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บทคดัย่อ 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง  จ  ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ โดยมุ่งเน้น
การให้บริการสินเช่ือไปยงัตลาดรถยนตท่ี์บริษทัมีความช านาญการเป็นพิเศษอนัไดแ้ก่ ตลาดรถยนต์เพื่อการ
พาณิชยท์ั้งใหม่และเก่า เช่น รถกระบะ รถแทก็ซ่ี รถหวัลาก และ รถบรรทุก เป็นตน้   

ทางคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาการลงบนัทึกบญัชีดา้นรายรับและดา้นรายจ่ายของธุรกิจลิสซ่ิง เพื่อใหท้ราบ
ถึงผลการด าเนินงานและหลกัฐานการเงินของกิจการท่ีไดล้งบนัทึกในโปรแกรมOracle และโปรแกรมAS400 
ท่ีทางบริษทัใชใ้นการบนัทึกบญัชี เพื่อเป็นความสะดวกในการตรวจสอบขอ้ผิดพลาดและจดัเก็บเอกสารได้
อยา่งเป็นระบบ  

สรุปผลโครงงาน โครงงานเล่มน้ีไดร้วบรวมเอกสารและขั้นตอนการปฏิบติังานของบญัชี เพื่อศึกษา
ถึงกระบวนการรับช าระเงินจากลูกคา้และการจ่ายช าระเงินในส่วนต่างๆ ของการจดัท าบญัชี เพื่อน าไปปรับ
ใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 

ค าส าคั  : การบนัทึกบญัชี /รายรับ/รายจ่าย/โปรแกรมOracle/โปรแกรมAS400 
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บทที ่1 

บทน า  

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง  จ  ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนต์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการสินเช่ือไปยงัตลาดรถยนต์ท่ีบริษทัมีความช านาญการเป็น
พิเศษอนัไดแ้ก่ ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชยท์ั้งใหม่และเก่า เช่น รถกระบะ รถแท็กซ่ี รถหัว
ลาก และ รถบรรทุก เป็นตน้ ตลาดรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีใชแ้ลว้ (รถมือสอง) ทั้งน้ีเม่ือลูกคา้
ได้ช าระค่างวดครบถว้นตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธ์ิในรถยนต์จะถูกโอนให้แก่ลูกคา้ ในทาง
ปฏิบติังานด้านการจดัท าบญัชีไม่ว่าจะเป็น การบนัทึกบญัชีดา้นรายรับ การบนัทึกบญัชีดา้น
รายจ่าย โดยการบนัทึกบญัชีดา้นรายรับและดา้นรายจ่าย จะมีวิธีการบนัทึกท่ีแตกต่างกนั ทาง
คณะผูจ้ ัดท า จึงได้จัดท าโครงงานคร้ังน้ี เพื่อให้นักศึกษาได้น าไปใช้ในการค้นควา้และ
ปฏิบติังานในดา้นต่างๆ ของการจดัท าบญัชี เพื่อน าไปปรับใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.2.1 เพื่อรวบรวมขอ้มูลและขั้นตอนการปฏิบติังานของบญัชี 
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงกระบวนการรับช าระเงินจากลูกคา้ 
1.2.3 เพื่อศึกษากระบวนการจ่ายช าระเงินในส่วนต่างๆ ของบริษทั 

1.3 ขอบเขต 
1.3.1 โครงงานน้ีเป็นโครงงานท่ีแสดงถึงขั้นตอนการบนัทึกบญัชีด้านการรับเงินและ            

การจ่ายเงินของ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง  จ  ากดั (มหาชน) 
1.3.2 ขอ้มูลในโครงงานน้ีมีขอ้มูลบางส่วนท่ีไม่สามารถเปิดเผยได้ เช่น ช่ือบริษทั ช่ือ

ลูกคา้ 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ช่วยใหน้กัศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบวชิาชีพท่ีตนเองสนใจ 
1.4.2 ช่วยท าใหน้กัศึกษาสามารถน าเอาประสบการณ์ฝึกงานไปปรับใชใ้นการท างานจริง

ได ้
1.4.3 ช่วยใหน้กัศึกษารู้จกัการท างานเป็นทีมเพื่อใหเ้กิดความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีตนเอง 

 



บทที ่2  

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

ลสิซ่ิง  (Leasing) อ้างองิจาก  www.smartsme.tv   

เป็นธุรกิจให้เช่าประเภทหน่ึง ท่ีดาํรงธุรกิจโดยการให้เช่า รถยนต์ หรือเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์
เคร่ืองมือการก่อสร้าง เคร่ืองใช้สํานักงาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การขนส่ง  การคมนาคม 
ตลอดจนเคร่ืองมือท่ีมีความซับซ้อนทางเทคโนโลยี  โดยผูใ้ห้เช่ายงัคงมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้น  
ในขณะท่ีผูเ้ช่าเป็นเพียงผูใ้ช้ทรัพยสิ์นนั้นๆ  และจ่ายค่าเช่าตามระยะเวลาท่ีตกลงกนั เม่ือส้ินสุดสัญญา 
กรรมสิทธ์ในทรัพยสิ์นจะเปล่ียนไปเป็นของผูเ้ช่าหรือไม่ก็ได ้ตามแต่ขอ้ตกลง 

ขอ้ดีของการเช่าสินทรัพยแ์บบลิสซ่ิง คือ 

1. ผูเ้ช่าไม่ตอ้งเส่ียงกบัปัญหาความลา้สมยัของสินทรัพย ์ทั้งน้ีผูเ้ช่าสามารถเลือกสินทรัพยท่ี์จะเช่าได ้ถา้
ระยะเวลาเช่าไม่นานเกินไป 

2.  เง่ือนไขขอ้สัญญานอ้ยกวา่สัญญากูเ้งิน 

3. เป็นการจดัหาเงินทุนเตม็จาํนวน เพราะการเช่าไม่ตอ้งชาํระเงินดาวน์ล่วงหนา้และไม่ตอ้งถูกหกัเงิน
สาํรองเหมือนในกรณีกูเ้งิน 

ขอ้เสียของการเช่าสินทรัพยแ์บบลิสซ่ิง 

1. กรรมสิทธ์ิของสินทรัพยเ์ป็นของผูใ้ห้เช่าซ่ึงก็คือบริษทัลิสซ่ิง ดงันั้น ผูเ้ช่าจึงไม่ไดรั้บประโยชน์จาก
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยน์ั้น โดยเฉพาะสินทรัพยท่ี์มูลค่าสูงมากนั้น เช่น ท่ีดิน การเช่า จะทาํใหผู้เ้ช่า
เสียผลประโยชน์มากกวา่ 

2. ดอกเบ้ียของการเช่าสินทรัพยแ์บบลิสซ่ิง โดยทัว่ไปมกัสูงกวา่ดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ธุรกิจกูม้าเพื่อซ้ือ
สินทรัพยน์ั้น 

 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 
อ้างองิจาก  www.fap.or.th 

ค านิยาม 

ค าศัพท์ทีใ่ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนีม้ีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 

สัญญาเช่า หมายถึง สัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีผูใ้หเ้ช่าใหสิ้ทธิแก่ผูเ้ช่าในการใชสิ้นทรัพยส์าํหรับ
ช่วงเวลาท่ีตกลงกนัเพื่อแลกเปล่ียนกบัค่าตอบแทน ซ่ึงไดรั้บชาํระในงวดเดียวหรือหลายงวด 

วนัเร่ิมต้นของสัญญาเช่า  

 หมายถึง  วนัท่ีทาํสัญญาเช่า หรือวนัท่ีคู่สัญญาไดก่้อให้เกิดผลผกูพนัตามเง่ือนไขหลกัของ

สัญญาเช่า แลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน ซ่ึง ณ วนัน้ี 

1) สัญญาเช่าจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน  

2) ในกรณีของสัญญาเช่าการเงิน กิจการกาํหนดจาํนวนเงินท่ีจะรับรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

วนัทีสั่ญญาเช่าเร่ิมมีผล  

หมายถึง วนัท่ีผูเ้ช่าสามารถใชสิ้ทธิตามสัญญาเช่าในสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงคือวนัรับรู้รายการ

เร่ิมแรกตามสัญญาเช่า (กล่าวคือ การรับรู้สินทรัพยห์น้ี สิน รายไดห้รือ ค่าใชจ่้าย อนัเป็นผลมาจาก

สัญญาเช่า) 

อายุสัญญาเช่า   

หมายถึง ระยะเวลาเช่าสินทรัพยท่ี์ผูเ้ช่าทาํสัญญาท่ีบอกเลิก 

ไม่ได ้ทั้งน้ี ใหร้วมถึงระยะเวลาท่ีผูเ้ช่ามีสิทธิท่ีจะเลือกต่ออายสุัญญาเช่าสินทรัพยน์ั้นออกไปอีก ไม่วา่

จะมีการจ่ายเงินเพิ่มอีกหรือไม่ หาก ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าสามารถเช่ือไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่ผู ้

เช่าจะเลือกใชสิ้ทธิเพื่อต่ออายสุัญญาเช่า 

 

 



อายุการให้ประโยชน์  

หมายถึง ระยะเวลาท่ีเหลืออยูโ่ดยประมาณนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ซ่ึงกิจการคาดวา่จะ

ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยโ์ดยไม่คาํนึงถึงอายสุัญญาเช่า 

ความหมายของรายได้ อ้างอิงจาก หนังสือหลกัการบัญชี 1 (Principles of Accounting 1) ช่ือผู้แต่ง 
อาจารย์เชาวลย์ี พงศ์ผาติโรจน์ อาจารย์วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์เกรียงไกร บุญเลศิอุทยั 

รายได ้(Income) หมายถึง ผลตอบแทนท่ีธุรกิจไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการให้กบัลูกคา้ 
ซ่ึงไดค้าํนวณไดเ้ป็นจาํนวนเงินท่ีแน่นอน และรวมถึงกาํไรท่ีไดจ้ากการซ้ือขายสินทรัพย ์รายไดด้อกเบ้ีย 
(หรือดอกเบ้ียรับ) รายไดค้่าเช่า (หรือค่าเช่าคา้งรับ) รายไดเ้งินปันผล (หรือเงินปันผลรับ) ท่ีไดจ้ากการ
ใหกู้ย้มืหรือเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

ค านิยามของรายได้ อ้างอิงจาก หนังสือค าอธิบายมาตรฐานการบัญชี NPAES ช่ือผู้แต่ง อาจารย์นิพันธ์ 
เหินโชคชัยชนะ อาจารย์พจน์ วรีศุทธากร อาจารย์ศิลปะพง ศรีจ่ันเพชร อาจารย์พมิพ์ใจ วรีศุทธากร  

ยอ่หนา้ท่ี 321 รายได ้หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหักค่าใชจ่้าย) ใน
รอบระยะเวลารายงานซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เม่ือกระแสรับนั้นส่งผลให้ส่วนของ
เจา้ของเพิ่มข้ึนทั้งน้ีไม่รวมถึงเงินลงทุนท่ีไดรั้บจากผูใ้นส่วนของเจา้ของและรายการกาํไร ซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการตอ้งรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

ย่อหน้าท่ี 322 รายได้ หมายรวมเฉพาะกระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหัก
ค่าใชจ่้าย) ท่ีกิจการไดรั้บหรือคา้งรับ ซ่ึงทาํให้ส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน ดงันั้น จาํนวนเงินท่ีกิจการเรียก
เก็บแทนบุคคลท่ีสาม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่ถือเป็นรายไดข้องกิจการ เน่ืองจากถือเป็นกระแสรับของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไม่ทาํให้ส่วนของเจา้ของของกิจการเพิ่มข้ึน ในทาํนองเดียวกนั จาํนวนเงินท่ี
ตวัแทนเรียกเก็บแทนตวัการ ซ่ึงถือเป็นกระแสรับขั้นตน้ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไม่ทาํให้ส่วนของ
เจา้ของเพิ่มข้ึนจึงไม่ถือเป็นรายได ้เวน้แต่จาํนวนท่ีเรียกเก็บนั้นเป็นค่านายหนา้ 

 

 

 



ลกัษณะของรายได้ อ้างองิจาก หนังสือหลกัการบัญชี 1 (Principles of Accounting 1) ช่ือผู้แต่ง 
อาจารย์เชาวลย์ี พงศ์ผาติโรจน์ อาจารย์วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์เกรียงไกร บุญเลศิอุทยั 

รายไดใ้นทางการบญัชีแบ่งเป็น 2 ชนิด 

1. รายได้โดยตรง (Direct Revenues) หมายถึง รายไดท่ี้เกิดข้ึนตามวิถีทางการคา้โดยปกติของ
กิจการ ถา้เป็นกิจการซ้ือขายสินคา้รายไดโ้ดยตรงของกิจการน้ีคือ รายได้จากขายสินคา้ ถ้าเป็น
กิจการท่ีให้บริการ เช่น ธนาคาร รายได้โดยตรงของธนาคารคือ ดอกเบ้ียค่าธรรมเนียม เป็นตน้ 
ทั้งน้ี กิจการอาจมีรายไดโ้ดยตรงไดห้ลายประเภทตามวถีิการคา้โดยปกติของกิจการ 

2. รายไดอ่ื้น (Other Revenues) หมาถึง รายไดท่ี้มิไดเ้กิดข้ึนตามวิถีทางการคา้โดยปกติของกิจการ 
ส่วนใหญ่เป็นรายได้อนัเกิดจากการนําเงินท่ีเหลือจากการใช้ในการดาํเนินงานไปลงทุนซ้ือ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยห์รือซ้ือหุ้นนอกตลาดหลกัทรัพย ์โดยผลประโยชน์ท่ีไดรั้บคือเงิน
ปันผลรับหรือดอกเบ้ียรับ เป็นตน้ 

รายไดท่ี้กิจการไดรั้บไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเงินสดเสมอไป อาจไดม้าในรูปสินทรัพยอ์ยา่งอ่ืน เช่น 
ลูกหน้ีการคา้หรือตัว๋เงินรับ ทั้งน้ีเงินสดท่ีกิจการไดรั้บทุกรายการ ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นรายไดข้องกิจการ
เสมอไป 

ชนิดของบญัชีรายได ้(Type of Revenue Accounts) บญัชีรายไดแ้ต่ละกิจการไม่จาํเป็นตอ้งมี
เหมือนกนั ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของกิจการ ซ่ึงอาจมีการแบ่งรายไดไ้ม่เหมือนกนั บางกิจการอาจมี
รายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดจ้ากการบริการและรายไดอ่ื้น ๆ ดว้ย เป็นตน้ 

บญัชีขาย (Sales Account) ใชบ้นัทึกรายการคา้ท่ีเกิดจากการส่งมอบสินคา้ สินทรัพย ์สิทธิหรือ
บริการ เพื่อแลกเปล่ียนกบัเงินสด สิทธิเรียกร้องใหช้าํระเงิน หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีมูลค่าคิดเป็นเงินได ้

บญัชีรายไดจ้ากการบริการ (Service Revenue Accounts ) ใชบ้นัทึกรายการคา้อนัเกิดจากการ
บริการ เช่น ธุรกิจการบิน รายได ้คือ ค่าขายตัว๋โดยสาร รายไดค้่ารับส่งสินคา้ 

บญัชีรายไดด้อกเบ้ีย (Interest Revenue Accounts) ใช้บนัทึกรายไดอ้นัเกิดจากการให้บริการ
เงินกู ้เงินฝากธนาคาร หากเป็นสถาบนัการเงินดอกเบ้ียรับจากการใหบ้ริการเงินกูถื้อเป็นรายไดห้ลกัของ
กิจการ 

บญัชีรายไดค้่าธรรมเนียม (Fees Revenue Accounts) ใชบ้นัทึกรายไดข้องกิจการท่ีมีรายไดจ้าก
วชิาชีพอิสระ เช่น แพทย ์ทนายความ และผูต้รวจสอบบญัชี 



บญัชีรายไดอ่ื้น (Other Revenue Accounts) ใชบ้นัทึกรายไดท่ี้มิใช่รายไดโ้ดยปกติของกิจการ 
เป็นรายไดท่ี้เกิดข้ึนนาน ๆ คร้ังในแต่ละงวด เช่น กาํไรจากการขายสินทรัพย ์

ความหมายของค่าใช้จ่าย อ้างองิจาก หนังสือหลกัการบัญชี 1 (Principles of Accounting 1) ช่ือผู้แต่ง 
อาจารย์เชาวลย์ี พงศ์ผาติโรจน์ อาจารย์วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์เกรียงไกร บุญเลศิอุทยั 

ค่าใช้จ่าย (Expense) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้หรือบริการท่ีกิจการไดจ่้ายไปเพื่อก่อให้เกิด
รายได ้คาํวา่ ตน้ทุน (Cost) ในท่ีน้ีหมายถึง ตน้ทุนท่ีตอ้งจ่ายไปเป็นค่าสินคา้หรือบริการบวกดว้ยคา้ใช้
จ่ายต่าง ๆ ในอนัท่ีจะทาํให้สินคา้หรือบริการอยูใ่นสภาพและสถานท่ีพร้อมท่ีจะขายได ้ตวัอยา่งเช่น ค่า
ซ้ือสินคา้จะรวมค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่าขนส่งสินคา้เม่ือซ้ือ นอกจากตน้ทุนสินคา้แล้ว
กิจการย ังมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการจากฝ่ายขายและฝ่ายบริหาร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ค่าใชจ่้ายในสาํนกังาน ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา และค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์เงินสดท่ีกิจการ
ไดจ่้ายไปทุกรายการไม่จาํเป็นตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวดเสมอ เช่น เงินสดจ่ายชาํระหน้ีเจา้หน้ีมีผลทาํ
ใหห้น้ีสินลดลง ไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ ส่วนเงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (Fixed Assets) ให้ถือ
เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน และตดัเป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวดในรูปของค่าเส่ือมราคา 

ค่าใช้จ่ายท่ีกิจการได้จ่ายไปมีผลทาํให้เงินสดลดลงและทําให้เงินลงทุนลดลงด้วย บัญชี
ค่าใชจ่้ายมียอดทางดา้นเดบิต 

ลกัษณะของค่าใช้จ่าย (Nature of Expenses) อ้างองิจาก หนังสือหลกัการบัญชี 1 (Principles of 
Accounting 1) ช่ือผู้แต่ง อาจารย์เชาวลย์ี พงศ์ผาติโรจน์ อาจารย์วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์เกรียงไกร 
บุญเลศิอุทัย 

กิจการอาจมีบญัชีค่าใช้จ่ายแยกออกไปมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของเจา้ของ
กิจการและตามลักษณะของกิจการซ่ึงอาจไม่เหมือนกัน กิจการท่ีซ้ือขายสินค้าแบ่งค่าใช้จ่ายได้
ดงัต่อไปน้ี 

1. ตน้ทุนขาย (Cost of Goods Sold) ประกอบดว้ย ค่าซ้ือ ค่าภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม และค่า
ขนส่งเม่ือซ้ือ 

2. ค่าใชจ่้ายในการขาย (Selling Expenses) ไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังานขาย ค่าโฆษณา ค่าใชจ่้ายใน
สาํนกังานขาย ค่านายหนา้ 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administration Expenses) ไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังานระดบับริหาร 
เงินเดือนพนกังานบญัชีและการเงิน ค่าเช่าอาคารสาํนกังาน ค่าใชจ่้ายในสาํนกังาน 



4. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ (Other Expenses or Non-Operating Expenses) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีนาน ๆ เกิดข้ึนใน
แต่ละงวดบญัชี เช่น ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์ขาดทุนจากราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดลดลง 
ขาดทุนจากค่าเสียหายอนัเกิดจากภยัธรรมชาติ  

5. ตน้ทุนทางการเงินและภาษี (Financial Costs and Tax Expenses) เป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน เช่น 
ดอกเบ้ียจ่าย (Interest Expenses) และค่าใชจ่้ายภาษีต่าง ๆ เช่น ค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ทางบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ชโ้ปรแกรมออราเคิล (Oracle) และ โปรแกรมเอ
เอส400 (As400) ในการจดัทาํบญัชี  

โปรแกรม Oracle อ้างองิจาก www.mindphp.com 

Oracle คือ โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล ผลิตโดยบริษทัออราเคิล ซ่ึงเป็นโปรแกรมจดัการ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ตวัโปรแกรมน้ีจะทาํหน้าท่ีเป็นตวักลางคอยติดต่อ ประสาน ระหว่างผูใ้ช้และ
ฐานขอ้มูล ทาํให้ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานฐานขอ้มูลไดส้ะดวกข้ึน เช่น การคน้หาขอ้มูลต่างๆภายใน
ฐานขอ้มูลท่ีง่ายและสะดวก โดยผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งทราบถึงโครงสร้างภายในของฐานขอ้มูลก็สามารถ
เขา้ใชฐ้านขอ้มูลนั้นได ้

ขอ้ดีของ Oracle 

1. เทคโนโลยี Rollback Segment ถูกนาํมาใชใ้นโปรแกรม Oracle ประโยชน์ Rollback Segment คือ 
สามารถจดัการกบัขอ้มูลในกรณีท่ีเกิดการลม้เหลวของระบบ หรือภาวะระบบไม่สามารถให้บริการได ้
ดว้ยเทคโนโลยี Rollback Segment จะจดัการ Instance Recovery ขอ้มูลไม่ให้เกิดความเสียหายอนั
เน่ืองมาจาก การลม้เหลวของระบบ ไดอ้ยา่งดีมาก   

2. Oracle ยงัมีส่วนท่ีเรียกวา่ Timestamp ทาํงานเก่ียวขอ้งกบั Concurrency Control เป็นส่วนท่ีจดัการ
การทาํงานกบัหลาย ๆ Transaction ในเวลาเดียวกนั โดยทุก ๆ Transaction จะมี Timestamp เป็น
ตวักาํหนดเวลาเร่ิมตน้ของการประมวลผล (Process) ซ่ึงช่วยในการขจดัปัญหาหลกัของ Concurrency 
Problems  

3. Oracle ใชไ้ดก้บัฐานขอ้มูลกวา่ 80 แพลตฟอร์ม ซ่ึงครอบคลุมเกือบทุกแพลตฟอร์มท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
เร่ิมตั้งแต่เคร่ืองคอมพิวเตอร์บนเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ พีซี บนระบบปฏิบติัการตั้งแต่ Window 9x 
NT Window CE UNIX SOLARIS LINUX โดยท่ีในทุกพอร์ตมีโครงสร้างการเหมือนกนัๆหมด คาํสั่งท่ี



ใชก้็เป็นแบบเดียวกนั สามารถทาํงานร่วมกนัได ้สามารถนาํขอ้มูลจากพอร์ตหน่ึงไปพอร์ตอ่ืนไดอ้ยา่ง
ไม่มีปัญหา 

ประเภทของ Oracle 

1. Personal Oracle 

2. Oracle Server 

ทั้ง 2 แบบน้ีมีลกัษณะการใช้งานและคาํสั่งเหมือนกนั แต่ต่างกนัท่ี Personal Oracle คือ
ฐานขอ้มูลท่ีเม่ือติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้ ผูใ้ชจ้ะตอ้งนัง่ทาํงานกบั Oracle น้ีท่ีหนา้เคร่ืองท่านั้น 
ส่วนของ Oracle Server คือ ฐานขอ้มูลในลกัษณะเซิร์ฟเวอร์ คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งโปรแกรม
ของ Oracle Server ไว ้และยอมใหผู้ใ้ชง้านเรียกฐานขอ้มูล หรือจดัการกบัขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์
อ่ืน ๆ ได(้เรียกเคร่ืองอ่ืนๆ เป็นไคลเอนต์) ดงันั้นถา้ตอ้งการให้มีผูเ้รียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลหลาย ๆ 
คนได ้ก็ควรตอ้งเลือกแบบท่ีเป็น Oracle Server 

โปรแกรมAS400 อ้างองิจาก www.computer-as400.blogspot.com 

AS/400 เป็นระบบปฏิบติัการของเคร่ือง IBM I-Series โดยจะมี Hardware และ OS เป็น ของ 
IBM เป็นส่วนใหญ่ โดยจะสามารถทาํงาน พร้อมๆกนัได ้อยา่งคล่องตวั 

Software ท่ีใช ้ติดตั้งโปรแกรม ไดแ้ก่ ibm v = version ต่างๆกนัข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติัการของ วินโดว ์ 
เช่น v3r2 v4r5 v5r2 v5r4 เป็นตน้ 

Software Os สามารถใช้ไดก้บัระบบปฏิบติัการ วินโดว ์ตั้งแต่ windows 98,windows xp, 
windows vista และ windows 7 ไดท้ั้งหมด ข้ึนอยูก่บั version ของ software 

โปรแกรมท่ีใช ้พฒันาหรือสร้างรายงานต่างๆ เช่น โปรแกรม RPG/CLP/DSP บนเคร่ือง AS400 
ตวั จดัการฐานขอ้มูลช่ือ DB2/400 ภาษาโปรแกรมม่ิงท่ีนิยมใชเ้ขียนบนเคร่ืองน้ีคือ RPG/400 หน่วยงาน
ท่ีใชร้ะบบ  as400 เช่น ธนาคาร บริษทั รถยนต ์ บริษทัต่างๆ ท่ีตอ้งการความคล่องตวัสูง และตอ้งการส่ง
และรับขอ้มูลระหวา่งสาขา ไม่วา่จะเป็นสาขา ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นตน้ 

 

 



ตวัอยา่ง คาํสั่งท่ีใชใ้น ระบบ As400 ใน command line เช่น 

- wrkactjob  สาํหรับดู job ท่ีกาํลงั ทาํงานอยู ่
- wrkwtr   สาํหรับดูสถานะ printer วา่เปิดใชง้านหรือถูกปิดอยู ่
- wrksplf  สาํหรับดู spool file ท่ีเราสร้างข้ึนมาเพื่อจะ print หรือ view ดู 
- Wrkusrprf สาํหรับดู profile ของ user หรือเขา้ไปปลด lock user เปล่ียน password 
- wrkusrjob  สาํหรับดู job ของ user ท่ีทาํงานอยู ่
- wrkmsgq สาํหรับดู message ต่างๆในระบบท่ีใชง้านอยู ่

Tip ในกรณีไม่ทราบคาํสั่ง ให้พิมพ์ wrk* จะปรากฏรูปแบบคาํสั่งข้ึนมาให้เลือกตามความ
ตอ้งการ ซ่ึงในแต่ระบริษทั อาจจะใชค้าํสั่งไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บั ชุดคาํสั่ง วา่จะใชแ้บบเต็มหรือแบบ
ยอ่ ในส่วนของผูใ้ชง้านเรียกวา่ user ซ่ึงแต่ละ user จะตอ้งมี user และ password ในการ Login เขา้เพื่อ
ใชง้าน user สามารถเรียกใชง้านไดแ้ต่ไม่สามารถแกไ้ขรายงานต่างๆไดเ้อง จึงตอ้งมี ผูดู้แลระบบอีกที 
เพื่อป้องกนัการสูญหายหรือแกไ้ขขอ้มูล 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)  

Ratchathani Leasing Public Company Limited 
ส านักงานใหญ่ 77/35 – 36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ กรุงธนบุรี             

แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 02-431-9000 , FAX. 02-431-9099 , E-mail : callcenter@thani.co.th 

แผนท่ี บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั(มหาชน) 

 

รูปท่ี 1.1 แผนท่ีบริษทั ราชธานีลิซซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)  
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง  จ  ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีมุ่งเนน้ธุรกิจดา้นการปล่อยสินเช่ือ เช่าซ้ือ

รถยนต ์อาทิ รถยนตซุ์ปเปอร์คาร์ (Super Car) รถครอบครัว (Sedan) รถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์(Big 
Bike)  รถบรรทุก (Truck) แทก็ซ่ี (Taxi) และประเภทอ่ืน 

รถยนต์ซุปเปอร์คาร์ (Super Car) 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถซุปเปอร์คาร์ 

เป็นการให้บริการส าหรับลูกคา้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ท่ีมีความประสงค์จะซ้ือรถใหม่
หรือรถใชแ้ลว้ ซ่ึงไดแ้ก่รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล อาทิเช่น รถพรีเมียม รถตูผู้บ้ริหาร รถเก๋ง และให้บริการ
สินเช่ือครอบคลุมหลากหลายยีห่อ้ เช่น แลมโบกิน่ี (Lamborghini) ปอร์เช่ (Porsche) เมอร์ซิเดส – เบนซ์ 
(Mercedes-Benz) โตโยตา้ (TOYOTA) ฮุนได (Hyundai)  เป็นตน้ 

ส าหรับสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ จะช่วยให้การซ้ือรถยนต์เป็นเร่ืองง่ายและสะดวกมากข้ึน เพียง
ลูกคา้ช าระเงินบางส่วน (เงินดาวน์) และส่วนท่ีเหลือจะน ามาคิดค านวณอตัราดอกเบ้ีย ก าหนดเป็นค่า
งวดเช่าซ้ือ งวดละเท่า ๆ กนั ตามระยะเวลาท่ีไดต้กลงกนัไว ้เม่ือผอ่นช าระจนครบระยะเวลาอายุสัญญา 
กรรมสิทธ์ิของรถยนตค์นัท่ีเช่าซ้ือจะโอนเป็นของลูกคา้ 

สินเช่ือรถซุปเปอร์คาร์แบบลิสซ่ิง 

เป็นการใหบ้ริการส าหรับลูกคา้นิติบุคคล ดว้ยอตัราดอกเบ้ียลดตน้ลดดอก  (Effective Rate) จะ
สามารถช่วยใหธุ้รกิจของลูกคา้มีสภาพคล่องทางการเงิน พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษี ส าหรับ
สินเช่ือรถแบบลิสซ่ิง เปรียบเสมือนการการท าสัญญาเช่าระยะยาว โดยระยะเวลาการเช่าจะอยูท่ี่ 3 – 5 ปี 
มีเงินวางประกนั และเม่ือครบระยะเวลาอายสุัญญา ลูกคา้จะมีสิทธ์ิเลือกซ้ือรถยนตด์งักล่าวไดใ้นราคาท่ี
ตกลงกนัไว ้ณ วนัเซ็นสัญญา 

รถครอบครัว(Sedan) 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์

เป็นการให้บริการส าหรับลูกคา้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ท่ีมีความประสงค์จะซ้ือรถยนต์
ใหม่ป้ายแดงหรือรถยนตใ์ชแ้ลว้ รวมไปถึง รถรีไฟแนนซ์และรถจ าน า ซ่ึงไดแ้ก่ รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล
ไม่เกิน 7 คน (ร.ย.1 ) รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน ( ร.ย. 2 ) รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคล ( ร.ย. 3 ) โดย



ทางบริษทัไดใ้หบ้ริการสินเช่ือครอบคลุมหลากหลายยีห่อ้ เช่น โตโยตา้ (TOYOTA)  ฮอนดา้ (HONDA)  
อีซูซุ (ISUZU) เป็นตน้ ผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายของผูแ้ทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ ทางบริษทัฯ มี
ทีมงานมืออาชีพในการให้บริการสินเช่ือรถยนต์ทั้งรถใหม่และรถใช้แลว้ รวมถึงมีผูเ้ช่ียวชาญในการ
ด าเนินงาน ท่ีพร้อมให้บริการ และสามารถพิจารณาอนุมติัสินเช่ือไดค้วามรวดเร็ว ตอบสนองความพึง
พอใจสูงสุดของลูกคา้ 

หมายเหตุ ร.ย 1-3 คือ ค ายอ่ตามลกัษณะรถแต่ละประเภทตาม พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ.2522    

รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ (Big Bike) 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตบ๊ิ์กไบค ์

ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถบ๊ิกไบค์ใหม่ (ขนาด 250cc ข้ึนไป) และรถบ๊ิกไบค์ใชแ้ลว้ (ขนาด 
650cc ข้ึนไป) ซ่ึงทางบริษทัได้ให้บริการสินเช่ือครอบคลุมหลากหลายยี่ห้อ เช่น ฮาร์ลีย-์เดวิดสัน 
(Harley Davidson) คาวาซากิ (Kawasaki) ยามาฮ่า (Yamaha) ดูคาติ (Ducati) บีเอ็มดบับลิว (BMW)  
ไทรอมัพ์ (Triumph) รวมถึงรถมอเตอร์ไซค์เวสป้า (Vespa) และรถมอเตอร์ไซค์สโกมาดิ (Scomadi) 
โดยผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายของผูแ้ทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ 

ทางบริษทัฯ มีทีมงานมืออาชีพในการให้บริการสินเช่ือรถบ๊ิกไบค์ รวมถึงมีผูเ้ช่ียวชาญในการ
ด าเนินงาน ท่ีพร้อมให้บริการ และสามารถพิจารณาอนุมติัสินเช่ือไดค้วามรวดเร็ว ตอบสนองความพึง
พอใจสูงสุดของลูกคา้ 

รถบรรทุก (Truck) 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถบรรทุก 

ราชธานีฯ มีความเช่ียวชาญและเป็นผูน้ าในการให้บริการสินเช่ือรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุก
ใชแ้ลว้ครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุก
ใช้แลว้ เร่ิมตั้งแต่ประเภท 4 ลอ้ใหญ่ จนถึง 12 ลอ้  รถลากจูง  รถพ่วง  รถก่ึงพ่วง รวมถึงให้บริการใน
ส่วนของอุปกรณ์และส่วนประกอบร่วมกบัตวัรถ ท่ีใช้ในการบรรทุกสินคา้ ซ่ึงทางบริษทัไดใ้ห้บริการ
สินเช่ือรถบรรทุกครอบคลุมหลากหลายยีห่อ้ เช่น HINO ISUZU VOLVO MITSUBISHI เป็นตน้ 

แทก็ซ่ี (Taxi) 

สินเช่ือเช่าซ้ือรถแทก็ซ่ี 



เป็นการใหบ้ริการส าหรับลูกคา้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล/สหกรณ์ ท่ีมีความประสงคจ์ะซ้ือ
รถแท็กซ่ีใหม่ป้ายแดง  ซ่ึงทางบริษทัได้ให้บริการสินเช่ือรถแท็กซ่ี ของยี่ห้อ โตโยต้า (TOYOTA) 
ครอบคลุมหลากหลายรุ่น เช่น COROLLA ALTIS 1.6G  CAMRY 2.0G  INNOVA  COROLLA 
ALTIS 1.6G ESPORT เป็นตน้ ส าหรับสินเช่ือเช่าซ้ือรถแท็กซ่ี  จะช่วยให้การซ้ือรถเป็นเร่ืองง่ายและ
สะดวกมากข้ึน เพียงลูกค้าช าระเงินบางส่วน (เงินดาวน์) และส่วนท่ีเหลือจะน ามาคิดค านวณอตัรา
ดอกเบ้ีย ก าหนดเป็นค่างวดเช่าซ้ือ งวดละเท่า ๆ กนั โดยระยะเวลาการเช่าอยูท่ี่ 3 – 4 ปี เม่ือผอ่นช าระจน
ครบระยะเวลาอายสุัญญา กรรมสิทธ์ิของรถยนตค์นัท่ีเช่าซ้ือจะโอนเป็นของลูกคา้ ทางบริษทัฯ มีทีมงาน
มืออาชีพในการใหบ้ริการสินเช่ือรถแทก็ซ่ี รวมถึงมีผูเ้ช่ียวชาญในการด าเนินงานท่ีพร้อมให้บริการ และ
สามารถพิจารณาอนุมติัสินเช่ือไดค้วามรวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 

การโอนกรรมสิทธ์ิ รถแทก็ซ่ี 

รถแทก็ซ่ีมี 2 ประเภท 

 1.แท็กซ่ีบุคคล (เขียวเหลือง) แบบน้ีระหว่างท่ียงัผ่อนไฟแนนท์ กรรมสิทธ์ิคือไฟแนนท์ ผู ้
ครอบครองคือผูเ้ช่าซ้ือ ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีใบขบัข่ีรถสาธารณะ หลงัจากผ่อนหมด กรรมสิทธ์ิจะโอน
มายงัผูค้รอบครอง แต่แบบน้ีผูค้รอบครองสามารถครอบครองไดแ้ค่คนัเดียว ถา้จะซ้ือคนัใหม่ ตอ้งโอน
กรรมสิทธ์ิใหผู้อ่ื้นก่อนท่ีจะจดทะเบียนคนัใหม่ได ้

 2.แทก็ซ่ีสหกรณ์ (สีอ่ืนๆ) แบบน้ีระหวา่งผอ่นกรรมสิทธ์ิคือไฟแนนท ์ครอบครองคือสหกรณ์ 
หลงัจากผอ่นหมดแลว้กรรมสิทธ์ิคือสหกรณ์ เจา้ของรถคนท่ีผอ่นรถ เวลาท าสัญญากบัไฟแนนทย์งัเป็น
แค่คนค ้าดว้ยซ ้ า สหกรณ์เป็นผูกู้ ้

 

 

 

 

 

 



3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปท่ี 2.1 โครงสร้างบริษทั  

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บ ผูช่้วยพนกังานบญัชี แผนกบญัชี 
 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

1. จดัเรียงเอกสาร  
2. บนัทึกบญัชีในระบบและพิมพเ์อกสารท่ีท าในระบบเพื่อจดัเเฟ้มเอกสาร  
3. บนัทึกเงินโอนระหวา่งกนั  
4.  ลงบนัทึกบญัชีรายการจ่าย  
5. กระทบบญัชีพกัเช็คเพื่อใหย้อดรายงานตรงกบัยอด  
6. ปรับปรุงรายการบญัชีท่ีบนัทึกผดิพลาด 
7.  ตดัยอดหน้ีสูญ  
8. ตรวจความถูกตอ้งภาษีขาย  
9. ลงบนัทึกบญัชีจ่ายค่างวดรถของลูกหน้ีลิสซ่ิง (Leasing) 
10.  เเยกเอกสารเร่งรัดหน้ีสิน/กฎหมาย  
11. กระทบยอดเงินฝากธนาคารกสิกร  



3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 คุณอญัชญั      สีสม ต าแหน่งงาน ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

 คุณคณาทิพย ์ เสือพยคัฆ์ ต าแหน่งงาน ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกบญัชี 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

วนัจนัทร์ ท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึง วนัศุกร์ ท่ี 25 สิงหาคม 2560 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

รายละเอียดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดท าโครงงาน ด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์ อาทิ 

ฮาร์ดแวร์ 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. เคร่ืองพิมพเ์อกสาร 
3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ซอฟต์แวร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Excel 
2. โปรแกรม Oracle 
3. โปรแกรม AS400 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 

1. รวบรวมขอ้มูล 
2. วเิคราะห์ขอ้มูล 
3. เขียนหวัขอ้โครงงาน 
4. ศึกษาขอ้มูลโครงงาน 
5. จดัท าโครงงานและ

เอกสาร  
6. น าเสนอโครงงาน 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 

เม่ือแผนกบญัชีไดรั้บเอกสารจากแผนกต่างๆแลว้ แผนกบญัชีจ าเป็นตอ้งแยกเอกสารวา่เอกสาร
ฉบบัไหนเป็น เอกสารดา้นรับ และเป็นเอกสารดา้นจ่าย เพื่อจะไดน้ าเอกสารเหล่านั้นไปให้ พนกังาน
บญัชีได้บนัทึกบญัชีด้านรับหรือจ่าย เพราะขั้นตอนลงบนัทึกบญัชีด้านรับเงิน กับจ่ายเงิน มีการลง
บนัทึกท่ีแตกต่างกัน พนักงานบญัชีแต่ละท่านจึงมีความถนัดในการลงบนัทึกบญัชีท่ีไม่เหมือนกัน 
ดงันั้น ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีดา้นรับและดา้นจ่ายมีดงัน้ี 

ขั้นตอนการรับเอกสารเพือ่น ามาลงบันทกึบัญชีด้านรับเงินและด้านจ่ายเงิน 
แผนกต่างๆ แผนกบญัชี 

                                                                                                                
                                                                                                                พนกังานบญัชี 

                                                                                                      ฝ่ายลูกหน้ีและการรับเงิน 

 
 

        เอกสาร                                                                         เอกสารการรับเงิน      
 

                            ส่ง 

                                                    เอกสาร                คดัแยกเอกสาร 

 
 

                                                                                      เอกสารการจ่ายเงิน        
 
 

                                                                                                           พนกังานบญัชี                                                                                                      
                                                                                                                     ฝ่ายเจา้หน้ีและการจ่ายเงิน 

รูปท่ี 4.1 ขั้นตอนการรับเอกสารเพื่อน ามาลงบนัทึกบญัชีดา้นรับเงินและดา้นจ่ายเงิน 

 



ขั้นตอนการบันทกึรายการลูกหนีแ้ละการรับเงิน 

ข้ันตอนการบันทกึรายการลูกหนี ้

เม่ือลูกคา้ไดมี้การท าสัญญาสินเช่ือเช่าซ้ือกบัทางบริษทั ทางแผนกบญัชีจึงตอ้งมีการลงบนัทึก
รายการเม่ือบริษทัไดท้  าสัญญาเช่าซ้ือกบัลูกคา้ ไดรั้บเงินจากการช าระค่างวด ไดรั้บดอกเบ้ียจากการท่ี
ลูกคา้ไดมี้การช าระค่าใชจ่้ายทั้งหมด ในโปรแกรมออราเคิล (Oracle) ท่ีทางบริษทัไดใ้ชใ้นการลงบนัทึก
บญัชี วธีิการลงบนัทึกรายการลูกหน้ีมีดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 เม่ือบริษทัไดท้  าสัญญาเช่าซ้ือกบัลูกคา้ทางแผนกบญัชีจะลงบนัทึกบญัชีดงัต่อไปน้ี 

รายการท่ีลงบนัทึกบญัชีของบริษทั 

  DR. ลูกหน้ีตามสัญญาผอ่นช าระ   XXX 

  DR. ค่าใชจ่้ายเช่าซ้ือรอตดับญัชี   XXX 

   CR. ทรัพยสิ์นเพื่อการเช่าซ้ือ   XXX 

   CR. รายไดค้่าเช่าซ้ือรอการตดับญัชี  XXX 

ขั้นตอนที ่2 เม่ือบริษทัไดรั้บเงินจากการช าระค่างวดของลูกคา้ลงบนัทึกบญัชีดงัต่อไปน้ี 

รายการท่ีลงบนัทึกบญัชีของบริษทั 

DR. บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั / เงินสด   XXX 

   CR. ลูกหน้ีตามสัญญาผอ่นช าระ    XXX 

   CR. ภาษีขายเช่าซ้ือ     XXX 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 3 บริษทัไดรั้บดอกเบ้ียจากการท่ีลูกคา้ไดท่ี้มาท าสัญญาเช่าซ้ือรถยนต ์ทางแผนกบญัชีจึงลง
บนัทึกบญัชีการรับรู้รายไดจ้ากดอกเบ้ียเช่าซ้ือ (ในทนัทีเฉพาะท่ีไดรั้บค่างวด) ดงัต่อไปน้ี 

รายการท่ีลงบนัทึกบญัชีของบริษทั 

DR. ดอกเบ้ียเช่าซ้ือรอตดับญัชี    XXX 

 CR. ดอกเบ้ียเช่าซ้ือ     XXX 

ขั้นตอนที่ 4 เม่ือลูกคา้ไดมี้การช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามท่ีไดท้  าสัญญากบัทางบริษทัทางแผนกบญัชี
จ าเป็นตอ้งจดัท าการบนัทึกบญัชีดงัน้ี 

รายการท่ีลงบนัทึกบญัชีของบริษทั 

DR. บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั / เงินสด   XXX 

CR. ลูกหน้ีตามสัญญาผอ่นช าระ    XXX 

ขั้นตอนการบันทกึการรับเงิน 

แผนกการเงินส่งไฟล์การช าระเงินตามใบแจง้หน้ี (File Bill Payment) ให้กบัแผนกบญัชี การ
ช าระเงินตามใบแจง้หน้ี (Bill Payment) คือ รายงานการรับเงินท่ีลูกคา้ท่ีช าระเงินให้กบัทางบริษทั โดย
ทางบริษทัจะมีช่องทางการรับช าระเงินทั้งหมด 2 ช่องทางคือ การรับเงินสด โดยลูกคา้มาช าระค่างวด
หรือค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีบริษทั และ การรับเงินโอน  

การรับโอนเงิน ลูกคา้จะตอ้งไปโอนช าระเงินท่ีธนาคาร ทางบริษทัไดเ้ปิดบญัชีในการรับช าระ
เงินทั้งหมด 4 ธนาคาร คือ ธนาคารธนชาติ ธนาคารกสิกร ธนาคารไทยพาณิชย ์และ ธนาคารกรุงเทพฯ   
โดยแผนกการเงินท าหน้าท่ีรับเงินและแจ้งยอดเงินท่ีได้รับมานั้นเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมกับท า
ใบส าคญัรับ (Receipt Voucher) มาให้กบัทางแผนกบญัชี ใบส าคญัรับเงินและใบส าคญัจ่ายเงินของ
บริษทั  

โดยรายไดห้ลกัของบริษทัแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 1. รายไดจ้ากสัญญาเช่าซ้ือ 

 2. รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงิน 



 3. รายไดอ่ื้น เช่น รายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบริการ รายไดค้่าปรับจากการผิดนดัช าระ หน้ีสูญ
ท่ีไดรั้บคืน รายไดค้่านายหนา้เบ้ียประกนั รายไดเ้บด็เตล็ด รายไดด้อกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  

ทางบริษทัจะใช้วิธีการลงบนัทึกบญัชีโดยจะใส่ รหัสตวัเลข ท่ีทางบริษทัไดจ้ดัตั้งข้ึนและลง
บนัทึกในโปรแกรมออราเคิล (Oracle) เพื่อให้เกิดระเบียบและความถูกตอ้งต่องบการเงิน โดยขั้นตอน
การลงบนัทึกบญัชีมี ดงัน้ี 

1. รับไฟลเ์อกสารจากแผนกการเงิน แลว้เปิดเอกสารท่ีไดรั้บจากไฟล์การเงิน ท่ีช่ือไฟล์เอกสารวา่ 
“กระทบยอดช าระ 1-6-60” แต่ละวนั ตามขั้นตอนดงัไปน้ี 

 

รูปท่ี 4.2 ไฟลเ์อกสารกระทบยอดช าระ 1-6-60 

2. แผนกบญัชีเซ็นรับเอกสารจากแผนกการเงินและ น าเอกสารท่ีไดม้าตรวจสอบและแยกออกเป็น
รายการใดบา้งท่ีตอ้งน ามาใชใ้นการบนัทึกบญัชี ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที ่1 บริษทัไดรั้บช าระเป็นเงินโอนจากลูกคา้ 

 

รูปท่ี 4.3 ตวัอยา่งหนา้จอบริษทัไดรั้บช าระเป็นเงินโอนจากลูกคา้ 

 

รูปท่ี 4.4 ตวัอยา่หนา้จอบริษทัไดรั้บช าระเป็นเงินโอนจากลูกคา้ 

รายการท่ีลงบนัทึกบญัชีของบริษทั 

DR.เงินฝากธนาคาร   XXX 

   CR.เงินโอนรอตดับญัชี   XXX 



ขั้นตอนที่ 2 การตดัยอดท่ีรับเงินโอนนอกระบบ  คือการน ายอดเงินท่ีลูกคา้ไดโ้อนเงินเขา้ธนาคารท่ี
บริษทัเปิดไวใ้ห้ลูกค้าได้โอนช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ มาจดัลงบนัทึกบญัชีในโปรแกรมท่ีบริษทัได้ลง
บนัทึกบญัชี โดยบนัทึกรหสัตวัเลขเดียวกนั แต่ ต่างกนัท่ี สาขาท่ีจดัท าข้ึนระบบ ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี
น้ี รับเอกสารการตดัยอดท่ีรับเงินโอนนอกระบบจากแผนกการเงิน เพื่อน ายอดเงินข้ึนระบบ โดยบนัทึก
รหัสตวัเลขเดียวกนั แต่ต่างกนัท่ี สาขาท่ีจดัท าข้ึนระบบ เอกสารท่ีได้รับจากแผนการเงิน เพื่อท่ีจะให้
แผนกบญัชีลงบนัทึกเพื่อตดัยอดเงินโอนนอกระบบ 

 

รูปท่ี 4.5 ตวัอยา่งเอกสารใบส าคญัรับเงิน 

 

 

 

 

 

 

 



ตรวจเอกสารวา่ ใบสรุปวา่ตรงกบัใบส าคญัรับท่ีแผนกการเงินส่งใหม้า  

 

รูปท่ี 4.6 ตวัอยา่งเอกสารใบสรุปตวัเลข 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการช าระเงินของลูกคา้ ท่ีแผนกการเงินจดัท าข้ึน 

 

รูปท่ี 4.7 ตวัอยา่งเอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัการช าระเงินของลูกคา้ 

ตรวจเอกสารวา่ เลขท่ีสัญญา ช่ือลูกคา้ จ  านวนเงินท่ีลูกคา้โอนเงินมาช าระนั้นถูกตอ้งตาม
จ านวนท่ีทางแผนกการเงินรายงานมาหรือไม่ แลว้น าตวัเลขจาก บญัชีค่าเบ้ียประกนัมารวมกนัวา่ได้
เท่าไร แลว้น าตวัเลขท่ีไดร้วบรวมจากค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีลูกคา้ไดโ้อนเงินช าระ (ตามท่ีไดมี้สัญลกัษณ์



ก ากบัไว)้ มารวมกนัวา่จะตรงกบัใบสรุปยอดหรือไม่

 

รูปท่ี 4.8 ตวัอยา่งเอกสารเลขท่ีสัญญา ช่ือลูกคา้ จ านวนเงินท่ีลูกคา้โอนเงินมาช าระ 

ตรวจเอกสารการสรุปค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บจากลูกคา้ท่ีแผนกการเงินไดท้  าข้ึนวา่ ค่าเบ้ียประกนัได้
ตรงตามยอดท่ีแผนกบญัชีค านวณหรือไม่ และยอดรวมจะตอ้งเท่ากนั

 

รูปท่ี 4.9 ตวัอยา่งเอกสารสรุปค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บจากลูกคา้ 

 

 

 



แผนกบญัชีไดล้งบนัทึกบญัชีเพื่อตดัยอดเงินโอนนอกระบบโดย ช่ือบญัชีท่ีลงบนัทึก จะเป็น 
รหสัตวัเลขท่ีทางบริษทัไดจ้ดัท าข้ึน  

 

รูปท่ี 4.10 ตวัอยา่งเอกสารใบส าคญัรับเงินท่ีแผนกบญัชีลงบนัทึกบญัชีเสร็จส้ิน 

รายละเอียดในการลงบนัทึกบญัชีการตดัยอดท่ีรับเงินโอนนอกระบบ เพื่อน ายอดเงินของลูกคา้ไดโ้อน
เงินเขา้ธนาคารท่ีบริษทัเปิดไวใ้หลู้กคา้ไดโ้อนช าระค่าใชจ่้ายต่างๆ มาจดัลงบนัทึกบญัชีในโปรแกรมท่ี
บริษทัไดล้งบนัทึกบญัชี โดยบนัทึกรหสัตวัเลขเดียวกนัแต่ต่างกนัท่ีสาขาจดัท าระบบข้ึน 

 

รูปท่ี 4.11 ตวัอยา่งรายละเอียดในการลงบนัทึกบญัชีการตดัยอดท่ีรับเงินโอนนอกระบบ 



รายการท่ีลงบนัทึกบญัชีของบริษทั 

DR. เงินฝากธนาคาร  XXX 

   CR. เงินโอนรอตดับญัชี  XXX 

หมายเหตุ ช่ือบญัชีท่ีลงบนัทึกบญัชีนั้นจะเหมือนกนั แต่จะไม่เหมือนกนัท่ีเลขรหสั 999 
หมายถึง ช่ือบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคาร ส่วน 998 หมายถึง ช่ือบญัชีท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัธนาคาร 

ขั้นตอนที่ 3 เม่ือลูกคา้น าเงินสดมาช าระค่าใช้จ่ายท่ีบริษทั โดยแจง้ช าระเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ กบัทาง
บริษทั  

การลงบนัทึกบญัชี ใบส าคญัรับเงินของ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)  

แผนกการเงินได้ส่งเอกสาร ใบส าคญัรับ มาให้แผนกบญัชี และแผนกบญัชีจะแยกรายการค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ท่ีลูกคา้ไดช้ าระใหก้บัทางบริษทั วา่ค่าใชจ่้ายแต่ละรายการเป็นจ านวนเงินเท่าใด 

     

รูปท่ี 4.12 ตวัอยา่งเอกสารใบส าคญัรับเงิน 

การลงบนัทึกบญัชีของบริษทั  จะใชว้ธีิการลงบนัทึกบญัชีโดยจะใส่รหสัตวัเลข ท่ีทางบริษทัได้
จดัท าข้ึน และจะไดรั้บ ส าเนาใบเสร็จรับเงิน-ส าเนาใบก ากบัภาษี มาเป็นหลกัฐานในการจ่ายช าระเงิน 

 

 



ตัวอย่าง ส าเนาใบเสร็จรับเงิน-ส าเนาใบก ากบัภาษี 

 

รูปท่ี 4.13 ตวัอยา่งเอกสารส าเนาใบเสร็จรับเงิน-ส าเนาใบก ากบัภาษี 

    

รูปท่ี 4.14 ตวัอยา่งรายละเอียดในการลงบนัทึกบญัชี 

 

 

 

 

 

 



 

วธีิการลงบนัทึกบญัชีของบริษทั 

  DR. เงินสด     XXX 

   CR.ภาษีขาย     XXX 

   CR.เงินมดัจ า     XXX 

   CR.รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ  XXX 

   CR.รายไดเ้บ้ียปรับล่าชา้    XXX 

   CR.รายไดอ่ื้น     XXX 

หมายเหตุ รายไดห้ลกัของบริษทัแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. รายไดจ้ากสัญญาเช่าซ้ือ 

2. รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงิน  

3. รายไดอ่ื้น เช่น รายไดค้่าธรรมเนียมและค่าบริการ รายไดค้่าปรับจากการผิดนดัช าระ หน้ีสูญ
ท่ีไดรั้บคืน รายไดค้่านายหนา้เบ้ียประกนั รายไดเ้บด็เตล็ด รายไดด้อกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  

พนกังานบญัชีไดจ้ดัท าการลงบนัทึกบญัชีดา้นรายรับเสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงน าขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึก 
อพัโหลด ข้ึนโปรแกรมบญัชีของบริษทั เพื่อใหแ้ผนกต่างๆไดต้รวจสอบวา่ ขอ้มูลท่ีแผนกต่างๆไดส่้งมา
ใหแ้ผนกบญัชีนั้นไดจ้ดัท าลงบนัทึกเรียบร้อยแลว้ 

โดยขั้นตอนการ อพัโหลด ขอ้มูลการลงบนัทึกบญัชีดา้นรับมี ดงัน้ี 

1. เขา้ไปท่ีโปรแกรม Oracle แลว้ล็อกอินเพื่อนเขา้ไปในระบบ 
2. เลือก 37 WEB ADI 



 
 

3. เลือก CREATE DOCUMENT 

        

4. กด CONTINUE

 



5. กด NEXT  ไป 4 คร้ัง 

 

6. กดเขา้ไปค าวา่ CREATE DOCUMENT  

                             

7. กด OPEN 

 
 
 



8. กด ENABLE MACROS 

 

9. จากนั้นกด กากบาท ปิดไฟลก่์อนการอพัโหลด 

 

10. เม่ือขอ้มูลรายละเอียด ในช่องมุมบนขวามือเรียบร้อยแลว้ 

 

 
 



11. ใหค้ดัลอกขอ้มูลหนา้โปรแกรมเอ็กเซลล์ (Microsoft Excel) ท่ีลงบนัทึกขอ้มูลไวน้ ามา
วาง ไวบ้นโปรแกรม Oracle  

 
12. กดเลือก Oracle บนแถบเคร่ืองมือโปรแกรม แลว้เลือก Upload  

 
13. พอโปรแกรม อพัโหลดเสร็จ จะแสดง ตวัเลขข้ึน เช่น 10367789 แสดงวา่โปรแกรมอพั

โหลดส าเร็จเสร็จส้ิน

 
รูปท่ี 4.15 ขั้นตอนการ อพัโหลด ขอ้มูลการลงบนัทึกบญัชีดา้นรับ 



ขั้นตอนการบันทกึการจ่ายเงิน 

 แผนกการเงินส่งเอกสารให้แก่แผนกบญัชีเพื่อให้แผนกบญัชีไดท้  าการลงบนัทึกบญัชีเก่ียวกบั
ค่าใช้จ่ายของบริษทั ค่าใช้จ่ายของบริษทัมีหลากหลายประเภท อาทิ  เงินสดย่อย ค่าน ้ ามนั ค่าเบ้ียเล้ียง 
เป็นตน้ แต่ค่าใชจ่้ายหลกั ๆ ของบริษทัคือเงินกูแ้ละดอกเบ้ียจ่าย เน่ืองจากวา่บริษทัเป็นบริษทัท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีท าธุรกิจเก่ียวกับการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถซุปเปอร์คาร์ รถจักรยานยนต์บ๊ิกไบค์ รถแท็กซ่ี 
รถบรรทุก ซ่ึงมีมูลค่าสูงจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวยีนภายในบริษทัจ านวนมาก 

บริษทัได้จดัท าเอกสารขอกู้กับธนาคารธนชาติซ่ึงธนาคารธนชาติยงัเป็นผูถื้อหุ้นถึง  61% 
ภายในบริษทัอีกดว้ยหรือจะเรียกอีกนยันึงวา่ บริษทัราชธานี ลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) มีธนาคารธนชาติ
เปรียบเสมือนธนาคารท่ีคอยช่วยเหลือดูแลทางการลงทุนอยู่ ช่วยเร่ืองดอกเบ้ียและระยะการผ่อนช าระ
รวมไปถึงจ านวนเงินท่ีกู้ ซ่ึงทางธนาคารก็จะพิจารณาจากผลประกอบการของทางบริษัทเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจดว้ย 

ขั้นตอนที่ 1 วธีิการออกใบส าคัญจ่าย 

1.1. ตรวจสอบเอกสารอยา่งละเอียดเพื่อความถูกตอ้ง ครบถว้น 

1.2. เขา้ไปในแบบฟอร์มใบส าคญัจ่ายเพื่อท่ีจะแกไ้ขรายช่ือผูเ้บิกเงิน รายการค่าใชจ่้าย ยอดเงิน
และวนัท่ีในโปรแกรมMicrosoft Excel ดงัรูป 

 

รูปท่ี 5.1 กรอกขอ้มูลใน Microsoft Excel 



 

1.3. พิมพแ์บบฟอร์มท่ีแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้และลงช่ือผูจ้ดัท า 

 

รูปท่ี 5.2 ใบส าคญัจ่าย พร้อมลงช่ือผูจ้ดัท า 

1.4. จากนั้นส่งให้สมุห์บญัชีตรวจสอบและลงช่ือ เม่ือสมุห์บญัชีลงช่ือรับรู้แล้ว จึงน าไปให้
ผูบ้ริหารเซ็นอนุมติั หลงัจากนั้นจึงน าส่งให้แผนกการเงินเพื่อท่ีจะท าเช็ค เม่ือเสร็จแลว้แผนกการเงินจะ
น าส่งกลบัคืนใหแ้ก่แผนกบญัชีเพื่อท่ีจะน ามาบนัทึกบญัชี 

ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนการแยกเอกสาร 

เม่ือไดรั้บเอกสารจากแผนกการเงิน จะตอ้งตรวจเอกสารท่ีไดม้าและแยกออกเป็น 3 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 เอกสารท่ีเก่ียวกบัเงินโอน 

 ส่วนท่ี 2 เอกสารท่ีมีในระบบ  

 ส่วนท่ี 3 เอกสารนอกระบบ  

เม่ือแยกสารเสร็จแลว้จะน ามาบนัทึกบญัชี โดยมีการแบ่งกนัท าคนละส่วน 

 



 

ส่วนที่1 เอกสารที่เกีย่วกบัเงินโอน 

ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีเงินโอน 

1. น าใบส าคญัจ่าย(PV)มาเรียงแยกตามธนาคาร วนัท่ี เคาน์เตอร์เซอร์วิส  จากนั้นตรวจสอบ
ยอดเงินและรหัสRC CODE ของธนาคารให้ตรงกบัใบรายงานการตรวจสอบขอ้มูล เม่ือ
ยอดเงินและรหสัRC CODEตรงกบัใบรายงานการตรวจสอบขอ้มูลให้น าไปบนัทึกบญัชีไดด้งั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

Dr. Tbank   XXX 

    Cr. Tbank   XXX 

 

รูปท่ี 5.3 การบนัทึกบญัชีเงินโอน 

2. หลงัจากบนัทึกบญัชีเสร็จแลว้ จึงน ามาลงบนัทึกในระบบ 

 

 



 

2.1. เขา้โปรแกรม Oracle และใส่รหสัผา่น 

 

รูปท่ี 5.4 หนา้ต่างโปรแกรม Oracle (1) 

2.2. คลิกCore GL (Oracle-Business Suite) เปล่ียนเป็นภาษาองักฤษ และใส่รหสัผา่นอีกคร้ัง 

 

รูปท่ี 5.5 การใส่รหสัผา่นขั้นท่ี ( 2 ) 

 



 

2.3. คลิก37 HO GL Manager และเลือก Enter 

 

รูปท่ี 5.6 หนา้ต่างโปรแกรม Oracle 

2.4. คลิกNew Batch 

 



รูปท่ี 5.7 สร้าง Batch 

2.5. พิมพช่ื์อใบส าคญัจ่าย ซ่ึงช่ือใบส าคญัจ่ายจะมีวนัท่ีก ากบัอยูด่ว้ยและพิมพช่ื์อผูบ้นัทึกใน
ช่องBatchกบัช่องDescriptionแลว้จึงคลิกJournals 

รูปท่ี 5.8 พิมพช่ื์อ Batch และ Description (1) 

2.6. พิมพช่ื์อธนาคาร วนัท่ี เลขท่ีเช็ครับและเลขท่ีเช็คโอนในช่องJournalsและDescription เลือก
Categoryเป็น 37_GL_PV ช่องData ใหใ้ส่วนัท่ียอ้นหลงัวนัท่ีท า1วนั 

 

รูปท่ี 5.9 กรอกรายละเอียดใส่ Journal 

 



2.7. คลิกตรงช่อง Account พิมพ์รหัสสาขาในช่อง GL_RC พิมพ์เลขท่ีเอกสาร ในช่อง
GL_ACCT พิมพเ์ลขท่ี 12 ในช่อง GL_AFFIแลว้กด OK และใส่จ านวนเงินดา้น Dr. 

รูปท่ี 5.10 กรอกรายละเอียดใส่ Journal ในช่อง Line 10 

2.8. คลิกตรงช่อง Account ต่อจาก Line 10   พิมพร์หสัสาขาในช่อง GL_RC   พิมพเ์ลขท่ี
เอกสาร ในช่องGL_ACCT พิมพเ์ลขท่ี 12 ในช่อง GL_AFFIแลว้กด OKและใส่จ านวนเงินดา้น Cr. 

 



รูปท่ี 5.11 กรอกรายละเอียดใส่ Journal ในช่อง Line 20 

 

2.9. เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยหมดแลว้จึงกดSave 

รูปท่ี 5.12 กดบนัทึก Save 

2.10. หลงัจากกดSaveจะมีเลขท่ีใบส าคญัจ่ายข้ึนท่ีช่องDocument Number 

รูปท่ี 5.13 เลขท่ีใบส าคญัจ่าย 



 

 

2.11. จดเลขท่ีใบส าคญัจ่ายลงในใบส าคญัจ่าย พร้อมลงช่ือผูบ้นัทึก 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.14 จดเลขท่ีใบส าคญัจ่ายพร้อมลงช่ือผูบ้นัทึก 

2.12. เม่ือเสร็จการบนัทึกบญัชีแลว้ให้น าเอกสารใบส าคญัจ่ายส่งให้สมุห์บญัชีเซ็นอนุมติัแลว้
จดัเก็บเขา้แฟ้ม 

ส่วนที ่2 เอกสารทีม่ีในระบบ 

คือ ค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัไดต้ั้งไวว้า่บนัทึกรายการผา่นระบบไดเ้ลยไม่ตอ้งมีการมาบนัทึกเอง อาทิ 
ค่าธรรมเนียมในการยดึรถ ค่าใชจ่้ายในการยดึรถ เป็นตน้ 

  



ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีในระบบ 

แยกใบส าคญัจ่าย (เงินสดยอ่ย) วา่เป็นแบบในระบบทั้งหมดหรือแบบผสม 

1.  แบบในระบบทั้งหมด โดยดูเลขท่ีเอกสาร จ านวนเงิน วนัท่ีใหต้รงกบัใบตรวจสอบขอ้มูล ดงัภาพ 

 

รูปท่ี 6.1 ใบตรวจสอบขอ้มูล 

1.1. เปิดขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบ 

 

รูปท่ี 6.2 เปิดขอ้มูลในระบบท่ีมีอยูใ่น Microsoft Excel 



1.2. จากนั้นหาขอ้มูลท่ีตรงกบัเอกสารพร้อมใส่สีใหไ้ดรู้้วา่ขอ้มูลน้ีไดมี้การแนบเรียบร้อยแลว้ 

 
 

รูปท่ี 6.3 หาขอ้มูลในระบบ 
 

1.3. คดัลอกรายการเงินสดย่อยของวนันั้นวางไวใ้นไฟล์ “เงินสดย่อย” เพื่อเก็บรายละเอียด 
เลขท่ีเอกสารท่ีถูกแปะแลว้จะถูกท าสีไวเ้พื่อให้รู้วา่เลขท่ีเอกสารน้ีมีการแนบเรียบร้อยแลว้ ตามตวัอยา่ง
ดงัรูป 

 

 
 

รูปท่ี 6.4 คดัลอกขอ้มูลมาวางในไฟลเ์งินสดยอ่ย 



1.4. เม่ือคัดลอกข้อมูลครบแล้วให้พิมพ์รายการเงินสดย่อยนั้นออกมา แล้วน าไปแนบกับ
เอกสาร แลว้จึงจดัเก็บเขา้แฟ้ม 

 
รูปท่ี 6.5 คดัลอกขอ้มูลทั้งหมดแลว้ 

 
รูปท่ี 6.6 พิมพร์ายการเงินสดยอ่ย 

 



 
รูปท่ี 6.7 แนบรายงานเงินสดยอ่ยเขา้กบัใบส าคญัจ่าย 

ส่วนที่ 3 เอกสารนอกระบบแบบผสม 

แบบผสมจะประกอบไปดว้ยในระบบและนอกระบบ อาทิ ค่าน ้ ามนั เป็นตน้ การท าในระบบก็
ท าเหมือนขา้งตน้แต่จะเพิ่มท่ีเป็นนอกระบบเขา้ไป โดยการคียเ์ขา้ไปในระบบ โปรแกรม Oracle  



รูปท่ี 6.8 เอกสารนอกระบบ 
วธีิการคียน์อกระบบเขา้โปรแกรม Oracle 

1.  เขา้โปรแกรมOracle ใส่รหสัผา่นไปจนถึงNew Batch  
 

 
 

รูปท่ี 6.9 หนา้ต่างโปรแกรม Oracle (2) 
 

2. พิมพช่ื์อใบส าคญัจ่าย  ช่ือผูบ้นัทึก ในช่อง Batch กบั Description เสร็จแลว้คลิก  Journals 
 

 
รูปท่ี 6.10 ใส่ช่ือ BatchและDescription 



3. พิมพช่ื์อผูเ้บิกเงินสดยอ่ย เลขเอกสาร ในช่อง Journal และ Description เลือก Category เป็น 
37_GL_PV ช่องData ใหใ้ส่วนัท่ียอ้นหลงัวนัท่ีท า1วนั ถา้หากมีเลขท่ีเช็คให้ใส่เพิ่มช่องDescription การ
บนัทึกบญัชีจะบนัทึกไดด้งัน้ี 

Dr.เงินทดรอง  XXX  

    Cr. เงินสดยอ่ย  XXX 

 

รูปท่ี 6.11 กรอกรายละเอียดใส่ Journal ทั้งหมด 

4. เม่ือใส่ขอ้มูลครบถว้นแลว้จึงกด save และจดเลขท่ีใบส าคญัจ่ายลงในใบส าคญัจ่าย 



5.  พิมพร์ายงานเงินสดยอ่ย 

รูปท่ี 6.12 พิมพร์ายงานเงินสดยอ่ย 

6.  แนบรายงานเงินสดยอ่ยเขา้กบัใบส าคญัจ่าย 

รูปท่ี 6.13 แนบรายงานเงินสดยอ่ยเขา้กบัใบส าคญัจ่าย (2) 



7. ลงช่ือผูบ้นัทึกและน าส่งให้สมุห์บญัชีเซ็นอนุมติั หากสมุห์บญัชีเซ็นอนุมติัแลว้จะน ามา
จดัเก็บใส่แฟ้ม 

ส่วนที่ 3 เอกสารนอกระบบ 

คือ ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งน ามาบนัทึกเอง อาทิ ค่าใชจ่้ายนอกระบบ ค่าเบ้ียประกนั ค่าไปรษณีย ์อากร
แสตมป์ เป็นตน้ 

ขั้นตอนการบันทกึบัญชีนอกระบบ 

1. ตรวจเอกสารจากใบแสดงรายการขอ้มูล ตรวจเลขท่ีเอกสาร ช่ือบริษทั วนัท่ี จ  านวนเงิน ว่า
ถูกตอ้งหรือไม่ 

รูปท่ี 7.1 ตรวจเอกสารจากใบตรวจสอบขอ้มูล 

 

 

 

 



2. บนัทึกบญัชีในใบส าคญัจ่าย และน าไปบนัทึกบญัชีในระบบOracleตามตวัอยา่งดงัน้ี 

 

รูปท่ี 7.2 บนัทึกบญัชีเขา้ระบบ 

3. เม่ือใส่ขอ้มูลครบแลว้ กดบนัทึกและจดเลขท่ีใบส าคญัจ่ายใส่ลงในใบส าคญัจ่าย พร้อมลงช่ือผู ้
บนัทึกแลว้จึงน าส่งใหส้มุห์บญัชีเซ็นอนุมติั เม่ือสมุห์บญัชีเซ็นอนุมติัแลว้จึงจะจดัเก็บใส่แฟ้ม 

 



 

บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 
5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดอ้อกไปปฏิบติังานตาม โครงการสหกิจศึกษา ท่ี บริษทั ราช
ธานีลิซซ่ิง จ  ากดั(มหาชน)  ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึง วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 ทาง
คณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานในต าแหน่ง นกัศึกษาฝึกงาน แผนกฝ่ายบญัชี ส่ิงท่ี
ไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติังานคร้ังน้ี 

1. ไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์จริงในการท างานทางดา้นบญัชี 
2. ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการท างาน การลงบนัทึกบญัชีดา้นรับเงิน ดา้นจ่ายเงิน และ

เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชี 
3. ไดเ้รียนรู้กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และวฒันธรรมขององคก์ร 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
1. ช่วงแรกของการฝึกงานนั้นยงัไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพราะมี

ความไม่เขา้ใจในระบบงาน เม่ือพบปัญหาจึงไม่กลา้เขา้ไปสอบถามพนกังาน
ท่ีปรึกษา 

2. โปรแกรมในการจดัท าการบนัทึกบญัชีของบริษทั ไม่เหมือนกบัท่ีทาง
มหาวทิยาลยัไดจ้ดัท าการสอน จึงตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้โปรแกรมท่ีบริษทั
จดัท าการบนัทึกบญัชี 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 
1. ควรมีความกลา้ท่ีจะเขา้ไปสอบถามระบบงานและปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังาน

ท่ีปรึกษา เพื่อท่ีจะไดไ้ม่เกิดปัญหาตามมาภายหลงั 
2. ใหน้ าสมุดไปจดบนัทึกขั้นตอนการท างาน การลงบนัทึกบญัชี ในโปรแกรม

ของบริษทั เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งไปสอบถามพนกังานท่ีปรึกษาหลายคร้ัง 

 

 



 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ท าใหเ้รียนรู้การท างานจริง มีประสบการณ์ท างานจริง 
2. เรียนรู้ กฎ ระเบียบ วฒันธรรมของการท างาน  
3. รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
4. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการท างานของตนเอง  
5. ไดเ้รียนรู้กระบวนการท างาน การแบ่งแยกหนา้ท่ีแต่ละฝ่ายของบญัชี 
6. ไดน้ าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาในหอ้งเรียนมาปรับใชใ้นการท างานจริง 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
1. การจัดเรียงเอกสารมีความซับซ้อนเพราะเอกสารท่ีจัดเรียงนั้นมีหลาย   

ประเภท 
2. เคร่ืองพิมพเ์อกสารมีการสั่งงานท่ีค่อนขา้งซบัซอ้นและยุง่ยากต่อการใชง้าน 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
1. ควรตรวจสอบเอกสารใหล้ะเอียดวา่ตรงกบัในแฟ้มเอกสารประเภทนั้น 
2. ขอค าแนะน าการใช้เคร่ืองพิมพ์เอกสารจากพนักงานท่ีปรึกษาท่ีมีความ

เช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองพิมพเ์อกสาร 
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รูปภาพตัวอย่างขณะปฏบัิติงาน 

 
รูปท่ี ก.1 ภาพขณะก าลงัลงบนัทึกบญัชี 

 

 

 

 

 



 

รูปท่ี ก.2 ภาพขณะก าลงัลงบนัทึกบญัชีในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รูปท่ี ก.3 ภาพขณะก าลงัจดตวัเลขในโปรแกรมลงเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รูปท่ี ก.4 ภาพขณะก าลงัประทบัตราบริษทัลงในเอกสาร 

 

 

 

 

 

 



 

รูปท่ี ก.5 ภาพขณะก าลงัจดัเก็บรวบรวมเอกสารลงแฟ้มเอกสาร 

 



1 
 

ประวตัิคณะผู้จัดท า 

 

รหสันกัศึกษา : 5704300159 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวนนัทวดี แจ่มจ ารัส 

คณะ  : บริหารธุรกิจ 

สาขา  : การบญัชี 

ท่ีอยู ่  : 47/63 ซอยหนองใหญ่ เขตบางแค แขวงบางแค  

   กรุงเทพ 10160 

           เบอร์โทร         :        092-872-5065 

           ผลงานและประสบการณ์  

 โครงงานพดัลมติดตะเกียบ 

 

  



2 
 

รหสันกัศึกษา : 5704300191 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวภสัสรา ค าสง่า 

คณะ  : บริหารธุรกิจ 

สาขา  : การบญัชี 

ท่ีอยู ่  : 471/359  bangkokhorizon (เพชรเกษม)  

   แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กทม 10160 

               เบอร์โทร            :           093-862-3391 

             ผลงานและประสบการณ์  

 โครงงานอนุรักษผ์เีส้ือ 

 เคยฝึกงานท่ีการไฟฟ้านครหลวง  
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รหสันกัศึกษา : 5704300193 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวรววิรรณ เอาแสงดีกุล 

คณะ  : บริหารธุรกิจ 

สาขา  : การบญัชี 

ท่ีอยู ่  : 287 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน4  

ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน   

แขวงบางยีเ่รือ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 

เบอร์โทร : 084-006-7805 

ผลงานและประสบการณ์   

 โครงงานอนุรักษผ์เีส้ือ 
 เคยฝึกงานท่ี ส านกังาน

คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ปปช.) 
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รหสันกัศึกษา     : 5704300198 

ช่ือ – นามสกุล    : นางสาวชุติกาญจน์  จนัทร์มี 

คณะ  : บริหารธุรกิจ 

สาขาวชิา : การบญัชี 

ท่ีอยู ่  : บา้นเลขท่ี17 ซอยเทียนทะเล20     
    แยก9-3 แขวงแสมด า      

               เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

     เบอร์โทร : 080-984-9113 

     ผลงานและประสบการณ์ 

 โครงงานอนุรักษผ์เีส้ือ 
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