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Abstract
PNS Auditing and Advisory Company Limited is a business that provides accounting
services, accounting and tax consulting, auditing services and other services. While attending
the internship under the cooperative program at PNS, the team was assigned to classify and check
accounting documents, to recognize business transactions via the Express Accounting software
and arrange accounting documents for ease of use. The first phase of the operation took a lot of
time because there was no understanding of accounting documents and the use of pre-programmed
accounting via Express.
This project was designed to increase the skills of using the Express Accounting software
to recognize business transactions through studying the type of accounting documents. This project
allowed the team to gain more knowledge, understanding, and increased performance skills, as
well as having confidence in future careers. The team also hoped that this project would be useful to
interested parties.
Keywords: Recording, Accounting software, Accounting documents
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษ ัท พี เอ็ น เอส ออดิ ท ติ้ ง แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ำกัด เป็ นบริ ษ ัท ที่ ป ระกอบด้ว ยผู้มี
ประสบกำรณ์ โดยตรงในวิช ำชี พ บัญ ชี และพร้ อมให้บ ริ ก ำรงำนด้ำนบัญ ชี และภำษี ครบวงจรให้
ค ำแนะน ำทำงด้ำ นบัญ ชี แ ละภำษี อ ำกร ตรวจสอบบัญ ชี จดทะเบี ย นธุ ร กิ จทุ ก ชนิ ด ยื่น ภำษี ต่ อ
กรมสรรพำกรและงบกำรเงิ นต่อกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำ โดยผูท้ ี่ มีค วำมรู ้ มี ประสบกำรณ์ และมี
ควำมเชี่ ยวชำญในงำนที่บริ กำรแต่ละด้ำนโดยตรง กำรจัดทำบัญชี ที่ถูกต้องตำมมำตรฐำน นำส่ งภำษี
ได้ตรงเวลำจะช่ วยลดควำมเสี่ ยงในภำระภำษีจำกกรมสรรพำกร รวมถึงเป็ นข้อมูลในกำรวิเครำะห์
กิจกำรเพื่อกำรบริ หำรธุ รกิจ
ตลอดระยะเวลำกำรปฏิ บตั ิ งำนสหกิ จศึ กษำในช่ วงระยะเวลำที่ได้มอบหมำย ณ บริ ษทั พี
เอ็ น เอส ออดิ ท ติ้ ง แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ำกัด ท ำให้ ท รำบถึ ง รู ป แบบและกระบวนกำรในกำร
ปฏิ บตั ิ งำนอย่ำงแท้จริ ง นอกเหนื อจำกทฤษฎี ในรู ปแบบตำรำกำรเรี ยนกำรสอน พบว่ำนักศึกษำที่
ปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำ อำจไม่มีทกั ษะ ควำมรู ้และควำมเข้ำใจทำงด้ำนโปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำร
บัญชี อย่ำงเชี ยวชำญ จึงทำให้ประสบปั ญหำในกำรวิเครำะห์รำยกำรทำงธุ รกิจเพื่อนำมำบันทึกข้อมูล
ลงโปรแกรมส ำเร็ จรู ป ทำงกำรบัญ ชี (Express Accounting) ซึ่ งจะส่ ง ผลท ำให้ ก ำรท ำงำนมี ค วำม
ผิดพลำดเกิ ดควำมล่ำช้ำ ขำดประสิ ทธิ ภำพเพรำะต้องสู ญเสี ยเวลำในกำรเรี ยนรู ้ วิธีกำรใช้งำนของ
โปรแกรม
ดัง นั้ น คณะผู ้จ ัด ท ำ จึ ง ได้จ ัด ท ำโครงงำนเกี่ ย วกับ กำรบัน ทึ ก บัญ ชี ใ นโปรแกรมบัญ ชี
สำเร็ จรู ป (Express Accounting) ขึ้นจำกควำมรู ้ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์ที่ได้รับ เพื่อให้ผสู ้ นใจ
เกี่ ยวกับ กำรบันทึ กบัญชี ในโปรแกรมส ำเร็ จรู ป ทำงกำรบัญชี (Express Accounting) ได้ศึกษำ ซึ่ ง
นำเสนอในรู ปแบบที่เข้ำใจง่ำยและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่ อ เรี ย นรู้ ก ำรบัน ทึ ก บัญ ชี โ ดยใช้ โ ปรแกรมส ำเร็ จ รู ป ทำงกำรบัญ ชี ( Express
Accounting)
1.2.2 เพื่อนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้ทฤษฎีมำประยุกต์ใช้กบั กำรปฏิบตั ิงำนจริ ง ณ บริ ษทั
พีเอ็นเอส ออดิทติง้ แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
1.2.3 เป็ นกำรฝึ กกำรท ำงำนจริ ง กับ ภำยในองค์ก ร รวมถึ ง กำรปรั บ ตัว ให้ เข้ำ กับ เพื่ อ น
ร่ วมงำนและสถำนประกอบกำร
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1.2.4 เพื่อได้เรี ยนรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนบัญชี
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 เรี ย นรู ้ ระบบกำรท ำงำนของกิ จกำรโดยกำรบัน ทึ ก บัญ ชี ด้วยโปรแกรมส ำเร็ จรู ป
ทำงกำรบัญชี (Express Accounting)
1.3.2 จัดหมวดหมู่เอกสำรเพื่อกำรบันทึกบัญชี
1.3.3 เป็ นแนวในกำรเลือกใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี (Express Accounting)
1.3.4 สื บค้นข้อมูลเพิ่มเติมจำกแหล่งข้อมูลภำยนอก ได้แก่ หนังสื อ อินเตอร์ เน็ ต เอกสำร
ต่ำงๆของบริ ษทั ได้
1.4 ผลทีค่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ท ำให้ เกิ ด ควำมช ำนำญในกำรใช้ โ ปรแกรมส ำเร็ จ รู ป ทำงกำรบั ญ ชี ( Express
Accounting)
1.4.2 ทำให้เรี ยนรู ้วธิ ี กำรจัดหมวดหมู่ จัดเรี ยงเอกสำรในกำรบันทึกบัญชีได้อย่ำงถูกต้อง
1.4.3 ทำให้เกิ ดกำรพัฒนำศักยภำพในกำรทำงำนของตนเอง รู ้ จกั รับฟั งควำมคิดเห็ นของ
ผูอ้ ื่น รู ้จกั กำรปรับตัวเข้ำกับเพื่อนร่ วมงำนและสถำนประกอบกำร
1.4.4 เข้ำ ใจขั้น ตอนในกำรบัน ทึ ก บัญ ชี ใ นโปรแกรมส ำเร็ จ รู ป ทำงกำรบัญ ชี (Express
Accounting) ทำให้ลดขั้นตอนในกำรทำงำน

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของโปรแกรมบัญชี สาเร็จรู ป Express
Express เป็ นโปรแกรมบัญชี สำเร็ จรู ปซึ่ งรวบรวมระบบบัญชี ถึง 12 ระบบเข้ำไว้ด้วยกัน
โปรแกรมเดียว และข้อมูลจะเชื่ อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดขั้นตอนในกำรทำงำน เพียงทำ
กำรบันทึกข้อมูลรำยวันกำรซื้ อและกำรขำยเท่ำนั้น จำกนั้นโปรแกรมจะทำหน้ำที่นำข้อมูลไปบันทึก
ในแต่ละระบบที่เกี่ ยวข้องโดยอัตโนมัติ และสำมำรถพิมท์รำยงำนได้ทนั ที ทำให้สำมำรถทรำบผล
กำรดำเนินงำนได้
2.2 ประเภทผู้ใช้ งบการเงิน
1.ผูใ้ ช้ภำยนอกกิจกำร
- ผูล้ งทุน
- ผูจ้ ดั จำหน่ำย
- ผูเ้ กี่ยวข้องอื่น
2.ผูใ้ ช้ภำยในกิจกำร
- เจ้ำของกิจกำร

- ผูข้ ำย หรื อ เจ้ำหนี้
- หน่วยงำนของรัฐบำล
- สำธำรณชน

- ลูกค้ำ
- ผูส้ อบบัญชี

- ฝ่ ำยบริ หำร

- พนักงำน

2.3 ประโยชน์ ของข้ อมูลการบัญชี และผู้ใช้ ประโยชน์ จากบัญชี
1. ได้รับควำมรู้จำกกำรเรี ยนรู้กำรบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี
. ได้รับประโยชน์ที่ได้จำกกำรนำควำมรู ้จำกทฤษฎีที่เรี ยนมำใช้กบั องค์กร
3. ได้ประสบกำรณ์ กำรใช้ชีวิตในสถำนประกอบกำรในด้ำนกำรปรับตัวและกำรทำงำน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสถำนประกอบกำร
4. ได้นำควำมรู ้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนบัญชีของบริ ษทั
2.4 รายการค้ า
รำยกำรค้ำ (Business Transaction) คือ เหตุกำรณ์หรื อสภำพทำงเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ
ฐำนะทำงกำรเงิน หรื อต่อผลกำรดำเนินงำนของกิจกำร ที่ทำให้ฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำรหรื อผล
กำรดำเนินงำนของกิจกำรเปลี่ยนแปลงไปในสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้ำของ
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2.5 ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับกิจการซื้อขายสิ นค้ า
1. สิ นค้ำ หมำยถึ ง สิ น ทรั พ ย์ห มุ นเวียนของกิ จกำรที่ มี ไว้เพื่ อจำหน่ ำย ตำมลัก ษณะกำร
ประกอบธุ รกิจ จำหน่ำยให้กบั ผูซ้ ้ื อ เพื่อหวังผลกำไร
2. ธุ รกิ จเกี่ ยวกับสิ นค้ำ มี 2 ประเภท คือ ธุ รกิ จพำณิ ชยกรรมหรื อธุ รกิ จซื้ อมำขำยไป และ
ธุ รกิจอุตสำหกรรมเป็ นธุ รกิจที่ทำกำรผลิตเป็ นสิ นค้ำสำเร็ จรู ปแล้วนำไปจำหน่ำย
3. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม หมำยถึง ภำษีที่เรี ยกเก็บจำกผูข้ ำยสิ นค้ำผูผ้ ลิตสิ นค้ำ และผูใ้ ห้บริ กำร ใน
ส่ วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกำรซื้ อขำยสิ นค้ำ ภำษีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภำษีซ้ื อ ภำษีขำย

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั : บริ ษทั พีเอ็นเอส ออดิทติ้ง แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
ตั้งอยูท่ ี่ : 101/33 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงคลองบำงพรำน
เขตบำงบอน กรุ งเทพมหำนคร
โทรศัพท์ : 089-983-7042

รู ปที่ 3.1 แผนที่แสดงที่ต้ งั บริ ษทั พีเอ็นเอส ออดิทติ้ง แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด

รู ปที่ 3.2 บริ เวณด้ำนหน้ำสถำนประกอบกำร บริ ษทั พีเอ็นเอส ออดิทติง้ แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
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รู ปที่ 3.3 สถำนประกอบกำร บริ ษทั พีเอ็นเอส ออดิทติง้ แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
3.2 ลักษณะการประกอบกิจการหลักและการให้ บริการหลักขององค์ กร
ประวัติควำมเป็ นมำ
บริ ษทั พี เอ็นเอส ออดิ ทติ้ง แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็ นบริ ษ ทั ผูต้ รวจสอบบัญชี และที่
ปรึ ก ษำแบบครบวงจร ทั้ง จดทะเบี ย นธุ รกิ จทุ ก ชนิ ด ยื่น ภำษี ต่อ กรมสรรพำกร และยื่น เอกสำร
งบประมำณกำรเงินต่อกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ โดยทำงบริ ษทั เน้นตรวจสอบงบประมำณกำรเงิน
เป็ นหลักเพื่อ มุ่งเน้นกำรดูแลผลประโยชน์ทำงธุ รกิจของลูกค้ำในทุกด้ำน และปฏิบตั ิงำนโดยยึดมัน่
จรรยำบรรณวิชำชีพบัญชี
บริการทางบัญชีและภาษี
• ตรวจสอบและวิเครำะห์เอกสำรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี
• ให้คำปรึ กษำด้ำนบัญชีและภำษี
• จัดทำและนำส่ งแบบภำษีประจำปี ภ.ง.ด.50, 51
• จัดทำสมุดรำยวัน
• จัดทำบัญชีแยกประเภท
• จั ด ท ำงบกำรเงิ น และเอกสำรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น ำส่ งต่ อ กรมพั ฒ นำธุ รกิ จ กำรค้ ำ
กระทรวงพำณิ ชย์
• ตรวจสอบเอกสำรและจัดทำแบบภำษีหกั ณ ที่จ่ำยประจำเดือน ภ.ง.ด.3, 53
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• ตรวจสอบใบกำกับภำษี จัดทำรำยงำนภำษี และแบบภำษี ภ.พ.30
• จัดทำบัญชีเงินเดือน สรุ ปแบบเพื่อนำส่ ง กรมสรรพำกร และสำนักงำนประกันสังคม
การตรวจสอบภาษีอากร
• ให้คำแนะนำในกำรปฏิบตั ิอย่ำงถูกต้อง
• ตรวจสอบระบบภำษีหกั ณ ที่จ่ำย ภ.ง.ด.3, 53
• ตรวจสอบระบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม ใบกำกับภำษี รำยงำนภำษี แบบภำษี ภ.พ.30
• และกำรนำส่ งภำษี
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและบริหารงานขององค์ กร

นำงพจนำถ สัตยำบรรพ
กรรมกำรบริ ษทั

นักศึกษำฝึ กงำน

นำงสำวมินตรำ ศรี นำคสุ ข

นำงสำวปำณิ สรำ ขำวสบำย

นำงสำวฐิติมำ พ่วงขวัญ

รู ปที่ 3.4 รู ปแบบและโครงสร้ำงขององค์กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาทีป่ ฏิบัติงาน
1.ชื่อ : นำงสำวมินตรำ ศรี นำคสุ ข เลขทะเบียน 5804300189
คณะ/ภำควิชำ : คณะบริ หำรธุ รกิจ สำขำกำรบัญชี
2.ชื่อ : นำงสำวปำณิ สรำ ขำวสบำย เลขทะเบียน 5804300196
คณะ/ภำควิชำ : คณะบริ หำรธุ รกิจ สำขำกำรบัญชี
3.ชื่อ : นำงสำวฐิติมำ พ่วงขวัญ เลขทะเบียน 5804300207
คณะ/ภำควิชำ : คณะบริ หำรธุ รกิจ สำขำกำรบัญชี
ตาแหน่ งงาน : ผูช้ ่วยผูท้ ำบัญชี
ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
- แยกเอกสำรตำมบริ ษทั ต่ำงๆ ที่ได้รับและจัดตำมหมวดหมู่ เช่น ใบกำกับภำษีซ้ื อ,ใบกำกับ
ภำษีขำย,ใบเสร็ จรับเงิน,ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เป็ นต้น
- ตรวจทำนใบกำกับภำษีซ้ื อและภำษีขำย
- บันทึกซื้ อ - ขำย ในโปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี (Express Accounting)
- บันทึกค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในโปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี (Express Accounting)
- จัดทำรำยงำนภำษีซ้ื อและภำษีขำยx
- เช็คยอดรำยงำนภำษีซ้ื อและภำษีขำย
- เรี ยบเรี ยงเอกสำรตำมรำยงำนภำษี จัดเก็บเข้ำแฟ้ มแต่ละบริ ษทั
- จัดทำสมุดรำยวันแยกเป็ นหมวดหมู่ เช่น สมุดรำยวันรับ,สมุดรำยวันจ่ำย เป็ นต้น
- กรอกแบบ ภ.ง.ด.1,3,53
- บันทึกรำยกำรซื้ อ ในโปรแกรม Microsoft Excel
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
1. คุณพจนำถ สัตยำบรรพ กรรมกำรบริ ษทั
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลำที่ ปฏิ บตั ิ งำน 16 สัป ดำห์ ต้ งั แต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2561 ถึ งวันที่ 31 สิ งหำคม
2561
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3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
ตำรำงที่ 3.1 แสดงระยำเวลำในกำรดำเนินงำนของโครงงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
พ.ค.61
มิ.ย.61
1.รวบรวมข้อมูล
2.วิเครำะห์ขอ้ มูล
3.เรี ยบเรี ยงข้อมูล
4.จัดทำรู ปเล่มรำยงำน
5.จัดทำเอกสำรนำเสนอต่อคณะกรรมกำร

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องคิดเลข
3. เครื่ องพิมพ์เอกสำร
4. กล้องถ่ำยรู ป
ซอฟต์ แวร์
1.โปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงกำรบัญชี (Express Accounting)
2.โปรแกรม Microsoft Word
3.โปรแกรม Microsoft PowerPoint

ก.ค.61

ส.ค.61

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รับเอกสารต่างๆจากพนักงานรับ-ส่ งเอกสาร
พนักงานรับ-ส่ งเอกสารจะไปรับเอกสารจากบริ ษทั ลูกค้าที่ใช้บริ การบริ ษทั พีเอ็นเอ็นเอส
ออดิ ทติ้ง แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด นามาใส่ กล่ องประจาเดื อนนั้นๆ เพื่อให้พ นักงานมาคัดเลื อก
เอกสารของบริ ษทั ที่ตนเองรับผิดชอบ
2. นาเอกสารมาแยกประเภทและจัดเอกสารตามหมวดหมู่
เมื่ อ ได้รั บ เอกสารจะแยกเอกสารออกตามหมวดหมู่ ตามประเภทเอกสารบัญ ชี เช่ น
ใบกากับภาษีซ้ื อ ใบกากับภาษีขาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใบสาคัญรับและใบสาคัญจ่าย เป็ นต้น
3. วิเคราะห์รายการ เตรี ยมเอกสารเพื่อบันทึกรายการลงในโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
(Express Accounting)
4. การบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี (Express Accounting)
4.1 เข้ าสู่ โปรแกรมสาเร็จรู ปทางการบัญชี (Express Accounting)

รู ปที่ 4.1 ตัวอย่างสัญลักษณ์โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี (Express Accounting)
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4.2 กรอกรหัสผู้ใช้ งานทีท่ างบริษัทกาหนดขึน้

รู ปที่ 4.2 ตัวอย่างคาสั่งให้เข้าสู่ ระบบโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี (Express Accounting)
4.3 เลือกบริษัททีต่ ้ องการบันทึกบัญชี

รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างฐานข้อมูลของบริ ษทั ต่างๆ
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4.4 กาหนดวันทีท่ าการ

รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างการกาหนดวันที่ทาการ
4.5 หน้ าจอแสดงผลชื่ อ บริ ษั ท ที่ ต้ อ งการท าการบั น ทึ ก บั ญ ชี และเมนู ห ลัก ของ
โปรแกรมสาเร็จรู ปทางการบัญชี (Express Accounting)

รู ปที่ 4.5 ตัวอย่างเมนูหลักของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี (Express Accounting)
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4.2 วิธีการบันทึกบัญชีซื้อเงินสดและซื้อเงินเชื่อ
4.2.1. วิธีการบันทึกบัญชีซ้ื อเงินสด

รู ปที่ 4.6 ตัวอย่างใบกากับภาษีซ้ื อเงินสด
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การบันทึกบัญชีซื้อเงินสด โดยกดเลือกไปที่
1.ซื้ อ ในหน้าเมนู หลักของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี (Express Accounting)จากนั้น
เลือกรายการ 2.ซื้ อเงินสด

รู ปที่ 4.7 ตัวอย่างการเข้าบันทึกบัญชีซ้ื อเงินสด
เมื่ อเลื อกรายการตามรู ป ที่ 4.7 หน้าจอจะแสดงผลการบันทึ ก บัญ ชี ซ้ื อเงิ นสดขึ้ นซึ่ งการ
บัน ทึ ก บัญ ชี เงิ น สดนั้น จะมี ต ัว ย่อ ภาษาอัง กฤษว่า HP จากนั้น กดปุ่ ม
หรื อ กด Alt+A บน
แป้ นพิมพ์เพื่อเริ่ มการบันทึกบัญชีซ้ื อเงินสด

รู ปที่ 4.8 ตัวอย่างการเริ่ มต้นการบันทึกบัญชีซ้ื อเงินสด
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จากนั้นกดปุ่ ม Enter บนแป้ นพิมพ์เพื่อเลื่อนรายการมาตรงกับเลขที่ใบซื้ อสด การกาหนด
เลขที่ใบซื้ อสดจะกาหนดขึ้นใหม่โดยกาหนดตามเลขที่ที่ทาง บริ ษทั พีเอ็นเอส ออดิทติ้ง แอนด์ แอด
ไวเซอรรี่ จากัด ได้กาหนดขึ้น โดยเรี ยงจากปี รอบบัญชี น้ นั ๆตามด้วยเดื อนที่ ยื่นภาษีและตามด้วย
ลาดับที่เอกสาร เช่ น รอบบัญชี ปี 2561 เดื อนมิถุนายน เอกสารลาดับที่ 30จะกาหนดเลขที่ใบซื้ อสด
ว่า HP6106030 จากนั้นกดปุ่ ม Enter เพื่อกรอกวันที่ตามใบกากับภาษีซ้ื อ

รู ปที่ 4.9 ตัวอย่างการกรอกเลขที่ใบซื้ อสดและวันที่
การเลือกผูจ้ าหน่ายสามารถทาได้หลายวิธี
1.เลือกโดยการกดปุ่ ม
2.พิมพ์ชื่อผูจ้ าหน่าย
3.พิมพ์รหัสผูจ้ าหน่ายที่กาหนดขึ้น

รู ปที่ 4.10 ตัวอย่างการเลือกผูจ้ าหน่าย
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จากนั้นกดปุ่ ม ตกลง และ กด Enter บนแป้ นพิมพ์มาตรงกับช่ องเลขที่ บิล กรอกเลขที่ บิล
และวันที่ตามใบกากับภาษี

รู ปที่ 4.11 ตัวอย่างการกรอกเลขที่บิลและวันที่ตามใบกากับภาษี
กรอกข้อมูล รายการสิ น ค้าตามใบกากับ ภาษี โดยเลื อกรหัส สิ นค้าตามรหัส ผังบัญ ชี และ
ตรวจสอบความถู กต้องครบถ้วนของข้อมูล จากนั้นกดปุ่ ม
หรื อ กด ESC บนแป้ นพิมพ์ 2
ครั้ง เพื่อบันทึกข้อมูลจากรู ปที่ 4.6 ตัวอย่างใบกากับภาษีซ้ื อเงินสด ทางบริ ษทั ได้กาหนดให้บนั ทึก
เป็ น สิ นค้าสาเร็ จรู ป

รู ปที่ 4.12 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีซ้ื อเงินสดที่เรี ยบร้อยแล้ว
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4.2.2 วิธีการบันทึกบัญชีซ้ื อเงินเชื่อ

รู ปที่ 4.13 ตัวอย่างใบกากับภาษีซ้ื อเงินเชื่ อ

18
การบันทึกบัญชี ซ้ื อเงินเชื่ อ โดยกดเลือกไปที่ 1.ซื้ อ ในหน้าเมนูหลักของโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางการบัญชี (Express Accounting) จากนั้นเลือกรายการ 4.ซื้ อเงินเชื่อ

รู ปที่ 4.14 ตัวอย่างการเข้าบันทึกบัญชีซ้ื อเงินเชื่อ
เมื่อเลื อกรายการตามรู ปที่ 4.14 หน้าจอจะแสดงผลการบันทึ กบัญชี ซ้ื อเงิ นเชื่ อขึ้นซึ่ งการ
บัน ทึ ก บัญ ชี เงิ น สดนั้ น จะมี ต ัว ย่อ ภาษาอัง กฤษว่ า RR จากนั้น กดปุ่ ม
หรื อ กด Alt+A บน
แป้ นพิมพ์เพื่อเริ่ มการบันทึกบัญชีซ้ื อเงินเชื่อ

รู ปที่ 4.15 ตัวอย่างการเริ่ มต้นการบันทึกบัญชีซ้ื อเงินเชื่ อ
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จากนั้น กดปุ่ ม Enter บนแป้ นพิ ม พ์ เพื่ อ เลื่ อ นรายการมาตรงกับ เลขที่ ใ บรั บ สิ น ค้า การ
กาหนดเลขที่ใบใบรับสิ นค้าจะกาหนกขึ้นใหม่โดยกาหนดตามเลขที่ที่ทาง บริ ษทั พีเอ็นเอส ออดิ ท
ติ้ง แอนด์ แอดไวเซอรรี่ จากัด กาหนดขึ้น โดยเรี ยงจากปี รอบบัญชี น้ นั ๆตามด้วยเดือนที่ยื่นภาษีและ
ตามด้วยลาดับที่เอกสาร เช่ น รอบบัญชี ปี 2561 เดื อนมิถุนายน เอกสารลาดับที่ 13 จะกาหนดเลขที่
ใบรับสิ นค้าว่า RR6106013 จากนั้นกดปุ่ ม Enter เพื่อกรอกวันที่ตามใบกากับภาษีซ้ื อ

รู ปที่ 4.16 ตัวอย่างการกรอกเลขที่ใบรับสิ นค้าและวันที่
การเลือกผูจ้ าหน่ายสามารถทาได้หลายวิธี
1.เลือกโดยการกดปุ่ ม
2.พิมพ์ชื่อผูจ้ าหน่าย
.พิมพ์รหัสผูจ้ าหน่ายที่กาหนดขึ้น

รู ปที่ 4.17 ตัวอย่างการเลือกผูจ้ าหน่าย
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จากนั้นกดปุ่ ม ตกลง และ กด Enter บนแป้ นพิมพ์มาตรงกับช่ องเลขที่ บิล กรอกเลขที่ บิล
และวันที่ตามใบกากับภาษี

รู ปที่ 4.18 ตัวอย่างการกรอกเลขที่บิลและวันที่ตามใบกากับภาษี
กรอกข้อมูล รายการสิ น ค้าตามใบกากับ ภาษี โดยเลื อกรหัส สิ นค้าตามรหัส ผังบัญ ชี และ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล จากนั้นกดปุ่ ม หรื อ กด ESC บนแป้ นพิมพ์ 2 ครั้งเพื่อ
บันทึกข้อมูล
จากรู ปที่ 4.13 ตัวอย่างใบกากับภาษีซ้ื อเงินเชื่ อ ทางบริ ษทั ได้กาหนดให้บนั ทึกเป็ น สิ นค้า
สาเร็ จรู ป

รู ปที่ 4.19 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีซ้ื อเงินเชื่อที่เรี ยบร้อยแล้ว
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4.3 วิธีการบันทึกบัญชีขายเงินสดและขายเงินเชื่อ
4.3.1 วิธีการบันทึกบัญชีขายเงินสด

รู ปที่ 4.20 ตัวอย่างใบกากับภาษีขายเงินสด
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การบัน ทึ ก บัญ ชี ข ายเงิ น สด โดยกดเลื อ กไปที่ 2.ขาย ในหน้ าเมนู ห ลัก ของโปรแกรม
Express Accounting จากนั้นเลือกรายการ 2.ขายเงินสด

รู ปที่ 4.21 ตัวอย่างการเข้าบันทึกบัญชีขายเงินสด
เมื่ อเลื อกรายการตามรู ปที่ 4.21 หน้าจอจะแสดงผลการบันทึกบัญชี ขายเงิ นสดขึ้นซึ่ งการ
บัน ทึ ก บัญ ชี เงิ น สดนั้ น จะมี ต ัว ย่อ ภาษาอัง กฤษว่า HS จากนั้ น กดปุ่ ม
หรื อ กด Alt+A บน
แป้ นพิมพ์เพื่อเริ่ มการบันทึกบัญชีขายเงินสด

รู ปที่ 4.22 ตัวอย่างการเริ่ มต้นการบันทึกบัญชีขายเงินสด
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จากนั้นกดปุ่ ม Enter บนแป้ นพิมพ์เพื่อเลื่ อนรายการมาตรงกับบิ ลเงิ นสด กรอกเลขที่ และ
วันที่ตามใบกากับภาษีขาย

รู ปที่ 4.23 ตัวอย่างการกรอกเลขที่บิลเงินสดและวันที่
การเลือกลูกค้าสามารถทาได้หลายวิธี
1.เลือกโดยการกดปุ่ ม
2.พิมพ์ชื่อลูกค้า
3.พิมพ์รหัสลูกค้าที่กาหนดขึ้น

รู ปที่ 4.24 ตัวอย่างการเลือกลูกค้า
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จากนั้นกดปุ่ ม ตกลง และ กด Enter บนแป้ นพิมพ์มาตรงกับช่ องรายการสิ นค้ากรอกข้อมูล
ตามใบกากับภาษีโดยเลื อกรหัสสิ นค้าตามรหัสผังบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล จากนั้นกดปุ่ ม
หรื อ กด ESC บนแป้ นพิมพ์ 2 ครั้ง เพื่อบันทึกข้อมูล
จากรู ปที่ 4.20 ตัวอย่างใบกากับภาษีขายเงินสด ทางบริ ษทั ได้กาหนดให้บนั ทึกเป็ น สิ นค้า
สาเร็ จรู ป

รู ปที่ 4.25 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีขายเงินสดที่เรี ยบร้อยแล้ว
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4.3.2 วิธีการบันทึกบัญชีขายเงินเชื่อ

รู ปที่ 4.26 ตัวอย่างใบกากับภาษีขายเงินเชื่อ
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การบัน ทึ ก บัญ ชี ข ายเงิ น เชื่ อ โดยกดเลื อ กไปที่ 2.ขาย ในหน้ าเมนู ห ลัก ของโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญชี (Express Accounting) จากนั้นเลือกรายการ 4.ขายเงินเชื่อ

รู ปที่ 4.27 ตัวอย่างการเข้าบันทึกบัญชีขายเงินเชื่ อ
เมื่ อเลื อกรายการตามรู ปที่ 4.27 หน้าจอจะแสดงผลการบันทึ กบัญชี ขายเงิ นเชื่ อขึ้ นซึ่ งการ
บัน ทึ ก บัญ ชี เงิ น เชื่ อ นั้น จะมี ต ัว ย่อ ภาษาอัง กฤษว่า IV จากนั้น กดปุ่ ม
หรื อ กด Alt+A บน
แป้ นพิมพ์เพื่อเริ่ มการบันทึกบัญชีขายเงินเชื่อ

รู ปที่ 4.28 ตัวอย่างการเริ่ มต้นการบันทึกบัญชีขายเงินเชื่อ
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จากนั้นกดปุ่ ม Enter บนแป้ นพิมพ์เพื่อเลื่อนรายการมาตรงกับเลขที่เอกสาร กรอกเลขที่และ
วันที่ตามใบกากับภาษีขาย

รู ปที่ 4.29 ตัวอย่างการกรอกเลขที่เอกสารและวันที่
การเลือกลูกค้าสามารถทาได้หลายวิธี
1.เลือกโดยการกดปุ่ ม
2.พิมพ์ชื่อลูกค้า
3.พิมพ์รหัสลูกค้าที่กาหนดขึ้น

รู ปที่ 4.30 ตัวอย่างการเลือกลูกค้า
จากนั้นกดปุ่ ม ตกลง และ กด Enter บนแป้ นพิมพ์มาตรงกับช่ องรายการสิ นค้ากรอกข้อมูล
ตามใบกากับภาษีโดยเลื อกรหัสสิ นค้าตามรหัสผังบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล จากนั้นกดปุ่ ม
หรื อ กด ESC บนแป้ นพิมพ์ 2 ครั้ง เพื่อบันทึกข้อมูล
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จากรู ปที่ 4.26 ตัวอย่างใบกากับภาษีขายเงินสด ทางบริ ษทั ได้กาหนดให้บนั ทึกเป็ น สิ นค้า
สาเร็ จรู ป

รู ปที่ 4.31 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีขายเงินเชื่อที่เรี ยบร้อยแล้ว
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4.4 วิธีการจ่ ายชาระหนี้

รู ปที่ 4.32 ตัวอย่างใบเสร็ จจ่ายชาระหนี้
การบันทึกบัญชี จ่ายชาระหนี้ โดยกดเลื อกไปที่ 3.การเงิ น ในหน้าเมนูหลักของโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญชี (Express Accounting) จากนั้นเลือกรายการ 2.จ่ายเงิน และ4.จ่ายชาระหนี้
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รู ปที่ 4.33 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีจ่ายชาระหนี้
เมื่อเลือกรายการตามรู ปที่ 4.33 หน้าจอจะแสดงผลการบันทึกบัญชี จ่ายชาระหนี้ ข้ ึนซึ่ งการ
บันทึกบัญชี จ่ายชาระหนี้ น้ นั จะมีตวั ย่อภาษาอังกฤษว่า PS จากนั้นกดปุ่ ม
แป้ นพิมพ์เพื่อเริ่ มการบันทึกบัญชีจ่ายชาระหนี้

หรื อกด Alt+A บน

รู ปที่ 4.34 ตัวอย่างการเริ่ มต้นบันทึกบัญชีจ่ายชาระหนี้
จากนั้นกดปุ่ ม Enter บนแป้ นพิมพ์เพื่อเลื่อนรายการมาตรงกับเลขที่ใบจ่ายเงิน การกาหนด
เลขที่ ใบจ่ายเงิ นจะกาหนกขึ้นใหม่โดยกาหนดตามเลขที่ ที่ ทาง บริ ษทั พีเอ็นเอส ออดิ ทติ้ง แอนด์
แอดไวเซอรรี่ จากัด กาหนดขึ้น โดยเรี ยงจากปี รอบบัญชี น้ นั ๆตามด้วยเดือนที่จ่ายชาระหนี้ และตาม
ด้วยลาดับที่เอกสาร เช่น รอบบัญชีปี 2561 เดือนกรกฎาคม เอกสารลาดับแรก จะกาหนดเลขที่ใบรับ
สิ นค้าว่า PS6107001 จากนั้นกดปุ่ ม Enter เพื่อกรอกวันที่ตามใบเสร็ จ
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รู ปที่ 4.35 ตัวอย่างการกรอกเลขที่ใบจ่ายเงินและวันที่
การเลือกเจ้าหนี้สามารถทาได้หลายวิธี
1.เลือกโดยการกดปุ่ ม
2.พิมพ์ชื่อเจ้าหนี้
3.พิมพ์รหัสเจ้าหนี้ที่กาหนดขึ้น

รู ปที่ 4.36 ตัวอย่างการเลือกเจ้าหนี้
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กดเลื อกช่ องรายการบิ ลที่ จ่ายชาระหนี้ หน้าจะจะปรากฏเลขที่ ใบกากับ ขึ้ นมา โดยเลขที่
ใบกากับที่แสดงนั้นจะแสดงเฉพาะรายการที่คา้ งชาระของเจ้าหนี้ตามที่กาหนดไว้เท่านั้น

รู ปที่ 4.37 ตัวอย่างการเลือกรายการที่ตอ้ งการจ่ายชาระหนี้
เลือกรายการตามเลขที่ใบกากับที่ตอ้ งการจ่ายชาระหนี้ โดยโปรแกรมจะแสดงเครื่ องหมาย
ถูกในช่องที่ถูกเลือกเพื่อให้ทราบว่าเลือกไปแล้วกี่รายการ

รู ปที่ 4.38 ตัวอย่างการแสดงใบจ่ายชาระหนี้ที่ถูกเลือกให้ทารายการ
จากนั้นกดปุ่ ม ทางาน หรื อ กด F5 บนแป้ นพิมพ์ และกดเลื อกช่อง ชาระโดยอื่นๆ หรื อ กด
F7 บนแป้ นพิมพ์ เพื่อกรอกข้อมูลการจ่ายชาระหนี้ จากรู ปที่ 4.32 ตัวอย่างใบเสร็ จจ่ายชาระหนี้ มี
การจ่ายชาระหนี้โดยชาระเป็ นเช็ค
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รู ปที่ 4.39 ตัวอย่างการเลือกรู ปแบบการจ่ายชาระหนี้โดยชาระเป็ นเช็ค
เมื่อทารายการตามรู ปที่ 4.49 เรี ยบร้อยแล้วกรอกเลขที่เช็คและวันที่ที่จ่ายชาระหนี้ ทาการ
เลือกธนาคารที่ระบุ และกรอกจานวนเงินที่จ่ายชาระหนี้ เรี ยบร้อยแล้วกด Enter บนแป้ นพิมพ์ และ
กด Esc บนแป้ นพิมพ์ 2 ครั้ง

รู ปที่ 4.40 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีจ่ายชาระหนี้เรี ยบร้อยแล้ว
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4.5 วิธีการรับชาระหนี้

รู ปที่ 4.41 ตัวอย่างใบเสร็ จรับชาระหนี้
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รู ปที่ 4.42 ตัวอย่างหลักฐานการรับชาระหนี้
การบันทึ กบัญชี รับชาระหนี้ โดยกดเลื อกไปที่ 3.การเงิ น ในหน้าเมนู หลักของโปรแกรม
Express Accounting จากนั้นเลือกรายการ 1.รับเงิน และ 5.รับชาระหนี้

รู ปที่ 4.43 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีรับชาระหนี้
เมื่อเลื อกรายการตามรู ปที่ 4.53 หน้าจอจะแสดงผลการบันทึกบัญชี รับชาระหนี้ ข้ ึนซึ่ งการ
บันทึกบัญชี รับชาระหนี้ น้ นั จะมีตวั ย่อภาษาอังกฤษว่า RE จากนั้นกดปุ่ ม
แป้ นพิมพ์เพื่อเริ่ มการบันทึกบัญชีรับชาระหนี้

หรื อกด Alt+A บน
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รู ปที่ 4.44 ตัวอย่างการเริ่ มต้นบันทึกบัญชีรับชาระหนี้
จากนั้นกดปุ่ ม Enter บนแป้ นพิมพ์เพื่อเลื่ อนรายการมาตรงกับเลขที่ ใบเสร็ จ การกาหนด
เลขที่ใบเสร็ จจะกาหนดขึ้นใหม่โดยกาหนดตามเลขที่ที่ทาง บริ ษทั พีเอ็นเอส ออดิ ทติ้ง แอนด์ แอด
ไวเซอรรี่ จากัด กาหนดขึ้น โดยเรี ยงจากปี รอบบัญชี น้ นั ๆตามด้วยเดื อนที่รับชาระหนี้ และตามด้วย
ลาดับที่เอกสาร เช่น รอบบัญชี ปี 2560 เดือนกุมภาพันธ์ เอกสารลาดับที่ 20 จะกาหนดเลขที่ใบเสร็ จ
ว่า RE6002020 จากนั้นกดปุ่ ม Enter เพื่อกรอกวันที่ตามวันที่รับชาระหนี้

รู ปที่ 4.45 ตัวอย่างการกรอกเลขที่ใบเสร็ จและวันที่
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การเลือกลูกหนี้สามารถทาได้หลายวิธี
1.เลือกโดยการกดปุ่ ม
2.พิมพ์ชื่อลูกหนี้
3.พิมพ์รหัสลูกหนี้ที่กาหนดขึ้น

รู ปที่ 4.46 ตัวอย่างการเลือกลูกหนี้
กดเลื อกช่ องรายการบิ ล ที่ รับ ช าระหนี้ หน้าจะจะปรากฏเลขที่ ใบก ากับ ขึ้ นมา โดยเลขที่
ใบกากับที่แสดงนั้นจะแสดงเฉพาะรายการที่คา้ งชาระของลูกหนี้ตามที่กาหนดไว้เท่านั้น

รู ปที่ 4.47 ตัวอย่างการเลือกรายการที่ตอ้ งการรับชาระหนี้
เลื อกรายการตามเลขที่ใบกากับที่ตอ้ งการรับชาระหนี้ โดยโปรแกรมจะแสดงเครื่ องหมาย
ถูกในช่องที่ถูกเลือกเพื่อให้ทราบว่าเลือกไปแล้วกี่รายการ

รู ปที่ 4.48 ตัวอย่างการแสดงใบรับชาระหนี้ที่ถูกเลือกให้ทารายการ
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จากนั้นกดปุ่ ม ทางาน หรื อ กด F5 บนแป้ นพิมพ์ และกดเลื อกช่อง ชาระโดยอื่นๆ หรื อ กด
F7 บนแป้ นพิมพ์ เพื่อกรอกข้อมูลการรับชาระหนี้ จากรู ปที่ 4.51 ตัวอย่างใบเสร็ จรับชาระหนี้ มีการ
จ่ายชาระหนี้โดยชาระเป็ นเช็ค

รู ปที่ 4.49 ตัวอย่างการเลือกรู ปแบบการรับชาระหนี้ โดยรับชาระเป็ นเช็ค
เมื่อทารายการตามรู ปที่ 4.49 เรี ยบร้ อยแล้วกรอกเลขที่เช็ คและวันที่ ที่รับชาระหนี้ ทาการ
เลื อกธนาคาร และกรอกจานวนเงินที่รับชาระหนี้ ตามรู ปที่ 4.42 ตัวอย่างหลักฐานการรับชาระหนี้
เรี ยบร้อยแล้วกด Enter บนแป้ นพิมพ์ และ กด Esc บนแป้ นพิมพ์ 2 ครั้ง

รู ปที่ 4.50 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีรับชาระหนี้ เรี ยบร้อยแล้ว
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4.6 การบันทึกค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ

รู ปที่ 4.51 ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษีค่าโทรศัพท์

40
การบันทึ กบัญ ชี ค่ าใช้จ่ายอื่ นๆ โดยกดเลื อกไปที่ 1.ซื้ อ ในหน้าเมนู หลัก ของโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญชี (Express Accounting) จากนั้นเลือกรายการ 5.บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รู ปที่ 4.52 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เมื่อเลือกรายการตามรู ปที่ 4.52 หน้าจอจะแสดงผลการบันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายอื่นๆขึ้นซึ่ งการ
บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆนั้นจะมีตวั ย่อภาษาอังกฤษว่า OE จากนั้นกดปุ่ ม
แป้ นพิมพ์เพื่อเริ่ มการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รู ปที่ 4.53 ตัวอย่างการเริ่ มต้นบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หรื อกด Alt+A บน

41
จากนั้นกดปุ่ ม Enter บนแป้ นพิ มพ์เพื่อเลื่ อนรายการมาตรงกับเลขที่ เอกสาร การกาหนด
เลขที่เอกสารจะกาหนดขึ้นใหม่โดยกาหนดตามเลขที่ที่ทาง บริ ษทั พีเอ็นเอส ออดิ ทติ้ง แอนด์ แอด
ไวเซอรรี่ จากัด กาหนดขึ้น โดยเรี ยงจากปี รอบบัญชี น้ นั ๆ ตามด้วยเดือนที่ยื่นภาษีและตามด้วยลาดับ
ที่ เอกสาร เช่ น รอบบัญ ชี ปี 2561 เดื อนกรกฎาคม เอกสารล าดับ ที่ 9 จะก าหนดเลขที่ เอกสารว่า
OE6107009 จากนั้นกดปุ่ ม Enter เพื่อกรอกวันที่ตามใบเสร็ จ/ใบกากับภาษี

รู ปที่ 4.54 ตัวอย่างการกรอกเลขที่เอกสารและวันที่
การเลือกผูจ้ าหน่ายสามารถทาได้หลายวิธี
1.เลือกโดยการกดปุ่ ม
2.พิมพ์ชื่อผูจ้ าหน่าย
3.พิมพ์รหัสผูจ้ าหน่ายที่กาหนดขึ้น

รู ปที่ 4.55 ตัวอย่างการเลือกผูจ้ าหน่าย

42
จากนั้นกดปุ่ ม ตกลง และ กด Enter บนแป้ นพิมพ์มาตรงกับช่ องเลขที่ บิล กรอกเลขที่ บิล
และวันที่ตามใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี พร้อมกรอก คาอธิ บาย เพื่อใส่ รายละเอียดของค่าใช้จ่าย
จากรู ปที่ 4.51 ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษีค่าโทรศัพท์ เป็ นค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์หมายเลข
034-410890 ประจาเดือน มิถุนายน 2561 ใส่ คาอธิ บายว่า 034-410890 เดือน06/2561

รู ปที่ 4.56 ตัวอย่างการกรอกเลขทีเอกสารและวันที่ตามใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี
กรอกข้อมูลรายการสิ นค้าโดยเลือกรหัสค่าใช้จ่ายตามรหัสผังบัญชี

รู ปที่ 4.57 ตัวอย่างการเลือกรหัสค่าใช้จ่าย
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กด ตกลง ใส่ จานวนเงิน กดเลือกช่อง ชาระโดยอื่นๆ หรื อ กด F7 บนแป้ นพิมพ์ เพื่อกรอก
ข้อมูลจ่ายเงิน จากรู ปที่ 4.51 ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษีค่าโทรศัพท์ เป็ นการชาระเงินสด
และมีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

รู ปที่ 4.58 ตัวอย่างการเลือกรู ปแบบการจ่ายเงินโดยมีภาษีหกั ณ ที่จ่าย

รู ปที่ 4.59 ตัวอย่างการเลือกรู ปแบบการจ่ายเงินโดยเงินสด
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เมื่ อ ท ารายการตามรู ป ที่ 4.58 และ รู ป ที่ 4.59 เรี ยบร้ อ ยแล้ ว กรอกจ านวนที่ จ่ า ยตาม
ใบเสร็ จรั บเงิ น/ใบกากับ ภาษี เรี ยบร้ อยแล้วกด Enter บนแป้ นพิมพ์ และ กด Esc บนแป้ นพิ มพ์ 2
ครั้ง

รู ปที่ 4.60 ตัวอย่างการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆเรี ยบร้อยแล้ว
4.7 ขั้นตอนการออกรายงานภาษี
4.7.1 รายงานภาษี
การออกรายงานภาษี กดเลื อกไปที่ 1.รายงาน ในหน้าเมนู หลัก ของโปรแกรมส าเร็ จรู ป
ทางการบัญชี (Express Accounting) จากนั้นเลือกรายการ 1.พิมพ์รายงาน

รู ปที่ 4.61 ตัวอย่างการกดเลือกพิมพ์รายงาน

45
กดเลือกที่ 6.รายงานภาษี และ 1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รู ปที่ 4.62 ตัวอย่างการกดเลือกรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายงานภาษีซ้ื อ – กด 1.ภาษีซ้ื อ และ กด 1.ประจางวด
รายงานภาษีขาย – กด 2.ภาษีขาย และ กด 1.ประจางวด
กรอกเดือนและปี ที่ตอ้ งการออกรายงานภาษีซ้ื อ/ภาษีขาย

รู ปที่ 4.63 ตัวอย่างการเลือกงวดที่ตอ้ งการออกรายงานภาษี

46
เมื่อเลื อกเสร็ จแล้วกดปุ่ ม
เลื อกการแสดงผลทางจอภาพ กรื อถ้าต้องการสั่งพิ มพ์ใส่
กระดาษให้เลือกเครื่ องพิมพ์ และกดตกลง

รู ปที่ 4.64 ตัวอย่างการเลือกพิมพ์รายงาน

รู ปที่ 4.65 ตัวอย่างการออกรายงานภาษีซ้ื อ
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รู ปที่ 4.66 ตัวอย่างการออกรายงานภาษีขาย
จัดพิมพ์รายงานภาษีซ้ื อและภาษีขาย เพื่อทาการแนบเอกสารใบกากับภาษีเข้าแฟ้ ม โดยแยก
ตามบริ ษทั จัดทาหน้าปกแฟ้ มเพื่อแยกประเภทของรายงาน นาเอกสารที่เรี ยงตามรายงานภาษีและจัด
เข้าแฟ้ มเรี ยบร้อยจัดเก็บใส่ ตแู ้ ฟ้ มเอกสาร เพื่อง่ายและสะดวกต่อการเรี ยกดูเอกสาร

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผล
การปฏิ บตั ิงานในบริ ษทั พี เอ็นเอส ออดิ ทติ้ง แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด ในส่ วนตาแหน่ ง
ผูช้ ่ วยพนัก งานบัญ ชี ได้เข้าไปปฏิ บ ัติง านเกี่ ย วกับ การตรวจสอบเอกสาร การบัน ทึ ก บัญ ชี ด้ว ย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี (Express Accounting)ได้ส่งผลให้เกิดประโยชน์หลายๆด้าน ดังนี้
1. ด้ านทฤษฎี
• ได้ ท ราบถึ ง ขั้น ตอนการบัน ทึ ก บัญ ชี ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางการบัญ ชี (Express
Accounting)
• ได้นาความรู้วชิ าระบบสารสนเทศที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
• ได้รู้จกั เอกสารต่างๆที่ใช้ในกิจการหลายๆด้าน
2. ด้ านปฏิบัติ
• ได้ความรู ้ เกี่ ยวกับการใช้งานของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี (Express Accounting)
เพิ่มเติม
• ได้เรี ยนรู ้การใช้อุปกรณ์ต่างๆของบริ ษทั เช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องทาตรายาง
• ได้เข้าใจระบบการทางานในรู ปแบบของบริ ษทั
• ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับแนวคิดและมารยาทในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3. ด้ านสั งคม
• ได้เรี ยนรู้การใช้ชีวติ ประจาวันในการทางานและลักษณะของการทางานจริ ง
• ได้รู้จกั การปฏิบตั ิตนต่อบุคคลอื่นภายในองค์กร ต้องให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน
• ได้ฝึกการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทาให้เข้าถึงลักษณะการทางานเป็ นทีม รู ้จกั การเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
ต่อเพื่อนร่ วมงานและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
5.1.2 ปัญหาของโครงงาน
จากการปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ งผูช้ ่ วยพนักงานบัญชี ในบริ ษทั พีเอ็นเอส ออดิ ทติ้ง แอนด์
แอดไวเซอรี่ จากัด นอกจากจะเป็ นการนาความรู ้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมาใช้ในการปฏิ บตั ิงาน
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แล้ว ยังได้รับความรู ้เพิ่มเติมอีกมากมายซึ่ งเป็ นประสบการณ์ที่ดีที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
จริ งในอนาคตต่อไป ซึ่ งระหว่างการปฏิบตั ิงานได้พบปั ญหาและอุปสรรคบางประการ ดังนี้
1.เนื่ องจากเป็ นการปฏิ บ ัติงานจริ ง ครั้ ง แรก จึ งไม่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานมาก่ อ น
ดังนั้น ในช่ วงแรกของการท างานจึ งยัง มี ข ้อ ผิดพลาดอยู่พ อสมควร แต่ ในเวลาต่ อมาก็ ส ามารถ
ปรับตัวได้ เพราะได้รับคาแนะนาจากพี่ๆในที่ทางาน จึงทางานได้ดีข้ ึนตามลาดับ
2.เนื่ อ งจากการปฏิ บ ัติ งานในต าแหน่ ง ผูช้ ่ ว ยพนัก งานบัญ ชี ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในด้า นการ
ตรวจสอบเอกสาร จัดแฟ้ มเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆและทาการบันทึกบัญชี
ด้ว ยโปรแกรมส าเร็ จรู ป ทางการบัญ ชี (Express Accounting) ในบางครั้ งก็ มี ก ารบัน ทึ ก บัญ ชี ใ น
โปรแกรมผิดพลาด เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผิดพลาด จึงทาให้เสี ยเวลาในการแก้ไขข้อมูล
ในบางครั้ง ทาให้เสี ยเวลางานของบริ ษทั
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากการปฏิบตั ิงานในช่วงแรก อาจมีการทางานที่ไม่เต็มที่และเกิดข้อผิดพลาด จึงใช้
วิธีการแก้ไขเพื่อทาความเข้าใจ โดยการสอบถามในประเด็นของงานที่สงสัยกับพนักงานพี่เลี้ยง
2. ควรมี ก ารจัด อบรมโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางการบัญ ชี (Express Accounting) ให้ ก ับ
พนักงานที่เข้ามาทางานใหม่ ผูอ้ บรมอาจเป็ นพนักงานที่มีประสบการณ์ ดา้ นการใช้โปรแกรมอย่าง
ชานาญ เพราะจะได้ลดค่าใช้จ่ายของกิจการ อาจเป็ นการอบรมขั้นพื้นฐานเพื่อให้รู้ถึงโปรแกรมโดย
พื้ น ฐานที่ ส าคัญ กับ เฉพาะกิ จการก่ อน ว่ากรณี ใ ดต้องท าในส่ วนโปรแกรมย่อ ยตัวใดและส่ ว น
รายละเอียดใหญ่ๆ ก็ตอ้ งให้หวั หน้าหรื อผูท้ ี่ชานาญนั้นเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้อีกที
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานของสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิการสหกิจศึกษา
1. ด้านสถานประกอบการ
• มีนกั ศึกษาช่วยปฏิบตั ิงาน ลดการจ้างพนักงาน
• เกิดความร่ วมมือและมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานประกอบการ
2. ด้านคณะผูจ้ ดั ทา
• ได้รับประสบการณ์ในการทางานในสายอาชีพตามสาขาที่เรี ยน
• เกิ ด การเรี ย นรู ้ เพิ่ ม เติ ม ภายนอกห้ อ งเรี ย นและท าให้ เข้า ใจถึ ง ปั ญ หาที่ อ าจ
เกิดขึ้นในระหว่างการทางานและพร้อมที่จะหาวิธีการ
• ได้รับความรู้ และประสบการณ์ ในการทางานจริ งและฝึ กการปรับตัวในการ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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• ฝึ กความรอบคอบในการทางาน เพราะการทางานทางด้านบัญชี จาเป็ นต้องมี
ความถูกต้องและแม่นยาอย่างมาก เกิดข้อผิดพลาดไม่ได้
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
• ปั ญ หาด้า นการปรั บ ตัว และสื่ อ สารกับ พนั ก งานภายในองค์ก ร อาจมี ก าร
สื่ อสารข้อมูลไม่ตรงกันทาให้เกิดความผิดพลาดในการทางาน
• ปั ญหาความล่าช้าของเอกสาร เนื่ องจากบางครั้งมีความผิดพลาดของเอกสาร
หรื อ เอกสารไม่ ค รบถ้ว น การส่ ง เอกสารกลับ มาของลู ก ค้า มี ค วามล่ า ช้ า
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทางานที่ไม่ต่อเนื่อง
• ปั ญ หาด้านความรู้ ความเข้าใจของการใช้โปรแกรมทางการบัญ ชี (Express
Accounting) เนื่ องจากคณะผูจ้ ดั ทาไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม
จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการศึกษาโปรแกรมให้เข้าใจ
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
• ควรปรั บ ความเข้าใจและซักถามกับพนักงานในองค์กรก่ อนการปฏิ บ ตั ิ งาน
ต่างๆเพื่อลดปั ญหาความผิดพลาดในการทางาน
• ควรนาสมุ ดมาจดบันทึ ก ขั้นตอนและวิธีก ารของการใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป
ทางการบัญชี (Express Accounting) เพื่อให้การทางานรวดเร็ วและแม่นยาขึ้น
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ประวัติคณะผู้จัดทำ

รหัสนักศึกษา : 5804300189
ชื่อ – สกุล : นางสาว มินตรา ศรี นาคสุ ข
คณะ/สาขา : บริ หารธุ รกิจ/การบัญชี
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 2 ตาบล ศาลากลาง อาเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130

รหัสนักศึกษา : 5804300196
ชื่อ – สกุล : นางสาว ปาณิ สรา ขาวสบาย
คณะ/สาขา : บริ หารธุ รกิจ/การบัญชี
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 38/113 ซ.เอกชัย64/2 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุ งเทพฯ 10150

รหัสนักศึกษา : 5804300207
ชื่อ – สกุล : นางสาว ฐิติมา พ่วงขวัญ
คณะ/สาขา : บริ หารธุ รกิจ/การบัญชี
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 4 ตาบล ย่านยาว อาเภอ สามชุก จังหวัด สุ พรรณบุรี 72130

