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บทคัดย่อ 
ร้านศึกษาภณัฑ์พาณิชย ์ออ้มน้อย เป็นร้านผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองแบบนักเรียนทุกประเภท รวมทั้ง
เคร่ืองแบบลูกเสือ เคร่ืองแบบอนุกาชาด และยงัผลิตธงชาติและธงรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของ
โรงเรียนและหน่วยงานราชการ จากการท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนรับผิดชอบในหน่วยงานคร้ังน้ีทางผูจ้ดัท าได้
ปฏิบติัสหกิจศึกษา สาขาบญัชี   ไดเ้ขา้ปฏิบติังานโดยมีหนา้ท่ีหลกัเก่ียวกบัการออกเอกสารใบแจง้หน้ี 
การออกเอกสารใบส่งของ การออกเอกสารก ากบัภาษี รับโอนสินคา้และเบิกสินคา้  ผ่านระบบ ERP 
(Enterprise Resource Planning) เน่ืองจาก ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานและยงัไม่มีประสบการณ์มาก่อน จึงพบ
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในช่วงแรก ท าให้ไดท้ราบถึงกระบวนการท างานและรายละเอียดการจดัท า
เอกสารในหลายขั้นตอน ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ในดา้นวิชาการส าหรับ
นกัศึกษาสหกิจในรุ่นถดัไปไดท้ราบถึงกระบวนการท างานเอกสารท่ีเป็นระบบ ซ่ึงมีความส าคญัในการ
ด าเนินธุรกิจเป็นอยา่งมาก  
 
ค าส าคัญ : การออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของ การออกใบก ากบัภาษี รับโอนสินคา้ ใบเบิกสินคา้    
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Abstract 
Suksapan Omnoi is a manufacture and distributors of all type of school uniforms including scout 

uniforms and red cross uniforms. They also manufacture national flags and other items required by schools and 
government agencies. From training at this agency, the student worked in accounting. The duty included issuing 
invoice, issuing tax invoices, deliver goods, and good disbursement with ERP (Enterprise Resource Planning). 
The student had no experience and various problems and obstacles were encountered in the early stages. The 
student learned the work process and details of documenting in several steps and prepared a project to be useful 
in academics for students in the next generation to know the process of work in a systematic document, which 
is very important in business operation.  
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บทท่ี 1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

              เน่ืองดว้ยผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจท่ีร้านศึกษาภณัฑพ์าณิชยอ์อ้มนอ้ย องคก์ารคา้ของคุรุ

สภาในยคุตน้ๆ ไม่มีการรวบรวมประวติัความเป็นมาไวม้ากนกั มีเพียงแต่ประวติัของร้านศึกษาภณัฑ์

พาณิชยเ์ป็นร้านคา้เลก็ๆ 2 คูหา รวมอยูก่บัร้านไทยภตัตแ์ละร้านอมัพร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

ภายในอาคาร 9 ถนนราชด าเนินกลาง เปิดด าเนินการคร้ังแรกพร้อมกบัการเปิดถนนราชด าเนินกลางท่ีมี

การปรับปรุงใหม่ ในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2485 รัฐบาลไดส้ร้างอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยและสร้างอาคาร

ทนัสมยัขึ้นเหมือนๆ กนัทั้งสองฝ่ังของถนนราชด าเนินกลาง เป็นร้านจ าหน่ายสินคา้ประเภทหนงัสือ

เรียน เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์การศึกษา ท่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ คือ พล.ท.ประยรู ภมร

มนตรี เป็นผูจ้ดัการคนแรก และหลวงประเวศ วุฒิศึกษา เป็นผูจ้ดัการอีกท่านหน่ึง จนถึงวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2487 กรมอาชีวศึกษายงัมีโรงเรียนช่างพิมพว์ดัสังเวช ท่ีบางล าภูอีกแห่งหน่ึง เพื่อท าการสอน

วิชาช่างพิมพแ์ละพิมพห์นงัสือของราชการ การด าเนินกิจการไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เพราะเป็น

ช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง คุรุสภาจึงไดรั้บโอนกิจการของทั้งสองแห่งน้ีมา และเปล่ียนช่ือโรงเรียน

ช่างพิมพว์ดัสังเวชวิศยาราม เป็นโรงพิมพค์ุรุสภา ธุรกิจท่ีมีมาตั้งแต่เร่ิมแรกอีกอยา่งหน่ึง และเป็นกิจการ

ของร้านศึกษาภณัฑพ์าณิชยค์ือ การตดัเส้ือผา้ เคร่ืองแบบนกัเรียน ซ่ึงเม่ือเร่ิมตน้มีจกัรอยูเ่พียง 20 ตวั 

องคก์ารคา้ฯ ไดข้ยายกิจการ จนสามารถผลิตเคร่ืองแบบส าเร็จรูปนกัเรียนในระบบงานอุตสาหกรรม

และผลิตเคร่ืองแบบนกัเรียนทุกประเภท รวมทั้งเคร่ืองแบบลูกเสือ อนุกาชาด และยงัผลิตธงชาติ ธงต่างๆ 

ซ่ึงโรงเรียนและหน่วยราชการตอ้งการ งานดา้นน้ีไดข้ยายกิจการจนสามารถผลิตกระเป๋านกัเรียนได ้ ใน

เวลาต่อมาก็ขยายงานไปเป็นโรงงานท่ีถนนราชบพิธ แทนกิจการโรงพิมพซ่ึ์งยา้ยไปรวมท่ีลาดพร้าวแลว้ 

ต่อมาพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ไดบ้ญัญติัใหมี้หน่วยงานนิติบุคคลใน

ก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการ 2 หน่วยงาน คือ คุรุสภา ซ่ึงเป็นสภาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และ สกสค. ซ่ึงเป็นหน่วยงานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา "องคก์าร

คา้ของคุรุสภา" จึงไดถู้กโอนยา้ยไปขึ้นกบั สกสค. (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ

สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา) และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น "องคก์ารคา้ของ สกสค." (องคก์ารคา้
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ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา) ตั้งแต่นั้น

มาจนถึงปัจจุบนั 

              จากการท่ีไดเ้ขา้มาปฏิบติังานซ่ึงทางผูจ้ดัท าในฐานะนกัศึกษาสหกิจศึกษา สาขาบญัชี ไดเ้ขา้

ปฏิบติัโดยมีหนา้ท่ีหลกัเก่ียวกบั การออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของ การออกใบก ากบัภาษี รับโอนสินคา้

และเบิกสินคา้  ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เน่ืองจากผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานและยงัไม่

มีประสบการณ์มาก่อน จึงพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในช่วงแรก และเห็นวา่กระบวนการมีหลาย

ขั้นตอน ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานขึ้นมา เพื่อเป็นประโยชน์ในดา้นวิชาการส าหรับนกัศึกษาฝึกงานรุ่น

ต่อไปไดท้ราบถึงขั้นตอนการท างานจริง ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง         

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

  1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของ การออกใบก ากบัภาษี รับโอนสินคา้และเบิก

สินคา้  ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

  1.2.2 เพื่อศึกษาลกัษณะงานของการเบิกจ่ายตามแผนกงานระหวา่งท่ีท างาน 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

   1.3.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของ การออกใบก ากบัภาษี 

  ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

   1.3.2 ศึกษาขั้นตอนการรับโอนสินคา้และเบิกสินคา้ 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1.4.1 ทราบถึงขั้นตอนการออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของ การออกใบก ากบัภาษี รับโอนสินคา้และเบิก

สินคา้  ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

  1.4.2 ทราบถึงลกัษณะงานของการเบิกจ่ายตามแผนกงานระหวา่งท างาน 
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บทท่ี 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

      ใบก ากบัภาษี (Tax Invoice) คือเอกสารส าคญัท่ีถา้คุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือท่ีเรารู้จกักนัดี

ในนาม VAT (อาจเรียกอีกอย่างวา่ผูท่ี้อยูใ่นระบบ VAT) จะตอ้งออกใหก้บัผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการทุกคร้ัง

ท่ี มีการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินคา้หรือบริการท่ีคิดกบัลูกคา้และภาษีท่ีเก็บเพิ่ม

จากราคาสินคา้หรือบริการท่ีคิดกบัลูกคา้ ใบก ากบัภาษีมีอยู2่ ประเภทหลกั คือใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ และ

ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป   

       ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ คือเอกสารส าคญั ในอีกรูปแบบหน่ึงส าหรับกิจการท่ีเป็น “กิจการคา้ปลีก” ท่ี 

เป็นการขายใหก้บัผูบ้ริโภคโดยตรงหรือใหบ้ริการรายยอ่ยแก่บุคคลจา นวนมาก ใบก ากบัภาษีเตม็รูป คือ 

เอกสารหลกัฐานส าคญั ซ่ึงผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยทัว่ไปมีหนา้ท่ีตอ้งออกใหแ้ก่ผู ้

ซ้ือสินคา้หรือบริการ ซ่ึงใบก ากบัภาษีเตม็รูปจะตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี(มาตรา 86/4)  

1. ค า วา่ “ใบก ากบัภาษี”

2. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ

3. ช่ือท่ีอยูข่องผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ

4. ช่ือท่ีอยูข่องผูซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการ

5. หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษีและหมายเลขล าดบัของเล่ม (ถา้มี)

6. วนั เดือน ปีท่ีออกใบก ากบัภาษี  

7. ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ

8. จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีค  านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ โดยใหแ้ยกออกจากมูลค่าของ

สินคา้หรือของบริการใหช้ดัแจง้ โดยปกติแลว้ผูซ้ื้อสินคา้ทัว่ไปไม่มีความจ าเป็นจะตอ้งใชใ้บก ากบัภาษี

เตม็รูปแบบเวน้แต่ 

1. เพื่อเป็นหลกัฐานในการเบิกค่าสินคา้หรือบริการนั้นกบัหน่วยตน้สังกดั

2. เพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนัการซ้ือขายสินคา้และความเป็นเจา้ของสินคา้ กรณีสินคา้มีมูลค่าสูงหรือมี

บริการหลงัการขายเช่น คอมพิวเตอร์
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3. กรณีซ้ือสินคา้และบริการเพื่อการคา้อาจน าหลกัฐานน้ีไปใชใ้นการขอรับภาษีมูลค่าเพิ่มคืน หากเขา้

ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป มีรายการท่ีตอ้งจดัท าเพิ่มขึ้นจากรายการ

ดงักล่าวขา้งตน้ คือ

 3.1. รายการเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีหรือผูรั้บบริการ 

 3.2. รายการคา้วา่ “ส านกังานใหญ่” หรือ “สาขาท่ี ...” ซ่ึงเป็นสถานประกอบการตามท่ีปรากฎ

ในใบ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.20) ของผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการ 

 3.3. รายการคา้วา่ “ส านกังานใหญ่” หรือ “สาขาท่ี ....” ซ่ึงเป็นสถานประกอบการตามท่ีปรากฎ

ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)ของผูซ้ื้อหรือผูรั้บบริการ ขอ้ความค าวา่ “ส านกังานใหญ่” และ 

“สาขาท่ี.... ตามขอ้ 2 และขอ้ 3 จะตีพิมพจ์ดัท าดว้ยคอมพิวเตอร์ประทบัตรายาง เขียนดว้ยหมึก พิมพดี์ด

หรือท าใหป้รากฏขึ้นดว้ยวิธีการอ่ืนใดในลกัษณะ ท านองเดียวกนัก็ได”้ หมายเหตุ ถา้ผูซ้ื้อสินคา้ หรือ

ผูรั้บบริการไม่ไดเ้ป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผูข้าย สินคา้หรือผูใ้หบ้ริการก็ไม่

จ าเป็นตอ้งระบุเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูซ้ื้อสินคา้ หรือผูใ้หบ้ริการนั้นไวใ้นใบก ากบัภาษีแต่

อยา่งใด  

4. วิธีการจดัท ารายการในใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูปแบบ

1. ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูปแบบตอ้งจดัท าเป็นภาษาไทยหรือจดัท าเป็นภาษาองักฤษทั้งฉบบั หรือ

ภาษาไทยบางรายการและภาษาองักฤษบางรายการก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุมติัต่ออธิบดี กรมสรรพากร

2. หน่วยเงินตราในใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูปแบบตอ้งเป็นหน่วยเงินตราไทยหากเป็นผูป้ระกอบการ ฯ

ประสงคจ์ะออกใบก ากบัภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศจะตอ้งไดรั้บอนุมติั

จากอธิบดีกรมสรรพากรก่อน

3. ใบก ากบัภาษีตอ้งมีรายการครบถว้น

4. รายการในใบก ากบัภาษีเต็มรูปแบบจะตอ้งไม่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงไม่วา่จะเป็นการขดู ขีด ฆ่า ลบ

โดยยางลบหรือใชย้าหมึกลบ ตกแต่ง ต่อเติม หากมีการเปล่ียนแปลงภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีซ้ือ

ดงักล่าวถือเป็นภาษีซ้ือตอ้งห้าม
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หลกัเกณฑก์ารยกเลิกใบก ากบัภาษีฉบบัเดิมแลว้ออกเป็นฉบบัใหม่  

1. ผูป้ระกอบการจดทะเบียนซ่ึงจดัท าใบก ากบัภาษีโดยมีรายการในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั ไม่ถูกตอ้ง

ครบถว้นเม่ือไดรั้บการร้องขอใหย้กเลิกใบก ากบัภาษีฉบบัเดิมและจดัท าใบก ากบัภาษีใหม่ท่ีถูกตอ้ง ให้

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี

 ก. เรียกคืนใบก ากบัภาษีฉบบัเดิมและน ามาประทบัตรา “ยกเลิก” หรือขีดฆ่าแลว้เก็บ รวบรวม

ไวก้บัส าเนาใบก ากบัภาษีฉบบัเดิม  

ข. จดัท าใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่ซ่ึงเป็นเลขท่ีใหม่แต่จะตอ้งลง วนั เดือน ปีใหต้รงกบัวนั เดือน ปี

ตามใบก ากบัภาษีฉบบัเดิม  

 ค. หมายเหตุไวใ้นใบก ากบัภาษีฉบบัใหม่วา่ “เป็นการยกเลิกและออกใบก ากบัภาษี ฉบบัใหม่

แทนฉบบัเดิม เลขท่ี... เล่มท่ี ...” และหมายเหตุการณ์ยกเลิกใบก ากบัภาษีไว ้ในรายงานภาษีขายของเดือน

ภาษีท่ีจดัท าใบก ากบัฉบบัใหม่ดว้ย การเก็บรักษาใบก ากบัภาษี ใบก ากบัภาษีส าเนาใบก ากบัภาษีใหเ้ก็บ

ไว ้ ณ สถานประกอบการท่ีจดัท า ใบก ากบัภาษีหรือสถานประกอบการท่ีอ่ืนท่ีอธิบดีกรมสรรพากร

ก าหนดเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดจ้ดัท า และในกรณีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนเลิกการ

ประกอบกิจการให้เก็บรักษาต่อไปน้ี 2 ปี 5  

การจดัท ารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม การจดัท ารายการเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับผูป้ระกอบการจด

ทะเบียนรูปแบบมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายการเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม ดงัน้ี 

1) รายงานภาษีขาย

2) รายงานภาษีซ้ือ

3) รายงานสินคา้และวตัถุดิบ ใบแจง้หน้ีและใบเสร็จรับเงิน

ใบแจง้หน้ีหรือใบวางบิล(Invoice)คือเอกสารท่ีออกโดยบริษทัผูข้ายสินคา้ เพื่อแจง้หน้ีใหก้บัผูซ้ื้อฟ

สินคา้ ท่ียงัไม่ไดช้ าระเงินหรือแจง้ ในวนัครบก าหนดช าระเงินเงิน

ประกอบดว้ยขอ้มูลส าคญั เช่น ช่ือสถานประกอบการ , ท่ีอยู ่ , เบอร์ติดต่อ , ช่ือผูซ้ื้อ , วนัท่ี , เลขท่ี

ประจ าตวัผูเ้สียภาษี(ถา้ มี) , รายละเอียดผูรั้บสินคา้ /ผูส่้งสินคา้ เป็นตน้ และเช่ือมโยงกบัขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น

กิจกรรม , บนัทึกยอ่และส่ิงท่ีแนบผูใ้ชส้ามารถพิมพ ์, บนัทึกใบแจง้หน้ีในรูป Excel , CSV และ PDF ได้

ลูกหน้ี( Receivable) หมายถึง สิทธิเรียกร้องท่ีกิจการต่อบุคคลอ่ืนในการท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีใน

รูปของเงินสด สินทรัพยอ่ื์น หรือบริการ ซ่ึงสิทธิดงักล่าวเกิดขึ้นเน่ืองจากกิจการขายสินคา้ ใหบ้ริการ

หรือใหบุ้คคลอ่ืนกูยมืเงิน  
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ประเภทของลูกหน้ี กิจการสามารถจดัประเภทของลูกหน้ีท่ีเกิดขึ้นไดเ้ป็น 2 ประเภท คือลูกหน้ีการคา้

และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีการคา้ (Account Receivable หรือ Trade Accounts Receivable) 

หมายถึงลูกหน้ีท่ีเกิดจากการ ด าเนินการคา้ตามปกติของกิจการไม่วา่จะเป็นการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ

หรือใหบ้ริการ  

ลูกหน้ีอ่ืน (Other Receivable) หมายถึงลูกหน้ีท่ียงัไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินการคา้ตามปกติของธุรกิจ

(นกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต,2544หนา้72)ดงันั้นลูกหน้ีอ่ืนจึงเป็นลูกหน้ีท่ีไม่ไดเ้กิดจากการ ขาย

สินคา้หรือการใหบ้ริการตามปกติของกิจการลูกหน้ีท่ีจดเัป็นลูกหน้ีอ่ืนของกิจการ เช่น ลูกหน้ีเงินให้

กูย้มื แก่พนกังานหรือกรรมการรายไดอ่ื้นคา้งรับ ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินมดัจ าการซ้ือสินคา้ลูกหน้ี 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ีไดรั้บการคืนจ ากกรมสรรพากร เป็นตน้  

การรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานการบญัชี  

การรับรู้รายได ้ กิจการรับรู้รายไดใ้นงบก าไรขาดทุนเม่ือมีความแน่นอนท่ีประโยชน์เชิงธุรกิจ

ในอนาคตเพิ่มขึ้นเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยห์รือการลดลงของหน้ีสินและสามารถวดัค่าของ

ประโยชน์เชิงธุรกิจใน อนาคตไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเช่นกิจการขายสินคา้โดยปกติจะรับรู้รายไดเ้ม่ือส่งมอบ

สินคา้ใหลู้กคา้แลว้ หรือกิจการใหบ้ริการจะรับรู้รายไดเ้ม่ือใหบ้ริการเรียบร้อยแลว้การรับรู้รายได้

ค่าใชจ่้าย กิจการจะรับรู้ค่าใชจ่้ายใบงบก าไรขาดทุน เม่ือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตลดลง

เน่ืองจากการ ลดลงของสินทรัพยห์รือการเพิ่มขึ้นของหน้ีสินและเม่ือสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

กิจการสามารถรับรู้ค่าใชจ่้ายโดยใชเ้กณฑ ์ต่าง ๆ ดงัน้ี  

1)เกณฑก์ารจบัคู่รายไดก้บัค่าใชจ่้ายตามเกณฑน้ี์ก าหนดให้กิจการรับรู้รายไดพ้ร้อมกบัรับรู้

ค่าใชจ่้ายจากรายการหรือเหตุการณ์ทางบญัชีเดียวกนัเช่นกิจการรับรู้ตน้ทุนขายพร้อมกบัรายไดท่ี้เกิด

จากการขายสินคา้รับรู้ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัสินคา้ในงวดบญัชีเดียวกนั  

เช่น กิจการรับรู้ตน้ทุนการขายพร้อมกบัรายไดท่ี้เกิดจากการขายสินคา้รับรู้ค่าใชจ่ายในการ

รับประกนัสินคา้ในงวดเดียวกนักบัท่ีมีการขายสินคา้  

2)เกณฑก์ารปันส่วนอยา่งเป็นระบบและสมเหตุสมผลเม่ือกิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จาก

การใชสิ้นทรัพยใ์นหลายรอบระยะเวลาบญัชีและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นไม่มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัรายได้

กิจการจะรับรู้ค่าใชจ่้ายนั้นในงบก าไรขาดทุนโดยอาศยัเกณฑใ์นการปันส่วนท่ีมีระบบตวัอยา่ง เช่น การ

คิดค่าเส่ือม ราคาของสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 



7 
 
 เป็นตน้  

กิจกาควรรับรู้ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนทนัทีเม่ือรายจ่ายน้นัไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตหรือไม่เขา้เง่ือนไขของการรับรู้สินทรัพยเ์ช่น ค่าโฆษณาค่าใชจ่้ายในการวิจยั เป็นตน้ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สุนทรี ศรีไทย(2552)ไดศึ้กษาเร่ืองความตอ้งการพฒันาความรู้ทางการบญัชีของบุคลากร ส่วนการ 

คลงั สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางโดยการออกแบบ สอบถามกบักลุ่ม

ประชากรคือหวัหนา้ส่วนการคลงัเจา้พนกังานการเงินและบญัชีเจา้หนา้ท่ีการเงิน และบญัชีนกัวิชาการ

เงินและบญัชีและผูช่้วยเจา้พนกังานการเงินและบญัชีสังกดัองคก์ารบริหาร ส่วนต าบลในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัล าปางจ านวน 33 ราย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในดา้นการบนัทึก

บญัชีการจดท าทะเบียนและการจดัท ารายงานในระดบัมากนอกจากน้ียงัมีความตอ้งการพฒันาความรู้

ดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ดา้นการใชโ้ปรแกรม ส าเร็จรูปทางการบญัชีการควบคุมภายใน และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีความสนใจพฒันาความรู้วิธีการเขา้รับการอบรม สัมมนา และการศึกษาต่อเน่ืองระยะ

สั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และเห็นวา่วนัและระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรมควร

เป็นวนัท าการและระยะเวลา 5 วนั 

สุตราวดี บวัเทศ (2547)ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีใน

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการใชโ้ปรแกร

ส าเร็จรูปทางการบญัชีรวมถึงทศันคติของผูจ้ดัการฝ่ายการบญัชีหรือสมุห์บญัชีและพนกังานบญัชีท่ีมีต่อ

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีในปัจจุบนัซ่ึงผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้ง2กลุ่มมีความเห็นท่ี

เหมือนกนัวา่ปัจจยัดา้นขอบเขตการใชง้านของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัการ

เลือกซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีมากท่ีสุด ทางดา้นกลุ่มผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีหรือสมุห์บญัชีเห็นวา่

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์รองลงมาอีก 2ล าดบั คือปัจจยัรายไดร้วม และปัจจยัขนาดของกิจการ ส่วนกลุ่ม

พนกังานบญัชีเห็นวา่ ปัจจยัขนาดของกิจการและปัจจยัลกัษณะของธุรกิจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัรองลงมา

ตามล าดบัทางดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 

กลุ่ม ไดรั้บประโยชน์ดา้นความ 
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ถูกตอ้งและดา้นความน่าเช่ือถือของขอ้มูลมากท่ีสุด ทางดา้นบญัชีและอุปสรรคท่ีพบจากการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2กลุ่ม มีปัญหาดา้นผูใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป

ทางการบญัชีขาดความรู้ความสามารถเขา้ใจในการใชง้านโปรแกรมมากท่ีสุด 

กาญจน์กนกเพิ่มสันติธรรม (2544) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบการจดัทางบญัชีตาม หลกัการบญัชี

ท่ีรับรองโดยทัว่ ไปกบัหลกัเกณฑท์างภาษีอากรนิติบุคคล พบวา่ในการบนัทึกมูลค่า สินทรัพยใ์นบญัชี

ประมวลรัษฎากรกา หนดให้บน ั ทึกในราคาท่ีไดสิ้นทรัพยน์ั้นมาโดยหา้มไม่ให้ตีราคาสินทรัพยเ์พิ่มขึ้น

แต่ทางบญัชีสามารถเปล่ียนแปลงราคาใหม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความเหมาะสมทางธุรกิจส าหรับสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศไดมี้การก าหนดอตัราแลกเปล่ียนมาตอ้งใชใ้นการแปลงค่าเป็น

เงินตราไทย ณ วนัส้ินงวดบญัชีกรณีเง่ือนไขท่ีเก่ียวกบัรายไดน้กักฎหมายภาษีอากรไดก้ าหนดใหเ้งินได้

บางประเภทถือเป็น รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ทั้ง ๆ ท่ีไม่ใช่รายไดต้ามค่านิยามในแม่บทการ

บญัชีเงินไดบ้า้งประเภทกฎหมายภาษีอากร ยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งน ามารวมค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีแต่

ทางบญัชีตอ้งแสดงเป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทุนนอกจากน้ีประเด็นทางดา้นค่าใชจ่้ายกฎหมายภาษี

อากรไดจ้ ากดัการหักรายจ่ายบางประเภทท่ีตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดรายจ่ายบางประเภทถูก

หา้มไม่ใหห้กัจากเงินไดแ้ละรายจ่ายบางประเภทกฎหมายภาษีอากรยอมให้หกัเพิ่มขึ้นไดซ่ึ้งทาง

หลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปจะรับรู้ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนไดเ้ม่ือเป็นไปตามค่านิยาม และมี

หลกัฐานสนบัสนุนการลงบญัชีหลกัเกณฑท์างภาษีอากรจะใหห้ลกัการเดียวกนักบัการบนัทึกตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปจะมีรายการท่ีหลกัเกณฑท์างภาษีอากรไดก้ าหนดเง่ือนไขการค านวณ

ไวเ้ป็นการเฉพาะทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บภาษีและเพื่อความเป็นธรรมในการจดัเก็บภาษี 

อ านวย ชยัพฒัน์ (2544) ไดศึ้กษาปัญหา-อุปสรรคและแนวทางแกไ้ขระบบภาษีมูลค่าเพิ่มพบวา่

ปัญหาและอุปสรรคท่ี์ส าคญั คือ ปัญหาดา้นการบริหารจดัเก็บของกรมสรรพากรหรือหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์การควบคุมการเสียภาษี ขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีการใน

การเสียภาษีซบัซอ้นยุง่ยากบทลงโทษทางกฎหมายไม่รุนแรงพอและไม่ไดด้ าเนินการอยา่งจริงจงั

เด็ดขาด เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติับางส่วนขาดคุณธรรมและจริยธรรม ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคขาดความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอยา่งถูกตอ้งและขาดจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็น

ทางผลการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การขอคืน ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเป็นเทจ็ และการน าใบก ากบัภาษีปลอมมา

ใชใ้นระบบ เพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีแนวทางแกไ้ขโดยมุ่งเนน้ท่ีสาเหตุของปัญหาคือ ดา้นการ

บริหารจดั เก็บของกรมสรรพากร ดา้นผูป้ระกอบการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัและดา้นผูบ้ริโภค 
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รัชนี แสงศิริ(2544) ไดศึ้กษาความตอ้งการในการพฒันาความรู้ทางการบญัชีของผูป้ระกอบการ

วิชาชีพบญัชีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง พบวา่ ผูป้ระกอบการวิชาชีพส่วนใหญ่มีความตอ้งการ

พฒันาความรู้เก่ียวขอ้งกบัการบญัชีโดยความรู้ทางบญัชีท่ีตอ้งการพฒันามากท่ีสุด คือ มาตรฐานการ

บญัชีสาเหตุของการตอ้งการพฒันาความรู้เพื่อใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงวิชาชีพส าหรับปัญหาของการ

พฒันาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีของผูป้ระกอบการวิชาชีพ คือ ความไม่พร้อมเร่ืองเวลาในดา้น

สถานภาพของการพฒันาในช่วง1 ปี ผูป้ระกอบการวิชาชีพ ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ขา้รับการอบรมเพื่อพฒันา

ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีกลุ่มท่ีเขา้รับการพฒันาความรู้มากท่ีสุด คือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเม่ือ

จ าแนกตามกลุ่มวิชาชีพพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

นกัวิชาการเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจตอ้งการพฒันาความรู้เร่ือง เทคโนโลยี

สารสนเทศรวมถึงโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีส่วนผูรั้บจา้งท าบญัชีตอ้งการพฒันาความรู้เร่ืองภาษี

อากรพนกังานบญัชีในธุรกิจเอกชนตอ้งการพฒันาเร่ืองมาตรฐานการบญัชีขอ้เสนอแนะในการพฒันา

ความรู้เก่ียวขอ้งกบัการบญัชีของผูป้ระกอบการวิชาชีพการบญัชีผูป้ระกอบการวิชาชีพการบญัชีควรมี

การเขา้รับการอบรมพฒันาความรู้ทางการบญัชี 

อยา่งสม ่าเสมอ โดยการเขา้รับการอบรม สัมมนาการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้นเพื่อสามารถนาความรู้ท่ี

ไดรั้บไปใชใ้นการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 



บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ      : ศึกษาภณัฑพ์านิชย ์ออ้มนอ้ย 

สถานท่ีตั้ง  : 202 หมู่ 12 ซอยเพชรเกษม 87  ถนนเพชรเกษม  ต.ออ้มนอ้ย 

   อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  74130 

โทรศพัท ์  : 0 2420 7095-8 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

องคก์ารคา้ของคุรุสภา ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2493 โดยพระราชบญัญติัครู พุทธศกัราช 

2488 มาตรา 5(3) ก าหนดวตัถุประสงคห์ลกั เพื่อจดัหาผลประโยชน์ใหแ้ก่คุรุสภา และเพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่การศึกษา โดยรวมกิจการของร้านศึกษาภณัฑพ์าณิชยแ์ละโรงพิมพค์ุรุสภาเขา้ดว้ยกนั 

ต่อมาไดซ้ื้อโรงพิมพโ์สภณพิพฒันากรท่ีราชบพิธอีกแห่งหน่ึง และเปล่ียนช่ือโรงพิมพท์ั้งสองเป็นโรง

พิมพค์ุรุสภาพระสุเมรุและโรงพิมพค์ุรุสภาราชบพิธ เร่ิมด าเนินการดว้ยงเงินกูย้มืจากแหล่งต่างๆ รวม 1 

ลา้นบาท และไดท้ยอยช าระคืนจนหมดในปี พ.ศ.2511 องคก์ารคา้ของคุรุสภาไม่ไดรั้บเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล มีภารกิจหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคือ การพิมพต์ าราเรียน ส่ือการเรียน การผลิตอุปกรณ์

การศึกษา การคา้ขาย และการบริการธุรกิจ  

 มีผูจ้ดัการองคก์ารคา้ของคุรุสภาเป็นผูบ้ริหาร และต่อมาเปลี่ยนช่ือต าแหน่งจากผูจ้ดัการ

องคก์ารคา้ของคุรุสภาเป็น "ผูอ้  านวยการองคก์ารคา้ของคุรุสภา"ต่อมาพระราชบญัญติัสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ไดบ้ญัญติัใหมี้หน่วยงานนิติบุคคลในก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการ 2 

หน่วยงาน คือ คุรุสภา ซ่ึงเป็นสภาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ สกสค. ซ่ึงเป็น

หน่วยงานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา "องคก์ารคา้ของคุรุสภา" จึงไดถู้ก

โอนยา้ยไปขึ้นกบั สกสค. (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา) และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น " องคก์ารคา้ของ สกสค." (องค์การคา้ของส านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา) ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั 

ปัจจุบนัร้านศึกษาภณัฑพ์าณิชยมี์ทั้งหมด 7 สาขา ไดแ้ก่  ร้านศึกษาภณัฑพ์าณิชยล์าดพร้าว ร้าน

ศึกษาภณัฑพ์าณิชยร์าชบพิธ ร้านศึกษาภณัฑพ์าณิชย ์สกสค.(คุรุสภาเดิม) ร้านศึกษาภณัฑพ์าณิชยส์ตรีท 

ร้านศึกษาภณัฑพ์าณิชยท์อ้งฟ้าจ าลอง ร้านศึกษาภณัฑพ์าณิชยอิ์มพีเรียลเวิร์ดส าโรง และร้านศึกษาภณัฑ์

พาณิชยอ์อ้มนอ้ย นอกจากน้ียงัดูแลรับผิดชอบสถานีบริการน ้ามนั จงัหวดัอุตรดิตถ ์
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

1. นางสาววรัณญา สุพรรณ์

ต าแหน่งนกัศึกษาฝึกงาน (แผนกบญัชี)

ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

1. การออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของใหลู้กคา้

2. ออกใบก ากบัภาษีใหลู้กคา้

3. รับโอนสินคา้และเบิกสินคา้

4. โทรเช็คแจง้การช าระเงินของลูกคา้

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา

คุณ เรณู เจริญขุน ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้แบบเรียน

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤภาคม 2565 ถึงวนัท่ี 2กนัยายน 2565 รวมระยะเวลาในการปฏิบติังาน

16 สัปดาห์
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

3.7.1 คดัเลือกหวัขอ้โครงงานและศึกษาหวัขอ้โครงงาน 

คิดหวัขอ้โครงงานท่ีสนใจและน าามาคดัเลือกอีกทีเม่ือไดห้วัขอ้โครงงานแลว้ก็ศึกษาขอ้มูล 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้โครงงาน โดยการสอบถามจากพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อท าความเขา้ใจในรายละเอียด

ท่ีเก่ียวของ้กบกัารด าเนินงาน 

3.7.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลและศึกษาระบบของโปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) 

เม่ือเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานแลว้เร่ิมเก็บรวบรวมขอ้มูลและเอกสารต่างๆ ท่ีใชใ้นการจดัท าเล่ม

โครงงานและศึกษาระบบของโปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning)วา่มีขั้นตอนในการบนั 

ทึกขอ้มูลอยา่งไรเพื่อใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการท างานของโปรแกรมทางบญัชี 

3.7.3 จดัท าเอกสารน าขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมมาเรียบเรียงเน้ือหาและจดัท าเป็นเอกสาร เพื่อส่งให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจความถูกตอ้งเป็นระยะๆ 

3.7.4 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 
1. คดัเลือกหวัขอ้โครงงานและศึกษา
หวัขอ้โครงงาน 

    

2. เก็บรวบรวมขอ้ มูลและศึกษาระบบ
โปรแกรมทางบญัชี 

    

3. จดัท าเอกสาร     
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บทท่ี4 

ผลการปฏิบัติงาน 

 

ขั้นตอนการจดัท าการออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของ การออกใบก ากบัภาษี รับโอนสินคา้และเบิกสินคา้  

ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)  มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

4.1 ขั้นตอนการออกใบแจ้งหนีห้รือใบส่งของ 

-เร่ิมจากใบเสนอราคา หลงัจากท่ีคุยรายละเอียดกบัลูกคา้ กรณีตวัอยา่ง“โรงเรียนวดัศรีส าราญราษฎร์

บ ารุง” 

 - บริษทัไดจ้ดัส่งใบเสนอราคาโดยใช ้โปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning)ในการพิมพ ์
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ขอ้มูลฝ่ายผูป้ระกอบการ (ผูอ้อกเอกสารใบบางบิล/ใบแจง้หน้ี) 

1. ช่ือและท่ีอยูบ่ริษทั

2. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี และส านกังานสาขา

3. เบอร์ติดต่อบริษทัและเบอร์แฟกซ์

4. เลขท่ีใบวางบิล

5. ลายมือช่ือผูว้างบิล และ ระบุวนัท่ีท่ีออกเอกสาร

ขอ้มูลฝ่ายลูกคา้ (ผูรั้บใบวางบิล/ใบแจง้หน้ี)

1. ช่ือและท่ีอยูบ่ริษทั

2. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี และส านกังานสาขา

3. รายละเอียดของสินคา้/บริการ ท่ีสั่งซ้ือหรือใหบ้ริการ พร้อมระบุยอดรวม

4. วนัครบก าหนดช าระเงิน

5. ลายมือช่ือผูรั้บวางบิล และระบุวนัท่ีท่ีรับเอกสาร
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กระบวนการในการออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของ 

4.1.1 กระบวนการในการออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

-คล๊ิกเมา้ส์ไปยงัโปรแกรม google Chrome

-เขา้ระบบสู่สาระสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรขององคก์รองการคา้ของ สกสค.

4.1.2 กระบวนการในการออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

-ใส่รหสั password  และ Username เพื่อเปิดเขา้สู่ระบบ
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4.1.3 กระบวนการในการออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

-เขา้ไปท่ีระบบบญัชี

-คล๊ิกเมา้ส์ไปท่ี สมุดรายงานทางบญัชี (สาขา)

4.1.4 กระบวนการในการออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

-เขา้ไปท่ี ใบแจง้หน้ี/ใบส่งของ
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4.1.5 กระบวนการในการออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

-เลือกรายการ ท่ีอนุมติัแลว้

-กดใบแจง้หน้ีตน้ฉบบั

4.1.6 กระบวนการในการออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

-ตรวจสอบเอกสาร ตน้ฉบบั
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4.1.7 กระบวนการในการออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

-เลือกพิมพเ์อกสารตน้ฉบบั

4.1.8 กระบวนการในการออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

-ตรวจสอบเอกสาร ส าเนา
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4.1.9 กระบวนการในการออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

-เลือกพิมพเ์อกสาร ส าเนา
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4.2 ขั้นตอนการออกใบก ากบัภาษี 

-กรณีการมีการขาย บริษทัตอ้งออกใบก ากบัภาษีเม่ือไดรั้บช าระค่าบริการหรือวนัท่ีส่งมอบสินคา้

ใชจุ้ดของการจ่ายเงินเป็นเกณฑ์

- พิมพใ์บก ากบัภาษีออกมา 2 ชุด หลงัจากนั้นประทบัตรา บริษทัจะน ามาเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อการ

รับเงิน

ส่วนอีก1ชุดทางลูกคา้ เก็บไว้

-ออกใบก ากบัภาษีเม่ือส่งมอบงาน การออกใบเสร็จบริษทัจะมีไฟลข์องลูกคา้ไวใ้นโปรแกรม ERP

(Enterprise Resource Planning)

โดยจะแยกไฟลตต์ามบริษทัหรือส านกังานเอาไวซ้ึ้งในไฟลตจ์ะมีฟอร์มใบเสร็จรับเงินใบก ากบัภาษี

ลูกคา้ไว้

แลว้แกไ้ขร้ายละเอียดเช็คตรงเลขท่ีใบเสร็จ วนัท่ีออกใบเสร็จ เลขใบก ากบัภาษีจะออกใบเสร็จจ านวน

เงินท่ีตรงกบัใบแจง้หน้ีการพิมพใ์บก ากบัภาษีทางบริษทัจะใชโ้ปรแกรม ERP (Enterprise Resource

Planning)ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี

รูปท่ี 4.2.1 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม  ERP (Enterprise Resource Planning) ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี   

-คล๊ิกเมา้ส์ไปยงัโปรแกรม google Chrome

-เขา้ระบบสู่สาระสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรขององคก์รองการคา้ของ สกสค.
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รูปท่ี 4.2.2 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี  

-ใส่รหสั password  และ Username เพื่อเปิดเขา้สู่ระบบ

รูปท่ี 4.2.3 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี 

-เขา้ไปท่ีระบบจ าหน่ายและการตลาด

-คล๊ิกเมา้ส์ไปท่ี Pos เพื่อออกใบก ากบัภาษี
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รูปท่ี 4.2.4 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี 

-กรอกขอ้มูล  เลขท่ีขาย วนัท่ี สาขา  

-คล๊ิกเมา้ส์ไปท่ีออกใบกบัก าภาษี  

 

รูปท่ี 4.2.5 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี 

-กรอกขอ้มูลลูกคา้  

-เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีลูกคา้ ช่ือ ท่ีอยู ่ใหเ้รียบร้อย 
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รูปท่ี 4.2.6 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี 

-เช็คขอ้มูลให้เรียบร้อย

รูปท่ี 4.2.7 ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) ในการพิมพใ์บก ากบัภาษี 

-กดพิมพใ์บก ากบัภาษี

4.3.8 หลงัจากนั้นท าการปร๊ินออกมา 2 ใบ ใบแรกประทบัตราบริษทัลงในตน้ฉบบั ลงลายมือช่ือ

พนกังานบญัชีลงในใบเสร็จใหไ้วก้บัลูกคา้ ใบท่ีสองส าเนาเก็บไวใ้นแฟ้มของบริษทั แนบพร้อมบิลท่ี

ลูกคา้จ่ายเงินมาแลว้ สุดทา้ย เก็บไวใ้นแฟ้มของฝ่ายบญัชี พร้อมแนบส าเนา 
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บิลใชแ้นบกบัส าเนา 

4.3.9 แฟ้มใบเสร็จจะเก็บ รวบรวมทุกๆเดือนเพื่อส่งใหส้ านกังานบญัชีตรวจสอบ 
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รายละเอียดใบก ากบัภาษีเตม็รูปแบบ 

1. เห็นค าวา่“ใบก ากบัภาษี ” ชดัเจน

2. มีเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รวมถึงช่ือและท่ีอยูข่องผูข้าย

3. ช่ือและท่ีอยูข่องผูซ้ื้อ

4. เลขท่ีใบก ากบัภาษี  

5. ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และจ านวนเงิน

6. แยกแสดงจ านวน VAT แยกใหเ้ห็นชดัเจน

7. วนั เดือน ปี ท่ีออก

8. ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด บงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบการ

8.1 ระบุ “ส านกังานใหญ่”หรือ“สาขาท่ี…..” ของผูข้าย 

8.2 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูซ้ื้อ (โดยเฉพาะผูซ้ื้อท่ีอยูใ่นระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

8.3 ระบุ “ส านกังานใหญ่”หรือ“สาขาท่ี…” ของผูซ้ื้อ 
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4.3 ขั้นตอนการรับโอนสินค้า 

การรับโอนสินคา้คงคลงัในใบสั่งไปยงัทะเบียนการเคล่ือนยา้ยของสินคา้จากสถานท่ีหน่ึงใน

คลงัสินคา้อ่ืน คุณจ าเป็นตอ้งมีการบนัทึกโอนยา้ยสินคา้เขา้คลงัสามารถอา้งอิงเอกสารจากการโอนยา้ย

สินคา้ออกคลงัได ้

เม่ือบนัทึกรายการโอนเขา้คลงัแลว้ สินคา้และวตัถุดิบจะเพิ่มยอด Stock ใหท้นัที 

กรณีท่ีอา้งอิงเอกสาร โอนสินคา้ออกคลงัมาบนัทึกโอนยา้ยสินคา้เขา้คลงั จ านวนสินคา้ของสินคา้ ท่ี

โอนยา้ยเขา้คลงัสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามจ านวนท่ีโอนเขา้จริง 

รองรับการบนัทึกโอนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบเขา้คลงั ไดร้องรับสินคา้ท่ีมีบาร์โคด้ (Barcode) 

4.3.1 กระบวนการในการรับโอนสินคา้ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

-คล๊ิกเมา้ส์ไปยงัโปรแกรม google Chrome

-เขา้ระบบสู่สาระสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรขององคก์รองการคา้ของ สกสค.
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4.3.2 กระบวนการในการรับโอนสินคา้ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

-ใส่รหสั password  และ Username เพื่อเปิดเขา้สู่ระบบ

4.3.3 กระบวนการในการรับโอนสินคา้ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

-เขา้ไปท่ีระบบคลงัพสัดุ

-คล๊ิกเมา้ส์ไปท่ี รับพสัดุ

-คล๊ิกรับพสัดุจากการโอน
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4.3.4 กระบวนการในการรับโอนสินคา้ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

-คล๊ิกเมา้ส์ไปท่ี เลขท่ีใบโอน

-กดคน้หา

-เลือก ยนืยนัรับพสัดุ

4.3.5 กระบวนการในการรับโอนสินคา้ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 

-เช็คขอ้มูลให้เรียบร้อย

-เสร็จส้ินขั้นตอน
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4.4 ขั้นตอนการเบิกสินค้า  

ใบเบิกส้ินคา้เป็นเอกสารท่ีใชใ้นการเบิกสินคา้ออกจากคลงัและไม่เก่ียวขอ้งขอ้งกบัการตั้งหน้ี เช่นเบิก

วสัดุ ออกไปเพื่อใช ้เป็นการบนัทึกตรงวิธีน้ีไม่ จ าเป็นตอ้งใสราคาสินคา้ 

ใหร้ะบุแต่จ านวน เน่ืองจากระบบระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)   

จะค านวณตน้ทนของวสัดุให้เองโดยอตัโนมติัเม่ือเรียกประมวลผลในรายงานของระบบสินคา้คงคลงัซ่ึง

จะมี วิธีการค านวณตน้ทุนให้ในระบบ  

4.4.1 กระบวนการออกใบเบิกสินคา้ /ใบโอนวสัดุ ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)  

-เขา้ไปท่ีระบบคลงัพสัดุ

-คล๊ิกเมา้ส์ไปท่ี ใบเบิกพสัดุ
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4.4.2 กระบวนการออกใบเบิกสินคา้ /ใบโอนวสัดุ ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)  

-เลือกกรอกขอ้มูล คลงัพสัดุ

-คลงัท่ีรับโอน

-เลขท่ีใบโอน

-วนัท่ีขอโอน

-หน่วยงานตน้ทาง

-หน่วยงานปลายทาง

-ผูข้อโอน

-ต าแหน่ง

-เช็คขอ้มูลเรียบร้อยแลว้  กดเพิ่มรายการพสัดุท่ีโอน

4.4.3 กระบวนการออกใบเบิกสินคา้ /ใบโอนวสัดุ ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)  

-เลือกกรอกขอ้มูล ช่ือพสัดุ

-รหสัพสัดุ

-กดเลือกคลงัพสัดุ  ท่ีตอ้งการเบิกพสัดุ
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4.4.4 กระบวนการออกใบเบิกสินคา้ /ใบโอนวสัดุ ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)  

-เช็คขอ้มูลใหถู้กตอ้ง แลว้กดบนัทึกชัว่คราว

4.4.5 กระบวนการออกใบเบิกสินคา้ /ใบโอนวสัดุ ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)  

-กดเคร่ืองหมาย เพื่ออนุมติัการโอนพสัดุ
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4.4.6 กระบวนการออกใบเบิกสินคา้ /ใบโอนวสัดุ ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)  

-เลือกส่งออก PDF

4.4.7 กระบวนการออกใบเบิกสินคา้ /ใบโอนวสัดุ ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)  

-พิมพใ์บโอนสินคา้
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ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ



บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากคณะผูจ้ดัท าโครงงานไดป้ฏิบติังานท่ี ศึกษาภณัฑพ์าณิชยส์าขาออ้มนอ้ย 

ในต าแหน่งนกัศึกษาฝึกงานบญัชีท าใหค้ณะผูจ้ดัท าามีความเขา้ใจในลกัษณะของการท างานของ ศึกษา

ภณัฑพ์าณิชยส์าขาออ้มนอ้ย 

ในการปฏิบติังานและไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการออกใบแจง้หน้ีหรือใบส่งของ/ใบก ากบัภาษีการรับ

โอนสินคา้และเบิกสินคา้ ผา่นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)และสามารถน าความรู้ท่ีได้

จากการปฏิบติังานมาใชใ้นการประกอบอาชีพจริงในอนาคต 

5.1.1 ประโยชน์ต่อนกัศึกษาและสถานประกอบการ 

ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

1. สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บนั้นไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง

2. ไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนต่างๆในการท างานและการใชโ้ปรแกรมทางการบญัชี

3. ไดฝึ้กความรอบคอบในการปฏิบติังานละความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ

1. การช่วยลดเวลาใหส้ถานประกอบการเช่น จดัท า คู่มือในการปฏิบติังาน

2. ช่วยในสถานประกอบการสามารถพิจารณาและคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีความรู้

ความสามารถเขา้ท างานในบริษทั

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน

1. ขาดความรู้ในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีท าใหเ้กิดการบนัทึกขอ้มูลท่ีผิดพลาดท าใหเ้กิด

ความล่าชา้

2. เกิดความล่าชา้ในการท าโครงงาน เน่ืองจากมีเอกสารไม่ครบถว้น

3. ดว้ยสถานการณ์ทางสังคมท่ีเกิดขึ้นจากเช้ือไวรัสโควิด 19 ท าใหเ้อกสารและการท างานไม่ได้

ครบถว้นและการท างานบางอยา่งไม่สะดวก
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5.1.3 ขอ้เสนอแนะของโครงงาน 

1. ควรมีสมุดมาจดรายละเอียดขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลเพื่อท าใหก้ารท างานเกิด ความ

แม่นย  ารวดเร็วและถูกตอ้งตามหลกั

2. ควรวางแผนในการจดัเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นต่อการใชใ้นการท าโครงงาน เพื่อจะไดมี้เวลาใน

การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม

3. ควรตรวจสอบเอกสารท่ีส าคญัใหค้รบถว้นเพื่อท่ีจะไดท้ าโครงงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา

5.2.1 ประโยชนข์องการปฏิบติังานสหกิจศึกษาประโยชน์ต่อตนเอง

1. ไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบติังาน

2. สามารถปรับตวัใหมี้ความรอบคอบ ละเอียด และควรตรวจสอบงานก่อนน าส่งให้

เรียบร้อย

3. ไดฝึ้กใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีท่ีท าใหก้ารท างานสะดวกมากขึ้น

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ

1. ช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของพนกังานในบริษทั

2. ช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการท างาน

3. การท าใหก้ารสถานประกอบการไดรั้บประโยชน์จากขอ้มูลทางการบญัชีในการเพิ่ม

รายไดใ้หส้ถานประกอบการ

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา

1. มีปัญหาในดา้นการส่ือสารท่ีผิดพลาดไม่ตรงกนัก่อใหเ้กิดการท างานท่ีผิดพลาด

2. ปัญหาในการใชโ้ปรแกรมทางบญัชีในช่วงการเขา้มาฝึกงานช่วงแรกและการสอนงานท่ีอาจจะไม่

สะดวก

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ

1. เม่ือเกิดความสงสัยในงานท่ีไดรั้บมอบหมายควรสอบถามพี่เล้ียงท่ีคอยใหค้  าปรึกษาก่อนเพื่อลดการ

ท างานท่ีผิดพลาด

2. ก่อนใชโ้ปรแกรมทางการบญัชีควรศึกษาขั้นตอนการใชง้านใหค้รบถว้นเพื่อลดปัญหาการท างาน

ผิดพลาด
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