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บทท่ี 1 

 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ 

 

เน่ืองจากในปจจุบันการประกอบธุรกิจตาง ๆ เกิดขึ้นมากมายหลายประเภท

คอนขางครอบคลุมหลายทางไมวาจะเปนธุรกิจเกี่ยวกับดานเทคโนโลยี ดานการสื่อสาร การ

คมนาคม ที่มีการแขงขันสูงขึ้น บริษัทไดเล็งเห็นวาการทําธุรกิจเกี่ยวกับกลองปจจุบันมีผูบริโภค

หลาย ๆ คนไดหันมาสนใจการถายภาพเพื่อเก็บเร่ืองราวตาง ๆ หากมีทักษะการถายภาพที่ดีสามารถ

นําไดยึดหลักเปนอาชีพได ดังน้ัน บริษัทจึงนําเขาสินคากลองรุนตาง ๆ ซึ่งเปนกลองที่มีคุณภาพดี

และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสําหรับผูที่สนใจการถายภาพ 

  

ในการจัดต้ังบริษัทจํากัดในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําความรูที่ไดมาใชในการ

ทํางานทางดานบัญชีไดจริง และความรูที่ไดจากการจัดทําสามารถทําใหรูจักการวางระบบการเงิน

และการบัญชีไดอยางถูกตอง การจัดทําบัญชีของกิจการประเภท ซื้อ–ขายสินคา ไดมีการจด

ทะเบียนจัดต้ังเปนบริษัทจํากัด มีเร่ืองหุนสวนเขามาเกี่ยวของ และมีทักษะในการปฏิบัติงานตาม

หลักการบัญชีรับรองทั่วไป และพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี เพื่อจะไดศึกษาถึง

รูปแบบของธุรกิจตามแบบการบัญชี วงจรบัญชี การจัดเก็บเอกสารการวิเคราะหรายการคา การ

บัญชีมีบทบาทในการชวยใหผูเกี่ยวของสามารถตัดสินใจทางธุรกิจไดกระบวนการทางดานบัญชี

น้ันประกอบดวย การวัดและการสรุปผลการดําเนินธุรกิจ การแปลความหมายของขอมูลทาง

การเงิน โดยใชเปนแนวทางในการพัฒนาและเปนแนวทางแกไขปญหาของกิจการเพื่อนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   

   การจัดทําโครงการน้ีมีประโยชนแกตัวคณะผูจัดทําเปนอยางมาก รวมทั้งนักศึกษา

ที่ไดเขามาศึกษาคนควาคูมือในการทํารายงานโครงการจะไดรับความรูเกี่ยวกับการวางระบบบัญชี 

กระบวนการจัดทําบัญชีที่ถูกตอง ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดต้ังบริษัท สามารถนําความรูที่ไดมา
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น้ันมาประยุกตใชในการทํางาน การทําธุรกิจ ไมวาจะเปนสถานประกอบการหรือสวนของราชการ

จะตองมีระบบบัญชีเสมอและทําใหงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.2  วัตถุประสงคของการจัดโครงการ 

 

1.2.1  นักศึกษาจะมีความรูความเขาใจในการจัดต้ังบริษัท 

1.2.2  นักศึกษาจะไดรูจักการทํางานเปนกลุมและมีความรับผิดชอบ 

  1.2.3  นักศึกษาจะไดรูจักการวางแผนขั้นตอนการดําเนินงานไดอยางเปนระบบ 

 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการทําโครงการ 

 

  1.3.1  สามารถจัดต้ังวางแผนประกอบธุรกิจได 

  1.3.2  เพื่อใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดทําบัญชี 

  1.3.3  สามารถจัดทําเอกสารและขั้นตอนการจัดทําบัญชีได 

  1.3.4  เพื่อใหมีหลักการทํางานเปนกลุม รูจักความสามัคคีกัน 
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บทท่ี 2 

 

 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการบัญชี 

 

          การจัดทําโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานจริงทางดานบัญชี  ของผูประกอบการ

ธุรกิจประเภทซื้อ-ขายสินคา  คณะผูจัดทําไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบัญชีไว

ดังตอไปน้ี  

                      

   2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชี 

                                2.1.1   ความหมายของการบัญชี 

2.1.2   ขอสมมุติทางการบัญชี 

2.1.3   ประโยชนของการบัญชี 

2.1.4   มาตรฐานบัญชี 

                           2.2  แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจซื้อขายสินคา 

                                2.2.1  ความหมายของธุรกิจซื้อขายสินคา 

                                2.2.2  วงจรบัญชีของธุรกิจซื้อขายสินคา 

                                2.2.3  ความหมายของสินคา 

                           2.3  การจัดต้ังบริษัทจํากัดและการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

      2.3.1  การจัดต้ังบริษัทจํากัด 

      2.3.3  การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                           2.4  โครงงานที่เกี่ยวของ 

  2.4.1  กัญชรจ สุขแจม ศึกษาเร่ือง การทําบัญชีธุรกิจขายเสื้อผา (กรณีศึกษา : 

รานขายเสื้อผา คุณถวิล ทิวันทา) 

2.4.2  นันธชา มาโต ศึกษาเร่ือง การจัดทําบัญชีธุรกิจรานขายผลไม 

(กรณีศึกษา: นางสมจิตร ดวงชอุม) 

2.4.3  เทพธงชัย เพียรโคตร ศึกษาเร่ือง บริการทําบัญชีของธุรกิจรานจําหนาย

อะไหลรถจักรยานยนต (กรณีศึกษา : นายมาโนช มาลมณพันธ) 
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2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชี 

 

 2.1.1 ความหมายของบัญชี 

             

นริศา ประมวลสุข ( 2554: 3 ) ไดใหความหมายของการบัญชีไววา การ

รวบรวมขอมูลการบัญชี ( Accounting ) ทางการเงิน การจดบันทึก การจัดประเภทเปนหมวดหมู 

การเรียบเรียง ดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ เสนอตอผูใชงบการเงินทั้ง

ภายในแลภายนอกกิจการ เพื่อใชประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

 

 

สุพาดา สิริกุตตา (2553 : 1-2) ไดใหความหมายของการบัญชีไววา ศิลปะของ

การจดบันทึกการจําแนกใหเปนหมวดหมูและการสรุปผลสิ่งสําคัญในรูปตัวเงิน รายการ และ

เหตุการณตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับทางดานการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฏิบัติ

ดังกลาวดวย                    

      

    ศิรประภา สุขเกษม ( 2553: 3 ) ไดใหความหมายของการบัญชีไววา การ

รวบรวม จดบันทึกการจําแนกขอมูล การสรุปและการวิเคราะหทางการเงินประเภทเดียวกันไวโดย

นักบัญชี  ซึ่ งในการรวบรวมการบันทึกและการจําแนกขอมูลน้ันอาจทําไดดวยมือ ดวย

เคร่ืองจักรกลในการทําบัญชีและเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 

 

 สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยไดใหคําจํากัด

ความเกี่ยวกับบัญชีไวดังน้ี  การบัญชี (ACCOUNTING) หมายถึงศิลปะของการเก็บรวบรวม 

บันทึก จําแนกและทําสรุปขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณทางเศรษฐกิจที่เปน ในรูปของตัวเงินไวใน สมุด

บัญชีอยางสม่ําเสมอเปนระเบียบถูกตองตามหลักการและผลงานขั้นสุดทายของการบัญชี คือ การ

ใหขอมูลทางการเงิน ซึ่งเปนประโยชนแกบุคคลหลายฝายและผูที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
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 2.1.2 ขอสมมติฐานทางการบัญชี 

 

เน่ืองจากผูใชขอมูลทางการบัญชีมีหลายฝายดวยกัน ไมวาจะเปนผูบริหารกิจการ 

เจาหน้ี นักลงทุน หนวยงานของรัฐบาล หรืออ่ืน ๆ ซึ่งบางคร้ังผูที่ใชขอมูลทางการบัญชีน้ี ตองการ

ที่จะใชขอมูลทางการบัญชีในทิศทางที่แตกตางกัน การที่จะใหขอมูลทางการบัญชีมีความนาเชื่อถือ

และเปนธรรมตอผูใชขอมูลทางการบัญชีทุกฝายน้ัน นักบัญชีจึงจําเปนตองจัดทําบัญชีตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่ออธิบายใหทราบถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่ใชกันโดยทั่วไป ทางสมาคม

นักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ไดทําการกําหนดขอสมมุติทางการบัญชีไว

ในแมบทการบัญชี 2 ขอดวยกัน ดังน้ี 

  1. เกณฑคงคาง 0 คือ งบการเงินที่จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑคงคาง เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่กลาวในตอนตนภายใตเกณฑคงคาง รายการและเหตุการณทางบัญชีจะรับรูเมื่อ

เกิดขึ้นเทาน้ัน ไมใชเมื่อมีการรับหรือจายเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด โดยรายการตาง ๆ น้ัน 

จะบันทึกบัญชีและแสดงในงบการเงินตามงวดที่เกี่ยวของ งบการเงินที่จัดทําขึ้นตามเกณฑคงคาง 

นอกจากจะใหขอมูลแกผูใชงบการเงินรายการคาในอดีตที่เกี่ยวของกับการรับและจายเงินสดแลว 

ยังใหขอมูลภาระผูกพันที่กิจการตองจายเปนเงินสดในอนาคตและขอมูลทรัพยากรที่จะไดรับเปน

เงินสดในอนาคตดวย 

  2. 0 การดําเนินงานตอเน่ือง 0 คือ งบการเงินที่จัดทําขึ้นตามขอสมมติที่วา กิจการจะ

ดําเนินงานอยางตอเน่ืองและดํารงอยูตอไป ดังน้ัน จึงสมมุติวากิจการไมมีเจตนาหรือมีความจําเปน

ที่จะเลิกกิจการหรือลดขนาดของการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ หากกิจการมีเจตนาหรือความ

จําเปนดังกลาว งบการเงินจะตองจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑอ่ืน และจะตองเปดเผยหลักเกณฑที่ใชใน

งบการเงินดวย 
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  2.1.3 ประโยชนและวัตถุประสงคของการบัญชี 

 

1. ชวยใหเจาของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพยของกิจการได 

2. ชวยใหทราบผลการดําเนินงานของกิจการ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึงวาผล    

การดําเนินงานที่ผานมา กิจการมีกําไรหรือขาดทุนเปนจํานวนเทาใด 

3. ชวยใหทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหน่ึงวา กิจการในสินทรัพย  

หน้ีสิน และทุน ซึ่งเปนสวนของเจาของกิจการเปนจํานวนเทาใด 

4. การทําบัญชีเปนการรวบรวมสถิติอยางหน่ึงที่ชวยในการบริหารงาน และให

ขอมูลอันเปนประโยชนในการวางแผนการดําเนินงาน และควบคุมกิจการใหประสบผลสําเร็จตาม

ความมุงหมาย 

5. เพื่อบันทึกรายการคาที่เกิดขึ้นตามลําดับกอนหลัง และจําแนกตามประเภทของ

รายการคาไว 

6. เพื่อใหถูกตองตามพระราชบัญญัติวาดวยการทําบัญชีของกิจการตาง ๆ 

 

 2.1.4  มาตรฐานบัญชี 

 

มาตรฐานการบัญชี (accounting standard) เปนหลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  ซึ่งจะแสดง

ถึงกฎเกณฑและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งไดมีการศึกษาและพัฒนาภายใตสภาวะแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ  กฎหมาย  สังคมและการเมืองของแตละประเทศอยางเหมาะสมและมีเหตุผล  จนเปนที่

ยอมรับกันโดยทั่วไป  แลวนํามาใชเปนหลักในการปฏิบัติงานทางบัญชีใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน   โดยมีการพัฒนาใหเหมาะสมภายใตสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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2.2. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจซื้อขายสินคา 

 

  2.2.1 ความหมายของธุรกิจซื้อขายสินคา 

                                           

                        ธุรกิจพาณิชยกรรม (Merchandise  Business)  หรือธุรกิจซื้อมาขายไป    หมายถึง

ธุรกิจที่ซื้อสินคาสําเร็จรูปมาขายขายอีกทอดหน่ึงเพื่อหวังผลกําไร    ดังน้ันรายไดหลักของกิจการ   

จึงเปนรายไดจากการขายสินคา  และมีคาใชจายเกี่ยวกับตนทุนสินคาที่ขาย   และคาใชจายในการ

ดําเนินงานเชน ธุรกิจขายรถยนต สินคาของกิจการคือ รถยนต อุปกรณเกี่ยวกับรถยนต  หรือธุรกิจ

ขายเคร่ืองใชไฟฟาสินคาของกิจการคือ ตูเย็น พัดลม เคร่ืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร  เปนตน 

 

                       2.2.2 วงจรบัญชีของธุรกิจซื้อขาย 

 

ลําดับขั้นตอนกระบวนทางบัญชีที่ทําใหไดมาซึ่งงบการเงินในรอบระยะเวลาป

บัญชีหน่ึง ๆ วงจรบัญชีน้ันเร่ิมจากการวิเคราะหรายการคา หรือเหตุการณทางกิจการ การบันทึก

รายการในสมุดรายวันทั่วไป การผานรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดทํางบ

ทดลอง การปรับปรุงและแกไขขอผิดพลาดในสมุดรายวันทั่วไปแลละผานรายการไปยังบัญชีแยก

ประเภทที่เกี่ยวของ การจัดทํางบทดลองหลังการปรับปรุง การจัดทํางบการเงิน (งบกําไรขาดทุน  

งบแสดงฐานะการเงิน) การปดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผานแยกประเภทที่เกี่ยวของ  และการ

จัดทํางบทดลองหลังการปดบัญชี เพื่อหายอดคงเหลือยกไปของสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของ

เจาของ และนําไปเปดบัญชีไปบัญชีปถัดไป 

วงจรบัญชี 

 

ขั้นตอนการบันทึกรายการคา มีขั้นตอนดังน้ี 

1.       วิเคราะหรายการคา 

2.       บันทึกรายการคาลงในสมุดรายวันทั่วไป 

3.       ผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท 

4.       จัดทํางบทดลองกอนปรับปรุง 

5.       บันทึกรายการปรับปรุง (ณ วันสิ้นงวด) 

6.       จัดทํางบทดลองหลังปรับปรุง 

7.       จัดทํางบการเงิน 
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ขั้นตอนดังกลาวจะเรียกวา “วงจรบัญชี” (Accounting Cycle) จะมีเคร่ืองมือมาชวย

ทําใหการบันทึกรายการปรับปรุงและการจัดทํางบการเงินสะดวกมากขึ้น เรียกวา “กระดาษทํา

การ” (Work Sheet) ในวงจรบัญชีมีขั้นตอนเพิ่มเติม คือ การปดบัญชีและการจัดทํางบทดลองหลัง

ปดบัญชี 

  

กระดาษทําการ 

 

เปนเคร่ืองมือที่ชวยในการจัดทํางบการเงินใหงายขึ้น กิจการจะจัดทํากระดาษทํา

การหรือไมจัดทําก็ได แตถาจะทํา ก็จะทําขึ้นหลังจากจบการจัดทํางบทดลองกอนปรับปรุง 

กระดาษทําการจะมีทั้งแบบที่ เปน 10 ชอง และ 12 ชอง สําหรับกระดาษทําการ 10 ชอง 

ประกอบดวย 5 ชองใหญ และในชองใหญแตละชองจะเปน 2 ชองเล็ก คือ ชองดานเดบิต และชอง

ดานเครดิต ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 

1.       งบทดลองกอนปรับปรุง 

2.       รายการปรับปรุง 

3.       งบทดลองหลังปรับปรุง 

4.       งบกําไรขาดทุน 

5.       งบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับกระดาษทําการแบบ 12 ชอง จะเพิ่มชองงบกําไรสะสม 

 

 

ในการจัดทํากระดาษทําการสามารถอธิบายการจัดทําไดดังน้ี 

1.   เขียนชื่อกิจการ บอกประเภทวาเปนกระดาษทําการและงวดบัญชีที่จัดทํา 

2.   ในชองเลขที่บัญชี ใหใสเลขบัญชีของรายการตางๆ ตามชื่อบัญชี 

3.   ในชองชื่อบัญชีใหใสชื่อบัญชีที่เกี่ยวของ โดยเร่ิมจากรายการตางๆ จากงบ

ทดลองกอนปรับปรุง ในชองงบทดลองใหใสชื่อบัญชีจากงบทดลองกอนปรับปรุง หายอดรวมดาน

เดบิตและเครดิตซึ่งตองเทากัน 

4.  ในชองรายการปรับปรุง ใหใสรายการที่จะปรับปรุง ถาเปนการบันทึกในชื่อ

บัญชีที่มีอยูแลวในงบทดลองกอนปรับปรุงก็นําไปใสในชองเดบิตหรือชองเครดิตในบรรทัด

เดียวกับชื่อบัญชีเดิมที่มีอยูแลว แตหากไมเคยมีชื่อบัญชีเดิมมากอนก็ใหเปดชื่อบัญชีใหมและใส

จํานวนเงินที่เกี่ยวของ ในชองรายการปรับปรุงน้ันนิยมใสเลขกํากับไวบนจํานวนเงินดวยเพื่อจะได

ใชอางอิงในการอธิบายรายการ โดยอธิบายไวขางลางกระดาษทําการ ซึ่งตองใสทั้งดานเดบิตและ
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ดานเครดิต เมื่อทํารายการปรับปรุงรายการทุกรายการแลวก็จะหายอดคงเหลือรวมทั้งดานเดบิต

และดานเครดิตซึ่งตองเทากัน 

5.   ในชองงบทดลองหลังปรับปรุง ใหหายอดคงเหลือของรายการทุกรายการ 

6.   ในชองงบกําไรขาดทุน ใหนํารายการที่เปนรายการประเภทรายไดและคาใชจาย

มาใสในชองงบกําไรขาดทุนในบรรทัดเดียวกันเลย ถามีผลตางแสดงวากิจการมีกําไรหรือขาดทุน 

ยอดรวมดานเดบิต > ยอดรวมดานเครดิต [ กิจการเกิดขาดทุนสุทธิ 

ยอดรวมดานเดบิต < ยอดรวมดานเครดิต [ กิจการเกิดกําไรสุทธิ 

เมื่อหายอดรวมดานเดบิตและเครดิตแลวมีผลตาง ใหใสผลตางในชองงบกําไร

ขาดทุน และชองงบแสดงฐานะการเงินดานเครดิตดวยจํานวนเงินที่เทากัน ในทางตรงกันขาม ถา

กรณีที่กิจการเกิดขาดทุน ยอดรวมดานเดบิต > ยอดรวมดานเครดิต ใหนําผลตางมาใสในชองงบ

กําไรขาดทุนดานเครดิต และใสในชองงบแสดงฐานะการเงินดานเดบิตดวยจํานวนเงินที่เทากัน 

7.    หลังจากน้ันหายอดรวมสุทธิดานเดบิตและดานเครดิตในชองงบกําไรขาดทุน 

ซึ่งจะตองไดยอดรวมเทากัน 

8.   ในชองงบแสดงฐานะการเงิน ใหนํารายการประเภทสินทรัพย หน้ีสิน และสวน

ของเจาของในชองงบทดลองหลังปรับปรุงมาใสในชองงบแสดงฐานะการเงินในบรรทัดเดียวกัน 

และหายอดรวมสุทธิดานเดบิตและดานเครดิตในชองงบแสดงฐานะการเงินจะเทากัน 

 เมื่อจัดทํากระดาษทําการเสร็จก็จัดทํางบการเงินตามลําดับ คืองบกําไรขาดทุน งบ

แสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบแสดงฐานะการเงิน 

 เมื่อจัดทํางบการเงินจากกระดาษทําการเรียบรอยแลว จะเห็นวายอดกําไรสุทธิหรือ

ขาดทุนสุทธิในกระดาษทําการจะเทากับการจัดทํางบกําไรขาดทุน แตเมื่อพิจารณางบแสดงฐานะ

การเงินแลวจะพบวา ยอดรวมในกระดาษทําการจะไมเทากับยอดในการจัดทํางบแสดงฐานะ

การเงิน เน่ืองจากมีหลายรายการที่ในชองงบแสดงฐานะการเงินในกระดาษทําการมียอดดานเครดิต 

แตเมื่อนําเสนอในงบแสดงฐานะการเงินน้ันจะแสดงเปนยอดหักจากรายการสินทรัพยทางดานเด

บิต 

ในวงจรบัญชีจะมีขั้นตอนหน่ึงที่จัดทํา คือการปดบัญชี โดยการปดบัญชีน้ันจะเปน

การโอนยอดคงเหลือในบัญชีที่อยูในงบกําไรขาดทุนไปยังบัญชีทุนของกิจการ 
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การปดบัญชี 

 

ประเภทของรายการบัญชี 5 ประเภท จะแบงบัญชีออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. บัญชีชั่วคราว เปนบัญชีที่อยูในงบกําไรขาดทุน แสดงการรวบรวมขอมูลที่จะทํา

ใหผลการดําเนินงานของกิจการ รวมทั้งบัญชีเงินถอน และบัญชีเงินปนผล 

2.  บัญชีถาวร เปนบัญชีที่อยูในงบแสดงฐานะการเงินที่จะแสดงสถานะของกิจการ 

 

เมื่อจัดทํากระดาษทําการแลวก็จะทําการปดบัญชีชั่วคราว  จะทําใหบัญชีชั่วคราว

ประเภทรายได คาใชจายมียอดคงเหลือเปนศูนย กลาวคือ บัญชีชั่วคราวจะไมมียอดคงเหลือยกไป

งวดหนา บัญชีชั่วคราวทุกบัญชีจะถูกปดทั้งหมดในวันสิ้นงวดเพื่อโอนยอดคงเหลือสุทธิไปยัง

บัญชีทุนหรือบัญชีสวนของเจาของ 

 

ข้ันตอนในการปดบัญชี 

 

1.  ปดบัญชีรายไดและบัญชีคาใชจายทุกบัญชีเขาไปยังบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุน 

ซึ่งเปนบัญชีชั่วคราว เปดเมื่อทําการปดบัญชี ในวันสิ้นงวดเทาน้ัน และจะถูกปดใหเปนศูนยตอไป 

โดยบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุนจะกําหนดเลขที่บัญชีในหมวดสวนของเจาของ 

     2.  การปดบัญชีที่เกี่ยวกับรายไดไปยังบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุน จะบันทึกการปด

บัญชีดังน้ี 

        เดบิต      รายได                                                    xxx 

                        เครดิต    สรุปผลกําไรขาดทุน                           xxx 

 

3.       การปดบัญชีที่เกี่ยวกับคาใชจายไปยังบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุน จะบันทึกการ

ปดบัญชีดังน้ี 

เดบิต      สรุปผลกําไรขาดทุน                                xxx 

                เครดิต    คาใชจาย                                                xxx 

จะเห็นวาบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุนจะมียอดดานเดบิตหรือดานเครดิตก็ได ขึ้นอยูกับวากิจการมี

ยอดรายไดหรือคาใชจายสูงกวากัน  
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4.       ปดบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุนเขาไปยังบัญชีทุน ถากิจการเกิดกําไรสุทธิจะทํา 

ใหสวนทุนหรือสวนของเจาของเพิ่มการโอนปดบัญชีสรุปผลกําไรจะบันทึกดังน้ี 

เดบิต      สรุปผลกําไรขาดทุน   xxx 

                เครดิต    ทุนหรือกําไรสะสม   xxx 

ถากิจการเดขาดทุนสุทธิจะทําใหสวนทุนหรือสวนของเจาของลดลง การโอนปดบัญชีสรุปผลกําไร

ขาดทุนจะบันทึกดังน้ี 

เดบิต      ทุนหรือกําไรสะสม   xxx 

เครดิต    สรุปผลกําไรขาดทุน   xxx 

การที่บันทึกเขาบัญชีทุนหรือบัญชีกําไรสะสม เมื่อปดบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุนขึ้นอยูกับวาเปน

กิจการประเภทใด ถาเปนประเภทเจาของคนเดียวจะโอนเขาบัญชีทุน ในกรณีเปนหางหุนสวนจะ

โอนเขาบัญชีกระแสทุนของผูเปนหุนสวนหากมีการแบงสรรเลย แตในกรณีไมแบงสรรก็จะโอน

เขาบัญชีกําไรสะสมเหมือนบริษัทจํากัด 

5.  ในกรณีกิจการมีบัญชีเงินถอน หรือกิจการมีบัญชีเงินปนผล ก็ตองปดเขาบัญชี

ทุนหรือบัญชีกําไรสะสม โดยบัญชีเงินถอนและบัญชีเงินบันผลจะทําใหทุนหรือสวนของเจาของ

ลดลง ดังน้ันจะบันทึกดังน้ี 

                เดบิต      ทุน     xxx 

                                เครดิต    เงินถอน                                                xxx 

ในกรณีบริษัทจํากัดจะบันทึกปดบัญชีเงินปนผลดังน้ี 

                เดบิต      กําไรสะสม                             xxx 

                                เครดิต    เงินปนผล                               xxx 

ข้ันตอนการปดบัญชีทั้งหมดจะทําในสมุดรายวันทั่วไปแลวผานไปบัญชีแยกประเภท โดยจะทํา

การบันทึกการปดบัญชีในวันสิ้นงวด โดยทุกบัญชีจะไปปดอยูที่สวนทุนหรือสวนของเจาของ 

 

งบทดลองหลังปดบัญชี 

 

เปนขั้นตอนที่ทําหลังจากบันทึกการปดบัญชีและผานไปรายการแยกประเภท โดย

งบทดลองหลังปดบัญชีจะแสดงเฉพาะรายการที่เปนบัญชีถาวรเทาน้ัน โดยตองมียอดคงเหลือ

เทากันทั้งดานเดบิตและดานเครดิต บัญชีถาวรจะไมปดบัญชี เน่ืองจากรายการตาง ๆ ของบัญชี

ถาวรน้ันจะยกยอดคงเหลือไปใหงวดหนาตามหลักการทางบัญชีที่เกี่ยวกับการดํารงอยูของกิจการ 

กลาวคือ กิจการจะดําเนินการไปตลอดไมเลิกกิจการ ดังน้ันรายการที่เกี่ยวกับบัญชีสินทรัพย 
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หน้ีสิน และสวนของเจาของหรือทุน จึงเปนยอดที่จะโอนตอใหงวดตอไป จึงตองมีการหายอด

คงเหลือและยกไปใหงวดหนา 

 ขั้นตอนการหายอดคงเหลือของบัญชีถาวรและการบันทึกยอดยกไปงวดหนา 

จะใชสมุดบัญชีแยกประเภทที่เคยเปดไวเดิมมาบันทึกตอ ขั้นตอนการจัดทําการหายอดคงเหลือและ

การบันทึกยอดยกไปขางหนา ดังน้ี 

1.  หายอดรวมทางดานเดบิตและทางดานเครดิต แลวนํายอดทั้ง 2 ดาน มาหักลบกัน

แลวดูวายอดคงเหลืออยูดานใด โดยถายอดรวมดานเดบิตสูงกวายอดรวมดานเครดิตแสดงวายอด

แสดงฐานะการเงินเดบิต ในทางตรงกันขามถายอดรวมดานเครดิตสูงกวายอดรวมดานเดบิตแสดง

วายอดแสดงฐานะการเงินเครดิต ซึ่งโดยปกติบัญชีสินทรัพยจะมียอดแสดงฐานะการเงินดานเดบิต

และบัญชีหน้ีสินและสวนของเจาของจะมียอดแสดงฐานะการเงินเครดิต 

2.  นํายอดที่หักลบกันแลวจากขอ 1 มาใสในบรรทัดตอมาจากรายการสุดทาย โดย

นํามาใสในดานเดบิตหรือเครดิตที่มียอดรวมนอย โดยใสวันที่สุดทายของงวดน้ันและใชอธิบาย

รายการวา “ยกไป” ในชองอางอิงจะใชเคร่ืองหมาย P 

3.  รวมยอดทางดานเดบิตและเครดิตซึ่งตองทํากันและเขียนยอดรวมไวทั้ง 2 ดาน

แลวขีดเสนใต 2 เสนตรงยอดรวม 

4.  ในงวดบัญชีตอมา จะเขียนยอดผลตางที่ไดที่นําไปเขียนเปนยอดยกไปมาเขียน

เปน “ยอดยกมา” ในดานตรงกันขามกับยอดยกไปและใชการอางอิงดวย “P” เขียนคําอธิบาย

รายการดวย “ยอดยกมา” 

 สมุดบัญชีทั้งสมุดรายวันทั่วไปและสมุดบัญชีแยกประเภทก็สามารถใชตอไปใน

งวดถัดไปได แตอยางไรก็ตามถาในกรณีที่สมุดรายวันทั่วไปที่ใชบันทึกรายการคาในงวดกอนหมด

จําเปนตองใชสมุดบัญชีเลมใหมน้ัน กิจการตองทําการเปดบัญชี 

 

การเปดบัญชี 

 

จะทําการเปดบัญชีประเภทสินทรัพยหน้ีสิน และสวนของเจาของ ที่มียอดยกไป

งวดหนา โดยจะบันทึกเปดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป โดยใชวันที่ที่เร่ิมงวดบัญชีใหมเลยในการ

บันทึกรายการ จากน้ันก็ผานบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท 
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สรุปขั้นตอนวงจรบัญชีทั้งหมกไดดังน้ี 

1.       วิเคราะหรายการคา 

2.       บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

3.       ผานรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท 

4.       หายอดคงเหลือเพื่อจัดทํางบทดลองกอนปรับปรุง 

5.       จัดทํากระดาษทําการ 

6.       บันทึกรายการปรับปรุงในวันสิ้นงวดในสมุดรายวันทั่วไป 

7.        ผานรายการปรับปรุงไปยังบัญชีแยกประเภท 

8.       หายอดคงเหลือเพื่อจัดทํางบทดลองหลังปรับปรุง 

9.       จัดทํางบการเงิน 

10.      ปดบัญชีชั่วคราว 

11.      จัดทํางบทดลองหลังปดบัญชี 

12.      กลับรายการ (ถากิจการจะกลับรายการ) 

13.      เปดบัญชี (ถาสมุดบัญชีหมดตองขึ้นเลมใหม) 

 

2.2.3  ความหมายของสินคา 

 

สินคา (Goods or Merchandise) หมายถึงสินทรัพยหมุนเวียน ที่มีตัวตนหรือสิ่งของ

ที่กิจการมีไวเพื่อจําหนายใหกับผูซื้อ   หรือลูกคาเพื่อหวังผลกําไรจากการจําหนายสินคา  ดังน้ัน

กิจการมีรายไดหลักจากการขายสินคาตามลักษณะของการประกอบธุรกิจ  เชน รานมะขามทอง  

การไฟฟา มีสินคาดังน้ี  เคร่ืองปรับอากาศ  พัดลม   ตูเย็น  คอมพิวเตอร  โทรทัศน  เคร่ืองซักผา 

และหางสรรพสินคามะขามปอม มีสินคาประเภทอาหารสําเร็จรูป เสื้อผา เคร่ืองด่ืม  ผลไม 

เคร่ืองสําอาง ไวจําหนายในกิจการ  เปนตน 

 

2.3  การจัดตั้งบริษัทจํากัดและการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

   

 2.3.1  การจดทะเบียนบริษัท 

ในการจัดต้ังบริษัทจํากัดน้ัน จะตองดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

         1. ตองมีผูเร่ิมกอการต้ังแต 3 คนขึ้นไป เขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหสนธิขึ้น แลวไปจด

ทะเบียน 
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         2. เมื่อไดจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิแลว ผูเร่ิมกอการตองจัดใหหุนของบริษัทที่จะ

ต้ังขึ้นน้ันมีผูเขาชื่อจองซื้อหุนจนครบ 

         3. ดําเนินการประชุมต้ังบริษัท โดยตองสงคําบอกกลาวนัดประชุมใหผูจองทราบลวงหนา

อยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม 

         4. เมื่อไดประชุมต้ังบริษัท และที่ประชุมไดแตงต้ังกรรมการบริษัทแลว ผูเร่ิมกอการตอง

มอบหมายกิจการใหกรรมการบริษัทรับไปดําเนินการตอไป 

         5. กรรมการบริษัทเรียกใหผูเร่ิมกอการและผูจองหุนชําระคาหุนอยางนอยรอยละ 25 ของ

มูลคาหุน (ทุนของบริษัทจะแบงเปนกี่หุนก็ได0  แตตองไมตํ่ากวาหุนละ 5 บาท) 

         6. เมื่อไดรับเงินคาหุนแลว กรรมการตองไปจดทะเบียนเปนบริษัทภายใน 3 เดือน ภายหลัง

จากการประชุมต้ังบริษัท 

         7. ในการจัดต้ังบริษัท ถาไดดําเนินการทุกขั้นตอนดังตอไปน้ี ภายในวันเดียวกับวันที่ผูเร่ิมกอ

การจัดทําหนังสือบริคณหสนธิ 

              กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและจดทะเบียนต้ังบริษัทไปพรอมกันภายใน

วันเดียวก็ได 

              7.1 จัดใหมีผูเขาชื่อหุนครบตามจํานวนหุนทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน 

              7.2 ประชุมจัดต้ังบริษัท เพื่อพิจารณากิจการตาง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1108 โดยมีผูเร่ิมกอการและผูเขาชื่อซื้อหุนทุกคน 

                     เขารวมประชุม และผูเร่ิมกอการ และผูชื่อซื้อหุนทุกคน ใหความเห็นชอบในกิจการที่

ไดประชุมกันน้ัน 

              7.3 ผูเร่ิมกอการไดมอบกิจการทั้งปวงใหแกกรรมการบริษัท0  

              7.4 กรรมการไดเรียกใหผูเขาชื่อซื้อหุน ใชเงินคาหุน โดยจะเรียกคร้ังเดียวเต็มมูลคา

หรือไมนอยกวารอยละยี่สิบหา ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได0  และผูเขาชื่อซื้อหุนทุกคนไดชําระ

เงินคาหุนเสร็จเรียบรอยแลว 

        

 

การดําเนินการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหรือเลิกและชําระบัญชีบริษัทจํากัด0  

ในกรณีที่บริษัทจํากัดน้ันไดตกลงที่จะแกไขเพิ่มเติมรายการใด ๆ ที่ไดจดทะเบียนไว เปนอยางอ่ืน 

หรือผูถือหุนจะเลิกกิจการ ก็จะตองไปดําเนินการขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมรายการน้ัน ๆ หรือจด

ทะเบียนเลิกและเสร็จการชําระบัญชี ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทที่หางน้ันมีสํานักงานแหง

ใหญต้ังอยู การจดทะเบียนจัดต้ังและแกไขเพิ่มเติมจะตองดําเนินการตามวิธีและหลักเกณฑที่

กฎหมายและระเบียบของทางราชการไดกําหนดไว 
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     รายการจดทะเบียนที่บริษัทจะตองจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม0  

         1. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกอนการต้ังบริษัท 

         2. มติพิเศษของบริษัทให 

                  (1) เพิ่มทุน 

                  (2) ลดทุน 

                  (3) ควบบริษัท 

         3. ควบบริษัท 

         4. แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิภายหลังต้ังบริษัท 

         5. เพิ่มทุน 

         6. ลดทุน 

         7. กรรมการ 

         8. จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท 

         9. ที่ต้ังสํานักงานแหงใหญและ/หรือสํานักงานสาขา 

         10. ตราของบริษัท0  

         11. รายการอ่ืนที่เห็นสมควรจะใหประชาชนทราบ 

    วิธีการจดทะเบียน มีขั้นตอนดังน้ี0  

         1. ในกรณีจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทหรือแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ใหผูเร่ิมกอการหรือ

กรรมการของบริษัทจะตองขอตรวจและจองชื่อบริษัทเสียกอนวา 

             ชื่อที่จะใชน้ันจะซ้ําหรือคลายกับคนอ่ืนที่จดทะเบียนไวกอนหรือไม เมื่อจองชื่อไดแลว

จะตองขอจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ ภายใน 30 วัน 

         2. ซื้อคําขอและแบบพิมพจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ

ทั้ง 7 แหง หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด 

         3. จัดทําคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอยื่นตอนายทะเบียนเพื่อตรวจพิจารณา 

         4. ชําระคาธรรมเนียมตามใบสั่งของเจาหนาที่ 

          

5. ถาประสงคจะไดหนังสือรับรองรายการในทะเบียน ใหยื่นคําขอและชําระคาธรรมเนียมตอ

เจาหนาที่0  

         6. รับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนและหนังสือรับรองรายการในทะเบียนได 

    การลงลายมือชื่อของผูเร่ิมกอการหรือกรรมการ0  

         1. ผูเปนผูเร่ิมกอการ หรือกรรมการจะตองลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบคําขอดวยตนเอง0  
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             จะมอบหมายบุคคลอ่ืนลงลายมือชื่อแทนไมได 

         2. ผูเร่ิมกอการ หรือกรรมการ ผูขอจดทะเบียนซึ่งตองลงชื่อในคําขอจดทะเบียน จะตองลง

ลายมือชื่อตอหนานายทะเบียนพรอมแสดงตนฉบับ 

             บัตรประจําตัว หรือ 

         3. ในกรณีที่ผูเร่ิมกอการหรือกรรมการไมสามารถลงลายมือชื่อตอหนานายทะเบียนตาม ขอ 

2. ใหผูเร่ิมกอการหรือกรรมการลงลายมือชื่อ 

              ตอหนาสมาชิกเนติบัฐฑิตยสภา หรือทนายความก็ได 

     สถานที่รับจดทะเบียน0  

         1. สํานักงานแหงใหญต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นจดทะเบียนไดที่สํานักงาน

บริการจดทะเบียนธุรกิจ 1-7 และสวนจดทะเบียนกลาง0  

             กรมพัฒนาธุรกิจการคา ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือทางอินเตอรเน็ตเว็บไซต 

www.dbd.go.th  

         2. สํานักงานแหงใหญต้ังอยูในเขตภูมิภาค สามารถยื่นจดทะเบียนไดที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจ

การคาจังหวัดน้ัน ๆ ยกเวน จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และ 

             ปทุมธานี สามารถขอจดทะเบียนไดทางอินเตอรเน็ตเว็บไซต www.dbd.go.th อีกทางหน่ึง 

     หนาที่ของบริษัทจํากัด 

         1. บริษัทจํากัด ตองทํางบการเงินอยางนอยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือน โดยมีผู สอบบัญชี

อยางนอยหน่ึงคนตรวจสอบ0  

             แลวนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแตวันปด

รอบปบัญชี พรอมทั้งยื่นงบการเงินตอสํานักบริการขอมูลธุรกิจ0  

             กรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด ภายใน 1 เดือน 

นับต้ังแตวันอนุมัติงบการเงิน ทั้งน้ีรวมถึงบริษัทที่แมวาจะยังมิได 

             ประกอบกิจการก็ตาม จะตองสงงบการเงินดวย มิฉะน้ันมีความผิดตองระวางโทษปรับไม

เกินหาหมื่นบาท 

         

  2. จัดทําบัญชีรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนและใหนําสงตอ

สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร0             

หรือที่สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัดแลวแตกรณี ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม 

มิฉะน้ันมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท 

          3. ตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ ภายหลัง 6 เดือน นับแตวันจดทะเบียน เปนนิติ

บุคคล และจัดประชุมคร้ังตอไปอยางนอย 1 คร้ัง ทุกระยะเวลา 12 เดือน 
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             มิฉะน้ัน จะมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท อน่ึง คําบอกกลาวเรียก

ประชุมใหญน้ัน ใหลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่ 

             อยางนอยหน่ึงคราวกอนวันนัดประชุม ไมนอยกวา 7 วัน และสงทางไปรษณียตอบรับไป

ยังผูถือหุนทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัท กอนวันนัดประชุม 

             ไมนอยกวา 7 วัน เวนแตเปนคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญ เพื่อลงมติพิเศษใหกระทําการ

ดังวาน้ันกอนวันนัดประชุมไมนอยกวา 14 วัน 

          4. ตองจัดทําใบหุนมอบใหผูถือหุนของบริษัท มิฉะน้ันมีความผิดตองระวางโทษปรับไม

เกินหน่ึงหมื่นบาท0  

          5. ตองจัดทําสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท มิฉะน้ันมีความผิดตองระวางโทษ ปรับไม

เกินสองหมื่นบาท0  

          6. บริษัทใดยายที่ต้ังสํานักงานแหงใหญ ตองขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัท 

มิฉะน้ันจะมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

             ในกรณีนิติบุคคลไมจัดสงงบการเงินประจําปตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนิติบุคคลจะ

มีความผิดแลวกรรมการผูจัดการหรือกรรมการผูมีอํานาจกระทํา 

             การแทนนิติบุคคล ก็มีความผิดตองระวางโทษเชนเดียวกับนิติบุคคลดวย 

 

2.3.2 การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม  (Value Added Tax)หรือVAT หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากฐานของ

มูลคาสินคาหรือบริการที่เพิ่มขึ้นในแตละขั้นตอนของการผลิตและจําหนายสินคาหรือการ

ใหบริการตาง ๆ โดยผูประกอบการมีหนาที่ในการจัดเก็บจากผูบริโภคสินคา หรือบริการน้ัน ๆ 

 คําวา ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง มูลคาของสวนที่เพิ่มในแตละขั้นตอนการผลิตและ

การจําหนายสินคาหรือบริการ อาทิ โรงงานผลิตผา จะรับดาย ไหม ฝาย เปนวัตถุดิบและ 

โรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูป จะรับผาจากโรงงานผลิตผาเปนวัตถุดิบในการผลิตเสื้อสําเร็จรูป จะรับ

มูลคาเพิ่มในแตละขั้นตอนการผลิตดังน้ี 

 1  ผูประกอบการที่มีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม กําหนดเวลาการจดทะเบียน 

    ผูประกอบการที่มีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม ดังน้ี 

     1.1  ผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการที่มีรายรับเกิน 

กวา 1,800,000 บาทตอป ใหยื่นคําขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีรายรับเกิน 1,800,000 

บาท ตอป 
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     1.2  ผูประกอบการซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจนไดวาไดเตรียมการเพื่อประกอบ

กิจการขายสินคาหรือใหบริการ ที่อยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม อันเปนเหตุใหตองมีการซื้อ

สินคาหรือรับบริการที่อยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม เชน กอสรางโรงงาน สรางอาคาร

สํานักงาน หรือติดต้ังเคร่ืองจักรใหยื่นคําขอจกทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มภายใน 6 เดือนกอนวันเร่ิม

ประกอบกิจการเวนแตมีสัญญาหรือหลักฐานจะดําเนินการกอสรางภายในเวลาที่เหมาะสม 

 

 2  วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

    การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สามารถกระทําได 2 ชองทาง ดังน้ี 

    2.1  ยื่นแบบคําขอ ณ หนวยจดทะเบียนที่ต้ังสถานประกอบการ 

    2.2  ยื่นแบบคําขอผานทางอินเทอรเน็ตที่ www.rd.go.th 

 

 3  สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

     ผูประกอบการยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานที่

ดังน้ี 

     3.1  กรณีสถานประกอบการต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน

สรรพากร พื้นที่ที่สถานประกอบการต้ังอยู 

     3.2  กรณีสถานประกอบการต้ังอยูนอกเขตกรุงเพทมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน

สรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการต้ังอยู และกรณีสถานประกอบการต้ังอยูในทองที่อําเภอ

หรือกิ่งอําเภอที่กรมสรรพากรมิไดจัดอัตรากําลังไวใหยื่น ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมที่

เคยควบคุมพื้นที่น้ัน 

     3.3  กรณีสถานประกอบที่อยูในความดูแลของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ

ใหยื่น ณ สํานักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ หรือจะยื่นผานสํานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ

สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสถานประกอบการต้ังอยูก็ได 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม  (Value Added Tax)หรือVAT หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากฐานของ

มูลคาสินคาหรือบริการที่เพิ่มขึ้นในแตละขั้นตอนของการผลิตและจําหนายสินคาหรือการ

ใหบริการตาง ๆ โดยผูประกอบการมีหนาที่ในการจัดเก็บจากผูบริโภคสินคา หรือบริการน้ัน ๆ 

 คําวา ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง มูลคาของสวนที่เพิ่มในแตละขั้นตอนการผลิตและ

การจําหนายสินคาหรือบริการ อาทิ โรงงานผลิตผา จะรับดาย ไหม ฝาย เปนวัตถุดิบและ 

โรงงานผลิตเสื้อสําเร็จรูป จะรับผาจากโรงงานผลิตผาเปนวัตถุดิบในการผลิตเสื้อสําเร็จรูป จะรับ

มูลคาเพิ่มในแตละขั้นตอนการผลิตดังน้ี 

 

http://www.rd.go.th/


19 
 

 1  ผูประกอบการที่มีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม กําหนดเวลาการจดทะเบียน 

    ผูประกอบการที่มีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม ดังน้ี 

     1.1  ผูประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการที่มีรายรับเกิน 

กวา 1,800,000 บาทตอป ใหยื่นคําขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีรายรับเกิน 1,800,000 

บาท ตอป 

     1.2  ผูประกอบการซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจนไดวาไดเตรียมการเพื่อประกอบ

กิจการขายสินคาหรือใหบริการ ที่อยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม อันเปนเหตุใหตองมีการซื้อ

สินคาหรือรับบริการที่อยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม เชน กอสรางโรงงาน สรางอาคาร

สํานักงาน หรือติดต้ังเคร่ืองจักรใหยื่นคําขอจกทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มภายใน 6 เดือนกอนวันเร่ิม

ประกอบกิจการเวนแตมีสัญญาหรือหลักฐานจะดําเนินการกอสรางภายในเวลาที่เหมาะสม 

 

 2  วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

    การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สามารถกระทําได 2 ชองทาง ดังน้ี 

    2.1  ยื่นแบบคําขอ ณ หนวยจดทะเบียนที่ต้ังสถานประกอบการ 

    2.2  ยื่นแบบคําขอผานทางอินเทอรเน็ตที่ www.rd.go.th 

 

 3  สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

     ผูประกอบการยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานที่

ดังน้ี 

     3.1  กรณีสถานประกอบการต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน

สรรพากร พื้นที่ที่สถานประกอบการต้ังอยู 

     3.2  กรณีสถานประกอบการต้ังอยูนอกเขตกรุงเพทมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน

สรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการต้ังอยู และกรณีสถานประกอบการต้ังอยูในทองที่อําเภอ

หรือกิ่งอําเภอที่กรมสรรพากรมิไดจัดอัตรากําลังไวใหยื่น ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมที่

เคยควบคุมพื้นที่น้ัน 

     3.3  กรณีสถานประกอบที่อยูในความดูแลของสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ

ใหยื่น ณ สํานักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ หรือจะยื่นผานสํานักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ

สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสถานประกอบการต้ังอยูก็ได 

 

 

 



20 
 

2.4 โครงงานท่ีเกี่ยวของ 

  กัญชรจ สุขแจม ศึกษาเร่ือง การทําบัญชีธุรกิจขายเสื้อผา (กรณีศึกษา : รานขาย

เสื้อผา คุณถวิล ทิวันทา) 

ในการศึกษาสรุปผลวา เจาของกิจการที่รวมโครงการบริการทําบัญชีในคร้ังน้ีมี

ความพึงพอใจอยางมากเพราะไดทราบถึงฐานะทางการเงินที่แทจริงของกิจการที่ทําอยูอยางถูกตอง

วิธี ทําใหเจาของกิจการสามารถบริหารการเงินและสิ่งตาง ๆ ภายในกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ

และคุณถวิลไดตอบแบบสอบถามและมีความคิดเห็นตอการบริการทําบัญชีซึ่งอยูในระดับดีมาก 

ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคในการใหความรูเกี่ยวกับวิชาตาง ๆ และทักษะวิชาชีพมาประยุกตใช

ในการทําโครงการและบริการสังคมอยางมีประสิทธิภาพ เชนการออกแบบฟอรมตาง ๆ ในการทํา

บัญชี คือ สมุดรายวันทั่วไป , บัญชีแยกประเภท, งบทดลอง ,กระดาษทําการ 6 ชอง, งบกําไร

ขาดทุน,งบแสดงฐานะการเงิน , ใบสําคัญรับ,ใบสําคัญจาย, ใบเสร็จรับเงิน,มาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานดานบัญชีมาใชในการทําเอกสารใหมีความสวยงามเรียบรอยและถูกตองตามหลักวิธี 

การนําโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาใชในการนําเสนอขอมูลใหเขาใจไดงายขึ้นอีก 

 

นันธชา มาโต ศึกษาเร่ือง การจัดทําบัญชีธุรกิจรานขายผลไม (กรณีศึกษา: นางสม

จิตร ดวงชอุม) 

ในการศึกษาสรุปผลวา เจาของกิจการใหความรวมมือในการบริการจัดทําบัญชี

คร้ังน้ีเจาของกิจการมีความพึ่งพอใจเปนอยางยิ่งเพราะไดทราบถึงผลการดําเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของกิจการที่แทจริงโดยมีวิธีทําบัญชีอยางเปนขั้นตอน ทําใหเจาของกิจการมีการ

วางแผนทางการเงินและบริหารการเงินของธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพโดยคุณสมจิตร ดวงชอุม 

ไดมีความคิดเห็นตอการบริการทําบัญชีของนักศึกษาอยูในระดับดีซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค

ในการสรางความรูจากรายวิชาตาง ๆ และทักษะวิชาชีพมาประยุกตในการทําโครงการและบริการ

สังคมอยางมีประสิทธิภาพโดยการนําวงจรบัญชี 9 ขั้นมาประยุกตใชใหเขากับกิจการที่บริการทํา

บัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพคร้ังน้ีและยังไดนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานดาน

บัญชีในการจัดทําเอกสารในถูกตองตามหลักบัญชีมีการนําโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 

มาใชในการนําเสนอขอมูลใหมีความนาสนใจและมีความเขาใจใหงายขึ้นอีกดวย 
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เทพธงชัย เพียรโคตร ศึกษาเร่ือง บริการทําบัญชีของธุรกิจรานจําหนายอะไหล

รถจักรยานยนต (กรณีศึกษา : นายมาโนช มาลมณพันธ)  

ในการศึกษาสรุปผลวา เจาของกิจการมีความพึงพอใจเปนอยางยิ่งเพราะไดทราบ

ถึงผลการดําเนินงานของกิจการที่แทจริงโดยมีวิธีการทําบัญชีอยางเปนน้ันตอน ทําใหเจาของ

กิจการมีการวางแผนการเงินและการบริหารการเงินของธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคุณมา

โนช มาลัมณพันธ ไดมีความคิดเห็นตอการบริการทําบัญชีของนักศึกษาซึ่งอยูในระดับดีมากที่สุด 

ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสรางความรูจากรายวิชาตาง ๆ และทักษะวิชาชีพมา

ประยุกตใชเขากับกิจการที่บริการทําบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ียังไดนําเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานดานบัญชีในการจัดทําเอกสารในถูกตองตามหลักบัญชีมีการนํา

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาใชในการนําเสนอขอมูลใหมีความนาสนใจและมีความ

เขาใจใหงายขึ้นอีกดวย 
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บทท่ี 3  

 

 

วิธีการดําเนินการ 

 

           การจัดทําโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานจริงทางดานบัญชี  คณะผูจัดทําได

เลือกประกอบธุรกิจประเภทซื้อ-ขายสินคา โดยจัดต้ังบริษัทจําลอง คือ บริษัท เจนนินท คาเมรา 

จํากัด ซึ่งทําการซื้อขายกลอง โดยมีรายการคาเปนระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และเดือน

กันยายน  

 คณะผูจัดทําไดดําเนินการจัดต้ังบริษัทจําลองและบันทึกรายการคาตามวงจรบัญชีโดย

มีขั้นตอนดังน้ี 

1.  บริษัท และระยะเวลา 

2.  การจัดต้ังบริษัทและการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

3.  การเร่ิมกอการต้ังบริษัทจําลอง 

4.  การจัดทําบัญชีตามวงจรบัญชี 

 

บริษัทและระยะเวลา 

 บริษัท 

 98/41 หมูบานรุงเรือง ซอยกุศลศิลป ถนนสรรพาวุธ  เขตบางนา แขวงบางนา จังหวัด

กรุงเทพมหานคร  10260 

 

 รอบระยะเวลา 

 จัดทําบัญชีตามวงจรบัญชี เปนระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2562 
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โครงสรางการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพท่ี 1) 

 

จดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ 

ผูเร่ิมกอการจัดการจองซื้อทั้งหมด 

ประชุมจัดต้ังบริษัท 
คณะกรรมการ 

เรียกชําระคาหุน 

อยางนอย25% 

จัดทําคําขอจดทะเบียน 

ทะเบียนจัดต้ังบริษัท 
ชําระ

คาธรรมเนียม 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน หนังสือรับรอง

ใบสําคัญ 



24 
 

การจัดตั้งบริษัทและการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

วิธีการจัดตั้งบริษัท 

 

ข้ันตอนการดําเนินการในการจัดตั้งบริษัทจํากัด มี 19 ข้ันตอน คือ 

 1. บริษัท เจนนินท คาเมราจํากัด มีผูเร่ิมกอต้ังบริษัทจํากัด 3 คน 

 2. ดาวนโหลดแบบฟอรมเพื่อกรอกขอมูลในการจัดต้ังบริษัท www.dbd.go.th 

 3. จัดทําหนังสือคําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด 

 4. จัดทําหนังสือรับรองบริษัท 

 5. จัดทําหนังสือบริคณหสนธิ 

 6. เมื่อจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิแลว ผูเร่ิมกอการตองจัดหุนของบริษัทที่

ต้ังขึ้นจํานวน 30,000 หุน มีผูเขาจองหุนครบ 30,000 หุน 

 7. จัดทําคํารับรองการจดทะเบียนบริษัท 

 8. จัดทํารายละเอียดวัตถุที่ประสงคของบริษัทจํากัด 

 9. จัดทํารายการจดทะเบียนจัดต้ัง 

 10. จัดทําหนังสือกรรมการเขาใหม 

 11. จัดทํารายชื่อผูเร่ิมกอการและผูเขาชื่อซื้อหุน 

 12. จัดทําหนังสือนัดประชุมต้ังบริษัท โดยตองสงคําบอกกลาวนัดประชุมใหผูจอง

ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม 

 13. จัดทํารายงานการประชุมจัดต้ังบริษัท 

 14. จัดทําขอบังคับ 

 15. จัดทําสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

 16. จัดทําแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

 17. จัดทําใบสําคัญรับชําระเงินคาหุน 

 18. ทําหนังสือมอบอํานาจ 

 19.จัดทําแผนที่บริษัท 
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การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

 

ข้ันตอนในการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  

 1. ดาวนโหลดแบบฟอรม ภ.พ.01 คําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม www.rd.go.th 

 2. กรอกขอมูลลงใน ภ.พ.01 

 3. ยื่นภ.พ.01 ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่เขตบางนา 
 

การเร่ิมกอตั้งบริษัทจําลอง 

 

สาเหตุท่ีเลือกธุรกิจซื้อขายกลอง 

เน่ืองจากในปจจุบันการประกอบธุรกิจตาง ๆ เกิดขึ้นมากมายหลายประเภทคอนขางครอบคลุม

หลายทางไมวาจะเปนธุรกิจเกี่ยวกับดานเทคโนโลยี ดานการสื่อสาร การคมนาคม ที่มีการแขงขัน

สูงขึ้น บริษัทไดเล็งเห็นวาการทําธุรกิจเกี่ยวกับกลองปจจุบันมีผูบริโภคหลาย ๆ คนไดหันมาสนใจ

การถายภาพเพื่อเก็บเร่ืองราวตาง ๆ หากมีทักษะการถายภาพที่ดีสามารถนําไดยึดหลักเปนอาชีพได 

ดังน้ัน บริษัทจึงนําเขาสินคากลองรุนตาง ๆ ซึ่งเปนกลองที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูง 

เหมาะสําหรับผูที่สนใจการถายภาพ ดังน้ัน บริษัท เจนนินท คาเมรา จํากัด จึงเล็งเห็นวามีชองทางที่

จะสามารถประกอบการทําธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายกลองไดจากความตองการของผูบริโภคที่มี

มากขึ้นในปจจุบัน 

 

การวางแผนงาน 

1. มีการกําหนดเงื่อนไข ขอบังคับ วัตถุประสงคของบริษัท 

2. มีการจัดหาพนักงานแตละตําแหนง แตละแผนกเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

3. มีการวางแผนงานในแตละแผนกและตําแหนงใหเปนระบบ 

 

โครงสรางองคกร 

 โครงสรางองคกร เปนสิ่งสําคัญในการสรางอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน และกลุมคนภายใน

องคกร ซึ่งอิทธิพลที่สรางขึ้นน้ัน สวนใหญเกิดจากวัตถุประสงคในการควบคุม โดยการถูกควบคุม

น้ันมาจากลักษณะของงาน ที่ไดออกแบบไวภายในโครงสรางองคกร ทั้งน้ีเปนเพราะพนักงานทุก

คนในองคกรไมสามารถไปทํางานประจําวัน เพื่อทําในสิ่งที่อยากจะทําตามอําเภอใจได แตจะตอง

ถูกควบคุมใหปฏิบัติตามความตองการขององคกร หรือตามเหตุผลที่องคกรจายคาตอบแทนให 
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ดังน้ัน งานและคําบรรยายลักษณะงาน จึงเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการควบคุมพฤติกรรม

คนภายในองคกร  

 1. กําหนดแผนระดับองคกรจะตองเปนที่ยอมรับของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 2. มีการกําหนดความรับผิดชอบของแตละฝายที่เกี่ยวของกับแผนระดับองคกร 

 3. มีการระบุขั้นตอนการทํางานอยางชัดเจน 

 ซึ่งบริษัทของเรามีแผนก ดังน้ี 

  1. แผนกการขาย  

1.1 ติดตอลูกคาในตลาด เพื่อทําการขายการเจรจาสื่อสารระหวางผูขาย และผูซื้อหรือ

กลุมผูที่คาดหวังวาจะเปนลูกคากลุมเปาหมาย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยใหผูซื้อรูจัก

สินคากระตุนความสนใจ และสรางความพอใจในตัวสินคา 

1.2 เจรจาเร่ืองเงื่อนไขการซื้อขาย และใหคํา-ปรึกษาแกลูกคา รวมทั้ง แกปญหาที่อาจ

เกิดขึ้นกอน การขาย และหลังการขาย 

1.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย สวนลดการคา การแสดงนิทรรศการการคา การโฆษณา

ประชาสัมพันธตาง ๆ เปนเคร่ืองมือชวยกระตุนในการขาย 

1.4 อาจใหบริการหลังการขายแกลูกคา เชนการตรวจสอบผลิตภัณฑหลังการซื้อสินคา 

หรือเปลี่ยนชิ้นสวนที่ชํารุดใหแกลูกคา เปนตน 

 

  2. แผนกการเงิน  

2.1 รับเงินและเบิกจายเงินทุกประเภท 

2.2 จัดทํากฤษฎีกาเบิกจายเงินในงบดําเนินงานจากกรมบัญชีกลาง 

2.3 นําฝากและเก็บรักษาเงิน 

2.4 จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

 

  3. แผนกบัญช ี

  3.1 ตรวจสอบรายรับรายจายตาง ๆ ของบริษัท 

3.2 บันทึกบัญชีของสมุดรายวันชั้นตนตรวจสอบ Statement 

3.3 จัดทํารายการทางการเงินประจําเดือน (งบทดลองและรายละเอียดลูกหน้ี) 

3.4 ใบเรียกเก็บเงิน 

3.5 บัญชีคาใชจาย 
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  4. แผนกจัดซื้อ 

 4.1 ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ 

 4.2 จัดซื้อใหเปนไปตามนโยบาย และไมขัดตอผลประโยชนขององคกร 

 4.3 ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาตาง ๆ ในระหวางจัดซื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.4 เปนตัวแทนติดตอ ประสานงานขององคกร และผูขายสินคา 

 4.5 เจรจาติดตอซื้อขายเพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพ 

 4.6 ตรวจสอบการรับมอบสินคา และยืนยันคุณภาพสินคา 

 

      5. แผนกการคลัง 

 5.1 ประสานงานการเบิกจายวัตถุดิบและวัสดุหีบหอประจําวัน 

 5.2 จัดทํารายงานสรุปยอดสินคาคงเหลือประจําเดือน 

 5.3 รับผิดชอบงานดานคุมคลังสินคาวัตถุดิบ 

 5.4 จัดการตรวจรับสินคาสําเร็จรูป วัตถุดิบ วัสดุหีบหอ ใหไดมาตรฐานดานคุณภาพและ

ความปลอดภัยที่กําหนด 

 

 

สินคาท่ีบริษัทจัดจําหนาย 

1. Fujifilm X-A3 

2. Sony Cyber-shot  DSC RX100 VI 

3. Canon PowerShot  SX740 HS 

4. Olympus OM-D E-M 10 Mark 

5. Sony FDR-AX100 

6. Leica Q 

7. Sony a5100 E-mount 

8. GoPro Hero 7 
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การจัดทําบัญชีตามวงจรบัญชี 

 

หลักการบันทึกบัญชี 

การบันทึกบัญชีทางดานเดบิต หรือดานซายของบัญชีและการบันทึกบัญชีทางดานเครดิต 

หรือดานขวาของบัญชีเพื่อบันทึกการเพิ่มหรือลดลง โดยอยูบนหลักการแนวคิดทางการบัญชี 

สมการบัญชี และหลักการบัญชีคู ในการดําเนินธุรกิจจะตองมีการบันทึกรายการคาเมื่อมีรายการคา

เกิดขึ้นแลวจะตองวิเคราะหรายการคาแลวนํารายการน้ันไปบันทึกบัญชี 

 

ชื่อบัญชี 

ดานซาย หรือดานเดบิต 

(left or debit side) 

ดานขวา หรือดานเครดิต 

(right or credit side) 

ดุลดานเดบิต 

(debit balance) 

ดุลดานเครดิต 

(credit balance) 

 

หลักการบันทึกรายการบัญชี(Recording Transaction) แบงออกเปน 2 ระบบ ดังน้ี 

 

ระบบบัญชีเดี่ยว (Single - entry bookkeeping  or  single  -  entry system) เปน 

วิธีการบันทึกบัญชีเพียงดานเดียวเทาน้ันคือ ดานเดบิตหรือดานเครดิต ระบบบัญชีเด่ียวน้ีจะบันทึก

เฉพาะ รายการในบัญชีเงินสด หรือ บัญชีที่สําคัญบางบัญชี เชน บัญชีลูกหน้ีหรือบัญชีเจาหน้ี

เทาน้ัน โดยไมไดใชการบันทึกรายการ ตามระบบบัญชีคูที่ตองบันทึกรายการบัญชีทั้งดานเดบิต

และเครดิต การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเด่ียวน้ีนิยมใชในกิจการ ขนาดเล็กที่เจาของเปนผู

ควบคุมและจดบันทึกเอง สําหรับธุรกิจขนาดยอมขึ้นไปไมควรนําระบบบัญชีเด่ียวมาใช เน่ืองจาก

จะมี ปญหาในการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทางการบัญชี และการ

จัดทํางบการเงิน 
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ระบบบัญชีคู (Double entry system)เปนวิธีการที่ใชปฏิบัติในการบันทึกรายการ 

บัญชีตาง ๆ ประกอบดวยรายการในสมุดรายวันทั่วไป รายการในสมุดบัญชี แยกประเภท ตลอดจน

เอกสารหลักฐาน การบันทึกเหลาน้ีมีระบบการและประเพณีปฏิบัติตาง ๆซึ่งอาจใชไดกับทั้งกิจการ

ขนาดเล็ก และขนาดใหญ ทั้งน้ีเพื่อวัตถุประสงคที่จะทําใหสามารถเสนอรายงานทางการเงินได

ถูกตองตามที่ควร และทันตอเหตุการณการ บันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคูแตละรายการจะเกี่ยวของ

กับบัญชีสองดาน คือบันทึกดานเดบิตบัญชีหน่ึงและบันทึกดานเครดิต ในอีกบัญชีหน่ึงดวยจํานวน

เงินที่เทากัน และจะมีผลทําใหเกิดดุลขึ้นในตัวเอง และในขณะเดียวกันก็จะทําใหผลรวมของยอด

บัญชี ที่เกิดจากทุกรายการรวมกันแลวไดคาเปนศูนย น่ันก็คือ ผลรวมของยอดดุลเดบิตเทากับ

ผลรวมยอดดุลเครดิต การจัดทํารายละเอียด ของยอดบัญชีตาง ๆ ประกอบกันเปนยอดรวมทั้งสิ้น 

เรียกวา งบทดลอง(สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ ไทย 2538:d-4)  

การบันทึกบัญชีจะใชหลักระบบบัญชีคู  

 

  ดังน้ันรายการคาทุกรายการตองบันทึกโดยเดบิตบัญชีหน่ึง และเครดิตอีกบัญชี

หน่ึง ดวยจํานวนเงินที่เทากันเสมอ เรียกวา บัญชีน้ันไดดุลกัน แตในบางคร้ังรายการคาที่เกิดขึ้นใน

เวลาเดียวกันมีหลายบัญชี อาจบัญชี อาจบันทึกบัญชีโดยเดบิตหรือเครดิตบัญชีหลายบัญชีรวมกัน

ได  เรียกวา การรวมรายการ แตจํานวนเงินรวมของเดบิตและเครดิต จะตองเทากันเสมอ 

นอกจากน้ันเมื่อบันทึกรายการคาเรียบรอยแลวยอดคงเหลือของแตละบัญชีที่มียอดดุลเดบิต เมื่อ

นํามารวมกัน จะเทากับยอดคงเหลือของแตละบัญชีที่มียอดดุลเครดิต ซึ่งเปนไปตามหลักสมการ

บัญชีที่วา สินทรัพย เทากับ หน้ีสินและทุนรวมกัน 

 

สมการบัญชี 

สมการบัญชี(Accounting Equation) คือ สมการที่แสดงความสมดุลระหวางสินทรัพย 

หน้ีสิน สวนของเจาของ 

จากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดรวมของสินทรัพยจะเทากับยอดรวมของหน้ีสินและสวน

ของเจาของเสมอไมวากิจการจะมีรายการคาเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดก็ตามเมื่อ

พิจารณาทางดานสินทรัพยจะเปนการแสดงถึงสิ่งที่กิจการเปนเจาของ สวนทางดานหน้ีสินและ

สวนของเจาของจะเปนการแสดงถึงแหลงที่มาของเงินลงทุนของกิจการวามาจากเจาหน้ีและ

เจาของกิจการเปนจํานวนเทาใดในแตละกลุมดังน้ันสินทธิเรียกรองของเจาหน้ีรวมกับสิทธิ
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เรียกรองของสวนเจาของจึงญเทากับสินทรัพยทั้งหมดของกิจการ ซึ่งแสดงออกมาเปน สมการ

บัญช ี(Accounting equation) หรือสมการงบแสดงฐานะการเงิน ไดดังน้ี 

สินทรัพย = หน้ีสิน + สวนของเจาของ   

(Assets)  (Liabilities)  (Owers' equity) 

สินทรัพย     หมายถึงที่มีมูลคาเปนเงิน ซึ่งกิจการคาหรือบุคคลเปนเจาของ 

หน้ีสิน        หมายถึง  ภาระผูกพันที่กิจการมีตอบุคคลภายนอก ซึ่งตองเปนหน้ีในอนาคต 

สวนของเจาของ หมายถึงสิทธิในการเปนเจาของสินทรัพยหลังจากหักหน้ีสินออก     

 

รายการคา 

รายการคา คือ เหตุการณทางการเงินที่มีผลทําใหการดําเนินงานของกิจการและกอใหเกิด 

กิจการ เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หน้ีสินและสวนของเจาของ 

 วงจรบัญชี คือ ลําดับขั้นตอนในการลงบัญชี โดยเร่ิมตนจากรายการคา นําไปวอเคราะห 

จดบันทึกในสมุดรายวันขั้นตน จัดใหเปนหมวดหมู โดยผานไปยังบัญชีแยกประเภทแลวนํามา

สรุปผลในรูปของรายงานทางการเงิน บัญชีแยกประเภท ไดแก บัญชีแยกประเภทสินทรัพย หน้ีสิน 

สวนของเจาของ รายไดและคาใชจาย มี 2 แบบ คือ แบบตัว T และแบบแสดงยอดคงเหลือ 

 

หมวดบัญชี บันทึกเพิ่ม บันทึกลด 

สินทรัพย ดานเดบิต ดานเครดิต 

หน้ีสิน ดานเครดิต ดานเดบิต 

สวนของเจาของ ดานเครดิต ดานเดบิต 

รายได ดานเครดิต ดานเดบิต 

คาใชจาย ดานเดบิต ดานเครดิต 
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หลักการบันทึกบัญชีคูเปนหลักการบันทึกบัญชีที่มีหลักที่สําคัญก็คือรายการคาทุกราย 

การที่เกิดขึ้นเมื่อทําการวิเคราะหแลวจะตองนําไปบันทึกบัญชี 2 ดานเสมอ คือ ดานเดบิต กับดาน

เครดิต 

  เดบิต (Debit) หมายถึง จํานวนเงินที่บันทึกดานซายมือ ใชตัวยอ Dr. (เดิมหมายถึง

ลูกหน้ี) ไดแกบัญชี เงินสด สินทรัพยตาง ๆ คาใชจาย ถอนใชสวนตัว 

  เครดิต (Credit) หมายถึง จํานวนเงินที่บันทึกดานขวามือ ใชอักษรยอ Cr. (เดิม

หมายถึงเจาหน้ี) ไดแก บัญชีเจาหน้ี ทุน และ รายไดตาง ๆ  

  หลักในการบันทึกบัญชีน้ัน จะแบงบัญชีออกเปน 5 ประเภท ดังน้ี 

1.  สินทรัพยที่เปนตัวเงินหรือเทียบเทาเงิน เชน เงินสด และต๋ัวเงินรับตาง ๆ 

2.  สินทรัพยที่เปนสิทธิเรียกรอง เชน ลูกหน้ี 

3.  สินทรัพยที่มีตัวตน เชน ที่ดิน อาคาร รถยนต 

4.   สินทรัพยที่ไมมีตัวตน เชน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน 

5.  รายจายที่จายไปแลวจะใหประโยชนตองวดบัญชีถัดไป ไดแก คาใชจายลวงหนา

ประเภทตาง ๆ เชน  

 

สินทรัพย  สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

         1.  สินทรัพยหมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สินทรัพยที่มีสภาพคลอง สามารถ

จะเปลี่ยนเปนเงินสด เชน เงินสด เงินฝากธนาคาร เปนตน หรือสินทรัพยอ่ืนที่เปลี่ยนเปนเงินสดได

เร็ว โดยปกติจะไมเกิน 1 ป เชน ต๋ัวเงินรับ  ลูกหน้ีการคา สินคาคงเหลือ เปนตน 

         2.  สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non – Current Assets)  หมายถึง สินทรัพยที่ไมสามารถ

เปลี่ยนเปนเงินสดไดโดยเร็วซึ่งมีระยะเวลามากกวา 1 ป เชน เงินลงทุนระยะยาว เงินใหกูยืมระยะ

ยาวและการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทตาง ๆ เปนตน สินทรัพยถาวร (Fixed Assets) หรือเปน

สินทรัพยที่มีตัวตน มีลักษณะการใชงานที่คงทน และมีอายุการใชงานนานเกินกวา 1 ป เชน ที่ดิน 

อาคาร อุปกรณ  รถยนต เปนตน สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพยที่ไมมี

รูปรางไมสามารถจับตองไดทางกายภาพ แตสามารถตีราคาใหมีมูลคาเปนเงินตรา และถือ

กรรมสิทธิ์ได เชน เคร่ืองหมายการคา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ คาความนิยม เปนตน 
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หน้ีสิน (Liability)  หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการที่ตองจายชําระคืนแก

บุคคลภายนอกในอนาคต ภาระผูกพันดังกลาวเปนผลของเหตุการณในอดีตซึ่งการชําระภาระ

ผูกพันน้ันคาดวาจะสงผลใหกิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เชน เจาหน้ีการคา 

เงินกู เงินเบิกเกินบัญชี เจาหน้ีจํานอง เปนตน หน้ีสินแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

         1.  หน้ีสินหมุนเวียน  (Current Liabilities)  หมายถึง ภาระผูกพันที่กิจการตองชําระ

คืนภายในระยะเวลา  ไมเกิน 1 ป เชน เจาหน้ีการคาเงินเบิก เกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมจากธนาคาร

ระยะสั้น ต๋ัวเงินจาย   เปนตน 

         2.  หน้ีสินไมหมุนเวียน (Non – Current  Liabilities)  หมายถึง หน้ีสินซึ่งมีระยะเวลา

การชําระคืนเกินกวา 1 ป หรือเกินกวารอบระยะเวลาการดําเนิน งานตามปกติของกิจการ เชน  

เงินกูระยะยาว  หุนกู  พันธบัตรเงินกู  เปนตน 

สวนของเจาของ (Owner’s equity)  หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกิจการ

หลังจากหักหน้ีสิน  ทั้งสินออกแลว กรรมสิทธิ์ที่เจาของกิจการมีในสินทรัพย เรียกวา สินทรัพย

สุทธิ (สินทรัพย – หน้ีสิน) สวนของเจาของกิจการแบงได 3 ประเภท 

         1.กิจการเจาของคนเดียว 

         2.หางหุนสวน 

         3.บริษัทจํากัด 

รายได (Revenue) หมายถึงการเพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี

ในรูปของกระแสเขาหรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย หรือการลดลงของหน้ีสิน จะทําใหสวนของ

เจาของเพิ่มขั้น แตไมรวมเงินทุนที่ไดรับจาก 

เจาของใชเกณฑการพิจารณาดังน้ี 

         1.ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 

           2.กระแสเขาหรือการเพิ่มคาของสินทรัพย 

         3.การลดลงของหน้ีสิน 

         4.สงผลใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้น 

         5.ไมรวมเงินลงทุนที่ไดรับจากผูเปนเจาของ 

 

คาใชจาย (Expense) หมายถึงการลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี

ในรูปของกระแสออก หรือการลดลงของสินทรัพย หรือการเพิ่มขึ้นของหน้ีสิน ซึ่งทําใหสวนของ

เจาของลดลง แตจะไมรวม 
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การแบงปนสวนทุนใหกับผูเปนเจาของใชเกณฑการพิจารณาดังน้ี 

         1.การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 

         2.กระแสออกหรือการลดลงของสินทรัพย 

         3.การเพิ่มขึ้นของหน้ีสิน 

         4. สงผลใหสวนของเจาของลดลง 

         5.ไมรวมการแบงปนสวนที่ใหกับผูเปนเจาของ 

 

คาใชจายสามารถจําแนกเปน ตนทุนขาย หรือ ตนทุนการใหบริการ , คาใชจายในการขาย

และบริหาร , คาใชจายอ่ืน 

 

ประเภทบัญชี บันทึกดานเดบิต บันทึกดานเครดิต ยอดคงเหลือ 

1.สินทรัพย เพิ่ม  ลด เดบิต 

2.หน้ีสิน ลด เพิ่ม เครดิต 

3.สวนของเจาของ ลด เพิ่ม เครดิต 

4.รายได - เพิ่ม เครดิต 

5.คาใชจาย เพิ่ม  - เดบิต 

 

จะเห็นไดวา รายไดจะบันทึกเพียงดานเดียว คือ เครดิต เสมอ สวนคาใชจายก็จะบันทึก

เพียงดานเดียว คือ เดบิต เสมอ 

*ยกเวนถอนใชสวนตัว ตองบันทึกดานเดบิตเมื่อเพิ่มและมียอดคงเหลือเดบิตเสมอ 

ในการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคูน้ัน จะมีการบันทึกบัญชีตางจากงบแสดงฐานะการเงิน คือ 

 1.เมื่อถอนใชสวนตัว ทําใหสวนของเจาของลด แตไมบันทึกบัญชีทุน จะบันทึกบัญชีถอน

ใชสวนตัว ดานเดบิต เพราะทําใหทุนลด 

2.เมื่อมีรายไดเกิดขึ้นทําใหสวนของเจาของเพิ่มแตไมบันทึกบัญชีทุนจะบัญชี รายได ดาน

เครดิต เพราะทําใหทุนเพิ่ม 

3.เมื่อมีคาใชจายเกิดขึ้นทําใหสวนของเจาของลดแตไมบันทึกในบัญชีทุนจะบันทึกใน

บัญชีคาใชจาย ดานเดบิต เพราะใหทุนลด  
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หมวดบัญชี หมายถึง การจัดหมวดหมูบัญชีโดยแยกประเภทออกเปน5หมวดบัญชี ดังน้ี 3. 

1. สินทรัพย   อยูในหมวดบัญชีที่  1 

2.  หน้ีสิน   อยูในหมวดบัญชีที่  2 

3.  สวนของเจาของ  อยูในหมวดบัญชีที่  3 

4.  รายได   อยูในหมวดบัญชีที่  4 

5.  คาใชจาย   อยูในหมวดบัญชีที่  5 

 

สมุดรายวันข้ันตน 

สมุดรายวันขั้นตน คือ สมุดที่บันทึกบัญชีขั้นแรกกอนที่จะผานบัญชีแยกประเภท ซึ่งมี 7 

เลม คือ 

 

ลําดับ ประเภท ลักษณะ 

1 สมุดรายวันทั่วไป 

(General Journal) 

ใชบันทึกรายการคาที่เกิดขึ้นในแตละวัน

ทั้งเงินสดและเงินเชื่อ 

2 

 

สมุดรายวันซื้อสินคา 

( Purchases  Journal) 

ใชบันทึกเฉพาะการซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ

และรายการภาษีน้ัน 

3 สมุดรายวันสงคืนสินคาและจํานวนที่ไดลด 

( Purchases Returns  &  Allowances  Journal) 

ใชบันทึกเกี่ยวกับการสงคืนสินคา

เน่ืองจากสินคาชํารุด กรณีซื้อสินคาเปน

เงินเชื่อเทาน้ัน 

4 สมุดรายวันขายสินคา  

(Sales  Journal) 

ใชบันทึกรายการขายสินคาเปนเงินเชื่อ

เทาน้ันโดยใชใบกํากับสินคาที่จัดทําขึ้น

เพื่อสงใหผูซื้อเปนหลักฐานในการบันทึก

บัญชี 

5 สมุดรายวันรับคืนสินคาและจํานวนที่ลดให 

(Sales  Returns & Allowances  Journal) 

ใชบันทึกรายการรับคืนสินคาหรือลด

ราคาสินคาใหภายหลังจากการขายสินคา

เปนเงินเชื่อ 
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1.  สมุดรายวันท่ัวไป 

 1.1 สมุดรายวันท่ัวไป (General Journal) คือ สมุดลงรายการขั้นตนที่ใชบันทึกรายการคา

ที่เกิดขึ้นในแตละวัน โดยระบุชื่อบัญชีที่ตองบันทึกดานเดบิตและดานเครดิต พรอมจํานวนเงิน ซึ่ง

จะตองอธิบายรายการ และบันทึกเหตุการณตามลําดับกอนหลังสําหรับกิจการเจาของคนเดียว ที่มี

รายการคาไมมาก อาจเลือกใชสมุดรายการทั่วไปในการบันทึกรายการคาที่เกิดขึ้นทุก ๆ รายการ 

เพียงเลมเดียวก็ได โดยไมตองใชสมุดรายวันเฉพาะ   

 1.2 รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 

  (1)  ระบุชื่อ “สมุดรายวันทั่วไป” 

  (2) หนาของสมุดรายวันทั่วไป ใหเรียงตามลําดับเลขที่หนา 

  (3)  ชองวันที่ เขียน พ.ศ. ตัวเล็ก ๆ บนตัวยอของชื่อเดือน และวันที่ การเขียนชื่อ

เดือนใหใชตัวยอ เชน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ฯลฯ ถาเดือนซ้ํากันไมตองเขียนใหม จนกวาจะเปน

เดือนใหมหรือขึ้นหนาใหม จึงเขียนวัน เดือน ป สําหรับหนาใหมอีก 

  (4)  ชองรายการ ใชบันทึกชื่อบัญชีที่เดบิต ชื่อบัญชีที่เครดิต และคําอธิบาย

รายการ  

   –  เขียนชื่อบัญชีที่จะบันทึกดานเดบิตไวบรรทัดเดียวกับวันที่ โดยเขียน

ชิดเสนซายมือของชองรายการ แลวเขียนจํานวนเงินลงในชองเดบิต 

   – เขียนชื่อบัญชีที่จะบันทึกดานเครดิตไวบรรทัดถัดจากเครดิตในชอง

รายการ โดยเขียนยอ ประมาณ 1 น้ิว เยื้องขวา แลวเขียนจํานวนเงินลงในชองเครดิต 

   –  เขียนชื่อคําอธิบายรายการตอจากการบันทึกบัญชีเร่ิมเขียนใหชิดเสน

วันที่ โดยเขียนสรุปรายการที่เกิดขึ้น เมื่อเขียนคําอธิบายรายการแลวใหขีดเสนใต 1 เสน (ขีดเฉพาะ

ชองรายการเทาน้ัน) 

ลําดับ ประเภท ลักษณะ 

6 สมุดรายวันรับเงิน 

(Cash  Receipts  Journal) 

ใชบันทึกรายการรับเงินสดและเงินฝาก

ธนาคาร  

7 สมุดรายวันจายเงิน  

(Cash  Payments  Journal) 

ใชบันทึกการจายเงินสดหรือถอนเงินจาก

ธนาคาร 
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  (5)  ชองเลขที่บัญชี ใชบันทึกเลขที่ของบัญชีที่เดบิตและเครดิต 

  (6)  ชองเดบิต ใชบันทึกจํานวนเงินที่เดบิต 

  (7)  ชองเครดิต ใชบันทึกจํานวนเงินที่เครดิต 

 

สมุดรายวันท่ัวไป (1) 

พ.ศ. 
รายการ 

เลขที่ 

บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วันที่ บาท สต. บาท สต. 

        

        

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

        

ตารางที่  1 

2.  สมุดรายวันซื้อสินคา 

2.1 สมุดรายวันซื้อสินคา (Purchases Journal)คือ สมุดที่ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อ

สินคา เปนเงินเชื่อเทา น้ัน ถาซื้อสินทรัพยมาใชงาน  เปนเงินเชื่อจะบันทึกในสมุดรายวัน

ทั่วไป หลักฐานที่ใชในการบันทึกบัญชี คือ ใบกํากับสินคาการซื้อสินคาเปนเงินเชื่อทุกรายการจะ

บันทึกในสมุดรายวันซื้อสิ้นเดือนจึงจะรวมยอดผานรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เกี่ยวของ

และ ในแตละวันที่เกิดรายการใหผานไปบัญชีแยกประเภทเจาหน้ีรายตัวดวยทุกคร้ังรูปแบบของ

สมุดรายวันซื้อสินคา กิจการแตละแหงจะกําหนดขึ้นมาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี นิยมกําหนด

รูปแบบขอความและรายการบัญชี ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา พ.ศ. 2544 

2.2 รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อสินคา  

(1)   ระบุชื่อ “สมุดรายวันซื้อสินคา” 

(2)   หนาของสมุดรายวันซื้อโดยเรียงลําดับเลขที่หนากอนหลัง 

(3)   วัน เดือน ป ใชบันทึกรายการตามลําดับกอนหลัง 

(4)   ชองเลขที่ใบกํากับสินคา (ใบสงของ/ใบกํากับภาษี) 

(5)   ชองชื่อเจาหน้ี  สําหรับบันทึกชื่อเจาหน้ี 

(2) หนา... 
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(6)   ชองเงื่อนไขในการซื้อสินคา ใชบันทึกเงื่อนไขการชําระหน้ี เชน 2/10, n/30 

(7)   ชองเลขที่บัญชี ใสเลขที่บัญชีหรือเคร่ืองหมาย  เมื่อมีการผานบัญชีแยก 

        ประเภทเจาหน้ี 

(8)   ชองเดบิตซื้อสินคา จะบันทึกจํานวนเงินที่เปนราคาสินคาไมรวม 

        ภาษีมูลคาเพิ่ม 

(9)   ชองเดบิตภาษีซื้อ บันทึกภาษีมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการซื้อสินคา 

 (10) ชองเครดิตเจาหน้ี บันทึกจํานวนเงินที่รวมราคาสินคาและภาษีซื้อ 

    สมุดรายวันซื้อสินคา   (1)                  หนา... (2) 

พ.ศ. เลขที่

ใบกํากับ

สินคา 

ช่ือเจาหนี ้ เงื่อนไข 

เลขที่

บัญชี 

เดบิต เครดติ 

เดือน วันที ่ ซ้ือสินคา ภาษีซ้ือ เจาหนี ้

            

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

ตารางที่  2 

3.  สมุดรายวันสงคืนและจํานวนท่ีไดลด 

3.1  สมุดรายวันสงคืนสินคาและจํานวนท่ีไดลด (Purchase Returns Journal)คือ สมุดใช

บันทึกรายการเกี่ยวกับการสงคืนสินคาหรือขอสวนลดภายหลังการซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ ในกรณีที่

สินคาที่ซื้อมาเกิดการชํารุดหรือไมตรงตามที่ลูกคาสั่งซื้อ หลักฐานที่ใชบันทึกบัญชี คือ ใบสงคืน

หรือใบขอลดหน้ี (Debit Memo) แตถาซื้อสินทรัพยเปนเงินเชื่อ แลวสงคืน สินทรัพยน้ันหรือขอ

สวนลด จะตองบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปในกรณีที่มีการสงคืนสินคานอยรายการ  อาจจะ

บันทึกในสมุดรายวันทั่วไป 

 

3.2  รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันสงคืนสินคาและจํานวนท่ีไดลด 

 (1)  ระบุชื่อ “สมุดรายวันสงคืนสินคาและจํานวนที่ไดลด”  

 (2)  หนาของสมุดรายวันสงคืนสินคาและจํานวนที่ไดลด โดยเรียงลําดับเลขที่ 

กอนหลัง 

 (3)  ชองวันเดือนปบันทึกวันเดือนปที่เกิดรายการสงคืนสินคาและจํานวนที่ไดลด 
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 (4)  ชองเลขที่ใบสงคืน บันทึกเลขที่ใบสงคืนสินคา 

 (5)  ชองชื่อเจาหน้ี  บันทึกชื่อเจาหน้ีที่สงคืนสินคาให 

 (6)  ชองเลขบัญชีจะใสเคร่ืองหมาย เมื่อผานรายการแยกประเภทเจาหน้ี  

 (7)  ชองเครดิตสงคืนสินคา บันทึกราคาสินคาที่สงคืนโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

 (8)  ชองเครดิตภาษีซื้อ บันทึกภาษีซื้อในสวนของสินคาที่สงคืน 

 (9)  ชองเดบิตเจาหน้ี บันทึกจํานวนเงินโดยรวมราคาสินคาที่สงคืนพรอม 

  ภาษีมูลคาเพิ่ม 

สมุดรายวันสงคืนและจํานวนท่ีไดลด (1)      หนา...(2) 

พ.ศ. เลขที่ 

Debit 

memo 

ชื่อเจาหน้ี 

เลขที่

บัญชี 

เครดิต เดบิต 

เดือน วันที่ 
สงคืนสินคา ภาษีซื้อ เจาหน้ี 

           

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

ตารางที่  3 

4.  สมุดรายวันขายสินคา 

4.1  สมุดรายวันขายสินคา  (Sales Journal) คือ ใชบันทึกเฉพาะรายการขายสินคาเปนเงิน

เชื่อเทาน้ัน  สิ้นเดือนจึงรวมยอดในแตละชอง  ผานรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป  และผาน

บัญชีลูกหน้ีรายตัวในแตละวันที่เกิดรายการขายสินคาเปนเงินเชื่อ   เอกสารที่ใชเปนหลักฐานใน

การบันทึกบัญชี  คือ  สําเนาใบกํากับสินคาและสําเนาใบกํากับภาษีถากิจการออกใบกํากับภาษี

ดวย  แตถากิจการมีสินทรัพยที่ใชแลวเกิดความลาสมัยหรือตองการสินทรัพยใหม  จึงขาย

สินทรัพยเกาน้ันออกไปโดยขายเปนเงินเชื่อ    กรณีเชนน้ีจะตองบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป 

 

4.2  รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขายสินคา 

(1)  ระบุชื่อ “สมุดรายวันขายสินคา” 

  (2)  หนาของสมุดรายวันขายสินคา โดยเรียงลําดับเลขที่หนากอน-หลัง 

  (3)  ชองวัน เดือน ป ใชบันทึกวัน เดือน ป ที่เกิดรายการขายสินคาเปนเงินเชื่อ 

  (4)  ชองเลขที่ใบกํากับสินคา (ใบกํากับสิน/ใบกํากับภาษี) 
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  (5)  ชองชื่อลูกหน้ี บันทึกชื่อลูกหน้ีที่กิจการขายสินคาให 

  (6)  ชองเงื่อนไขบันทึกเงื่อนไขในการขายสินคา 

  (7)  ชองเลขที่บัญชี บันทึกเมื่อผานบัญชีแยกประเภทลูกหน้ีแตละราย แลวใส  

                     เคร่ืองหมายซึ่งแสดงถึงการผาน 

(8)  ชองขายสินคา  บันทึกจํานวนเงินที่ขายโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

(9)  ชองเครดิตภาษีขาย  บันทึกเปนคาเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่บวกเขาไปในราคา 

       สินคา 

(10)  ชองเดบิตลูกหน้ี บันทึกจํานวนที่เปนสินคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

สมุดรายวันขายสินคา            หนา..(2) 

พ.ศ. เลขที่

ใบกับ

สินคา 

ชื่อลูกหน้ี เงื่อนไข 
เลขที่

บัญชี 

เครดิต 
เดบิต 

ลูกน้ี เดือน วันที่ ขายสินคา ภาษีขาย 

            

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

            

ตารางที่  4 

5. สมุดรายวันรับคืนสินคาและจํานวนเงินท่ีลดให 

 5.1   สมุดรายวันรับคืนสินคาและจํานวนเงินท่ีลดให(Sales Returns Journal)คือ สมุดที่ใช

บันทึกรายการเกี่ยวกับการรับคืนสินคา เน่ืองจากชํารุดเสียหาย เสื่อมคุณภาพ หรือไมตรงตามที่ซื้อ 

ผูซื้ออาจไมสงสินคาคืนมาแตขอลดราคาในสินคาน้ันก็ได การรับคืนสินคาหรือการใหสวนลดที่

บันทึกในสมุดเลมน้ีตองเกิดภายหลังการขายเชื่อเทาน้ัน เอกสารที่ใชเปนหลักฐานในการบันทึก

บัญชี คือ Credit Memorandum เรียกสั้น ๆ วา Credit Memo ซึ่งกิจการจะออกใหยอดลูกหน้ีและ

ภาษีขายลดลง  

 5.2  รูปแบบและการบันทึกบัญชีสมุดรายวันรับคืนสินคาและจํานวนเงินท่ีลดให 

  (1)  ระบุชื่อ “สมุดรายวันรับคืนสินคาและจํานวนที่ลดให” 

  (2)  หนาของสมุดรายวันรับคืนฯ โดยเรียงลําดับเลขหนากอน – หลัง 
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  (3)  ชองวัน เดือน ป สําหรับบันทึกวัน ที่เกิดรายการสินคา 

  (4)  ชองเลขที่ใบรับคืน ซึ่งเปนหลักฐานในการบันทึกบัญชี เมื่อเกิดรายการ 

  (5)  ชองลูกหน้ี ใสชื่อลูกหน้ีที่สงคืนสินคากลับมา 

  (6)  ชองเลขที่บัญชี เมื่อผานรายการไปบัญชีลูกหนียอยรายตัว 

  (7)  ชองเดบิตรับคืนสินคา บันทึกจํานวนเงินคาสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

  (8)  ชองเดบิตภาษีขาย บันทึกจํานวนเงินภาษีที่รวมอยูในราคาสินคา 

  (9)  ชองเครดิตลูกหน้ีบันทึกจํานวนเงินสําหรับสินคาที่รับคืนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  

เมื่อบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นตนแลว จะผานบัญชีแยกประเภทตอไป 

 

   สมุดรายวันรับคืนและจํานวนท่ีลดให(1)   หนา..(2) 

พ.ศ. เลขที่ 

Credit 

Memo 

ชื่อลูกหน้ี 
เลขที่

บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วันที่ รับคืน ภาษี ลูกหน้ี 

           

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

           

ตารางที่  5 

6.   สมุดรายวันรับเงิน 

6.1  สมุดรายวันรับเงิน (Cash Receipt Journal) คือ สมุดบันทึกรายการขั้นตนเกี่ยวกับ

การรับเงินสดของกิจการ คือเปนสมุดรายวันเฉพาะเลมหน่ึง ใชเกี่ยวกับรับเงินเทาน้ัน ไมวาจะรับ

เงินสดหรือเช็คก็ตาม เมื่อนําเช็ค ธนาณัติหรือ ดราฟตไปฝากธนาคาร ก็จะบันทึกการจายเงินสด

เอกสารที่ประกอบการบันทึกบัญชี คือ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดรวมทั้งรับเช็คของลูกคาเพื่อนํา

ฝากธนาคาร การนําเงินฝากธนาคาร และการถอนเงินจากธนาคาร ซึ่งสมุดรายวันรับเงินจะบันทึก

รายการโดย เดบิต เงินสด เงินฝากธนาคารหรือสวนลดจายเทาน้ันในวันสิ้นเดือนบัญชีทุกบัญชี จะ

รวมยอดและผานรายการแยกประเภททั่วไปคร้ังเดียว สวนลูกหน้ีรายบุคคลจะตองผานบัญชีแยก

ประเภทยอยลูกหน้ีทันที และรายการที่บันทึกในชองบัญชีอ่ืน ก็ตองผานไปบัญชีแยกประเภททันที

ดานเครดิตตามวันที่ที่เกิดรายการขึ้น และใสเลขที่บัญชีในชองเลขบัญชี 
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 เมื่อมีการนําเงินฝากธนาคารจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินฝากธนาคาร เครดิตเงินสดและ

การถอนเงินจากธนาคารจะบันทึกโดย เดบิตเงินสด เครดิต เงินฝากธนาคารซึ่งจะบันทึกในสมุด

รายวันรับเงินและสมุดรายงันจายเงินพรอมกัน ดานเครดิตจะบันทึกชองบัญชีอ่ืนๆ เลขที่บัญชี “C” 

(Contra Account : บัญชีตรงขาม)ไมตองผานบัญชีแยกประเภททั่วไปเหมือนบัญชีอ่ืน ๆ ทุกชอง

บัญชีก็จะรวมยอดในวันสิ้นเดือนแลวผานบัญชีแยกประเภทและใสเลขบัญชีใตยอดรวมสําหรับ

กิจการที่จายเงินดวยเช็คน้ัน ตองจัดทํา สมุดเงินสดยอย  

 

6.2  รายการท่ีนํามาบันทึกในสมุดรายวันรับเงินมีดังน้ี  

   6.2.1  การขายสินคา/ สินทรัพย เปนเงินสดหรือรายไดเปนเช็ค 

   6.2.2  การรับชําระหน้ีจากลูกหน้ี 

  6.2.3  การนําเงินฝากธนาคาร 

   6.2.4  การถอนเงินจากธนาคารมาถอนใชในกิจการ 

   6.2.5  การรับเงินเมื่อมีการสงคืนสินคา 

   6.2.6  การรับเงินจากรายไดอ่ืน ๆ  

  

  วิธีการอางอิงหนาบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป และบัญชีแยกประเภทยอย

ลูกหน้ีจะใชอักษรยอ “รง.”  และใสเลขที่หนาของสมุดรายวันรับเงิน เพื่อความสะดวกในการ

ตรวจสอบและคนหา  

 

6.3  รูปแบบการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันรับเงิน 

  (1) ระบุรายชื่อ”สมุดรายวันรับเงิน” 

  (2)  หนาของสมุดรายวันรับเงิน โดยเรียงลําดับหนา กอนหลัง 

  (3)  ชองวัน เดือน ป ใชวัน เดือน ป ที่เกิดรายการรับเงิน 

  (4) ชองเลขที่ใบสําคัญ ใชบันทึกหลักฐานการรับเงินเชน ใบกํากับภาษี  

      ใบเสร็จรับเงิน 

  (5)  ชองบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของกับ เงินสดหรือบัญชีดานเครดิต 

  (6) ชองคําอธิบาย ใหอธิบายรายการคาที่เกิดขึ้น 

  (7) ชองเดบิต เงินสด บันทึกเมื่อรับเงินสด พรอมเช็คเมื่อนําฝากธนาคาร 



42 
 

(8)  ชองเดบิต ธนาคาร  บันทึกจํานวนเงินฝากธนาคารหรือรายการที่ทํายอด 

 ฝากธนาคารเพิ่ม 

  (9)   ชองเดบิต สวนลดจาย บันทึกรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีและใหสวนลดเงินสด 

  (10) ชวงชองรายการ เมื่อผานไปบัญชีแยกประเภทลูกหน้ียอยรายตัวแลว โดยทํา 

         เคร่ืองหมาย  (Check Mark) 

  (11)  ชองเครดิต ลูกหน้ีการคา ใชบันทึกจํานวนเงินที่รับชําระจากลูกหน้ี 

  (12)  ชองเครดิต ขายสินคา ใชบันทึกคาสินคาที่ขาย โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

  (13)  ชองเครดิต ภาษีขาย ใชบันทึกภาษีขาย (คาสินคา x อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม) 

  (14)  ชองเลขที่บัญชี ใชอางอิงเลขที่บัญชี เมื่อผานรายการไปบัญชีแยกประเภท 

  (15)  ชองบัญชีเครดิตบัญชีอ่ืน ๆ ใชบันทึกจํานวนเงินทางดานเครดิต ของบัญชี  

         นอกจากบัญชีลูกหน้ีการคา บัญชีขายสินคา และบัญชีภาษีขาย   

 

สมุดรายวันรับเงิน(1)                    หนา..(2) 

วัน

เดือน

ป 

เลขที่

ใบสําคัญ 

ชื่อ

บัญชี 
รายการ 

เดบิต เครดิต 

เงิน

สด 

ธนา 

คาร 

สวน 

ลด

จาย 

ลูกหน้ีการคา 

ขาย 

เลขที่

ใบกํากับ

ภาษีขาย 

บัญชีอ่ืนๆ 

 
จํานวน

เงิน 

เลขที่

บัญชี 

จํานวน

เงิน 

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

ตารางที่ 6 

7.   สมุดรายวันจายเงิน 

7.1  สมุดรายวันจายเงิน  (Cash Disbursements Journal) คือ สมุดบันทึกรายการขั้นตน

ที่เกี่ยวกับการจายเงินทุกกรณีไมวาจะจายเปนเงินสดหรือเช็ค  เหมาะสําหรับกิจการขนาดใหญที่มี

รายการคาเปนจํานวนมาก  หลักการบันทึกรายการในสมุดรายวันจายเงินจะเหมือนกับการบันทึก

รายการในสมุดรายวันรับเงิน การนําเงินฝากธนาคารและการถอนเงินจากธนาคาร ซึ่งสมุดรายวัน

จายเงินจะบันทึกรายการที่เครดิตเงินสด เงินฝากธนาคารหรือสวนลดรับเทาน้ัน ในวันสิ้นเดือน

บัญชีจะรวมยอดรวมและผานรายการไปบัญชีแยกประเภทยอยเจาหน้ีทันที และรายการที่บันทึกใน
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ชองบัญชีอ่ืนก็ตองผานไปบัญชีแยกประเภททันทีดานเดบิต ตามวันที่ที่เกิดรายการขึ้นและใสเลขที่

บัญชีในชองเลขที่บัญชี 

  

     เมื่อมีการนําเงินฝากธนาคารจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินฝากธนาคาร เครดิตเงินสดและการ

ถอนเงินจากธนาคารจะบันทึกโดยเดบิตเงินสด เครดิตเงินฝากธนาคาร ซึ่งจะตองบันทึกในสมุด

รายวันรับเงินและสมุดรายวันจายเงินพรอมกัน ดานเดบิตจะบันทึกชองบัญชีอ่ืน ๆ เลขที่บัญชีใช

อักษร “C” (Contra Account : บัญชีตรงขาม)ไมตองผานบัญชีแยกประเภททั่วไปเหมือนบัญชีอ่ืน 

ๆ ทุกชองบัญชีจะรวมยอดในวันสิ้นเดือน แลวผานไปบัญชีแยกประเภททั่วไปและใสเลขที่บัญชีใต

ยอดรวม 

7.2  รายการท่ีนํามาบันทึกในสมุดรายวันจายเงินมีดังน้ี 

  7.2.1  การซื้อสินคา / สินทรัพย  เปนเงินสดหรือการจายเช็ค 

  7.2.2  การจายชําระหน้ีใหเจาหน้ี 

  7.2.3  การจายเงินเน่ืองจากรับคืนสินคาที่ขายเปนเงินสด 

  7.2.4  การจายคาใชจายตาง ๆ 

  7.2.5  การนําเงินฝากธนาคาร 

  7.2.6  การถอนเงินจากธนาคารมาใชในกิจการ 

  7.2.7  การจายเงินสดหรือจายเช็คในกรณีอ่ืน ๆ  

  วิธีการอางอิงหนาบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป และบัญชีแยกประเภทยอย

ลูกหน้ีจะใชอักษรยอ “จง.” และใสเลขหนาที่ของสมุดรายวันจายเงินเลมน้ัน เพื่อความสะดวกใน

การตรวจสอบและคนหา 

7.3  รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันจายเงิน 

  (1)  ระบุรายชื่อ”สมุดรายวันจายเงิน” 

  (2)  หนาของสมุดรายวันรับเงิน โดยเรียงลําดับหนา กอนหลัง 

  (3)  ชองวัน เดือน ป ใชวัน เดือน ป ที่เกิดรายการรับเงิน 

  (4)  ชองเลขที่ใบสําคัญ ใชบันทึกหลักฐานการรับเงินเชน ใบกํากับภาษีใบเสร็จ 

       รับเงิน 

  (5)  ชองบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของกับ เงินสดหรือบัญชีดานเครดิต 

  (6)  ชองคําอธิบาย ใหอธิบายรายการคาที่เกิดขึ้น 

  (7)  ชองเครดิต เงินสด บันทึกจํานวนเงินเมื่อมีการจายเงินสด 
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  (8)  ชองเครดิต ธนาคาร บันทึกจํานวนเงินเมื่อมีการจายเช็คหรือถอนเงินจาก    

       ธนาคาร   

(9)  ชองเครดิต สวนลดรับ บันทึกจํานวนเงินเมื่อมีการจายชําระหน้ีใหเจาหน้ีและ 

      ไดรับสวนลด 

  (10) ชวงชองรายการ เมื่อผานไปบัญชีแยกประเภทเจาหน้ียอยรายตัวแลว โดยทํา 

        เคร่ืองหมาย (Check Mark) 

  (11)  ชองเดบิต เจาหน้ีการคา ใชบันทึกจํานวนเงินที่จายชําระใหเจาหน้ี 

  (12)  ชองเดบิต ซื้อสินคา ใชบันทึกคาสินคาที่ซื้อ 

  (13)  ชองเดบิต ภาษีซื้อ ใชบันทึกภาษีซื้อ (คาสินคา x อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม) 

  (14)  ชองเลขที่บัญชี ใสเลขที่บัญชี เมื่อผานรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป 

  (15)  ชองบัญชีเดบิตบัญชีอ่ืน ๆ ใชบันทึกจํานวนเงินทางดานเดบิตของบัญชี    

         นอกจากบัญชีเจาหน้ีการคา บัญชีซื้อสินคา และบัญชีภาษีซื้อ 

 

สมุดรายวันจายเงิน(1)    หนา..(2) 

วัน

เดือน

ป 

เลขที่

ใบสําคัญ 

ชื่อ

บัญชี 
รายการ 

เครดิต เดบิต 

เงิน

สด 
ธนาคาร 

สวน 

ลดรับ 

เจาหน้ีการคา 

ซื้อ 

เลขที่ใบ

กํา 

กับภาษี

ซื้อ 

บัญชีอ่ืนๆ 

 
จํานวน

เงิน 
เลขที่ 

จํานวน

เงิน 

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

ตารางที่  7 

บัญชีแยกประเภท 

  บัญชีแยกประเภท (Ledger Account) คือ สมุดบัญชีที่ใชสําหรับบันทึกรายการ

ตอจากสมุดรายวันขั้นตน ในวันสิ้นเดือนจากรายการในสมุดรายวันซื้อสินคาและสมุดรายวัน

สงคืนสินคาและจํานวนที่ไดลดดวยยอดจํานวนเงินรวมของแตละบัญชี ประกอบดวย บัญชีซื้อ

สินคา บัญชีภาษีซื้อ บัญชีเจาหน้ีการคาและบัญชีสงคืนสินคา ซึ่งแยกบัญชีไวเปนหมวดหมู มี 2 

ชนิด คือ  
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1.  สมุดแยกประเภทท่ัวไป (General Ledger) 

  2.  สมุดบัญชีแยกประเภทยอย (Subsidiary Ledger) 

 

ลักษณะของบัญชีแยกประเภท 

  เมื่อไดรวบรวมรายการทางการเงินที่ เกิดขึ้น และบันทึกไวในสมุดรายวัน

ตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหลังแลว จะตองมีการแยกรายการเหลาน้ันออกไปตามหมวดหมู 

หรือประเภทที่เหมาะสม น่ันคือ การผานรายการเหลาน้ันไปบัญชีแตละบัญชี ดังน้ัน บัญชีแยก

ประเภทก็คือที่ซึ่งใชบันทึกรายการเดบิตและเครดิตตางๆ ที่ไดผานมาจากสมุดรายวันน่ันเอง และ

เมื่อสิ้นงวดก็จะไดนํายอดดุลของบัญชีเหลาน้ันมาใชทํางบการเงินของกิจการ ซึ่งไดแกงบกําไร

ขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับสมุดซึ่งใชบันทึกบัญชีเหลาน้ีเรียกวา สมุดบัญชีแยก

ประเภท บัญชีคุมยอดและบัญชียอย ในกิจการขนาดใหญอาจจะมีรายการประเภทหน่ึงประเภทใด

เกิดขึ้นจํานวนมากอันจะทําใหจํานวนบัญชีที่เปดขึ้นในบัญชีแยกประเภทของทั่วไปมีมาก ซึ่งทําให

ไมสะดวก ในการปดบัญชีเพื่อทํางบการเงิน ดังน้ันจึงมีการแกไขโดยใชบัญชีคุมยอดซึ่งจะนําแต

เพียง ยอดรวมของรายการประเภทน้ัน ๆ เมื่อสิ้นเดือนไปลงบัญชีคุมยอด สวนรายละเอียดตาง ๆจะ

นําไปลงในบัญชียอย ซึ่งเปนบัญชีประกอบบัญชีคุมยอด ตัวอยางเชน ในกรณีที่กิจการมีลูกหน้ี

หลายรอยรายแทนที่จะเปดบัญชีลูกหน้ีรายตัวหลายรอยบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไปกิจการก็

จะบันทึกรายการเกี่ยวกับลูกหน้ีรายตัวเหลาน้ีในบัญชียอยและเก็บยอดรวมไปลงบัญชีคุมยอด

ลูกหน้ีเพียงบัญชีเดียว ทางดานเดบิตของบัญชีคุมยอดลูกหน้ีจะบันทึกแตเพียงยอดรวมของลูกหน้ี

ทั้งหมดยอดเดียว สวนที่เปนลูกหน้ีรายตัวจะปรากฏอยูในบัญชียอยในทํานองเดียวกันทางดาน

เครดิตของบัญชีคุมยอดลูกหน้ีก็จะบันทึกแตเพียงยอดรวมของรายการที่นําไปลงทางดานเครดิต

ของบัญชีลูกหน้ีรายตัวในบัญชียอย โดยหลักการเดียวกันน้ี บัญชีคุมยอดสามารถที่จะนําไปใชกับ

บัญชีอ่ืน ๆ ไดเชนเดียวกัน เปนตนวาบัญชีคุมยอดเจาหน้ีบัญชีคุมยอดคาใชจายโรงงาน บัญชีคุม

ยอดคาใชจายในการขาย บัญชีคุมยอดคาใชจายในการบริหาร และบัญชีสินทรัพยถาวรตาง ๆ จึง

อาจกลาวไดวาการใชบัญชีคุมยอดและบัญชียอยมีประโยชนดังตอไปน้ี 

1.  ลดจํานวนบัญชีซึ่งเปนบัญชีแยกประเภททั่วไปใหมีนอยลง ซึ่งจะทําใหงบทด ลงสั้นลง 

 2.  เมื่อจํานวนบัญชีในงบทดลองมีนอยลง การทํางบการเงินประจํางวดเพื่อแสดงผลการ

ดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการก็จะทําไดงายและเร็วขึ้นดังน้ัน 
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 3.  การใชบัญชีคุมยอดและบัญชียอยจะชวยในการแบงงานไดเปนอยางดี คือให พนักงาน

คนหน่ึงทําบัญชีคุมยอด อีกคนทําบัญชียอยจะชวยใหการทําบัญชีเสร็จเร็วขึ้น 

 4.  ทําใหเกิดการควบคุมภายในที่ดีคือ การที่ใหพนักงานคนหน่ึงทําบัญชีคุมยอดและอีก

คนหน่ึงทําบัญชียอย จะทําใหผลงานของพนักงานคนหน่ึงไดรับการ ตรวจสอบโดยผลงานของอีก

คนหน่ึง และจะเปนการปองกันการแกไขบัญชีเพื่อการทุจริตดวย ตัวอยาง ในเร่ืองบัญชีลูกหน้ี เปน

ตน ถามีการแยกพนักงาน ที่ทําบัญชีคุมยอดลูกหน้ีรายตัวออกจากกันแลว การทุจริตในการยักยอก

เงินที่ไดรับชําระหน้ีไปใชกอนก็จะทําไดยากขึ้น  

 5.  ในกรณีที่มีการลงบัญชีผิดพลาดการตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีคุมยอดและบัญชี

ยอยจะทําใหทราบทันทีวาขอผิดพลาดน้ันเกิดที่ใด ทําใหคนหาที่ผิดพลาดไดงาย 

 6.  ทําใหสะดวกในการที่จะใชประโยชนจากขอมูลที่บันทึกไวจากบัญชียอยน้ันได มาก

ขึ้น เชน อาจจะใหแผนกบัญชีลูกหน้ีรายตัวอยูใกลกับแผนกที่ตองการใชขอมูลบัญชียอย เชน 

แผนกสินเชื่อ เพื่อใหเจาหนาที่ไดตรวจสอบ 

 

1.  สมุดแยกประเภทท่ัวไป (General Ledger) 

 1.1 สมุดแยกประเภทท่ัวไป(General Ledger)คือ บัญชีที่บันทึกรายการเปลื่ยนแปลงของ

สินทรัพย หน้ีสิน และสวนของเจาของ โดยผานรายการมาจากสมุดรายลงรายการขั้นตน ซึ่งบัญชี

แยกประเภทไปรวมกันเปนประเภท ๆ ไป เชน 

  1.1.1 บัญชีแยกประเภทสินทรัพย ไดแก บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร 

บัญชีลูกหน้ี บัญชีรถยนต บัญชีอุปกรณสํานักงาน ฯลฯ ซึ่งใชเลขที่บัญชีขึ้นตนดวยเลข 1 

  1.1.2  บัญชีแยกประเภทหน้ีสิน ไดแก บัญชีเจาหน้ี บัญชีเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

บัญชีเงินกู ฯลฯ ซึ่งใชเลขที่บัญชีขึ้นตนดวยเลข 2 

  1.1.3  บัญชีแยกประเภทสวนของเจาของ ไดแก บัญชีทุน บัญชีถอนใชสวนตัว ซึ่ง

ใชเลขที่บัญชีขึ้นตนดวยเลข 3 

  1.1.4  บัญชีแยกประเภทรายได ไดแก บัญชีรายไดคาบริการ รายไดคาเชา รายได

เบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่งใชเลขที่บัญชีขึ้นตนดวยเลข 5 

  1.1.5  บัญชีแยกประเภทคาใชจาย ไดแก บัญชีเงินเดือน บัญชีคาแรง บัญชีคาเชา 

บัญชีคาสาธารณูปโภค ฯลฯ ซึ่งใชเลขที่บัญชีขึ้นตนดวยเลข 5 
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รูปแบบของสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

         (1) ชื่อบัญชี...................   เลขท่ี..(2) 

พ.ศ. 
รายการ 

หนา 

บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
รายการ 

หนา

บัญชี 

เครดิต 

เดือน วันที่ บาท สต. เดือน วันที่ บาท สต. 

            

            

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

            

            

ตารางที่  8 

(1)   ชื่อบัญชีแยกประเภททั่วไป/บัญชีคุมยอด  

  (2)เลขที่บัญชีแยกประเภท  เชน  บัญชีซื้อสินคา  เลขที่ 501 

  (3)   และ  (7)  ชอง วัน เดือน ป สําหรับบันทึกวันที่ ที่เกิดรายการ กรณีนํายอด

รวมจากสมุดรายวันขั้นตนจะบันทึกในวันสิ้นเดือน 

  (4)   ชองรายการสําหรับเขียนชื่อบัญชีที่บันทึกคูกันทางดานเครดิต  กรณีที่เกิด

รายการจากสมุดรายวันขั้นตนใหอางอิงชื่อสมุดรายวันขั้นตน  น้ัน ๆ 

  (5)   และ(9)  ชองหนาบัญชี สําหรับอางอิงชื่อ/หนาสมุดรายวันซื้อสินคา (ซ.1) 

หรือสมุดรายวันสงคืนสินคาและจํานวนที่ไดลด  (ส.ค.1) 

  (6)   ชองเดบิต  สําหรับบันทึกจํานวนเงินที่เดบิต 

  (8)   ชองรายการ  สําหรับเขียนชื่อบัญชีที่บันทึกคูกันทางดานเดบิต  กรณีที่เกิด

รายการมาจากสมุดรายวันขั้นตนใหอางอิงสมุดรายวันขั้นตน น้ัน ๆ 

  (10) ชองเครดิต  สําหรับบันทึกจํานวนเงินที่เครดิต 

 

1.2  สมุดบัญชีแยกประเภทยอย (Subsidiary Ledger) เปนที่รวบรวมของบัญชีแยก

ประเภทยอยของบัญชีคุมยอด (Controlling Accounts) ในสมุดแยกประเภททั่วไป เชน สมุดบัญชี

แยกประเภทลูกหน้ีรายตัว บัญชีเจาหน้ีรายตัว ซึ่งยอดรวมของบัญชีแยกประเภท รายตัวทั้งหมดจะ

เทากับยอดรวมในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
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สมุดบัญชีแยกประเภทเจาหน้ี 

(1) ชื่อเจาหน้ี………………….. 

พ.ศ. รายการ หนา 

บัญช ี

เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

เดือน วันท่ี บาท สต. บาท สต. บาท สต. 

(2)  (3) 

 

 

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

ตารางที่  9  

1.) ชื่อบัญชีแยกประเภทยอย คือ ชื่อเจาหน้ี 

 2.) ชองวัน เดือน ป บันทึกวัน เดือน ป ที่เกิดรายการซื้อสินคาและสงคืนสินคา 

 3.) ชองรายการสําหรับอธิบายรายการคา 

 4.) ชองหนาบัญชีสําหรับอางอิงชื่อสมุดรายวันขั้นตน 

 5.) ชองเดบิตบันทึกเมื่อยอดเจาหน้ีลด 

 6.) ชองเครดิต บันทึกเมื่อยอดเจาหน้ีเพิ่ม 

 7.) ชองยอดคงเหลือ บันทึกยอดคงเหลือในแตละวันโดยนําจํานวนเงินดานเครดิต หักดวย

จํานวนเงินดานเดบิต 

สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหน้ี 

(1) ชื่อลูกหน้ี…………………… 

พ.ศ. รายการ หนา 

บัญช ี

เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

เดือน วันท่ี บาท สต. บาท สต. บาท สต. 

(2)  (3) 

 

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

ตารางที่  10 
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1.) ชื่อบัญชีแยกประเภทยอย คือ ชื่อลูกหน้ี 

 2.) ชองวัน เดือน ป บันทึกวัน เดือน ป ที่เกิดรายการซื้อสินคาและสงคืนสินคา 

 3.) ชองรายการสําหรับอธิบายรายการคา 

 4.) ชองหนาบัญชีสําหรับอางอิงชื่อสมุดรายวันขั้นตน 

 5.) ชองเดบิตบันทึกเมื่อยอดเจาหน้ีลด 

 6.) ชองเครดิต บันทึกเมื่อยอดเจาหน้ีเพิ่ม 

 7.) ชองยอดคงเหลือ บันทึกยอดคงเหลือในแตละวันโดยนําจํานวนเงินดานเครดิต หักดวย 

จํานวนเงินดานเดบิต 

งบทดลอง 

งบทดลอง (Trial Balance)คือ งบที่ทําขึ้นเพื่อพิสูจนความถูกตองของการบันทึกบัญชี แต

การบันทึกรายการคาในสมุดรายวัน ทั่วไป การผานรายการ จากสมุดรายวันทั่วไป ไปบัญชีแยก

ประเภท และการหายอดคงเหลือดวยดินสอ  จากรายการคาทุกรายการ  ผลรวมดานเดบิต ของทุก

บัญชี ควรจะตองเทากับผลรวมดานเครดิตของทุก ๆบัญชี   หลังจากจากผานรายการจากสมุด

รายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภทแลว ขั้นตอไปคือการหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท

โดยทั่วไปนิยม หาดวยดินสอ  (Pencil Footing)  เพื่อปองกันการผิดพลาดและหากตองการแกไขก็

จะทําไดโดยสะดวก 

การหายอดคงเหลือ 

  1.  หายอดรวมทางดานเดบิตและเครดิตของบัญชีทุกบัญชีในแยกประเภท 

  2.  นํายอดรวมทั้งสองดานมาลบเพื่อหายอดคงเหลือ 

  3.  นําผลลัพธที่ไดไปเขียนไวทางดานที่เหลืออยูคือดานที่มากกวา 

ราน..........................(1) 

งบทดลอง(2) 

วันที่...................................(3) 

ชื่อบัญชี เลขที่ 

บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

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

ตารางที่ 11 
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การทํางบทดลอง มีข้ันตอนดังน้ี 

          1.  เขียนหัวงบทดลอง 

          2.  บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ        บรรทัดที่ 2 คําวา งบทดลอง      บรรทัดที่ 3 วันที่ 

          3.  ลอกชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีลงในชองชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีตามลําดับ นิยมเรียงลําดับ

โดยเรียงจากบัญชีหมวดสินทรัพย หน้ีสิน ทุน รายได และคาใชจายนํายอดคงเหลือจากบัญชีแยก

ประเภท ไปใสในชองเดบิตและเครดิต 

                    - ถายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทเหลืออยูทางดานเดบิต ใหนําไปใสชองเดบิต 

                    - ถายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทเหลืออยูทางดานเครดิต ใหนําไปใสชองเครดิต 

                    - รวมยอด ยอดรวมทั้งสองดานทั้งดานเดบิตตองเทากับดานเครดิต 

 

กระดาษทําการ (Work Sheet or Working Papers) 

  กระดาษทําการ หมายถึง หลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรอง

บัญชี  หลักฐานที่ไดรับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี และสิ่งที่ตรวจพบจากการ

ตรวจสอบของผูสอบบัญชีภาษีอากร  ซึ่งไดแก เอกสารที่ผูสอบบัญชีภาษีอากรไดจัดทําขึ้น

เอง  เอกสารที่ไดรับมาจากกิจการที่ทําการตรวจสอบ  หรือที่ขอจากบุคคลภายนอกกิจการ ทั้งน้ี 

เพื่อใชในการจัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 

 

ประโยชนของการจัดทํากระดาษทําการ 

  กระดาษทําการ เปนเอกสารหรือบันทึกที่ชวยผูสอบบัญชีภาษีอากรในการ

วางแผนและปฏิบัติงาน ตรวจสอบและรับรองบัญชีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

รวมถึงชวยในการควบคุมดูแลและสอบทานงานตรวจสอบไดอยางเหมาะสม  นอกจากน้ีการ

บันทึกขอมูลและหลักฐานที่ไดรับจากการปฏิบัติงานยังใชเปน ขอมูลประกอบการจัดทํารายงาน

การตรวจสอบและรับรองบัญชีของกิจการที่ทําการตรวจ สอบ  และเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา

ผูสอบบัญชีภาษีอากรไดมีการปฏิบัติงานตาม ที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหรือไม   ดังน้ัน 

กระดาษทําการจึงเปนสิ่งที่ เชื่อมโยงระหวางสมุดบัญชีและหลักฐานตาง ๆ กับรายงานการ

ตรวจสอบและรับรองบัญชี 
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รูปแบบของกระดาษทําการ 

 

         กระดาษทําการมีหลายชนิด เชน กระดาษทําการ 6 ชอง กระดาษทําการ 8 ชอง กระดาษทํา 

การ 10 ชอง และกระดาษทําการ 12 ชอง จะเลือกใชแบบใดขึ้นอยูกับความตองการและความจํา 

เปนที่ตองใช ตามจํานวนและลักษณะความยุงยากของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในแตละกิจการ 

สําหรับรูปแบบที่นิยมใชกัน ไดแก กระดาษคําตอบ 8 ชอง และกระดาษคําตอบ แบบ 10 ชอง 

เน่ืองจากสามารถชวยการจัดทํางบการเงินกรณีที่กิจการมีรายการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นงวดดวย 

 

หลักในการจัดทํากระดาษทําการ 

 

1. จัดเตรียมแบบฟอรมของการะดาษทําการ โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดทําบัญชี 

ของกิจการ 

2. เขียนสวนหัวของกระดาษทําการ ไดแก ชื่อกิจการ กระดาทําการและรอบระยะเวลาบัญชีที่จัดทํา 

วากระดาษทําการน้ันเปนการจัดทําขึ้นเพื่อชวยในการจัดทํางบการเงิน สําหรับระยะเวลาบัญชีใด 

สิ้นสุดวันที่เทาใด เชน 

 

บริษัท ทรัพยไพศาล จํากัด  

กระดาษทําการ  

สําหรับรอบระยะเวลา 1 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 

3. นํายอดคงเหลือของบัญชีตาง ๆจากงบทดลอง ทีไดจัดทําเรียบรอยแลวมาใสในชอง 

“งบทดลอง” ของกระดาษทําการ เมื่อทดลองลงตัวก็จัดทํารายการอ่ืน ๆในกระดาทําการ 

ตอไป 

4. ปรับปรุงรายการ (ถามี) ในชองรายการปรับปรุงและจัดทํา งบทอลองหลังการปรับปรุง  

5. จําแนกตัวเลขจํานวนเงินในชอง ”งบทดลองหลังการปรับปรุง” ไปใสในชอง 

งบกําไรขาดทุน และงบดุล ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

         *ยกเวน บัญชีปรับมูลคาสินทรัพย เชน คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ คาเสื่อมราคาสะสม  

จะใสชองงบดุลดานเครดิต 

6.รวมยอดจํานวนเงินในชอง “งบกําไรขาดทุน” ดานเดบิตและเครดิตและชอง “งบดุล”  

ทั้งดานเดบิตและเครดิต 
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7.หาผลตางระหวางดานเดบิตและเครดิตในชอง “งบกําไรขาดทุน” 

7.1ถายอดรวมดานเครดิต >ดานเดบิต หมายถึง การมีรายไดมากกวาคาใชจายผลตางคือ  

กําไรสุทธิ (Net Profit) ใหเขียนผลตางน้ีในหอง “งบกําไรขาดทุน” ดานเดบิต และชอง “งบดุล”  

ดานเครดิต 

7.2ถายอดรวมดานเดบิต>ดานเครดิต หมายถึง การมีคาใชจายมากกวารายไดผลตาง คือ 

ขาดทุนสิทธิ (Net loss) ใหเขียนจํานวนผลตางน้ีในชอง “งบกําไรขาดทุน” ดานเครดิตและชอง 

”งบดุล” ดานเดบิต 

8.รวมยอดจํานวนเงินทั้งทางดานเดบิตและเครดิตในชอง “งบกําไรขาดทุน” และชอง “งบดุล” 

ซึ่งทั้ง 2 ขางตองเทากัน  

ตัวอยางกระดาษทําการ(6 ชอง) 

 
 

(ภาพที่ 2) 
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ประเภทของกระดาษทําการ 

 กระดาษทําการแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 

 1. กระดาษทําการ 6 ชอง 

 2. กระดาษทําการ 8 ชอง 

 3. กระดาษทําการ 10 ชอง 

 

1.  กระดาษทําการ 6 ชอง 

 

1.1  ข้ันตอนในการจัดทํากระดาษทําการ 6 ชอง  

1.1.1)   เขียนหัวของกระดาษทําการ 3 บรรทัด 

 1.1.2)  นํายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท หรือลอกงบทดลองที่ไดจัดทําไวแลว มา

แสดงในกระดาษทําการในชองชื่อบัญชี ชองเลขที่บัญชี ชองงบทดลอง แลวรวมจํานวนเงินในชอง

เดบิตและเครดิต ซึ่งทั้ง 2 ชองจะตองมียอดรวมเทากัน 

 1.1.3)  นําจํานวนเงินในชองงบทดลองไปลงในชองงบกําไรขาดทุน และงบแสดงฐานะ

การเงิน ดังน้ี 

  -  บัญชีหมวดสินทรัพย นําไปลงในชองงบแสดงฐานะการเงิน ดานเดบิต 

  -  บัญชีหมวดหน้ีสิน นําไปลงในชองงบแสดงฐานะการเงิน ดานเครดิต 

-  บัญชีหมวดสวนของเจาของ (ทุน) นําไปลงในชองงบแสดงฐานะการเงิน ดาน

เครดิต 

-  บัญชีหมวดสวนของเจาของ (ถอนใชสวนตัว) นําไปลงในชองงบแสดงฐานะ

การเงินดานเดบิต 

  -  บัญชีหมวดรายได นําไปลงในชองงบกําไรขาดทุน  ดานเครดิต 

  -  บัญชีหมวดคาใชจาย นําไปลงในชองงบกําไรขาดทุน  ดานเดบิต 

  1.1.4)  รวมจํานวนเงินในชองเดบิตและเครดิตของงบกําไรขาดทุน และงบแสดงฐานะ

การเงิน 

  1.1.5)  หาผลตางระหวางชองเดบิตและเครดิตของงบกําไรขาดทุน 

  -  ถายอดรวมดานเครดิตมากกวาดานเดบิต  ผลตางก็คือ  กําไรสุทธิใหเขียน

จํานวนเงินในชองงบกําไรขาดทุนดานเดบิต และในชองงบแสดงฐานะการเงินดานเครดิต 
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  -  ถายอดรวมดานเดบิตมากกวาดานเครดิต  ผลตางก็คือ ขาดทุนสุทธิใหเขียน

จํานวนเงินในชองงบกําไรขาดทุนดานเครดิต และชองงบแสดงฐานะการเงินดานเดบิต 

 1.1.6)  รวมจํานวนเงินในชองงบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน ดานเดบิตและ

ดานเครดิต ซึ่งจะตองมียอดเทากันเสมอ 

1.2รูปแบบของกระดาษทําการชนิด 6 ชอง มีดังน้ี 

  1.2.1)  สวนหัวของกระดาษทําการ มี 3 บรรทัด ซึ่งประกอบดวย 

   บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ 

   บรรทัดที่ 2 คําวา “กระดาษทําการ” 

   บรรทัดที่ 3 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

  1.2.2)  ชองชื่อบัญช ี

  1.2.3)  ชองเลขที่บัญชี 

  1.2.4)  ชองงบทดลอง แบงออกเปนดานเดบิตและดานเครดิต 

  1.2.5)  ชองงบกําไรขาดทุน แบงออกเปนเดบิตและเครดิต 

  1.2.6)  ชองงบแสดงฐานะการเงิน แบงออกเปนเดบิตและเครดิต   

 ชื่อกิจการ................... 

กระดาษทําการ   (1) 

สําหรับระยะเวลา............สิ้นสุดวันที่................................ 

ชื่อบัญชี 
เลขที่ 

บัญชี 

งบทดลอง งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

        

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

        

 

 

 

 

 

ตารางที่ 12 
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2.  กระดาษทําการ  8  ชอง 

2.1  ข้ันตอนในการจัดทํากระดาษทําการ 8 ชอง 

 1.)  เขียนหัวกระดาษทําการ โดยเร่ิมที่ชื่อของกิจการ บรรทัดถัดมาบอกเปนกระดาษทํา

การ และบรรทัดสุดทายใหบอกเปนระยะเวลางวดที่เราจัดทํา เชน งวด 3 เดือน6 เดือน หรือป และ

สิ้นสุดในการดําเนินงานวันที่เทาใด 

 2.)  ลอกงบทดลองลงในกระดาษทําการ โดยเร่ิมต้ังแตการเขียนชื่อบัญชี  เลขที่บัญชี  และ

จํานวนเงินลงในชองที่กําหนด  เดบิต หรือ เครดิต ตามหมวดบัญชี ซึ่งตองเรียงลําดับหมวดบัญชี

จากหมวด 1 – หมวด 5 แลวรวมยอด ซึ่งจะตองเทากันทั้ง 2 ดาน 

 3.)  นํารายการปรับปรุงจากสมุดรายวันทั่วไป ลงจํานวนเงินในชองรายการปรับปรุง  โดย

หาชื่อบัญชีจากงบทดลอง ในกรณีไมมีชื่อบัญชีที่ตองการใหเติมชื่อบัญชีตอจากบรรทัดรวมเงิน

ของงบ ทดลอง  ซึ่งจํานวนเงินที่ปรากฏในชองปรับปรุงจะตองมีหมายเลขกํากับเปนคู เพื่อสะดวก

ตอการตรวจสอบ  เมื่อนํามาครบทุกรายการใหรวมเงินในชองปรับปรุง ยอดรวม 2 ดานตองเทากัน 

 4.)  นําตัวเลขหมวดบัญชีสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของเจาของ  ไปไวในงบแสดงฐานะ

การเงินใหตรงกับดานที่ปรากฏในงบทดลอง หรือในรายการปรับปรุง หากมีบัญชีในงบทดลอง 

และในรายการปรับปรุงดวยและปรากฏอยูดานเดียวกันใหนํามาบวกกัน แตหากอยูคนละดานให

นํามาหักกันแลวจึงจะนําไปไวในงบแสดงฐานะการเงิน (ยกเวนสินคาคงเหลือตนงวด เน่ืองจาก

เปนสวนหน่ึงของตนทุนขาย จึงตองนําไปไวในชองเดบิตของงบกําไรขาดทุน)  

 5.)  นําตัวเลขหมวดบัญชีรายไดและคาใชจายรวมทั้งสินคาคงเหลือตนงวดไปไวในงบ

กําไรขาดทุน (ใชวิธีเดียวกันกับขั้นที่ 4) 

 6.)  ใหรวมยอดในงบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งยอดจะไมเทากันเพราะ

จะเกิดผลกําไร หรือขาดทุนน้ันเอง  

 7.)  ดูผลตางในงบกําไรขาดทุน โดยใหใสยอดผลตางในดานที่นอยกวา เชน ยอดดานเด

บิตมีผลรวมนอยกวา ใหนําผลตางมาไวในดานเดบิต และเขียนคําอธิบายในชองชื่อบัญชีวากําไร

สุทธิ  และหากยอดดานเครดิตมีผลรวมนอยกวาใหนําผลตางมาไวในดานเครดิตและให เขียน

อธิบายในชองชื่อบัญชีวา ขาดทุนสุทธิ 

 8.)  รวมยอดทั้งสองดานอีกคร้ัง ทั้งในงบกําไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน  ทั้งสอง

ดานตองเทากัน 
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 ชื่อกิจการ.................... 

กระดาษทําการ    (1) 

สําหรับระยะเวลา............สิ้นสุดวันที่................................ 

ชื่อบัญชี 
เลขที่ 

บัญชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบกําไรขาดทุน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

          

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

          

ตารางที่ 13 

 

2.3  รูปแบบของกระดาษทําการชนิด 8 ชองมีดังน้ี 

 (1)  สวนหัวของกระดาษทําการ มี 3 บรรทัด ซึ่งประกอบดวย 

  บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ 

  บรรทัดที่ 2 คําวา “กระดาษทําการ” 

  บรรทัดที่ 3 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

 (2)  ชองชื่อบัญชี 

 (3)  ชองเลขที่บัญชี 

 (4)  ชองงบทดลอง แบงออกเปนดานเดบิตและดานเครดิต 

 (5)  ชองงบรายการปรับปรุง แบงเปนเดบิตและเครดิต 

 (6)  ชองงบกําไรขาดทุน แบงออกเปนเดบิตและเครดิต 

 (7)  ชองงบแสดงฐานะการเงิน แบงออกเปนเดบิตและเครดิต 

3  กระดาษทําการ 10 ชอง 

3.1  ข้ันตอนในการจัดทํากระดาษทําการ 10 ชอง 

 1.)  เขียนหัวขอกระดาษทําการ และลอกงบทดลองลงในกระดาษทําการชองงบทดลอง 

2.)  บันทึกรายการสินคาคงเหลือสิ้นงวดบัญชี ดังน้ี 

  –  สินคาคงเหลือสําเร็จรูปปลายงวดใหเครดิตชองงบกําไรขาดทุนและ 

เดบิตในชองแสดงฐานะการเงิน 
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  –  สินคาระหวางผลิตปลายงวดใหเครดิตชองงบตนทุนผลิต และเดบิตในชองงบ

แสดงฐานะการเงิน 

  –  วัตถุดิบปลายงวดใหเครดิตชองงบตนทุนผลิต และเดบิตในชองงบแสดงฐานะ

การเงิน 

 เหตุที่ตองบันทึกดังน้ีก็เพราะสินคาสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวดน้ันจะตองนําไปหักจาก

สินคาที่มีไวเพื่อขาย ซึ่งจะไดยอดตนทุนขายของงวดบัญชี จึงตองเครดิตในชองงบกําไรขาดทุน

และเดบิตในชองแสดงฐานะการเงิน เพื่อแสดงเปนสินทรัพยเมื่อสิ้นงวดบัญชี สวนสินคาระหวาง

ผลิตสิ้นงวดบัญชี จะตองนําไปหักจากยอดตนทุนผลิตทั้งสิ้น เพื่อใหไดตนทุนสินคาสําเร็จรูป จึง

ตองเครดิตในชองงบตนทุนผลิต และเดบิตในชองแสดงฐานะการเงินเพื่อแสดงเปนสินทรัพยเมื่อ

สิ้นงวดบัญชี ทํานองเดียวกับวัตถุดิบคงเหลือสิ้นงวด จะตองนําไปหักจากยอดวัตถุดิบที่มีอยูทั้งสิ้น

และเดบิตชองงบแสดงฐานะการเงินเพื่อแสดงเปนสินทรัพยเมื่อสิ้นงวดบัญชี 

 3.)  บันทึกรายการปรับปรุงตาง ๆ ในชองรายการปรับปรุง โดยมีหลักเกณฑวา บัญชีใดซึ่ง

ตองปรับปรุงแตยังไมมีในงบทดลอง ก็ใหเขียนชื่อบัญชีตอทายงบทดลอง สวนบัญชีที่ปรากฏใน

งบทดลองอยูแลว เมื่อตองการปรับปรุงก็ใหนําตัวเลขไปลงในชองรายการปรับปรุงไดเลยโดยไม

ตองเขียนชื่อบัญชีใหม 

 4.)  หายอดคงเหลือของแตละบัญชี แลวนําตัวเลขของแตละบัญชีไปแสดงชองงบตนทุน

ผลิต งบกําไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน ตามลักษณะของบัญชีดังกลาวคือ 

  ในกรณีที่บัญชีคาใชจายบัญชีหน่ึงรวมคาใชจายการผลิต คาใชจายในการขาย 

และคาใชจายทั่วไปไวดวยกัน ไมจําเปนตองปรับปรุงแยกบัญชีน้ันออกเปนสามบัญชี เพียงแต

แสดงแยกจํานวนเงินสวนที่เปนคาใชจายในการผลิตไวในชองงบตนทุนผลิต สวนที่เปนคาใชจาย

ในการขายและคาใชจายทั่วไป แสดงไวในชองงบกําไรขาดทุน สวนที่เปนคาใชจายทั่วไป แสดงไว

ในชองงบกําไรขาดทุนโดยใหแยกออกเปน 2 จํานวน คือสวนที่เปนคาใชจายในการขายใหเขียน

อักษร S กํากับไว (Selling Expenses) และสวนที่เปนคาใชจายทั่วไปใหเขียนอักษร G (General 

Expenses)  

 5.)  รวมยอดในชองงบตนทุนผลิตทั้งดานเดบิต และดานเครดิต ผลตางซึ่งมียอดเดบิตสูง

กวายอดเครดิตจะเปนตนทุนสินคาสําเร็จรูป โดยใหเดบิตในชองงบกําไรขาดทุนและเครดิตในชอง

งบตนทุนผลิต แลวรวมยอดในชองงบตนทุนผลิตดานเดบิต และดานเครดิต ซึ่งยอมเทากัน 

 6.)  รวมยอดในชองงบกํารีขาดทุนทั้งดานเดบิต และดานเครดิต ผลตางจะเปนกําไรสุทธิ 

หรือขาดทุนสุทธิของกิจการ ถายอดรวมดานเครดิตสูงกวาดานเดบิต ผลตางคือกําไรสุทธิใหเดบิต

ชองงบกําไรขาดทุน และเครดิตชองงบแสดงฐานการเงิน ถายอดรวมดานเดบิตสูงกวาดานเครดิต 

ผลตางคือขาดทุนสุทธิ ยอดขาดทุนใหเดบิตชองแสดงฐานะการเงิน และเครดิตกําไรขาดทุน 
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 7.)  รวมยอดในชองงบแสดงฐานะการเงินทั้งดานเดบิตและดานเครดิตยอดทั้งสองดาน

ตองเทากัน 

ชื่อกิจการ.................... 

กระดาษทําการ 

สําหรับระยะเวลา............สิ้นสุดวันที่................................ 

ชื่อ

บัญชี 

เลขที่

บัญชี 

งบทดลอง 
รายการ

ปรับปรุง 
งบตนทุนผลิต 

งบกําไร

ขาดทุน 

งบแสดงฐาน

การเงิน 

Dr. Cr. Dr. Cr. Dr. Cr. Dr. Cr. Dr. Cr. 

            

            

ตารางที่ 14  

รายการปรับปรุงบัญชี 

 แมบทการบัญชีไดกําหนดสมมุติฐานการบัญชี โดยกําหนดใหจัดทํางบการเงินโดยเกณฑ

คงคางหรือเกณฑสิทธิ น่ันคือรายการและเหตุการณทางบัญชีจะรับรูเมื่อเกิดขึ้น ไมใชเมื่อมีการรับ

หรือจายเงินสด เชน คาใชจายที่เกิดขึ้นในงวดปจจุบัน แตกิจการยังไมไดจายเงิน หรือมีคาใชจายที่

จายแลว แตจะไดรับบริการในงวดตอไป จะตองบันทึกเปนคาใชจายในงวดปจจุบันดวน สวน

รายไดเชนเดียวกัน รายไดที่เกิดขึ้นในงวดปจจุบันแตกิจการยังไมไดรับเงิน หรือรายไดที่รับมา

แลวแตใหบริการในงวดตอไป จะตองบันทึกรายการในงวดปจจุบัน ฉะน้ัน จึงตองมีการปรับปรุง

บัญชีในวันสิ้นงวด เพื่อใหรายไดและคาใชจายน้ันบันทึกถูกตองตามความเปนจริง  

ซึ่งรายการปรับปรุงบัญชีมี 7 ประเภท ดังน้ี 

1. รายไดคางรับ 

2. รายไดรับลวงหนา 

3. คาใชจายคางจาย 

4. คาใชจายจายลวงหนา 

5. คาเสื่อมราคา 

6. วัสดุสิ้นเปลือง 

7. หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
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1. รายไดคางรับ  

 

  รายไดคางรับ (Accrued Income)คือ รายไดที่เกิดขึ้นในงวดปจจุบันแลว แต

กิจการยังไมไดรับเงินมา ซึ่งจะไดรับเงินสดในงวดบัญชีถัดไป เชน รายไดคาบริการคางรับ รายได

เคาเชาคางรับ รายไดดอกเบี้ยคางรับ รายไดคาโฆษณาคางรับ หรือใชบัญชีวา คาบริการคางรับ คา

เชาคางรับ ดอกเบี้ยคางรับ และคาโฆษณาคางรับ ซึ่งบัญชีรายไดคางรับน้ีถือเปน สินทรัพย

หมุนเวียน ของกิจการจะปรับปรุงในวันสิ้นงวดดังน้ี 

    เดบิต รายได  คางรับ   XX 

      เครดิต รายได                  XX 

 

2. รายไดรับลวงหนา 

   

รายไดรับลวงหนา (Deferred Income)คือ รายไดที่กิจการไดรับเงินมากอนใน 

งวดปจจุบัน แตจะใหบริการในงวดบัญชีหนา ซึ่งถือวากิจการมีหน้ีสินที่จะตองชําระเปนคาบริการ 

รายไดรับลวงหนาจึงถือเปน หน้ีสินหมุนเวียนการบันทึกบัญชีจึงบันทึกได 2 วิธี คือ ในวันรับเงิน

บันทึกเปนรายไดหรือบันทึกไวเปนหน้ีสินก็ได จะมีวิธีการบันทึกบัญชีปรับปรุงบัญชีมีดังน้ี 

 

รายการ บันทึกไวเปนรายได บันทึกไวเปนหน้ีสิน 

1. วันรับเงิน 
เดบิตเงินสด           XX 

เครดิต  รายได....                 XX 

เดบิตเงินสด   XX 

เครดิต    รายได.... รับลวงหนา  XX 

2. วันปรับปรุงบัญชี 

(31 ธันวาคม 25XX) 

เดบิตรายได            XX 

   เครดิต  รายได..รับลวงหนา XX 

(จะโอนบัญชีรายไดเปนรายไดรับ

ลวงหนาในสวนที่รับของงวดหนา

มาน่ันคือ นับเวลาของปหนาใน

การคํานวณ) 

เดบิตรายได...รับลวงหนาXX 

เครดิต    รายได....                    XX 

(จะโอนบัญชีรายไดรับลวงหนาเปน

รายไดงวดน้ีเทาน้ัน น่ันคือ นับเวลา

ของปน้ีในการคํานวณ) 
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  **เมื่อปรับปรุงเสร็จแลว บัญชีรายไดรับลวงหนาจะแสดงจํานวนเงินในสวนที่รับของ

งวดหนามาทั้ง 2 วิธีในจํานวนเงินที่เทากัน 

 

3. คาใชจายคางจาย 

  คาใชจายคางจาย (Accrued Expenses)คือ คาใชจายที่เกิดขึ้นแลวและใชบริการ

หรือประโยชนในงวดปจจุบันแตยังไมไดจายเงิน ซึ่งจะจายเงินในงวดบัญชีตอไป เชน คาเชาคาง

จาย  คาโฆษณาคางจาย เงินเดือนคางจาย ดอกเบี้ยคางจาย ซึ่งบัญชีคาใชจายคางจายน้ีถือเปน 

หน้ีสินหมุนเวียน ของกิจการ จะปรับปรุงในวันสิ้นงวดโดย 

  เดบิต คา      XX 

      เครดิต คา  คางจาย   XX 

 

4. คาใชจายจายลวงหนา  

  คาใชจายจายลวงหนา (Prepaid Expenses)คือ คาใชจายที่กิจการจายเงินในงวด

ปจจุบัน แตยังใชบริการหรือใชประโยชนยังไมหมดจะตองใชในงวดหนา ถือเปนการจายเงิน

ลวงหนาคาใชจายจายลวงหนาจึงถือเปนสินทรัพยหมุนเวียน การบันทึกบัญชีจึงบันทึกได 2 วิธี คือ 

ในวันจายเงิน บันทึกไวเปนคาใชจาย หรือจะบันทึกไวเปนสินทรัพยก็ได จะมีการบันทึกบัญชีปรับ 

ปรุงดังน้ี 

 

รายการ บันทึกไวเปนคาใชจาย บันทึกไวเปนสินทรัพย 

1. วันจายเงิน 
เดบิตคา......                    XX 

เครดิต  เงินสด                      XX 

เดบิตคา....จายลวงหนา        XX 

 เครดิต    เงินสด                       XX 

2. วันปรับปรุงบัญชี 

(31 ธันวาคม 25XX) 

เดบิตคา...จายลวงหนา    XX 

   เครดิต คา..........                 XX 

(จะโอนบัญชีคาใชจายเปน

คาใชจายจายลวงหนาในสวนที่

จายของงวดหนาไปคือ นับเวลา

ของปหนาในการคํานวณ) 

เดบิตคา.............                  XX 

   เครดิต   คา...จายลวงหนา      XX 

(จะโอนบัญชีคาใชจายลวงหนาเปน

คาใชจายงวดน้ีเทาน้ัน น้ันคือนับเวลา

ของปน้ีในการคํานวณ) 
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5. คาเสื่อมราคา 

 คาเสื่อมราคา (Depreciation) หมายถึง คาสึกหรอของสินทรัพยที่มีการเสื่อมสภาพจะตอง

ตัดเปนคาใชจายตลอดอายุการใชงานที่ประมาณไว สินทรัพยถาวร (สินทรัพยไมหมุนเวียน)  ทุก

ประเภทมีอายุการใชงานอยางจํากัด จึงจะตองกระจายราคาทุนของสินทรัพยเปนคาใชจายตลอด

ระยะเวลาที่ใชสินทรัพยน้ัน (ยกเวนที่ดิน) คาสึกหรอถือเปนคาใชจายของกิจการมูลคาของ

สินทรัพยถาวรจะลดลงทุก ๆ ป ตามระยะเวลาการใชงาน 

 คาเสื่อมราคาสะสม (Accumulated Depreciation)หมายถึง บัญชีปรับมูลคา (Valuation 

Account) เกิดจากการสะสมของคาเสื่อมราคาแตละงวดบัญชี ซึ่งบัญชีคาเสื่อมราคาสะสมจะมี

จํานวนเพิ่มขึ้นทุกงวดบัญชี จนสินทรัพยถาวรน้ันหมดอายุการใชงาน ราคาของสินทรัพยคาเสื่อม

ราคาสะสมจะเทากับราคาสินทรัพยถาวร คาเสื่อมราคาสะสมจะนําไปแสดงหักจากสินทรัพยถาวร

ในงบแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อใหทราบราคาบัญชี (Book Value) ของสินทรัพยถาวรน้ัน ซึ่งจะ

ทําใหมูลคาของสินทรัพยน้ัน ๆ แสดงมูลคาใกลเคียงกับความเปนจริง 

การคิดคาเสื่อมราคามีหลายวิธี แตวิธีที่นิยมกันคือ 

  

วิธีเสนตรง (Straight Line Method) ซึ่งมีวิธีการคํานวณดังน้ี 

1.) ถากําหนดเปนอัตราคงท่ี เชน กําหนดอัตราคาเสื่อมราคาอาคาร 5% สินทรัพย

ถาวรอ่ืน 10% จะคํานวณโดย 

 

        คาเสื่อมราคาตอป = (ราคาสินทรัพย – ราคาซาก) x อัตราคาเสื่อมราคา 

                       x ระยะเวลาใชงานปที่คิดคาเสื่อมราคา 

 

2.) กําหนดเปนอายุการใชงาน เชน อาคารมีอายุ 20 ป รถยนต 5 ป จะคํานวณโดย 

                    

                     คาเสื่อมราคาตอป =
ราคาสินทรัพย−ราคาซาก

จํานวนอายุการใชงาน (ป)
 xระยะเวลาใชงานปที่คิดคาเสื่อมราคา 

 

 

 

 

 



62 
 

ราคาซาก (Scrap Value) คือ ราคาที่คาดวาจะขายไดเมื่อหมดอายุการใชงาน 

  การเลือกใชวิธีการคิดคาเสื่อมราคาน้ัน เมื่อเลือกใชวิธีใดแลวจะตองใชวิธีน้ัน

ตลอดไป หากตองการเปลี่ยนแปลงจะตองขออนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรกอน การปรับปรุงคา

เสื่อมราคา จะปรับปรุงในวันสิ้นงวดบัญชีโดยบันทึกดังน้ี 

เดบิต คาเสื่อมราคา – ชื่อสินทรัพย  XX 

เครดิต คาเสื่อมราคาสะสม – ชื่อสินทรัพย  XX 

 

 บัญชี คาเสื่อมราคา ถือเปนคาใชจาย จะแสดงในงบกําไรขาดทุน 

 บัญชี คาเสื่อมราคาสะสม ถือเปนสินทรัพยจะแสดงหักจากสินทรัพยน้ัน ๆ ในงบแสดง

ฐานะทางการเงิน 

 

6. วัสดุสิ้นเปลือง  

วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies)หมายถึง วัสดุหรือสิ่งของที่ใชแลวหมดไปเปนวัสดุที่ใชใน

สํานักงาน ใชชื่อบัญชีวา วัสดุสํานักงาน สวนวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชในการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรม เรียกวา วัสดุโรงงาน กิจการมักซื้อวัสดุสํานักงานใชคราวละมาก ๆ เพราะจะไดมีไว

ใชโดยไมขาดมือ โดยบันทึกไวในบัญชีวัสดุสํานักงาน สวนที่ใชไปแลวจะบันทึกไวในบัญชีวัสดุ

สํานักงานใชไป ซึ่งเมื่อสิ้นงวดบัญชีจะคํานวณหาวัสดุสํานักงานใชไป ดังน้ี  

วัสดุสํานักงานตนงวด     XX 

  บวก ซื้อวัสดุสํานักงานเพิ่ม    XX 

  วัสดุสํานักงานที่มีทั้งสิ้น     XX 

  หัก วัสดุสํานักงานปลายงวด    XX 

  วัสดุสํานักงานใชไป     XX 

หรือใชสูตรคํานวณดังน้ี 

วัสดุสํานักงานใชไป = วัสดุตนงวด + ซื้อระหวางงวด – วัสดุคงเหลือปลายงวด 
 

 เมื่อคํานวณแลวก็จะบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดโดย 

 

  เดบิต วัสดุสํานักงานใชไป  XX 

   เครดิต วัสดุสํานักงาน   XX 
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 บัญชี วัสดุสํางานใชไปถือเปนคาใชจายจะแสดงในงบกําไรขาดทุน 

 บัญชี วัสดุสํางานคงเหลือปลายงวด ถือเปนสินทรัพยหมุนเวียน แสดงในงบแสดงฐานะ

ทางการเงิน 

7. หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 

 หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ (Bad Debts Expenses and Bad Debts)ในการขายสินคาเปน

เงินเชื่อหรือใหบริการเปนเงินเชื่อเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินธุรกิจที่มีการแขงขันสูง ลูกหน้ีสวน

ใหญจะชําระหน้ีเมื่อถึงกําหนด แตมีลูกคาบางรายจะไมชําระหน้ีซึ่งในทางปฏิบัติ จะไมสามารถ

ระบุไดแนชัดวาลูกหน้ีรายใดจะไมชําระหน้ีจนกวาจะถึงกําหนดชําระ หรือไดมีการทวงถามจนถึง

ที่สุดแลว ทําใหมูลคาของลูกหน้ีที่จะแสดงในงบการเงินสูงกวาความเปนจริง จึงตองมีการ

ประมาณจํานวนหน้ีที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดขึ้นจํานวนหน่ึง 

 หน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful accounts หรือ Doubtful Debt)หมายถึง ลูกหน้ีที่คาดวาจะ

เก็บเงินไมได และถือเปนคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน 

 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Account)หมายถึง จํานวนเงินที่กันไว

สําหรับลูกหน้ีที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได และถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ต้ังขึ้นเพื่อแสดงเปน

รายการหักจากบัญชีลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อใหคงเหลือเปนมูลคาสุทธิของลูกหน้ี

คาดหมายวาจะเก็บเงินได 

  การประมาณจํานวนเงินหน้ีที่คาดวาจะเก็บไมได โดยคํานวณจากยอดขายหรือ

จากยอดลูกหน้ี และบันทึกจํานวนที่ประมาณขึ้นน้ันโดยบัญชีดังน้ี 

  เดบิต หน้ีสงสัยจะสูญ   XX 

   เครดิต คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   XX 

  บัญชีหน้ีสงสัยจะสูญ เปนคาใชจายแสดงในงบกําไรขาดทุน สวนบัญชีคาเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ แสดงหักจากบัญชีลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงินวิธีน้ีเรียกวา วิธีคาเผ่ือ 

 วิธีตั้งคาเผ่ือ เปนวิธีถูกตองตามหลักการบัญชีวาดวยการเปรียบเทียบคาใชจายกับรายได

ของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งบัญชีลูกหน้ี ณ วันสิ้นงวดบัญชีจะแสดงในมูลคาที่ใกลเคียงกับความ

เปนจริง 

 

 

 

 

 



64 
 

หน้ีสูญ 

 หน้ีสูญ (Bad Debt)หมายถึง ลูกหน้ีที่ไดติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลว แตไมไดรับการ

ชําระหน้ี และไดตัดจําหนายออกจากบัญชี ถือวาเปนคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชี 

 การตัดจําหนายหน้ีสูญ เมื่อมีการทวงถามหน้ีจากลูกหน้ีจนถึงที่สุดแลว ลูกหน้ียังไมชําระ

หน้ี และกิจการไดมีการดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากรแลว ใหกิจการตัด

จําหนายลูกหน้ีเปนหน้ีสูญ โดยบันทึกบัญชีดังน้ี 

   

 เดบิต หน้ีสูญ     XX 

  เครดิต ลูกหน้ี     XX 

 

 ในกรณีที่กิจการมีบัญชีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอยูในกิจการอยูแลว ใหลดจํานวนคาเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญดวยจํานวนเดียวกัน โดยบันทึกบัญชีดังน้ี 

 

 เดบิต คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   XX 

  เครดิต หน้ีสงสัยจะสูญ    XX 

 

การประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญ 

  วิธีการประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญจะมี 2 วิธี คือ 

 1.  การประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดขาย โดยคํานวณเปนรอยละของยอดขายรวม

หรือยอดขายเชื่อแลวแตนโยบายของกิจการ ใชวิธีวิเคราะหจากประสบการณที่ผานมาเกี่ยวกับ

ลูกหน้ีที่เก็บเงินไมไดเทียบเปนรอยละกับยอดขาย 

 2.  การประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดลูกหน้ีสิ้นงวด โดยจะคํานวณเปนรอยละของ

ยอดลูกหน้ี ณ วันสิ้นงวดบัญชี จํานวนรอยละที่ประมาณการขึ้นกับสถิติที่ผานมาและการตัดสินใจ

ของฝายบริหาร หน้ีสงสัยจะสูญที่ประมาณการขึ้นมาควรมีจํานวนเพียงพอกับยอดลูกหน้ีที่คาดวา

จะเรียกเก็บเงินไมได 
 

 

งบการเงิน 

 งบการเงิน(Financial Statement) คือ งบที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการในรอบ

ระยะเวลาบัญชีหน่ึง และแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีซึ่ง

ประกอบดวย งบกําไรขาดทุนจะวัดผลการดําเนินงานวามีกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเทาใด สวน
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งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงวากิจการมีสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของเจาของเทาใด งบกําไร

ขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงได 2 แบบ คือแบบบัญชีและแบบรายงาน 

ประเภทของงบการเงิน 

 1.งบกําไรขาดทุน 

 2.งบแสดงฐานะการเงิน 

 

ประโยชนของงบการเงิน 

 งบการเงินจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลื่ยน

แปลงฐานะการเงินของกิจการ โดยใชขอมูลฐานะทางการเงินในอดีต ซึ่งเปนประโยชนตอผุใชงบ

การเงินหลายกลุมในการนําไปใชตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ขอมูลจากงบการเงินจะชวยให

ผูใชงบการเงินประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทากับ

เงินสด ซึ่งจะชี้ใหเห็นถึงความสามารถของกิจการในการจายเงินใหแกลูกจางและผูสินคา การจาย

ดอกเบี้ย การจายคืนเงินกู และการแบงผลกําไรใหกับเจาของรวมทั้งแสดงความสามารถหรือความ

รับผิดชอบของฝายบริหารในการบริหารทรัพยากรของกิจการ 

 

12.งบกําไรขาดทุน 

 งบกําไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement) หมายถึง งบที่

แสดงผลการดําเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมเกิน 1 ป   เพื่อวัดผลการ

ดําเนินงานของกิจการวามีรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีน้ันเทาใด เมื่อนํารายไดมาหัก

คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีน้ันเทาใด เมื่อนํารายไดหักคาใชจายแลวจะเปนกําไรสุทธิ (Net 

Income or Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) เทาใด  

 รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) หรืองวดบัญชี (Fiscal Period) ปกติจะ 12 เดือน 

แตกิจการอาจจะแสดงวางวดละ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปก็ได แตเพื่อประโยชนในการเสีย

ภาษีก็จะใชงวดบัญชี 1 ป 

 ในงบกําไรขาดทุนจะแสดงรายได (Revenues) และคาใชจาย (Expenses) การคํานวณกําไร

ขาดทุนของกิจการจะทําไดโดยการนํารายไดและคาใชจายมาเปรียบเทียบกัน ถารายไดสูงกวา

คาใชจายเรียกวากําไรสุทธิ (Net Profit) ถารายไดตํ่าคาใชจายเรียกวา ขาดทุนสุทธิ (Net Loss)  
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สวนประกอบของงบกําไรขาดทุน 

  1.1 รายได 

  1.2 คาใชจาย 

  1.3 กําไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ 

 1.1 รายได (Revenues) หมายถึงคาตอบแทนที่กิจการไดรับจากการดําเนินงาน เชน การ

ขายสินคา หรือการบริการใหแกลูกคา รวมทั้งผลตอบแทนจากการลงทุน เชน ดอกเบี้ยรับจากการ

ลงทุนพันธบัตรรัฐบาลหรือการลงทุนในหุนกูของบริษัทอ่ืน และเงินปนผลรับจากการลงทุน เปน

ตน รายไดคาตอบแทนดังกลาวอาจไดรับเงินสด สินทรัพยอ่ืน ๆ หรือสิทธิอ่ืน ๆ เชนลูกหน้ีการคา 

  

รายไดอาจแบงเปน 2 ประเภท คือ 

  1.1.1รายไดจากการดําเนินงาน (Operating Revenues) ไดแกรายไดจากการขาย

สินคาหรือการใหบริการซึ่งเปนรายไดหลักจากการดําเนินงานปกติของกิจการ 

  1.1.2รายไดอ่ืน (Other Revenues) ไดแกดอกเบี้ยรับรายไดเงินปนผลและกําไร

จากการจําหนายสินทรัพย (สินทรัพยซึ่งเลิกใชงานแลว) เปนตน 

  1.2คาใชจาย (Expenses) หมายถึงตนทุนที่เกิดจากการผลิตการจัดหาสินคาหรือ 

คาบริการตาง ๆเพื่อกอใหเกิดรายได 

  คาใชจายอาจจําแนกตามหนาที่งานโดยแบงเปน 6 ประเภทคือ 

  1.2.1ตนทุนขาย (Cost of Goods Sold) หมายถึงตนทุนของสินคาสวนที่ขายไป

ระหวางงวด 

  1.2.2 คาใชจายในการขาย (Selling Expenses) หมายถึงคาใชจายในการ

ดําเนินงานสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการขายสินคาหรือบริการเพื่อสงเสริมใหมียอดขายเพิ่มขึ้น

เชนคาโฆษณา คานายหนาพนักงานขายเงินเดือนฝายขายคาขนสงออก (คาขนสงสินคาไปใหกับ

ลูกคา) เปนตน 

  1.2.3 คาใชจายในการบริหาร (Administrative Expenses) หมายถึงคาใชจายใน

การดําเนินงานสวนที่นอกเหนือจากคาใชจายในการขายเชนเงินเดือนฝายบริหารคาเบี้ยประกันภัย

สินทรัพยคาเชาคานํ้าคาไฟคาโทรศัพทคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณและหน้ีสงสัยจะสูญ 

(คาใชจายเกี่ยวกับลูกหน้ีที่คาดวาจะเก็บเงินไมได) เปนตน 

1.2.4 คาใชจายอื่น (Other Expenses) หมายถึงคาใชจายซึ่งไมไดเกิดขึ้นจากการ 

ดําเนินงานปกติของกิจการแตอาจเกิดขึ้นบอยเชนขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยเปนตน 
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  1.2.5 ตนทุนทางการเงิน (Financial Costs) เปนตนทุนเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน

มาใชในการดําเนินงานเชนดอกเบี้ยจายคาธรรมเนียมการกูยืมเปนตนซึ่งจะแสดงเปนรายการแยก

ตางหากในงบกําไรขาดทุนเพื่อประโยชนในการวิเคราะหและประเมินความสามารถของฝาย

บริหาร 

  1.2.6 ภาษีเงินได (Income Tax) เปนคาใชจายที่กิจการตองจายใหรัฐบาลโดย

คํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรซึ่งอาจแตกตางกันตามลักษณะธุรกิจและรูปแบบการ

จัดต้ังกิจการเชน 

  - บุคคลธรรมดาเสียภาษีเงินไดในอัตรากาวหนาตามที่กฎหมายกําหนด 

  - นิติบุคคล* เสียภาษีเงินไดในอัตรา 30% จากกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดเปนตน 

 รายรับ- รายจายเปนรายการที่รับรูเมื่อกิจการไดรับเงินสดหรือจายเงินสด 

  - รายรับหมายถึงจํานวนเงินสดที่กิจการไดรับจากรายการตาง ๆเชนรับเงินจาก

การขายสินคาหรือใหบริการรับเงินจากการกูยืมรับเงินจากลูกหน้ี รับเงินจากรายไดอ่ืน ๆเปนตน 

  - รายจายหมายถึงจํานวนเงินสดที่กิจการจายไปในรายการตาง ๆเชนจายเงินซื้อ

สินคาจายชําระหน้ีคาสินคาหรือสินทรัพยจายชําระคาใชจายตาง ๆเชนเงินเดือนคานํ้าคาไฟ 

คาขนสงคาเบี้ยประกันภัยเปนตน 

รายได- คาใชจายเปนรายการที่รับรูเมื่อกิจการไดรับประโยชนหรือไดใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

แลวในงวดบัญชีน้ันไมวากิจการจะไดรับเงินสดหรือจายเงินสดสําหรับรายการน้ันแลวหรือไม ซึ่ง

เปนการรับรูคาใชจายตามเกณฑคงคางที่กําหนดไว 

 ตัวอยางการรับรูรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

  - รายไดเชนกิจการอูซอมรถเมื่อใหบริการซอมรถใหลูกคาเสร็จในเดือนธันวาคม 

25x1กิจการตองรับรูคาบริการซอมรถเปนรายไดในป 25x1 ไมวากิจการจะไดรับชําระเปนเงินสด

ในปน้ันหรือลูกคายังคางชําระก็ตาม 

  - คาใชจายเชนพนักงานไดทํางานใหกิจการไปแลวในเดือนธันวาคม 25x1 กิจการ

ตองรับรูเงินเดือนพนักงานเปนคาใชจายของป 25x1 ไมวากิจการจะจายเงินเดือนใหกับพนักงาน

เปนเงินสดทันทีภายในปน้ันหรือยังคางชําระเปนตน 

 ถารายไดตํ่ากวาคาใชจายเรียกวา ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) ถารายไดสูงกวาคาใชจายเรียกวา

กําไรสุทธิ (Net Profit) ซึ่งงบกําไรขาดทุนจะแสดงได 2 แบบ คือ 

 1. แบบบัญชี (Account Form) หรือแบบตัวT (T-Account)ซึ่งแสดงคาใชจายดานซาย 

และแสดงรายไดดานขวา 
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 2. แบบรายงาน (Report Form)เปนการแสดงรายการโดยแสดงบัญชีประเภทรายไดกอน

แลวจึงแสดงประเภทคาใชจาย 

 และในการจัดทํางบกําไรขาดทุนจะมี 2 แบบ คือ   แบบขั้นเดียว (Single Step) และแบบ

หลายขั้น (Multiple Step) 

1.งบกําไรขาดทุนแบบบัญชี(Account Form) หรือแบบตัวT (T-Account) 

2. แบบรายงาน (Report Form) 

วิธีจัดทํางบกําไรขาดทุนแบบบัญช ีมีขั้นตอนดังน้ี 

 1.)  เขียนหัวงบกําไรขาดทุน กึ่งกลางหนากระดาษ 

  – บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ 

  – บรรทัดที่ 2 คําวาบัญชีกิจการ 

  – บรรทัดที่ 3 สําหรับรอบรอบระยะเวลาที่จัดทํางบกําไรขาดทุน 

 2.) รายการแบงออกเปน 2 ดาน รายไดจะบันทึกดานเครดิต คาใชจายจะบันทึกดานเดบิต 

 3.) หายอดรวมทั้งดานเดบิต และดานเครดิต 

  ถาผลรวมทางดานเครดิต (รายได) มากกวาดานเดบิต (คาใชจาย) แสดงวามีผล 

“กําไรสุทธิ” ใหบันทึกกําไรสุทธิทางดานเดบิต 

 ถาผลรวมดานเดบิต (คาใชจาย) มากกวาดานเครดิต (รายได) แสดงวามีผล “ขาดทุนสุทธิ” 

ใหบันทึกผลขาดทุนสุทธิทางดานเครดิตแลวทําการรวมยอดเงินทั้ง 2 ขาง  จะตองเทากัน 

ดังตอไปน้ี 
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ชื่อกิจการ...................................................... 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ............. 

สินคาตนงวด            XX - ขายสินคา            XX - 

ซื้อสินคา                         XX    หัก  รับคืน                       XX        

บวก คาขนสงเขา            XX          สวนลดจาย               XX            XX - 

                                        XX   ขายสุทธ ิ            XX - 

หัก   สงคืน                      XX   สินคาคงเหลือปลายงวด            XX - 

        สวนลดรับ               XX      

        ซื้อสุทธิ            XX -    

         กําไรขั้นตนยกไป            XX -    

         XXX -          XXX - 

เงินเดือน            XX - กําไรขั้นตนยกมา            XX - 

ดอกเบี้ยจาย            XX - รายไดคาเชา            XX - 

คาเบี้ยประกัน            XX - รายไดคาบริการ            XX - 

หน้ีสงสัยจะสูญ            XX -    

คาเสื่อราคา-สํานักงาน            XX -    

วัสดุสํานักงานใชไป            XX -    

กําไรสุทธิ            XX -    

           XX -            XX - 

   **หมายเหตุ  กรณีกําไรสุทธิจะบันทึกดาน เดบิต 

ตารางที่  15 

2. แบบรายงาน (Report Form) 

 2.1 งบกําไรขาดทุนแบบข้ันตอนเดียว (Single Step) 

 2.2 งบกําไรขาดทุนแบบหลายข้ัน (Multiple Steps) 

2.1.1 งบกําไรขาดทุนแบบข้ันตอนเดียว (Single Step) 

จะแสดงรายไดกอนและจึงจะแสดงคาใชจายหักลบกันออกมาเปนผล

กําไร(ขาดทุน) กอนหักดอกเบี้ย ซึ่งมีรูปแบบดังน้ี 
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ชื่อกิจการ.................................. 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับระยะเวลา...............สิ้นสุดวันที่......................... 

รายได:           

 ขายสุทธิ (งบประกอบ1)       XX 

 รายไดอ่ืน ๆ 

  รายไดคาเชา      XX 

  รายไดคาบริการ      XX XX 

 รวมรายได        XX 

คาใชจาย: 

 ตนทุนขาย (งบประกอบ 2)      XX 

 คาใชจายในการขายและบริหาร (งบประกอบ 3)    XX 

 รวมคาใชจาย        XX 

กําไรสุทธิกอนหักดอกเบี้ยจาย       XX 

หัก  ดอกเบี้ยจาย         XX 

กําไรสุทธิ                      XXX 

งบประกอบ 1 ขายสุทธิ 

ขายสินคา         XX 

หัก  รับคืนสินคา        XX 

สวนลดจาย        XX         XX 

ขายสุทธิ          XX 

งบประกอบ 2 ตนทุนขาย         

สินคาคงเหลือตนงวด        XX 

ซื้อสินคา        XX   

บวก  คาขนสงเขา       XX 

         XX 

หัก    สงคืนสินคา             XX 

สวนลดรับ              XX XX 
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ซื้อสุทธิ          XX 

สินคาที่มีไวเพื่อขาย        XX 

สินคาคงเหลือปลายงวด        XX 

ตนทุนขาย         XX 

งบประกอบ 3 คาใชจายในการขายและบริหาร 

เงินเดือน         XX 

คาเบี้ยประกัน         XX 

คาหน้ีสงสัยจะสูญ        XX 

คาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน       XX 

รวม          XX 

 

 **หมายเหตุ งบกําไรขาดทุนแบบบัญชีน้ัน กฎหมายไมไดกําหนดรูปแบบไว แตกิจการคา

จะแสดงเพื่อใหดูงบกําไรขาดทุนไดงายขึ้น สวนงบกําไรขาดทุนแบบรายงานน้ัน กฎหมายได

กําหนดรูปแบบขั้นเดียว และหลายขั้น แตไมไดกําหนดใหใชในกิจการเจาของคนเดียว ฉะน้ัน จึง

จัดทํา งบกําไรขาดทุนโดยอาศัยรูปแบบของหางหุนสวนจดทะเบียน 

 

2.2 งบกําไรขาดทุนแบบหลายข้ัน (Multiple Steps) 

จะแสดงกําไรขั้นตน กําไรจากการขาย โดยแสดงทีละขั้นตอน ซึ่งมี

รูปแบบดังน้ี 
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ราน.................................. 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับระยะเวลา................สิ้นสุดวันที่............................... 

ขายสินคา         XX 

หัก  รับคืน           XX 

สวนลดจาย        XX         XX 

ขายสุทธิ         XX 

ตนทุนขาย : 

 สินคาตนงวด                                 XX 

 ซื้อสินคา       XX 

 บวก  คาขนสงเขา      XX 

         XX 

 หัก    สงคืนสินคา    XX   

           สวนลดจาย    XX  XX 

 ซื้อสุทธิ        XX 

 สินคาที่มีไวเพื่อขาย      XX 

 หัก    สินคาปลายงวด      XX 

 ตนทุนขาย        XX 

กําไรขั้นตน                     XXX 

คาใชจายในการดําเนินงาน 

 เงินเดือน         XX  

 คาโฆษณา         XX  

 คาขนสงออก         XX 

 วัสดุสํานักงานใชไป       XX  

 คาเสื่อมราคา – …..       XX  

 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน      XX 

กําไร (ขาดทุน) จากการขาย        XX 

รายไดและคาใชจายอ่ืน ๆ  

 รายได         XX 

 คาใชจาย         XX XX 

กําไรสุทธิ           XX 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน(Statement of Financial Position) หรืองบแสดงฐานะการเงิน

(Balance Sheet)เปนรายงานทางการเงินที่แสดงใหเห็นถึงฐานะการเงินของกิจการณ วันสิ้นงวดวา

กิจการมีสินทรัพยและหนีสิ้นทั้งสิ้นเปนจํานวนเทาใดประกอบดวยรายการใดบางและคงเหลือเปน

เงินทุนสุทธิหรือสวนของเจาของกิจการเปนจํานวนทั้งสิ้นเทาใดการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินจะ

อาศัยหลักความสัมพันธของสมการบัญชีคือสินทรัพยทั้งสิ้นจะตองเทากับยอดรวมของหนีสิ้น

ทั้งสิ้นและทุนเสมอ (งบการเงินน้ีจึงเรียกอีกอยางวา“งบแสดงฐานะการเงิน”) 

 โดยสมการบัญชีจะแสดงสินทรัพยไวทางดานซายมือและแสดงแหลงที่มาของสินทรัพย

คือหนีสิ้นและทุนหรือสวนของเจาของไวทางดานขวามือของสมการและยอดรวมจํานวนเงินทั้ง

สองดานจะตองเทากันฐานะการเงินของกิจการจึงพิจารณาไดจากสวนเกินของสินทรัพยที่มี

มากกวาหนีสิ้นซึ่งเรียกวา“ทุน” หรือ“สวนของผูถือหุน”  

 

สวนประกอบของงบแสดงฐานะการเงินมีขอมูลสําคัญ 3 สวนคือ 

1.สินทรัพย 

 2.หน้ีสิน 

 3.ทุนหรือสวนของเจาของ 

 

 1.  สินทรัพย (Assets) หมายถึงทรัพยากรที่อยูในความควบคุมของกิจการซึ่งสามารถวัด

มูลคาไดและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกกิจการในอนาคตสินทรัพยอาจเปนสิ่งที่มี

ตัวตนหรือไมมีตัวตนรวมทั้งสิทธิเรียกรองตาง ๆตัวอยางสินทรัพยที่มีตัวตนไดแกเงินสดเงินฝาก

ธนาคารต๋ัวเงินรับลูกหน้ีสินคาที่ดินอาคารและอุปกรณเปนตนตัวอยางสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ไดแก

ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรสิทธิที่จะใชชื่อและดําเนินธุรกิจ (แฟรนไชน) เปนตน 

 

การจัดประเภทของสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินแบงเปน 2 ประเภทคือ 

  1.1.1 สินทรัพยหมุนเวียน (Current Assets) 

  1.1.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non - Current Assets) 

  1.1.1 สินทรัพยหมุนเวียน (Current Assets)หมายถึงเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนที่

คาดหมายไดวาจะเปลี่ยนเปนเงินสดหรือขายหรือใชหมดไปในระหวางรอบระยะเวลาการ

ดําเนินงานปกติของกิจการคือ 12 เดือนเชนสินคาคงเหลือ (สิ่งของที่กิจการซื้อหรือผลิตขึ้นมาเพื่อ

ขาย) เปนตน 
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  1.1.2 สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non - Current Assets) หมายถึงสินทรัพยที่ไม

เปนไปตามขอกําหนดของสินทรัพยหมุนเวียนขางตนไดแกที่ดินอาคารและอุปกรณสินทรัพยที่ไม

มีตัวตนเชนลิขสิทธิ์สิทธิบัตรสิทธิในการใชชื่อและดําเนินธุรกิจ (แฟรนไชส) และสินทรัพย

ทางการเงินที่มี 

 

 2. หน้ีสิน (Liabilities) หมายถึงภาระผูกพันของกิจการที่จะตองจายชําระใหแกบุคคลอ่ืน

โดยอาจชําระดวยเงินสดสินทรัพยอ่ืนหรือการใหบริการหรือประโยชนอ่ืนใดในอนาคตตาม

เงื่อนไขที่ไดตกลงกันไว 

การจัดประเภทของหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินแบงเปน 2 ประเภทคือ 

  2.1 หน้ีสินหมุนเวียน 

  2.2 หน้ีสินไมหมุนเวียน 

 

   2.1 หน้ีสินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึงหนีสิ้นที่จะถึง

กําหนดชําระภายใน1 ปนับจากวันสิ้นงวดไดแกเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเจาหน้ีการคาเงินกูยืมที่จะ

ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปและหนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืนเชนคาใชจายคางจายรายไดรับลวงหนาเปนตน 

    2.2 หน้ีสินไมหมุนเวียน (Non - Current Liabilities) หมายถึงหนีสิ้นที่

มีกําหนดชําระ เกินกวา 1 ปนับจากวันสิ้นงวดไดแกต๋ัวเงินจายระยะยาวหุนกูเงินกูยืมระยะยาว

รวมทั้งหน้ีสินที่ไมเขาเกณฑการจัดประเภทเปนหนีสิ้นหมุนเวียนขางตน 

 

 3. ทุน (Capital หรือสวนของเจาของ (Owner's Equity) หมายถึงสิทธิเรียกรองของผู

ลงทุนที่มีตอสินทรัพยของกิจการหลังจากหักหนีสิ้นทั้งสิ้นแลวรายการเกี่ยวกับสวนของเจาของ ใน

งบแสดงฐานะการเงินอาจแตกตางกันตามประเภทของธุรกิจในที่น้ีจะแสดงตัวอยางงบเฉพาะแสดง

ฐานะการเงินของบริษัทจํากัดซึ่งมีรายการเกี่ยวกับสวนของเจาของที่สําคัญ 2 รายการคือทุนเรือน

หุนและกําไรสะสม 

  ทุนเรือนหุนหมายถึงหุนทุนของบริษัทซึ่งจะตองแบงออกเปนหุนมูลคาหุนละ

เทาๆกันสําหรับบริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะกําหนดมูลคาหุนเทาใดก็ได

แตตองไมตํ่ากวาหุนละ 5 บาทแตสําหรับบริษัทมหาชนจํากัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด (ปรับปรุง 2544) ไดยกเลิกการกําหนดมูลคาหุนขั้นตํ่าแลวดังน้ันบริษัทมหาชนจํากัดจะ

กําหนดมูลคาหุนเทาใดก็ไดเงินทุนของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทนําหุนออกจําหนายผูที่นําเงินมา

ลงทุนซื้อหุนทุนของบริษัทจะมีฐานะเปนเจาของกิจการเรียกวา “ผูถือหุน” ซึ่งมีสิทธิไดรับ
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล (การที่บริษัทจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนถือเปน

การแบงปนกําไรใหกับเจาของกิจการ) 

  กําไรสะสมหมายถึงกําไรสุทธิของบริษัทที่สะสมมาต้ังแตเร่ิมเปดดําเนินการจนถึง

ปจจุบันโดยทุกวันสิ้นงวดบัญชีบริษัทจะตองโอนผลกําไรขาดทุนสุทธิเขาบัญชีกําไรสะสมไว

กอนหลังจากน้ันเมื่อตองการใชเงินกําไรจึงจัดสรรจากบัญชีกําไรสะสมในภายหลังเชนการจัดสรร

กําไรสะสมเพื่อจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนหรือการจัดสรรกําไรสะสมเพื่อขยายกิจการเปนตน

โดยการจัดสรรกําไรสะสมจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนกอนฝายบริหารของ

บริษัทจึงจะดําเนินการได 

 

 

วิธีทํางบแสดงฐานะการเงิน 

 

งบแสดงฐานะการเงินมีวิธีทํา 2 แบบ คือ  แบบบัญชีและแบบรายงาน 

 แบบบัญชี (Account Form)จะแสดงรายการ 2 ดาน คือ ดานซายแสดงสินทรัพย ดานขวา

แสดงหน้ีสินและสวนของเจาของ ดังน้ี 

ราน............................................. 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ เดือน   พ.ศ. 

 

สินทรัพย หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสด 

 

        XX 

-- 

- 

หน้ีสินหมุนเวียน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

 

      XX 

-

- 

เงินฝากธนาคาร         XX -  เจาหน้ี       XX - 

ลูกหน้ี                                    XX   คาใชจายคางจาย       XX - 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ     XX         XX - รายไดรับลวงหนา       XX - 

สินคาคงเหลือ         XX - รวมหน้ีสินหมุนเวียน       XX - 

วัสดุสํานักงาน         XX - หน้ีสินไมหมุนเวียน   

คาใชจายจายลวงหนา         XX - เงินกูธนาคาร       XX - 
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สินทรัพย หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 

รายไดคางรับ         XX - เงินกู-บุคคล       XX - 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน       XXX - รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน    XXX - 

สินทรัพยไมหมุนเวียน   สวนของผูถือหุน   

ที่ดิน                                                  XX - ทุนเรือนหุน                     XX   

อาคาร                                    XX   บวก กําไรสะสม              XX   

หัก คาเสื่อมราคาสะสม         XX         XX  ทุนปลายงวด                                           XX - 

อุปกรณ                                 XX      

หัก คาเสื่อมราคาสะสม         XX         XX     

คาความนิยม         XX -    

คาลิขสิทธิ ์         XX -    

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน           XX -    

      XXX -     XXX - 

ตารางที่  16 

 แบบรายงาน  (Report Form) เปนการแสดงรายการโดยเรียบเรียงบัญชีตามลําดับของ

ประเภทบัญชีเปนแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กําหนดใหใช จึงเปนแบบที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

ซึ่งจะแสดงบัญชีประเภทสินทรัพยกอนแลวจึงแสดงบัญชีประเภทหน้ีสินและสวนของเจาของ 

 วิธีทํางบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงาน มีขั้นตอนดังน้ี 

เขียนหัวงบแสดงฐานะทางการเงิน 

บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ 

บรรทัดที่ 2 คําวา “งบแสดงฐานะทางการเงิน” 

บรรทัดที่ 3 วันที่   

1.) เขียนคําวา “สินทรัพย” กึ่งกลางกระดาษ แลวเขียนชื่อบัญชีประเภทสินทรัพยเรียน

ตามลําดับ พรอมจํานวนเงินแลวรวมยอด 

2.) เขียนคําวา “หน้ีสินและสวนของเจาของ” กึ่งกลางกระดาษ บรรทัดถัดไปเขียนคําวา 

“หน้ีสิน” ชิดดานซายมือ แลวเขียนชื่อบัญชีประเภทหน้ีสินเรียงตามลําดับ พรอมทั้ง
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รวมยอด จากน้ันเขียนคําวา “สวนของเจาของ” บรรทัดถัดไปโดยเขียนชิดดาน

ซายมือ แลวแสดงสวนของเจาของเชนเดียวกับงบแสดงฐานะทางการเงินแบบบัญช ี

            รูปแบบงบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงานมีรูปแบบ ดังตอไปน้ี 

 

 

ราน............................................. 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ เดือน   พ.ศ. 

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 

 เงินสด          XX

 เงินฝากธนาคาร        XX

 ลูกหนี้              XX    

              หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ                         XX               XX  

              สินคาคงเหลือ                     XX  
            วัสดุสํานักงาน                     XX 

 คาใชจายจายลวงหนา        XX

 รายไดคางรับ        XX

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน                  XXX 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

 ที่ดิน           XX 

 อาคาร                          XX  

              หัก คาเสื่อราคาสะสม                                                 XX  XX  

อุปกรณ                          XX   

หัก คาเสื่อมราคาสะสม                        XX               XX  

คาความนิยม         XX 

 คาลิขสิทธิ ์         XX

 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน      XX 

รวมสินทรัพย                    XXX 
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หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 

หน้ีสินหมุนเวียน          

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                                 XX 

 เจาหน้ีการคา        XX 

 คาใชจายคางจาย                     XX 

 รายไดรับลวงหนา                                             XX 

 รวมหน้ีสินหมุนเวียน                    XX 

หน้ีสินไมหมุนเวียน      

 เงินกู-ธนาคาร        XX 

 เงินกู-บุคคล        XX 

 รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน       XX 

 รวมหน้ีสินทั้งสิ้น       XX 

สวนของผูถือหุน     

 ทุนเรือนหุน       XX 

 บวก กําไรสะสม       XX XX 

รวมหน้ีสินและสวนของผูเปนหุนสวน                  XXX 

 

 

การปดบัญชี 

 การปดบัญชี คือ การทําใหตัวเลขในบัญชีตรงกับความเปนจริง บัญชีรายไดและคาใชจาย

จะถูกปดยอดคงเหลือ โอนไปบัญชีกําไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบัญชีกําไรขาดทุนจะโอนไป

ยังบัญชีกําไรสะสมพรอม ๆ กับยอดคงเหลือของบัญชี กิจการสามารถพิสูจนความถูกตองของยอด

คงเหลือจากบัญชีแยกประเภทไดโดยการทํางบทดลอง หลังปดบัญชี 
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ข้ันตอน รายการ การบันทึกบัญชี เดบิต เครดิต 

1. ปดบัญชีสินคาตนงวดซื้อสินคาและคา

ขนสงเขาบัญชีตนทุนขาย(ปดบัญชี

เกี่ยวกับตนทุนขายที่เดิมมียอดเดบิตเขา

บัญชีตนทุนขาย) 

Dr. ตนทุนขาย 

     Cr. สินคาตนงวด 

            ซื้อสินคา 

            คาขนสงเขา 

xx  

xx 

xx 

xx 

2. บันทึกสินคาปลายงวดและบัญชีสงคืน

สินคาและสวนลดรับเขาบัญชีตนทุน

ขาย 

Dr. สินคาปลายงวด 

      สงคืนสินคา 

      สวนลดรับ 

      Cr. ตนทุนขาย 

xx 

xx 

xx 

 

 

 

 

 

xx 

3. ปดบัญชีขายสินคาและรายไดอ่ืน ๆ เขา

บัญชีกําไรขาดทุน 

Dr. ขายสินคา 

       รายไดอ่ืน ๆ 

       Cr. กําไรขาดทุน 

xx 

xx 

 

 

xx 

4. ปดบัญชีตนทุนขายรับคืนสินคาสวนลด

จายและคาใชจายตาง ๆ เขาบัญชีกําไร

ขาดทุน(ตนทุนขายขั้นที่ 4 ไดมาจาก 

ตนทุนขายขอที่ 1 ลดดวยตนทุนขายขอ

ที่ 2) 

Dr. กําไรขาดทุน 

       Cr. ตนทุนขาย 1-2 

              รับคืนสินคา 

              สวนลดจาย 

              คา…….. 

xx  

xx 

xx 

xx 

xx 

5. ปดบัญชีกําไรขาดทุนไปบัญชีดาน

เครดิต(ถามีกําไร)หรือเขาบัญชีกําไร

ขาดทุนดานเดบิต(ถาขาดทุน)*กําไร

ขาดทุนในขั้นน้ีไดมากจาก ขั้นที่ 3 ลบ

ดวยขั้นที่ 4 

Dr. กําไรขาดทุน 

      Cr. กําไรสะสม 

Dr. กําไรสะสม 

      Cr. กําไรขาดทุน 

xx 

 

xx 

 

xx 

 

xx 

ตารางที่  17 
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การปดบัญชีในบัญชีแยกประเภท 

 การปดบัญชีในบัญชีแยกประเภท จะแยกเปน 2 กลุม คือ  

  1. การปดบัญชีประเภทชั่วคราว (Temporary Accounts) ซึ่งเมื่อปดบัญชี แลว

บัญชีเหลาน้ีจะไมมียอดคงเหลือ ทําใหบัญชีหมดไป ไดแก บัญชีประเภทรายได คาใชจาย บัญชี

ถอนใชสวนตัว ตนทุนขาย และกําไรขาดทุน จะปดบัญชีโดยผานการปดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

ไปยังบัญชีแยกประเภท 

  2. การปดบัญชีประเภทบัญชีถาวร (Permanent Accounts) ซึ่งจะปดบัญชีโดยหา

ยอดคงเหลือยกไป ซึ่งจะไดยอดคงเหลือมา (Balance) ของงวดบัญชีตอไป ไดแกบัญชีแยกประเภท 

สินทรัพย หน้ีสิน และบัญชีทุน (ยกเวน บัญชีสินคาคงเหลือ ซึ่งจะปดบัญชีโดยผานรายการปด

บัญชีจากสมุดรายวันทั่วไปกอน จึงจะหายอดคงเหลือยกไป) ฉะน้ัน การปดบัญชีประเภท 1,2 และ 

3 จึงเปนการปดบัญชีเพื่อหายอดคงเหลือยกไปน่ันเอง 

 

ตัวอยาง 

บัญชีเงินสด 

วันที่ รายการ 
หนา 

บัญชี 

เดบิต 
วันที่ รายการ 

หนา 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

 

 

 

         

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 

วันที่ รายการ 
หนา 

บัญชี 

เดบิต 
วันที่ รายการ 

หนา 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
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งบทดลองหลังปดบัญชี 

  งบทดลองหลังปดบัญชี(Trial Balance After closing Entries) คือ งบที่พิสูจน

ความถูกตองของการปรับปรุงและปดบัญชี โดยจัดทําขึ้นหลังจากปรับปรุงบัญชีและปดบัญชีใน

บัญชีแยกประเภทเรียบรอยแลว ซึ่งจะมียอดคงเหลือของบัญชีทั้ง 3 ประเภท คือ สินทรัพย หน้ีสิน 

และสวนของเจาของหรือทุน จะนําไปบันทึกรายการเปดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของงวดบัญชี

ใหม 

บริษัท....................................จํากัด 

งบทดลองหลังปดบัญชี 

วันที่......................................................... 

ชื่อบัญชี 
เลขที่ 

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด 

เงินฝากธนาคาร 

ลูกหน้ีการคา 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

สินคาคงเหลือ 

วัสดุสํานักงาน 

รายไดเบ็ดเตล็ดคางรับ 

คาเชาจางลวงหนา 

คาเบี้ยประกันจายลวงหนา 

อุปกรณสํานักงาน 

คาเสื่อราคาสะสม-อุปกรณสํานักงาน 

เจาหน้ีการคา 

เจาหน้ีอ่ืน ๆ 

เจาหน้ี-กรมาสรรพกร 

ดอกเบี้ยเงินกูคางจาย 

เงินกู 

ทุน-บริษัท โพลเบอร-เอ็กซ จํากัด 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

121 

122 

201 

202 

203 

204 

211 

301 

XX 

XX 

XX 

 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

XX 

 

 

 

 

 

 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-         

XX - XX - 

ตารางที่  18 
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ประเภทของรายงานภาษีมูลคาเพิ่ม 

 1. รายงานภาษีขาย 

 เปนแบบรายงานที่กําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําขึ้นมาเพื่อประโยชนในการ

บันทึกจํานวนภาษีขายของกิจการที่ไดเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากลูกคาในแตละเดือนภาษีภาษี

ขายที่เกิดขึ้นในเดือนใด ก็เปนภาษีขายของเดือนน้ัน โดยพิจารณาไดจากวันที่ที่ปรากฏในสําเนา

ใบกํากับภาษีที่ผูประกอบการจดทะเบียนออกใหแกลูกคา แบบของรายงานภาษีขายมีลักษณะคลาย

กับบัญชีแยกประเภทรายไดจากการประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวยการบัญชีเพียงแตมีชอง 

“จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม” เพิ่มขึ้นอีกชองหน่ึง 

 รายงานสําคัญที่ผูประกอบการจดทะเบียน ตองนําไปลงจํานวนภาษีขายในรายงานภาษี

ขายทําใหยอดภาษีขายแตละเดือนที่รายการเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นสูง ไดแก ภาษีขายเน่ืองจาก 

 (1) การขายสินคาหรือการใหบริการในราชอาณาจักร รวมทั้งการสงออก (ภาษีขาย = 0)  

 (2) การใหเชาซื้อ 

 (3) การสงมอบสินคาใหตัวแทนเพื่อขาย (ฝากขาย) 

 (4) การนําสินคาหรือบริการไปใชเพื่อการอ่ืนใดอันมิใชเพื่อการประกอบกิจการที่ตอง

เสียภาษีมูลคาเพิ่ม 

 (5) หน้ีสูญที่ไดรับคืน 

 (6) มีสินคาขาดจากรายงานสินคาและวัตถุดิบ 

 (7) มีสินคาคงเหลือแหละหรือทรัพยสินที่ใชในการประกอบกิจการ ณ วันเลิกกิจการแต

ไมรวมถึงสินคาคงเหลือและทรัพยสินของผูประกอบการซึ่งไดควบเขากันหรือไดโอนกิจการ

ทั้งหมดใหแกกัน 

 (8) การรับคืนสินคาที่ชํารุดบกพรอง ไมตรงตามตัวอยาง ไมตรงตามคําพรรษา 

 (9) การลดราคาสินคาหรือคาบริการซึ่งผิดขอกําหนดที่ตกลงกัน 

 (10) หน้ีสูญ ที่เปนไปตามหลักเกณฑตามกฎหมาย 

หมายเหตุ 

 1. ผูประกอบการจะตองนําทั้งใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปและใบกํากับภาษีอยางยอที่ได

ออกมาลงในรายงานภาษีขาย แตใบกํากับภาษีอยางยอใหลงรายการในรายงานภาษีขายเฉพาะมูลคา
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ทั้งหมดตอวันที่ไดรับ หรือพึงไดรับ ซึ่งเกิดจากใบกํากับภาษีอยางยอโดยไมตองระบุรายการสินคา 

แตใหหมายเหตุวา มูลคาทั้งหมดเกิดจากใบกํากับภาษีอยางยอลําดับที่เทาใดบาง 

 2. ใบเพิ่มหน้ีและใบลดหน้ีที่ออกใหผูซื้อจะตองลงในรายงานภาษีขาย โดยใบเพิ่มหน้ี 

ไปบวกในรายงานภาษีขาย สวนใบลดหน้ีนําไปหักจากรายงานภาษีขาย  

 

รายงานภาษีขาย 

เดือนภาษี......................................ป........................................... 

ชื่อผูประกอบการ...................................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
             

ชื่อสถานประกอบการ............................................................  สํานักงานใหญ สาขา 
     

ชื่ 

ใบกํากับภาษ ี
ช่ือผูซ้ือ

สินคา/

ผูรับบริการ 

เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษีอากรของผูซ้ือ

สินคา/ ผูรับบริการ 

สถานประกอบการ 

มูลคาสินคา 

หรือบริการ 

จํานวนเงนิ

ภาษีมูลคาเพ่ิม วัน 

เดือน ป 

เลมที ่

เลขที ่

สํานักงาน

ใหญ 
สาขา 

          

ตารางที่ 19 

 

 รูปแบบรายงานภาษีขาย 

 1. ชอง “วัน เดือน ป” ใหกรอกวัน เดือน ป ของใบกํากับภาษียกเวน 

  (1) การขายสินคาหรือการใหบริการบางกรณี ใหกรอก วัน เดือน ป ของใบสําคัญ 

  (2) การสงออกสินคา ใหกรอกวันที่ชําระอากรขาออก หรือวันที่กรมศุลกากรออกใบ

ขนสินคา ขาออก ฯลฯ แลวแตกรณี 

 2. ชอง “เลมที่/เลขที่” ใหกรอกเลขที่ของใบกํากับภาษี และเลมที่ ถามี ยกเวน 
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  (1) ใบกํากับภาษีที่ออกโดยเคร่ืองบันทึกการเก็บเงิน ใหกรอกเลขที่ และเลขรหัส

เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินที่กรมสรรพากรกําหนด โดยเพิ่มชองอีกหน่ึงชองก็ได 

  (2) การขายสินคาหรือใหบริการบางกรณี ใหกรอกเลมที่/เลขที่ใบสําคัญ 

  (3) การสงออกสินคา ใหกรอกเลขที่ใบขนสินคาขาออก ฯลฯ 

 3. กรณีไมสามารถกรอกชื่อผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ 

  (1)  การขายสินคาหรือการใหบริการบางกรณี ใหกรอกรายการตามเหตุการณที่

เกิดขึ้น เชน สินคาขาดจากรายงาน หรือสงออกสินคา ฯลฯ 

  (2)  การลงรายการโดยใชหลักฐานรายงานสรุปการขายประจําวัน ใหกรอก “รายงาน

สรุปการขายประจําวัน” 

  (3)  การขายนํ้ามันเชื้อเพลิงผานมิเตอรหัวจาย ใหกรอก “รายงานแสดงรายละเอียด

การขายนํ้ามัน” 

  (4)  กรณีอ่ืน ๆ เชน ใบกํากับภาษีอยางยอใหกรอก “ขายสินคาหรือใหบริการ” 

  4. ชอง “เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูซื้อสินคา/ผูรับบริการ” ใหกรอกโดยระบุเลข

ประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูซื้อสินคาหรือรับบริการซึ่งเปนผูประกอบการจดทะเบียนตามที่

ปรากฏในใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 

86/9 และมาตรา 86/10 แหงประมวลรัษฎากร ที่ออกใหผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการน้ัน แลวแตกรณี 

 5. ชอง “สถานประกอบการ” 

  (1)  ใหกรอกโดยระบุสถานประกอบการของผูซื้อสินคาหรือรับบริการซึ่งเปน

ผูประกอบการจดทะเบียนตามที่ปรากฏในใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหงประมวล รัษฎากร ใบ

เพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แหงประมวลรัษฎากร ที่ออกใหผูซื้อ

สินคาหรือผูรับบริการน้ัน แลวแตกรณี 

  (2)  ชองสถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญ จะใสเคร่ืองหมายหรือเลข 0 

จํานวนเทาใด ในชองดังกลาวเพื่อแสดงวาเปนชองของสํานักงานใหญก็ได เชน ใสเคร่ืองหมาย 

“” หรือเคร่ืองหมาย “” หรือใสเลข “0” “00000” ในชองสํานักงานใหญก็ได 

  (3)  ชองสถานประกอบการที่เปนสาขา จะใสเลขที่สาขาโดยจะมีเลข 0 จํานวนเทาใด 

นําหนา หรือไมมีเลข 0 นําหนาก็ได เชน “1” “01” หรือ “00001” 

  (4)  ชองรายการขอความสถานประกอบการจะระบุรายการเฉพาะรายการ สถาน

ประกอบการ โดยไมแยกเปนชองรายการสํานักงานใหญและสาขา ก็ได โดยรายการที่แสดงวาเปน
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สํานักงานใหญจะตองใชเลข 0 จํานวนหาหลักแทน (00000)และรายการของสาขาที่ จะตองใชเลข

จํานวนหาหลักตรงตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ .พ.20) ซึ่งระบุวาเปนสาขาที่ .. 

แทน เชน กรณีสาขาที่ 1 ใหระบุเลขหาหลักเปน “00001”  

  6. ใหผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มจัดทํารายงานภาษีขายโดยมีขอความตาม

แบบรายงานน้ี ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป 

 

 2. รายงานภาษีซื้อ 

 เปนแบบรายงานที่กําหนดให ผูประกอบการจดทะเบียนจัดทําขึ้นมาเพื่อประโยชนใน 

การบนทุกจํานวนภาษีซื้อของกิจการ ที่ถูกผูประกอบการจดทะเบียนรายอ่ืนเรียกเก็บหรือพึงถูก

เรียกเก็บในแตละเดือนภาษี ภาษีซื้อเกิดขึ้นในเดือนใด ก็เปนภาษีของเดือนน้ันโดยพิจารณาไดจาก

วันทีที่ปรากฏในใบกํากับภาษีที่ไดรับจากผูประกอบการรายอ่ืน ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนใดแต

มิไดนําไปลงรายการในรายงานภาษีซื้อของเดือนน้ัน เพราะมีเหตุจําเปนตามที่อธิบดีกําหนดใหมี

สิทธินําไปลงรายงานภาษีซื้อของเดือนหลังจากน้ันได แตตองไมเกิน 6 เดือนนับแตเดือนถัดจาก

เดือนที่ไดมีการออกใบกํากับภาษีรายงานภาษีซื้อเปนแบบรายงานที่ผูประกอบการจดทะเบียนตอง

จัดทําขึ้นมาใหมและสามารถลงรายการภาษีซื้อเฉพาะรายการซื้อที่มีหลักฐานใบกํากับภาษี หรือใบ

เพิ่มหนีใบลดหน้ีหรือใบเสร็จรับเงินอ่ืนใดตามที่กําหนดโดยกฎหมาย การลงรายการเพิ่มยอดภาษี

ซื้อ ไดแก ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นเน่ืองจาก 

 (1) การซื้อหรือการนําเขาสินคาหรือวัตถุดิบ 

 (2) การซื้อหรือเชาซื้อหรือนําเขาทรัพยสิน 

 (3) การรับฝากขายสินคา 

 (4) การรับบริการหรือการจายคาใชจายตาง ๆ 

 (5) การเพิ่มราคาสินคาหรือคาบริการ 

 (6) คาภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูประกอบการจดทะเบียนนําสงตามแบบแสดงรายการ ภ.พ.30

เน่ืองจากจายคาบริการที่ไดใหบริการในตางประเทศและไดมีการใชบริการน้ันในราชอาณาจักร

หรือรับโอน สินคาหรือบริการที่เคยไดสิทธิเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0 สําหรับการลง

รายการเพื่อลดยอดภาษีซื้อในรายงานภาษีซื้อไดลดลง ไดแก ภาษีซื้ออันเน่ืองมาจาก 

 - การสงคืนสินคาหรือยกเลิกสัญญาการใหบริการ 

 - การลดราคาสินคาหรือคาบริการที่ผิดขอกําหนดที่ตกลงกัน 



86 
 

หมายเหตุ 

 1.ผูประกอบการจะตองนําเฉพาะใบกํากับภาษีเต็มรูปที่ไดรับมาลงในรายงานภาษีซื้อแม

เปนใบกํากับภาษีเต็มรูปที่ตองหามหักจากภาษีขาย แตผูประกอบการจะตองหมายเหตุในใบกํากับ

ภาษีซื้อที่ตองหามหักจากภาษีขาย หรือลงคนละชอง หรือคนละเลมกับใบกํากับภาษีซือ้ที่หักจาก

ภาษีขายได 

 2. ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีที่ไดรับมาตองลงในรายการภาษีซื้อ ใบเพิ่มหน้ีใหบวกใน

รายงานภาษีขาย สวนใบลดหน้ีนําไปหักออกจากรายงานภาษีซื้อ 

รายงานภาษีซือ้ 

เดือนภาษี......................................ป........................................... 

ชื่อผูประกอบการ...................................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
             

ชื่อสถานประกอบการ............................................................  สํานักงานใหญ สาขา 
     

ชื่ 

ลําดับ 

ที ่

ใบกํากับภาษ ี
ช่ือผูขาย

สินคา/ผู

ใหบริการ 

เลขประจําตัวผูเสีย

ภาษีอากรของผูขาย

สินคา/ ผูใหบริการ 

สถานประกอบการ 

มูลคาสินคา 

หรือบริการ 

จํานวนเงนิ

ภาษีมูลคาเพ่ิม วัน 

เดือน ป 

เลมที ่

เลขที ่

สํานักงาน

ใหญ 
สาขา 

 

          

ตารางที่ 20 

  

 

รูปแบบรายงานภาษีซื้อ 

  1. ชอง “ลําดับที่” ใหกรอกลําดับที่ของใบกํากับภาษีที่ผูประกอบการไดจัดลําดับขึ้นใหม  

 2. ชอง “วัน เดือน ป” ใหกรอกวัน เดือน ป ของใบกํากับภาษี  

 3. ชอง “เลมที่/เลขที่” ใหกรอกเลขที่ของใบกํากับภาษี และเลมที่ ถามี  
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 4. ใบกํากับภาษี หมายความรวมถึง ใบเพิ่มหน้ี ใบลดหน้ี ใบเสร็จรับเงินที่สวนราชการ

ออกใหในการขายทอดตลาดหรือ ขายโดยวิธีอ่ืนตามมาตรา 83/5 และใบเสร็จรับเงินของ

กรมสรรพากร ของกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะสวนที่ เปนภาษีมูลคาเพิ่ม  

 5 ชอง “เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูขายสินคา/ผูใหบริการ” ใหกรอกโดยระบุเลข

ประจําตัวผูเสียภาษีอากรของ ผูขายสินคาหรือผูรับบริการตามที่ปรากฏในใบกํากับภาษีตามมาตรา 

86/4 แหงประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตาม มาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แหง

ประมวลรัษฎากร ที่ออกโดยผูขายสินคาหรือผูรับบริการ แลวแตกรณี  

 6. ชอง “สถานประกอบการ”  

  (1) ใหกรอกโดยระบุสถานประกอบการของผูขายสินคาหรือผูใหบริการที่เปน

ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ตามที่ปรากฏในใบกํากับภาษีตามมาตรา 86/4 แหง

ประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แหงประมวล

รัษฎากร ที่ออกโดยผูขายสินคาหรือผูใหบริการน้ัน แลวแตกรณี  

  (2) ชองสถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญ จะใสเคร่ืองหมายหรือเลข 0 จํานวน

เทาใด ในชองดังกลาวเพื่อแสดง วาเปนชองของสํานักงานใหญก็ได เชน ใสเคร่ืองหมาย “” หรือ

เคร่ืองหมาย “” หรือใสเลข “0” “00000” ในชอง สํานักงานใหญ ก็ได  

  (3) ชองสถานประกอบการที่เปนสาขา จะใสเลขที่สาขาโดยจะมีเลข 0 จํานวนเทาใด

นําหนา หรือไมมีเลข 0 นําหนาก็ได เชน “1” “01” หรือ “00001” ก็ได  

  * (4) ชองรายการขอความสถานประกอบการจะระบุรายการเฉพาะรายการ สถาน

ประกอบการ โดยไมแยกเปนชองรายการ ส านักงานใหญและสาขา ก็ได โดยรายการที่แสดงวา

เปนสํานักงานใหญจะตองใชเลข 0 จํานวนหาหลักแทน (00000) และ รายการของสาขาที่ จะตอง

ใชเลขจํานวนหาหลักตรงตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) ซึ่งระบุวาเปน สาขา

ที่ .. แทน เชน กรณีสาขาที่ 1 ใหระบุเลขหาหลักเปน “00001” ดังน้ี 

 7. ใหผูประกอบการจดทะเบียนจัดทํารายงานภาษีซื้อโดยมีขอความตามแบบรายงานน้ี

ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป 

การจัดทํารายงาน 

 (1) การจัดทํารายงานตองจัดทําเปนรายสถานประกอบการ (กรณีผูประกอบกอบการจด

ทะเบียน มีสถานประกอบการหลายแหง) 

 (2) การจัดทํารายงานตองจัดทําตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด 



88 
 

 (3) สําหรับผูประกอบการจดทะเบียน ซึ่งประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการ โดย

แยกประเภทสินคาหรือบริการแตละแผนกตางหากจากกัน จะจัดทํารายงานภาษีซื้อ รายงาน ภาษี

ขาย หรือรายงานสินคาและวัตถุดิบ ตลอดจนรายงานมูลคาของฐานภาษี แลวแตกรณีโดยแยกจัดทํา

เปนแตละแผนกตางหากจากกันก็ได 

 การลงรายการในรายงาน 

 การลงรายการในรายงาน ใหลงภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ไดมาหรือจําหนาย

ออกไปซึ่งสินคาหรือบริการน้ัน ดังน้ี 

 (1) การลงรายการในรายงานภาษีขาย ใหลงรายการสําหรับการขายสินคาและการ

ใหบริการทุกกรณี โดยใหถือมูลคาของสินคาหรือบริการตามราคาตลาดในวันที่ความรับผิดในการ

เสียภาษีเกิดขึ้น 

  สําหรับกรณีที่ผูประกอบการจดทะเบียนไดออกใบกํากับภาษีอยางยอใหลงรายการ

เฉพาะมูลคา ทั้งหมดตอวันที่ไดรับหรือพึงไดรับซึ่งเกิดจากใบกํากับภาษีอยางยอน้ัน โดยไมตอง

ระบุรายการสินคา โดยใหหมายเหตุวามูลคาทั้งหมดดังกลาวเกิดจากใบกํากับภาษีอยางยอลําดับที่

เทาใดบางทั้งน้ีใหแยกจํานวนภาษีมูลคาเพิ่มออกมาตางหากจากมูลคาของสินคาหรือบริการดวย 

 (2) การลงรายการในรายงานภาษีซื้อ ใหลงรายการตามใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งไม

สามารถนําไปหักในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มดวย (เชน ใบกํากับภาษีที่มีรายการภาษีซื้อที่เกิดจาก

การจายเพื่อการรับรอง) โดยใหหมายเหตุวาเปนรายการที่ไมสามารถนําไปหักในการคํานวณ

ภาษีมูลคาเพิ่มได 

 (3) วิธีการลงรายการในรายงาน ใหเขียนดวยหมึก หรือพิมพดีด หรือตีพิมพ และจะลง

รายการเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ไดหากประกอบการจดทะเบียนประสงคจะลงรายการเปน

รหัสดวยเคร่ืองจักรทําบัญชีตองสงมอบคําแปลรหัสที่เปนภาษาไทยตออธิบดีกรมสรรพากรหรือ

หากจะลงบัญชีเปนรหัสซึ่งบันทึกดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรจะตองสงมอบ โปรแกรมสั่งงานของ

เคร่ืองคอมพิวเตอรตออธิบดีกรมสรรพากร และใหมีหนาที่รับผิดชอบจัดการแปลงขอมูลจาก

เคร่ืองคอมพิวเตอรเปนรายการของรายงานที่ตองจัดทํา 
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ภ. พ. 30 

 ภ. พ. 30 คือ แบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร  

ผูมีหนาท่ีย่ืนแบบ ภ. พ.30 

 แบบ ภ.  พ.30 น้ี  เปนแบบแสดงรายการสําหรับผูประกอบการซึ่ง  จดทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม2แลว และเปนผูประกอบการที่ตองเสียภาษีโดยคํานวณ จากภาษีขายหักดวยภาษีซื้อ 

 

ในแตละเดือนภาษี ทั้งน้ี ไมวาผูประกอบการน้ันจะ ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา 

คณะบุคคล หางหุนสวนสามัญ กองมรดก บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล องคการของรัฐบาล 

หรือนิติบุคคล ในรูปแบบใด ก็ตาม ใชยื่นแสดงรายการเปนรายเดือนภาษี ผูประกอบการที่มีสถาน

ประกอบการหลายแหง และมีความประสงคจะขอยื่นแบบ ภ .พ.30 และชําระภาษีมูลคาเพิ่มรวมกัน 

ก็ทําไดโดยตองขออนุมัติตอกรมสรรพากรกอน และเมื่อไดรับอนุมัติจากกรมสรรพากรแลว จึงจะ

ยื่นแบบและชําระภาษีรวมกันได ในกรณีน้ีใหผูประกอบการยื่นแบบ ภ .พ.30 เพียงฉบับเดียวพรอม

กับใบแนบกรมสรรพากรกําหนด 

  

กําหนดเวลา สถานท่ีย่ืนแบบและชําระภาษี 

 ใหผูประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มยื่นแบบ ภ.พ.30 พรอมกับ ชําระภาษ ี(ถามี) 

เปนรายเดือนภาษีทุกเดือน ไมวาจะไดขายสินคาหรือใหบริการ ในเดือนภาษีน้ันหรือไมก็

ตาม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ณ สถานที่ดังตอไปน้ี 

1. ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ 

  1.1 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในทองที่ที่สถานประกอบการต้ังอยู 

  1.2 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 - 5 สาํหรับผูประกอบการที่ขาย

สินคาหรือใหบริการที่ตองเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่ม 

 2. นอกเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ 

  2.1 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในทองที่ที่สถานประกอบการต้ังอยู 

  2.2 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทองที่ที่

โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการต้ังอยู สําหรับผูประกอบการที่ขายสินคา หรือใหบริการที่

ตองเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่ม 

 
 

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

 

 

ผลการดําเนินงาน  การบันทึกบัญชี 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพท่ี 2) 
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ทะเบียนเลขที่ 1469813456678                                                    แบบ พค. 0401 

กรมทะเบียนการคา 

ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท 

 

ใบสําคัญนี้ออกใหเพื่อแสดงวา 

 

บริษัท เจนนนิท คาเมรา จํากัด 

  

ไดจดทะเบียนเปนนติิบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ณ  สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  กรุงเทพมหานคร 

เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2562 

ออกให ณ วันท่ี 25 มิถนุายน 2562 

 

 

                                                                 นายทะเบียน 
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Canon PowerShot SX740 HS 
 

                                                                                     

 

คุณสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวกลองบางกะทัดรัด น้ําหนักเบา  

แตซูมภาพไดไกลถึง 40 เทา ใหภาพถายคุณภาพยอดเย่ียมดวยความสามารถของระบบ

ประมวลผลภาพ DIGIC 8 พรอมถายภาพทันทีท่ีเปดกลอง ถายภาพรวดเร็วทันใจ 

ตอเนื่องไมสะดุด แมเปนภาพเหตุการณท่ีเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาที รองรับการบันทึก

วิดีโอหลากหลายรูปแบบ คมชัดระดับ 4K พรอมฟงกชั่นวิดีโอ 4K Time Lapse และ

ฟงกชั่น Video Snapshot ท่ีชวยใหการบันทึกวิดีโอนั้นเปนเร่ืองงายและสนุกย่ิงขึ้น 

เชื่อมตอ Wi-Fi และจับคกับสมารทโฟนไดอยางสะดวกรวดเร็ว ใหคณแชรภาพถาย

 

รหัสสินคา 

JC-C001 
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Sony α5100 E-mount 

                  
 

 

คุณสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

คมชัดทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ น้ําหนักเบาพกพางาย  

กลอง Mirrorless รุนยอดนิยมท่ีคนในวงการกลองตองมีจากตระกูล Sony มาพรอม

เซนเซอรขนาดใหญ APS-C Exmor HD CMOS ความละเอียดท่ี 24.3 ลานพิกเซล มี

ระบบ Fast Hybrid AF โฟกัสแบบใหมท่ีสามารถตรวจจับวัตถุท่ีเคล่ือนไหวไดอยาง

รวดเร็วแมนยํา ปรับคา ISO ไดสูงสุด 25600 

นอกจากนี้แลวยังสามารถบันทึกวิดีโอแบบ Full HD 1080p 60fps ไดดวย ตัวกลอง

หนักเพียง 283 กรัม ขนาดกะทัดรัด หนาจอแสดงผล LCD ขนาด 3 นิ้วเปนระบบ

สัมผัสท่ีพับได เหมาะสําหรับผูท่ีชอบเซลฟหรือถายวิดีโอเปนพิเศษเชน เหลา Beauty 

Bloggers 

รหัสสินคา 

JC-C002 
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Olympus OM-D E-M10 Mark 

 

 
 

 

คุณสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

ไมพลาดจังหวะสําคัญดวย Super Fast AF 

กลองดีไซนสวยงามคุณภาพคับตัวจากตระกูล Olympus ตัวนี้มาพรอมเซนเซอร Four 

Thirds ความละเอียดท่ี 16 ลานพิกเซล จุดโฟกัส 121 จุด มีระบบกันสั่น 5 แกน 

นอกจากนี้ยังมีระบบโฟกัสแบบ Super Fast AF ชวยในการโฟกัสไดอยางรวดเร็วและ

แมนยํา ถายภาพคุณภาพสูงไดอยางงายดายโดยไมตองปรับแตงคาตาง ๆ มากนัก 

หนาจอ LCD ระบบสัมผัส ปุมลัดเยอะ ทําใหเขาถึงเมนูตาง ๆ ไดรวดเร็วทันใจ ตัว

กลองขนาดไมใหญมาก จับถือสะดวก แตมีน้ําหนักมากกวาหลาย ๆ รุนสักเล็กนอย 

รหัสสินคา 

JC-C003 
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Fujifilm X-A3 

    
 

 

 

คุณสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

                 

คมชัดถึง 24.2 ลานพิเซล ดีไซนสวยมีหลายสีใหเลือกซ้ือ 

กลอง Mirrorless จากผูผลิต Fujifilm ถูกออกแบบเพื่อเอาใจคนรักเซลฟโดยเฉพาะ จอ

แสดงภาพสามารถบิดพับได 180 องศาแถมยังเปนระบบสัมผัส Touch screen ใชงาน

ไดเสมือนสมารทโฟน แมโฟกัสจะทํางานคอนขางชาและมีจุดโฟกัสเพียง 77 จุด แต

เซ็นเซอรรุนนี้ก็ไมเปนรองใครโดยมีความละเอียดถึง 24.2 ลานพิกเซล มาพรอมกับ

ระบบปองกันการสั่นและ WIFI ในตัว ท่ีสําคัญสามารถชารจแบตเตอร่ีไดผานสาย 

USB เพิ่มความสะดวกในการพกพาไดเปนอยางดีเลยคะ 

 

   

 

 

รหัสสินคา 

JC-C004 
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SONY FDR-AX100 

 

 

คุณสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

รุนนี้เปนกลองวิดีโอตัวท็อปของคาย Sony เลยก็วาได เพราะมีเซนเซอรรับภาพขนาด

ใหญถึง 1 นิ้ว และความละเอียดระดับ 4K ทําใหวิดีโอท่ีถายออกมาสวยคมชัดไดตามท่ี

ใจตองการ สวนการซูม สามารถใชไดท้ังแบบ Optical Zoom 12 เทา ซึ่งอาจจะดูนอย

กวากลองรุนอ่ืนๆ ในปจจุบันก็จริง แตในสวนของ Digital Zoom นั้นก็สามารถทําได

เพียงพอกับการถายวิดีโอ และยังสามารถต้ังคาการใชงานตางๆ ไดอยางมือโปรเลย

ทีเดียว 

รหัสสินคา 

JC-C005 
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Sony Cyber-shot DSC-
RX100 VI 

 
 

คุณสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

กลองขนาดจิ๋วพรอม Viewfinderปรับได 

กลองตระกูล Sony ท่ีมาพรอมคุณภาพเนน ๆ มี Buil-In Viewfinder แบบ EVF ท่ีลํ้า

สมัยและชวยใหถายภาพไดงายขึ้น มาพรอมกับเลนส Zeiss Vario-Sonnar T เซ็นเซอร

ภาพแบบ Exmor RS CMOS 1.0-type ความละเอียด 20.1 ลานพิกเซล 

มีโฟกัสอัตโนมัติท่ีตอบสนองรวดเร็วเพียง 0.05 วินาที มาพรอมคุณสมบัติการถายวิดิ

โอระดับ Full HD 4K มาพรอมกับจอ LCD ขนาดใหญ 3 นิ้ว และสามารถเชื่อมตอมือ

ถือผาน Wi-Fi และ NFC 

รหัสสินคา 

JC-C006 
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Gopro Hero 7 Black 

 

 

คุณสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวเดียวจบ ครบทุกความตองการ 

กลอง GoPro HERO7 ตัวนี้ภายนอกดูคลายกับรุนเกาจนแทบแยกไมออก แตคุณสมบัติ

ท่ีพัฒนาขึ้นมาใหเหนือกวาตัวเกาก็คือ การรองรับการถายวิดิโอ 4K 60 เฟรม/วินาที 

ถายภาพในท่ีมืดไดคมชัดกวาเดิมและสามารถซูมภาพไดผานระบบสัมผัส ส่ังงานดวย

เสียงได 16 ชนิดเพิ่มความสะดวกในการใชงาน 

เร่ืองคุณสมบัติกันน้ํายังทําไดเทารุนเกา จึงแนะนําใหหาซื้อ Housing มาใสเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการกันน้ําลึก อยางไรก็ดี ดวยความท่ีไฟลวิดีโอพัฒนาขึ้นมาก คอมพิวเตอร

หรือสมารทโฟนบางย่ีหอท่ีสเปกนอย ๆ อาจจะรองรับไมไหว ดังนั้น กอนซ้ืออยาลืม

ตรวจสอบสเปกของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีจะนําภาพ/วิดีโอไปลงดวย จะไดไมพลาดได

ภาพสวย ๆ แตอัพโหลดลงไมได 

รหัสสินคา 

JC-C007 
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Leica Q 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

กลองคอมแพคระดับเทพในตํานาน จากผูผลิตเลนสช่ือดังของเยอรมัน 

กลองคอมแพคจาก Leica ผูผลิตกลองและเลนสระดับตํานานท่ีใคร ๆ ก็อยากได แมวา

ราคาจะรุนแรงขนาดไหน โดยเฉพาะรุนนี้ท่ีสามารถเลือกระบบโฟกัสไดท้ังแบบ

อัตโนมัติและแมนนวล แตคนเลนกลองใหม ๆ ยังบอกวาใชงายมาก 

ตัวกลองทําจาก แมกนีเซียมและอลูมินัม ท่ีทนทาน มาพรอมเลนส Leica Summilux 

28mm เซ็นเซอรภาพแบบ Full-Frame CMOS ความละเอียดสูงถึง 24.2 ลานพิกเซล 

สามารถถายภาพมาโครระยะใกลไดถึง 17 เซนติเมตร และสามารถปรับคา ISO สูงสุด

ถึง 50,000 นอกจากนี้มีแอพพลิเคชั่นท่ีสามารถเชื่อมตอกลองกับสมารทโฟนผาน

ไวไฟได ทําใหสามารถสงรูปเขาโทรศัพทมือถือไดอยางงายดาย 

รหัสสินคา 

JC-C008 
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บทท่ี 5 

 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการดําเนินงาน 

            ในการจัดทําโครงการในคร้ังน้ีของสาขาบัญชีน้ัน เพื่อใหเกิดประโยชนกับนักศึกษาใน

การศึกษาและเพื่อใหเขาใจถึงการจัดทําบัญชีตามวงจรบัญชีไดอยางถูกตองและครบถวน ซึ่งทําให

นักศึกษาสามารถดําเนินโครงการไดอยางถูกตองการทําโครงการในคร้ังน้ีทําใหนักศึกษาเกิดความ

สามัคคีซึ่งกันและกัน รวมถึงการนํากระบวนการวิธีการและการแกไขปญหาตาง ๆ ไปใชในการ

ดําเนินงาน ซึ่งบริษัทของเราไดจัดต้ังขึ้นโดยใชชื่อวา บริษัท เจนนินท คาเมรา จํากัด  โดยจะจัด

จําหนายสินคาประเภทกลอง ระยะเวลาในการดําเนินงานเปนระยะเวลา 1ปการศึกษา และ รายการ

คา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ซึ่งอุปสรรคในการจัดทําโครงการมี

จํานวนมากและมีรายละเอียดคอนขางมาก ทําใหมักจะเกิดความผิดพลาดในการจัดทําเอกสารได

งาย ดังน้ันเราจึงหาวิธีการแกปญหาดวยการจัดทําเอกสารใหถูกตามขั้นตอนที่กําหนด และ

ตรวจสอบเอกสารใหมีความถูกตองกอนทําการพิมพ         

    การดําเนินงานโครงการที่ใชเวลาในการจัดทําเปนระยะเวลา 1 ปการศึกษา ต้ังแตภาคเรียน

ที่ 1 จนถึงภาคเรียน 2 ผลในการดําเนินงานของ บริษัท เจนนินท คาเมรา จํากัด ในการดําเนินงาน

ในเดือนสิงหาคมบริษัทของเรามีผลกําไรสุทธิ 413,660.78 บาท และในเดือนกันยายนมีผลเปน

กําไรสุทธิจํานวน 369,478.48 บาท ซึ่งในการทํางานสมาชิกทุกคนไดมีสวนรวมในการทํางานกัน

เปนอยางดี ทําใหโครงการของกลุมประสบความสําเร็จ เสร็จทันเวลาที่กําหนดไว 

 

5.2  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

      5.2.1  ใชเวลาในการดําเนินงานมาก 

      5.2.2  คาใชจายในการทํางานสูง 

      5.2.3  สมาชิกในกลุมขาดความเขาใจในการปฏิบัติ 

       5.2.4  มีเคร่ืองคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานนอย 
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5.3  แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรค 

        5.3.1  จัดสรรเวลาใหถูกตอง 

            5.3.2  พยายามลดคาใชจายทีไ่มจําเปน 

            5.3.3  ศึกษาและทําความเขาใจในการปฏิบัติใหถี่ถวนและรอบคอบ 

            5.3.4  ใชคอมพิวเตอรที่หองสมุดในการปฏิบัติงานแทน 

           

5.4  ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดทําโครงการ 

 5.4.1  สามารถจัดต้ังวางแผนประกอบธุรกิจได 

 5.4.2  เพื่อใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดทําบัญชี 

 5.4.3  สามารถจัดทําเอกสารและขั้นตอนการจัดทําบัญชีได 

 5.4.4  เพื่อใหมีหลักการทํางานเปนกลุม รูจักความสามัคคีกัน 

 

5.5  ขอเสนอแนะ 

  5.5.1  จะตองแบงเวลาในการจัดทําโครงการใหเหมาะสม 

  5.5.2  ควรตรวจสอบเอกสารใหครบถวนและถูกตองกอนจัดทําเอกสาร 

  5.5.3  ควรมีการตรวจสอบและสํารองขอมูลในการดําเนินงานทุกคร้ัง 

   5.5.4  สมาชิกในกลุมจะตองศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการจัดทําโครงการ 

 5.5.5  สมาชิกในกลุมตองรวมมือกันเตรียมอุปกรณในการจัดทําโครงการ 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
การศึกษาการจัดทําบัญชีตามโครงการ Project of Account 

ประจําปการศึกษา 2562 

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

1.  ชื่อโครงการ    บริษัท เจนนินทคาเมรา จํากัด  ประเภท   ธุรกิจซื้อ-ขายสินคา 
 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

2.1  นายศุภโชค    สุริวินิจ  ชั้น  ปวช. 3/2  เลขที่ 4 

 2.2  นายชนภัทร    น่ิมพัฒนาวงศ ชั้น  ปวช. 3/2  เลขที่ 16 

2.3  นางสาวจิราวรรณ   โพธิ์โพนแรง ชั้น  ปวช. 3/2 เลขที่ 20 
 

3.  หลักการและเหตุผล 

 การเปดธุรกิจการคาในปจจุบันไดสงผลตอสภาวะเศษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตขึ้นเร่ือย ๆ 

ดังน้ัน ธุรกิจทุกองคกรตาง ๆ จําเปนตองมีขอมูลทางการบัญชี เขามาชวยในการดําเนินธุรกิจ และ

เปนขอมูลพื้นฐานที่จะเพิ่มการตัดสินใจในการลงทุน 

  ในปจจุบันมีนวัตกรรมที่แปลกใหมเกิดขึ้นหลากหลาย และมีเทคโนโลยีหลากหลาย

รูปแบบธุรกิจแบบกลองมีมูลคาไมนอยกวาธุรกิจในดานอ่ืน ๆ เพราะในทุก ๆ วันน้ีผูบริโภคหลาย 

ๆ คนไดหันมาสนใจการถายภาพเพื่อเก็บเร่ืองราวตาง ๆ ที่ดี เก็บภาพความทรงจําทั้งในอดีตและ

อนาคต หากมีทักษะการถายภาพที่ดีสามารถนําไปยึดหลักเปนอาชีพได 

ดังน้ัน บริษัทจึงนําเขาสินคากลองรุนตาง ๆ มาจัดจําหนายซึ่งเปนกลองที่มีคุณภาพดีและมี

ประสิทธิภาพสูง เหมาะสําหรับผูที่สนใจถายภาพ เร่ิมถายภาพ และชางภาพมือโปร ในแงของ

หมวดหมูการถายภาพไลฟสไตลสามารถครอบครุมไดหลากหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยูกับความ

พยายามจับภาพเหตุการณจริงหรือเหตุการณสําคัญในรูปแบบศิลปะ 

4.  วัตถุประสงค 

4.1  เพื่อศึกษาการวางแผนประกอบธุรกิจ 

4.2  เพื่อศึกษาใหมีความรูความเขาใจในวงจรการจัดทําบัญชี 

4.3  เพื่อศึกษาการจัดทําเอกสารและขั้นตอนของการจัดทําบัญชี 

4.4  เพื่อศึกษาการเรียนรู หลักการาทํางานที่เปนกลุม 

 

 

 

สค.1 
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5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   

 5.1  สามารถจัดต้ังวางแผนประกอบธุรกิจได 

 5.2  เพื่อใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดทําบัญชี 

 5.3  สามารถจัดทําเอกสารและขั้นตอนการจัดทําบัญชีได 

 5.4  เพื่อใหมีหลักการทํางานเปนกลุม รูจักความสามัคคีกัน 
 

6.  เปาหมาย 

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่  3  หอง 2  สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  จํานวน 3 คน 
 

7. ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 

        7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

  7.1.1  ประชุมสนทนากับสมาชิกในกลุม  

  7.1.2  จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อการดําเนินโครงการ 

  7.1.3  นําเสนอโครงงานเพื่อรออนุมัติ  

 7.2  ขั้นตอนการดําเนินการ 

  7.2.1  ศึกษาหาความรูกับเร่ืองที่เรานําเสนอโครงการ 

  7.2.2  เตรียมอุปกรณ เอกสาร 

  7.2.3  จัดทํารูปเลมโครงการ 

  7.2.4  บันทึกขอมูลโครงการที่สมบูรณแลวลงแผนซีดี (CD) 

 7.3  ขั้นตอนสรุป 

  7.3.1  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 

  7.3.2  สรุปเร่ืองโครงการและเอกสารเพื่อนําเสนอโครงการ 

  7.3.3  จัดทํารูปเลมและรวบรวมขอมูลทั้งหมดและแผนซีดี CD 
 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 4  มิถุนายน  2562   ถึง  28  กุมภาพันธ  2563 
 

9.  สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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10. งบประมาณดําเนินการ 
 

ท่ี รายการ จํานวน ราคา/หนวย จํานวนเงิน 

1 กระดาษ A4     4     รีม 100.00 400.00 

2 หมึกพิมพเอกสาร 5     ขวด 400.00 2,000.00 

3 แฟมเก็บเอกสาร 2     แฟม 80.00 160.00 

4 คาถายเอกสาร 300 แผน 1.00 300.00 

5 คาแผน CD 1     แผน 20.00 20.00 

6 คาเขารูปเลม     1     เลม 200.00 200.00 

7 คาใชจายเบ็ดเตล็ด -          - 460.00 

รวม 3,540.00 
 

11.  ท่ีปรึกษาโครงการ อาจารย บุญผอง พงศพันเทา 
   

ลงชื่อ........................................ผูนําเสนอโครงการ 

        (นางสาวจิราวรรณ โพธิ์โพนแรง) 

 

 

ลงชื่อ........................................ผูอนุมัติโครงการ 

            (นางสาวบุญผอง พงศพันเทา) 

           อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

 

 

ลงชื่อ........................................ผูอนุมัติโครงการ 

               ( นางปนิตา   ตุมเจริญ ) 

     อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

ลงชื่อ..........................................ผูอนุมัติโครงการ 

          ( นางสาวบุญผอง  พงศพันเทา ) 

              หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 
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 บริษัท เจนนินท คาเมรา จํากัด 
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บริษัท เจนนินท คาเมรา จํากัด 
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บริษัท เจนนินท คาเมรา จํากัด 
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บริษัท เจนนินท คาเมรา จํากัด 
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บริษัท เจนนินท คาเมรา จํากัด 
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 บริษัท เจนนินท คาเมรา จํากัด 
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คาใชจายในการดําเนินงาน 

 

คาใชจายตามงบประมาณท่ีเสนอ คาใชจายตามการดําเนินงานจริง 

รายการ จํานวนเงิน รายการ จํานวนเงิน 

1. กระดาษ A4 

2. หมึกพิมพเอกสาร  

3. แฟมเก็บเอกสาร 

4. คาถายเอกสาร 

5. แผน CD ROM 

6. คาเขารูปเลม 

7.คาใชจายเบ็ดเตล็ด                            

400.00 

2,000.00 

160.00 

300.00 

20.00 

200.00 

460.00 

1. กระดาษ A4 

2. หมึกพิมพเอกสาร  

3. แฟมเก็บเอกสาร 

4. คาถายเอกสาร 

5. แผน CD ROM 

6. คาเขารูปเลม 

7.คาใชจายเบ็ดเตล็ด                            

500.00 

2,300.00 

200.00 

150.00 

50.00 

200.00 

250.00 

รวม 3,540.00 รวม 3,650.00 

  

สรุป คาใชจายตามการดําเนินงานจริงสูงกวาที่เสนอ จํานวน 110.00 บาท 

 

 

 

 

 

 



237 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

 

 

 
 

 

 



238 

 

 

 

 



239 

 

 

 



240 

 

 

 



241 

 

 

 



242 

 



243 

 



244 

 



245 

 



246 

 



247 

 



248 

 



249 

 



250 

 



251 

 



252 

 



253 

 



254 

 



255 

 



256 

 



257 

 

 

 

 



258 

 



259 

 

 

 

 

 

 



260 

 

 

 

 

รูปภาพประกอบขณะปฏิบัติงาน 
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รูปภาพขณะการปฏิบัติงาน 

 

สมาชิกชวยกันจัดทําโครงการ 

 

สมาชิกชวยกันหาขอมูล 
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สมาชิกชวยกันจัดเรียงหนากระดาษ 

 

 

สมาชิกชวยกันจัดทําโครงการ 
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หาขอมูลท่ีหองสมุด 
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ประวัติคณะผูจัดทํา 

 

       

        
 

 

 

 

 

 

 

                        
 

 

   
 

ชื่อ-นามสกุล               นายชนภัทร น่ิมพัฒนาวงศ 

รหัสนักศึกษา             39715 

วัน/เดือน/ป เกิด          15 ตุลาคม 2544 

มัธยมศึกษา                โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ 

สถานศึกษาปจจุบัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ชื่อ-นามสกุล              นายศุภโชค สุริวินิจ 

รหัสนักศึกษา             39394 

วัน/เดือน/ป เกิด          22 มีนาคม 2545 

มัธยมศึกษา                โรงเรียนราชวินิตบางแกว 

สถานศึกษาปจจุบัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

ชื่อ-นามสกุล               นางสาวจิราวรรณ โพธิ์โพนแรง 

รหัสนักศึกษา             39832 

วัน/เดือน/ป เกิด         06 พฤษภาคม 2545 

มัธยมศึกษา                โรงเรียนอรรถวิทย 

สถานศึกษาปจจุบัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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