดัท าบญัชีจะท าให้ไม่ทราบถึงท่ีมาของรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึน ตลอดจนสินทรัพย ์หน้ีสิน และทุนของกิจการอนัมีผลต่อการท างบการเงิน เม่ือมีปัญหากิจการ
ไม่มีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีสามารถตรวจสอบไดจึ้งจะท าให้ระบบบญัชีไม่เรียบร้อย กิจการทุกกิจการ
จึงตอ้งมีการจดัท าบญัชีเพื่อทราบผลการด าเนินงานและหลกัฐานทางการเงินของกิจการ หากกิจการไม่มี
การจดัท าบญัชีจะเกิดปัญหา คือ กิจการจะไม่สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานทางการบญัชีของ
กิจการว่ามีความเคล่ือนไหวอย่างไร เช่น รายได ้ค่าใชจ่้าย ลูกหน้ี และเจา้หน้ีเท่าไหร่ และในแต่ละ
รายการมีท่ีมาอยา่งไร กระบวนการจดัท าบญัชีคือขั้นตอนการจดัท าบญัชีทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมบนัทึกบญัชี
ไปจนถึงการปิดบญัชีและการจดัท างบการเงินต่างๆ 

 ดงันั้นจึงจ าลองกิจการซ้ือมาขายไปในการบนัทึกบญัชี โดยท่ีมีการซ้ือสินคา้เพื่อมาขายโดยหวงั
ผลก าไร ในการจดัท าบญัชีเน่ืองจาก บริษัท อำร์.พ.ีเอส.กำรบัญชีและธุรกจิ จ ำกดั เป็นบริษทัรับท าบญัชี
จึงท าใหมี้กิจการหลายประเภท คณะผูจ้ดัท าจึงเลือกกิจการประเภทซ้ือมาขายไป ในการด าเนินการตาม
วงจรบญัชีทั้งดา้นรับและดา้นจ่าย โดยเร่ิมจากลูกคา้ส่งเอกสารทางการบญัชีมาในแต่ละเดือน วิเคราะห์
รายการคา้ประจ าวนั การบนัทึกบญัชี ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท จดัท างบทดลองเพื่อไปจดัท า
งบการเงินต่อไป 

1.2. วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษาและเขา้ใจถึงระบบการบนัทึกบญัชีดา้นรับของกิจการซ้ือมาขายไป 
1.2.2 เพื่อศึกษาและเขา้ใจถึงระบบการบนัทึกบญัชีดา้นจ่ายของกิจการซ้ือมาขายไป 
 

 

 



1.3.  ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1. กระบวนการจดัท าบญัชีตั้งแต่รับเอกสาร-บนัทึกบญัชี 
 1.3.2. ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีของกิจการซ้ือมาขายไป 

 
1.4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

2.4.1. เขา้ใจถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการจดัท าบญัชีตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย 

2.4.2. สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใหผู้ท่ี้สนใจหรือท างานในดา้นกิจการ ซ้ือมา - ขายไป ได ้        
         น าไปเป็นตน้แบบในการศึกษาคน้ควา้ 

2.4.3. น าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ การท าโครงงานมาปรับปรุง พฒันาใหเ้กิดประโยชน์ในการ       
         ท างานในคร้ังต่อๆไป 

 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

[ คุณ จิรเดช สุชาดา (คุณเปร้ียว] ได้ให้ค าจ ากดัความค าว่า “ธุรกจิซ้ือมาขายไปและลกัษณะการซ้ือ-ขาย”  
ไว้ว่า 
ธุรกจิซ้ือมาขายไป (Trading Business) 

หมายถึง ธุรกิจประเภทท่ีไดรั้บสินคา้มาแลว้เอามาเพื่อเพิ่มราคาแลว้ขายต่อเพื่อกินส่วนต่าง 
สินคา้นั้นท่ีน ามาขายก็แลว้แต่จะน ามาซ่ึงข้ึนอยู่กับหลายๆสาเหตุ หรือความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ส าหรับธุรกิจประเภทน้ีไม่จ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์มาก 
 
ลกัษณะการซ้ือขาย 

ซ้ือขายเงินสด – เป็นการซ้ือขายสินคา้โดยจ่ายเป็นเงินสดผ่านการช าระหนา้ร้าน หรือโอนเงิน
เขา้บญัชีเป็นช่องทางท่ีไดรั้บความนิยมเป็นจ านวนมากท่ีสุด เพราะไดรั้บเงินทนัทีไม่ตอ้งรอ ไม่ตอ้ง
กงัวลภายหลงัและมีอตัราการต่อรองเวลาซ้ือของไดด้ว้ยเพราะหากซ้ือเงินสดทางผูจ้  าหน่ายก็จะลดราคา
ใหด้ว้ย 

ซ้ือขายเครดิต – เป็นการซ้ือขายเงินเช่ือ โดยก าหนดวนัช าระเงินภายหลงัจากการขนส่งสินคา้
ใหลุ้กคา้แลว้ ซ่ึงระยะเวลานั้นทางผูจ้  าหน่ายและลูกคา้จะท าการตกลงวา่จะใหเ้ครดิตในระยะเวลาก่ีวนั 7 
วนั , 15 วนั, 1 เดือน หรือ 2 เดือน ตามเง่ือนไขทางการเงิน โดยการช าระเงินจะมีวิธีช าระเงินท่ีแตกต่าง
กนัออกไปตามขั้นตอนของแต่ละบริษทัตั้งขอ้ตกลงไว ้ยกตวัอยา่งการช าระเงิน เช่น 

การช าระเงินแบบโอนเข้าบัญชี  – ส าหรับท่ีพบบ่อยในวิธีน้ีคือต้องแจ้งเลขท่ีบญัชีหรือส่ง
รายละเอียดหน้าบญัชีของทางผูจ้  าหน่ายให้ผูซ้ื้อและส่งหลกัฐานต่างๆเช่น เอกสาร ภพ.30 
หนงัสือรับรอง และรายละเอียดอ่ืนๆท่ีผูซ้ื้อกรอกขอ้มูลส่งกลบัไปเพื่อเป็นขอ้มูลบริษทัท่ีจะซ้ือ
สินคา้ ซ่ึงจะแตกต่างกนัออกไป โดยท่ีส าคญัและน่าจะคลา้ยๆกนัคือจะตอ้งออกใบก ากบัภาษี
และใบเสร็จ ให้ผูซ้ื้อเป็นตวัจริงพร้อมเซ็นรับรองว่ารับเงินแลว้ โดยไม่รับตวัส าเนาก่อนตอ้ง
เป็นตวัจริง ส าหรับบริษทัจ ากดัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดัท่ีเปิดใหม่ก็ควรระวงั ว่าบริษทัท่ีเป็นฝ่ังผู ้
ซ้ือนั้นมีความมัน่คงทางการเงินมากนอ้ยเพียงใด 
ช าระเงินแบบวางบิลรับเช็ค – เป็นการจ่ายเงินโดยจ่ายเป็นเช็คเรียกเก็บตามวนัท่ี ตามท่ีผูซ้ื้อ
ก าหนด เม่ือผูจ้  าหน่ายไปส่งสินคา้แลว้ทางบริษทัลูกคา้จะให้บริษทัผูจ้  าหน่ายส่งใบก ากบัภาษี 
และใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล เพื่อแจกแจงเอกสารวา่ทางบริษทัผูซ้ื้อนั้นตอ้งจ่ายเงินตามเอกสาร



ใดบา้ง และผูซ้ื้อจะตอ้งระบุว่าจะจ่ายให้วนัท่ีเท่าไหร่ โดยเม่ือถึงระยะเวลาของการช าระเราก็
ตอ้งเขา้ไปท่ีบริษทัอีกคร้ังเพื่อรับเช็คและน าไปข้ึนเงิน ขอ้ควรระวงัส าหรับการรับเช็คตอ้งดูว่า
เช็คลงวนัท่ีเท่าไหร่มียอดครบถว้นตามใบแจง้หน้ีหรือไม่ เป็นเช็คเงินสดจริงหรือไม่ท่ีลดปัญหา
ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงั 
ช าระเงินแบบวางบิลโอนเงินเข้าบัญชี – วิธีน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการวางบิลรับเช็คแต่ตอ้งส่ง
เอกสารท่ีเป็นส าเนาหนา้สมุดบญัชีจากนั้นทางบริษทัลุกคา้จะโอนเงินเขา้บญัชีตามก าหนดของ
ระยะเวลา ท่ีระบุไวใ้นใบวางบิล 

 
[ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ] มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เร่ือง รายได้ ] ได้ให้ค าจ ากดั
ความ ค าว่า “รายได้  ค่าใช้จ่าย  การรับรู้รายได้ มูลค่ายุติธรรม”  ไว้ว่า 
รายได้ (Revenue)  

หมายถึงการเพิ่มข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปของกระแสเขา้
หรือการเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์หรือการลดลงของหน้ีสิน จะท าให้ส่วนของเจา้ของเพิ่มขั้น แต่ไม่รวม
เงินทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของ ใชเ้กณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

1.  ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน 

2.  กระแสเขา้หรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย ์
3.  การลดลงของหน้ีสิน 

4.  ส่งผลใหส่้วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน 
5.  ไม่รวมเงินลงทุนท่ีไดรั้บจากผูเ้ป็นเจา้ของ 
 

มูลค่ายุติธรรม 
หมายถึง ราคาท่ีไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนใน

สภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 

  



ค่าใช้จ่าย (Expense)  
หมายถึงการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปของกระแสออก 

หรือการลดลงของสินทรัพย ์หรือการเพิ่มข้ึนของหน้ีสิน ซ่ึงท าให้ส่วนของเจา้ของลดลง แต่จะไม่รวม
การแบ่งปันส่วนทุนใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของ ใชเ้กณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

     1.  การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
     2.  กระแสออกหรือการลดลงของสินทรัพย ์
     3.  การเพิ่มข้ึนของหน้ีสิน 

     4.  ส่งผลใหส่้วนของเจา้ของลดลง 
     5.  ไม่รวมการแบ่งปันส่วนท่ีใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของ 

 

การรับรู้รายได้ 
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 
กิจการตอ้งรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี 

1.1  กิจการไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้          
     ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

1.2  กิจการไม่เก่ียวขอ้งในการบริหารสินคา้อยา่งต่อเน่ืองในระดบัท่ีเจา้ของพึงกระท าหรือ       
 ไม่  ไม่ไดคุ้ม้ครองสินคา้ท่ีขายไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

1.3  กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
1.4  มีความเป็นไปไดค้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น 
1.5  กิจการสามารวดัมูลค่าของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีจะเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากรายการนั้น  

 ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
2. การรับรู้รายได้จากการบริการ 

เม่ือผลของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสามารถประมาณอยา่งน่าเช่ือถือ กิจการ
ตอ้งรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการเป็นรายไดต้ามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงานผลของรายการสามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเช่ือถือเม่ือเป็นไปตาม
เง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี 
    2.1  กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
    2.2  มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น 



    2.3  กิจการสามารถวดัขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานไดอ้ยา่ 
           น่าเช่ือถือ 
    2.4  กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนท่ีเกิดขั้นแลว้และตน้ทุนท่ีเกิดขั้นเพื่อท าใหร้ายการ       
           นั้นเสร็จสมบูรณ์ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

  

[ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ] มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เร่ือง หนีส้งสัยจะสูญ และ
หนีสู้ญ  ได้ให้ค าจ ากดัความ ค าว่า “ลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีอ้ืน่ๆ”  ไว้ว่า 
ลูกหนีก้ารค้า 

หมายถึง ลุกหน้ีท่ีเกิดจากการด าเนินการคา้ตามปกติของธุรกิจ และจะมีช่ือบญัชีแตกต่างกนัได้
ตามประเภทของธุรกิจ เช่น ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์หมายถึงบญัชีระหว่างธนาคารท่ีมีดอกเบ้ียเงินให้
สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ กิจการประกนัภยั หมายถึงบญัชีเบ้ียประกนัคา้งรับ เงินคา้งรับเก่ียวกบัการ
ประกนัต่อ และเงินใหกู้ย้มื  
 
ลูกหนีอ้ืน่ 

หมายถึง ลูกหน้ีท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินการคา้ตามปกติของธุรกิจ เช่น 
1. ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่กรรมการและลูกจา้ง 
2. เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัในเครือและบริษทัร่วม 
3. รายไดอ่ื้นคา้งรับ 

 

[ ผช.ดร. นุชจรี  พเิชฐกลุ.  รายงานทางการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน  ] ได้ให้ค าจ ากดัความ ค าว่า 
“เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ้ืน่”  ไว้ว่า 
เจ้าหนีก้ารค้า 

หมายถึงเงินท่ีกิจการคา้งช าระค่าสินคา้หรือค่าบริการท่ีซ้ือมาเพื่อขายหรือเพื่อใชใ้นการผลิต
สินคา้หรือใหบ้ริการตามปกติ และตัว๋เงินจ่ายท่ีกิจการออกใหเ้พื่อช าระค่าสินคา้หรือบริการ ดงักล่าว 
 
เจ้าหนีอ้ืน่ 

หมายถึงเจา้หน้ีอ่ืนท่ีมิใช่เจา้หน้ีการคา้ เช่น ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย รายไดรั้บล่วงหนา้ เป็นตน้ 
 
 



[ ศรีสุดา อาชวานันทกลุ. การบัญชีต้นทุน ] ได้ให้ค าจ ากดัความ ค าว่า  “ต้นทุน”  ไว้ว่า 
ต้นทุน  (Cost) 

เงินสดหรือส่ิงท่ีเทียบเท่าเงินสดท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจทั้งในปัจจุบนัหรือในอนาคต เม่ือตน้ทุนไดก่้อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจแลว้ตน้ทุนส่วนนั้นจะ
เปล่ียนสภาพไปเป็นค่าใชจ่้าย (Expense) ซ่ึงจะน าไปหกัจากรายไดใ้นแต่ละงวดบญัชี ในบางคร้ังตน้ทุน
อาจถูกใชห้มดไปโดยไม่ก่อใหเ้กิดรายไดซ่ึ้งจดัเป็นผลขาดทุนได ้
 
[ สุเมธ ศิริคุณโชติ. ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร2558  ] ได้ให้ค าจ ากดัความ ค าว่า  “ภาษีมูลค่าเพิม่”  
ไว้ว่า 
ภาษีมูลค่าเพิม่  (Vat) 

เป็นภาษีท่ีเรียกเก็บจากการขายสินคา้หรือให้บริการ ดงันั้นเม่ือผูป้ระกอบการจดทะเบียนขาย
สินคา้หรือให้บริการ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนมีหน้าท่ีเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มส่งกรมสรรพากร 
ผูป้ระกอบการนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได ้ต่างจากผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1  ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั อาร์.พี.เอส.การบญัชีและธุรกิจ จ ากดั 
ส านกังาน  97 ซอย 9 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 
โทร. 0-2233-6866  ,  แฟกซ ์0-2237-8172  ,  อีเมล ์ rps.acc97@gmail.com  
 เลขประจาตวัผูเ้สียภาษี  0105547086532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

- รับจดัท าบญัชีและภาษีอากร วางระบบบญัชีและเป็นท่ีปรึกษา 
 
 
 

 

 

รูปภาพ ที ่3.1 : แผนท่ี บริษทั อาร์.พี.เอส. การบญัชีและธุรกิจ จ ากดั 



3.3  รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับ 

- ต  าแหน่งผูช่้วยพนกังานฝ่ายบญัชี มีหนา้ท่ี ช่วยหวัหนา้ฝ่ายงานบญัชีและพนกังานบญัชี 
- ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตรวจสอบเอกสาร คดัแยกเอกสาร วิเคราะห์เอกสาร บนัทึก     
  บญัชี จดัเตรียมเอกสารส่งคืน 

 

3.5  ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

- นางสาวชลดา จรัสนิวฒัน์ ต าแหน่งหวัหนา้ทีมบญัชีทีม 1 

 

3.6  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

- ระยะเวลา 14 สปัดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ถึง 2 กนัยายน 2559 
 
 

รูปภาพที ่3.3  : ผงัองค์กร  บริษัท อาร์.พ.ีเอส. การบัญชีและธุรกจิ จ ากดั 



3.7  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ในระหว่างปฏิบติังานสหกิจศึกษาคณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการท าโครงงานสหกิจศึกษาโดยมีลายละเอียด 
ดงัน้ี 

 1. ศึกษาขอ้มูลรายละเอียดโครงงานเร่ิมตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน สิงหาคม 2559 
 2. ออกแบบโครงงานเร่ิมตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือน กรกฎาคม 2559 
 3. วิเคราะห์ขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลเร่ิมตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือน กรกฎาคม 2559 
 4. เกบ็รวบรวมขอ้มูลและตวัอยา่งเอกสารเร่ิมตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือน สิงหาคม 2559 
 5. เร่ิมจดัท าโครงงานเร่ิมตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง เดือน กนัยายน 2559 
 
ดงัตารางดา้นล่างต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 
 

1. ศึกษาข้อมูลรายละเอยีดของงาน 

 
 

2. ออกแบบโครงงาน 

 
 

3. วเิคราะห์ข้อมูล 

 
 

4. เกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
 

5. จัดท าโครงงาน 

     

 

 

 

ตาราง ที่ 3.1 : ตารางแสดงขั้นตอนและวิธีการศึกษาและออกแบบโครงงาน 



 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

- รายละเอียดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชท้  าโครงงาน โดยใชเ้คร่ืองมือดา้นฮาร์ดแวร์ และ  
  ซอฟตแ์วร์ เช่น 

ฮาร์ดแวร์ : 
              - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
              - เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
              - เคร่ือง Printer 
              - เคร่ืองสแกนภาพ 
ซอฟต์แวร์ : 
             -  Microsoft Office Word 2010 
             -  Microsoft Office Excel 2010 
             -  Microsoft Office PowerPoint 2010 
             -  โปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป  Express 
 
 



บทที ่4 
ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

บริษัท อาร์.พ.ีเอส. การบัญชีและธุรกจิ จ ากดั ประกอบกิจการ รับจดัท าบญัชีและภาษีอากร วาง
ระบบบญัชี ให้บริษทัลูกคา้ท่ีมีกิจการท่ีแตกต่างกนัไป แต่ ขอยกตวัอย่างกิจการซ้ือมาขายไป เพื่อเป็น
กรณีศึกษาตามโครงงานของสหกิจ 
 จากการท่ีไดป้ฏิบติังานท่ี บริษัท อาร์.พ.ีเอส. การบัญชีและธุรกจิ จ ากดั ท าใหมี้ความสนใจท่ีจะ
ศึกษาคน้ควา้  ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีทั้ง  ด้านรับ และ ด้านจ่าย ของกิจการซ้ือมาขายไปเป็นดังน้ี 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดท าบันทกึบัญชี ของกจิการซ้ือมาขายไป 

4.1 การรับเอกสารจากลูกค้า  
โดยปกติทางบริษทัผูใ้ห้บริการจดัท าบญัชีจะท าการส่งแบบฟอร์มขอเอกสารจากลุกคา้ทุกส้ิน

เดือน โดยบริษทัผูใ้หบ้ริการจดัท าบญัชีจะจดัส่งใบขอเอกสารผา่นทาง อีเมล ์ เจา้หนา้ท่ีส่งเอกสาร หรือ
ช่องทางอ่ืนๆ เช่น แอพพลิเคชัน่ไลน์ หรือผ่านทางโทรศพัท์ เพื่อท าการขอให้ลูกคา้ส่งเอกสารมาให้
บริษทัเพื่อท าการบนัทึกบญัชีในล าดบัต่อไป 

 

4.2  คัดแยกเอกสารทางบัญชีแต่ละเดือน 
 บริษทัผูใ้ห้บริการจดัท าบญัชีจะท าการคดัแยกเอกสารของลูกคา้เพื่อจดัท าภาษีและบญัชี โดย
แผนกท าบญัชีจะมีเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

4.2.1  ใบก ากบัภาษีซ้ือ 
4.2.2  ใบก ากบัภาษีขาย 
4.2.3  ใบส าคญัรับ 
4.2.4  ใบส าคญัจ่าย 
4.2.5  Bank Statement  
4.2.6  หนงัสือรับรองภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

 

 

 

 

 



4.3  ขั้นตอนการบันทกึบัญชี 
 การบนัทึกบญัชีสามารถบนัทึกไดห้ลากหลายวิธีแลว้แต่รูปแบบของกิจการหรือความถนดัของ
ผูจ้ดัท าบญัชี โครงงานเล่มน้ีจะน าเสนอการบนัทึกบนัชีโดยโปรแกรมบนัชีส าเร็จรูป Express  
ตัวอย่างรหัสทางบัญชีในโปรแกรม  Express ที่พบได้บ่อยจากการปฏิบัตงิานจริงและการท าโครงงาน 
 - ซ้ือเงินสด ในโปรแกรมบญัชีใชร้หสั  HP 

- ซ้ือเงินเช่ือ ในโปรแกรมบญัชีใชร้หสั  RR 

- ขายเงินสด ในโปรแกรมบญัชีใชร้หสั  HS 

- ขายเงินเช่ือ ในโปรแกรมบญัชีใชร้หสั  IV 

- จ่ายช าระหน้ี ในโปรแกรมบญัชีใชร้หสั  PS 

- รับช าระหน้ี ในโปรแกรมบญัชีใชร้หสั  RE 

 
 

 
 

 

 

รูปภาพ ท่ี 4.1 : ตวัอยา่งรหสัทางบญัชีในโปรแกรม  Express 



4.4  การบันทึกบัญชีด้านรับ 

4.4.1  ขายสด –  เช่ือ 
 ขายเงินสด ในทางโปรแกรมบัญชีใช้รหัส HS – เป็นการขายสินคา้โดยท่ีลูกคา้สามารถจ่ายเงิน
สดผา่นการช าระหนา้ร้าน หรือ โอนเงินเขา้บญัชี 
ตัวอย่างการบันทกึบัญชี กรณี ขายสด 

  4.4.1.1   ขายสด  
               วิธีการบนัทึกบญัชี 

Dr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร   xx 
   Cr.รายไดจ้ากการขาย    xx 
 

 ขายเงินเช่ือ ในทางโปแกรมบัญชีใช้รหัส IV – เป็นการขายเงินเช่ือ โดยก าหนดจ านวนวนัช าระ
เงินภายหลงัจากการส่งสินคา้ให้ลูกคา้แลว้ ซ่ึงระยะเวลานั้นทางผูจ้  าหน่ายจะเป็นผูก้  าหนดให้ลูกคา้
ว่าจะใหเ้ครดิตลูกคา้ไดก่ี้วนั โดยการช าระเงินใหผู้จ้  าหน่ายนั้น วิธีช าระเงินจะซบัซอ้นหรือยากง่าย
ตามขั้นตอนของ แต่ละบริษทัตั้งขอ้ตกลงไว ้ยกตวัอยา่งง่ายๆจากการช าระเงิน เช่น 

-ช าระเงินแบบโอนเขา้บญัชี  
-ช าระเงินแบบวางบิลรับเช็ค 

ตัวอย่างการบันทกึบัญชี กรณี ขายเช่ือ 
       4.4.1.2  ขายเช่ือ     

วิธีการบนัทึกบญัชี 
Dr. ลูกหน้ีการคา้     xx 

  Cr. รายไดจ้ากการขาย    xx 
  Cr. ภาษีขาย     xx 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ ท่ี 4.2  : ตวัอยา่งใบก ากบัภาษีและวธีิการบนัทึกบญัชีในโปรแกรม Express (ขายเช่ือ) 



จากภาพท่ี 4.2 : ตวัอยา่งใบก ากบัภาษีและวิธีการบนัทึกบญัชีในโปรแกรม Express (ขายเช่ือ)   
1 ฉบบั จากส าเนาใบก ากบัภาษีขายจ านวน 9 ฉบบั ซึงวิธีการบนัทึกบญัชีจะเป็นดงัน้ี 

Dr.ลูกหน้ีการคา้    723,849.65 
  Cr.รายไดจ้ากกการขาย    676,495.00 
  Cr. ภาษีขาย       47,354.64 
 

4.4.2 รายงานภาษีขาย  
ภาษีขาย (Output Tax) หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดเ้รียกเก็บ

หรือพึงเรียกเกบ็จากผูซ้ื้อสินคา้ หรือผูรั้บบริการเม่ือขายสินคา้ หรือรับช าระค่าบริการ 
 ภาษีขาย จะแสดงในใบก ากบัภาษีขาย ซ่ึงในใบก ากบัภาษีขาย ประกอบดว้ย  มูลค่าของสินคา้,
ภาษีมูลค่าเพิ่ม,จ านวนเงินรวมทั้งหมด 

ภาษีมูลค่าเพิม่  (Value  Added  Tax) หมายถึง  ภาษีท่ีเรียกเก็บจากมูลค่าของสินค่าหรือบริการ
ในส่วนท่ีเพิ่มข้ึนแต่ละขั้นตอนของการผลิต และการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการชนิดต่างๆ 

ผูบ้นัทึกบญัชี บนัทึกขอ้มูลตามใบก ากบัภาษีขายท่ีลูกคา้ส่งมา เม่ือบนัทึกขอ้มูลตามใบเสร็จ/
ใบก ากบัภาษีเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตรวจสอบยอดตามรายงานภาษีขายท่ีลูกคา้ส่งมากบัรายงานภาษีขายท่ี
สัง่พิมพจ์ากโปรแกรมบญัชี Express ทั้งสองยอดจะตอ้งตรงกนั 

ในกรณีท่ีประกอบกิจการท่ีมีการซ้ือขาย โดยมีภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการตอ้งน า ภาษีซ้ือ หัก ภาษี
ขาย เพื่อช าระ(ขอคืน) ภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนนั้นๆ 
ภาษีซ้ือทีห้่ามน ามาหักภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพิม่ 
 1.  กรณีไม่มีใบก ากบัภาษีหรือไม่อาจแสดงใบก ากบัภาษีไดว้า่มีการช าระภาษีซ้ือ 
 2.  กรณีใบก ากบัภาษีมีขอ้ความไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ 
 3.  ภาษีซ้ือท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกิจการของผูป้ระกอบการตามหลกัเกณฑ ์และ
เง่ือนไขท่ี  อธิบดีก าหนด ไดแ้ก่ ภาษีซ้ือท่ีไม่เขา้ลกัษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหาก าไรหรือกิจการโดยเฉพาะ 
 
 



 

รูปภาพ ท่ี 4.3  :  ตวัอยา่งรายงานภาษีขายของบริษทัลูกคา้ 



4.4.3  รับช าระหนี ้ (RE) 

 หลงัจากท่ีเราไดส่้งใบแจง้หน้ี ลูกคา้ตอ้งช าระเงินภายในเวลาท่ีก าหนด โดยวิธีการช าระเงินมี
หลายรูปแบบ เช่น รับช าระดว้ยเงินสด  รับช าระเงินโดยการโอนเงินเขา้บญัชี หรือ รับช าระเงินดว้ยเช็ค 
ตัวอย่างการบันทกึบัญชี กรณี รับช าระหนี้ 
 Dr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร   xx 
 Dr.ค่าธรรมเนียมการโอน    xx 
  Cr.ลูกหน้ีการคา้     xx 
 
 
 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพท่ี 4.4 :  ตวัอย่างใบส าคญัรับ/ ส าเนาใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงินและวิธีการบนัทึก
บญัชีในโปรแกรม Express (รับช าระหน้ี) เป็นการบนัทึกการจ่ายช าระหน้ี 1 ฉบบั จากใบก ากบัภาษีขาย
ในรายการขายเช่ือ จ านวน 10 ฉบบั  โดยการช าระเงินตามตวัอยา่งจะช าระแบบโอนเขา้ธนาคาร วิธีการ
บนัทึกบญัชีเป็นดงัน้ี 

 
Dr.เงินฝากธนาคาร    6,268,183.63 
Dr.ค่าธรรมเนียมการโอน                           100.00 

  Cr.ลูกหน้ีการคา้                  6,268,283.63 
 

หลงัจากท าการบนัทึกบญัชีรายการซ้ือ รายการขาย รายการรับช าระหน้ี รายการจ่ายช าระหน้ี
แลว้ขอ้มูลการบนัทึกบญัชีจะไปแสดงในสมุดรายวนัซ้ือ รายวนัขาย รายวนัรับ รายวนัจ่าย และบญัชี
แยกประเภทตามรหัสของบญัชี จากนั้นจะไปแสดงในงบทดลอง เพื่อน าไปใชใ้นขั้นตอนการจดัท างบ
การเงินในล าดบัต่อไป 

 

 

    รูปภาพ ท่ี 4.4  :  ตวัอยา่งใบส าคญัรับ/ ส าเนาใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงินและวิธีการบนัทึกบญัชีในโปรแกรม  
                               Express (รับช าระหน้ี) 



4.5  การบันทึกบัญชีด้านจ่าย 

4.5.1  ซ้ือสด – เช่ือ 
ซ้ือเงินสด ในโปรแกรมบัญชีใช้รหัส HP – เป็นการซ้ือสินคา้โดยจ่ายเงินสดผา่นการช าระหนา้ร้าน 

หรือโอนเงินเขา้บญัชี    
 
ตัวอย่างการบันทกึบัญชี กรณี ซ้ือสด 
4.5.1.1 ซ้ือสด     
วิธีการบนัทึกบญัชี 

Dr. ซ้ือสินคา้ / ค่าใชจ่้าย    xx 
  Dr. ภาษีซ้ือ     xx 
   Cr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร   xx 

 

ซ้ือเงินเช่ือ  ในโปรแกรมบัญชีใช้รหัส RR – เป็นการซ้ือขายเงินเช่ือ โดยก าหนดจ านวนวนัช าระเงิน
ภายหลงัจากการส่งสินคา้ใหลู้กคา้แลว้ ซ่ึงระยะเวลานั้นทางผูข้ายเป็นคนก าหนดใหว้่าจะใหเ้ครดิตไดก่ี้
วนั  โดยการช าระเงินใหเ้จา้หน้ี จะมีวิธีการช าระเงินท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น 

-ช าระเงินแบบโอนเขา้บญัชี  
-ช าระเงินแบบวางบิลจ่ายเช็ค 
 
ตัวอย่างการบันทกึบัญชี กรณี ซ้ือเช่ือ 
4.5.1.2  ซ้ือเช่ือ     
วิธีการบนัทึกบญัชี 

Dr. ซ้ือสินคา้ / ค่าใชจ่้าย    xx 
 Dr. ภาษีซ้ือ     xx 

   Cr. เจา้หน้ีการคา้     xx 
 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปภาพ ท่ี 4.5  :  ตวัอยา่งตน้ฉบบัใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษี และวิธีการบนัทึกบญัชีในโปรแกรม Express (ซ้ือเช่ือ) 



จากภาพท่ี 4.5 ตัวอย่างต้นฉบับใบก ากับสินคา้/ใบก ากับภาษี และ วิธีการบันทึกบัญชีใน
โปรแกรม Express (ซ้ือเช่ือ) 1 ใบ จากทั้งหมด 9 ใบ ซ่ึงวิธีการบนัทึกบญัชีจะเป็น ดงัน้ี 

Dr.ซ้ือสินคา้    476,982.00 
 Dr.ภาษีซ้ือ      33,388.74 
  Cr.เจา้หน้ีการคา้     510,370.74 
 

4.5.2  รายงานภาษีซ้ือ  
ภาษีซ้ือ (Input Tax) หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการไดจ่้ายให้กบัผูข้ายสินคา้ 

หรือผูใ้ห้บริการท่ีเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียน เม่ือซ้ือสินคา้ หรือ  ช าระค่าบริการเพื่อใชใ้นการ
ประกอบกิจการของตน หากภาษีซ้ือเกิดข้ึนในเดือนใดกเ็ป็นภาษีซ้ือเดือนนั้น โดยไม่ค านึงว่าสินคา้ท่ีซ้ือ
นั้นจะขายหรือน าไปใชใ้นการผลิตเดือนใดกต็าม 

ภาษีซ้ือ จะแสดงในใบก ากบัภาษีซ้ือ ซ่ึงใบก ากบัภาษีซ้ือ ประกอบดว้ย  มูลค่าของสินคา้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวนเงินรวมทั้งหมด 

ภาษีมูลค่าเพิม่  (Value  Added  Tax) หมายถึง  ภาษีท่ีเรียกเก็บจากมูลค่าของสินค่าหรือบริการ
ในส่วนท่ีเพิ่มข้ึนแต่ละขั้นตอนของการผลิต  และการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการชนิดต่าง ๆ 

 
ผูบ้นัทึกบญัชี บนัทึกขอ้มูลตามใบก ากบัภาษีท่ีลูกคา้ส่งมา เม่ือคียข์อ้มูลตามใบเสร็จรับเงิน/

ใบก ากบัภาษี เสร็จเรียบร้อยแลว้และตรวจสอบยอดตามรายงานภาษีซ้ือท่ีลูกคา้ส่งมากบัรายงานภาษีซ้ือ
ท่ีสัง่พิมพจ์ากโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี Express 

 



 

 

 

รูปภาพ ท่ี 4.6 : ตวัอยา่งรายงานภาษีซ้ือของบริษทัลูกคา้ 



4.5.3  จ่ายช าระหนี ้(PS) 

หลงัจากท่ีเราไดรั้บใบแจง้หน้ี เราตอ้งช าระเงินภายในเวลาท่ีก าหนด โดยวิธีการช าระเงินมี
หลายรูปแบบ เช่น จ่ายช าระดว้ยเงินสด จ่ายช าระเงินโดยการโอนเงินเขา้บญัชี หรือ จ่ายช าระเงินดว้ย
เช็ค 
ตัวอย่างการบันทกึบัญชี กรณี จ่ายช าระหนี้ 
 Dr.เจา้หน้ีการคา้     xx 
  Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร   xx  
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือลูกคา้ 
ท่ีอยู ่
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี              (ส านกังานใหญ่) 

ช่ือลูกคา้ 
ท่ีอยู ่
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี              (ส านกังานใหญ่) 

ช่ือผูจ้  าหน่าย 
ท่ีอยู ่
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี              (ส านกังานใหญ่) 

ช่ือผูจ้  าหน่าย 
ท่ีอยู ่
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี              (ส านกังานใหญ่) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปภาพ ท่ี 4.7  :  ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงินท่ีไดรั้บจากผูข้าย (เจา้หน้ี) และวธีิการบนัทึกบญัชีในโปรแกรม Express              
                           (จ่ายช าระหน้ี) 



จากภาพท่ี 4.7 ตวัอย่างใบเสร็จรับเงินท่ีได้รับจากผูข้าย (เจา้หน้ีและวิธีการบนัทึกบญัชีใน
โปรแกรม Express (จ่ายช าระหน้ี) เป็นการบนัทึกการจ่ายช าระหน้ี 1 ชุด จากใบก ากบัภาษีซ้ือจ านวน 9 
ฉบบั ในซ้ือเช่ือ RR โดยการช าระเงินตามตวัอยา่งจะมีการช าระทั้งแบบโอนเขา้ธนาคาร และ จ่ายเช็ค 

วิธีการบนัทึกบญัชี 
 Dr.เจา้หน้ีการคา้           4,422,203.00 
  Cr.เงินฝากธนาคาร                     3,000,000.00 
  Cr.เช็คจ่ายล่วงหนา้                     1,422,203.00 

 
 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
 จากการท่ีไดม้าปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษัท อาร์.พ.ีเอส. การบัญชีและธุรกจิ จ ากดั ท าใหไ้ด้
รู้ถึงขั้นตอนและแนวทางในการบนัทึกบญัชีหลากหลาย รูปแบบกิจการ ให้ตรงตามมาตรฐานการบญัชี 
เช่นกิจการ การใหบ้ริการ กิจการประเภทซ้ือมา-ขายไป ซ่ึงในโครงงานเล่มน้ีจะยกตวัอยา่งกิจการซ้ือมา-
ขายไป ขั้นตอนในการจดัท าบญัชีของกิจการซ้ือมา-ขายไป ไดแ้ก่ 
  -ลูกคา้จะส่งเอกสารบญัชีของแต่ละเดือนมา 
  -วิเคราะห์รายการคา้ 
  -บนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายต่างๆ 
  -บนัทึกบญัชีการรับช าระหน้ี และ จ่ายช าระหน้ี 
   -ออกงบทดลอง 
 
 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

-เรียนรู้กิจการซ้ือมา-ขายไป ไดเ้พียงดา้นรับ–จ่าย ท าใหไ้ม่เขา้ใจขั้นตอนการตรวจเช็ค 
 ยอดตามBank Statement และ ขั้นตอนการออกงบการเงิน 
 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะ 
-ควรหาเวลาวา่งศึกษาเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการตรวจเช็คยอดตามตามBank Statement  
 และขั้นตอนการออกงบการเงิน 

   
 

 

 

 



5.2 สรุปผลของการปฏิบัติงานสหกจิ 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตัิงานสหกจิ 
  1. ไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น เรียนรู้การท างานท่ีเป็นระบบ 
  2. ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนในการจดัท าบญัชีของกิจการซ้ือมา-ขายไป 
  3. ไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานจริง และระเบียบวินยัต่างๆของบริษทั เสมือนท างานจริง 
  

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
  1. ขาดทกัษะการใชโ้ปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป Express 
  2. ขาดความช านาญในการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel และMicrosoft Word 
  3. ขาดความช านาญในการคดัแยกเอกสารและบนัทึกบญัชีของแต่ละบริษทั 
 
 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรฝึกฝนการใชโ้ปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป Express ในอินเตอร์เน็ตก่อนปฏิบติัการ 
      ฝึกงานจริง 
  2. ควรพฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel และMicrosoft Word 
  3. ฝึกสงัเกตเอกสารใหม้ากข้ึนเพื่อความช านาญในการคดัแยกและวิเคราะห์เอกสาร 
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ภาคผนวก 
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ตวัอยา่งใบขอเอกสารจากลูกคา้ 
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ตวัอยา่งการออกเอกสารเป็นชุดรับ–จ่าย 
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ตวัอยา่งใบก ากบัภาษีเตม็รูปแบบ 
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ตวัอยา่ง แบบ(ภ.พ.01) ใชย้ืน่เขา้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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ตวัอยา่ง แบบ(ภ.พ.20) ใชแ้สดงสิทธิการเรียกเกบ็ภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของสินคา้/บริการ 
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ตวัอยา่ง แบบ(ภ.พ.09) ใชย้ืน่ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในแบบ(ภ.พ.20) 
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ตวัอยา่งเอกสารภาษีท่ีพบจากการท าโครงงานสหกิจศึกษา ตวัอยา่ง แบบ(ภ.พ.30) ใชย้ืน่ภาษีมูลค่าเพิ่มประจ าเดือน 
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ภาพการปฏิบติังานสหกิจศึกษาและการน าเสนอโครงงานท่ีบริษทั อาร์.พี.เอส. การบญัชีและธุรกิจ จ ากดั 



   

  

ประวตัผู้ิจดัท ำ/คณะผู้จัดท ำ 

 

รหสันกัศึกษา  :  5604300207 

ช่ือ   -  สกุล  : นางสาวณฏัฐา  มูลเช้ือ 

คณะ  : บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชา : การบญัชี 

ท่ีอยู ่  :       

 

ผลงาน   :  

 

รหสันกัศึกษา  :  5604300238 

ช่ือ   -  สกุล  : นาย อจิระ  มงัสุไร 

คณะ  : บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชา : การบญัชี 
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ผลงาน   :       
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