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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ประวติัความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 จากการเขา้ร่วมโครงงานสหกิจศึกษาได้รับมอบหมายให้เขา้ปฎิบติังาน ณ บริษทั มารีน

โกลด์โปรดักส์ จํากัด เป็นเวลา 16 สัปดาห์    โดยผู ้จัดทําได้รับหมอบหมายงานในส่วนของการ

ปฎิบัติงานทําบัญชีด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี Express Accounting  ซ่ึงประกอบไปด้วยการ

บนัทึกขอ้มูลการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ และขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ รายการมีการบนัทึกบญัชีท่ีแตกต่างกนั 

ทาํให้เกิดความสับสนในการบนัทึกบญัชี รวมถึงตอ้งมีการคดัแยกเอกสาร จึงจะทาํการบนัทึกขอ้มูลได้

อย่างถูกตอ้ง พบว่านกัศึกษาและพนกังานท่ีเขา้ใหม ่ยงัขาดทกัษะ ความรู้ความเขา้ใจทางดา้นโปรแกรม

สําเร็จรูปทางบญัชี จึงส่งผลให้การทาํงานมีความผิดพลาด เกิดความล่าชา้ ขาดประสิทธิภาพ นักศึกษา

ต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Express Accounting โดยมีพนักงาน

ประจาํคอยสอนงานต่างๆอย่างใกลชิ้ด และให้คาํแนะนํา ซ่ึงเป็นปัญหาในการทาํงานของพนักงาน

ประจาํท่ีจะตอ้งเสียเวลาในการสอน ทาํให้สูญเสียเวลาในการทาํงานของตนเอง งานเสร็จไม่ทันตาม

กาํหนดท่ีตั้งไว ้

 ดั้งนั้นผูจ้ดัทาํ จึงไดจ้ดัทาํโครงงานเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีโดยโปรแกรมบญัชีสําเร็จรูป 

Express Accounting  ขึ้น เพื่อให้ผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีไปศึกษาและใช้ไดอ้ย่างง่ายขึ้น เพื่อ

พฒันาความรู้ทางด้านวิชาชีพจากประสบการณ์จริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทาํงานใน

อนาคต 

1.วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อศึกษาเรียนรู้การบนัทึกบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมบญัชีสําเร็จรูป Express Accounting อยา่ง

ถูกตอ้ง 

2. เพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฎิบติังานบญัชี  

3. เพื่อศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัทางการบนัทึกบญัชีโดยตรง 

4. เพื่อช่วยลดเวลาใหก้บัสถานประกอบการ 
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2.ขอบเขตของโครงงาน 

1. เพื่อเรียนรู้ระบบการทํางานของกิจการโดยการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมทางบัญชี

สาํเร็จรูป Express Accounting อยา่งถูกตอ้ง 

2. จดัหมวดหมู่เอกสารเพื่อเขา้สู่กระบวนการการบนัทึกบญัชีซ้ือ-ขาย 

3. สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ภายนอก ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต หนังสือ เอกสารต่างๆ

ของบริษทัได ้

  

3.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ไดศึ้กษาเรียนรู้การบนัทึกบญัชีโดยใช้โปรแกรมบญัชีสําเร็จรูป Express Accounting 

อยา่งถูกตอ้ง 

2. ทาํใหพ้ฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฎิบติังานบญัชี  

3. ทาํใหศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัทางการบนัทึกบญัชีโดยตรง 

4. ทาํให้ช่วยลดเวลาให้กบัสถานประกอบการและเพิ่มประสิทธิภาพให้กบังาน เช่น ทาํให้พี่

เล้ียงมีเวลาไปทาํงานอ่ืนๆไดม้ากขึ้น เป็นตน้ 
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บทที่ 2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

2.1 บทวนเอกสาร 

2.1.1 รายละเอียดของโปรแกรม 

 โปรแกรมสําเร็จ Express Accounting เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปทางบญั๙ท่ีรวบรวมระบบบญัชีไวใ้น

โปรแกรมเดียวถึง 12 ระบบ โดยขอ้มูลจะเช่ือมโยงถึงกนัอตัโนมติัเพียงแค่ทาํการบนัทึกขอ้มูลรายวนัซ้ือและ

ขาย จากนั้นโปรแกรมจะนําขอ้มูลไปบนัทึกในระบบท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถพิมพ์รายงานทุกรายการได้

ทนัทีทาํใหท้ราบผลการทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและสมบูรณ์ 

 ระบบปฎิบัติการ Windows สําหรับระบบเครือข่าย (LAN) สามารถใช้ได้ไม่จาํกัดตัวลูกค้าโดย

รองรับธุรกิจขนาดเล็กไปจนครอบคลุมถึงธุรกิจขนาดใหญ่ โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีมีเวอร์ชัน่

ถึง 2 เวอร์ชัน่ โดยแบ่งออกเป็นเวอร์ชัน่ภาษาไทยและเวอร์ชัน่ภาษาองักฤษ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อความเหมาะสมของระบบในแต่ละธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1.1 แผนผงัการทาํงานของระบบโปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูป Express Accounting 
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2.1.2 แผนผงัการทาํงานของระบบโปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูป Express Accounting 

ประกอบดว้ย 12 ระบบ ดงัต่อไปน้ี 

1.ระบบจดัซ้ือสินคา้และการรับสินคา้ 

2.ระบบควบคุมเจา้หน้ีและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

ขอ้มูลเจา้หน้ีจะถูกส่งมาจากระบบซ้ือสินคา้ 

3.ระบบการจองสินคา้และการจดัจาํหน่าย 

4.ระบบควบคุมลูกหน้ีและรายไดอ่ื้นๆ 

ขอ้มูลลูกหน้ีจะถูกส่งมาจากระบบขายสินคา้ 

5.ระบบควบคลุมสินคา้คงคลงั 

ขอ้มูลส่วนใหญ่จะถกูส่งมาจากระบบซ้ือและระบบขายสินคา้ 

6.ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร 

เช็ครับและเช็คจ่ายจะถกูส่งมาจากการรับชาํระหน้ีและการจ่ายชาํระหน้ี 

7.ระบบภาษมีูลค่าเพิ่ม(VAT) และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

ขอ้มูลจะถกูส่งมาจากระบบการซ้ือสินคา้,ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ,ลดหน้ี/ส่งคืน 

สินคา้,ขายสินคา้,รายไดอ่ื้นๆ,ลดหน้ี/รับคืนสินคา้และระบบบญัชี 

8.ระบบบญัชีแยกประเภท 

ส่วนใหญ่ขอ้มูลจะถูกส่งมาจาก ระบบซ้ือ,ระบบขายและระบบอ่ืนๆ 

9.ระบบสินทรัพยถ์าวร เลือกวิธีคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยไ์ด ้3 วิธี 

วิธีเส้นตรง,วิธีลดยอด,กาํหนดราคาค่าเส่ือมเอง 
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10.ระบบวิเคราะห์การขายสินคา้ 

เป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการขายสินคา้และจดัทาํเป็นรายงานทั้งแบบสรุปและแบบละเอียด ขอ้มูล

เปรียบเทียบ เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทั 

11.ระบบวิเคราะห์การซ้ือสินคา้ 

เป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้และจดัทาํเป็นรายงานทั้งแบบสรุปและแบบละเอียด ขอ้มูล

เปรียบเทียบเพื่อใชใ้นการวางแผนการดาํเนินงานในอนาคต 

12.ระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 

สามารถกาํหนดสิทธิการใชข้อ้มูลเพื่อป้องกนัผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปดูขอ้มูลท่ีเป็นความลบั 

 

2.1.3 ประโยชน์ของโปรแกรมบญัชีมีดงัน้ี 

  -ในขณะท่ีทาํรายการ หากผลลพัธ์หรือจาํนวนเงินดา้นเดบิตและเครดิตไม่เท่ากนัโปรแกรม

สาํเร็จรูปทางบญัชีจะไม่บนัทึกขอ้มูลให้ ทาํให้ตอ้งมีการแกไ้ขตวัเลขใหม่ท่ีถูกตอ้งก่อนจากนั้นโปรแกรมถึง

ทาํการบนัทึกขอ้มูล ดงันั้นประโยชน์ของโปรแกรมจะช่วยตรวจสอบความถูกตอ้งและแม่นยาํ อีกทั้งยงัลด

การใชบุ้คลากรลงเป็นจาํนวนมาก 

  -สามารถจดัทาํและบนัทึกรายงานได้ทั้งรายงานปัจจุบันและรายงานยอ้นหลังได้โดยใช้

ระยะเวลาไม่นาน 

  -สามารถบันทึกรายวนัได้ โดยไม่ตอ้งทาํการยกยอดมาและสามารถขอดูยอดการเงินได้

ทนัทีท่ีมีขอ้มูลรายวนัท่ีเป็นไปตามความตอ้งการ 

  -สามารถเปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายรับรายจ่ายยอ้นหลงัไดถึ้ง 5 ปีรวมถึงแบบท่ีเป็นขอ้มูล

จริงหรืองบประมาณ 

  -สามารถกาํหนดรหัสผ่านของแต่ละบุคคลไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนและสามารถโอนยา้ยขอ้มูล

ในส่วนของกระดาษทาํการและงบทดลองไปยงัโปรแกรมเพื่อสร้างกราฟได ้
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2.2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.2.1 รายการค่าใชจ่้าย  

ค่าใชจ่าย หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้หรือบริการท่ีกิจการไดจ่้ายไปเพื่อก่อให้เกิดรายไดซ่ึ้ง มีผลทาํ 

ใหสิ้นทรัพย ์สุทธิของกิจการลดลง สามารถแบ่งค่าใชจ้า่ยของกิจการไดด้งันั้น 

1.ตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย หมายถึง ราคาทุนของสินคา้ท่ีขายไป ซ่ึงประกอบดวย้ค่าใชจ่ายต่างๆ ท่ีกิจการ

จ่ายไปเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพพร้อมขาย เช่น ค่าขนส่งสินคา้เขา้ค่าภาษีศุลกากรเป็นตน้  

2. ค่าใช้ จ่ายในการขาย หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการขายสินคา้ ได้แก่ค่า โฆษณา

เงินเดือนพนกังาน ค่านายหนา้ค่าขนส่งสินคา้ใหลู้กคา้ เป็นตน้  

3.ค่าใช้จ่ายในการบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบกัารบริหารงานของฝ่ายบริหาร เช่น เงินเดือน

ผูบ้ริหาร เงินเดือนพนกังานท่ีปฏิบติังานในสาํนกังานค่าเช่าสาํนกังาน ค่าเส่ือมราคา อุปกรณ์สาํนกังาน   

เป็นตน้  

4.ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ หมายถึงค่าใช่จ่ายท่ีนอกเหนือจากค่าใชจ่้ายขา้งตน้ เช่น ดอกเบ้ียจ่าย ผลขาดทุนจาก

ราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดลดลง ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์เป็นตน้ 
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บทที่3 

รายละเอยีดการปฎิบัตงิาน 

 

 

 

รูปท่ี3.1 รูปสัญลกัษณ์ บริษทั มารีนโกลดโ์ปรดกัส์ จาํกดั 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ   : บริษทั มารีนโกลดโ์ปรดกัส์ จาํกดั 

ท่ีอยูส่ถานประกอบการ  : 57/37 หมู่ท่ี 4 ถนนเอกชยั ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง  

                                                                     จงัหวดัสมุทรสาคร    สมุทรสาคร 74000 

โทรศพัท ์    : 034-864-091-4    

อีเมล ์     : www.mrgshrimp.com 

 

 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 รูปแผนท่ีบริษทั มารีนโกลดโ์ปรดกัส์ จาํกดั 
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รูปท่ี 3.3 รูปบริษทั มารีนโกลดโ์ปรดกัส์ จาํกดั 

นโยบายบริษทั 

นโยบายดา้นความปลอดภยัอาหาร 

เราถูกมอบหมายให้ผลิตสินคา้ท่ีมีความปลอดภยัและถูกหลกัอนามยัให้กับลูกคา้ของเรา  ท่ี MRG ความ

ปลอดภัยของอาหารถือเป็นรากฐานท่ีสําคัญของคุณภาพ  และเราก็เช่ือว่าเร่ืองของคุณภาพไม่มีคาํว่า

ประนีประนอม  ผลิตภณัฑข์องเราถูกผลิตขึ้นให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ และระเบียบ

ขอ้บงัคบัในแต่ละประเทศ  รวมถึงระเบียบขอ้บงัคบัของประเทศไทย   เราทาํให้ลูกคา้สามารถวางใจไดใ้น

ทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนของการคดัสรรวตัถุดิบ จนกระทัง่ถึงขั้นตอนการจดัเก็บและการ

ส่งถึงมือลูกค้า  ซ่ึงจะถูกควบคุมและตรวจสอบเป็นอย่างดีตามมาตรฐานในเร่ืองความปลอกภัยอาหาร

ทั้งหมด 

 เราจะมีการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอและได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก  ซ่ึงเป็น

มาตรฐานความปลอดภยัอาหารระดบัสากล คือ  GMP, BRC และ ISO 22000โดยเราจะมีการดาํเนินการเรียก

คืนสินคา้ (Mock Recall) อย่างสมํ่าเสมอ   เพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการสอบยอ้นกลบั

ของเรา  และเพื่อติดตามผลิตภัณฑ์ของเราตั้ งแต่ฟาร์มจนกระทั่งแยกไปสู่ขั้นตอนกระบวนการต่างๆ   
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ผลิตภณัฑ์ของเราไม่มีการใช้วตัถุดิบและส่วนผสมท่ีมีการดดัแปลงพนัธุกรรม (GMOs) โดยเราจะมีการขอ

ใบรับรองของแต่ละผลิตภณัฑท่ี์เราไดท้าํการซ้ือขายจากผูข้าย 

นโยบายดา้นแรงงาน 

ด้วยปรัชญาการทํางานท่ีว่า  “BE BETTER” เราจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาทุกพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง  ทั้ ง

ผลิตภณัฑ์, กระบวนการ  และคน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุด  เราให้ความสําคญัอย่างมากในเร่ือง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และเราก็มีมิตรภาพของคนงานท่ีเหนียวแน่นมาก    เราได้รับรางวลัด้าน

มาตรฐานแรงงานไทยมรท.8001-2546ในระดบัผลสัมฤทธ์ิสูงสุด จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน , 

กระทรวงแรงงาน ในปีพ.ศ. 2547 เราไม่มีการใช้แรงงานเด็ก  คนงานของเราทุกคนทั้งคนไทย และคน

ต่างชาติ  ลว้นแลว้แต่มีบตัรประจาํตวัประชาชนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย และถูกออกโดยหน่วยงานของภาครัฐ    

โดยอายุขั้นตํ่าท่ีอนุญาตในทุกตาํแหน่งงานคือ 18 ปี  เราไม่มีการบงัคบัใชแ้รงงาน  คนงานทุกคนลว้นสมคัร

ใจและมีความอิสระ ในการสมัครตาํแหน่งใดก็ได้ในบริษทั เราจะปฏิบัติและดูแลอย่างเท่าเทียมโดยไม่

คาํนึงถึงเช้ือชาติ พวกเขาจะได้รับค่าตอบแทน, สวสัดิการ,ความสะดวกสบายท่ีเหมือนกัน รวมถึงโบนัส

ประจาํปีดว้ย คนงานจะไดรั้บสิทธ์ิในการลาหยุดได้ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ และได้รับค่าตอบแทนขั้นตํ่า  ท่ีถูก

กาํหนดโดยกฎหมายแรงงานไทย  ซ่ึงจะมีการปรับในแต่ละปี  คนงานจะไดรั้บสิทธ์ิในการลาป่วยไดแ้ละ

ไดรั้บค่าตอบแทน 30 วนัจากการลาป่วยตามกฎหมายแรงงานไทย พวกเขาไดรั้บสิทธ์ิลาประจาํปี 6 วนั  ถา้

พวกเขาเลือกท่ีจะไม่ใช้วนัลาประจาํปีทั้งหมด พวกเขาจะไดค้่าตอบแทนชดเชยในวนัท่ีเหลือ  และเราก็ไม่

เคยพลาดกาํหนดการจ่ายค่าตอบแทน และไม่วา่อยา่งไรก็ตามเราไม่เคยหกัค่าตอบแทนใดๆของพนกังาน 
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รูปท่ี 3.4 แผนผงัองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 รูปแผนผงัฝ่ายบญัชี 

ผูบ้รหิาร 

ฝ่ายบญัช ี

ผูจ้ดัการ 

ส่วนบญัชีการเงิน 

ผูจ้ดัการ 

ส่วนบญัชรีายได ้

ผูจ้ดัการ 

ส่วนบญัชทีรพัยสิ์น 

ผูจ้ดัการ 

ส่วนบญัชบีรหิาร 

พนกังานบญัช ี

นางสาวอญัมณี จติตม์ะกลํ่า 

6004300029 

ผูช้่วยพนกังานบญัช ี
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย  

3.4.1 ตําแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย: ผูช่้วยพนกังานบญัชี 

3.4.2 หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย:  

▪ จดัแยกหมวดหมู่เอกสาร 

▪ ตรวจเอกสาร 

▪ การเช็คใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษ ี

▪ ตรวจรายงานภาษีขาย 

▪ จดัเก็บเอกสารตามหมวดหมู ่

                             ▪ บนัทึกบญัชีซ้ือ-ขายโดยโปรแกรม  

▪ ถ่ายเอกสาร แสกนเอกสาร 

 

3.5 ช่ือและตําแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา  

1. นางสาวหทยัทิพย ์ จิตอุทศัน์ ตาํแหน่ง   ฝ่ายบญัชี 

2. นางสาวศิรินพร โอดรัมย ์ ตาํแหน่ง ฝ่ายบญัชี 

3. นางสาวอุมาพร ศรีสมโภชน์ ตาํแหน่ง ฝ่ายบญัชี 

4. นางสาวอริสา  โรนนัท ์ ตาํแหน่ง ฝ่ายบญัชี 

 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน  

ระหวา่งวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 ถึง 4 ธนัวาคม 2563 

 

3.7 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน  

3.7.1 ศึกษาหวัขอ้รายงานปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย พร้อมกบัศึกษาหวัขอ้รายงานท่ี 

เหมาะสมและปฎิบติัจริง  

3.7.2 เลือกหวัขอ้รายงานโดยปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อเลือกหวัขอ้รายงาน 3.7.3 

รวบรวมขอ้มูลสอบถามพนกังานท่ีปรึกษาถึงขอ้มูลตามหวัขอ้รายงาน และ คน้ควา้ในตาํ 

ราท่ีเก่ียวขอ้งและบนัทึกการทาํงานจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้รายงาน 3.7.4 จดัทาํ รายงาน
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การวิเคราะห์ขอมู้ลจากการเก็บขอ้มูลจริงในการปฎิบติังาน 3.7.5 การนาํเสนอผลการ

ปฎิบติังาน  

ตารางข้ันตอนการดําเนินงาน  

 

 

ตารางท่ี 3.1 ตารางข้ันตอนการดําเนินงาน  

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  

ฮาร์ดแวร์  

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

2. เคร่ืองพิมพ ์(Printer)  

3. เคร่ืองคาํนวณ  

4. เคร่ืองถ่ายเอกสาร  

 

ซอฟตแ์วร์ 

 

1. โปรแกรม Express Accounting 

2. โปรแกรม Microsoft Word  

3. โปรแกรม Microsoft Excel 

ข้ันตอนการดําเนินงาน  ส.ค 63  ก.ย 63  พ.ย 63   ธ.ค 63 

1. ปฎิบติังานเพื่อหาหวัขอ้รายงาน 

    

2. เลือกหวัขอ้รายงาน 

    

3. วางแผนรายงาน 

    

4. จดัทาํรายงาน 

    

5. นาํเสนอโครงงาน 
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บทที่ 4 

ผลการปฎิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฎิบติังาน 

 1.รับเอกสารมาจากฝ่ายจดัซ้ือ 

ฝ่ายจดัซ้ือจะไดรั้บเอกสารจากบริษทัท่ีไดท้าํการซ้ือ-ขาย กบับริษทั มารีนโกลดโ์ปรดกัส์ จาํกดั  

 2.นาํเอกสารมาแยกประเภทและจดัตามหมวดหมู่ ตามประเภทเอกสารบญัชี เช่น  ใบกาํกบัภาษีซ้ือ 

ใบกาํกบัภาษีขาย เป็นตน้ 

 3.วิเคราะห์รายการ เตรียมเอกสารเพื่อบนัทึกรายการลงในโปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูปทางการบญัชี  

(Express Accounting) 

 4.นาํเอกสารท่ีวิเคราะห์รายการและจดัเตรียมเอกสารเรียบร้อยแลว้ไปบนัทึกบญัชีโดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปทางการบญัชี (Express Accounting) 

  4.1 เขา้สู่โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี (Express Accounting) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี4.1 ตวัอยา่งสัญลกัษณ์โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี (Express Accounting) 
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4.2 กรอกรหสัผูใ้ชง้านท่ีทางบริษทักาํหนดขึ้น เช่น รหสัผูใ้ช ้STAFF1 รหสัผา่น STAFF1 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 ตวัอยา่งคาํสั่งใหเ้ขา้สู่ระบบโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี (Express Accounting) 

4.3 กาํหนดวนัท่ีทาํการ 

4.4 หนา้จอแสดงผลช่ือบริษทัท่ีตอ้งการทาํการบนัทึกบญัชี และเมนูโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี 

 

รูปท่ี 4.3 ตวัอยา่งเมนูหลกัของโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี (Express Accounting) 
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4.5 วิธีการบนัทึกบญัชีซ้ือเงินเช่ือ 

 1. วิธีการบนัทึกซ้ือเงินเช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 4.4 ตวัอยา่งใบกาํกบัภภาษีซ้ือเงินเช่ือ 

 

 

1 

2 

3 

4 
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คาํอธิบาย 

หมายเลข 1 เลขท่ีใบกาํกบัสินคา้  

หมายเลข 2 วนัท่ีใบกาํกบัสินคา้ 

หมายเลข 3 รายการสินคา้ 

หมายเลข 4 ยอดเงินรวม 

การบนัทึกบญัชีซ้ือเงินเช่ือ โดยกดเลือกไปท่ี 

 1.ซ้ือ > 2.ซ้ือเงินเช่ือ >3. ซ้ือเงินเช่ือ  

  

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 ตวัอยา่งการเขา้บนัทึกบญัชีซ้ือเงินเช่ือ 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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เม่ือเลือกรายการตามรูปท่ี 4.5 หน้าจอจะแสดงผลการบนัทึกบญัชีซ้ือเงินเช่ือขึ้นซ่ึงการบนัทึกบญัชีเงินเช่ือ

นั้นจะมีตวัยอ่ภาษาองักฤษวา่ RR จากนั้นกด Alt+A บนแป้นพิมพเ์พื่อเร่ิมการบนัทึกบญัชีซ้ือเงินเช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 ตวัอยา่งการเร่ิมตน้การบนัทึกบญัชีซ้ือเงินเช่ือ 

จากนั้นกดปุ่ ม Enter บนแป้นพิมพเ์พือ่เล่ือนรายการมาตรงกบัเลขท่ีใบรับสินคา้  

(หมายเลข 1) พิมพห์มายเลขใบกาํกบัภาษีลงไป ตรงน้ีใส่ตวัเลขไดจ้าํนวน 10 ตวัเลข เช่น RR2-2-004057  

(หมายเลข 2) พิมพว์นัท่ีใหต้รงกบัวนัท่ีในใบกาํกบัภาษ ี

(หมายเลข 3) ผูจ้าํหน่าย ใหพ้ิมพร์หสัผูจ้าํหน่ายตามใบ PO ท่ีบริษทัเป็นผูก้าํหนด เช่น อ210  

(หมายเลข 4) เลขท่ีบิล ใหพ้ิมพเ์ลขท่ีในใบกาํกบัภาษีลงไป ตรงน้ีใส่ตวัเลขไดจ้าํนวน 15 ตวัเลข 

(หมายเลข 5) วนัท่ี ใหพ้ิมพว์นัท่ีในใบกาํกบัภาษี ซ่ึงหมายเลข2 และ 5 ตอ้งตรงกนัเสมอ 

(หมายเลข 6) หมายเหตุ ใหพ้ิมพต์ามท่ีในเอกสารระบุไว ้ ตามรายการท่ีมีการซ้ือ-ขาย  เช่น ค่าซ่อมแซม, 

ค่าบรรจุภณัฑ,์ค่านํ้ามนัรถ,ค่านํ้าแขง็,ค่าไนโตรเจนเหลว เป็นตน้ 

(หมายเลข 7) ประเภทราคา เลือก แยก VAT 

(หมายเลข 8) รหสั ใหพ้ิมพร์หสัหมวดบญัชีตามท่ีบริษทักาํหนด เช่น ค่าซ่อมใชร้หสั 513-391 

1 

 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 9 
10 

11 



18 
 

(หมายเลข 9) รายละเอียด พิมพร์ายการสินคา้ท่ีซ้ือตามท่ีเอกสารระบุมา 

(หมายเลข 10) จาํนวน พิมพจ์าํนวนสินคา้ท่ีซ้ือมา เช่น 1 ตวั 

(หมายเลข 11) ราคาต่อหน่วย  

หลงัจากพิมพข์อ้มูลครบแลว้กด Enter มาเร่ือยๆ และกด F9 เพื่อบนัทึกข่อมูลจะมีหนา้ต่างเดง้ขึ้นมาดงัรูปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 ตวัอยา่งหนา้จอแสดงใหเ้ลือกภาษีซ้ือของสินคา้บริการ 

(หมายเลข 1)  เกณฑสิ์ทธ์ิ คอื สามารถออก ใบกาํกบัสินคา้/ใบกาํกบัภาษี ไดเ้ลย 

(หมายเลข 2) เกณฑเ์งินสดคือ ออก ใบกาํกบัสินคา้ ไปก่อน เม่ือลูกคา้จ่ายชาํระ 

                      ทางเราค่อยออก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี (ภาษีออกทีหลงั) 

ความแตกต่าง คือ  

- เกณทสิ์ทธ์ิ คือ สิทธิทางภาษี หรือมูลค่าภาษี ของภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้น โดยยดึหลกัการส่งมอบ เช่นขาย

สินคา้ ,ส่งมอบสินคา้,รับเงินมดัจาํล่วงหนา้ ฯลฯ 

- เกณฑเ์งินสด คือ สิทธิทางภาษี หรือมูลค่าภาษี ของภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้น โดยยดึหลกัการชาํระหน้ี ไม่วา่

จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค หรือตราสารใด ก็ตาม เช่น การใหบ้ริการ เพราะการบริการไม่มีตวัตนของสินคา้ 

จึงไม่ถือเป็นการส่งมอบ ดงันั้นมูลค่าภาษีจะเกิดขึ้นเม่ือมีการจ่ายหรือรับชาํระหน้ี 

กรณีน้ีจึงเลือกเกณฑสิ์ทธิ  

1 2 
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รูปท่ี 4.8 ตวัอยา่งหนา้จอแสดงผลบนัทึกบญัชีเสร็จเรียบร้อย 

-บนัทึกซ้ือนํ้ามนัเงินเช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9 ตวัอยา่งเอกสารใบกาํกบัภาษีซ้ือ 



20 
 

 

รูปท่ี 4.10 ตวัอยา่งการเร่ิมตน้บนัทึกบญัชี 

2.วิธีการบญัทึกบญัชีขายเงินเช่ือ 

  บนัทึกบญัชีขายเศษซาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 ตวัอยา่งการเขา้บนัทึกขายเงินเช่ือ 
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 รูปท่ี 4.12 ตวัอยา่งขั้นตอนการบนัทึกบญัชีขายเงินเช่ือ 

(หมายเลข 1) เลขท่ีเอกสาร พิมพปี์/เดือน/วนั/ลาํดบั เช่น 6311010001 

(หมายเลข 2) วนัท่ี พิมพว์นัท่ีท่ีมีกรขายตามเอกสาร 

(หมายเลข 3) รหสัลูกคา้ท่ีทาํการขายกบับริษทั มารีนโกลดโ์ปรดกัส์ จาํกดั  

(หมายเลข 4) ประเภทราคา เลือก รวม VAT 

(หมายเลข 5) รหสั หรือหมวดบญัชี เช่น 436-020 

(หมายเลข 6) รายละเอียดรายการท่ีมีขาย 

(หมายเลข 7) จาํนวน 

(หมายเลข 8) ราคาต่อหน่วย 

กด F9 เพื่อบนัทึกขอ้มูล  

บนัทึกบญัชีขายเงินเช่ือเสร็จเรียบร้อย 

3.วิธีการบนัทึกบญัชีรายไดอ่ื้นๆ 

1 
2 

3 

4 

5 6 
7 

8 
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บนัทึกรายไดจ้ากการขายบตัรรับภาษี 

คําจํากดัความท่ีสําคัญในการชดเชยค่าภาษีอากร 

คาํวา่ "อตัราเงินชดเชยคา่ภาษีอากร" หมายความวา่ อตัราเงินชดเชยสาํหรับชนิดและประเภทสินคา้ท่ีจะ

ไดรั้บเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามท่ีคณะกรรมการพจิารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินคา้ส่งออกท่ีผลิตใน

ราชอาณาจกัรไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คาํวา่ "การส่งสินคา้ออก" หมายความวา่ การส่งของออกตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร รวมถึงการขายสินคา้

ภายในประเทศใหแ้ก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ และ

การขายสินคา้ใหแ้ก่องคก์ารระหวา่งประเทศหรือหน่วยงานท่ีมีสิทธินาํสินคา้เขา้มาในราชอาณาจกัรโดย

ไดรั้บการยกเวน้อากรตามกฎหมายวา่ดว้ยพกิดัอตัราศุลกากร 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ไดแ้ก่ 

1. ผูท้าํการส่งออกตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร หรือผูท่ี้ขายสินคา้ภายในประเทศให้แก่ ส่วนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือผูท่ี้ขายสินค้าให้แก่

องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานท่ีมีสิทธินาํสินคา้นั้นเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไดรั้บการ

ยกเวน้อากรตามกฎหมายวา่ดว้ยพิกดัอตัราศุลกากร 

2. ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินชดเชยจะตอ้งไม่ไดใ้ช้สิทธิคืนหรือยกเวน้หรือลดหย่อนภาษีอากร ตามกฎหมาย

ศุลกากรและกฎหมายอ่ืนสาํหรับสินคา้ส่งออก 

3. การส่งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศตอ้งปฏิบัติให้ถูกตอ้งครบถ้วนตามกฎหมายศุลกากรและ

ได้รับชาํระเงินค่าขายสินคา้จากต่างประเทศ ถา้หากเป็นการส่งออกเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนท่ีไม่ใช่

ทางการค้าเช่น การส่งออกเพียงเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือเพื่อการวิเคราะห์ หรือเพื่อการอ่ืนท่ีมิได้

จาํหน่าย ไม่สามารถขอรับเงินชดเชยได ้
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รูปท่ี 4.13 ตวัอยา่งการเขา้บนัทึกบญัชีรายไดอ่ื้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.14 ตวัอยา่งขั้นตอนการบนัทึกบญัชีขายรับบตัรภาษี 

(หมายเลข 1) เลขท่ีเอกสาร พิมพต์ามท่ีเอกสารระบุไว ้

(หมายเลข 2) วนัท่ีตามท่ีในเอกสารระบ ุ

(หมายเลข 3) รหสัลกูคา้ 

1 
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(หมายเลข 4) คาํอธิบาย ใหเ้ลือกตวัเลือก เลขคาํขอชดเชย แลว้พิมพ ์#ตามดว้ยเลขคาํขอชดเชยในเอกสาร 

(หมายเลข 5) ประเภทราคา เลือกไม่มี VAT  

(หมายเลข 6) รหสัหรือหมวดบญัชี 

(หมายเลข 7) รายละเอียด 

(หมายเลข 8) แผนก ใส่ตามท่ีบริษทั มารีนโกลดโ์ปรดกัส์ จาํกดั กาํหนด  

(หมายเลข 9) จาํนวนเงิน 

(หมายเลข 10) เลือกตวัเลือกท่ีระบุวา่ รับ-บตัรภาษี 

กด Enter บนแป้นพิมพ ์กดF9 เพื่อบนัทึกขอ้มูล เสร็จเรียบร้อย 
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวิจยัโดยเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค ์

 เม่ือดาํเนินโครงการเสร็จส้ินแลว้ผลท่ีไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ไดศึ้กษาขั้นตอนการใช้โปรม

แกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี ไดน้าํความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้จากทฤษฎีมาใชใ้นการปฎิบติังานจริง ไดรั้บ

เอกสาร ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกข้อมูลเอกสารลงโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี ตลอดจน 

ตรวจสอบภาษีซ้ือ เกิดความเขา้ใจในระบบงาน และไดช่้วยลดเวลาใหส้ถานประกอบการโดยการจดัทาํคู่มือ

ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีซ้ือสินคา้เงินเช่ือและขายสินคา้เงินเช่ือ 

5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1.) เน่ืองจากขอ้มูลท่ีนาํมาจดัทาํโครงการ ส่วนมากเป็นความลบัของทางบริษทัซ่ึงทางจึง  

ไม่สามารถนาํขอ้มูลและ้อกสารมาเปิดเผยไดม้ากนกั เช่น ช่ือ  ท่ีอยู ่เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษ ี

2.) เวลาในการทาํความเขา้ใจในระบบงานค่อนขา้งมีจาํกดั เน่ืองจากเวลาในการปฏิบติังาน

มีระยะเวลาท่ีจาํกดั และเน้ือหาของงานค่อนขา้งละเอียดและซบัซอ้น ในบางขั้นตอน และมี

หลายระบบงานใหล้งมือทาํ 

  

5.1.3 ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูอ่ื้นในการดาํเนินการแกไ้ขต่อไป 

1.) เรียนรู้ทาํความเขา้ใจในระบบงานและการใชง้านโปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชีเพื่อความ

ถูกตอ้งและรวดเร็วในการปฏิบติังาน 

2.) รวบรวมและจดบนัทึกขอ้มูลขอ้มูลระหวา่งการปฏิบติังานเพื่อนาํมาจดัทาํรูปเล่ม

โครงงานเพื่อนาํเสนอต่อไป 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1.) สามารถนําประสบการณ์ท่ีได้จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษามาใช้ประโยชน์ในการ

ทาํงานจริงในอนาคต 

  2.) สามารถเขา้ใจในระบบงานของสถานประกอบการจริงในอนาคต และสามารถ 

       ปรับตวัเขา้กบัท่ีทาํงานไดง้่ายขึ้น 

  3.) รู้จกัความรับผิดชอบ ความละเอียดความแม่นยาํในการทาํงาน และวิธีกาแกไ้ข   

       ปัญหาเฉพาะหนา้ 
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 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1.) รายละเอียดเอกสารไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้น เช่น ช่ือ  ท่ีอยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 

เอกสารใบสั่งซ้ือแนบผิด 

2.) เอกสารมีจาํนวนมาก ทาํให้มีการบนัทึกเอกสารไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น และไม่ตรงกบั

เอกสารนั้นๆ 

 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

1.) ควรตรวจสอบทุกคร้ังในการออกเอกสารหรือจดัให้มีการตรวจสอบเอกสารว่า  มีจุด

ผิดพลาดตรงไหน พร้อมทั้งแกไ้ขใหถ้กูตอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.) ควรให้มีการตรวจสอบการบนัทึกเอกสารทุกคร้ังให้ถูกตอ้งครบถว้นอย่างสมํ่าเสมอ

และใหมี้การแกไ้ขใหถู้กตอ้งตรงกบัเอกสารนั้นๆ 
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