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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การขายสินคา้ออนไลน์ คือ การน าสินคา้ไปประกาศขายตามแอพพลิเคชัน่ท่ีเป็นท าเล 
หรือ MarketPlace ท่ีผูซ้ื้อกบัผูข้ายออนไลน์พบกนั ไม่วา่จะเป็นแอพพลิเคชัน่ เช่น Shopee Lazada 
และ Facebook ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชัน่ส าเร็จรูปท่ีสามารถประกาศขายไดท้นัทีมีบุคคลเขา้มาดูสินคา้
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

 ในช่วงน้ีมีธุรกิจท่ีขายสินคา้และใหบ้ริการออนไลน์มาจดทะเบียนนิติบุคคล และ
ตอ้งการท าบญัชีธุรกิจออนไลน์กนัมากขึ้น อาจจะเป็นเพราะขอ้กฏหมายในการก าหนดใหธ้นาคาร
ตอ้งรายงานรายการโอนเงินเขา้บญัชีของลูกคา้ไปยงัสรรพากร ถา้รายการโอนเงินเขา้บญัชีนั้นเขา้
เง่ือนไขตามขอ้ก าหนด ดงัน้ี 

เง่ือนไขการโอนเงินท่ีท าใหบุ้คคลธรรมดาตอ้งการมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (บญัชีธุรกิจ
ออนไลน์) 

1. รายการเงินเขา้เกิน 3,000 คร้ังต่อปี โดยไม่ดูจ านวนเงิน 

2. รายการเงินเขา้เกิน 400 คร้ังต่อปี และ ยอดเงินเกิน 2 ลา้นบาท 

 ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปในการจดัท า “ การบญัชีธุรกิจ

ออนไลน ์” เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้สนใจ หรือตอ้งการศึกษา ขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งไร 

บนัทึกบญัชีอยา่งไร และตอ้งใชเ้อกสารใดบา้ง ในการประกอบการบนัทึกบญัชี  

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการบนัทึกการขาย การรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ ผา่น

โปรแกรมส าเร็จรูป WINSpeed 
1.2.2 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับบุคคลท่ีตอ้งการขายออนไลน์ 

1.2.3 เพื่อศึกษาขั้นตอนของการปฏิบติังานใหเ้ป็นแบบแผน 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ขอ้มูลบางอยา่งเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถเปิดเผยในรายงานน้ีได ้เน่ืองจากป้องกนั

การเกิดปัญหาฟ้องร้องในอนาคต 
1.3.2 ออกปฏิบติัสหกิจศึกษา ระหวา่งวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 – 20 พฤศจิกายน 2563 
1.3.3 บริษทั เอส ( กรุ๊ป ) แอนดแ์อคเคา้น์ต้ิง จ ากดั  

1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ไดรู้้ขั้นตอนการจดัท าและบนัทึกขอ้มูลการขายออนไลน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.4.2 ท าใหเ้ขา้ใจถึงขั้นตอนการบนัทึกค่าใชจ่้ายของกิจการ การขายออนไลน์ 
1.4.3 เขา้ใจถึงการปฏิบติังานทางการบญัชีโดยโปรแกรม WINSpeed 
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บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม/วรรคกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

ในช่วงท่ีผูจ้ดัท ำไดอ้อกปฏิบติัติกำร ทำงพี่ท่ีปรึกษำดูแลไดม้อบหมำยงำน ในกำรลงบนัทึก
บญัชีผำ่นทำงโปรแกรม WINSpeed ผูจ้ดัท ำไดเ้กิดควำมสนใจในธุรกิจท่ีขำยสินคำ้ออนไลน์ จึงได้
จดัท ำรำยงำนเร่ือง กำรบริหำรจดักำรตน้ทุนขำยสินคำ้ออนไลน์ ผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรศึกษำคน้ควำ้
ขอ้มูลและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำดงัน้ี 

2.1 ต้นทุนขาย  

2.1.1 ความหมายของต้นทุนขาย 

หมำยถึง ตน้ทุนท่ีไดม้ำของสินคำ้ เช่นหำกประกอบกิจกำรเก่ียวกบักำรผลิตสินคำ้ 
ตน้ทุนขำยจะหมำยรวมถึง ตน้ทุนในกระบวนกำรผลิตทั้งหมด เช่น ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรง 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆเป็นตน้ โดยตน้ทุนขำยจะปรำกฏอยูบ่นงบก ำไรขำดทุนของกิจกำร 

ตน้ทุนท่ีใชจ่้ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงสินคำ้นั้น หำกวำ่บริษทัหรือผูข้ำยเป็นผูผ้ลิตสินคำ้
นั้นเอง ตน้ทุนขำยจะเป็นกำรรวมไปถึงค่ำใชจ่้ำยท่ีใชใ้นกำรผลิตสินคำ้นั้นดว้ย ไม่วำ่จะเป็น
ค่ำแรง ค่ำตน้ทุนวตัถุดิบ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นกำรผลิตสินคำ้โดยตรง แต่หำก
เป็นกรณีท่ีไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตเอง ตน้ทุนขำย มกัจะเป็นรำคำตน้ทุนท่ีมำจำกกำรจ่ำยไปเพื่อให้
ไดสิ้นคำ้นั้นมำขำย โดยตวัตน้ทุนขำยจะปรำกฏอยูบ่นงบก ำไรขำดทุนของบริษทั 

2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเป็นภำพสะทอ้นถึงตน้ทุนของสินคำ้ และ
ค่ำบริกำรท่ีกิจกำรใชป้ระโยชน์ไปแลว้ตลอดงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ ยอดค่ำใชจ่้ำย
ในกำรด ำเนินงำนจะมีควำมแตกต่ำงจำกยอดเงินสดจ่ำยตลอดงวดรอบระยะเวลำบญัชี หำก
พิจำรณำรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำซ่ึงถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง แต่
เป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่มีกำรจ่ำยช ำระเงินสดออกไป 

ดงันั้นกำรปรับค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้งใหเ้ป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑเ์งินสด จึงตอ้ง
น ำเอำรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำ รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่เป็นเงินสด รำยกำรอ่ืนๆ มำหกัออกจำก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนของงบก ำไรขำดทุน นอกจำกน้ี ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนและ
เงินสด ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนยงัอำจจะมีควำมแตกต่ำงเน่ืองจำกประเด็นของช่วงเวลำ
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กำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำและเงินสดจ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง กำรบนัทึกค่ำใชจ่้ำยตำมหลกักำรบญัชีจะรับรู้
เม่ือสินคำ้หรือบริกำรถูกน ำมำใชป้ระโยชน์ 

2.1.3 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจำกกำรด ำเนินงำนปกติของกิจกำร ท่ีเกิดขึ้นจำกกำร
ขำยหรือค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร เช่น ดอกเบ้ียจ่ำย ภำษีเงินได ้เป็นตน้ 

2.1.4 เง่ือนไขการรับช าระเงิน 

โดยมำกแลว้เง่ือนไขกำรช ำระเงินของทำง พำร์ทเนอร์ เช่น Lazada Shopee 
Facebook จะมีควำมคลำ้ยคลึง โดยมีกำรก ำหนดเง่ือนไข 

2.2 สินค้า 

รำยได ้หมำยถึง กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (ก่อนหกัค่ำใชจ่้ำย) ในรอบ
ระยะเวลำบญัชีซ่ึงเกิดขึ้นจำกกิจกรรมตำมปกติของกิจกำร เม่ือกระแสรับนั้นส่งผลใหส่้วนของ
เจำ้ของเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินทุนท่ีไดรั้บจำกผูท่ี้ส่วนร่วมในส่วนของเจำ้พนกังำน 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นั หรือ
จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยชำระหน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำย 
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2.3 ตั้งเจ้าหนีอ่ื้นๆ (Credit Non – Stock)  

กำรบนัทึกรำยกำรซ้ือเช่ืออ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินคำ้ของกิจกำร และใชใ้นกรณี
ตอ้งกำร บนัทึกค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ของกิจกำร เช่น กำรจ่ำยค่ำน ้ำ ค่ำไฟ ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ เพื่อควบคุม
ในระบบเจำ้หน้ี  

หน้าต่างบันทึกจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 6 ส่วน คือ 

1) Basic Data คือ กำรบนัทึกรำยละเอียดขอ้มูลเอกสำรตั้งเจำ้หน้ีอ่ืนๆ 
2) Detail คือ กำรบนัทึกรำยละเอียดท่ีอยูอ่อกบิล สถำนท่ีส่งของ ผูรั้บผิดชอบ แผนกงำน 
3) Deposit คือ กำรบนัทึกรำยละเอียดจ่ำยเงินมดัจำ้ เพื่อดึงมำตดัยอดซ้ือท่ีกิจกำรตอ้งช ำระเงิน 
4) VAT คือ กำรบนัทึกรำยละเอียด ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
5)  Note & Attachment คือ กำรบนัทึกรำยละเอียด ค ำอธิบำยรำยกำร หมำยเหตุ และเง่ือนไขต่ำงๆ 
6) Define Field คือ กำรบนัทึกขอ้มูลท่ีผูใ้ชไ้ดส้ร้ำงฟอร์มกรอกขอ้มูลเพิ่มเติมขึ้นมำดว้ยตนเอง 

(แทบ็ Define Field จะแสดงก็ต่อเม่ือมีกำรตั้งค่ำ Define Field เท่ำนั้น) 
สถานะเอกสารตั้งเจ้าหนีอ่ื้นๆ มีทั้งหมด 5 สถานะ คือ 

1. Draft คือ เอกสำรท่ีมีกำรบนัทึกร่ำงไว ้
2. Open คือ เอกสำรท่ีสร้ำงขึ้นมำใหม่ ท่ีรอกำรน ำไปใชเ้ปิดใบรับวำงบิล/เอกสำรเตรียมจ่ำยช ำระ และ

เอกสำรจ่ำยช ำระหน้ี 
3. Partial คือ เอกสำรท่ีมีกำรน ำไปใชบ้ำงส่วนเรียบร้อยแลว้ 
4. Close คือ เอกสำรท่ีน ำไปเปิดใบรับวำงบิล/เอกสำรเตรียมจ่ำยช ำระ และเอกสำรจ่ำยช ำระหน้ี

เรียบร้อยแลว้ 
5. Cancel คือ เอกสำรท่ีถูกยกเลิก ไม่สำมำรถน ำไปใชง้ำนไดอี้ก 
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2.4 โปรแกรมส าเร็จรูป WINSpeed 

 โปรแกรมบญัชีส ำหรับนกับริหำรมืออำชีพ รองรับกำรท ำงำนอยำ่งเป็นระบบแบบครบ

วงจร ตั้งแต่กำรเปรียบเทียบรำคำ กำรวำงแผนและแนะน ำกำรสั่งซ้ือเพื่อควบคุมกำรซ้ือสินคำ้ อยำ่ง

มีประสิทธิภำพ ทำงดำ้นกำรขำยสำมำรถพยำกรณ์ยอดขำย ท ำใหย้อดขำยเพิ่มสูงขึ้น ดำ้นคลงัสินคำ้ 

สำมำรถดูขอ้มูลไดแ้บบ Real Time รวมถึงตน้ทุนขำยและก ำไรขึ้นตน้จำกกำรขำยสินคำ้ รวมทั้ง

ระบบกำรเงินและบญัชี ซ่ึงมีรำยงำนท่ีหลำกหลำย ทั้งภำยในและภำยนอก ตรงตำมหลกัสรรพำกร

และหลกักำรบญัชี 

 ตวัโปรแกรมประกอบดว้ย ระบบงำนหลกั 9 ระบบดงัน้ี 

1. ระบบขำยและลูกคำ้กำรคำ้ 

2. ระบบแคมเปญและโปรโมชัน่ 

3. ระบบซ้ือและเจำ้หน้ีกำรคำ้ 

4. ระบบสินคำ้คงคลงั 

5. ระบบบญัชี กำรเงิน 

6. ระบบภำษี ธนำคำรและเช็ค 

7. ระบบวำงแผนกำรผลิต 

8. ระบบบริหำรลูกคำ้สัมพนัธ์ 

9. ระบบตรวจสอบและควบคุมภำยใน 

โดยแต่ละระบบนั้นจะเช่ือมโยงถึงกนั ผูใ้ชง้ำนเพียงท ำกำรบนัทึกขอ้มูลฝ่ังซ้ือและขอ้มูลฝ่ัง 

ขำยเขำ้สู่ระบบ โปรแกรมบญัชี WINSpeed จะท ำกำรกำรเช่ือมโยงขอ้มูลกนัภำยในอยำ่ง

อตัโนมติั ท ำใหส้ำมำรถน ำขอ้มูลมำวิเครำะห์ หรือแสดงผลรำยงำนไดค้่อนขำ้งครบถว้น ผูใ้ช้

สำมำรถทรำบผล กำรรำยงำน สถำนะของลูกหน้ี เจำ้หน้ี สินคำ้คงคลงั สินทรัพย ์ตลอดจนผล

กำรด ำเนินงำนของกิจกำรไดอ้ยำ่งสะดวกสบำย 
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รูปท่ี 2.1 แผนผงักำรท ำงำนของระบบ 

 

 
 

รูปท่ี 2.2 แผนผงักำรท ำงำนของระบบ 
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2.5 การบันทึกบัญชีเกีย่วกบัการซ้ือสินค้า 

2.5.1 กำรซ้ือสินคำ้เป็นเงินสด เป็นกำรซ้ือสินคำ้มำเพื่อขำยโดยจ่ำยเป็นเงินสดหรือเช็ค

ธนำคำรใหแ้ก่ผูข้ำยสินคำ้ จะบนัทึกบญัชีสินคำ้ท่ีไดรั้บมำไวใ้น “บญัชีซ้ือสินคำ้”ซ่ึงเป็นบญัชี

รำยจ่ำยและน ำไปค ำนวณตน้ทุนขำยในภำยหลงั กำรบนัทึกบญัชีในสมุดรำยวนัทัว่ไปจะเป็นดงัน้ี  

 

เดบิต   ซ้ือสินคำ้    XX 

เครดิต   เงินสดหรือธนำคำร  XX 

 

ตวัอยำ่งท่ี 1  เม่ือวนัท่ี 1 มี.ค. 25X6 กิจกำรซ้ือสินคำ้จำกร้ำนทวีทรัพยเ์ป็นเงินสด 20,000 

บำท ไดส่้วนลดกำรคำ้ 5%  แสดงกำรบนัทึกในสมุดรำยวนัทัว่ไปไดด้งัน้ี 

 

 

รูปท่ี 2.3 กำรบนัทึกบญัชีซ้ือสินคำ้เป็นเงินสด 

 

2.5.2 กำรซ้ือสินคำ้เป็นเงินเช่ือ เป็นกำรซ้ือสินคำ้มำเพื่อขำยเป็นเงินเช่ือ จะบนัทึกบญัชีซ้ือ

สินคำ้เป็นเงินเช่ือไวเ้ป็นหน้ีสินใน "บญัชีเจำ้หน้ีกำรคำ้" และบนัทึกบญัชีสินคำ้ท่ีไดรั้บมำไวใ้น 

"บญัชีซ้ือสินคำ้" ซ่ึงเป็นบญัชีรำยจ่ำยและน ำไปค ำนวณตน้ขำยในภำยหลงั กำรบนัทึกบญัชีในสมุด

รำยวนัทัว่ไปจะเป็นดงัน้ี 

 

เดบิต   ซ้ือสินคำ้   XX 

เครดิต เจำ้หน้ีกำรคำ้   XX 
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ตวัอยำ่งท่ี 2  เม่ือวนัท่ี 6 เม.ย. 25X6 กิจกำรซ้ือสินคำ้เป็นเงินเช่ือจำกบริษทัทองขำวจ ำกดั 

เป็นเงิน 50,000 บำท เง่ือนไข 2/10,n/30 แสดงกำรบนัทึกในสมุดรำยวนัทัว่ไปไดด้งัน้ี 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.4 กำรบนัทึกบญัชีซ้ือสินคำ้เป็นเงินเช่ือ 

 

กำรผำ่นรำยกำร (Posting) ไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป (General  Ledger) 

เม่ือบนัทึกรำยกำรคำ้ในสมุดรำยวนัทัว่ไป ซ่ึงเป็นสมุดจดบนัทึกรำยกำรขั้นตน้ หลงัจำกนั้น

ตอ้งผำ่นรำยกำรไปยงับญัชีแยกประเภทซ่ึงถือวำ่เป็นสมุดบญัชีขั้นปลำย (Book of Final Entry) โดย

ใชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัท่ีศึกษำแลว้ในวิชำกำรบญัชีเบ้ืองตน้ 1 

 

 
รูปท่ี 2.5 กำรบนัทึกรำยกำรไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
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รูปท่ี 2.6 กำรบนัทึกรำยกำรไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

 

2.5.3 กำรส่งคืนสินคำ้ท่ีซ้ือเป็นเงินสด ในกรณีซ้ือสินคำ้มำแลว้มีปัญหำเก่ียวกบัสินคำ้ เช่น 

สินคำ้มีคุณลกัษณะไม่ตรงตำมค ำสั่งซ้ือ หรือมีปัญหำดำ้นคุณภำพของสินคำ้ หรือสินคำ้ช ำรุด ผูซ้ื้อ

จะส่งสินคำ้คืนโดยผูข้ำยยอมคืนเงินใหใ้นกรณีซ้ือเป็นเงินสด จะบนัทึกลดยอดซ้ือสินคำ้ตั้งเป็น

บญัชีใหม่ คือ "บญัชีส่งคืนสินคำ้" กำรบนัทึกบญัชีในสมุดรำยวนัทัว่ไปจะเป็นดงัน้ี 

 

เดบิต   เงินสด   XX 

เครดิต   ส่งคืนสินคำ้   XX 
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ตวัอยำ่งท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 25 มี.ค. 25X6 ส่งคืนสินคำ้ท่ีซ้ือจำกร้ำนทวีทรัพยเ์น่ืองจำกช ำรุดเป็น

เงินสด 700 บำท แสดงกำรบนัทึกในสมุดรำยวนัทัว่ไปไดด้งัน้ี 

 
 

รูปท่ี 2.7 กำรบนัทึกกำรส่งคืนสินคำ้ท่ีซ้ือเป็นเงินสด 

2.5.4 กำรส่งคืนสินคำ้ท่ีซ้ือเป็นเงินเช่ือ ในกรณีซ้ือสินคำ้เป็นเงินเช่ือ เม่ือสินคำ้มี

คุณลกัษณะไม่ตรงตำมค ำสั่งซ้ือ หรือมีปัญญำดำ้นคุณภำพของสินคำ้ หรือสินคำ้ช ำรุด ผูซ้ื้อจะส่ง

สินคำ้คืนและผูข้ำยยอมลดหน้ีใหผู้ซ้ื้อโดยลดยอด "บญัชีเจำ้หน้ีกำรคำ้" และลดยอดซ้ือสินคำ้ตั้งเป็น

บญัชีใหม่ คือ "บญัชีส่งคืนสินคำ้" กำรบนัทึกบญัชีในสมุดรำยวนัทัว่ไปจะเป็นดงัน้ี 

 

เดบิต   เจำ้หน้ีกำรคำ้   XX 

เครดิต   ส่งคืนสินคำ้   XX 

 

ตวัอยำ่งท่ี 4 จำกตวัอยำ่งท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 12 เม.ย. 25X6 ส่งคืนสินคำ้ท่ีซ้ือเป็นเงินเช่ือจำก

บริษทัทองขำวจ ำกดั เน่ืองจำกช ำรุด 1,200 บำท แสดงกำรบนัทึกในสมุดรำยวนัทัว่ไปไดด้งัน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 2.8 กำรบนัทึกกำรส่งคืนสินคำ้ท่ีซ้ือเป็นเงินเช่ือ 
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รูปท่ี 2.9 กำรบนัทึกกำรผำ่นรำยกำรไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

 

2.5.5 กำรจ่ำยช ำระหน้ีค่ำซ้ือสินคำ้เป็นเงินเช่ือ และไดรั้บส่วนลด ผูซ้ื้อจ่ำยช ำระหน้ีค่ำ

สินคำ้ภำยในระยะเวลำท่ีไดส่้วนลดเรียกวำ่ "บญัชีส่วนลดรับ" ผูซ้ื้อจึงจ่ำยช ำระหน้ีนอ้ยลงเท่ำกบั

ส่วนลดท่ีไดรั้บถือเป็นกำรลดยอดซ้ือสินคำ้ กำรบนัทึกบญัชีในสมุดรำยวนัทัว่ไปจะเป็นดงัน้ี 

 

เดบิต   เจำ้หน้ีกำรคำ้   XX 

เครดิต  เงินสดหรือเงินฝำกธนำคำร  XX 

ส่วนลดรับ    XX 
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ตวัอยำ่งท่ี 5 จำกตวัอยำ่งท่ี 2 และตวัอยำ่งท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 15 เม.ย. 25X6 กิจกำรจ่ำยช ำระหน้ี

บริษทัทองขำวจ ำกดั ไดรั้บส่วนลดเงินสด 2% แสดงกำรบนัทึกในสมุดรำยวนัทัว่ไปไดด้งัน้ี 

 

กำรค ำนวณส่วนลดเงินสด 

รำคำสินคำ้     50,000  บำท 

หกั ส่งคืนสินคำ้       1,200  บำท 

คงหลือลูกหน้ีทั้งส้ิน    48,000  บำท 

หกั ส่วนลดเงินสด 2% (ภำยใน 20 วนั)       976  บำท 

( 48,800 X  2/100  = 976 )  

จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บช ำระหน้ี   47,824  บำท 

 
 

รูปท่ี 2.10 กำรบนัทึกกำรจ่ำยช ำระหน้ี ซ้ือสินคำ้เป็นเงินเช่ือ และไดรั้บส่วนลด 
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กำรผำ่นรำยกำร (Posting) ไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป (General  Ledger) 

 

 
 

รูปท่ี 2.11 กำรบนัทึกกำรผำ่นรำยกำรไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
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2.6 การบันทึกบัญชีเกีย่วกบัการขายสินค้า 

 

2.6.1 กำรขำยสินคำ้เป็นเงินสด กำรขำยสินคำ้ไดรั้บเป็นเงินสดจะท ำใหเ้งินสดเพิ่มขึ้นและ

บนัทึกใน บญัชีขำยสินคำ้ ถือเป็นบญัชีรำยได ้กำรบนัทึกบญัชีในสมุดรำยวนัทัว่ไปจะเป็นดงัน้ี 

 

เดบิต   เงินสด   XX 

เครดิต   ขำยสินคำ้  XX 

 

ตวัอยำ่งท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 25X6 กิจกำรขำยสินคำ้เป็นเงินสด เป็นเงิน 35,000 บำท ใหส่้วนลด

กำรคำ้ 4% แสดงกำรบนัทึกในสมุดรำยวนัทัว่ไปไดด้งัน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 2.12 กำรบนัทึกบญัชีขำยสินคำ้เป็นเงินสด 

 

2.6.2 กำรขำยสินคำ้เป็นเงินเช่ือ กำรจ ำหน่ำยสินคำ้เป็นเงินเช่ือเพื่อจูงใจใหผู้ซ้ื้อซ้ือสินคำ้

จำกกิจกำร ผูข้ำยมกัจะใหสิ้นเช่ือในกำรขำยโดยกำรก ำหนดเง่ือนไขกำรช ำระหน้ีภำยในระยะเวลำท่ี

ก ำหนด และหำกมำช ำระหน้ีเร็วก็จะใหส่้วนลด กำรขำยสินคำ้เป็นเงินเช่ือท ำใหสิ้นทรัพยเ์พิ่มจะ

บนัทึกใน บญัชีลูกหน้ีกำรคำ้ และบนัทึกกำรขำยสินคำ้เป็นรำยได ้กำรบนัทึกบญัชีในสมุดรำยวนั

ทัว่ไปจะเป็นดงัน้ี 

 

เดบิต   ลูกหน้ีกำรคำ้  XX 

เครดิต  ขำยสินคำ้  XX 
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ตวัอยำ่งท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 1 มิ.ย. 25X6 กิจกำรขำยสินคำ้เป็นเงินเช่ือ ให้นำยอำภรณ์ 12,000 บำท เง่ือนไข 

2/20,n/30 แสดงกำรบนัทึกในสมุดรำยวนัทัว่ไปไดด้งัน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 2.13 กำรบนัทึกบญัชีขำยสินคำ้เป็นเงินเช่ือ 

 

กำรผำ่นรำยกำร (Posting) ไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป(General Ledger) 

 

 
 

รูปท่ี 2.14 กำรบนัทึกรำยกำรไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
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รูปท่ี 2.15 กำรบนัทึกรำยกำรไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

 

2.6.3 กำรรับคืนสินคำ้ท่ีขำยเป็นเงินสด เม่ือขำยสินคำ้เป็นเงินสด ปรำกฏวำ่สินคำ้ช ำรุด 

หรือคุณภำพไม่ตรงกบัค ำสั่งซ้ือ ผูข้ำยตอ้งรับคืนสินคำ้และคืนเงินสดใหผู้ซ้ื้อ จะบนัทึกลดยอดขำย

ใน "บญัชีรับคืนสินคำ้" กำรบนัทึกบญัชีในสมุดรำยวนัทัว่ไปจะเป็นดงัน้ี 

 

เดบิต   รับคืนสินคำ้  XX 

เครดิต  เงินสด   XX 

ตวัอยำ่งท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 15 พ.ค. 25X6 กิจกำรรับคืนสินคำ้ท่ีขำยเป็นเงินสด 4,000 บำท แสดง

กำรบนัทึกในสมุดรำยวนัทัว่ไปไดด้งัน้ี 

 
 

รูปท่ี 2.16 กำรบนัทึกกำรรับคืนสินคำ้ท่ีขำยเป็นเงินสด 
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2.6.4 กำรรับคืนสินคำ้ท่ีขำยเป็นเงินเช่ือ กำรรับคืนสินคำ้ท่ีช ำรุดหรือคุณภำพไม่ตรงตำมค ำ

สั่งซ้ือ ในกรณีขำยสินคำ้เป็นเงินเช่ือท ำใหย้อดลูกหน้ีกำรคำ้ลดลงและบนัทึกลดยอดขำยตั้งเป็น

บญัชีใหม่ใน "บญัชีรับคืนสินคำ้" กำรบนัทึกบญัชีในสมุดรำยวนัทัว่ไปจะเป็นดงัน้ี 

 

เดบิต   รับคืนสินคำ้   XX 

เครดิต  ลูกหน้ีกำรคำ้   XX 

 

ตวัอยำ่งท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 9 มิ.ย. 25X6 กิจกำรไดรั้บคืนสินคำ้ท่ีขำยเป็นเงินเช่ือจำกนำยอำภรณ์ 

1,500 บำท แสดงกำรบนัทึกในสมุดรำยวนัทัว่ไปไดด้งัน้ี 

 
 

รูปท่ี 2.17 กำรบนัทึกกำรรับคืนสินคำ้ท่ีขำยเป็นเงินเช่ือ 

กำรผำ่นรำยกำร (Posting) ไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป(General Ledger) 

 
 

รูปท่ี 2.18 กำรบนัทึกกำรผำ่นรำยกำรไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
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รูปท่ี 2.19 กำรบนัทึกกำรผำ่นรำยกำรไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

 

2.6.5 กำรรับช ำระหน้ีค่ำสินคำ้ท่ีขำยเป็นเงินเช่ือและใหส่้วนลด ผูข้ำยไดรั้บช ำระหน้ีค่ำ

สินคำ้ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดจะใหส่้วนลดแก่ผูซ้ื้อเรียกวำ่ บญัชีส่วนลดจ่ำย ผูข้ำยจึงไดรั้บช ำระ

หน้ีนอ้ยลงเท่ำกบัส่วนลดท่ีใหลู้กคำ้ถือเป็นกำรลดยอดขำยสินคำ้ กำรบนัทึกบญัชีในสมุดรำยวนั

ทัว่ไปจะเป็นดงัน้ี 

 

เดบิต   เงินสดหรือเงินฝำกธนำคำร XX 

             ส่วนลดจ่ำย   XX 

เครดิต  ลูกหน้ีกำรคำ้   XX 
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ตวัอยำ่งท่ี 10 จำกตวัอยำ่งท่ี 7 และตวัอยำ่งท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 18 เม.ย. 25X6 กิจกำรไดรั้บช ำระ

หน้ีใหส่้วนลดเงินสด 2% แสดงกำรบนัทึกในสมุดรำยวนัทัว่ไปไดด้งัน้ี 

กำรค ำนวณส่วนลดเงินสด 

รำคำสินคำ้    12,000  บำท 

หกั ส่งคืนสินคำ้      1,500  บำท 

คงเหลือลูกหน้ีทั้งส้ิน   10,500  บำท 

หกั ส่วนลดเงินสด 2 % (ภำยใน 10 วนั)      210  บำท 

(10,500 X  2/100  ) = 210  

จ ำนวนเงินท่ีไดรั้บช ำระหน้ี    10,290  บำท 

 

 
 

รูปท่ี 2.20 กำรบนัทึกกำรรับช ำระหน้ี ขำยสินคำ้เป็นเงินเช่ือ และไดรั้บส่วนลด 
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กำรผำ่นรำยกำร (Posting) ไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป(General Ledger) 
 

 
 

รูปท่ี 2.21 กำรบนัทึกกำรผำ่นรำยกำรไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
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บทท่ี 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1.  ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั เอส ( กรุ๊ป ) แอนดแ์อคเคา้น์ต้ิง จ ากดั 

ท่ีตั้งเลขท่ี  

708 ซอย เอกชยั 109 แขวง บางบอนใต ้เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 

ส านักงานใหญ่ 

โทรศพัท ์ 02-4530218-9   โทรสาร 02-895-0678 

แผนท่ี 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ี บริษทั เอส ( กรุ๊ป ) แอนดแ์อคเคา้น์ติ้ง จ ากดั 
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3.2.  ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 

บริษทั เอส ( กรุ๊ป ) แอนดแ์อคเคา้น์ต้ิง จ ากดั ไดก่้อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2555 โดย 
คุณเสริมทรัพย ์แสงจนัทร์ โดยจดัตั้งขึ้น มีวตัถุประสงค ์คือ การเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาวิชาชีพบญัชีและ
ภาษีครบวงจร ตรวจสอบบญัชี จดทะเบียนธุรกิจ และขอใบอนุญาตท างาน เนน้คุณภาพ ความส าเร็จ และ
ความรวดเร็วของการใหบ้ริการโดยทีมผูบ้ริหาร และทีมงานของบริษทัท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ และความ
ช านาญในงานท่ีใหบ้ริการและปฏิบติังานดว้ยวิธีการและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเสมอ เพื่อสร้างความรวดเร็ว
ถูกตอ้งในการใหบ้ริการ และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้คุม้กบัค่าบริการอยา่แทจ้ริงใหฝ่้ายบญัชีและ
ฝ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีแนวทางการปฏิบติังานและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นการควบคุม
ภายในท่ีดีจะช่วยป้องกนัและสามารถตรวจสอบพบขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติังานอยา่งทนัท่วงทีทั้งท่ี โดยมี
เจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตามระบบบญัชีท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และควบคุมการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางเอาไว ้บริษทั เอส ( กรุ๊ป ) แอนดแ์อคเคา้น์ติ้ง จ ากดั มีลกัษณะ
การประกอบธุรกิจดงัน้ี รับท าบญัชี ตรวจสอบบญัชี ภาษีครบวงจร จดทะเบียนธุรกิจ มีรายละเอียดต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
  
3.2.1 บริการจดทะเบียนธุรกจิ (Business Registration)  

ใหบ้ริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิดบริการท่าน โดยทีมงานมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์ และ

ความเช่ียวชาญในงานท่ีใหบ้ริการมากกวา่ 8 ปี ด าเนินการจดทะเบียนทุกขั้นตอนถูกตอ้งตามวิธีและ

หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบของทางราชการก าหนด บริการดว้ยความรวดเร็ว ในราคายติุธรรม พร้อม

ใหค้ าปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายละเอียดงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 

- จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั, หา้งหุน้ส่วนจ ากดั, คณะบุคคล, หา้งร้าน 

- จดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เช่น แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั, กรรมการเขา้ใหม่ – ลาออก 

- อ านาจกรรมการ, เพิ่มเติมวตัถุประสงค,์ ยา้ยสถานประกอบการ, เพิ่มสาขา, ลดสาขา, เพิ่มทุน, ลดทุน 

ฯลฯ 

- จดทะเบียนเลิกบริษทั / หา้งหุน้ส่วนและช าระบญัชี 

- จดทะเบียนเขา้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

- ขอเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของบริษทั, หา้งหุน้ส่วนจ ากดั, คณะบุคคล, หา้งร้าน 

- ขึ้นทะเบียนประกนัสังคมของนายจา้ง, ลูกจา้ง และแจง้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
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3.2.2 บริการด้านบัญชี 

- ขึ้นทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชีของกิจการ ตามกฎหมายก าหนดใหนิ้ติบุคคลทุกท่ีตอ้งจดัให้มี “ ผูท้  าบญัชี 

” ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 กิจการละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการ

ท าบญัชีของกิจการ 

- ใหบ้ริการวางระบบเอกสารและบญัชี การควบคุมภายใน และการจดัเก็บเอกสารแก่กิจการ โดยผุ ้

เช่ียวชาญ โดยตรงทางดา้นบญัชีและสอบบญัชี 

- รับสิทธ์ิอบรมการวางระบบเอกสาร และบญัชี 2 ท่านพร้อมเอกสารคู่มือ และแผน่ซีดีประกอบค า

บรรยาย 

- วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบนัทึกบญัชีรายได ้ค่าใชจ่้าย และปรับปรุงบญัชี 

- บนัทึกรายการบญัชีตามมาตรฐานทางการบญัชีดว้ยโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปท่ีกรมสรรพากรรับรอง

ล่าสุด 

- ท าสมุดบญัชีต่าง ๆ ใหค้รบถว้น ตามกฎหมายก าหนดใหจ้ดัท า ไดแ้ก่ สมุดรายวนัซ้ือ สมุดรายวนั

ขาย สมุดรายวนัรับเงิน สมุดรายวนัจ่ายเงิน สมุดรายวนัทัว่ไป และสมุดบญัชีแยกประเภท 

- จดัท าบญัชี และปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจดัท าประมาณการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจ าปี (ภ.ง.ด.

51) 

- จดัท างบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินงวดของไตรมาสท่ี 3 จดัท างบการเงินประจ าปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หรือตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ของทุกปี ซ่ึงประกอบดว้ย งบทดลอง บญัชีแยกประเภท งบก าไรขาดทุน 

และงบแสดงฐานะการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน 

3.2.3 บริการด้านการสอบบัญชี 

 บริษัทฯ ได้แบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน 

1. การวางแผนธุรกิจ หรือการวางแผนภาษี 

2. การตรวจสอบปลายปี 
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3.2.4 บริการด้านการวางแผนภาษี 

บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัท าแบบภาษีทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ และค านวณภาษีเพื่อยืแ่บบเสียภาษี

พร้อมน าส่งกรรสรรพากรภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ดงัน้ี 

1) จดัท าแบบภาษีและน าส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยืน่ช าระภาษี (ถา้มี) ไดแ้ก่ 

- จดัท าและน าส่งแบบภาษีเงินไดพ้นกังาน หกั ณ ท่ีจ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด.1) 

- จดัท าและน าส่งแบบภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หกั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.3) 

- จดัท าและน าส่งแบบภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล หกั ณ ท่ีจ่าย (ภ.ง.ด.53) 

- จดัท าและน าส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30,ภ.พ.36) 

- จดัท ารายงานภาษีซ้ือ และภาษีขาย 

- ใหค้  าปรึกษาดา้นการวางแผน, ภาษีอากร และประกนัสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ 

- บริการรับ-ส่ง เอกสารบญัชี และน าส่งภาษีต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย ์

2)  จัดท าและย่ืนแบบประจ าปี ประกอบไปด้วย 

- จดัท าประมาณการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจ าปี พร้อมจดัท าและน าส่งแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลคร่ึงปี (ภ.ง.ด.51) ต่อกรมสรรพากร 

- ค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจ าปี พร้อมจดัท าและน าส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ประจ าปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร 

- จดัท าแบบ สปช.3 และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (บอจ.5) และยืน่ต่อกระทรวงพาณิชย ์

- จดัท ารายงานสรุปเงินเดือนประจ าปี (ภ.ง.ด.1ก) และยืน่ต่อกรมสรรพากร 

งานด้านประกนัสังคม 

1. จดัท าและยืน่แบบการน าส่งเงินสมทบประกนัสังคมรายเดือน 

2. จดัท าและยืน่แบบน าส่งเงินกองทุนทดแทนประจ าปี 

3. บริการ รับ-ส่ง เอกสารประกนัสังคม 
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3.3. รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
รูปท่ี 3.2 แผนผงัแผนกบญัชีลูกหน้ี 

3.4. ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

o ต าแหน่ง พนกังานบญัชี 
o ปฏิบติังานเก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชีของธุรกิจซ้ือมาขายไปและกิจการขายของออนไลน์ โดย

การศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการตรวจสอบทางบญัชีทั้งดา้นสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รวมไปถึงการคิดค่าเส่ือมราคา การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ และการคิดค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ ลงใบงบแสดง
ฐานะทางการเงิน เพื่อตรวจสอบวา่บริษทัดงักล่าวมีขอ้มูลตรงกบัวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ  

3.5. ช่ือและต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

นาง ศิริรัตน์ นรักษม์าก ต าแหน่งงาน หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 

นางสาว พลอย กองเงิน ต าแหน่งงาน พนกังานบญัชี 

3.6. ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาปฏิบติังานตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2563 ถึง 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 

  

ประธานบริษทั

พนกังานบญัชี
เจา้หนา้ท่ีภาษีอากร
และประกนัสงัคม

พนกังานบญัชี
เจา้หนา้ท่ีระบบซ้ือ
และเจา้หน้ีการคา้

พนกังานบญัชี
เจา้หนา้ท่ีระบบขาย
และลูกหน้ีการคา้

เกษมพงษ์
พนกังานบญัชี

หวัหนา้ฝ่ายบญัชี
หวัหนา้งานจด
ทะเบียนพาณิชย์

กรรมการผูจ้ดัการ

กรรมการฝ่ายการเงิน
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3.7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) ศึกษาหวัขอ้รายงานปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย พร้อมกบัศึกษาหวัขอ้รายงานท่ีเหมาะสมและ
ปฏิบติัจริง 

2) เลือกหวัขอ้รายงานโดยปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อเลือกหวัขอ้รายงาน 
3) รวบรวมขอ้มูลสอบถามพนกังานท่ีปรึกษาถึงขอ้มูลตามหวัขอ้รายงานและคน้ควา้ในต าราท่ี

เก่ียวขอ้งและบนัทึกการท างานจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้รายงาน 
4) จดัท ารายงานการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลจริงในการปฏิบติังาน 
5) การน าเสนอผลการปฏิบติังาน 

ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63 พ.ย.63 
1.ปฏิบติังานเพื่อหาหวัขอ้รายงาน     
2. เลือกหวัขอ้รายงาน     
3. วางแผนรายงาน     
4. จดัท ารายงาน     
5. น าเสนอโครงงาน     

 
ตารางท่ี 3.1 ตารางขั้นตอนการด าเนินงาน                

3.8. อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

ฮาร์ดแวร์ ( Hardware ) 

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(Computer) 

2) เคร่ืองพิมพ ์(Printer) 
3) เคร่ืองค านวณ (Calculator) 
4) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

(Photocopier) 
5) เคร่ืองเจาะกระดาษ 
6) เคร่ืองโทรสาร (Fax) 

 

ซอฟต์แวร์ ( Software ) 

1. โปรแกรม Microsoft Word 
2. โปรแกรม Microsoft Excel 
3. โปรแกรม WINSpeed 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

จากการเขา้ไปปฏิบติังานท่ีบริษทั เอส ( กรุ๊ป ) แอนดแ์อคเคา้น์ต้ิง จ ากดั – ส านกังานบญัชี 
ท าใหไ้ดค้วามรู้ในหลายดา้นท่ีสามารถเรียนรู้ไดจ้ากการท างาน และประสบการณ์ในการท างานจริง 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี 

4.1 การบันทึกการซ้ือจากเจ้าหนีก้ารค้า ลงโปรแกรม WINSpeed 

 เม่ือมีการซ้ือสินคา้ หรือใบก ากบัภาษีของเจา้หน้ีตอ้งท าการบนัทึกขอ้มูลการซ้ือสินคา้ลง
ระบบ โดยการใชโ้ปรแกรมทางบญัชี WINSpeed และมีวิธีการดงัต่อไปน้ี 

วิธีการคียข์อ้มูลในระบบโปรแกรมบญัชี WINSpeed 

4.1.1 การเข้าสู่ระบบโปรแกรมบัญชี 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 การเขา้ใชโ้ปรแกรม 
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รูปท่ี 4.2 ภายในระบบโปรแกรม 

4.1.2 การบันทึกข้อมูลซ้ือสินค้า 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 ขั้นตอนการบนัทึกการซ้ือสินคา้ 

  



30 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 รายละเอียดเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 ขอ้มูลการบนัทึกบญัชีลงในสมุดรายวนัซ้ือ GL 
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รูปท่ี 4.5 สมุดรายวนัซ้ือ ในโปรแกรม WINSpeed 
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รูปท่ี 4.6 ตวัอยา่งใบก ากบัภาษี 
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รูปท่ี 4.7 ตวัอยา่งใบส่งสินคา้จากต่างประเทศ 
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4.2 การบันทึกการขาย ลูกหนีก้ารค้า ลงโปรแกรม WINSpeed 

 เม่ือมีการขายสินคา้ หรือออกใบก ากบัภาษีใหลู้กหน้ีตอ้งท าการบนัทึกขอ้มูลการขายสินคา้
ลงระบบ โดยการใชโ้ปรแกรมทางบญัชี WINSpeed และมีวิธีการดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 การบันทึกข้อมูลขายสินค้า 

 

 

รูปท่ี 4.7 ขั้นตอนการบนัทึกการสินคา้ 

 

 

รูปท่ี 4.8 รายละเอียดเก่ียวกบัการขายสินคา้ 
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รูปท่ี 4.9 รายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขของภาษีมูลค่าเพิ่ม. 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 ขอ้มูลการบนัทึกบญัชีลงในสมุดรายวนัขาย GL 
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รูปท่ี 4.11 ตวัอยา่งใบก ากบัภาษี 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 สมุดรายวนัขาย ลงในโปรแกรม WINSpeed 
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4.3 การบันทึกค่าใช้จ่ายภายในบริษัท ลงโปรแกรม WINSpeed 

 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์ตอ้งผอ่นช าระกบัธนาคารจึงตอ้งลงขอ้มูลค่าใชจ่้าย และบนัทึกขอ้มูล
ค่าใชจ่้ายต่างๆ โดยการใชโ้ปรแกรมบญัชี WINSpeed 

 4.3.1 บันทึกค่าใช้จ่ายภายในบริษัท 

 

 

รูปท่ี 4.13 บนัทึกค่าใชจ่้าย 

 

 

 

รูปท่ี 4.14 รายละเอียดค่าใชจ่้าย 
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รูปท่ี 4.15 ขอ้มูลการบนัทึกบญัชีลงในสมุดรายวนัจ่าย GL 

 

 

  

รูปท่ี 4.16 ตวัอยา่งใบก ากบัภาษี 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1   สรุปผลและข้อเสนอแนะของโครงงาน 

จากท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดป้ฏิบติังานใน บริษทั เอส ( กรุ๊ป ) แอนดแ์อคเคา้น์ต้ิง จ ากดั ใน
ต าแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีบญัชีลูกหน้ี ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ในหลายๆ ดา้นดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
1) ไดรั้บความรู้ท่ีนอกเหนือจากการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานในอนาคต

ได ้
2) สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการเขา้ร่วมสหกิจศึกษาไปใช้ปฏิบติัไดจ้ริงในการ

ท างานในอนาคต 
3) ไดเ้รียนรู้การแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
4) ไดเ้รียนรู้วา่การท างานแต่ละกระบวนการนั้นตอ้งค านึงถึงขอ้เทจ็จริงเสมอ 
5) ไดน้ าความรู้จากปฏิบติังานจริงมาใชก้บัโครงงาน 
6) ไดฝึ้กความรอบคอบ ความอดทน การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ความรับผิดชอบในการท างาน

เพิ่มมากขึ้น 

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

1) ช่วยใหส้ถานประกอบการสามารถพิจารณาคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีความสามารถเขา้ท างาน
ในสถานประกอบการได ้

2) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 จากการปฏิบติังานจริงในคร้ังน้ีไดรั้บประสบการณ์การท างานท่ีหลากหลายและ
แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ไปใชใ้นการ
ท างานในอนาคตได ้แต่ในระหวา่งการปฏิบติังาน ไดมี้ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นในการท าน้ีมี
ระยะเวลาจ ากดัในการปฏิบติังาน ท าใหเ้กิดปัญหาการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลไม่เพียงพอ ดงัน้ี 
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1) ปัญหาดา้นความรู้ ความเขา้ใจของการท างาน เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไม่มีประสบการณ์ใน
การท างาน จึงท าให้เกิดความล่าชา้ 

2) ปัญหาความล่าชา้ของการท างาน เน่ืองจากบางคร้ังมีความผิดพลาดของเอกสารหรือเอกสาร
ไม่ครบถว้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท างานไม่ต่อเน่ือง 

3) ขอ้มูล หรือเอกสารจากการปฏิบติังานจริงบางอยา่งไม่สามารถน าออกมาใชป้ระกอบการ
เพื่อท าโครงงานไดเ้น่ืองจากเอกสารดงักล่าวเป็นความลบัของลูกคา้ท่ีไม่สามารถเปิดเผยได้ 

5.1.2 ขอ้เสนอแนะของโครงงาน 

 จากปัญหาเบ้ืองตน้ในการท างานและจดัท าโครงงาน 

1) ควรวางแผนการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลใหดี้เสียก่อนจะทนัตามก าหนดเวลา 
2) ควรน าสมุดมาจดบนัทึกขั้นตอนและวิธีการของการใชโ้ปรแกรมทางบญัชีเพื่อใหก้าร

ท างานรวดเร็วและแม่นย  าขึ้น 
3) ควรปรับความเขา้ใจและซกัถามกบัพนกังานในองคก์รก่อนการปฏิบติังานต่าง ๆ เพื่อลด

ความผิดพลาดในการท างาน 
4) ตอ้งศึกษาหาขอ้มูลท่ีมากขึ้นกวา่เดิม ทั้งการรับรู้ระบบ IT 

5.2   สรุปผลและข้อเสนอแนะการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ประโยชน์ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ประโยชน์ต่อตนเอง 

1) สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
2) รู้จกัตนเองมากขึ้น วา่มีความชอบงานบญัชีดา้นใด 
3) น าความรู้จากหอ้งเรียนมาประยกุตใ์ชก้บัการท างาน 
4) ไดศึ้กษานิสัยใจคอต่อพนกังานท่ีเราไดร่้วมงานดว้ย 
5) รับรู้การบนัทึกบญัชีท่ีต่างออกไปจากการเรียนรู้ในห้องเรียนท่ีไดรั้บมา 
6) เรียนรู้การท างานเป็นระบบ และไม่บกพร่องต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
7) ไดรั้บความรู้ดา้น IT มากขึ้น การลงโปรแกรม การแกไ้ขโปรแกรม การสร้างโปรแกรมเพื่อ

ต่อยอดการเรียนท่ีเราจะตอ้งเจอในอนาคต  
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ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

1) มีความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการสหกิจมากขึ้น 
2) ช่วยใหง้านของสถานประกอบการณ์เสร็จรวดเร็วมากขึ้น 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
1) การท างานในช่วงแรก ยงัไม่เขา้ใจในขั้นตอนการท างานจึงเกิดขอ้ผิดพลาดขึ้นแต่เม่ือไดรั้บ

ค าปรึกษาจากพนกังานพี่เล้ียง ก็สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วมากขึ้น 
2) ปัญหาดา้นการปรับตวัและส่ือสารกบัพนกังานในองคก์ร อาจมีการส่ือสารขอ้มูลไม่ตรงกนั 

ท าใหเ้กิดผิดพลาดในการท างาน 
3) ปัญหาดา้นความรู้ในการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ในส านกังาน ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศึกษาการ

ใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองแสกนเอกสาร เคร่ืองแฟกซ์เป็นตน้ 
4) ปัญหาดา้นขอ้มูลและระบบงานของสถานประกอบการท่ีไม่สามารถใหน้กัศึกษารับรู้ได ้

เลยท าใหง้านล่าชา้ 
5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

1) ควรตรวจเช็คเอกสารในการปฏิบติังาน เพื่อความรวดเร็วในการท างานเป็นระบบ 
2) ควรศึกษาขั้นตอนการท างานอยา่งละเอียดก่อนการเร่ิมปฏิบติังานทุกคร้ังเพื่อลดความ

ผิดพลาด 
3) ควรปรับความเขา้ใจและซกัถามกบัพนกังานในองคก์รก่อนการปฏิบติังานต่างๆ เพื่อลด

ความผิดพลาดในการท างาน 
4) ควรมีคู่มือหรือวิธีการใชง้านติดไวท่ี้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองค านวณ เพื่อพนกังานจะได้

แกไ้ขปัญหาการใชง้านเองได ้
5) ควรติดต่อลูกคา้ในการส่งเอกสาร ล่าชา้หรือไม่ครบถว้น เน่ืองจากจะท าใหก้ารจดัท าบญัชีมี

ความต่อเน่ืองและสะดวกรวดเร็วในการท างาน 
6) ควรศึกษาระบบงานทางดา้น IT มากขึ้น เพราะส าคญัต่อการเก็บขอ้มูล 
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ภาคผนวก ก 

บรรยากาศในการท างาน 



 

 

 

รูปท่ี 1 การบนัทึกขอ้มูลในโปรแกรมบญัชี 

 

รูปท่ี 2 ส่งเอกสารทางแฟกซ์ 



 

 

 

รูปท่ี 3 การใชเ้คร่ืองถ่ายเอกสาร 

 

รูปท่ี 4 หอ้งเก็บเอกสารส าเนาลูกคา้ 



 

 

 

รูปท่ี 5 ส าเนาเอกสารลูกคา้ 

 

รูปท่ี 6 ท่ีปรึกษาเยีย่มชมสถานประกอบการ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

บทความวชิาการ 

  



 

 

ระบบบัญชีธุรกจิออนไลน์ 

Online Business Accounting System  

นาย เกษมพงษ ์แกว้หอม 

ภาควิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

38 ถนนเพรชเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

E-mail : Kasempong.kae@siam.edu 

บทคัดย่อ 
 บริษทั เอส ( กรุ๊ป ) แอนดแ์อคเคา้น์
ต้ิง จ ากดั เป็นบริษทัท่ีรับท าบญัชีภาษีอากร 
ยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
บริการรับจดทะเบียนบริษทั ฯ หา้งหุน้ส่วน
จ ากดั และจดทะเบียนอุตสาหกรรมโรงงาน 
(รง.4) (รง.2) ทะเบียนพาณิชยจ์ดทะเบียน 
ประกนัสังคมยืน่ แบบประกนัสังคม ขอ
ใบอนุญาตท างานคนต่างดา้ว (Work Permit)  
บริษทัจึงไดน้ าโปรแกรมส าเร็จรูป 
WINSpeed มาใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อให้
ง่ายต่อการบนัทึกขอ้มูลเพื่อเช่ือมโยงรายการ
ถึงกนั โดยอตัโนมติัเพื่อ เพื่อความสะดวกใน
การคน้หาเอกสาร ท่ีจะตอ้งใชใ้นการบนัทึก
เอกสารไดง้่ายขึ้น และเป็นการจดัเอกสารให้
เป็นหมวดหมู่ 
 โครงงานน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเพิ่มทกัษะ
ในการใชโ้ปรแกรมสส าเร็จรูป WINSpeed 
ในการบนัทึกการซ้ือสินคา้ การขายสินคา้ 
การบนัทึกค่าใชจ่้ายต่างๆ คณะผูจ้ดัท าได้
ความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะท่ีมากขึ้น 

สามารถน าไปใชใ้นการท างานในอนาคตได้
อยา่มีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ : รายได้ ค่าใช้จ่าย โปรแกรม
ส าเร็จรูป WINSpeed   
Abstract 
 S (GROUP) AND ACCOUNTING 
CO., LTD. is a company providing services 
in tax accounting; filing forms for income 
tax, Value Added Tax, juristic partnership, 
ordinary partnership, social security, 
company’s registration, limited partnership, 
business license, expand factory, 
commercial and social security registration, 
and requesting work permit for alien.  
 The company, therefore, used the 
WINSpeed software in operations to make it 
easier to save information, automatically 
link lists, add convenience to search for 
documents, and classify the documents into 
categories. 
 This project is intended to increase 
the skill of using WINSpeed software to 
record purchases, sales, expense recordings. 

mailto:Kasempong.kae@siam.edu


 

 

The organizers can learn, understand and 
have more skills. It can be used effectively 
in future work. 
Keywords: income, expense, WINSpeed 
software . 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1.  เพื่อศึกษาขั้นตอนการบนัทึกการขาย 
การรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ ผา่น
โปรแกรมส าเร็จรูป WINSpeedเพื่อเป็น 
2.  แนวทางส าหรับบุคคลท่ีตอ้งการ 
ขายออนไลน์ 
3.   เพื่อศึกษาขั้นตอนของการปฏิบติังาน 
ใหเ้ป็นแบบแผน 
ขอบเขตของโครงงาน 
1.  ขอ้มูลบางอยา่งเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
เปิดเผยในรายงานน้ีได ้เน่ืองจากป้องกนั 
การเกิดปัญหาฟ้องร้องในอนาคต 
2.  ออกปฏิบติัสหกิจศึกษา ระหวา่ง 
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 – 20 พฤศจิกายน 2563 
3.  บริษทั เอส ( กรุ๊ป ) แอนด์แอคเคา้น์ต้ิง 
จ ากดั  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  ไดรู้้ขั้นตอนการจดัท าและบนัทึกขอ้มูล
การขายออนไลน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.  ท าใหเ้ขา้ใจถึงขั้นตอนการบนัทึก 
ค่าใชจ่้ายของกิจการ การขายออนไลน์ 
3.  เขา้ใจถึงการปฏิบติังานทางการบญัชีโดย
โปรแกรม WINSpeed 
สรุปผลโครงงาน 
จากท่ีผูจ้ดัท าโครงงานไดป้ฏิบติังานใน 
บริษทั เอส ( กรุ๊ป ) แอนดแ์อคเคา้น์ต้ิง จ ากดั 

ในต าแหน่งผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีบญัชีลูกหน้ี ส่งผล
ใหเ้กิดประโยชน์ในหลายๆ ดา้นดงัต่อไปน้ี 
1.  ไดรั้บความรู้ท่ีนอกเหนือจากการเรียนรู้ท่ี
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานใน
อนาคตได ้
2.  สามารถน าความรู้และประสบการณ์จาก
การเขา้ร่วมสหกิจศึกษาไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง
ในการท างานในอนาคต 
3.  ไดเ้รียนรู้การแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ปัญหาของโครงงาน 
1.  ปัญหาดา้นความรู้ ความเขา้ใจของการ
ท างาน เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไม่มี
ประสบการณ์ในการท างาน จึงท าใหเ้กิด
ความล่าชา้ 
2.  ปัญหาความล่าชา้ของการท างาน เน่ืองจาก
บางคร้ังมีความผิดพลาดของเอกสารหรือ
เอกสารไม่ครบถว้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การท างานไม่ต่อเน่ือง 
3.  ขอ้มูล หรือเอกสารจากการปฏิบติังานจริง
บางอยา่งไม่สามารถน าออกมาใช้
ประกอบการเพื่อท าโครงงานไดเ้น่ืองจาก
เอกสารดงักล่าวเป็นความลบัของลูกคา้ท่ีไม่
สามารถเปิดเผยได ้
ข้อเสนอแนะของโครงงาน 
1.  ควรวางแผนการจดัเก็บและรวบรวม
ขอ้มูลใหดี้เสียก่อนจะทนัตามก าหนดเวลา 
2.  ควรน าสมุดมาจดบนัทึกขั้นตอนและ
วิธีการของการใชโ้ปรแกรมทางบญัชีเพื่อให้
การท างานรวดเร็วและแม่นย  าขึ้น 



 

 

3.  ควรปรับความเขา้ใจและซกัถามกบั
พนกังานในองคก์รก่อนการปฏิบติังานต่าง ๆ 
เพื่อลดความผิดพลาดในการท างาน 
4.  ตอ้งศึกษาหาขอ้มูลท่ีมากขึ้นกวา่เดิม ทั้ง
การรับรู้ระบบ IT 
สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 ข้อดีของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
1.  สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
2.  รู้จกัตนเองมากขึ้น วา่มีความชอบงาน
บญัชีดา้นใด 
3.  น าความรู้จากหอ้งเรียนมาประยกุตใ์ชก้บั
การท างาน 
ปัญหาท่ีพบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1.  การท างานในช่วงแรก ยงัไม่เขา้ใจใน
ขั้นตอนการท างานจึงเกิดขอ้ผิดพลาดขึ้นแต่
เม่ือไดรั้บค าปรึกษาจากพนกังานพี่เล้ียง ก็
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว
มากขึ้น 
2.  ปัญหาดา้นการปรับตวัและส่ือสารกบั
พนกังานในองคก์ร อาจมีการส่ือสารขอ้มูล
ไม่ตรงกนั ท าให้เกิดผิดพลาดในการท างาน 
3.  ปัญหาดา้นความรู้ในการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ 
ในส านกังาน ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศึกษา
การใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองถ่าย
เอกสาร เคร่ืองแสกนเอกสาร เคร่ืองแฟกซ์
เป็นตน้ 
4.  ปัญหาดา้นขอ้มูลและระบบงานของสถาน
ประกอบการท่ีไม่สามารถให้นกัศึกษารับรู้ได ้
เลยท าใหง้านล่าชา้ 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรตรวจเช็คเอกสารในการปฏิบติังาน 
เพื่อความรวดเร็วในการท างานเป็นระบบ 

2.  ควรศึกษาขั้นตอนการท างานอยา่งละเอียด
ก่อนการเร่ิมปฏิบติังานทุกคร้ังเพื่อลดความ
ผิดพลาด 
3.  ควรปรับความเขา้ใจและซกัถามกบั
พนกังานในองคก์รก่อนการปฏิบติังานต่างๆ 
เพื่อลดความผิดพลาดในการท างาน 
4.  ควรมีคู่มือหรือวิธีการใชง้านติดไวท่ี้
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองค านวณ เพื่อ
พนกังานจะไดแ้กไ้ขปัญหาการใชง้านเองได ้
5.  ควรติดต่อลูกคา้ในการส่งเอกสาร ล่าชา้
หรือไม่ครบถว้น เน่ืองจากจะท าใหก้ารจดัท า
บญัชีมีความต่อเน่ืองและสะดวกรวดเร็วใน
การท างาน 
กติติกรรมประกาศ 
 ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล
และเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจน
เสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและให้
ความเขา้ใจกบัชีวิตของการท างานจริงผูจ้ดัท า
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทคัดย่อ 
 บริษทั เอส ( กรุ๊ป ) แอนดแ์อคเคา้น์
ต้ิง จ ากดั เป็นบริษทัท่ีรับท าบญัชีภาษีอากร 
ยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
บริการรับจดทะเบียนบริษทั ฯ หา้งหุน้ส่วน
จ ากดั และจดทะเบียนอุตสาหกรรมโรงงาน 
(รง.4) (รง.2) ทะเบียนพาณิชยจ์ดทะเบียน 
ประกนัสังคมยืน่ แบบประกนัสังคม ขอ
ใบอนุญาตท างานคนต่างดา้ว (Work Permit)  
บริษทัจึงไดน้ าโปรแกรมส าเร็จรูป 
WINSpeed มาใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อให้
ง่ายต่อการบนัทึกขอ้มูลเพื่อเช่ือมโยงรายการ
ถึงกนั โดยอตัโนมติัเพื่อ เพื่อความสะดวกใน
การคน้หาเอกสาร ท่ีจะตอ้งใชใ้นการบนัทึก
เอกสารไดง้่ายขึ้น และเป็นการจดัเอกสารให้
เป็นหมวดหมู่ 
 โครงงานน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเพิ่มทกัษะ
ในการใชโ้ปรแกรมสส าเร็จรูป WINSpeed 
ในการบนัทึกการซ้ือสินคา้ การขายสินคา้ 
การบนัทึกค่าใชจ่้ายต่างๆ คณะผูจ้ดัท าได้
ความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะท่ีมากขึ้น 
สามารถน าไปใชใ้นการท างานในอนาคตได้
อยา่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

• เพื่อศึกษาขั้นตอนการบนัทึกการขาย 
การรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ ผา่น
โปรแกรมส าเร็จรูป WINSpeed 
• เพื่อเป็นแนวทางส าหรับบุคคลท่ีตอ้งการ 
ขายออนไลน์ 
• เพื่อศึกษาขั้นตอนของการปฏิบติังาน 
ใหเ้ป็นแบบแผน 
ขอบเขตของโครงงาน 

• ขอ้มูลบางอยา่งเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถ 
เปิดเผยในรายงานน้ีได ้เน่ืองจากป้องกนั 
การเกิดปัญหาฟ้องร้องในอนาคต 
• ออกปฏิบติัสหกิจศึกษา ระหวา่ง 
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 – 20 พฤศจิกายน 2563 
• บริษทั เอส ( กรุ๊ป ) แอนดแ์อคเคา้น์ต้ิง 
จ ากดั  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

• ไดรู้้ขั้นตอนการจดัท าและบนัทึกขอ้มูล 
การขายออนไลน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• ท าใหเ้ขา้ใจถึงขั้นตอนการบนัทึก 
ค่าใชจ่้ายของกิจการ การขายออนไลน์ 
• เขา้ใจถึงการปฏิบติังานทางการบญัชีโดย 
โปรแกรม WINSpeed 
 
 
 

ระบบบัญชีธุรกจิออนไลน์ 

Online Business Accounting System 

จดัท าโดย นายเกษมพงษ ์แกว้หอม 6104300148 

อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน อาจารย ์อิทธิศกัด์ิ รัตนกิจยนต ์

พนกังานท่ีปรึกษา นางศิริรัตน์ นรักษม์าก 



 

 

ประวติัคณะผู้จัดท ำ 

 
 

รหสันกัศึกษา : 6104300148 ช่ือ-นามสกุล : นายเกษมพงษ ์แกว้หอม 

คณะ : บริหารธุรกิจ สาขาวิชา : การบญัชี 

ท่ีอยู ่: 27/243 หมู่ท่ี 5 ต าบลพนัทา้ยนรสิงห์ อ  าเภอเมืองสมุทรสาคร  
จงัหวดัสมุทรสาคร 

ปฏิบติังานสหกิจท่ีบริษทั เอส ( กรุ๊ป ) แอนดแ์อคเคา้น์ต้ิง จ ากดั  
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