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บทคัดย่อ 
 

 การท าโครงการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจดัท าบญัชีธุรกิจประเภท
ซ้ือ-ขายสินคา้ได ้และเพ่ือใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในการบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้ง โดย
จดัตั้งบริษทัจ าลองคือ บริษทั เลด้ีชูด้ จ  ากดั เป็นธุรกิจประเภทซ้ือขายสินคา้ ในการท าโครงการน้ี
เร่ิมตั้งแต่การจดทะเบียนบริษทั วิเคราะห์รายการคา้ บนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัขั้นตน้ผ่านรายกร
ไปยงับัญชีแยกประเภท จดัท างบทดลอง บนัทึกรายการปรับปรุง และผ่านรายการไปยงัแยก
ประเภทจดัท างบทดลองหลงัปรับปรุงหรือกระดาษท าการ 8 ช่อง จดัท างบการเงินบนัทึกบญัชีใน
สมุดรายวันทั่วไป ท างบทดลองหลังปิดบัญชี ตลอดทั้ งหลักการท าสต็อกสินค้า การยื่น
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 ผลการท าโครงการพบวา่ ในเดือนสิงหาคมไดก้ าไรสุทธิ  จ  านวน 861,838.87  บาท  เดือน
กนัยายนไดก้ าไรสุทธิ จ านวน 1,073,065.55 บาท จากงบก าไรขาดทุนทั้ง 2 เดือน พบว่าสินคา้ของ
บริษทัขายไดเ้ป็นจ านวนมากจึงท าใหบ้ริษทัไดก้ าไรสุทธิ 
 จากการท าโครงการน้ี ไดรั้บประโยชน์คือ นกัศึกษาไดมี้ความรู้ในการจดัท าบญัชีธุรกิจ
ประเภทซ้ือ-ขายสินคา้และนักศึกษาไดรั้บความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคตและสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริง 

(1) 



 
 

กติติกรรมประกาศ 
 

 โครงการฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ท่านคณะกรรมการทุกท่าน ท่ีคอยใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ทั้งยงัคอยกระตุน้และเป็น
ก าลงัใจผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่าน
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
 
 กราบขอบพระคุณ ดร.สมศกัด์ิ  รุ่งเรือง ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชย
การ ท่ีให้โอกาสในการศึกษา คณาจารย์ทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ความรู้ และค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผู ้จัดท าตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการแห่งน้ี 
 
 สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มร าลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีไดก้รุณา
อบรมสัง่สอน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพ่ือน ๆ ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
 
 

คณะผูจ้ดัท า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) 



 
 

ค าน า 
 
  โครงการท่ีจดัท าข้ึนในคร้ังน้ีเป็นธุรกิจประเภทซ้ือ–ขายสินคา้ท่ีไดจ้ดัตั้งเป็น
บริษทัจ ากดัมีเร่ืองหา้งหุน้ส่วนเขา้มาเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในวชิาการบญัชีเพื่อศึกษาปฏิบติั
เก่ียวกบัรูปแบบธุรกิจการประกอบการธุรกิจเอกสารการด าเนินงานและจดัประเภทเอกสารท่ีใช้
ในการบญัชี 
  เพื่อน าความรู้ท่ีได้มาจากการจดัท าโครงการในคร้ังน้ีมาใช้ในการท างาน
วิชาชีพไดจ้ริง อาทิเช่น การวางระบบบญัชี และแผนกการตลาดรวมถึงการจดัการท างบบญัชี
ต่าง ๆ  เช่น  การจดัท างบแสดงฐานะการเงินภายในบริษทัและการจดัเก็บเอกสารตามประเภท
ใบส าคญันั้น ๆ   
  นกัศึกษามีความรู้พร้อมท่ีจะปฏิบติังานจริงและสร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ
สู่สงัคมแรงงานไดอ้ยา่งดีเยีย่ม  หากเกิดขอ้บกพร่องในการจดัท าโครงการฉบบัน้ี  คณะผูจ้ดัท า
ขอน้อมรับเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป และคณะผูจ้ ัดท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า
โครงการฉบบัน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูท่ี้จะศึกษาไม่มากก็นอ้ย  ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์
ปรึกษาและอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาท่ีไดช่้วยช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งเพ่ือใหโ้ครงการน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 
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บทที่ 1 
 

 
 บทน า  

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 
                      การบญัชีเป็นบทบาทส าคัญต่อธุรกิจในการช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกับบริษทัสามารถ
ตดัสินใจทางกระบวนการทางดา้นบญัชีนั้นประกอบดว้ยการวดัและการสรุปผลการด าเนินธุรกิจ 
โดยการจดัท ารายงานนั้นตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เรียกว่า “หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป” และ
เพื่อใหท้ราบถึงผลการด าเนินงานและหลกัฐานทางการเงินของกิจการส าหรับงวดกิจการนั้น ตลอด
ทั้งใชใ้นการควบคุมการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ทั้งยงัมีผลต่อการตดัสินใจว่าธุรกิจ
ยงัสามารถด าเนินงานต่อไปไดห้รือวา่ควรเลิกกิจการ  
  
                รองเทา้ไดก้ลายเป็นส่วนส าคญัของชีวิตประจ าวนัของเรา รองเทา้ไดรั้บการออกแบบมา
เพ่ือป้องกนัเทา้ของเราจากสภาพอากาศหนาวเยน็วตัถุท่ีแหลมคมและพ้ืนผิวท่ีไม่สะดวกรองเทา้รุ่น
ก่อน ๆ ถกูคิดวา่เป็นรองเทา้แตะในรูปแบบบางอยา่ง เน่ืองจากความรู้ของเคร่ืองมือและการท างาน
ของเคร่ืองหนังจึงเพ่ิมข้ึนความซับซ้อนและคุณภาพของรองเทา้โดยเฉล่ีย รองเทา้มีรูปร่างตาม
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและเศรษฐกิจของสภาพแวดลอ้มของพวกเขา รองเทา้ล  าลองของทุก
วนัน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัรองเทา้ชุดท่ีเป็นทางการในหลาย ๆ ดา้น เราจึงเห็นปัจจยัท่ีแตกต่างคือสี
ของรองเทา้ รองเทา้ล  าลองมีตั้งแต่พลิกไปจนถึงรองเทา้ผา้ใบและรองเทา้ส้นสูง วสัดุท่ีใชใ้นการ
ผลิตตั้งแต่หนงัผา้ใบและยาง เช่น พลาสติกและไซแลนและมีการออกแบบเพ่ือความทนัสมยัและ
สวมใส่อยา่งสบาย 
 
                ดังนั้ นสินค้าจะเป็นขนาดใดก็ตามจะให้อยู่ในมาตรฐาน และด าเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ของระบบบริหารอยา่งต่อเน่ืองและมีคุณภาพสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือ
ประโยชน์ของธุรกิจ และเป็นท่ีไวว้างใจได ้เพ่ือด าเนินงานไปไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ประสบความส าเร็จ
แบบมีคุณภาพ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 
 
            ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าไดก้  าหนดวตัถุประสงค์ของการจดัท า
โครงการไวด้งัต่อไปน้ี 
  1.2.1  เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถจดัท าบญัชีธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินคา้ได ้
  1.2.2  เพ่ือใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในการบนัทึกบญัชีอยา่งถกูตอ้ง   
  1.2.3  เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 1.2.4  เพ่ือใหเ้ขา้ใจการจดัท าเอกสารและเกบ็เอกสารไดอ้ยา่งมีระบบ 
 
1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดท าโครงการ 

 1.3.1  นกัศึกษาไดมี้ความรู้ในการจดัท าบญัชีธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินคา้ 
  1.3.2   นกัศึกษาไดเ้ขา้ใจและไดรั้บความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยา่งถกูตอ้ง 
  1.3.3   นกัศึกษาไดรั้บความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคตและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง   

                  1.3.4   นกัศึกษาไดรั้บความรู้ในการจดัท าเอกสารและเกบ็เอกสารไดอ้ยา่งมีระบบ 
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บทที่ 2  
 
 

แนวคิด และทฤษฏีที่เกีย่วข้องกบัการบัญชี  
 

           การจัดท าโครงการคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานจริงทางด้านบัญชี  ของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินคา้  คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บญัชีไวด้งัต่อไปน้ี  
   2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการบญัชี 

                   2.1.1   ความหมายของการบญัชี 
  2.1.2   ขอ้สมมุติทางการบญัชี 
  2.1.3   ประโยชน์ของการบญัชี 
  2.1.4   มาตรฐานบญัชี 

                           2.2  แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 
                                  2.2.1  ความหมายของธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 
                                  2.2.2  วงจรบญัชีของธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 
                                  2.2.3  ความหมายของสินคา้ 
                           2.3  การจดัตั้งบริษทัจ ากดัและการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
        2.3.1  การจดัตั้งบริษทัจ ากดั 
            2.3.2  การจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
                           2.4  โครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
    2.4.1  กญัชร สุขแจ่ม ศึกษาเร่ือง การท าบญัชีธุรกิจขายเส้ือผา้ (กรณีศึกษา : 
ร้านขายเส้ือผา้ คุณถวิล ทิวนัทา) 

  2.4.2  นนัธชา มาโต ศึกษาเร่ือง การจดัท าบญัชีธุรกิจร้านขายผลไม ้
(กรณีศึกษา: นางสมจิตร ดวงชอุ่ม) 

  2.4.3  เทพธงชยั เพียรโคตร ศึกษาเร่ือง บริการท าบญัชีของธุรกิจร้านจ าหน่าย
อะไหล่รถจกัรยานยนต ์(กรณีศึกษา : นายมาโนช มาลมณ์พนัธ์) 
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2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการบัญชี 
 

 2.1.1 ความหมายของบัญชี 
             

นริศา ประมวลสุข ( 2554: 3 ) ได้ให้ความหมายของการบญัชีไวว้่า การ
รวบรวมขอ้มูลการบญัชี ( Accounting ) ทางการเงิน การจดบนัทึก การจดัประเภทเป็นหมวดหมู่ 
การเรียบเรียง ด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ เสนอต่อผูใ้ชง้บการเงินทั้ง
ภายในและภายนอกกิจการ เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
 

จริพนัธ์ สิทธิเขตการ ( 2546 : 3 ) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวว้่า ศิลปะ
ของการเก็บรวบรวมบนัทึก จ าแนก และบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางดา้งเศรษฐกิจในรูป   
ตวัเงิน ผลการขั้นสุดทา้ยของการบนัทึกบญัชีก็คือ การใชข้อ้มูลทางการเงินซ่ึงเป็นประโยชน์แก่
บุคคลหลายฝ่ายและผูส้นใจในกิจการ           

                         
    ศิรประภา สุขเกษม (2553:3) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวว้่าการรวบรวม 
จดบนัทึกการจ าแนกขอ้มูล การสรุปและการวิเคราะห์ทางการเงินประเภทเดียวกนัไวโ้ดยนกับญัชี 
ซ่ึงในการรวบรวมการบนัทึกและการจ าแนกขอ้มูลนั้นอาจท าไดด้ว้ยมือ ดว้ยเคร่ืองจกัรกลใน     
การท าบญัชีและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 
   สุพาดา ศิริกุตตา ( 2553: 1-2 ) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวว้่า ศิลปะของ
การจดบนัทึกการจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่และการสรุปผลส่ิงส าคญัในรูปตวัเงิน รวมทั้งการแปล
ความหายของผลการปฏิบติัดงักล่าวดว้ย 
  
 การบัญชี (ACCOUNTING) หมายถึงศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก 
จ าแนกและท าสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเป็น ในรูปของตวัเงินไวใ้น สมุดบญัชี
อย่างสม ่าเสมอเป็นระเบียบถูกตอ้งตามหลกัการและผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีคือ การให้
ขอ้มลูทางการเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
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 2.1.2 ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี 
 

เน่ืองจากผูใ้ชข้อ้มูลทางการบญัชีมีหลายฝ่ายดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารกิจการ 
เจา้หน้ี นกัลงทุน หน่วยงานของรัฐบาล หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงบางคร้ังผูท่ี้ใชข้อ้มูลทางการบญัชีน้ี ตอ้งการ
ท่ีจะใชข้อ้มลูทางการบญัชีในทิศทางท่ีแตกต่างกนั การท่ีจะใหข้อ้มลูทางการบญัชีมีความน่าเช่ือถือ
และเป็นธรรมต่อผูใ้ชข้อ้มลูทางการบญัชีทุกฝ่ายนั้น นกับญัชีจึงจ าเป็นตอ้งจดัท าบญัชีตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เพ่ืออธิบายใหท้ราบถึงวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป ทางสมาคม
นกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ไดท้  าการก าหนดขอ้สมมุติทางการบญัชีไว้
ในแม่บทการบญัชี 2 ขอ้ดว้ยกนั ดงัน้ี 
  1.  เกณฑ์คงค้าง คือ งบการเงินท่ีจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์คงคา้ง เพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีกล่าวในตอนตน้ภายใตเ้กณฑค์งคา้ง รายการและเหตุการณ์ทางบญัชีจะรับรู้เม่ือ
เกิดข้ึนเท่านั้น ไม่ใช่เม่ือมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด โดยรายการต่าง ๆ นั้น 
จะบนัทึกบญัชีและแสดงในงบการเงินตามงวดท่ีเก่ียวขอ้ง งบการเงินท่ีจดัท าข้ึนตามเกณฑค์งคา้ง 
นอกจากจะใหข้อ้มูลแก่ผูใ้ชง้บการเงินรายการคา้ในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับและจ่ายเงินสดแลว้ 
ยงัใหข้อ้มูลภาระผกูพนัท่ีกิจการตอ้งจ่ายเป็นเงินสดในอนาคตและขอ้มูลทรัพยากรท่ีจะไดรั้บเป็น
เงินสดในอนาคตดว้ย 
  2.  การด าเนินงานต่อเน่ือง คือ งบการเงินท่ีจดัท าข้ึนตามขอ้สมมติท่ีว่า กิจการจะ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและด ารงอยูต่่อไป ดงันั้น จึงสมมุติว่ากิจการไม่มีเจตนาหรือมีความจ าเป็น
ท่ีจะเลิกกิจการหรือลดขนาดของการด าเนินงานอย่างมีนยัส าคญั หากกิจการมีเจตนาหรือความ
จ าเป็นดงักล่าว งบการเงินจะตอ้งจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์อ่ืน และจะตอ้งเปิดเผยหลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้น
งบการเงินดว้ย 
 
 2.1.3 ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการบัญชี 

1. ช่วยใหเ้จา้ของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพยข์องกิจการได ้
2. ช่วยใหท้ราบผลการด าเนินงานของกิจการ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึงวา่ผล 

การด าเนินงานท่ีผา่นมา กิจการมีก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเท่าใด 
3. ช่วยใหท้ราบฐานะการเงินของกิจการ ณ  วนัใดวนัหน่ึงวา่  กิจการในสินทรัพย ์ 

หน้ีสิน และทุน ซ่ึงเป็นส่วนของเจา้ของกิจการเป็นจ านวนเท่าใด 
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4. การท าบญัชีเป็นการรวบรวมสถิติอย่างหน่ึงท่ีช่วยในการบริหารงาน และให้
ขอ้มลูอนัเป็นประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน และควบคุมกิจการใหป้ระสบผลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมาย 

5. เพ่ือบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนตามล าดบัก่อนหลงั และจ าแนกตามประเภทของ
รายการคา้ไว ้

6. เพื่อใหถ้กูตอ้งตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการท าบญัชีของกิจการต่าง ๆ 
 
 2.1.4  มาตรฐานบัญชี 

 มาตรฐานบญัชี ไดก้  าหนดให้กิจการมีแนวทางถือปฏิบติับนัทึกตน้ทุนการกูย้ืม
เป็นค่าใชจ่้ายและมีทางเลือกใหป้ฏิบติัโดยบนัทึกตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ตน้ทุน
การกูย้ืมท่ีจะบนัทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์ะตอ้งเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข อาจรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น จ  านวน
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีอนุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งค านวณตามท่ีมาตรฐานการบญัชี
ก าหนด และหากเลือกท่ีจะบนัทึกเป็นราคาทุนจะเปิดเผยนโยบายบญัชีและจ านวนตน้ทุนการกูย้ืม
ท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจาก
แนวคิดของทฤษฎีการเลือกใชน้โยบายบญัชีของกิจการอาจมผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน ซ่ึง
นโยบายบญัชีกิจการข้ึนอยูก่บัการใชดุ้ยลพินิจของผูบ้ริหาร 
 
2.2. แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้า 
 
  2.2.1 ความหมายของธุรกจิซ้ือขายสินค้า 
                         ธุรกิจพาณิชยกรรม หรือ ธุรกิจซ้ือมาขายไป (Merchandising  Business)  ธุรกิจ
ประเภทน้ีมิไดผ้ลิตสินคา้เองแต่จะซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปจากผูผ้ลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือจดั
จ าหน่าย โดยทัว่ไปเรียกว่า ธุรกิจซ้ือมาขายไป ไดแ้ก่  ร้านขายของช า  ร้านขายเส้ือผา้ส าเร็จรูป  
หา้งสรรพสินคา้  ร้านขายเฟอร์นิเจอร์  ร้านขายหนงัสือ  เป็นตน้ 
              กระบวนการซ้ือขายสินคา้ จะเร่ิมจากธุรกิจซ้ือมาขายไปซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตมาขาย
อาจจะเป็นการซ้ือสินคา้เป็นเงินสดหรือซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ หากซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือจะมีเจา้หน้ี
การคา้เกิดข้ึนซ่ึงตอ้งจ่ายช าระหน้ีในอนาคต หากช าระหน้ีภายในระยะเวลาท่ีก าหนดก็จะไดรั้บ
ส่วนลดจากการซ้ือ และในการซ้ือสินคา้ หากภายหลงัสินคา้ช ารุดหรือคุณภาพไม่ตรงกบัท่ีสั่งซ้ือ ผู ้
ซ้ือสามารถส่งคืนสินคา้ใหผู้ผ้ลิตได ้ส าหรับการขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินคา้
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เป็นเงินสดหรือขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ การขายสินคา้เป็นเงินเช่ือจะมีลูกหน้ีการคา้เกิดข้ึน และตอ้ง
ช าระหน้ีในภายหลงั ผูข้ายมกัจะก าหนดเง่ือนไขในการช าระหน้ีโดยการให้ส่วนลดจากการขาย 
และหากสินคา้ช ารุดหรือคุณภาพไม่ตรงกบัท่ีซ้ือ ลกูคา้จะส่งคืนสินคา้ใหผู้ข้าย ผูข้ายเรียกว่าการรับ
คืนสินคา้ รายไดข้องกิจการ คือ รายไดจ้ากการขายสินคา้และค่าใชจ่้ายคือตน้ทุนสินคา้ท่ีขายและ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
 
                       2.2.2 วงจรบัญชีของธุรกจิบริการ 

 ล าดบัขั้นตอนกระบวนทางบญัชีท่ีท าให้ไดม้าซ่ึงงบการเงินในรอบระยะเวลาปี
บญัชีหน่ึง ๆ วงจรบญัชีนั้นเร่ิมจากการวิเคราะห์รายการคา้ หรือเหตุการณ์ทางกิจการ การบนัทึก
รายการในสมุดรายวนัทัว่ไป การผ่านรายการไปยงัสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป การจดัท างบ
ทดลอง การปรับปรุงและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในสมุดรายวนัทัว่ไปแลละผ่านรายการไปยงับญัชีแยก
ประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัท างบทดลองหลงัการปรับปรุง การจดัท างบการเงิน (งบก าไรขาดทุน  
งบแสดงฐานะการเงิน) การปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปและผ่านแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งและการ
จดัท างบทดลองหลงัการปิดบญัชี เพ่ือหายอดคงเหลือยกไปของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของ
เจา้ของ และน าไปเปิดบญัชีไปบญัชีปีถดัไป 

 
วงจรบัญชี 

  ขั้นตอนการบนัทึกรายการคา้ มีขั้นตอนดงัน้ี 
1.  วิเคราะห์รายการคา้ 
2.  บนัทึกรายการคา้ลงในสมุดรายวนัทัว่ไป 
3.  ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 
4.  จดัท างบทดลองก่อนปรับปรุง 
5.  บนัทึกรายการปรับปรุง (ณ วนัส้ินงวด) 
6.  จดัท างบทดลองหลงัปรับปรุง 
7.  จดัท างบการเงิน 

 
ขั้นตอนดงักล่าวจะเรียกว่า “วงจรบญัชี” (Accounting Cycle) จะมีเคร่ืองมือมาช่วย

ท าให้การบนัทึกรายการปรับปรุงและการจดัท างบการเงินสะดวกมากข้ึน เรียกว่า “กระดาษท า
การ” (Work Sheet) ในวงจรบญัชีมีขั้นตอนเพ่ิมเติม คือ การปิดบญัชีและการจดัท างบทดลองหลงั
ปิดบญัชี 
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กระดาษท าการ 
 

เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัท างบการเงินให้ง่ายข้ึนการจะจดัท ากระดาษท าการ
หรือไม่จดัท ากไ็ด ้แต่ถา้จะท า กจ็ะท าข้ึนหลงัจากจบการจดัท างบทดลองก่อนปรับปรุง กระดาษท า
การจะมีทั้งแบบท่ีเป็น 10 ช่อง และ 12 ช่อง ส าหรับกระดาษท าการ 10 ช่อง ประกอบดว้ย 5 ช่อง
ใหญ่ และในช่องใหญ่แต่ละช่องจะเป็น 2 ช่องเล็ก คือ ช่องด้านเดบิต และช่องด้านเครดิต 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

1.  งบทดลองก่อนปรับปรุง 
2.  รายการปรับปรุง 
3.  งบทดลองหลงัปรับปรุง 
4.  งบก าไรขาดทุน 
5.  งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับกระดาษท าการแบบ 12 ช่อง จะเพ่ิมช่องงบก าไรสะสม 
 
ในการจดัท ากระดาษท าการสามารถอธิบายการจดัท าไดด้งัน้ี 

1.  เขียนช่ือกิจการ บอกประเภทวา่เป็นกระดาษท าการและงวดบญัชีท่ีจดัท า 
2.  ในช่องเลขท่ีบญัชี ใหใ้ส่เลขบญัชีของรายการต่างๆ ตามช่ือบญัชี 
3.  ในช่องช่ือบญัชีให้ใส่ช่ือบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเร่ิมจากรายการต่างๆ จาก            

งบทดลองก่อนปรับปรุง ในช่องงบทดลองใหใ้ส่ช่ือบญัชีจากงบทดลองก่อนปรับปรุง หายอดรวม
ดา้นเดบิตและเครดิตซ่ึงตอ้งเท่ากนั 

4.  ในช่องรายการปรับปรุง ให้ใส่รายการท่ีจะปรับปรุง ถา้เป็นการบนัทึกในช่ือ
บญัชีท่ีมีอยู่แลว้ในงบทดลองก่อนปรับปรุงก็น าไปใส่ในช่องเดบิตหรือช่องเครดิตในบรรทัด
เดียวกบัช่ือบญัชีเดิมท่ีมีอยู่แลว้ แต่หากไม่เคยมีช่ือบญัชีเดิมมาก่อนก็ให้เปิดช่ือบญัชีใหม่และใส่
จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ในช่องรายการปรับปรุงนั้นนิยมใส่เลขก ากบัไวบ้นจ านวนเงินดว้ยเพ่ือจะได้
ใชอ้า้งอิงในการอธิบายรายการ โดยอธิบายไวข้้างล่างกระดาษท าการ ซ่ึงตอ้งใส่ทั้งดา้นเดบิตและ
ดา้นเครดิต เม่ือท ารายการปรับปรุงรายการทุกรายการแลว้ก็จะหายอดคงเหลือรวมทั้งดา้นเดบิต
และดา้นเครดิตซ่ึงตอ้งเท่ากนั 

5.  ในช่องงบทดลองหลงัปรับปรุง ใหห้ายอดคงเหลือของรายการทุกรายการ 
6.  ในช่องงบก าไรขาดทุน ใหน้ ารายการท่ีเป็นรายการประเภทรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

มาใส่ในช่องงบก าไรขาดทุนในบรรทดัเดียวกนัเลย ถา้มีผลต่างแสดงวา่กิจการมีก าไรหรือขาดทุน 
ยอดรวมดา้นเดบิต > ยอดรวมดา้นเครดิต [ กิจการเกิดขาดทุนสุทธิ] 
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ยอดรวมดา้นเดบิต < ยอดรวมดา้นเครดิต [ กิจการเกิดก าไรสุทธิ] 
เม่ือหายอดรวมดา้นเดบิตและเครดิตแลว้มีผลต่าง ให้ใส่ผลต่างในช่องงบก าไร

ขาดทุน และช่องงบแสดงฐานะการเงินดา้นเครดิตดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากนั ในทางตรงกนัขา้ม ถา้
กรณีท่ีกิจการเกิดขาดทุน ยอดรวมดา้นเดบิต > ยอดรวมดา้นเครดิต ใหน้ าผลต่างมาใส่ในช่องงบ
ก าไรขาดทุนดา้นเครดิต และใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงินดา้นเดบิตดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากนั 

7.  หลงัจากนั้นหายอดรวมสุทธิดา้นเดบิตและดา้นเครดิตในช่องงบก าไรขาดทุน 
ซ่ึงจะตอ้งไดย้อดรวมเท่ากนั 

8.  ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ใหน้ ารายการประเภทสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วน
ของเจา้ของในช่องงบทดลองหลงัปรับปรุงมาใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงินในบรรทดัเดียวกนั 
และหายอดรวมสุทธิดา้นเดบิตและดา้นเครดิตในช่องงบแสดงฐานะการเงินจะเท่ากนั 

 เม่ือจัดท ากระดาษท าการเสร็จก็จดัท างบการเงินตามล าดับ คืองบก าไรขาดทุน       
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ และงบแสดงฐานะการเงิน 

 เม่ือจดัท างบการเงินจากกระดาษท าการเรียบร้อยแลว้ จะเห็นว่ายอดก าไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิในกระดาษท าการจะเท่ากบัการจดัท างบก าไรขาดทุน แต่เม่ือพิจารณางบแสดงฐานะ
การเงิน แลว้จะพบว่า ยอดรวมในกระดาษท าการจะไม่เท่ากบัยอดในการจดัท างบแสดงฐานะ
การเงิน เน่ืองจากมีหลายรายการท่ีในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ในกระดาษท าการมียอดดา้น
เครดิต แต่เม่ือน าเสนอในงบแสดงฐานะการเงินนั้นจะแสดงเป็นยอดหักจากรายการสินทรัพย์
ทางดา้นเดบิต 

ในวงจรบญัชีจะมีขั้นตอนหน่ึงท่ีจดัท า คือการปิดบญัชี โดยการปิดบญัชีนั้นจะเป็น
การโอนยอดคงเหลือในบญัชีท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนไปยงับญัชีทุนของกิจการ 

 
การปิดบัญชี 

ประเภทของรายการบญัชี 5 ประเภท จะแบ่งบญัชีออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1.  บญัชีชัว่คราว เป็นบญัชีท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุน แสดงการรวบรวมขอ้มูลท่ีจะท า

ใหผ้ลการด าเนินงานของกิจการ รวมทั้งบญัชีเงินถอน และบญัชีเงินปันผล 
2.  บญัชีถาวร เป็นบญัชีท่ีอยูใ่นงบดุลท่ีจะแสดงสถานะของกิจการ 

    เม่ือจัดท ากระดาษท าการแล้วก็จะท าการปิดบัญชีชั่วคราว  จะท าให้บัญชี
ชั่วคราวประเภทรายได ้ค่าใช้จ่ายมียอดคงเหลือเป็นศูนย์ กล่าวคือ บัญชีชั่วคราวจะไม่มียอด
คงเหลือยกไปงวดหนา้ บญัชีชัว่คราวทุกบญัชีจะถูกปิดทั้งหมดในวนัส้ินงวดเพ่ือโอนยอดคงเหลือ
สุทธิไปยงับญัชีทุนหรือบญัชีส่วนของเจา้ของ 
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ขั้นตอนในการปิดบัญชี 
ปิดบญัชีรายไดแ้ละบญัชีค่าใชจ่้ายทุกบญัชีเขา้ไปยงับญัชีสรุปผลก าไรขาดทุน ซ่ึง

เป็นบญัชีชัว่คราว เปิดเม่ือท าการปิดบญัชี ในวนัส้ินงวดเท่านั้น และจะถูกปิดให้เป็นศูนยต่์อไป 
โดยบญัชีสรุปผลก าไรขาดทุนจะก าหนดเลขท่ีบญัชีในหมวดส่วนของเจา้ของ 

1.  การปิดบญัชีท่ีเก่ียวกบัรายไดไ้ปยงับญัชีสรุปผลก าไรขาดทุน จะบนัทึกการปิด
บญัชีดงัน้ี 
         เดบิต      รายได ้                                         xxx 
                        เครดิต    สรุปผลก าไรขาดทุน                            xxx 

2.   การปิดบญัชีท่ีเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายไปยงับญัชีสรุปผลก าไรขาดทุนจะบนัทึกการ 
ปิดบญัชีดงัน้ี 

 เดบิต      สรุปผลก าไรขาดทุน                   xxx 
                เครดิต    ค่าใชจ่้าย                                                xxx 

จะเห็นว่าบญัชีสรุปผลก าไรขาดทุนจะมียอดดา้นเดบิตหรือดา้นเครดิตก็ได ้ข้ึนอยู่กบัว่ากิจการมี
ยอดรายไดห้รือค่าใชจ่้ายสูงกวา่กนั  

3.   ปิดบญัชีสรุปผลก าไรขาดทุนเขา้ไปยงับญัชีทุน ถา้กิจการเกิดก าไรสุทธิจะท า 
ใหส่้วนทุนหรือส่วนของเจา้ของเพ่ิมการโอนปิดบญัชีสรุปผลก าไรจะบนัทึกดงัน้ี 

เดบิต      สรุปผลก าไรขาดทุน          xxx 
                เครดิต    ทุนหรือก าไรสะสม                          xxx 

ถา้กิจการเดขาดทุนสุทธิจะท าใหส่้วนทุนหรือส่วนของเจา้ของลดลง การโอนปิดบญัชีสรุปผลก าไร
ขาดทุนจะบนัทึกดงัน้ี 

เดบิต      ทุนหรือก าไรสะสม         xxx 
 เครดิต    สรุปผลก าไรขาดทุน                          xxx 

การท่ีบนัทึกเขา้บญัชีทุนหรือบญัชีก าไรสะสม เม่ือปิดบญัชีสรุปผลก าไรขาดทุนข้ึนอยู่กบัว่าเป็น
กิจการประเภทใด ถา้เป็นประเภทเจา้ของคนเดียวจะโอนเขา้บญัชีทุน ในกรณีเป็นหา้งหุน้ส่วนจะ
โอนเขา้บญัชีกระแสทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วนหากมีการแบ่งสรรเลย แต่ในกรณีไม่แบ่งสรรก็จะโอน
เขา้บญัชีก าไรสะสมเหมือนบริษทัจ ากดั 

4.  ในกรณีกิจการมีบญัชีเงินถอน หรือกิจการมีบญัชีเงินปันผล ก็ตอ้งปิดเขา้บญัชี
ทุนหรือบญัชีก าไรสะสม โดยบญัชีเงินถอนและบญัชีเงินบนัผลจะท าให้ทุนหรือส่วนของเจา้ของ
ลดลง ดงันั้นจะบนัทึกดงัน้ี 
       เดบิต      ทุน                                           xxx 
                        เครดิต    เงินถอน                                                xxx 
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ในกรณีบริษทัจ ากดัจะบนัทึกปิดบญัชีเงินปันผลดงัน้ี 
         เดบิต      ก าไรสะสม                            xxx 
                        เครดิต    เงินปันผล                              xxx 
ขั้นตอนการปิดบญัชีทั้งหมดจะท าในสมุดรายวนัทัว่ไปแลว้ผ่านไปบญัชีแยกประเภท โดยจะท า
การบนัทึกการปิดบญัชีในวนัส้ินงวด โดยทุกบญัชีจะไปปิดอยูท่ี่ส่วนทุนหรือส่วนของเจา้ของ 

 
งบทดลองหลงัปิดบัญชี 
เป็นขั้นตอนท่ีท าหลงัจากบนัทึกการปิดบญัชีและผ่านไปรายการแยกประเภท โดย

งบทดลองหลงัปิดบญัชีจะแสดงเฉพาะรายการท่ีเป็นบญัชีถาวรเท่านั้น โดยตอ้งมียอดคงเหลือ
เท่ากนัทั้งดา้นเดบิตและดา้นเครดิต บญัชีถาวรจะไม่ปิดบญัชี เน่ืองจากรายการต่าง ๆ ของบญัชี
ถาวรนั้นจะยกยอดคงเหลือไปให้งวดหนา้ตามหลกัการทางบญัชีท่ีเก่ียวกบัการด ารงอยูข่องกิจการ 
กล่าวคือ กิจการจะด าเนินการไปตลอดไม่เลิกกิจการ ดังนั้นรายการท่ีเก่ียวกับบญัชีสินทรัพย ์
หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของหรือทุน จึงเป็นยอดท่ีจะโอนต่อให้งวดต่อไป จึงตอ้งมีการหายอด
คงเหลือและยกไปใหง้วดหนา้ 

 ขั้นตอนการหายอดคงเหลือของบญัชีถาวรและการบนัทึกยอดยกไปงวดหนา้ 
จะใชส้มุดบญัชีแยกประเภทท่ีเคยเปิดไวเ้ดิมมาบนัทึกต่อ ขั้นตอนการจดัท าการหายอดคงเหลือและ
การบนัทึกยอดยกไปขา้งหนา้ ดงัน้ี 

1.  หายอดรวมทางดา้นเดบิตและทางดา้นเครดิต แลว้น ายอดทั้ง 2 ดา้น มาหกัลบกนั
แลว้ดูว่ายอดคงเหลืออยู่ดา้นใด โดยถา้ยอดรวมดา้นเดบิตสูงกว่ายอดรวมดา้นเครดิตแสดงว่ายอด
ดุลเดบิต ในทางตรงกนัขา้มถา้ยอดรวมดา้นเครดิตสูงกว่ายอดรวมดา้นเดบิตแสดงว่ายอดดุลเครดิต 
ซ่ึงโดยปกติบญัชีสินทรัพยจ์ะมียอดดุลดา้นเดบิตและบญัชีหน้ีสินและส่วนของเจา้ของจะมียอดดุล
เครดิต 

2.  น ายอดท่ีหกัลบกนัแลว้จากขอ้ 1 มาใส่ในบรรทดัต่อมาจากรายการสุดทา้ย โดย
น ามาใส่ในดา้นเดบิตหรือเครดิตท่ีมียอดรวมนอ้ย โดยใส่วนัท่ีสุดทา้ยของงวดนั้นและใชอ้ธิบาย
รายการวา่ “ยกไป” ในช่องอา้งอิงจะใชเ้คร่ืองหมาย  

3.  รวมยอดทางดา้นเดบิตและเครดิตซ่ึงตอ้งท ากนัและเขียนยอดรวมไวท้ั้ง 2 ดา้น
แลว้ขีดเสน้ใต ้2 เสน้ตรงยอดรวม 

4.  ในงวดบญัชีต่อมา จะเขียนยอดผลต่างท่ีไดท่ี้น าไปเขียนเป็นยอดยกไปมาเขียน
เป็น “ยอดยกมา” ในด้านตรงกันข้ามกับยอดยกไปและใช้การอา้งอิงด้วย  เขียนค าอธิบาย
รายการดว้ย “ยอดยกมา” 
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 สมุดบญัชีทั้งสมุดรายวนัทัว่ไปและสมุดบญัชีแยกประเภทก็สามารถใชต่้อไปใน
งวดถดัไปได ้แต่อยา่งไรกต็ามถา้ในกรณีท่ีสมุดรายวนัทัว่ไปท่ีใชบ้นัทึกรายการคา้ในงวดก่อนหมด
จ าเป็นตอ้งใชส้มุดบญัชีเล่มใหม่นั้น กิจการตอ้งท าการเปิดบญัชี 
 

การเปิดบัญชี 
จะท าการเปิดบญัชีประเภทสินทรัพยห์น้ีสิน และส่วนของเจา้ของ ท่ีมียอดยกไป

งวดหน้า โดยจะบนัทึกเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป โดยใชว้นัท่ีท่ีเร่ิมงวดบญัชีใหม่เลยในการ
บนัทึกรายการ จากนั้นกผ็า่นบญัชีไปยงัสมุดบญัชีแยกประเภท 
สรุปขั้นตอนวงจรบญัชีทั้งหมกไดด้งัน้ี 

1.  วิเคราะห์รายการคา้ 
2.  บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
3.  ผา่นรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภท 
4.  หายอดคงเหลือเพ่ือจดัท างบทดลองก่อนปรับปรุง 
5.  จดัท ากระดาษท าการ 
6.  บนัทึกรายการปรับปรุงในวนัส้ินงวดในสมุดรายวนัทัว่ไป 
7.  ผา่นรายการปรับปรุงไปยงับญัชีแยกประเภท 
8.  หายอดคงเหลือเพื่อจดัท างบทดลองหลงัปรับปรุง 
9.  จดัท างบการเงิน 

                     10.  ปิดบญัชีชัว่คราว 
                     11. จดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี 
                     12.  กลบัรายการ (ถา้กิจการจะกลบัรายการ) 
                     13.  เปิดบญัชี (ถา้สมุดบญัชีหมดตอ้งข้ึนเล่มใหม่) 

  
2.2.3  ความหมายของสินค้า 

-สินค้าแบบถาวร  คือ  สินคา้ท่ีใชแ้ลว้ไม่หมดไป  เช่น  สินคา้อุตสาหกรรม  กลอ้ง
ดิจิตอล  แอร์  รถยนต ์ เป็นตน้ 

-สินค้าแบบไม่ถาวร  คือ  สินคา้ท่ีใช้แลว้หมดไป  เช่น  สินคา้อุปโภค  สินค้า
บริโภค  แป้ง  น ้าหอม  ผงซกัฟอก  เป็นตน้ 
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2.3  การจัดตั้งบริษทัจ ากดัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 2.3.1  การจดทะเบียนบริษัท 

ในการจดัตั้งบริษทัจ ากดันั้น จะตอ้งด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
         1. ตอ้งมีผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือบริคณห์สนธิข้ึนแลว้ไปจด
ทะเบียน 
         2. เม่ือไดจ้ดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการตอ้งจดัใหหุ้น้ของบริษทัท่ีจะ
ตั้งข้ึนนั้นมีผูเ้ขา้ช่ือจองซ้ือหุน้จนครบ 
         3. ด  าเนินการประชุมตั้งบริษทั โดยตอ้งส่งค าบอกกล่าวนดัประชุมใหผู้จ้องทราบล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม 
         4. เม่ือไดป้ระชุมตั้งบริษทั และท่ีประชุมไดแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทัแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการตอ้ง
มอบหมายกิจการใหก้รรมการบริษทัรับไปด าเนินการต่อไป 
         5. กรรมการบริษทัเรียกใหผู้เ้ร่ิมก่อการและผูจ้องหุน้ช าระค่าหุน้อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ
มลูค่าหุน้ (ทุนของบริษทัจะแบ่งเป็นก่ีหุน้กไ็ด ้ แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่หุน้ละ 5 บาท) 
         6. เม่ือไดรั้บเงินค่าหุน้แลว้ กรรมการตอ้งไปจดทะเบียนเป็นบริษทัภายใน 3 เดือน ภายหลงั
จากการประชุมตั้งบริษทั 
         7. ในการจดัตั้งบริษทั ถา้ไดด้  าเนินการทุกขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีผูเ้ร่ิมก่อ
การจดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิ 
              กรรมการจะจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษทัไปพร้อมกนัภายใน
วนัเดียวกไ็ด ้
              7.1 จดัใหมี้ผูเ้ขา้ช่ือหุน้ครบตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีบริษทัจะจดทะเบียน 
              7.2 ประชุมจดัตั้งบริษทั เพ่ือพิจารณากิจการต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
มาตรา 1108 โดยมีผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ทุกคน 
                     เขา้ร่วมประชุม และผูเ้ร่ิมก่อการ และผูช่ื้อซ้ือหุน้ทุกคน ใหค้วามเห็นชอบในกิจการท่ี
ไดป้ระชุมกนันั้น 
              7.3 ผูเ้ร่ิมก่อการไดม้อบกิจการทั้งปวงใหแ้ก่กรรมการบริษทั  
              7.4 กรรมการไดเ้รียกใหผู้เ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ ใชเ้งินค่าหุน้โดยจะเรียกคร้ังเดียวเตม็มลูค่าหรือไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ตามมาตรา 1110 วรรคสองกไ็ดแ้ละผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ทุกคนไดช้ าระเงินค่าหุน้
เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
         การด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเลิกและช าระบญัชีบริษทัจ ากดั ในกรณีท่ีบริษทั
จ ากดันั้นไดต้กลงท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมรายการใด ๆ ท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้เป็นอยา่งอ่ืน หรือผูถื้อหุน้จะ
เลิกกิจการกจ็ะตอ้งไปด าเนินการขอจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมรายการนั้น ๆหรือจดทะเบียนเลิกและ
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เสร็จการช าระบญัชี ณ ส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัท่ีหา้งนั้นมีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่การ
จดทะเบียนจดัตั้งและแกไ้ขเพ่ิมเติมจะตอ้งด าเนินการตามวิธีและหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการไดก้ าหนดไว ้
     รายการจดทะเบียนท่ีบริษทัจะตอ้งจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติม  
         1.  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิก่อนการตั้งบริษทั 
         2.  มติพิเศษของบริษทัให ้
                  (1)  เพ่ิมทุน 
                  (2)  ลดทุน 
                  (3)  ควบบริษทั 
         3.  ควบบริษทั 
         4.  แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิภายหลงัตั้งบริษทั 
         5.  เพ่ิมทุน 
         6.  ลดทุน 
         7.  กรรมการ 
         8.  จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทั 
         9.  ท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่และ/หรือส านกังานสาขา 
        10.  ตราของบริษทั  
        11.  รายการอ่ืนท่ีเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ 
    วิธีการจดทะเบียน มีขั้นตอนดงัน้ี  
          1. ในกรณีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั ใหผู้เ้ร่ิมก่อการ
หรือกรรมการของบริษทัจะตอ้งขอตรวจและจองช่ือบริษทัเสียก่อนวา่ 
             ช่ือท่ีจะใชน้ั้นจะซ ้าหรือคลา้ยกบัคนอ่ืนท่ีจดทะเบียนไวก่้อนหรือไม่ เม่ือจองช่ือไดแ้ลว้
จะตอ้งขอจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ ภายใน 30 วนั 
          2. ซ้ือค าขอและแบบพิมพจ์ากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือส านกังานบริการจด
ทะเบียนธุรกิจทั้ง 7 แห่ง หรือส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั 
          3. จดัท าค  าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอยืน่ต่อนายทะเบียนเพ่ือตรวจ
พิจารณา 
          4. ช าระค่าธรรมเนียมตามใบสัง่ของเจา้หนา้ท่ี  

 5. ถา้ประสงคจ์ะไดห้นงัสือรับรองรายการในทะเบียน ใหย้ืน่ค  าขอและ ช าระ 
ค่าธรรมเนียมต่อเจา้หนา้ท่ี 
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        6.  รับใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนและหนงัสือรับรองรายการในทะเบียนไดก้ารลงลายมือช่ือ
ของผูเ้ร่ิมก่อการหรือกรรมการ  
         6.1.  ผูเ้ป็นผูเ้ร่ิมก่อการ หรือ กรรมการจะตอ้งลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบค าขอดว้ยตนเองจะมอบหมายบุคคลอ่ืนลงลายมือช่ือแทนไม่ได ้
             6.2.  ผูเ้ร่ิมก่อการ หรือกรรมการ ผูข้อจดทะเบียนซ่ึงตอ้งลงช่ือในค าขอจดทะเบียน จะตอ้งลง
ลายมือช่ือต่อหนา้นายทะเบียนพร้อมแสดงตน้ฉบบั บตัรประจ าตวั  
            6.3.  กรณีท่ีผูเ้ร่ิมก่อการหรือกรรมการไม่สามารถลงลายมือช่ือต่อหนา้นายทะเบียนตามขอ้ 2 
ใหผู้เ้ร่ิมก่อการหรือกรรมการลงลายมือช่ือต่อหนา้สมาชิกเนติบณัฑิตยสภาหรือทนายความกไ็ด ้
 
     สถานที่รับจดทะเบียน  
         1.  ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานครสามารถยืน่จดทะเบียนไดท่ี้ส านกังาน
บริการจดทะเบียนธุรกิจ 1-7 และส่วนจดทะเบียนกลาง  
             กรมพฒันาธุรกิจการคา้ถนนนนทบุรี 1 จงัหวดันนทบุรี หรือทางอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต ์
www.dbd.go.th  
         2.  ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตภมิูภาค สามารถยืน่จดทะเบียนไดท่ี้ส านกังานพฒันาธุรกิจ
การคา้จงัหวดันั้น ๆ ยกเวน้ จงัหวดันนทบุรี สมุทรปราการ และ 
             ปทุมธานี สามารถขอจดทะเบียนไดท้างอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต ์www.dbd.go.th อีกทางหน่ึง
หนา้ท่ีของบริษทัจ ากดั 
         1.  บริษทัจ ากดัตอ้งท างบการเงินอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงทุกรอบ 12 เดือนโดยมีผูส้อบบญัชีอยา่ง
นอ้ยหน่ึงคนตรวจสอบ  
             แลว้น าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงินภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัปิด
รอบปีบญัชี พร้อมทั้งยืน่งบการเงินต่อส านกับริการขอ้มลูธุรกิจ  
             กรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือท่ีส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั ภายใน 1 เดือน 
นบัตั้งแต่วนัอนุมติังบการเงิน ทั้งน้ีรวมถึงบริษทัท่ีแมว้า่จะยงัมิได ้
             ประกอบกิจการกต็าม จะตอ้งส่งงบการเงินดว้ย มิฉะนั้นมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกินหา้หม่ืนบาท 
          2.  จดัท าบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ และใหน้ าส่งต่อ
ส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทักรุงเทพมหานคร  
             หรือท่ีส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัจงัหวดัแลว้แต่กรณี ภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ี
ประชุม มิฉะนั้นมีความผิดตอ้งะวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
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3.  ตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญั ภายหลงั 6 เดือน นบัแต่วนัจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล และ
จดัประชุมคร้ังต่อไปอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ทุกระยะเวลา 12 เดือน 
             มิฉะนั้น จะมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท อน่ึง ค าบอกกล่าวเรียก
ประชุมใหญ่นั้น ใหล้งพิมพโ์ฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีอยา่งนอ้ยหน่ึงคราวก่อนวนันดั
ประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั และส่งทางไปรษณียต์อบรับไปยงัผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีมีช่ือในทะเบียนของ
บริษทั ก่อนวนันดัประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เวน้แต่เป็นค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ เพ่ือลงมติ
พิเศษใหก้ระท าการดงัวา่นั้นก่อนวนันดัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 
         4.  ตอ้งจดัท าใบหุน้มอบใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั มิฉะนั้นมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับ ไม่เกิน
หน่ึงหม่ืนบาท  
         5.  ตอ้งจดัท าสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั มิฉะนั้นมีความผิดตอ้งระวางโทษ ปรับไม่เกิน
สองหม่ืนบาท  
         6.  บริษทัใดยา้ยท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ ตอ้งขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
มิฉะนั้นจะมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
              ในกรณีนิติบุคคลไม่จดัส่งงบการเงินประจ าปีตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากบุคคลจะมี
ความผิดแลว้กรรมการผูจ้ดัการหรือกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล กมี็ความผิดตอ้ง
ระวางโทษเช่นเดียวกบันิติบุคคลดว้ย 
 
2.3.2  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิม  (Value Added Tax)หรือVAT หมายถึง ภาษีท่ีจดัเกบ็จากฐานของ
มลูค่าสินคา้หรือบริการท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจ าหน่ายสินคา้หรือการ
ใหบ้ริการต่าง ๆ โดยผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีในการจดัเกบ็จากผูบ้ริโภคสินคา้ หรือบริการนั้น ๆ 
 ค าว่า ภาษีมูลค่าเพ่ิม หมายถึง มูลค่าของส่วนท่ีเพ่ิมในแต่ละขั้นตอนการผลิตและ
การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ อาทิ โรงงานผลิตผ้า จะรับด้าย ไหม ฝ้าย เป็นวัตถุดิบและ 
โรงงานผลิตเส้ือส าเร็จรูป จะรับผา้จากโรงงานผลิตผา้เป็นวตัถุดิบในการผลิตเส้ือส าเร็จรูป จะรับ
มลูค่าเพ่ิมในแต่ละขั้นตอนการผลิตดงัน้ี 
 1.  ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม ก าหนดเวลาการจดทะเบียน 
    ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม ดงัน้ี 
     1.1  ผูป้ระกอบการซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีมีรายรับเกินกวา่ 
1,800,000 บาทต่อปี ใหย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีรายรับเกิน 1,800,000 บาท 
ต่อปี 
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     1.2  ผูป้ระกอบการซ่ึงมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้า่ไดเ้ตรียมการเพื่อประกอบ
กิจการขายสินคา้หรือให้บริการ ท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม อนัเป็นเหตุให้ตอ้งมีการซ้ือ
สินค้าหรือรับบริการท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น ก่อสร้างโรงงาน สร้างอาคาร
ส านกังาน หรือติดตั้งเคร่ืองจกัรให้ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายใน 6 เดือนก่อนวนัเร่ิม
ประกอบกิจการเวน้แต่มีสญัญาหรือหลกัฐานจะด าเนินการก่อสร้างภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 2.  วิธีการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
    การจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 
    2.1  ยืน่แบบค าขอ ณ หน่วยจดทะเบียนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
    2.2  ยืน่แบบค าขอผา่นทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.rd.go.th 
 3.  สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
     ผูป้ระกอบการยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.01ณ สถานท่ี
ดงัน้ี 
     3.1  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านกังาน
สรรพากร พ้ืนท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
     3.2  กรณีสถานประกอบการตั้งอยูน่อกเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ื่น ณ ส านกังาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่และกรณีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีอ  าเภอ
หรือก่ิงอ าเภอท่ีกรมสรรพากรมิไดจ้ดัอตัราก าลงัไวใ้หย้ื่น ณ ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเดิมท่ี
เคยควบคุมพ้ืนท่ีนั้น 
     3.3  กรณีสถานประกอบท่ีอยูใ่นความดูแลของส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ให้ยื่น ณ ส านักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ี หรือ
ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาสถานประกอบการตั้งอยูก่ไ็ด ้
  
 2.4 โครงงานที่เกีย่วข้อง 
 
  กญัชร สุขแจ่ม ศึกษาเร่ือง การท าบญัชีธุรกิจขายเส้ือผา้ (กรณีศึกษา : ร้านขายเส้ือผา้ 
คุณถวิล ทิวนัทา) 
 ในการศึกษาสรุปผลว่า  เจา้ของกิจการท่ีร่วมโครงการบริการท าบญัชีในคร้ังน้ีมี
ความพึงพอใจอยา่งมากเพราะไดท้ราบถึงฐานะทางการเงินท่ีแทจ้ริงของกิจการท่ีท าอยูอ่ยา่งถูกตอ้ง
วิธีท าใหเ้จา้ของกิจการสามารถบริหารการเงินและส่ิงต่าง ๆ ภายในกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และคุณถวิลไดต้อบแบบสอบถามและมีความคิดเห็นต่อการบริการท าบญัชีซ่ึงอยู่ในระดบัดีมาก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการใหค้วามรู้เก่ียวกบัวิชาต่าง ๆ และทกัษะวิชาชีพมาประยกุตใ์ช้
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ในการท าโครงการและบริการสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่นการออกแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการท า
บญัชี คือ สมุดรายวนัทัว่ไป , บญัชีแยกประเภท, งบทดลอง ,กระดาษท าการ 6 ช่อง, งบก าไร
ขาดทุน,งบแสดงฐานะการเงิน , ใบส าคญัรับ,ใบส าคญัจ่าย, ใบเสร็จรับเงิน,มาประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานดา้นบญัชีมาใชใ้นการท าเอกสารให้มีความสวยงามเรียบร้อยและถูกตอ้งตามหลกัวิธี 
การน าโปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2010มาใชใ้นการน าเสนอขอ้มลูใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย 
 
นนัธชา มาโต ศึกษาเร่ือง การจดัท าบญัชีธุรกิจร้านขายผลไม ้(กรณีศึกษา: นางสมจิตร ดวงชอุ่ม) 

ในการศึกษาสรุปผลว่า เจา้ของกิจการให้ความร่วมมือในการบริการจดัท าบญัชี
คร้ังน้ีเจา้ของกิจการมีความพ่ึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเพราะไดท้ราบถึงผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกิจการท่ีแท้จริงโดยมีวิธีท าบญัชีอย่างเป็นขั้นตอน ท าให้เจ้าของกิจการมีการ
วางแผนทางการเงินและบริหารการเงินของธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยคุณสมจิตร ดวงชอุ่ม 
ไดมี้ความคิดเห็นต่อการบริการท าบญัชีของนกัศึกษาอยู่ในระดบัดีซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ในการสร้างความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ และทกัษะวิชาชีพมาประยกุตใ์นการท าโครงการและบริการ
สังคมอยา่งมีประสิทธิภาพโดยการน าวงจรบญัชี 9 ขั้นมาประยุกต์ใชใ้ห้เขา้กบักิจการท่ีบริการท า
บญัชีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพคร้ังน้ีและยงัไดน้ าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังานดา้น
บญัชีในการจดัท าเอกสารในถูกตอ้งตามหลกับญัชีมีการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 
มาใชใ้นการน าเสนอขอ้มลูใหมี้ความน่าสนใจและมีความเขา้ใจใหง่้ายข้ึนอีกดว้ย 
 

เทพธงชยั เพียรโคตร ศึกษาเร่ือง บริการท าบญัชีของธุรกิจร้านจ าหน่ายอะไหล่
รถจกัรยานยนต ์(กรณีศึกษา : นายมาโนช มาลมัณ์พนัธ์)  

ในการศึกษาสรุปผลว่า เจา้ของกิจการมีความพึงพอใจเป็นอยา่งยิ่งเพราะไดท้ราบ
ถึงผลการด าเนินงานของกิจการท่ีแทจ้ริงโดยมีวิธีการท าบญัชีอย่างเป็นนั้นตอน ท าให้เจา้ของ
กิจการมีการวางแผนการเงินและการบริหารการเงินของธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณ     
มาโนช มาลมัณ์พนัธ์ ไดมี้ความคิดเห็นต่อการบริการท าบญัชีของนกัศึกษาซ่ึงอยู่ในระดบัดีมาก
ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการสร้างความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ และทกัษะวิชาชีพมา
ประยุกต์ใช้เขา้กบักิจการท่ีบริการท าบญัชีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งน้ียงัไดน้ าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานด้านบญัชีในการจดัท าเอกสารในถูกตอ้งตามหลกับญัชีมีการน า
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลใหมี้ความน่าสนใจและมีความ
เขา้ใจใหง่้ายข้ึนอีกดว้ย 
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บทที ่3 
 
 

วิธีด าเนินงาน 
 

  การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาการปฏิบติังานจริงทางดา้นบญัชี  คณะผูจ้ดัท า
ไดเ้ลือกประกอบธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินคา้ โดยจดัตั้งบริษทัจ าลอง คือ บริษทั เลด้ีชูด้ จ  ากดั ซ่ึง
ท าการซ้ือ-ขายรองเท้าส้นสูง ซ่ึงมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 1 ปีการศึกษาคือวันท่ี                
4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563  แต่มีรายการคา้ 2 เดือน คือ สิงหาคม และ
กนัยายน 2562 
 คณะผูจ้ดัท าไดด้  าเนินการจดัตั้งบริษทัจ าลองและบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชีโดย
มีขั้นตอนดงัน้ี 

3.1  บริษทั และระยะเวลา 
3.2  การจดัตั้งบริษทัและการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
3.3  การเร่ิมก่อการตั้งบริษทัจ าลอง 
3.4  การจดัท าบญัชีตามวงจรบญัชี 

 
3.1  บริษัทและระยะเวลา 
 บริษัท 
 บริษทั เลด้ีชูด้ จ  ากดั สถานท่ีตั้ง 791/1 หมู่บา้นพ่ึงทรัพย ์ซ.อุดมสุข ถนนสุขมุวิท แขวงบาง
นา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพฯ 10260 สินคา้ รองเทา้สน้สูง 
 

 รอบระยะเวลา 

 จดัท าบญัชีตามวงจรบญัชี เป็นระยะเวลา ระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม ถึง 
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2562  
  
3.2  การจัดตั้งบริษทัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 3.2.1  การจดทะเบียนบริษัท 
ในการจดัตั้งบริษทัจ ากดันั้น จะตอ้งด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
         1. ตอ้งมีผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือบริคณห์สนธิข้ึนแลว้ไปจด
ทะเบียน 
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         2. เม่ือไดจ้ดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการตอ้งจดัใหหุ้น้ของบริษทัท่ีจะ
ตั้งข้ึนนั้นมีผูเ้ขา้ช่ือจองซ้ือหุน้จนครบ 
         3. ด  าเนินการประชุมตั้งบริษทั โดยตอ้งส่งค าบอกกล่าวนดัประชุมใหผู้จ้องทราบล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม 
         4. เม่ือไดป้ระชุมตั้งบริษทั และท่ีประชุมไดแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทัแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการตอ้ง
มอบหมายกิจการใหก้รรมการบริษทัรับไปด าเนินการต่อไป 
         5. กรรมการบริษทัเรียกใหผู้เ้ร่ิมก่อการและผูจ้องหุน้ช าระค่าหุน้อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ
มลูค่าหุน้ (ทุนของบริษทัจะแบ่งเป็นก่ีหุน้กไ็ด ้ แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่หุน้ละ5 บาท) 
         6. เม่ือไดรั้บเงินค่าหุน้แลว้ กรรมการตอ้งไปจดทะเบียนเป็นบริษทัภายใน 3 เดือน ภายหลงั
จากการประชุมตั้งบริษทั 
         7. ในการจดัตั้งบริษทั ถา้ไดด้  าเนินการทุกขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีผูเ้ร่ิมก่อ
การจดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิ 
              กรรมการจะจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษทัไปพร้อมกนัภายใน
วนัเดียวกไ็ด ้
              7.1 จดัใหมี้ผูเ้ขา้ช่ือหุน้ครบตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีบริษทัจะจดทะเบียน 
              7.2 ประชุมจดัตั้งบริษทั เพ่ือพิจารณากิจการต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
มาตรา 1108 โดยมีผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ทุกคน 
                     เขา้ร่วมประชุม และผูเ้ร่ิมก่อการ และผูช่ื้อซ้ือหุน้ทุกคน ใหค้วามเห็นชอบในกิจการท่ี
ไดป้ระชุมกนันั้น 
              7.3 ผูเ้ร่ิมก่อการไดม้อบกิจการทั้งปวงใหแ้ก่กรรมการบริษทั  
              7.4 กรรมการไดเ้รียกใหผู้เ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ ใชเ้งินค่าหุน้โดยจะเรียกคร้ังเดียวเตม็มลูค่าหรือไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ตามมาตรา 1110 วรรคสองกไ็ดแ้ละผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ทุกคนไดช้ าระเงินค่าหุน้
เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
         การด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเลิกและช าระบญัชีบริษทัจ ากดั ในกรณีท่ีบริษทั
จ ากดันั้นไดต้กลงท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมรายการใด ๆ ท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้เป็นอยา่งอ่ืน หรือผูถื้อหุน้จะ
เลิกกิจการจะตอ้งไปด าเนินการขอจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมรายการนั้น ๆ หรือจดทะเบียนเลิกและ
เสร็จการช าระบญัชี ณ ส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัท่ีหา้งนั้นมีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่การ
จดทะเบียนจดัตั้งและแกไ้ขเพ่ิมเติมจะตอ้งด าเนินการตามวิธีและหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการไดก้ าหนดไว ้
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รายการจดทะเบียนท่ีบริษทัจะตอ้งจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติม  
         1.  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิก่อนการตั้งบริษทั 
         2.  มติพิเศษของบริษทัให ้
                  (1)  เพ่ิมทุน 
                  (2)  ลดทุน 
                  (3)  ควบบริษทั 
         3.  ควบบริษทั 
         4.  แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิภายหลงัตั้งบริษทั 
         5.  เพ่ิมทุน 
         6.  ลดทุน 
         7.  กรรมการ 
         8.  จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทั 
         9.  ท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่และ/หรือส านกังานสาขา 
        10.  ตราของบริษทั  
        11.  รายการอ่ืนท่ีเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ 
    วิธีการจดทะเบียน มีขั้นตอนดงัน้ี  
          1. ในกรณีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั ใหผู้เ้ร่ิมก่อการ
หรือกรรมการของบริษทั จะตอ้งขอตรวจและตอ้งจองช่ือบริษทัเสียก่อนวา่ช่ือท่ีจะใชน้ั้นจะซ ้าหรือ
คลา้ยกบัคนอ่ืนท่ีจดทะเบียนไวก่้อนหรือไม่ เม่ือจองช่ือไดแ้ลว้จะตอ้งท าการขอจดทะเบียนหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ภายใน 30 วนั 
          2. ซ้ือค าขอ และแบบพิมพจ์ากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ส านกังานบริการจดทะเบียน
ธุรกิจทั้ง 7 แห่ง หรือส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั 
          3. จดัท าค  าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอยืน่ต่อนายทะเบียนเพ่ือการตรวจ
พิจารณา 
          4. ช าระค่าธรรมเนียมตามใบสัง่ของเจา้หนา้ท่ี  
  5. ถา้ประสงคจ์ะไดห้นงัสือรับรองรายการในทะเบียนตอ้งใหย้ืน่ค  าขอและช าระ
ค่าธรรมเนียมต่อเจา้หนา้ท่ี  
          6.  รับใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนและหนงัสือรับรองรายการในทะเบียนไดก้าร 
ลงลายมือช่ือของผูเ้ร่ิมก่อการหรือกรรมการ  
          6.1.  ผูเ้ป็นผูเ้ร่ิมก่อการ หรือ กรรมการจะตอ้งลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบค าขอดว้ยตนเองจะมอบหมายบุคคลอ่ืนลงลายมือช่ือแทนไม่ได ้
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               6.2.  ผูเ้ร่ิมก่อการ  หรือกรรมการ  ผูข้อจดทะเบียนซ่ึงจะตอ้งลงลายช่ือในค าขอ
จดทะเบียน จะตอ้งลงลายมือช่ือต่อหนา้นายทะเบียนพร้อมแสดงตน้ฉบบั บตัรประจ าตวั  
              6.3.  กรณีท่ีผูเ้ร่ิมก่อการหรือกรรมการไม่สามารถลงลายมือช่ือต่อหนา้นาย
ทะเบียนตามขอ้ 2 ใหผู้เ้ร่ิมก่อการหรือกรรมการลงลายมือช่ือต่อหนา้สมาชิกเนติบณัฑิตยสภาหรือ
ทนายความกไ็ด ้
 
     สถานที่รับจดทะเบียน  
         1.  ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  สามารถยืน่จดทะเบียนไดท่ี้ส านกังาน
บริการจดทะเบียนธุรกิจ 1-7 และส่วนจดทะเบียนกลาง  
             กรมพฒันาธุรกิจการคา้  ถนนนนทบุรี 1 จงัหวดันนทบุรี หรือทางอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต์
www.dbd.go.th  
         2.  ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตภมิูภาค สามารถยืน่จดทะเบียนไดท่ี้ส านกังานพฒันาธุรกิจ
การคา้จงัหวดันั้น ๆ ยกเวน้ จงัหวดันนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานีสามารถขอจดทะเบียนได้
ทางอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต ์www.dbd.go.th อีกทางหน่ึงหนา้ท่ีของบริษทัจ ากดั 
         1.  บริษทัจ ากดัตอ้งท างบการเงินอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงทุกรอบ 12  เดือน โดยมีผูส้อบบญัชีอยา่ง
นอ้ยหน่ึงคนตรวจสอบแลว้น าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญั  ผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงินภายใน 4 เดือน 
นบัแต่วนัปิดรอบปีบญัชี พร้อมทั้งยืน่  งบการเงินต่อส านกับริการขอ้มลูธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ หรือท่ีส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั ภายใน 1 เดือน นบัตั้ง แต่วนัอนุมติั งบการเงิน 
ทั้งน้ีรวมถึงบริษทัท่ีแมว้า่จะยงัมิได ้ ประกอบกิจการกต็าม จะตอ้งส่งงบการเงินดว้ย มิฉะนั้นมี
ความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท 
          2.  จดัท าบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้และใหน้ าส่งส านกังาน
ทะเบียนหุน้ส่วนบริษทักรุงเทพมหานคร  หรือท่ีส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัจงัหวดันั้น 
แลว้แต่กรณีภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ีประชุม มิฉะนั้นมีความผิดตอ้งะวางโทษปรับไม่เกินหน่ึง
หม่ืนบาท 
         3.  ตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญั ภายหลงั 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
และจดัประชุมคร้ังต่อไปอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ทุกระยะเวลา 12 เดือนมิฉะนั้น จะมีความผิดตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท อน่ึง ค าบอกกล่าวจะตอ้งเรียกประชุมใหญ่นั้น ใหล้งพิมพโ์ฆษณา
ในหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีอยา่งนอ้ยหน่ึงคราวก่อนวนันดัประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั และส่งทาง
ไปรษณียต์อบรับไปยงัผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีมีช่ือในทะเบียนของบริษทั ก่อนวนันดัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
7 วนั เวน้แต่เป็นค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ เพ่ือลงมติพิเศษใหก้ระท าการดงัวา่นั้นก่อนวนันดั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 
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         4.  ตอ้งจดัท าใบหุน้มอบใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั มิฉะนั้นมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน
หน่ึงหม่ืนบาท  
         5.  ตอ้งจดัท าสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั มิฉะนั้นมีความผิดตอ้งระวางโทษ ปรับไม่เกิน
สองหม่ืนบาท  
         6.  บริษทัใดยา้ยท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ ตอ้งขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
มิฉะนั้นจะมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
             ในกรณีนิติบุคคลไม่จดัส่งงบการเงินประจ าปีตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากนิติบุคคลจะ
มีความผิดแลว้กรรมการผูจ้ดัการหรือกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลกมี็ความผิดตอ้ง
ระวางโทษเช่นเดียวกบันิติบุคคลดว้ย 
 
3.3.2  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม  (Value Added Tax)หรือVAT หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากฐานของ
มูลค่าสินค้าหรือบริการท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจ าหน่ายสินค้าหรือการ
ใหบ้ริการต่าง ๆ โดยผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีในการจดัเกบ็จากผูบ้ริโภคสินคา้ หรือบริการนั้น ๆ 
 ค าว่า ภาษีมูลค่าเพ่ิม หมายถึง มูลค่าของส่วนท่ีเพ่ิมในแต่ละขั้นตอนการผลิตและ
การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ อาทิ โรงงานผลิตผ้า จะรับด้าย ไหม ฝ้าย เป็นวัตถุดิบและ 
โรงงานผลิตเส้ือส าเร็จรูป จะรับผา้จากโรงงานผลิตผา้เป็นวตัถุดิบในการผลิตเส้ือส าเร็จรูป จะรับ
มลูค่าเพ่ิมในแต่ละขั้นตอนการผลิตดงัน้ี 
 1.  ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม ก าหนดเวลาการจดทะเบียน 
     ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม ดงัน้ี 
     1.1  ผูป้ระกอบการซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีมีรายรับเกินกวา่ 
1,800,000 บาทต่อปี ใหย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีรายรับเกิน 1,800,000 บาท 
ต่อปี 
     1.2  ผูป้ระกอบการซ่ึงมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้า่ไดเ้ตรียมการเพื่อประกอบ
กิจการขายสินคา้หรือให้บริการ ท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม อนัเป็นเหตุให้ตอ้งมีการซ้ือ
สินค้าหรือรับบริการท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น ก่อสร้างโรงงาน สร้างอาคาร
ส านกังาน หรือติดตั้งเคร่ืองจกัรให้ยื่นค าขอจกทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายใน 6 เดือนก่อนวนัเร่ิม
ประกอบกิจการเวน้แต่มีสญัญาหรือหลกัฐานจะด าเนินการก่อสร้างภายในเวลาท่ีเหมาะสม  
 
 
 2.  วิธีการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
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    การจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 
    2.1  ยืน่แบบค าขอ ณ หน่วยจดทะเบียนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
    2.2  ยืน่แบบค าขอผา่นทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.rd.go.th 
 3.  สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
     ผูป้ระกอบการยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.01ณ สถานท่ี
ดงัน้ี 
     3.1  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านกังาน
สรรพากร พ้ืนท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
     3.2  กรณีสถานประกอบการตั้งอยูน่อกเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ื่น ณ ส านกังาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่และกรณีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีอ  าเภอ
หรือก่ิงอ าเภอท่ีกรมสรรพากรมิไดจ้ดัอตัราก าลงัไวใ้หย้ื่น ณ ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเดิมท่ี
เคยควบคุมพ้ืนท่ีนั้น 
     3.3  กรณีสถานประกอบท่ีอยูใ่นความดูแลของส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ให้ยื่น ณ ส านักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ี หรือ
ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาสถานประกอบการตั้งอยูก่ไ็ด ้
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โครงสร้างการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  1 
 
 

จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ผูเ้ร่ิมก่อการจดัการจองซ้ือทั้งหมด 

ประชุมจดัตั้งบริษทั 
คณะกรรมการ 
เรียกช าระค่าหุน้ 
อยา่งนอ้ย25% 

จดัท าค าขอจดทะเบียน 
ทะเบียนจดัตั้งบริษทั 

ช าระ
ค่าธรรมเนียม 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน หนงัสือรับรอง
ใบส าคญั 
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3.3  การเร่ิมก่อตั้งบริษัทจ าลอง 
 
สาเหตุที่เลอืกธุรกจิซ้ือขายรองเท้าส้นสูง 
 รองเทา้ไดก้ลายเป็นส่วนส าคญัของชีวิตประจ าวนัของเรา รองเทา้ไดรั้บการออกแบบ
มาเพ่ือป้องกนัเทา้ของเราจากสภาพอากาศหนาวเยน็วตัถุท่ีแหลมคมและพ้ืนผิวท่ีไม่สะดวกรองเทา้
รุ่นก่อน ๆ ถูกคิดว่าเป็นรองเทา้แตะในรูปแบบบางอย่าง เน่ืองจากความรู้ของเคร่ืองมือและการ
ท างานของเคร่ืองหนงัจึงเพ่ิมข้ึนความซบัซอ้นและคุณภาพของรองเทา้โดยเฉล่ีย รองเทา้มีรูปร่าง
ตามสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและเศรษฐกิจของสภาพแวดลอ้มของพวกเขา รองเทา้ล  าลองของ
ทุกวนัน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัรองเทา้ชุดท่ีเป็นทางการในหลาย ๆ ดา้น เราจึงเห็นปัจจยัท่ีแตกต่างคือ 
สีของรองเทา้ รองเทา้ล  าลองมีตั้งแต่พลิกไปจนถึงรองเทา้ผา้ใบและรองเทา้ส้นสูง วสัดุท่ีใชใ้นการ
ผลิตตั้งแต่หนงัผา้ใบและยาง เช่น พลาสติกและไซแลนและมีการออกแบบเพ่ือความทนัสมยัและ
สวมใส่อยา่งสบาย 
 
การวางแผนงาน 

1. มีการก าหนดเง่ือนไข ขอ้บงัคบั วตัถุประสงคข์องบริษทั 
2. มีการจดัหาพนกังานแต่ละต าแหน่ง แต่ละแผนกเพ่ือการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. มีการวางแผนงานในแต่ละแผนกและต าแหน่งใหเ้ป็นระบบ 

 
โครงสร้างองค์กร 
  โครงสร้างองค์กร เป็นส่ิงส าคญัในการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน และกลุ่มคน
ภายในองคก์ร ซ่ึงอิทธิพลท่ีสร้างข้ึนนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากวตัถุประสงคใ์นการควบคุม โดยการถูก
ควบคุมนั้นมาจากลกัษณะของงาน ท่ีไดอ้อกแบบไวภ้ายในโครงสร้างองค์กร ทั้ งน้ีเป็นเพราะ
พนกังานทุกคนในองค์กรไม่สามารถไปท างานประจ าวนั เพ่ือท าในส่ิงท่ีอยากจะท าตามอ าเภอใจ
ได ้แต่จะตอ้งถูกควบคุมให้ปฏิบติัตามความตอ้งการขององค์กร หรือตามเหตุผลท่ีองค์กรจ่าย
ค่าตอบแทนให้ ดงันั้น งานและค าบรรยายลกัษณะงาน จึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
ควบคุมพฤติกรรมคนภายในองคก์ร  
 1.  ก าหนดแผนระดบัองคก์รจะตอ้งเป็นท่ียอมรับของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2.  มีการก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนระดบัองคก์ร 
 3.  มีการระบุขั้นตอนการท างานอยา่งชดัเจน 
 ซ่ึงบริษทัของเรามีแผนก ดงัน้ี 
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  1.  แผนกการขาย  
   1.1  ติดต่อลกูคา้ในตลาดเพื่อท าการขายการเจรจาส่ือสารระหวา่งผูข้ายและผู ้
ซ้ือ  หรือกลุ่มผูท่ี้คาดหวงัวา่จะเป็นลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยใหผู้ซ้ื้อรู้จกัใน
สินคา้เพื่อกระตุน้ความสนใจ และสร้างความพอใจในตวัสินคา้ 
                   1.2  เจรจาเร่ืองเง่ือนไขการซ้ือขาย และใหค้  าปรึกษาแก่ลกูคา้รวมทั้งการ
แกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนก่อน การขาย และหลงัการขาย 

  1.3  จดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการคา้ การแสดงนิทรรศการการคา้ 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือช่วยกระตุน้ในการขาย 
                1.4  อาจใหบ้ริการหลงัการขายแก่ลกูคา้  เช่น  การตรวจสอบผลิตภณัฑห์ลงัการซ้ือสินคา้ 
หรือเปล่ียนช้ินส่วนท่ีช ารุดใหแ้ก่ลกูคา้ เป็นตน้ 
  2.  แผนกการเงิน  

2.1  รับเงินและเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
2.2  จดัท ากฤษฎีกาเบิกจ่ายเงินในงบด าเนินงานจากกรมบญัชีกลาง 
2.3  น าฝากและเกบ็รักษาเงิน 
2.4  จดัท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 

  3.  แผนกบญัชี 
    3.1  ตรวจสอบรายรับรายจ่ายต่าง ๆ ของบริษทั 

3.2  บนัทึกบญัชีของสมุดรายวนัชั้นตน้ตรวจสอบ Statement 
  3.3  จดัท ารายการทางการเงินประจ าเดือน (งบทดลองและรายละเอียดลูกหน้ี) 
  3.4  ใบเรียกเกบ็เงิน 
  3.5  บญัชีค่าใชจ่้าย 

  4.  แผนกจดัซ้ือ 
   4.1  ตรวจสอบ และพิจารณาการสัง่ซ้ือโดยละเอียด รอบคอบ 
   4.2  จดัซ้ือใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และไม่ขดัต่อผลประโยชนข์ององคก์ร 
   4.3  ดูแลจดัการเอกสารสญัญาต่าง ๆ ในระหวา่งจดัซ้ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   4.4  เป็นตวัแทนติดต่อ ประสานงานขององคก์ร และผูข้ายสินคา้ 
   4.5  เจรจาติดต่อซ้ือขายเพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ 
   4.6  ตรวจสอบการรับมอบสินคา้ และยนืยนัคุณภาพสินคา้ 
      5.  แผนกการคลงั 

   5.1  ประสานงานการเบิกจ่ายวตัถุดิบและวสัดุหีบห่อประจ าวนั 
   5.2  จดัท ารายงานสรุปยอดสินคา้คงเหลือประจ าเดือน 
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   5.3  รับผิดชอบงานดา้นคุมคลงัสินคา้วตัถุดิบ 
   5.4  จดัการตรวจรับสินคา้ส าเร็จรูป วตัถุดิบ วสัดุหีบห่อ ใหไ้ดม้าตรฐานดา้น
คุณภาพและความปลอดภยัท่ีก าหนด 
สินค้าที่บริษทัจัดจ าหน่าย 
 1.  รองเทา้สน้สูงสีม่วง              รหสัสินคา้  LS-N001 

2.  รองเทา้สน้สูงสีฟ้า  รหสัสินคา้  LS-N002 
3.  รองเทา้สน้สูงสีน ้าเงิน  รหสัสินคา้  LS-N003 
4.  รองเทา้สน้สูงสีเขียว  รหสัสินคา้  LS-N004 
5.  รองเทา้สน้สูงสีเหลือง  รหสัสินคา้  LS-N005 
6.  รองเทา้สน้สูงสีแดง  รหสัสินคา้  LS-N006 
7.  รองเทา้สน้สูงสีขาว  รหสัสินคา้  LS-N007 
8.  รองเทา้สน้สูงสีด า  รหสัสินคา้  LS-N008 
9.  รองเทา้สน้สูงสีโรสโกลด์  รหสัสินคา้  LS-N009 

 
3.4  การจัดท าบัญชีตามวงจรบัญชี 
 
ฐานภาษี มี 3 ประเภท คือ 

1.  ฐานรายได้  เป็นฐานภาษีท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายมากท่ีสุดฐานหน่ึง  เพราะเช่ือวา่รายได ้
เป็นเคร่ืองวดัความสามารถในการเสียภาษี  (ability – to -pay) ของบุคคลไดดี้ท่ีสุด ภาษีท่ีจดัเก็บ
จากฐานรายไดมี้ทั้งท่ีเรียกเกบ็จากรายไดข้องบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

2.  ฐานการบริโภค  หมายถึง การน าค่าใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้ หรือ บริการมาเป็นฐาน 
ในการเรียกเกบ็ภาษีอากร  เช่น ภาษีการขายทัว่ไป  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีสรรพสามิต เป็นตน้ ภาษีท่ี
เกบ็จากฐานการบริโภคน้ีเป็นฐานภาษีท่ีส าคญัอีกฐานหน่ึงของประเทศก าลงัพฒันา   เพราะวา่ ภาษี
เก็บจากฐานการบริโภคเป็นภาษีท่ีเก็บค่อนขา้งง่าย มีความซบัซอ้นนอ้ยกว่าภาษีท่ีจดัเก็บจากฐาน
รายได ้ และก าลงัการบริโภคของประชาชนโดยทัว่ไปอยูใ่นระดบัสูงเม่ือเทียบกบัการออม 

3.  ฐานทรัพย์สิน  เป็นภาษีท่ีเกบ็จาก 
3.1)  ทรัพยสิ์นเฉพาะอยา่ง  นิยมจดัเกบ็จากทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย ์หรือ  

สงัหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีระบุหรือก าหนดมูลค่าไดง่้าย เช่น ภาษีรถยนต ์เก็บจากทรัพยสิ์นประเภท
รถยนต์   ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีของไทยเก็บจากทรัพยสิ์นประเภทท่ีดิน หรือภาษีโรงเรือนและท่ีดิน      
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เก็บจากทรัพยสิ์นประเภทโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ รวมกบัท่ีดิน ซ่ึงโรงเรือนหรือส่ิงปลูก
สร้างนั้นตั้งอยู ่เป็นตน้ 
  3.2)  ทรัพยสิ์นโดยรวม  จะตอ้งน ามลูค่าของทรัพยสิ์นทั้งหมดมารวมกนั เพ่ือเป็น
ฐานในการประเมินภาษี  ท าใหเ้กิดปัญหาในการบริหารจดัเก็บให้ไดผ้ลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยูม่าก  
ทั้งในดา้นการติดตามรวบรวมทรัพยสิ์นของผูเ้สียภาษีแต่ละรายให้ครบถว้น   และในดา้นการ
ประเมินราคาทรัพยสิ์นบางประเภท เช่น เพชรพลอย ศิลปวตัถุทั้งหลาย  นอกจากฐานภาษีส าคญั 3 
ฐาน ท่ีกล่าวมาน้ีแลว้ ในการเรียกเก็บภาษีโดยทัว่ไปยงัมีฐานภาษีอย่างอ่ืน เช่น การจดัเก็บภาษี
รัชชูปการ  ซ่ึงเรียกเก็บเป็นรายหัวจากชายฉกรรจ์ แท่นการเขา้รับราชการทหาร  การจดัเก็บภาษี
การเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร ซ่ึงเรียกเก็บจากผูถื้อสัญชาติไทย หรือจากคนต่างดา้วท่ีไดรั้บ
อนุญาตให้มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยเป็นรายคร้ังของการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร               
ค่าใบอนุญาตต่างดา้ว ซ่ึงเกบ็จากคนต่างดา้วท่ีไดข้ออนุญาตมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย เป็นตน้  
 
การค านวณภาษีมูลค่าเพิม่ 
 ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ทั้งผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมใน
อตัราร้อยละ 7 และร้อยละ 0 เม่ือซ้ือสินคา้บริการมีหนา้ท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งค านวณการภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ี
ตอ้งช าระเพ่ิม หรือมีสิทธิไดรั้บภาษีคืนในแต่ละเดือนภาษี โดยมีบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งคือ 
 ภาษีขาย (Output Tax) หมายถึง ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดเ้รียกเก็บ
หรือพึงเรียกเกบ็จากผูซ้ื้อสินคา้ หรือผูรั้บบริการเม่ือขายสินคา้ หรือรับช าระค่าบริการ 
 ภาษีซ้ือ (Input Tax) หมายถึง ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีประกอบการจดภาษีมูลค่าเพ่ิมถูกเรียกเก็บ
จากผูข้ายสินคา้หรือผูรั้บบริการ (รวมทั้งสินคา้ทุน) จากผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
เม่ือได้ซ้ือสินค้าภาษีมูลค่าเพ่ิมเม่ือได้ซ้ือสินค้าหรือบริการต่าง ๆ หรือซ้ือสินทรัพย์ หรือจ่าย
ค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 

ส าหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 7  การค านวณภาษีท่ีตอ้ง 
ช าระในแต่ละเดือน (หรือมีสิทธิไดรั้บคืนภาษี) มีวิธีค  านวณง่ายๆ ดงัน้ี 
 

ภาษีมลูค่าเพ่ิม  =  ภาษีขาย – ภาษีซ้ือ 
 
 จากสมการขา้งตน้ ทั้งภาษีซ้ือและภาษีขายตอ้งเป็นภาษีท่ีเกิดข้ึนในเดือนภาษีเดียวกนัจะ
เกิดข้ึนได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  1.1  ผลการค านวณเป็น + หมายความว่า ภาษีขายมากกว่าภาษีซ้ือ ผูป้ระกอบการ
จะตอ้งน าเงินส่งใหก้รมสรรพากรภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 
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ตวัอยา่ง ผูป้ระกอบการกิจการผลิตแว่นตา ไดก้  าหนดราคาขาย ส่งในโรงงาน 2,000 บาท โดยเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ผูข้ายปลีกแว่นตาไดข้ายให้กบัผูซ้ื้อในราคา 3,000 บาท โดยคิดภาษีมูลค่าเพ่ิม 
7% จากผูซ้ื้อ วิธีการค านวณจะเป็นดงัน้ี 

ภาษีมลูค่าเพ่ิม                  =  ภาษีขาย – ภาษีซ้ือ 
=  (3,000 x 7%) – (2,000 x 7%) 
=  210  -  140 

ภาษีท่ีตอ้งช าระเพ่ิม       =  70  บาท 
หรือในเดือนภาษีใดมีการขายสินคา้เพียงอยา่งเดียว สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

ภาษีขาย                           =  (3,000 x 7%)  =  210 บาท 
ภาษีซ้ือ                            =  0 
ภาษีท่ีช าระเพ่ิม               =  210 – 0            =  210  บาท 

กรณีเช่นน้ี กิจการจะตอ้งจ่ายภาษีเพ่ิม 210 บาท เพราะ ไม่มีภาษี 
1.2  ผลการค านวณเป็น – หมายความวา่ ภาษีซ้ือมากกวา่ภาษีขาย เช่นน้ีผูป้ระกอบการมีสิทธิไดรั้บ
คืนภาษี 

ตวัอยา่ง ผูป้ระกอบการกิจการผลิตแวน่ตา ไดก้  าหนดราคาขาย ส่งในโรงงาน 2,000 บาท 
โดยเกบ็ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ผูข้ายปลีกแวน่ตาไดข้ายใหก้บัผูซ้ื้อราคา 1,000  บาท คิดภาษีมลูค่าเพ่ิม   
7% จากผูซ้ื้อ วิธีการค านวณจะเป็นดงัน้ี 

ภาษีมลูค่าเพ่ิม                  =  ภาษีขาย  –  ภาษีซ้ือ 
 =  (1,000 x 7%)  –  (2,000 x 7%) 

=  70  -  140 
ภาษีท่ีไดรั้บคืน               =  70  บาท 

ในการออกใบก ากบัภาษี สามารถออกใบก ากบัภาษีได ้2 ลกัษณะ คือ 
1.  ออกใบก ากบัภาษีเป็นราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม เช่น ซ้ือราคา 1,070 บาท เป็นราคารวม 

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  เช่น ซ้ือสินคา้ราคา 1,070 บาท เป็นราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% เช่นน้ี ในการ
ค านวณภาษีมลูค่าเพ่ิมจะเท่ากบั  

ภาษีมลูค่าเพ่ิม                =  ราคาสินคา้รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม X 7/100 
 =  1,000 X 7/100 
 =  70 

2.  ออกใบก ากบัภาษีตามราคาสินคา้ เช่น ซ้ือสินคา้ราคา 1,000 บาท ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  
เช่นน้ี ในการค านวณภาษีมลูค่าเพ่ิมจะเท่ากบั 
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ภาษีมลูค่าเพ่ิม          =  ราคาสินคา้ X 7/100 
แทนค่า              =  1,000 X 7/100 

 =  70 
3.  ส าหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 0 การค านวณภาษีท่ี

ตอ้งช าระในเดือน มีหลกัเกณฑ ์เหมือนกบัการค านวณภาษีในอตัราร้อยละ 7 
 

ภาษีมลูค่าเพ่ิม  =  ภาษีขาย  –  ภาษีซ้ือ 
 
แต่จะมีความแตกต่างกนัในดา้นภาษีขายเพราะเป็นผูป้ระกอบการส่งออกเสียภาษีในอตัราร้อยละ 0 
จึงท าให้ผลการค านวณเป็น (-) เสมอ ในขณะท่ีตอ้งเสียภาษีซ้ือ เม่ือมีการซ้ือวตัถุดิบหรือสินคา้ 
หรือบริการจากผูป้ระกอบการจดทะเบียนในอตัราร้อยละ 0 จะไดรั้บเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมเท่ากบั
จ านวนภาษีซ้ือ สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

ตัวอย่าง ผูป้ระกอบการกิจการส่งออกเป็นผูจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 0   
ไดส่้งสินคา้ออกเป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท และไดจ่้ายเงินซ้ือวตัถุดิบ และวสัดุโรงงาน เพ่ือผลิต
สินค้าเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 10,000 บาท โดยถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7% จากผูข้าย 
วิธีการค านวณจะเป็นดงัน้ี 

ภาษีมลูค่าเพ่ิม                 =  ภาษีขาย – ภาษีซ้ือ 
ภาษีขาย  =  0 
ภาษีซ้ือ  =  (1,000 X 7%)  =  700 บาท 
ภาษีท่ีตอ้งช าระ  =  0 - 700  บาท 

=  700 
กรณีเช่นน้ีกิจการจะไดรั้บคืนภาษี 700 เพราะภาษีซ้ือมากกวา่ภาษีขาย 
 
ภาษีซื้อที่น ามาหักได้ 
 ผูป้ระกอบการท่ีไดซ้ื้อภาษีซ้ือสินคา้หรือบริการในเดือนภาษีใดให้น ามาหักออกจากภาษี
ขายในเดือนภาษีนั้น ตอ้งเป็นภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีจ่ายไปส าหรับสินคา้หรือบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
การประกอบกิจการ แต่ถา้เป็นภาษีซ้ือท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการจะน ามาหักออกจากภาษีขายไม่ได ้
ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจะน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศเพ่ือใชใ้นกิจการภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเสียขณะ
น าเขา้ นบัรวมเป็นภาษีซ้ือ และสามารถน ามาหกัออกจากภาษีขายได ้เช่นกนั 
  
ภาษีซ้ือท่ีสามารถน ามาหกัได ้พอสรุปไดต้ามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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 - ตอ้งเป็นภาษีซ้ือของผูป้ระกอบการท่ีไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เฉพาะท่ีเสียในแบบ
ปกติร้อยละ 7 เท่านั้น 
 - ภาษีซ้ือท่ีน ามาหกั ตอ้งมีหลกัฐานใบก ากบัภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมตอ้ง
เป็นภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป ใบก ากบัภาษีตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งสมบรูณ์ตามกฎหมาย
ก าหนด และออกโดยผูป้ระกอบการจดทะเบียน 
 - ตอ้งเป็นภาษีซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการของผูป้ระกอบกิจการ 
ภาษีซ้ือท่ีผูป้ระกอบการไม่สามารถน ามาหกัได ้ถา้เป็นภาษีซ้ือท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 
 - ไม่มีใบก ากบัภาษีซ้ือหรือไม่อาจแสดงใบก ากบัภาษีซ้ือไดว้า่มีการช าระภาษีซ้ือ 
  -ใบก ากบัภาษีซ้ือท่ีมีขอ้ความไม่ถกูตอ้งไม่สมบรูณ์ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั 
 - ภาษีซ้ือท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการของผูป้ระกอบการ 
 - ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากรายจ่ายเพ่ือการรับรอง หรือเพ่ือการอนัมีลกัษณะท านองเด่ียวกนัไดแ้ก่ 
ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบักีฬา ค่ามหรสพ ฯลฯ 
 - ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีซ่ึงออกโดยผูท่ี้ไม่มีสิทธิออกใบก ากบัภาษีภาษีซ้ือ ใบก ากบัภาษี
อยา่งยอ่ทั้งท่ีเป็นประเภทเขียนดว้ยมือและออกโดยเคร่ืองบนัทึกรายการเกบ็เงิน 
 - ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ือใชใ้นกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ี
เกิดจากรายจ่ายท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 - ภาษีซ้ือท่ีออกตามใบก ากบัภาษีซ่ึงช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของผูอ้อกไม่ได้
ตีพิมพ ์
 - ค่าเบ้ียปรับ และเงินเพ่ิมของภาษีซ้ือเพ่ือผูป้ระกอบการตอ้งรับผิดเน่ืองจากการน าส่งหรือ
ช าระภาษีเกินก าหนดตามเวลากฎหมาย 
 - ภาษีซ้ือท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี 
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 - ผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้หรือใหบ้ริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระไม่ว่าจะ
ประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือหา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีมิใช่นิติบุคคลหรือ
นิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการเกินกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี มีหนา้ท่ียื่น
ค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนโดยค านวณภาษีท่ีตอ้งเสียจาก
ภาษีขายหกัภาษีซ้ือ 
ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 1.  ผูป้ระกอบการท่ีมีรายรับจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการไม่เกิน 1.8 ลา้นบาทต่อปี 

2.  ผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีไดรั้บนกเวน้ภาษีมลูค่าเพ่ิมตามกฎหมาย 
3.  ผูป้ระกอบการท่ีใหบ้ริการจากต่างประเทศ และไดมี้การใชบ้ริการนั้นในราชอาณาจกัร 
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4.  ผูป้ระกอยการท่ีนอกราชอาณาจกัรและเขา้มาประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ
ในราชอาณาจกัรเป้นคร้ังคราวทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพ่ิม 

5.  ผูป้ระกอยการอ่ืนตามอธิบดีจะประกาศก าหนดเม่ือมีเหตุอนัสมควร 
 

วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
1.  แบบค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 

  แบบค าขอท่ีใชใ้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ไดแ้ก่ แบบ ภ.พ. 01 ซ่ึงในเขต
กรุงเทพฯขอรับไดท่ี้ส านกังานกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา(เขต/อ  าเภอ)หรือส านกังานกรมสรรพากร
พ้ืนท่ีส าหรับในจงัหวดัอ่ืนขอรับไดส้ านกังานกรมสรรพพากรพ้ืนท่ีสาขา(อ าเภอ)ทุกแห่ง 
 2.  เอกสารท่ีใชใ้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

2.1  ค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ. 01 จ  านวน 3 ฉบบั 
2.2  ส าเนาทะเบียนบา้นหลกัฐานท่ีอยูอ่าศยัจริง 
2.3  บตัรประจ าตวัประชาชนละบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 
2.4  สญัญาเช่าอาคารเป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ (กรณีเช่า) หรือหนงัสือยินยอม

ให้ใชส้ถานประกอบกิจการและหลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ เช่น เป็นเจา้บา้น สัญญาซ้ือขายค าขอ
หมายเลขบ้านในกรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าช่วง พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านอันเป็นท่ีต้องสถาน
ประกอบการและภาพถ่ายเอกสารดงักล่าว 

2.5  หนงัสือจดัตั้งหา้งหุน้ส่วน   พร้อมภาพถ่ายหนงัสือดงักล่าว    (กรณีเป็นหา้ง 
หุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคล) 

2.6  หนงัสือรับรองของนายทะเบียนหา้งหุน้ส่วนบริษทั วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั 
หนงัสือบริคณห์สนธิ  และใบทะเบียนพาณิชยพ์ร้อมภาพถ่ายหนงัสือดงักล่าว 
 2.7  บตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูจ้ดัการ หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการและ
ประกอบการจ านวน 2 ชุด 
 2.8  แผนท่ีซ่ึงแสดงท่ีตั้งประกอบการโดยสังเขปและภาพถ่ายสถานประกอบการ
จ านวน 2 ชุด 
 2.9  กรณีมอบอ านาจให้ผู ้อ่ืนท าการแทนต้องมีหนังสือมอบอ านาจปิดอากร
แสตมป์ 10บาท บตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจพร้อมภาพถ่ายบตัร
ดงักล่าว โดยผูม้อบอ านาจตอ้งมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป 
 
ก าหนดเวลาจดทะเบียน 
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 1.  ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่ค  าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมเม่ือเร่ิมประกอบกิจการขายสินคา้
หรือให้บริการ เวน้แต่กรณีท่ีผูป้ระกอบการมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้่าไดเ้ตรียมการเพ่ือ
ประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและมีการด าเนินการ
เพ่ือเตรียมประกอบกิจการอนัเป็นเหตุให้ตอ้งมีการซ้ือสินคา้หรือรับบริการท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น การก่อสร้างโรงงาน การสร้างอาคารส านักงานหรือการติดตั้งเคร่ืองจกัร ให้
ผูป้ระกอบการมีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไดภ้ายในก าหนด 6 เดือนก่อนวนัเร่ิม
ประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ 
 2.  ผูป้ระกอบการท่ีมีรายรับเกินกว่า 1.8 ลา้นบาทต่อปี ตอ้งยื่นค าขอจดทะเบียนภาษี-
มลูค่าเพ่ิมภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีมลูค่าของฐานภาษี (รายรับ) เกินกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี 

3.  สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผูป้ระกอบการให้
ยืน่ค  าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานท่ีดงัต่อไปน้ี 
 
การยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่ 

1.  ผูมี้หนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพ่ิม 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 10 (ปัจจุบนัอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม
ลดลงเหลืออตัราร้อยละ 7.0 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 440) พ.ศ.2548 มีผลใชบ้งัคบัจนถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2550) หรือผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 0 โดย
ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมจากภาษีขายหักดว้ยภาษีซ้ือในแต่ละเดือนภาษี ทั้งนั้น ไม่ว่าผูป้ระกอบการ
ดงักล่าวจะประกอบการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หา้งหุน้ส่วนสามญักองมรดก บริษทั
หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล องคก์ารของรัฐบาล หรือนิติบุคคลในรูปแบบใด ๆกต็าม 
 2.  แบบแสดงรายการท่ีใชใ้นการยืน่ 
(1)  แบบ ภ.พ.01 แบบค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
(2)  แบบ ภ.พ.02 แบบค าขอยืน่แบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพ่ิมเพ่ือรวมกนั 
(3)  แบบ ภ.พ.02.1 แบบค าขอยกเลิกการยืน่แบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพ่ิมรวมกนั 
(4)  แบบ ภ.พ.04 แบบค าขอรับใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
(5)  แบบ ภ.พ.08 แบบค าขอถอนทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
(6)  แบบ ภ.พ.09 แบบค าขอแจง้เปล่ียนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
(7)  แบบ ภ.พ.30 ใชส้ าหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมซ่ึงค านวณ   
       ภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 (8)  แบบ ภ.พ. 30.2 แบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพ่ิม  กรณีท่ีมีปรับปรุงภาษีซ้ือเฉล่ียตามส่วนของ 
      รายได ้
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(9)  แบบ ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพ่ิม ในกรณีปรับปรุงภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียตามส่วนของ 
      การใชพ้ื้นท่ีอาคาร 
(10)  แบบใบขนสินคา้ขาเขา้ ใชส้ าหรับผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมผูน้  าเขา้ ไม่วา่จะเป็นผูป้ระกอบ  
         การจดทะเบียนหรือไม่กต็ามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 
(11)  แบบ ภ.พ.36 ใชส้ าหรับผูมี้หนา้ท่ีส่งภาษีมลูค่าเพ่ิม กรณีดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ผูจ่้ายค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการใหแ้ก่ 
  -ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัร ซ่ึงไดเ้ขา้มาประกอบกิจการขายสินคา้
หรือใหบ้ริการในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว และไม่จดภาษีมลูค่าเพ่ิมเป็นการชัว่คราว หรือ 
  -ผูป้ระกอบการท่ีได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้ นใน
ราชอาณาจกัร 
 (ข)  ผูรั้บโอนสินคา้หรือผูรั้บโอนสิทธิในบริการท่ีไดเ้สียภาษีมูลค่าเพ่ิมไปแลว้ในอตัรา
ร้อยละ 0 ไดแ้ก่ การรับโอนสินคา้หรือรับโอนสิทธิในบริการ ท่ีไดมี้การขายหรือให้บริการกบั
องค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านญัพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอคัรราชทูตสถานทูต 
สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ทั้งน้ีเฉพาะการขายสินคา้หรือบริการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด 
 (ค)  ผูท้อดตลาดซ่ึงขายทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการจดทะเบียน 
 
หลกัการบันทึกบัญชี 
 การบนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต หรือดา้นซา้ยของบญัชีและการบนัทึกบญัชีทางดา้น
เครดิต หรือดา้นขวาของบญัชีเพ่ือบนัทึกการเพ่ิมหรือลดลง โดยอยู่บนหลกัการแนวคิดทางการ
บญัชี สมการบญัชี และหลกัการบญัชีคู่ ในการด าเนินธุรกิจจะตอ้งมีการบนัทึกรายการคา้เม่ือมี
รายการคา้เกิดข้ึนแลว้จะตอ้งวิเคราะห์รายการคา้แลว้น ารายการนั้นไปบนัทึกบญัชี 
ช่ือบัญชี 
ดา้นซา้ย หรือดา้นเดบิต 
(left or debit side) 

ดา้นขวา หรือดา้นเครดิต 
(right or credit side) 

ดุลดา้นเดบิต 
(debit balance) 

ดุลดา้นเครดิต 
(credit balance) 

 
หลกัการบันทึกรายการบัญชี(Recording Transaction) แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดังนี ้

ระบบบัญชีเดี่ยว (Single - entry bookkeeping  or  single  -  entry system) เป็น 
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วิธีการบนัทึกบญัชีเพียงดา้นเดียวเท่านั้นคือ ดา้นเดบิตหรือดา้นเครดิต ระบบบญัชีเด่ียวน้ีจะบนัทึก
เฉพาะ รายการในบัญชีเงินสด หรือ บญัชีท่ีส าคัญบางบัญชี เช่น บญัชีลูกหน้ีหรือบญัชีเจา้หน้ี
เท่านั้น โดยไม่ไดใ้ชก้ารบนัทึกรายการ ตามระบบบญัชีคู่ท่ีตอ้งบนัทึกรายการบญัชีทั้งดา้นเดบิต
และเครดิต การบนัทึกบญัชีตามระบบบญัชีเด่ียวน้ีนิยมใชใ้นกิจการ ขนาดเลก็ท่ีเจา้ของเป็นผู ้
ควบคุมและจดบนัทึกเอง ส าหรับธุรกิจขนาดยอ่มข้ึนไปไม่ควรน าระบบบญัชีเด่ียวมาใช ้เน่ืองจาก
จะมี ปัญหาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทางการบญัชี และการ
จดัท างบการเงิน 

ระบบบัญชีคู่(Double entry system) เป็นวิธีการท่ีใชป้ฏิบติัในการบนัทึกรายการ 
บญัชีต่าง ๆ ประกอบดว้ยรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป รายการในสมุดบญัชี แยกประเภท ตลอดจน
เอกสารหลกัฐาน การบนัทึกเหล่าน้ีมีระบบการและประเพณีปฏิบติัต่าง ๆซ่ึงอาจใชไ้ดก้บัทั้งกิจการ
ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทั้งน้ีเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีจะท าให้สามารถเสนอรายงานทางการเงินได้
ถกูตอ้งตามท่ีควร และทนัต่อเหตุการณ์การ บนัทึกบญัชีตามระบบบญัชีคู่แต่ละรายการจะเก่ียวขอ้ง
กบับญัชีสองดา้น คือบนัทึกดา้นเดบิตบญัชีหน่ึงและบนัทึกดา้นเครดิต ในอีกบญัชีหน่ึงดว้ยจ านวน
เงินท่ีเท่ากนั และจะมีผลท าใหเ้กิดดุลข้ึนในตวัเอง และในขณะเดียวกนัก็จะท าใหผ้ลรวมของยอด
บญัชี ท่ีเกิดจากทุกรายการรวมกนัแลว้ไดค่้าเป็นศูนย ์นั่นก็คือ ผลรวมของยอดดุลเดบิตเท่ากบั
ผลรวมยอดดุลเครดิต การจดัท ารายละเอียด ของยอดบญัชีต่าง ๆ ประกอบกนัเป็นยอดรวมทั้งส้ิน 
เรียกวา่ งบทดลอง(สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศ ไทย 2538:d-4)  
การบนัทึกบญัชีจะใชห้ลกัระบบบญัชีคู่  
 
  ดงันั้นรายการคา้ทุกรายการตอ้งบนัทึกโดยเดบิตบญัชีหน่ึง และเครดิตอีกบญัชี
หน่ึง ดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากนัเสมอ เรียกวา่ บญัชีนั้นไดดุ้ลกนั แต่ในบางคร้ังรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนใน
เวลาเดียวกนัมีหลายบญัชี อาจบญัชี อาจบนัทึกบญัชีโดยเดบิตหรือเครดิตบญัชีหลายบญัชีรวมกนั
ได้ เรียกว่า การรวมรายการ แต่จ านวนเงินรวมของเดบิตและเครดิต จะต้องเท่ากันเสมอ 
นอกจากนั้นเม่ือบนัทึกรายการคา้เรียบร้อยแลว้ยอดคงเหลือของแต่ละบญัชีท่ีมียอดดุลเดบิต เม่ือ
น ามารวมกนั จะเท่ากบัยอดคงเหลือของแต่ละบญัชีท่ีมียอดดุลเครดิต ซ่ึงเป็นไปตามหลกัสมการ
บญัชีท่ีวา่ สินทรัพย ์เท่ากบั หน้ีสินและทุนรวมกนั 
 
สมการบัญชี 

สมการบญัชี(Accounting Equation) คือ สมการท่ีแสดงความสมดุลระหว่างสินทรัพย ์
หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ จากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดรวมของสินทรัพยจ์ะเท่ากบัยอดรวมของ
หน้ีสินและส่วนของเจา้ของเสมอไม่วา่กิจการจะมีรายการคา้เกิดข้ึนหรือเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบ
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ใดก็ตามเม่ือพิจารณาทางดา้นสินทรัพยจ์ะเป็นการแสดงถึงส่ิงท่ีกิจการเป็นเจา้ของส่วนทางดา้น
หน้ีสินและส่วนของเจา้ของจะเป็นการแสดงถึงแหล่งท่ีมาของเงินลงทุนของกิจการวา่มาจากเจา้หน้ี
และเจา้ของกิจการเป็นจ านวนเท่าใดในแต่ละกลุ่มดงันั้นสินทธิเรียกร้องของเจา้หน้ีรวมกบัสิทธิ
เรียกร้องของส่วนเจา้ของจึง 

เท่ากับสินทรัพย์ทั้ งหมดของกิจการ ซ่ึงแสดงออกมาเป็น สมการบัญชี (Accounting 
equation) หรือสมการดุล ไดด้งัน้ี 

สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ   
(Assets) (Liabilities) (Owers' equity) 

สินทรัพย์     หมายถึง  ท่ีมีมลูค่าเป็นเงิน ซ่ึงกิจการคา้หรือบุคคลเป็นเจา้ของ 
หนีสิ้น        หมายถึง  ภาระผกูพนัท่ีกิจการมีต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงตอ้งเป็นหน้ีในอนาคต 
ส่วนของเจ้าของ หมายถึง  สิทธิในการเป็นเจา้ของสินทรัพยห์ลงัจากหกัหน้ีสินออก    
 
รายการค้า 

รายการค้า คือ เหตุการณ์ทางการเงินท่ีมีผลท าใหก้ารด าเนินงานของกิจการและก่อใหเ้กิด 
กิจการ เปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
 วงจรบัญชี คือ ล  าดบัขั้นตอนในการลงบญัชี โดยเร่ิมตน้จากรายการคา้ น าไปวอเคราะห์ 
จดบนัทึกในสมุดรายวนัขั้นตน้ จดัให้เป็นหมวดหมู่ โดยผ่านไปยงับญัชีแยกประเภทแลว้น ามา
สรุปผลในรูปของรายงานทางการเงิน บญัชีแยกประเภท ไดแ้ก่ บญัชีแยกประเภทสินทรัพย ์หน้ีสิน 
ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย มี 2 แบบ คือ แบบตวั T และแบบแสดงยอดคงเหลือ 
 

หมวดบญัชี บนัทึกเพ่ิม บนัทึกลด 
สินทรัพย ์ ดา้นเดบิต ดา้นเครดิต 
หน้ีสิน ดา้นเครดิต ดา้นเดบิต 

ส่วนของเจา้ของ ดา้นเครดิต ดา้นเดบิต 
รายได ้ ดา้นเครดิต ดา้นเดบิต 
ค่าใชจ่้าย ดา้นเดบิต ดา้นเครดิต 

หลกัการบันทึกบัญชีคู่ เป็นหลกัการบนัทึกบญัชีท่ีมีหลกัท่ีส าคญักคื็อรายการคา้ทุกรายการ 
ท่ีเกิดข้ึนเม่ือท าการวิเคราะห์แลว้จะตอ้งน าไปบนัทึกบญัชี 2 ดา้นเสมอ คือดา้นเดบิต กบัดา้นเครดิต 
  เดบิต (Debit) หมายถึง จ  านวนเงินท่ีบนัทึกดา้นซา้ยมือ ใช่ตวัยอ่ Dr. (เดิมหมายถึง
ลกูหน้ี) ไดแ้ก่บญัชี เงินสด สินทรัพยต่์าง ๆ ค่าใชจ่้าย ถอนใชส่้วนตวั 
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  เครดิต (Credit) หมายถึง จ  านวนเงินท่ีบนัทึกดา้นขวามือ ใชอ้กัษรย่อ Cr. (เดิม
หมายถึงเจา้หน้ี) ไดแ้ก่ บญัชีเจา้หน้ี ทุน และ รายไดต่้าง ๆ 
หลกัในการบันทึกบัญชีน้ัน จะแบ่งบัญชีออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

1.  สินทรัพยท่ี์เป็นตวัเงินหรือเทียบเท่าเงิน เช่น เงินสด และตัว๋เงินรับต่าง ๆ 
2.  สินทรัพยท่ี์เป็นสิทธิเรียกร้อง เช่น ลกูหน้ี 
3.  สินทรัพยท่ี์มีตวัตน เช่น ท่ีดิน อาคาร รถยนต ์
4.   สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เช่น สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ สมัปทาน 
5.  รายจ่ายท่ีจ่ายไปแลว้จะให้ประโยชน์ต่องวดบญัชีถดัไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

ประเภทต่าง ๆ  
 

สินทรัพยส์ามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
         1.  สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่อง สามารถ

จะเปล่ียนเป็นเงินสด เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร เป็นตน้ หรือสินทรัพยอ่ื์นท่ีเปล่ียนเป็นเงินสดได้
เร็ว โดยปกติจะไม่เกิน 1 ปี เช่น ตัว๋เงินรับ  ลกูหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ เป็นตน้ 

         2.  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (Non – Current Assets)  หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่สามารถ
เปล่ียนเป็นเงินสดไดโ้ดยเร็วซ่ึงมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี เช่น เงินลงทุนระยะยาว เงินใหกู้ย้ืมระยะ
ยาวและการลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัต่าง ๆ เป็นตน้ สินทรัพยถ์าวร (Fixed Assets) หรือเป็น
สินทรัพยท่ี์มีตวัตน มีลกัษณะการใชง้านท่ีคงทน และมีอายกุารใชง้านนานเกินกว่า 1 ปี เช่น ท่ีดิน 
อาคาร อุปกรณ์  รถยนต ์เป็นตน้ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่มี
รูปร่างไม่สามารถจับต้องได้ทางกายภาพ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นเงินตรา และถือ
กรรมสิทธ์ิได ้เช่น เคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ค่าความนิยม เป็นตน้ 

หน้ีสิน (Liability) หมายถึง ภาระผูกพนัในปัจจุบันของกิจการท่ีต้องจ่ายช าระคืนแก่
บุคคลภายนอกในอนาคต ภาระผูกพนัดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระ
ผกูพนันั้นคาดวา่จะส่งผลใหกิ้จการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น เจา้หน้ีการคา้ 
เงินกู ้เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ีจ านอง เป็นตน้ หน้ีสินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

         1.  หน้ีสินหมุนเวียน  (Current Liabilities)  หมายถึง ภาระผกูพนัท่ีกิจการตอ้งช าระ
คืนภายในระยะเวลา  ไม่เกิน 1 ปี เช่น เจา้หน้ีการคา้เงินเบิก เกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้ืมจากธนาคาร
ระยะสั้น ตัว๋เงินจ่าย   เป็นตน้ 

         2.  หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Non – Current  Liabilities)  หมายถึง หน้ีสินซ่ึงมีระยะเวลา
การช าระคืนเกินกว่า 1 ปี หรือเกินกว่ารอบระยะเวลาการด าเนิน งานตามปกติของกิจการ เช่น  
เงินกูร้ะยะยาว  หุน้กู ้ พนัธบตัรเงินกู ้ เป็นตน้ 
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ส่วนของเจา้ของ (Owner’s equity)  หมายถึง ส่วนไดเ้สียคงเหลือในสินทรัพยข์องกิจการ
หลงัจากหักหน้ีสิน  ทั้งสินออกแลว้ กรรมสิทธ์ิท่ีเจา้ของกิจการมีในสินทรัพย ์เรียกว่า สินทรัพย์
สุทธิ (สินทรัพย ์– หน้ีสิน) ส่วนของเจา้ของกิจการแบ่งได ้3 ประเภท 

        1.  กิจการเจา้ของคนเดียว 
        2.  หา้งหุน้ส่วน 
        3.  บริษทัจ ากดั 
รายได ้(Revenue) หมายถึงการเพ่ิมข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชี

ในรูปของกระแสเขา้หรือการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย ์หรือการลดลงของหน้ีสิน จะท าให้ส่วนของ
เจา้ของเพ่ิมขั้น แต่ไม่รวมเงินทุนท่ีไดรั้บจาก 
เจา้ของใชเ้กณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

        1.  ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
        2.  กระแสเขา้หรือการเพ่ิมค่าของสินทรัพย ์
        3.  การลดลงของหน้ีสิน 
        4.  ส่งผลใหส่้วนของเจา้ของเพ่ิมข้ึน 
        5.  ไม่รวมเงินลงทุนท่ีไดรั้บจากผูเ้ป็นเจา้ของ 
ค่าใชจ่้าย (Expense) หมายถึงการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชี

ในรูปของกระแสออก หรือการลดลงของสินทรัพย ์หรือการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสิน ซ่ึงท าใหส่้วนของ
เจา้ของลดลง แต่จะไม่รวม 
การแบ่งปันส่วนทุนใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของใชเ้กณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

        1.  การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
        2.  กระแสออกหรือการลดลงของสินทรัพย ์
        3.  การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสิน 
        4.  ส่งผลใหส่้วนของเจา้ของลดลง 
        5.  ไม่รวมการแบ่งปันส่วนท่ีใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของ 
ค่าใชจ่้ายสามารถจ าแนกเป็น ตน้ทุนขาย หรือตน้ทุนการใหบ้ริการ, ค่าใชจ่้ายในการขาย

และบริหาร, ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
ประเภทบญัชี บนัทึกดา้นเดบิต บนัทึกดา้นเครดิต ยอดคงเหลือ 

1.สินทรัพย ์ เพ่ิม ลด เดบิต 
2.หน้ีสิน ลด เพ่ิม เครดิต 
3.ส่วนของเจา้ของ ลด เพ่ิม เครดิต 
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4.รายได ้ - เพ่ิม เครดิต 
5.ค่าใชจ่้าย เพ่ิม - เดบิต 

 
จะเห็นไดว้่า รายไดจ้ะบนัทึกเพียงดา้นเดียว คือ เครดิต เสมอ ส่วนค่าใชจ่้ายก็จะบนัทึก

เพียงดา้นเดียว คือ เดบิต เสมอ 
ในการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่นั้น จะมีการบนัทึกบญัชีต่างจากงบแสดงฐานะการเงิน คือ 

1.  เม่ือมีรายไดเ้กิดข้ึนท าให้ส่วนของเจา้ของเพ่ิมแต่ไม่บนัทึกบญัชีทุนจะบญัชี รายได ้
ดา้นเครดิต เพราะท าใหทุ้นเพ่ิม 

2.  เม่ือมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนท าให้ส่วนของเจา้ของลดแต่ไม่บนัทึกในบญัชีทุนจะบนัทึกใน
บญัชีค่าใชจ่้าย ดา้นเดบิต เพราะใหทุ้นลด  
หมวดบญัชี หมายถึง การจดัหมวดหมู่บญัชีโดยแยกประเภทออกเป็น 5 หมวดบญัชี ดงัน้ี  

 1.  สินทรัพย ์  อยูใ่นหมวดบญัชีที  1 
 2.  หน้ีสิน  อยูใ่นหมวดบญัชีท่ี  2 
 3.  ส่วนของเจา้ของ อยูใ่นหมวดบญัชีท่ี  3 
 4.  รายได ้ อยูใ่นหมวดบญัชีท่ี  4 
 5.  ค่าใชจ่้าย  อยูใ่นหมวดบญัชีท่ี  5 

หลกัการบนัทึกบญัชีตามระบบบญัชีคู่ของแต่ละหมวดมีหลกัดงัน้ี 
1.  หมวดบญัชีสินทรัพย ์

          รายการใดท่ีวิเคราะห์แลว้มีผลท าใหสิ้นทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจะบนัทึกไวท้างดา้นเดบิต
ส่วนรายการคา้ใดท่ีวิเคราะห์แลว้มีผลท าใหสิ้นทรัพยล์ดลงจะบนัทึกไวท้างดา้นเครดิต 

2.  หมวดบญัชีหน้ีสิน 
                                รายการคา้ท่ีวเิคราะห์แลว้มีผลท าใหห้น้ีสินเพ่ิมข้ึนจะบนัทึกทางดา้นเครดิต
ส่วนรายการคา้ใดท่ีวิเคราะห์แลว้มีผลท าใหห้น้ีสินลดลงจะบนัทึกไวท้างดา้นเดบิต 

3.  หมวดบญัชีทุน 
 รายการคา้ท่ีวิเคราะห์แลว้มีผลท าใหทุ้นเพ่ิมข้ึนจะบนัทึกไวท้างดา้นเครดิต 

4.  หมวดบญัชีรายได ้
       จากการวิเคราะห์สมการบญัชี ถา้บญัชีรายไดเ้พ่ิมข้ึนมีผลท าใหบ้ญัชีทุนดงันั้น
การวิเคราะห์ยึดตามหลกัหมวดบัญชีทุนกล่าวคือ ถา้รายได้เพ่ิมข้ึนจะบนัทึกบัญชีดา้นเครดิต         
ถา้รายไดล้ดลงจะบนัทึกบญัชีดา้นเดบิต 

5.  หมวดบญัชีค่าใชจ่้าย   
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                             ถา้บญัชีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนมีผลท าให้ทุนลดลงดงันั้นหลกัการวิเคราะห์ยึดตาม
หมวดบญัชีทุนเช่นกนั กล่าวคือ ถา้ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนจะบนัทึกทางดา้นเดบิต ถา้ค่าใชจ่้ายลดลงจะ
บนัทึกทางดา้นเครดิต 

ผงับัญชี (Chart of Account) 
ผงับญัชี หมายถึง การจดับญัชีและก าหนดเลขท่ีบญัชีให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือใชใ้น

การอา้งอิงเม่ือผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไป ไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
เลขท่ี 1 ส าหรับหมวดสินทรัพย ์
เลขท่ี 2 ส าหรับหมวดหน้ีสิน 
เลขท่ี 3 ส าหรับหมวดส่วนของเจา้ของ 
เลขท่ี 4 ส าหรับหมวดรายได ้
เลขท่ี 5 ส าหรับหมวดค่าใชจ่้าย 

หมวดบญัชี ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี 

(1) สินทรัพย ์ เงินสด 101 

 เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 102 

 เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย ์ 103 

 ลกูหน้ีการคา้ 104 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 105 

 ภาษีซ้ือ 106 

หมวดบญัชี ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี 

 วสัดุส านกังาน 107 

 สินคา้คงเหลือ 108 

 อุปกรณ์ส านกังาน 109 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 110 

(2) หน้ีสิน เจา้หน้ีการคา้ 201 

 ภาษีขาย 202 

 ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 203 
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 เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 204 

(3) ส่วนของผูถื้อหุน้ ทุนเรือนหุน้ 301 

 ก าไรสะสม 302 
 ก าไรขาดทุน 303 

(4) รายได ้ ขายสินคา้ 401 

 รับคืนสินคา้ 402 

 ส่วนลดจ่าย 403 

 รายไดเ้บด็เตลด็ 404 

(5) ค่าใชจ่้าย ซ้ือสินคา้ 501 

 ส่งคืนสินคา้ 502 

 ส่วนลดรับ 503 

 ค่าโทรศพัท ์ 504 

 ค่าขนส่งเขา้ 505 

 ค่าขนส่งออก 506 

 
ตารางท่ี 1 ผงับญัชี 

 
สมุดรายวันขั้นต้น 

สมุดรายวนัขั้นตน้ คือสมุดท่ีบนัทึกบญัชีขั้นแรกก่อนท่ีจะผา่นบญัชีแยกประเภทมี 7 เล่ม  

ล าดับ ประเภท ลกัษณะ 
1. สมุดรายวนัทัว่ไป 

(General Journal) 
ใชบ้นัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัทั้ง
เงินสดและเงินเช่ือ 

2. 
. 

สมุดรายวนัซ้ือสินคา้ 
( Purchases  Journal) 

ใชบ้นัทึกเฉพาะการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ
และรายการภาษีนั้น 
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1.  สมุดรายวันทั่วไป 
 1.1  สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) คือ สมุดลงรายการขั้นตน้ท่ีใชบ้นัทึกรายการคา้
ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั โดยระบุช่ือบญัชีท่ีตอ้งบนัทึกดา้นเดบิตและดา้นเครดิต พร้อมจ านวนเงิน ซ่ึง
จะตอ้งอธิบายรายการ และบนัทึกเหตุการณ์ตามล าดบัก่อนหลงัส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียว ท่ีมี
รายการคา้ไม่มาก อาจเลือกใชส้มุดรายการทัว่ไปในการบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนทุก ๆ รายการ 
เพียงเล่มเดียวกไ็ด ้โดยไม่ตอ้งใชส้มุดรายวนัเฉพาะ   
  
 
 1.2  รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
  (1)  ระบุช่ือ “สมุดรายวนัทัว่ไป” 
  (2)  หนา้ของสมุดรายวนัทัว่ไป ใหเ้รียงตามล าดบัเลขท่ีหนา้ 
  (3)  ช่องวนัท่ี เขียน พ.ศ. ตวัเล็ก ๆ บนตวัย่อของช่ือเดือน และวนัท่ี การเขียนช่ือ
เดือนให้ใชต้วัย่อ เช่น ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ฯลฯ ถา้เดือนซ ้ ากนัไม่ตอ้งเขียนใหม่ จนกว่าจะเป็น
เดือนใหม่หรือข้ึนหนา้ใหม่ จึงเขียนวนั เดือน ปี ส าหรับหนา้ใหม่อีก 
  (4)  ช่องรายการ ใช้บันทึกช่ือบัญชีท่ีเดบิต ช่ือบัญชีท่ีเครดิต และค าอธิบาย
รายการ  

3. สมุดรายวนัส่งคืนสินคา้และจ านวนท่ีไดล้ด 
( Purchases Returns  
&  Allowances  Journal) 

ใชบ้นัทึกเก่ียวกบัการส่งคืนสินคา้เน่ืองจาก
สินคา้ช ารุดกรณีซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือเท่านั้น 

4. สมุดรายวนัขายสินคา้  
(Sales  Journal) 

ใชบ้นัทึกรายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ
เท่านั้นโดยใชใ้บก ากบัสินคา้ท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือ
ส่งใหผู้ซ้ื้อเป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี 

5. สมุดรายวนัรับคืนสินคา้และจ านวนท่ีลด
ให ้(Sales  Returns & 
Allowances  Journal) 

ใชบ้นัทึกรายการรับคืนสินคา้หรือลดราคา
สินคา้ใหภ้ายหลงัจากการขายสินคา้เป็นเงิน
เช่ือ 

6. สมุดรายวนัรับเงิน 
(Cash  Receipts  Journal) 

ใชบ้นัทึกรายการรับเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร  

7. สมุดรายวนัจ่ายเงิน  
(Cash  Payments  Journal) 

ใชบ้นัทึกการจ่ายเงินสดหรือถอนเงินจาก
ธนาคาร 



44 
 

   –  เขียนช่ือบญัชีท่ีจะบนัทึกดา้นเดบิตไวบ้รรทดัเดียวกบัวนัท่ี โดยเขียน
ชิดเสน้ซา้ยมือของช่องรายการ แลว้เขียนจ านวนเงินลงในช่องเดบิต 
   – เขียนช่ือบญัชีท่ีจะบนัทึกดา้นเครดิตไวบ้รรทดัถดัจากเครดิตในช่อง
รายการ โดยเขียนยอ่ ประมาณ 1 น้ิว เยื้องขวา แลว้เขียนจ านวนเงินลงในช่องเครดิต 
   –  เขียนช่ือค าอธิบายรายการต่อจากการบนัทึกบญัชีเร่ิมเขียนให้ชิดเส้น
วนัท่ี โดยเขียนสรุปรายการท่ีเกิดข้ึน เม่ือเขียนค าอธิบายรายการแลว้ใหขี้ดเส้นใต ้1 เส้น (ขีดเฉพาะ
ช่องรายการเท่านั้น) 
 (5)  ช่องเลขท่ีบญัชี ใชบ้นัทึกเลขท่ีของบญัชีท่ีเดบิตและเครดิต 
  (6)  ช่องเดบิต ใชบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีเดบิต 
  (7)  ช่องเครดิต ใชบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีเครดิต 
 

สมุดรายวันทัว่ไป (1) 

พ.ศ. 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 
        
(3)  (4) (5) (6)  (7)  

        

     

 

 

 

ตารางท่ี  2 
2.  สมุดรายวันซ้ือสินค้า 

2.1  สมุดรายวันซ้ือสินค้า (Purchases Journal)คือ สมุดท่ีใชบ้นัทึกรายการเก่ียวกบัการ
ซ้ือสินค้าเป็นเงินเช่ือเท่านั้ น ถ้าซ้ือสินทรัพย์มาใช้งาน เป็นเงินเช่ือจะบันทึกในสมุดรายวัน
ทัว่ไป หลกัฐานท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชี คือ ใบก ากบัสินคา้การซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือทุกรายการจะ
บนัทึกในสมุดรายวนัซ้ือส้ินเดือนจึงจะรวมยอดผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง
และ ในแต่ละวนัท่ีเกิดรายการให้ผ่านไปบญัชีแยกประเภทเจา้หน้ีรายตวัดว้ยทุกคร้ังรูปแบบของ
สมุดรายวนัซ้ือสินคา้ กิจการแต่ละแห่งจะก าหนดข้ึนมาตามความเหมาะสม ทั้ งน้ี นิยมก าหนด
รูปแบบขอ้ความและรายการบญัชี ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ พ.ศ. 2544 

(2) หน้า... 
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2.2  รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันซ้ือสินค้า  
(1)  ระบุช่ือ “สมุดรายวนัซ้ือสินคา้” 
(2)  หนา้ของสมุดรายวนัซ้ือโดยเรียงล าดบัเลขท่ีหนา้ก่อนหลงั 
(3)  วนั เดือน ปี ใชบ้นัทึกรายการตามล าดบัก่อนหลงั 
(4)  ช่องเลขท่ีใบก ากบัสินคา้ (ใบส่งของ/ใบก ากบัภาษี) 
(5)  ช่องช่ือเจา้หน้ี  ส าหรับบนัทึกช่ือเจา้หน้ี 
(6)  ช่องเง่ือนไขในการซ้ือสินคา้ ใชบ้นัทึกเง่ือนไขการช าระหน้ี เช่น 2/10, n/30 
(7)  ช่องเลขท่ีบญัชี ใส่เลขท่ีบญัชีหรือเคร่ืองหมาย  เม่ือมีการผา่นบญัชีแยก 

                         ประเภทเจา้หน้ี 
(8 )  ช่อง เดบิต ซ้ือสินค้า  จะบันทึกจ านวนเ งิน ท่ี เ ป็นราคาสินค้าไม่รวม
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 
(9)  ช่องเดบิตภาษีซ้ือ บนัทึกภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ 

 (10)  ช่องเครดิตเจา้หน้ี บนัทึกจ านวนเงินท่ีรวมราคาสินคา้และภาษีซ้ือ 
    สมุดรายวันซ้ือสินค้า   (1)                  หน้า... (2) 

พ.ศ. เลขท่ี
ใบก ากบั
สินคา้ 

ช่ือเจา้หน้ี เง่ือนไข 
เลขท่ี
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัท่ี ซ้ือสินคา้ ภาษีซ้ือ เจา้หน้ี 

            
(3)  (4) (5) (6) (7) (8)  (9)  (10)  

ตารางท่ี  3 
 
3.  สมุดรายวันส่งคืนและจ านวนที่ได้ลด 

3.1  สมุดรายวันส่งคืนสินค้าและจ านวนที่ได้ลด (Purchase Returns Journal)คือ สมุดใช้
บนัทึกรายการเก่ียวกบัการส่งคืนสินคา้หรือขอส่วนลดภายหลงัการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ ในกรณีท่ี
สินคา้ท่ีซ้ือมาเกิดการช ารุดหรือไม่ตรงตามท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ หลกัฐานท่ีใชบ้นัทึกบญัชี คือ ใบส่งคืน
หรือใบขอลดหน้ี (Debit Memo) แต่ถา้ซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินเช่ือ แลว้ส่งคืน สินทรัพยน์ั้นหรือขอ
ส่วนลด จะตอ้งบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปในกรณีท่ีมีการส่งคืนสินคา้นอ้ยรายการ  อาจจะ
บนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป 

3.2  รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันส่งคืนสินค้าและจ านวนที่ได้ลด 
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(1)  ระบุช่ือ “สมุดรายวนัส่งคืนสินคา้และจ านวนท่ีไดล้ด”  
(2)  หนา้ของสมุดรายวนัส่งคืนสินคา้และจ านวนท่ีไดล้ดโดยเรียงล าดบัก่อนหลงั 

        (3)  ช่องวนัเดือนปีบนัทึกวนัเดือนปีท่ีเกิดรายการส่งคืนสินคา้และจ านวนท่ีไดล้ด 
 (4)  ช่องเลขท่ีใบส่งคืน บนัทึกเลขท่ีใบส่งคืนสินคา้ 
 (5)  ช่องช่ือเจา้หน้ี  บนัทึกช่ือเจา้หน้ีท่ีส่งคืนสินคา้ให ้
 (6)  ช่องเลขบญัชีจะใส่เคร่ืองหมาย เม่ือผา่นรายการแยกประเภทเจา้หน้ี  
 (7)  ช่องเครดิตส่งคืนสินคา้ บนัทึกราคาสินคา้ท่ีส่งคืนโดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 (8)  ช่องเครดิตภาษีซ้ือ บนัทึกภาษีซ้ือในส่วนของสินคา้ท่ีส่งคืน 
 (9)  ช่องเดบิตเจา้หน้ีบนัทึกจ านวนเงินโดยรวมราคาสินคา้ส่งคืนพร้อมภาษีมลูค่าเพ่ิม 

                                
 สมุดรายวันส่งคืนและจ านวนทีไ่ด้ลด (1)                 หน้า...(2) 
พ.ศ. เลขท่ี 

Debit 
memo 

ช่ือเจา้หน้ี 
เลขท่ี
บญัชี 

เครดิต เดบิต 
เดือน วนัท่ี 

ส่งคืนสินคา้ ภาษีซ้ือ เจา้หน้ี 

           
(3)  (4) (5) (6) (7)  (8)  (9)  

ตารางท่ี  4 
 
4.  สมุดรายวันขายสินค้า 

4.1  สมุดรายวันขายสินค้า  (Sales Journal) คือ ใชบ้นัทึกเฉพาะรายการขายสินคา้เป็นเงิน
เช่ือเท่านั้น  ส้ินเดือนจึงรวมยอดในแต่ละช่อง  ผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป  และผ่าน
บญัชีลูกหน้ีรายตวัในแต่ละวนัท่ีเกิดรายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ   เอกสารท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานใน
การบนัทึกบญัชี  คือ  ส าเนาใบก ากบัสินคา้และส าเนาใบก ากบัภาษีถา้กิจการออกใบก ากบัภาษี
ด้วย  แต่ถ้ากิจการมีสินทรัพย์ท่ีใช้แล้วเกิดความล้าสมัยหรือต้องการสินทรัพย์ใหม่  จึงขาย
สินทรัพยเ์ก่านั้นออกไปโดยขายเป็นเงินเช่ือ  กรณีเช่นน้ีจะตอ้งบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป 

4.2  รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขายสินค้า 
(1)  ระบุช่ือ “สมุดรายวนัขายสินคา้” 

  (2)  หนา้ของสมุดรายวนัขายสินคา้ โดยเรียงล าดบัเลขท่ีหนา้ก่อน-หลงั 
  (3)  ช่องวนั เดือน ปี ใชบ้นัทึกวนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ 
  (4)  ช่องเลขท่ีใบก ากบัสินคา้ (ใบก ากบัสิน/ใบก ากบัภาษี) 
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  (5)  ช่องช่ือลกูหน้ี บนัทึกช่ือลกูหน้ีท่ีกิจการขายสินคา้ให ้
  (6)  ช่องเง่ือนไขบนัทึกเง่ือนไขในการขายสินคา้ 
  (7)  ช่องเลขท่ีบญัชี บนัทึกเม่ือผา่นบญัชีแยกประเภทลกูหน้ีในแต่ละราย แลว้ใส่  
                                   เคร่ืองหมายซ่ึงแสดงถึงการผา่น 

(8)  ช่องขายสินคา้  บนัทึกจ านวนเงินท่ีขายโดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
(9)  ช่องเครดิตภาษีขาย  บนัทึกเป็นค่าเงินภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีบวกเขา้ไปในราคาของ 
       สินคา้ 
(10)  ช่องเดบิตลกูหน้ี บนัทึกจ านวนท่ีเป็นสินคา้รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม                   

                                                          
                                                     สมุดรายวันขายสินค้า                    หน้า..(2) 

พ.ศ. เลขท่ี
ใบกบั
สินคา้ 

ช่ือลกูหน้ี เง่ือนไข 
เลขท่ี
บญัชี 

เครดิต 
เดบิต
ลกูหน้ี เดือน วนัท่ี ขายสินคา้ ภาษีขาย 

            
(3)  (4) (5) (6) (7) (8)  (9)  (10)  

            
ตารางท่ี  5 

 
5.  สมุดรายวันรับคืนสินค้าและจ านวนเงินที่ลดให้ 
 5.1  สมุดรายวันรับคืนสินค้าและจ านวนเงินที่ลดให้(Sales Returns Journal)คือ สมุดท่ีใช้
บนัทึกรายการเก่ียวกบัการรับคืนสินคา้ เน่ืองจากช ารุดเสียหาย เส่ือมคุณภาพ หรือไม่ตรงตามท่ีซ้ือ 
ผูซ้ื้ออาจไม่ส่งสินคา้คืนมาแต่ขอลดราคาในสินคา้นั้นก็ได ้การรับคืนสินคา้หรือการใหส่้วนลดท่ี
บนัทึกในสมุดเล่มน้ีตอ้งเกิดภายหลงัการขายเช่ือเท่านั้น เอกสารท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานในการบนัทึก
บญัชี คือ Credit Memorandum เรียกสั้น ๆ ว่า Credit Memo ซ่ึงกิจการจะออกใหย้อดลูกหน้ีและ
ภาษีขายลดลง  
 5.2  รูปแบบและการบันทึกบัญชีสมุดรายวันรับคืนสินค้าและจ านวนเงินที่ลดให้ 
  (1)  ระบุช่ือ “สมุดรายวนัรับคืนสินคา้และจ านวนท่ีลดให”้ 
  (2)  หนา้ของสมุดรายวนัรับคืนฯ โดยเรียงล าดบัเลขหนา้ก่อน – หลงั 
  (3)  ช่องวนั เดือน ปี ส าหรับบนัทึกวนั ท่ีเกิดรายการสินคา้ 
  (4)  ช่องเลขท่ีใบรับคืน ซ่ึงเป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี เม่ือเกิดรายการ 
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  (5)  ช่องลกูหน้ี ใส่ช่ือลกูหน้ีท่ีส่งคืนสินคา้กลบัมา 
  (6)  ช่องเลขท่ีบญัชี เม่ือผา่นรายการไปบญัชีลกูหนียอ่ยรายตวั 
  (7)  ช่องเดบิตรับคืนสินคา้ บนัทึกจ านวนเงินค่าสินคา้โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
  (8)  ช่องเดบิตภาษีขาย บนัทึกจ านวนเงินภาษีท่ีรวมอยูใ่นราคาสินคา้ 
  (9)  ช่องเครดิตลกูหน้ี บนัทึกจ านวนเงินส าหรับสินคา้ท่ีรับคืน รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  
 เม่ือบนัทึกรายการในสมุดรายวนัขั้นตน้แลว้ จะผา่นบญัชีแยกประเภทต่อไป 
 
                                                    สมุดรายวันรับคืนและจ านวนที่ลดให้                      หน้า..(2) 

พ.ศ. เลขท่ี 
Credit 
Memo 

ช่ือลกูหน้ี 
เลขท่ี
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัท่ี รับคืน ภาษีขาย ลกูหน้ี 

           
(3)  (4) (5) (6) (7)  (8)  (9)  

           
ตารางท่ี  6 

 
6.  สมุดรายวันรับเงิน 

6.1  สมุดรายวันรับเงิน (Cash Receipt Journal) คือ สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้เก่ียวกบั
การรับเงินสดของกิจการ คือเป็นสมุดรายวนัเฉพาะเล่มหน่ึง ใชเ้ก่ียวกบัรับเงินเท่านั้น ไม่ว่าจะรับ
เงินสดหรือเช็คก็ตาม เม่ือน าเช็ค ธนาณัติหรือ ดราฟต์ไปฝากธนาคาร ก็จะบนัทึกการจ่ายเงินสด
เอกสารท่ีประกอบการบนัทึกบญัชี คือ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดรวมทั้งรับเช็คของลูกคา้เพ่ือน า
ฝากธนาคาร การน าเงินฝากธนาคาร และการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนัรับเงินจะบนัทึก
รายการโดย เดบิต เงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดจ่ายเท่านั้นในวนัส้ินเดือนบญัชีทุกบญัชี จะ
รวมยอดและผ่านรายการแยกประเภททัว่ไปคร้ังเดียว ส่วนลูกหน้ีรายบุคคลจะตอ้งผ่านบญัชีแยก
ประเภทยอ่ยลกูหน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกในช่องบญัชีอ่ืน กต็อ้งผา่นไปบญัชีแยกประเภททนัที
ดา้นเครดิตตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการข้ึน และใส่เลขท่ีบญัชีในช่องเลขบญัชี 
 เม่ือมีการน าเงินฝากธนาคารจะบนัทึกบญัชีโดยเดบิตเงินฝากธนาคาร เครดิตเงินสดและ
การถอนเงินจากธนาคารจะบนัทึกโดย เดบิตเงินสด เครดิต เงินฝากธนาคารซ่ึงจะบนัทึกในสมุด
รายวนัรับเงินและสมุดรายงนัจ่ายเงินพร้อมกนั ดา้นเครดิตจะบนัทึกช่องบญัชีอ่ืน ๆ เลขท่ีบญัชี 
“C” (Contra Account : บัญชีตรงข้าม)ไม่ตอ้งผ่านบญัชีแยกประเภททัว่ไปเหมือนบญัชีอ่ืน ๆ ทุก
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ช่องบญัชีก็จะรวมยอดในวนัส้ินเดือนแลว้ผ่านบัญชีแยกประเภทและใส่เลขบัญชีใต้ยอดรวม
ส าหรับกิจการท่ีจ่ายเงินดว้ยเช็คนั้น ตอ้งจดัท า สมุดเงินสดยอ่ย  
 6.2  รายการที่น ามาบันทึกในสมุดรายวันรับเงินมีดังนี ้  
   6.2.1  การขายสินคา้/ สินทรัพย ์เป็นเงินสดหรือรายไดเ้ป็นเช็ค 
  6.2.2  การรับช าระหน้ีจากลกูหน้ี 
 6.2.3  การน าเงินฝากธนาคาร 
  6.2.4  การถอนเงินจากธนาคารมาถอนใชใ้นกิจการ 
  6.2.5  การรับเงินเม่ือมีการส่งคืนสินคา้ 
  6.2.6  การรับเงินจากรายไดอ่ื้น ๆ  
  วิธีการอา้งอิงหน้าบญัชีในบญัชีแยกประเภททัว่ไป และบญัชีแยกประเภทย่อย
ลูกหน้ีจะใชอ้กัษรย่อ “รง.”  และใส่เลขท่ีหน้าของสมุดรายวนัรับเงิน เพ่ือความสะดวกในการ
ตรวจสอบและคน้หา  

6.3  รูปแบบการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันจ่ายเงิน 
 (1)  ระบุรายช่ือ”สมุดรายวนัรับเงิน” 
 (2)  หนา้ของสมุดรายวนัรับเงิน โดยเรียงล าดบัหนา้ ก่อนหลงั 
 (3)  ช่องวนั เดือน ปี ใชว้นั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการรับเงิน 
 (4)  ช่องเลขท่ีใบส าคญั ใชบ้นัทึกหลกัฐานการรับเงินเช่น ใบก ากบัภาษี 
 (5)  ช่องบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั เงินสดหรือบญัชีดา้นเครดิต 
 (6)  ช่องค าอธิบาย ใหอ้ธิบายรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน 
 (7)  ช่องเดบิต เงินสด บนัทึกเม่ือรับเงินสด พร้อมเช็คเม่ือน าฝากธนาคาร 
 (8)  ช่องเดบิต ธนาคาร  บนัทึกดว้ยจ านวนเงินฝากธนาคาร หรือ รายการท่ีท ายอด         
                             ฝากธนาคารเพ่ิม 
 (9)  ช่องเดบิต ส่วนลดจ่าย บนัทึกรับช าระหน้ีจากลกูหน้ีและใหส่้วนลดเงินสด 
 
 
 (10)  ช่วงช่องรายการ เม่ือผา่นไปบญัชีแยกประเภทลกูหน้ียอ่ยรายตวัแลว้ โดยท า 
                           เคร่ืองหมาย  (Check Mark) 
 (11)  ช่องเครดิต ลกูหน้ีการคา้ ใชบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีรับช าระจากลกูหน้ี 
 (12)  ช่องเครดิต ขายสินคา้ ใชบ้นัทึกค่าสินคา้ท่ีขาย โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 (13)  ช่องเครดิต ภาษีขาย ใชบ้นัทึกภาษีขาย (ค่าสินคา้ x อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม) 
 (14)  ช่องเลขท่ีบญัชี ใชอ้า้งอิงเลขท่ีบญัชี เม่ือผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท 



50 
 

 (15)  ช่องบญัชีเครดิตบญัชีอ่ืน ๆใชบ้นัทึกจ านวนเงินไปทางดา้นเครดิต ของบญัชี  
                                นอกจากบญัชีลกูหน้ีการคา้ บญัชีขายสินคา้ และบญัชีภาษีขาย   
 
 
                                                                  สมุดรายวันรับเงิน(1)                   หน้า..(2) 

ว. 
ด. 
ป. 

เลขท่ี
ใบ 

ส าคญั 

ช่ือ
บญัชี 

รายการ 

เดบิต เครดิต 

เงินสด 
ธนา 
คาร 

ส่วน
ลด
จ่าย 

ลูกหน้ีการคา้ 
ขาย 

เลขท่ี
ใบก ากบั
ภาษีขาย 

บญัชีอ่ืนๆ 

 
จ านวน
เงิน 

เลขท่ี
บญัชี 

จ านวน
เงิน 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

ตารางท่ี 7 
7.  สมุดรายวันจ่ายเงิน 

7.1  สมุดรายวันจ่ายเงิน  (Cash Disbursements Journal) คือ สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้
ท่ีเก่ียวกบัการจ่ายเงินทุกกรณีไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค  เหมาะส าหรับกิจการขนาดใหญ่ท่ีมี
รายการคา้เป็นจ านวนมาก  หลกัการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัจ่ายเงินจะเหมือนกบัการบนัทึก
รายการในสมุดรายวนัรับเงิน การน าเงินฝากธนาคารและการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนั
จ่ายเงินจะบนัทึกรายการท่ีเครดิตเงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดรับเท่านั้น ในวนัส้ินเดือน
บญัชีจะรวมยอดรวมและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทยอ่ยเจา้หน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกใน
ช่องบญัชีอ่ืนกต็อ้งผา่นไปบญัชีแยกประเภททนัทีดา้นเดบิต ตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการข้ึนและใส่เลขท่ี
บญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี 
 เม่ือมีการน าเงินฝากธนาคารจะบนัทึกบญัชีโดยเดบิตเงินฝากธนาคาร เครดิตเงินสดและ
การถอนเงินจากธนาคารจะบนัทึกโดยเดบิตเงินสด เครดิตเงินฝากธนาคาร ซ่ึงจะตอ้งบนัทึกใน
สมุดรายวนัรับเงินและสมุดรายวนัจ่ายเงินพร้อมกนั ดา้นเดบิตจะบนัทึกช่องบญัชีอ่ืน ๆ เลขท่ีบญัชี
ใชอ้กัษร “C” (Contra Account : บัญชีตรงข้าม)ไม่ตอ้งผ่านบญัชีแยกประเภททัว่ไปเหมือนบญัชี
อ่ืน ๆ ทุกช่องบญัชีจะรวมยอดในวนัส้ินเดือน แลว้ผ่านไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปและใส่เลขท่ี
บญัชีใตย้อดรวม 

7.2  รายการที่น ามาบันทึกในสมุดรายวันรับเงินมีดังนี ้
 7.2.1  การซ้ือสินคา้ / สินทรัพย ์ เป็นเงินสดหรือการจ่ายเช็ค 
 7.2.2  การจ่ายช าระหน้ีใหเ้จา้หน้ี 
 7.2.3  การจ่ายเงินเน่ืองจากรับคืนสินคา้ท่ีขายเป็นเงินสด 
 7.2.4  การจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
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 7.2.5  การน าเงินฝากธนาคาร 
 7.2.6  การถอนเงินจากธนาคารมาใชใ้นกิจการ 
 7.2.7  การจ่ายเงินสดหรือจ่ายเช็คในกรณีอ่ืน ๆ 
 
 วิธีการอา้งอิงหนา้บญัชีในบญัชีแยกประเภททัว่ไป และบญัชีแยกประเภทยอ่ยลูกหน้ีจะใช้
อกัษรยอ่ “จง.” และใส่เลขหนา้ท่ีของสมุดรายวนัจ่ายเงินเล่มนั้น เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ
และคน้หา 
 
 7.3  รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันจ่ายเงิน 
 (1)  ระบุรายช่ือ”สมุดรายวนัจ่ายเงิน” 
 (2)  หนา้ของสมุดรายวนัรับเงิน โดยเรียงล าดบัหนา้ ก่อนหลงั 
 (3)  ช่องวนั เดือน ปี ใชว้นั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการรับเงิน 
 (4)  ช่องเลขท่ีใบส าคญัใชบ้นัทึกหลกัฐานการรับเงินเช่นใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงิน 
 (5)  ช่องบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั เงินสดหรือบญัชีดา้นเครดิต 
 (6)  ช่องค าอธิบาย ใหอ้ธิบายรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน 
 (7)  ช่องเครดิต เงินสด บนัทึกจ านวนเงิน เม่ือมีการจ่ายเงินสด 
 (8)  ช่องเครดิต ธนาคาร บนัทึกจ านวนเงิน เม่ือมีการจ่ายเช็คหรือถอนเงินจากธนาคาร 

(9)  ช่องเครดิต ส่วนลดรับบนัทึกจ านวนเงิน เม่ือมีการจ่ายช าระหน้ีใหเ้จา้หน้ี และได ้                                           
        รับส่วนลด  
(10)  ช่วงช่องรายการ เม่ือผ่านไปบญัชีแยกประเภทเจา้หน้ีย่อยรายตวัแลว้ โดยท า               
        เคร่ืองหมาย  (Check Mark) 

 (11)  ช่องเดบิต เจา้หน้ีการคา้ ใชบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระใหเ้จา้หน้ี 
 (12)  ช่องเดบิต ซ้ือสินคา้ ใชบ้นัทึกค่าสินคา้ท่ีซ้ือ 
 (13)  ช่องเดบิต ภาษีซ้ือ ใชบ้นัทึกภาษีซ้ือ (ค่าสินคา้ x อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม) 
 (14)  ช่องเลขท่ีบญัชี ใส่เลขท่ีบญัชี เม่ือผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
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 (15)  ช่องบญัชีเดบิตบญัชีอ่ืน ๆ ใชบ้นัทึกจ านวนเงินทางดา้นเดบิตของบญัชีนอกจาก  
 บญัชีเจา้หน้ีการคา้ บญัชีซ้ือสินคา้ และบญัชีภาษีซ้ือ 
 
                                                               สมุดรายวันจ่ายเงิน(1)                                      หน้า..(2) 

ว. 
ด. 
ป. 

เลขท่ี
ใบส าคญั 

ช่ือ
บญัชี 

รายการ 

เครดิต เดบิต 

เงินสด 
ธนา 
คาร 

ส่วน 
ลดรับ 

เจา้หน้ีการคา้ 
ซ้ือ 

เลขท่ี
ใบก ากบั
ภาษีซ้ือ 

บญัชีอ่ืนๆ 

 
จ านวน
เงิน 

เลข
ท่ี 

จ านวน
เงิน 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

ตารางท่ี  8 
บัญชีแยกประเภท 
  บัญชีแยกประเภท (Ledger Account) คือ สมุดบญัชีท่ีใชส้ าหรับบนัทึกรายการ
ต่อจากสมุดรายวนัขั้นตน้ ในวนัส้ินเดือนจากรายการในสมุดรายวนัซ้ือสินคา้และสมุดรายวนั
ส่งคืนสินคา้และจ านวนท่ีไดล้ดดว้ยยอดจ านวนเงินรวมของแต่ละบญัชี ประกอบดว้ย บญัชีซ้ือ
สินคา้ บญัชีภาษีซ้ือ บญัชีเจา้หน้ีการคา้และบญัชีส่งคืนสินคา้ ซ่ึงแยกบญัชีไวเ้ป็นหมวดหมู่ มี 2 
ชนิด คือ  
  1.  สมุดแยกประเภททั่วไป (General Ledger) 
  2.  สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) 
 
ลกัษณะของบัญชีแยกประเภท 
  เม่ือได้รวบรวมรายการทางการเงินท่ีเกิดข้ึน และบันทึกไว้ในสมุดรายวัน
ตามล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหลงัแลว้ จะตอ้งมีการแยกรายการเหล่านั้นออกไปตามหมวดหมู่ 
หรือประเภทท่ีเหมาะสม นั่นคือ การผ่านรายการเหล่านั้นไปบญัชีแต่ละบญัชี ดงันั้น บญัชีแยก
ประเภทก็คือท่ีซ่ึงใชบ้นัทึกรายการเดบิตและเครดิตต่าง ๆ ท่ีไดผ้่านมาจากสมุดรายวนันัน่เอง และ
เม่ือส้ินงวดก็จะไดน้ ายอดดุลของบญัชีเหล่านั้นมาใชท้  างบการเงินของกิจการ ซ่ึงไดแ้ก่งบก าไร
ขาดทุนและงบดุล ส าหรับสมุดซ่ึงใชบ้นัทึกบญัชีเหล่าน้ีเรียกว่า สมุดบญัชีแยกประเภท บญัชีคุม
ยอดและบญัชียอ่ย ในกิจการขนาดใหญ่อาจจะมีรายการประเภทหน่ึงประเภทใดเกิดข้ึนจ านวนมาก
อนัจะท าใหจ้  านวนบญัชีท่ีเปิดข้ึนในบญัชีแยกประเภทของทัว่ไปมีมาก ซ่ึงท าใหไ้ม่สะดวก ในการ
ปิดบญัชีเพ่ือท างบการเงิน ดงันั้นจึงมีการแกไ้ขโดยใชบ้ญัชีคุมยอดซ่ึงจะน าแต่เพียง ยอดรวมของ
รายการประเภทนั้น ๆ เม่ือส้ินเดือนไปลงบญัชีคุมยอด ส่วนรายละเอียดต่าง ๆจะ 
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น าไปลงในบญัชีย่อย ซ่ึงเป็นบญัชีประกอบบญัชีคุมยอด ตวัอย่างเช่น ในกรณีท่ีกิจการมีลูกหน้ี
หลายร้อยรายแทนท่ีจะเปิดบญัชีลูกหน้ีรายตวัหลายร้อยบญัชีในบญัชีแยกประเภททัว่ไปกิจการก็
จะบนัทึกรายการเก่ียวกบัลูกหน้ีรายตวัเหล่าน้ีในบญัชีย่อยและเก็บยอดรวมไปลงบญัชีคุมยอด
ลูกหน้ีเพียงบญัชีเดียว ทางดา้นเดบิตของบญัชีคุมยอดลูกหน้ีจะบนัทึกแต่เพียงยอดรวมของลูกหน้ี
ทั้งหมดยอดเดียว ส่วนท่ีเป็นลูกหน้ีรายตวัจะปรากฏอยู่ในบญัชีย่อยในท านองเดียวกนัทางดา้น
เครดิตของบญัชีคุมยอดลูกหน้ีก็จะบนัทึกแต่เพียงยอดรวมของรายการท่ีน าไปลงทางดา้นเครดิต
ของบญัชีลูกหน้ีรายตวัในบญัชียอ่ย โดยหลกัการเดียวกนัน้ี บญัชีคุมยอดสามารถท่ีจะน าไปใชก้บั
บญัชีอ่ืน ๆ ไดเ้ช่นเดียวกนั เป็นตน้ว่าบญัชีคุมยอดเจา้หน้ีบญัชีคุมยอดค่าใชจ่้ายโรงงาน บญัชีคุม
ยอดค่าใชจ่้ายในการขาย บญัชีคุมยอดค่าใชจ่้ายในการบริหาร และบญัชีสินทรัพยถ์าวรต่าง ๆ จึง
อาจกล่าวไดว้า่การใชบ้ญัชีคุมยอดและบญัชียอ่ยมีประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ลดจ านวนบญัชีแยกประเภททัว่ไปใหมี้นอ้ยลง จะท าใหง้บทดลงสั้นลง 
  2.  เม่ือจ านวนบัญชีในงบทดลองมีน้อยลง การท างบการเงินประจ างวดเพื่อ
แสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการกจ็ะท าไดง่้ายและเร็วข้ึนดงันั้น 
  3.  การใชบ้ญัชีคุมยอดและบญัชีย่อยจะช่วยในการแบ่งงานไดเ้ป็นอยา่งดี คือให ้
พนกังานคนหน่ึงท าบญัชีคุมยอด อีกคนท าบญัชียอ่ยจะช่วยใหก้ารท าบญัชีเสร็จเร็วข้ึน 
  4.  ท าใหเ้กิดการควบคุมภายในท่ีดีคือ การท่ีใหพ้นกังานคนหน่ึงท าบญัชีคุมยอด
และอีกคนหน่ึงท าบญัชียอ่ย จะท าใหผ้ลงานของพนกังานคนหน่ึงไดรั้บการ ตรวจสอบโดยผลงาน
ของอีกคนหน่ึง และจะเป็นการป้องกันการแก้ไขบัญชีเพ่ือการทุจริตด้วย ตัวอย่าง ในเร่ือง
บญัชีลูกหน้ี เป็นตน้ ถา้มีการแยกพนักงาน ท่ีท าบญัชีคุมยอดลูกหน้ีรายตวัออกจากกนัแลว้ การ
ทุจริตในการยกัยอกเงินท่ีไดรั้บช าระหน้ีไปใชก่้อนกจ็ะท าไดย้ากข้ึน  
  5.  ในกรณีท่ีมีการลงบญัชีผิดพลาดการตรวจสอบยอดคงเหลือในบญัชีคุมยอด
และบญัชียอ่ยจะท าใหท้ราบทนัทีวา่ขอ้ผิดพลาดนั้นเกิดท่ีใด ท าใหค้น้หาท่ีผิดพลาดไดง่้าย 
  6.  ท าใหส้ะดวกในการท่ีจะใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีบนัทึกไวจ้ากบญัชียอ่ยนั้น
ได ้มากข้ึน เช่น อาจจะให้แผนกบญัชีลูกหน้ีรายตวัอยู่ใกลก้บัแผนกท่ีตอ้งการใชข้อ้มูลบญัชีย่อย 
เช่น แผนกสินเช่ือ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไดต้รวจสอบ 
1.  สมุดแยกประเภททั่วไป (General Ledger) 
 1.1  สมุดแยกประเภททั่วไป(General Ledger)คือ บญัชีท่ีบนัทึกรายการเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ โดยผ่านรายการมาจากสมุดรายลงรายการขั้นตน้ ซ่ึงบญัชี
แยกประเภทไปรวมกนัเป็นประเภท ๆ ไป เช่น 
  1.1.1 บญัชีแยกประเภทสินทรัพย ์ไดแ้ก่ บญัชีเงินสด บญัชีเงินฝากธนาคาร 
บญัชีลกูหน้ี บญัชีรถยนต ์บญัชีอุปกรณ์ส านกังาน ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 1 
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  1.1.2  บญัชีแยกประเภทหน้ีสิน ไดแ้ก่ บญัชีเจา้หน้ี บญัชีเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
บญัชีเงินกู ้ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 2 
  1.1.3  บญัชีแยกประเภทหน้ีสิน ไดแ้ก่ บญัชีทุน บญัชีถอนใชส่้วนตวั ซ่ึงใชเ้ลขท่ี
บญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 3 
  1.1.4  บญัชีแยกประเภทรายได ้ไดแ้ก่ บญัชีรายไดค่้าบริการ รายไดค่้าเช่า รายได้
เบด็เตลด็ ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 5 
  1.1.5  บญัชีแยกประเภทค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ บญัชีเงินเดือน บญัชีค่าแรง บญัชีค่าเช่า 
บญัชีค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 5 
 
รูปแบบของสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
         (1) ช่ือบัญชี...................   เลขที่..(2) 
พ.ศ. 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 
รายการ 

หนา้
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

            
(3)  (4) (5) (6)  (7)  (8) (9) (10)  

            

            
ตารางท่ี  9 

  (1)  ช่ือบญัชีแยกประเภททัว่ไป/บญัชีคุมยอด  
  (2)  เลขท่ีบญัชีแยกประเภท  เช่น  บญัชีซ้ือสินคา้  เลขท่ี 501 
  (3)  และ  (7)  ช่อง วนั เดือน ปี ส าหรับบนัทึกวนัท่ี ท่ีเกิดรายการ กรณีน ายอดรวม 
จากสมุดรายวนัขั้นตน้จะบนัทึกในวนัส้ินเดือน 
  (4)  ช่องรายการส าหรับเขียนช่ือบญัชีท่ีบนัทึกคู่กนัทางดา้นเครดิต  กรณีท่ีเกิด
รายการจากสมุดรายวนัขั้นตน้ใหอ้า้งอิงช่ือสมุดรายวนัขั้นตน้  นั้น ๆ 
  (5)  และ  (9)  ช่องหน้าบญัชี ส าหรับอา้งอิงช่ือ/หน้าสมุดรายวนัซ้ือสินคา้ (ซ.1) 
หรือสมุดรายวนัส่งคืนสินคา้และจ านวนท่ีไดล้ด  (ส.ค.1) 
  (6)  ช่องเดบิต  ส าหรับบนัทึกจ านวนเงินท่ีเดบิต 
  (8)  ช่องรายการ  ส าหรับเขียนช่ือบญัชีท่ีบนัทึกคู่กนัทางดา้นเดบิต  กรณีท่ีเกิด
รายการมาจากสมุดรายวนัขั้นตน้ใหอ้า้งอิงสมุดรายวนัขั้นตน้นั้น ๆ 
  (10)  ช่องเครดิต  ส าหรับบนัทึกจ านวนเงินท่ีเครดิต 
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1.2  สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) เป็นท่ีรวบรวมของบญัชีแยก
ประเภทยอ่ยของบญัชีคุมยอด (Controlling Accounts) ในสมุดแยกประเภททัว่ไป เช่น สมุดบญัชี
แยกประเภทลกูหน้ีรายตวั บญัชีเจา้หน้ีรายตวั ซ่ึงยอดรวมของบญัชีแยกประเภท รายตวัทั้งหมดจะ
เท่ากบัยอดรวมในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

 
สมุดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี ้

(1) ช่ือเจ้าหนี…้……………….. 
พ.ศ. รายการ หน้า 

บัญชี 
เดบิต เครดิต ยอดคงเหลอื 

เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. บาท สต. 
(2)  (3) 

 
(4) (5)  (6)  (7)  

ตารางท่ี  10 
 1.)  ช่ือบญัชีแยกประเภทยอ่ย คือ ช่ือเจา้หน้ี 
 2.)  ช่องวนั เดือน ปี บนัทึกวนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการซ้ือสินคา้และส่งคืนสินคา้ 
 3.)  ช่องรายการส าหรับอธิบายรายการคา้ 
 4.)  ช่องหนา้บญัชีส าหรับอา้งอิงช่ือสมุดรายวนัขั้นตน้ 
 5.)  ช่องเดบิตบนัทึกเม่ือยอดเจา้หน้ีลด 
 6.)  ช่องเครดิต บนัทึกเม่ือยอดเจา้หน้ีเพ่ิม 
 7.)  ช่องยอดคงเหลือ บนัทึกยอดคงเหลือในแต่ละวนัโดยน าจ  านวนเงินดา้นเครดิต หกัดว้ย  
จ  านวนเงินดา้นเดบิต  
 

สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี ้
(1) ช่ือลูกหนี…้………………… 
พ.ศ. รายการ หนา้

บญัชี 
เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. บาท สต. 
(2)  (3) 

 
(4) (5)  (6)  (7)  

ตารางท่ี  11 
1.) ช่ือบญัชีแยกประเภทยอ่ย คือ ช่ือลกูหน้ี 

 2.) ช่องวนั เดือน ปี บนัทึกวนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการซ้ือสินคา้และส่งคืนสินคา้ 
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 3.) ช่องรายการส าหรับอธิบายรายการคา้ 
 4.) ช่องหนา้บญัชีส าหรับอา้งอิงช่ือสมุดรายวนัขั้นตน้ 
 5.) ช่องเดบิตบนัทึกเม่ือยอดเจา้หน้ีลด 
 6.) ช่องเครดิต บนัทึกเม่ือยอดเจา้หน้ีเพ่ิม 
 7.) ช่องยอดคงเหลือ บนัทึกยอดคงเหลือในแต่ละวนัโดยน าจ  านวนเงินดา้นเครดิต หกัดว้ย 
จ านวนเงินดา้นเดบิต 
 
งบทดลอง 
 งบทดลอง (Trial Balance)คือ งบท่ีท าข้ึนเพ่ือพิสูจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชี แต่
การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนั ทัว่ไป การผ่านรายการ จากสมุดรายวนัทัว่ไป ไปบญัชีแยก
ประเภท และการหายอดคงเหลือดว้ยดินสอ  จากรายการคา้ทุกรายการ  ผลรวมดา้นเดบิต ของทุก
บญัชี ควรจะตอ้งเท่ากบัผลรวมดา้นเครดิตของทุก ๆบญัชี  หลงัจากจากผา่นรายการจากสมุดรายวนั
ทัว่ไป ไปยงับญัชีแยกประเภทแลว้ ขั้นต่อไปคือการหายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภท 
 

โดยทัว่ไปนิยม หาดว้ยดินสอ  (Pencil Footing)  เพ่ือป้องกนัการผิดพลาดและหากตอ้งการ
แกไ้ขกจ็ะท าไดโ้ดยสะดวก 

การหายอดคงเหลอื 
  1.  หายอดรวมทางดา้นเดบิตและเครดิตของบญัชีทุกบญัชีในแยกประเภท 
  2.  น ายอดรวมทั้งสองดา้นมาลบเพ่ือหายอดคงเหลือ 
  3.  น าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปเขียนไวท้างดา้นท่ีเหลืออยูคื่อดา้นท่ีมากกวา่ 

 
บริษทั..........................(1) 

งบทดลอง(2) 
วนัท่ี...................................(3) 

ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

(4) (5) (6)  (7)  

ตารางท่ี 12 
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การท างบทดลอง มีขั้นตอนดังนี ้
          1.  เขียนหวังบทดลอง 
          2.  บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ บรรทดัท่ี 2 ค าวา่ งบทดลอง บรรทดัท่ี 3 วนัท่ี 
          3.  ลอกช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชีลงในช่องช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชีตามล าดบั นิยมเรียงล าดบั
โดยเรียงจากบญัชีหมวดสินทรัพย ์หน้ีสิน ทุน รายได ้และค่าใชจ่้ายน ายอดคงเหลือจากบญัชีแยก
ประเภท ไปใส่ในช่องเดบิตและเครดิต 
                    - ถา้ยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทเหลืออยูท่างดา้นเดบิต ใหน้ าไปใส่ช่องเดบิต 
                    - ถา้ยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทเหลืออยูท่างดา้นเครดิต ใหน้ าไปใส่ช่องเครดิต 
                    - รวมยอด ยอดรวมทั้งสองดา้นทั้งดา้นเดบิตตอ้งเท่ากบัดา้นเครดิต 
 
รายการปรับปรุงบัญชี 
 แม่บทการบญัชีไดก้  าหนดสมมุติฐานการบญัชี โดยก าหนดใหจ้ดัท างบการเงินโดยเกณฑ์
คงคา้งหรือเกณฑสิ์ทธิ นัน่คือรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีจะรับรู้เม่ือเกิดข้ึน ไม่ใช่เม่ือมีการรับ 
หรือจ่ายเงินสด เช่น ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในงวดปัจจุบนั แต่กิจการยงัไม่ไดจ่้ายเงิน หรือมีค่าใชจ่้ายท่ี 
จ่ายแลว้ แต่จะไดรั้บบริการในงวดต่อไป จะตอ้งบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบนัดว้น ส่วน
รายไดเ้ช่นเดียวกนั รายไดท่ี้เกิดข้ึนในงวดปัจจุบนัแต่กิจการยงัไม่ไดรั้บเงิน หรือรายไดท่ี้รับมา
แลว้แต่ใหบ้ริการในงวดต่อไป จะตอ้งบนัทึกรายการในงวดปัจจุบนั ฉะนั้น จึงตอ้งมีการปรับปรุง
บญัชีในวนัส้ินงวด เพ่ือให้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายนั้นบนัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง ซ่ึงรายการ
ปรับปรุงบญัชีมี 7 ประเภท ดงัน้ี 

1.  รายไดค้า้งรับ 
2.  รายไดรั้บล่วงหนา้ 
3.  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
4.  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
5.  วสัดุส านกังานใชไ้ป 
6.  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
7.  ค่าเส่ือมราคาสะสม 

 

1.  รายได้ค้างรับ  
  รายได้ค้างรับ (Accrued Income)คือ รายไดท่ี้เกิดข้ึนในงวดปัจจุบนัแลว้ แต่
กิจการยงัไม่ไดรั้บเงินมา ซ่ึงจะไดรั้บเงินสดในงวดบญัชีถดัไป เช่น รายไดค่้าบริการคา้งรับ รายได้
เคา้เช่าคา้งรับ รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับ รายไดค่้าโฆษณาคา้งรับ หรือใชบ้ญัชีว่า ค่าบริการคา้งรับ ค่า
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เช่าค้างรับ ดอกเบ้ียค้างรับ และค่าโฆษณาค้างรับ ซ่ึงบัญชีรายได้ค้างรับน้ีถือเป็น สินทรัพย์
หมุนเวียน ของกิจการจะปรับปรุงในวนัส้ินงวดดงัน้ี 
    เดบิต          รายได ้  คา้งรับ              XX 
      เครดิต          รายได ้               XX 
2.  รายได้รับล่วงหน้า 
  รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Income)คือ รายไดท่ี้กิจการไดรั้บเงินมาก่อนใน
งวดปัจจุบนั แต่จะใหบ้ริการในงวดบญัชีหนา้ ซ่ึงถือว่ากิจการมีหน้ีสินท่ีจะตอ้งช าระเป็นค่าบริการ 
รายไดรั้บล่วงหนา้จึงถือเป็น หนีสิ้นหมุนเวียน 
การบนัทึกบญัชีจึงบนัทึกได ้2 วิธี คือ ในวนัรับเงินบนัทึกเป็นรายไดห้รือบนัทึกไวเ้ป็นหน้ีสินก็ได ้
จะมีวิธีการบนัทึกบญัชีปรับปรุงบญัชีมีดงัน้ี 
 

รายการ บันทึกไว้เป็นรายได้ บันทึกไว้เป็นหนีสิ้น 

1. วนัรับเงิน 
เดบิต  เงินสด           XX 
    เครดิต  รายได.้...                  XX 

เดบิต  เงินสด        XX 
    เครดิต  รายได.้... รับล่วงหนา้   XX 

2. วนัปรับปรุงบญัชี 
(31 ธนัวาคม 25XX) 

เดบิต  รายได ้           XX 
    เครดิต  รายได.้.รับล่วงหนา้ XX 
(จะโอนบญัชีรายไดเ้ป็นรายไดรั้บ
ล่วงหนา้ในส่วนท่ีรับของงวดหนา้
มานัน่คือ นบัเวลาของปีหนา้ใน
การค านวณ) 

เดบิต  รายได.้..รับล่วงหนา้XX 
    เครดิต  รายได.้...                      XX 
(จะโอนบญัชีรายไดรั้บล่วงหนา้เป็น
รายไดง้วดน้ีเท่านั้น นัน่คือ นบัเวลา
ของปีน้ีในการค านวณ) 

 
  **เม่ือปรับปรุงเสร็จแลว้ บญัชีรายไดรั้บล่วงหน้าจะแสดงจ านวนเงินในส่วนท่ีรับของ
งวดหนา้มาทั้ง 2 วิธีในจ านวนเงินท่ีเท่ากนั 
 

3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)คือ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้และใชบ้ริการ
หรือประโยชน์ในงวดปัจจุบนัแต่ยงัไม่ไดจ่้ายเงิน ซ่ึงจะจ่ายเงินในงวดบญัชีต่อไป เช่น ค่าเช่าคา้ง
จ่าย  ค่าโฆษณาค้างจ่าย เงินเดือนคา้งจ่าย ดอกเบ้ียคา้งจ่าย ซ่ึงบญัชีค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายน้ีถือเป็น 
หนีสิ้นหมุนเวียน ของกิจการ จะปรับปรุงในวนัส้ินงวดโดย 
  เดบิต  ค่า               XX 
      เครดิต  ค่า  คา้งจ่าย             XX 
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ค่าเส่ือมราคาต่อปี = (ราคาสินทรัพย ์– ราคาซาก) x อตัราค่าเส่ือมราคา 

4. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  
  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)คือ ค่าใชจ่้ายท่ีกิจการจ่ายเงินในงวด
ปัจจุบนั แต่ยงัใช้บริการหรือใช้ประโยชน์ยงัไม่หมดจะตอ้งใช้ในงวดหน้า ถือเป็นการจ่ายเงิน
ล่วงหนา้ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้จึงถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน การบนัทึกบญัชีจึงบนัทึกได ้2 วิธี คือ 
ในวนัจ่ายเงิน บนัทึกไวเ้ป็นค่าใชจ่้าย หรือจะบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพยก์ไ็ด ้จะมีการบนัทึกบญัชีปรับ 
ปรุงดงัน้ี 

 

รายการ บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่าย บันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ 

1. วนัจ่ายเงิน 
เดบิต  ค่าใชจ่้าย                   XX 
    เครดิต  เงินสด                     XX 

เดบิต  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  XX            
      เครดิต  เงินสด                        XX 

2. วนัท่ีปรับปรุง 
เดบิต  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้XX 
     เครดิต  ค่าใชจ่้าย                 XX 

เดบิต  ค่าใชจ่้าย                      XX 
      เครดิต  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้XX 

 
5.  ค่าเส่ือมราคา 
 ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) หมายถึง ค่าสึกหรอของสินทรัพยท่ี์มีการเส่ือมสภาพจะตอ้ง
ตดัเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุการใชง้านท่ีประมาณไว ้สินทรัพยถ์าวร (สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน) ทุก
ประเภทมีอายุการใชง้านอย่างจ ากดั จึงจะตอ้งกระจายราคาทุนของสินทรัพยเ์ป็นค่าใชจ่้ายตลอด
ระยะเวลาท่ีใช้สินทรัพย์นั้ น (ยกเวน้ท่ีดิน) ค่าสึกหรอถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการมูลค่าของ
สินทรัพยถ์าวรจะลดลงทุก ๆ ปี ตามระยะเวลาการใชง้าน 
 ค่าเส่ือมราคาสะสม (Accumulated Depreciation)หมายถึง บญัชีปรับมูลค่า (Valuation 
Account) เกิดจากการสะสมของค่าเส่ือมราคาแต่ละงวดบญัชี ซ่ึงบญัชีค่าเส่ือมราคาสะสมจะมี
จ านวนเพ่ิมข้ึนทุกงวดบญัชี จนสินทรัพยถ์าวรนั้นหมดอายกุารใชง้าน ราคาของสินทรัพยค่์าเส่ือม
ราคาสะสมจะเท่ากบัราคาสินทรัพยถ์าวร ค่าเส่ือมราคาสะสมจะน าไปแสดงหกัจากสินทรัพยถ์าวร
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อใหท้ราบราคาบญัชี (Book Value) ของสินทรัพยถ์าวรนั้น ซ่ึงจะ
ท าใหม้ลูค่าของสินทรัพยน์ั้น ๆ แสดงมลูค่าใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง 
การคิดค่าเส่ือมราคามีหลายวิธี แต่วิธีท่ีนิยมกนัคือ 
 วิธีเส้นตรง (Straight Line Method) ซ่ึงมีวิธีการค านวณดงัน้ี 

1.   ถ้าก าหนดเป็นอตัราคงที่ เช่น ก าหนดอตัราค่าเส่ือมราคาอาคาร 5% สินทรัพยถ์าวรอ่ืน 
10% จะค านวณโดย 
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2.)  ก าหนดเป็นอายุการใช้งาน เช่น อาคารมีอาย ุ20 ปี รถยนต ์5 ปี จะค านวณโดย 
 

ค่าเส่ือมราคาต่อปี =
ราคาสินทรัพย−์ราคาซาก

จ านวนอายกุารใชง้าน (ปี)
xระยะเวลาใชง้านปีท่ีคิดค่าเส่ือมราคา 

 
ราคาซาก (Scrap Value) คือ ราคาท่ีคาดวา่จะขายไดเ้ม่ือหมดอายกุารใชง้าน 
  การเลือกใชว้ิธีการคิดค่าเส่ือมราคานั้น เม่ือเลือกใชว้ิธีใดแลว้จะตอ้งใช้วิธีนั้น
ตลอดไป หากตอ้งการเปล่ียนแปลงจะตอ้งขออนุมติัจากอธิบดีกรมสรรพากรก่อน การปรับปรุงค่า
เส่ือมราคา จะปรับปรุงในวนัส้ินงวดบญัชีโดยบนัทึกดงัน้ี  
 เดบิต ค่าเส่ือมราคา – ช่ือสินทรัพย ์              XX 

เครดิต ค่าเส่ือมราคาสะสม – ช่ือสินทรัพย ์           XX 
 บญัชี ค่าเส่ือมราคา ถือเป็นค่าใชจ่้าย จะแสดงในงบก าไรขาดทุน 
 บญัชี ค่าเส่ือมราคาสะสม ถือเป็นสินทรัพย์จะแสดงหักจากสินทรัพยน์ั้น ๆ ในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน 
 
6.  วัสดุส้ินเปลอืง  

วัสดุส้ินเปลือง (Supplies)หมายถึง วสัดุหรือส่ิงของท่ีใช้แลว้หมดไปเป็นวสัดุท่ีใช้ใน
ส านักงาน ใช้ช่ือบัญชีว่า  ว ัสดุส านักงาน ส่วนวัสดุส้ินเปลืองท่ีใช้ในการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม เรียกว่า วสัดุโรงงาน กิจการมกัซ้ือวสัดุส านกังานใชค้ราวละมาก ๆ เพราะจะไดมี้ไว้
ใชโ้ดยไม่ขาดมือ โดยบนัทึกไวใ้นบญัชีวสัดุส านกังาน ส่วนท่ีใชไ้ปแลว้จะบนัทึกไวใ้นบญัชีวสัดุ
ส านกังานใชไ้ป ซ่ึงเม่ือส้ินงวดบญัชีจะค านวณหาวสัดุส านกังานใชไ้ป ดงัน้ี 
   

วสัดุส านกังานตน้งวด     XX 
  บวก ซ้ือวสัดุส านกังานเพ่ิม    XX 
  วสัดุส านกังานท่ีมีทั้งส้ิน     XX 
  หกั วสัดุส านกังานปลายงวด    XX 
  วสัดุส านกังานใชไ้ป     XX 
หรือใชสู้ตรค านวณดงัน้ี 
    วสัดุส านกังานใชไ้ป  =   วสัดุตน้งวด + ซ้ือระหวา่งงวด – วสัดุคงเหลือปลายงวด 
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เม่ือค านวณแลว้กจ็ะบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีเม่ือส้ินงวดโดย 
  เดบิต วสัดุส านกังานใชไ้ป             XX 
   เครดิต วสัดุส านกังาน                                                 XX 
 
 บญัชี วสัดุส างานใชไ้ปถือเป็นค่าใชจ่้ายจะแสดงในงบก าไรขาดทุน 
 บญัชี วสัดุส างานคงเหลือปลายงวด ถือเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน แสดงในงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน 
 
7. หนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญ 
 
  หนี้สงสัยจะสูญหรือหนี้สูญ (Bad Debts Expenses and Bad Debts)ในการขาย
สินคา้เป็นเงินเช่ือหรือให้บริการเป็นเงินเช่ือเป็นส่ิงจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง 
ลกูหน้ีส่วนใหญ่จะช าระหน้ีเม่ือถึงก าหนด แต่มีลกูคา้บางรายจะไม่ช าระหน้ีซ่ึงในทางปฏิบติั จะไม่
สามารถระบุไดแ้น่ชดัว่าลูกหน้ีรายใดจะไม่ช าระหน้ีจนกว่าจะถึงก าหนดช าระ หรือไดมี้การทวง
ถามจนถึงท่ีสุดแลว้ ท าให้มูลค่าของลูกหน้ีท่ีจะแสดงในงบการเงินสูงกว่าความเป็นจริง จึงตอ้งมี
การประมาณจ านวนหน้ีท่ีคาดวา่จะเกบ็เงินไม่ไดข้ึ้นจ านวนหน่ึง 
 
 ลกูหน้ีของกิจการ ถือเป็นสิทธิเรียกร้องโดยชอบของท่ีกิจการมีต่อบุคคลอ่ืนใน
การเรียกช าระหน้ีดว้ยเงินสดหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนๆ ตามตกลงกนั โดยกิจการมีความคาดหมายวา่
จะไดรั้บช าระหน้ีดงักล่าวเม่ือถึงระยะเวลาท่ีก าหนดตกลง ลูกหน้ีของกิจการหลกัๆ แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่  
1. ลกูหน้ีการคา้ 
2. ลกูหน้ีอ่ืน ๆ  
3. รายไดค้า้งรับ 
 
 1.ลกูหน้ีการคา้ หมายถึง ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการด าเนินการคา้ตามปกติของธุรกิจ  และจะมี
บญัชีแตกต่างกนัตามประเภทธุรกิจ  เช่น  ธุรกิจพาณิชย ์ หมายถึง บญัชีธนาคารท่ีมีดอกเบ้ีย  เงินให้
สินเช่ือ  และดอกเบ้ียคา้งรับ  กิจการประกนัภยั  หมายถึง บญัชีเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ  เงินคา้งรับ
เก่ียวกบัการประกนัต่อ  และเงินใหกู้ย้มื 
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 2.ลูกหน้ีอ่ืน ๆ หมายถึง  ลูกหน้ีท่ีติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้  แต่ไม่ไดม้ารับช าระ
หน้ี  และไดต้ดัจ  าหน่ายออกจากบญัชี 
 
 3.รายไดค้า้งรับ  หมายถึง  รายไดท่ี้กิจการควรจะไดรั้บเงินในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ใน
งวดบญัชีปัจจุบนั แต่กิจการยงั ไม่ไดรั้บเงินงวดบญัชีนั้น เช่น ค่าเช่าคา้งรับ ค่าโฆษณาคา้งรับ ค่า
นายหนา้คา้งรับ ดอกเบ้ียคา้งรับ เป็นตน้ รายไดค้า้งรับ แมว้า่กิจการยงัไม่ไดรั้บเงินก็ตาม แต่ก็ถือว่า
เป็นรายไดข้องงวดบญัชีปัจจุบนั จะตอ้ง ปรับปรุงบญัชีรายไดใ้หถู้กตอ้ง ขณะเดียวกนัรายไดค้า้ง
รับถือเป็นสินทรัพยอ์ย่างหน่ึงของกิจการดว้ย เพราะ ผูท่ี้ติดคา้งเงินกบักิจการถือเป็นลูกหน้ีของ
กิจการ 
 
 หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful accounts หรือ Doubtful Debt) หมายถึง ลูกหน้ีท่ี
คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้และถือเป็นค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  หน้ีสินประเภทหน่ึงท่ี
เป็นผลมาจากการขายสินคา้ในลกัษณะของ การให้สินเช่ือ หรือ การให้ Credit Term กบัผูซ้ื้อ 
แน่นอนวา่ในบางคร้ังลกูหน้ีลกูหน้ีกอ็าจจะจ่ายเงินตามท่ีตกลงกนัไว ้จ่ายเงินล่าชา้กวา่ก าหนด หรือ
ในกรณีท่ีแยท่ี่สุดกคื็อ ผิดนดัช าระหน้ีซ่ึงจะกลายเป็นหน้ีสูญ (Bad Debt) 
 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Account)หมายถึง จ  านวนเงิน
ท่ีกนัไวส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้และถือเป็นบญัชีปรับมูลค่าท่ีตั้งข้ึนเพ่ือแสดง
เป็นรายการหักจากบญัชีลูกหน้ีในงบดุล เพ่ือใหค้งเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหน้ีคาดหมายว่าจะ
เกบ็เงินได ้
  การประมาณจ านวนเงินหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บไม่ได ้โดยค านวณจากยอดขายหรือ
จากยอดลกูหน้ี และบนัทึกจ านวนท่ีประมาณข้ึนนั้นโดยบญัชีดงัน้ี 
  เดบิต หน้ีสงสยัจะสูญ   XX 
   เครดิต ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   XX 
  บญัชีหน้ีสงสยัจะสูญ เป็นค่าใชจ่้ายแสดงในงบก าไรขาดทุน ส่วนบญัชีค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ แสดงหกัจากบญัชีลกูหน้ีในงบแสดงฐานะการเงินวิธีน้ีเรียกวา่ วิธีค่าเผือ่ 
  วิธีตั้งค่าเผือ่ เป็นวิธีถกูตอ้งตามหลกัการบญัชีว่าดว้ยการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายกบั
รายไดข้องรอบระยะเวลาบญัชี ซ่ึงบญัชีลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวดบญัชีจะแสดงในมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบั
ความเป็นจริง 
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 ในการประมาณการมูลค่าหน้ีสงสัยจะสูญและการบนัทึกบญัชีหน้ีสงสัยจะสูญ ควรใช้
วิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะลูกหน้ีของกิจการ ซ่ึงวิธีการประมาณหน้ี
สงสยัจะสูญท่ีนิยมใชมี้ 2 วิธีดงัต่อไปน้ี 
 
 1. ค านวณหนี้สงสัยจะสูญเป็นร้อยละของยอดขาย (Percentage Of Sales) ใชก้าร
วิเคราะห์ขอ้มูลจากเหตุการณ์ในอดีต และประสบการณ์ท่ีผ่านมา เก่ียวกบัลูกหน้ีท่ีเก็บไม่ไดเ้ทียบ
เป็นอตัราส่วนเท่าไหร่กบัยอดขาย โดยสามารถแบ่งยอดขายออกไดเ้ป็น ยอดขายรวม และยอดขาย
เงินเช่ือ ซ่ึงในการเลือกใชย้อดขายเพ่ือค านวณอตัราส่วน ผูป้ระกอบการอาจเลือกยอดขายแบบใดก็
ไดท่ี้เหมาะสม และสะทอ้นความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในการผิดนดัช าระหน้ี เพื่อการประมาณการท่ี
สะทอ้นความเป็นจริงมากท่ีสุดนัน่เอง วิธีการน้ี เหมาะกบักิจการท่ีมียอดขายเงินสดอยูใ่นอตัราท่ี
ค่อนขา้งสม ่าเสมอ เม่ือเทียบกบัยอดขายทั้งหมด   
 
 2. ค านวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้ (Percentage Of Outstanding 
Receivable) สามารถค านวณได ้2 วิธี ไดแ้ก่  
 2.1. ค านวณเป็นร้อยละของยอดลกูหน้ีส าหรับลกูหน้ีทั้งหมดแบบคงท่ี 
 2.2. ค านวณโดยจ าแนกอายุของหน้ีคา้งช าระ หมายความว่า หน้ีท่ีคา้งช าระ
นานกว่า ก็ยอ่มมีความเส่ียงสูงกว่าท่ีจะเกิดหน้ีสูญ ในกรณีท่ีกิจการมีลูกหน้ีจ านวนมาก อาจท าให้
การประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญมีความยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม หากวิธีน้ีสามารถใชส้ะทอ้นการ
ประมาณการท่ีสมเหตุสมผลมากกวา่ ผูป้ระกอบการกค็วรเลือกใชว้ิธีท่ีช่วยใหก้ารประมาณการหน้ี
สงสยัจะสูญท่ีแม่นย  าท่ีสุด 
 
วิธีการปรับปรุงค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ส าหรับวิธีการบนัทึก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจะไปปรากฏอยูใ่น
งบแสดงฐานะทางการเงิน โดยแสดงเป็นยอดหกัจากบญัชีลกูหน้ี (เครดิต)  
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หนีสู้ญ 
 

 หนี้สูญ (Bad Debt)หมายถึง ลูกหน้ีท่ีไดติ้ดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้ แต่ไม่ได้
รับการช าระหน้ี และไดต้ดัจ  าหน่ายออกจากบญัชี ถือว่าเป็นค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชี  การ
ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ เม่ือมีการทวงถามหน้ีจากลูกหน้ีจนถึงท่ีสุดแลว้ ลูกหน้ียงัไม่ช าระหน้ี และ
กิจการไดมี้การด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากรแลว้ ใหกิ้จการตดัจ าหน่าย
ลกูหน้ีเป็นหน้ีสูญ โดยบนัทึกบญัชีดงัน้ี  

เดบิต หน้ีสูญ    XX 
   เครดิต ลกูหน้ี     XX 
 ในกรณีท่ีกิจการมีบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอยูใ่นกิจการอยูแ่ลว้ ใหล้ดจ านวนค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญดว้ยจ านวนเดียวกนั โดยบนัทึกบญัชีดงัน้ี 
  เดบิต ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  XX 
   เครดิต หน้ีสงสยัจะสูญ    XX 
 
การประมาณการหนีส้งสัยจะสูญ 
 
  วิธีการประมาณการหน้ีสงสยัจะสูญจะมี 2 วิธี คือ 
 
 1.  การประมาณการหนีส้งสัยจะสูญจากยอดขาย โดยค านวณเป็นร้อยละของยอดขายรวม
หรือยอดขายเช่ือแลว้แต่นโยบายของกิจการ ใชว้ิธีวิเคราะห์จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาเก่ียวกบั
ลกูหน้ีท่ีเกบ็เงินไม่ไดเ้ทียบเป็นร้อยละกบัยอดขาย 
 
 2.  การประมาณการหนีส้งสัยจะสูญจากยอดลูกหนีส้ิ้นงวด โดยจะค านวณเป็นร้อยละของ
ยอดลกูหน้ี ณ วนัส้ินงวดบญัชี จ  านวนร้อยละท่ีประมาณการข้ึนกบัสถิติท่ีผ่านมาและการตดัสินใจ
ของฝ่ายบริหาร หน้ีสงสัยจะสูญท่ีประมาณการข้ึนมาควรมีจ านวนเพียงพอกบัยอดลูกหน้ีท่ีคาดว่า
จะเรียกเกบ็เงินไม่ได ้
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กระดาษท าการ (Work Sheet or Working Papers) 
 
ความหมายของกระดาษท าการ 
 ความหมายของกระดาษท าการ ดุษฎี สงวนชาติ (2547:100) ไดอ้ธิบายความหมาย
ของกระดาษท าการ (Working Paper หรือ Work Sheet)เป็นกระดาษท่ีผูท้  าบญัชีจดัท าขน้เพ่ือช่วย
ในการจดัเตรียมขอ้มลูในการน าเสนอผลงานทางบญัชีในเร่ืองต่างๆ 
 สุพาดา สิริกตุตา (2543:62) อธิบายความหมายของกระดาษท าการ (Work Sheet) เป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยนกับญัชีในการแบ่งแยกบญัชีต่างๆ ในงบทดลองไปจดัท างบก าไรขาดทุนและงบ
แสดงฐานะการเงิน 
  กระดาษท าการ หมายถึง หลกัฐานท่ีแสดงถึงการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรอง
บญัชี  หลกัฐานท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชี และส่ิงท่ีตรวจพบจากการ
ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีภาษีอากร   ซ่ึงไดแ้ก่ เอกสารท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรไดจ้ดัท าข้ึน
เอง  เอกสารท่ีไดรั้บมาจากกิจการท่ีท าการตรวจสอบ  หรือท่ีขอจากบุคคลภายนอกกิจการ ทั้งน้ี 
เพื่อใชใ้นการจดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
 
ประเภทของกระดาษท าการ 
 กระดาษท าการแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
 1.  กระดาษท าการ 6 ช่อง 
 2.  กระดาษท าการ 8 ช่อง 
 3.  กระดาษท าการ 10 ช่อง 

 กระดาษท าการ 8 ช่อง ประกอบดว้ยช่องจ านวนเงินเดบิต และเครดิต แต่ละคู่ของงบ
ทดลองก่อนปรับปรุง (Unadjusted Trial Balance) รายงานการปรับปรุง (Adjusting Entries) งบ
ก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน 

ประโยชน์ของการจัดท ากระดาษท าการ 
 
  กระดาษท าการ เป็นเอกสารหรือบันทึกท่ีช่วยผู ้สอบบัญชีภาษีอากรในการ
วางแผนและปฏิบติังาน ตรวจสอบและรับรองบญัชีเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
รวมถึงช่วยในการควบคุมดูแลและสอบทานงานตรวจสอบไดอ้ย่างเหมาะสม  นอกจากน้ีการ
บนัทึกขอ้มูลและหลกัฐานท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานยงัใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการจดัท ารายงาน
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การตรวจสอบและรับรองบญัชีของกิจการท่ีท าการตรวจสอบ  และเป็นหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรไดมี้การปฏิบติังานตาม ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหรือไม่ ดงันั้น 
กระดาษท าการจึงเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหว่างสมุดบัญชีและหลักฐานต่าง ๆ กับรายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี 
 
การจดัท ากระดาษท าการมีประโยชน์ต่อกิจการ ดงัน้ี 
 

        1.เพ่ือใหเ้กิด ความสะดวกและรวดเร็วในการท างบการเงิน 

        2.ป้องกนัการผิดพลาดในการจดัท างบการเงิน 

        3.เพ่ือให้เจา้ของงกิจการทราบผลการด าเนินงานของกิจการว่าเกิดผลก าไรสุทธิ หรือผล
ขาดทุนสุทธิ 

       4.เพ่ือใหท้ราบฐานะทางการเงินของกิจการในเบ้ืองตน้เป็นระยะๆ 

       5.ช่วยในการปรับปรุงและปิดบญัชีรายได ้และบญัชีค่าใชจ่้ายเกิดความถูกตอ้งก่อนจดัท า
งบการเงินเง่ือนส้ินสุดงวดบญัชีแตล้ะงวด 

ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไดรั้บจากการท ากระดาษท าการ มีดงัน้ี 

       1.         ช่วยในการสวางแผน ละควบคุมในการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี 

       2.         ช่วยในการพิจารณาดา้นภาษีอากรของกิจการ 

 3.         ช่วยในการประเมินผลงาน 
 
การจัดท ากระดาษท าการ 

 กระดาษท าการ 8 ช่อง ประกอบดว้ยช่องจ านวนเงินเดบิต และเครดิต แต่ละคู่ของงบ
ทดลองก่อนปรับปรุง (Unadjusted Trial Balance) รายงานการปรับปรุง (Adjusting Entries) งบ
ก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน 

                          1. จดัเตรียมแบบฟอร์มของการะดาษท าการ โดยเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการ
จดัท าบญัชีของกิจการ 
                           2. เขียนส่วนหวัของกระดาษท าการไดแ้ก่ ช่ือกิจการ กระดาท าการและรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีจดัท าวา่กระดาษท าการนั้นเป็นการจดัท าข้ึนเพ่ือช่วยในการจดัท างบการเงิน 
ส าหรับระยะเวลาบญัชีใดส้ินสุดวนัท่ีเท่าใด 
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ธุรกจิของบริษัท  เลดีชู้้ด  จ ากดั  ได้จัดท ากระดาษท าการ  8  ช่อง ซ่ึงมีขั้นตอนการท าดังนี้ 
 
2.1  ขั้นตอนในการจัดท ากระดาษท าการ 8 ช่อง 

  1.)  เขียนหัวกระดาษท าการ  โดยเร่ิมท่ีช่ือของกิจการ บรรทัดถดัมาบอกเป็น
กระดาษท าการ และบรรทัดสุดท้ายให้บอกเป็นระยะเวลางวดท่ีเราจัดท า เช่น งวด 3 เดือน
6 เดือน หรือปี และส้ินสุดในการด าเนินงานวนัท่ีเท่าใด 
 2.)  ลอกงบทดลองลงในกระดาษท าการ โดยเร่ิมตั้งแต่การเขียนช่ือบญัชี  เลขท่ี
บญัชี  และจ านวนเงินลงในช่องท่ีก าหนด  เดบิต หรือ เครดิต ตามหมวดบญัชี ซ่ึงตอ้งเรียงล าดบั
หมวดบญัชีจากหมวด 1 – หมวด 5 แลว้รวมยอด ซ่ึงจะตอ้งเท่ากนัทั้ง 2 ดา้น 
  3.)  น ารายการปรับปรุงจากสมุดรายวนัทั่วไป ลงจ านวนเงินในช่องรายการ
ปรับปรุง  โดยหาช่ือบญัชีจากงบทดลอง ในกรณีไม่มีช่ือบญัชีท่ีตอ้งการให้เติมช่ือบญัชีต่อจาก
บรรทดัรวมเงินของงบ ทดลอง ซ่ึงจ  านวนเงินท่ีปรากฏในช่องปรับปรุงจะตอ้งมีหมายเลขก ากบั
เป็นคู่ เพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบ เม่ือน ามาครบทุกรายการใหร้วมเงินในช่องปรับปรุง ยอดรวม 
2 ดา้นตอ้งเท่ากนั 
  4.)  น าตวัเลขหมวดบญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ  ไปไวใ้นงบ
แสดงฐานะการเงินใหต้รงกบัดา้นท่ีปรากฏในงบทดลอง หรือในรายการปรับปรุง หากมีบญัชีใน
งบทดลอง และในรายการปรับปรุงดว้ยและปรากฏอยูด่า้นเดียวกนัใหน้ ามาบวกกนั แต่หากอยูค่น
ละดา้นใหน้ ามาหกักนัแลว้จึงจะน าไปไวใ้นงบดุล (ยกเวน้สินคา้คงเหลือตน้งวด เน่ืองจากเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนขาย จึงตอ้งน าไปไวใ้นช่องเดบิตของงบก าไรขาดทุน)  
  5.)  น าตวัเลขหมวดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรวมทั้งสินคา้คงเหลือตน้งวดไปไว้
ในงบก าไรขาดทุน (ใชว้ิธีเดียวกนักบัขั้นท่ี 4) 
  6.)  ให้รวมยอดในงบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงยอดจะไม่
เท่ากนัเพราะจะเกิดผลก าไร หรือขาดทุนนั้นเอง  
  7.)  ดูผลต่างในงบก าไรขาดทุน โดยใหใ้ส่ยอดผลต่างในดา้นท่ีนอ้ยกว่า เช่น ยอด
ดา้นเดบิตมีผลรวมนอ้ยกว่า ใหน้ าผลต่างมาไวใ้นดา้นเดบิต และเขียนค าอธิบายในช่องช่ือบญัชีว่า
ก าไรสุทธิ  และหากยอดดา้นเครดิตมีผลรวมนอ้ยกวา่ใหน้ าผลต่างมาไวใ้นดา้นเครดิตและให ้เขียน
อธิบายในช่องช่ือบญัชีวา่ ขาดทุนสุทธิ 
  8.)  รวมยอดทั้ งสองด้านอีกคร้ังทั้ งในงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะ
การเงิน  ซ่ึงคราวน้ียอดรวมตอ้งเท่ากนั 
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ช่ือกิจการ.................... 
กระดาษท าการ    (1) 

ส าหรับระยะเวลา............ส้ินสุดวนัท่ี................................ 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี
บญัชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบก าไรขาดทุน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

          
(2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) 

          

 
ตารางท่ี 13 

 
2.2  รูปแบบของกระดาษท าการชนิด 8 ช่องมีดังนี ้

  (1)  ส่วนหวัของกระดาษท าการ มี 3 บรรทดั ซ่ึงประกอบดว้ย 
   บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ 
   บรรทดัท่ี 2 ค าวา่ “กระดาษท าการ” 
   บรรทดัท่ี 3 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
  (2)  ช่องช่ือบญัชี 
  (3)  ช่องเลขท่ีบญัชี 
  (4)  ช่องงบทดลอง แบ่งออกเป็นดา้นเดบิตและดา้นเครดิต 
  (5)  ช่องงบรายการปรับปรุง แบ่งเป็นเดบิตและเครดิต 
  (6)  ช่องงบก าไรขาดทุน แบ่งออกเป็นเดบิตและเครดิต 
  (7)  ช่องงบแสดงฐานะการเงิน แบ่งออกเป็นเดบิตและเครดิต 
 
 

 
 
 
 
 

 



69 
 

งบการเงิน 
 
 งบการเงิน(Financial Statement) คือ งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบ
ระยะเวลาบญัชีหน่ึง และแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึง
ประกอบดว้ย งบก าไรขาดทุนจะวดัผลการด าเนินงานว่ามีก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเท่าใด ส่วน
งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงว่ากิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเท่าใด งบก าไร
ขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงได ้2 แบบ คือแบบบญัชีและแบบรายงาน 
 
ประเภทของงบการเงิน 
 1.  งบก าไรขาดทุน 
 2.  งบแสดงฐานะการเงิน 
 
ประโยชน์ของงบการเงิน 
 งบการเงินจัดท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ โดยใชข้อ้มูลฐานะทางการเงินในอดีต ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชง้บการเงินหลายกลุ่มในการน าไปใชต้ดัสินใจเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ขอ้มูลจากงบการเงินจะ
ช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการ
เทียบเท่ากบัเงินสด ซ่ึงจะช้ีให้เห็นถึงความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินให้แก่ลูกจา้งและผู ้
สินค้า การจ่ายดอกเบ้ีย การจ่ายคืนเงินกู้ และการแบ่งผลก าไรให้กับเจ้าของรวมทั้ งแสดง
ความสามารถหรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในการบริหารทรัพยากรของกิจการ 
 
 1.จะทราบวา่บริษทัท่ีจะลงทุนมีความสามารถในการท าก าไรในอดีตเป็นอยา่งไร ใน
อนาคตมีแนวโนม้จะท าก าไรไดม้ากข้ึนหรือไม่ จึงตอ้งใส่ใจกบัความสามารถในการท าก าไรของ
ธุรกิจดว้ย ซ่ึงหมายถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ 
         2.ไดท้ราบวา่มีปัญหาทางการเงินหรือไม่ หากกิจการมีการลม้เลิกไป ทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่
นั้นตอ้งจ่ายช าระคืนใหแ้ก่เจา้หน้ีทั้งหมดก่อนเจา้ของกิจการจึงไดรั้บส่วนท่ีเหลือคืนซ่ึงบางคร้ัง
ทรัพยสิ์นท่ีมีอยูห่ลงัจ่ายคืนเจา้หน้ีแลว้อาจจะไม่พอจ่ายคืนส่วนของเจา้ของ นัน่คือความเส่ียงท่ีผู ้
เป็นเจา้ของจะไดรั้บ 
         3.จะไดท้ราบเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยข์องบริษทั 
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งบก าไรขาดทุน 
 
 งบก าไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement) หมายถึง งบท่ี
แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  แต่ตอ้งไม่เกิน 1 ปี  เพื่อวดัผลการ
ด าเนินงานของกิจการวา่มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดม้าหกั
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดห้ักค่าใชจ่้ายแลว้จะเป็นก าไรสุทธิ (Net 
Income or Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) เท่าใด  
 รอบระยะเวลาบญัชี (Accounting Period) หรืองวดบญัชี (Fiscal Period) ปกติจะ 12 เดือน 
แต่กิจการอาจจะแสดงวา่งวดละ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีกไ็ด ้แต่เพ่ือประโยชน์ในการเสีย
ภาษีกจ็ะใชง้วดบญัชี 1 ปี 
 ในงบก าไรขาดทุนจะแสดงรายได ้(Revenues) และค่าใชจ่้าย (Expenses) การค านวณก าไร
ขาดทุนของกิจการจะท าไดโ้ดยการน ารายไดแ้ละค่าใชจ่้ายมาเปรียบเทียบกนั ถา้รายไดสู้งกว่า
ค่าใชจ่้ายเรียกวา่ก าไรสุทธิ (Net Profit) ถา้รายไดต้  ่าค่าใชจ่้ายเรียกวา่ ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) 
 

ส่วนประกอบของงบก าไรขาดทุน 
  1.1  รายได ้
  1.2  ค่าใชจ่้าย 
  1.3  ก าไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ 
 
 1.1  รายได้ (Revenues) หมายถึงค่าตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บจากการด าเนินงาน เช่น การ
ขายสินคา้ หรือการบริการใหแ้ก่ลูกคา้ รวมทั้งผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ดอกเบ้ียรับจากการ
ลงทุนพนัธบตัรรัฐบาลหรือการลงทุนในหุน้กูข้องบริษทัอ่ืน และเงินปันผลรับจากการลงทุน เป็น
ตน้ รายไดค่้าตอบแทนดงักล่าวอาจไดรั้บเงินสด สินทรัพยอ่ื์น ๆ หรือสิทธิอ่ืน ๆ เช่นลูกหน้ีการคา้ 
(จากการขายสินคา้หรือบริการเป็นเงินเช่ือ) หรือ รายไดค้า้งรับ เช่น ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินปันผลคา้ง
รับเป็นตน้ 
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 รายไดอ้าจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1.1  รายไดจ้ากการด าเนินงาน (Operating Revenues) ไดแ้ก่รายไดจ้ากการขาย
สินคา้หรือการใหบ้ริการซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัจากการด าเนินงานปกติของกิจการ 
  1.1.2  รายไดอ่ื้น (Other Revenues) ไดแ้ก่ดอกเบ้ียรับรายไดเ้งินปันผลและก าไร
จากการจ าหน่ายสินทรัพย ์(สินทรัพยซ่ึ์งเลิกใชง้านแลว้) เป็นตน้ 
 
 1.2  ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึงตน้ทุนท่ีเกิดจากการผลิตการจดัหาสินคา้หรือค่าบริการ 
ต่าง ๆเพ่ือก่อใหเ้กิดรายได ้
  ค่าใชจ่้ายอาจจ าแนกตามหนา้ท่ีงานโดยแบ่งเป็น 6 ประเภทคือ 
  1.2.1  ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) หมายถึงตน้ทุนของสินคา้ส่วนท่ีขายไป
ระหวา่งงวด 
  1.2.2  ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) หมายถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการขายสินคา้หรือบริการเพ่ือส่งเสริมใหมี้ยอดขายเพ่ิมข้ึน
เช่นค่าโฆษณา ค่านายหนา้พนกังานขาย เงินเดือนฝ่ายขาย ค่าขนส่งออก (ค่าขนส่งสินคา้ไปใหก้บั
ลกูคา้) เป็นตน้ 
  1.2.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses) หมายถึงค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงานส่วนท่ีนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น เงินเดือนฝ่ายบริหาร ค่าเบ้ีย
ประกนัภยัสินทรัพย ์ค่าเช่า ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ และหน้ี
สงสยัจะสูญ (ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลกูหน้ีท่ีคาดวา่จะเกบ็เงินไม่ได)้ เป็นตน้ 
  1.2.4  ค่าใช้จ่ายอืน่ (Other Expenses) หมายถึงค่าใชจ่้ายซ่ึงไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการ 
ด าเนินงานปกติของกิจการแต่อาจเกิดข้ึนบ่อยเช่นขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์ป็นตน้ 
  1.2.5  ต้นทุนทางการเงิน (Financial Costs) เป็นตน้ทุนเก่ียวกบัการจดัหาเงินทุน
มาใชใ้นการด าเนินงานเช่นดอกเบ้ียจ่ายค่าธรรมเนียมการกูย้ืมเป็นตน้ซ่ึงจะแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบก าไรขาดทุนเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินความสามารถของฝ่าย
บริหาร 
  1.2.6  ภาษีเงินได้ (Income Tax) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีกิจการตอ้งจ่ายให้รัฐบาลโดย
ค านวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรซ่ึงอาจแตกต่างกนัตามลกัษณะธุรกิจและรูปแบบการ
จดัตั้งกิจการเช่น 
  - บุคคลธรรมดาเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรากา้วหนา้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  - นิติบุคคล* เสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา 30% จากก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นตน้ 
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 1.3  ก าไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ หมายถึง ก าไรหรือขาดทุนหลงัจากหกัหรือรวมรายการ

พิเศษแลว้ หากมีผลขาดทุนสุทธิใหแ้สดงจ านวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเลบ็  

 รายรับ- รายจ่าย  เป็นรายการท่ีรับรู้เม่ือกิจการไดรั้บเงินสดหรือจ่ายเงินสด 
  - รายรับหมายถึงจ านวนเงินสดท่ีกิจการไดรั้บจากรายการต่าง ๆ  เช่น รับเงินจาก
การขายสินคา้ หรือใหบ้ริการรับเงินจากการกูย้มื รับเงินจากลกูหน้ี รับเงินจากรายไดอ่ื้น ๆ เป็นตน้ 
  - รายจ่ายหมายถึงจ านวนเงินสดท่ีกิจการจ่ายไปในรายการต่าง ๆ เช่น จ่ายเงินซ้ือ
สินคา้ จ่ายช าระหน้ีค่าสินคา้ หรือ สินทรัพย ์จ่ายช าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น เงินเดือน ค่าน ้า ค่าไฟ 
ค่าขนส่ง ค่าเบ้ียประกนัภยั เป็นตน้ 
 รายได้- ค่าใช้จ่ายเป็นรายการท่ีรับรู้เม่ือกิจการไดรั้บประโยชน์หรือไดใ้ห้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจแลว้ในงวดบญัชีนั้นไม่ว่ากิจการจะไดรั้บเงินสดหรือจ่ายเงินสดส าหรับรายการนั้นแลว้
หรือไม่ ซ่ึงเป็นการรับรู้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้งท่ีก าหนดไว ้
ตวัอยา่งการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
  - รายได้เช่นกิจการอู่ซ่อมรถเม่ือใหบ้ริการซ่อมรถใหลู้กคา้เสร็จในเดือนธนัวาคม 
25x1กิจการตอ้งรับรู้ค่าบริการซ่อมรถเป็นรายไดใ้นปี 25x1 ไม่ว่ากิจการจะไดรั้บช าระเป็นเงินสด
ในปีนั้นหรือลกูคา้ยงัคา้งช าระกต็าม 
  - ค่าใช้จ่ายเช่นพนกังานไดท้ างานใหกิ้จการไปแลว้ในเดือนธนัวาคม 25x1 กิจการ
ตอ้งรับรู้เงินเดือนพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายของปี 25x1 ไม่ว่ากิจการจะจ่ายเงินเดือนใหก้บัพนกังาน
เป็นเงินสดทนัทีภายในปีนั้นหรือยงัคา้งช าระเป็นตน้ 
 ถา้รายไดต้  ่ากวา่ค่าใชจ่้ายเรียกวา่ ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) ถา้รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายเรียกว่า
ก าไรสุทธิ (Net Profit) ซ่ึงงบก าไรขาดทุนจะแสดงได ้2 แบบ คือ 
 1.  แบบบัญชี (Account Form) หรือแบบตัวT (T-Account) ซ่ึงแสดงค่าใชจ่้ายดา้นซา้ย 
และแสดงรายไดด้า้นขวา 
 2.  แบบรายงาน (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยแสดงบญัชีประเภทรายไดก่้อน
แลว้จึงแสดงประเภทค่าใชจ่้าย 
 และในการจดัท างบก าไรขาดทุนจะมี 2 แบบ คือ   แบบขั้นเดียว (Single Step) และแบบ
หลายขั้น (Multiple Step) 
 

1.  งบก าไรขาดทุนแบบบัญชี(Account Form) หรือแบบตัวT (T-Account) 
2.  แบบรายงาน (Report Form) 
วิธีจัดท างบก าไรขาดทุนแบบบัญชี มีขั้นตอนดงัน้ี 
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 1.)  เขียนหวังบก าไรขาดทุน ก่ึงกลางหนา้กระดาษ 
  – บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ 
  – บรรทดัท่ี 2 ค าวา่บญัชีกิจการ 
  – บรรทดัท่ี 3 ส าหรับรอบรอบระยะเวลาท่ีจดัท างบก าไรขาดทุน 
 2.)  รายการแบ่งออกเป็น 2 ดา้น รายไดจ้ะบนัทึกดา้นเครดิต ค่าใชจ่้ายจะบนัทึกดา้นเดบิต 
 3.)  หายอดรวมทั้งดา้นเดบิต และดา้นเครดิต 
  ถา้ผลรวมทางดา้นเครดิต (รายได)้ มากกว่าดา้นเดบิต (ค่าใชจ่้าย) แสดงว่ามีผล 
“ก าไรสุทธิ” ใหบ้นัทึกก าไรสุทธิทางดา้นเดบิต 
  ถา้ผลรวมด้านเดบิต (ค่าใช้จ่าย) มากกว่าด้านเครดิต (รายได้) แสดงว่ามีผล 
“ขาดทุนสุทธิ” ใหบ้นัทึกผลขาดทุนสุทธิทางดา้นเครดิตแลว้ท าการรวมยอดเงินทั้ง 2 ขา้ง  จะตอ้ง
เท่ากนั ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกิจการ...................................................... 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี..............เดือน...........................พ.ศ. ............. 

สินคา้ตน้งวด XX - ขายสินคา้            XX - 
ซ้ือสินคา้                         XX    หกั  รับคืน                       XX        
บวก ค่าขนส่งเขา้            XX   ส่วนลดจ่าย                      XX            XX - 
                                        XX   ขายสุทธิ          XX - 
หกั   ส่งคืน                      XX   สินคา้คงเหลือปลายงวด           XX - 
ส่วนลดรับ                       XX      
ซ้ือสุทธิ           XX -    
ก าไรขั้นตน้ยกไป            XX -    
         XXX -          XXX - 

เงินเดือน  XX - ก าไรขั้นตน้ยกมา            XX - 
ดอกเบ้ียจ่าย XX - รายไดค้่าเช่า           XX - 
ค่าเบ้ียประกนั XX - รายไดค้่าบริการ XX - 
หน้ีสงสัยจะสูญ XX -    
ค่าเส่ือราคา-ส านกังาน XX -    
วสัดุส านกังานใชไ้ป XX -    
ก าไรสุทธิ XX -    

XX -           XX - 

   **หมายเหตุ  กรณีก าไรสุทธิจะบนัทึกดา้น เดบิต** 
ตารางท่ี  14 
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2.  แบบรายงาน (Report Form) 
 
 2.1  งบก าไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียว (Single Step) 
 2.2  งบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้น (Multiple Steps) 

2.1 งบก าไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียว (Single Step) 
จะแสดงรายไดก่้อนและจึงจะแสดงค่าใชจ่้ายหกัลบกนัออกมาเป็นผล

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบ้ีย ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ.................................. 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา...............ส้ินสุดวนัท่ี......................... 
รายได้:           
 ขายสุทธิ (งบประกอบ1)       XX 
 รายไดอ่ื้น ๆ 
  รายไดค่้าเช่า      XX 
  รายไดค่้าบริการ      XX XX 
 รวมรายได ้        XX 
ค่าใช้จ่าย: 
 ตน้ทุนขาย (งบประกอบ 2)      XX 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (งบประกอบ 3)    XX 
 รวมค่าใชจ่้าย        XX 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย       XX 
หกั  ดอกเบ้ียจ่าย         XX 
ก าไรสุทธิ                    XXX 
 

ตารางท่ี  15 
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งบประกอบ 1 ขายสุทธิ 
ขายสินคา้         XX 
หกั  รับคืนสินคา้        XX 
ส่วนลดจ่าย        XX         XX 
ขายสุทธิ          XX 
งบประกอบ 2 ต้นทุนขาย         
สินคา้คงเหลือตน้งวด        XX 
ซ้ือสินคา้        XX   
บวก  ค่าขนส่งเขา้       XX 
         XX 
หกั    ส่งคืนสินคา้             XX 
ส่วนลดรับ              XX XX 
ซ้ือสุทธิ          XX 
สินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย        XX 
สินคา้คงเหลือปลายงวด        XX 
ตน้ทุนขาย         XX 
 
งบประกอบ 3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เงินเดือน         XX 
ค่าเบ้ียประกนั         XX 
ค่าหน้ีสงสยัจะสูญ        XX 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน       XX 
รวม          XX 
 
 **หมายเหตุ งบก าไรขาดทุนแบบบญัชีนั้น กฎหมายไม่ไดก้ าหนดรูปแบบไว ้แต่กิจการคา้
จะแสดงเพ่ือให้ดูงบก าไรขาดทุนไดง่้ายข้ึน ส่วนงบก าไรขาดทุนแบบรายงานนั้น กฎหมายได้
ก าหนดรูปแบบขั้นเดียว และหลายขั้น แต่ไม่ไดก้  าหนดใหใ้ชใ้นกิจการเจา้ของคนเดียว ฉะนั้น จึง
จดัท า งบก าไรขาดทุนโดยอาศยัรูปแบบของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน 

2.2  งบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้น (Multiple Steps) 
      จะแสดงก าไรขั้นตน้ก าไรจากการขายโดยแสดงทีละขั้นตอนซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 
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ช่ือกิจการ.................................. 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา................ส้ินสุดวนัท่ี............................... 
ขายสินคา้         XX 
หกั  รับคืน           XX 
ส่วนลดจ่าย        XX         XX 
ขายสุทธิ         XX 
ตน้ทุนขาย : 
 สินคา้ตน้งวด                                XX 
 ซ้ือสินคา้       XX 
 บวก  ค่าขนส่งเขา้      XX 
         XX 
 หกั    ส่งคืนสินคา้      XX   
           ส่วนลดจ่าย      XX  XX 
 ซ้ือสุทธิ        XX 
 สินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย      XX 
 หกั    สินคา้ปลายงวด      XX 
 ตน้ทุนขาย        XX 
ก าไรขั้นตน้                     XXX 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน :- 
 เงินเดือน         XX  
 ค่าโฆษณา         XX  
 ค่าขนส่งออก         XX   
 วสัดุส านกังานใชไ้ป       XX   
 ค่าเส่ือมราคา – …..       XX  
 รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      XX 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขาย        XX 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  
 รายได ้         XX 
 ค่าใชจ่้าย         XX XX 
ก าไรสุทธิ           XX 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
 
 งบแสดงฐานะทางการเงิน(Statement of Financial Position) หรืองบดุล(Balance Sheet)
เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงฐานะการเงินของกิจกรณีวนัส้ินงวดว่ากิจการมีสินทรัพย์
และหน้ีสินทั้งส้ินเป็นจ านวนเท่าใดประกอบดว้ยรายการใดบา้งและคงเหลือเป็นเงินทุนสุทธิหรือ
ส่วนของเจา้ของกิจการเป็นจ านวนทั้งส้ินเท่าใดการจัดท างบแสดงฐานะการเงินจะอาศยัหลกั
ความสมัพนัธ์ของสมการบญัชีคือสินทรัพยท์ั้งส้ินจะตอ้งเท่ากบัยอดรวมของหน้ีสินทั้งส้ินและทุน
เสมอ (งบการเงินน้ีจึงเรียกอีกอยา่งวา่“งบแสดงฐานะการเงิน”) 
 โดยสมการบญัชีจะแสดงสินทรัพยไ์วท้างดา้นซา้ยมือและแสดงแหล่งท่ีมาของสินทรัพย์
คือหน้ีสินและทุนหรือส่วนของเจา้ของไวท้างดา้นขวามือของสมการและยอดรวมจ านวนเงินทั้ง
สองด้านจะต้องเท่ากันฐานะการเงินของกิจการจึงพิจารณาได้จากส่วนเกินของสินทรัพย์ท่ีมี
มากกวา่หนีส้ินซ่ึงเรียกวา่“ทุน” หรือ“ส่วนของเจ้าของ”  
 

ส่วนประกอบของงบแสดงฐานะการเงินมีขอ้มลูส าคญั 3 ส่วนคือ 
1.  สินทรัพย์ 

 2.  หนีสิ้น 
 3.  ทุนหรือส่วนของเจ้าของ 
 

                 1.  สินทรัพย์ (Assets) หมายถึงทรัพยากรท่ีอยู่ในความควบคุมของกิจการซ่ึงสามารถวดั
มูลค่าไดแ้ละคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคตสินทรัพยอ์าจเป็นส่ิงท่ีมี
ตวัตนหรือไม่มีตวัตนรวมทั้งสิทธิเรียกร้องต่าง ๆตวัอย่างสินทรัพยท่ี์มีตวัตนไดแ้ก่เงินสดเงินฝาก
ธนาคารตัว๋เงินรับลกูหน้ีสินคา้ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์เป็นตน้ตวัอยา่งสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ไดแ้ก่
ลิขสิทธ์ิสิทธิบตัรสิทธิท่ีจะใชช่ื้อและด าเนินธุรกิจ (แฟรนไชน์) เป็นตน้ 
 
 
 
 

การจัดประเภทของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
  1.1.1  สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) 
  1.1.2  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non - Current Assets) 
  1.1.1  สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)หมายถึงเงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์นท่ี
คาดหมายไดว้า่จะเปล่ียนเป็นเงินสดหรือขายหรือใชห้มดไปในระหวา่งรอบระยะเวลาการ 
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ด าเนินงานปกติของกิจการคือ 12 เดือนเช่นสินคา้คงเหลือ (ส่ิงของท่ีกิจการซ้ือหรือผลิตข้ึนมาเพ่ือ
ขาย) เป็นตน้ 
  1.1.2  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non - Current Assets) หมายถึงสินทรัพยท่ี์ไม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสินทรัพยห์มุนเวียนขา้งตน้ไดแ้ก่ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สินทรัพยท่ี์ไม่
มีตัวตนเช่นลิขสิทธ์ิสิทธิบัตรสิทธิในการใช้ช่ือและด าเนินธุรกิจ (แฟรนไชส์) และสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีมี 
  

 2.  หนี้สิน (Liabilities) หมายถึงภาระผูกพนัของกิจการท่ีจะตอ้งจ่ายช าระให้แก่บุคคล
อ่ืนโดยอาจช าระดว้ยเงินสดสินทรัพยอ่ื์นหรือการให้บริการหรือประโยชน์อ่ืนใดในอนาคตตาม
เง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัไว ้
 การจัดประเภทของหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
  2.1  หนีสิ้นหมุนเวียน 
  2.2  หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
   2.1  หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึงหนีส้ินท่ีจะถึง
ก าหนดช าระภายใน1 ปีนบัจากวนัส้ินงวดไดแ้ก่เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเจา้หน้ีการคา้เงินกูย้ืมท่ีจะ
ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปีและหนีส้ินหมุนเวียนอ่ืนเช่นค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายรายไดรั้บล่วงหนา้เป็นตน้ 
    2.2  หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non - Current Liabilities) หมายถึงหนีส้ินท่ี
มีก าหนดช าระ เกินกว่า 1 ปีนบัจากวนัส้ินงวดไดแ้ก่ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวหุ้นกูเ้งินกูย้ืมระยะยาว
รวมทั้งหน้ีสินท่ีไม่เขา้เกณฑก์ารจดัประเภทเป็นหนีส้ินหมุนเวียนขา้งตน้ 
 3.  ทุน (Capital หรือส่วนของเจ้าของ (Owner's Equity) หมายถึงสิทธิเรียกร้องของผู ้
ลงทุนท่ีมีต่อสินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหกัหนีส้ินทั้งส้ินแลว้รายการเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของ ใน
งบแสดงฐานะการเงินอาจแตกต่างกนัตามประเภทของธุรกิจในท่ีน้ีจะแสดงตวัอยา่งงบเฉพาะแสดง
ฐานะการเงินของบริษทัจ ากดัซ่ึงมีรายการเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของท่ีส าคญั 2 รายการคือทุนเรือน
หุน้และก าไรสะสม 
 
  ทุนเรือนหุ้นหมายถึงหุน้ทุนของบริษทัซ่ึงจะตอ้งแบ่งออกเป็นหุน้มูลค่าหุน้ละเท่า 
ๆกนัส าหรับบริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์ะก าหนดมูลค่าหุ้นเท่าใดก็ไดแ้ต่
ตอ้งไม่ต ่ากวา่หุน้ละ 5 บาทแต่ส าหรับบริษทัมหาชนจ ากดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
(ปรับปรุง 2544) ไดย้กเลิกการก าหนดมูลค่าหุ้นขั้นต ่าแลว้ดงันั้นบริษทัมหาชนจ ากดัจะก าหนด
มูลค่าหุน้เท่าใดก็ไดเ้งินทุนของบริษทัจะเกิดข้ึนเม่ือบริษทัน าหุ้นออกจ าหน่ายผูท่ี้น าเงินมาลงทุน
ซ้ือหุน้ทุนของบริษทัจะมีฐานะเป็นเจา้ของกิจการเรียกว่า “ผูถื้อหุ้น” ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บผลตอบแทน
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จากการลงทุนในรูปของเงินปันผล (การท่ีบริษทัจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นถือเป็นการแบ่งปัน
ก าไรใหก้บัเจา้ของกิจการ) 
 
  ก าไรสะสมหมายถึงก าไรสุทธิของบริษทัท่ีสะสมมาตั้งแต่เร่ิมเปิดด าเนินการจนถึง
ปัจจุบนัโดยทุกวนัส้ินงวดบญัชีบริษทัจะตอ้งโอนผลก าไรขาดทุนสุทธิเขา้บญัชีก าไรสะสมไว้
ก่อนหลงัจากนั้นเม่ือตอ้งการใชเ้งินก าไรจึงจดัสรรจากบญัชีก าไรสะสมในภายหลงัเช่นการจดัสรร
ก าไรสะสมเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นหรือการจดัสรรก าไรสะสมเพ่ือขยายกิจการเป็นตน้
โดยการจดัสรรก าไรสะสมจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก่อนฝ่ายบริหารของ
บริษทัจึงจะด าเนินการได ้
 
วิธีท างบแสดงฐานะการเงิน 
 งบแสดงฐานะการเงินมีวิธีท า 2 แบบ คือ  แบบบญัชีและแบบรายงาน 
 แบบบัญชี (Account Form)จะแสดงรายการ 2 ดา้น คือ ดา้นซา้ยแสดงสินทรัพย ์ดา้นขวา
แสดงหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ ดงัน้ี 
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ช่ือกิจการ............................................. 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี เดือน   พ.ศ. 

สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสด                                       
ฝากธนาคาร 
สินทรัพย์ 
ลกูหน้ี                                    XX 

 
XX           
XX 

-- 
- 
- 

หนีสิ้นหมุนเวยีน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร           
เจา้หน้ี 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 
XX  XX 

XX 

-
- 
- 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ     XX   รายไดรั้บล่วงหนา้       XX - 
สินคา้คงเหลือ        XX - รวมหน้ีสินหมุนเวียน     XX - 
วสัดุส านกังาน         XX - หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       XX - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้         XX - เงินกูธ้นาคาร   
รายไดค้า้งรับ        XX - เงินกู-้บุคคล       XX - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน         XX - รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน       XX - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       XXX - ส่วนของผู้ถือหุ้น    XXX - 
ท่ีดิน                                            ทุนเรือนหุน้                      XX   
อาคาร                                    XX         XX - ส่วนเกินมูลค่าหุน้             XX   
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม         XX   ก าไรสะสม                       XX   
 XXX 

    
  XXX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 16 
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แบบรายงาน  (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยเรียบเรียงบญัชีตามล าดบัของประเภท
บญัชีเป็นแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ก าหนดให้ใช ้จึงเป็นแบบท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป ซ่ึงจะ
แสดงบญัชีประเภทสินทรัพยก่์อนแลว้จึงแสดงบญัชีประเภทหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
 วิธีท างบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงาน มีขั้นตอนดงัน้ี 
เขียนหวังบแสดงฐานะทางการเงิน 

บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ 
บรรทดัท่ี 2 ค  าวา่ “งบแสดงฐานะทางการเงิน” 
บรรทดัท่ี 3 วนัท่ี   

1.)  เขียนค าวา่ “สินทรัพย”์ ก่ึงกลางกระดาษ แลว้เขียนช่ือบญัชีประเภทสินทรัพยเ์รียน 
ตามล าดบั พร้อมจ านวนเงินแลว้รวมยอด 

2.)  เขียนค าว่า “หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ” ก่ึงกลางกระดาษ บรรทดัถดัไปเขียนค า
วา่ “หน้ีสิน” ชิดดา้นซา้ยมือ แลว้เขียนช่ือบญัชีประเภทหน้ีสินเรียงตามล าดบั พร้อม
ทั้งรวมยอด จากนั้นเขียนค าว่า “ส่วนของเจา้ของ” บรรทดัถดัไปโดยเขียนชิดดา้น
ซา้ยมือ แลว้แสดงส่วนของเจา้ของเช่นเดียวกบังบแสดงฐานะทางการเงินแบบบญัชี 

รูปแบบงบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงานมีรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือกิจการ............................................. 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี เดือน   พ.ศ. 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
 เงินสด          XX  

เงินฝากธนาคาร        XX  
ลกูหน้ี                    XX    

             หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ                         XX               XX  
             สินคา้คงเหลือ                     XX  
             วสัดุส านกังาน                     XX 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้        XX  

รายไดค้า้งรับ        XX  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน                               XXX 
 
             ท่ีดิน          XX 
 อาคาร                          XX  
              หกั ค่าเส่ือราคาสะสม                                                 XX  XX  

อุปกรณ์                          XX   
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม                         XX               XX  

ค่าความนิยม                      XX 
 ค่าลิขสิทธ์ิ        XX  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน                    XX 
รวมสินทรัพย ์                    XXX 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวียน          
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร                                 XX 
 เจา้หน้ีการคา้        XX 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                     XX 
 รายไดรั้บล่วงหนา้                                             XX 
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 รวมหน้ีสินหมนุเวียน                    XX 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน      
 เงินกู-้ธนาคาร        XX 
 เงินกู-้บุคคล        XX 
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน       XX 
 รวมหน้ีสินทั้งส้ิน       XX 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
 ทุนเรือนหุน้       XX 
 ส่วนเกินมลูค่าหุน้      XX 
 ก าไรสะสม                   XX 

 รวมส่วนของผูถื้อหุน้                                 XX
 รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้                    XXX 
 

ตารางท่ี  17 
 

การปิดบัญชี 
 การปิดบญัชี คือ การท าใหต้วัเลขในบญัชีตรงกบัความเป็นจริง บญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
จะถกูปิดยอดคงเหลือ โอนไปบญัชีก าไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบญัชีก าไรขาดทุนจะโอนไป
ยงับญัชีก าไรสะสม  กิจการสามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งของยอดคงเหลือจากบญัชีแยกประเภทได้
โดยการท างบทดลอง หลงัปิดบญัชี 
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ขั้นตอน รายการ การบันทกึบัญชี เดบิต เครดิต 
1.  ปิดบญัชีสินคา้ตน้งวดซ้ือสินคา้และค่า

ขนส่งเขา้บญัชีตน้ทุนขาย(ปิดบญัชีเก่ียวกบั
ตน้ทุนขายท่ีเดิมมียอดเดบิตเขา้บญัชีตน้ทุน
ขาย) 

Dr. ตน้ทุนขาย 
       Cr. สินคา้ตน้งวด 
       ซ้ือสินคา้ 
       ค่าขนส่งเขา้ 

xx  
xx 
xx 
xx 

2. บนัทึกสินคา้ปลายงวดและบญัชีส่งคืน
สินคา้และส่วนลดรับเขา้บญัชีตน้ทุนขาย 

Dr. สินคา้ปลายงวด 
ส่งคืนสินคา้ 
ส่วนลดรับ 
       Cr. ตน้ทุนขาย 

xx 
xx 
xx 
 

 
 
 
xx 
 

3. ปิดบญัชีขายสินคา้และรายไดอ่ื้น ๆ เขา้
บญัชีก าไรขาดทุน 

Dr. ขายสินคา้ 
รายไดอ่ื้น ๆ 
       Cr. ก  าไรขาดทุน 

xx 
xx 

 
 
xx 

4. ปิดบญัชีตน้ทุนขายรับคืนสินคา้ส่วนลด
จ่ายและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เขา้บญัชีก าไร
ขาดทุน(ตน้ทุนขายขั้นท่ี 4 ไดม้าจาก 
ตน้ทุนขายขอ้ท่ี 1 ลดดว้ยตน้ทุนขายขอ้ท่ี 
2) 

Dr. ก  าไรขาดทุน 
       Cr. ตน้ทุนขาย 1-2 
       รับคืนสินคา้ 
       ส่วนลดจ่าย 
       ค่า…….. 

xx  
xx 
xx 
xx 
xx 

5. ปิดบญัชีก าไรขาดทุนไปบญัชีดา้นเครดิต
(ถา้มีก าไร)หรือเขา้บญัชีก าไรขาดทุนดา้น
เดบิต(ถา้ขาดทุน)*ก าไรขาดทุนในขั้นน้ีได้
มากจาก ขั้นท่ี 3 ลบดว้ยขั้นท่ี 4 

Dr. ก  าไรขาดทุน 
       Cr.ก  าไรสะสม 
Dr. ก  าไรสะสม 
       Cr. ก  าไรขาดทุน 

xx 
 
xx 

 
xx 
 
xx 

 
ตารางท่ี  18 
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การปิดบัญชีในบัญชีแยกประเภท 
 การปิดบญัชีในบญัชีแยกประเภท จะแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
  1.  การปิดบญัชีประเภทชัว่คราว (Temporary Accounts) ซ่ึงเม่ือปิดบญัชี แลว้
บญัชีเหล่าน้ีจะไม่มียอดคงเหลือ ท าให้บญัชีหมดไป ไดแ้ก่ บญัชีประเภทรายได ้ค่าใชจ่้าย บญัชี
ถอนใชส่้วนตวั ตน้ทุนขาย และก าไรขาดทุน จะปิดบญัชีโดยผา่นการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป
ไปยงับญัชีแยกประเภท 
  2.  การปิดบญัชีประเภทบญัชีถาวร (Permanent Accounts) ซ่ึงจะปิดบญัชีโดยหา
ยอดคงเหลือยกไป ซ่ึงจะไดย้อดคงเหลือมา (Balance) ของงวดบญัชีต่อไป ไดแ้ก่บญัชีแยกประเภท 
สินทรัพย ์หน้ีสิน และบญัชีทุน (ยกเวน้ บญัชีสินคา้คงเหลือ ซ่ึงจะปิดบญัชีโดยผ่านรายการปิด
บญัชีจากสมุดรายวนัทัว่ไปก่อน จึงจะหายอดคงเหลือยกไป) ฉะนั้น การปิดบญัชีประเภท 1,2 และ 
3 จึงเป็นการปิดบญัชีเพ่ือหายอดคงเหลือยกไปนัน่เอง 
 

ตัวอย่าง 
บญัชีเงินสด 

วนัท่ี รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต 
วนัท่ี รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

 
 

         

 
บญัชีเงินฝากธนาคาร 

วนัท่ี รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต 
วนัท่ี รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

 
 

         

 
บญัชีลกูหน้ีการคา้ 

วนัท่ี รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต 
วนัท่ี รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 
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บญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

วนัท่ี รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต 
วนัท่ี รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

 
 

         

 
บญัชีสินคา้ 

วนัท่ี รายการ 
หนา้
บญัชี 

เดบิต 
วนัท่ี รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

 
 

 
 

        

 
งบทดลองหลงัปิดบัญชี 
  งบทดลองหลังปิดบัญชี(Trial BalanceAfter closing Entries) คือ งบท่ีพิสูจน์
ความถูกตอ้งของการปรับปรุงและปิดบญัชี โดยจดัท าข้ึนหลงัจากปรับปรุงบญัชีและปิดบญัชีใน
บญัชีแยกประเภทเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงจะมียอดคงเหลือของบญัชีทั้ง 3 ประเภท คือ สินทรัพย ์หน้ีสิน 
และส่วนของเจา้ของหรือทุน จะน าไปบนัทึกรายการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปของงวดบญัชี
ใหม่ 
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บริษทั....................................จ  ากดั 
งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

วนัท่ี......................................................... 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
ลกูหน้ีการคา้ 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
สินคา้คงเหลือ 
วสัดุส านกังาน 
รายไดเ้บด็เตลด็คา้งรับ 
ค่าเช่าจ่างล่วงหนา้ 
อุปกรณ์ส านกังาน 
ค่าเส่ือราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 
เจา้หน้ีการคา้ 
เจา้หน้ีอ่ืน ๆ 
เจา้หน้ี-กรมาสรรพากร 
ดอกเบ้ียเงินกูค้า้งจ่าย 
เงินกู ้
ทุน-บริษทั เลด้ีชูด้ จ  ากดั 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
121 
122 
201 
202 
203 
204 
211 
301 

XX 
XX 
XX 

 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

 

 
 
 

XX 
 
 
 
 
 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

  XX XX 
ตารางท่ี 19 
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บทที่ 4 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพที่ 2) 
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91 
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96 
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100 
 

 



101 
 

 



102 
 

 



103 
 

 



104 
 

 



105 
 

 



106 
 

 



107 
 

 



108 
 

 



109 
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ใบส าคญัรับช าระเงนิค่าหุ้น/เงนิลงหุ้น 
ของ 

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน              เลด้ี  ชูด้  จ  ากดั 
วนัท่ี         25  มิถุนายน  2562 

             บริษทั/หา้งหุน้ส่วน                              เลด้ี  ชูด้    จ  ากดั                            
ไดรั้บช าระเงินค่าหุน้/เงินลงหุน้ เป็นเงิน                         6,000,000                                 บาท จาก 
                    นางสาว ทศันีย ์ จีนเฉียวฉุน              เพ่ือเป็นค่าหุน้ จ  านวน        60,000         หุน้ / เงิน
ลงหุน้ 
           จากการจดัตั้งบริษทั / จดัตั้งหา้งหุน้ส่วน           เลด้ี  ชูด้    จ  ากดั         โดยช าระเป็นเงินสด 
จ านวน                    -                            บาท หรือเช็คธนาคาร                  กสิกรไทย                 สาขา 
          เซ็นทรัลบางนา                     เช็คเลขท่ี                              39394 
             ลงวนัท่ี          25  มิถุนายน   2562          หรือ โอนเขา้บญัชีธนาคาร                   -                                                            

สาขา                        -                            ช่ือบญัชี                                       - 
    เลขท่ีบญัชี                    -                                เม่ือวนัท่ี                       -                       ไวเ้รียบร้อย

แลว้ 
 
 
ลงช่ือ                                                 ผูรั้บเงิน 

                  (  นางสาว ทศันีย ์ จีนเฉียวฉุน ) 
                      กรรมการ / หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
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ใบส าคญัรับช าระเงนิค่าหุ้น/เงนิลงหุ้น 
ของ 

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน              เลด้ี  ชูด้  จ  ากดั 
วนัท่ี         25  มิถุนายน  2562 

             บริษทั/หา้งหุน้ส่วน                              เลด้ี  ชูด้   จ  ากดั                            
ไดรั้บช าระเงินค่าหุน้/เงินลงหุน้ เป็นเงิน                         5,000,000                                 บาท จาก 
                          นางสาว ศรัญญา  ลีทอง              เพ่ือเป็นค่าหุน้ จ  านวน      50,000         หุน้ / เงิน
ลงหุน้ 
           จากการจดัตั้งบริษทั / จดัตั้งหา้งหุน้ส่วน           เลด้ี  ชูด้   จ  ากดั         โดยช าระเป็นเงินสด 
จ านวน                    -                            บาท หรือเช็คธนาคาร                  กสิกรไทย                 สาขา 
          เซ็นทรัลบางนา                          เช็คเลขท่ี                              39832 
             ลงวนัท่ี          25  มิถุนายน   2562          หรือ โอนเขา้บญัชีธนาคาร                   -                                                            

สาขา                        -                            ช่ือบญัชี                                       - 
    เลขท่ีบญัชี                    -                                เม่ือวนัท่ี                       -                       ไวเ้รียบร้อย

แลว้ 
 
 
ลงช่ือ                                                 ผูรั้บเงิน 

              (       นางสาว  ศรัญญา  ลีทอง    ) 
กรรมการ / หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
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ใบส าคญัรับช าระเงนิค่าหุ้น/เงนิลงหุ้น 
ของ 

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน              เลด้ี  ชูด้  จ  ากดั 
วนัท่ี         25  มิถุนายน  2562 

             บริษทั/หา้งหุน้ส่วน                              เลด้ี  ชูด้    จ  ากดั                            
ไดรั้บช าระเงินค่าหุน้/เงินลงหุน้ เป็นเงิน                         4,000,000                                 บาท จาก 
                         นางสาว สภิญญา  นุชเจริญ           เพ่ือเป็นค่าหุน้ จ  านวน        40,000        หุน้ / เงิน
ลงหุน้ 

จากการจดัตั้งบริษทั / จดัตั้งหา้งหุน้ส่วน               เลด้ี  ชูด้    จ  ากดั         โดยช าระเป็นเงินสด 
จ านวน                    -                            บาท หรือเช็คธนาคาร                  กสิกรไทย                 สาขา 
          เซ็นทรัลบางนา                    เช็คเลขท่ี                              39715 
             ลงวนัท่ี          25  มิถุนายน   2562          หรือ โอนเขา้บญัชีธนาคาร                   -                                                            

สาขา                        -                            ช่ือบญัชี                                       - 
    เลขท่ีบญัชี                    -                                เม่ือวนัท่ี                       -                       ไวเ้รียบร้อย

แลว้ 
 
 
ลงช่ือ                                                 ผูรั้บเงิน 

                   (  นางสาว สภิญญา  นุชเจริญ  ) 
กรรมการ / หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
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ทะเบียนเลขท่ี 14359700007536                                                  แบบ พค.0401 

กรมทะเบียนการคา้ 

ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนบริษทั 

 

ใบส าคญัน้ีออกใหเ้พื่อแสดงวา่ 

 

บริษทั เลด้ีชูด้ จ  ากดั 

 

ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

ณ  ส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั  กรุงเทพมหานคร 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 

ออกให ้ณ วนัท่ี 25 มิถุนายน  2562 

 

 

นายทะเบียน 
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เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 

2.1  ค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ. 01 จ  านวน 3 ฉบบั 
2.2  ส าเนาทะเบียนบา้นหลกัฐานท่ีอยูอ่าศยัจริง 
2.3  บตัรประจ าตวัประชาชนละบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 
2.4  สญัญาเช่าอาคารเป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ (กรณีเช่า) หรือหนงัสือยินยอม

ให้ใชส้ถานประกอบกิจการและหลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ เช่น เป็นเจา้บา้น สัญญาซ้ือขายค าขอ
หมายเลขบา้นใบดอนกรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าช่วง พร้อมส าเนาทะเบียนบา้นอนัเป็นท่ีตอ้งสถาน
ประกอบการและภาพถ่ายเอกสารดงักล่าว 

2.5  หนังสือจดัตั้ งห้างหุ้นส่วน พร้อมภาพถ่ายหนังสือดงักล่าว (กรณีเป็นห้าง
หุน้ส่วน 

สามญัหรือคณะบุคคล) 
2.6  หนังสือรับรองของนายทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษทั พร้อมวตัถุประสงค์

หนงัสือ 
บริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั และใบทะเบียนพาณิชยพ์ร้อมภาพถ่ายหนงัสือดงักล่าว 
 2.7  บตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูจ้ดัการ หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการและ
ประกอบการจ านวน 2 ชุด 
 2.8  แผนท่ีซ่ึงแสดงท่ีตั้งประกอบการโดยสังเขปและภาพถ่ายสถานประกอบการ
จ านวน 2 ชุด 
 2.9  กรณีมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นท าการแทนต้องมีหนังสือมอบอ านาจปิดอากร
แสตมป์ 10บาท บตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจพร้อมภาพถ่ายบตัร
ดงักล่าว โดยผูม้อบอ านาจตอ้งมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป 
 
ก าหนดเวลาจดทะเบียน 
 1.  ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่ค  าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมเม่ือเร่ิมประกอบกิจการขายสินคา้
หรือให้บริการ เวน้แต่กรณีท่ีผูป้ระกอบการมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้่าไดเ้ตรียมการเพ่ือ
ประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและมีการด าเนินการ
เพ่ือเตรียมประกอบกิจการอนัเป็นเหตุให้ตอ้งมีการซ้ือสินคา้หรือรับบริการท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสีย
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น การก่อสร้างโรงงาน การสร้างอาคารส านักงานหรือการติดตั้งเคร่ืองจกัร ให้
ผูป้ระกอบการมีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมไดภ้ายในก าหนด 6 เดือนก่อนวนัเร่ิม
ประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ 
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 2.  ผูป้ระกอบการท่ีมีรายรับเกินกว่า 1.8 ลา้นบาทต่อปี ตอ้งยื่นค าขอจดทะเบียนภาษี-
มลูค่าเพ่ิมภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีมลูค่าของฐานภาษี (รายรับ) เกินกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี 
 3.  สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผูป้ระกอบการให้
ยืน่ค  าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานท่ีดงัต่อไปน้ี 
 
การยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่ 

1.  ผูมี้หนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพ่ิม 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 10 (ปัจจุบนัอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม
ลดลงเหลืออตัราร้อยละ 7.0 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 440) พ.ศ.2548 มีผลใชบ้งัคบัจนถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2550) หรือผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 0 โดย
ค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมจากภาษีขายหักดว้ยภาษีซ้ือในแต่ละเดือนภาษี ทั้งนั้น ไม่ว่าผูป้ระกอบการ
ดงักล่าวจะประกอบการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หา้งหุน้ส่วนสามญักองมรดก บริษทั
หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล องคก์ารของรัฐบาล หรือนิติบุคคลในรูปแบบใด ๆกต็าม 
 2.  แบบแสดงรายการท่ีใชใ้นการยืน่ 
(1)  แบบ ภ.พ.01 แบบค าขอจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
(2)  แบบ ภ.พ.02 แบบค าขอยืน่แบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพ่ิมเพ่ือรวมกนั 
(3)  แบบ ภ.พ.02.1 แบบค าขอยกเลิกการยืน่แบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพ่ิมรวมกนั 
(4)  แบบ ภ.พ.04 แบบค าขอรับใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
(5)  แบบ ภ.พ.08 แบบค าขอถอนทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
(6)  แบบ ภ.พ.09 แบบค าขอแจง้เปล่ียนแปลงทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 
(7)  แบบ ภ.พ.30 ใช้ส าหรับผู ้ประกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเ พ่ิม โดยค านวณ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากภาษีขายหักดว้ยภาษีซ้ือในแต่ละเดือนภาษี กรณีเดือนภาษีใดมีจ านวนภาษีซ้ือ
มากกว่าภาษีขาย ผูป้ระกอบการจะไดรั้บคืนภาษี และสามารถใช้แบบ ภ.พ.30 น้ีเป็นค าขอคืน
ภาษีมลูค่าเพ่ิม 
(8)  แบบ ภ.พ. 30.2 แบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพ่ิม ในกรณีปรับปรุงภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียตามส่วนของ 
รายได ้
(9)  แบบ ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมลูค่าเพ่ิม ในกรณีปรับปรุงภาษีซ้ือท่ีเฉล่ียตามส่วนของ 
การใชพ้ื้นท่ีอาคาร 
(10)  แบบใบขนสินคา้ขาเขา้ ใชส้ าหรับผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมผูน้  าเขา้ ไม่วา่จะเป็น 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนหรือไม่กต็ามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 
(11)  แบบ ภ.พ.36 ใชส้ าหรับผูมี้หนา้ท่ีส่งภาษีมลูค่าเพ่ิม กรณีดงัต่อไปน้ี 



124 
 

 (ก)  ผูจ่้ายค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการใหแ้ก่ 
  -ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัร ซ่ึงไดเ้ขา้มาประกอบกิจการขายสินคา้
หรือใหบ้ริการในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว และไม่จดภาษีมลูค่าเพ่ิมเป็นการชัว่คราว หรือ 
  -ผูป้ระกอบการท่ีได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้ นใน
ราชอาณาจกัร 
 (ข)  ผูรั้บโอนสินคา้หรือผูรั้บโอนสิทธิในบริการท่ีไดเ้สียภาษีมูลค่าเพ่ิมไปแลว้ในอตัรา
ร้อยละ 0 ไดแ้ก่ การรับโอนสินคา้หรือรับโอนสิทธิในบริการ ท่ีไดมี้การขายหรือให้บริการกบั
องค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านญัพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอคัรราชทูตสถานทูต 
สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ทั้งน้ีเฉพาะการขายสินคา้หรือบริการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด 
 (ค)  ผูท้อดตลาดซ่ึงขายทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการจดทะเบียน 
 
ภาษีซื้อที่น ามาหักได้ 
 ผูป้ระกอบการท่ีไดซ้ื้อภาษีซ้ือสินคา้หรือบริการในเดือนภาษีใดให้น ามาหักออกจากภาษี
ขายในเดือนภาษีนั้น ตอ้งเป็นภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีจ่ายไปส าหรับสินคา้หรือบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
การประกอบกิจการ แต่ถา้เป็นภาษีซ้ือท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการจะน ามาหักออกจากภาษีขายไม่ได ้
ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจะน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศเพ่ือใชใ้นกิจการภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเสียขณะ
น าเขา้ นบัรวมเป็นภาษีซ้ือ และสามารถน ามาหกัออกจากภาษีขายได ้เช่นกนั  
 
ภาษีซ้ือที่สามารถน ามาหักได้ พอสรุปได้ตามหลกัเกณฑ์ดังนี ้
 ตอ้งเป็นภาษีซ้ือของผูป้ระกอบการท่ีไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เฉพาะท่ีเสียในแบบ
ปกติร้อยละ 7 เท่านั้น 
 ภาษีซ้ือท่ีน ามาหกั ตอ้งมีหลกัฐานใบก ากบัภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมตอ้ง
เป็นภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป ใบก ากบัภาษีตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งสมบรูณ์ตามกฎหมาย
ก าหนด และออกโดยผูป้ระกอบการจดทะเบียน 
 ต้องเป็นภาษีซ้ือท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบกิจการของผู ้ประกอบกิจการภาษีซ้ือท่ี
ผูป้ระกอบการไม่สามารถน ามาหกัได ้ถา้เป็นภาษีซ้ือท่ีมีลกัษณะดงัน้ีไม่มีใบก ากบัภาษีซ้ือหรือไม่
อาจแสดงใบก ากบัภาษีซ้ือได้ว่ามีการช าระภาษีซ้ือใบก ากบัภาษีซ้ือท่ีมีข้อความไม่ถูกต้องไม่
สมบรูณ์ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัภาษีซ้ือท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการของผูป้ระกอบการ 
 ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากรายจ่ายเพ่ือการรับรอง หรือเพ่ือการอนัมีลกัษณะท านองเด่ียวกนัไดแ้ก่ 
ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบักีฬา ค่ามหรสพ ฯลฯ 
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 ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีซ่ึงออกโดยผูท่ี้ไม่มีสิทธิออกใบก ากบัภาษีภาษีซ้ือ ใบก ากบัภาษี
อยา่งยอ่ทั้งท่ีเป็นประเภทเขียนดว้ยมือและออกโดยเคร่ืองบนัทึกรายการเกบ็เงิน 
 ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ือใชใ้นกิจการประเภทท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ี
เกิดจากรายจ่ายท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 ภาษซ้ือท่ีออกตามใบก ากบัภาษีซ่ึงช่ือ ท่ีอยู่ และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของผูอ้อกไม่ได้
ตีพิมพ ์
 ค่าเบ้ียปรับ และเงินเพ่ิมของภาษีซ้ือเพ่ือผูป้ระกอบการตอ้งรับผิดเน่ืองจากการน าส่งหรือ
ช าระภาษีเกินก าหนดตามเวลากฎหมาย 
 ภาษีซ้ือท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมติัรัฐมนตรี 
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 ผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้หรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระไม่ว่าจะ
ประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือหา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีมิใช่นิติบุคคลหรือ
นิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการเกินกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี มีหนา้ท่ียื่น
ค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนโดยค านวณภาษีท่ีตอ้งเสียจาก
ภาษีขายหกัภาษีซ้ือ 
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ท่ีตั้ง 

 

 

 

 

 

 

บริษทั  เลด้ีชูด้  จ  ากดั 

ท่ีอยู ่  791/1 หมู่บา้นพึ่งทรัพย ์ซ.อุดมสุข 

ถนนสุขมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา  

จงัหวดักรุงเทพฯ 10260 

 

บริษทั  เลด้ีชูด้  จ  ากดั 

 Lady  Shoes  Co.,Ltd 
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โลโกบ้ริษทั
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ราคาน้ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  7  % 

 

 

 

คุณสมบตั ิ

 

 

รองเทา้ส้นสูงสีม่วง 

รองเทา้ส้นสูงออกงาน  แต่งกลิตเตอร์  สีม่วง  รองเทา้แฟชัน่ผูห้ญิง  ความสูงส้นประมาณ  

5 Cm  ความสูงพื้นรองเทา้ดา้นหนา้ประมาณ  2.5 Cm  ดีไซน์สวยหรู  เหมาะส าหรับใส่

ออกงาน 

7,000  

บาท 
รหสัสินค้า 

LS-N001 



132 
 

ราคาน้ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  7  % 

 

 

 

คุณสมบตั ิ

 

 

 

 

 

 

รองเทา้ส้นสูงสีฟ้า 

รองเทา้ส้นสูงแฟชัน่  แต่งหมุด  ดีไซน์หัวแหลม  สีฟ้ารองเทา้แฟชัน่ผูห้ญิง ความสูงส้น
ประมาณ   3 Cm   ความสูงพื้นรองเทา้ดา้นหน้าประมาณ  1 Cm  เหมาะส าหรับใส่ไป

ท างาน 

6,000  

บาท 
รหสัสินค้า 

LS-N002 
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ราคาน้ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  7  % 

 

 

 

คุณสมบตั ิ

 

 

 

 

 

รองเทา้ส้นสูงสีน ้าเงิน 

รองเทา้ส้นสูงแฟชัน่  แต่งประดบัเพชร  สีน ้ าเงินสว่าง รองเทา้แฟชัน่ผูห้ญิง  ความสูงส้น

ประมาณ  4 Cm  ความสูงพื้นรองเทา้ดา้นหนา้ประมาณ   2 Cm  ดีไซน์สวยหรู  เหมาะ

ส าหรับทุกวนั 

5,500  

บาท 
รหสัสินค้า 

LS-N003 



134 
 

ราคาน้ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  7  % 

 

 

 

คุณสมบตั ิ

 

 

 

 

 

รองเทา้ส้นสูงสีเขียว 

รองเท้าส้นสูง  แต่งไข่มุกขอบรองเท้า   สีเขียว  รองเท้าแฟชั่นผูห้ญิง  ความสูงส้น

ประมาณ  4 Cm  ความสูงพื้นรองเทา้ดา้นหนา้ประมาณ  2.5 Cm  ดีไซน์สวยหรู  เหมาะ

ส าหรับใส่ออกงานกลางวนั 

6,000  

บาท 
รหสัสินค้า 

LS-N004 
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ราคาน้ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  7  % 

 

 

  

คุณสมบตั ิ

 

 

 

 

 

รองเทา้ส้นสูงสีเหลือง 

รองเทา้ส้นสูงแฟชัน่  ดีไซน์หัวแหลม  สีเหลือง  รองเทา้แฟชัน่ผูห้ญิง  ความสูงส้น

ประมาณ  5 Cm  ความสูงพื้นรองเทา้ดา้นหนา้ประมาณ  1 Cm  ดีไซน์สวยหรู  เหมาะ

ส าหรับใส่ไปท างาน 

5,000  

บาท 
รหสัสินค้า 

LS-N005 
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ราคาน้ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  7  % 

 

 

 

คุณสมบตั ิ 

 

 

 

 

 

 

รองเทา้ส้นสูงสีแดง 

รองเทา้ส้นสูงออกงาน  แต่งโซ่ห้อยสีทอง  สีแดง  ความสูงส้นประมาณ  6 Cm  ความสูง

พื้นรองเทา้ดา้นหนา้ประมาณ   2.5 Cm  ดีไซน์สวย  หรูหรา  เหมาะส าหรับใส่ออกงาน

กลางวนัหรือกลางคืนกไ็ด ้

10,000  

บาท 
รหสัสินค้า 

LS-N006 
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ราคาน้ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  7  % 

 

 

 

คุณสมบตั ิ 

 

 

 

 

 

 

รองเทา้ส้นสูงสีขาว 

รองเทา้ส้นออกงาน  แต่งเพชร  สีขาวสะอาด  รองเทา้แฟชัน่ผูห้ญิง  ความสูงส้นประมาณ     

6 Cm  ความสูงพื้นรองเทา้ดา้นหนา้ประมาณ  2.5 Cm  ดีไซน์สวยหรา  เรียบ ๆ  เหมาะ

ส าหรับใส่ออกงาน 

9,500  

บาท 
รหสัสินค้า 

LS-N007 
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ราคาน้ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  7  % 

 

 

 

คุณสมบตั ิ 

 

 

 

 

 

 

รองเทา้ส้นสูงสีด า 

รองเทา้ส้นสูงแฟชัน่  แต่งขอบสีทองสวยหรู  สีด าคลาสสิก  เหมาะกบัทุกชุด  รองเท้า

แฟชัน่ผูห้ญิง ความสูงส้นประมาณ  5 Cm  ความสูงพื้นรองเทา้ดา้นหนา้ประมาณ  2  Cm 

ดีไซน์สวยหรู  เหมาะส าหรับใส่ในวนัสบาย ๆ  

8,000  

บาท 
รหสัสินค้า 

LS-N008 
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ราคาน้ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม  7  % 

 
 

 

คุณสมบตั ิ 

 

 

 

 

 

 
 
 

รองเทา้ส้นสูงสีโรสโกลด ์

รองเทา้ส้นสูง  รุ่นลิติเตด็ อิดิชัน่  สีโรสโกลด ์ รองเทา้แฟชัน่ผูห้ญิง  ความสูงส้น

ประมาณ  5 Cm  ความสูงพื้นรองเทา้ดา้นหนา้ประมาณ  1  Cm  ดีไซน์สวยหรู  เหมาะ

ส าหรับใส่ออกงาน 

15,000  

บาท รหสัสินค้า 

LS-N009 
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บทที่ 5 
 
 

สรุปและข้อเสนอ 
 

5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
 
             ในการจัดท าโครงการในคร้ังน้ีของสาขาบัญชีนั้ น เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
นักศึกษาในการศึกษาและเพ่ือให้เข้าใจถึงการจัดท าบัญชีตามวงจรบัญชีได้อย่างถูกต้องและ
ครบถว้น ซ่ึงท าใหน้กัศึกษาสามารถด าเนินโครงการไดอ้ยา่งถกูตอ้งการท าโครงการในคร้ังน้ีท าให้
นกัศึกษาเกิดความสามคัคีซ่ึงกนัและกนั รวมถึงการน ากระบวนการวิธีการและการแกไ้ขปัญหาต่าง 
ๆ ไปใชใ้นการด าเนินงาน ซ่ึงบริษทัของเราไดจ้ดัตั้งข้ึนโดยใชช่ื้อว่า บริษทั เลด้ีชูด้ จ  ากดั  โดยจะ
จดัจ าหน่ายสินคา้ประเภทรองเทา้ส้นสูง ระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
คือ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 ถึง 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ซ่ึงอุปสรรคในการจดัท าโครงการมีจ านวน
มากและมีรายละเอียดค่อนขา้งเยอะ ท าให้มกัจะเกิดความผิดพลาดในการจดัท าเอกสารไดง่้าย 
ดงันั้นเราจึงหาวิธีการแกปั้ญหาดว้ยการจดัท าเอกสารให้ถูกตามขั้นตอนท่ีก าหนด และตรวจสอบ
เอกสารใหมี้ความถกูตอ้งก่อนท าการพิมพ ์        
   
5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
      5.2.1  ใชเ้วลาในการด าเนินงานมาก 
      5.2.2  ค่าใชจ่้ายในการท างานสูง 
      5.2.3  สมาชิกในกลุ่มขาดความเขา้ใจในการปฏิบติั 
       5.2.4  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการจดัท างานนอ้ย 
 
5.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
        5.3.1  จดัสรรเวลาใหถ้กูตอ้ง 
            5.3.2  พยายามลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น 
            5.3.3  ศึกษาและท าความเขา้ใจในการปฏิบติัใหถ่ี้ถว้นและรอบคอบ 
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5.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการจัดท าโครงการ 
 5.4.1  เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถจดัท าบญัชีธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินคา้ได ้
 5.4.2  เพ่ือใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในการบนัทึกบญัชีอยา่งถกูตอ้ง   
 5.4.3  เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 5.4.4  เพ่ือใหเ้ขา้ใจการจดัท าเอกสารและเกบ็เอกสารไดอ้ยา่งมีระบบ 
 
5.5  ข้อเสนอแนะ 
  5.5.1  นกัศึกษาไดมี้ความรู้ในการจดัท าบญัชีธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินคา้    

5.5.2  นกัศึกษาไดเ้ขา้ใจและไดรั้บความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยา่งถกูตอ้ง    
  5.5.3  นกัศึกษาไดรั้บความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคตและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
   5.5.4  นกัศึกษาไดรั้บความรู้ในการจดัท าเอกสารและเกบ็เอกสารไดอ้ยา่งมีระบบ 
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วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 
การศึกษาการจดัท าบัญชีตามโครงการ Project of Account 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
*********************************************** 

 
1.  ช่ือโครงการ    บริษัท  เลดีชู้้ด  จ ากดั  ประเภทธุรกจิ   ซ้ือ-ขายสินคา้ 
 

2.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
2.1  นางสาวศรัญญ ลีทอง   ชั้น ปวช.3/2 เลขท่ี 28 

 2.2  นางสาวทศันีย ์ จีนเฉียวฉุน  ชั้น ปวช.3/2 เลขท่ี 29 
2.3  นางสาวสภิญญา นุชเจริญ  ชั้น ปวช.3/2 เลขท่ี 33 

 

3.  หลกัการและเหตุผล 
 การบญัชีเป็นบทบาทส าคญัต่อธุรกิจในการช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งกบับริษทัสามารถตดัสินใจ
ทางกระบวนการทางดา้นบญัชีนั้นประกอบดว้ยการวดัและการสรุปผลการด าเนินธุรกิจ โดยการ
จดัท ารายงานนั้นตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เรียกว่า “หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป” และเพื่อให้
ทราบถึงผลการด าเนินงานและหลกัฐานทางการเงินของกิจการส าหรับงวดกิจการนั้น ตลอดทั้งใช้
ในการควบคุมการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ทั้งยงัมีผลต่อการตดัสินใจว่าธุรกิจยงั
สามารถด าเนินงานต่อไปไดห้รือวา่ควรเลิกกิจการ 

รองเทา้ไดก้ลายเป็นส่วนส าคญัของชีวิตประจ าวนัของเรา รองเทา้ไดรั้บการออกแบบมา
เพ่ือป้องกนัเทา้ของเราจากสภาพอากาศหนาวเยน็วตัถุท่ีแหลมคมและพ้ืนผิวท่ีไม่สะดวกรองเทา้รุ่น
ก่อน ๆ ถกูคิดวา่เป็นรองเทา้แตะในรูปแบบบางอยา่ง เน่ืองจากความรู้ของเคร่ืองมือและการท างาน
ของเคร่ืองหนังจึงเพ่ิมข้ึนความซับซ้อนและคุณภาพของรองเทา้โดยเฉล่ีย รองเทา้มีรูปร่างตาม
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและเศรษฐกิจของสภาพแวดลอ้มของพวกเขา รองเทา้ล  าลองของทุก
วนัน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัรองเทา้ชุดท่ีเป็นทางการในหลาย ๆ ดา้น เราจึงเห็นปัจจยัท่ีแตกต่างคือสี
ของรองเทา้ รองเทา้ล  าลองมีตั้งแต่พลิกไปจนถึงรองเทา้ผา้ใบและรองเทา้ส้นสูง วสัดุท่ีใชใ้นการ
ผลิตตั้งแต่หนงัผา้ใบและยาง เช่น พลาสติกและไซแลนและมีการออกแบบเพ่ือความทนัสมยัและ
สวมใส่อยา่งสบาย 
 
 
 

สค.1 
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4.  วัตถุประสงค์ 
4.1   เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถจดัท าบญัชีธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินคา้ได ้
4.2   เพ่ือใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในการบนัทึกบญัชีอยา่งถกูตอ้ง   
4.3   เพ่ือใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  
4.4   เพ่ือใหเ้ขา้ใจการจดัท าเอกสารและเกบ็เอกสารไดอ้ยา่งมีระบบ 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1   นกัศึกษาไดมี้ความรู้ในการจดัท าบญัชีธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินคา้    

5.2   นกัศึกษาไดเ้ขา้ใจและไดรั้บความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยา่งถกูตอ้ง    
5.3   นกัศึกษาไดรั้บความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคตและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง   
5.4   นกัศึกษาไดรั้บความรู้ในการจดัท าเอกสารและเกบ็เอกสารไดอ้ยา่งมีระบบ 

6.  เป้าหมาย 
 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี  3  หอ้ง 2  สาขาวิชาการบญัชี   
วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  จ  านวน 3 คน 
7. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 

        7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  7.1.1  จดัหาสมาชิกเขา้ร่วมโครงการ 
  7.1.2  ประชุมสมาชิกเขา้ร่วมโครงการ 
  7.1.3  แบ่งหนา้ท่ีในการท างานของแต่ละคน 
  7.1.4  เสนอโครงการต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
  7.1.5  เร่ิมท าเอกสารจดัตั้งบริษทั 
 7.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  7.2.1  สมาชิกในกลุ่มเร่ิมด าเนินงานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย 
  7.2.2  จดัพิมพเ์อกสารและรวบรวมเอกสารจากสมาชิกในกลุ่ม 
  7.2.3  จดัเตรียมเอกสารท่ีใชท้ั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
  7.2.4  บนัทึกรายการตามวงจรบญัชี 
  7.2.5  ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดอีกคร้ังก่อนน าเสนอ 
 7.3  ขั้นตอนสรุป 
  7.3.1  ด าเนินการประเมินโครงการ 
  7.3.2  รวบรวมและจดัเก็บเอกสารเขา้แฟ้มพร้อมทั้งจดัเกบ็ลงแผน่ซีดี  

  7.3.3  น าเสนอโครงการและสรุปผลการด าเนินงานโครงการต่อคณะกรรมการ 
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8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 4 มิถุนายน 2562  ถึง  28 กมุภาพนัธ์ 2563 
9.  สถานที่ด าเนินการ วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
10. งบประมาณด าเนินการ 
 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงนิ 
1. กระดาษ A4  3 รีม 120.00 360.00 
2. หมึกพิมพเ์อกสาร 4 ขวด 250.00 1,000.00 
3. แฟ้มเกบ็เอกสาร 2 แฟ้ม 80.00 160.00 
4. ค่าถ่ายเอกสาร 400 แผน่ 1.00 400.00 
5. ค่าแผน่ 1 แผน่ 20.00 20.00 
6. ค่าเขา้รูปเล่ม 1 เล่ม 200.00 200.00 
7. ค่าใชจ่้ายเบด็เลด็ - - 500.00 

รวม 2,640.00 

11.  ที่ปรึกษาโครงการ อาจารยบุ์ญผอ่ง        พงศพ์นัเทา 
   
    

ลงช่ือ........................................ผูน้  าเสนอโครงการ 
              ( นางสาวทศันีย ์      จีนเฉียวฉุน ) 
 
 
 

ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
              ( นางสาวบุญผอ่ง พงศพ์นัเทา ) 

          อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                ( นางปนิตา   ตุม้เจริญ ) 

       อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
               ( นางสาวบุญผอ่ง พงศพ์นัเทา ) 
               หวัหนา้สาขาวิชาการบญัชี 
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 บริษัท  เลดีชู้้ด จ ากดั 
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 บริษัท  เลดีชู้้ด จ ากดั 
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 บริษัท  เลดีชู้้ด จ ากดั 
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บริษัท  เลดีชู้้ด จ ากดั 
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 บริษัท  เลดีชู้้ด จ ากดั 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

ค่าใชจ่้ายตามงบประมาณท่ีเสนอ ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินการจริง 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1.  กระดาษ A4 
2.  หมึกพิมพเ์อกสาร 
3.  แฟ้มเกบ็เอกสาร 
4.  ค่าถ่ายเอกสาร 
5.  ค่าแผน่ 
6.  ค่าเขา้รูปเล่ม 
7.  ค่าใชจ่้ายเบด็เลด็ 

360.00 
1,000.00 
160.00 
400.00 
20.00 
200.00 
500.00 

1.  กระดาษ A4 
2.  หมึกพิมพเ์อกสาร 
3.  แฟ้มเกบ็เอกสาร 
4.  ค่าถ่ายเอกสาร 
5.  ค่าแผน่ 
6.  ค่าเขา้รูปเล่ม 
7.  ค่าใชจ่้ายเบด็เลด็ 

360.00 
1,000.00 
160.00 
500.00 
20.00 
200.00 
600.00 

รวม 2,640.00 รวม 2,840.00 
 
สรุป ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินการจริงสูงกวา่ท่ีเสนอ จ านวน 200 บาท 
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ภาคผนวก ง 
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ประมวลภาพการด าเนินโครงการ 
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ประมวลภาพการด าเนินโครงการ 
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สมาชิกปรึกษากนั 
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สมาชิกช่วยกนัหาขอ้มูลจากหอ้งสมุด 
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ประวติัคณะผูจ้ดัท า 
 

       
        
 

 
 
 
 

 
 
                     

ช่ือ-นามสกลุ               นางสาว ทศันีย ์จีนเฉียวฉุน 

รหสันกัศึกษา             40809 

วนั/เดือน/ปี เกิด          19 เมษายน 2542 

มธัยมศึกษา                โรงเรียนสิริรัตนาธร 

สถานศึกษาปัจจุบนั    วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ช่ือ-นามสกลุ              นางสาว ศรัญญา ลีทอง 

รหสันกัศึกษา             40803 

วนั/เดือน/ปี เกิด          13 ธนัวาคม 2544 

มธัยมศึกษา                โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

สถานศึกษาปัจจุบนั    วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

ช่ือ-นามสกลุ               นางสาว สภิญญา นุชเจริญ 

รหสันกัศึกษา             40849 

วนั/เดือน/ปี เกิด         23 กมุภาพนัธ์ 2545 

มธัยมศึกษา                โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั 

สถานศึกษาปัจจุบนั    วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 


