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บทคัดยอ 

บริษัท มูราคามิ แอมพาส(ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทผูผลิตและจัดจําหนายกระจกมองขาง

สําหรับยานพาหนะ เพื่อสงใหกับผูผลิตยานพาหนะทั้งในและตางประเทศ 

จากการเขารวมปฏบิัติงานโครงการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท  มูราคามิ  แอม

พาส(ประเทศไทย)จํากัด  ในตําแหนงผูชวยพนักงานบัญชี โดยไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ในงานดาน

บัญชีเจาหน้ีและดานบัญชีสินทรัพย  ผูจัดทําไดทราบถึงประโยชนและความสําคัญสําหรับขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของบัญชเีจาหน้ีใหเปนไปอยางถูกตองจึงไดเสนอโครงงานการศึกษาภายใตหัวขอเร่ือง  “ระบบ

บัญชีเจาหน้ี : กรณีศึกษาบริษัท  มูราคามิ  แอมพาส(ประเทศไทย)จํากัด” 

โครงงาน สหกิจศึกษาดังกลาว อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติงานของระบบบัญชเีจาหน้ี   การบันทึก

รายการต้ังหน้ี   การบันทึกรายการลดหน้ีและ การบันทึกรายงานภาษีซื้อ    ผานระบบโปรแกรม Enterprise 

Resource Planning: ERP ซึ่งผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ีจะเปนประโยชน

สําหรับผูที่จะนําไปศึกษาตอเพิ่มเติม  รวมทั้งเปนประโยชนในการจะนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการ

ปฏิบัติงานดานวิชาชีพบัญชีตอไป 

คําสําคัญ:   ระบบบัญชีเจาหน้ี, โปรแกรมEnterprise Resource Planning: ERP,  รายงานภาษีซื้อ   
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

บริษทั  มูราคามิ แอมพาส(ประเทศไทย) จาํกดั   ก่อตั้งเม่ือ   15  พฤศจิกายน  2539   เป็น

บริษทัฯ ร่วมลงทุนระหว่าง  Murakami   Corporation  และ   Ampas   Industries  มีสํานักงานใหญ่

ตั้งอยูท่ี่   278   ม.4   นิคมอุตสาหกรรมบางปู   ซ.5   ถ.สุขมุวิท   ต.แพรกษา   อ.เมืองสมุทรปราการ   

จ.สมุทรปราการ   10280  มีพื้นท่ี   7.8  ไร่   มีพนกังานทั้งหมด   504   คน   เป็นบริษทัผูผ้ลิตและจดั

จาํหน่ายกระจกมองขา้งสาํหรับยานพาหนะ  เพื่อส่งให้กบัผูผ้ลิตยานพาหนะทั้งในและต่างประเทศ   

ซ่ึงนกัศึกษามีโอกาสไดไ้ปเรียนรู้และปฏิบติังานในแผนกบญัชี  โดยปฏิบติังานเป็นผูช่้วยพนกังาน

บญัชีเจา้หน้ี   มีหนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารท่ีแผนกจดัซ้ือส่งมายงัแผนกบญัชีแลว้บนัทึกรายการเจา้หน้ี  

การบนัทึกรายงานภาษีซ้ือและงานต่างๆในโปรแกรม ERP ท่ีไดรั้บมอบหมายจากพนกังานท่ีปรึกษา 

จากการท่ีไดไ้ปปฏิบติังานตามโครงงานสหกิจศึกษา  ทาํใหท้ราบถึงความสาํคญัของระบบ

บญัชีเจา้หน้ี เน่ืองจากกิจการมีขนาดใหญ่   มีความซบัซอ้น   น่าสนใจและมีรายละเอียดจาํนวนมาก  

ผูจ้ดัทาํจึงไดจ้ดัทาํโครงงานเก่ียวกบัระบบบญัชีเจา้หน้ี     จนนาํมาซ่ึงความสนใจศึกษาภายใตห้วัขอ้

เร่ือง “ ระบบบัญชีเจ้าหน้ี:   กรณีศึกษาบริษัท   มูราคามิ   แอมพาส  (ประเทศไทย)   จํากัด”  

เพื่อท่ีจะไดน้าํขอ้มูลและเน้ือหาต่างๆ มาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานและนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้

ประโยชน์ต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาระบบบญัชีเจา้หน้ีของบริษทั มูราคามิ แอมพาส  (ประเทศไทย) จาํกดั    

1.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบติังานทางดา้นระบบบญัชีเจา้หน้ีของ บริษทั มูราคามิ    แอม

พาส  (ประเทศไทย) จาํกดั    

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

เป็นขอ้มูลจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั มูราคามิ แอมพาส(ประเทศไทย) จาํกดั 

ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561 
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1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ 

1.4.1 ทาํใหท้ราบถึงระบบบญัชีเจา้หน้ีของบริษทั มูราคามิ แอมพาส(ประเทศไทย) จาํกดั    

1.4.2 ทาํใหท้ราบถึงวิธีการปฏิบติังานของระบบบญัชีเจา้หน้ีของบริษทั   มูราคามิ แอมพาส

(ประเทศไทย) จาํกดั    

 



 

บทที่   2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัการบัญชี 

คาํนิยาม 

ระบบบญัชี   เป็นระบบการจดัเก็บขอ้มูลทางการเงินอนัประกอบดว้ยแบบฟอร์มหรือเอกสาร

ต่างๆ   การบนัทึกทางการบญัชี  การรายงานตลอดจนวิธีการและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีไดน้าํมาใช้ในการ

รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานและการเงินของกิจการแห่งใดแห่งหน่ึงให้แก่ฝ่ายจดัการ   เพื่อ

ช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอนัอยูใ่นความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปไดด้ว้ยดีและเพื่อ

เสนอขอ้มูลแก่บุคคลภายนอกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้น เช่น ผูถื้อหุน้  เจา้หน้ีและส่วนราชการ       

ระบบบญัชีเจา้หน้ี   เป็นระบบท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารดูแลวินยัการใชจ่้ายเงินขององคก์ร   ใหเ้ป็นไป

อยา่งเหมาะสม   ไดผ้ลประโยชน์ราบร่ืน   ไม่ติดขดั   ป้องกนัการร่ัวไหลและดาํเนินการบริหารหน้ีของ

องคก์รไดอ้ย่างมัน่ใจ   เนน้การเป็นอตัโนมติั   เพื่อป้องกนัความผิดพลาด ช่วยอาํนวยความสะดวกใน

การปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  (ธิดา  นิงสานนท.์ 2553) 

ประมาณการหน้ีสิน  หมายถึง  หน้ีสินท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัจงัหวะเวลาหรือจาํนวนท่ี

ตอ้งจ่ายชาํระ 

หน้ีสิน   หมายถึง  ภาวะผูกพนัในปัจจุบนัของกิจการ   ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตท่ีการ

ชาํระภาวะผกูพนันั้นคาดวา่จะส่งผลใหกิ้จการตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน   หมายถึง   รายการขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

1. ภาระผกูพนัท่ีเป็นไปไดอ้นัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต  ซ่ึงความมีอยูจ่ริงของภาระผกูพนันั้น

จะได้รับการยืนยนัต่อเม่ือเหตุการณ์ในอนาคตซ่ึงยงัมีความไม่แน่นอนเหตุการณ์หน่ึงหรือ

มากกว่าหน่ึงเหตุการณ์เกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึน โดยเหตุการณ์ดงักล่าวไม่อยู่ในความควบคุม

ทั้งหมดของกิจการ   หรือ 

2. ภาระผูกพนัในปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต  แต่ไม่รับรู้เป็นหน้ีสินเน่ืองจากเป็นไป

ตามขอ้ใดจอ้หน่ึงต่อไปน้ี 
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1.ไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนั   หรือ 

2. จาํนวนของภาระผกูพนัไม่สามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเพียงพอ 

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน   หมายถึง   สินทรัพยท่ี์อาจมีอยู่อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึง

ความมีอยูจ่ริงของสินทรัพยน์ั้นจะไดรั้บการยนืยนัต่อเม่ือเหตุการณ์ในอนาคตท่ียงัไม่แน่นอนเหตุการณ์

หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงเหตุการณ์เกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนโดยเหตุการณ์ดงักล่าวไม่อยู่ในความควบคุม

ทั้งหมดของกิจการ 

2.2 ประมาณการหนีสิ้นและหนีสิ้นอ่ืน 

ประมาณการหน้ีสินสามารถแยกจากหน้ีสินประเภทอ่ืน  เช่น  เจา้หน้ีการคา้และรายการคา้งจ่าย   

เน่ืองจากประมาณการหน้ีสินจะมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับจงัหวะเวลาและจาํนวนของรายจ่ายใน

อนาคตท่ีตอ้งจ่ายชาํระ   การเปรียบเทียบใหเ้ห็นขอ้แตกต่าง 

1. เจา้หน้ีการคา้เป็นหน้ีสินท่ีกิจการจ่ายสําหรับสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บหรือบริโภคท่ีกิจการยงั

ไม่ไดจ่้ายชาํระ  โดยไดรั้บใบเรียกเก็บเงินหรือตกลงอย่างเป็นทางการกบัผูข้ายสินคา้หรือผู ้

ใหบ้ริการ  และ 

2. รายการคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินท่ีกิจการจ่ายชาํระสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บหรือบริโภคท่ีกิจการยงั

ไม่ไดจ่้ายชาํระ   ยงัไม่ไดรั้บใบเรียกเกบ็เงินหรือยงัไม่ไดต้กลงอยา่งเป็นทางการกบัผูข้ายสินคา้

หรือผูใ้หบ้ริการ   รวมถึงจาํนวนท่ีคา้งชาํระกบัพนกังาน 

ตามปกติกิจการจะแสดงรายการคา้งจ่ายเป็นส่วนหน่ึงของเจา้หน้ีการคา้หรือเจา้หน้ีอ่ืน  ในขณะท่ีแสดง

ประมาณการหน้ีส้ินเป็นรายการแยกต่างหาก  

2.3 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System: AIS) เป็นส่วนหน่ึงของ

ระบบสารสนเทศขององคก์ร ท่ีเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูล ทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั เงินตราและ

ขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินตรา จากระบบงานยอ่ยต่างๆขององคก์ร และส่ือสารขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ี

รวบรวมไดไ้ปยงัผูใ้ชทุ้กคนขององคก์ร 
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2.4 โปรแกรมประเภทวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP)  

โปรแกรมประเภทวางแผนทรัพยากรองค์กรเป็นโปรแกรมท่ีเช่ือมต่อระบบสารสนเทศท่ี

กระจดักระจายอยู่ในแผนกต่างๆ ขององคก์รให้มารวมกนัอยู่เป็นระบบเดียวกนัท่ีสามารถ ให้บริการ

สารสนเทศแก่ทุกๆ คน ทุกๆแผนก ตามความตอ้งการของผูใ้ชส้ารสนเทศภายในองคก์รนั้นๆ ERP เป็น

โปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีถูกพฒันาข้ึนมาสาํหรับใชง้านในหลายธุรกิจไม่ได ้ เฉพาะเจาะจงออกแบบมาเพื่อ

ธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงโดยเฉพาะ ดงันั้นนอกจากโปรแกรม ERP จะตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ใช้ขอ้มูลของทุกคนในองค์กรไดแ้ลว้ยงัตอ้งมีความยืดหยุ่นพอท่ีจะถูกนาํไปใช้งานกบัธุรกิจหลายๆ 

ธุรกิจไดด้ว้ย 

ERP Software ได้รับการออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน เป็นระบบ

ขอ้มูลรวมท่ีลดหรือกาํจดัขอ้มูลท่ีซํ้ าซ้อนในหลายแหล่งขอ้มูล และให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีถูกตอ้งและ

ทนัเวลา การรวมขอ้มูลหมายความรวมถึงรายการขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง เป็นแหล่งขอ้มูลความผิดพลาดของ

ผูใ้ช ้และไม่ทาํใหเ้กิดความผิดพลาดท่ีอาจน าไปสู่ปัญหาการใชง้านอีก นอกจากน้ี ERP Softwareไดรั้บ

การออกแบบเพื่อทดแทนระบบเดิม ผูใ้ช้งานมกัมีความรู้และประสบการณ์ในระบบเหล่านั้น การใช้

ระบบใหม่แทนระบบเดิมหมายถึงการเรียนรู้อีกคร้ัง (Relearn) ทกัษะใหม่และบงัคบัผูใ้ชง้านให้ปฏิบติั

ตาม ซ่ึงอาจช้ีนาํใหเ้ห็นวา่ ERP Software เป็นเร่ืองยากท่ีจะใชง้าน หรืออีกนยัหน่ึงคือ บุคคลท่ีคุน้เคยกบั

ระบบเดิมนอ้ยคนท่ีจะรับรู้ถึงการใชง้าน ERP Software  
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บทที่   3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1   ช่ือและท่ีตั้งสถานประกอบการ 

ช่ือ :  บริษทั   มูราคามิ   แอมพาส(ประเทศไทย)   จาํกดั    (Murakami   Ampas (Thailand) Co.,Ltd.) 

สถานท่ีตั้ง  :   278   ม.4   นิคมอุตสาหกรรมบางปู   ซ.5   ถ.สุขมุวิท   ต.แพรกษา   อ.เมืองสมุทรปราการ   

จ.สมุทรปราการ   10280  โทร   02-709-2856 

 

รูปท่ี   3.1   บริษทั   มูราคามิ   แอมพาส(ประเทศไทย)   จาํกดั     

 

รูปท่ี   3.2   แผนท่ีตั้ง  :  ซอย  5B 
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3.2   ลกัษณะการประกอบการ    

บริษทั   มูราคามิ   แอมพาส(ประเทศไทย)จาํกดั    เป็นบริษทัฯ ร่วมลงทุนระหวา่งไทยและ

ญ่ีปุ่น   โดยเป็นผูผ้ลิตกระจกมองขา้งสาํหรับรถยนตแ์ละยานยนตช์ั้นนาํของประเทศ   เพื่อส่งใหก้บั

ผูผ้ลิตยานยนตท์ั้งในและต่างประเทศ 

3.3   รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปท่ี   3.3   โครงสร้างองคก์ร 

 

3.4   ตําแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

1.แยกเอกสาร ตน้ฉบบัใบกาํกบัภาษี (TAX INVOICE) 

2.คียร์ายงานภาษีซ้ือใน EXCEL 

3.จดัเกบ็เอกสาร TAX  INVOICE , PV เขา้แฟ้ม 

4.อ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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3.5   ช่ือและตําแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

 ช่ือ   :   นางวารินทร์   ธรรมสอน 

 ตาํแหน่ง    :   Suppervior 

3.6   ระยะเวลาท่ีปฏิบตัิงาน 

 ตั้งแต่วนัจนัทร์  ท่ี   14   พฤษภาคม   พ.ศ   2561   ถึง   วนัศุกร์   ท่ี  31  สิงหาคม   พ.ศ   2561    

3.7   ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

3.7.1. ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาเพือ่หาหวัขอ้โครงงาน 

 เร่ิมการรวบรวมรายละเอียดหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากพนกังานท่ีปรึกษา   เพื่อกาํหนดหวัขอ้

รายงานและไดข้อคาํปรึกษาจากพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา   

3.7.2   รวบรวมขอ้มูลโครงงาน    

ไดจ้ากการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานและสมัภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษาและผู ้

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล 

3.7.3.วิเคราะห์ขอ้มูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งต่างๆ เพื่อทาํความเขา้ใจขอ้มูลและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการ

จดัทาํรายงาน 

3.7.4.จดัทาํรูปเล่มรายงาน    

 เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเสร็จกด็าํเนินการจดัทาํรูปเล่มรายงาน   โดยรายละเอียดของรายงาน   ไดม้า

จากการขอเอกสารท่ีสามารถนาํมาเปิดเผยไดจ้ากพนกังานท่ีปรึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลและ

รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีศึกษาระบบบญัชีเจา้หน้ีท่ีหาไดจ้ากแหล่งต่างๆ    

3.7.5.นาํเสนอโครงงาน 

 เม่ือจดัทาํรูปเล่มรายงานเรียบร้อยแลว้   กจ็ะนาํขอ้มูลท่ีไดม้านาํเสนอ   
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ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค 61 มิ.ย 61 ก.ค  61 ส.ค 61 ก.ย 61 

1.ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและ

อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อหาหวัขอ้

โครงงาน 

     

2.รวบรวมขอ้มูลโครงงาน      

3.วิเคราะห์ขอ้มูล      

4.จดัทาํรูปเล่มรายงาน      

5.นาํเสนอโครงงาน      

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

 

3.8   อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

 ฮาร์ดแวร์ 

  คอมพิวเตอร์ 

  เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

  เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

 ซอฟต์แวร์ 

1.โปรแกรม Microsoft   Office  

2.โปรแกรม   ERP 5.2 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบติังานตามโครงงาน 

 

แผนกจดัซ้ือจะนาํเอกสารใบสัง่ซ้ือ/ใบกาํกบัภาษี/ใบแจง้หน้ี มาใหบ้ญัชีดา้นเจา้หน้ี(AP) ทาํการ

บนัทึกบญัชี แลว้ส่งเอกสารให้กบับญัชีดา้นการทาํจ่าย (Payment)  จะทาํเร่ืองการจ่ายให้กบัผูข้าย โดย

บริษทัจะรับวางบิลและทาํการชาํระตามกาํหนดเครดิตเทอมท่ีบริษทักาํหนด   โดยการจ่ายเช็คหรือการ

นาํเช็คเขา้บญัชีธนาคาร 

4.1 วธีิการเตรียมเอกสารใบสําคญัซ้ือ 

4.1.1 ขั้นตอนการเตรียมเอกสารใบสําคญัซ้ือในประเทศ 

 



11 

 

ขั้นตอนการบนัทึกบัญชีในโปรแกรม ERP 

1.1 การบันทึกตั้งหนี ้

 

รูปท่ี 4.1 ลงช่ือเขา้ใชร้ะบบโปรแกรม Intuitive  ERP 

 

 

รูปท่ี 4.2 แสดงหนา้รายการท่ีตอ้งการใชง้าน 

จากรูปท่ี 4.2 เม่ือลงช่ือเขา้สู่ระบบ ERP 5.2 แลว้คลิกเลือก   BUY    > A/P Invoice Entry 



12 

 

หนา้ท่ี 1 

 

รูปท่ี  4.3 หนา้จอแสดงขอ้มูลเจา้หน้ีการคา้ 

จากรูป 4.3 กรอกรายละเอียดเจา้หน้ีการคา้ ดงัน้ี 

1. Vendor ID    ใส่รหสัเจา้หน้ี 

2. Invoice ID    ใส่เลขท่ีใบกาํกบัภาษี 

3. Invoice Date    ใส่วนัท่ีในใบกาํกบัภาษี 

4. Invoice Rcvd Date   ใส่วนัท่ีรับสินคา้ 

5. GL Date   ใส่วนัท่ีบนัทึกบญัชี (วนัท่ีตอ้งตรงกบัวนัรับสินคา้) 

6. Vat Date   ใส่วนัท่ีตามใบกาํกบัภาษี 

7. Invoice Amt (รวม Vat)  ใส่ยอดเงินตามใบกากบัภาษี 

8. Vat Code ID Freight       เลือกประเภทของภาษี VAT 7% 

9. Sales Tax amt (มูลค่า Vat)  ใส่จาํนวนภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกาํกบัภาษี 

10. Invoice Comments   ใส่เลขท่ี PO 

1 2 

3 4 5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 
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11. Batch ID กด NEW ID   เพื่อรันเลขท่ี PV 

คลิกไปหนา้ท่ี 2 เลือก Invoice Lines 

หนา้ท่ี 2 

 

รูปท่ี  4.4 จอภาพแสดงราคาสินคา้ 

 

1. Check Misc. Line คลิกถูกทั้ง 2 ช่อง 

2. Go to Detail คลิกปุ่ม ส่ีเหล่ียม เพื่อไปหนา้ต่อ 
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หนา้ท่ี 3 

 

รูปท่ี 4.5  จอภาพแสดงรายการซ้ือ 

 

1. Gl Acc Nbr   เลือกรหสับญัชีท่ีจะบนัทึกรายการซ้ือดา้นเดบิด 

2. Amt Applied   ใส่จาํนวนเงินก่อน VAT 

3. Reference   ใส่คาํอธิบายรายการซ้ือ 

4. กดปุ่ม Process ระบบจะแสดงกลบัไปหนา้ท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

1 2 
3 

4 
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หนา้ท่ี 4 (กลบัมายงัหนา้ท่ี 2) 

 

รูปท่ี  4.6 จอภาพแสดงการตรวจสอบความถูกตอ้งของราคาสินคา้ 

 

1. ตรวจสอบความถูกตอ้ง (ยอดก่อน VAT , ยอด VAT, ยอดรวม ) 

2. กลบัไปยงัหนา้ท่ี 1 จดเลขท่ี PV และตรวจสอบอีกคร้ังถา้ถูกตอ้งแลว้ใหก้ด Accept 
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1.2 การบันทึกลดหนี ้    

 

รูปท่ี  4.7 จอภาพแสดงใบลดหน้ี 

BUY / Misc. Debit Memo         

1.  Vendor ID   ใส่รหสัเจา้หน้ี       

2.  Debit Meno ID  ใส่เลขท่ีใบลดหน้ี      

3.  Date    ใส่วนัท่ีในใบลดหน้ี      

4.  GL Date   ใส่วนัท่ีบนัทึกบญัชี      

5.  Vat   Code ID Freight  เลือก VAT BUY 7%     

6.  Vat   Date   ใส่วนัท่ีในใบลดหน้ี      

7.  Comments ใส่เลขท่ี PV (ตอ้งใส่เลขท่ี ท่ีต่อจากการคีย ์PV ปกติ และตอ้งไป แกไ้ขท่ี Set 

Auto   Number ดวัย) ระบบจะไม่รันให ้    

1 2 

3 
4 

5 

6
 7 

8 
9 10 

11 
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8.Credit  Acct Nbr  เลือกรหสับญัชีดา้น เครดิต    

9.Debit  Amt   ใส่จาํนวนเงินก่อน VAT      

10.Sales  Tax  Amt  ใส่จาํนวนเงิน VAT     

11.Description   ใส่คาํอธิบาย       

ตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ กด  Accept      

วธีิการแก้ไข  หรือ ลบ          

1.แกไ้ขในหนา้ท่ีคียไ์ดเ้ลย  เสร็จแลว้กด ACCEPT  แลว้ตอ้งกลบัไปหาเลขท่ี TRANSACTION  แลว้

ลบท้ิง         

2.ลบในหนา้ท่ีคียก่์อน แลว้ตอ้งกลบัไปหาเลขท่ี TRANSACTION  แลว้ลบท้ิง  แลว้คียใ์หม่  

 

 

 

รูปท่ี  4.8 แสดงภาพตวัอยา่งใบสาํคญัซ้ือ 
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รูปท่ี 4.9 แสดงภาพตวัอยา่งใบสัง่ซ้ือ 

 

ช่ือ,ที่อยู่บริษัท 
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4.1.2 ขั้นตอนการเตรียมเอกสารใบสําคญัซ้ือต่างประเทศ 

 

 

ขั้นตอนการแปลง Exchange   Rate   ให้เป็นไทยบาทตาม   Term   การค้า 

1.เม่ือไดรั้บ   Invoice จากเจา้หน้ีการคา้แลว้ พนกังานบญัชีจะทาํการแปลงสกุลเงินต่างประเทศให้เป็น

สกลุเงินไทยบาท 

2.เม่ือทาํการแปลงสกลุเงินแลว้ จะส่งเอกสารไปยงัพนกังานบญัชีเจา้หน้ีท่ีบนัทึกขอ้มูลการตั้งหน้ีทาํการ

คียข์อ้มูลเขา้สู่ระบบ 

 

สูตรการแปลง Exchange   Rate   ใหเ้ป็นไทยบาท 

 

USD   =   มูลค่าหนา้    Invoice   ×   Exchange   Rate   (ราคาขายตัว๋แลกเงิน) 

JPY   =   มูลค่าหนา้    Invoice   ×   ( Exchange   Rate)/100 
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ตวัอย่าง 

JPY   =   มลูคา่หน้า   Invoice   ×   ( Exchange   Rate)/100 

         =      236,392  ×   30.33750
100

 

         =      236,392×   0.3033750   THB 

         =      71715.423   THB 
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รูปท่ี  4.10 แสดงภาพตวัอยา่งอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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รูปท่ี 4.11 แสดงภาพตวัอยา่งใบตราส่งสินคา้ 
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รูปท่ี 4.12 แสดงภาพตวัอยา่งใบ PACKING LIST 

4.2 การบันทึกรายงานภาษซ้ืีอ 
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 1.ในแต่ละวนัเม่ือทาํการแยกต้นฉบับใบกาํกับภาษี เจ้าหน้าท่ีบัญชีจะทาํการบันทึกข้อมูล

ใบกาํกบัภาษีในโปรแกรม Microsoft   Excel ทุกวนัตามแบบฟอร์มท่ีสรรพากรกาํหนด 

 2.ส้ินเดือนเจา้หนา้ท่ีบญัชีจะทาํการนาํขอ้มูลท่ีบนัทึกรายงานภาษีซ้ือมาเปรียบเทียบกบัรายงาน

ภาษีซ้ือในโปรแกรม   ERP   ท่ีบนัทึกบญัชีรายวนัมาตรวจยอดให้ตรงกนัแลว้ทาํการหักออกกรณีท่ี

บริษทัฯไดรั้บการลดหน้ี 

 3.  เม่ือยอดตรงกันแล้ว   เจ้าหน้าท่ีจะทาํการปร้ินรายงานภาษีซ้ือมาให้กับผูอ้นุมติัทาํการ

ตรวจสอบและทาํการยืน่ภาษีซ้ือ (ภพ.30) 

 

รูปท่ี  4.13 แสดงภาพตวัอยา่งรายงานภาษีซ้ือ 
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รูปท่ี  4.14 แสดงภาพตวัอยา่งใบปะหนา้รายงานภาษีซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลจากการจัดทําโครงงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 

31 สิงหาคม 2561 ณ บริษทั มูราคามิ แอมพาส(ประเทศไทย) จาํกดั  ทาํใหไ้ดรั้บประโยชน์ดงัน้ี 

1. ทาํให้ทราบถึงระบบบัญชีเจ้าหน้ีของบริษทั มูราคามิ แอมพาส(ประเทศไทย) จาํกัด    

เช่น  การบันทึกรายการเจ้าหน้ีท่ีสําคัญ และเก่ียวข้องกับระบบบัญชีเจ้าหน้ีของบริษัท ฯ โดย

สามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานไดจ้ริงต่อไป 

2.  ทาํให้ทราบถึงวิธีการปฏิบติังานของระบบบญัชีเจา้หน้ีในประเทศและต่างประเทศของ

บริษทั   มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จาํกดั   ตลอดจนมีความรู้   ความเขา้ใจวิธีการคาํนวณและ

บนัทึกอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของระบบบญัชีเจา้หน้ี    

5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาโครงงาน 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีการติดต่อธุรกรรมสั่งซ้ือสินคา้จากต่างประเทศ   ทาํใหก้ารบนัทึกบญัชี

จาํเป็นต้องแปลงค่าเงินให้เป็นสกุลตราต่างประเทศ   ซ่ึงทาํให้มีการบันทึกจาํนวนเงินเจ้าหน้ี

ผดิพลาด   เช่น 

1. บริษทัฯ จะใช้อตัราแลกเปล่ียนของแต่ละวนัในการแปลงค่าเงินบาท โดยอา้งอิงจาก

ธนาคารพานิช (ธนาคารกรุงเทพ) ท่ีประกาศเป็น 3 อตัราในเวลา 1 วนั   ซ่ึงอาจทาํให้ผูป้ฏิบติังาน

เกิดความสบัสนในการอา้งอิงการคาํนวณจาํนวนเงินเจา้หน้ีต่างประเทศ  

   2. เกิดขอ้ผดิพลาดในใบกาํกบัสินคา้ของผูข้าย 

5.1.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

1. ผูป้ฏิบติังานควรกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนท่ีใชอ้า้งอิงในแต่ละวนัเพียง 1 อตัราเท่านั้น ใน

การคาํนวณราคาสินคา้ เพื่อลดความสบัสนของผูป้ฏิบติังาน 

2. ผูป้ฏิบติังานควรตรวจทานความถูกตอ้งของขอ้มูลในกาํกบัสินคา้ของผูข้ายกบัเอกสาร

ใบสัง่ซ้ือและใบรับของ 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดขีองการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ทําให้ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมการบันทึกบัญชีมากข้ึน เช่น Microsoft Office และ

โปรแกรม ERP ในการศึกษาและการปฏิบติังาน 

2. ไดเ้รียนรู้วิธีการปฏิบติังานทางดา้นบญัชีอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากกิจการมีรูปแบบการ

ดาํเนินงานท่ีเป็นมาตรฐาน 

3. ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผูอ่ื้นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมการ

ปฏิบติังานจริง 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. การปฏิบติังานสหกิจคร้ังน้ี บริษทัใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารและปฏิบติังานทางดา้น

บญัชีเป็นส่วนใหญ่ ทาํใหผู้จ้ดัทาํเกิดขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังานในช่วงแรก    

2. ขาดทกัษะในการใชโ้ปรแกรม และ อุปกรณ์ในการปฏิบติังานในช่วงแรก 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน 

1. หมัน่สอบถามพนกังานท่ีปรึกษา   เพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

2. ศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต 
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รูปท่ี 1 เรียกเลขตั้งหน้ีเจา้หน้ีการคา้

รูปท่ี 2 ติดแทบ็สินทรัพย ์



 

 

 

รูปท่ี  3  อาจารยท่ี์ปรึกษาออกนิเทศ 

 

 

 

รูปท่ี 4 นาํเสนอรายงานต่อพนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 



 

 

 

 

รูปท่ี  5 นาํเสนอ PowerPoint  

 

 

 รูปท่ี 6 พนกังานแผนกบญัชี 
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