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1

บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

อะคริลิคแปรรูปต่างๆ
จดัเรียงเอกสาร

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในเอกสาร
กบัการจดัทาํบญัชี

บญัชีดา้นการขายสินคา้เงินสด-
และการรับคืนสินคา้สําหรับบริษทั บญัชีดา้นการขายสินคา้เงิน
สด- และการรับคืน
จดัทาํบญัชีดา้นการขายสินคา้เงินสด- และการรับคืนสินคา้
คณะผูจ้ดัทาํจึงหวงั การขาย
สินคา้เป็นเงินสด-

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 -

1.2.2 บญัชีการรับคืนสินคา้

1.2.3 และการทาํแบบฟอร์ม

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ศึกษาหาขอ้มูลระบบการทาํบญัชีการสินคา้เงินสด-

1.3.2 ปไซตข์องกรมสรรพากร
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1.4

1.4.1 การขายสินคา้เงินสด-

1.4.2

1.4.3

1.4.4 ทาํใหล้ดความผดิพลาดในการจดัทาํระบบบญัชีของการขายสินคา้เป็นเงินสด- และ
การรับคืนและ สาํหรับบริษทั

1.4.5
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2.1ระบบขาย

การขาย คือ

-
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้

-พนกังานขาย/

พอใจ

- /นกัขายทาํให้ลูกคา้เกิดความพึง

“ขายตวัก่อนขายสินคา้”

-

ลูกค้า

วตัถุประสงค์ของระบบบัญชีสําหรับการขาย
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1.
2.
3. สดหรือการ

4.
5.
6.

ประเภทการขาย

กิจการขายสินคา้หรือ

1) การขายสด
2)
3)

1) การขายสด

ให้กับลูกค้าแล้วจะเรียกเก็บเงินทนัทีโดยไม่มีการให้เครดิตแต่บางกิจการหากมีการขายสินค้า

มอบสินคา้จึงจะใหลู้กคา้ชาํระเงิน หากเป็นกิจการการขายปลีกจาํนวนสินคา้เล็กนอ้ยและจาํนวนเงิน

ก.
เดบิต เงินสด

เครดิต ขาย(รายไดจ้ากการขาย/ใหบ้ริการ)
ภาษีขาย

ข.
เดบิต เงินสด

เครดิต ขาย
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2)

บคู่แข่งขนัได ้การขายสินคา้เป็น

กาํหนดเวลา เช่น 30 วนั 60 2/10, N/30

ก.
1) กจิการขายสินค้า

เดบิต
เครดิต ขาย(รายไดจ้ากการขาย)

ภาษีขาย
2) กิจการใหบ้ริการ

เดบิต
เครดิต รายไดค้่าบริการ

ภาษีขายยงัไม่ครบกาํหนด
ข.

เดบิต
เครดิต ขาย(รายไดจ้ากการขาย/ใหบ้ริการ)

3) การขายผ่อนชําระ

(ลูกคา้)
เงินดาวน์ (Down Payment)

อ
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ก. กรณีอยูใ่นระบบภาษี
เดบิต เงินสด

/
เครดิต ขายโดยผอ่นชาํระ/

ภาษีขายยงัไม่ครบกาํหนด
ข.

เดบิต เงินสด
/

เครดิต ขายโดยผอ่นชาํระ/

หลกักา

1.

ไปใหลู้กคา้
2.

3.
4.

จดัทาํโดย
และกนั
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5.

มีอาํนาจอนุมติั
6.

บิลจะเป็นผูอ้

2.2ระบบลูก

แบ่งเป็น 2
กิจการ

1.
2.

3.

ก่อน

ก. (Bad Debts) แต่
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ข. (Doubtful Account/Doubtful Debt)

ค. (Allowance for Bad Debts or Allowance for
Doubtful Accounts)

เก็บได้

2 วธีิ คือ

1.

ใหญ่ไม่มากนกั

เดบิต

เครดิต

2.

เดบิต

เครดิต

เดบิต

เครดิต

เดบิต

เครดิต
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(Bad Debt Recoveries)

เดบิต

เครดิต น

เดบิต เงินสด

เครดิต

การควบคุม

1.
อนุมติัจากผูมี้อาํนาจ

2.
เพราะ

3.
4.

ยนืยนัความถูกตอ้ง
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2.3

(Value Added Tax หรือใช้ตัวย่อ VAT)

(Input Tax) และภาษีขาย(Output Tax)

นในเดือนใดก็เป็นภาษี

ภาษีขาย
ในเดือนใดก็เป็นภาษีขายของ

ตาม

วตัถุประสงค์ในการจัดเกบ็ภาษี











ฐานภาษีคูณดว้ยอตัราภาษี
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อตัราภาษีปกติตามประมวลรัษฎากรมีอตัราเดียวคือ ร้อยละ 10 (
)

ร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 6.3 0.7

อตัราภาษีร้อยละ 0 มีผลเท่ากบัไม่ตอ้งเสียภาษีขายจากการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ

- 1,800,000 บาทต่อปี
-
-
-
-

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุ
การกระทาํดงักล่าวจะไดรั้บประโยชน์หรือไดรั้บค่าตอบแทนหรือไม่ และไม่วา่จะไดจ้ดทะเบียน

องค์ประกอบของผู้ประกอบการ

1) คล

บุคคลธรรมดา หมายรวมถึง กองมรดก

2
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นิติบุคคล หมายความวา่ บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร องคก์าร

2) ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกจิหรือวชิาชีพ

สินค้า จะมีไว้

ใ

ขาย หมายความวา่ จาํหน่าย จ่าย โอนสินคา้ไม่วา่จะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่

(1)
(2)
(3) ส่งสินคา้ออกนอกราชอาณาจกัร
(4)

โดยตรงตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ
(5) มีสินคา้ขาดจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบ
(6)

ประกอบกิจการ

ใหห้มายความรวมถึงการใชบ้ริการของตนเอง

3) ประกอบกจิการในราชอาณาจักร
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1) ผูป้ระกอบการอยูน่อกราชอาณาจกัรและไดข้ายสินคา้หรือให้บริการในราชอาณาจกัรเป็น
ตวัแทนดงักล่าว

2) ในอตัราร้อยละ 0 ถา้ภายหลงัไดมี้การ

สหประชาชาติ ทบวงการชาํนญัพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอคัรราชทูต สถานทูต

ในบริการดงักล่าว
3)

กร
ผูรั้บโอนสินคา้ถา้มีการรับโอนสินคา้

4)
ประกอบการใหม่

5)

1. ษีผา่นอินเตอร์เน็ต

 แบบ ภ.พ.30
 แบบ ภ.พ.36

2.
3.
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4. 1-5 และสาํนกังานสรรพสามิต

เอกสารประกอบการลงบัญชีและภาษีอากร

เอกสารรายรับ

.ศ. 2543
จะประกอบไปดว้ย

ใหญ่และจะเป็น

ขอ

1. ใบรับเงิน
2. ใบเสร็จรับเงิน
3. บิลเงินสด
4. ใบกาํกบัภาษี
5.
6. ใบรับวางบิล

ใบรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด

(เครดิต)
ต่อมาไดรั้บชาํระเงินจากลูกคา้จะตอ้งออกหลกัฐานการรับเงินให้ลูกคา้เป็นหลกัฐานวา่ไดรั้บชาํระ

“ใบรับเงิน” ตามมาตรา 103 ใหจ้าํกั
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“ใบรับ” หมายความวา่

(ก)

(ข)

เป็นหลกัฐานแก่ลูกคา้ แต่ในทาวธุรกิจ “ใบรับ” มกัจะเรียกวา่

(1) “ใบรับเงิน”
(2) “ใบเสร็จรับเงิน”
(3) “บิลรับเงิน”
(4) “ใบกาํกบัภาษี”

การออก “ใบรับเงิน” หรือ “ใบเสร็จรับเงิน”
(เครดิต)

“ใบรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน” ดหรือเช็คทนัที
หรือชาํระดว้ยบตัรเครดิต กิจการจะออก “บิลเงินสด” เป็นหลกัฐานการรับชาํระเงินจากลูกคา้ หาก

“ใบกาํกบัภาษี” “ใบกาํกบัภาษี” ดงักล่าวมีลายเซ็นของผูรั้บเงินก็คือเป็น “ใบรับ”
ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากรดว้ย

หลกัเกณฑ์ในการออกใบรับเงิน

1.
การใบรับเงินหรือไม่ก็ตาม

2.
การเรียกร้องใหอ้อกใบรับหรือไม่ก็ตาม
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2.1
ร รวมเงินหรือ

ราคา 500 บาท
2.2 .

หรือการใหบ้ริการ หรือจากการกระทาํกิจการ รวมเงิน
เกิน 100 บาท

2.3

100
บาท

ใบรับจะต้องมีข้อความ

(1) เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูอ้อกใบรับ
(2)
(3) เลขลาํดบัของเล่มและของใบรับ
(4)
(5)
(6)

(Statement) หรือใบรับวางบิล

จะ
เรียกวา่ “ ” 2 ประเภทก็คือ จดทะเบียนใน

กบัระบบภาษีอากรดว้ย คือ
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1.

ในกรณีผู ้

“การส่งมอบ”
เอกสารให้

1.1 “ /ใบกาํกบัภาษี” หรือ

1.2 “ใบส่งของ/ใบกาํกบัภาษี” หรือ

1.3 “ใบส่งของ/ /ใบกาํกบัภาษี”

15 ของเดือนถดัไป หากผูป้ระกอบการทาํธุรกิจใหบ้ริการจุดความรับผดิ

1.1 “ ”
1.2 “ใบกาํกบัภาษี/ใบรับเงิน”

ธุรกิจใหบ้ริการควรแยก “ ” ออกจากใบกาํกบัภาษี
“ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี”

2.

หากผูป้
จะชาํระเงินจึงจะออก “ใบเสร็จรับเงิน”

ใหก้บัลูกคา้เป็นหลกัฐาน
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ใบรับเช็ค

“เงินสด” กิจการก็จะออก
เอกสารเป็น “ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “เงินสด”

3 กรณีดว้ยกนัคือ

1.

ธนาคารไดห้รือไม่ก็ตาม

2. น้า

3.

2 พฤศจิกายน 2553 30 ตุลาคม 2553 กิจการจะออกใบรับเงินใหก้บั
2 พฤศจิกายน 2553 บ

30 ตุลาคม 2553
15 พฤศจิกายน 2553 2

2 พฤศจิกายน 2553 ควรจะทาํหลกัฐาน
2 พฤศจิกายน 2553



3

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน

3.1

228/52 ถนนสิรินธร แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558142102

โทรศพัท์ 02-881-1011

E-mail kkthaicitylife@gmail.com

เวลาทาํการ วนัจนัทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.

รูปภาพ 3.1
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แผนกขาย

ผูจ้ดัการฝ่าย
ขาย

พนกังานขาย

แผนกผลิต

ผู้จดัการฝ่าย
ผลิต

พนกังานผลิต

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร

ได้
ทุกประเภท และพร้อมบริการจดัส่งให้กบัลูกคา้ เป็น
พลาสติกชนิดเรียบ สูง ระบบการตดัดว้ยเลเซอร์

ตวัอะคริลิคเย็นตวัลง
หรือทาํเป็นลวดลายต่างๆได้ ในปัจจุบนักิจการโรงแรมต่างๆ กมาตกแต่งภายในได้

มค้นเหลา้ บนัได
ผนงัฉลุลาย หลงัคา  งานป้ายติดหนา้หอ้ง ทบโตะ๊ ฯลฯ

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร

20

ประธาน
บริษทั

แผนกผลิต

ผู้จดัการฝ่าย
ผลิต

พนกังานผลิต

แผนกบญัชี

ผูจ้ดัการฝ่าย
บญัชี

พนกังาน
บญัชี

แผนก
คลงัสินคา้

ผูจ้ดัการฝ่าย
คลงัสินคา้

พนกังานเช็ค
สตอ็ก

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร

ได้
ทุกประเภท และพร้อมบริการจดัส่งให้กบัลูกคา้ เป็น
พลาสติกชนิดเรียบ สูง ระบบการตดัดว้ยเลเซอร์

ตวัอะคริลิคเย็นตวัลง
หรือทาํเป็นลวดลายต่างๆได้ ในปัจจุบนักิจการโรงแรมต่างๆ กมาตกแต่งภายในได้

มค้นเหลา้ บนัได
ผนงัฉลุลาย หลงัคา  งานป้ายติดหนา้หอ้ง ทบโตะ๊ ฯลฯ

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร

20

แผนก
คลงัสินคา้

ผูจ้ดัการฝ่าย
คลงัสินคา้

พนกังานเช็ค
สตอ็ก

แผนกจดัส่ง
สินคา้

ผูจ้ดัการส่ง
สินคา้

พนกังาน
จดัส่งสินคา้

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร

ได้
ทุกประเภท และพร้อมบริการจดัส่งให้กบัลูกคา้ เป็น
พลาสติกชนิดเรียบ สูง ระบบการตดัดว้ยเลเซอร์

ตวัอะคริลิคเย็นตวัลง
หรือทาํเป็นลวดลายต่างๆได้ ในปัจจุบนักิจการโรงแรมต่างๆ กมาตกแต่งภายในได้

มค้นเหลา้ บนัได
ผนงัฉลุลาย หลงัคา  งานป้ายติดหนา้หอ้ง ทบโตะ๊ ฯลฯ

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร
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3.4

1. นางสาวชนิศา ฟ้าขาว

2. นางสาวกมลวรรณ พงษพ์ิมาย

1. บนัทึกรายการขาย-

2.บนัทึกบญัชีเงินสดรับ-เงินสดจ่าย

3.คาํนวณภาษี -ภาษีขายของบริษทั

4. -ภาษีขาย

3.5

1. คุณขราวธุ กายโรจน์ ตาํแหน่งดีไซน์

2. คุณนนัทนา ประสิทธิวรวทิย์ ตาํแหน่งบญัชี

3.6

15 25 สิงหาคม 2560

15 สัปดาห์

3.7

3.7.1 ศึกษากระบวนการทาํงานของบริษทั วา่มีการปฏิบติังานกนัอยา่งไร

3.7.2 ปรึกษาและนาํเสนอหวัขอ้รายงาน

3.7.3 วางแผนการทาํโครงงาน โดยการร่างเคา้โครงรูปแบบโครงงาน
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3.7.4 สืบคน้และรวบรวมขอ้มูล โดยนาํขอ้มูลจากในหนงัสือและอินเตอร์เน็ต

3.7.5 จดัทาํรูปเล่มและนาํเสนอโครงงาน
เป็นรูปเล่มโครงงานและนาํเสนอขอ้มูล

ดาํเนินงาน
พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

1.ศึกษา
กระบวนการ
ทาํงานของบริษทั
2. ปรึกษาและ
นาํเสนอหวัขอ้กบั

3. วางแผนการทาํ
โครงงาน
4. สืบคน้และ
รวบรวมขอ้มูล
5.จดัทาํรูปเล่มและ
นาํเสนอโครงงาน

3.8

ฮาร์ดแวร์

 คอมพิวเตอร์






ซอฟต์แวร์

 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007
 โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
 โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007
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ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน

4.1รายละเอยีดโครงงาน

กระบวนการทางธุรกจิของระบบบัญชีขายสินค้าเป็นเงินสด

ระบบบัญชีขายสินค้าเป็นเงินสด

1) กระบวนการขาย

การตรวจสอบแ
2) กระบวนการด้านคลังสินค้า

กระบวนการขาย

กระบวนการดา้นคลงัสินคา้

กระบวนการส่งสินคา้และ
เอกสาร

กระบวนการดา้นการเงิน

กระบวนการดา้นการบนัทึก
บญัชี
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3) กระบวนการส่งสินค้าและเอกสาร

ใบเสร็จรับเงิน/
องกนัความเสียหาย

4) กระบวนการด้านการเงิน
สินค้าเป็นเงินสด ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี การบันทึกรายงานการรับเงิน
ประจาํวนั

5) กระบวนการด้านการบันทึกบัญชี เอกสารใบเสร็จรับเงิน/

เก็บเก็บ

1. แผนกขาย

2 ฉบบัและใบเบิกสินคา้ 1 ฉบบัก่อนเสนอหัวหน้าแผนกขายอนุมติั
รายการ

รายละเอียดราคาสินคา้จดัเก็บเขา้แฟ้มเรียงตามตวัอกัษร รายงานสินคา้คงเหลือจดัเก็บในแฟ้ม
1 และ 2 แนบ

พร้อมกบัใบเบิกสินคา้ส่งไปยงัแผนกคลงัสินคา้
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กรณีลูกคา้ตอ้งการทราบราคาสินคา้จึงขอใบเสนอราคากบัทางบริษทั

4.1ตวัอยา่งใบเสนอราคา
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4.2
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2. แผนกคลงัสินค้า

1 2 และใบเบิกสินคา้จากแผนกขาย

สินคา้ ก่อนเสนอหวัหนา้แผนกคลงัสินคา้อนุมติัรายการ

1 และ 2 ส่งไปยงัแผนกขาย

4.3

27

2. แผนกคลงัสินค้า

1 2 และใบเบิกสินคา้จากแผนกขาย

สินคา้ ก่อนเสนอหวัหนา้แผนกคลงัสินคา้อนุมติัรายการ

1 และ 2 ส่งไปยงัแผนกขาย

4.3

27

2. แผนกคลงัสินค้า

1 2 และใบเบิกสินคา้จากแผนกขาย

สินคา้ ก่อนเสนอหวัหนา้แผนกคลงัสินคา้อนุมติัรายการ

1 และ 2 ส่งไปยงัแผนกขาย

4.3
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3. แผนกขาย

1 และ 2 จากแผนกคลงัสินคา้ พนกังานแผนกขายทาํการ
/ใบกาํกบัภาษี จาํนวน 4 ฉบบัและบนัทึก

รายงานการขายประจาํวนัก่อนเสนอหวัหนา้แผนกขายอนุมติัรายการ

2
/ใบกาํกบัภาษีจาํนวน 4 ฉบบัและ

1 ส่งไปยงัแผนกการเงิน

4.4ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี
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4. แผนกการเงิน

/ใบกาํกบัภาษีจาํนวน 4 1 จาก
แผนกขายพนกังานแผนกการเงินทาํการตรวจสอบกบัเงินสด/

ประจาํวนัและบนัทึกทะเบียนคุมเช็ครับก่อนเสนอหวัหนา้แผนกการเงินรับรองและอนุมติัรายการ

ใบเสร็จรับเงิน/ 1 ส่งให้กบัลูกคา้ เงินสด/เช็คจดัเก็บในตู้
ฝากธนาคารรายงานการรับเงินประจาํวนัและใบเสร็จรับเงิน/ 4 จดัเก็บในแฟ้ม

/
2 3 1 ส่งไปแผนกบญัชี

4.5ตวัอยา่งเงินสด/เช็ค

5. แผนกบัญชี

/ 2
และ 3 1 จากแผนกการเงิน พนกังานแผนกบญัชีทาํการตรวจสอบเอกสาร

ในใบสําคญัรับเสนอหัวหน้าแผนกบญัชีตรวจสอบรับรองและอนุมติัรายการก่อนบนัทึกในสมุด
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รายงานภาษีขายและใบเสร็จรับเงิน/ 3 จดัเก็บในแฟ้มรายงานภาษีขายเรียง
าษี ส่วนใบสาํคญัรับแนบพร้อมสาํเนาเช็คใบเสร็จรับเงิน/ 2

1

4.6ตวัอยา่งรายงานภาษีขาย
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กระบวนการทางธุรกจิของระบบบัญชีส่งคืนสินค้า( )

ในกระบวนการทางธุรกิจของระบบบัญชีส่งคืนสินค้า ( ) สามารถแบ่ง

ระบบบัญชีส่งคืนสินค้า( )

1) กระบวนการตรวจสอบการส่งคืน
ระบบบญัชี โดยเหตุผลของการส่งคืนอาจเกิดจากความเสียหายระหวา่งการขนส่ง คุณภาพ

2) กระบวนการด้านการเงิน
กรณี
การเก็บรักษาเช็คกิจการควรแจง้ใหผู้ข้ายขีดคร่อมและจดัเก็บในตูนิ้รภยัและนาํฝากธนาคาร

กระบวนการ
ตรวจสอบการส่งคืน

กระบวนการดา้น
การเงิน

กระบวนการดา้น
การบนัทึกบญัชี
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3) กระบวนการด้านการบันทึกบัญชี /ใบกาํกบัภาษีจากผูข้าย จะเป็นเอกสาร
แผนกบญัชีตอ้งตรวจสอบ บนัทึกรายงาน

1. แผนกคลงัสินค้า

ตอ้งการส่งคืนก่อนจดัทาํใบคืนสินคา้จาํนวน 3 ฉบบัพร้อมบนัทึกบตัรประจาํตวัสินคา้ เสนอหวัหนา้
แผนกคลงัสินคา้อนุมติัรายการส่งคืนสินคา้

1 ส่งไปยงัผูข้ายพร้อมกบัสินค้ 3 จดัเก็บในแฟ้ม
2 ส่งไปแผนกการเงิน
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4.7ตวัอยา่งใบส่งคืนสินคา้

33

4.7ตวัอยา่งใบส่งคืนสินคา้

33

4.7ตวัอยา่งใบส่งคืนสินคา้
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2. แผนกการเงิน

2 จากแผนก

/ใบกาํกบัภาษีจากผูข้าย ก่อนถ่ายสําเนาเช็ค(
ดว้ยเช็ค) จดัเตรียมใบสําคญัรับพร้อมบนัทึกทะเบียนคุมเช็ครับ เสนอหวัหนา้แผนกการเงินรับรอง
รายการ

(แฟ้มถาวร)

แ / 2 ส่งไปยงั
แผนกบญัชี

4.8ตวัอยา่งใบสาํคญัรับ

34

2. แผนกการเงิน

2 จากแผนก

/ใบกาํกบัภาษีจากผูข้าย ก่อนถ่ายสําเนาเช็ค(
ดว้ยเช็ค) จดัเตรียมใบสําคญัรับพร้อมบนัทึกทะเบียนคุมเช็ครับ เสนอหวัหนา้แผนกการเงินรับรอง
รายการ

(แฟ้มถาวร)

แ / 2 ส่งไปยงั
แผนกบญัชี

4.8ตวัอยา่งใบสาํคญัรับ
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2. แผนกการเงิน

2 จากแผนก

/ใบกาํกบัภาษีจากผูข้าย ก่อนถ่ายสําเนาเช็ค(
ดว้ยเช็ค) จดัเตรียมใบสําคญัรับพร้อมบนัทึกทะเบียนคุมเช็ครับ เสนอหวัหนา้แผนกการเงินรับรอง
รายการ

(แฟ้มถาวร)

แ / 2 ส่งไปยงั
แผนกบญัชี

4.8ตวัอยา่งใบสาํคญัรับ
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4.9 /ใบกาํกบัภาษี

35

4.9 /ใบกาํกบัภาษี

35

4.9 /ใบกาํกบัภาษี
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3. แผนกบัญชี

/ใบกาํกบั
2 จากแผนกการเงิน โดยตรวจสอบความถูกตอ้งตรงกนัของ

/ 1 ฉบบั
พร้อม
หวัหนา้แผนกบญัชีตรวจสอบรับรองและอนุมติัรายการก่อนบนัทึกในสมุดรายวนัรับและสมุดบญัชี

/
ใบกาํ /ใบกาํกบัภาษีและใบคืน

2

4.10
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1) กระบวนการขาย

2)

กระบวนการขาย

กระบวนการดา้นคลงัสินคา้

กระบวนการส่งสินคา้และ
เอกสาร

กระบวนการดา้นการบนัทึก
บญัชี
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3) กระบวนการด้านคลังสินค้า
ในขณะเดียวกันแผนกคลังสินค้าต้อง

กคา้
4) กระบวนการส่งสินค้าและเอกสาร

/

5) กระบวนการด้านการบันทึกบัญชี เอกสารใบกาํกบัสินคา้/

ด้รับว่าถูกตอ้งตรงกนั ก่อนจดัทาํใบสําคญัและบนัทึกลงในสมุด

1. แผนกขาย

2 ฉบบั และใบเบิกสินคา้ก่อนเสนอหวัหนา้แผนกขายอนุมติัรายการ

รายละเอียดราคาสินคา้จดัเก็บเขา้แฟ้มเรียงตามตัวอกัษร รายงานสินคา้คงเหลือจดัเก็บในแฟ้ม
1 2

2.

1 2 และใบเบิกสินคา้จากแผนกขาย

รับรองรายการ
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1 2 และใบเบิกสินคา้ส่งไปยงัแผนกคลงัสินคา้

3. แผนกคลงัสินค้า

1 2

สินคา้ ก่อนเสนอหวัหนา้แผนกคลงัสินคา้อนุมติัรายการ

1 2 ส่งไปแผนก
ขาย

4. แผนกขาย

1 2 จากแผนกคลงัสินคา้ พนกังานแผนกขาย

ใบกาํกบัสินคา้/ใบกาํกบัภาษี จาํนวน 4 ฉบบั และบนัทึกรายงานการขายประจาํวนัก่อนเสนอ
หวัหนา้แผนกขายอนุมติัรายการ

ใบกาํกบัสินคา้/ 1 ส่งให้ลูกคา้ รายงานการขายสินคา้ประจาํวนัจดัเก็บใน
/ 4 2

จดัเก็บในแฟ้มใบกาํกบัสินคา้/ นคา้/ 2
1 ส่งไปยงัแผนกบญัชี ส่วนใบกาํกบัสินคา้/ 3 ส่งไปยงั

5.

/ 3 จากแผนกขาย พนกังานแผนก

ใบกาํกบัสินคา้/ 3 ส่งไปยงัแผนกบญัชี

6. แผนกบัญชี
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/ 3
บญัชีทาํการตรวจสอบกบัใบกาํกบัสินคา้/ 2 1 จากแผนก
ขาย ก่อนบนัทึกรายงานภาษีขายและจดัทาํใบสาํคญัขาย พนกังานแผนกบญัชีกาํหนดรหสับญัชีและ

ใบกาํกบัสินคา้/ 3
ภาษี ส่วนใบสําคญัขาย แนบพร้อมใบกาํกบัสินคา้/ 2 1
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1)

2)

/

3) กระบวนการด้านการบันทึกบัญชี
จสอบรายการค้าจากเอกสาร

กระบวนการดา้นการเงิน

กระบวนการดา้นการบนัทึกบญัชี
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1. อ

3 ฉบบัโดย
ตรวจสอบกบัใบกาํกบัสินคา้/ 2 / 2 ก่อน

1 / 2 ใบ
/ 2 2 3 ส่งไปยงัแผนกบญัชี
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4.11ตวัอยา่งใบวางบิล

43

4.11ตวัอยา่งใบวางบิล

43

4.11ตวัอยา่งใบวางบิล
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2. แผนกบัญชี

/ 2 /
2 2 3

แผนกบญัชีรับรองรายการ

2 ใบกาํกบัสินคา้/ 2 / 2
(

เดิม) ระกอบใบสําคญัจดัเก็บเขา้แฟ้มใบสําคญั
( ) 3 ส่งไปยงัแผนกการเงิน

3. แผนกการเงิน

3 จากแผนกบญัชี พนักงานแผนกการเงินทาํการ
ตรวจสอบกบัเงินสด/ บเงินจาํนวน 3
ฉบบั ก่อนบนัทึกรายงานการรับเงินประจาํวนั จดัเตรียมใบสําคญัรับและบนัทึกทะเบียนคุมเช็ครับ
ก่อนเสนอหวัหนา้แผนกการเงินตรวจสอบและรับรองรายการ

1 ส่งให้ลูกค้า เงินสด/
2

3 3

4.

3 และใบวางบิล
3

3 3 ส่งไปยงั
แผนกบญัชี
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5. แผนกบัญชี

3 ใบวางบิลฉบบั
3

3 3 จดัเก็บใน

กระบวนการทางธุรกจิของระบบบัญชีรับคืนสินค้า

ระบบบัญชีรับคืนสินค้า

1) กระบวนการตรวจสอบรับคืนสินค้า
บางกรณีลูกคา้อาจจะส่งคืนสินคา้มา

กระบวนการ
ตรวจสอบรับคืนสินคา้

กระบวนการ

กระบวนการดา้นการ
บนัทึกบญัชี
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คืนสินคา้เป็นการสร้างความเสียหายต่อกิจการ หากกิจการมีอตัราส่วนของการรับคืนเป็น
จาํนวนมากจาํเป็นตอ้งทบทวนและหามาตรการแกไ้ข

2)

3) กระบวนการด้านการบันทึกบัญชี
/ใบกาํกบัภาษีใหก้บัลูกคา้ แผนกบญัชีตอ้งตรวจสอบและ
ยตวั จดัทาํใบสําคญัและบนัทึกลงในสมุดรายวนัเฉพาะ

1. แผนกขาย

แผนกขายจดัทาํใบรับคืนสินคา้จาํนวน 3 ฉบบั พนกังานแผนกขายทาํ
การตรวจสอบสินคา้กบัใบกาํกบัสินคา้/ใบกาํกบัภาษีฉ 4 2
เสนอหวัหนา้แผนกขายรับรองและอนุมติัรายการ

ใบกาํกบัสินคา้/ 4 2 และใบรับคืนสินคา้
3 จดัเก็บในแฟ้มใบกาํกบัสินคา้/ 1

2 ส่งไปยงัแผนกคลงัสินคา้

2. แผนกคลงัสินค้า

1 2 จากแผนกขาย พนกังานแผนก
คลังสินค้าทาํการตรวจสอบกบัใบเบิกสินค้าและบนัทึกบตัรประจาํตวัสินคา้ก่อนเสนอหัวหน้า
แผนกคลงัสินคา้ตรวจสอบและรับรองรายการ

2
1 ส่งไปยงัแผนกบญัชี
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3. แผนกบัญชี

1 จากแผนกคลงัสินคา้ พนกังานแผนกบญัชีทาํ
/ใบกาํกบั

2 1 /ใบกาํกบัภาษีจาํนวน 4 ฉบบั เสนอ
หวัหนา้แผนกบญัชีตรวจสอบและรับรองรายการ

ใบสําคญัขายแนบพร้อมใบกาํกบัสินคา้/ 2 1
/ใบกาํกบัภาษีจาํนวน 4 ฉบบัและใบ

1

4.

/ใบกาํกบัภาษีจาํนวน 4 ฉบบัและใบรับคืนสินคา้ฉบบั
1

/ใบกาํกบัภาษีจาํนวน 4 ฉบั 1 ส่งไปยงัแผนกบญัชี

5. แผนกบัญชี

/ใบกาํกบัภาษีจาํนวน 4 1 จาก

/ / 4 ส่งไปยงั
/ 3

/ 2 และใบรับคืนสินคา้
1



48

.พ.30 ภ.พ.30 พร้อม
(ถา้มี) เป็น รายเดือนทุกเดือนภาษีไม่วา่จะมีการขายสินคา้ หรือให้บริการใน

15ของเดือนถดัไป

กรณีผูป้ระกอบการมีสถานประกอบการ
ชาํระภาษีเป็นรายสถานประกอบการ เวน้แต่ได้ และ
ชําระภาษีรวมกัน ณ สํานักงานสรรพากร

บดี

= 1 +
สาํเนา = 5 รวมเป็น 6 ใบ ) ตน้ฉบบัใบกาํกบัภาษี + สําเนา 1 ใบ ให้ลูกคา้ 4 ใบ ใบ
แรกเก็บเขา้แฟ้ม 2 ทาํบญัชีคุมสินคา้ 3 บนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัขาย 4 ทาํ
รายงานภาษีขาย ( และ เตรียมเก็บเขา้
แฟ้มบญัชี

1.
2. ใหน้าํสาํเนาใส่แฟ้ม
3. สรุปรายงานภาษีขาย และพิมพแ์ยกประเภท

1.
เขียนไว

2. ใหม้าเก็บใส่แฟ้ม
3. จดัทาํใบตรวจรับพสัดุและบนัทึกในสมุด

4.
5.
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ภาษีขาย ภ.พ.30 นําส่งกรมสรรพากร
การคํานวณภาษีมูล

ภาษีขาย – =

ภาษีขาย มากกวา่ กิจการจะตอ้งนาํส่งกรมสรรพากร

มากกวา่ ภาษีขาย

วธีิทาํ

1. กรอกแบบฟอร์ม นาํเสนอผูบ้ริหารลงนาม

2. ถ่ายสาํเนาแนบใบสาํคญัจ่าย และ แฟ้ม ภ.พ.30 ( )

3. จดัทาํเช็คจ่าย 15 ของเดือนถดัไป เช่น ภ.พ.30 เดือน มีนาคม
2556 นาํส่ง 15 เมษายน 2556
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4.12ตวัอยา่งภพ30
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลโครงงาน

5.1.1 สรุปผลโครงงานโดยเปรียบเทยีบกบัวตัถุประสงค์

ฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั ไทยไลฟ์ อะคริลิค

ว
-ภาษีขาย

าใจในลกัษณะงานบญัชีดา้นการขายสินคา้เป็นเงินสด-
ของทางบริษทั

โดยสามารถทาํใหพ้นกังานทาํงานไ

5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน

1.
โครงงานควบคู่ไปกบัการทาํงานจึงทาํใหมี้เวลาไม่เพียงพอในการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล

2.
จะนาํมาใส่ในโครงงาน

5.1.3 ข้อเสนอแนะของโครงงาน

นอยา่ง
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงาน

ไดเ้รียนรู้การทาํงาน ทาํให้ไดรั้บประสบการณ์จากการทาํงานจริงร่วมกบัทางบริษทัและ

5.2.2

1.

2. ตอ้ง จึงตอ้งมีการแกไ้ข

3.

5.2.3 ข้อเสนอแนะ

ประหยดัเวลาในการทาํงาน
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