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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 สาํนกังานอุทยัการบญัชี เลขท่ี 411/110-111 ถนนจรัญสนิทวงศ ์ซอยจรัญสนิทวงศ ์33 แขวง บางขนุศรี 

เขต บางกอกนอ้ย จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10700 ไดใ้ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป Express Accounting 

ในการบนัทึกบญัชี โดยในแต่ละเดือนจะมีรายการซ้ือรายการขายเกิดข้ึน ซ่ึงรายการซ้ือจะมีซ้ือเงินสด ซ้ือเงินเช่ือ 

การบนัทึกค่าใชจ่้ายต่างๆ การตดัชาํระหน้ี ส่วนรายการขายจะมีขายเงินสด ขายเงินเช่ือ การรับชาํระหน้ี ในแต่ละ

รายการมีการบนัทึกบญัชีท่ีแตกต่างกนัจึงทาํใหเ้กิดความสับสนในการบนัทึกบญัชีต่อนกัศึกษาฝึกงานและ

พนกังานท่ีเขา้มาใหม่ แลว้จะตอ้งมีการแยกรายการซ้ือต่างๆวา่เป็นรายการซ้ือเงินเช่ือ ซ้ือเงินสดหรือเป็นรายการ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆจึงจะทาํการบนัทึกไดอ้ยา่งถูกตอ้งส่วนรายการขายจะตอ้งแยกวา่เป็นรายการขายเงินสด ขายเงินเช่ือ 

หรือ รายไดอ่ื้นๆ และเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีกิจการทุกกิจการจะตอ้งมีการยืน่งบการเงินใหก้รมพฒันาธุรกิจ

การคา้ซ่ึงทางสาํนกังานอุทยัการบญัชีไดใ้ชว้ธีิยืน่งบการเงินทางอินเตอร์เน็ตผา่นระบบ DBD e-Filing ใหลู้กคา้ ซ่ึง

ในแต่ละคร้ังนกัศึกษาฝึกงานและพนกังานท่ีเขา้มาใหม่ จะตอ้งทาํความเขา้ใจในการบนัทึกบญัชีลงในโปรแกรม

สาํเร็จรูป Express Accounting และจะตอ้งทาํความเขา้ใจวธีิการยืน่งบการเงินทางอินเตอร์เน็ตอีกดว้ย โดยจะมี

พนกังานประจาํตอ้งคอยใหค้าํแนะนาํและสอนงานต่างๆ ซ่ึงเป็นปัญหาในการทาํงานของพนกังานประจาํท่ีจะตอ้ง

เสียเวลาในการแนะนาํและมีการทาํงานท่ีซํ้ าอีกคร้ังทั้งยงัทาํใหพ้นกังานประจาํเกิดความล่าชา้ในการทาํงานของ

ตนเอง งานเสร็จไม่ทนัตามกาํหนดท่ีตั้งไว ้

 ดงันั้นการปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษาของทางมหาวทิยาลยัสยามตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 

ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ไดเ้ขา้ไปศึกษาโปรแกรมสาํเร็จรูป Express Accounting ในรายการซ้ือจะมีซ้ือเงินสด 

ซ้ือเงินเช่ือ การบนัทึกค่าใชจ่้ายต่างๆ การตดัชาํระหน้ี และรายการขาย จะมี ขายเงินสด ขายเงินเช่ือ การบนัทึก

รายไดอ่ื้นๆ การรับชาํระหน้ี และเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีทางสาํนกังานจะตอ้งมีการยืน่งบการเงินทางอินเตอร์

ผา่นระบบ DBD e-Filing ใหก้บัลูกคา้ทุกรายซ่ึงมีลูกคา้เป็นจาํนวนมาก พวกเราจึงไดจ้ดัทาํตวัอยา่งการบนัทึก

บญัชีและการยืน่งบการเงินทางอินเตอร์เน็ตผา่นระบบ DBD e-Filing ท่ีเขา้ใจไดง่้าย ซ่ึงทาํใหน้กัศึกษาฝึกงานและ

พนกังานท่ีเขา้มาใหม่ทาํความเขา้ใจในการบนัทึกบญัชีและยืน่งบการเงินทางอินเตอร์เน็ตผา่นระบบ DBD e-
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Filing ไดร้วดเร็วข้ึน สามารถทาํความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้ลดระยะเวลาในการทาํงาน และงานสาํเร็จไดท้นัตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการบนัทึกบญัชีซ้ือ บนัทึกบญัชีขาย ในโปรแกรมสาํเร็จรูป Express Accounting 

 1.2.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนการนาํส่งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ตผา่นระบบ DBD e-Filing 

 1.2.3 เพื่อส่งเสริมทกัษะในการส่ือสารและการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1 โครงงานน้ีเป็นโครงงานท่ีรวบรวมขั้นตอนในการบนัทึกบญัชีซ้ือ-ขายในโปรแกรมสาํเร็จรูป 

Express Accounting 

 1.3.2 โครงงานน้ีกล่าวถึงขั้นตอนในการเตรียมขอ้มูลงบการเงินและบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อนาํส่งงบ

การเงินทางอินเตอร์เน็ตผา่นระบบ DBD e-Filing 

1.3.3 ขอ้มูลในโครงงานน้ีมีขอ้มูลท่ีไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลไดบ้างส่วน เช่นช่ือของบริษทัท่ีนาํมาเป็น

ตวัอยา่ง ขอ้มูลสาํคญัของบริษทัตวัอย่าง 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 เพื่อทราบถึงขั้นตอนการบนัทึกบญัชีซ้ือ บนัทึกบญัชีขายในโปรแกรมสาํเร็จรูป Express Accounting 

 1.4.2 เพื่อทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในการนาํส่งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ตผา่นระบบ DBD e-Filing 

 1.4.3 เพื่อไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงร่วมกบัผูอ่ื้นภายในองคก์ร 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ความหมายของโปรแกรมสําเร็จรูป 

               โปรแกรมหรือซอฟแวร์ หมายถึง ชุดคาํสั่งท่ีมีการจดัเรียงลาํดบัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงสามารถทาํงาน

และไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีผูใ้ชโ้ปรแกรมตอ้งการ 

2.2 โปรแกรมสําเร็จรูปบัญชี Express Accounting  

              เป็นโปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูปซ่ึงรวบรวมระบบบญัชีถึง 12 ระบบเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นโปรแกรมดียว 

และขอ้มูลจะเช่ือมโยงถึงกนัโดยอตัโนมติั ทาํใหล้ดขั้นตอนในการทาํงาน เพียงแค่ทาํการบนัทึกขอ้มูล

รายวนัการซ้ือและการขายเท่านั้นเอง ต่อจากนั้นโปรแกรมจะทาํหนา้ท่ีนาํขอ้มูลไปบนัทึกในแต่ละระบบท่ี

เก่ียวขอ้งใหเ้องโดยอตัโนมติั และสามารถพิมพ์รายงานทุกรายงานไดท้นัที 

2.3 ความหมายของการจัดซ้ือ 

               การจดัซ้ือ (Purchasing) หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ วตัถุดิบ 

ตลอดจนเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เพื่อตอ้งการใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องธุรกิจ โดยทัว่ไปในทางธุรกิจ แบ่งการ

จดัซ้ือออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่  

1. การซ้ือเพื่อจาํหน่าย 

2. การซ้ือเพื่อใชห้รือแปลงสภาพ 

2.4 ความหมายของการขาย 

               การขาย คือ กระบวนการเสนอสินคา้หรือบริการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ และ

ผูซ้ื้อตดัสินใจดว้ยความพึงพอใจ โดยมีพนกังานขาย คือผูท่ี้ใหค้าํแนะนาํ ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัสินคา้หรือ

บริการเพื่อใหผู้ซ้ื้อเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีจะไดรั้ยจากการซ้ือสินคา้หรือบริการแลว้ตดัสินใจ ดว้ยความ

พอใจ 
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2.5 ความหมายของการบัญชี 

               การบญัชี เป็นศิลปะของการรวบรวม บนัทึก จาํแนก และทาํสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทาง

เศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีคือ การใหข้อ้มูลทางการเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคล

หลายฝ่าย และผูท่ี้สนใจในแต่ละกิจกรรม 

จากคาํจาํกดัความของคาํวา่ “การบญัชี” สามารถอธิบายความหมายไดด้งัน้ี 

               1. ข้ันตอนของการเลอืกและการเกบ็รวบรวม คือการพิจารณาวา่รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นรายการคา้หรือไม่ 

(เป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีกิจการตอ้งนาํมาบนัทึกหรือไม่) ตอ้งเก็บรวบรวมเอกสารหลกัฐานเพื่อไวใ้ชใ้น

การบนัทึกบญัชี 

               2. การจดบันทกึและการวดัมูลค่า เป็นการนาํขอ้มูลเอกสารจากขั้นตอนแรกมาบนัทึกรายการทางบญัชี

หรือรายการคา้และเหตุการณ์ ซ่ึงจะตอ้งเป็นรายการหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้มาบนัทึกลงในสมุดบญัชี เรียกวา่ 

“สมุดรายวนั” (Journal) การบนัทึกจะมีการวดัมูลค่าเขา้มาเก่ียวขอ้ง การวดัมูลค่า หมายถึง การแสดงมูลค่าของ

รายการนั้นๆ จะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัวา่รายการประเภทไหน เช่น วดัดว้ยราคาทุน (ราคา ณ วนัท่ีไดม้า) หรือ

วดัดว้ยราคายติุธรรม (ราคาท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายมีความเตม็ใจในการซ้ือขายกนั ไม่มีใครมีอาํนาจเหนือใคร) 

               3. การใช้หน่วยเงินตรา การบนัทึกรายการทางบญัชีตอ้งใชห้น่วยเงินตรา เช่น บาท ดอลลาร์ เป็นตน้ 

และถือวา่จาํนวนท่ีบนัทึกลงไปแต่ละหน่วยจะมีค่าคงท่ี แมค้่าของเงินจะเปล่ียนแปลง 

               4. การจัดหมวดหมู่ เพื่อหายอดคงเหลือของทุกรายการโดยการแยกประเภทบญัชีเป็นสินทรัพย ์หน้ีสิน 

ทุน รายได ้และค่าใชจ่้าย ในการจดัหมวดหมู่จะใชส้มุดบญัชีท่ีเรียกวา่ “สมุดบญัชีแยกประเภท” (Ledger) 

               5. การสรุปผลและการรายงานข้อมูลทางการเงิน เม่ือมีการบนัทึกบญัชีไประยะหน่ึง จะตอ้งนาํรายการ

ท่ีจดัหมดหมู่มาสรุปผลการดาํเนินการและฐานะของกิจการโดยจดัทาํ “งบการเงิน” (Financial Statement) ซ่ึง

ประกอบดว้ย 5 ส่วนคือ 

                         1) งบกาํไรขาดทุน 

                         2) งบดุล 
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                         3) งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

                         4) งบกระแสเงินสด 

                         5) นโยบายบญัชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน นโยบายบญัชี เป็นหลกัการทางบญัชีท่ี

กิจการใชใ้นการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน สาํหรับหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นการนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ

ท่ีสาํคญัทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินไดท้ราบหลกัการปฏิบติัทางบญัชีท่ีกิจการเลือกใชใ้นการจดัทาํและนาํเสนองบ

การเงิน 

2.6 งบการเงิน 

               งบการเงิน คือ รายงานทางการเงินท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อวดัผลการดาํเนินงานของกิจการในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

งบการเงินท่ีสาํคญัประกอบดว้ย 

1) งบกาํไรขาดทุน หมายถึง งบการเงินท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลา

หน่ึง โดยแสดงรายไดห้กัค่าใชจ่้าย แลว้อยูใ่นรูปของกาํไรหรือขาดทุน ถา้รายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้ายคือกาํไร ถา้

ค่าใชจ่้ายมากกวา่รายไดคื้อขาดทุน 

2) งบดุล หมายถึง งบการเงินท่ีแสดงฐานะของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง โดยแสดงสินทรัพย ์ท่ี

กิจการเป็นเจา้ของ และแสดงหน้ีสินท่ีกิจการตอ้งจ่ายชาํระ และแสดงส่วนของเจา้ของท่ีกิจการเป็นเจา้ของ 

รวมทั้งส่วนท่ีเจา้ของนาํมาลงทุน 

3) งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ หมายถึง งบการเงินท่ีแสดงทั้งการเปล่ียนแปลง

ของผูเ้ป็นเจา้ของ ถา้เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว จะประกอบดว้ยบญัชีทุนและบญัชีเงินถอน หากเป็นกิจการหา้ง

หุน้ส่วน จะประกอบดว้ยบญัชีทุนและบญัชีเดินสะพดัของหุน้ส่วนแต่ละคน ถา้เป็นกิจการ บริษทัจาํกดั จะ

เรียกวา่งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของเจา้ของจะเปล่ียนแปลงเม่ือมีการเพิ่มทุน ถอนทุน 

กาํไร ขาดทุน และแบ่งผลตอบแทนคืนแก่เจา้ของ และในทางปฏิบติักิจการในรูปบริษทัอาจจะมี งบกาํไร

(ขาดทุน)สะสม เพื่อแสดงรายละเอียดของการเพิ่มข้ึนและลดลงในระหวา่งปีของกาํไรสะสม 

4) งบกระแสเงินสด หมายถึง งบการเงินท่ีแสดงการเคล่ือนไหวของเงินสดและรายการท่ีเทียบเท่า

เงินสดของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง งบกระแสเงินสดจะแสดงเงินสดท่ีไดรั้บและจ่ายออกไปท่ีเกิดข้ึนตาม 

3 กิจกรรม คือ กิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน  
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ขั้นตอนการบนัทึกรายการคา้ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. วเิคราะห์รายการคา้ 

2. บนัทึกรายการคา้ลงในสมุดรายวนัทัว่ไป 

3. ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 

4. จดัทาํงบทดลองก่อนปรับปรุง 

5. บนัทึกรายการปรับปรุง (ณ วนัส้ินงวด) 

6. จดัทาํงบทดลองหลงัปรับปรุง 

7. จดัทาํงบการเงิน 

               ขั้นตอนดงักล่าวจะเรียกวา่ “วงจรบญัชี” (Accounting Cycle) จะมีเคร่ืองมือมาช่วยทาํใหก้ารบนัทึก

รายการปรับปรุงและการจดัทาํงบการเงินสะดวกมากข้ึน เรียกวา่ “กระดาษทาํการ” (Work Sheet) 

               ในวงจรบญัชีมีขั้นตอนเพิ่มเติม คือ การปิดบญัชีและการจดัทาํงบทดลองหลงัปิดบญัชี  

2.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

               ยพุิน สืบมาศ 2550 พฤติกรรมการจดัเก็บเอกสารและการจดัทาํบญัชีของผูป้ระกอบการนิติบุคคล

ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพระเยา ศึกษาพฤติกรรมการจดัเก็บเอกสารและการจดัทาํบญัชีของผูป้ระกอบการ

นิติบุคคล และเพื่อศึกษาปัญหาในการจดัเก็บเอกสารและการจดัทาํบญัชีของผูป้ระกอบการนิติบุคคลในเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดัพระเยา โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูป้ระกอบการนิติบุคคลในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั

พะเยา จาํนวน 181 ราย ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีจดัทาํบญัชีดว้ยตนเอง ส่วนใหญ่ประกอบกิจการ

ประเภทหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5,000,000 บาท ประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไป ดาํเนินธุรกิจ

มามากกวา่ 10 ปี ใหค้วามสาํคญักบัการจดัเก็บเอกสารและการจดัทาํบญัชี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดบัดีมาก  

และผูป้ระกอบการท่ีจา้งสาํนกังานบญัชีเป็นผูจ้ดัทาํบญัชีส่วนใหญ่ประกอบกิจการประเภทหา้งหุน้ส่วน

จาํกดั ทุนจดทะเบียนอยูร่ะหวา่ง 1,000,000 – 5,000,000 บาท ประกอบธุรกิจการใหบ้ริการ ดาํเนินธุรกิจมา

ไม่เกิน 5 ปี ใหค้วามสาํคญักบัการจดัเก็บเอกสารและการจดัทาํบญัชี ของผูป้ระกอบการนิติบุคคลโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  



7 
 

               ชยัศรี รักบญัชา 2554 การศึกษาตลาดของซอฟแวร์ดา้นบญัชีและการเงิน กรณีศึกษา : สาํนกังาน

บญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตลาดของซอฟแวร์ดา้นบญัชีและการเงิน กรณีศึกษา : 

สาํนกังานบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชากรของการศึกษาคร้ังน้ีคือ สาํนกังานบญัชีท่ีข้ึนทะเบียน

กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 313 ราย เคร่ืองมือ

ท่ีใชคื้อแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียใช ้การทดสอบความแตกต่าง ระหวา่งค่าเฉล่ียสองค่าท่ีไดจ้าก

กลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั  ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวเิคร าะห์ความ

แตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe Analysis การวจิยัคร้ังน้ี กาํหนดใหมี้นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวจิยัพบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปของสาํนกังานบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร จดทะเบียน ประเภทธุรกิจเป็น

แบบ บริษทั จาํกดั จาํนวนปีท่ีประกอบกิจการมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 5 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี ใชเ้งินทุนใน

ดา้นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เป็นเงิน ตํ่ากวา่ 50,000 บาท ลกัษณะของซอฟแวร์ เป็นซอฟแวร์สาํเร็จรูป 

ซอฟแวร์บญัชีท่ีทางองคก์ารใชง้านส่วนใหญ่ใชซ้อฟแวร์ Express Accounting ผลการวจิยัเก่ียวกบัการศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือและการใชซ้อฟแวร์ดา้นบญัชีแ ละการเงิน ของสาํนกังานบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่มีวตัถุประสงคใ์นการจดัซ้ือซอฟแวร์บญัชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน การรวบรวมขอ้มูล

ในการกาํหนดคุณสมบติัของซอฟแวร์บญัชี ทาํการรวบรวมขอ้มูลมาจากความตอ้งการภายในองคก์รเอง  

               องัคณา นุตยกุล 2549 การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของผูท้าํบญัชีในการปฏิบติังานให้

ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีไทยสาํหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ 1)ศึกษาปัจจยัดา้นการปฏิบติังานของผูท้าํบญัชีใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีไทย 2)

ศึกษาความสาํเร็จของผูท้าํบญัชีในการปฏิบติังานใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีไทย ในธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม และ3)ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการปฏิบติังานของผูท้าํบญัชีในธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท้าํบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในเขตกรุงเ ทพมหานคร 

จาํนวน 380 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็น แบบสอบถาม ผลการวจิยัพบวา่ 1.ผลการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกผูท้าํบญัชีตอ้งเป็นผูมี้จรรยาบรรณวชิาชีพ มีความรู้ในวชิาชีพอยา่งแทจ้ริง มีความรักในอาชีพ มี

รายไดแ้ละผลตอบแทนเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ และมีสภาพแว ดลอ้มในการทาํงานท่ีดี      

2.ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามพบวา่ผูท้าํบญัชี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 3.ผูท้าํบญัชีกลุ่มตวัอยา่ง มี
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ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการปฏิบติังานใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีไทย ในภาพรวมและราย

ดา้นวา่ มีความเป็นจริงอยูใ่นระดบัปานกลางเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นความอิสระในการทาํงาน ดา้น

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร และดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการเป็นอนัดบัสุดทา้ย 4.ความสาํเร็จมนการปฏิบติังาน

ใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีไทย ในภาพรวมมีความสาํเร็จระดบัมาก โดยพบวา่ความสาํเร็จเป็นอนัดบั

มากอนัดบัแรกคือ ดา้นจรรยาบรรณในวชิาชีพ รองลงมาคือดา้นความถูกตอ้งของการจดัทาํงบการเงิน 

               จุไรรัตน์ ครุธคาํ 2559 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชเ้คร่ืองมือการบริหารจดัเก็บภาษีอากรในรูปแบบการ

ยืน่แบบและชาํระภาษีออนไลน์ (e-Filing) ของกลุ่มภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การวจิยัน้ีมีว ั ตถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชเ้คร่ืองมือการบริหารจดัเก็บภาษีอากรในรูปแบบและชาํระภาษีออนไลน์          

(e-Filing)  ของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในเขตกรุงเทพมหานคร การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดย

ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คนขอ้มูล

ท่ีไดถู้กนาํไปวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ผลการวจิยัพบวา่ ส่วนใหญ่

ของกลุ่มตวัอยา่ง ผูท่ี้ยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบ เป็นพนกังานบริษทัเอกชนท่ี

ยืน่แบบประเภท ภ.ง.ด. 91 และมีการขอคืนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่นระบบ ซ่ึงผลการวจิยัทางดา้นปัจจยั

พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชเ้คร่ืองมือการบริหารจดัเก็บภาษีอากรในรูปแบบ การยืน่แบบและชาํระภาษี

ออนไลน์ (e-Filing) ของกลุ่มภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นความถูกตอ้งและ

น่าเช่ือถือของระบบ 2) ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ 3) ดา้นความปลอดภยัของระบบ 4) ดา้น

ประสิทธิภาพของระบบ 5) ดา้นความสะดวกรวดเร็วของระบบ 6) ดา้นระยะเวลาการใหบ้ริการ โดยพบวา่ 

ดา้นความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือของระบบมีความสาํคญัอยา่งมีนยัสาํคญัมากท่ีสุด 

               รุจิรดา วฒันพงศ ์2552 การคลงัขอ้มูลสาํหรับระบบงบการเงินของนิติบุคคล เป็นการศึกษาคน้ควา้

การคลงัขอ้มูลเพื่ออกแบบและพฒันาคลงัขอ้มูลสาํหรับระบบงบการเงินนิติบุคคลของกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์งานวจิยัครอบคลุมการสร้างฐานขอ้มูลเมตะเดตา เพื่อคว บคุมการทาํงานทั้งหมด

ของคลงัขอ้มูล สร้างเคร่ืองมือท่ีสามารถดึงขอ้มูล และนาํเขา้ขอ้มูลจากระบบตน้ทางเขา้สู่คลงัขอ้มูลไดเ้อง

ตามวนั เวลาและลาํดบังานท่ีกาํหนดไวใ้นเมตะเดตา และสามารถเรียกดูขอ้มูลจากคลงัขอ้มูลผา่นเวบ็

บราวเซอร์ คลงัขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนไดจ้ดัเก็บขอ้มูลงบการเงินของนิติบุคคล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 – พ.ศ. 2544 เพื่อ

ใชเ้รียกคน้ และช่วยในการวเิคราะห์เชิงธุรกิจ ผลการทดสอบการนาํขอ้มูลจากตน้ทางเขา้สู่คลงัขอ้มูลอดีต 



9 
 

ขอ้มูลการเปรียบเทียบจาํแนกตามแต่ละมิติ สามารถคน้หาขอ้มูลนิติบุคคลดว้ยการเช่ือมโยงทุกมิติ และ

สามารถดูขอ้มูลสรุปงบการเงินนิติบุคคลแต่ละรายไดต้ามมุ่งหมาย 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

สาํนกังานอุทยัการบญัชี เลขท่ี 411/110-111 ถนน จรัญสนิทวงศ ์ซอย จรัญสนิทวงศ ์33 แขวงบางขนุศรี   

เขต บางกอกนอ้ย จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10700 ใหบ้ริการรับจดัทาํบญัชีและตรวจสอบบญัชี

ใหก้บับริษทัทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งสาํนกังานอุทยัการบญัชี 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

สาํนกังานอุทยัการบญัชี เป็นสถานประกอบการรับจดัทาํบญัชีทัว่ไป 

 

 

สีแ่ยกไฟฉาย 

ฟู้ ดแลนด์ รพ.วิชยัเวช 

ถนน  

ตดั

ใหม ่

ถนน

พราน

นก 

จรัญ

สนิท

วงศ์ 

33 

จรัญ

สนิท

วงศ์ 

35 

 411/110-111 

ถนนจรัญสนิทวงศ์ 

วดัรวก 

แยก 4 
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รูปท่ี 3.2 สาํนกังานอุทยัการบญัชี 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

ลกัษณะขององคก์รประกอบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 โครงสร้างการบริหารงานของสาํนกังานอุทยัการบญัชี 

เจ้าของสาํนกังาน 

ผู้จดัการ 

ผู้ช่วยผู้จดัการ 

พนกังานบญัชี พนกังานบญัชี พนกังานบญัชี 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

นางสาวกนกพร ย ัง่ยนืนาน ตาํแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี 

นายญาโณทยั พวงมาลยั ตาํแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี 

นางสาววรรักษ ์ ติวศิริโชค ตาํแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี 

ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย คือ จดัเรียงเอกสารขอ้มูลทางบญัชี งานบนัทึกบญัชีต่างๆติดต่อลูกคา้ภายนอก

กิจการ กรอกเอกสารต่างๆ เช่น ภ.ง.ด. 50 , ภ.ง.ด. 51 (แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบ้ริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติ

บุคคล) และยืน่งบการเงินทางอินเตอร์เน็ต (E-filing) 

3.5 ช่ือและตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

นายคเณศร์ สุดสวนศรี ตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการ 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน : เก็บรวบรวมโดยการสอบถามพนกังานท่ีปรึกษาท่ีคอยใหค้วามรู้

เพิ่มเติมและรวบรวมจากคู่มือโปรแกรมสาํเร็จรูป Express Accounting ทั้งในระบบโปรแกรม ในหนงัสือและ

ศึกษาขั้นตอนวธีิการจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อนาํส่งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซดข์องกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

3.7.2 วเิคราะห์ระบบ : การบนัทึกบญัชีในแต่ละรายการของโปรแกรม Express Accounting ขอ้มูลท่ี

บนัทึกในแต่ละรายการจะแสดงผลในรายงาน (กระดาษทาํการ)และขอ้มูลงบการเงินท่ีเตรียมเพื่อนาํส่งงบ

การเงินทางอินเตอร์เน็ตเม่ือเสร็จจะตอ้งแปลงเป็นไฟล ์XBRL เพื่อนาํส่งในเวบ็ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

3.7.3 ออกแบบระบบ : จดัทาํร่างภาพแบบโครงงานตามขั้นตอนท่ีสหกิจกาํหนดไว้ 

3.7.4 จดัทาํหรือพฒันาระบบ : ลงมือทาํรายงานตามแบบภาพท่ีร่างไว ้
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3.7.5 ทดสอบโปรแกรม : นาํตวัอยา่งใบเสร็จรับเงิน , ใบแจง้หน้ี/ใบกาํกบัภาษี บนัทึกลงโปรแกรม

สาํเร็จรูป Express Accounting ในเมนูซ้ือเงินสด , ซ้ือเงินเช่ือและบนัทึกค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นาํตวัอยา่งสาํเนา

ใบเสร็จรับเงิน , ใบส่งของ/สาํเนาใบกาํกบัภาษี บนัทึกลงในโปรแกรมสาํเร็จรูป Express Accounting ในเมนูขาย

เงินสด , ขายเงินเช่ือและบนัทึกรายไดอ่ื้นๆ และนาํงบการเงินบนัทึกลงโปรแกรม XBRL in Excel เพื่อแปลงไฟล์

งบการเงินเป็น XBRL นาํบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้บนัทึกลงโปรแกรม Excel 

3.7.6 จดัทาํเอกสารประกอบโปรแกรม : ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงิน , ใบแจง้หน้ี/ใบกาํกบัภาษี , สาํเนา

ใบเสร็จรับเงิน , ใบส่งของ/สาํเนาใบกาํกบัภาษี และตวัอยา่งงบการเงิน , บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ , แบบส.บช.3 

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

1.รวบรวมความตอ้งการ 

2. วเิคราะห์ระบบ 

3. ออกแบบระบบ 

4. พฒันาระบบ 

5. ทดสอบระบบ 

6. จดัทาํเอกสาร 

    

 

ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. เคร่ือง Printer 

3. เคร่ืองรับ-ส่ง Fax 

4. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

5. เคร่ืองพิมพดี์ด 
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ซอฟต์แวร์ 

1. โปรแกรมสาํเร็จรูป Express Accounting 

2. โปรแกรม Microsoft Office Word 

3. โปรแกรม Microsoft Office Excel 
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บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงการ 

การบันทกึรายการซ้ือในโปแกรมสําเร็จรูป Express Accounting 

               การซ้ือสินคา้เป็นเงินสดและการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือมีความแตกต่างกนัในส่วนของวธีิการบนัทึก

บญัชีและการตั้งยอดเจา้หน้ี เน่ืองจากการซ้ือเงินสดจะมีการบนัทึกบญัชีตดัจ่ายเงินสดใหก้บัผูจ้าํหน่ายทนัที (ไม่

มีการตั้งยอดเจา้หน้ี) ซ่ึงต่างกบัการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ โปรแกรมจะตั้งยอดเจา้หน้ีรายตวั ซ่ึงจะตอ้งไปทาํใบ

จ่ายชาํระหน้ีเม่ือครบกาํหนดวนัชาํระเงิน 

การบันทกึรายการซ้ือเงินสด 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้ Log In ระบบโปรแกรมสาํเร็จรูป Express Accounting 
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รูปท่ี 4.2 ฐานขอ้มูลของบริษทัต่างๆ 

 

รูปท่ี 4.3 เมนูซ้ือเงินสด เขา้ไปท่ีเมนูซ้ือ >> ซ้ือเงินสด >> กด Alt + A เพื่อเปิดหนา้ต่างใหม่ในการบนัทึก 
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รูปท่ี 4.4 บนัทึกเลขท่ีใบซ้ือสด โดยดูจากเลขท่ี ท่ีตอ้งทาํการรันเลขท่ีเอกสารมาก่อน เพื่อสะดวกในการบนัทึก 

 

 

รูปท่ี 4.5 บนัทึกวนัท่ีโดยดูจากเลขท่ีใบแจง้หน้ี/ใบกาํกบัภาษี และใบเสร็จรับเงิน 
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รูปท่ี 4.6 รายช่ือผูจ้าํหน่ายสามารถคน้หาไดจ้ากฐานขอ้มูลท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชี ไดท้าํการบนัทึกไวแ้ลว้

หรือถา้ยงัไม่มีรายช่ือผูจ้าํหน่ายนั้นใหท้าํการเพิ่มใหม่โดย กด Enter ท่ีช่องผูจ้าํหน่ายและกด Alt + A เพื่อเพิ่ม  

 

 

รูปท่ี 4.7 บนัทึกรายละเอียดผูจ้าํหน่ายเพื่อเพิ่มเขา้ฐานขอ้มูลผูจ้าํหน่าย 
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รูปท่ี 4.8 ช่อง เลขท่ีบิล , ช่อง ลวท. (ลงวนัท่ี) โดยดูจากเลขท่ีใบแจง้หน้ี/ใบกาํกบัภาษี และใบเสร็จรับเงิน  

 

 

รูปท่ี 4.9 เมนูรายการสินคา้ กรณีท่ี 1 ใหเ้ลือกรายการสินคา้ท่ีจดัซ้ือ (กรณีซ้ือมาขายไปและตอ้งตดัสตอ็ก) หรือ 
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รูปท่ี 4.10 กรณีท่ี 2 ใหใ้ชร้หสัตามหมวดของวชิาบญัชี (หมวด 5 ค่าใชจ่้าย) ช่องรายละเอียด สามารถคน้หาได้

จากฐานขอ้มูลท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชี ไดท้าํการบนัทึกไวแ้ลว้ 

 

รูปท่ี 4.11 ช่องราคาต่อหน่วยใชร้าคารวมสินคา้ท่ีไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แลว้ทาํการบนัทึกขอ้มูลของเมนู

ซ้ือเงินสด กด Esc เพื่อทาํการบนัทึก 
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รูปท่ี 4.12 การบนัทึกขอ้มูลเสร็จส้ิน 

การบันทกึรายการซ้ือเงินเช่ือ 

 

รูปท่ี 4.13 เมนูซ้ือเงินเช่ือ เขา้ไปท่ีเมนูซ้ือ >> ซ้ือเงินเช่ือ กด Alt + A เพื่อเปิดหนา้ต่างใหม่ท่ีจะบนัทึกบญัชี 
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รูปท่ี 4.14 บนัทึกเลขท่ีใบรับสินคา้โดยดูจาก เลขท่ีใบแจง้หน้ี/ใบกาํกบัภาษีและใบเสร็จรับเงิน 

 

 

รูปท่ี 4.15 บนัทึกวนัท่ีโดยดูจากเลขท่ีใบแจง้หน้ี/ใบกาํกบัภาษี และใบเสร็จรับเงิน 
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รูปท่ี 4.16 รายช่ือผูจ้าํหน่ายสามารถคน้หาไดจ้ากฐานขอ้มูลท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชี ไดท้าํการบนัทึกไว้

แลว้หากยงัไม่มีรายช่ือผูจ้าํหน่ายนั้นใหท้าํการเพิ่มโดยใชว้ธีิเดียวกนักบัเมนูซ้ือเงินสด 

 

 

รูปท่ี 4.17 ช่อง เลขท่ีบิล , ช่อง ลวท. (ลงวนัท่ี) โดยดูจากเลขท่ีใบแจง้หน้ี/ใบกาํกบัภาษี และใบเสร็จรับเงิน  
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รูปท่ี 4.18 เมนูรายการสินคา้ กรณีท่ี 1 ใหเ้ลือกรายการสินคา้ท่ีจดัซ้ือ (กรณีซ้ือมาขายไปและตอ้งตดัสตอ็ค) หรือ 

 

รูปท่ี 4.19 กรณีท่ี 2 ใหใ้ชร้หสัตามหมวดของวชิาบญัชี (หมวด 5 ค่าใชจ่้าย) ช่องรายละเอียด สามารถคน้หาได้

จากฐานขอ้มูลท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชี ไดท้าํการบนัทึกไวแ้ลว้ 
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รูปท่ี 4.20 ช่องราคาต่อหน่วยใชร้าคารวมสินคา้ท่ีไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ กด Esc เพื่อทาํการบนัทึก 

 

 

รูปท่ี 4.21 การบนัทึกขอ้มูลซ้ือเงินเช่ือกด Esc เพื่อทาํการบนัทึกจะมีหนา้ต่างใหม่ใหเ้ลือกบนัทึกคือ เกณฑสิ์ทธิ 

(ขอคืนภาษีท่ีกรมสรรพากร) กบัเกณฑเ์งินสด (จะรวมภาษีไวก้บัราคาสินคา้) ในท่ีน้ีจะเลือกเกณฑสิ์ทธิ 
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รูปท่ี 4.22 การบนัทึกขอ้มูลเสร็จส้ิน 

การจ่ายชําระหนี้ 

             การซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ จะตอ้งทาํรายการจ่ายชาํระหน้ีเพื่อหกัยอดหน้ีท่ีคา้งชาํระกบัผูจ้าํหน่ายรายนั้นๆ  

 

รูปท่ี 4.23 การจ่ายชาํระหน้ีใหเ้ขา้ท่ี เมนูการเงิน รายการจ่ายเงิน จ่ายชาํระหน้ี 
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รูปท่ี 4.24 ทาํการเปิดหนา้กระดาษใหม่ข้ึนมาเพื่อทาํการบนัทึกบญัชีโดยการ กด Alt + A 

 

 

รูปท่ี 4.25 บนัทึกเลขท่ีใบจ่ายเงินโดยดูจากเลขท่ี ท่ีทาํการรันเลขท่ีเอกสารไวก้่อนแลว้เพื่อสะดวกในการบนัทึก  
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รูปท่ี 4.26 บนัทึกวนัท่ีทาํเอกสารโดยดูจากเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 

 

 

รูปท่ี 4.27 รายช่ือผูจ้าํหน่ายสามารถคน้หาไดจ้ากฐานขอ้มูลท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชี ไดท้าํการบนัทึกไว้

แลว้ ถา้ยงัไม่มีรายช่ือผูจ้าํหน่ายนั้นใหท้าํการเพิ่มวธีิเดียวกนักบัเมนูซ้ือเงินสด 
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รูปท่ี 4.28 ช่องเลขท่ีบิล , ช่อง ลวท. (ลงวนัท่ี) ดูจากใบเสร็จรับเงิน 

 

 

รูปท่ี 4.29 เลือกรายการท่ีตดัจ่ายชาํระหน้ี กดทาํงาน (F5) แลว้ป้อนยอดเงินท่ีจ่ายชาํระหน้ี 
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รูปท่ี 4.30 ทาํการบนัทึกยอดเงินท่ีจ่ายชาํระหน้ีเสร็จส้ิน 

 

 

รูปท่ี 4.31 การจ่ายดว้ยเช็ค กด F7 แลว้กด Alt + A เลือกรายการท่ีจ่ายชาํระท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชี ไดท้าํ

การบนัทึกไวแ้ลว้ 
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รูปท่ี 4.32 ใส่เลขท่ีเช็คไวข้า้งหลงัเช็คจ่ายล่วงหนา้ ช่องลงวนัท่ีใส่วนัท่ีลงในเช็ค 

 

 

รูปท่ี 4.33 ช่องธนาคารเลือกรายการท่ีตรงกบัธนาคารท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชีไดท้าํการบนัทึกไวแ้ลว้ 
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รูปท่ี 4.34 ใส่จาํนวนเงินแลว้กด Esc เพื่อทาํการบนัทึกบญัชี 

 

 

รูปท่ี 4.35 ดูรายการบญัชีในสมุดรายวนั (ซ้ือสินคา้เป็นเงินสดและการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ) 
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ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  

               นอกจากค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระจากการซ้ือสินคา้แลว้ ยงัมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งบนัทึกรายการ เช่น 

ค่าใชจ่้ายในการขายหรือค่าใชจ่้ายในการบริหาร ทั้งน้ีเพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกิจการให้

ครบถว้น ซ่ึงจะทาํใหโ้ปรแกรมสามารถคาํนวณหาผลการดาํเนินงาน และฐานะทางการเงินท่ีแทจ้ริงได้ 

 

รูปท่ี 4.36 การบนัทึกค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

 

รูปท่ี 4.37 เขา้ไปท่ีเมนูซ้ือ บนัทึกค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ แลว้ทาํการเปิดหนา้กระดาษใหม่ข้ึนมาเพื่อท่ีจะทาํการบนัทึก

บญัชี 
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รูปท่ี 4.38 ช่องเลขท่ีเอกสาร ใชเ้ลขท่ี ท่ีทาํการรันเลขท่ีเอกสารไวแ้ลว้เพื่อความสะดวกในการบนัทึก ช่องวนัท่ีใช้

วนัท่ีในใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี 

 

รูปท่ี 4.39 รายช่ือผูจ้าํหน่ายสามารถคน้หาไดจ้ากฐานขอ้มูลท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชี ไดท้าํการบนัทึกไว  ้
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รูปท่ี 4.40 ช่องเลขท่ีบิล , ช่องลวท. (ลงวนัท่ี) โดยดูจากใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี  

 

 

รูปท่ี 4.41 เมนูรายการสินคา้ช่องรหสัใชต้ามหมวดของวชิาบญัชี (หมวด 5 ค่าใชจ่้าย) ช่องรายละเอียดคน้หาได้

จากฐานขอ้มูลท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชี ไดท้าํการบนัทึกไวแ้ลว้ 
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รูปท่ี 4.42 ช่องจาํนวนเงินใส่ราคาสินคา้ (ไม่รวมภาษี) แลว้กด Esc เพื่อทาํการบนัทึกขอ้มูล 

 

 

รูปท่ี 4.43 ดูรายการบญัชีในสมุดรายวนั (ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) 
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การบันทกึรายการขายในโปแกรมสําเร็จรูป Express Accounting 

               การขายสินคา้เป็นเงินสดและการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือมีความแตกต่างกนัในส่วนของวธีิการบนัทึก

บญัชีและการตั้งยอดลูกหน้ี เน่ืองจากการขายสินคา้เป็นเงินสดจะมีการบนัทึกบญัชีรับเงินสดในทนัที (ไม่มีการ

ตั้งยอดลูกหน้ี) ซ่ึงต่างกบัการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ โปรแกรมจะตั้งยอดลูกหน้ีรายตวั ซ่ึงจะตอ้งไปทาํใบรับชาํระ

หน้ีเม่ือครบกาํหนดวนัรับชาํระหน้ี 

 

การบันทกึรายการขายเงินสด 

 

รูปท่ี 4.44 ฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.45 เมนูขายเงินสด เขา้ไปท่ี เมนูขาย ขายเงินสด  กด Alt + A เพื่อเปิดหนา้ต่างใหม่ท่ีจะบนัทึกบญัชี 

 

 

รูปท่ี 4.46 บนัทึกเลขท่ีเอกสารโดยดูจากเลขท่ี สาํเนาบิลเงินสด/สาํเนาใบกาํกบัภาษี 
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รูปท่ี 4.47 บนัทึกวนัท่ีโดยดูจากเลขท่ี สาํเนาบิลเงินสด/สาํเนาใบกาํกบัภาษี 

 

 

รูปท่ี 4.48 รายช่ือลูกคา้สามารถคน้หาไดจ้ากฐานขอ้มูลท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชี ไดท้าํการบนัทึกไวแ้ลว้ 
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รูปท่ี 4.49 หากไม่มีช่ือลูกคา้รายนั้นใหท้าํการเพิ่มรายช่ือลูกคา้โดยกด Enter ท่ีช่องรหสัลูกคา้ และกด Alt + A  

เพื่อเพิ่ม 

 

รูปท่ี 4.50 เมนูรายการสินคา้ กรณีท่ี 1 ใหเ้ลือกรายการสินคา้ท่ีขาย (กรณีซ้ือมาขายไปและตอ้งตดัสตอ็ก) หรือ 
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รูปท่ี 4.51 กรณีท่ี 2 ช่องรหสัใชต้ามหมวดของวชิาบญัชี (หมวด 4 รายได)้ ช่องรายละเอียดคน้หา้ไดจ้าก

ฐานขอ้มูลท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชี ไดท้าํการบนัทึกไวแ้ลว้ 

 

รูปท่ี 4.52 ช่องราคาต่อหน่วยใชร้าคารวมสินคา้ท่ีไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แลว้ทาํการบนัทึกขอ้มูลของเมนู

ซ้ือเงินสด กด Esc เพื่อทาํการบนัทึก 
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การบันทกึรายการขายเงินเช่ือ 

 

รูปท่ี 4.53 เมนูขายเงินเช่ือ เขา้ไปท่ีเมนูขาย ขายเงินเช่ือ กด Alt + A  เพื่อเปิดหนา้ต่างใหม่ท่ีจะบนัทึกบญัชี 

 

รูปท่ี 4.54 บนัทึกเลขท่ีใบรับสินคา้โดยดูจากเลขท่ี สาํเนาใบส่งของ/สาํเนาใบกาํกบัภาษีและสาํเนาใบเสร็จรับเงิน 
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รูปท่ี 4.55 บนัทึกวนัท่ีโดยดูจากเลขท่ี สาํเนาใบส่งของ/สาํเนาใบกาํกบัภาษีและสาํเนาใบเสร็จรับเงิน 

 

 

รูปท่ี 4.56 รายช่ือลูกคา้สามารถคน้หาไดจ้ากฐานขอ้มูลท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชี ไดท้าํการบนัทึกไวแ้ลว้ 

หากไม่มีรายช่ือลูกคา้รายนั้นใหท้าํการเพิ่มโดยใชว้ิธีเดียวกนักบัเมนูขายเงินสด 
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รูปท่ี 4.57 เมนูรายการสินคา้ กรณีท่ี 1 ใหเ้ลือกรายการสินคา้ท่ีขาย (กรณีซ้ือมาขายไปและตอ้งตดัสตอ็ก) หรือ 

 

 

รูปท่ี 4.58 กรณีท่ี 2 ช่องรหสัใชต้ามหมวดของวชิาบญัชี (หมวด 4 รายได)้ ช่องรายละเอียดคน้หา้ไดจ้าก

ฐานขอ้มูลท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชี ไดท้าํการบนัทึกไวแ้ลว้ 
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รูปท่ี 4.59 ช่องราคาต่อหน่วยใชร้าคารวมสินคา้ท่ีไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แลว้ทาํการบนัทึกขอ้มูล 

 

 

รูปท่ี 4.60 การบนัทึกขอ้มูลซ้ือเงินเช่ือกด Esc เพื่อทาํการบนัทึกจะมีหนา้ต่างใหม่ใหเ้ลือกบนัทึกคือ เกณฑสิ์ทธิ 

(ขอคืนภาษีท่ีกรมสรรพากร) กบัเกณฑเ์งินสด (จะรวมภาษีไวก้บัราคาสินคา้) ในท่ีน้ีจะเลือกเกณฑสิ์ทธิ 
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รูปท่ี 4.61 การบนัทึกขอ้มูลเสร็จส้ิน 

การรับชําระหนี้ 

การขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ จะตอ้งทาํรายการรับชาํระหน้ีเพื่อหักยอดหน้ีท่ีคา้งชาํระกบัลูกคา้รายนั้นๆ 

 

รูปท่ี 4.62 การรับชาํระหน้ีใหเ้ขา้ท่ี เมนูการเงิน รายการรับเงิน รับชาํระหน้ี 
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รูปท่ี 4.63 ทาํการเปิดหนา้กระดาษใหม่ข้ึนมาเพื่อทาํการบนัทึกบญัชี 

 

 

รูปท่ี 4.64 บนัทึกเลขท่ีใบเสร็จ โดยดูจากเลขท่ีสาํเนาใบเสร็จรับเงิน 
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รูปท่ี 4.65 บนัทึกวนัท่ีทาํเอกสารโดยดูจากเลขท่ีสาํเนาใบเสร็จรับเงิน 

 

รูปท่ี 4.66 รายช่ือลูกคา้สามารถคน้หาไดจ้ากฐานขอ้มูลท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชี ไดท้าํการบนัทึกไวแ้ลว้

หากไม่มีรายช่ือลูกคา้รายนั้นใหท้าํการเพิ่มโดยใชว้ธีิเดียวกนักบัเมนูขายเงินสดและขายเงินเช่ือ 
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รูปท่ี 4.67 เลือกรายการท่ีรับชาํระหน้ี กดทาํงาน แลว้ป้อนยอดเงินท่ีรับชาํระหน้ี 

 

 

รูปท่ี 4.68 ทาํการบนัทึกยอดเงินท่ีรับชาํระหน้ีเสร็จส้ิน 
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รูปท่ี 4.69 การรับชาํระดว้ยเช็ค กด F7 แลว้กด Alt + A เลือกรายการท่ีรับชาํระท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชี ได้

ทาํการบนัทึกไวแ้ลว้ 

 

รูปท่ี 4.70 ใส่เลขท่ีเช็คไวข้า้งหลงัเช็คจ่ายล่วงหนา้ ช่องลงวนัท่ีใส่วนัท่ีลงในเช็ค 
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รูปท่ี 4.71 ช่องธนาคารเลือกรายการท่ีตรงกบัธนาคารท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชีไดท้าํการบนัทึกไวแ้ลว้ 

 

 

รูปท่ี 4.72 ใส่จาํนวนเงินแลว้กด Esc เพื่อทาํการบนัทึกบญัชี 



52 
 

 

รูปท่ี 4.73 ดูรายการบญัชีในสมุดรายวนั (ขายสินคา้เป็นเงินสด) 

 

 

รูปท่ี 4.74 ดูรายการบญัชีในสมุดรายวนั (ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ) 
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รายได้อืน่ๆ  

               นอกจากรายไดท่ี้จะตอ้งรับชาํระจากการขายสินคา้แลว้ ยงัมีรายไดอ่ื้นๆ ท่ีตอ้งบนัทึกรายการ เช่น 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าท่ีจอดรถ รายไดจ้ากการขายหนงัสือพิมพเ์ก่า ทั้งน้ีเพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงาน

ของกิจการใหค้รบถว้น ซ่ึงจะทาํใหโ้ปรแกรมสามารถคาํนวณหาผลการดาํเนินงาน และฐานะทางการเงินท่ี

แทจ้ริงได ้

 

 

รูปท่ี 4.75 การบนัทึกรายไดอ่ื้นๆ 
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รูปท่ี 4.76 เขา้ไปท่ีเมนูขาย บนัทึกรายไดอ่ื้นๆ แลว้ทาํการเปิดหนา้กระดาษใหม่ข้ึนมาเพื่อท่ีจะทาํการบนัทึกบญัชี 

 

รูปท่ี 4.77 ช่องเลขเอกสารท่ีใชเ้ลขท่ีสาํเนาใบเสร็จ ช่องวนัท่ีใชว้นัท่ีในสาํเนาใบเสร็จ/สาํเนาใบกาํกบัภาษี 
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รูปท่ี 4.78 รายช่ือลูกคา้สามารถคน้หาไดจ้ากฐานขอ้มูลท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชี ไดท้าํการบนัทึกไวแ้ลว้ 

หากไม่มีรายช่ือลูกคา้รายนั้นใหท้าํการเพิ่มวธีิเดียวกนักบัเมนูขายเงินสด ขายเงินเช่ือ และรับชาํระหน้ี  

 

รูปท่ี 4.79 เมนูรายการสินคา้ช่องรหสัใชต้ามหมวดของวชิาบญัชี (หมวด 4 รายได)้ ช่องรายละเอียดคน้หาไดจ้าก

ฐานขอ้มูลท่ีทาง สาํนกังานอุทยัการบญัชี ไดท้าํการบนัทึกไวแ้ลว้ 
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รูปท่ี 4.80 การใหเ้ช่าท่ีจอดรถใหเ้ลือกประเภทของราคาเป็น (0 -ไม่มี vat) 

 

 

รูปท่ี 4.81 ช่องจาํนวนเงินใส่ราคาสินคา้ (ไม่รวมภาษี) แลว้กด Esc เพื่อทาํการบนัทึกขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.82 ดูรายการบญัชีในสมุดรายวนั (รายไดอ่ื้นๆ) 

 

การนําส่งงบการเงินทางอนิเตอร์เน็ต ( e-Filing ) 

               ในการดาํเนินธุรกิจเม่ือครบรอบปีบญัชี กิจการตอ้งจดัทาํงบการเงินและนาํส่งงบการเงินท่ีผา่นการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่อกระทรวงพาณิชย ์(กรมพฒันาธุรกิจการคา้) ภายในระยะเวลา 5 เดือน

นบัตั้งแต่วนัปิดบญัชี และในการนาํส่งงบการเงินสามารถปฏิบติัไดห้ลายวธีิแต่วธีิท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดในตอนน้ีคือ

การนาํส่งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ตผา่นระบบ DBD e-Filing เพราะมีความสะดวกมาก และสามารถนาํส่งงบ

การเงินไดทุ้กท่ีตลอด 24 ชัว่โมง เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต 
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วธีิการเตรียมข้อมูลงบการเงินเพือ่นําส่งทางอนิเตอร์เน็ต ( e-Filing ) 

 

รูปท่ี 4.83 เปิดโปรแกรม DBD XBRL in Excel 

 

รูปท่ี 4.84 กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล วนัท่ีเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชี และวนัท่ีส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี  
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รูปท่ี 4.85 กรอกรหสัผา่นเผือ่เขา้สู่ระบบในการเตรียมขอ้มูลงบการเงิน  

 

 

รูปท่ี 4.86 คน้หารูปแบบงบการเงิน 
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รูปท่ี 4.87 คลิกเลือกรูปแบบงบการเงิน 

 

 

รูปท่ี 4.88 การเลือกรูปแบบ Taxonomy ประเภท หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน 
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รูปท่ี 4.89 การเลือกรูปแบบ Taxonomy ประเภท บริษทัจาํกดั 

 

รูปท่ี 4.90 การเลือกรูปแบบ Taxonomy ประเภท กิจการร่วมคา้ 
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รูปท่ี 4.91 การเลือกรูปแบบ Taxonomy ประเภท บริษทัจาํกดั 

  

 

 

 

รูปท่ี 4.92 การเลือกรูปแบบ Taxonomy ประเภท นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ 
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               Taxonomy คือ รหสัรายการทางบญัชี ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัของ XBRL ใชใ้นการระบุขอ้มูลรายตวั 

เช่น กาํไรสุทธิ ซ่ึงระบบสามารถเขา้ใจไดต้รงกนั และสามารถนาํไปประมวลผลไดง่้ายข้ึน และเป็นมาตรฐาน

เดียวกนั 

 

รูปท่ี 4.93 คลิกดาวน์โหลดรูปแบบงบการเงิน เพื่อเปิดโปรแกรม DBD XBRL in Excel 

 

รูปท่ี 4.94 หนา้โปรแกรม DBD XBRL in Excel 



64 
 

 

รูปท่ี 4.95 เลือกภาษา และกดเลือก เพื่อสร้างรูปแบบงบการเงินและนาํเขา้ขอ้มูลของบริษทันั้นๆ 

 

 

รูปท่ี 4.96 เลือกเคร่ืองมือ Add In ท่ีแถบเมนู >> เคร่ืองมือ XBRL in Excel >> เมนูเร่ิมตน้ >> สร้างรูปแบบงบ

การเงินเพื่อกรอกขอ้มูล เพื่อเตรียมรูปแบบงบการเงิน  
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รูปท่ี 4.97 เตรียมรูปแบบงบการเงินเสร็จส้ิน 

 

 

รูปท่ี 4.98 เลือกรูปแบบงบกาํไรขาดทุนโดยใส่เคร่ืองหมาย ในช่องส่ีเหล่ียม กดยนืยนั 
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รูปท่ี 4.99 เลือกกล่องเคร่ืองมือท่ีหนา้ต่างดา้นขวา >> ดึงขอ้มูลจากปีก่อน >> จาก Web Service >> Yes เพื่อ

นาํเขา้ขอ้มูลงบการเงินของปีท่ีผา่นมา 

 

 

รูปท่ี 4.100 กรอกรหสัผา่นเพื่ออนุมติัการนาํเขา้ขอ้มูลงบการเงิน 
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รูปท่ี 4.101 นาํเขา้แฟ้มขอ้มูล XBRL  

 

 

รูปท่ี 4.102 การนาํเขา้ขอ้มูลสาํเร็จ กด OK 
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รูปท่ี 4.103 เลือกแผน่งาน (Worksheet) เพื่อเลือกกรอกงบการเงิน ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลงบการเงินปี

เปรียบเทียบใหต้รงตามงบการเงินท่ีไดจ้ดัทาํ (ทุกแผน่งาน)  

 

 

รูปท่ี 4.104 หมายเหตุประกอบงบการเงินไม่ตอ้งกรอกขอ้มูล >> บนัทึกขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.105 เลือกกล่องเคร่ืองมือ >> แปลงขอ้มูลเป็นไฟล ์XBRL >> Yes >> เลือกสถานท่ีจดัเก็บไฟลแ์ละเปล่ียน

ช่ือ >> บนัทึก เพื่อแปลงไฟลเ์ป็นไฟล ์XBRLและนาํไปนาํส่งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต 

 

 

รูปท่ี 4.106 การแปลงไฟลเ์สร็จสมบูรณ์ 
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               ขั้นตอนต่อมาคือการนาํส่งงบการเงินท่ีหนา้เวบ็ชองกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ส่ิงท่ีตอ้งเตรียมคือ สแกน

หนา้รายงานผูส้อบบญัชี และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็น ไฟล ์PDF (กรณีงบการเงินท่ียืน่เป็นของบริษทั

จาํกดัข้ึนไป จะตอ้งเตรียมขอ้มูลบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น (บอจ.5) ดว้ย) 

 

รูปท่ี 4.107 เขา้เวบ็ไซดข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้ >> ระบบการนาํส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

รูปท่ี 4.108 ยืน่งบการเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 
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รูปท่ี 4.109 ยืน่งบการเงินทางอินเตอร์เน็ต 

 

 

รูปท่ี 4.110 ลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ e-Filing ใส่เลขทะเบียนนิติบุคคล และ รหสัผา่น 
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รูปท่ี 4.111 เขา้สู่ระบบสาํเร็จ เลือกหมายเลข 2 >> ส่งงบการเงินอยา่งเดียว 

 

รูปท่ี 4.112 เลือกวนัท่ีส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี กรอกเลขทะเบียนผูส้อบบญัชี วนัท่ีรับรองงบการเงิน คร้ังท่ี

ประชุม วนัท่ีประชุม การแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี (กรณี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นคนเซ็นอนุมติังบ

การเงิน) 
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ถา้เป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร (TA) ไม่ตอ้งกรอกเลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 

 

รูปท่ี 4.113 กรอกรหสัผูท้าํบญัชี มูลค่าของท่ีดิน (ไม่รวมอาคารและอุปกรณ์) ประเภทธุรกิจและรหสัธุรกิจ 

 

 

รูปท่ี 4.114 เลือกนาํเขา้ไฟลง์บการเงินอิเล็กทรอนิกส์จาก Excel/XBRL  
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รูปท่ี 4.115 เลือกไฟลง์บการเงินท่ีไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้ 

 

 

รูปท่ี 4.116 เม่ืออพัโหลดไฟลง์บการเงินเสร็จส้ิน ใหค้ลิก “กรุณาคลิกท่ีน่ี” เพื่อดาํเนินการในขั้นตอนต่อไป 
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รูปท่ี 4.117 เม่ือคลิก “กรุณาคลิกท่ีน่ี” จะเห็นวนัท่ีเร่ิมตน้และวนัท่ีส้ินสุดงบการเงินข้ึนมาอตัโนมติั  

 

 

รูปท่ี 4.118 อพัโหลดไฟลร์ายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ ท่ีขา้พเจา้

รับรองวา่ขอ้ความท่ีระบุไวใ้นงบการเงินเป็นความจริง กดบนัทึกเพื่อนาํส่งงบการเงิน  
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รูปท่ี 4.119 เม่ือนาํส่งเสร็จส้ินจะไดรั้บใบรับผลการนาํส่งขอ้มูล สั่งพิมพเ์พื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานวา่นาํส่งงบ

การเงินเสร็จเรียบร้อยแลว้ รออนุมติั  

 

 

รูปท่ี 4.120 เม่ือผลการนาํส่งงบการเงินอนุมติัแลว้ใหส้ั่งพิมพ ์แบบ ส.บช.3 
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รูปท่ี 4.121 แบบ ส.บช.3 

 

การเตรียมข้อมูลสําเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น(บอจ.5) เพือ่นําส่งทางอนิเตอร์เน็ต (e-Filing) 

 

รูปท่ี 4.122 เขา้สู่ระบบกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เลือกหมายเลขท่ี 1 เพื่อ ดาวน์โหลด ไฟล ์Excel รายช่ือผูถื้อหุน้ 
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รูปท่ี 4.123 เม่ือดาวน์โหลดสาํเร็จเปิดไฟลข้ึ์นมา เพื่อกรอกขอ้มูล 

 

 

รูปท่ี 4.124 คลิกปุ่ม Options >> Enable this content เพื่อแกไ้ขไฟล ์
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รูปท่ี 4.125 กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

 

 

รูปท่ี 4.126 เม่ือกรอกขอ้มูลแผน่ท่ี 1 สาํเร็จ ใหเ้ปล่ียนมากรอกขอ้มูลแผน่งานท่ี 2 ใหค้รบถว้น 
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รูปท่ี 4.127 เม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้นทั้งหมดแลว้ใหท้าํการบนัทึกโดย กดปุ่ม File >> Save As >> Excel 

Workbook (แลว้แต่รุ่นของโปรแกรม Excel ของแต่ละเคร่ือง)  

 

 

รูปท่ี 4.128 เปล่ียนช่ือไฟลง์าน >> Save เพื่อทาํการบนัทึก 
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รูปท่ี 4.129 เขา้เวบ็ไซดก์รมพฒันาธุรกิจการคา้ หมายเลขท่ี 2 >> ส่งบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้อยา่งเดียว เพื่อนาํส่ง

บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 

 

 

รูปท่ี 4.130 กรอกรอบปีงบการเงินส้ินสุดวนัท่ี >> ไฟล ์Excel >> เลือกไฟล ์  
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รูปท่ี 4.131 เลือกไฟลท่ี์จดัเตรียมและบนัทึกไว ้

 

 

รูปท่ี 4.132 อพัโหลดไฟลบ์ญัชีผูถื้อหุน้เสร็จส้ินกด กรุณาคลิกท่ีน่ี เพื่อดูรายละเอียดและกดบนัทึก เพื่อนาํส่ง

บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 
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รูปท่ี 4.133 จะไดรั้บใบนาํส่งขอ้มูลบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้สั่งพิมพเ์พื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานในการนาํส่ง 

 

 

รูปท่ี 4.134 เม่ือผลการนาํส่งบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้อนุมติัแลว้ใหส้ั่งพิมพส์าํเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้โดยเขา้ไปท่ี

เวบ็ไซดก์รมพฒันาธุรกิจการคา้ หมายเลขท่ี 3 ตรวจสอบผลการนาํส่ง  
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รูปท่ี 4.135 คลิกส่ีเหล่ียมสีขาวในช่องรายละเอียด 

 

 

รูปท่ี 4.136 Download บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 
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รูปท่ี 4.137 สั่งพิมพส์าํเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อแนบไวก้บังบการเงินท่ีนาํส่ง 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงานโดยเปรียบเทยีบกบัวตัถุประสงค์และขอบเขตทีต่ั้งไว้  

               จากท่ีไดด้าํเนินโครงงานเสร็จส้ินลงแลว้นั้นผลท่ีไดรั้บคือนกัศึกษาฝึกงานรุ่นถดัไปสามารถใช้

โครงงานเล่มน้ีเพื่อศึกษาเรียนรู้งานไดด้ว้ยตนเองและยงัช่วยลดเวลาการสอนงานของพนกังานประจาํ ทาํให้

พนกังานประจาํมีเวลาในการทาํงานของตนเองมากข้ึน และยงัช่วยลดระยะเวลาในการทาํความเขา้ใจของ

นกัศึกษาฝึกงานในการบนัทึกบญัชีซ้ือ บนัทึกบญัชีขาย ในโปรแกรมสาํเร็จรูป Express Accounting ไดอี้กดว้ย 

ซ่ึงตรงตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตท่ีตั้งไว ้

5.1.2    ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 ในการจดัทาํโครงงานเล่มน้ีมีขอ้จาํกดัคือไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลบางส่วนของสาํนกังานอุทยัการบญัชี

เช่นรายช่ือของลูกคา้ เลขทะเบียนนิติบุคคลของลูกคา้ ซ่ึงเป็นความลบัภายในของสาํนกังานฯ จึงไม่สามารถ

นาํมาเปิดเผยภายนอกได ้ซ่ึงอาจทาํใหมี้ขอ้มูลบางอยา่งท่ีตอ้งใชแ้ถบสีขาวมาปิดทบัไวบ้างส่วนจึงอาจทาํให ้ผูท่ี้

ใชโ้ครงงานเล่มน้ีไม่เขา้ใจหรือเขา้ใจผิดพลาดในบางประการ 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

 โครงงานเล่มน้ียงัมีเน้ือหาบางส่วนท่ีไม่สามารถเปิดเผยไดจึ้งอยากใหผู้ท่ี้สนใจท่ีจะพฒันาปรับปรุง

โครงงานข้ึนมาใหม่โดยการสร้างฐานขอ้มูลของบริษทัตวัอยา่งข้ึนมาใหม่ 1 บริษทั เพื่อไวใ้ชเ้ป็นตวัอยา่ง

โดยเฉพาะและจะทาํใหผู้ท่ี้ใชโ้ครงงานจะไดมี้ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงาน  

5.2.1  ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  5.2.1.1 ทาํใหมี้ความมัน่ใจมากข้ึนท่ีจะประกอบวชิาชีพภายหลงัเสร็จส้ินการปฏิบติังาน  

  5.2.1.2 มีความเขา้ใจและทศันคติท่ีดีข้ึนต่อวชิาชีพของตนเอง  
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  5.2.1.3 ทาํใหมี้การพฒันาบุคลิกภาพ การวางตวัและการปรับตวัเขา้กบัสังคมไดดี้ยิง่ข้ึนสามารถ

นาํไปปรับใชใ้นการทาํงานในอนาคตได้ 

5.2.2      ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  5.2.2.1 ในระยะแรกท่ีเขา้มาปฏิบติังาน ยงัขาดความรู้ในเร่ืองความชาํนาญในการใชโ้ปรแกรม 

Express Accounting ทาํใหย้งัเกิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 

  5.2.2.2 ในการฝึกงานตอ้งใชเ้คร่ืองถ่ายเอกสารรุ่นท่ีไม่เคยใชจึ้งตอ้งศึกษาวธีิการใชเ้คร่ืองถ่าย

เอกสารใหม่ 

  5.2.2.3 ในระยะแรกของการฝึกงานยงัไม่สนิทสนมกบัพนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานท่าน

อ่ืนๆมากนกั จึงทาํใหไ้ม่กลา้ซกัถามพนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานท่านอ่ืนๆเม่ือมีขอ้สงสัยส่งผลใหง้านเสร็จ

ล่าชา้ในช่วงสัปดาห์แรกของการทาํงาน 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

               จากการท่ีไดป้ฏิบติังานจริงในสาํนกังานบญัชีทาํใหท้ราบถึงขอ้บกพร่องของตนเองในการทาํงาน คือ 

ทาํงานไดล่้าชา้เพราะขาดประสบการณ์ และมีขอ้ผดิพลาดบา้งเล็กนอ้ยเพราะขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบการ

ทาํงานของสาํนกังานฯ ทาํใหต้อ้งทาํการศึกษาเรียนรู้ถึงลกัษณะการทาํงานของทางสาํนกังานฯจากขอ้มูลใน

คอมพิวเตอร์ของทางสาํนกังานฯ และจากการสอบถามพี่ๆ พนกังานในสาํนกังานฯ ทาํใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพมากข้ึนจากการไดป้ฏิบติังานจริงทั้งในและนอกสาํนกังานฯ และทาํใหส้ามารถนาํประสบการณ์

จากการทาํงานจริงไปปรับใชใ้นการทาํงานในอนาคตได้ 
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ภาคผนวก ก 

บรรยากาศการทาํงาน 

 

ขณะกรอกแบบ ภ.ง.ด. 51 เพื่อยืน่เสียภาษีคร่ึงปี 

 

ขณะบนัทึกรายการซ้ือในโปรแกรม Express Accounting 
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ขณะกระทบยอดภาษีขายเพื่อนาํส่งประจาํเดือน 

 

 

ขณะบนัทึกรายการขายในโปรแกรม Express Accounting 
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ขณะกระทบยอดภาษีซ้ือเพื่อนาํส่งประจาํเดือน  

 

 

ขณะบนัทึกรายการขายในโปรแกรม Express Accounting 
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ขณะกระทบยอดภาษีขายเพื่อนาํส่งประจาํเดือน 
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ขณะบนัทึกรายการซ้ือในโปรแกรม Express Accounting 

 

 

ขณะบนัทึกรายการซ้ือในโปรแกรม Express Accounting 
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ขณะบนัทึกรายการขายในโปรแกรม Express Accounting 

 

 

ขณะบนัทึกรายการขายในโปรแกรม Express Accounting 
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ขณะบนัทึกรายการขายในโปรแกรม Express Accounting 

 

 

ขณะบนัทึกรายการขายในโปรแกรม Express Accounting 
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ขณะบนัทึกรายการขายในโปรแกรม Express Accounting 
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e-Filing 
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บทคดัย่อ 

                สาํนกังานอุทยัการบญัชีใหบ้ริการรับจดัทาํบญัชี

และตรวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัทัว่ไป โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป Express Accounting ในการบนัทึกบญัชี และ เม่ือ

ส้ินรอบระยะเวลาบญัชีทางสาํนกังานอุทยัการบญัชี ได้

เลือกใชว้ธีิการนาํส่งงบการเงินประจาํปีทางอินเตอร์เน็ต

ผา่นระบบ DBD e-Filing ใหก้บัลูกคา้   ซ่ึงในแต่ละปี  มี

บุคคลภายนอกเขา้มาศึกษาหาความรู้มากมาย ทาํให้

พนกังานประจาํเกิดการสอนงานท่ีซํ้ าซอ้นและใชเ้วลาอยา่ง

ไม่คุม้ค่า งานเสร็จไม่ตรงตามท่ีกาํหนดไว ้ 

               ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษา

ขั้นตอนการบนัทึกรายการซ้ือ บนัทึกรายการขายใน

โปรแกรมสาํเร็จรูป Express Accounting และศึกษา

ขั้นตอนการนาํส่งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต  (e-Filing) วธีิ

การศึกษาเพ่ือดาํเนินการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่ าว คือ

สอบถามพนกังานท่ีปรึกษาถึงวธีิการใชง้านโปรแกรม

สาํเร็จรูป Express Accounting วธีิการนาํส่งงบการเงินทาง

อินเตอร์เน็ต (e-Filing) และศึกษาขั้นตอนต่างๆบางส่วน

ดว้ยตนเอง  และนาํมาจดัทาํคู่มือการบนัทึกรายการซ้ือ - 

ขายของโปรแกรมสาํเร็จรูป Express Accounting และคู่มือ

การนาํส่งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต (e-Filing)                

               จากการจดัทาํโครงงานเสร็จส้ินพบวา่ การมีคู่มือ

การบนัทึกรายการซ้ือ – ขายของโปรแกรมสาํเร็จรูป 

Express Accounting และคู่มือการนาํส่งงบการเงินทาง

อินเตอร์เน็ต (e-Filing) สามารถช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน

ขา้งตน้ได ้

Abstract 

               Uthai Business Accounting Co., Ltd. Is the 

company that service accounting and auditing using a 

software Express Accounting in recording transactions. 

By the end of the accounting year, Uthai Business 
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Accounting Co., Ltd. uses DBD e-Filing to submit annual 

financial statement to the client. In each year the company 

is visited by numerous interns which result in redundant 

training, delayed work completion and inefficient use of 

time. 

               This study aims to examine transaction 

recording procedure in the software Express Accounting 

and e-filing. The research method is querying the mentor 

staff on how to use Express Accounting, e-filing, along 

with self-studying. Information acquired from the survey 

and self-study is compiled into a manual for Express 

Accounting and e-filing. 

               Upon conclusion of the project, it was found that 

the manuals were able to alleviate the aforementioned 

problems. 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

                เพ่ือศึกษาขั้นตอนการบนัทึกบญัชีซ้ือบนัทึกบญัชี 

ขาย ในโปรแกรมสาํเร็จรูป Express Accounting  เพ่ือศึกษา

ขั้นตอน การนาํส่งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ตผา่นระบบ 

DBD e-Filing เพ่ือส่งเสริมทกัษะในการส่ือสารและการ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

ขอบเขตของโครงงาน 

 - โครงงานน้ีเป็นโครงงานท่ีรวบรวมขั้นตอนใน

การบนัทึกบญัชีซ้ือ-ขายในโปรแกรมสาํเร็จรูป Express 

Accounting 

             - โครงงานน้ีกล่าวถึงขั้นตอนในการเตรียมขอ้มูล

งบการเงินและบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือนาํส่งงบการเงินทาง

อินเตอร์เน็ตผา่นระบบDBDe-Filing 

             -  ขอ้มูลในโครงงานน้ีมีขอ้มูลท่ีไม่สามารถเปิดเผย 

ขอ้มูลไดบ้างส่วน เช่นช่ือของบริษทัท่ีนาํมาเป็นตวัอยา่ง 

ขอ้มูลสาํคญัของบริษทัตวัอยา่ง 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือทราบถึงขั้นตอนการบนัทึกบญัชีซ้ือ บนัทึกบญัชีขาย

ในโปรแกรมสาํเร็จรูป Express Accounting 

2. เพ่ือทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในการนาํส่งงบการเงินทาง

อินเตอร์เน็ตผา่นระบบ DBD e-Filing 

3. เพ่ือไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงร่วมกบัผูอ่ื้น

ภายในองคก์ร 

ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

1. รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน 

                เก็บรวบรวมโดยการสอบถามพนกังานท่ีปรึกษา

ท่ีคอยใหค้วามรู้เพ่ิมเติมและรวบรวมจากคู่มือโปรแกรม

สาํเร็จรูป Express Accounting ทั้งในระบบโปรแกรม ใน

หนงัสือและศึกษาขั้นตอนวธีิการจดัเตรียมขอ้มูลเพ่ือนาํส่ง

งบการเงินทางอินเตอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซดข์องกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ 

2. วเิคราะห์ระบบ  

               การบนัทึกบญัชีในแต่ละรายการของโปรแกรม 

Express Accounting ขอ้มูลท่ีบนัทึกในแต่ละรายการจะ

แสดงผลในรายงาน (กระดาษทาํการ)และขอ้มูลงบการเงิน

ท่ีเตรียมเพ่ือนาํส่งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ตเม่ือเสร็จ

จะตอ้งแปลงเป็นไฟล ์XBRL เพ่ือนาํส่งในเวบ็ของกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ 

3. ออกแบบระบบ 

                จดัทาํร่างภาพแบบโครงงานตามขั้นตอนท่ีสหกิจ

กาํหนดไว ้

4 จดัทาํหรือพฒันาระบบ  

               ลงมือทาํรายงานตามแบบภาพท่ีร่างไว ้
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5 ทดสอบโปรแกรม  

                นาํตวัอยา่งใบเสร็จรับเงิน , ใบแจง้หน้ี/ใบกาํกบั

ภาษี บนัทึกลงโปรแกรมสาํเร็จรูป Express Accounting ใน

เมนูซ้ือเงินสด , ซ้ือเงินเช่ือและบนัทึกค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นาํ

ตวัอยา่งสาํเนาใบเสร็จรับเงิน , ใบส่งของ/สาํเนาใบกาํกบั

ภาษี บนัทึกลงในโปรแกรมสาํเร็จรูป Express Accounting 

ในเมนูขายเงินสด , ขายเงินเช่ือและบนัทึกรายไดอ่ื้นๆ และ

นาํงบการเงินบนัทึกลงโปรแกรม XBRL in Excel เพ่ือ

แปลงไฟลง์บการเงินเป็น XBRL นาํบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้

บนัทึกลงโปรแกรม Excel 

6 จดัทาํเอกสารประกอบโปรแกรม   

               ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงิน , ใบแจง้หน้ี/ใบกาํกบัภาษี 

, สาํเนาใบเสร็จรับเงิน , ใบส่งของ/สาํเนาใบกาํกบัภาษี และ

ตวัอยา่งงบการเงิน , บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ , แบบส.บช.3 

ซอฟต์แวร์ 

 - โปรแกรมสาํเร็จรูป Express Accounting    

 - โปรแกรม Microsoft Office Word 

 - โปรแกรม Microsoft Office Excel 

ลกัษณะการทาํงานของระบบ 

              ตวัอยา่งหนา้จอของโปรแกรมแสดงลกัษณะการ

ทาํงานของระบบ 

รูปท่ี 1 หนา้ Log In ระบบโปรแกรมสาํเร็จรูป Express 

Accounting 

รูปท่ี 2 ดูรายการบญัชีในสมุดรายวนั (ซ้ือสินคา้เป็นเงินสด

และการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ) 

 

รูปท่ี 3 หนา้โปรแกรม DBD XBRL in Excel 

สรุปผล 

               จากท่ีไดด้าํเนินโครงงานเสร็จส้ินลงแลว้นั้นผลท่ี

ไดรั้บคือนกัศึกษาฝึกงานรุ่นถดัไปสามารถใชโ้ครงงานเล่ม

น้ีเพ่ือศึกษาเรียนรู้งานไดด้ว้ยตนเองและยงัช่วยลดเวลาการ

สอนงานของพนกังานประจาํ ทาํใหพ้นกังานประจาํมีเวลา

ในการทาํงานของตนเองมากข้ึน และยงัช่วยลดระยะเวลา

ในการทาํความเขา้ใจของนกัศึกษาฝึกงานในการบนัทึก

บญัชีซ้ือ บนัทึกบญัชีขาย ในโปรแกรมสาํเร็จรูป Express 

Accounting ไดอี้กดว้ย ซ่ึงตรงตามวตัถุประสงคแ์ละ

ขอบเขตท่ีตั้งไว ้

กติตกิรรมประกาศ 

               คณะผูจ้ดัทาํ ขอขอบพระคุณสาํนกังานอุทยัการ

บญัชีและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้

ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการทาํรายงานฉบบัน้ีจนเสร็จ

สมบูรณ์ ตลอดจนใหก้ารดูแลและการใหค้วามเขา้ใจกบั
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ชีวติของการทาํงานจริง ซ่ึงคณะผูจ้ดัทาํ ขอขอบพระคุณ

เป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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