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Abstract 

T&J Accounting Co., Ltd. is a company that provides accounting services, tax consulting and 

client law, including limited companies, partnerships, association foundations, auditing accounts and 

closing financial statements in accordance with generally accepted professional accounting standards. 

From the internship in the cooperative education project at T&J Accounting Co., Ltd., the student was 

assigned to perform duties in the accounting department. The student then prepared a report on 

recording purchase-sale transactions by using accounting software, Express, to study the principles of 

accounting and present the process of recording purchase and sale transactions. By correctly using the 

Express program from the preparation of this project, the authors improved understanding of correct 

accounting records, as well as being able to apply the knowledge gained about the work to be useful in 

the future. 
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บททีE 1 

บทนํา 

7.7 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

              จากการที&ผูจ้ดัทาํไปปฏิบติัสหกิจ บริษทั ที แอนด์ เจ การบญัชี จาํกดั ทาํให้ทราบถึงรูปแบบ

และกระบวนการในการปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง ซึ& งประกอบไปดว้ยการบนัทึกขอ้มูลรายการขายสินคา้

เป็นเงินสดและเงินเชื&อ รายการซื]อสินคา้เป็นเงินสดและเงินเชื&อ การบนัทึกรับชาํระหนี]และการจ่ายชาํระ

หนี] และรวมถึงการแสดงรายการในสมุดรายวนัทั&วไป ที&ทางบริษทั ที แอนด์ เจ การบญัชี จาํกดั ไดน้าํ

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชี Express มาใชใ้นกิจการเพื&อให้การเก็บขอ้มูลระบบต่างๆไดอ้ยา่งแม่นยาํ 

การดาํเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทาํงานอยา่งเป็นระบบ ซึ&งทาํใหก้ารบนัทึกขอ้มูลมี

ความสะดวก รวดเร็วและลดความผดิพลาดในการทาํงาน  

ดงันั]นผูจ้ดัทาํไดมี้ความสนใจศึกษาการปฏิบติังานการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี 

Express เกี&ยวกบัการบนัทึกบญัชี ซึ& งเป็นพื]นฐานในการทาํงานทาํให้การบนัทึกขอ้มูลมีความสะดวก 

รวดเร็ว และลดความผิดพลาดในการทาํงานมากขึ] น ซึ& งสามารถนําความรู้ที&ได้จากการศึกษาไป

ประยกุตใ์ชใ้นการประกอบวชิาชีพในอนาคต  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

S.(.S เพื&อศึกษาวธีิการบนัทึกบญัชีซื]อขายผา่นโปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชี Express  

S.(.( เพื&อศึกษาขั]นตอนในการปฏิบติังานบญัชีเกี&ยวกบัรายการซื]อ รายการขาย 

1.2.3 เพื&อเพิ&มทกัษะและประสบการณ์ในการปฏิบติังานในดา้นการบนัทึกบญัชีซื]อขาย 

S.(.5 เพื&อเรียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอื้&น 
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 สถานที&ปฏิบติังาน บริษทั ที แอนด ์เจ การบญัชี จาํกดั 

1.3.2 ระยะเวลาในการทาํโครงงาน ตั]งแต่วนัที& ST พฤษภาคม 2564 – T กรกฎาคม 2564 

1.3.3 ขอ้มูลของบริษทัที&รับทาํบญัชีไม่สามารถเปิดเผยไดเ้นื&องจากเป็นความลบัของบริษทั 

 

1.4 ประโยชน์ที$คาดว่าจะได้รับ 

S.5.S ไดรั้บความรู้เกี&ยวกบัวิธีการใชง้านโปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี Express ในการบนัทึก

บญัชีรายการซื]อขายสินคา้  

S.5.( เขา้ใจขั]นตอนในการทาํงาน การบนัทึกบญัชีซื]อขายสินคา้ 

S.5.h มีทกัษะและไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในดา้นการบนัทึกบญัชีซื]อขายสินคา้ 

สามารถนาํความรู้ไปปฏิบติัในการประกอบวชิาชีพอนาคตได ้
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บททีE ; 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีEเกีEยวข้อง 

การบันทกึบัญชี 
การบนัทึกบญัชีเกี&ยวกบัการซื]อขายสินคา้มี ( วธีิ คือ วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเนื&อง 

(Perpetual Inventory Method) และวิธีบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ] นงวด (Periodic Inventory 

Method) สาํหรับกิจการที&จดทะเบียนเขา้สู่ภาษีมูลค่าเพิ&ม �%  

วธีิการบันทกึบัญชี 

รายการ Perpetual Inventory Method Periodic Inventory Method 

1. ซื]อสินคา้ เดบิตสินคา้                             XX 

        ภาษีซื]อ                           XX 

        เครดิตเงินสด/เจา้หนี]การคา้   XX 

เดบิตซื]อสินคา้                            XX 

        ภาษีซื]อ                               XX 

        เครดิตเงินสด/เจา้หนี]การคา้      XX 

2.  ค่าขนส่งเขา้ เดบิตสินคา้                             XX 

        เครดิตเงินสด                        XX 

เดบิตค่าขนส่งเขา้                       XX 

        เครดิตเงินสด                             XX 

3.  ส่งคืนสินคา้ เดบิตสินคา้                             XX 

        เครดิตสินคา้                         XX 

              ภาษีซื]อ                           XX 

เดบิตเงินสด                               XX 

        เครดิตส่งคืนสินคา้                    XX 

              ภาษีซื]อ                                XX 

4.  จ่ายชาํระหนี]  

และมีส่วนลดรับ 

เดบิตเจา้หนี]การคา้                  XX 

        เครดิตเงินสด/ธนาคาร          XX 

                  สินคา้                         XX 

เดบิตเจา้หนี]การคา้                     XX 

         เครดิตเงินสด/ธนาคาร             XX 

ส่วนลดรับ                                 XX 

5.  ขายสินคา้

5.1  บนัทึกการ

ขาย 

5.2  บนัทึก

ตน้ทุนขาย 

เดบิตเงินสด/ลูกหนี]การคา้      XX 

        เครดิตขายสินคา้                  XX 

ภาษีขาย                                  XX 

เดบิตเงินสด/ลูกหนี]การคา้         XX 

        เครดิตขายสินคา้                       XX 

                   ภาษีขาย                         XX 

เดบิตตน้ทุนขาย                     XX 

        เครดิตสินคา้                        XX 

 

ไม่บนัทึกบญัชี 
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 6.  รับคืน 

6.1 บนัทึกการ

รับคืน 

6.2 บนัทึก

ตน้ทุนของ 

สินคา้ที&รับคืน   

เดบิตรับคืนสินคา้                   XX 

        ภาษีขาย                          XX 

        เครดิตเงินสด/ลูกหนี]การคา้   XX 

เดบิตรับคืนสินคา้                       XX 

        ภาษีขาย                              XX 

        เครดิตเงินสด/ลูกหนี]การคา้       XX 

เดบิตสินคา้                             XX 

        เครดิตตน้ทุนขาย                 XX 

 

ไม่บนัทึกบญัชี 

7.  ค่าขนส่งออก เดบิตค่าขนส่งออก                  XX 

        เครดิตเงินสด                       XX 

เดบิตค่าขนส่งออก                      XX 

        เครดิตเงินสด                            XX 

8.  รับชาํระหนี]  

และมีส่วน 

ลดจ่าย 

เดบิตเงินสด/ธนาคาร              XX 

        ส่วนลดจ่าย                     XX 

        เครดิตลูกหนี]การคา้             XX 

เดบิตเงินสด/ธนาคาร                  XX 

        ส่วนลดจ่าย                         XX 

        เครดิตลูกหนี]การคา้                 XX 

9.  ตน้ทุนขาย ดูจากยอดคงเหลือของบญัชีตน้ทุน

ขาย 

ดูจากการคาํนวณดงันี] .- 

สินคา้คงเหลือตน้งวด                        XX 

ซื]อสินคา้                                    XX 

บวก ค่าขนส่งเขา้                       XX  

                                                  XX 

หัก ส่งคืน          XX 

ส่วนลดรับ         XX                  XX  XX 

สินคา้ที&มีไวเ้พื&อขาย                          XX 

หัก สินคา้คงเหลือปลายงวด             XX 

ตน้ทุนขาย                                        XX 
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หลกัการบันทกึบัญชี 

รายการค้า หมายถึง เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจซึ& งเป็นผลทาํให้เกิดการเปลี&ยนแปลงและมี

ผลกระทบต่อสินทรัพย ์หนี] สิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย เพราะฉะนั]น การวิเคราะห์ว่า

รายการดงักล่าวเพิ&มขึ]นหรือลดลงอยา่งไร เรียกว่า “การวิเคราะห์รายการคา้” โดยเขียนเป็นสมการได้

ดงันี]  

สินทรัพย ์– หนี] สิน + ส่วนของเจา้ของ + รายได ้– ค่าใชจ่้าย 

หรือ 

สินทรัพย ์+ ค่าใชจ่้าย = หนี] สิน + ส่วนของเจา้ของ + รายได ้

รายการคา้ที&เกี&ยวขอ้งกบัการบนัทึกบญัชี มี ( รูปแบบ ดงันี]  

1. เอกสารภายนอก  (External  Document ) คือ เอกสารหลกัฐานที&หน่วยงานภายนอกกิจการเป็นผู ้

ออกเอกสาร ไดแ้ก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบกาํกบัภาษี ใบรับสินคา้ ใบกาํกบัสินคา้  ใบส่งของ เป็น

ตน้ 

2. เอกสารภายใน  (Internal  Document ) คือ เอกสารหลกัฐานที&หน่วยงานภายในกิจการเป็นผูอ้อก

เอกสาร ไดแ้ก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบสาํคญัรับเงิน ใบสาํคญัจ่ายเงิน ใบเบิกวสัดุ ใบสาํคญัยืมเงิน 

ใบสั&งซื]อ เป็นตน้ 

 

ภาษมูีลค่าเพิ$ม 

ภาษีมูลค่าเพิ&ม (Value Added Tax) หรือ VAT เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินคา้ หรือการ

ใหบ้ริการในแต่ละขั]นตอนการผลิต และจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ ทั]งที&ผลิต ภายในประเทศและนาํเขา้

จากต่างประเทศ 

 

วธีิการคาํนวณ vat (แวต) 

         การคาํนวณแวตมีสองแบบ คือ แบบแยกนอก และแบบรวมใน โดยคาํนวณให้ราคาสินคา้ที&รวม 

VAT มีค่าเท่ากบั Sg�% หลงัจากนั]นใหแ้ยกราคาสินคา้ และ VAT ออกจากกนั โดยใหร้าคาสินคา้เท่ากบั 

Sgg% และ คาํนวณใหภ้าษีมูลค่าเพิ&มมีค่าเท่ากบั �% 
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งานวจิยัที$เกี$ยวข้อง 

นนัทพร ลิขิตไพบูลยศิ์ลป์, จุฑาทิพย ์สองเมือง, ปรีชา เจริญสุข (()5)) ไดศึ้กษาเรื&องปัจจยัที&

ควรพิจารณาในการเลือกซื]อโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดย่อมพบว่า โปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Express ซึ& งอาจเนื&องจากเป็น

โปรแกรมสาํเร็จรูปที&ราคาประหยดัใชง้านสะดวกง่ายตรงความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

มานพ สีเหลือง (()5i) ไดศึ้กษาเรื&อง การเลือกใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี ของสถาน

ประกอบการ พบวา่โปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชีที&สถานประกอบการใชสู้งสุดไดแ้ก่ Express และปัจจยั

ที&มีผลต่อการเลือกซื]อโปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชีสูงที&สุด ไดแ้ก่ โปรแกรมง่ายต่อการเขา้ใจอยา่งไรก็

ตามปัจจยัที&มีผลต่อการเลือกซื]อ ไดแ้ก่ ราคาของซอฟตแ์วร์ ตน้ทุนในการจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที&

เหมาะสมกบัโปรแกรมสาํเร็จรูปที&ตอ้งการ และตน้ทุนในการจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที&เหมาะสมกบั

โปรแกรมสาํเร็จรูปที&ตอ้งการ และตน้ทุนในการบาํรุงรักษา  

ปรียนนัท์ วรรณเมธี (2555) ไดศึ้กษาเรื&องปัจจยัที&มีผลต่อการซื]อโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ

บญัชีของอุตสาหกรรมการผลิตในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัที&มีผลต่อการซื]อโปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางการบญัชีที&มีผลต่อการซื]อมากที&สุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก การจดัจาํหน่าย อยู่

ในระดบัปานกลางตามลาํดบั ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัที&มีผลต่อการซื]อโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการ

บญัชีกบัคุณลกัษณะของกิจการ ดา้นราคา และดา้นการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะของ

กิจการมากที&สุด รองลงมาเป็นดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นสถานที&จดัจาํหน่าย สําหรับจาํนวนโปรแกรม

สาํเร็จรูปทางบญัชีที&ใชม้ากที&สุด คือโปรแกรม Express  

ปัทมาวดี ดวงดารา (())T) ไดท้าํวิจยัเรื&องโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชีเป็นองคป์ระกอบ

สาํคญัของระบบสารสนเทศทางการบญัชีที&ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ทาํหนา้ที&ในการรับขอ้มูลนาํเขา้

ประมวลผลจดัทาํรายงานทางการเงินและรายงานเพื&อการบริหารเสนอต่อผูใ้ชที้&เกี&ยวขอ้งประโยชน์ที&

ไดรั้บจากการนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชีมาใชมี้อยูห่ลายประการ เช่น ทาํใหกิ้จการทราบฐานะ

ทางการเงินและผลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัเวลาการปฏิบติังานดา้นบญัชีมีความสะดวก และ

ถูกตอ้งแม่นยาํมากขึ]นเป็นตน้ 
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ขวญัจิรา เกษทองมา (()4g) ไดท้าํการวิจยัเรื&องการศึกษาขั]นตอนการนาํระบบการบนัทึกบญัชี

ดว้ยมือเขา้สู่การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชี ซึ& งเมื&อเปรียบเทียบการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชี

และการบนัทึกบญัชีดว้ยมือแลว้ พบว่าขอ้มูลถูกตอ้งตรงกนั ในการศึกษาครั] งนี] สามารถใชโ้ปรแกรม

สําเร็จรูปในการบนัทึกบญัชีและจดัทาํรายงานทางการเงินประจาํเดือน มกราคม – เมษายน()4g ได้

เรียบร้อยแลว้ นอกจากนี]ยงัพบวา่ในขั]นตอนแรกในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ควรมีผูเ้ชี&ยวชาญทางดา้น

คอมพิวเตอร์ ดา้นการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป Express และผูเ้ชี&ยวชาญทางดา้นบญัชีเพื&อให้การติดตั]ง

โปรแกรม รวมถึงการบนัทึกบญัชีและการจดัทาํรายงานทางการเงินสมบูรณ์ 
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บททีE : 

 รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน  

i.f รายละเอยีดของสถานประกอบการ 

ชื&อสถานประกอบการ:                                       บริษทั ที แอนด ์เจ การบญัชี จาํกดั 

หมวดหมู่:                                                          ใหบ้ริการดา้นการทาํบญัชี การใหค้าํปรึกษาดา้นภาษี 

ที&ตั]ง:                                                                   Ti/Sgg ซอยเทียนทะเล (g ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล                         

                                                                           แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ SgS)g 

โทรศพัท:์                                                            02-408-5929 

โทรสาร:                                                             02-408-5929 

อีเมล:                                                                 tj.acc.group@gmail.com 

เวลาทาํการ:                                                       วนัจนัทร์-วนัเสาร์ 

                                                                           ตั]งแต่ T:hg ถึง S�.hg น. 

ประเภทกิจการ:                                                  บริษทั จาํกดั 

ทุนจดทะเบียน:                                                  S,000,ggg บาท 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 3.1 แผนที&ตั]งบริษทั 
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รูปที& h.( บริษทั ที แอนด ์เจ การบญัชี จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& h.h บริษทั ที แอนด ์เจ การบญัชี จาํกดั 
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i.g ลกัษณะการประกอบการกจิการหลกัการให้บริการหลกัขององค์กร 

i.g.f ด้านการบัญชีและภาษอีากร 

- วางระบบบญัชี 

- จดัทาํและยื&นแบบภาษีอากร 

- ยื&นเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 

i.g.g ด้านกฎหมาย 

- ปรึกษาปัญหากฎหมายธุรกิจ 

i.g.i ด้านการจดทะเบียนธุรกจแิละขอใบอนุญาต 

- จดัตั]งบริษทัจาํกดั หา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ&ม ทะเบียนพาณิชย ์

- จดทะเบียนเปลี&ยนแปลงต่างๆ 

- เครื&องหมายการคา้ ลิขสิทธิI และสิทธิบตัร ฯลฯ 
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i.i รูปแบบการจดัตั�งองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& h.5 ผงัองคก์ร 

i.l ตาํแหน่งและลกัษณะงานที$นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

h.5.S ตาํแหน่งที&นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

- นางสาวกญัญารัตน ์ไวยฤทธิI  ตาํแหน่ง พนกังานบญัชี 

- นางสาววรนุช รินสนัเทียะ     ตาํแหน่ง พนกังานบญัชี 

- นายกฤษณะ เชยกลิ&นเทศ       ตาํแหน่ง พนกังานบญัชี 

  

ผูจ้ดัการ  

คณะผูบ้ริหาร

ฝ่ายบญัชี

บญัชีทีม 9

บญัชีทีม :

นางสาวกญัญารัตน ์ไวยฤทธิD   

นางสาววรนุช รินสนัเทียะ  

นายกฤษณะ เชยกลิIนเทศ

ฝ่ายบริหาร

ทัIวไป

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายงานจด

ทะเบียน

ฝ่ายงาน

ประกนัสงัคม

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายรับส่ง

เอกสาร
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h.5.( งานที&ไดรั้บหมอบหมาย  

- บนัทึกรายการซื]อ-ขายลงโปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูปทางบญัชี Express 

- บนัทึกภาษีซื]อ-ขาย 

- เช็คขอ้มูลผูน้าํส่ง สปช.h บอจ.) และภงด.)g 

- ตรวจภาษีซื]อ/ภาษีขาย 

- ตรวจกระทบ Statements 

- บนัทึกสมุดรายวนัจ่าย 

- แยกเอกสารใบสาํคญัรับ ใบสาํคญัจ่าย ซื]อขาย 

- บนัทึกบญัชีซื]อขาย รับชาํระหนี] จ่ายชาํระหนี]บญัชีค่าใชจ่้าย และบนัทึกสมุดบญัชี   

   รายวนัทั&วไป 

i.m ชื$อและตาํแหน่งพนักงานที$ปรึกษา 

คุณศิริกลัญา กาํจร หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 

i.� ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน 

วนัที&  ST พฤษภาคม ()45 ถึง วนัที& � กนัยายน ()45 เป็นระยะเวลา S4 สปัดาห์ 

(หมายเหตุ ฝึกปฏิบติังานจริง ST พฤษภาคม ()45 ถึง วนัที& T กรกฎาคม ()45 เนื&องจากเป็นช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื]อโควดิ-Si อยา่งรุนแรง จึงไม่ไดอ้ยูป่ฏิบติังานต่อ แจง้

อาจารยที์&ปรึกษาเรียบร้อยแลว้) 

i.� ขั�นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

3.7.S เรียนรู้ศึกษาและเกบ็ขอ้มูลของโครงงาน 

3.7.( วเิคราะห์และสรุปการจดัทาํโครงงาน 

3.7.h เสนอหวัขอ้โครงงานใหอ้าจารยที์&ปรึกษาตรวจเช็คเพื&อรอการอนุมติั 
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3.7.5 จดัทาํรูปเล่มโครงงาน 

ตารางแสดงระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ตารางที& h.S ตารางแสดงระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ขั]นตอนการปฏิบติังาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

S. เรียนรู้ศึกษาและเกบ็ขอ้มูลของ

โครงงาน 

       

(. วเิคราะห์และสรุปการจดัทาํ

โครงงาน 

       

h. เสนอหวัขอ้โครงงานใหอ้าจารยที์&

ปรึกษาตรวจเช็คเพื&อรอการอนุมติั 

       

5. จดัทาํรูปเล่มโครงงาน        

 

i.� อุปกรณ์และเครื$องมือที$ใช้ 

i.�.f ฮาร์ดแวร์ 

- เครื&องคอมพิวเตอร์ 

- เครื&องถ่ายเอกสาร 

- เครื&องคิดเลข 

- เครื&องปริ]นเตอร์ 

i.�.g ซอฟแวร์  

- โปรแกรม Microsoft Word 2010 

- โปรแกรม Microsoft Excel 2010 

- โปรแกรมสาํเร็จรูปทางบญัชี Express 
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บททีE 9 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

รายละเอยีดโครงการ 

5.S การปฏิบติังานตามโครงงาน 

ลกัษณะของงานที&รับผิดชอบในแผนกการบนัทึกบญัชีบริษทั ที แอนด์ เจ การบญัชีจาํกดั คือ

การบนัทึกบญัชีซื]อขายด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี Express มีรายละเอียดขั]นตอนการในการ

ปฏิบติังานดงัต่อไปนี]  

 

รับเอกสารต่างๆจาก

พนกังานรับส่งเอกสาร

นาํเอกสารมาแยกประเภท

จดัเอกสารตามหมวดหมู่

วเิคราะห์รายการ เตรียมเอกสาร

เพื&อบนัทึกรายการลงสมุดรายวนั

แต่ละประเภท

บนัทึกบญัชีโดยโปรแกรม

สาํเร็จรูป Express
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การเข้าสู่โปรแกรม Express 

1. เขา้สู่โปรแกรม 

 

 

2. ป้อนรหสัผา่น 

 

 

 

 

3. เลือกฐานขอ้มูล เพื&อเขา้สู่ระบบ 

4.  เปลี&ยนวนัที&เขา้สู่ระบบ ตามฐานขอ้มูล 

 

 

 

 

ใหส้งัเกตหนา้จอจะขึ]นขอ้มูลของฐานขอ้มูล  
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การบันทกึบัญชีซื�อเงนิสด  

1. เขา้เมนู >> ซื]อ >> (. ซื]อเงินสด 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 5.S ตวัอยา่งการเขา้บนัทึกบญัชีซื]อเงินสด 

2. หมายเลขที& S กดเพิ&มขอ้มูล 

หมายเลขที& ( กรอกเลขที&ใบซื]อเงินสด 

หมายเลขที& h กรอกวนัที& 

หมายเลขที& 5 เลือกผูจ้าํหน่าย หากยงัไม่มีรายชื&อผูจ้าํหน่ายสามารถกดเพิ&มได ้

หมายเลขที& ) การอา้งถึงใบสั&งซื]อ (ถา้มี) 

หมายเลขที& 4 เลือกประเภทของราคาสินคา้วา่ตอ้งการจะแยกภาษีหรือไม่ 

รูปที& 5.( ตวัอยา่งการเริ&มตน้บนัทึกบญัชีซื]อเงินสด 
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3. เลือกรายการสินคา้ที&ตอ้งการซื]อ กรอกจาํนวนที&ซื]อและราคาที&ซื]อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 5.h ตวัอยา่งการเลือกรายการสินคา้ที&ตอ้งการซื]อ 

4. หลงัจากกรอกทุกอยา่งเสร็จเรียบร้อย ใหก้ดบนัทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 5.5 ตวัอยา่งหลงักรอกรายการและกดบนัทึกบญัชีเรียบร้อยแลว้ 
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5. โปรแกรมทาํการบนัทึกบญัชีอตัโนมติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 5.) ตวัอยา่งการบนัทึกบญัชีซื]อเงินสดที&เรียบร้อยแลว้ 

 

สรุปรายการบันทกึบัญชีซื�อเงนิสด 

สมุดรายวนัทั$วไป 

พ.ศ. ()4g รายการ เลขที&

บญัชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัที& บาท สต. บาท สต. 

พ.ค. 24 เดบิต    สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือ  850,0000 -   

  ภาษีซื]อ  59,500 -   

  เครดติ    เงินสด    909,500 - 
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การบันทกึบัญชีซื�อเงนิเชื$อ 

1. เขา้เมนู >> ซื]อ >> 5.ซื]อเงินเชื&อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 5.4 ตวัอยา่งการเขา้บนัทึกบญัชีซื]อเงินเชื&อ 

2. หมายเลขที& S กดเพิ&มขอ้มูล 

หมายเลขที& ( กรอกเลขที&ใบซื]อเงินเชื&อ 

หมายเลขที& h กรอกวนัที& 

หมายเลขที& 5 เลือกผูจ้าํหน่าย หากยงัไม่มีรายชื&อผูจ้าํหน่ายสามารถกดเพิ&มได ้

หมายเลขที& ) การอา้งถึงใบสั&งซื]อ (ถา้มี) 

หมายเลขที& 4 เลือกประเภทของราคาสินคา้วา่ตอ้งการจะแยกภาษีหรือไม่ 

รูปที& 5.� ตวัอยา่งการเริ&มตน้บนัทึกบญัชีซื]อเงินเชื&อ 
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3. เลือกรายการสินคา้ที&ตอ้งการซื]อ กรอกจาํนวนที&ซื]อและราคาที&ซื]อ 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

รูปที& 5.T ตวัอยา่งการเลือกรายการสินคา้ที&ตอ้งการซื]อ 

4. หลงัจากกรอกทุกอยา่งเสร็จเรียบร้อย ใหก้ดบนัทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 5.i ตวัอยา่งหลงักรอกรายการและกดบนัทึกบญัชีเรียบร้อยแลว้ 
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5. โปรแกรมทาํการบนัทึกบญัชีอตัโนมติั 

 

	

	

	

	

	

	

 

	

	

	

	

	

รูปที& 5.Sg ตวัอยา่งการบนัทึกบญัชีซื]อเงินเชื&อที&เรียบร้อยแลว้ 

 

สรุปรายการบันทกึบัญชีซื�อเงนิเชื$อ 

สมุดรายวนัทั$วไป 

พ.ศ. ()4g รายการ เลขที&

บญัชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัที& บาท สต. บาท สต. 

พ.ค. 24 เดบิต    สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือ  85,0000 -   

  ภาษีซื]อ  59,500 -   

  เครดติ    เจา้หนี]การคา้    909,500 - 
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การบันทกึการขายเงนิสด 

1. เขา้เมนู >> ขาย >> (.ขายเงินสด 

 

 

 

 

 

รูปที& 5.SS ตวัอยา่งการเขา้บนัทึกบญัชีขายเงินสด 

2. หมายเลขที& S กดเพิ&มขอ้มูล 

หมายเลขที& ( กรอกเลขที&ใบขายเงินสด 

หมายเลขที& h กรอกวนัที& 

หมายเลขที& 5 เลือกผูจ้าํหน่าย หากยงัไม่มีรายชื&อผูจ้าํหน่ายสามารถกดเพิ&มได ้

หมายเลขที& ) การอา้งถึงใบสั&งขาย (ถา้มี) 

หมายเลขที& 4 เลือกประเภทของราคาสินคา้วา่ตอ้งการจะแยกภาษีหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 5.S( ตวัอยา่งการเริ&มตน้บนัทึกบญัชีขายเงินสด 
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3. เลือกสถานที&ส่งของ หากยงัไม่มีสถานที&ส่งของสามารถกดเพิ&มได ้

รูปที& 5.Sh ตวัอยา่งการเลือกสถานที&ส่งของ 
 

4. เลือกรายการสินคา้ที&ตอ้งการขาย กรอกจาํนวนที&ขายและราคาที&ขาย 

 

 

 

 

 

รูปที& 5.S5 ตวัอยา่งการเลือกรายการสินคา้ที&ตอ้งการขาย 
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5. หลงัจากกรอกทุกอยา่งเสร็จเรียบร้อย ใหก้ดบนัทึก 

รูปที& 5.S) ตวัอยา่งหลงักรอกรายการและกดบนัทึกบญัชีเรียบร้อยแลว้ 

6. โปรแกรมทาํการบนัทึกบญัชีอตัโนมติั 

รูปที& 5.S4 ตวัอยา่งการบนัทึกบญัชีขายเงินสดที&เรียบร้อยแลว้ 
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สรุปรายการบันทกึบัญชีขายเงนิสด 

สมุดรายวนัทั$วไป 

พ.ศ. ())T รายการ เลขที&

บญัชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัที& บาท สต. บาท สต. 

ส.ค. 24 เดบิต    เงินสด  111,280 -   

  ตน้ทุนสินคา้เพื&อขาย            96,000 -   

  เดบิต    รายไดจ้ากการขาย     104,000 - 

  ภาษีขาย                     7,280 - 

  สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือ        96,000 - 
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การบันทกึบัญชีขายเงนิเชื$อ 

1. เขา้เมนู >> ขาย >> ขายเงินเชื&อ 

 

	

	

	

	

	

	

รูปที& 5.S� ตวัอยา่งการเขา้บนัทึกบญัชีขายเงินเชื&อ 

2. หมายเลขที& S กดเพิ&มขอ้มูล 

หมายเลขที& ( กรอกเลขที&ใบขายเงินเชื&อ 

หมายเลขที& h กรอกวนัที& 

หมายเลขที& 5 เลือกผูจ้าํหน่าย หากยงัไม่มีรายชื&อผูจ้าํหน่ายสามารถกดเพิ&มได ้

หมายเลขที& ) การอา้งถึงใบสั&งซื]อ (ถา้มี) 

หมายเลขที& 4 เลือกประเภทของราคาสินคา้วา่ตอ้งการจะแยกภาษีหรือไม่ 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

รูปที& 5.ST ตวัอยา่งการเริ&มตน้บนัทึกบญัชีขายเงินเชื&อ 
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3. เลือกสถานที&ส่งของ หากยงัไม่มีสถานที&ส่งของสามารถกดเพิ&มได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 5.Si ตวัอยา่งการเลือกสถานที&ส่งของ 

4. เลือกรายการสินคา้ที&ตอ้งการขาย กรอกจาํนวนที&ขายและราคาที&ขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 5.(g ตวัอยา่งการเลือกรายการสินคา้ที&ตอ้งการขาย 
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5. หลงัจากกรอกทุกอยา่งเสร็จเรียบร้อย ใหก้ดบนัทึก 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 5.(S ตวัอยา่งหลงักรอกรายการและกดบนัทึกบญัชีเรียบร้อยแลว้ 

6. โปรแกรมทาํการบนัทึกบญัชีอตัโนมติั 

 

	

	

	

	

	

	

 

	

 

รูปที& 5.(( ตวัอยา่งการบนัทึกบญัชีซื]อเงินเชื&อที&เรียบร้อยแลว้ 
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สรุปรายการบันทกึบัญชีขายเงนิเชื$อ 

สมุดรายวนัทั$วไป  

พ.ศ. ())T รายการ เลขที&

บญัชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัที& บาท สต. บาท สต. 

ส.ค. 24 เดบิต    ลูกหนี]การคา้  111,280 -   

  ตน้ทุนสินคา้เพื&อขาย            96,000 -   

  เดบิต    รายไดจ้ากการขาย     104,000 - 

  ภาษีขาย                     7,280 - 

  สินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือ        96,000 - 

 

  



30	
	

การบันทกึบัญชีรับชําระหนี� 

1. เขา้เมนู >> การเงิน >> S.รับเงิน >> ).รับชาํระหนี]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 5.(h ตวัอยา่งการเขา้บนัทึกบญัชีรับชาํระหนี]  

2. หมายเลขที& S กดเพิ&มขอ้มูล 

หมายเลขที& ( กรอกเลขที&ใบเสร็จ 

หมายเลขที& h กรอกวนัที& 

หมายเลขที& 5 เลือกลูกหนี] ที&มาชาํระเงิน 

รูปที& 5.(5 ตวัอยา่งการเริ&มตน้บนัทึกบญัชีรับชาํระหนี]  
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3. คลิกขวา >> เพิ&มขอ้มูล 

รูปที& 5.() ตวัอยา่งการเพิ&มรายการที&รับชาํระหนี]  

4. เลือกเอกสารที&รับชาํระหนี]  

รูปที& 5.(4 ตวัอยา่งการเลือกรายการที&รับชาํระหนี]  
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5. เมื&อเลือกแลว้จะมีเครื&องหมายหนา้เลขที&เอกสาร >> กดปุ่มทาํงาน 

 

รูปที& 5.(� ตวัอยา่งการกดปุ่มทาํงาน 

6. เลือกการรับชาํระเงินวา่เป็นเงินสด หรือชาํระโดยอื&นๆ 

รูปที& 5.(T ตวัอยา่งการบนัทึกบญัชีรับชาํระหนี] ที&เรียบร้อยแลว้ 
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สรุปรายการบันทกึบัญชีรับชําระหนี� 

สมุดรายวนัทั$วไป 

พ.ศ. ()4g รายการ เลขที&

บญัชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัที& บาท สต. บาท สต. 

พ.ค. 24 เดบิต    เงินสด  7,952,454 -   

  เดบิต    ลูกหนี]การคา้    7,952,454 - 
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การบันทกึบัญชีจ่ายชําระหนี� 

1. การเงิน >> จ่ายเงิน >> จ่ายชาํระหนี]  

 

	

	

	

	

	

	

	 รูปที& 5.(i ตวัอยา่งการเขา้บนัทึกบญัชีจ่ายชาํระหนี]  

2. หมายเลขที& S กดเพิ&มขอ้มูล 

หมายเลขที& ( กรอกเลขที&ใบจ่ายเงิน 

หมายเลขที& h กรอกวนัที& 

หมายเลขที& 5 เลือกผูจ้าํหน่าย  

รูปที& 5.hg ตวัอยา่งการเริ&มตน้บนัทึกบญัชีจ่ายชาํระหนี]  
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3. ดบัเบิ]ลคลิกที&ช่องใบรับสินคา้ จะขึ]นรายการใบรับสินคา้และใบลดหนี]มาให ้

รูปที& 5.hS ตวัอยา่งการเลือกรายการจ่ายชาํระหนี]  

4. คลิกเลือกรายการ >> ป้อนยอดที&จะชาํระ >> คลิกตกลง >> กดปุ่มทาํงาน 

รูปที& 5.h( ตวัอยา่งการเลือกรายการจ่ายชาํระหนี] เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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5. จะเห็นไดว้า่มุม ขวาบน จะขึ]นขอ้ความยอดเงินไม่เรียบร้อย เมื&อยอดจ่ายจริง เท่ากบัยอดตามใบ

รับสินคา้ แลว้ ขอ้ความนี]จะหายไป 

รูปที& 5.hh ตวัอยา่งการขึ]นขอ้ความยอดเงินไม่เรียบร้อย 

6. หมายเลขที& S กรอกดอกเบี]ยจ่าย (ถา้มี)  

หมายเลขที& ( กรอกจาํนวนเงินสด กรณีจ่ายเป็นเงินสด สามารถจ่ายเป็นเงินสดทั]งหมด หรือ

บางส่วนกไ็ด ้โดยที&เหลือจ่ายโดยวธีิอื&น 

	

รูปที& 5.h5 ตวัอยา่งการบนัทึกบญัชีการจ่ายชาํระหนี]  
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7. สาํหรับการจ่ายชาํระโดยวธีิอื&น ใหด้บัเบิ]ลคลิกที&ช่องวา่ง ในแทบ็ "ชาํระโดยอื&นๆ <F7>" จะขึ]น

วธีิการจ่ายชาํระมาให ้เช่น เช็คจ่ายล่วงหนา้ แลว้คลิกตกลง ถา้ชาํระโดยเช็คมากกวา่หนึ&งใบ ก็

ใหท้าํแบบเดิมอีกครั] ง 

รูปที& 5.h) ตวัอยา่งการบนัทึกจ่ายชาํระหนี]โดยวธีิอื&น 

8. หมายเลขที& S กรอกเลขที&เช็ค 

หมายเลขที& ( กรอกวนัที& 

หมายเลขที& h เลือกธนาคารที&ตอ้งการ 

หมายเลขที& 5 กรอกจาํนวนเงิน 

รูปที& 5.h4 ตวัอยา่งการกรอกรายการ 
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9. หลงัจากกรอกทุกอยา่งเสร็จเรียบร้อย ใหก้ดบนัทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที& 5.h� ตวัอยา่งหลงักรอกรายการและกดบนัทึกบญัชีเรียบร้อยแลว้ 

10. โปรแกรมทาํการบนัทึกบญัชีอตัโนมติั 

รูปที& 5.hT ตวัอยา่งการบนัทึกบญัชีจ่ายชาํระหนี] ที&เรียบร้อยแลว้ 
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สรุปรายการบันทกึบัญชีจ่ายชําระหนี� 

สมุดรายวนัทั$วไป 

พ.ศ. ())T รายการ เลขที&

บญัชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัที& บาท สต. บาท สต. 

ส.ค. 30 เดบิต    เจา้หนี]การคา้  124,655 -   

  เดบิต    เงินสด     24,655 - 

  เช็คจ่ายล่วงหนา้               100,000 - 
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บททีE r 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

m.f สรุปผลโครงงานหรืองานวจิยั 

).S.S สรุปผลโครงงานหรืองานวจิยั 

จากที&ผูจ้ดัทาํโครงงานเรื&อง การบนัทึกรายการซื]อ-ขาย โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี 

Express นางสาวกญัญารัตน์ ไวยฤทธิI  นางสาววรนุช รินสันเทียะ และนายกฤษณะ เชยกลิ&นเทศ ได้

ฝึกงานในโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัสยาม ประจาํปี ()45 ตั]งแต่วนัที& ST พฤษภาคม ()45 – 

T กรกฎาคม ()45 ผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ปฏิบติังานที& บริษทั ที แอนด ์เจ การบญัชี จาํกดั จากการฝึกงานในครั] งนี]

ผูจ้ดัทาํไดมี้ความรู้ในดา้นการบนัทึกบญัชีเพิ&มขึ]น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการบนัทึกบญัชี การเตรียม

เอกสาร การรวบรวมขอ้มูล การบนัทึกรายการซื]อขายสินคา้เพื&อมาเขียนรายงานการบนัทึกรายการซื]อ-

ขาย โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี Express ถือเป็นการฝึกฝนการทาํงาน ไดฝึ้กแกปั้ญหาต่างๆที&

เกิดขึ]นในระหว่างปฏิบติังาน ซึ& งหลกัการดาํเนินการฝึกงานในโครงการสหกิจศึกษาเสร็จสิ]นแลว้นั]น 

ผลสาํเร็จลุล่วงตรงตามวตัถุประสงคที์&ผูจ้ดัทาํกาํหนดไว ้

).S.( ขอ้จาํกดัหรือปัญหาโครงงาน 

ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงการที&เกิดขึ]นในการฝึกสหกิจศึกษาที&เกิดขึ]นภายใน บริษทั ที 

แอนด ์เจ การบญัชี จาํกดั พบวา่ มีปัญหาและอุปสรรคดงันี]  

).S.(.S การฝึกงานในช่วงแรกยงัไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มที&เนื&องจากยงัไม่เขา้ใจ

ในระบบการทาํงานของบริษทั 

).S.(.( ขอ้มูลหรือเอกสารที&จะใชใ้นการประกอบโครงงานค่อนขา้งยากลาํบาก บางขอ้มูล

เป็นความลบัของบริษทัลูกคา้จึงไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลได ้

).S.(.h การทาํงานค่อนขา้งเร่งรีบ ตอ้งทนัเวลาและตอ้งมีความถูกตอ้งครบถว้น 

).S.h ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการแกปั้ญหา 

ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาของโครงการใหก้บัผูส้นใจในการดาํเนินการแกไ้ข

ใหเ้กิดประโยชนมี์ดงันี]  
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).S.h.S ก่อนที&จะเริ&มปฏิบติังานควรขอคาํแนะนาํจากพนักงานที&ปรึกษาเพื&อให้เขา้ใจใน

ระบบขั]นตอนการปฏิบติังาน 

).S.h.( ขออนุญาตจากบริษัทฯก่อนบอกกล่าวถึงความจาํเป็นในการนําข้อมูลมาทาํ

โครงงาน 

).S.h.h มีการกาํหนดวางแผนการทาํงาน ตรวจสอบความถูกตอ้ง ตรวจทาน เพื&อให้งานมี

ความถูกตอ้ง 

m.g สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจศึิกษา 

).(.S ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

).(.S.S ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจจากการลงมือปฏิบติังานและไดรั้บประสบการณ์โดยตรง

ในการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาและความรับผดิชอบต่อหนา้ที&ไดรั้บมอบหมาย 

).(.S.( ฝึกให้เป็นผูมี้ความรอบคอบ ซื&อสัตย์มีวินัย และเป็นคนตรงต่อเวลา มีความ

กระตือรือร้นในการทาํงาน 

).(.S.h ไดเ้รียนรู้ในการปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้&น 

).(.( ปัญหาที&พบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

).(.(.S พนกังานที&ปรึกษาไม่มีเวลาสอนงานเพราะมีภาระงานจาํนวนมาก 

).(.(.( ในการทาํงานช่วงแรกมีปัญหากบัการใชอุ้ปกรณ์เครื&องใชต่้างๆ เช่น เครื&องถ่าย

เอกสาร เครื&องแฟกซ์เอกสาร 

).(.(.h ในการทาํงานช่วงแรกไม่เขา้ใจในขั]นตอนการทาํงานที&มีความซับซ้อนทาํให้เกิด

ความผดิพลาด 

).(.h ขอ้เสนอแนะ 

).(.h.S ก่อนเริ&มปฏิบติังานควรขอคาํแนะนาํขั]นตอนการทาํงานเพื&อจะไดล้ดภาระในการ

สอนงานพนกังานที&ปรึกษา 

).(.h.( ศึกษาวธีิการใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ เพื&อความสะดวกในการใชง้าน 

).(.h.h ควรปรึกษาพนกังานที&ปรึกษาใหเ้ขา้ใจเกี&ยวกบัการทาํงานเพื&อใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและใหเ้กิดความรวดเร็วในการทาํงาน 
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ภาคผนวก 

ภาพขณะการปฏิบติังาน 
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ประวตัคิณะผู้จดัทาํ 

ชื&อ-นามสกลุ นางสาวกญัญารัตน ์ไวยฤทธิI  

รหสันกัศึกษา 4Sg5hggg(T 

คณะ บริหารธุรกิจ 

ภาควชิา การบญัชี 

ที&อยู ่h(/h( หมู่บา้นไผท่อง ( ซอยร่มไทร ถนนบาง

บอน h หลกัสอง บางแค กรุงเทพมหานคร SgS4g 

 

ชื&อ-นามสกลุ นางสาววรนุช รินสนัเทียะ 

รหสันกัศึกษา 4Sg5hgggT( 

คณะ บริหารธุรกิจ 

ภาควชิา การบญัชี 

ที&อยู่ S44 ซอยกาํนนัแมน้ Sh แยก (� เขตบางบอน 

แขวงคลองบางพราน กรุงเทพมหานคร SgS)g 

 

ชื&อ-นามสกลุ นายกฤษณะ เชยกลิ&นเทศ  

รหสันกัศึกษา 4Sg5hggS(i 

คณะ บริหารธุรกิจ 

ภาควชิา การบญัชี 

ที&อยู่ 5(/4T( หมู่บา้นอรุณทอง h ถนนเลียบคลอง

ภาษีเจริญฝั&งเหนือ T/S เขตหนองแขม แขวงหนอง

แขม กรุงเทพมหานคร SgS4g 
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