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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

                   จากท่ีผูจ้ ัดท าปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาท่ี บริษทั เพียวริต้ี จิวเวลร่ี จ ากัด        
ในต าแหน่ง พนักงานบญัชี ได้รับมอบหมายบนัทึกการซ้ือวตัถุดิบของอุตสาหกรรมอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั  การจ่ายช าระหน้ี   และบนัทึกการขายดว้ยโปรแกรมบญัชีเอก็ซ์เพรซ  จดัท ารายงาน 
เจา้หน้ี-ลูกหน้ีรายเดือน พร้อมสินคา้คงเหลือทั้งวตัถุดิบ และสินคา้ส าเร็จรูป 

  ดังนั้ นผูจ้ ัดท ามีความสนใจในการจัดท าซ้ือวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดบั  การจ่ายช าระหน้ี  และบนัทึกการขายดว้ยโปรแกรมบญัชีเอ็กซ์เพรซ  เพื่อตอ้งการ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผูท่ี้สนใจเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนักศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการจดัท าเอกสารบญัชีและการบนัทึกบญัชี 
1.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีเอก็ซ์เพรซ 
1.2.3 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติังานส าหรับนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปหรือบุคคลท่ีสนใจ 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการจดัท าเอกสารบญัชีและการบนัทึกบญัชี 
1.3.2 ศึกษาวิธีการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีเอก็ซ์เพรซ  
1.3.3 ปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ี บริษทั เพียวริต้ี จิวเวลร่ี จ ากดั ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564  

ถึงวนัท่ี  23 มีนาคม 2565 
 

1.4      ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 มีความรู้ความเขา้ในการจดัท าเอกสารบญัชีและการบนัทึกบญัชี 
1.4.2 มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีเอก็ซ์เพรซ 
1.4.3 เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปและบุคคลท่ีสนใจ 

 
 



บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี 

โปรแกรมบญัชี หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลและประมวลผลทาง
บญัชี โปรแกรมบญัชีส าหรับกิจการทัว่ไป ประกอบไปด้วย ฟังก์ชั่น ระบบขาย ระบบซ้ือ ระบบ
สินคา้คลงั ระบบลูกหน้ี ระบบเจา้หน้ี บญัชีแยกประเภทและรายงานต่างๆ  

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีเอ็กซ์เพรซ เป็นโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจ 
รายละเอียดในทุกๆ ส่วนได้รับการออกแบบไวอ้ย่างครบถว้น ช่วยให้สามารถจดัการงานบญัชีท่ี
ยุง่ยากใหถู้กตอ้ง ตามหลกัการบญัชีไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว  การท างานของโปรแกรม ไดจ้ดัเรียงไว้
อย่างเป็นขั้นตอน ตามล าดบัการท างานในแต่ละวนั ท าให้การควบคุมการปฏิบติังานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรวจสอบการบนัทึกไดอ้ย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบนัทึกบญัชี ลูกหน้ี-
เจา้หน้ี สต๊อกสินคา้ คียเ์ขา้วตัถุดิบ เบิกจ่ายวตัถุดิบในการผลิต ไปจนถึงการออกงบการเงินทุกชนิด 
อาทิ งบทดลอง งบก าไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด งบตน้ทุนการผลิต (ส าหรับกิจการประเภท
อุตสาหกรรม) โปรแกรมท างานแบบ Real Time  หลงัจากบนัทึกรายการเสร็จ สามารถท่ีจะพิมพ์
รายงานต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งประมวลผลใดๆทั้งส้ิน ปรับเปล่ียนรูปแบบของรายงาน หรือ แกไ้ข
ฟอร์มใบก ากบัตามท่ีกิจการตอ้งการได ้ในการเลือกรายงาน สามารถเลือกรายงานคดักรองเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และ ยงัน าข้อมูลออกไดห้ลายรูปแบบ อาทิ TEXT, Excel  
เป็นตน้  
 
2.2 ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(Accounts Payable System) 

ระบบบญัชีเจา้หน้ี เป็นระบบงานท่ีเก่ียวกบัระบบการสั่งซ้ือและระบบการรับสินคา้วตัถุ
เขา้ในคลงัสต๊อกสินคา้ตรงตามเวลา และวนัครบก าหนดช าระเงินของเจา้หน้ีนั้นๆ ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดมา  

 
เจา้หน้ีแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ดงัน้ี 

1. เจา้หน้ีการคา้  (Trade  Accounts  Payable)  หมายถึง  เจา้หน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือ สินคา้เป็น
เงินเช่ือ  หรือซ้ือวสัดุท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้เป็นเงินเช่ือ  

2. เจา้หน้ีอ่ืน (Others  Accounts  Payable)  หมายถึง  เจา้หน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือสินทรัพยอ่ื์น                                       
ท่ีไม่ใช่สินคา้เป็นเงินเช่ือ  หรือการกูย้มืเงิน  
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1.  ขั้นตอนของระบบบญัชีเจา้หน้ี 
1. การตั้งเจา้หน้ี มี 2 แบบคือเม่ือแผนกจดัซ้ือไดจ้ดัท าใบสั่งซ้ือส่งไปยงัผูข้ายและไดรั้บ

การตอบรับการสั่งซ้ือมาจากผูข้าย มีการรับสินคา้และจดัท าใบรับสินคา้แลว้ ถือว่าหน้ีสินไดเ้กิดขึ้น
แลว้ พนกังานบญัชี จะตั้งผูข้ายเป็นเจา้หน้ีในวนัท่ีรับสินคา้ และแบบท่ี 2 คือ Import ไดรั้บ Invoice
และใบรับสินคา้ท่ีทาง Brink’s หรือ Malca-Amit น ามาส่งสินคา้ พร้อมกบัลายเซ็นผูรั้บสินคา้ของ
ทางบริษทัฯ  เพื่อท่ีจะมาบนัทึกรับสินคา้พร้อมกบัตั้งเจา้หน้ีพร้อมกนั   

2. การจ่ายเงินช าระหน้ี มี 2 แบบคือ จ่ายช าระตามรอบครบช าระของเจา้หน้ีนั้นๆ ซ่ึงจะน า
เอกสารท่ีวางบิลแลว้มาท าการจ่ายช าระโดยเช็ค และEmail แจง้ทางเจา้หน้ีให้มารับเช็ค แบบท่ี 2 คือ
ท าจ่ายโดยการโอนเงินออกไปยงัธนาคารปลายทางของเจา้หน้ี ซ่ึงจะใช้ Application for Outward 
Remittance คือค าขอใช้บริการโอนเงินต่างประเทศ กับธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ซ่ึงจะแนบ 
Invoice แนบพร้อมลายเซ็นตผ์ูมี้อ  านาจและตราประทบัของบริษทัฯ 

 
2.  เอกสารท่ีใชใ้นระบบบญัชีเจา้หน้ี 

▪ ใบแจง้หน้ี/ใบก ากบัภาษ ี
▪ ใบวางบิล 
▪ ใบแจง้หน้ี Invoice 
▪ ใบขนสินคา้ขาเขา้ 
▪ อตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ 

 
2.3 เอกสารใบส าคัญจ่าย (Payment Voucher) 

1. ใบส าคญัสั่งจ่ายจะตอ้ง ช่ือ ท่ีอยู ่เลขบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ของผูรั้บเงิน  
2. ใบส าคญัสั่งจ่ายจะตอ้งระบุวนัท่ีจ่ายเงิน ระบุประเภทของรายการท่ีจ่าย และจ านวนเงิน 
     ท่ีจ่าย 
3. ใบส าคญัสั่งจ่ายจะตอ้งบนัทึกเลขท่ีเช็ดท่ีจ่าย ช่ือธนาคาร และวนัท่ีในเช็ด  
4. ใบส าคญัสั่งจ่ายจะตอ้งมีการลงลายมือช่ือผูรั้บเงินไวเ้ป็นหลกัฐาน 
5.ใบแจง้หน้ีInvoice ใบขนสินคา้ขาเขา้ พร้อมอตัราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ 
6. ใบส าคญัสั่งจ่ายจะตอ้งมีการตรวจสอบอนุมติั โดยผูมี้อ  านาจเท่านั้น 

 
เอกสารท่ีใชแ้นบหลกัฐานการจ่ายเงิน 

1. ส าเนาเช็คระบุช่ือผูรั้บเงิน หรือหลกัฐานการตดับญัชี (Bank Statement) หรือส าเนา 
ใบโอนเงินธนาคาร 

2. หลกัฐานการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
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3. เอกสารส าเนาใบก ากบัภาษี พร้อมใบเสร็จรับเงิน 
4. ในกรณีช าระโดยการโอนเงินไปต่างประเทศ ซ่ึงตอ้งแนบเอกสารจากธนาคาร ณ วนัท่ี

ท ารายการโอนออก 
5. ใบขนสินคา้ขาเขา้  
6. ใบรับสินคา้ ณ วนัท่ีรับสินคา้ ในโปรแกรมบญัชี  

 
ส่วนรายจ่ายต่อไปน้ีไม่สามารถน ามาถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้ แมจ้ะมีเอกสารการ

จ่ายเงินครบถว้น 
- รายจ่ายส่วนตวั และการใหโ้ดยเสน่หา 
- รายจ่ายท่ีก าหนดขึ้นเอง โดยไม่มีการจ่ายจริง หรือรายจ่ายของรอบบญัชีอ่ืน 
- รายจ่ายท่ีไม่ใช่เพื่อกิจการหรือเพื่อหาก าไร 
- รายจ่ายท่ีพิสูจน์ไม่ไดว้า่ใครเป็นผูรั้บ 
-       รายจ่ายซ้ือมาไม่มีบิลใดๆ มาประกอบ  

                   -       กรณีบุคคลธรรมดารับเงิน แลว้ไม่ออกบิลให้  
    

2.4 เอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารท่ีใช้ในกรณีการจ่ายเงินเพื่อซ้ือสินค้าหรือ

บริการเบ็ดเตล็ด แต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการได้ เราจึงต้องให้
พนกังานของกิจการเป็นผูรั้บรองการจ่ายเงินดงักล่าวเอง โดยการใชใ้บรับรองแทนใบเสร็จรับเงินน้ี
สามารถแบ่งออกเป็น ดงัน้ี 
 

        กรณีบุคคลธรรมดารับเงิน แลว้ไม่สามารถออกบิลให้ได ้เพราะเสียเวลาเน่ืองจากจ านวน
เงินไม่เยอะ เช่น ค่ารถแท็กซ่ี ค่าวินฯ ค่ารถเมล์   บริษัทจัดท าเอกสาร “ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงให้กรอกรายละเอียดให้ครบถว้น ในการเดินทางไปแต่ละสถานท่ี ซ่ึงมีความ
เก่ียวขอ้งกบังานท่ีไดม้อบหมาย  
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี ๑๗๘) 

เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับ 
การน าเขา้มาเพื่อขายหรือการขายพลอย ทบัทิม มรกต บุษราคมั โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย ์
หยก และอญัมณีท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั เฉพาะท่ียงัมิไดเ้จียระไน แต่ไม่รวมถึงส่ิงท าเทียมวตัถุ

ดงักล่าว หรือท่ีท าขึ้นใหม่ เพชร ไข่มุก และส่ิงท าเทียมเพชรหรือไข่มุกหรือท่ีท าขึ้นใหม่ 
--------------------------------------------- 

     อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี ๔๙๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับการน าเขา้มาเพื่อขายหรือการขาย
พลอย ทบัทิม มรกต บุษราคมั โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย ์หยก และอญัมณีท่ีมีลกัษณะ
ท านองเดียวกัน เฉพาะท่ียงัมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงส่ิงท าเทียมวตัถุดังกล่าวหรือท่ีท าขึ้นใหม่ 
เพชร ไข่มุก และส่ิงท าเทียมเพชรหรือไข่มุกหรือท่ีท าขึ้นใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

     ข้อ ๑ กรณีการน าเขา้พลอย ทบัทิม มรกต บุษราคมั โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย ์
หยก และอญัมณีท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั เฉพาะท่ียงัมิไดเ้จียระไน แต่ไม่รวมถึงส่ิงท าเทียมวตัถุ
ดงักล่าวหรือท่ีท าขึ้นใหม่ เพชร ไข่มุก และส่ิงท าเทียมเพชรหรือไข่มุกหรือท่ีท าขึ้นใหม่ มาเพื่อขาย 
ท่ีจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผูน้ าเขา้อญัมณีดงักล่าวมาเพื่อขาย ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข ดงัน้ี 

  (๑) ตอ้งไม่เป็นการน าเขา้อญัมณีดงักล่าว มาเพื่อใชใ้นกิจการของตนเองหรือบุคคล
อ่ืนโดยมิใช่การน าเขา้มาเพื่อขาย 

  (๒) ต้องไม่เป็นการน าเข้าอัญมณีดังกล่าว มาเพื่อการรับจ้างเจียระไนหรือการ
รับจา้งผลิตอญัมณีท่ีเป็นเคร่ืองประดบัหรือของใชใ้ดๆ 

    (๓) ต้องไม่เป็นผู ้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่ม ท่ีใช้สิทธิยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการ
ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี ๓๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

    (๔) ตอ้งน าเขา้อญัมณีดงักล่าว มาพร้อมกบัการเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรและ
ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการ การน าเขา้ – ส่งออก อญัมณีท่ียงัมิไดเ้จียระไน พร้อมกบัแสดงสินคา้อญั
มณีดงักล่าวต่อเจา้พนกังานศุลกากรในขณะท่ีเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัร 
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 ข้อ ๒ กรณีการขายพลอย ทบัทิม มรกต บุษราคมั โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย ์หยก 
และอัญมณีท่ีมีลักษณะท านองเดียวกัน เฉพาะท่ียงัมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงส่ิงท าเทียมวตัถุ
ดงักล่าวหรือท่ีท าขึ้นใหม่ เพชร ไข่มุก และส่ิงท าเทียมเพชรหรือไข่มุกหรือท่ีท าขึ้นใหม่ ท่ีจะไดรั้บ
การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผูข้ายอญัมณีดงักล่าว ตอ้งไม่เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ท่ีใช้สิทธิยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัท่ี ๓๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ข้อ ๓ กรณีผูน้ าเขา้อญัมณีมาเพื่อขายหรือผูข้ายอญัมณี ปฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ตามขอ้ ๑ และขอ้ ๒ ผูน้ าเขา้อญัมณีมาเพื่อขายหรือผูข้ายอัญมณี
ไม่ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับการน าเขา้อญัมณีมาเพื่อขายหรือการขายอญัมณีดงักล่าว 

   ข้อ ๔ ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีลงในประกาศน้ีเป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 วินยั วิทวสัการเวช 
 (นายวินยั วิทวสัการเวช) 
 อธิบดีกรมสรรพากร 
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บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 
 

3.1  ช่ือและที่ตั้งสถานท่ีประกอบการ 

3.1.1 สถานประกอบการ บริษทั เพียวริต้ี จิวเวลร่ี จ ากดั 
3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 8/1 ถนนตากสิน-เพชรเกษม แขวงบางยีเ่รือ 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
3.1.3 วนัและเวลาท าการ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 9:30 – 18:30 น. 

วนัเสาร์ เวลา 9:30 – 16:30 น. 
3.1.4 โทรศพัท ์ 02 – 466 – 4467 - 9 
 อีเมล ์ kobaccount@hotmail.com 
 เวป็ไซต ์ www.purityjewelry.com 

 

 
  

 รูปท่ี 3.1  แผนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
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3.2  ลกัษณะสถานประกอบการ 

บริษทั เพียวริต้ี จิวเวลร่ีจ ากัด ประกอบกิจการผลิตและส่งออกตวัเรือนส าเร็จรูป ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ มีการจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2553 แรกเร่ิมก่อตั้งส านกังาน
ใหญ่ท่ี อาคารจิวเวลร่ีเทรดเซ็นเตอร์ 919/332 ชั้นท่ี 31ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
และปัจจุบนั ส านกังาน ตั้งอยู่ท่ี 8/1 ถนนตากสิน - เพชรเกษม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 
ซ่ึงส านักงานใหญ่แหล่งน้ีเป็นทั้ งฝ่ายผลิต และส่งออกสินค้า ไปยงัลูกค้าทั้ งในประเทศ และ
ต่างประเทศ  ซ่ึงฝ่ายการผลิตในบริษทัฯ มีขั้นตอนท่ีหลากหลาย ซ่ึงวตัถุดิบส่วนมากไดส้ั่งซ้ือจาก
ต่างประเทศ และน าเข้ามาทางสายการบินต่างๆ ซ่ึงกระบวนการผลิตต่างๆ ล้วนนแล้วแต่ใช้
ความสามารถพิเศษทั้งหมด  
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3.3  รูปแบบการจัดองค์กรของสถานประกอบการ 

 

โครงสร้างองคก์ร 

 
 

                
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4  ต าแหน่งงานและลกัษณะงาน 

3.4.1 ต าแหน่งงาน ผูช่้วยสมุห์บญัชี 
3..4.2 ลกัษณะงาน   หนา้ท่ีคือ บนัทึกบญัชี ทั้งรายรับ รายจ่าย รายไดจ้ากการขาย

สินคา้ บนัทึกเบิกสินคา้ในการผลิต PD….. และน าสินคา้เขา้คลงั
PI… อพัเดทลูกหน้ี เจา้หน้ี กระทบยอดธนาคาร ท าโอนเงินจ่ายค่า
สินคา้ต่างประเทศ อพัเดทสินคา้คงเหลือทุกวิค ท าเอกสารการ
ส่งออกใหก้บั บริษทัฯท่ีท าส่งออกเช่น Brink’s , Malca-Amit  ท า
ยืน่ ภงด 1,3,53 ภพ30 ประกนัสังคม ผา่นระบบออนไลน์ทั้งหมด 
พร้อมทั้งท าจ่ายโดยระบบเช็ค ต่อสัญญากรมธรรม ์รถยนตข์อง
บริษทั ฯ ทุกคนั  
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3.5  ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 
3.5.1 ต าแหน่งงาน นางบานเยน็ แกว้ตา 
3.5.2 ลกัษณะงาน   หวัหนา้แผนกบญัชี 

3.6  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
               ตั้งแต่วนัท่ี  6 ธนัวาคม 2564  ถึงวนัท่ี  5 เมษายน  2565 
3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
          3.7.1 เรียงล าดบัความส าคญัของงาน 

• ส ารวจหนา้ท่ีและต าแหน่งการท างานของแต่ละแผนก 
• ศึกษาการวางแปลนพื้นท่ี เพื่อจดัสรรการจดัเก็บวตัถุดิบ งานระหวา่งท า และสินคา้

ส าเร็จรูป 
          3.7.2 จดัท าการเลือกหัวขอ้ 

• สอบถามพนกังานท่ีปรึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งถึงระบบแผนการด าเนินงานและ
กระบวนการผลิต ณ ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร ติดปัญหาท่ีจุดไหนบา้ง 

          3.7.3 วิเคราะห์ขอ้มูล 

• วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิจารณาความเก่ียวขอ้ง แยกประเภทหมวดหมู่ของขอ้มูล และ
วางแผนขั้นตอนในการท างานต่างๆ เพื่อด าเนินงานไดอ้ยา่งมีระบบและแบบแผน 
ไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนดไว ้อีกทั้งยงัท าใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพและตรง
ต่อความคาดหมาย 

          3.7.4 จดัท าโครงการวางแผน 

          3.7.5 สรุปการจดัท าโครงการ 

          3.7.6 จดัท ารูปเล่มรายงานและเอกสารน าเสนอโครงการ 

3.8 ฮาร์ดแวร์ 

• คอมพิวเตอร์ 

• เคร่ืองคิดเลข 

• เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

• เคร่ืองปร้ินทเ์ตอร์ 

3.9 ซอฟต์แวร์ 

• โปรแกรม Microsoft word 

• โปรแกรม Microsoft Excel 
• โปรแกรม Power Point 
• โปรแกรม บญัชี Express         

  



บทที ่4
ผลการปฏิบัติงาน 

บนัทึกการซ้ือวตัถุดิบของอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั  การจ่ายช าระหน้ี  
และบนัทึกการขายดว้ยโปรแกรมบญัชีเอก็ซ์เพรซ  

4.1  บันทึกการซ้ือวัตถุดิบ 

4.1.1  กรณีน ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ 
ขั้นท่ี 1  ตรวจสอบบัญชีราคาสินค้า (Invoice) กบัใบขนสินค้าขาเข้า.. 

รูปท่ี 4.1 บญัชีราคาสินคา้ (Invoice)
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รูปท่ี 4.2 ใบขนสินคา้ขาเขา้ 
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ขั้นท่ี 2  ค านวณราคาวัตถุดิบน าเข้าเป็นสกุลเงินบาท  ด้วยโปรแกรมเอก็ซ์เซล 

2.1 เขา้เวป็ไซดข์องธนาคารกรุงเทพ   
พิมพ์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีได้รับสินคา้    ในรายงานน้ีวนัท่ี

ไดรั้บสินคา้ คือ วนัเสาร์ท่ี  12 กุมภาพนัธ์ 2565 ซ่ึงเป็นวนัหยุดท าการของธนาคาร  ดงันั้นตอ้งใช้
อตัราแลกเปลี่ยนวนัศุกร์ท่ี  11 กุมภาพนัธ์ 2565   

การจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ ดงันั้นจึง
ตอ้งใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน “ ตัว๋แลกเงิน-ดราฟ-โอนเงิน : ราคาขาย ”  = 32.87 บาทต่อ USD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 4.3 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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2.2 น ารายละเอียดวตัถุดิบน าเขา้จากบญัชีสินคา้ (Invoice)   ไดแ้ก่   วนัท่ีไดรั้บสินคา้    
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ (ณ วนัท่ีไดรั้บสินคา้)  จ านวน (กะรัต)  
ราคา (USD ต่อกะรัต)  จ านวนเงินรวม (USD)   คียล์งในโปรแกรมเอก็ซ์เซล  จากนั้นแปลงค่าราคา
น าเขา้ของเพชรแต่ละรายการ  ดงัน้ี   

1) ขนาดของเพชรต่อช้ิน คูณ ราคา (USD ต่อหน่วย) เท่ากบั ราคา (USD ต่อช้ิน)
2) ราคา (USD ต่อหน่วย) คูณ อตัราแลกเปลี่ยน เท่ากบั  ราคา (บาทต่อกะรัต)
3) ราคา (USD ต่อช้ิน) คูณ อตัราแลกเปล่ียน เท่ากบั  จ านวนเงินรวม (บาท)

รูปท่ี 4.4  การแปลงค่าสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท
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ขั้นท่ี 3 จัดท าใบรับสินค้าเป็นสกุลเงินบาท 

รูปท่ี 4.5  ใบรับสินคา้เป็นสกุลเงินบาท 
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รูปท่ี 4.5  ใบรับสินคา้เป็นสกุลเงินบาท  (ต่อ) 
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ขั้นท่ี 4 บันทึกการซ้ือวัตถุดิบด้วยโปรแกรมบัญชีเอก็ซ์เพรซ 

รูปท่ี 4.6  การบนัทึกการซ้ือวตัถุดิบดว้ยโปรแกรมบญัชีเอ็กซ์เพรส 

1. กรอกขอ้มูลผูจ้  าหน่าย
> เลือกรหสัเจา้หน้ี คือ IMP-I001 > กรอกเลขท่ีเอกสารของเจา้หน้ีในช่อง เลขท่ีบิล

2  กรอกเลขท่ีใบรับสินคา้  วนัท่ีใบรับสินคา้ > ประเภทราคา  เลือก VAT 0 % 
3. กรอกขอ้มูลรายการสินคา้ – เลือกรหสัสินคา้  ถา้เป็นเพชร เลือกรหสัสินคา้ตามช่วงราคาท่ีซ้ือ

มา ใส่น ้าหนกัของเพชรท่ีเป็นกระรัต ใส่ราคาเป็นเงินบาท ช่องสุดทา้ยจะออกมาเป็นยอดรวม
แลว้กด F9 save ใหดู้ช่วงราคาเพชร ตามท่ีตารางน้ี

รูปท่ี 4.6  ช่วงราคาเพชร 
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ขั้นตอนที่ 6 จ่ายช าระเจ้าหนี้ต่างประเทศ 

1. กรอกแบบฟอร์ม-ค าใชบ้ริการโอนเงินต่างประเทศ
- วนัท่ีท่ีจะท าการโอน
- จ านวนเงินตามบญัชีราคาสินคา้ (Invoice) น าเขา้
- รายละเอียดธนาคารของผูรั้บเงิน รายละเอียดของผูรั้บเงิน
- ลงนามผูมี้อ านาจ พร้อมประทบัตราบริษทั
- ส่งแบบฟอร์ม- ค าขอใชบ้ริการโอนเงินต่างประเทศไปธนาคารฯ

รูปท่ี 4.7  ค าขอใชบ้ริการโอนเงินต่างประเทศ 
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2. ธนาคารโทรแจง้อตัราแลกเปล่ียน  และท าการหกับญัชีของกิจการและโอนเงินไปยงัผูรั้บเงิน

3. ธนาคารจะส่งเอกสารใหกิ้จการ  ดงัน้ี

3.1 ใบเสร็จ ( Debit  Advice/Receipt)

เป็นใบเสร็จเพื่อยนืยนัการโอนเงินออกของธนาคารใหก้บัริษทัของผูโ้อนเงิน 

3.2 ใบค าสั่งโอนเงินไปต่างประเทศ (Message Type = MT 103) 
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ขั้นท่ี 7 บนัทึกการจ่ายช าระในโปรแกรมบญัชีฯ 
1.กรอกขอ้มูลผูจ้  าหน่าย
-น าเอกสารท่ีไดรั้บมาจากทางธนาคาร แนบอินวอยซ์ใบขนฯ และ Rate ของธนาคาร ณ ช่วงท่ี
น าเขา้สินคา้เขา้มา
>เลขท่ีใบจ่ายเงิน ใสรหสัเจา้หน้ี IMP-I001
2. กรอกเลขท่ี ใบรับสินคา้-เลือกเลขท่ีเอกสาร RR031/22
3.กดเลือก F5 save  คือรายการบิล RR031/22 จะขึ้นมา

4.กด Ctrl คือหนา้สมุดรายวนั เป็นยอด 1,072,677.65 เป็น Credit เงินสด น าเมา้ส์ไปก๊ิกชอ้งเลขท่ี
บญัชี เงินสด และเปล่ียนเป็นรหสั 1112-01 ธ.กรุงเทพ กรอกยอดตาม Debit Advice ของธนาคาร 

5.กรอกรหสั 5320-23 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 400 บาท
6.กรอกรหสั 5320-25 ก าไร ขาดทุน จากอตัราแลกเปลี่ยน ใหก้ด F2 เป็นผลต่างของยอดท่ีกรอก

ซ่ึงจะอยูท่ี่ช่อง เดบิท หรือ เครดิต ขึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนฯ 
7.กด Alt P ปร้ินทเ์อกสารแนบเก็บแฟ้ม AP
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รูปสมุดรายวนัจ่าย 

ขั้นตอนสุดทา้ยคือปร้ินทอ์อกมาแนบเอกสาร AP 
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4.1.2 การซ้ือสินคา้ วตัถุดิบ ในประเทศ 
1.กรอกเลขท่ีเอกสาร เลือกรหสัเจา้หน้ี T003
2.กรอกเลขท่ีบิล -เลือกรายการ Gold> 1 kg @2,036.30 บาท
3.ช่องภาษีคือยกเวน้ VAT เช่นเดียวกบัเพชร พลอย

รูปท่ี 4.8 บิลซ้ือวตัถุดิบ 

หนา้สมุดรายวนั 
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4.1.3 การช าระเจา้หน้ี ในประเทศ 
1.กรอกขอ้มูลผูจ้  าหน่าย กรอกรหสัเจา้หน้ี T003
2.ช่องใบรับสินคา้ เลือกรายการ RR6503002 Enter ผา่นไป กด F5 Save
3.น าเมา้ส์กดไปท่ีช่องช าระโดยอ่ืนๆ กดซ ้า ใส่เลขท่ี เช็ค 05205586 ลงวนัท่ี 04-03-2022 เลือก
ธนาคาร กรุงเทพ จ านวนเงิน 2,036,300.- กดผา่น กด F9 save 
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                   พร้อมหนา้สมุดรายวนั ปร้ินทอ์อกมา พร้อมแนบเก็บ 
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4.2 เปิดบิลขายในประเทศ ใบก ากบัภาษี 7 % 
4.2.1 ตรวจสอบ รหสัสินคา้ท่ีไดม้าวา่มีใน Stock ไหม ซ่ึงราคาท่ีมีในรายการคือราคาทุน ตวัอยา่ง
ดงัเช่นรายการท่ีแนบมา เช่นรหสัสินคา้ 9749LE7S น ้าหนกั 8.63 กรัม น ้าหนกัเพชร 2.21 กระรัต 
น ้าหนกัพลอย 0.00 กระรัต  ราคาทุนคือ 16,096.51 บาท             
4.2.2 บวกก าไรไปประมาณ 10-15% ซ่ึงเป็นราคาขาย 17,700.- บาทของราคาทุนดงักล่าว 

ท ารายการใน Excel ขึน้มา ซ่ึงจะมีท้ังช่องราคาทุนและราคาขายประกอบดังภาพ 
แล้วจะน าไปเปิดใบก ากบัภาษีเต็มรูปแบบ เพ่ือน าไปวางบิล 
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4.2 รูปใบก ากบัภาษีฯ บิลขายในประเทศ 

4.2.3 กรอกเลขท่ีเอกสารคือเลขท่ีใบก ากบัภาษี 006/0298 > วนัท่ี 04-02-2022 >กรอกรหสัของ 
ลูกคา้ IV-V002  
4.2.4 กรอกรหสัสินคา้ E-9749LE7S > จ านวน 1 ช้ิน > กรอกราคาขาย 17,700 บาท  
4.2.5 กรอกรให้ครบรายการ 11 รายการ  
4.2.6 ปร้ินทเ์อกสารขายแนบเก็บแฟ้มขายในประเทศ 
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4.2.7 เปิดใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า 

รูปท่ี 4.9 ใบก ากบัภาษี 
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4.2.8 กรอกเลขท่ี RE6502002 >รหสัลูกคา้ IV-V002 > วนัท่ี 07-02-2022 > เลือกใบก ากบั
ภาษีIV006/0298  
4.2.9 เมา้ส์กดช่องเงินสด ใส่จ านวนเงิน 209,720.00 บาท >  กดENTER AUTO SAVE 
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4.2.10 กด Ctrl J จะไปหนา้สมุดรายวนัเลือกเป็นธนาคาร> กด F9 save print แนบเอกสารรับเงิน 

เอกสารแนบกบัรายการรับช าระหนี ้AR 
4.3 การเปิดบิลขายส่งออกไปต่างประเทศ Export  
4.3.1 สินคา้ผลิตใหม่ น ามาวางใน Excel > ก่อนท่ีจะลงไปในโปรแกรมบญัชี > เพื่อคุม 
ราคา และใชว้ตัถุดิบ เพชร ในราคาทีมีในสต๊อก คุมก าไรไว ้ท่ี 10-15% 
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สูตรการค านวณ :น ้าหนกัทอง 19.53 กรัม ใหห้กั น ้าหนกัเพชร 3.85 กะรัต /5 =0.77 กรัม(น ้าหนกั 
กะรัต หาร 5 จะไดเ้ป็นน ้าหนกักรัม) 19.53-0.77=18.76 กรัม ใหบ้วกเสียหาย 8%=20.26 กรัม และ
ใหคู้ณ 76% คือทอง 18K =15.40 กรัม ส่วนค่าแรงคิด 10 บาท ต่อกรัม ได ้154 บาท ตามรูปขา้งบน 

รูป Excel ท าราคาทุนของช้ินงาน 
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4.3.2 กรอก PD220314001 >  วนัท่ี  14-03-2022 > กรอกรหสัสินคา้ในช่องหมายเหตุ            
BR-5355LB22  
4.3.3 กรอกรหสั Gold > กรอกจ านวน 15.40 กรัม >Enter ผา่น ซ่ึงจะมีราคาทุนขึ้นมา 
4.3.4 กรอกรหสั Dia030001-031000 เพชร >  กรอก 3.85 กระรัต >  กด Esc  AutoSave  
4.3.5  ซ่ึงจะไดร้าคาทุนของช้ินงานน้ี ตามโปรแกรม,แลว้น าไปใส่ในตารางขา้งล่างน้ี ช่อง Material 
Cost =Total Cost 
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4.3.6 กรอกPI2203011 วนัท่ี 14-03-2022 > กรอกลขท่ีส่งออก Export026/22 > กรอกหสัสินคา้ 
BR-5355LB22 > 1 ช้ิน > กรอกราคาทุน 148,374.96 บาท  (เพื่อให้รหสัสินคา้น้ีมีอยูใ่น 
สต๊อกก่อนท่ีจดัขายช้ินน้ีออกไป) 

รูป PI...... น าสินคา้เขา้สต๊อก 
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4.3.7 เปิดอนิวอยซ์ ส่งออกให้กบั Shipping 

4.3.8 ส่งเอกสารShipping ไปทางEmail > Shipping reply Email back with HAWB> เอกสารการ
ส่งออกสมบูรณ์ถูกตอ้ง > เป็นรายการท่ีอา้งอิงถึงปลายทางและตน้ทาง แลว้ท าการส่งออกไป > ส่ง
Email HAWB ใหก้บัลูกคา้ทาง Email เพื่อปลายทางจะไดเ้ตรียมการรับของ 
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4.3.9 การคียข์ายในโปรแกรมบญัชี 

4.3.10 กรอกเลขท่ีส่งออก EX026/22 > กรอกวนัท่ี 14-03-2022 > กรอกรหสัลูกคา้  EXP-S009 >
กรอกรหสัสินคา้ BR-5355LB22 > 1 ช้ิน > กรอกยอด 170,485.04 แลว้กดF9 AutoSave  

*************************************************************************  
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4.3.6  กรอกPI2203011 วนัท่ี 14-03-2022 > กรอกลขท่ีส่งออก Export026/22 > กรอกหัสสินค้า   
BR-5355LB22 > 1 ช้ิน > กรอกราคาทุน 148,374.96 บาท  (เพื่อใหร้หสัสินคา้น้ีมีอยูใ่นสต๊อก
ก่อนท่ีจดัขายช้ินน้ีออกไป) 

                                              รูป PI...... น าสินคา้เขา้สต๊อก 
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4.3.7 เปิดอนิวอยซ์ ส่งออกให้กบั Shipping 
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4.3.8 ส่งเอกสารShipping ไปทางEmail > Shipping reply Email back with HAWB> เอกสารการ
ส่งออกสมบูรณ์ถูกตอ้ง > เป็นรายการท่ีอา้งอิงถึงปลายทางและตน้ทาง แลว้ท าการส่งออกไป 
> ส่งEmail HAWB ใหก้บัลูกคา้ทาง Email เพื่อปลายทางจะไดเ้ตรียมการรับของ

4.3.9 การคียข์ายในโปรแกรมบญัชี 

4.3.10 กรอกเลขท่ีส่งออก EX026/22 > กรอกวนัท่ี 14-03-2022 > กรอกรหสัลูกคา้  EXP-S009 >
กรอกรหสัสินคา้ BR-5355LB22 > 1 ช้ิน > กรอกยอด 170,485.04 แลว้กดF9 AutoSave 



บทที่ 5  
 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

5.1  สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย 
       5.1.1 สรุปผลโครงงาน จากการท่ีผูจ้ดัท าได้ปฏิบติังานใน บริษทั เพียวริต้ี จิวเวลร่ี จ ากัด ใน
ต าแหน่งผูช่้วยสมุห์บญัชี และไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง บนัทึกการซ้ือวตัถุดิบของอุตสาหกรรมอญัมณี
และเคร่ืองประดบั  การจ่ายช าระหน้ี และบนัทึกการขายดว้ยโปรแกรมบญัชีเอ็กซ์เพรซ นั้น       ได้
ขอ้สรุปตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้งัน้ี 

- มีความรู้ความเขา้ในการจดัท าเอกสารบญัชีและการบนัทึกบญัชี
- มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีเอก็ซ์เพรซ
- เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
- ขอ้มูล หรือเอกสารจากการปฏิบติังานจริงบางอยา่ง ไม่สามารถน ามาใช้

ประกอบการจดัท าโครงงานได ้เน่ืองจากเอกสารดงักล่าวเป็นความลบัของทางธุรกิจ
ไม่สามารถน ามาเปิดเผยได้

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 
- นกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไป ตอ้งจดัท าเอกสารต่างๆขึ้นเอง โดยรวบรวมวขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หนงัสือ บทความ หรือ ขอ้มูลจากทางอินเตอร์เน็ต

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
          5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

- เพิ่มทกัษะในการท างาน และไดรั้บประสบการณ์จริงจากการท างาน
- น าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังาน
- มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายมากขึ้น

          5.2.2 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังาน 
- ไม่มี

          5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
- ไม่มี
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