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บริษทั ผา้ไหมไทย จ ากดั 
Thai  silk  Company Limited 
โดย       1.นางสาวพจมาน      จนัทสุข     รหสันกัศึกษา  39558 
         2.นางสาวสลิลทิพย ์    ศิริเหลือ   รหสันกัศึกษา  39570 
              3.นางสาวณฐัมน     สารศรี    รหสันกัศึกษา  39995 
................................................................................................................................................................. 
 คณะกรรมการอนุมัติโครงการฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา วิชาโครงการตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ (ATC) 
 
      ..................................................... 
                (อาจารยบ์ุญผ่อง  พงศพ์นัเทา) 
       อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
      .................................................... 
             (อาจารยป์นิตา ตุม้เจริญ) 
                อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 
      .................................................... 
          (อาจารยบ์ุญผ่อง พงศพ์นัเทา) 
           หวัหนา้สาขาวิชาการบญัชี 
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                           ค ำน ำ 
 
 โครงการท่ีจดัท าขึ้นในคร้ังน้ี เป็นธุรกิจประเภทซ้ือ - ขาย ท่ีไดมี้การจดัตั้งบริษทัจ ากดัซ่ึงมีเร่ืองหุ้น
เขา้มาเก่ียวขอ้ง และเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการบญัชีตามหลกัสูตรอาชีวะศึกษาระดบัประกาศนียบตัรเพื่อการ
ปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบธุรกิจประเภทซ้ือ - ขาย การประกอบเอกสารการท าธุรกิจ และการด าเนินงานจัด
ประเภทเอกสารท่ีใชใ้นการท าบญัชี 
 
 เพื่อน าความรู้ท่ีไดจ้าการจดัท าโครงการน้ีมาใชใ้นการท างานวิชาชีพบญัชีไดจ้ริง อาทิ การวางระบบ
บัญชี การวางแผนทางด้านการลงทุนและการจดัท างบบัญชีต่าง ๆ เช่น การจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 
รายรับ-รายจ่าย ภายในบริษทั และระบบในการจดัเก็บเอกสารทุกประเภท ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัของการประกอบ
ธุรกิจทุกประเภท 
 
 นกัศึกษามีทกัษะพร้อมปฏิบติังานจริง สามารถสร้างประสิทธิภาพสู่สังคมไดอ้ยา่งดีเยีย่มในรูปแบบ
สังคมปัจจุบนั ในการจดัท าโครงการในฉบบัน้ีเป็นการต่อยอดในการสร้างอาชีพ หากเกิดความบกพร่องใน
การจดัท าโครงการน้ี คณะผูจ้ดัท าขอนอ้มรับเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไปและคณะผูจ้ดัท าหวงัว่า
โครงการฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจได้ ขอกราบขอบคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารยป์ระจ า
สาขาวิชาการบญัชีท่ีช่วยช้ีแนะแนวทางท่ีถูกเพื่อใหโ้ครงการน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
 
            คณะผูจ้ดัท า 
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     บทคัดย่อ 
 
หวัขอ้โครงการ  บริษทั  ผา้ไหมไทย  จ ากดั 
   Thai  silk  Company  Limited 
ผูจ้ดัท าโครงการ  1.นางสาวพจมาน   จนัทสุข 
   2.นางสาวสลิลทิพย ์  ศิริเหลือ 
   3.นางสาวณฐัมน   สารศรี  
อาจารยท่ี์ปรึกษา  อาจารยบ์ุญผอ่ง  สายเพชร 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารยป์นิตา          ตุม้เจริญ 
สาขาวิชา  สาขาวิชาการบญัชี 
สถาบนั   วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
................................................................................................................................................................. 
 

บทคัดย่อ 
 กำรท ำโครงกำรคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำควำมรู้ท่ีท ำโครงกำรในคร้ังนี้ น ำไปใช้ในกำรท ำงำน
ทำงด้ำนบัญชี กำรวำงระบบกำรเงินและกำรท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินได้อย่ำงถูกต้อง รวมถึงมุมมองของ
กำรตลำดที่บริษัทสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 
 ผลกำรท ำโครงกำรพบว่ำ  ในเดือน  สิงหำคม  ได้ก ำไรสุทธิ  จ ำนวน  404,378.60   บำท  เดือน  
กันยำยน  ได้ก ำไรสุทธิ  จ ำนวน  918,695  บำท  จำกงบก ำไรขำดทุนท้ัง  2  เดือน พบว่ำ ยอดขำยของท้ัง  2  
เดือนมีมำกกว่ำยอดซ้ือของท้ัง  2  เดือน  จึงท ำให้ได้ก ำไรสุทธิท้ัง  2  เดือน 
 
 กำรจัดท ำโครงกำรนี้สำมำรถน ำไปเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำในอนำคตได้ เรำสำมำรถน ำควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำธุรกิจน้ัน ไม่ว่ำจะเป็นสถำนประกอบกำรหรือส่วนของรำชกำรจะต้องมี
กำรจัดท ำระบบบัญชีเสมอ และข้อมูลท่ีจัดท ำขึ้นสำมำรถเป็นต้นแบบในกำรท ำโครงกำรของนักศึกษำรุ่น
ต่อไปได้ 
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กติติกรรมประกำศ 
 

 โครงการฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารย์ท่ีปรึกษาและท่าน
คณะกรรมการทุกท่าน  ท่ีคอยให้ค  าแนะน า  ค  าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ทั้งยงัคอยกระตุ้นและเป็นก าลังใจ
ผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีส าเสร็จสมบูรณ์  คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านเป็นอย่างสูงไว ้ 
ณ  ท่ีน่ี 
 

กราบขอบคุณ ดร.สมศักด์ิ  รุ่งเรือง  ผูอ้  านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์นิชยการ  ท่ีให้
โอกาสในการศึกษา  คณะอาจารยท์ุกท่านท่ีไดก้รุณาให้ความรู้  และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์  ตลอดจนให้
ความห่วงใยแก่คณะผูจ้ดัท าตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการแห่งน้ี 
 

สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอน้อมร าลึกถึง  พระคุณบิดา  มารดา  ครูอาจารยท์ุกท่านท่ีไดก้รุณาอบรมสั่ง
สอน  รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน  และเพื่อน ๆ  ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
 

      
           คณะผูจ้ดัท า 
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บทท่ี 1 
 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงกำร 
 

เน่ืองจากในปัจจุบันการประกอบธุรกิจต่าง  ๆ เกิดขึ้ นมากมายหลายประเภทค่อนข้าง
ครอบคลุมหลายทางไม่วา่จะเป็นธุรกิจเก่ียวกบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการส่ือสาร การคมนาคม ท่ีมีการแข่งขนั
สูงขึ้น บริษทัไดเ้ล็งเห็นว่าการท าธุรกิจเก่ียวกบัผา้ไหมไทยปัจจุบนัมีผูบ้ริโภคหลาย ๆ คนไดห้ันมาสนใจใน
ผา้ไหมไทยเพื่อเก็บเร่ืองราวต่าง ๆ หากมีทักษะการเย็บผา้ท่ีดีสามารถน าได้ยึดหลกัเป็นอาชีพได้ ดังนั้ น 
บริษทัจึงน าเขา้สินคา้ผา้ไหมไทยรุ่นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผา้ท่ีมีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะส าหรับผูท่ี้
สนใจในเร่ืองผา้ 
  

ในการจดัตั้ งบริษทัจ ากัดในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าความรู้ท่ีได้มาใช้ในการท างาน
ทางดา้นบญัชีไดจ้ริง และความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัท าสามารถท าให้รู้จกัการวางระบบการเงินและการบญัชีได้
อยา่งถูกตอ้ง การจดัท าบญัชีของกิจการประเภท ซ้ือ–ขายสินคา้ ไดมี้การจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั มี
เร่ืองหุ้นส่วนเข้ามาเก่ียวข้อง และมีทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป และพร้อม
ส าหรับการปฏิบติังานในวิชาชีพบญัชี เพื่อจะไดศึ้กษาถึงรูปแบบของธุรกิจตามแบบการบญัชี วงจรบญัชี การ
จดัเก็บเอกสารการวิเคราะห์รายการคา้ การบญัชีมีบทบาทในการช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตดัสินใจทาง
ธุรกิจได้กระบวนการทางด้านบัญชีนั้นประกอบด้วย การวดัและการสรุปผลการด าเนินธุรกิจ การแปล
ความหมายของขอ้มูลทางการเงิน โดยใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาของกิจการ
เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   
   การจดัท าโครงการน้ีมีประโยชน์แก่ตวัคณะผูจ้ดัท าเป็นอย่างมาก รวมทั้งนักศึกษาท่ีไดเ้ขา้
มาศึกษาคน้ควา้คู่มือในการท ารายงานโครงการจะได้รับความรู้เก่ียวกับการวางระบบบญัชี กระบวนการ
จดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง ความเขา้ใจเก่ียวกับการจดัตั้งบริษทั สามารถน าความรู้ท่ีไดม้านั้นมาประยุกตใ์ชใ้นการ
ท างาน การท าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการหรือส่วนของราชการจะตอ้งมีระบบบญัชีเสมอและท า
ใหง้านประสบความส าเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดโครงกำร 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาใหมี้ความรู้ในการวางแผนดา้นการประกอบธุรกิจ  
1.2.2  เพื่อศึกษาใหมี้ความเขา้ใจในการจดัท าระบบบญัชี 
1.2.3  เพื่อศึกษาการจดัท าเอกสารและขั้นตอนของการจดัท าบญัชี 

  1.2.4  เพื่อศึกษาการเรียนรู้ หลกัการท างานท่ีเป็นกลุ่ม 
 
1.3  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรท ำโครงกำร 
 

1.3.1  สามารถจดัตั้งวางแผนประกอบธุรกิจได ้
1.3.2  สามารถจดัท าระบบบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                           1.3.3  สามารถจดัท าเอกสารและขั้นตอนการจดัท าบญัชีได 
                           1.3.4  สามารถท างานเป็นกลุ่ม รู้จกัความสามคัคีกนั 
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บทท่ี 2 
 
 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบักำรบัญชี 
 

          การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบติังานจริงทางดา้นบญัชี  ของผูป้ระกอบการธุรกิจประเภท
ซ้ือ-ขายสินคา้  คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี  
                      
   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 ากดัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
      2.3.1  การจดัตั้งบริษทัจ ากดั 
      2.3.3  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                           2.4  โครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.4.1  เทพธงชยั เพียรโคตร ศึกษาเร่ือง บริการท าบญัชีของธุรกิจร้านจ าหน่ายอะไหล่

รถจกัรยานยนต ์(กรณีศึกษา : นายมาโนช มาลมณ์พนัธ์) 

  2.4.2  กญัชรจ สุขแจ่ม ศึกษาเร่ือง การท าบญัชีธุรกิจขายเส้ือผา้ (กรณีศึกษา : ร้านขาย

เส้ือผา้ คุณถวิล ทิวนัทา) 

2.4.3  นนัธชา มาโต ศึกษาเร่ือง การจดัท าบญัชีธุรกิจร้านขายผลไม ้(กรณีศึกษา: นางสม
จิตร ดวงชอุ่ม) 
 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบักำรบัญชี 
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 2.1.1 ควำมหมำยของบัญชี 
             

นริศา ประมวลสุข ( 2554: 3 ) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชีไวว้่า การรวบรวมขอ้มูล
การบญัชี ( Accounting ) ทางการเงิน การจดบนัทึก การจดัประเภทเป็นหมวดหมู่ การเรียบเรียง ด าเนินงาน 
และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ เสนอต่อผูใ้ช้งบการเงินทั้งภายในแลภายนอกกิจการ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
 
 

สุพาดา สิริกุตตา (2553 : 1-2) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวว้า่ ศิลปะของการจด
บนัทึกการจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่และการสรุปผลส่ิงส าคญัในรูปตวัเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัทางดา้นการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฏิบติัดงักล่าวดว้ย                    

      
    ศิรประภา สุขเกษม ( 2553: 3 ) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไวว้่า การรวบรวม จด
บนัทึกการจ าแนกขอ้มูล การสรุปและการวิเคราะห์ทางการเงินประเภทเดียวกนัไวโดยนักบญัชี ซ่ึงในการ
รวบรวมการบนัทึกและการจ าแนกขอ้มูลนั้นอาจท าไดด้ว้ยมือ ดว้ยเคร่ืองจกัรกลในการท าบญัชีและเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยไดใ้ห้ค  าจ ากดัความเก่ียวกบั
บญัชีไวด้ังน้ี  การบญัชี (ACCOUNTING) หมายถึงศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนกและท าสรุป
ขอ้มูลเก่ียวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเป็น ในรูปของตวัเงินไวใ้น สมุดบญัชีอย่างสม ่าเสมอเป็นระเบียบ
ถูกตอ้งตามหลกัการและผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี คือ การให้ขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่
บุคคลหลายฝ่ายและผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
 
 
 
 2.1.2 ข้อสมมติฐำนทำงกำรบัญชี 
 

เน่ืองจากผูใ้ชข้อ้มูลทางการบญัชีมีหลายฝ่ายดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารกิจการ เจา้หน้ี นกั
ลงทุน หน่วยงานของรัฐบาล หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงบางคร้ังผูท่ี้ใชข้อ้มูลทางการบญัชีน้ี ตอ้งการท่ีจะใชข้อ้มูลทางการ
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บญัชีในทิศทางท่ีแตกต่างกนั การท่ีจะให้ขอ้มูลทางการบญัชีมีความน่าเช่ือถือและเป็นธรรมต่อผูใ้ช้ขอ้มูล
ทางการบญัชีทุกฝ่ายนั้น นักบญัชีจึงจ าเป็นตอ้งจดัท าบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เพื่ออธิบายให้
ทราบถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีใช้กันโดยทั่วไป ทางสมาคมนักบัญชีและผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย ไดท้ าการก าหนดขอ้สมมุติทางการบญัชีไวใ้นแม่บทการบญัชี 2 ขอ้ดว้ยกนั ดงัน้ี 
  1. เกณฑ์คงค้ำง คือ งบการเงินท่ีจดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์คงคา้ง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีกล่าวในตอนตน้ภายใตเ้กณฑ์คงคา้ง รายการและเหตุการณ์ทางบญัชีจะรับรู้เม่ือเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่
เม่ือมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด โดยรายการต่าง ๆ นั้น จะบนัทึกบญัชีและแสดงใน
งบการเงินตามงวดท่ีเก่ียวขอ้ง งบการเงินท่ีจดัท าขึ้นตามเกณฑค์งคา้ง นอกจากจะให้ขอ้มูลแก่ผูใ้ชง้บการเงิน
รายการคา้ในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับและจ่ายเงินสดแลว้ ยงัให้ขอ้มูลภาระผูกพนัท่ีกิจการตอ้งจ่ายเป็นเงิน
สดในอนาคตและขอ้มูลทรัพยากรท่ีจะไดรั้บเป็นเงินสดในอนาคตดว้ย 
  2. กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง คือ งบการเงินท่ีจดัท าขึ้นตามขอ้สมมติท่ีว่า กิจการจะด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองและด ารงอยู่ต่อไป ดงันั้น จึงสมมุติว่ากิจการไม่มีเจตนาหรือมีความจ าเป็นท่ีจะเลิกกิจการหรือ
ลดขนาดของการด าเนินงานอย่างมีนยัส าคญั หากกิจการมีเจตนาหรือความจ าเป็นดงักล่าว งบการเงินจะตอ้ง
จดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑอ่ื์น และจะตอ้งเปิดเผยหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นงบการเงินดว้ย 
 
  
 
  2.1.3 ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของกำรบัญชี 
 

1. ช่วยใหเ้จา้ของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพยข์องกิจการได้ 
2. ช่วยใหท้ราบผลการด าเนินงานของกิจการ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึงวา่ผล    

การด าเนินงานท่ีผา่นมา กิจการมีก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเท่าใด 
3. ช่วยใหท้ราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึงว่า กิจการในสินทรัพย ์ 

หน้ีสิน และทุน ซ่ึงเป็นส่วนของเจา้ของกิจการเป็นจ านวนเท่าใด 
4. การท าบญัชีเป็นการรวบรวมสถิติอยา่งหน่ึงท่ีช่วยในการบริหารงาน และใหข้อ้มูลอนัเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน และควบคุมกิจการใหป้ระสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
5. เพื่อบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดขึ้นตามล าดบัก่อนหลงั และจ าแนกตามประเภทของรายการคา้

ไว ้
6. เพื่อใหถู้กตอ้งตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการท าบญัชีของกิจการต่าง ๆ 
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 2.1.4  มำตรฐำนบัญชี 
 
มาตรฐานการบญัชี (accounting standard) เป็นหลกัการบญัชีท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป  ซ่ึงจะแสดงถึงกฎเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ซ่ึงได้มีการศึกษาและพฒันาภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  กฎหมาย  
สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล  จนเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไป  แล้ว
น ามาใช้เป็นหลกัในการปฏิบติังานทางบญัชีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั   โดยมีการพฒันาให้เหมาะสม
ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
 
2.2. แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขำยสินค้ำ 
 
  2.2.1 ควำมหมำยของธุรกจิซ้ือขำยสินค้ำ 
                                           
                        ธุรกิจพาณิชยกรรม (Merchandise  Business)  หรือธุรกิจซ้ือมาขายไป    หมายถึงธุรกิจท่ีซ้ือ
สินคา้ส าเร็จรูปมาขายขายอีกทอดหน่ึงเพื่อหวงัผลก าไร    ดงันั้นรายไดห้ลกัของกิจการ   จึงเป็นรายไดจ้าก
การขายสินคา้  และมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย   และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเช่น ธุรกิจขาย
รถยนต ์สินคา้ของกิจการคือ รถยนต ์อุปกรณ์เก่ียวกบัรถยนต ์ หรือธุรกิจขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสินคา้ของกิจการ
คือ ตูเ้ยน็ พดัลม เคร่ืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 
 
                       2.2.2 วงจรบัญชีของธุรกจิซ้ือขำย 

 
ล าดบัขั้นตอนกระบวนทางบญัชีท่ีท าให้ไดม้าซ่ึงงบการเงินในรอบระยะเวลาปีบญัชีหน่ึง ๆ 

วงจรบญัชีนั้นเร่ิมจากการวิเคราะห์รายการคา้ หรือเหตุการณ์ทางกิจการ การบนัทึกรายการในสมุดรายวนั
ทั่วไป การผ่านรายการไปยงัสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป การจดัท างบทดลอง การปรับปรุงและแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดในสมุดรายวนัทัว่ไปแลละผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัท างบทดลอง
หลงัการปรับปรุง การจดัท างบการเงิน (งบก าไรขาดทุน  งบแสดงฐานะการเงิน) การปิดบญัชีในสมุดรายวนั
ทัว่ไปและผ่านแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง  และการจดัท างบทดลองหลงัการปิดบญัชี เพื่อหายอดคงเหลือยกไป
ของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ และน าไปเปิดบญัชีไปบญัชีปีถดัไป 
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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) จะมีเคร่ืองมือมาช่วยท าให้การ

บนัทึกรายการปรับปรุงและการจดัท างบการเงินสะดวกมากขึ้น เรียกว่า “กระดาษท าการ” (Work Sheet) ใน
วงจรบญัชีมีขั้นตอนเพิ่มเติม คือ การปิดบญัชีและการจดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี 
  

กระดำษท ำกำร 
 

เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัท างบการเงินให้ง่ายขึ้น กิจการจะจดัท ากระดาษท าการหรือไม่
จดัท าก็ได ้แต่ถา้จะท า ก็จะท าขึ้นหลงัจากจบการจดัท างบทดลองก่อนปรับปรุง กระดาษท าการจะมีทั้งแบบท่ี
เป็น 10 ช่อง และ 12 ช่อง ส าหรับกระดาษท าการ 10 ช่อง ประกอบดว้ย 5 ช่องใหญ่ และในช่องใหญ่แต่ละ
ช่องจะเป็น 2 ช่องเลก็ คือ ช่องดา้นเดบิต และช่องดา้นเครดิต ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

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

ส าหรับกระดาษท าการแบบ 12 ช่อง จะเพิ่มช่องงบก าไรสะสม 
 
 
ในการจดัท ากระดาษท าการสามารถอธิบายการจดัท าไดด้งัน้ี 

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

ปรับปรุง ในช่องงบทดลองให้ใส่ช่ือบญัชีจากงบทดลองก่อนปรับปรุง หายอดรวมดา้นเดบิตและเครดิตซ่ึง
ตอ้งเท่ากนั 

4.  ในช่องรายการปรับปรุง ให้ใส่รายการท่ีจะปรับปรุง ถา้เป็นการบนัทึกในช่ือบญัชีท่ีมีอยู่
แลว้ในงบทดลองก่อนปรับปรุงก็น าไปใส่ในช่องเดบิตหรือช่องเครดิตในบรรทดัเดียวกบัช่ือบญัชีเดิมท่ีมีอยู่
แลว้ แต่หากไม่เคยมีช่ือบญัชีเดิมมาก่อนก็ให้เปิดช่ือบญัชีใหม่และใส่จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ในช่องรายการ
ปรับปรุงนั้นนิยมใส่เลขก ากบัไวบ้นจ านวนเงินดว้ยเพื่อจะไดใ้ช้อา้งอิงในการอธิบายรายการ โดยอธิบายไว้
ขา้งล่างกระดาษท าการ ซ่ึงตอ้งใส่ทั้งดา้นเดบิตและดา้นเครดิต เม่ือท ารายการปรับปรุงรายการทุกรายการแลว้
ก็จะหายอดคงเหลือรวมทั้งดา้นเดบิตและดา้นเครดิตซ่ึงตอ้งเท่ากนั 

5.   ในช่องงบทดลองหลงัปรับปรุง ใหห้ายอดคงเหลือของรายการทุกรายการ 
6.   ในช่องงบก าไรขาดทุน ให้น ารายการท่ีเป็นรายการประเภทรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายมาใส่ใน

ช่องงบก าไรขาดทุนในบรรทดัเดียวกนัเลย ถา้มีผลต่างแสดงวา่กิจการมีก าไรหรือขาดทุน 
ยอดรวมดา้นเดบิต > ยอดรวมดา้นเครดิต [ กิจการเกิดขาดทุนสุทธิ 
ยอดรวมดา้นเดบิต < ยอดรวมดา้นเครดิต [ กิจการเกิดก าไรสุทธิ 

เม่ือหายอดรวมดา้นเดบิตและเครดิตแลว้มีผลต่าง ให้ใส่ผลต่างในช่องงบก าไรขาดทุน และ
ช่องงบแสดงฐานะการเงินดา้นเครดิตดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากนั ในทางตรงกนัขา้ม ถา้กรณีท่ีกิจการเกิดขาดทุน 
ยอดรวมดา้นเดบิต > ยอดรวมดา้นเครดิต ใหน้ าผลต่างมาใส่ในช่องงบก าไรขาดทุนดา้นเครดิต และใส่ในช่อง
งบแสดงฐานะการเงินดา้นเดบิตดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากนั 

7.    หลงัจากนั้นหายอดรวมสุทธิดา้นเดบิตและดา้นเครดิตในช่องงบก าไรขาดทุน ซ่ึงจะตอ้ง
ไดย้อดรวมเท่ากนั 

8.   ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ให้น ารายการประเภทสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของ
เจา้ของในช่องงบทดลองหลงัปรับปรุงมาใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงินในบรรทดัเดียวกนั และหายอดรวม
สุทธิดา้นเดบิตและดา้นเครดิตในช่องงบแสดงฐานะการเงินจะเท่ากนั 

 เม่ือจดัท ากระดาษท าการเสร็จก็จดัท างบการเงินตามล าดบั คืองบก าไรขาดทุน งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ และงบแสดงฐานะการเงิน 

 เม่ือจดัท างบการเงินจากกระดาษท าการเรียบร้อยแลว้ จะเห็นว่ายอดก าไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิในกระดาษท าการจะเท่ากับการจดัท างบก าไรขาดทุน แต่เม่ือพิจารณางบแสดงฐานะการเงินแลว้จะ
พบว่า ยอดรวมในกระดาษท าการจะไม่เท่ากับยอดในการจดัท างบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากมีหลาย
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รายการท่ีในช่องงบแสดงฐานะการเงินในกระดาษท าการมียอดดา้นเครดิต แต่เม่ือน าเสนอในงบแสดงฐานะ
การเงินนั้นจะแสดงเป็นยอดหกัจากรายการสินทรัพยท์างดา้นเดบิต 

ในวงจรบญัชีจะมีขั้นตอนหน่ึงท่ีจดัท า คือการปิดบญัชี โดยการปิดบญัชีนั้นจะเป็นการโอน
ยอดคงเหลือในบญัชีท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนไปยงับญัชีทุนของกิจการ 

 
 

กำรปิดบัญชี 
 

ประเภทของรายการบญัชี 5 ประเภท จะแบ่งบญัชีออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1. บญัชีชัว่คราว เป็นบญัชีท่ีอยู่ในงบก าไรขาดทุน แสดงการรวบรวมขอ้มูลท่ีจะท าให้ผลการ

ด าเนินงานของกิจการ รวมทั้งบญัชีเงินถอน และบญัชีเงินปันผล 
2.  บญัชีถาวร เป็นบญัชีท่ีอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินท่ีจะแสดงสถานะของกิจการ 
 
เม่ือจดัท ากระดาษท าการแลว้ก็จะท าการปิดบัญชีชั่วคราว  จะท าให้บญัชีชั่วคราวประเภท

รายได้ ค่าใช้จ่ายมียอดคงเหลือเป็นศูนย ์กล่าวคือ บัญชีชั่วคราวจะไม่มียอดคงเหลือยกไปงวดหน้า บญัชี
ชัว่คราวทุกบญัชีจะถูกปิดทั้งหมดในวนัส้ินงวดเพื่อโอนยอดคงเหลือสุทธิไปยงับญัชีทุนหรือบญัชีส่วนของ
เจา้ของ 
 

ขั้นตอนในกำรปิดบัญชี 
 

1.  ปิดบญัชีรายไดแ้ละบญัชีค่าใชจ่้ายทุกบญัชีเขา้ไปยงับญัชีสรุปผลก าไรขาดทุน ซ่ึงเป็นบญัชี
ชัว่คราว เปิดเม่ือท าการปิดบญัชี ในวนัส้ินงวดเท่านั้น และจะถูกปิดให้เป็นศูนยต่์อไป โดยบญัชีสรุปผลก าไร
ขาดทุนจะก าหนดเลขท่ีบญัชีในหมวดส่วนของเจา้ของ 
     2.  การปิดบญัชีท่ีเก่ียวกบัรายไดไ้ปยงับญัชีสรุปผลก าไรขาดทุน จะบนัทึกการปิดบญัชีดงัน้ี 
        เดบิต      รายได ้                                                              xxx 
                        เครดิต    สรุปผลก าไรขาดทุน                                     xxx 
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3.       การปิดบญัชีท่ีเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายไปยงับญัชีสรุปผลก าไรขาดทุน จะบนัทึกการปิดบญัชี
ดงัน้ี 

เดบิต      สรุปผลก าไรขาดทุน                                xxx 
                เครดิต    ค่าใชจ่้าย                                                xxx 

จะเห็นว่าบญัชีสรุปผลก าไรขาดทุนจะมียอดดา้นเดบิตหรือดา้นเครดิตก็ได ้ขึ้นอยู่กบัว่ากิจการมียอดรายได้
หรือค่าใชจ่้ายสูงกวา่กนั  
 

4.       ปิดบญัชีสรุปผลก าไรขาดทุนเขา้ไปยงับัญชีทุน ถา้กิจการเกิดก าไรสุทธิจะท า ให้ส่วน
ทุนหรือส่วนของเจา้ของเพิ่มการโอนปิดบญัชีสรุปผลก าไรจะบนัทึกดงัน้ี 

เดบิต      สรุปผลก าไรขาดทุน   xxx 
                เครดิต    ทุนหรือก าไรสะสม   xxx 

ถา้กิจการเดขาดทุนสุทธิจะท าให้ส่วนทุนหรือส่วนของเจา้ของลดลง การโอนปิดบญัชีสรุปผลก าไรขาดทุน
จะบนัทึกดงัน้ี 

เดบิต      ทุนหรือก าไรสะสม   xxx 
เครดิต    สรุปผลก าไรขาดทุน   xxx 

การท่ีบันทึกเขา้บัญชีทุนหรือบัญชีก าไรสะสม เม่ือปิดบัญชีสรุปผลก าไรขาดทุนขึ้นอยู่กับว่าเป็นกิจการ
ประเภทใด ถา้เป็นประเภทเจ้าของคนเดียวจะโอนเข้าบัญชีทุน ในกรณี เป็นห้างหุ้นส่วนจะโอนเข้าบัญชี
กระแสทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วนหากมีการแบ่งสรรเลย แต่ในกรณีไม่แบ่งสรรก็จะโอนเขา้บัญชีก าไรสะสม
เหมือนบริษทัจ ากดั 

5.  ในกรณีกิจการมีบัญชีเงินถอน หรือกิจการมีบัญชีเงินปันผล ก็ตอ้งปิดเขา้บญัชีทุนหรือ
บญัชีก าไรสะสม โดยบญัชีเงินถอนและบญัชีเงินบันผลจะท าให้ทุนหรือส่วนของเจ้าของลดลง ดังนั้นจะ
บนัทึกดงัน้ี 
                เดบิต      ทุน     xxx 
                                เครดิต    เงินถอน                                                xxx 
ในกรณีบริษทัจ ากดัจะบนัทึกปิดบญัชีเงินปันผลดงัน้ี 
                เดบิต      ก าไรสะสม                             xxx 
                                เครดิต    เงินปันผล                               xxx 
ขั้นตอนการปิดบญัชีทั้งหมดจะท าในสมุดรายวนัทัว่ไปแลว้ผ่านไปบญัชีแยกประเภท โดยจะท าการบนัทึก
การปิดบญัชีในวนัส้ินงวด โดยทุกบญัชีจะไปปิดอยูท่ี่ส่วนทุนหรือส่วนของเจา้ของ 
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งบทดลองหลงัปิดบัญชี 
 
เป็นขั้นตอนท่ีท าหลงัจากบนัทึกการปิดบญัชีและผ่านไปรายการแยกประเภท โดยงบทดลอง

หลงัปิดบญัชีจะแสดงเฉพาะรายการท่ีเป็นบญัชีถาวรเท่านั้น โดยตอ้งมียอดคงเหลือเท่ากนัทั้งดา้นเดบิตและ
ดา้นเครดิต บญัชีถาวรจะไม่ปิดบญัชี เน่ืองจากรายการต่าง ๆ ของบญัชีถาวรนั้นจะยกยอดคงเหลือไปให้งวด
หน้าตามหลกัการทางบญัชีท่ีเก่ียวกบัการด ารงอยู่ของกิจการ กล่าวคือ กิจการจะด าเนินการไปตลอดไม่เลิก
กิจการ ดงันั้นรายการท่ีเก่ียวกบับญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของหรือทุน จึงเป็นยอดท่ีจะโอนต่อ
ใหง้วดต่อไป จึงตอ้งมีการหายอดคงเหลือและยกไปใหง้วดหน้า 

 ขั้นตอนการหายอดคงเหลือของบญัชีถาวรและการบนัทึกยอดยกไปงวดหนา้ 
จะใช้สมุดบัญชีแยกประเภทท่ีเคยเปิดไวเ้ดิมมาบันทึกต่อ ขั้นตอนการจดัท าการหายอดคงเหลือและการ
บนัทึกยอดยกไปขา้งหนา้ ดงัน้ี 

1.  หายอดรวมทางดา้นเดบิตและทางดา้นเครดิต แลว้น ายอดทั้ง 2 ดา้น มาหักลบกนัแลว้ดูว่า
ยอดคงเหลืออยู่ดา้นใด โดยถา้ยอดรวมดา้นเดบิตสูงกว่ายอดรวมดา้นเครดิตแสดงว่ายอดแสดงฐานะการเงิน
เดบิต ในทางตรงกันขา้มถา้ยอดรวมด้านเครดิตสูงกว่ายอดรวมดา้นเดบิตแสดงว่ายอดแสดงฐานะการเงิน
เครดิต ซ่ึงโดยปกติบัญชีสินทรัพยจ์ะมียอดแสดงฐานะการเงินด้านเดบิตและบัญชีหน้ีสินและส่วนของ
เจา้ของจะมียอดแสดงฐานะการเงินเครดิต 

2.  น ายอดท่ีหักลบกนัแลว้จากขอ้ 1 มาใส่ในบรรทดัต่อมาจากรายการสุดทา้ย โดยน ามาใส่ใน
ดา้นเดบิตหรือเครดิตท่ีมียอดรวมนอ้ย โดยใส่วนัท่ีสุดทา้ยของงวดนั้นและใช้อธิบายรายการว่า “ยกไป” ใน
ช่องอา้งอิงจะใชเ้คร่ืองหมาย P 

3.  รวมยอดทางดา้นเดบิตและเครดิตซ่ึงตอ้งท ากนัและเขียนยอดรวมไวท้ั้ง 2 ดา้นแลว้ขีดเส้น
ใต ้2 เส้นตรงยอดรวม 

4.  ในงวดบญัชีต่อมา จะเขียนยอดผลต่างท่ีไดท่ี้น าไปเขียนเป็นยอดยกไปมาเขียนเป็น “ยอด
ยกมา” ในดา้นตรงกนัขา้มกบัยอดยกไปและใชก้ารอา้งอิงดว้ย “P” เขียนค าอธิบายรายการดว้ย “ยอดยกมา” 

 สมุดบญัชีทั้งสมุดรายวนัทัว่ไปและสมุดบญัชีแยกประเภทก็สามารถใชต่้อไปในงวดถดัไปได ้
แต่อย่างไรก็ตามถา้ในกรณีท่ีสมุดรายวนัทัว่ไปท่ีใชบ้นัทึกรายการคา้ในงวดก่อนหมดจ าเป็นตอ้งใชส้มุดบญัชี
เล่มใหม่นั้น กิจการตอ้งท าการเปิดบญัชี 
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กำรเปิดบัญชี 
 

จะท าการเปิดบญัชีประเภทสินทรัพยห์น้ีสิน และส่วนของเจา้ของ ท่ีมียอดยกไปงวดหนา้ โดย
จะบนัทึกเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป โดยใช้วนัท่ีท่ีเร่ิมงวดบญัชีใหม่เลยในการบนัทึกรายการ จากนั้นก็
ผา่นบญัชีไปยงัสมุดบญัชีแยกประเภท 

 
 
สรุปขั้นตอนวงจรบญัชีทั้งหมกไดด้งัน้ี 

1.       วิเคราะห์รายการคา้ 
2.       บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
3.       ผา่นรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภท 
4.       หายอดคงเหลือเพื่อจดัท 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 (ถา้สมุดบญัชีหมดตอ้งขึ้นเล่มใหม่) 
 
 
 
2.2.3  ควำมหมำยของสินค้ำ 
 
สินคา้ (Goods or Merchandise) หมายถึงสินทรัพยห์มุนเวียน ท่ีมีตวัตนหรือส่ิงของท่ีกิจการมี

ไวเ้พื่อจ าหน่ายใหก้บัผูซ้ื้อ   หรือลูกคา้เพื่อหวงัผลก าไรจากการจ าหน่ายสินคา้  ดงันั้นกิจการมีรายไดห้ลกัจาก
การขายสินค้าตามลักษณะของการประกอบธุรกิจ  เช่น ร้านมะขามทอง  การไฟฟ้า มี สินค้าดังน้ี  
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เคร่ืองปรับอากาศ  พดัลม   ตูเ้ยน็  คอมพิวเตอร์  โทรทศัน์  เคร่ืองซักผา้ และห้างสรรพสินคา้มะขามป้อม มี
สินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป เส้ือผา้ เคร่ืองด่ืม  ผลไม ้เคร่ืองส าอาง ไวจ้ าหน่ายในกิจการ  เป็นตน้ 
 
2.3  กำรจัดตั้งบริษัทจ ำกดัและกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิม่ 
   
 2.3.1  กำรจดทะเบียนบริษัท 

ในการจดัตั้งบริษทัจ ากดันั้น จะตอ้งด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
         1. ตอ้งมีผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือบริคณห์สนธิขึ้น แลว้ไปจดทะเบียน 
         2. เม่ือไดจ้ดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการตอ้งจดัให้หุน้ของบริษทัท่ีจะตั้งขึ้นนั้นมีผู ้
เขา้ช่ือจองซ้ือหุ้นจนครบ 
         3. ด าเนินการประชุมตั้งบริษทั โดยตอ้งส่งค าบอกกล่าวนดัประชุมใหผู้จ้องทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 
วนั ก่อนวนัประชุม 
         4. เม่ือไดป้ระชุมตั้งบริษทั และท่ีประชุมไดแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทัแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการตอ้งมอบหมาย
กิจการใหก้รรมการบริษทัรับไปด าเนินการต่อไป 
         5. กรรมการบริษทัเรียกใหผู้เ้ร่ิมก่อการและผูจ้องหุน้ช าระค่าหุน้อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุน้ (ทุน
ของบริษทัจะแบ่งเป็นก่ีหุน้ก็ได ้ แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่หุน้ละ 5 บาท) 
         6. เม่ือไดรั้บเงินค่าหุน้แลว้ กรรมการตอ้งไปจดทะเบียนเป็นบริษทัภายใน 3 เดือน ภายหลงัจากการ
ประชุมตั้งบริษทั 
         7. ในการจดัตั้งบริษทั ถา้ไดด้ าเนินการทุกขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีผูเ้ร่ิมก่อการจดัท า
หนงัสือบริคณห์สนธิ 
              กรรมการจะจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษทัไปพร้อมกนัภายในวนัเดียวก็
ได ้
              7.1 จดัใหมี้ผูเ้ขา้ช่ือหุน้ครบตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัจะจดทะเบียน 
              7.2 ประชุมจดัตั้งบริษทั เพื่อพิจารณากิจการต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 
1108 โดยมีผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นทุกคน 
                     เขา้ร่วมประชุม และผูเ้ร่ิมก่อการ และผูช่ื้อซ้ือหุน้ทุกคน ใหค้วามเห็นชอบในกิจการท่ีไดป้ระชุม
กนันั้น 
              7.3 ผูเ้ร่ิมก่อการไดม้อบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษทั  
              7.4 กรรมการไดเ้รียกใหผู้เ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ ใชเ้งินค่าหุน้ โดยจะเรียกคร้ังเดียวเตม็มูลค่าหรือไม่นอ้ยกวา่
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ร้อยละยีสิ่บหา้ ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได ้ และผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ทุกคนไดช้ าระเงินค่าหุน้เสร็จเรียบร้อย
แลว้ 
        
 

การด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเลิกและช าระบญัชีบริษทัจ ากดั  
ในกรณีท่ีบริษทัจ ากดันั้นไดต้กลงท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมรายการใด ๆ ท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้เป็นอยา่งอ่ืน หรือผูถื้อ
หุน้จะเลิกกิจการ ก็จะตอ้งไปด าเนินการขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมรายการนั้น ๆ หรือจดทะเบียนเลิกและ
เสร็จการช าระบญัชี ณ ส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัท่ีหา้งนั้นมีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่การจดทะเบียน
จดัตั้งและแกไ้ขเพิ่มเติมจะตอ้งด าเนินการตามวิธีและหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบของทางราชการได้
ก าหนดไว ้
     รายการจดทะเบียนท่ีบริษทัจะตอ้งจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติม  
         1. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิก่อนการตั้งบริษทั 
         2. มติพิเศษของบริษทัให้ 
                  (1) เพิ่มทุน 
                  (2) ลดทุน 
                  (3) ควบบริษทั 
         3. ควบบริษทั 
         4. แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิภายหลงัตั้งบริษทั 
         5. เพิ่มทุน 
         6. ลดทุน 
         7. กรรมการ 
         8. จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทั 
         9. ท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่และ/หรือส านกังานสาขา 
         10. ตราของบริษทั  
         11. รายการอ่ืนท่ีเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ 
    วิธีการจดทะเบียน มีขั้นตอนดงัน้ี  
         1. ในกรณีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั ใหผู้เ้ร่ิมก่อการหรือกรรมการของ
บริษทัจะตอ้งขอตรวจและจองช่ือบริษทัเสียก่อนวา่ 
             ช่ือท่ีจะใชน้ั้นจะซ ้าหรือคลา้ยกบัคนอ่ืนท่ีจดทะเบียนไวก่้อนหรือไม่ เม่ือจองช่ือไดแ้ลว้จะตอ้งขอจด
ทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ ภายใน 30 วนั 
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         2. ซ้ือค าขอและแบบพิมพจ์ากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือส านกังานบริการจดทะเบียนธุรกิจทั้ง 7 แห่ง 
หรือส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั 
         3. จดัท าค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอยืน่ต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจพิจารณา 
         4. ช าระค่าธรรมเนียมตามใบสั่งของเจา้หนา้ท่ี 
          
5. ถา้ประสงคจ์ะไดห้นงัสือรับรองรายการในทะเบียน ให้ยืน่ค าขอและช าระค่าธรรมเนียมต่อเจา้หนา้ท่ี  
         6. รับใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนและหนงัสือรับรองรายการในทะเบียนได้ 
    การลงลายมือช่ือของผูเ้ร่ิมก่อการหรือกรรมการ  
         1. ผูเ้ป็นผูเ้ร่ิมก่อการ หรือกรรมการจะตอ้งลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอ
ดว้ยตนเอง  
             จะมอบหมายบุคคลอ่ืนลงลายมือช่ือแทนไม่ได ้
         2. ผูเ้ร่ิมก่อการ หรือกรรมการ ผูข้อจดทะเบียนซ่ึงตอ้งลงช่ือในค าขอจดทะเบียน จะตอ้งลงลายมือช่ือต่อ
หนา้นายทะเบียนพร้อมแสดงตน้ฉบบั 
             บตัรประจ าตวั หรือ 
         3. ในกรณีท่ีผูเ้ร่ิมก่อการหรือกรรมการไม่สามารถลงลายมือช่ือต่อหนา้นายทะเบียนตาม ขอ้ 2. ใหผู้เ้ร่ิม
ก่อการหรือกรรมการลงลายมือช่ือ 
              ต่อหนา้สมาชิกเนติบฐัฑิตยสภา หรือทนายความก็ได ้
     สถานท่ีรับจดทะเบียน  
         1. ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร สามารถยืน่จดทะเบียนไดท่ี้ส านกังานบริการจด
ทะเบียนธุรกิจ 1-7 และส่วนจดทะเบียนกลาง  
             กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ถนนนนทบุรี 1 จงัหวดันนทบุรี หรือทางอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต ์
www.dbd.go.th  
         2. ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตภูมิภาค สามารถยืน่จดทะเบียนไดท่ี้ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้
จงัหวดันั้น ๆ ยกเวน้ จงัหวดันนทบุรี สมุทรปราการ และ 
             ปทุมธานี สามารถขอจดทะเบียนไดท้างอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต ์www.dbd.go.th อีกทางหน่ึง 
     หนา้ท่ีของบริษทัจ ากดั 
         1. บริษทัจ ากดั ตอ้งท างบการเงินอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือน โดยมีผู ้สอบบญัชีอยา่งนอ้ย
หน่ึงคนตรวจสอบ  
             แลว้น าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงินภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัปิดรอบปีบญัชี 
พร้อมทั้งยืน่งบการเงินต่อส านกับริการขอ้มูลธุรกิจ  
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             กรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือท่ีส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั ภายใน 1 เดือน นบัตั้งแต่วนั
อนุมติังบการเงิน ทั้งน้ีรวมถึงบริษทัท่ีแมว้า่จะยงัมิได ้
             ประกอบกิจการก็ตาม จะตอ้งส่งงบการเงินดว้ย มิฉะนั้นมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้
หม่ืนบาท 
         
  2. จดัท าบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้และใหน้ าส่งต่อส านกังานทะเบียน
หุน้ส่วนบริษทักรุงเทพมหานคร             
หรือท่ีส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัจงัหวดัแลว้แต่กรณี ภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ีประชุม มิฉะนั้นมี
ความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
          3. ตอ้งจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญั ภายหลงั 6 เดือน นบัแต่วนัจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล และจดั
ประชุมคร้ังต่อไปอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ทุกระยะเวลา 12 เดือน 
             มิฉะนั้น จะมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท อน่ึง ค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่
นั้น ใหล้งพิมพโ์ฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ี 
             อยา่งนอ้ยหน่ึงคราวก่อนวนันดัประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั และส่งทางไปรษณียต์อบรับไปยงัผูถื้อหุน้
ทุกคนท่ีมีช่ือในทะเบียนของบริษทั ก่อนวนันดัประชุม 
             ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เวน้แต่เป็นค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ เพื่อลงมติพิเศษใหก้ระท าการดงัวา่นั้น
ก่อนวนันดัประชุมไม่นอ้ยกว่า 14 วนั 
          4. ตอ้งจดัท าใบหุน้มอบใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั มิฉะนั้นมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึง
หม่ืนบาท  
          5. ตอ้งจดัท าสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั มิฉะนั้นมีความผิดตอ้งระวางโทษ ปรับไม่เกินสอง
หม่ืนบาท  
          6. บริษทัใดยา้ยท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ ตอ้งขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั มิฉะนั้น
จะมีความผิดตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
             ในกรณีนิติบุคคลไม่จดัส่งงบการเงินประจ าปีตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากนิติบุคคลจะมีความผิด
แลว้กรรมการผูจ้ดัการหรือกรรมการผูมี้อ านาจกระท า 
             การแทนนิติบุคคล ก็มีความผิดตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบันิติบุคคลดว้ย 
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2.3.2 กำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิม่ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (Value Added Tax)หรือVAT หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากฐานของมูลค่าสินคา้
หรือบริการท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจ าหน่ายสินคา้หรือการใหบ้ริการต่าง ๆ โดย
ผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีในการจดัเก็บจากผูบ้ริโภคสินคา้ หรือบริการนั้น ๆ 
 ค าวา่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง มูลค่าของส่วนท่ีเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและการจ าหน่าย
สินคา้หรือบริการ อาทิ โรงงานผลิตผา้ จะรับดา้ย ไหม ฝ้าย เป็นวตัถุดิบและ โรงงานผลิตเส้ือส าเร็จรูป จะรับ
ผา้จากโรงงานผลิตผา้เป็นวตัถุดิบในการผลิตเส้ือส าเร็จรูป จะรับมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตดงัน้ี 
 1  ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก าหนดเวลาการจดทะเบียน 
    ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดงัน้ี 
     1.1  ผูป้ระกอบการซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีมีรายรับเกิน 
กวา่ 1,800,000 บาทต่อปี ใหย้ืน่ค าขอจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีรายรับเกิน 1,800,000 บาท ต่อปี 
     1.2  ผูป้ระกอบการซ่ึงมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่าไดเ้ตรียมการเพื่อประกอบกิจการ
ขายสินคา้หรือให้บริการ ท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อนัเป็นเหตุให้ต้องมีการซ้ือสินคา้หรือรับ
บริการท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ก่อสร้างโรงงาน สร้างอาคารส านกังาน หรือติดตั้งเคร่ืองจกัร
ใหย้ืน่ค  าขอจกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 6 เดือนก่อนวนัเร่ิมประกอบกิจการเวน้แต่มีสัญญาหรือหลกัฐาน
จะด าเนินการก่อสร้างภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 
 2  วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
    การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 
    2.1  ยืน่แบบค าขอ ณ หน่วยจดทะเบียนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
    2.2  ยืน่แบบค าขอผา่นทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.rd.go.th 
 
 3  สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
     ผูป้ระกอบการยืน่ค  าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานท่ีดงัน้ี 
     3.1  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานสรรพากร 
พื้นท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
     3.2  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเพทมหานคร ให้ยื่น ณ ส านกังานสรรพากร
พื้นท่ีสาขาท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ และกรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องท่ีอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอท่ี
กรมสรรพากรมิไดจ้ดัอตัราก าลงัไวใ้หย้ืน่ ณ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเดิมท่ีเคยควบคุมพื้นท่ีนั้น 

http://www.rd.go.th/
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     3.3  กรณีสถานประกอบท่ีอยู่ในความดูแลของส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ให้ยื่น ณ 
ส านักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านส านักงานสรรพากรพื้นท่ี หรือส านักงานสรรพากรพื้นท่ี
สาขาสถานประกอบการตั้งอยูก่็ได ้
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (Value Added Tax)หรือVAT หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากฐานของมูลค่าสินคา้
หรือบริการท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจ าหน่ายสินคา้หรือการใหบ้ริการต่าง ๆ โดย
ผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีในการจดัเก็บจากผูบ้ริโภคสินคา้ หรือบริการนั้น ๆ 
 ค าวา่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง มูลค่าของส่วนท่ีเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและการจ าหน่าย
สินคา้หรือบริการ อาทิ โรงงานผลิตผา้ จะรับดา้ย ไหม ฝ้าย เป็นวตัถุดิบและ โรงงานผลิตเส้ือส าเร็จรูป จะรับ
ผา้จากโรงงานผลิตผา้เป็นวตัถุดิบในการผลิตเส้ือส าเร็จรูป จะรับมูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตดงัน้ี 
 
  
1  ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก าหนดเวลาการจดทะเบียน 
    ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดงัน้ี 
     1.1  ผูป้ระกอบการซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีมีรายรับเกิน 
กวา่ 1,800,000 บาทต่อปี ใหย้ืน่ค าขอจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีรายรับเกิน 1,800,000 บาท ต่อปี 
     1.2  ผูป้ระกอบการซ่ึงมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่าไดเ้ตรียมการเพื่อประกอบกิจการ
ขายสินคา้หรือให้บริการ ท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อนัเป็นเหตุให้ต้องมีการซ้ือสินคา้หรือรับ
บริการท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ก่อสร้างโรงงาน สร้างอาคารส านกังาน หรือติดตั้งเคร่ืองจกัร
ใหย้ืน่ค  าขอจกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 6 เดือนก่อนวนัเร่ิมประกอบกิจการเวน้แต่มีสัญญาหรือหลกัฐาน
จะด าเนินการก่อสร้างภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 
 2  วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
    การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 
    2.1  ยืน่แบบค าขอ ณ หน่วยจดทะเบียนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
    2.2  ยืน่แบบค าขอผา่นทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.rd.go.th 
 
 3  สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
     ผูป้ระกอบการยืน่ค  าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานท่ีดงัน้ี 
     3.1  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานสรรพากร 
พื้นท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
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     3.2  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเพทมหานคร ให้ยื่น ณ ส านกังานสรรพากร
พื้นท่ีสาขาท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ และกรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องท่ีอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอท่ี
กรมสรรพากรมิไดจ้ดัอตัราก าลงัไวใ้หย้ืน่ ณ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเดิมท่ีเคยควบคุมพื้นท่ีนั้น 
     3.3  กรณีสถานประกอบท่ีอยู่ในความดูแลของส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ให้ยื่น ณ 
ส านักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านส านักงานสรรพากรพื้นท่ี หรือส านักงานสรรพากรพื้นท่ี
สาขาสถานประกอบการตั้งอยูก่็ได ้
 
 
 
หรือก่ิงอ าเภอท่ีกรมสรรพากรมิไดจ้ดัอตัราก าลงัไวใ้ห้ยืน่ ณ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเดิมท่ีเคยควบคุม
พื้นท่ีนั้น 
 3.3  กรณีสถานประกอบท่ีอยู่ในความดูแลของส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ให้ยื่น ณ 
ส านักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่หรือจะยื่นผ่านส านักงานสรรพากรพื้นท่ี หรือส านักงานสรรพากรพื้นท่ี
สาขาสถานประกอบการตั้งอยูก่็ได ้
  
2.4  โครงงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 เทพธงชัย  เพี ยรโคตร ศึกษาเร่ือง บ ริการท าบัญ ชีของธุรกิจร้านจ าหน่ายอะไหล่

รถจกัรยานยนต ์(กรณีศึกษา : นายมาโนช มาลมณ์พนัธ์)  

ในการศึกษาสรุปผลว่า เจา้ของกิจการมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเพราะไดท้ราบถึงผลการ

ด าเนินงานของกิจการท่ีแท้จริงโดยมีวิธีการท าบัญชีอย่างเป็นนั้นตอน ท าให้เจา้ของกิจการมีการวางแผน

การเงินและการบริหารการเงินของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณมาโนช มาลมัณ์พนัธ์ ได้มีความ

คิดเห็นต่อการบริการท าบญัชีของนักศึกษาซ่ึงอยู่ในระดบัดีมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการ

สร้างความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ และทกัษะวิชาชีพมาประยุกต์ใช้เขา้กับกิจการท่ีบริการท าบญัชีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งน้ียงัได้น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีในการจดัท าเอกสารใน

ถูกตอ้งตามหลกับญัชีมีการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลให้มีความ

น่าสนใจและมีความเขา้ใจใหง้่ายขึ้นอีกดว้ย 
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 กญัชรจ สุขแจ่ม ศึกษาเร่ือง การท าบญัชีธุรกิจขายเส้ือผา้ (กรณีศึกษา : ร้านขายเส้ือผา้ คุณถวิล 

ทิวนัทา) 

ในการศึกษาสรุปผลว่า เจ้าของกิจการท่ีร่วมโครงการบริการท าบญัชีในคร้ังน้ีมีความพึง

พอใจอย่างมากเพราะไดท้ราบถึงฐานะทางการเงินท่ีแทจ้ริงของกิจการท่ีท าอยู่อย่างถูกตอ้งวิธี ท าให้เจา้ของ

กิจการสามารถบริหารการเงินและส่ิงต่าง ๆ ภายในกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณถวิลได้ตอบ

แบบสอบถามและมีความคิดเห็นต่อการบริการท าบญัชีซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์น

การให้ความรู้เก่ียวกบัวิชาต่าง ๆ และทกัษะวิชาชีพมาประยกุตใ์ชใ้นการท าโครงการและบริการสังคมอย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่นการออกแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการท าบญัชี คือ สมุดรายวนัทัว่ไป , บญัชีแยกประเภท, งบ

ทดลอง ,กระดาษท าการ 6 ช่อง, งบก าไรขาดทุน ,งบแสดงฐานะการเงิน , ใบส าคัญรับ ,ใบส าคัญจ่าย, 

ใบเสร็จรับเงิน,มาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานดา้นบญัชีมาใชใ้นการท าเอกสารให้มีความสวยงามเรียบร้อย

และถูกตอ้งตามหลกัวิธี การน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาใช้ในการน าเสนอขอ้มูลให้เขา้ใจ

ไดง้่ายขึ้นอีก 

 
นนัธชา มาโต ศึกษาเร่ือง การจดัท าบญัชีธุรกิจร้านขายผลไม้ (กรณีศึกษา: นางสมจิตร ดวง

ชอุ่ม) 

ในการศึกษาสรุปผลวา่ เจา้ของกิจการใหค้วามร่วมมือในการบริการจดัท าบญัชีคร้ังน้ีเจา้ของ

กิจการมีความพึ่งพอใจเป็นอย่างยิ่งเพราะได้ทราบถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการท่ี

แทจ้ริงโดยมีวิธีท าบญัชีอย่างเป็นขั้นตอน ท าให้เจา้ของกิจการมีการวางแผนทางการเงินและบริหารการเงิน

ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคุณสมจิตร ดวงชอุ่ม ได้มีความคิดเห็นต่อการบริการท าบัญชีของ

นกัศึกษาอยูใ่นระดบัดีซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการสร้างความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ และทกัษะวิชาชีพ

มาประยุกต์ในการท าโครงการและบริการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพโดยการน าวงจรบัญชี 9 ขั้นมา

ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจการท่ีบริการท าบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพคร้ังน้ีและยงัได้น าเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีในการจดัท าเอกสารในถูกต้องตามหลกับัญชีมีการน าโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint 2010 มาใช้ในการน าเสนอขอ้มูลให้มีความน่าสนใจและมีความเขา้ใจให้ง่ายขึ้นอีก

ดว้ย 
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บทท่ี 3 

 
 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

 

  การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบติังานจริงทางดา้นบญัชี คณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือก
ประกอบการธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินคา้ โดยจดัตั้งบริษทัจ าลอง คือ บริษทั ผา้ไหมไทยจ ากดั ซ่ึงท าการผา้
ไหมไทย โดยมีรายการคา้เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และ เดือนกนัยายน  
  คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัจ าลองและบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชีโดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

1. บริษทั และระยะเวลา 
2. การจดัตั้งบริษทัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. การเร่ิมก่อตั้งบริษทัจ าลอง 
4. การจดัท าบญัชีตามวงจรบญัชี 

 
1. บริษัท และระยะเวลำ 
 

บริษัท  
บริษทัผา้ไหมไทยจ ากดั 119  หมู่ท่ี  1  แขวงบางจากเขตพระโขนงจ.กรุงเทพมหานคร   10260   ซ้ือ-

ขายผา้ไหมไทย 
 
ระยะเวลำ 
จดัท าบญัชีตามวงจรบญัชี เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และ เดือนกนัยายน พ.ศ.2562 
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2. กำรจัดตั้งบริษัทและกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิม่ 
 

กำรจัดตั้งบริษัท 
 ขั้นตอนการด าเนินการในการจดัตั้งบริษทัของบริษทั ผา้ไหมไทย จ ากดั มีดงัน้ี 
  1. ผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทัผา้ไหมไทย จ ากดัมีจ านวน 3 คน 
  2. ด าเนินการจองช่ือนิติบุคคลผา่นทาง Internet โดยลงทะเบียนท่ี www.dbd.go.th 
  3. เม่ือได้รับอนุญาตให้ใช้ช่ือแล้วจึงท าการจัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ โดยดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจาก www.dbd.go.thจากนั้นท าการกรอกขอ้มูลลงไป เสร็จแลว้น าไปยื่นกบันาย
ทะเบียน 
  4. เม่ือท าการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิแลว้บริษทัเราจึงท าการเปิดจองซ้ือหุน้ทั้งหมด
เป็นจ านวน 10,000 หุน้ 
  5. ออกหนงัสือนดัประชุมผูล้งช่ือเขา้ซ้ือหุน้เพื่อประชุมจดัตั้งบริษทั 
  6. เรียกเก็บค่าหุ้นจากผูซ้ื้อหุน้ เม่ือเก็บครบแลว้ก็ท าการจดัท าค าขอจดเบียนจดัตั้งบริษทั โดย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารท่ีตอ้งใช้จาก www.dbd.go.th จากนั้นท าการกรอกขอ้มูลลงไปจนครบถว้น 
แลว้น าไปยืน่ต่อนายทะเบียน 
 เอกสารทั้งหมดท่ีบริษทัผา้ไหมไทยจ ากดั จ าเป็นตอ้งเตรียมและจดัท าในการจดัตั้งบริษทั มีดงัน้ี 
  1. หนงัสือค าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั (แบบ บอจ.1) 
  2. หนงัสือรับรอง 
  3. หนงัสือบริคณห์สนธิ 
  4. รายละเอียดวตัถุประสงค ์(แบบ ว.1) 
  5. ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูเ้ร่ิมก่อการทุกคน 
  6.รายการจดทะเบียนจดัตั้ง (แบบ บอจ.3) 
  7. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) 
  8. หนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั 
  9. ส าเนารายงานการประชุมตั้งบริษทั 
  10. ส าเนาขอ้บงัคบั 
  11. ส าเนารายช่ือผูเ้ร่ิมก่อการและเขา้ช่ือซ้ือหุน้ 
  12. ส าเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (แบบ บอจ.5) 
  13. หลกัฐานการช าระค่าหุน้ 
  14. แบบ สสช.1 

http://www.dbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/
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  15. หนงัสือมอบอ านาจ 
  16. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีบริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป  
 วิธีกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิม่ 

ขั้นตอนในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษทั ผา้ไหมไทยจ ากดั มีดงัน้ี  
  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภ.พ.01 ค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม www.rd.go.th 
  2. ท าการกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์ม ภ.พ.01 
  3. ยืน่แบบ ภ.พ.01 ณ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีเขตคลองเตย 
3. กำรเร่ิมก่อตั้งบริษัทจ ำลอง 

ขั้นตอนในการเร่ิมก่อตั้งบริษทัจ าลอง ( บริษทั ผา้ไหมไทยจ ากดั ) มีดงัน้ี 
 1. เร่ิมจากการเลือกสมาชิกในกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มเราจะมีกนั 3 คน 
  2. จบัฉลากวา่จะไดท้ าบริษทัจ าลองในหวัขอ้ธุรกิจอะไร กลุ่มเราจบัได ้“ ธุรกิจซ้ือ-ขาย
สินคา้ ” 
  3. ประชุมกนัวา่บริษทัของเราจะซ้ือ-ขายสินคา้ชนิดไหนโดยเราตกลงกนัวา่จะซ้ือ-ขาย
เก่ียวกบั “ผา้ไหมไทย” 
  4. เม่ือรู้วา่จะซ้ือ-ขายสินคา้ชนิดไหนแลว้ ก็มาท าการตั้งช่ือบริษทั ออกแบบโลโกบ้ริษทั หา
ท่ีอยูบ่ริษทั จดัท าโครงสร้างองคก์ร แคตตาลอ็ค และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของบริษทั 
  5. วางแผนแบ่งงานกนัตามความเหมาะสม 
 6. จากนั้นลงมือท างานตามท่ีตนไดรั้บมอบหมาย โดยงานท่ีตอ้งท ามีดงัน้ี 

6.1 จดัท าหนงัสือเสนอโครงการ 
   6.2 ท าการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   6.3จดัท ารายการคา้ของเดือนท่ี 1 และเดือนท่ี 2 
   6.4 ท าการลงบญัชีต่าง ๆ ของทั้ง 2 เดือน 
  6.6 ท าเอกสารประกอบ เช่น ใบก ากบัภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบขอซ้ือ ใบสั่งซ้ือ บิล

ค่าใชจ่้าย ฯลฯ 
 6.7 จดัท า Powerpointในการน าเสนอ 
  6.8 จดัท าเล่มฟ้า 
  6.9 จดัท าแฟ้มใหญ่จ านวน 2 แฟ้ม 
 7. ท าการ Present Project 
 8. น างานทั้งหมดส่งใหก้บัอาจารย ์ 
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4. กำรจัดท ำบัญชีตำมวงจรบัญชี 
 
หลกักำรบันทึกบัญชี 
 การบนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต หรือดา้นซา้ยของบญัชีเพื่อบนัทึกการเพิ่มขึ้นหรือลดลง และการ
บนัทึกบญัชีทางดา้นเครดิต หรือดา้นขวาของบญัชี เพื่อบนัทึกการเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยอยูบ่นหลกัการ
แนวคิดทางการบญัชีสมการบญัชี และ หลกัการบญัชีคู่อนัจะน าไปสู่ผลการวิเคราะห์รายการคา้ และการ
บนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต และดา้นเครดิตในท่ีสุด 
 บญัชี (account) จึงเป็นท่ีจดบนัทึกรายการเพิ่มขึ้น และลดลงของสินทรัพยห์น้ีสิน หรือส่วนของ
เจา้ของ โดยจ าแนกเป็น บญัชีเงินสด บญัชีลูกหน้ีบญัชีเจา้หน้ีบญัชีรายไดค้่าบริการ บญัชีเงินเดือน เป็นตน้ 
ส าหรับรูปแบบของบญัชีเป็นรูปตวัทีเรียกวา่ บญัชีรูปตวัที ซ่ึงมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ ช่ือบญัชี ดา้นซา้ย
เรียกวา่ ดา้น 
เดบิต และดา้นขวาเรียกวา่ ดา้นเครดิต แสดงไดด้งัน้ี 
 

ช่ือบญัชี 
ดา้นซา้ย หรือดา้นเดบิต 
(left or debit side) 
ดุลดา้นเดบิต 
(debit balance) 

ดา้นขวา หรือดา้นเครดิต 
(right or credit side) 

ดุลดา้นเครดิต 
(credit balance) 

 
 บัญชีรูปตัวที เป็นบัญชีมาตรฐาน ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบของรายการค้าท่ีมีต่อบัญชีแต่ละ
รายการเพื่อบนัทึกการเพิ่มขึ้น หรือลดลงทางดา้นเดบิต หรือดา้นเครดิตของแต่ละบญัชีและผลรวมของแต่ละ
ดา้น เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัจะไดย้อดคงเหลือ ถา้คงเหลือดา้นเดบิต หรือ ดุลดา้นเดบิต หมายถึงยอดรวม
ด้านเดบิตสูงกว่าด้านเครดิต และถ้ามียอดคงเหลือด้านเครดิต หรือ ดุลด้านเครดิต หมายถึงยอดรวมด้าน
เครดิตสูงกวา่ดา้นเดบิต 
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วงจรบัญชี 
 วงจรบญัชี คือ ล าดบัขั้นตอนการท าบญัชี เร่ิมจากการบนัทึกเอกสารรายการคา้ต่างๆท่ีเกิดขึ้นกับ
กิจการลงในสมุดบญัชีและสรุปผลรายงานทางการเงินของแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงในแต่ละงวดบญัชี 
นักบัญชีตอ้งท างานซ ้ ากันทุกรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อวตัถุประสงค์ให้ได้ผลการด าเนินงาน และสถานะ
ทางการเงินเพื่อใช้ในการวางแผนและตดัสินใจของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล มีล าดับ
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  การวิเคราะห์รายการคา้ 
 2.  บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 3.  การผา่นรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภท 
 4.  จดัท างบทดลอง 
 5.  บนัทึกรายการปรับปรุง 
 6.  จดัท ากระดาษท าการ 
 7.  จดัท างบการเงิน 
 8.  ปิดบญัชี 
 9.  จดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี 
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รายการคา้ 

สมุดรายวนัขั้นตน้ 

บญัชีแยกประเภท 

งบทดลอง 

รายการปรับปรุง 

กระดาษท าการ 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 

งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

รายการปิดบญัชี 

แผนผงัวงจรบญัชี 
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รำยกำรค้ำ 
 หมายถึง รายการท่ีกิจการน ามาบนัทึกบญัชีเพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัท างบการเงินต่างๆซ่ึงทางการ
บญัชีเรียกว่ารายการทางบญัชีเป็นเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดการโอนหรือการแลกเปล่ียนระหว่างหน่วยของบญัชี
หรือบุคคลท่ีมีผลต่อ สินทรัพยห์น้ีสินและส่วนของเจา้ของท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลง 
 อธิบายไดว้่ารายการคา้นั้นเป็นรายการทางบญัชีท่ีมีการเคล่ือนยา้ยละหว่างบญัชีรวมไปถึงบุคคล
อ่ืนๆ ดว้ยซ่ึงการบนัทึกนั้นจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของบญัชีโดยตรงไม่ว่าจะเป็นสินทรัพยห์น้ีสินและ
ส่วนของเจา้ของ ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งไรก็ตามจะมีการเพิ่มขึ้นหรือวา่สดลงจะท าให้ยอดทั้งสอง
ในสมการบญัชีนั้นมีความสมดุลกนัทั้งสองฝ่ังแต่ในรายการบญัชีนั้นอาจจะไม่เท่ากนัก็ไดอ้ย่างเช่นจะมีการ
บนัทึกทางดา้นสินทรัพย2์ รายการและบนัทึกทางดา้นส่วนของเจา้ของรายการเดียว 
 รายการค้านั้ นมีความส าคัญเพราะว่าเป็นการรวบรวมผลการด าเนินการของกิจการในเบ้ืองต้น
ก่อนท่ีจะท าการวิเคราะห์รายการบญัชีส าหรับรายการบญัชีนั้นจะเป็นการบญัชีทุกเหตุการณ์ต่างๆท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งทางธุรกิจสามารท่ีจะกระทบต่อเงินมีการเปล่ียนแปลงในงบดุลอย่างเช่น การน าเงินมาลงทุนเป็น
การท าให้สินทรัพยน์ั้นเพิ่มขึ้น และท าให้ส่วนของเจา้ของนั้นเพิ่มขึ้นเช่นกันดงัจากท่ีเราไดศึ้กษาทางด้าน
สมการบญัชีมาแลว้การไดรั้บค่าสินคา้หรือว่าบริการก็จะท าให้สินทรัพยเ์พิ่มขึ้นและส่วนของเจา้ของเพิ่มขึ้น
เช่นกนันั้นก็คือตวัอยา่งรายการท่ีมีผลท าให้เกิการเปล่ียนแปลงทางบญัชีของกิจการแต่ถา้ไม่มีผลเก่ียวขอ้งกบั
กิจการเช่นพนงังานยืมเงินกนัเองหรือวา่เอาเงินเดือนตวัเองท่ีไดรั้บไปแลว้ซ้ือน ้ามนัรถส่วนตวัก็ไม่ไช่รายการ
คา้เพราะไม่มีผลกระทบทางดา้นบญัชีของกิจการเป็นแค่ของส่วนตวั 
 เพราะฉะนั้นรายการจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกิจการทางตรงสามารถท่ีจะวดัตีเป็นมูลค่าหน่วย
เงินตราในทางธุรกิจมีการโอนถ่ายหรือวา่เปล่ียนแลงของหน่วยบญัชีของทั้งสองและมีความสมดุล 
 
สมุดรำยวันข้ันต้น 
  สมุดรายวนัขั้นตน้ (book of original entry) หมายถึง สมุดรายวนั (journal) ใช้บนัทึกรายการคา้ท่ี
ผ่านการวิเคราะห์รายการคา้แลว้ เป็นการบนัทึกรายการเป็นอนัดบัแรกโดยเรียงล าดบัตามเวลาก่อนหลงัของ
รายการท่ีเกิดขึ้น สมุดรายวนั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 สมุดรำยวันเฉพำะ (special journal) เป็นสมุดท่ีใช้บันทึกรายการค้าขั้นต้นต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นเป็นประจ า หรือเกิดซ ้ากนัเป็นจ านวนมาก สมุดรายวนัประเภทน้ี ไดแ้ก่ 
  1.1.1 สมุดรายวนัซ้ือ (purchase journal)สมุดท่ีใช้บนัทึกรายการเก่ียวกับการซ้ือสินค้า
เป็นเงินเช่ือเท่านั้น ถา้ซ้ือสินทรัพยม์าใชง้าน เป็นเงินเช่ือจะบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป หลกัฐานท่ีใชใ้นการ
บนัทึกบญัชี คือ ใบก ากบัสินคา้การซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือทุกรายการจะบนัทึกในสมุดรายวนัซ้ือส้ินเดือนจึงจะ
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รวมยอดผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งและ ในแต่ละวนัท่ีเกิดรายการใหผ้า่นไปบญัชีแยก
ประเภทเจา้หน้ีรายตวัดว้ยทุกคร้ังรูปแบบของสมุดรายวนัซ้ือสินคา้ 

 1.1.2 สมุดรายวันขาย (sale journal)ใช้บันทึกเฉพาะรายการขายสินค้าเป็นเงินเช่ือ
เท่านั้น  ส้ินเดือนจึงรวมยอดในแต่ละช่อง  ผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป  และผ่านบญัชีลูกหน้ีราย
ตวัในแต่ละวนัท่ีเกิดรายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ   เอกสารท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี  คือ  ส าเนา
ใบก ากบัสินคา้และส าเนาใบก ากบัภาษีถา้กิจการออกใบก ากบัภาษีดว้ย   แต่ถา้กิจการมีสินทรัพยท่ี์ใชแ้ลว้เกิด
ความลา้สมยัหรือตอ้งการสินทรัพยใ์หม่  จึงขายสินทรัพยเ์ก่านั้นออกไปโดยขายเป็นเงินเช่ือ    กรณีเช่นน้ี
จะตอ้งบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป 
  1.1.3 สมุดรายวนัส่งคืน (purchase returns journal)สมุดใช้บันทึกรายการเก่ียวกับการ
ส่งคืนสินคา้หรือขอส่วนลดภายหลงัการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ ในกรณีท่ีสินคา้ท่ีซ้ือมาเกิดการช ารุดหรือไม่
ตรงตามท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ หลกัฐานท่ีใช้บันทึกบัญชี คือ ใบส่งคืนหรือใบขอลดหน้ี (Debit Memo) แต่ถา้ซ้ือ
สินทรัพยเ์ป็นเงินเช่ือ แลว้ส่งคืน สินทรัพยน์ั้นหรือขอส่วนลด จะตอ้งบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปใน
กรณีท่ีมีการส่งคืนสินคา้นอ้ยรายการ  อาจจะบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป 

1.1.4 สมุดรายวนัรับคืน (sale returns journal)สมุดท่ีใชบ้นัทึกรายการเก่ียวกบัการรับคืน
สินคา้ เน่ืองจากช ารุดเสียหาย เส่ือมคุณภาพ หรือไม่ตรงตามท่ีซ้ือ ผูซ้ื้ออาจไม่ส่งสินคา้คืนมาแต่ขอลดราคา
ในสินคา้นั้นก็ได้ การรับคืนสินคา้หรือการให้ส่วนลดท่ีบันทึกในสมุดเล่มน้ีตอ้งเกิดภายหลงัการขายเช่ือ
เท่านั้น เอกสารท่ีใช้เป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี คือ Credit Memorandum เรียกสั้น ๆ ว่า Credit Memo 
ซ่ึงกิจการจะออกใหย้อดลูกหน้ีและภาษีขายลดลง  
  1.1.5 สมุดรายวนัรับเงิน (cash receipts journal)สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้เก่ียวกบัการรับ
เงินสดของกิจการ คือเป็นสมุดรายวนัเฉพาะเล่มหน่ึง ใช้เก่ียวกบัรับเงินเท่านั้น ไม่ว่าจะรับเงินสดหรือเช็คก็
ตาม เม่ือน าเช็ค ธนาณัติหรือ ดราฟตไ์ปฝากธนาคาร ก็จะบนัทึกการจ่ายเงินสดเอกสารท่ีประกอบการบนัทึก
บญัชี คือ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดรวมทั้งรับเช็คของลูกคา้เพื่อน าฝากธนาคาร การน าเงินฝากธนาคาร และ
การถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนัรับเงินจะบันทึกรายการโดย เดบิต เงินสด เงินฝากธนาคารหรือ
ส่วนลดจ่ายเท่านั้นในวนัส้ินเดือนบัญชีทุกบญัชี จะรวมยอดและผ่านรายการแยกประเภททัว่ไปคร้ังเดียว 
ส่วนลูกหน้ีรายบุคคลจะตอ้งผ่านบญัชีแยกประเภทย่อยลูกหน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกในช่องบญัชีอ่ืน ก็
ตอ้งผา่นไปบญัชีแยกประเภททนัทีดา้นเครดิตตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการขึ้น และใส่เลขท่ีบญัชีในช่องเลขบญัชี 
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    สมุดรายวนัรับเงิน      หนา้… 

ว. 
ด. 
ป. 
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บญัชีอ่ืนๆ 

✓ 
จ านวน
เงิน 

เลขท่ี
บญัชี 

จ านว
นเงิน 

             

ตารางท่ี 1 
 

 1.1.6 สมุดรายวนัจ่ายเงิน (cash payment journal)สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ท่ีเก่ียวกบัการ
จ่ายเงินทุกกรณีไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค   เหมาะส าหรับกิจการขนาดใหญ่ท่ีมีรายการคา้เป็นจ านวน
มาก  หลกัการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัจ่ายเงินจะเหมือนกบัการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัรับเงิน การ
น าเงินฝากธนาคารและการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนัจ่ายเงินจะบนัทึกรายการท่ีเครดิตเงินสด เงิน
ฝากธนาคารหรือส่วนลดรับเท่านั้น ในวนัส้ินเดือนบญัชีจะรวมยอดรวมและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท
ยอ่ยเจา้หน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกในช่องบญัชีอ่ืนก็ตอ้งผา่นไปบญัชีแยกประเภททนัทีดา้นเดบิต ตามวนัท่ี
ท่ีเกิดรายการขึ้นและใส่เลขท่ีบญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี 
       สมุดรายวนัจ่ายเงิน              หนา้… 

ว. 
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ป. 
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✓ 
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นเงิน 

เลขท่ี
บญัชี 
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นเงิน 

             

ตารางท่ี  2 
  1.2 สมุดรำยวันท่ัวไป (general journal)เป็นสมุดท่ีใช้บันทึกรายการคา้ต่างๆ ขั้นตน้ท่ีไม่
อาจบนัทึกในสมุดรายวนัเฉพาะไดห้รือกรณีกิจการไม่มีสมุดรายวนัเฉพาะ จะใช้สมุดรายวนัทัว่ไป บนัทึก
รายการคา้ทุกรายการ ส าหรับรายการท่ีน ามาบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
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  1.2.1 รายการเปิดบญัชีเพื่อบนัทึกรายการเม่ือลงทุนคร้ังแรกของกิจการหรือบนัทึกยอด
ยกมาของบญัชีสินทรัพยห์น้ีสิน และส่วนของเจา้ของ ในวนัเร่ิมงวดบญัชีใหม่ 
  1.2.2 รายการค้าต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในแต่ละวนั ส าหรับกรณีไม่มีสมุดรายวนัเฉพาะไว้
ส าหรับรายการนั้น ๆ 
  1.2.3รายการปรับปรุงบญัชีและรายการปิดบญัชี 
 

สมุดรำยวันท่ัวไป  

พ.ศ. 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

        

        

ตารางท่ี  3 
 
กำรบันทึกรำยกำรในสมุดรำยวันท่ัวไป 
 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป มีขั้นตอนการบนัทึกรายการ ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์รายการคา้ท่ีจะน ามาบนัทึกว่าจะเดบิต หรือเครดิตบญัชีอะไรบา้ง ดว้ยจ านวนเงินเท่าไร
แลว้ตรวจสอบวา่จ านวนเงินรวมดา้นของบญัชีดา้นเดบิตเท่ากบัจ านวนเงินรวมของบญัชีดา้นเครดิต 
 2. บนัทึกวนัเดือนปีท่ีเกิดรายการในช่องวนัท่ี โดยปีเขียนไวส่้วนบนสุดของช่อง บรรทดัต่อมาเขียน
เดือน และวนัท่ี ตามล าดบั การบนัทึกรายการต่อ ๆ ไป ไม่ตอ้งเขียน ปีเดือนท่ีซ ้ า ๆ หรือวนัท่ีซ ้ ากนัอีก เวน้แต่
ขึ้นเดือนใหม่ หรือวนัใหม่ 
 3.ในช่องรายการ ให้เขียนช่ือบญัชีดา้นเดบิตชิดกบัช่องวนัท่ี เขียนจ านวนเงินไว ้ในบรรทดัเดียวกนั
ในช่องเดบิต ถา้มีบญัชีดา้นเดบิตมากกวา่ 1 บญัชีใหเ้ขียนเรียงใหต้รงกนัในบรรทดัถดัมา 
 4. เขียนช่ือบญัชีดา้นเครดิตในบรรทดัถดัมา เยื้องไปทางขวาและถา้มีบญัชี ด้านเครดิตมากกว่า1 
บญัชี ใหเ้ขียนเรียงล าดบัในบรรทดัต่อมา 
 5.เขียนค าอธิบายรายการอย่างย่อในบรรทัดถัดมา โดยให้มีใจความครอบคลุมถึงมูลเหตุของ
รายการนั้นอยา่งสมบูรณ์และเขียนใหชิ้ดเส้นช่องวนัท่ี 
 6.ขีดเส้นคั่นรายการในบรรทัดถัดมาในช่องรายการ เพื่อแสดงว่าได้บันทึกรายการนั้ นเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ 
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บัญชีแยกประเภท 
บัญชีแยกประเภท (Ledger Account) คือ สมุดบญัชีท่ีใชส้ าหรับบนัทึกรายการต่อจากสมุดรายวนั

ขั้นตน้ ในวนัส้ินเดือนจากรายการในสมุดรายวนัซ้ือสินคา้และสมุดรายวนัส่งคืนสินคา้และจ านวนท่ีไดล้ด
ดว้ยยอดจ านวนเงินรวมของแต่ละบญัชี ประกอบดว้ย บญัชีซ้ือสินคา้ บญัชีภาษีซ้ือ บญัชีเจา้หน้ีการคา้และ
บญัชีส่งคืนสินคา้ ซ่ึงแยกบญัชีไวเ้ป็นหมวดหมู่ มี 2 ชนิด คือ  

1. สมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (general ledger)เป็นสมุดบญัชีเล่มหลกัของกิจการท่ีใช้บนัทึก
รายการท่ีผ่านมาจากสมุดบญัชีขั้นตน้(สมุดรายวนั) และเป็นท่ีรวบรวมของบญัชีแยกประเภทสินทรัพยบ์ญัชี
แยกประเภทหน้ีสิน บญัชีแยกประเภทส่วนของเจ้าของ บัญชีแยกประเภทรายได้ และบัญชีแยกประเภท
ค่าใชจ่้าย 
กำรบันทึกรำยกำรในสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
 เม่ือบนัทึกรายการท่ีเกิดขึ้นในสมุดบญัชีขั้นตน้ หรือสมุดรายวนัแลว้ ขั้นตอนต่อไป คือ การบนัทึก
รายการในสมุดบญัชีแยกประเภท โดยการผ่านบญัชี (posting) จากสมุดรายวนัไปยงัสมุดบญัชีแยกประเภท
ทัว่ไป 
   1. การผา่นบญัชี 
   การผ่านบัญชีเป็นขั้นตอนการผ่านรายการจากสมุดรายวนัไปยงัสมุดบัญชีแยกประเภท
ทัว่ไปตามแต่ละช่ือบญัชีท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นสมุดรายวนั วิธีการผา่นบญัชีส าหรับแต่ละบญัชีมีขั้นตอน ดงัน้ี 
    1.1. เขียนช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชีหรือรหสับญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการเปิดตามผงับญัชี 
    1.2. ลงวนัท่ีและลงจ านวนเงินทางดา้นเดบิตตามจ านวนเงินท่ีลงดา้นเดบิตของบญัชีช่ือ
เดียวกนัท่ีลงไวใ้นสมุดรายวนั 
    1.3. ใสjช่ือบญัชีท่ีอยูด่า้นตรงกนัขา้มในช่องรายการ 
    1.4. ใส่เลขท่ีหนา้ของสมุดรายวนัท่ีบนัทึกรายการนั้นลงในช่องหนา้บญัชี 
    1.5. ลงเลขท่ีบัญชี (รหัสบัญชี) ของบัญชีแยกประเภท ลงในช่องเลขท่ีบัญชีในสมุด
รายวนั ซ่ึงเป็นการบนัทึกไวเ้พื่อไดท้ราบวา่ไดผ้า่นรายการบญัชีน้ีแลว้ 
    1.6. เปิดบัญชีแยกประเภทด้านเดบิตจนครบ แล้วเปิดบัญชีด้านเครดิตทีละบัญชีใน
ลกัษณะเดียวกัน เพียงแต่จะน าจ านวนเงินท่ีลงไวด้้านเครดิตในสมุดรายวนัไปลงในช่องจ านวนเงินด้าน
เครดิตในบญัชีแยกประเภท 
   2. การหายอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 เม่ือผา่นรายการทุกรายการจากสมุดรายวนัไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปเรียบร้อยแลว้ขั้นตอนต่อไป 
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คือ การค านวณยอดคงเหลือหรือยอดดุลของทุกบญัชีในสมุดบญัชีแยกประเภท ดว้ยดินสอ (pencil footing)
และน ายอดดุลของทุกบญัชีไปจดัท างบทดลองซ่ึงผลรวมของยอดคงเหลือของทุกๆ บญัชีท่ีอยู่ดา้นเดบิตตอ้ง
เท่ากบัผลรวมของยอดคงเหลือของทุกๆบญัชีท่ีอยูด่า้นเครดิต 
   วิธีการค านวณหายอดดุลของบญัชีแยกประเภท 
     2.1 รวมยอดเงินดา้นเดบิตแลว้เขียนผลรวมดว้ยดินสอในบรรทดัถดัมาของช่องจ านวน
เงินดา้นเดบิต 
    2.2 รวมยอดเงินด้านเครดิตแลว้เขียนผลรวมนั้นด้วยดินสอในบรรทัดถดัมาของช่อง
จ านวนเงินดา้นเครดิต 
    2.3 หาผลต่างของผลรวม ทั้งดา้นเดบิต และดา้นเครดิต เขียนจ านวนสุทธิดว้ยดินสอลง
ช่องรายการของดา้นท่ีมียอดรวมมากกว่าถา้ผลรวมดา้นเดบิตมากกว่าผลรวมดา้นเครดิต เรียกว่า บญัชีมียอด
ดุลดา้นเดบิต (debit balance) และถา้ผลรวมดา้นเครดิตมากกว่าผลรวมดา้นเดบิต เรียกว่า บญัชีมียอดดุลดา้น
เครดิต (creditbalance) 
    2.4 ยอดคงเหลือของบญัชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททัว่ไป ตามปกติจะปรากฏ
ยอดดุลทางดา้นเดบิต หรือเครดิต สรุปไดด้งัน้ี 
     2.4.1 บญัชีสินทรัพย ์ มียอดดุลทางดา้นเดบิต 
     2.4.2 บญัชีหน้ีสิน  มียอดดุลทางดา้นเครดิต 
     2.4.3 บญัชีส่วนของเจา้ของ  มียอดดุลทางดา้นเครดิต 
     2.4.4 บญัชีรายได ้ มียอดดุลทางดา้นเครดิต 
     2.4.5 บญัชีค่าใชจ่้าย  มียอดดุลทางดา้นเดบิต 
    2.5 กรณีบญัชีใดมีผลรวมดา้นเดบิตเท่ากบัผลรวมดา้นเครดิต แสดงว่าไม่มียอดคงเหลือ 
ควรเขียนเลข “0” ไวท้างดา้นยอดดุลปกติของบญัชีประเภทนั้นดว้ยดินสอ 
รูปแบบของบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

 
   ช่ือบญัชี..................     เลขท่ี........ 

พ.ศ. 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 
(1)  (2) (3) (4)  (1)  (2) (3) (4)  
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ตารางท่ี 4 
 

   (1) ช่อง “วนั เดือน ปี” ใชบ้นัทึกวนั เดือน ปีท่ีรายการคา้นั้นเกิดขึ้นตามล าดบัก่อนหลงั 
   (2) ช่อง “รายการ” ใชบ้นัทึกช่ือบญัชีท่ีอยูด่า้นตรงขา้มท่ีเก่ียวขอ้ง 
   (3) ช่อง“หนา้บญัชี” ใชบ้นัทึกการอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาของรายการวา่มาจากสมุดบญัชีขั้นตน้
เล่มใด หนา้อะไรและกลบัไปบนัทึกเลขท่ีบญัชีท่ีช่องเลขท่ีบญัชีในสมุดบญัชีขั้นตน้ 
   (4) ช่อง “จ านวนเงิน” ใชบ้นัทึกจ านวนเงินในดา้นเดบิต หรือดา้นเครดิต ตามดา้น และ
จ านวนเงินท่ีผา่นมาจากสมุดบญัชีขั้นตน้ 
 2. สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (subsidiary ledger)เป็นสมุดบัญชี แยกประเภท ท่ีช่วยแสดง
รายละเอียดมากขึ้น ประกอบดว้ย 
  2.1 สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยเจ้ำหนี้  (account payable ledger) เป็นสมุดบัญชีแสดง
รายละเอียดเจ้าหน้ีเป็นรายบุคคล สามารถรวบรวมรายละเอียดเจ้าหน้ีรายบุคคลทั้งหมด ซ่ึงจะมียอดรวม
เท่ากบับญัชีเจา้หน้ีการคา้ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 

สมุดบัญชีแยกประเภทเจ้ำหนี ้
ช่ือเจา้หน้ี………………….. 
พ.ศ. รายการ หนา้ 

บญัชี 
เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. บาท สต. 
          

ตารางท่ี 5 
 2.2 สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยลูกหนี้  (accounting receivable ledger) เป็นสมุดบัญชีแสดง
รายละเอียดลูกหน้ีเป็นรายบุคคล สามารถรวบรวมรายละเอียดลูกหน้ีรายบุคคลทั้งหมด ซ่ึงจะมียอดรวม
เท่ากบับญัชีลูกหน้ีการคา้ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
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สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ 
ช่ือลูกหน้ี…………………… 
พ.ศ. รายการ หนา้ 

บญัชี 
เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. บาท สต. 
          

ตารางท่ี 6 
งบทดลอง 
 งบทดลอง (trail balance) หมายถึง รายงานท่ีแสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททัว่ไปทุก
บญัชีของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อแสดงว่าการบนัทึกรายการบญัชีทั้งดา้นเดบิต และดา้นเครดิตของ
บญัชีต่าง ๆเป็นไปตามหลกัการบญัชีคู่และยงัเป็นการช่วยในการจดัท างบการเงินของแต่ละงวดบญัชี รูปแบบ
ของงบทดลอง มีดงัน้ี 

 
ช่ือกิจการ…………………….. 

งบทดลอง 
วนัท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............. 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

      

ตารางท่ี 7 
 ประโยชน์ของงบทดลอง 
 งบทดลอง ซ่ึงประกอบด้วย บญัชีสินทรัพย ์บญัชีหน้ีสิน บญัชีส่วนของเจา้ของ บญัชีรายไดแ้ละ
บญัชีค่าใชจ่้าย โดยบญัชีสินทรัพยแ์ละบญัชีค่าใชจ่้ายจะมียอดดุลอยูด่า้นเดบิต ส าหรับบญัชีหน้ีสิน บญัชีส่วน
ของเจา้ของและบญัชีรายไดจ้ะมียอดดุลอยู่ดา้นเครดิต ผลรวมของดา้นเดบิตจะตอ้งเท่ากบัผลรวมของดา้น
เครดิต ซ่ึงงบทดลองจะช่วยให้เห็นภาพรวมของรายการบัญชีทั้งหมด ซ่ึงสามารถสรุปประโยชน์ของงบ
ทดลอง ไดด้งัน้ี 
  1.1 ช่วยพิสูจน์วา่การบนัทึกบญัชีหรือการผา่นบญัชีไดท้ าถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีคู่ 
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  1.2 สามารถตรวจสอบไดว้า่เก็บยอดดุลของทุกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่ 
  1.3 ช่วยใหก้ารหาท่ีผิดพลาดของการท าบญัชีง่ายขึ้น 
  1.4ท าใหก้ารจดัท างบการเงินง่าย สะดวกและรวดเร็วยิง่ขึ้น  
 ขั้นตอนในกำรจัดท ำงบทดลอง 
 การจดัท างบทดลองมีขั้นตอน ดงัน้ี 
  2.1. เขียนช่ือกิจการ วนั เดือน ปีท่ีจดัท างบทดลอง 
  2.2. เขียนช่ือบญัชีเรียงล าดบับญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
  2.3. เขียนเลขท่ีบญัชีหรือรหสับญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี 
  2.4. ใส่จ านวนเงินของทุกบญัชีท่ีมียอดดุลอยู่ดา้นเดบิตลงในช่องเดบิต และใส่จ านวนเงิน
ของทุกบญัชีท่ีมียอดดุลอยูด่า้นเครดิตลงในช่องเครดิต 
  2.5. รวมยอดเงินดา้นเดบิต และดา้นเครดิตในงบทดลอง ซ่ึงผลรวมของจ านวนเงินทั้งสอง
ดา้นตอ้งเท่ากนั 
 
กำรปรับปรุงรำยกำรบัญชี(Adjusting  Entries) 
 ขั้นตอนในการบนัทึกรายการทางบญัชี ท่ีเร่ิมจากการบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปหรือ
สมุดรายวนัเฉพาะ ผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป และบญัชีแยกประเภทย่อยรายตวัลูกหน้ี  รายตวั
เจา้หน้ี หายอดคงเหลือในบญัชีต่างๆ  แลว้น ามาจดัท างบทดลอง เพื่อเตรียมท่ีจะจดัท างบแสดงฐานะการเงิน
ต่อไปนั้น  ในวนัส้ินงวดบญัชีมกัจะมีบญัชีรายได ้ค่าใชจ่้ายสินทรัพย ์หรือหน้ีสินบางรายการท่ีตวัเลขยงัไม่
เป็นปัจจุบนัเน่ืองจากการคาบเก่ียวในการท าด าเนินงานระหวา่งปีก่อน ปีปัจจุบนัและปีหนา้ เพราะฉะนั้นก่อน
จดัท างบแสดงฐานะการเงินตอ้งจดัท ารายการปรับปรุงบญัชี เพื่อให้ไดต้วัเลขท่ีถูกตอ้งเป็นของงวดปัจจุบนั
จริงเท่านั้น 
 การปรับรายการท่ีบนัทึกในวนัส้ินงวดบญัชี เพื่อแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไดบ้นัทึก
ไวใ้นระหว่างงวดบัญชีให้ถูกต้อง ก่อนท่ีจะน ายอดคงเหลือไปสรุปผลในงบก าไรขาดทุน ในการแก้ไข
เปล่ียนแปลงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายบางรายการมีผลกระทบต่อสินทรัพย ์และหน้ีสินของกิจการดว้ย 
 1. รายการปรับปรุงบญัชีจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การปรับปรุงบญัชีประเภทรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย และการปรับปรุงบญัชีประเภทสินทรัพย ์ดงัน้ี 
  1.1การปรับปรุงบญัชีแยกประเภทรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  ไดแ้ก่  
  1.1.1  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (Accrued  Expenses) 
   1.1.2  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (Prepaid  Expenses) 
   1.1.3  รายไดค้า้งรับ (Accrued  Income) 
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   1.1.4  รายไดรั้บลวงหนา้ (Deferred  Income) 
  1.2การปรับปรุงบญัชีประเภทสินทรัพย ์ ไดแ้ก่ 
   1.2.1  ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 
   1.2.2  หน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful  Accounts and Allowance 
for Doubtful  Account) 
   1.2.3  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies  Used) 
  
 1.1กำรปรับปรุงประเภทรำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
  ค่าใชจ่้ายของกิจการเม่ือถึงก าหนดการจ่ายค่าใชจ่้ายแลว้ แต่กิจการยงัไม่ไดไ้ปจ่ายงินอาจจะ
เน่ืองมาจากมีความไม่ลงตวัของเง่ือนไขการจ่ายเงิน เช่น ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดจ่าย ณ 
วนัท่ีกิจการปิดบญัชีปกติคือวนัท่ี 31  ธนัวาคม ของทุกปีจึงถือเป็นดอกเบ้ียคา้งจ่าย หรือค่าสาธารณูปโภคซ่ึง
กิจการใช้ประโยชน์แล้ว แต่ยงัไม่ได้เรียกเก็บเงินถือเป็นค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ในวนัส้ินปีจึงตอ้งท า
รายการปรับปรุงบญัชีโดยใชห้ลกัเกณฑพ์ึงรับพึงจ่ายในการบนัทึกบญัชี 
   1.1.1ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (Accrued  Expenses) 
   คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้ในงวดบญัชีปัจจุบนัแต่ยงัไม่ไดจ่้ายเงิน กิจการจะจ่ายเงินในงวด
บญัชีต่อไป ถือเป็นหน้ีสินของกิจการในงวดบญัชีปัจจุบนั จะตอ้งบนัทึกบญัชีโดยเดบิตค่าใชจ่้าย และเครดิต
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
  เดบิต   ค่าใชจ่้าย XX 
    เครดิต ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย XX  
    
   1.1.2ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ (Prepaid  Expenses) 
   คือ ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายในงวดบญัชีปัจจุบนัแต่ไดร้วมค่าใชจ่้ายของงวดบญัชีปีหนา้ส่วนหน่ึงไว้
ดว้ยจ านวนท่ีใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนัถือเป็นค่าใชจ่้าย อีกจ านวนหน่ึงจะใชป้ระโยชน์ในงวดบญัชีปีหนา้ถือ
เป็นสินทรัพยเ์รียกวา่ ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ การบนัทึกบญัชีสามารถบนัทึกได ้2 กรณี ดงัน้ี 
    
   กรณีท่ี 1บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายหลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุงเป็นค่าใช้จ่าย
ล่วงหนา้ (สินทรัพย)์  และการนบัระยะเวลาตอ้งเป็นของปีหนา้ (1 ม.ค. ของปีหนา้ - วนัครบสัญญา) 
  เดบิต   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ XX 
    เครดิต ค่าใชจ่้าย                                                      XX 
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   กรณีท่ี 2บนัทึกบญัชีเป็นสินทรัพย ์หลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุงเป็นค่าใชจ่้าย
และระยะเวลานบัปีปัจจุบนั (ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา - วนัส้ินงวดบญัชี) 
  เดบิต   ค่าใชจ่้าย XX 
    เครดิต ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  XX    
  1.1.3รำยได้ค้ำงรับ(Accrued  Income) 
  คือ รายไดข้องกิจการท่ีเกิดขึ้นในงวดบญัชีปัจจุบนัแต่ยงัไม่ไดรั้บเงิน จึงตอ้งปรับปรุงเป็น
รายไดค้า้งรับ ถือเป็นสินทรัพยใ์นงวดบญัชีปัจจุบนั จะบนัทึกบญัชีโดย    เ ด บิ ต   
รายไดค้า้งรับ XX 
    เครดิต รายได ้  XX   
    
   1.1.4รำยได้รับล่วงหน้ำ (Deferred  Income) 
  คือ รายไดท่ี้ไดรั้บมาแลว้ทั้งหมดในปีปัจจุบนั แต่ไดร้วมรายไดข้องปีหนา้ไวด้ว้ย จ านวนท่ี
เกิดขึ้นตามส่วนในปีปัจจุบนัถือเป็นรายได ้ส่วนอีกจ านวนหน่ึงจะเกิดขึ้นในปีหนา้ถือเป็นหน้ีสินของกิจการ 
เรียกวา่ รายไดรั้บล่วงหนา้ การบนัทึกบญัชีสามารถบนัทึกได ้2 กรณี ดงัน้ี 
    
   กรณีท่ี 1บนัทึกบญัชีเป็นรายไดห้ลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุงรายไดรั้บล่วงหนา้
นบัระยะเวลาของปีหนา้ ( 1 ม.ค. 25X7 - วนัครบสัญญา )  
   เดบิต   รายได ้ XX 
    เครดิต รายไดรั้บล่วงหนา้  XX 
  
   กรณีท่ี 2 บนัทึกบญัชีเป็นหน้ีสินหลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุงรายไดท่ี้เป็นของ
ระยะเวลานบัปีปัจจุบนั (ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา - วนัส้ินงวดบญัชี) 
   เดบิต   รายไดรั้บล่วงหนา้ XX 
    เครดิต รายได ้  XX 
   
  1.2กำรปรับปรุงบัญชีประเภทสินทรัพย์ 
   1.2.1 กำรปรับปรุงค่ำเส่ือมรำคำ (Depreciation) 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกิจการ ได้แก่ อาคาร ท่ีดิน และอุปกรณ์ท่ีกิจการใช้ในการ
ด าเนินงานจะเป็นสินทรัพยท่ี์มีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี ดังนั้นมูลค่าหรือประโยชน์ในการใช้งานของ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะลดลงไปทุกปี ยกเวน้ท่ีดินเพราะถือว่าท่ีดินให้ประโยชน์แก่กิจการโดยไม่สามารถ
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จ ากดัอายุได ้โดยปกติ เม่ือกิจการซ้ือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะบนัทึกในบญัชีดว้ยราคาทุนรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการท่ีจะท าใหสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้นอยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านได ้
การคิดค่าเส่ือมราคา ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองกันโยทั่วไปมีหลายวิธี แต่วิธีท่ีนิยมกันโดยทั่วไป คือวิธี
เส้นตรง (Straight  Line  Method) ซ่ึงมีวิธีการค านวณโดยพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 3 ประการ ดงัน้ี 
   1. ราคาทุนของสินทรัพย ์(Cost) หมายถึง ราคาสินทรัพยท่ี์ซ้ือมาบวกดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ี
ท าใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านได ้
   2. ราคาเศษซาก (Salvage) หมายถึง ราคาสุทธิของสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เม่ือหมดอายุการใช้งานหลังจากหักค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น 
   3. อายุการใช้งานโดยประมาณ (Estimated  Useful Life) หมายถึง ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะใช้
ประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้น ซ่ึงอาจจะก าหนดเป็นปีท่ีใช้งาน ชัว่โมงการท างาน หรือวิธีอ่ืนใด
ตามความเหมาะสมตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองกนัโดยทัว่ไป หรือตามท่ีก าหนดในประมวลรัษฎากร 
   
  วิธีเส้นตรง (Straight Line Method) ซ่ึงมีวิธีการค านวณดงัน้ี 

1.   ถ้ำก ำหนดเป็นอัตรำคงท่ี เช่น ก าหนดอตัราค่าเส่ือมราคาอาคาร 5% สินทรัพยถ์าวรอ่ืน 
10% จะค านวณโดย 
  
  ค่าเส่ือมราคาต่อปี =(ราคาสินทรัพย ์–ราคาซาก) x อตัราค่าเส่ือมราคา 
 

2.ก ำหนดเป็นอำยุกำรใช้งำน เช่น อาคารมีอาย ุ20 ปี รถยนต ์5 ปี จะค านวณโดย 
 

ค่าเส่ือมราคาต่อปี  =  
ราคาสินทรัพย−์ราคาซาก

จ านวนอายกุารใชง้าน (ปี)
  x  ระยะเวลาใชง้านปีท่ีคิดค่าเส่ือมราคา 

 
   อาจจะก าหนดเป็นร้อยละ (%) ของมูลค่าตน้ทุนก็ได ้เช่น คิดค่าเส่ือมราคาอาคาร 5% ต่อปี 
คิดค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน 20% ต่อปี เป็นตน้  
   
   1.2.2 กำรปรับปรุงหนีส้งสัยจะสูญ (Doubtful  debts) 
   โดยทัว่ไปธุรกิจส่วนใหญ่จะมีนโยบายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือเพื่อเพิ่มยอดขายให้มาก
ท่ีสุด แต่การขายสินคา้เป็นเงินเช่ือหรือการให้เครดิตแก่ลูกคา้มากเกินไป มกัจะมีความเส่ียงในเร่ืองการเรียก
เก็บเงินไม่ไดต้ามนโยบายท่ีก าหนดไว ้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการ หากมีลูกหน้ีการคา้จ านวน
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มากและหลงัจากติดตามทวง ถามหลายคร้ังแลว้ไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีไดกิ้จการสามารถตดัลูกหน้ีออกจาก
บญัชีเป็นหน้ีสูญ ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการได ้
   นอกจากนั้นกิจการบางแห่งจะประมาณหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีก่อนท่ีจะมีหน้ีสูญจริง
เกิดขึ้นก็สามารถท าได ้ในการศึกษาเร่ืองน้ีมีบญัชีท่ีควรทราบเก่ียวกบัการปรับ ปรุงหน้ีสงสัยจะสูญ ดงัน้ี 
   1. หน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful  debts)หมายถึง ลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได ้ถือเป็นบญัชี
ประเภทค่าใชจ่้ายของกิจการ 
   2. ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Account)หมายถึง จ านวนเงินท่ีกันไว้
ส าหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได ้ถือเป็นบญัชีปรับมูลค่าสินทรัพย ์จะแสดงหักจากบญัชีลูกหน้ีในงบ
แสดงฐานะการเงิน 
   3. หน้ีสูญ (Bad  debt) หมายถึง ลูกหน้ีการค้าของกิจการท่ีได้ติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุด
แลว้แต่ไม่ไดรั้บช าระหน้ี จึงตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีถือเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ 
 
   การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ กิจการคา้ท่ีมีการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือจ านวนมากๆในแต่ละปี 
หรือสถาบนัการเงินท่ีให้เครดิตเงินกูแ้ก่ลูกคา้เป็นจ านวนมาก จะนิยมท าการประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญ
เอาไวใ้นบญัชีทุกๆปี ทั้งท่ียงัไม่มีหน้ีสูญเกิดขึ้นจริง เป็นการยึดหลกัความไม่ประมาทในการบริหารจดัการ 
และทั้ งน้ีควรปฏิบัติตามกฎหมายทางภาษีอากรว่าด้วยเร่ืองของการตัดลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามประมวล
รัษฎากรดว้ย การประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญอาจท าไดโ้ดย  
   1. การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดขายเช่ือ หรือยอดขายรวมของกิจการ 
   เป็นวิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ โดยค านวณจากอตัราร้อยละของยอดขายเช่ือประจ าปี 
โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าในปีก่อนหน้านั้ นกิจการจะมีประมาณหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ล้วหรือไม่ การใช้วิธี
ประมาณจากยอดขายเช่ือถือว่าลูกหน้ีการค้าเกิดขึ้นจากการขายสินค้าเป็นเงินเช่ือ จึงใช้เป็นฐานในการ
ประมาณหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับงวด 
   2. การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดลูกหน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 
   เป็นวิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ โดยค านวณจากยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวด ดงันั้นยอด
บญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัส้ินปีจึงจะตอ้งมีจ านวนเท่ากบัอตัราร้อยละของลูกหน้ี ณ วนัส้ินปี ดงันั้น
การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญตามวิธีน้ีจึงตอ้งค านึงถึงบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีมียอดยกมายกมาจากปี
ก่อนๆดว้ย 
   การตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ  แบ่งเป็น 2 กรณี 
   1. การตดัจ าหน่ายตรง (direct write off Method) เป็นการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ ใน
กรณีท่ีกิจการมิไดท้ าการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีก่อนล่วงหนา้ เป็นลูกหน้ีท่ีทราบแน่นอน
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แลว้ว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงเป็นวิธีท่ีง่ายและสะดวกแต่เป็นวิธีท่ีไม่นิยมใช้ เพราะระยะเวลาของการเกิด
หน้ีสูญ อาจเป็นคนละงวดกบัยอดขายท่ีเกิดขึ้นก็ได ้จะบนัทึกบญัชีโดย 
   เดบิต   หน้ีสูญ XX 
    เครดิต  ลูกหน้ีการคา้  XX 
   
   2. วิธีประมาณหน้ีสงสัยจะสูญเป็นค่าใชจ่้ายประจ างวด (Allowance  Method) กิจการมีการ
ประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีแลว้ เม่ือมีการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญออกจากบญัชี การ
บนัทึกบญัชีจะตอ้งพิจารณาวา่เป็นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรหรือไม่ การบนัทึกบญัชีจะ
ท าได ้2 วิธีดงัน้ี 
   (1) การตัดลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามประมวลรัษฎากร หมายถึง การตัดหน้ีสูญตามท่ี
กฎหมายภาษีอากร จะลงบญัชีโดยการบนัทึกการตัดลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ และลดยอดบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญออกจากบญัชีทางดา้นเดบิต 
   เดบิต   หน้ีสูญ XX 
    เครดิต  ลูกหน้ีการคา้  XX 
    (บนัทึกการตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามกฎหมายภาษีอากร) 
    
   เดบิต   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ XX 
    เครดิต  หน้ีสงสัยจะสูญ  XX 
   (บนัทึกลดยอดบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 
   (2) กรณีตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญไม่เป็นไปตามประมวลรัษฏากรหรือตดัเป็นค่าใชจ่้ายตาม
กฎหมายภาษีอากรไม่ไดก้็สามารถบนัทึกบญัชีไดต้ามหลกัเกณฑท์างบญัชีท่ีรับรองกนัโดยทัว่ไปและเม่ือยื่น
ช าระภาษีอากรก็จะตอ้งปรับปรุงใหถู้กตอ้งตามประมวลรัษฎากร   
   
   1.2.3 วัสดุส้ินเปลืองใช้ไป (Supplies  Used) 
   วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป (Supplies  Used) วสัดุส้ินเปลืองหรือวสัดุส านักงาน เป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนของกิจการ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ผา้หมึกพิมพ์ดีด ฯลฯ กิจการจะบันทึกเข้าในบัญชี
สินทรัพย์ เม่ือกิจการน าออกไปใช้จะต้องท าการปรับปรุงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ เป็นบัญชีวสัดุ
ส้ินเปลืองใชไ้ป หรือวสัดุส านกังานใชไ้ป 
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ค านวณหาวสัดุส านกังานใชไ้ป ดงัน้ี 
วสัดุส านกังานตน้งวด     XX 

  บวก ซ้ือวสัดุส านกังานเพิ่ม    XX 
  วสัดุส านกังานท่ีมีทั้งส้ิน     XX 
  หกั วสัดุส านกังานปลายงวด    XX 
  วสัดุส านกังานใชไ้ป     XX 
หรือใชสู้ตรค านวณดงัน้ี 
 

วสัดุส านกังานใชไ้ป  =   วสัดุตน้งวด + ซ้ือระหวา่งงวด – วสัดุคงเหลือปลายงวด 
 
เม่ือค านวณแลว้ก็จะบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีเม่ือส้ินงวดโดย 
  เดบิต วสัดุส านกังานใชไ้ป  XX 
   เครดิต วสัดุส านกังาน  XX 
 
 บญัชี วสัดุส างานใชไ้ปถือเป็นค่าใชจ่้ายจะแสดงในงบก าไรขาดทุน 
 บญัชี วสัดุส างานคงเหลือปลายงวด ถือเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 
กระดำษท ำกำร 
 กระดาษท าการ (WorkSheet) หมายถึง แบบฟอร์มซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัเตรียมท างบ
การเงินให้สะดวก รวดเร็ว และไม่ผิดพลาดโดยกระดาษท าการจะมีดว้ยกนัหลายชนิด เช่น ชนิด 6 ช่อง  8 
ช่อง หรือ 10 ช่อง เป็นตน้ 
   
 ขั้นตอนกำรท ำกระดำษท ำกำร  
 1. ส่วนหวัของกระดาษท าการแบ่งเป็น 3 บรรทดั เขียนตามล าดบัดงัน้ี 
  บรรทดัท่ี 1 เขียนช่ือกิจการ 
   บรรทดัท่ี 2 เขียนวา่ กระดาษท าการ 
  บรรทดัท่ี 3 เขียนวา่ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีกระดาษท าการแสดง 
 2. น ายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทหรือลอกงบทดลองท่ีไดจ้ดัท าไวแ้ลว้มาแสดงในกระดาษ
ท าการช่องช่ือบญัชี ช่องเลขท่ีบญัชี ช่องงบทดลอง แลว้รวมเงินช่องเดบิตและเครดิต ซ่ึงทั้ง 2 ช่องจะตอ้ง
เท่ากนั 
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 3. น าจ านวนเงินในช่องงบทดลองไปใส่ท่ีช่องงบก าไรขาดทุน ช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 
  3.1 บญัชีหมวดสินทรัพย ์ น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นเดบิต  
  3.2 บญัชีหมวดหน้ีสิน น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นเครดิต 
 3.3 บญัชีหมวดส่วนของเจา้ของ (ทุน) น าใส่ช่องงบแสดงฐานะการเงินดา้นเครดิต 
 3.4 บญัชีหมวดส่วนของเจา้ของ (ถอนใช้ส่วนตวั) น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน 
ดา้นเดบิต 
 3.5 บญัชีหมวดรายได ้น าไปใส่ในช่องงบก าไรขาดทุน ดา้นเครดิต 
 3.6 บญัชีหมวดค่าใชจ่้าย น าไปใส่ในช่องงบก าไรขาดทุน ดา้นเดบิต 
 4. รวมยอดเงินในช่องเดบิตและเครดิตของงบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน 
 5. หาผลต่างระหว่างช่องเดบิตและเครดิตของงบก าไรขาดทุนถา้ยอดรวมดา้นเครดิตมากกว่าดา้นเด
บิต ผลต่างก็คือก าไรสุทธิให้เขียนจ านวนเงินก าไรสุทธิในช่องก าไรขาดทุนดา้นเดบิตและในช่องงบแสดง
ฐานะการเงิน ดา้นเครดิต ถา้ยอดรวมดา้นเดบิตมากกว่าดา้นเครดิตผลต่างก็คือขาดทุนสุทธิ ให้เขียนจ านวน
เงินในช่องงบก าไรขาดทุนดา้นเครดิตและช่องงบแสดงฐานะการเงินดา้นเดบิต 
 6. รวมยอดเงินในช่องงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินดา้นเดบิตและดา้นเครดิตจะตอ้ง
เท่ากนั  
 รูปแบบของกระดำษท ำกำร 
 กระดาษท าการมีหลายชนิด เช่น กระดาษท าการ 6 ช่อง กระดาษท าการ 8 ช่อง กระดาษท าการ 10 
ช่อง และกระดาษท าการ 12 ช่อง จะเลือกใชแ้บบใดขึ้นอยูก่บัความตอ้งการและความจ า 
เป็นท่ีตอ้งใช ้ตามจ านวนและลกัษณะความยุง่ยากของรายการบญัชีท่ีเกิดขึ้นในแต่ละกิจการส าหรับรูปแบบท่ี
นิยมใชก้นั ไดแ้ก่ กระดาษค าตอบ 8 ช่อง และกระดาษค าตอบ แบบ 10 ช่องเน่ืองจากสามารถช่วยการจดัท า
งบการเงินกรณีท่ีกิจการมีรายการปรับปรุงบญัชี ณ วนัส้ินงวดดว้ย 
รูปแบบของกระดำษท ำกำร 8 ช่อง 

ช่ือกิจการ........................... 
กระดาษท าการ 

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

ช่ือบญัชี 

เลข
ท่ี
บญั
ชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบก าไรขาดทุน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

เดบิต 
เครดิ
ต 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 
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งบกำรเงิน 
 งบการเงิน(Financial Statement) คือ งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบญัชี
หน่ึง และแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงประกอบดว้ย งบก าไร
ขาดทุนจะวดัผลการด าเนินงานวา่มีก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเท่าใด ส่วนงบแสดงฐานะการเงินจะแสดงว่า
กิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเท่าใด งบก าไรขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงได ้
2 แบบ คือแบบบญัชีและแบบรายงาน 
 
 ประเภทของงบกำรเงิน 
 1.  งบก าไรขาดทุน 
 2.  งบแสดงฐานะการเงิน 
 

ประโยชน์ของงบกำรเงิน 
 งบการเงินจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลง
ฐานะการเงินของกิจการ โดยใช้ขอ้มูลฐานะทางการเงินในอดีต ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินหลาย
กลุ่มในการน าไปใชต้ดัสินใจเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ขอ้มูลจากงบการเงินจะช่วยให้ผูใ้ชง้บการเงินประเมิน
ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่ากับเงินสด ซ่ึงจะช้ีให้เห็นถึง
ความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินให้แก่ลูกจา้งและผูสิ้นคา้ การจ่ายดอกเบ้ีย การจ่ายคืนเงินกู ้และการ
แบ่งผลก าไรให้กบัเจา้ของรวมทั้งแสดงความสามารถหรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในการบริหาร
ทรัพยากรของกิจการ 
 
 งบก ำไรขำดทุน 
 งบก าไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement)หมายถึง งบท่ีแสดงผลการ
ด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ตอ้งไม่เกิน 1 ปี   เพื่อวดัผลการด าเนินงานของกิจการว่า
มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดม้าหักค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชี
นั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดห้ักค่าใชจ่้ายแลว้จะเป็นก าไรสุทธิ (Net Income or Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net 
Loss) เท่าใด  
 รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) หรืองวดบัญชี (Fiscal Period) ปกติจะ 12 เดือน แต่
กิจการอาจจะแสดงว่างวดละ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได ้แต่เพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีก็จะใช้
งวดบญัชี 1 ปี 

ตารางท่ี 8 
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 ในงบก าไรขาดทุนจะแสดงรายได ้(Revenues) และค่าใชจ่้าย (Expenses) การค านวณก าไรขาดทุน
ของกิจการจะท าไดโ้ดยการน ารายไดแ้ละค่าใชจ่้ายมาเปรียบเทียบกนั ถา้รายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้ายเรียกว่าก าไร
สุทธิ (Net Profit) ถา้รายไดต้ ่าค่าใชจ่้ายเรียกวา่ ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) 
  
 ส่วนประกอบของงบก ำไรขำดทุน 
  1.1  รายได ้
  1.2  ค่าใชจ่้าย 
  1.3  ก าไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ 
  
 1.1  รำยได้ (Revenues)หมายถึงค่าตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บจากการด าเนินงาน เช่น การขายสินคา้ 
หรือการบริการให้แก่ลูกคา้ รวมทั้งผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ดอกเบ้ียรับจากการลงทุนพันธบัตร
รัฐบาลหรือการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษทัอ่ืน และเงินปันผลรับจากการลงทุน เป็นตน้ รายได้ค่าตอบแทน
ดงักล่าวอาจได้รับเงินสด สินทรัพยอ่ื์น ๆ หรือสิทธิอ่ืน ๆ เช่นลูกหน้ีการคา้ (จากการขายสินคา้หรือบริการ
เป็นเงินเช่ือ) หรือ รายไดค้า้งรับ เช่น ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินปันผลคา้งรับเป็นตน้ 
 รายไดอ้าจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1.1  รายไดจ้ากการด าเนินงาน (Operating Revenues) ไดแ้ก่รายไดจ้ากการขายสินคา้หรือการ
ใหบ้ริการซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัจากการด าเนินงานปกติของกิจการ 
  1.1.2  รายไดอ่ื้น (Other Revenues) ไดแ้ก่ดอกเบ้ียรับรายไดเ้งินปันผลและก าไรจากการจ าหน่าย
สินทรัพย ์(สินทรัพยซ่ึ์งเลิกใชง้านแลว้) เป็นตน้ 
  
 1.2  ค่ำใช้จ่ำย (Expenses) หมายถึงตน้ทุนท่ีเกิดจากการผลิตการจดัหาสินคา้หรือ 
ค่าบริการต่าง ๆเพื่อก่อใหเ้กิดรายได ้
  ค่าใชจ่้ายอาจจ าแนกตามหนา้ท่ีงานโดยแบ่งเป็น 6 ประเภทคือ 
  1.2.1  ตน้ทุนขาย (Cost of Goods Sold)หมายถึงตน้ทุนของสินคา้ส่วนท่ีขายไประหวา่งงวด 
  1.2.2  ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses)หมายถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการขายสินคา้หรือบริการเพื่อส่งเสริมให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเช่นค่าโฆษณา ค่านายหน้า
พนกังานขายเงินเดือนฝ่ายขายค่าขนส่งออก (ค่าขนส่งสินคา้ไปใหก้บัลูกคา้) เป็นตน้ 
  1.2.3  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (Administrative Expenses) หมายถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ส่วนท่ีนอกเหนือจากค่าใชจ่้ายในการขายเช่นเงินเดือนฝ่ายบริหารค่าเบ้ียประกนัภยัสินทรัพยค์่าเช่าค่าน ้าค่าไฟ
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ค่าโทรศพัทค์่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์และหน้ีสงสัยจะสูญ (ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเก็บเงิน
ไม่ได)้ เป็นตน้ 
  1.2.4  ค่าใชจ่้ายอ่ืน (Other Expenses)หมายถึงค่าใชจ่้ายซ่ึงไม่ไดเ้กิดขึ้นจากการ 
ด าเนินงานปกติของกิจการแต่อาจเกิดขึ้นบ่อยเช่นขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์ป็นตน้ 
  1.2.5  ต้นทุนทางการเงิน (Financial Costs)เป็นตน้ทุนเก่ียวกับการจดัหาเงินทุนมาใช้ในการ
ด าเนินงานเช่นดอกเบ้ียจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเป็นตน้ซ่ึงจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไร
ขาดทุนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินความสามารถของฝ่ายบริหาร 
  1.2.6  ภาษีเงินได ้(Income Tax)เป็นค่าใชจ่้ายท่ีกิจการตอ้งจ่ายให้รัฐบาลโดยค านวณภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากรซ่ึงอาจแตกต่างกนัตามลกัษณะธุรกิจและรูปแบบการจดัตั้งกิจการเช่น 
  - บุคคลธรรมดาเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรากา้วหนา้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  - นิติบุคคล เสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา 30% จากก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นตน้ 
  
  1.3  ก ำไรสุทธิ หรือ ขำดทุนสุทธิ 
  ถา้รายไดต้ ่ากวา่ค่าใชจ่้ายเรียกว่า ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) ถา้รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายเรียกวา่ก าไร
สุทธิ (Net Profit) ซ่ึงงบก าไรขาดทุนจะแสดงได ้2 แบบ คือ 
   1.  แบบบญัชี (Account Form) หรือแบบตวัT (T-Account)ซ่ึงแสดงค่าใช้จ่ายดา้นซ้าย และ
แสดงรายไดด้า้นขวา 
   2.  แบบรายงาน (Report Form)เป็นการแสดงรายการโดยแสดงบญัชีประเภทรายได้ก่อน
แลว้จึงแสดงประเภทค่าใชจ่้าย 
 
 1.  งบก าไรขาดทุนแบบบญัชี(Account Form) หรือแบบตวัT (T-Account) 
  วิธีจดัท างบก าไรขาดทุนแบบบญัชี มีขั้นตอนดงัน้ี 
  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) แสดงวา่มีผล “ก าไรสุทธิ” 
ใหบ้นัทึกก าไรสุทธิทางดา้นเดบิต 
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  ถา้ผลรวมดา้นเดบิต (ค่าใช้จ่าย) มากกว่าดา้นเครดิต (รายได)้ แสดงว่ามีผล “ขาดทุนสุทธิ” 
ใหบ้นัทึกผลขาดทุนสุทธิทางดา้นเครดิตแลว้ท าการรวมยอดเงินทั้ง 2 ขา้ง  จะตอ้งเท่ากนั ดงัต่อไปน้ี 
 

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี..............เดือน...........................พ.ศ. ............. 
สินคา้ตน้งวด XX - ขายสินคา้     XX - 
ซ้ือสินคา้                         XX    หกั  รับคืน                       XX        
บวก ค่าขนส่งเขา้XX   ส่วนลดจ่ายXX XX - 
                                        XX   ขายสุทธิ          XX - 
หกั   ส่งคืนXX   สินคา้คงเหลือปลายงวด           XX - 
ส่วนลดรับXX      
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 9 
1. แบบรายงาน (Report Form) 

2.1 งบก าไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียว (Single Step) 
  จะแสดงรายไดก่้อนและจึงจะแสดงค่าใชจ่้ายหกัลบกนัออกมาเป็นผลก าไร(ขาดทุน) ก่อน
หกัดอกเบ้ีย ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 
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ช่ือกิจการ.................................. 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา...............ส้ินสุดวนัท่ี......................... 
รำยได้:           
 ขายสุทธิ (งบประกอบ1)       XX 
 รายไดอ่ื้น ๆ 
  รายไดค้่าเช่า      XX 
  รายไดค้่าบริการ      XX XX 
 รวมรายได ้        XX 
ค่ำใช้จ่ำย: 
 ตน้ทุนขาย (งบประกอบ 2)      XX 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (งบประกอบ 3)    XX 
 รวมค่าใชจ่้าย        XX 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย       XX 
หกั  ดอกเบ้ียจ่าย         XX 
ก าไรสุทธิ        XXX 

ตารางท่ี 10 
 
 
 
 

งบประกอบ 1 ขำยสุทธิ 
ขายสินคา้         XX 
หกั  รับคืนสินคา้        XX 
ส่วนลดจ่าย        XXXX 
ขายสุทธิ          XX 
 
 
 

งบประกอบ 2 ต้นทุนขำย 
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สินคา้คงเหลือตน้งวด        XX 
ซ้ือสินคา้        XX   
บวก  ค่าขนส่งเขา้       XX 
         XX 
หกั    ส่งคืนสินคา้     XX 
ส่วนลดรับ      XX XX 
ซ้ือสุทธิ          XX 
สินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย        XX 
สินคา้คงเหลือปลายงวด        XX 
ตน้ทุนขาย         XX 
 

งบประกอบ 3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
เงินเดือน         XX 
ค่าเบ้ียประกนั         XX 
ค่าหน้ีสงสัยจะสูญ        XX 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน       XX 
รวม          XX 
 
 **หมายเหตุ งบก าไรขาดทุนแบบบญัชีนั้น กฎหมายไม่ไดก้  าหนดรูปแบบไว ้แต่กิจการคา้จะแสดง
เพื่อใหดู้งบก าไรขาดทุนไดง้่ายขึ้น ส่วนงบก าไรขาดทุนแบบรายงานนั้น กฎหมายไดก้ าหนดรูปแบบขั้นเดียว 
และหลายขั้น แต่ไม่ได้ก าหนดให้ใช้ในกิจการเจ้าของคนเดียว ฉะนั้น จึงจดัท า งบก าไรขาดทุนโดยอาศยั
รูปแบบของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน 
 

2.2  งบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้น (Multiple Steps)จะแสดงก าไรขั้นตน้ ก าไรจากการขาย 
โดยแสดงทีละขั้นตอน ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 
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ช่ือกิจการ.................................. 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา................ส้ินสุดวนัท่ี............................... 
ขายสินคา้         XX 
หกั  รับคืน           XX 
ส่วนลดจ่าย        XXXX 
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   ค่ า
โฆษณา         XX   ค่าขนส่งออก
         XX   
 วสัดุส านกังานใชไ้ป       XX   
 ค่าเส่ือมราคา – …..       XX  
 รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      XX 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขาย        XX 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  
 รายได ้         XX 
 ค่าใชจ่้าย         XX XX 
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ก าไรสุทธิ           XX 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบแสดงฐานะทางการเงิน(Statement of Financial Position)หรืองบดุล(Balance Sheet)เป็นรายงาน
ทางการเงินท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินของกิจกรณีวนัส้ินงวดว่ากิจการมีสินทรัพยแ์ละหนีส้ินทั้งส้ินเป็น
จ านวนเท่าใดประกอบด้วยรายการใดบ้างและคงเหลือเป็นเงินทุนสุทธิหรือส่วนของเจ้าของกิจการเป็น
จ านวนทั้งส้ินเท่าใดการจดัท างบแสดงฐานะการเงินจะอาศยัหลกัความสัมพนัธ์ของสมการบญัชีคือสินทรัพย์
ทั้งส้ินจะตอ้งเท่ากบัยอดรวมของหนีส้ินทั้งส้ินและทุนเสมอ (งบการเงินน้ีจึงเรียกอีกอย่างว่า“งบแสดงฐานะ
การเงิน”) 
 โดยสมการบญัชีจะแสดงสินทรัพยไ์วท้างดา้นซ้ายมือและแสดงแหล่งท่ีมาของสินทรัพยค์ือหนีส้ิน
และทุนหรือส่วนของเจา้ของไวท้างดา้นขวามือของสมการและยอดรวมจ านวนเงินทั้งสองดา้นจะตอ้งเท่ากนั
ฐานะการเงินของกิจการจึงพิจารณาไดจ้ากส่วนเกินของสินทรัพยท่ี์มีมากกว่าหนีส้ินซ่ึงเรียกว่า“ทุน” หรือ
“ส่วนของเจ้าของ”  
  
 ส่วนประกอบของงบแสดงฐานะการเงินมีขอ้มูลส าคญั 3 ส่วนคือ   
 1.  สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง  ทรัพยากรท่ีอยู่ในความควบคุมของกิจการซ่ึงสามารถวดัมูลค่าได้
และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคตสินทรัพยอ์าจเป็นส่ิงท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตน
รวมทั้งสิทธิเรียกร้องต่าง ๆตวัอย่างสินทรัพยท่ี์มีตวัตน  ไดแ้ก่  เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ตัว๋เงินรับ  ลูกหน้ี
สินคา้  ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  เป็นตน้  ตวัอย่างสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน  ไดแ้ก่  ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร  สิทธิ
ท่ีจะใชช่ื้อและด าเนินธุรกิจ (แฟรนไชน์) เป็นตน้ 
 การจดัประเภทของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
  1.1  สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets)  หมายถึง  เงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์นท่ีคาดหมายได้
ว่าจะเปล่ียนเป็นเงินสดหรือขายหรือใช้หมดไปในระหว่างรอบระยะเวลาการด าเนินงานปกติของกิจการคือ  
12 เดือน 
   1.2  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (Non - Current Assets)  หมายถึง  สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะคงทน
ถาวร  เพื่อไวใ้ชใ้นการด าเนินงานตามปกติของกิจการ  และมีอายกุารใชง้านนานกว่า  1  ปี  ถือเป็นสินทรัพย์
ท่ีมีสภาพคล่องต ่ากว่าสินทรัพยห์มุนเวียน  เช่น  ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  เคร่ืองจกัร  เป็นต้น  ซ่ึงเป็นตัว
สนบัสนุนใหกิ้จการสามารถไปเพื่อก่อใหเ้กิดรายได ้
 2.  หนี้สิน (Liabilities)  หมายถึง  ภาระผูกพนัของกิจการท่ีจะตอ้งจ่ายช าระให้แก่บุคคลอ่ืนโดย
อาจช าระดว้ยเงินสดสินทรัพยอ่ื์นหรือการให้บริการหรือประโยชน์อ่ืนใดในอนาคตตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลง
กนัไว ้

ตารางท่ี 11 
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การจดัประเภทของหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
  2.1  หน้ีสินหมุนเวียน (Current Liabilities)  หมายถึง  หน้ีสินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายใน1 ปี
นบัจากวนัส้ินงวดไดแ้ก่เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเจา้หน้ีการคา้เงินกูย้ืมท่ีจะถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปีและ
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน  เช่น  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  รายไดรั้บล่วงหนา้  เป็นตน้ 
   2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Non - Current Liabilities)  หมายถึง  หน้ีสินท่ีมีก าหนดช าระ เกิน
กวา่ 1 ปีนบัจากวนัส้ินงวด  ไดแ้ก่  ตัว๋เงินจ่ายระยะยาว  หุน้กู ้ เงินกูย้มืระยะยาว  รวมทั้งหน้ีสินท่ีไม่เขา้เกณฑ์
การจดัประเภทเป็นหนีส้ินหมุนเวียนขา้งตน้ 
 3.  ทุน (Capital หรือส่วนของเจ้ำของ (Owner's Equity) หมายถึงสิทธิเรียกร้องของผูล้งทุนท่ีมี
ต่อสินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหักหนีส้ินทั้งส้ินแลว้รายการเก่ียวกับส่วนของเจ้าของ ในงบแสดงฐานะ
การเงินอาจแตกต่างกนัตามประเภทของธุรกิจในท่ีน้ีจะแสดงตวัอย่างงบเฉพาะแสดงฐานะการเงินของบริษทั
จ ากดัซ่ึงมีรายการเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของท่ีส าคญั 2 รายการคือทุนเรือนหุน้และก าไรสะสม 
 3.1  ทุนเรือนหุ้นหมายถึงหุ้นทุนของบริษทัซ่ึงจะตอ้งแบ่งออกเป็นหุ้นมูลค่าหุน้ละเท่า ๆกนัส าหรับ
บริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์ะก าหนดมูลค่าหุ้นเท่าใดก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่ต ่ากว่าหุ้นละ  5 
บาทแต่ส าหรับบริษทัมหาชนจ ากดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (ปรับปรุง  2544) ไดย้กเลิกการ
ก าหนดมูลค่าหุ้นขั้นต ่าแลว้ดังนั้นบริษทัมหาชนจ ากัดจะก าหนดมูลค่าหุ้นเท่าใดก็ได้เงินทุนของบริษทัจะ
เกิดขึ้นเม่ือบริษทัน าหุ้นออกจ าหน่ายผูท่ี้น าเงินมาลงทุนซ้ือหุ้นทุนของบริษทัจะมีฐานะเป็นเจา้ของกิจการ
เรียกว่า “ผูถื้อหุ้น” ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล (การท่ีบริษทัจ่ายเงินปัน
ผลใหก้บัผูถื้อหุน้ถือเป็นการแบ่งปันก าไรใหก้บัเจา้ของกิจการ) 
 3.2  ก าไรสะสมหมายถึงก าไรสุทธิของบริษทัท่ีสะสมมาตั้งแต่เร่ิมเปิดด าเนินการจนถึงปัจจุบนัโดย
ทุกวนัส้ินงวดบัญชีบริษทัจะต้องโอนผลก าไรขาดทุนสุทธิเข้าบัญชีก าไรสะสมไวก่้อนหลังจากนั้นเม่ือ
ตอ้งการใชเ้งินก าไรจึงจดัสรรจากบญัชีก าไรสะสมในภายหลงัเช่นการจดัสรรก าไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล
ให้กบัผูถื้อหุ้นหรือการจดัสรรก าไรสะสมเพื่อขยายกิจการเป็นตน้โดยการจดัสรรก าไรสะสมจะตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก่อนฝ่ายบริหารของบริษทัจึงจะด าเนินการได ้
วิธีท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินมี 2 แบบ คือ  แบบบญัชีและแบบรายงาน 
 แบบบัญชี (Account Form)จะแสดงรายการ 2 ด้าน คือ ด้านซ้ายแสดงสินทรัพย ์ด้านขวาแสดง
หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ ดงัน้ี 
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ช่ือกิจการ............................................. 

งบแสดงฐานะการเงิน 
วนัท่ี.............เดือน............................พ.ศ................. 

สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด                                       
ฝากธนาคาร 
สินทรัพย์ 
ลูกหน้ี                                    XX 

 
XX           
XX 

-- 
- 
- 

หนีสิ้นหมุนเวียน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร           
เจา้หน้ี 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 
XX  
XX 
XX 

-
- 
- 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ     XX   รายไดรั้บล่วงหนา้       XX - 
สินคา้คงเหลือ        XX - รวมหน้ีสินหมุนเวียน     XX - 
      
วสัดุส านกังาน         XX - หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       XX - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้         XX - เงินกูธ้นาคาร   
รายไดค้า้งรับ        XX - เงินกู-้บุคคล       XX - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน         XX - รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน       XX - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       XXX - ส่วนของผู้ถือหุ้น    XXX - 
ท่ีดิน                                            ทุนเรือนหุ้น                      XX   
อาคาร                                    XX         XX - ส่วนเกินมูลค่าหุน้             XX   
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม         XX   ก าไรสะสม      XX   
อุปกรณ์                                 XX        XX     
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม         XX   รวมส่วนของผูถื้อหุ้น XX - 
ค่าความนิยม                               
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   

     XX  
       XX     

    

XXX 
 

XXX 
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 แบบรายงาน  (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยเรียบเรียงบญัชีตามล าดบัของประเภทบญัชี
เป็นแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก าหนดให้ใช้ จึงเป็นแบบท่ียอมรับกันโดยทั่วไป ซ่ึงจะแสดงบัญชี
ประเภทสินทรัพยก่์อนแลว้จึงแสดงบญัชีประเภทหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
  
 วิธีท างบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงาน มีขั้นตอนดงัน้ี 
 (1) เขียนหัวงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ 
  บรรทดัท่ี 2 ค  าวา่ “งบแสดงฐานะทางการเงิน” 
  บรรทดัท่ี 3 วนัท่ี   
 (2) เขียนค าว่า “สินทรัพย”์ ก่ึงกลางกระดาษ แลว้เขียนช่ือบญัชีประเภทสินทรัพยเ์รียงตามล าดับ 
พร้อมจ านวนเงินแลว้รวมยอด 

 (3) เขียนค าว่า “หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ” ก่ึงกลางกระดาษ บรรทดัถดัไปเขียนค าว่า “หน้ีสิน” 
ชิดดา้นซ้ายมือ แลว้เขียนช่ือบญัชีประเภทหน้ีสินเรียงตามล าดบั พร้อมทั้งรวมยอด จากนั้นเขียนค าว่า “ส่วน
ของเจา้ของ” บรรทดัถดัไปโดยเขียนชิดดา้นซ้ายมือ แลว้แสดงส่วนของเจา้ของเช่นเดียวกบังบแสดงฐานะ
ทางการเงินแบบบญัชี 
รูปแบบงบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงานมีรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกิจการ............................................. 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี เดือน   พ.ศ. 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
 เงินสด        XX  

เงินฝากธนาคาร       XX  
ลูกหน้ี       XX    

             หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ      XX XX  
            สินคา้คงเหลือ       XX  
             วสัดุส านกังาน       XX 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้      XX  

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

อุปกรณ์       XX   
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม     XX XX  
ค่าความนิยม       XX 

 ค่าลิขสิทธ์ิ       XX  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       XX 
รวมสินทรัพย ์         XXX 

 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้นหมุนเวียน          
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร                  XX 
 เจา้หน้ีการคา้       XX 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย       XX 
 รายไดรั้บล่วงหนา้      XX 
 รวมหน้ีสินหมุนเวียน       XX 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน      
 เงินกู-้ธนาคาร       XX 
 เงินกู-้บุคคล       XX 
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน       XX 
 รวมหน้ีสินทั้งส้ิน       XX 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
 ทุนเรือนหุ้น       XX 
 ส่วนเกินมูลค่าหุน้      XX 
 ก าไรสะสม       XX 
 รวมส่วนของผูถื้อหุ้น       XX 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้       XXX 
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ตารางท่ี 13 
 

กำรปิดบัญชี 
 การปิดบญัชี คือ การท าให้ตวัเลขในบญัชีตรงกบัความเป็นจริง บญัชีรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายจะถูกปิด
ยอดคงเหลือ โอนไปบญัชีก าไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบญัชีก าไรขาดทุนจะโอนไปยงับญัชีทุนพร้อมๆ 
กบัยอดคงเหลือของบญัชี ถอนใชส่้วนตวั  กิจการสามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งของยอดคงเหลือจากบญัชีแยก
ประเภทไดโ้ดยการท างบทดลอง หลงัปิดบญัชี 
 
 
ขั้นตอน รำยกำร กำรบันทึกบัญชี เดบิต เครดิต 
1.  ปิดบญัชีสินคา้ตน้งวดซ้ือสินคา้และค่า

ขนส่งเขา้บญัชีตน้ทุนขาย(ปิดบญัชี
เก่ียวกบัตน้ทุนขายท่ีเดิมมียอดเดบิตเขา้
บญัชีตน้ทุนขาย) 

Dr. ตน้ทุนขาย 
       Cr. สินคา้ตน้งวด 
       ซ้ือสินคา้ 
       ค่าขนส่งเขา้ 

xx  
xx 
xx 
xx 

2. บนัทึกสินคา้ปลายงวดและบญัชีส่งคืน
สินคา้และส่วนลดรับเขา้บญัชีตน้ทุน
ขาย 

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 ลดดว้ยตน้ทุนขายขอ้
ท่ี 2) 

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

xx  
xx 
xx 
xx 
xx 
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5. ปิดบญัชีก าไรขาดทุนไปบญัชีดา้น
เครดิต(ถา้มีก าไร)หรือเขา้บญัชีก าไร
ขาดทุนดา้นเดบิต(ถา้ขาดทุน)*ก าไร
ขาดทุนในขั้นน้ีไดม้ากจาก ขั้นท่ี 3 ลบ
ดว้ยขั้นท่ี 4 

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

xx 
 
xx 

 
xx 
 
xx 

ตารางท่ี 14 
 

 
 
 
งบทดลองหลงัปิดบัญชี 
 งบทดลองหลงัปิดบญัชี (Post - closing  trial  balance)  คือ  งบทดลองท่ีท าขึ้นหลงัจากท่ีกิจการปิด
บญัชีเรียบร้อยแลว้  ประกอบไปดว้ย 
 1. สินทรัพย ์
 2. หน้ีสิน 
 3. ส่วนของเจา้ของ 

บริษทั....................................จ ากดั 
งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

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

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
ลูกหน้ีการคา้ 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
สินคา้คงเหลือ 
วสัดุส านกังาน 
รายไดเ้บด็เตลด็คา้งรับ 
ค่าเช่าจ่างล่วงหนา้ 
อุปกรณ์ส านกังาน 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
121 

XX 
XX 
XX 

 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

XX 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
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ค่าเส่ือราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 
เจา้หน้ีการคา้ 
เจา้หน้ีอ่ืน ๆ 
เจา้หน้ี-กรมาสรรพากร 
ดอกเบ้ียเงินกูค้า้งจ่าย 
เงินกู ้
ทุนเรือนหุ้น 
ก าไรสะสม 

122 
201 
202 
203 
204 
211 
301 
302 

 XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  XX - XX - 
ตารางท่ี 15 

 
ประเภทของรำยงำนภำษีมูลค่ำเพิม่ 
 1. รำยงำนภำษีขำย 
 เป็นแบบรายงานท่ีก าหนดให้ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท าขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการบนัทึกก
จ านวนภาษีขายของกิจการท่ีไดเ้รียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากลูกคา้ในแต่ละเดือนภาษีภาษีขายท่ีเกิดขึ้นใน
เดือนใด ก็ เป็นภาษีขายของเดือนนั้ น โดยพิจารณาได้จากวัน ท่ี ท่ีปรากฏในส าเนาใบก ากับภาษี ท่ี
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนออกให้แก่ลูกคา้ แบบของรายงานภาษีขายมีลกัษณะคลา้ยกับบญัชีแยกประเภท
รายได้จากการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีเพียงแต่มีช่อง “จ านวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม” 
เพิ่มขึ้นอีกช่องหน่ึง 
 รายงานส าคญัท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียน ตอ้งน าไปลงจ านวนภาษีขายในรายงานภาษีขายท าให้
ยอดภาษีขายแต่ละเดือนท่ีรายการเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นสูง ไดแ้ก่ ภาษีขายเน่ืองจาก 
 (1) การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการในราชอาณาจกัร รวมทั้งการส่งออก (ภาษีขาย = 0) 
 (2) การใหเ้ช่าซ้ือ 
 (3) การส่งมอบสินคา้ใหต้วัแทนเพื่อขาย (ฝากขาย) 
 (4) การน าสินค้าหรือบริการไปใช้เพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่เพื่อการประกอบกิจการท่ีต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 (5) หน้ีสูญท่ีไดรั้บคืน 
 (6) มีสินคา้ขาดจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบ 
 (7) มีสินคา้คงเหลือแหละหรือทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ ณ วนัเลิกกิจการแต่ไม่รวมถึง
สินคา้คงเหลือและทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการซ่ึงไดค้วบเขา้กนัหรือไดโ้อนกิจการทั้งหมดให้แก่กนั 



69 
 

 (8) การรับคืนสินคา้ท่ีช ารุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตวัอยา่ง ไม่ตรงตามค าพรรษา 
 (9) การลดราคาสินคา้หรือค่าบริการซ่ึงผิดขอ้ก าหนดท่ีตกลงกนั 
 (10) หน้ีสูญ ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามกฎหมาย 
 
 
หมายเหต ุ
 1. ผูป้ระกอบการจะตอ้งน าทั้งใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูปและใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ท่ีไดอ้อกมาลงใน
รายงานภาษีขาย แต่ใบก ากบัภาษีอย่างย่อให้ลงรายการในรายงานภาษีขายเฉพาะมูลค่าทั้งหมดต่อวนัท่ีไดรั้บ 
หรือพึงไดรั้บ ซ่ึงเกิดจากใบก ากบัภาษีอยา่งย่อโดยไม่ตอ้งระบุรายการสินคา้ แต่ใหห้มายเหตุว่า มูลค่าทั้งหมด
เกิดจากใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ล าดบัท่ีเท่าใดบา้ง 
 2. ใบเพิ่มหน้ีและใบลดหน้ีท่ีออกใหผู้ซ้ื้อจะตอ้งลงในรายงานภาษีขาย โดยใบเพิ่มหน้ี 
ไปบวกในรายงานภาษีขาย ส่วนใบลดหน้ีน าไปหกัจากรายงานภาษีขาย 
 

รายงานภาษีขาย 
เดือนภาษี......................................ปี........................................... 

ช่ือผูป้ระกอบการ...................................................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 
             

ช่ือสถานประกอบการ............................................................  ส านกังานใหญ่ สาขา 
     

ช่ื 

ใบก ากบัภาษ ี ช่ือผูซ้ื้อ
สินคา้/

ผูรั้บบริกา
ร 

เลขประจ าตวัผู ้
เสียภาษีอากร
ของผูซ้ื้อสินคา้/
ผูรั้บบริการ 

สถาน
ประกอบการ มูลค่า

สินคา้หรือ
บริการ 

จ านวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่

ม 
วนั 
เดือน 
ปี 

เล่มท่ี 
เลขท่ี 

ส านกังา
นใหญ่ 

สาขา 
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ตารางท่ี 16 
 รูปแบบรายงานภาษีขาย 

 1. ช่อง “วนั เดือน ปี” ใหก้รอกวนั เดือน ปี ของใบก ากบัภาษียกเวน้ 
  (1) การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการบางกรณี ใหก้รอก วนั เดือน ปี ของใบส าคญั 
  (2) การส่งออกสินคา้ ให้กรอกวนัท่ีช าระอากรขาออก หรือวนัท่ีกรมศุลกากรออกใบขนสินคา้ 
ขาออก ฯลฯ แลว้แต่กรณี 
 2. ช่อง “เล่มท่ี/เลขท่ี” ใหก้รอกเลขท่ีของใบก ากบัภาษี และเล่มท่ี ถา้มี ยกเวน้ 
  (1) ใบก ากบัภาษีท่ีออกโดยเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงิน ให้กรอกเลขท่ี และเลขรหัสเคร่ืองบนัทึก
การเก็บเงินท่ีกรมสรรพากรก าหนด โดยเพิ่มช่องอีกหน่ึงช่องก็ได ้
  (2) การขายสินคา้หรือใหบ้ริการบางกรณี ใหก้รอกเล่มท่ี/เลขท่ีใบส าคญั 
  (3) การส่งออกสินคา้ ใหก้รอกเลขท่ีใบขนสินคา้ขาออก ฯลฯ 
 3. กรณีไม่สามารถกรอกช่ือผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 
  (1) การขายสินคา้หรือการให้บริการบางกรณี ให้กรอกรายการตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เช่น 
สินคา้ขาดจากรายงานหรือส่งออกสินคา้ ฯลฯ 
  (2) การลงรายการโดยใช้หลกัฐานรายงานสรุปการขายประจ าวนั ให้กรอก “รายงานสรุปการ
ขายประจ าวนั” 
  (3) การขายน ้ ามันเช้ือเพลิงผ่านมิเตอร์หัวจ่าย ให้กรอก “รายงานแสดงรายละเอียดการขาย
น ้ามนั” 
  (4) กรณีอ่ืนๆ เช่น ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ใหก้รอก “ขายสินคา้หรือใหบ้ริการ” 
  4. ช่อง “เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูซ้ื้อสินคา้/ผูรั้บบริการ” ให้กรอกโดยระบุเลขประจ าตวั
ผูเ้สียภาษีอากรของผูซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามท่ีปรากฏในใบก ากบัภาษี
ตามมาตรา86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ท่ีออกใหผู้ซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการนั้น แลว้แต่กรณี 
 5. ช่อง “สถานประกอบการ” 
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  (1) ใหก้รอกโดยระบุสถานประกอบการของผูซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจด
ทะเบียนตามท่ีปรากฏไวใ้นใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล รัษฎากร  
ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีออกให้ผูซ้ื้อสินคา้หรือ
ผูรั้บบริการนั้น แลว้แต่กรณี 
  (2) ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นส านกังานใหญ่ จะใส่เคร่ืองหมายหรือเลข 0 จ านวนเท่าใด ใน
ช่องดงักล่าวเพื่อแสดงว่าเป็นช่องของส านักงานใหญ่ก็ได้ เช่น ใส่ เคร่ืองหมาย “✓”หรือเคร่ืองหมาย“” 
หรือใส่เลข “0” “00000” ในช่องส านกังานใหญ่ก็ได ้
  (3) ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นสาขา จะใส่เลขท่ีสาขาโดยจะมีเลข 0 จ านวนเท่าใด น าหน้า 
หรือไม่มีเลข 0 น าหนา้ก็ได ้เช่น “1” “01” หรือ “00001” 
      (4) ช่องรายการขอ้ความสถานประกอบการจะระบุรายการเฉพาะรายการ สถานประกอบการ 
โดยไม่แยกเป็นช่องรายการส านกังานใหญ่และสาขา ก็ได ้โดยรายการท่ีแสดงวา่เป็นส านกังานใหญ่จะตอ้งใช้
เลข 0 จ านวนห้าหลกัแทน (00000)และรายการของสาขาท่ี จะตอ้งใชเ้ลขจ านวนห้าหลกัตรงตามท่ีปรากฏใน
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ซ่ึงระบุว่าเป็นสาขาท่ี .. แทน เช่น กรณีสาขาท่ี 1 ให้ระบุเลขห้าหลกัเป็น 
“00001”  
 6. ให้ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดท ารายงานภาษีขายโดยมีข้อความตามแบบ
รายงานน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
 
 2. รำยงำนภำษีซ้ือ 
 เป็นแบบรายงานท่ีก าหนดให้ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท าขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใน การบนทุก
จ านวนภาษีซ้ือของกิจการ ท่ีถูกผูป้ระกอบการจดทะเบียนรายอ่ืนเรียกเก็บหรือพึงถูกเรียกเก็บในแต่ละเดือน
ภาษี ภาษีซ้ือเกิดขึ้นในเดือนใด ก็เป็นภาษีของเดือนนั้นโดยพิจารณาไดจ้ากวนัทีท่ีปรากฏในใบก ากบัภาษีท่ี
ไดรั้บจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ภาษีซ้ือท่ีเกิดขึ้นในเดือนใดแต่มิไดน้ าไปลงรายการในรายงานภาษีซ้ือของ
เดือนนั้น เพราะมีเหตุจ าเป็นตามท่ีอธิบดีก าหนดให้มีสิทธิน าไปลงรายงานภาษีซ้ือของเดือนหลงัจากนั้นได ้
แต่ตอ้งไม่เกิน 6 เดือนนบัแต่เดือนถดัจากเดือนท่ีไดมี้การออกใบก ากบัภาษีรายงานภาษีซ้ือเป็นแบบรายงานท่ี
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งจดัท าขึ้นมาใหม่และสามารถลงรายการภาษีซ้ือเฉพาะรายการซ้ือท่ีมีหลกัฐาน
ใบก ากบัภาษี หรือใบเพิ่มหนีใบลดหน้ีหรือใบเสร็จรับเงินอ่ืนใดตามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย การลงรายการ
เพิ่มยอดภาษีซ้ือ ไดแ้ก่ ภาษีซ้ือท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจาก 
 (1) การซ้ือหรือการน าเขา้สินคา้หรือวตัถุดิบ 
 (2) การซ้ือหรือเช่าซ้ือหรือน าเขา้ทรัพยสิ์น 
 (3) การรับฝากขายสินคา้ 
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 (4) การรับบริการหรือการจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
 (5) การเพิ่มราคาสินคา้หรือค่าบริการ 
 (6) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนน าส่งตามแบบแสดงรายการ ภ.พ.36เน่ืองจากจ่าย
ค่าบริการท่ีไดใ้ห้บริการในต่างประเทศและไดมี้การใช้บริการนั้นในราชอาณาจกัรหรือรับโอน สินคา้หรือ
บริการท่ีเคยไดสิ้ทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 0ส าหรับการลงรายการเพื่อลดยอดภาษีซ้ือในรายงาน
ภาษีซ้ือไดล้ดลง ไดแ้ก่ ภาษีซ้ืออนัเน่ืองมาจาก 
 - การส่งคืนสินคา้หรือยกเลิกสัญญาการใหบ้ริการ 
 - การลดราคาสินคา้หรือค่าบริการท่ีผิดขอ้ก าหนดท่ีตกลงกนั 
หมายเหต ุ
 1.ผูป้ระกอบการจะต้องน าเฉพาะใบก ากับภาษีเต็มรูปท่ีได้รับมาลงในรายงานภาษีซ้ือแม้เป็น
ใบก ากับภาษีเต็มรูปท่ีต้องห้ามหักจากภาษีขาย แต่ผูป้ระกอบการจะตอ้งหมายเหตุในใบก ากับภาษีซ้ือท่ี
ตอ้งหา้มหกัจากภาษีขาย หรือลงคนละช่อง หรือคนละเล่มกบัใบก ากบัภาษีซ้ือท่ีหกัจากภาษีขายได ้
 2. ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีท่ีไดรั้บมาตอ้งลงในรายการภาษีซ้ือ ใบเพิ่มหน้ีให้บวกในรายงานภาษี
ขาย ส่วนใบลดหน้ีน าไปหกัออกจากรายงานภาษีซ้ือ 
 

รายงานภาษีซ้ือ 
เดือนภาษี......................................ปี........................................... 

ช่ือผูป้ระกอบการ...................................................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 
             

ช่ือสถานประกอบการ............................................................  ส านกังานใหญ่ สาขา 
     

ช่ื 
ล าดั
บ 
ท่ี 

ใบก ากบัภาษ ี
ช่ือผูข้าย
สินคา้/ผู ้
ใหบ้ริการ 

เลขประจ าตวัผู ้
เสียภาษีอากร

ของผูข้ายสินคา้/
ผูใ้หบ้ริการ 

สถาน
ประกอบการ มูลค่า

สินคา้หรือ
บริการ 

จ านวนเงิน
ภาษีมูลค่าเ

พิ่ม 
วนั 
เดือน 
ปี 

เล่มท่ี 
เลขท่ี 

ส านกังา
นใหญ่ 

สาขา 
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ตารางท่ี 17 
 

 รูปแบบรายงานภาษีซ้ือ 
 1. ช่อง “ล าดบัท่ี” ใหก้รอกล าดบัท่ีของใบก ากบัภาษีท่ีผูป้ระกอบการไดจ้ดัเรียงล าดบัขึ้นใหม่ 
 2. ช่อง “วนั เดือน ปี” ใหก้รอกวนั เดือน ปี ของใบก ากบัภาษี 
 3. ช่อง “เล่มท่ี/เลขท่ี” ใหก้รอกเลขท่ีของใบก ากบัภาษี และเล่มท่ี ถา้มี 
 4. ใบก ากบัภาษี หมายความรวมถึง ใบเพิ่มหน้ี ใบลดหน้ี ใบเสร็จรับเงินท่ีส่วนราชการออกให้ใน
การขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามมาตรา 83/5 และใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร ของกรม
ศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนท่ีเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 5 ช่อง “เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้/ผูใ้ห้บริการ”ใหก้รอกโดยระบุเลขประจ าตวัผู ้
เสียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้หรือผูรั้บบริการตามท่ีปรากฏในใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีออกโดยผูข้าย
สินคา้หรือผูรั้บบริการ แลว้แต่กรณี 
 6. ช่อง “สถานประกอบการ” 
  (1) ให้กรอกโดยระบุสถานประกอบการของผู ้ขายสินค้าห รือผู ้ให้บ ริการท่ี เป็น
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามท่ีปรากฏในใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร 
ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีออกโดยผูข้ายสินคา้หรือ
ผูใ้หบ้ริการนั้น แลว้แต่กรณี 
  (2) ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นส านกังานใหญ่ จะใส่เคร่ืองหมายหรือเลข 0 จ านวนเท่าใด 
ในช่องดงักล่าวเพื่อแสดงว่าเป็นช่องของส านักงานใหญ่ก็ได ้เช่น ใส่เคร่ืองหมาย “✓”หรือเคร่ืองหมาย“” 
หรือใส่เลข “0” “00000” ในช่องส านกังานใหญ่ ก็ได ้
  (3) ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นสาขา จะใส่เลขท่ีสาขาโดยจะมีเลข 0 จ านวนเท่าใดน าหนา้ 
หรือไม่มีเลข 0 น าหนา้ก็ไดเ้ช่น “1” “01” หรือ “00001” ก็ได ้
            (4) ช่องรายการข้อความสถานประกอบการจะระบุรายการเฉพาะรายการ สถาน
ประกอบการ โดยไม่แยกเป็นช่องรายการส านกังานใหญ่และสาขา ก็ได ้โดยรายการท่ีแสดงวา่เป็นส านกังาน
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ใหญ่จะตอ้งใชเ้ลข 0 จ านวนห้าหลกัแทน (00000) และรายการของสาขาท่ี จะตอ้งใชเ้ลขจ านวนห้าหลกัตรง
ตามท่ีปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ซ่ึงระบุว่าเป็นสาขาท่ี .. แทน เช่น กรณีสาขาท่ี 1 ให้ระบุ
เลขหา้หลกัเป็น “00001” ดงัน 
 7. ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท ารายงานภาษีซ้ือโดยมีขอ้ความตามแบบรายงานน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคมพ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
  
 กำรจัดท ำรำยงำน 
 (1) การจดัท ารายงานตอ้งจดัท าเป็นรายสถานประกอบการ (กรณีผูป้ระกอบกอบการจดทะเบียน มี
สถานประกอบการหลายแห่ง) 
 (2) การจดัท ารายงานตอ้งจดัท าตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
 (3) ส าหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียน ซ่ึงประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ โดยแยก
ประเภทสินคา้หรือบริการแต่ละแผนกต่างหากจากกนั จะจดัท ารายงานภาษีซ้ือ รายงาน ภาษีขาย หรือรายงาน
สินคา้และวตัถุดิบ ตลอดจนรายงานมูลค่าของฐานภาษี แลว้แต่กรณีโดยแยกจดัท าเป็นแต่ละแผนกต่างหาก
จากกนัก็ได ้
 กำรลงรำยกำรในรำยงำน 
 การลงรายการในรายงาน ใหล้งภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดม้าหรือจ าหน่ายออกไปซ่ึงสินคา้
หรือบริการนั้น ดงัน้ี 
 (1) การลงรายการในรายงานภาษีขาย ให้ลงรายการส าหรับการขายสินคา้และการให้บริการทุก
กรณี โดยใหถื้อมูลค่าของสินคา้หรือบริการตามราคาตลาดในวนัท่ีความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น 
 ส าหรับกรณีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนได้ออกใบก ากบัภาษีอย่างย่อให้ลงรายการเฉพาะมูลค่า 
ทั้งหมดต่อวนัท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บซ่ึงเกิดจากใบก ากบัภาษีอย่างย่อนั้น โดยไม่ตอ้งระบุรายการสินคา้ โดยให้
หมายเหตุว่ามูลค่าทั้ งหมดดังกล่าวเกิดจากใบก ากับภาษีอย่างย่อล าดับท่ีเท่าใดบ้างทั้ งน้ีให้แยกจ านวน
ภาษีมูลค่าเพิ่มออกมาต่างหากจากมูลค่าของสินคา้หรือบริการดว้ย 
 (2) การลงรายการในรายงานภาษีซ้ือ ให้ลงรายการตามใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปซ่ึงไม่สามารถ
น าไปหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มดว้ย (เช่น ใบก ากบัภาษีท่ีมีรายการภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการจ่ายเพื่อการ
รับรอง) โดยใหห้มายเหตุวา่เป็นรายการท่ีไม่สามารถน าไปหกัในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มได ้
 (3) วิธีการลงรายการในรายงาน ให้เขียนดว้ยหมึก หรือพิมพดี์ด หรือตีพิมพ ์และจะลงรายการเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได้หากประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะลงรายการเป็นรหัสดว้ยเคร่ืองจกัร
ท าบญัชีตอ้งส่งมอบค าแปลรหัสท่ีเป็นภาษาไทยต่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือหากจะลงบัญชีเป็นรหัสซ่ึง
บันทึกด้วยเค ร่ืองคอมพิวเตอร์จะต้องส่งมอบ โปรแกรมสั่ งงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่ออธิบดี
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กรมสรรพากร และใหมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบจดัการแปลงขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นรายการของรายงานท่ี
ตอ้งจดัท า 
 
ภ.พ. 30คือแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร  
  
ผู้มีหน้ำท่ีย่ืนแบบ ภ.พ.30 

 แบบ ภ.พ.30 น้ี เป็นแบบแสดงรายการส าหรับผูป้ระกอบการซ่ึง  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
และเป็นผูป้ระกอบการท่ีตอ้งเสียภาษีโดยค านวณ จากภาษีขายหักดว้ยภาษีซ้ือในแต่ละเดือนภาษี ทั้งน้ี ไม่ว่า
ผูป้ระกอบการนั้นจะ ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หา้งหุน้ส่วนสามญั กองมรดก บริษทั
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล องค์การของรัฐบาล หรือนิติบุคคล ในรูปแบบใด ก็ตาม ใช้ยื่นแสดงรายการเป็น
รายเดือนภาษีผูป้ระกอบการท่ีมีสถานประกอบการหลายแห่ง และมีความประสงคจ์ะขอยื่นแบบ ภ.พ.30 และ
ช าระภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน ก็ท าได้โดยต้องขออนุมัติต่อกรมสรรพากรก่อน และเม่ือได้รับอนุมัติจาก
กรมสรรพากรแลว้ จึงจะยื่นแบบและช าระภาษีรวมกนัได ้ในกรณีน้ีให้ผูป้ระกอบการยื่นแบบ ภ.พ.30 เพียง
ฉบบัเดียวพร้อมกบัใบแนบกรมสรรพากรก าหนด 

  
 
 

ก ำหนดเวลำ สถำนท่ีย่ืนแบบและช ำระภำษี 
ใหผู้ป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยืน่แบบ ภ.พ.30 พร้อมกบั ช าระภาษี (ถา้มี) เป็นราย

เดือนภาษีทุกเดือนไม่วา่จะไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตามภายในวนัท่ี 15 ของ
เดือนถดัไป ณ สถานท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ ณ 
   1.1 ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ 
   1.2 ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 - 5 ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้
หรือใหบ้ริการท่ีตอ้งเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2. นอกเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ ณ 
  2.1 ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
    2.2 ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา หรือส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี ท้องท่ีท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่ ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้ หรือให้บริการท่ีตอ้งเสียทั้งภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 

https://www.lntaccount.com/p/blog-page_19.html
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บทท่ี 4 
 

ผลกำรด ำเนินงำน  กำรบันทึกบัญชี 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภำพท่ี 2) 
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ทะเบียนเลขท่ี 1523500025311                                                    แบบ พค. 0401 

กรมทะเบียนการคา้ 
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ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนบริษทั 

 

ใบส าคญัน้ีออกใหเ้พื่อแสดงวา่ 

 

บริษทั ผา้ไหมไทย จ ากดั 

  

ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

ณ  ส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั  กรุงเทพมหานคร 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

ออกให ้ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม2562 

 

 

                                                                          นายทะเบียน 
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ผ้ำไหมแพรวำ 

 

คุณสมบติั 

 

 

 

 

 

 

 

ผ้ำไหมแพรวำ 

เป็นผา้ทอมืออนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวผูไ้ทยหรือภูไท การทอผา้แพรวามีมาพร้อมกบั
วฒันธรรมของชาวภูไท ซ่ึงเป็นชนกลุ่มหน่ึง มีถ่ินก าเนิดในบริเวณแควน้สิบสองจุไท การทอ
ด้วยการเก็บลายจากการเก็บขิด และการจก ท่ีมีลวดลายโดดเด่น ท่ีมีภูมิปัญญาท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดมาจาก บรรพบุ รุษและพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง ผ้าแพรวาจึงเปรียบเสมือนเป็น
สัญลกัษณ์ของกลุ่มชนท่ีสืบเช้ือสายมาจาก กลุ่มภูไท 

 

ย  23,000 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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ผ้ำไหมมัดหมี่ 

คุณสมบติั 

 

 

 

ผ้ำไหมมัดหมี่ 

เป็นกรรมวิธีการทอผา้แบบหน่ึง ท่ีอาศยัการยอ้มเส้นดา้ยก่อนการทอ ทั้งท่ียอ้มเฉพาะ
ดา้ยพุ่งและยอ้มดา้ยยนื เพื่อใหเ้ม่ือทอผา้ออกมา้เป็นผืนแลว้ เกิดเป็นลวดลายและสีสันตามท่ี
ตอ้งการ เดิมนั้นนิยมใชเ้ส้นไหม แต่ปัจจุบนัพบการมดัหม่ีทั้งเส้นไหม ฝ้าย และเส้นใย
สังเคราะห์ ค  าวา่ "มดัหม่ี" มาจากกรรมวิธีการ "มดั" เส้นดา้ยเป็นกลุ่ม ๆ ก่อนการยอ้มสี ส่วน 
"หม่ี" นั้น หมายถึงเส้นดา้ย การมดัหม่ีใชข้ั้นตอนยุง่ยาก ตั้งแต่การเตรียมเส้นดา้ย และมดัเพื่อ
ยอ้มสีเป็นช่วงๆ กระทัง่ไดสี้ท่ีตอ้งการครบถว้ย ซ่ึงตอ้งยอ้มหลายคร้ังดว้ยกนั ในภาคเหนือ
นิยมเรียกวา่ มัดก่ำน ในต่างประเทศนิยมใชค้  าวา่ ikat ซ่ึงเป็นค าศพัทภ์าษาอินโดนีเซีย-มลาย ู

 

 

 

20,000 

ราคารวมภาษีแแลว้ 

ราคารวมภาษีแลว้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ผ้ำไหมเบ่ียงขิด 

คุณสมบติั 

 

 

 

 

ผ้ำไหมเบี่ยงขิด 
เป็นผา้พื้นเมืองของภาคอีสาน บางส่วนของภาคเหนือและภาคกลางของไทย นบัวา่

เป็นศิลปะพื้นฐานท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นภาพ ลกัษณะ ลวดลาย และวิวฒันาการของทอ้งถ่ินเดิมของ

ไทยท่ีมีมาแต่โบราณ ชาวอีสานถือวา่ในกระบวนการทอผา้ดว้ยกนัแลว้ การทอผา้ขิดตอ้งอาศยั

ความช านาญ และมีชั้นเชิงทางฝีมือสูงกวา่การทอผา้อยา่งอ่ืน ๆ เพราะทอยากมาก มีเทคนิคการ

ทอท่ีซบัซอ้นมากกวา่การทอผา้ธรรมดา เพราะตอ้งใชเ้วลา ความอดทน และความละเอียด 

ลออ มีกรรมวิธีท่ียุง่ยากทอไดช้า้ และผูท้อตอ้งมีประสบการณ์และพรสวรรคใ์นการทอผา้     

15,000 
ราคารวมภาษีแลว้ 
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ผ้ำไหมตีนจกไทยวน 

คุณสมบติั 

 

 

 

 

 
 

ผ้ำไหมตีนจกไทยวน 
ผ้าจกไทยวน  เป็นผ้าจกท่ีพบในหมู่ ช่างทอผ้าชาวไทยวน  ในจังหวัดราชบุ รี  มี

แหล่งก าเนิดแตกต่างกนั โดยแบ่งตามลกัษณะของลวดลายไดเ้ป็น 3 ตระกูล คือ ผา้ตระกูลคูบวั 
ผา้ตระกูลดอนแร่ และผา้จกตระกูลหนองโพ-บางกระโด แสดงลกัษณะดั้งเดิมของผา้ตีนจก
ไทยวนจากหมู่บา้นคูบวั จงัหวดัราชุบรี สีท่ีโดดเด่นจะเป็นโทนสีแดงเขม้สลบัดว้ยสีของเส้น
ไหมแนวนอน เช่น สีขาว, เหลือง,ส้ม และด า ท าใหเ้ป็นผา้ลายตีนจกท่ีสวยงาม 
 

5,900 
ราคารวมภาษีแลว้ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


111 
 

 



112 
 

 



113 
 

 



114 
 

 

 



115 
 

 



116 
 

 



117 
 

 



118 
 

 



119 
 

 



120 
 

 



121 
 

 



122 
 

 



123 
 

 



124 
 

 



125 
 

 



126 
 

 



127 
 

 



128 
 

 



129 
 

 



130 
 

 



131 
 

 



132 
 

 

 



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 



135 
 

 

 



136 
 

 

 



137 
 

 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 



140 
 

 



141 
 

 

 

 

 



142 
 

 



143 
 

 



144 
 

 

 

 

 



145 
 

 

 



146 
 

 

 



147 
 

 

 



148 
 

 

 



149 
 

 



150 
 

 



151 
 

 



152 
 

 



153 
 

 



154 
 

 



155 
 

 



156 
 

 



157 
 

 



158 
 

 



159 
 

 



160 
 

 



161 
 

 



162 
 

 

 



163 
 

 



164 
 

 



165 
 

 



166 
 

 

 

 



167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

 



169 
 

 

 



170 
 

 



171 
 

 



172 
 

 

 



173 
 

บทท่ี  5 

 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
             ในการจดัท าโครงการในคร้ังน้ีของสาขาบัญชีนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาใน
การศึกษาและเพื่อให้เขา้ใจถึงการจดัท าบญัชีตามวงจรบญัชีไดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น ซ่ึงท าให้นกัศึกษา
สามารถด าเนินโครงการไดอ้ย่างถูกตอ้งการท าโครงการในคร้ังน้ีท าให้นกัศึกษาเกิดความสามคัคีซ่ึงกนัและ
กนั รวมถึงการน ากระบวนการวิธีการและการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินงาน  ซ่ึงบริษทัของเรา
ไดจ้ดัตั้งขึ้นโดยใช้ช่ือว่า  บริษทั ผา้ไหมไทย จ ากดั  ระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ 
เดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายน พ.ศ.2562 ซ่ึงอุปสรรคในการจดัท าโครงการมีจ านวนมากและมีรายละเอียด
ค่อนขา้งเยอะ ท าให้มกัจะเกิดความผิดพลาดในการจดัท าเอกสารไดง้่าย ดงันั้นเราจึงหาวิธีการแกปั้ญหาดว้ย
การจดัท าเอกสารใหถู้กตามขั้นตอนท่ีก าหนด และตรวจสอบเอกสารใหมี้ความถูกตอ้งก่อนท าการพิมพ ์        
     การด าเนินงานโครงการท่ีใช้เวลาในการจดัท าเป็นระยะเวลา   2 เดือน ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 
จนถึงภาคเรียน 2 ผลในการด าเนินงานของ บริษทั  ผา้ไหมไทย จ ากดั ในการด าเนินงานในเดือนสิงหาคม
บริษทัของเรามีผลก าไรสุทธิ 268,378.60 บาท และในเดือนกนัยายนมีผลเป็นก าไรสุทธิจ านวน 918,695 บาท 
ซ่ึงในการท างานสมาชิกทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการท างานกนัเป็นอย่างดี ท าให้โครงการของกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ เสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดไว ้
 
5.2  ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
      5.2.1  ใชเ้วลาในการด าเนินงานมาก 
      5.2.2  สมาชิกในกลุ่มขาดความเขา้ใจในการปฏิบติั 
      5.2.3  ขาดทกัษะในการปิดบญัชี 
       5.2.4  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการท างานไม่เพียงพอ 
  
 
5.3  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรค 
       5.3.1  จดัสรรเวลาใหถู้กตอ้ง 
          5.3.2  พยายามหาเวลาวา่งมาปรึกษากนั 
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           5.3.3  ศึกษาและท าความเขา้ใจในการปฏิบติัใหถ่ี้ถว้นและรอบคอบ 
 5.3.4  เตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใหพ้ร้อม 
           
5.4  ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรจัดท ำโครงกำร 
       5.4.1  สามารถจดัตั้งวางแผนประกอบธุรกิจได ้
  5.4.2  สามารถจดัท าระบบบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  5.4.3  สามารถจดัท าเอกสารและขั้นตอนการจดัท าบญัชีได ้
  5.4.4  สามารถท างานเป็นกลุ่ม รู้จกัความสามคัคีกนั 
  
5.5  ข้อเสนอแนะ 
  5.5.1  จะตอ้งแบ่งเวลาในการจดัท าโครงการใหเ้หมาะสม 
  5.5.2  ควรตรวจสอบเอกสารใหค้รบถว้นและถูกตอ้งก่อนจดัท าเอกสาร 
  5.5.3  ควรมีการตรวจสอบและส ารองขอ้มูลในการด าเนินงานทุกคร้ัง 
   5.5.4  สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการจดัท าโครงการ 
 5.5.5  สมาชิกในกลุ่มตอ้งร่วมมือกนัเตรียมอุปกรณ์ในการจดัท าโครงการ 
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วิทยำลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยกำร 

กำรศึกษำกำรจัดท ำบัญชีตำมโครงกำร Project of Account 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

*********************************************** 
 

1.  ช่ือโครงกำร    บริษัท ไหมไทย จ ำกดั             ประเภท   ธุรกิจซ้ือ-ขายสินคา้ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
2.1  นางสาวพจมาน              จนัทสุข   ชั้น  ปวช. 3/2  เลขท่ี 11 

             2.2   นางสาวสลิลทิพย ์          ศิริเหลือ          ชั้น  ปวช. 3/2  เลขท่ี 12 
2.3  นางสาวณฐัมน               สารศรี                     ชั้น  ปวช. 3/2 เลขท่ี 24 

3.  หลกักำรและเหตุผล 
 การเรียนรู้เป็นพื้นฐานของการพฒันาประเทศและเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้ประชาชนมีความคิด

ริเร่ิม  สร้างสรรค ์ น าแบบอย่างจากประเทศอ่ืนมาใชใ้นการด ารงชีวิต  เกิดการวิจิตรงดงามและน ามาสู่การมี
รายไดใ้นประเทศ ดงันั้น ธุรกิจต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลทางการบญัชีเขา้มาช่วยในการด าเนินธุรกิจและเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจะเพิ่มการตดัสินใจในการลงทุน 

ในปัจจุบนัวฒันธรรมไทยในประเทศมีหลากหลายมากมาย  ธุรกิจการทอผา้ไหมจึงมีมูลค่าไม่น้อย
ไปกว่าธุรกิจอ่ืน ๆ  เพราะในทุก ๆ  วนัน้ีมีผูบ้ริโภคหลาย ๆ  คนไดห้ันมาสนใจในการศึกษาภูมิปัญญาไทย
และวฒันธรรมไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีหลายรูปแบบและมีมูลค่าต่างกนัไป  มีความสวยงามของแต่ละ
รูปแบบ  หากมีทกัษะในการดูแลผา้ไหมท่ีดีสามารถน าไปยดึเป็นหลกัอาชีพได ้  

ดงันั้น  บริษทั  ไหมไทย  จ ากดั จึงน าสินคา้ผา้ไหมไทยรูปแบบต่าง ๆ โดยทางบริษทัจะน าผา้ไหมท่ี
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ตามความตอ้งการของลูกคา้และมีความทนัสมยัเหมาะกบัทุกวยัมาจดัจ าหน่าย 
4.  วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อศึกษาใหมี้ความรู้ในการวางแผนดา้นการประกอบธุรกิจ 
4.2  เพื่อศึกษาใหมี้ความเขา้ใจในการจดัท าระบบบญัชี 
4.3  เพื่อศึกษาการจดัท าเอกสารและขั้นตอนของการจดัท าบญัชี 

4.4  เพื่อศึกษาการเรียนรู้ หลกัการท างานท่ีเป็นกลุ่ม 

สค.1 
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5.  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ   
 5.1  สามารถจดัตั้งวางแผนประกอบธุรกิจได ้
 5.2  สามารถจดัท าระบบบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.3  สามารถจดัท าเอกสารและขั้นตอนการจดัท าบญัชีได ้
 5.4  สามารถท างานเป็นกลุ่ม รู้จกัความสามคัคีกนั 
6.  เป้ำหมำย 
 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี  3  หอ้ง 2  สาขาวิชาการบญัชี  วิทยาลยัเทคโนโลยี
อรรถวิทยพ์ณิชยการ  จ านวน 3 คน 
 

7. ขั้นตอนและระยะเวลำด ำเนินกำร 
        7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  7.1.1  ประชุมสนทนากบัสมาชิกในกลุ่ม  
  7.1.2  จดัตั้งประธานและคณะกรรมการเพื่อจดัการด าเนินงาน 
  7.1.3  น าเสนอโครงการ  และรออนุมติั  
 7.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  7.2.1  ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีน าเสนอโครงการ 
  7.2.2  เตรียมอุปกรณ์ เอกสาร 
  7.2.3  จดัท ารูปเล่มโครงการ 
  7.2.4  บนัทึกขอ้มูลโครงการท่ีสมบูรณ์แลว้ลงแผน่ซีดี (CD) 
 7.3  ขั้นตอนสรุป 
  7.3.1  ด าเนินการประเมินผลโครงการ 
  7.3.2  สรุปเร่ืองโครงการและเอกสารเพื่อน าเสนอโครงการ 
  7.3.3  จดัท ารูปเล่ม, Power Point พร้อมรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด และแผน่ซีดี CD 

 

8. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 4  มิถุนายน  2562   ถึง  28  กุมภาพนัธ์  2563 
 

9.  สถำนท่ีด ำเนินกำร วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
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10. งบประมำณด ำเนินกำร 
 

ท่ี รำยกำร จ ำนวน รำคำ/หน่วย จ ำนวนเงิน 
1 กระดาษ A4 3   รีม 100.00 300.00 
2 หมึกพิมพเ์อกสาร 4  ขวด 300.00 1,500.00 
3 แฟ้มเก็บเอกสาร 2  แฟ้ม 80.00 160.00 
4 ค่าถ่ายเอกสาร 300  แผน่ 2.00 600.00 
5 ค่าแผน่ 1  แผน่ 30.00 30.00 
6 ค่าเขา้รูปเล่ม 1  เล่ม 200.00 200.00 
7 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็   500.00 

รวม 3,290.00 

11.  ท่ีปรึกษำโครงกำร อาจารย ์กวิสรา สุนทรโอวาท 
ลงช่ือ........................................ผูน้ าเสนอโครงการ 

           (นางสาวพจมาน  จนัทสุข) 
 

 
ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

           (นางสาวบุญผ่อง  พงศพ์นัเทา) 
          อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

 

 
ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                ( นางปนิตา   ตุม้เจริญ ) 
       อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบโครงการ 

 

 
ลงช่ือ..........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

          ( นางสาวบุญผ่อง  พงศพ์นัเทา ) 
               หวัหนา้สาขาวิชาการบญัช 
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บริษัท ผ้ำไหมไทย จ ำกดั 
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บริษัท ผ้ำไหมไทย จ ำกดั 

 

 จ ำกดั 
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บริษัท ผ้ำไหมไทย จ ำกดั 
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บริษัท ผ้ำไหมไทย จ ำกดั 
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 บริษัท ผ้ำไหมไทย จ ำกดั 
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บริษัท ผ้ำไหมไทย จ ำกดั 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

ค่ำใช้จ่ำยตำมงบประมำณที่เสนอ ค่ำใช้จ่ำยตำมกำรท่ีด ำเนินงำนจริง 

รำยงำน จ ำนวนเงิน รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1. กระดาษ A4                     300.00  1. กระดาษ A4                              400.00  
2. หมึกพิมพเ์อกสาร                  1,500.00  2. หมึกพิมพเ์อกสาร                              400.00  
3. แฟ้มเก็บเอกสาร                     160.00  3. แฟ้มเอกสาร                                80.00  
4. ค่าถ่ายเอกสาร                     600.00  4. ค่าแผน่                                50.00  
5. ค่าแผน่                        30.00  5. ค่าถ่ายเอกสาร                                20.00  
6. ค่าเขา้รูปเล่ม                     200.00  6. ค่าเขา้รูปเล่ม                              200.00  
7. ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็                     500.00  7. เคร่ืองปร้ิน                          3,500.00  
       

รวม                  3,290.00  รวม                          4,650.00  
 

สรุป  ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินงานจริงสูงกวา่ท่ีเสนอ จ านวน 1,360 บาท 
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รูปภาพประกอบขณะปฏิบติังาน 
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รูปในกำรปฏิบัติงำน 

 

รูปในขณะปรึกษำ 
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ประวัติคณะผู้จัดท ำ 
 

  
 ช่ือ-นามสกุล                                   นางสาวณฐัมน  สารศรี 
                     รหสันกัศึกษา                                   39995 
                     วนั/เดือน/ปี เกิด                               18 กนัยายน 2544 
                      มธัยมศึกษา                                     โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั 
                      สถานศึกษาปัจจุบนั                        วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
  

 
 
                      ช่ือ-นามสกุล                                    พจมาน  จนัทสุข 
                      รหสันกัศึกษา                                  39558 
                      วนั/เดือน/ปี เกิด                               19 สิงหาคม 2544 
                      มธัยมศึกษา                                      โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั  
                      สถานศึกษาปัจจุบนั                         วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 
 

 
  
                      ช่ือ-นามสกุล                                     สลิลทิพย ์ ศิริเหลือ 
                      รหสันกัศึกษา                                    39570 
                      วนั/เดือน/ปี เกิด                                10 มีนาคม 2544 
                       มธัยมศึกษา                                      โรงเรียนมธัยมวดัด่านส าโรง 
                      สถานศึกษาปัจจุบนั                           วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 

 

 

 


