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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ตลอดระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจในช่วงระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่วนัท่ี 14พฤษภาคม 

2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ท่ีไดรั้บหมอบหมาย ณ บริษทั กฤษฎา กู๊ดคาร์  ท าใหท้ราบถึง

กระบวนการในการปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง และรูปแบบในการท างาน นอกเหนือจากต าราเรียนใน

หอ้งเรียน หรือทฤษฏีต่างๆ  ตั้งแต่ขั้นตอนการแบ่งจดัหมวดหมู่เอกสาร แบ่ง จ าแนกเอกสารต่างๆ  

จนถึงการน าเอกสารมาบนัทึกลงโปรแกรมบญัชี Forcarsoft ท่ีทางบริษทัไดน้ ามาใชใ้นการ

ปฏิบติังานในการบนัทึกบญัชีต่างๆ เพื่อใหก้ารเก็บขอ้มูลของระบบต่างๆไดอ้ยา่งแม่นย า ถูกตอ้ง

และมีความสะดวกเป็นอยา่งมาก 

 ดงันั้น คณะผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีรายไดธุ้รกิจรถยนตมื์อสอง

ข้ึน เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีรายไดข้องธุรกิจรถยนตมื์อสอง  ไปศึกษาและมีความรู้

ในการบนัทึกบญัชีไดอ้ยา่งง่ายข้ึน โดยผูจ้ดัท าไดส้นใจในการบนัทึกบญัชีรายไดข้องธุรกิจรถยนต์

มือสอง  ซ่ึงเป็นธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือมาขายไปของสินคา้ ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ีผูจ้ดัท าจึงท า

โครงงานน้ีข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นคู่มือในการศึกษาการซ้ือขาย บนัทึกบญัชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และออก

ใบก ากบัภาษีขายในบริษทั ซ่ึงจะช่วยใหผู้ด้ าเนินงานเขา้ใจขั้นตอนดงักล่าวไดง่้ายยิง่ข้ึนและผูจ้ดัท า

หวงัวา่จะมีประโยชน์ต่อผูอ่้านคู่มือน้ีต่อไป 

1.2วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1. เพื่อศึกษาถึงการปฏิบติังานจริงในส่วนระบบบญัชีธุรกิจรถมือสอง 

 2. เพื่อน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้จากทฤษฎีมาใชใ้นการปฏิบติังานจริงในอนาคต 

 3. เพื่อใหท้ราบถึงขั้นตอนการด าเนินงานบนัทึกขอ้มูลทางบญัชี ในระบบ Forcarsoft ของ

ธุรกิจบริการจดัการรถยนต ์ 

 4. เพื่อเป็นคู่มือการบนัทึกบญัชีธุรกิจรถมือสองส าหรับผูท่ี้สนใจ 
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1.3ขอบเขตของโครงงำน 

 1. ขอบเขตดา้นสถานท่ี ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติัสหกิจศึกษา ณ แผนกบญัชีรายได ้

 2. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติัสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง

     วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

 3. ขอบเขตดา้นการปฏิบติังาน ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขั้นตอนการบนัทึกบญัชีรายไดข้องธุรกิจ

     รถยนตมื์อสอง ตั้งแต่ค าสั่งซ้ือของลูกคา้ การรับรถ การรับเงิน ตลอดจนการบนัทึกบญัชี    

     และการน าส่งภาษี 

 4. ขอบเขตดา้นเคร่ืองมือ ขั้นตอนในการจดัท าผูป้ฏิบติังาน จะตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์ 2 ระบบ 

    ไดแ้ก่ ระบบ Forcarsoft และ Microsoft Excel  ในการบนัทึกบญัชีซ้ือขายของกิจการ 

1.4ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1. ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการขายรถยนตมื์อสองของทางบริษทั 

 2. ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการบนัทึกในระบบ Forcarsoft 

 3. ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการด าเนินงานบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีและภาษี ในระบบ    

     Forcarsoft 

 4. สามารถน าความรู้ท่ีไดเ้ก่ียวกบัโปรแกรมไปประยกุตใ์ชก้บัชีวติการท างานในอนาคต 

 

 

 

 

 

 



3 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การจดัท าโครงงานเร่ือง “เป็นธุรกิจท่ีซ้ือ-ขายรถยนตมื์อสอง ซ่ึงการจดัท าโครงงานคร้ังน้ี

จะศึกษาถึงระบบรายไดต้ั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซ้ือรถยนตมื์อสองของลูกคา้ และของบริษทั การรับรถ 

การรับเงิน ตลอดจนการบนัทึกบญัชี และภาษี   ผูจ้ดัท าไดท้บทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 ความหมายของการบัญชี 

 การบญัชี (Accounting) คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และสรุปขอ้มูล

เก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี คือ การใหข้อ้มูลทาง

การเงินซ่ึง เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหลายฝ่ายในกิจกรรมของกิจการ 

 จากค านิยามขา้งตน้ ความหมายของการบญัชีสรุปไดด้งัน้ี การบญัชี หมายถึง การรวบรวม

วเิคราะห์การจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อน-หลงั ในรูป

ของเงินตราและจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ รวมถึงการสรุปขอ้มูลในรูปของรายงานทางการเงิน 

2.2 การวเิคราะห์สภาวะการด าเนินงานของธุรกจิเต้นท์รถยนต์ 

 ในการวเิคราะห์สภาวะการด าเนินงานธุรกิจเตน้ทร์ถยนตมื์อสองน้ีเพื่อใหค้ลอบคลุมใน

ประเด็นต่างๆในการแข่งขนัทางธุรกิจไดพ้ิจารณาเลือก Five-Force Model ซ่ึงมีความเหมาะสมกบั

ลกัษณะธุรกิจ เพราะพิจารณาตามปัจจยั 5 ประการดงัน้ี  

ข้อจ ากดัในการในการเข้าสู่อุสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่  

 การเขา้สู่ธุรกิจเตน้ทร์ถยนตมื์อสองของคู่แข่งขนัรายใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อ

ผูป้ระกอบการเดิมท่ีมีอยูใ่นธุรกิจได ้ดงันั้นขอ้จ ากดัในการเขา้สู่ธุรกิจยืง่มีมากก็จะส่งผลดีต่อผู ้

ประกอบกสนเดิมท่ีอยูใ่นธุรกิจมากเท่านั้น ซ่ึงขอ้จ ากดัดงักล่าวประกอบดว้ยการประหยดัเน่ืองจาก

ขนาด (Economics of  Scale) เน่ืองจากผูท่ี้จะเขา้มาแข่งขนัท าธุรกิจใหม่ในตลาดจะตอ้งพบกบัแรง

กดดนัอนัเน่ืองมาจากการประหยดัดา้นตน้ทุน ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึงการซ้ือรถยนตมื์อสองเขา้มาใน

เตน้ท ์ทั้งท่ีจ านวนสินคา้ หรือรถยนตมื์อสองยิง่มีมากเท่าไหร่ก็จะยืง่ส่งผลดีกบัการตลาดในการขาย

ดว้ยเน่ืองจากมีตวัเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคไดเ้ลือก แต่ในทางกลบักนัการซ้ือรถเขา้มาในช่วงแรกของ
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ธุรกิจจะเกิดตน้ทุนข้ึนตามปริมาณรถท่ีซ้ือเขา้มามาก-นอ้ยเช่นกนั รวมถึงในเร่ืองของการ

ประชาสัมพนัธ์เชนการลงโฆษณาในส่ือพิมพต่์างๆ ก็ตอ้งท ามากกวา่คู่แข่งรายเก่าท่ีมีช่ือเสียง และ

ฐานลูกคา้อยูแ่ลว้ นอกจากน้ีความแตกต่างของสินคา้ และบริการ(Product Differentiation) ของ

ธุรกิจน้ีอยูท่ี่ปริมาณรถ ราคา และคุณภาพ ซ่ึงคู่แข่งรายเก่ามกัมีความไดเ้ปรียบดา้นประสบการณ์

มากกวา่คู่แข่งขนัรายใหม่ไม่วา่จะเป็นการเลือกซ้ือรถทั้งชนิด ยีห่อ้ สี สภาพ ราคา รวมถึงมีเครือข่าย

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงความน่าเช่ือถือท่ีมกัจะมีมากกวา่คู่แข่งขยัรายใหม่ อยา่งไรก็ตามคู่แข่งขนั

รายใหม่ อาจมีความไดเ้ปรียบในแง่สินคา้คงคลงัท่ีมีระยะไม่ยาวนกั และสามารถเลือกหารถรุ่น

ใหม่ๆ มากกวา่ รวมถึงความสามารถในการบริหารจดัการธุรกิจสมยัใหม่ท่ีสามารถเขา้ถึงลูกคา้อ่ืน

ไดดี้กวา่ 

ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

 ข้ึนอยูก่บัจ านวนคู่แข่งในอุตสาหกรรมซ่ึงพบวา่ในธุรกินเตน้ทร์ถยนตมื์อสองมีจ านวน

ผูป้ระกอบการอยูเ่ป็นจ านวนมาก แต่มกัมีท่ีตั้งในละแวกเดียวกนัในลกัษณะคลสัเตอร์ (Cluster) เพื่อ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ดงันั้นแต่ละเตน้ทจ์ะตอ้งสร้างความโดดเด่นของตนเองใหช้ดัเจน 

เช่นมีบริการเสริมและการรับประกนัคุณภาพสินคา้ อยา่งไรก็ตามลกัษณะธุรกิจเตน้ทร์ถยนตมื์อสอง

นั้นจ าเป็นตอ้งมีการสร้างพนัธมิตรในทางธุรกิจเพราะลกัษณะสินคา้ไม่เหมือนกนั 100% จึงมกัมี

การประสานงาน หมุนเวยีนสินคา้ระหวา่งกนั คือเพิ่มความหลากหลายของสินคา้ ดงันั้น

ความสามารถในการแข่งขนัจึงข้ึนกบัเครือข่ายประสบการณ์ และความน่าเช่ือถือ กาแข่งขนัในทาง

การตลาด เช่นการตดัราคา การประชาสัมพนัธ์ จึงไม่รุนแรงมากนกั 

 ตลาดของธุรกิจเตน้ทร์ถยนตมื์อสองมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเน่ืองจากรายไดข้องประชากรเพิ่ม

สูงข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ จากระดบัรายไดน้อ้ย สู้ระดบัรายไดป้านกลางต ่า แต่ยงัไม่ถึงกบัท่ีจะ

สามารถซ้ือรถยนตใ์หม่ได ้ประกอบกบัการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรท่ีมีรายไดป้านกลางต ่า สู่

รายไดป้านกลางสูง ท าใหมี้การเปล่ียนถ่ายกนัไปสู่การใชร้ถยนตค์นัใหม่ ท าใหมี้อุปทานในตลาด

มากข้ึน ท าใหธุ้รกิจน้ีมีแนวโนม้จะเติบโตทั้งดา้น Supply Push และ Demand Pull  

ความเส่ียงจากสินค้าทดแทน 

 สินคา้ทดแทนธุรกิจเตน้ทร์ถยนตมื์อสอง ไดแ้ก่รถมือหน่ึงท่ีมีคุณภาพดีกวา่ แต่มีราคาไม่

ต่างกนัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงปี 2012 ท่ีรัฐบาลมีนโยบายรถยนตค์นัแรกท าใหผู้บ้ริโภคเกิด

การเปรียบเทียบ และหากมีก าลงัคนซ้ือมากพอ ก็จะเนน้ไปซ้ือรถยนตใ์หม่มากกวา่ นอกจากน้ีการ
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ปรับปรุง พฒันาระบบการขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบการขนส่งทางราง ท าใหมี้ความ

กงัวลวา่ จะท าใหต้ลาดรถยนตท์ั้งรถยนตใ์หม่ และรถยนตมื์อสองจะหดตวัลง แต่หากพิจารณาใน

มุมกลบัวา่รถยนตจ์ะถูกใชใ้นลกัษณะการเช่ือมต่อ (Connection) ในระยะทางกบัรถยนตมื์อสอง ก็

จะเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมอีกทางหน่ึง จึงเห็นวา่ในประเด็นน้ีจะเป็นลกัษณะของสินคา้ท่ีเก้ือกลูกนั

มากกวา่ (Complimentary goods) 

อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ 

  ผูซ้ื้อมีอ านาจต่อรองสูง เน่ืองจากปัจจุบนัมีปริมาณเตน้ทร์ถยนตเ์พิ่มข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ือง ส่งผลใหผู้ซ้ื้อมีทางเลือกมากข้ึน ประกอบกบัปัจจุบนัมีช่องทางการจ าหน่ายอ่ืนๆ เช่น

อินเตอร์เน็ต ท่ีท าใหผู้ซ้ื้อมีอ านาจต่อรองมากข้ึน 

อ านาจต่อรองของผู้ขายวตัถุดิบ หรือผู้ขายรถยนต์มือสอง  

 ผูข้ายสามารถเลือกหาเตน้ทร์ถยนตไ์ดส้ะดวก และมีทางเลือกมากข้ึน สามารถเปรียบเทียบ

เพื่อเลือกราคาท่ีดีท่ีสุดได ้และกรณีท่ีมีรถยนตม์าก สามารถขายผา่นการประมูล ซ่ึงจะท าใหไ้ดร้าคา

ท่ีดีกวา่นอกจากน้ีผูข้ายสามารถประกาศขายทางอินเตอร์เน็ต หรือขายผา่นเครือข่ายของตนเอง 

(เพื่อน ญาติ) จึงจดัไดว้า่อ านาจต่อรองของผูข้ายมีอยูสู่งเช่นกนั 

2.3 การใช้หลกัการของระบบแนะน ากบัระบบแนะน าเต้นท์รถยนต์มือสอง 

 เพื่อให้ระบบแนะน าสนบัสนุนการตดัสินใจ กรณีศึกษาเตน้ทร์ถยนตมื์อสอง เขตตล่ิงชนั 

กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูใ้ช ้ผูว้จิยัจึงได้

ศึกษาเก่ียวกบั ระบบแนะน า (Recommender System) โดยมุ่งหวงัวา่จะน าหลกัการ Recommender 

System มาใชใ้น การพฒันาระบบแนะน าเตน้ทร์ถยนตมื์อสอง ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวา่ 

• ระบบแนะน าเตน้ทร์ถยนตมื์อสองเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีช่วยคดักรองเตน้ท์

รถยนต ์มือสองท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชจ้ากเตน้ทร์ถยนตมื์อสองท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวน

มาก 

• ระบบแนะน าจะท างานไดต้อ้งอาศยัขอ้มูลท่ีส าคญั 2 ส่วน คือ ขอ้มูลอธิบายความชอบ

โดยรวม ของผูใ้ชท่ี้มีต่อเตน้ทร์ถยนตมื์อสองและขอ้มูลอธิบายลกัษณะของเตน้ทร์ถยนตมื์อ

สอง โดยความชอบของผูใ้ช ้อธิบายดว้ยคะแนนท่ีเป็นตวัเลข (Rating Score) ท่ีมีค่าอยู่

ในช่วงท่ีแน่นอน เช่น 1 หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด และ 5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
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เป็นตน้ ระบบแนะน าท่ีใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลความชอบโดยรวมของผูใ้ช ้ท่ีมีต่อเตน้ท์

รถยนตมื์อสองเพียงอยา่งเดียวเรียกวา่ระบบผูแ้นะน าแบบเกณฑเ์ดียว (Single Criteria) ซ่ึง

ใช ้วธีิการด าเนินงานท่ีแบ่งไดเ้ป็น 2 วธีิคือ Content-based และCollaborative Filtering 

 วธีิแนะน าแบบ Content-based จะประเมินค่าความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งเตน้ทร์ถยนตมื์อ

สองท่ีจะถูก แนะน าใหก้บัผูใ้ชก้บัเตน้ทร์ถยนตมื์อสองท่ีผูใ้ชคุ้น้เคยและชอบในอดีต โดยพิจารณา

เน้ือหาหรือขอ้มูลท่ีอธิบาย ลกัษณะของเตน้ทร์ถยนตมื์อสองนั้นๆ และเลือกท่ีจะแนะน าเตน้ท์

รถยนตมื์อสองท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั เตน้ทร์ถยนตมื์อสองท่ีผูใ้ชคุ้น้เคยและชอบมากในอดีต  

 ส่วนวธีิแนะน าแบบ Collaborative Filtering จะประเมินค่าความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งผูใ้ช้

ปัจจุบนั (Active User) กบัผูใ้ชค้นอ่ืนๆ (Neighbors) ในระบบ และเลือกท่ีจะแนะน าเตน้ทร์ถยนต์

มือสองท่ีไดรั้บ คะแนนความพึงพอใจ (Rating) จากผูใ้ชค้นอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัผูใ้ชปั้จจุบนัมาก

ท่ีสุด  

 นอกจากสองวธีิดงักล่าวแลว้ ยงัมีอีกหลายวธีิท่ีถูกพฒันาข้ึน เช่น Demographic Based และ 

Knowledge Based เป็นตน้ 

  วธีิการแนะน าแบบพื้นฐานต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้นั้น มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั 

นกัวจิยับางท่าน น าวธีิการแนะน าแบบพื้นฐานต่างๆ หลากหลายวธีิมาผสมผสานกนั เพื่อปรับปรุง

คุณภาพการแนะน าใหมี้ความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน โดยพยายามรักษาขอ้ดีและขจดัขอ้เสียของแต่ละวธีิ

ท่ีน ามาผสมผสานกนัใหไ้ดม้ากท่ีสุด วธีิการแนะน าในลกัษณะน้ีเรียกวา่ Hybrid Approach  

 นอกจากวธีิ Hybrid Approach แลว้ นกัวจิยับางท่านใหค้วามสนใจวธีิการแนะน าท่ีพิจารณา

ถึง ความชอบโดยรวมของผูใ้ชจ้ากความชอบท่ีมีต่อลกัษณะต่างๆ ของเตน้ทร์ถยนตมื์อสองมากกวา่

หน่ึงลกัษณะ แทนท่ีจะพิจารณาเพียงลกัษณะความชอบโดยรวมเพียงอยา่งเดียว เรียกวา่ วธีิการ

แนะน าแบบหลายเกณฑ ์(Multi-Criteria Approach) ขอ้ดีคือเม่ือระบบมีขอ้มูลท่ีจะสามารถวเิคราะห์

และท าความเขา้ใจลกัษณะ ความชอบของผูใ้ชไ้ดม้ากข้ึนส่งผลใหส้ามารถแนะน าส่ิงท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการของผูใ้ชม้ากยิง่ข้ึน แต่ก็มีขอ้เสีย คือระบบจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลตอบกลบัจากผูใ้ชเ้พื่อน ามา

ท าการวเิคราะห์มากข้ึน ซ่ึงนบัวา่เป็นการสูญเสีย ทรัพยากรในการรวบรวมและการประมวลผล

ขอ้มูลซ่ึงผูว้จิยัจ าเป็นตอ้งพิจารณาดว้ยเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม ผูว้จิยัเช่ือวา่การพิจารณาความชอบของ

ผูใ้ชท่ี้มีต่อลกัษณะต่างๆ ของเตน้ทร์ถยนตมื์อสองมากกวา่หน่ึงลกัษณะ จะสามารถเพิ่มคุณภาพ

ใหก้บัระบบผูแ้นะน าในดา้นความหลากหลายได ้ 
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 ดงันั้นจากการศึกษารายละเอียดเก่ียวกบั Recommender System ของผูว้ิจยัดงัท่ีกล่าวไว้

ขา้งตน้ สรุปวา่ Recommender System ท่ีผูว้จิยัพิจารณาแลว้วา่เหมาะสมในทุก ๆ ดา้นกบังานวจิยั

เร่ืองการใช ้ระบบแนะน าสนบัสนุนการตดัสินใจ กรณีศึกษาเตน้ทร์ถยนตมื์อสอง เขตตล่ิงชนั 

กรุงเทพมหานคร คือ การแนะน าแบบอิงเน้ือหา (Content-Base Recommendation) 

Web Site ทีม่ีการแนะน าเต้นท์รถยนต์มือสอง 

 ในการศึกษา Web Site ท่ีมีการแนะน าเตน้ทร์ถยนตมื์อสองนั้น เหตุผลเพื่อใหท้ราบถึง

ความสามารถของระบบแนะน าเตน้ทร์ถยนตมื์อสองท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนั ซ่ึงจากขั้นตอนน้ีพบวา่ Web 

Site ของประเทศไทยมีการน าทฤษฎี Recommender System มาใชก้บัระบบแนะน าเตน้ทร์ถยนตมื์อ

สองนอ้ยมากจน แทบไม่มีการน ามาใชเ้ลย จะมีอยูบ่า้งเฉพาะในส่วนของการแนะน ารถยนตมื์อสอง

ซ่ึงไม่ใช่การแนะน าเตน้ทร์ถยนตมื์อสอง  

 

 

รูปท่ี2.3 หนา้ Web Siteของบริษทักฤษฎา กู๊ดคาร์ จ ากดั 
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2.4 มาตราฐานการบัญชีฉบับที ่18 

ค าาศพัทท่ี์ใชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมีความหมายโดยเฉพาะ ดงัต่อไปน้ี 

รายได้  หมายถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหกั ค่าใชจ่้าย) ในรอบระยะเวลาบญัชี

ซ่ึงเกิดข้ึนจาก กิจกรรมตามปกติของกิจการ เม่ือกระแสรับนั้นส่งผล ใหส่้วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินทุนท่ี ไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่าย เพื่อโอนหน้ี สินใน

รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ ระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า (ดูมาตรฐาน การรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

การขายสินค้า 

กิจการตอ้งรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี  

 1. กิจการไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บั

     ผูซ้ื้อแลว้ 

  2. กิจการไม่เก่ียวขอ้งในการบริหารสินคา้อยา่งต่อเน่ืองในระดบัท่ีเจา้ของพึงกระท าหรือ

    ไม่ไดค้วบคุมสินคา้ท่ีขายไปแลว้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 3. กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 4. มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น 

     และ 

 5. กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีอาจเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากรายการนั้น

     ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

การให้บริการ 

 เม่ือผลของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ กิจการ

ตอ้งรับรู้รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการเป็นรายไดต้ามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน ผลของรายการสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข

ทุกขอ้ต่อไปน้ี 
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 1. กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 2. มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น

 3. กิจการสามารถวดัขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานได ้อยา่ง

     น่าเช่ือถือ และ 

 4. กิจการสามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้และตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อท าให้รายการ

     นั้นเสร็จสมบูรณ์ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ2 

การรับรู้รายได้ตามขั้นความส าเร็จของรายการ เรียกวา่ วิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ ตามวธีิน้ี

กิจการตอ้งรับรู้รายไดใ้นงวดบญัชีท่ีมีการใหบ้ริการ การรับรู้รายไดต้ามเกณฑด์งักล่าวใหข้อ้มูล ท่ี

เป็นประโยชน์เก่ียวกบัขอบเขตของบริการท่ีใหแ้ละผลการปฏิบติังานระหวา่งงวด มาตรฐาน การ

บญัชีฉบบัท่ี11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (เม่ือมีการประกาศใช)้ ไดก้ าหนด ใหมี้การ

รับรู้รายไดต้ามเกณฑน้ี์ดว้ย ขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวสามารถใช ้ปฏิบติัการ

รับรู้รายไดส้ าหรับการใหบ้ริการและการรับรู้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดน้ั้น 

 กิจการจะรับรู้รายไดไ้ดต่้อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการนั้น อยา่งไรก็ตาม เม่ือมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเก่ียวกบั จ านวนเงิน

ท่ีจะเรียกเก็บไดแ้ละไดรั้บรู้เป็นรายไดแ้ลว้จ านวนเงินท่ีกิจการไม่สามารถเรียกเก็บได ้หรือจ านวน

เงินท่ีจะไดรั้บคืนไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่อีกต่อไป ใหรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้าย แทนท่ีจะน าไป

ปรับปรุงกบัจ านวนรายไดท่ี้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกโดยทัว่ไป  

ดอกเบีย้ ค่าสิทธิและเงินปันผล 

 กิจการรับรู้รายไดใ้นรูปดอกเบ้ีย ค่าสิทธิและเงินปันผล ท่ีเกิดจากการใหผู้อ่ื้นใชสิ้นทรัพย ์

ของกิจการ ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 30 เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 1. มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของรายการนั้น 

     และ 

 2. กิจการสามารถวดัมูลค่าของจ านวนรายไดไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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รายได้ดอกเบีย้ ค่าสิทธิและเงินปันผล ต้องรับรู้ตามเกณฑ์ต่อไปนี ้

 1. ดอกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (ดูมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้

     และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ 

 2. ค่าสิทธิตอ้งรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง  

 3. เงินปันผลตอ้งรับรู้เม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 กิจการจะรับรู้รายไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการนั้น อยา่งไรก็ตาม เม่ือมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึนเก่ียวกบัจ านวนเงิน

ท่ีจะเรียกเก็บไดแ้ละไดรั้บรู้เป็นรายไดแ้ลว้ จ านวนเงินท่ีกิจการไม่สามารถเรียกเก็บไดห้รือจ านวน

เงินท่ีจะไดรั้บคืนไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่อีกต่อไป ใหรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายและไม่น าไป

ปรับปรุง กบัจ านวนรายไดท่ี้รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

การเปิดเผยข้อมูล 

1. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

• นโยบายการบญัชีท่ีกิจการใชใ้นการรับรู้รายไดซ่ึ้งรวมถึงวิธีก าหนดขั้นความส าเร็จของ

รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ  

• จ านวนรายไดแ้ต่ละประเภทท่ีมีนยัส าคญัท่ีรับรู้ระหวา่งงวดซ่ึงรวมถึงรายการต่อไปน้ี 

• การขายสินคา้  

• การใหบ้ริการ  

• ดอกเบ้ีย  

• ค่าสิทธิ  

• เงินปันผล และ 

•  จ านวนรายไดท่ี้เกิดจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการซ่ึงรวมอยูใ่นรายไดแ้ต่ละประเภท

ท่ีมีนยัส าคญั 

2. กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนตามขอ้ก าหนดของ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี37  
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2.5 การจัดท ารายงานภาษีซ้ือ และรายงานภาษีขาย 

 

ตวัอยา่งใบภาษีซ้ือ 

 

รูปท่ี 2.5 ตวัอยา่งใบภาษีจากลานประมูล 

 

ภาษีซ้ือ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการไดจ่้ายใหก้บัผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการท่ีเป็น

ผูป้ระกอบการจดทะเบียน เม่ือซ้ือสินคา้หรือช าระค่าบริการเพื่อใชใ้นการประกอบกิจการของ

ตนเองหากภาษีซ้ือเกิดข้ึนในเดือนนั้น ไม่ค านึงวา่สินคา้ท่ีซ้ือมานั้นจะขายหรือน ามาใชใ้นการผลิต

ในเดือนใดก็ตาม 
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 ระบบบัญชีเต้นท์รถ 

 ธุรกิจขายรถยนตมื์อสอง เป็นธุรกิจซ้ือมาขายไปโดยส่วนใหญ่ ไม่ใช่เป็นการขายบริการ

โดยหลกัเพราะตอ้งมีสินคา้ คือรถยนต ์ส่วนประกอบของธุรกิจเตน้ทร์ถจะประกอบไปดว้ย เร่ิมตน้

ธุรกิจขายรถยนต ์หรือเตน้ทร์ถ รับรู้รายได ้รายจ่ายใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธ์ิ (Accrual Basic) หรือ เกณฑค์ง

คา้ง ธุรกิจประเภทน้ีคงตอ้งจดภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจากรายได ้1 รอบปีน่าจะเกิน 1.8 ลา้นบาท ตาม

พระราชกฎษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการก าหนดมูลค่าของฐานภาษีของ

กิจการขนาดยอ่ม ซ่ึงผลของพระราชกฤษฎีกาฯ ท าใหก้ารประกอบกิจการท่ีมีมูลค่าของฐานภาษีต่อ

ปีไม่เกิน 1.8 ลา้นบาท ไดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ถา้หากปีใดมูลค่าฐานภาษีเกินกวา่ 1.8 ลา้น

บาท ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่ค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 ภายใน 30 วนั นบัแต่

วนัท่ีมีมูลค่าของฐานภาษีเกินกวา่ 1.8 ลา้นบาท 

 ส าหรับรายไดห้ลกัของกิจการก็มาจาก ค่าขายรถยนตมื์อสอง ลูกคา้โดยส่วนใหญ่ตาม

หลกัการบญัชี ไม่น่าจะเป็นบุคคลทัว่ไป เน่ืองจากลูกคา้แต่ละรายท่ีมาซ้ือรถยนตมื์อสอง นอ้ยมากท่ี

จะถือเงินสดมาเตม็จ านวนในราคารถยนต ์เพราะจะตอ้งผา่นไฟแนนทเ์กือบทุกราย เพราะฉะนั้น

ลูกคา้ของเตน้ทร์ถยนตโ์ดยส่วนใหญ่ก็คือไฟแนนท ์เน่ืองจากเม่ือไฟแนนทใ์หเ้ช่าซ้ือรถยนต ์

กรรมสิทธ์ิในรถยนตเ์ป็นของไฟแนนท ์ส่วนผูซ้ื้อท่ีไปใชบ้ริการเช่าซ้ือเป็นผูค้รอบครองรถยนต ์ไม่

มีสิทธ์ิในการขายทรัพยสิ์นนั้นเองโดยไม่ผา่นไฟแนนท ์เน่ืองมีการตกลงซ้ือขายรถยนต ์ผูท่ี้ตอ้งการ

ซ้ือก็ตอ้งวางเงินดาวน์ และยืน่หลกัฐานขอกูจ้ากไฟแนนท ์เม่ือไฟแนนทอ์นุมติัการเช่าซ้ือคร้ังน้ี 

เตน้ทร์ถมือสอง ก็ตอ้งออกใบเสร็จรับเงินไปยงั ไฟแนนท ์ไม่ใช่ออกใหผู้ซ้ื้อรถยนต ์ตามราคา

รถยนตท่ี์มีการตกลงซ้ือขาย ซ่ึงรวมค่าเงินดาวน์ดว้ย ท าใหธุ้รกิจเตน้ทร์ถ มีรายไดจ้ากการขาย ส่วน

ลูกคา้มีน าเงินมาช าระค่ารถยนตเ์ตม็จ านวน เตน้ทร์ถ ก็ตอ้งออกใบเสร็จรับเงินเป็นช่ือลูกคา้ เตม็

จ านวนเช่นเดียวกนั ก็ถือวา่ ธุรกิจเตน้ทร์ถ มีรายไดจ้ากการขาย รถยนตค์นัดงักล่าวเช่นเดียวกนั 

 รายไดอี้กส่วนน่าจะมาจากรายไดก้ารฝากขาย ลูกคา้น ารถยนตม์าจอดไวใ้นเตน้ทร์ถแลว้ตั้ง

ราคาขาย ธุรกิจเตน้ทร์ถ จะมีรายไดจ้ากค่าบริการขายฝาก หลงัจากขายรถยนตซ่ึ์งมีสินคา้ขายฝาก 

กิจการตอ้งออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าบริการ ไม่ควรออกใบเสร็จทั้งจ านวนราคารถยนต ์เพราะจะ

ท าใหกิ้จการมีรายไดสู้งเกินจริง มีผลท าใหเ้สียภาษีเงินไดสู้ง 

 ธุรกิจเตน้ทร์ถ มีค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง ค่าใชจ่้ายอยา่งแรกก็คือ รถยนต ์ซ่ึงเป็นตน้ทุนขายตวั

แรกหา้มคิดค่าเส่ือมราคา ไม่เหมือนกบัพาหนะท่ีใชใ้นธุรกิจท่ีคิดค่าเส่ือมราคาได ้เน่ืองจากรถยนต์

ของธุรกิจเตน้ทร์ถเป็นสินคา้ ในปลายงวดจะตอ้งปรากฎเป็นสินคา้คงเหลือในงบดุล ส่วนตน้ทุน
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ขาย คือ สินคา้คงเหลือตน้งวด บวกสินคา้ซ้ือระหวา่งงวด หกัสินคา้คงเหลือปลายงวด จะเป็นตน้ทุน

ขาย ปรากฎอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 

 ค่าใชจ่้าย อ่ืน ๆ ก็มี ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถยนต ์ใหมี้สภาพพร้อมขาย เช่น ค่าท าสีรถยนต ์ค่า

ขดัเคลือบสีรถ ค่าซ่อมแซมรถ ถือเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นส่วนประกอบของตน้ทุนขาย ถา้หากสามารถ

ค านวณแยกค่าใชจ่้ายใหก้บัรถยนตแ์ต่ละคนั จะสามารถทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของรถยนตท่ี์ขายใน

แต่ละคนั เน่ืองจากสินคา้มีตน้ทุนสูงปริมาณการคา้ไม่มากนกั จึงควรกระจายตน้ทุนใหร้ถแต่ละคนั 

จะไดป้ระโยชน์มากกวา่การคิดตน้ทุนรวม 

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน มีอะไรบา้ง เช่น เงินเดือนฝ่ายบริหาร, พนกังานขาย , พนกังาน

ทัว่ไป , พนกังานฝ่ายช่าง , ค่าคอมมิชัน่พนกังานขาย , ค่าเช่าสถาท่ี , ค่าน ้าไฟโทรศพัท ์, ค่าเคร่ือง

เขียนแบบพิมพ ์, ค่าเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้, ค่าน ้ามนัรถ , ค่าวสัดุส้ินเปลือง ฯลฯ 

 สินทรัพยข์อง ธุรกิจเตน้ทร์ถท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ไม่สามารถคิดค่าใชจ่้ายไดเ้ตม็จ านวน 

จะตอ้งคิดเป็นค่าเส่ือมราคา เช่น เคร่ืองใชส้ านกังาน , อุปกรณ์ส านกังาน . ยานพาหนะท่ีไม่เก่ียวกบั

สินคา้รถยนต ์

 การท าแบบจ าลอง หรือตารางการเดินเอกสารจะไม่อธิบาย เพราะใหส้ังเกตุกิจการวา่เกิด

กิจกรรมแผนกใดบา้ง เอกสารควรจะท าส าเนาและกระจายเอกสารไปยงัแผนกใดบา้งในหน่วยงาน

ท่ีรับผดิชอบ เช่น ฝ่ายการเงิน , ฝ่ายบญัชี , ฝ่ายบุคคล , ฝ่ายทะเบียน , ฝ่ายช่าง , ฝ่ายรับรถ , ฝ่ายส่ง

รถ , ฝ่ายขาย ฯลฯ แผนกต่างสามารถยบุรวมกนัไดเ้พื่อให้แต่ละแผนกมีหนา้ท่ีท างานเพิ่มข้ึน ถา้หาก

ปริมาณธุรกรรมมีไม่มากนกั 

 

ตารางที2่.5 ตัวอย่าง ทีฝ่่ายบัญชีจะต้องบันทกึส่งต่อไปให้ฝ่ายขายเป็นต้นทุนในการตั้งราคาขาย 

 

รถยนต ์ 100,000 

ค่าซ่อมแซม 1,000 

ค่าขดัเคลือบสี 1,000 

ค่าน ้ามนัประจ าเดือน 100 

รวมตน้ทุนส่งสินคา้ใหฝ่้ายขาย 102,100บาท 
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2.6  ค านิยาม การบันทกึงานบัญชีรายได้ซ้ือขาย 

 การขาย  กระบวนการวิเคราะห์ความจ าเป็นและความตอ้งการของผูมุ้่งหวงั และช่วยให้

คน้พบความจ าเป็น คน้พบความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการตอบสนองดว้ยความพึงพอใจจากการซ้ือ

สินคา้และบริการท่ีนกัขายน าเสนอ 

 สรุป การขาย  กระบวนการเสนอสินคา้และบริการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูช้ื้อ และผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือดว้ยความพึงพอใจ โดยมีพนกังานขาย คือผูท่ี้ใหค้ าแนะน า ใหค้ าปรึกษา

เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ เพื่อใหผู้ซ้ื้อเห็นคุณค่า หรือประโยชน์ ท่ีจะไดรั้บจากการซ้ือสินคา้หรือ

บริการแลว้ตดัสินใจ ดว้ยความพอใจ 

 ลกัษณะของการขาย การขายเป็นศิลปะของการชกัจูงใจใหค้นอ่ืนคิดหรือกระท าตาม

ความคิดของนกัขาย งานขายของยงัมีลกัษณะเก่ียวกบัความสามารถเก่ียวกบัการชกัจูงใจและโนม้

นา้ว เป็นธุรกรรมทางธุรกิจท่ีพบเห็นอยูใ่นชีวติประจ าวนั หลกัส าคญัของงานขายหรือท าใหเ้กิดการ

ขายอยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ้งอาศยันกัขายท่ีมีศิลปะในการขายและมีความรอบรู้พื้นฐานในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย ซ่ึงผูข้ายจะตอ้งมีจิตวทิยาในการปรับตวัเขา้หาลูกคา้เพื่อโนม้นา้ว

ใหมี้การซ้ือขายเกิดข้ึน นั้นเอง 

 บันทกึบัญชี คือ การบนัทึกบญัชีดา้นเดบิต หรือดา้นซา้ยของบญัชี และการบนัทึกบญัชีดา้น

เครดิต หรือดา้นขวาของบญัชี เพื่อบนัทึกการเพิ่มข้ึนหรือลดลง โดยอยูบ่นหลกัการแนวคิดทางการ

บญัชีสมการบญัชี และหลกับญัชีคู่ อนัจะน าไปสู่ผลการวเิคราะห์รายการคา้และการบนัทึกบญัชี

ดา้น เดบิตและเครดิต ในท่ีสุด 

 การด าเนินการซ้ือและขาย  คือ   การท่ีหน่วยงานผูใ้ชง้านจะออกใบเบิกส่งมายงัหน่วยงาน

จดัหาเพื่อใหห้น่วยงานจดัหา ติดต่อตกลงราคากบัผูข้ายหรือผูรั้บจา้งโดยตรงหลงัจากท่ีไดท้ าการ

ตรวจสอบวงเงินแลว้ จากนั้นหน่วยงานจดัหาจะท าการออกใบ Purchase Order ส่งมายงัหน่วยงาน

บญัชีเจา้หน้ีเพื่อด าเนินการต่อไป 

แนวคิดเกีย่วกบัการบันทกึบัญชี 

การบญัชีเปรียบไดก้บัศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนกและหาขอ้สรุปเก่ียวกบัเหตุการณ์

ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ซ่ึงผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีคือการใหข้อ้มูลทางการเงินซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อบุคคลหลายฝ่าย ดงันั้น การบนัทึกบญัชี จึงเป็นการจดบนัทึกรายการคา้ต่างๆท่ีเกิดข้ึน
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เก่ียวกบัการรับเงินและการจ่ายเงิน หรือส่ิงของท่ีมีมูลค่าเป็นตวัเงินไวใ้นสมุดบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ 

โดยจดัแยกประเภทเป็นระเบียบถูกตอ้งตามหลกัการและสามารถแสดงผลการด าเนินงานพร้อมทั้ง

ฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหน่ึงได ้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการซ้ือ-ขายรถมือสอง 

• ทะเบียนรถ – ตอ้งเป็นเล่มทะเบียนรถตวัจริงและตอ้งตรวจสอบขอ้มูลภายในเล่มใหถู้กตอ้ง

ตรงกบัขอ้มูลของรถ เช่น เลขตวัถงัของรถ เลขเคร่ืองยนต ์หรือสีของรถยนต ์และควร

ตรวจสอบประวติัการเสียภาษีดว้ยวา่เสียภาษีตามเวลาท่ีก าหนดหรือไม่ และในวนัท่ีซ้ือขาย

ภาษีขาดไหม อีกจุดท่ีส าคญัมากๆ คือ ช่ือของผูค้รอบครองกรรมสิทธ์ิตอ้งตรงกบัเอกสาร

ต่างๆ ท่ีจะตอ้งใชร่้วมกนัในการโอน 

• หนงัสือสัญญาซ้ือขาย – ควรหาเอกสารสัญญาท่ีเป็นสัญญาส าหรับการซ้ือขายรถโดยตรง

เพื่อใหช่้องกรอกขอ้มูลต่างๆ ตลอดจนเง่ือนไขภายในสัญญาถูกตอ้งและครบถว้นตาม

กฏหมาย และสัญญาตอ้งเป็นแบบท่ีมีส าเนาหรือท าข้ึน 2 ฉบบั ในการกรอกขอ้มูลควร

กรอกใหค้รบถว้น เพราะเป็นหลกัฐานส าคญัในการใชย้นืยนัในการซ้ือขายคร้ังนั้น 

• แบบค าขอโอนและรับโอน – เป็นเอกสารท่ีตอ้งขอจากกรมการขนส่งทางบก หรือจะดาวน์

โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องกรมการขนส่งทางบกก็ได ้การกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มตอ้ง

ถูกตอ้งและตรงตามขอ้มูลในทะเบียนรถ 

• หนงัสือมอบอ านาจ – หากผูซ้ื้อตอ้งน ารถเป็นผูท่ี้น ารถไปโอนดว้ยตวัเองจะตอ้งมีหนงัสือ

มอบอ านาจ พร้อมระบุใหช้ดัเจนวา่ใชส้ าหรับมอบอ านาจในการท าอะไรบา้ง หลกัๆ ก็คือ 

การโอนกรรมสิทธ์ิของรถยนต ์และอยา่ลืมใหผู้ข้ายเซ็นตใ์นช่องผูม้อบอ านาจมาดว้ย 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูข้าย – และเอกสารอ่ืนๆ เช่น 

หนงัสือการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตท่ี์จะซ้ือขาย 

เอกสารของผูข้ายทั้งในบตัรประชาชนและทะเบียนบา้นจะตอ้งตรงกนั และตรงกบัใน

ทะเบียนรถดว้ย ท่ีส าคญับตัรประชาชนของผูข้ายตอ้งไม่หมดอายุ 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ บริษทั กฤษฎา กู๊ดคาร์ จ ากดั 

กรรมการของบริษัท    นางสาวดรุณี ตั้งสีฟ้า 

สถานทีต่ั้ง                   เลขท่ี 41/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลกัสอง เขตบางแค จงัหวดักรุงเทพ 

                                   ประเทศไทย 10160                              

เบอร์โทรติดต่อ           080-214-1111 

 E-mail                        kitsadagoodcar@gmail.com 

 

 

แผนภาพท่ี3.1 แผนท่ีของ บริษทั กฤษฎา กู๊ดคาร์ จ ากดั 

 

 

  

mailto:kitsadagoodcar@gmail.com
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

 1) แยกบิลค่าใชจ่้าย,บิลน ้ามนั,บิลค่าทางด่วน 

 2) ตดัสัญญาซ้ือขายรถบา้นและรถบริษทัออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

 3) บนัทึกใบส าคญัจ่าย 

 4) จดัเรียงใบก ากบัภาษี ซ้ือเขา้ประจ าเดือนมิถุนายน คียร์ายงานภาษีซ้ือเขา้ ออกใบส าคญั

จ่ายเก่ียวกบัภาษีซ้ือ ท าภาษีซ้ือเขา้ส่งสรรมพากร 

 5) คียร์ายงานภาษีขายตามล าดบั 

น าตน้ฉบบัมาถ่ายส าเนาและน าตน้ฉบบัส่งส านกังานคิดผลต่างของราคาขาย 

 6) ออกใบก ากบัภาษีขาย 

 7) สรุปภาษีซ้ือ-ขายรายเดือน 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารขององค์กร 

 

แผนภูมิภาพท่ี 3.3 การจดัการองคก์ารและการบริหารองคก์รของบริษท กฤษฎา กู๊ดคาร์ จ ากดั 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ต าแหน่งงาน : ผูช่้วยพนกังานบญัชี 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : บนัทึกขอ้มูลต่างๆลงโปรแกรม ออกใบภาษีขาย 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานพนักงานทีป่รึกษา 

 นางสาว จีราวรรณ จูวรรณ   

3.6 ระยะเวลาทีป่ฎบิัติงาน 

  ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 25661 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 1.) รวบรวมขอ้มูล : ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาจดบนัทึกรายละเอียดท่ีพบหรือปัญหาท่ีเจอ 

 2.) วเิคราะห์ระบบงาน : วเิคราะห์เอกสารท่ีไดรั้บวา่มีปัญหาหรือผดิพลาดใดบา้งและคิดหา

แนวทางการแกไ้ข 

 3.) ออกแบบระบบงาน : ร่างแผนภาพโครงงานตามแบบแผนท่ีสหกิจก าหนด 

 4.) จดัท า : ลงมือท าตามแผนท่ีจดัวางไว ้

 5.) ทดสอบและสรุปผล : ไดส้รุปผลวธีิการตรวจสอบบญัชี 

 6.) จดัท าเอกสาร : ไดท้ าการสรุประบบการท างานของโปรแกรม Forcarsoft  ท่ีใชใ้นการ

ตรวจสอบบญัชีต่างๆ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม61 มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 

การรวบรวมขอ้มูลขอโครงงาน     

วเิคราะห์ระบบงาน     

การออกแบบระบบงาน     

การจดัท าหรือพฒันาระบบ     

การทดสอบและสรุปผล     

จดัท าเอกสาร     

ตารางท่ี 3.7 ขั้นตอนการเนินงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 - เคร่ืองPrinter 

 -กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

 -เคร่ืองค านวณเลข 

 -เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ซอฟต์แวร์ 

 -โปรแกรมMicrosoft Word 2017 

 -โปรแกรมMicrosoft Power point 2017 

 -โปรแกรมMicrosoft Excel2017 

 -โปรแกรม Forcarsoft 
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3.9 ภาพรวบของระบบงานบัญชีรายได้ธุรกจิรถยนต์มือสอง 

 

รูปท่ี 3.9 ภาพรวบของระบบงานบญัชีรายไดธุ้รกิจรถยนตมื์อสอง 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติตามโครงการ 

 จากการฝึกสหกิจนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายงานในการท าระบบรายไดต้ั้งแต่ขั้นตอนการ

สั่งซ้ือรถยนตมื์อสองของลูกคา้ และของบริษทั การรับรถ การรับเงิน ตลอดจนการบนัทึกบญัชี และ

ภาษีขายรถยนต ์

4.1 การเสนอราคาให้กบัลูกค้าทีเ่ป็นบริษัท  

 จะตอ้งมีใบเสนอราคาให้แก่ลูกคา้ท่ีเป็นบริษทั  เพื่อท่ีลูกคา้จะไดท้ราบถึงรายละเอียดของ

งาน สินคา้/บริการ เง่ือนไขการจดัส่ง ระยะเวลาเครดิต และหมายเหตุส าคญัประการต่างๆ เก่ียวกบั

การขาย 

 

รูปท่ี4.1 ตวัอยา่งใบเสนอราคาลูกคา้ท่ีเป็นบริษทั 
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4.2 สัญญาซ้ือ-ขายรถยนต์  

 1. สัญญาเช่าซ้ือรถยนต ์ตอ้งระบุรายละเอียดต่างๆ ตามท่ีก าหนด เช่น ราคารถ อตัรา   

     ดอกเบ้ียท่ีเช่าซ้ือ จ านวนเงินค่าเช่าซ้ือทั้งส้ิน จ านวนเงินค่าเช่าซ้ือท่ีผอ่นช าระในแต่ละ

     งวด วนัท่ีช าระเงินในแต่ละงวด 

 2. เม่ือผูเ้ช่าซ้ือจ่ายเงินครบตามสัญญาแลว้ กรรมสิทธ์ิในรถจะตกเป็นของผูเ้ช่าซ้ือทนัที 

     ผูใ้หเ้ช่าซ้ือจะตอ้งด าเนินการจดทะเบียนโอนรถใหเ้ป็นช่ือของผูเ้ช่าซ้ือภายใน 30 วนันบั

     จากวนัท่ีไดรั้บเอกสารประกอบการจดทะเบียนครบถว้น 

 3. ถา้ผูเ้ช่าซ้ือตอ้งการจ่ายค่าเช่าซ้ือทั้งหมดเพื่อปิดบญัชีก่อนก าหนด ผูใ้ห้เช่าซ้ือตอ้งให้   

     ส่วนลดในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดจ่าย (ค านวณ

     ตามมาตรฐานการบญัชีวา่ดว้ยเร่ืองสัญญาเช่า) 

 4. ผูเ้ช่าซ้ือตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถามหน้ีทั้งหมดตามท่ีผูใ้หเ้ช่า

     ซ้ือไดจ่้ายไปตามจริง 

 5. สัญญาเช่าซ้ืออาจถูกยกเลิก (และอาจน าไปสู่การถูกยดึรถไดใ้นท่ีสุด) หากผูเ้ช่าซ้ือผิดนดั

    ช าระหน้ี 3 งวดติดต่อกนั และผูใ้หเ้ช่าซ้ือไดมี้จดหมายลงทะเบียนตอบรับแจง้ผูเ้ช่าซ้ือให้

    ช าระหน้ีภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ และผูเ้ช่าซ้ือไม่ไดป้ฏิบติัตาม 
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เอกสารสัญญาขายรถยนตมื์อสอง กรณีรถ VAT 

 

 

รูปท่ี4.2 เอกสารสัญญาขายรถยนตมื์อสอง กรณีรถ VAT 
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เอกสารสัญญาขายรถยนตมื์อสอง กรณีรถบา้น 

 

รูปท่ี4.2.1 เอกสารสัญญาขายรถยนตมื์อสอง กรณีรถบา้น 
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4.3 ขั้นตอนการบันทกึโปรแกรม กรณขีายออก รถบริษัทหรือรถมีVAT 

 

 

รูปท่ี 1 ไปท่ีหนา้แรกคล๊ิกเลือกบนัทึกขอ้มูลคล๊ิกเลือกบนัทึก/คน้หาขอ้มูลใบก ากบัภาษี 

 

 

รูปท่ี 2 ไปท่ีตดัขายรถ/ตดัสตอ็ครถ 
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รูปท่ี 3 เสิชเลขทะเบียนรถท่ีขายออกคล๊ิกสามเหล่ียมดา้นหนา้ใหเ้ป็นแถบด ากดเลือกเพิ่ม 

 

 

รูปท่ี 4 เลือกเป็นค่าตวัรถ/ค่าคอมคียจ์ านวนเงินก่อนvatกดEnter 

 

ออกใบก ากบัภาษีเพื่อใหลู้กคา้และไฟแนนซ์ใชน้ าส่งภาษี และใชป้ระกอบการโอนท่ีกรรมการ

ขนส่ง 
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4.4 ขายรถยนต์มือสองทีม่ีภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) 

 เตน็ทเ์ป็นกิจการนิติบุคคล ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเสียภาษีใหแ้ก่รัฐบาลตาม

กฎหมายการขายสินคา้ทัว่ไป โดยมาก ราคาท่ีตั้งขายนั้นจะเป็นราคาท่ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถ

ซ้ือสดไดใ้นราคาดงักล่าว แต่ถา้คุณซ้ือโดยใชไ้ฟแนนซ์ ราคารถท่ีตั้งไวจ้ะตอ้งเขา้สู่การเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มทนัที  เน่ืองจากตอ้งการมีเขา้สู่ระบบภาษี (โดยมากจะเป็นแบบน้ีเสียส่วนใหญ่) 

 

รูปท่ี4.4 ตวัอยา่งเอกสารใบก ากบัภาษี 
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รูปท่ี4.4.1ตวัอยา่งเอกสารใบก ากบัภาษี 
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4.5 ใบส าคัญหัก ณ ทีจ่่าย 

 กรณีซ้ือรถประมูลจากลานประมูล ตอ้งออกใบส าคญัหกั ณ ท่ีจ่าย หกั3% ค่าบริการ 

ด าเนินการ ค่าเช่าท่ีหกั1 % 

 

 

 

รูปท่ี4.5ตวัอยา่งเอกสาร ใบส าคญัหกั ณ ท่ีจ่าย 
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4.5.1 ขั้นตอนการออกใบส าคญัหกั ณ ท่ีจ่าย ในโปรแกรม Forcarsoft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 เลือกจากขอ้มูลผูข้าย คียข์อ้มูล ตกลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 คล๊ิกเคร่ืองหมาย ท่ีช่อง ภงด.53 
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รูปท่ี 7 คล๊ิกเลือกค่าด าเนินการ และวนัเดือนปี 

 

 

 

รูปท่ี 8 คียจ์ านวนเงิน  Enter จะข้ึนยอกภาษีอตัโนมติั 
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รูปท่ี 9 คียจ์ านวนเงิน  Enter จะข้ึนยอดภาษีอตัโนมติั 

 

 รูปท่ี 10 กดเพิ่ม สั่ง print 
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4.6 ใบส าคัญจ่าย  

ใบส าคญัจ่ายเป็นหลกัฐานบญัชี ท่ีแสดงผูรั้บเงิน ผูจ่้ายเงิน ผูอ้นุมติั ผูต้รวจสอบ รวมถึง

รายการบญัชีท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชี เพื่อใชใ้นการอนุมติัการจ่ายเงิน เม่ือเรามีการจ่ายเงินแลว้ก็ตอ้ง

แนบเอกสารประกอบการจ่ายเงินต่างๆ เช่นใบเสร็จรับเงิน ส าเนาใบส่งของเพื่อเป็นหลกัฐานในการ

จ่ายวา่เราไดมี้การจ่ายจริงเพราะมีช่องผูรั้บเงินและผูจ่้ายเงินดว้ย 

 

รูปท่ี4.5.1ตวัอยา่งเอกสารใบส าคญัจ่าย 

ใบส าคญัจ่ายท่ีออกตามใบก ากบัภาษีซ้ือเพื่อเป็นหลกัฐานการจ่ายเงิน และแนบคู่กบัภาษีซ้ือเพื่อส่ง

สรรพากร 
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4.6.1)ขั้นตอนการออกใบส าคัญจ่าย  คือเอามาจากต้นฉบับใบก ากบัภาษีซ้ือ 

 1) ใบส าคญัจ่าย เป็นเอกสารท่ีถูกใชภ้ายในองคก์ร เพื่อน ามาเป็นหลกัฐานในการจ่ายช าระ         

เงินใหก้บัซพัพลายเออร์ หรือผูข้าย และเป็นเอกสารท่ีท าใหท้างบญัชีรู้ถึงรายการบนัทึกบญัชีได้

ถูกตอ้ง 

 

รูปท่ี 11 เลือกบนัทึกขอ้มูลไปท่ีกดEnter 

 

 

 

รูปท่ี 12 คล๊ิกไปท่ีเพิ่มไปส าคญัจ่าย 
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รูปท่ี 13 คล๊ิกเลือกบริษทั/หา้งร้านเสิชช่ือผูข้ายคล๊ิกสามเหล่ียมดา้นหนา้(ใหข้ึ้นแถบด า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 14 กรอกขอ้มูล 
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รูปท่ี 15 คียจ์ านวนเงินก่อนvatกดEnterบนัทึก 

 

 

 

รูปท่ี 16 คล๊ิกYES 
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รูปท่ี 17 คียว์นั/เดือน/ปีบนัทึกคล๊ิกYES 

 

 

 

รูปท่ี 18 ไปท่ีPrint  
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 รูปท่ี 19 ตวัอยา่งเอกสาร ใบส าคญัจ่าย (ในโปรแกรม) 

 

 

 

4.7 ขั้นตอนการท ารายงานภาษีขาย 

 เม่ือผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูข้ายและอยูใ่นระบบมูลค่าเพิ่ม  เรียกเก็บเงินจากลูกคา้จะตอ้งบวก 

ภาษีขาย หรือ VAT  ขาย  และผูป้ระกอบการจะตอ้งน าส่ง ภาษีขาย ใหก้รมสรรพากรก่อนวนัท่ี 15 

ของเดือนถดัไป (ใบน าส่งภาษีท่ีกิจการตอ้งกรอก  เรียกวา่ แบบ ภ.พ.30  หรือ แบบแสดงรายการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม   เม่ือมีการขายสินคา้กิจการจะออกใบก ากบัภาษีขายข้ึนซ่ึงประกอบดว้ย ตน้ฉบบั = 1 

+ ส าเนา = 5 รวมเป็น  6  ใบ)   ตน้ฉบบัใบก ากบัภาษี + ส าเนา 1 ใบ  ใหลู้กคา้  ส่วนท่ีเหลือ 

4  ใบ  ใบแรกเก็บเขา้แฟ้ม   ใบท่ี 2  ท าบญัชีคุมสินคา้   ใบท่ี 3  บนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัขาย   ใบ

ท่ี 4  ท ารายงานภาษีขาย (เก็บเขา้แฟ้มรอไว ้และสรุปท ารายงานภาษีขายตอนส้ินเดือน   และ เตรียม

เก็บเขา้แฟ้มบญัชี 

 

 

 

http://www.isstep.com/vat-p-p-30-system/
http://www.isstep.com/vat-p-p-30-system/
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รูปท่ี 20 เขา้โปรแกรมExcelทางบริษทัมีแบบฟอร์มไวแ้ลว้ กรอกขอ้มูลตามเอกสารไดเ้ลย 

 

 

 

รูปท่ี 21 ตวัอยา่งยอดรวม เม่ือกรอกขอ้มูลเอกสารเรียบร้อยแลว้ 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลทางโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1) สรุปผลโครงงาน 

 1.ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการขายรถยนตมื์อสองของทางบริษทั 

 2.ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการบนัทึกในระบบ Forcarsoft 

 3.ท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการด าเนินงานบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีและภาษี ในระบบ Forcarsoft 

 4.สามารถน าความรู้ท่ีไดเ้ก่ียวกบัโปรแกรมไปประยกุตใ์ชก้บัชีวติการท างานในอนาคต 

5.1.2)  ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน    

 1. ปัญหาทางดา้นเอกสาร เน่ืองจากเอกสารท่ีไดรั้บมานั้นจะตอ้งน ามาจ าแนก วนั/เดือน/ปี 

     ตามล าดบัหมายเลขของเอกสารนั้นๆ ก่อนจะบนัทึกขอ้มูลลงในระบบโปรแกรม     

     Forcarsoft เพื่อลดความผดิพลาดในการลงขอ้มูล 

 2. ปัญหาทางดา้นความรู้ ความเขา้ใจ เน่ืองจากตลอดระยะเวลาท างานท่ีผา่นมา16สัปดาห์

     นั้น ถือเป็นช่วงระยะเวลาท่ีสั้นมากต่อการปฎิบติังาน ในช่วงแรกๆต่อการท างานนั้น ท า

     ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดต่างๆ ในการบนัทึกขอ้มูลลงโปรแกรม Forcarsoft 

5.1.3)  ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการแกไ้ข 

 1. ปัญหาทางดา้นเอกสาร สามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดโดยการตรวจสอบ จ าแนกเอกสาร  

     นั้นๆ ใหถู้กตอ้งตามหมวดหมู่ และเรียงล าดบัเอกสารตามท่ีก าหนดไวใ้หดี้ก่อน ท่ีจะท า

     การบนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรมระบบ Forcarsoft  

 2. ปัญหาทางดา้นความรู้ ความเขา้ใจ โดยการจดขั้นตอนการท างานจากพนกังานท่ีปรึกษา

     ไวทุ้กคร้ังในการบนัทึกรายการ และสอบถามพนกังานท่ีปรึกษาใหเ้ขา้ใจเม่ือเกิดขอ้     

     สงสัยทุกคร้ัง 

 



44 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1)  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 1. ท าใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้

 2. ท าใหมี้ความรับผดิชอบในการท างานเพิ่มมากข้ึน 

 3. ท าใหมี้ประสบการณ์ในการท างานดา้นธุรกิจรถยนตมื์อสองและการบนัทึกบญัชี 

5.2.2)  ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 1. ความไม่ครบถว้นและไม่ถูกตอ้งของเอกสาร 

 2. ขั้นตอนการท างานมีความซบัซอ้น  

5.2.3)  ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 1. เม่ือตรวจพบความไม่ถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร ตอ้งรายงานพนกังานท่ีรับผดิชอบ

    เพื่อใหพ้นกังานท่ีรับผดิชอบแจง้ไปยงัลูกคา้ใหน้ าเอกสารแนบส่งใหค้รบถว้นและแกไ้ข

    ใหถู้กตอ้งโดยเร็วท่ีสุด 

 2)  ควรจะมีสมุดจดบนัทึกขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย ใหค้รบถว้นและไม่

      ตอ้งเสียเวลางานของพนกังานท่ีปรึกษาใหม้าอธิบายงานอีกถา้ไม่จ าเป็น 
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ประวตัผู้ิจดัท ำ 

 

รหัสนักศึกษำ: 5804300183 

ช่ือ-นำมสกุล: นางสาวกมลลกัษณ์ งามสันติสุข 

คณะ: บริหารธุรกิจ 

สำขำวชิำ: การบญัชี 

ทีอ่ยู่: 471/142 Condo Bangkok Horizon เขตภาษีเจริญ  

     แขวงบางหวา้ จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 10160 

เบอร์โทร: 061-296-3397 

 

รหัสนักศึกษำ: 5804300199 

ช่ือ-นำมสกุล: นางสาวเสาวลกัษณ์ ชีวพรพิมล 

คณะ: บริหารธุรกิจ 

สำขำวชิำ: การบญัชี 

ทีอ่ยู่:504/224 หมู่บา้นเอเวอร์กรีนซิต้ี ถนน กาญจนาภิเษก 

    บางแค บางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร 10160 

เบอร์โทร: 092-782-4946 
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