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บทคดัยอ่ 
ในการจดัตั้งบริษทัจ ากดัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าความรู้ท่ีไดม้ามาใชใ้นการท างาน

ทางดา้นบญัชีไดจ้ริง และความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัท าสามารถท าให้รู้จกัการวางระบบการเงินและการ
บญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวมถึงมุมมองการตลาดและการจดัท างบต่าง ๆ ในบริษทัท่ีสามารถน ามาใช้
ในชีวติประจ าวนั 

โครงการท่ีไดจ้ดัท าข้ึนเก่ียวกบัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัจะตอ้งมีผูเ้ร่ิมก่อตั้งบริษทัตั้งแต่ 3 คน
ข้ึนไป จึงตอ้งมีการจดัท าหนังสือบริคณห์สนธิขา้พเจา้จึงมีความประสงค์จะจดัตั้ง MBP NAIL 
CO.,LTD จ ากดั ข้ึนซ่ึงเป็นธุรกิจ ประเภทบริการ 

การจดัท าโครงการน้ีมีประโยชน์ต่อนกัศึกษาในอนาคตอยา่งมาก เราสามารถน าความรู้ท่ี
ไดม้านั้นมาประยกุตใ์ชใ้นการท างานการท าธุรกิจภายในอนาคตนั้นจะตอ้งมีระบบบญัชีเสนอเพื่อ
น าขอ้มูลน้ีไดเ้ป็นตน้แบบให้กบันกัศึกษารุ่นรุ่นต่อไปไดอี้ก 
 
                

การศึกษาการจดัท าบญัชีของธุรกิจประเภท บริการ 
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กติติกรรมประกาศ 
 

โครการฉบบัน้ีจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เป็นเพราะความกรุณาอยา่งสูงจากท่านอาจารยท่ี์
ปรึกษา ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษาและค าแนะน าเร่ืองบญัชี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการจดัท าโครงการ 
และให้ขอ้คิดดี ๆ มากมาย ทั้งน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษายงัคอยดูแลและให้ความรู้ความเขา้ใจทั้งหลกัการ
และเหตุผลในการจดัท าโครงการแต่ละขั้นตอนไดอ้ย่างชดัเจนท าให้โครงการน้ีส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีปรารถนาไว ้

 
ขอขอบพระคุณ ดร. สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ผูอ้  านวยการ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชย

การท่ีให้โอกาสศึกษาวิชาความรู้ สาขาการบญัชีและไดเ้อ้ือเฟ้ือสถานท่ี อุปกรณ์และรวมถึงวสัดุ
ต่าง ๆ ในการจดัท าโครงการ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีให้ความห่วงใย และความ
เอาใจใส่เป็นอยา่งดีตลอดมา คณะผูจ้ดัท าโครงการจึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง ณ ท่ีน้ี 

 
สุดทา้ยน้ีความดีของโครงการคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา บิดา มารดา และ

คณะอาจารยทุ์กท่าน ไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่คณะจดัท าโครงการจนสามารถจดัท า
โครงการเล่มน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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ค าน า 

 

โครงการ “ร้านท าเล็บ”  ประเภทบริการ จดัตั้งเป็นบริษทัท่ีมีเร่ืองห้างหุ้นส่วนจ ากดัเขา้มา
เป็นส่วนเก่ียวข้องซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในวิชาบัญชีเพื่อศึกษาเก่ียวกับรูปแบบธุรกิจเอกสารการ
ด าเนินงาน และจดัประเภทเอกสารท่ีใชใ้นการบญัชี 

 
เพื่อหาความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ และทกัษะวิชาชีพมาประยุกตใ์ชไ้ม่วา่จะเป็นเทคโนโลยี

ในการปฏิบติังานดา้นบญัชี และเพื่อใหไ้ดป้ระสบการณ์ตรงเก่ียวกบัท่ีด าเนินงานจากแหล่งเรียนรู้ท่ี
เลือกศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกอ่ืน 

 
ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ ต่อผูศึ้กษาคน้ควา้และเป็น 

แนวทางในการจดัทาโครงการคร้ังต่อไปและเพื่อน าความรู้จากการจัดท าโครงการในคร้ังน้ี 
นกัศึกษามีทกัษะเพื่อจะใชป้ฏิบติัจริงและสร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสู่สังคมไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

 

        
         คณะผูจ้ดัท า 
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บทที ่1 

 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 

   ความส าเร็จในการท าธุรกิจใดก็ตามจะตอ้งมีการจดัวางระบบการเงินและการ
บญัชี ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก เพราะนอกจากจะท าให้เราทราบสถานะของ
กิจการวา่มีผลก าไรขาดทุนหรือไม่อยา่งไร การจดัท าบญัชีและการเงินยงัช่วยใหเ้ราทราบขอ้มูลของ
กิจการ เช่น ทราบจ านวนทรัพย์สิน หน้ีสิน รายได้ต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในปัจจุบัน
เศรษฐกิจในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้ นจ า เป็นอย่างยิ่ง ท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งวางแผนการด าเนินของกิจการให้มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด เพื่อในการพฒันา
กิจการและเพื่อตดัสินใจในการลงทุนดงันั้น ทุกกิจการจึงจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารทางการบญัชีมาเป็น
หลกัฐานในการด าเนินงานเพื่อยืนยนัรายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อลดการขาดทุนและสามารถช่วย
ป้องกนัการทุจริตในกิจการไดอี้กดว้ย 
  

  เน่ืองจากการท าเล็บก็ เป็นท่ี รู้จักกันดีในการบ ารุงและดูแลเล็บให้ยาวเป็น
ธรรมชาติไดเ้ป็นอยา่งดี French manicure เป็นการท า manicure ให้คลา้ยเหมือนเล็บธรรมชาติและ
มีลกัษณะโดยเล็บฐานจะเป็นสีชมพูธรรมชาติและปลายเล็บเป็นสีขาว ปลายของเล็บจะทาดว้ยสี
ขาวขณะท่ีเหลือของเล็บจะทาดว้ยสีชมพูหรือสี nude French manicure อาจมีมาตั้งแต่ในศตวรรษท่ี 
18 ในปารีสและเป็นท่ีนิยมในปี 1920s และ 1930s เหมือนสไตล์ อ่ืน ๆ manicure ถูกใช้ใน
หลากหลายเหตุผลของความสวยงาม หลายคนเลือกท า French manicure เพราะเรียบง่ายและท าให้
เล็บดูเป็นธรรมชาติและสุขภาพดี นอกจากน้ีก็ยงัสามารถตกแต่งเล็บ[]ท่ีสมบูรณ์หรือบกพร่องให้ดูดี
ข้ึนได ้อีกทั้งสร้างงาน สร้างอาชีพให้กบัประชากรของประเทศ จึงมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเป็นอยา่งมาก 

   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%9A#cite_note-1
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   ดงันั้น บริษทั เอม็บีพี เนล จ ากดั จึงเล็งวา่มีช่องทางท่ีจะสามารถประกอบการท า
ธุรกิจเก่ียวกบัการบริการดา้นการท าเล็บไดจ้ากความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีมากข้ึนในปัจจุบนั 
1.2   วตัถุประสงค์ของการจัดโครงการ 
 

1.2.1  เพื่อน าความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ และทกัษะวชิาชีพ มาประยกุตใ์ชใ้นการท า
โครงการและบริการสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2.2  เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานด้าน
บญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2.3  เพื่อไดรั้บความรู้และประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจจากแหล่ง
เรียนรู้ท่ี เลือกศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกอ่ืน ๆ 

 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 
 
  1.3.1  ไดน้ าความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ และทกัษะวิชาชีพ มาประยุกตใ์ชใ้นการท า
โครงการและบริการสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ   

1.3.2  ผูเ้รียนสามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานดา้นบญัชีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3.3  ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจจากแหล่ง
เรียนรู้ท่ี เลือกศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกอ่ืน ๆ 
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บทที ่2  
 
 

แนวคิด และทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการบัญชี 
 
          การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบติังานจริงทางด้านบญัชี  ของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจประเภทบริการ  คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี  
                        
   2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการบญัชี 
       2.1.1  ความหมายของการบญัชี 
       2.1.2  ขอ้สมมุติฐานทางการบญัชี 
                                 2.1.3  ประโยชน์และวตัถุประสงคข์องการบญัชี 
   2.1.4  รูปแบบของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชี 
                           2.2  แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจบริการ 
                                 2.2.1  ความหมายของธุรกิจบริการ 
                                 2.2.2  วงจรบญัชีของธุรกิจบริการ 
                           2.3  การจดัตั้งบริษทัจ ากดัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
       2.3.1  การจดัตั้งบริษทัจ ากดั 
       2.3.2  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2.4  โครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
      2.4.1  สิริกาจน์ จงถาวร ศึกษาเร่ือง บริการท าเล็บ 
      2.4.2  คุณรัตนชยั ม่วงงาม ศึกษาเร่ือง บริการธุรกิจบริการ 
      2.4.3  ณฐัริกา ชยัสิทธ์ิ ศึกษาเร่ืองถ่ายเอกสาร 
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2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการบัญชี 
 

 2.1.1  ความหมายของการบัญชี 
             

  การบญัชี หมายถึง ศิลปะการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบั
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี คือ การให้ขอ้มูลทางการเงิน
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหลายฝ่าย และผูส้นใจในกิจกรรมของกิจการ 
  สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ส.บช.) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดั
ความวา่ หมายถึง “การจดบนัทึกทางการบญัชี ซ่ึงประกอบดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูล และเอกสาร 
บนัทึกรายการในสมุดบญัชีขั้นตน้ จ  าแนกและจดัหมวดหมู่รายการในสมุดบญัชีขั้นปลาย ลกัษณะ
งานการจดัท าบญัชีจะซ ้ าซาก และเป็นงานเสมียน ผูป้ฏิบติังานหน้าท่ีน้ีเรียกว่า ผูจ้ดัท าบญัชีซ่ึง
แตกต่างกบั นกับญัชี (Accountant) คือ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบญัชี การบนัทึกบญัชี การจดัท างบ
การเงิน การวางแผนระบบบญัชีใหกิ้จการ ควบคุมการบนัทึกบญัชีทั้งหมด ก าหนดนโยบายทางการ
บัญชี สามารถประกอบอาชีพผูส้อบบัญชีให้ค  าปรึกษาทางภาษีอากรของกิจการต่าง ๆ ตาม
มาตรการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
 
 ชาตรี สิทธิเดชและคณะ ( 2546 : 5 ) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชีไวว้่า ศิลปะของ
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  จดบนัทึกรายการ การจ าแนกและท าสรุปเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในรูปตวัเงินหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเงินต่าง ๆ ไวใ้นรูปแบบเงินตรา รวมถึงการจดั
หมวดหมู่ ของรายการเหล่านั้นผลงานขั้นสุดทา้ยของการบนัทึกบญัชีก็คือการใหข้อ้มูลทางการเงิน
ซ่ึงเป็นประโชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
  
                   พจนานุกรมศพัทเ์ศรษฐศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ( 2555 : 2 ) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการบญัชีไวว้่า การเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจในรูปตวัเงิน โดยเสนอเป็นรายงานทางการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ
สนใจกิจการ 
  
                    การบญัชี เป็นศิลปะของการรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบั
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีคือ การให้ขอ้มูลทางการเงิน 
ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท่ี้สนใจในแต่ละกิจกรรม 
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2.1.2  ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี 
 
                      สมมติฐานทางการบญัชี คือ ส่ิงท่ีนักบญัชีก าหนดข้ึน เป็นเสมือนกติกาขั้น
พื้นฐานในการพฒันาหลกัการบญัชี การท าความเขา้ใจในขอ้สมมติฐานต่าง ๆ จึงเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ในการตอบค าถามวา่ "ท าไมนกับญัชีจึงมีแนวทางปฏิบติัทางบญัชีในแต่ละเร่ืองดงัท่ีปรากฏ
อยู่ในปัจจุบนั" ตวัอย่างของขอ้สมมติฐานทางบญัชี เช่น หลกัราคาตน้ทุน หลกัความระมดัระวงั 
หลกัการจบัคู่รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย หลกัเกณฑเ์งินคา้ง 
 
      ในการประกอบธุรกิจอาจจะแบ่งประเภทของธุรกิจไดห้ลายประเภทไม่วา่จะ
แบ่งตามลักษณะใด ธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันก็มิได้หมายความว่าปัจจัยต่าง ๆ จะ
เหมือนกนัตวัเลขทางการเงินทั้งหลายท่ีน ามาประกอบกนัเป็นงบการเงิน ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจของกิจการนั้น ๆ เพื่อให้การจดัท างบการเงินของนกับญัชีสามารถปฏิบติัไดใ้นแนวทาง
เดียวกนัและผูใ้ชข้อ้มูลทางการบญัชีไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามความเหมาะสม ขอ้สรุปใน
ขอ้มูลต่าง ๆ จึงจ าเป็นตอ้งมีขอ้สมมุติฐานทางการบญัชี คือ ส่ิงท่ีนักบญัชีทั้งหลายตอ้งท าความ
เขา้ใจเพื่อท่ีจะน ามาใชป้ฏิบติังานของตน 
   
  2.1.3  ประโยชน์และวตัถุประสงค์ของการบัญชี 
 
  1. ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจการ และประสบการณ์ในการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหาร 
  2. ทราบถึงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ 
  3. ให้ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ใชข้อ้มูลเพื่อประกอบการวางแผนการควบคุม 
และตดัสินใจ 
  4. ให้ฝ่ายบริหารทราบถึงข้อบกพร่องในการด าเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อท่ีจะเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต 
    5.  เพื่อเป็นการบนัทึกเหตุการณ์ทางการคา้ 
    6.  เพื่อใหเ้จา้ของกิจการไดท้ราบวา่ช่วงเวลานั้น ๆ มีสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของ
เจา้ของ อยูเ่ป็นจ านวนเท่าใดและอยา่งไร 
    7.  เพื่อเป็นปัจจัยหน่ึงประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของนักธุรกิจและ
ประกอบการตดัสินใจในการบริหารของเจา้ของกิจการ 
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   8.  เพื่อเป็นการป้องกนัการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพย ์
   9.  เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย 
   10.  เพื่อเป็นเคร่ืองมือน ามาใชใ้นการค านวณภาษีท่ีจะตอ้งจ่ายแก่รัฐ  
    
 2.1.4  รูปแบบของธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการบัญชี 
   
 รูปแบบของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีสามารถแบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 

1.  รูปแบบของธุรกิจแบ่งตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
2.  รูปแบบของธุรกิจแบ่งตามลกัษณะของการจดัตั้งตามกฎหมาย 
 

 1.  รูปแบบของธุรกจิแบ่งตามลกัษณะการประกอบธุรกจิ แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท  
1.1  ธุรกิจบริการ (Service Business) เป็นธุรกิจท่ีมีว ัตถุประสงค์ในการ

ให้บริการลูกคา้ โดยไดรั้บการตอบแทนในรูปของค่าบริการ ตน้ทุนธุรกิจคือตน้ทุนการให้บริการ 
เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจเก่ียวกบัการเงินและการธนาคาร ธุรกิจรับท าบญัชี ธุรกิจ
รักษาพยาบาล ธุรกิจเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั ธุรกิจใหบ้ริการความงาม 
  
  1.2  ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ (Merchandising Business) หรือธุรกิจพาณิชยกรรม 
เป็นธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือสินคา้เพื่อจ าหน่ายให้ลูกคา้ หรือเป็นคนกลางในการซ้ือขาย
สินคา้รายไดห้ลกัของธุรกิจจึงเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ ตน้ทุนของธุรกิจคือตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย 
เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ ธุรกิจร้านคา้ปลีก ธุรกิจการคา้ส่ง เป็นตน้ 
 
  1.3  ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing Business) เป็นธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์
ในการแปรรูปหรือผลิตวตัถุดิบให้เป็นสินคา้เพื่อจ าหน่ายให้ลูกคา้ รายไดข้องธุรกิจเป็นรายไดจ้าก
การขายสินคา้ ตน้ทุนของธุรกิจคือตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนขาย เช่น ธุรกิจการผลิตอาหาร ธุรกิจ
ผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป ธุรกิจการผลิตรถยนต ์เป็นตน้ 
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แผนผงัรูปแบบของธุรกิจแบ่งตามลกัษณะการประกอบอาชีพ 
           ภาพที ่1 
 
 2.  รูปแบบของธุรกจิแบ่งตามลกัษณะของการจัดตั้งตามกฎหมาย แบ่งได ้3  

ประเภท ดงัน้ี 
2.1  กิจการเจา้ของคนเดียว (Sole Proprietorship) เป็นการประกอบการท่ีมีผู ้

ลงทุนคนเดียวและควบคุมการด าเนินงานเองทั้งหมด ไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนมาก ธุรกิจรูปแบบ
น้ีมกัมีขนาดเล็กกว่าธุรกิจรูปแบบอ่ืน เช่น ร้านค้ารายย่อย ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ส านักงานผู ้
ประกอบวชิาชีพอิสระ เป็นตน้ 

ลกัษณะของกิจการเจา้ของคนเดียว 
1.  จ  านวนผูล้งทุน 1 คน 
2.  การก่อตั้ง จัดตั้ งง่าย ถ้าจัดตั้ งเป็นร้านค้าก็ เพียงแต่จด         

ทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ ส่วน
กิจการท่ีไม่มีท่ีตั้ งแน่นอน เช่นหาบเร่ รถเข็น 
ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งจดทะเบียน 

3.  ทุนของกิจการ เงินทุนส่วนใหญ่มาจากสินทรัพยส่์วนตวัของ
เจา้ของกิจการ 

4.  ขนาดของกิจการ ส่วนใหญ่มกัมีขนาดเล็ก 
5.  การบริหารงาน เจา้ของกิจการมีอ านาจในการบริหารงานเพียง

คนเดียว 
6.  การแบ่งก าไร ก าไรหรือขาดทุนเป็นเจา้ของเพียงผูค้นเดียว 
7.  การเสียภาษี เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
8.  การเลิกกิจการ เลิกกิจการไดง่้ายเม่ือเจา้ของกิจการตาย 
 

รูปแบบของธุรกิจ  

ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ ธุรกิจบริการ  
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2.2  ห้างหุ้นส่วน (Partnership) เป็นการประกอบการท่ีมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึน
ไปตกลงท าสัญญากนัเพื่อประกอบธุรกิจโดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งปันก าไรท่ีไดจ้ากกิจการท่ีท า
นั้น หา้งหุน้ส่วนแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 2.2.1  ห้างหุ้นส่วนสามญั (Ordinary Partnership) คือห้างหุ้นส่วนประเภทท่ีผู ้
เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในหน้ีสินทั้งส้ินของห้างโดยไม่จ  ากัดจ านวน จะจด
ทะเบียนหรือไม่ก็ได ้ถา้จดทะเบียนจะตอ้งใช้ค  าว่า “ ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ” (Registered 
Ordinary Partnership) 

2.2.2  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั (Limited Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทท่ีมีผู ้
เป็นหุ้นส่วนอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ห้างหุ้นประเภทจ ากัดความรับผิดชอบ ซ่ึงมีสิทธิในการ
บริหารงานของห้าง และหา้งหุน้ประเภทไม่จ  ากดัความรับผิดชอบ ซ่ึงมีสิทธิในการบริหารงานของ
หา้ง หา้งหุน้ส่วนจ ากดัจะตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

ลกัษณะของหา้งหุน้ส่วน 
1.  จ  านวนผูล้งทุน 2 คน 
2.  การก่อตั้ง จดัตั้งง่าย แต่มีขั้นตอนและความยุง่ยากมากกวา่

กิจการเจา้ของคนเดียว กรณีท่ีเป็นห้างหุ้นส่วน
สามญัจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได ้ถา้
เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากดัตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมาย 

3.  ทุนของกิจการ เงินทุนส่วนใหญ่มาจากผูเ้ป็นหุ้นส่วน ถ้าไม่
เพียงพอ ก็อาจกูย้มืเงินไดง่้าย 

4.  ขนาดของกิจการ มีขนาดใหญ่กิจการเจา้ของคนเดียว  
5.  การบริหารงาน เป็นไปตามขอ้ตกลงของผูเ้ป็นหุน้ส่วน 
6.  การแบ่งก าไร ก าไรหรือขาดทุนแบ่งไปตามขอ้ตกลง 
7.  การเสียภาษี ห้างหุ้นส่วนสามญัไม่จดทะเบียนเสียภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดา ถา้เป็นห้างหุ้นส่วนสามญันิติ
บุคคล และหา้งหุน้ส่วนสามญัจ ากดัเสียภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 

8.  การเลิกกิจการ ส้ินสุดเม่ือผูเ้ป็นหุน้ส่วนคนใดตาย ลม้ละลาย 
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แผนผงัรูปแบบธุรกิจประเภทกิจการหา้งหุน้ส่วน 
ภาพที ่2 

2.3  บริษทัจ ากดั (Limited Company) เป็นการประกอบการท่ีแบ่งเป็นเงินทุน
ออกเป็นกุน้แต่ละหุน้มีมูลค่าเท่า ๆ กนั ผูถื้อหุน้ต่างรับผดิจ ากดัไม่เกินจ านวนเงินท่ีตนยงัไม่ส่งครบ
มูลค่าหุน้ท่ีตนถือและจะตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

การด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายตอ้งท าในนามบริษทัจ ากดัเพราะถือเป็นนิติ
บุคคลแยกต่างหากเจา้ของซ่ึงเรียกวา่ “ ผูถื้อหุ้น ” ผูถื้อหุ้นไม่มีสิทธิโดยตรงในการด าเนินงานของ
บริษทั แต่มีสิทธิออกเสียงเลือกคณะกรรมการบริหารงาน ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน
เรียกวา่เงินปันผล (Dividends) 

 
บริษทัจ ากดัแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
2.3.1  บริษทัมหาชนจ ากดั (Public Company Limited) คือ บริษทัประเภทซ่ึง

ตั้งข้ึนดว้ยประสงคท่ี์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผูถื้อหุ้นมีความรับผิดไม่เกินจ านวนเงินคา้
หุ้นท่ีตอ้งช าระ มีผูถื้อหุ้นตั้งแต่ 115 คนข้ึนไป ไม่มีการก าหนดจ านวนทุนจดทะเบียนขั้นต ่าไวหุ้้น
ของบริษทัมหาชนจ ากดัแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากนั ตอ้งช าระค่าหุน้คร้ังเดียวเตม็มูลค่าหุ้น และตอ้งจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์

2.3.2  บริษทัเอกชนจ ากดั (Private Company Limited) คือ ประเภทซ่ึงตั้งข้ึน
โดยการแบ่งทุนเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กนั มูลค่าหุ้นจะตอ้งไม่ต ่ากว่าหุ้นละ 5 บาท ผูถื้อ
หุ้นต่างรับผิดไม่เกินจ านวนเงินท่ีตนยงัใชไ้ม่ครบมูลค่าท่ีตนถือ มีผูถื้อหุ้นตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป และ
เรียกเก็บเงินค่าหุน้อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 มูลค่าหุน้ 

หา้งหุน้ส่วน 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนสามญั 

ไม่จดทะเบียน ตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติ

บุคคล 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

(หา้งหุน้ส่วนสามญันิติ

บุคคล) 
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     ลกัษณะของบริษทัจ ากดั 
  1.  จ  านวนผูล้งทุน 3 คนข้ึนไป 

2.  การก่อตั้ง  มีความยุ่งยากมากและส้ินเปลืองค่าใช้ จ่าย
มากกว่าธุรกิจรูปแบบอ่ืน และตอ้งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล 

  3.  ทุนของกิจการ  สามารถหาเงินทุนไดม้าก และขยายทุนไดง่้าย
โดยการออกหุน้ 

     4.  ขนาดของกิจการ  มีขนาดใหญ่กวา่ธุรกิจรูปแบบอ่ืน 
 5.  การบริหารงาน   บริหารงานโดยคณะกรรมการบริษทั 
     6.  การแบ่งก าไร   แบ่งก าไรใหผู้ถื้อหุน้ในรูปของเงินปันผล หรือ  
         อาจสะสมไวเ้พื่อการขยายงานหรือเพื่อการอ่ืน 
     7.  การเสียภาษี   เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
     8.  การเลิกกิจการ  เม่ือจดทะเบียนเลิกบริษทั หรือศาลสั่งให ้ 
        ลม้ละลาย 
 
2.2.  แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิบริการ 
 
  2.2.1  ความหมายของธุรกจิบริการ 
                                           
                      ธุรกิจบริการ หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินกิจการแลกเปล่ียนสินค้าท่ีไม่เป็นตัวตนมี
รูปแบบท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดา้นความพึงพอใจและความคาดหวงั มกัจะถูกบริโภค
ไปพร้อม ๆ กบัท่ีผลิตข้ึนมา เช่น ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจรักษาพยาบาล ธุรกิจเก่ียวกบัการคมนาคม
ขนส่ง ธุรกิจเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั ธุรกิจบนัเทิงเริงรมย ์ธุรกิจเก่ียวกบัการเงินและการธนาคาร ธุรกิจ
ดูแลผูสู้งอาย ุ ร้านอาหาร ภตัตาคาร ธุรกิจบริหารทรัพยสิ์นและธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ 
 เน่ืองจากธุรกิจบริการเป็นธุรกิจท่ีไม่มีตวัตนสินค้าสัมผสัไม่ได้ คุณภาพของการ
บริการจะเป็นท่ีพึงพอใจของลูลกคา้หรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัการปฏิบติัของผูบ้ริหารท่ีตอ้งมาทราบ
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีอยู่อย่างไม่จ  ากดั ซ่ึงแต่ละรายก็มีความพพึงพอใจแตกต่างกนัออกไป  
เช่น ลูกคา้ท่ีมาแต่งหนา้มีความตอ้งการหลายแบบโดยแต่ละแบบน้ีจะตอ้งให้เขา้กบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ 
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                      2.2.2  วงจรบัญชีของธุรกจิบริการ 
 

ล าดบัขั้นตอนกระบวนทางบญัชีท่ีท าให้ไดม้าซ่ึงงบการเงินในรอบระยะเวลาปีบญัชี
หน่ึง ๆ วงจรบญัชีนั้นเร่ิมจากการวิเคราะห์รายการคา้ หรือเหตุการณ์ทางกิจการ การบนัทึกรายการ
ในสมุดรายวนัทัว่ไป การผา่นรายการไปยงัสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป การจดัท างบทดลอง การ
ปรับปรุงและแก้ไขขอ้ผิดพลาดในสมุดรายวนัทัว่ไปและผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภทท่ี
เก่ียวขอ้ง การจดัท างบทดลองหลงัการปรับปรุง การจดัท างบการเงิน (งบก าไรขาดทุน  งบแสดง
ฐานะการเงิน) การปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปและผา่นแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง  และการจดัท างบ
ทดลองหลงัการปิดบญัชี เพื่อหายอดคงเหลือยกไปของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ และ
น าไปเปิดบญัชีไปบญัชีปีถดัไป 
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ภาพที ่3 แผนภูมิวงจรบญัชี 
1 .  รายการค้า  (Business Transactions)  ห รือรายการทางบัญ ชี  (Accounting 

Transaction) หมายถึง รายการท่ีก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนหรือโอนส่ิงท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราระหวา่ง
กิจการกบับุคคลต่าง ๆ ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบก ากบัภาษี
ใบส าคญัจ่าย เป็นตน้ 

ในทางปฏิบติัจริง การบนัทึกบญัชีตอ้งอาศยัเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบนัทึก
บญัชี เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบก ากบัภาษี ท่ีไดรั้บจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายถึง การ
จ่ายค่าไฟฟ้า (ค่าใชจ่้าย) ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งรวบรวมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหค้รบถว้น 

 

ท างบทดลองเพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้ง 

ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท 

บนัทึกรายการคา้ในสมุดขั้นตน้ 

ปรับปรุงบญัชี 

ท ากระดาษท าการ 8 ช่อง 

ปิดบญัชี 

ท างบทดลองหลงัปิดบญัชี 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 

รเงิน 

รายการคา้ 
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2.  การวิเคราะห์รายการคา้ หมายถึง เม่ือมีรายการคา้เกิดข้ึน จะตอ้งวิเคราะห์รายการ
ค้าว่ามีผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของอย่างไร กล่าวคือ ท าให้สินทรัพย ์
หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึนหรือลดลง จุดประสงค์ของการวิเคราะห์รายการคา้คือ ท าให้
ทราบวา่ตอ้งเดบิตและเครดิตบญัชีอะไร 

 
3.  การบนัทึกรายการคา้ในสมุดขั้นตน้ หมายถึง เม่ือวิเคราะห์รายการคา้แล้ว ขั้น

ต่อไปคือ บนัทึกบญัชีในสมุดขั้นต้น ซ่ึงสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจแต่ละ
ประเภท สมุดขั้นตน้หรือสมยดุรายวนัแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

  
 3.1  สมุดรายวนัทัว่ไป (General Journal) ใชบ้นัทึกรายการคา้ไดทุ้กประเภท การ

ใช้สมุดรายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียวมีข้อจ ากดั คือ ถ้ากิจการมีรายการคา้เกิดข้ึนมากจะต้องผ่าน
รายการไปยงับญัชีแยกประเภททุกคร้ัง ซ่ึงยุ่งยากและไม่สะดวกต่อการคน้หาขอ้ผิดพลาด ดงันั้น 
การใชส้มุดรายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียวจึงเหมาะส าหรับกิจการท่ีมีรายการคา้ไม่มาก 

 3.2  สมุดรายวนัเฉพาะ (Special Journal) เป็นสมุดขั้นตน้ประเภทหน่ึงท่ีใชบ้นัทึก
รายการคา้เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รายการคา้ท่ีมีลกัษณะเหมือนกันจะน ามาบนัทึกไวใ้นสมุด
ขั้นตน้เล่มเดียวกนั เหมาะส าหรับกิจการท่ีมีรายการคา้เกิดข้ึนมาก การบนัทึกรายการคา้ในสมุด
รายวนัเฉพาะจะท าใหป้ระหยดัเวลาในการผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท เพราะจะผา่นยอดรวม
ไปลงบญัชีแยกประเภทในวนัส้ินเดือน แทนท่ีจะผ่านไปบญัชีแยกประเภททุกรายการและทุกวนั
  

 3.2.1  สมุดรายวนัรับเงิน (Cash Receipts Journal) คือ สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้
เก่ียวกบัการรับเงินสดของกิจการ คือเป็นสมุดรายวนัเฉพาะเล่มหน่ึง ใชเ้ก่ียวกบัรับเงินเท่านั้น ไม่วา่
จะรับเงินสดหรือเช็คก็ตาม เม่ือน าเช็ค ธนาณัติหรือ ดราฟตไ์ปฝากธนาคาร ก็จะบนัทึกการจ่ายเงิน
สดเอกสารท่ีประกอบการบนัทึกบญัชี คือ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดรวมทั้งรับเช็คของลูกคา้เพื่อน า
ฝากธนาคาร การน าเงินฝากธนาคาร และการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนัรับเงินจะบนัทึก
รายการโดย เดบิต เงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดจ่ายเท่านั้นในวนัส้ินเดือนบญัชีทุกบญัชี จะ
รวมยอดและผ่านรายการแยกประเภททัว่ไปคร้ังเดียว ส่วนลูกหน้ีรายบุคคลจะตอ้งผ่านบญัชีแยก
ประเภทยอ่ยลูกหน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกในช่องบญัชีอ่ืน ก็ตอ้งผา่นไปบญัชีแยกประเภททนัที
ดา้นเครดิตตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการข้ึน และใส่เลขท่ีบญัชีในช่องเลขบญัชี  

  
 3.2.2  สมุดรายวนัจ่ายเงิน (Cash Payment Journal) สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้

ท่ีเก่ียวกบัการจ่ายเงินทุกกรณีไม่วา่จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค  เหมาะส าหรับกิจการขนาดใหญ่ท่ีมา
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รายการคา้เป็นจ านวนมาก  หลกัการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัจ่ายเงินจะเหมือนกบัการบนัทึก
รายการในสมุดรายวนัรับเงิน การน าเงินฝากธนาคารและการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนั
จ่ายเงินจะบนัทึกรายการท่ีเครดิตเงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดรับเท่านั้น ในวนัส้ินเดือน
บญัชีจะรวมยอดรวมและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทยอ่ยเจา้หน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกใน
ช่องบญัชีอ่ืนก็ตอ้งผา่นไปบญัชีแยกประเภททนัทีดา้นเดบิต ตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการข้ึนและใส่เลขท่ี
บญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี 
 การเลือกใชส้มุดขั้นตน้หรือสมุดรายวนั มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  กรณีท่ีกิจการใชส้มุดรายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียว สามารถบนัทึกรายการคา้
ไดทุ้กประเภทและทุกรายการ 
 2.  กรณีท่ีกิจการใชส้มุดรายวนัเฉพาะและสมุดรายวนัทัว่ไป สมุดรายวนัทัว่ไป
ใชบ้นัทึกรายการดงัต่อไปน้ี  
  2.1  รายการเปิดบญัชี 
  2.2  รายการปรับปรุงบญัชี 
  2.3  รายการแกไ้ขขอ้มูลผดิพลาด 
  2.4  รายการปิดบญัชี 
  2.5  รายการอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถบนัทึกในสมุดรายวนัเฉพาะได ้
 
 4.  การผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท หมายถึง เม่ือบนัทึกรายการคา้ในสมุด
ขั้นตน้แลว้ ขั้นต่อไปใหน้ ารายการคา้ท่ีบนัทึกไวแ้ลว้นั้นไปลงบญัชีในสมุดแยกประเภท ซ่ึงเรียกวา่ 
“การผา่นรายการ” (Posting) สมุดแยกประเภท แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 
   

 4.1  สมุดแยกประเภททั่วไป (General Ledger) เป็นท่ีรวมของบัญชีแยก
ประเภททุกบญัชี ไดแ้ก่ บญัชีแยกประเภทสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย
รวมกนัเป็นประเภท ๆ ไป เช่น 
  
 4.1.1  บญัชีแยกประเภทสินทรัพย ์ไดแ้ก่ บญัชีเงินสด บญัชีเงินฝากธนาคาร 
บญัชีลูกหน้ี บญัชีรถยนต ์บญัชีอุปกรณ์ส านกังาน ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 1 
 4.1.2  บญัชีแยกประเภทหน้ีสิน ได้แก่ บญัชีเจ้าหน้ี บญัชีเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร บญัชีเงินกู ้ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 2 
 4.1.3  บญัชีแยกประเภทส่วนของเจ้าของ ได้แก่ บญัชีทุน บญัชีถอนใช้
ส่วนตวั ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 3 
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 4.1.4  บญัชีแยกประเภทรายได ้ไดแ้ก่ บญัชีรายไดค้่าบริการ รายไดค้่าเช่า 
รายไดเ้บด็เตล็ด ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 4 
 4.1.5  บญัชีแยกประเภทค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ บญัชีเงินเดือน บญัชีค่าแรง บญัชี
ค่าเช่า บญัชีค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 5 
.    
  4.2  สมุดแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) เป็นท่ีรวมของบญัชีย่อยท่ีใช้
ประกอบยอดบญัชีในสมุดแยกประเภททัว่ไป เช่น สมุดแยกประเภทลูกหน้ี สมุดแยกประเภท
เจา้หน้ี เป็นตน้ 
 
 5.  การจดัท างบทดลอง (Trial Balance) หมายถึง งบท่ีท าข้ึนเพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้ง
ของการบนัทึกบญัชี แต่การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนั ทัว่ไป การผ่านรายการ จากสมุด
รายวนัทัว่ไป ไปบญัชีแยกประเภท และการหายอดคงเหลือดว้ยดินสอ  จากรายการคา้ทุกรายการ  
ผลรวมดา้นเดบิต ของทุกบญัชี ควรจะตอ้งเท่ากบัผลรวมดา้นเครดิตของทุก ๆบญัชี   หลงัจากจาก
ผ่านรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไป ไปยงับญัชีแยกประเภทแลว้ ขั้นต่อไปคือการหายอดคงเหลือ
ของบญัชีแยกประเภท 

 โดยทัว่ไปนิยม หาดว้ยดินสอ  (Pencil Footing)  เพื่อป้องกนัการผิดพลาดและหาก
ตอ้งการแกไ้ขก็จะท าไดโ้ดยสะดวก 
 
 6.  การจดัท าการดาษท าการ หมายถึง ในกรณีท่ีกิจการมีบญัชีต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
และในวนัส้ินงวดบญัชี กิจการจ าเป็นตอ้งจดัท ารายการปรับปรุงบญัชี รายการปิดบญัชี และจดัท า
งบการเงิน การจดัท างบการเงินจากยอดคงเหลือตามงบทดลองโดยตรงอาจไม่สะดวก ดงันั้น 
กิจการซ่ึงควรจดัท ากระดาษท าการ (Working Paper) เพื่อช่วยให้การจดัท ารายการปรับปรุงบญัชี 
รายการปิดบญัชี และจดัท างบการเงินต่าง ๆ สะดวกและรวดเร็วข้ึน โดยอาจจดัท ากระดาษท าการ 6 
ช่อง 8 ช่อง หรือ 10 ช่อง 
  
 7.  การปรับปรุงบญัชี (Adjusting Entries) หมายถึง รายการท่ีบนัทึก ณ วนัทชส้ินงวด
บญัชี เพื่อให้บญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชีนั้น ๆ 
ถูกตอ้ง การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีจ าบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไปก่อนท าการปิดบญัชีและท า
งบการเงิน 
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รายการท่ีควรปรับปรุงมีดงัน้ี 
  7.1  รายไดค้า้งรับ (Accrued Income) 
  7.2  รายไดรั้บล่วงหนา้ (Deferred Income) 
  7.3  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (Accrued Expenses) 
  7.4  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (Prepaid Expenses) 
  7.5  ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 
  7.6  หน้ีสงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Debt) 
  7.7  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies Used) 
  
 8.  การปิดบญัชี หมายถึง เม่ือกิจการไดบ้นัทึกรายการปรับปรุงบญัชีบญัชีต่าง ๆ แลว้
ขั้นต่อไปก็คือ การบนัทึกรายการปิดบญัชี (Closing Entries) ดงัน้ี 
  8.1  การปิดบญัชีรายได ้และค่าใชจ่้ายเขา้บญัชีก าไรขาดทุน 
  8.2  การปิดบญัชีก าไรขาดทุนข้ึนอยูก่บัรูปแบบของกิจการ กล่าวคือ 
   8.2.1  กรณีก าไรสุทธิ บนัทึกบญัชีดงัน้ี 
   เดบิต ก าไรขาดทุน xx 
    เครดิต ก าไรสะสม xx 
  8.2.2  กรณีขาดทุนสุทธิ บนัทึกบญัชีดงัน้ี 
   เดบิต ก าไรสะสม xx 
    เครดิต ก าไรขาดทุน xx 
  
 9.  งบการเงิน(Financial Statement) คือ งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการใน
รอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง และแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลา
บญัชีซ่ึงประกอบด้วย งบก าไรขาดทุนจะวดัผลการด าเนินงานว่ามีก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
เท่าใด ส่วนงบแสดงฐานะการเงินจะแสดงวา่กิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเท่าใด 
งบก าไรขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงได ้2 แบบ คือแบบบญัชีและแบบรายงาน 
  
 ประเภทของงบการเงิน 
 1.  งบก าไรขาดทุน 
 2.  งบแสดงฐานะการเงิน 
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 9.1  งบก าไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement) หมายถึง งบท่ี
แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ตอ้งไม่เกิน 1 ปี   เพื่อวดัผลการ
ด าเนินงานของกิจการวา่มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดม้าหกั
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดห้ักค่าใช้จ่ายแลว้จะเป็นก าไรสุทธิ (Net 
Income or Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) เท่าใด  
 รอบระยะเวลาบญัชี (Accounting Period) หรืองวดบญัชี (Fiscal Period) ปกติจะ 12 
เดือน แต่กิจการอาจจะแสดงวา่งวดละ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได ้แต่เพื่อประโยชน์ใน
การเสียภาษีก็จะใชง้วดบญัชี 1 ปี 
  ในงบก าไรขาดทุนจะแสดงรายได้ (Revenues) และค่าใช้จ่าย (Expenses) การ
ค านวณก าไรขาดทุนของกิจการจะท าได้โดยการน ารายได้และค่าใช้จ่ายมาเปรียบเทียบกัน ถ้า
รายไดสู้งกว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่าก าไรสุทธิ (Net Profit) ถา้รายไดต้  ่าค่าใช้จ่ายเรียกว่า ขาดทุนสุทธิ 
(Net Loss)  
 9.2   งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of Financial Position) หรืองบดุล(Balance 
Sheet)เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินของกิจกรณีวนัส้ินงวดว่ากิจการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งส้ินเป็นจ านวนเท่าใดประกอบดว้ยรายการใดบา้งและคงเหลือเป็นเงินทุน
สุทธิหรือส่วนของเจา้ของกิจการเป็นจ านวนทั้งส้ินเท่าใดการจดัท างบแสดงฐานะการเงินจะอาศยั
หลกัความสัมพนัธ์ของสมการบญัชีคือสินทรัพยท์ั้งส้ินจะตอ้งเท่ากบัยอดรวมของหน้ีสินทั้งส้ิน
และทุนเสมอ (งบการเงินน้ีจึงเรียกอีกอยา่งวา่“งบแสดงฐานะการเงิน”) 
 โดยสมการบัญชีจะแสดงสินทรัพย์ไวท้างด้านซ้ายมือและแสดงแหล่งท่ีมาของ
สินทรัพยคื์อหน้ีสินและทุนหรือส่วนของเจา้ของไวท้างดา้นขวามือของสมการและยอดรวมจ านวน
เงินทั้งสองดา้นจะตอ้งเท่ากนัฐานะการเงินของกิจการจึงพิจารณาไดจ้ากส่วนเกินของสินทรัพยท่ี์มี
มากกวา่หนีส้ินซ่ึงเรียกวา่“ทุน” หรือ“ส่วนของเจา้ของ” 
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2.3  การจัดตั้งบริษัทจ ากดัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
   
 2.3.1  การจัดตั้งบริษัทจ ากดั 
 

 ขั้นตอนการด าเนินการในการจดัตั้งบริษทัจ ากดัท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 
 1.  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 2 ขั้นตอน คือ 

1.1  การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 
1.2  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั 

 2.  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั ภายในวนัเดียว 
 
 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 2 ขั้นตอน 
 ขั้นตอนที ่1 การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ  
  ในการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.  ผูเ้ร่ิมก่อการจองช่ือนิติบุคคล ให้ผูท่ี้ประสงค์จะจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัข้ึนใหม่

ตรวจสอบช่ือท่ีต้องการจองว่า ช่ือดังกล่าวต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือ

คล้ายคลึงกนักบัช่ือท่ีได้จองหรือได้จดทะเบียนไวก่้อนแลว้ หรือขดัระเบียบส านักงานทะเบียน

หุ้นส่วนบริษทักลางว่าดว้ยการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนบริษทั (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2561 ขอ้ 38 (1) - 

(11) ดว้ยตนเอง และน าใบแจง้ผลการจองช่ือไปประกอบการขอจดทะเบียนต่อไป  

2.  เม่ือได้รับอนุญาตให้ใช้ช่ือแล้ว ผูเ้ร่ิมก่อการอย่างน้อย 3 คน เข้าช่ือกันจัดท า

หนงัสือบริคณห์สนธิ ผูเ้ร่ิมก่อการจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 2.1  เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได ้

 2.2  มีอายตุั้งแต่ 12 ปี ข้ึนไป 

 2.3  จะตอ้งจองซ้ือหุน้อยา่งนอ้ยคนละ 1 หุน้ 

3.  ผูเ้ร่ิมก่อการยืน่จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 วนันบั

แต่วนัท่ีนายทะเบียนอนุญาตใหจ้องช่ือนิติบุคคล 

  4.  ผูเ้ร่ิมก่อการทุกคนตกลงในหนังสือบริคณห์สนธิฉบบัน้ีส้ินผล หากไม่ได้จด

ทะเบียนจดัตั้งบริษทัภายใน 10 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ  
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ข้อมูลทีต้่องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ ผูข้อจดทะเบียนจะตอ้งเตรียมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

เพื่อกรอกในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบการจดทะเบียน คือ 

1.  ช่ือของบริษทั (ตามท่ีไดจ้องช่ือไว)้  

2.  ท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ (ตั้งอยู ่ณ จงัหวดัใด) 

3.  วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัท่ีจะประกอบกิจการคา้  

4.  ทุนจดทะเบียน จะตอ้งแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กนั (มูลค่าหุ้นจะตอ้งไม่ต ่า

กวา่ 5 บาท) 

5.  ช่ือ ท่ีอยู่ อาชีพ อายุ เลขท่ีบตัรประชาชน หรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

และจ านวนหุน้ท่ีผูเ้ร่ิมก่อการจองซ้ือไวแ้ละลายมือช่ือของผูเ้ร่ิมก่อการนั้นทุกคน 

6.  ช่ือ ท่ีอยู่ อายุ เลขท่ีบตัรประชาชน หรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของ

พยาน 2 คน และลายมือช่ือพยานซ่ึงรับรองลายมือช่ือของผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทั 

 

เอกสารหลกัฐานทีต้่องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

1.  ค  าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั (แบบ บอจ.1) 
 2.  หนงัสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท 

3.  แบบวตัถุท่ีประสงค ์(แบบ ว.) 
4.  แบบจองช่ือนิติบุคคล 
5.  หลกัฐานให้ความเห็นชอบในการจดัตั้งบริษทัเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง (ใชเ้ฉพาะในการประกอบธุรกิจท่ีมีกฎหมายพิเศษควบคุม) 
6.  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูเ้ร่ิมก่อการทุกคน   
7.  ส าเนาหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ (ถา้มี)   
8.  หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนไดด้้วย

ตนเองก็มอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทนโดยท าหนงัสือมอบอ านาจ และผนึกอากรแสตมป์ 
10 บาทดว้ย) 

 
ค่าธรรมเนียม 

   1.  การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ       500 บาท 

2.  กรณีขอใหนายทะเบียนรับรองเอกสารค าขอจดทะเบียน หนาละ   50 บาท 
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สถานทีจ่ดทะเบียน 

1.  หน่วยงานในสังกดัของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัทัว่

ประเทศ รวมทั้งส้ิน 87 แห่ง โดยตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 แห่ง ท่ีกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ (สนามบินน ้ า) ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้ เขต 1-6 (ป่ินเกลา้ พหลโยธิน รัชดาภิเษก ส่ี

พระยา บางนา และแจง้วฒันะ (ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคท่ี

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั จงัหวดัละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั ในพื้นท่ี

เศรษฐกิจส าคญัอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพทัยา หวัหิน 

และเกาะสมุย ยกเวน้ การขอจดทะเบียนบริษทัท่ีมีวตัถุประสงคป์ระกอบกิจการซ่ึงมี

กฎหมายพิเศษควบคุม ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์คลงัสินคา้ ห้องเยน็ ไซโล นายหน้าประกนัภยั บริหาร

สินทรัพย ์ใหย้ืน่ขอจดทะเบียน ณ ส านกังาน บริการจดทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  บริษทัจ ากดัท่ีมีส านกังานแห่งใหญ่ ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอ

จดทะเบียนท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (สนามบินน ้า) 

  (2)  บริษัทจ ากัดท่ีมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้ งอยู่ในเขตจังหวดัใด ให้ยื่นขอจด

ทะเบียนท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัซ่ึงหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทันั้น มีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่

2.  ยืน่จดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 

ท่ีเวบ็ไซต ์https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml 
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แผนผงัแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 
                                                                       ภาพที ่4 
 

ขั้นตอนที ่2 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
เม่ือจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิแลว้ ก็ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

1.  ผูเ้ร่ิมก่อการจดใหมี้การจองซ้ือหุน้ทั้งหมด 

2.  เม่ือมีการจองซ้ือหุ้นหมดแลว้ ก็ใหผู้เ้ร่ิมก่อการออกหนงัสือนดัประชุมผูเ้ขา้ช่ือซ้ือ

หุน้เพื่อประชุมจดัตั้งบริษทั การออกหนงัสือนดัประชุมจะตอ้งห่างจากวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

(หรือก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั) 

 

ขั้นตอนที ่1  
การจดทะเบียน 

หนังสือบริคณห์สนธิ  

ผูเ้ร่ิมก่อการคนใดคนหน่ึงจองช่ือนิติบุคคล  

ผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คน ข้ึนไป จดัท าหนงัสือ

บริคณห์สนธิ 

ยืน่จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ  

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

ยืน่จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์

สนธิภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ี

นายทะเบียนอนุญาตให้จองช่ือ

นิติบุคคล 
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3.  จดัประชุมผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้เพื่อจดัตั้งบริษทั 

 3.1  องค์ประชุมจะตอ้งมีผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จ านวน ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นทั้งหมดและนบัจ านวนหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของหุ้นทั้งหมด (จะ

มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทนก็ได)้ 

  3.2  วาระการประชุม 

  (1)  รับรองบญัชีรายช่ือฐานะและส านกัของผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น พร้อมทั้งจ  านวน

หุน้ซ่ึงต่างคนไดล้งช่ือซ้ือไว ้

  (2)  พิจารณาตั้งขอ้บงัคบัของบริษทั 

   (3)   พิจารณาให้สัตยาบันแก่บรรดาสัญญาซ่ึงผู ้เ ร่ิมก่อการได้ท าไว้และ

ค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้ร่ิมก่อการตอ้งจ่ายในการเร่ิมก่อตั้งบริษทั   

4.  ผูเ้ร่ิมก่อการมอบหมายกิจการงานทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง

จากท่ีประชุม 

5.  คณะกรรมการเรียกเก็บค่าหุ้นจากผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของมูลค่า

หุน้ 

6.  เม่ือเก็บค่าหุ้นไดค้รบแลว้ ให้กรรมการผูมี้อ  านาจจดัท าค าขอจดทะเบียนตั้งบริษทั

แลว้ยืน่จดทะเบียนต่อนายทะเบียน 

การยื่นจดทะเบียนจะต้องให้กรรมการผูมี้อ านาจเป็นผูล้งลายมือช่ือในค าขอจด

ทะเบียนและตอ้งยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีประชุมจดัตั้งบริษทั ถา้ไม่จดทะเบียน

ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวจะท าให้การประชุมตั้งบริษทัเสียไป หากต่อไปตอ้งการจดทะเบียนตั้ง

บริษทัก็ตอ้งด าเนินการจดัประชุมผูจ้องซ้ือหุ้นใหม่ 

 

ข้อมูลทีต้่องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจ ากดั 

1.  ขอ้บงัคบั (ถา้มี) 

2.  จ  านวนทุน (ค่าหุน้) ท่ีเรียกช าระแลว้ อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

3.  ช่ือ ท่ีอยูอ่ายุสัญชาติหมายเลขโทรศพัทเ์ลขท่ีบตัรประชาชนหรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณี

เป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการ 

4.  รายช่ือหรือจ านวนกรรมการท่ีมีอ านาจลงช่ือแทนบริษทั (อ านาจกรรมการ) 
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5.  ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ / สาขาพร้อมเลขรหสัประจ าบา้นของท่ีตั้งส านกังาน, E-mail, 

หมายเลขโทรศพัท์ของบริษทัหรือกรรมการ และหรือช่ือหรือท่ีอยู่เว็บไซต์ (URL) ท่ีใช้ในการ

ประชาสัมพนัธ์หรือประกอบธุรกิจ 

6.  ช่ือ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 

7.  ช่ือ ท่ีอยูส่ัญชาติอาชีพ เลขท่ีบตัรประชาชนหรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละคน 

8.  ดวงตราส าคญั (ถา้มี)  

บริษทัจะไม่จดทะเบียนตราส าคญัของบริษทัก็ได้ หากว่าอ านาจกรรมการไม่ได้

ก าหนดใหต้อ้งประทบัตราส าคญัดว้ย 

 

เอกสารหลกัฐานทีต้่องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากดั 

  1.  ค  าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั (แบบ บอจ.1) 

  2.  แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษทัจ ากดั 

  3.  รายการจดทะเบียนจดัตั้ง (แบบ บอจ.3) 

  4.  รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) 

  5.  บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (แบบ บอจ.5) 

  6.  ส าเนาหนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั 

  7.  ส าเนารายงานการประชุมตั้งบริษทั 

  8.  ส าเนาขอ้บงัคบั ช าระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท (ถา้มี) 

  9.  หลกัฐานการชาระค่าหุน้ท่ีบริษทัออกใหแ้กผูถื้อหุน้ 

       10.  กรณีบริษทัจ ากดัมีผูถื้อหุ้นเป็นคนต่างดา้วถือหุ้นในบริษทัจ ากดัไม่ถึงร้อยละ 50 

ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษทัจ ากดัไม่มีคนต่างดา้วเป็นผูถื้อหุ้น แต่คนต่างดา้วเป็นกรรมการ

ผูมี้อ  านาจลงนามหรือร่วมลงนามผกูพนับริษทั ใหส่้งเอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้เพื่อรับรอง

หรือแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหุ้นท่ีมีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบค าขอจดทะเบียน โดย

เอกสารดงักล่าวตอ้งแสดงจ านวนเงินท่ีสอดคลอ้งกบัจ านวนเงินท่ีน ามาลงหุ้นของผูถื้อหุ้นแต่ละ

ราย 

       11.  แบบ สสช. 1 แสดงรายการเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของหา้งหุน้ส่วนบริษทั 
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       12.  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีส าคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 

       13.  ส าเนาบตัรประจ าตวัของกรรมการทุกคน 

       14.  ส าเนาหลกัการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ (ถา้มี)  

       15.  หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนไดด้้วย

ตนเอง ก็มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนโดยท าหนงัสือมอบอ านาจและผนึกหรือช าระค่า

อากรแสตมป์ 10 บาท) 

 ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งให้ผูข้อจดทะเบียนอยา่งนอ้ย

หน่ึงคนรับรองความถูกตอ้ง ยกเวน้ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือผู ้

ขอจดทะเบียน ให้ผูเ้ป็นเจา้ของบตัรหรือผูข้อจดทะเบียนอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผูล้งลายมือช่ือ

รับรองความถูกตอ้ง 

 กรณีการยื่นค าขอจดทะเบียนแบบใช้เอกสารจดัท าค าขอ แบบพิมพ์จดทะเบียน

สามารถ Download จาก www.dbd.go.th 

 

ค่าธรรมเนียม 

 1.  จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั      5,000 บาท 

  2.  หนงัสือรับรอง   รายการละ                40 บาท 

 3.  ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียน    ฉบบัละ                   100 บาท 

 4.  รับรองส าเนาเอกสารค าขอจดทะเบียน   หนา้ละ                      50 บาท 

 

สถานทีจ่ดทะเบียน 

 1.  หน่วยงานในสังกดัของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน 

87 แห่ง โดยตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 แห่ง ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (สนามบินน ้า) 

ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้เขต 1-6 (ป่ินเกลา้ พหลโยธิน รัชดาภิเษก ส่ีพระยา บางนา และแจง้

วฒันะ (ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา) และในส่วนภูมิภาคท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั

จงัหวดัละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัในพื้นท่ีเศรษฐกิจส าคญัอีก 4 แห่ง คือ 

แม่สอด เมืองพทัยา หวัหิน และเกาะสมุย  
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 ยกเวน้ การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัท่ีมีวตัถุประสงคป์ระกอบกิจการ
ซ่ึงมีกฎหมายพิเศษควบคุม ไดแ้ก่ หลกัทรัพยค์ลงัสินคา้ หอ้งเยน็ ไซโล นายหนา้ประกนัภยั บริหาร
สินทรัพยใ์หย้ืน่ขอจดทะเบียน ณ ส านกังานบริการจดทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 

  1.  บริษทัจ ากดัท่ีมีส านกังานแห่งใหญ่ ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ขอจด
ทะเบียนท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (สนามบินน ้า) 

  2.  บริษทัจ ากดัท่ีมีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัใด ใหย้ืน่ขอจดทะเบียน
ท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัซ่ึงบริษทันั้น มีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่

 3.  ยืน่จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Registrationเวบ็ไซตh์ttps:// ereg. 
dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml) 
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แผนผงัแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั 

ภาพที ่5 

 

ขั้นตอนท่ี 2 
การจดทะเบียน 

จัดตั้งบริษัทจ ากดั  

เม่ือไดจ้ดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิไวแ้ลว้  

ผูเ้ร่ิมก่อการจดัใหมี้การจองซ้ือหุน้ทั้งหมด  

ผูเ้ร่ิมก่อการออกหนงัสือนดัประชุมจดัตั้งบริษทั  

ประชุมตั้งบริษทั 

คณะกรรมการเรียกใหช้ าระค่าหุน้ตามท่ี 

ท่ีประชุมจดัตั้งบริษทัก าหนดซ่ึงไม่ 
นอ้ยกวา่หุน้ละ 25 % 

จดัท าค าขอจดทะเบียน/ยืน่จดทะเบียน 

จดัตงับริษทั 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

นดัไม่นอ้ยกวา่ 7 

วนั 

ยืน่จดทะเบียนตั้งบริษทัภายใน 
3 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดมี้การ

ประชุมตั้งบริษทั 
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 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากดัภายในวนัเดียว 

  ในการจดัตั้งบริษทั ถา้ไดด้ าเนินการทุกขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีผู ้

เร่ิมก่อการจดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิกรรมการจะจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียน

ตั้งบริษทัไปพร้อมกนัภายในวนัเดียวก็ได ้

  1.  ผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป ร่วมกนัจดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิ 

  2.  จดัใหมี้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ครบตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัจะจดทะเบียน 

  3.  ประชุมจดัตั้งบริษทั (โดยไม่ตอ้งออกหนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั) เพื่อพิจารณา

กิจการต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 1108 โดยมีผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ขา้ช่ือซ้ือ

หุน้ทุกคนเขา้ร่วมประชุม (มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทนได)้ และผูเ้ร่ิมก่อการ และผูเ้ขา้ช่ือซ้ือ

หุน้ทุกคน ใหค้วามเห็นชอบในกิจการท่ีไดป้ระชุมกนันั้น 

  4.  ผูเ้ร่ิมก่อการไดม้อบกิจการทั้งปวงใหแ้ก่กรรมการบริษทั 

  5.  กรรมการไดเ้รียกให้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น ใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกคร้ังเดียวเต็มมูลค่า

หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของมูลค่าหุน้ ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ไดแ้ละผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ทุก

คนไดช้ าระเงินค่าหุน้เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 

  ข้อมูลทีต้่องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจ ากดั 

  1 . ช่ือของบริษทั (ตามท่ีไดจ้องช่ือไว)้ *ดูหลกัเกณฑก์ารจองช่ือนิติบุคคล* 

  2.  ท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู ่ณ จงัหวดัใด) พร้อมเลขรหสัประจ าบา้น

ของท่ีตั้งส านักงาน, E-mail, หมายเลขโทรศพัท์ของบริษทัหรือกรรมการและหรือช่ือหรือท่ีอยู่

เวบ็ไซต ์(URL) ท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์หรือประกอบธุรกิจ 

  3.  วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัท่ีจะประกอบกิจการคา้  

  4.  ทุนจดทะเบียน จะตอ้งแบ่งเป็นหุน้ ๆ มีมูลค่าหุน้เท่า ๆ กนั (มูลค่าหุน้จะตอ้งไม่ต ่า

กวา่ 5 บาท) 

  5.  ช่ือ ท่ีอยู่ อายุ หมายเลขโทรศพัท์เลขท่ีบตัรประชาชน หรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) อาชีพ และจ านวนหุน้ท่ีผูเ้ร่ิมก่อการจองซ้ือไว ้

  6.  ช่ือ ท่ีอยู่ อายุ หมายเลขโทรศพัท์เลขท่ีบตัรประชาชน หรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) ของพยาน 2 คน 
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  7.  ช าระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท 

  8.  ขอ้บงัคบั (ถา้มี) 

  9.  จ  านวนทุน (ค่าหุน้) ท่ีเรียกช าระแลว้ อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

       10.  ช่ือ ท่ีอยูอ่ายสุัญชาติหมายเลขโทรศพัทเ์ลขท่ีบตัรประชาชน หรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณี

เป็นชาวต่างชาติ)ของกรรมการ 

       11.  รายช่ือหรือจ านวนกรรมการท่ีมีอ านาจลงช่ือแทนบริษทั (อ านาจกรรมการ) 

       12.  ช่ือ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 

       13.  ช่ือ ท่ีอยูส่ัญชาติอาชีพ เลขท่ีบตัรประชาชน หรือบตัรอ่ืนๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละคน 

       14.  ดวงตราส าคญั (ถา้มี)  บริษทัจะไม่จดทะเบียนดวงตราส าคญัของบริษทัก็ไดไ้ม่วา่

อ านาจกรรมการไม่ไดก้  าหนดใหต้อ้งประทบัดวงตราส าคญัดว้ย 

 

  เอกสารหลกัฐานทีต้่องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ าากดั 

  1.  ค  าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั (แบบ บอจ.1) 

  2.  แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษทัจ ากดั 

  3.  หนงัสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ช าระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท 

  4.  รายการจดทะเบียนจดัตั้ง (แบบ บอจ.3) 

  5.  แบบวตัถุท่ีประสงค ์(แบบ ว.) 

  6.  รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) 

  7.  ใบแจง้ผลการจองช่ือนิติบุคคลท่ียงัไม่หมดอาย ุ

  8.  หลกัฐานให้ความเห็นชอบในการจดัตั้งบริษทัเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง(ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจท่ีมีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ

ประกันภัย ธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์กิจการข้อมูลเครดิต บริหาร

สินทรัพยกิ์จการคลงัสินคา้ กิจการไซโลหรือกิจการหอ้งเยน็) 

  9.  บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (แบบ บอจ.5) 

       10.  ส าเนาบญัชีรายช่ือผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะในการประชุมให้ความ

เห็นชอบในกิจการท่ีไดป้ระชุมจดัตั้งบริษทัพร้อมลายมือช่ือ 

       11.  ส าเนารายงานการประชุมตั้งบริษทั 
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       12.  ส าเนาขอ้บงัคบั ช าระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท (ถา้มี) 

       13.  ส าเนาหลกัฐานการรับช าระค่าหุน้ท่ีบริษทัออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

       14.  กรณีบริษทัจ ากดัมีผูถื้อหุ้นเป็นคนต่างดา้วถือหุ้นในบริษทัจ ากดัไม่ถึงร้อยละ 50 

ของทุนจดทะเบียนหรือกรณีบริษทัจ ากดัไม่มีคนต่างดา้วเป็นผูถื้อหุ้น แต่คนต่างดา้วเป็นกรรมการ

ผูมี้อ  านาจลงนามหรือร่วมลงนามผกูพนับริษทั ใหส่้งเอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้เพื่อรับรอง

หรือแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหุ้นท่ีมีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบค าขอจดทะเบียน โดย

เอกสารดงักล่าวตอ้งแสดงจ านวนเงินท่ีสอดคลอ้งกบัจ านวนเงินท่ีน ามาลงหุน้ของผูถื้อหุ้น 

       15.  แบบ สสช. 1 แสดงรายการเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของหา้งหุน้ส่วนบริษทั 

       16.  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีส าคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 

       17.  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูเ้ร่ิมก่อการและกรรมการทุกคน  

       18.  ส าเนาหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ (ถา้มี) 

       19.  หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนไดด้้วย

ตนเอง ก็มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนโดยท าหนงัสือมอบอ านาจและผนึกหรือช าระค่า

อากรแสตมป์ 10 บาท) 

  ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งให้ผูข้อจดทะเบียนอย่างนอ้ย

หน่ึงคนรับรองความถูกตอ้ง ยกเวน้ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือผู ้

ขอจดทะเบียนให้ผูเ้ป็นเจ้าของบตัรหรือผูข้อจดทะเบียนอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผูล้งลายมือช่ือ

รับรองความถูกตอ้ง 

  กรณีการยื่นค าขอจดทะเบียนแบบใช้เอกสารจัดท าค าขอ แบบพิมพ์จดทะเบียน

สามารถ Download จาก www.dbd.go.th 

 

  ค่าธรรมเนียม 

 1.  จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ          500 บาท 

 2.  จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั      5,000 บาท 

 3.  หนงัสือรับรอง   รายการละ       40 บาท 

 4.  ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียน   ฉบบัละ     100 บาท 

 5.  รับรองส าเนาเอกสารค าขอจดทะเบียน  หนา้ละ                    50 บาท 
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สถานทีจ่ดทะเบียน 

  1.  หน่วยงานในสังกดัของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน 

87 แห่ง โดยตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 แห่ง ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (สนามบินน้าํ) 

ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้เขต 1-6 (ป่ินเกลา้ พหลโยธิน รัชดาภิเษก ส่ีพระยา บางนา และแจง้

วฒันะ (ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา) และในส่วนภูมิภาคท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั

จงัหวดัละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัในพื้นท่ีเศรษฐกิจส าคญัอีก 4 แห่ง คือ 

แม่สอด เมืองพทัยา หวัหิน และเกาะสมุย 

  ยกเวน้ การขอจดทะเบียนหา้งหุ้นส่วนหรือบริษทัท่ีมีวตัถุประสงคป์ระกอบกิจการซ่ึง

มีกฎหมายพิเศษควบคุม ไดแ้ก่ หลกัทรัพยค์ลงัสินคา้ ห้องเยน็ ไซโล นายหน้าประกนัภยั บริหาร

สินทรัพยใ์หย้ืน่ขอจดทะเบียน ณ ส านกังานบริการจดทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 

    1.  บริษทัจ ากดัท่ีมีส านกังานแห่งใหญ่ ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ขอจด

ทะเบียนท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (สนามบินน ้า) 

    2.  บริษทัจ ากดัท่ีมีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัใด ใหย้ืน่ขอจดทะเบียน

ท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัซ่ึงบริษทันั้น มีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่

        2.  ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 

ท่ีเวบ็ไซต ์https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml 
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แผนผงัแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดัภายในวนัเดียว 
ภาพที ่6 

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากดั (ภายในวนัเดียว) 

ผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป จดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิ

 

ผูเ้ร่ิมก่อการ/ผูถื้อหุน้/กรรมการคนใดคนหน่ึงจองช่ือนิติบุคคล 

ผูเ้ร่ิมก่อการจดัใหมี้การซ้ือหุ้นทั้งหมด

 

ประชุมจดัตั้งบริษทั

 

คณะกรรมการเรียกใหช้ าระค่าหุน้ตามท่ีท่ี

ประชุมจดัตั้งบริษทัก าหนดซ่ึงตอ้ง 

ไม่นอ้ยกวา่หุน้ละ 25% 

จดัท าค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ/ 

ยืน่ค  าขอจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน

 

ด าเนินการภายใน

วนัเดียวกนั 

ยืน่จดทะเบียน

ภายใน 3 เดือน 
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  2.3.2  วธีิการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

 
 1.   แบบค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 แบบค าขอท่ีใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ แบบ ภ.พ. 01 ซ่ึงในเขต
กรุงเทพฯขอรับไดท่ี้ส านกังานกรมสรรพากรพื้นท่ีสาขา(เขต/อ าเภอ)หรือส านกังานกรมสรรพากร
พื้นท่ีส าหรับในจงัหวดัอ่ืนขอรับไดส้ านกังานกรมสรรพพากรพื้นท่ีสาขา(อ าเภอ)ทุกแห่ง 
 2.   เอกสารท่ีใชใ้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

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

ให้ใช้สถานประกอบกิจการและหลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ เช่น เป็นเจา้บา้น สัญญาซ้ือขายค าขอ
หมายเลขบา้นใบดอนกรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าช่วง พร้อมส าเนาทะเบียนบา้นอนัเป็นท่ีตอ้งสถาน
ประกอบการและภาพถ่ายเอกสารดงักล่าว 

2.5  หนังสือจดัตั้ งห้างหุ้นส่วน พร้อมภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว (กรณีเป็นห้า
หุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคล) 

2.6  หนังสือรับรองของนายทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษทั พร้อมวตัถุประสงค์
หนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั และใบทะเบียนพาณิชยพ์ร้อมภาพถ่ายหนงัสือดงักล่าว 
  2.7  บตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผูจ้ดัการ หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการและ
ประกอบการจ านวน 2 ชุด 
  2.8  แผนท่ีซ่ึงแสดงท่ีตั้งประกอบการโดยสังเขปและภาพถ่ายสถานประกอบการ
จ านวน 2 ชุด 
  2.9  กรณีมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นท าการแทนต้องมีหนังสือมอบอ านาจปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท บตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจพร้อมภาพถ่าย
บตัรดงักล่าว โดยผูม้อบอ านาจตอ้งมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป 
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 ก าหนดเวลาจดทะเบียน 
  1.  ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเม่ือเร่ิมประกอบกิจการขาย
สินคา้หรือให้บริการ เวน้แต่กรณีท่ีผูป้ระกอบการมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้่าได้เตรียมการ
เพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการท่ีอยู่ในบงัคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและมีการ
ด าเนินการเพื่อเตรียมประกอบกิจการอนัเป็นเหตุให้ต้องมีการซ้ือสินคา้หรือรับบริการท่ีอยู่ใน
บงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงาน การสร้างอาคารส านกังานหรือการติดตั้ง
เคร่ืองจกัร ให้ผูป้ระกอบการมีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไดภ้ายในก าหนด 6 เดือน
ก่อนวนัเร่ิมประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ 
  2.  ผูป้ระกอบการท่ีมีรายรับเกินกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี ตอ้งยืน่ค  าขอจดทะเบียนภาษี-
มูลค่าเพิ่มภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีมูลค่าของฐานภาษี (รายรับ) เกินกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี 
  3.  สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผูป้ระกอบการ
ใหย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานท่ีดงัต่อไปน้ี 
 
 การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่ 

 1.  ผูมี้หนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 10 (ปัจจุบนัอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดลงเหลืออตัราร้อยละ 7.0 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 440) พ.ศ.2548 มีผลใช้บงัคบัจนถึง
วนัท่ี 30 กันยายน 2550) หรือผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 โดย
ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีขายหักดว้ยภาษีซ้ือในแต่ละเดือนภาษี ทั้งนั้น ไม่ว่าผูป้ระกอบการ
ดงักล่าวจะประกอบการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หา้งหุน้ส่วนสามญักองมรดก บริษทั
หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล องคก์ารของรัฐบาล หรือนิติบุคคลในรูปแบบใด ๆก็ตาม 
  2.  แบบแสดงรายการท่ีใชใ้นการยืน่ 
  1.  แบบ ภ.พ.01 แบบค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

  2.  แบบ ภ.พ.02 แบบค าขอยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อรวมกนั 
  3.  แบบ ภ.พ.02.1 แบบค าขอยกเลิกการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมกนั 
  4.  แบบ ภ.พ.04 แบบค าขอรับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  5.  แบบ ภ.พ.08 แบบค าขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  6.  แบบ ภ.พ.09 แบบค าขอแจง้เปล่ียนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  7.  แบบ ภ.พ.30 ใช้ส าหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย
ค านวณ ภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีขายหักดว้ยภาษีซ้ือในแต่ละเดือนภาษี กรณีเดือนภาษีใดมีจ านวน
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ภาษีซ้ือมากกวา่ภาษีขาย ผูป้ระกอบการจะไดรั้บคืนภาษี และสามารถใชแ้บบ ภ.พ.30 น้ีเป็นค าขอ
คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  8.  แบบ ภ.พ. 30.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีปรับปรุงภาษีซ้ือท่ี
เฉล่ียตามส่วนของรายได ้
   9.  แบบ ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีปรับปรุงภาษีซ้ือท่ี
เฉล่ียตามส่วนของการใชพ้ื้นท่ีอาคาร     
     10.  แบบใบขนสินคา้ขาเขา้ ใชส้ าหรับผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มผูน้ าเขา้ ไม่วา่จะ
เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 
     11.  แบบ ภ.พ.36 ใชส้ าหรับผูมี้หนา้ท่ีส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีดงัต่อไปน้ี 
   (ก)  ผูจ่้ายค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการใหแ้ก่ 
  - ผูป้ระกอบการท่ีอยูน่อกราชอาณาจกัร ซ่ึงไดเ้ขา้มาประกอบกิจการขายสินคา้
หรือใหบ้ริการในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว และไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชัว่คราว หรือ 
  - ผูป้ระกอบการท่ีไดใ้ห้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นใน
ราชอาณาจกัร 
  (ข)  ผูรั้บโอนสินคา้หรือผูรั้บโอนสิทธิในบริการท่ีไดเ้สียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแลว้
ในอตัราร้อยละ 0 ไดแ้ก่ การรับโอนสินคา้หรือรับโอนสิทธิในบริการ ท่ีไดมี้การขายหรือใหบ้ริการ
กับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านาญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอคัรราชทูต
สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ทั้ งน้ีเฉพาะการขายสินค้าหรือบริการท่ีเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด 
  (ค)  ผูท้อดตลาดซ่ึงขายทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการจดทะเบียน 
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2.4   โครงงานทีเ่กี่ยวข้อง 

   

        สิริกาจน์ จงถาวร (2559) ศึกษาเร่ือง ธุรกิจบริการท าเล็บ จากรายงานศูนยอ์าชีพและ
ธุรกิจมติชน 
ในการศึกษาสรุปผลว่า ธุรกิจการท าเล็บ ถือเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีสาว ๆ หลายคนให้ความสนใจ

เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเทรนด์ของผูห้ญิงปัจจุบนัมีความหลากหลาย และสามารถสร้างรายได้

ให้กบัเจา้ของธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี ขณะเดียวกนัธุรกิจประเภทน้ีก็เกิดความเปล่ียนแปลงไดใ้นทุก ๆ 

วนัและธุรกิจประเภทน้ีสามารถขยายต่อยอดได ้การท าเล็บ-เพน้ท์เล็บและตกแต่งนั้นจะต้องคิด

ลวดลายท่ีไม่ซ ้ ากนักบัท่ี ๆ อ่ืน เพื่อใหมี้ความน่าสนใจและดึงดูดใจมากยิง่ข้ึน นอกจากจะฝีมือดา้น

การท าเล็บแลว้ท าเลท่ีตั้งก็ส าคญัการเลือกท าเลควรเลือกให้เหมาะสม เช่น ในห้าง ชุมชน ตลาดนดั 

เป็นตน้ คณะผูจ้ดัท าไดรู้้จกักบัเจา้ของกิจการท าเล็บ คุณสิริกาญจน์ จงถาวร ผูจ้ดัท าจึงไดส้อบถาม 

คุณสิริกาญจน์ จงถาวร ว่ามีการจดบนัทึกบญัชีหรือเปล่า คุณสิริกาญจน์ จงถาวร  ไดบ้อกว่าไม่มี

การจดบนัทึกบญัชีคณะผูจ้ดัท าจึงไดม้าขอบนัทึกเก่ียวกบับญัชีรายรับ - รายจ่าย และให้มีการเงินท่ี

ถูกตอ้งและยงัช่วยใหกิ้จการของ คุณสิริกาญจน์ จงถาวร มีระบบการใชเ้งินสะดวกมากยิง่ข้ึน             

              

              รัตนชยั ม่วงงาม (2562) ศึกษาเร่ือง ธุรกิจประเภทร้านท าเล็บ จากขอ้มูลเปิดสูตรคิด

ตน้ทุน ร้านท าเล็บ 

รายไดข้ึ้นอยูก่บัลูกคา้ท่ีเขา้ร้านโดยปกติค่าบริการนั้นจะมีตั้งแต่ 100 บาทคือการทาสีเล็บทัว่ไป ไป

จนถึงการเพน้ท์เล็บ ต่อเล็บ ท่ีราคาเร่ิมตั้งแต่ 200-500 บาท บางร้านอาจมีบริการเปิดสอนให้ผูท่ี้

สนใจแบบเป็นคอร์สท่ีสอนจนกวา่จะเป็นก็เป็นอีกหน่ึงช่องทางสร้างรายไดท่ี้ดี โดยเฉพาะในยา่น

แหล่งท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวต่างชาติจะนิยมในการเขา้ร้านเพน้ทเ์ล็บมากท่ีส าคญัจะไดร้าคาดีกว่า

ท าให้ตามแหล่งท่องเท่ียวส าคญัๆเราจะเห็นร้านเพน้ท์เล็บเปิดกิจการกนัอยา่งมากมาย ร้านเพน้ท์

เล็บไม่ใช่ธุรกิจท่ีใครจะเร่ิมตน้ก็ท าได ้ก่อนจะเปิดร้านไดจ้  าเป็นท่ีตอ้งมีการฝึกฝนทกัษะจนมัน่ใจ 

หากเราเป็นมือใหม่ในธุรกิจน้ีก่อนเปิดร้านก็อาจจะลองท าเล็บให้กบัพ่อแม่ เพื่อน เป็นการฝึกฝีมือ

ในเบ้ืองตน้ ธุรกิจน้ียิ่งคนท ามีประสบการณ์ก็จะท าให้คิดสร้างสรรคผ์ลงานไดม้ากข้ึนและขายงาน

ไดใ้นราคาท่ีแพงมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 
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 สุจิตา เร่ิมน้อย (2557)  ศึกษาเร่ือง การท าบญัชีร้านถ่ายเอกสาร จากวิทยาลัยการ

จดัการเพชรเกษม 

ในการศึกษาสรุปผลวา่ ธุรกิจกิจซ้ือมาขายไป เป็นธุรกิจท่ีซ้ือสินคา้ประเภทกระดาษมาแปรรูปและ

ขายต่ออีกทอดหน่ึงเพื่อหวงัผลก าไร ดงันั้นรายไดห้ลกัการจึงเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ และมี

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

 

 ในการท าธุรกิจหากไม่มีการจดัท าบญัชีจะท าให้ไม่ทราบถึงท่ีมาของรายได้และ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตลอดจนสินทรัพย ์หน้ีสิน และทุนของกิจการอนัมีผลต่อการท างบการเงิน เม่ือมี

ปัญหากิจการไม่มีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้แล้วจะท าให้ระบบบญัชีไม่เป็น

ระเบียบกิจการทุกกิจการจึงตอ้งมีการจดัท าบญัชีเพื่อท าให้กิจการทราบผลการด าเนินงานและ

หลกัฐานทางการเงินของกิจการ หากกิจการไม่มีการจดัท าบญัชีก็จะเกิดปัญหาน้ีคือ ดา้นการท างาน

กิจการไม่สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานทางการบญัชีจนถึงการปิดบญัชีไปจนถึงการจดัท า

งบการเงินต่าง ๆ  

 

 ดงันั้นจึงไดจ้  าลองกิจการถ่ายเอกสารเพื่อเป็นการจดัท าโครงการกระบวนการจดัท า

บญัชีของกิจการซ้ือมาขายไป โดยกระดาษท่ีขายเป็นกระดาษ A4 มีหลากหลายประเภท ในการท า

บญัชีจะจดัท าโดยด าเนินตามวงจรบญัชีเร่ิมจากการวิเคราะห์รายงานค้าประจ าวนั การบนัทึก

รายการในสมุดรายวนัทัว่ไป ผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภท หายอดคงเหลือมาจดัท างบ

ทดลองและจดัท างบการเงิน ซ่ึงไดแ้ต่งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 
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บทที ่3  

 
 

วธีิการด าเนินการ 
 
           การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบติังานจริงทางดา้นบญัชี  คณะผูจ้ดัท าได้
เลือกประกอบธุรกิจประเภทบริการ โดยจดัตั้งบริษทัจ าลอง คือ บริษทั เอ็มบีพี เนล จ ากดั ซ่ึง
ใหบ้ริการดา้นท่ีพกัแรมและบริการดา้นการท าเล็บ โดยมีรายการคา้เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือน
สิงหาคม และเดือนกนัยายน  
 คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัจ าลองและบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชีโดย

มีขั้นตอนดงัน้ี 

1.  บริษทั และระยะเวลา 

2.  การจดัตั้งบริษทัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3.  การเร่ิมก่อการตั้งบริษทัจ าลอง 

4.  การจดัท าบญัชีตามวงจรบญัชี 

 

บริษัทและระยะเวลา 

 บริษัท 

 บริษทั เอม็บีพี เนล จ ากดั สถานท่ีตั้ง เลขท่ี 993/341 หมู่ท่ี 6 ต.แพรกษา อ.เมือง

สมุทรปราการ จ.สมุทรปรากร 10280 

 รอบระยะเวลา 

 จดัท าบญัชีตามวงจรบญัชี เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และเดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2562 
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การจัดตั้งบริษัทและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 
วธีิการจัดจั้งบริษัท 

 
ขั้นตอนการด าเนินการในการจัดตั้งบริษัทจ ากดั มี 2 ขั้นตอน คือ 

 1.  บริษทั เอม็บีพี เนล จ ากดั มีผูเ้ร่ิมก่อตั้งบริษทัจ ากดั 3 คน 

 2.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกขอ้มูลในการจดัตั้งบริษทั www.dbd.go.th 

 3.  จดัท าหนงัสือค าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั 

 4.  จดัท าหนงัสือรับรองบริษทั 

 5.  จดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิ 

 6.  เม่ือจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการตอ้งจดัหุ้นของบริษทัท่ี
ตั้งข้ึนจ านวน 20,000 หุ้น มีผูเ้ขา้จองหุน้ครบ 20,000 หุน้ 

 7.  จดัท าค ารับรองการจดทะเบียนบริษทั 

 8.  จดัท ารายละเอียดวตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัจ ากดั 

 9.  จดัท ารายการจดทะเบียนจดัตั้ง 

                   10.  จดัท าหนงัสือกรรมการเขา้ใหม่ 

                   11.  จดัท ารายช่ือผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น 

                   12.  จดัท าหนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั โดยตอ้งส่งค าบอกกล่าวนดัประชุมใหผู้จ้อง
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม 

                   13.  จดัท ารายงานการประชุมจดัตั้งบริษทั 

                   14.  จดัท าขอ้บงัคบั 

                   15.  จดัท าส าเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 

                   16.  จดัท าแบบแสดงรายการเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ 

                   17.  จดัท าใบส าคญัรับช าระเงินค่าหุน้ 
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                   18.  ท าหนงัสือมอบอ านาจ 

                   19.  จดัท าแผนท่ีบริษทั  

 
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 
ข้ันตอนในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่  
 1.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภ.พ.01 ค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม www.rd.go.th 
 2.  กรอกขอ้มูลลงใน ภ.พ.01 
 3.  ยืน่ภ.พ.01 ณ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีเขตบางนา 
 
การเร่ิมก่อตั้งบริษัทจ าลอง 
 
สาเหตุทีเ่ลือกธุรกจิการท าเล็บ 
 ปัจจุบนั ธุรกิจแฟรนไซส์ความงาม ถือเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีสาว ๆ หลายคนให้ความ
สนใจเป็นจ านวนมาก ทั้งธุรกิจสปา, เคร่ืองส าอางค,์ ธุรกิจร้านเสริมสวย ฯลฯ เน่ืองจากเทรนด์ของ
คุณผูห้ญิงปัจจุบนัมีความหลากหลาย และสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัเจา้ของธุรกิจไดเ้ป็นอย่างดี 
ขณะเดียวกนัธุรกิจประเภทน้ีเกิดความเปล่ียนแปลงไดใ้นทุก ๆ วนัเช่นเดียวกนัแฟรนไซส์ท่ีก าลงั
ไดรั้บความนิยม นั้นคือธุรกิจร้านท าเล็บ ท่ีมีการเปิดร้านอยู่มากมาย และไดรั้บความนิยมจากคุณ
ผูห้ญิงท่ีหลงไหลในศิลปะความงามเป็นอยา่งดี 
  จากสาเหตุและความส าคญัดงักล่าวกลุ่มคณะผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจจดัท าโครงการ
ธุรกิจบริการดา้นท าเล็บ 
การวางแผน 
 1.  บริษทั เอม็บีพี เนล จ ากดั ใหบ้ริการดา้นการท าเล็บ 
 2.  มีการก าหนดวตัถุประสงคข์องบริษทั 
 3.  มีการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ ในแต่ละฝ่ายในแต่ละแผนก 
 
  
โครงสร้างองค์กร 
 1.  ก าหนดแผนระดบัองคก์รจะตอ้งเป็นท่ียอมรับของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2.  มีการก าหนดความรับผดิชอบของแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนระดบัองคก์ร 
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 3.  มีการระบุขั้นตอนการท างานอยา่งชดัเจน 
 ซ่ึงบริษทัของเรามีแผนก ดงัน้ี 
   
1.  แผนกการตอ้นรับ แบ่งออกดงัต่อไปน้ี 
  1.1  แผนกแม่บา้น ท าหนา้ท่ีดูแลลูกคา้ และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ 
  2.  แผนกบริการท าเล็บ แบ่งออกดงัต่อไปน้ี 
       1.2  แผนกบริการดา้นท าเล็บ ท าหน้าท่ีให้บริการลูกคา้ หรือปรึกษาแนะน าลาย
ละเอียดต่าง ๆ ใหลู้กคา้ ก่อนลงมือท าเล็บ 
  3.  แผนกการเงินและบญัชี แบ่งออกดงัต่อไปน้ี 
  3.1  แผนกการเงิน ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบในการออกใบเสร็จและเก็บเงินจากลูกคา้ 
  3.2  แผนกการบญัชี ท าหนา้ท่ีบนัทึกรายการต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งเก็บยอดบญัชีลูกหน้ี
ของลูกคา้ และเตรียมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบวิธีการ และระยะเวลาการจ่ายเงินของของ
ร้าน และยงัมีหนา้ท่ีตรวจสอบรายไดป้ระจ าวนัใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
    
 ส่ิงอ านวยความสะดวกของทางร้าน 
 1.  หอ้งนัง่รอดา้นนอกส าหรับจองคิว 
 2.  หอ้งนัง่รอส าหรับการท าเล็บ 
 3.  หอ้งน ้า 
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ส่ิงอ านวยความสะดวกของทางร้าน 
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แผนผงัแสดงส่ิงอ านวยความสะดวกของร้าน 

 

หลกัการบันทกึบัญชี 

 การบนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต หรือดา้นซ้ายของบญัชีเพื่อบนัทึกการเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

และการบนัทึกบญัชีทางดา้นเครดิต หรือดา้นขวาของบญัชี เพื่อบนัทึกการเพิ่มข้ึนหรือลดลง โดย

อยู่บนหลักการแนวคิดทางการบัญชีสมการบัญชี และ หลักการบัญชีคู่อันจะน าไปสู่ผลการ

วเิคราะห์รายการคา้ และการบนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต และดา้นเครดิตในท่ีสุด 

 บญัชี (account) จึงเป็นท่ีจดบนัทึกรายการเพิ่มข้ึน และลดลงของสินทรัพยห์น้ีสิน หรือ

ส่วนของเจา้ของ โดยจ าแนกเป็น บญัชีเงินสด บญัชีลูกหน้ีบญัชีเจา้หน้ีบญัชีรายไดค้่าบริการ บญัชี

เงินเดือน เป็นตน้ ส าหรับรูปแบบของบญัชีเป็นรูปตวัทีเรียกวา่ บญัชีรูปตวัที ซ่ึงมีส่วนประกอบ 3 

ส่วน ไดแ้ก่ ช่ือบญัชี ดา้นซา้ยเรียกวา่ ดา้นเดบิต และดา้นขวาเรียกวา่ ดา้นเครดิต แสดงไดด้งัน้ี 

ช่ือบญัชี 

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

ดา้นขวา หรือดา้นเครดิต 
(right or credit side) 

ดุลดา้นเครดิต 
(credit balance) 

  

 บญัชีรูปตวัที เป็นบญัชีมาตรฐาน ช่วยให้เขา้ใจถึงผลกระทบของรายการคา้ท่ีมีต่อบญัชี

แต่ละรายการเพื่อบนัทึกการเพิ่มข้ึน หรือลดลงทางดา้นเดบิต หรือดา้นเครดิตของแต่ละบญัชีและ

ผลรวมของแต่ละดา้น เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัจะไดย้อดคงเหลือ ถา้คงเหลือดา้นเดบิต หรือ ดุล

ดา้นเดบิต หมายถึงยอดรวมดา้นเดบิตสูงกวา่ดา้นเครดิต และถา้มียอดคงเหลือดา้นเครดิต หรือ ดุล

ดา้นเครดิต หมายถึงยอดรวมดา้นเครดิตสูงกวา่ดา้นเดบิต 

 

วงจรบัญชี 

 สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (2538, หนา้ 5) เรียกวงจร

บญัชี (accounting cycle) ว่า “วฏัจกัรทางการบญัชี” คือ ล าดบัขั้นตอนทางการบญัชีเร่ิมจากการ
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บนัทึกรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึน จนถึงการเสนอรายงานทางการเงินของรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึงๆซ่ึง

มีล าดับขั้นตอน ดังนี ้

 1.  การวเิคราะห์รายการคา้ 

 2.  บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

 3.  การผา่นรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภท 

 4.  จดัท างบทดลอง 

 5.  จดัท ากระดาษท าการ 

 6.  บนัทึกรายการปรับปรุง 

 7.  ปิดบญัชี 

 8.  จดัท างบการเงิน 

 จากวงจรบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้นกับญัชีมองเห็นภาพรวมของกระบวนการปฏิบติั

ในทางการบญัชีทั้งหมด ทั้งน้ีการจดัท ากระดาษท าการจะท าหรือไม่ก็ได ้เน่ืองจากกระดาษท าการ

เป็นเพียงเคร่ืองมือช่วยในการท างบการเงินใหส้ะดวกและง่ายข้ึนเท่านั้น 

 

 รายการค้า 

   รายการค้า ( Business  Transaciion )       หมายถึงการด าเนินงานในทางการค้า  ท่ี

ก่อใหเ้กิดการโอนเงินหรือส่ิงของ  ท่ีมีมูลค่าเป็นตวัเงินระหวา่งร้านคา้กบับุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  

หน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่มกัมีรายการคา้ดงัต่อไปน้ี 

 รายการท่ีมิใช่รายการคา้ หมายถึงการด าเนินงานในทางการคา้  ท่ีไม่ก่อให้เกิดการโอน

เงินหรือส่ิงของ  ท่ีมีมูลค่าเป็นตวัเงินระหวา่งร้านคา้กบับุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 

การวเิคราะห์รายการค้า  (Business Transaction Analysis)   
คือ  การพิจารณารายการคา้ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้ทราบว่า รายการคา้นั้นมีผลท าให้  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  
หรือส่วนของเจา้ของ  (ทุน)  เพิ่มข้ึนหรือลดลง  เป็นจ านวนเท่าใด  โดยยดึสมการบญัชีเป็นหลกั 
 
หลกัการวเิคราะห์รายการค้า  
การวิเคราะห์รายการคา้ท่ีมีผลต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของนั้นจะตอ้งใช้หลกัการ
วเิคราะห์รายการคา้ดงัน้ี 
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หลกับญัชีคู่  (Double Entry Accounting)   หมายถึง  การบนัทึกบญัชีสองดา้นคือดา้นเดบิตและดา้น
เครดิตดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากนัมี  2  กรณีคือ 
 
 
 
 รายการคา้ใดท่ีบนัทึกบญัชีดา้นเดบิต 1 บญัชี  และบนัทึกบญัชีดา้นเครดิต 1 บญัชี  ดว้ย
จ านวนเงินดา้นเดบิต  เท่ากบั  จ  านวนเงินดา้นเครดิต  เรียกวา่  Single  Jornal  Entry 
 
 รายการคา้ใดท่ีบนัทึกบญัชีดา้นเดบิต  และบนัทึกบญัชีดา้นเครดิต มากกวา่ 1 บญัชีดว้ย
จ านวนเงินรวมดา้นเดบิต เท่ากบัจ านวนเงินรวมดา้นเครดิต เรียกวา่ Compound  Jornal  Entry 
 เดบิต ( Debit ) หมายถึง เป็นหน้ี หรือ การบนัทึกบญัชีด้านซ้ายของบญัชีแยกประเภท
ทัว่ไป เขียนตวัยอ่วา่  Dr.  
 เครดิต  ( Credit )   หมายถึง ช่ือถือหรือการบนัทึกบญัชีดา้นขวาของบญัชีแยกประเภท
ทัว่ไปเขียนตวัยอ่วา่  Cr. 
 
การแบ่งประเภทของบัญชี   บัญชีมีทั้งหมด  3  ประเภท  คือ 
  1.  สินทรัพย ์                    
  2.  หน้ีสิน                  
  3.  ส่วนของเจา้ของ  (ทุน) 
 
ประเภทของสมุดบัญชี 

 สมุดรายวนัทัว่ไป (General Journal)  คือ สมุดบญัชีขั้นตน้หรือสมุดรายวนัท่ีใชจ้ดบนัทึก

รายการคา้ท่ีเกิดข้ึนทุกรายการ ถา้กิจการนั้นไม่มีสมุดรายวนัเฉพาะ แต่ถา้กิจการนั้นมีการใช้สมุด

รายวนัเฉพาะ สมุดรายวนัทัว่ไปก็จะมีไวเ้พื่อบนัทึกรายการคา้อ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนและไม่สามาถน าไป

บนัทึกในสมุดรายวนัเฉพาะเล่มใดเล่มหน่ึงไดผ้งับญัชี (Chart of Accounts)  การก าหนดเลขท่ีบญัชี

หรือ “ผงับญัชี” ซ่ึงจะก าหนดอยา่งมีระบบตามมาตรฐานโดยทัว่ไปแลว้ เลขท่ีบญัชีจะถูกก าหนด

ตามหมวด บญัชี ซ่ึงแบ่งออก 5 หมวด ดงัน้ี 

 หมวดท่ี 1 หมวดสินทรัพย ์                  รหสับญัชีคือ 1 

 หมวดท่ี 2 หมวดหน้ีสิน                       รหสับญัชีคือ 2 

 หมวดท่ี 3 หมวดส่วนของเจา้ของ        รหสับญัชีคือ 3 
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 หมวดท่ี 4 หมวดรายได ้                       รหสับญัชีคือ 4 

 หมวดท่ี 5 หมวดค่าใชจ่้าย                    รหสับญัชีคือ 5           

 เลขท่ีบญัชีจะมีจ านวนก่ีหลกันั้น ข้ึนอยูก่บักิจการแต่ละแห่ง ถา้เป็นกิจการขนาดเล็กท่ีมี

จ  านวนบญัชีต่าง ๆไม่มาก ก็อาจจะใชเ้ลขท่ี บญัชี จ  านวน 2 หลกั แต่ถา้หากเป็นกิจการขนาดใหญ่

และบญัชีต่าง ๆ เป็นจ านวนมากก็อาจจะก าหนดเลขท่ีบญัชีให้มีหลายหลกั อาจจะเป็น 3 หรือ 4 

หลกัหรือมากกว่เลขท่ีบญัชีหลกัแรกแสดงถึงหมวดของบญัชี และหลกัหลงัแสดงถึงบญัชีต่าง ๆ 

ในหมวดนั้น ๆ ซ่ึงในแต่ละหมวดจะถูกก าหนดด้วยหลักเกณฑ์แตกต่างกันไป โดย - หมวด

สินทรัพย ์หลกัหลงัของเลขท่ีบญัชีจะเรียงตามสภาพคล่องของสินทรัพย ์โดยเรียงจากสภาพคล่อง

มากไปสภาพคล่องนอ้ย เช่น เลขท่ีบญัชีของเงินสด จะมาก่อนเลขท่ีบญัชีของลูกหน้ี เป็นตน้  

     - หมวดหน้ีสินก็จะเรียงตามสภาพคล่องของหน้ีสิน เช่น เลขท่ีบญัชีของเจา้หน้ีจะมาก่อนเลขท่ี

บญัชีของเงินกูร้ะยะยาว เป็นตน้ 

     - หมวดส่วนของเจา้ของ หลกัหลงัของเลขท่ีบญัชีจะเรียงตามการเกิดข้ึนก่อนหลงั เช่น การท่ีน า

สินทรัพยม์าลงทุนท าให้เกิดบญัชีทุนก่อนท่ีเจา้ของ กิจการจะมีการถอนใชส่้วนตวั จึงท าให้เลขท่ี

บญัชีทุนมาก่อนเลขท่ีบญัชีถอนใชส่้วนตวั 

     - หมวดรายได ้หลกัหลงัของเลขท่ีบญัชีจะเรียงความส าคญัของรายได ้

     -หมวดค่าใชจ่้าย หลกัหลงัของเลขท่ีบญัชีจะเรียงความส าคญัของค่าใชจ่้าย 

  

 หลกัการบันทกึรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป          

 1.  หลักการบัญชีเดี่ยว (Single-entry book-keeping)  เป็นหลกัการบนัทึกบญัชีอยา่งง่าย

เพียงแค่จดบนัทึกรายการค้าท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น เช่น นายด ารงน าเงินสดมาลงทุน 50,000 บาท ก็

สามารถบนัทึกตามรายการน้ีไดเ้ลย ซ่ึงท าให้ไม่สามารถทราบว่ากิจการมีผลการด าเนินงานและ

ฐานะทางการเงินเป็นอย่างไรบา้ง ดงันั้นหลกัการบญัชีเด๋ียวจึงเป็นหลกัการบญัชีท่ีไม่นิยมใช้และ

ถือเป็นหลกัการบญัชีท่ีไม่สมบูรณ์แบบ          

 

 2.  หลักการบัญชีคู่ (Double-entry  book - keeping)  เป็นหลกัการบญัชีท่ีสมบูรณ์แบบ 

และใชก้นัโดยทัว่ไปในปัจจุบนั รวมถึงเป็นหลกัการบญัชีท่ีใชใ้นการศึกษาวชิาบญัชีต่าง ๆ                     

                 2.1.  ด้านเดบิต (Debit) จะใชต้วัยอ่วา่ Dr. คือดา้นซา้ยของสมการบญัชี ดงันั้นดา้น

เดบิตจึงเป็นดา้นท่ีใชบ้นัทึกรายการบญัชีท่ีท าใหด้า้นซา้ยของสมการบญัชีเพิ่มข้ึนหรือรายการบญัชี
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ท่ีท าให้ดา้นขวาของสมการบญัชีลดลง คือการเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์การลดลงของหน้ีสินและการ

ลดลงของส่วนของเจา้ของ                     

                 2.2.  ด้านเครดิต (Credit)  จะใชต้วัยอ่วา่ Cr. คือ ดา้นขวาของสมการบญัชี ดงันั้น

ดา้นเครดิตจึงเป็นดา้นท่ีใชบ้นัทึกรายการบญัชีท่ีท าใหด้า้นขวาของสมการบญัชีเพิ่มข้ึนหรือรายการ

บญัชีท่ีท าให้ดา้นซ้ายของสมการบญัชีลดลง คือ การลดลงของสินทรัพย ์การเพิ่มข้ึนของหน้ีสิน 

และการเพิ่มข้ึนของส่วนของเจา้ของ 

  

 การบันทกึบัญชีตามหลกัการบัญชีคู่ในสมุดรายวนัทัว่ไป  

รายการคา้ท่ีบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. รายการเปิดบญัชี (Opening Entry)  

2. รายการปกติของกิจการ (Journal Entry)                    

    

1. การบันทกึรายการเปิดบัญชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 

 รายการเปิดบญัชี (Opening Entry) หมายถึง รายการแรกของการบนัทึกบญัชีในสมุด

รายวนัทัว่ไป ซ่ึงอาจจะเกิดจากมีการลงทุนคร้ังแรก หรือเม่ือมีการ เร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่                              

 1.1  การลงทุนคร้ังแรกมี 3 กรณ ีดังนี ้         

 กรณีท่ี 1 การน าเงินสดมาลงทุนเพียงอยา่งเดียว 

 กรณีท่ี 2 การน าเงินสด และสินทรัพยอ่ื์นมาลงทุน 

 กรณีท่ี 3 การน าเงินสด สินทรัพยอ่ื์น และหน้ีสินมาลงทุน 

 1.2  เร่ิมรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ (งวดบัญชีใหม่)             

 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปเหมือนกรณีการลงทุนคร้ังแรก คือตอ้งบนัทึกใน

สมุดรายวนั ทัว่ไปแบบรวม (Compound Journal Entry) โดยเขียนเงินสด สินทรัพยอ่ื์นใหห้มดก่อน 

แล้วจึงเขียนหน้ีสินให้ หมด (ถ้ามี) ตามด้วยทุนเป็นล าดบัสุดทา้ยและเขียนค าอธิบายรายการว่า

บนัทึกสินทรัพย ์หน้ีสินและทุนท่ีมีอยู่ ณ วนัเปิดบญัชีการบนัทึกรายการเปิดบญัชี เม่ือเร่ิมรอบ

ระยะเวลาบญัชีใหม่น้ี อาจจะใช้สมุดรายวนัทัว่ไปและบญัชี แยกประเภทเล่มเดิม เพื่อบนัทึก

รายการต่อไป หรือจะใชส้มุดเล่มใหม่ก็ได ้แลว้แต่กิจการ           รอบระยะเวลาบญัชี หมายถึง ช่วง

ระยะเวลาหน่ึงท่ีตอ้งแสดงผลการด าเนินงานและฐานะทาง การเงินของกิจการ เช่น 3 เอือน 6 เดือน 

หรือ 12 เดือน ก็ได ้ข้ึนอยูก่บักิจการแต่ละแห่ง 
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2. การบันทกึรายการปกติของกจิการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

    รายการปกติของกิจการ (Journal Entry) เป็นการบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

หลงัจากมีการลงทุน หรือเร่ิมระยะเวลาบญัชีใหม่แลว้ ในแต่ละวนั โดยการบนัทึกรายการคา้ปกติ

ของกิจการจะบนัทึกโดยเรียงตามล าดบั ก่อนหลงัของการเกิดรายการคา้ 
 

แบบฟอร์มสมุดรายวนัทัว่ไป 
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                                               ภาพที ่7 

 

 

 

ตัวอย่างการบันทกึบัญชีสมุดรายวนัทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                             ภาพที ่8 
 

การบันทกึรายการในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 



49 

 

  เม่ือบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนในสมุดบญัชีขั้นตน้ หรือสมุดรายวนัแลว้ ขั้นตอนต่อไป 

คือ การบนัทึกรายการในสมุดบญัชีแยกประเภท โดยการผา่นบญัชี (posting) จากสมุดรายวนัไปยงั

สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

 

 

 

1.  การผ่านบัญชี 

    การผ่านบญัชีเป็นขั้นตอนการผ่านรายการจากสมุดรายวนัไปยงัสมุดบญัชีแยก

ประเภททัว่ไปตามแต่ละช่ือบญัชีท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นสมุดรายวนั วิธีการผา่นบญัชีส าหรับแต่ละบญัชี

มีขั้นตอน ดงัน้ี 

   1.1.  เขียนช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชีหรือรหัสบญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการเปิดตาม

ผงับญัชี 

   1.2.  ลงวนัท่ีและลงจ านวนเงินทางดา้นเดบิตตามจ านวนเงินท่ีลงด้านเดบิตของ

บญัชีช่ือเดียวกนัท่ีลงไวใ้นสมุดรายวนั 

   1.3.  ใส่ช่ือบญัชีท่ีอยูด่า้นตรงกนัขา้มในช่องรายการ 

   1.4.  ใส่เลขท่ีหนา้ของสมุดรายวนัท่ีบนัทึกรายการนั้นลงในช่องหนา้บญัชี 

   1.5.  ลงเลขท่ีบญัชี (รหัสบญัชี) ของบญัชีแยกประเภท ลงในช่องเลขท่ีบญัชีใน

สมุดรายวนั ซ่ึงเป็นการบนัทึกไวเ้พื่อไดท้ราบวา่ไดผ้า่นรายการบญัชีน้ีแลว้ 

   1.6.  เปิดบญัชีแยกประเภทดา้นเดบิตจนครบ แลว้เปิดบญัชีด้านเครดิตทีละบญัชี

ในลกัษณะเดียวกนั เพียงแต่จะน าจ านวนเงินท่ีลงไวด้า้นเครดิตในสมุดรายวนัไปลงในช่องจ านวน

เงินดา้นเครดิตในบญัชีแยกประเภท 

   2.  การหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททัว่ไป 

 เม่ือผา่นรายการทุกรายการจากสมุดรายวนัไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปเรียบร้อยแลว้ขั้นตอนต่อไป 

คือ การค านวณยอดคงเหลือหรือยอดดุลของทุกบญัชีในสมุดบญัชีแยกประเภท ด้วยดินสอ (pencil 

footing)และน ายอดดุลของทุกบญัชีไปจดัท างบทดลองซ่ึงผลรวมของยอดคงเหลือของทุก ๆ บญัชี

ท่ีอยูด่า้นเดบิตตอ้งเท่ากบัผลรวมของยอดคงเหลือของทุก ๆ บญัชีท่ีอยูด่า้นเครดิต 

   วธีิการค านวณหายอดดุลของบญัชีแยกประเภท 
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    2.1  รวมยอดเงินดา้นเดบิตแล้วเขียนผลรวมด้วยดินสอในบรรทดัถดัมาของ

ช่องจ านวนเงินดา้นเดบิต 

    2.2  รวมยอดเงินดา้นเครดิตแล้วเขียนผลรวมนั้นดว้ยดินสอในบรรทดัถดัมา

ของช่องจ านวนเงินดา้นเครดิต 

     2.3  หาผลต่างของผลรวม ทั้งดา้นเดบิต และดา้นเครดิต เขียนจ านวนสุทธิดว้ย

ดินสอลงช่องรายการของดา้นท่ีมียอดรวมมากกวา่ถา้ผลรวมดา้นเดบิตมากกวา่ผลรวมดา้นเครดิต 

เรียกวา่บญัชีมียอดดุลดา้นเดบิต (debit balance) และถา้ผลรวมดา้นเครดิตมากกวา่ผลรวมดา้นเดบิต 

เรียกวา่ บญัชีมียอดดุลดา้นเครดิต (creditbalance) 

    2.4  ยอดคงเหลือของบญัชีต่าง ๆ ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป ตามปกติจะ

ปรากฏยอดดุลทางดา้นเดบิต หรือเครดิต สรุปไดด้งัน้ี 

    2.4.1  บญัชีสินทรัพย ์ มียอดดุลทางดา้นเดบิต 

     2.4.2   บญัชีหน้ีสิน  มียอดดุลทางดา้นเครดิต 

    2.4.3  บญัชีส่วนของเจา้ของ  มียอดดุลทางดา้นเครดิต 

     2.4.4  บญัชีรายได ้ มียอดดุลทางดา้นเครดิต 

     2.4.5  บญัชีค่าใชจ่้าย  มียอดดุลทางดา้นเดบิต 

     2.5  กรณีบญัชีใดมีผลรวมด้านเดบิตเท่ากบัผลรวมดา้นเครดิต แสดงว่าไม่มี

ยอดคงเหลือ ควรเขียนเลข “0” ไวท้างดา้นยอดดุลปกติของบญัชีประเภทนั้นดว้ยดินสอ 

  รูปแบบของบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

    

   ช่ือบญัชี..................               เลขท่ี.......... 
ปี 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต ปี 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนั   บาท สต. เดือน วนั    บาท สต. 

(1)  (2) (3) (4)  (1)  (2) (3) (4)  

ตารางท่ี 1 
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    1.  ช่อง “วนั เดือน ปี” ใชบ้นัทึกวนั เดือน ปีท่ีรายการคา้นั้นเกิดข้ึนตามล าดบั

ก่อนหลงั 

    2.  ช่อง “รายการ” ใชบ้นัทึกช่ือบญัชีท่ีอยูด่า้นตรงขา้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

     3.   ช่อง“หนา้บญัชี” ใชบ้นัทึกการอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาของรายการวา่มาจาก

สมุดบญัชีขั้นตน้เล่มใด หนา้อะไรและกลบัไปบนัทึกเลขท่ีบญัชีท่ีช่องเลขท่ีบญัชีในสมุดบญัชี

ขั้นตน้ 

     4.  ช่อง “จ านวนเงิน” ใชบ้นัทึกจ านวนเงินในดา้นเดบิต หรือดา้นเครดิต ตาม

ดา้น และจ านวนเงินท่ีผา่นมาจากสมุดบญัชีขั้นตน้ 

 

  2.2  สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (subsidiary ledger) เป็นสมุดบญัชี แยกประเภท ท่ี

ช่วยแสดงรายละเอียดมากข้ึน ประกอบดว้ย 

      2.2.1  สมุดบญัชีแยกประเภทย่อยเจ้าหน้ี (account payable ledger) เป็นสมุดบญัชี

แสดงรายละเอียดเจา้หน้ีเป็นรายบุคคล สามารถรวบรวมรายละเอียดเจา้หน้ีรายบุคคลทั้งหมด ซ่ึงจะ

มียอดรวมเท่ากบับญัชีเจา้หน้ีการคา้ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

      2.2.2  สมุดบญัชีแยกประเภทย่อยลูกหน้ี (accounting receivable ledger) เป็นสมุด

บญัชีแสดงรายละเอียดลูกหน้ีเป็นรายบุคคล สามารถรวบรวมรายละเอียดลูกหน้ีรายบุคคลทั้งหมด 

ซ่ึงจะมียอดรวมเท่ากบับญัชีลูกหน้ีการคา้ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป  

 

 งบทดลอง 

 งบทดลอง (trail balance) หมายถึง รายงานท่ีแสดงยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภท

ทัว่ไปทุกบญัชีของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อแสดงวา่การบนัทึกรายการบญัชีทั้งดา้นเดบิต 

และด้านเครดิตของบญัชีต่าง ๆ เป็นไปตามหลกัการบญัชีคู่และยงัเป็นการช่วยในการจดัท างบ

การเงินของแต่ละงวดบญัชี 

 รูปแบบงบทดลอง 

 

ช่ือกิจการ 

งบทดลอง 

วนัท่ี ......... เดือน ............................ ปี ............ 
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ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

      

ตารางท่ี 2 

 ประโยชน์ของงบทดลอง 

งบทดลอง ซ่ึงประกอบดว้ย บญัชีสินทรัพย ์บญัชีหน้ีสิน บญัชีส่วนของเจา้ของ บญัชีรายไดแ้ละ 

บญัชีค่าใชจ่้าย โดยบญัชีสินทรัพยแ์ละบญัชีค่าใชจ่้ายจะมียอดดุลอยูด่า้นเดบิต ส าหรับบญัชีหน้ีสิน 

บญัชีส่วนของเจา้ของและบญัชีรายได้จะมียอดดุลอยู่ด้านเครดิต ผลรวมของด้านเดบิตจะต้อง

เท่ากบัผลรวมของดา้นเครดิต ซ่ึงงบทดลองจะช่วยให้เห็นภาพรวมของรายการบญัชีทั้งหมด ซ่ึง

สามารถสรุปประโยชน์ของงบทดลอง ไดด้งัน้ี 

  1.1  ช่วยพิสูจน์วา่การบนัทึกบญัชีหรือการผา่นบญัชีไดท้  าถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีคู่ 

  1.2  สามารถตรวจสอบไดว้า่เก็บยอดดุลของทุกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่ 

   1.3  ช่วยใหก้ารหาท่ีผดิพลาดของการท าบญัชีง่ายข้ึน 

   1.4  ท าใหก้ารจดัท างบการเงินง่าย สะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน  

  

 ขั้นตอนในการจัดท างบทดลอง 

  การจดัท างบทดลองมีขั้นตอน ดงัน้ี 

  2.1  เขียนช่ือกิจการ วนั เดือน ปีท่ีจดัท างบทดลอง 

  2.2  เขียนช่ือบญัชีเรียงล าดบับญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได้ และ

ค่าใชจ่้าย 

  2.3  เขียนเลขท่ีบญัชีหรือรหสับญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี 

  2.4  ใส่จ านวนเงินของทุกบญัชีท่ีมียอดดุลอยูด่า้นเดบิตลงในช่องเดบิต และใส่จ านวน

เงินของทุกบญัชีท่ีมียอดดุลอยูด่า้นเครดิตลงในช่องเครดิต 

  2.5  รวมยอดเงินดา้นเดบิต และดา้นเครดิตในงบทดลอง ซ่ึงผลรวมของจ านวนเงินทั้ง

สองดา้นตอ้งเท่ากนั 
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 กระดาษท าการ (WorkSheet)  

 กระดาษท าการ หมายถึง แบบฟอร์มซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัเตรียมท างบการเงิน

ให้สะดวก รวดเร็ว และไม่ผิดพลาดโดยกระดาษท าการจะมีดว้ยกนัหลายชนิด เช่น ชนิด 6 ช่อง  8 

ช่อง หรือ 10 ช่อง เป็นตน้   

  

 

 ขั้นตอนการท ากระดาษท าการ  

     1.  ส่วนหวัของกระดาษท าการแบ่งเป็น 3 บรรทดั เขียนตามล าดบัดงัน้ี 

               บรรทดัท่ี 1 เขียนช่ือกิจการ 

               บรรทดัท่ี 2 เขียนวา่ กระดาษท าการ 

               บรรทดัท่ี 3 เขียนวา่ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีกระดาษท าการแสดง 

              2.  น ายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทหรือลอกงบทดลองท่ีไดจ้ดัท าไวแ้ลว้มาแสดง

ในกระดาษท าการช่องช่ือบญัชี ช่องเลขท่ีบญัชี       ช่องงบทดลอง แล้วรวมเงินช่องเดบิตและ

เครดิต ซ่ึงทั้ง 2 ช่องจะตอ้งเท่ากนั 

              3.  น าจ  านวนเงินในช่องงบทดลองไปใส่ท่ีช่องงบก าไรขาดทุน ช่องงบแสดงฐานะ

การเงิน ดงัน้ี 

                  3.1  บญัชีหมวดสินทรัพย ์ น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นเดบิต  

                  3.2  บญัชีหมวดหน้ีสิน น าไปใส่ในช่อง  น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้น

เครดิต 

                  3.3  บญัชีหมวดส่วนของเจา้ของ (ทุน) น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้น

เครดิต 

                  3.4  บญัชีหมวดรายได ้น าไปใส่ในช่องงบก าไรขาดทุน ดา้นเครดิต 

                  3.5  บญัชีหมวดค่าใชจ่้าย น าไปใส่ในช่องงบก าไรขาดทุน ดา้นเดบิต 

              4.  รวมยอดเงินในช่องเดบิตและเครดิตของงบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน 

              5.  หาผลต่างระหว่างช่องเดบิตและเครดิตของงบก าไรขาดทุนถา้ยอดรวมด้านเครดิต

มากกวา่ดา้นเดบิต ผลต่างก็คือก าไรสุทธิให้เขียนจ านวนเงินก าไรสุทธิในช่องก าไรขาดทุนด้านเด

บิตและในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นเครดิต ถา้ยอดรวมดา้นเดบิตมากกวา่ดา้นเครดิตผลต่างก็
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คือขาดทุนสุทธิ ให้เขียนจ านวนเงินในช่องงบก าไรขาดทุนด้านเครดิตและช่องงบแสดงฐานะ

การเงินดา้นเดบิต 

              6.  รวมยอดเงินในช่องงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินด้านเดบิตและด้าน

เครดิตจะตอ้งเท่ากนั  

 

 

    

 รูปแบบของกระดาษท าการ 

          กระดาษท าการมีหลายชนิด เช่น กระดาษท าการ 6 ช่อง กระดาษท าการ 8 ช่อง กระดาษ

ท าการ 10 ช่อง และกระดาษท าการ 12 ช่อง จะเลือกใชแ้บบใดข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและความจ า 

เป็นท่ีต้องใช้ ตามจ านวนและลักษณะความยุ่งยากของรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกิจการ

ส าหรับรูปแบบท่ีนิยมใช้กัน ได้แก่ กระดาษค าตอบ 8 ช่อง และกระดาษค าตอบ แบบ 10 ช่อง

เน่ืองจากสามารถช่วยการจดัท างบการเงินกรณีท่ีกิจการมีรายการปรับปรุงบญัชี ณ วนัส้ินงวดดว้ย 

 รูปแบบของกระดาษท าการ 8 ช่อง 

 

ช่ือกิจการ 

กระดาษท าการ 

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

รายการ 
เลขท่ี 
บญัชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบก าไรขาดทุน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

          

ตารางท่ี 3 
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 การปรับปรุงรายการบัญชี (Adjusting  Entries) 

 ขั้นตอนในการบนัทึกรายการทางบญัชี ท่ีเร่ิมจากการบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนั

ทัว่ไปหรือสมุดรายวนัเฉพาะ ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป และบญัชีแยกประเภทย่อย

รายตวัลูกหน้ี  รายตวัเจา้หน้ี หายอดคงเหลือในบญัชีต่าง ๆ  แลว้น ามาจดัท างบทดลอง เพื่อเตรียมท่ี

จะจัดท างบแสดงฐานะการเงินต่อไปนั้น  ในวนัส้ินงวดบัญชีมักจะมีบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย

สินทรัพย์ หรือหน้ีสินบางรายการท่ีตวัเลขยงัไม่เป็นปัจจุบนัเน่ืองจากการคาบเก่ียวในการท า

ด าเนินงานระหวา่งปีก่อน ปีปัจจุบนัและปีหนา้ เพราะฉะนั้นก่อนจดัท างบแสดงฐานะการเงินตอ้ง

จดัท ารายการปรับปรุงบญัชี เพื่อใหไ้ดต้วัเลขท่ีถูกตอ้งเป็นของงวดปัจจุบนัจริงเท่านั้น 

 การปรับรายการท่ีบนัทึกในวนัส้ินงวดบญัชี เพื่อแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

ท่ีได้บนัทึกไวใ้นระหว่างงวดบญัชีให้ถูกต้อง ก่อนท่ีจะน ายอดคงเหลือไปสรุปผลในงบก าไร

ขาดทุน ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายบางรายการมีผลกระทบต่อสินทรัพย ์และ

หน้ีสินของกิจการดว้ย 

 1.  รายการปรับปรุงบญัชีจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การปรับปรุงบญัชีประเภท

รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย และการปรับปรุงบญัชีประเภทสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  1.1  การปรับปรุงบญัชีแยกประเภทรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  ไดแ้ก่  

  1.1.1  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (Accrued  Expenses) 

   1.1.2  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (Prepaid  Expenses) 

   1.1.3  รายไดค้า้งรับ (Accrued  Income) 

   1.1.4  รายไดรั้บลวงหนา้ (Deferred  Income) 

  1.2  การปรับปรุงบญัชีประเภทสินทรัพย ์ ไดแ้ก่ 

   1.2.1  ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 

   1.2.2  หน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful  Accounts and 

Allowance for Doubtful  Account) 

   1.2.3  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies  Used) 

  

 1.1  การปรับปรุงประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย 

             ค่าใชจ่้ายของกิจการเม่ือถึงก าหนดการจ่ายค่าใชจ่้ายแลว้ แต่กิจการยงัไม่ไดไ้ปจ่ายงิน

อาจจะเน่ืองมาจากมีความไม่ลงตวัของเง่ือนไขการจ่ายเงิน เช่น ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่
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ถึงก าหนดจ่าย ณ วนัท่ีกิจการปิดบญัชีปกติคือวนัท่ี 31  ธันวาคม ของทุกปีจึงถือเป็นดอกเบ้ียคา้ง

จ่าย หรือค่าสาธารณูปโภคซ่ึงกิจการใช้ประโยชน์แล้ว แต่ยงัไม่ได้เรียกเก็บเงินถือเป็นค่า

สาธารณูปโภคคา้งจ่าย ในวนัส้ินปีจึงตอ้งท ารายการปรับปรุงบญัชีโดยใชห้ลกัเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย

ในการบนัทึกบญัชี 

   

 

 1.1.1  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued  Expenses) 

   คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนแล้วในงวดบัญชีปัจจุบนัแต่ยงัไม่ได้จ่ายเงิน กิจการจะ

จ่ายเงินในงวดบญัชีต่อไป ถือเป็นหน้ีสินของกิจการในงวดบญัชีปัจจุบนั จะตอ้งบนัทึกบญัชีโดยเด

บิตค่าใชจ่้าย และเครดิตค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

   เดบิต   ค่าใชจ่้าย XX 

    เครดิต ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย XX  

    

 1.1.2  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid  Expenses) 

   คือ ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายในงวดบญัชีปัจจุบนัแต่ได้รวมค่าใช้จ่ายของงวดบญัชีปีหน้า

ส่วนหน่ึงไว้ด้วยจ านวนท่ีใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันถือเป็นค่าใช้จ่าย อีกจ านวนหน่ึงจะใช้

ประโยชน์ในงวดบญัชีปีหน้าถือเป็นสินทรัพยเ์รียกว่า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า การบนัทึกบญัชี

สามารถบนัทึกได ้2 กรณี ดงัน้ี 

    

   กรณีท่ี 1 บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้าย หลกัการปรับปรุงบญัชี  วธีิน้ีตอ้งปรับปรุงเป็น

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ (สินทรัพย)์  และการนบัระยะเวลาตอ้งเป็นของปีหนา้ (1 ม.ค. ของปีหนา้ - วนั

ครบสัญญา) 

   เดบิต   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้                        XX 

    เครดิต ค่าใชจ่้าย                                                      XX 

   

   กรณีท่ี 2  บนัทึกบญัชีเป็นสินทรัพย ์หลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุง

เป็นค่าใชจ่้ายและระยะเวลานบัปีปัจจุบนั (ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา - วนัส้ินงวดบญัชี) 

   เดบิต   ค่าใชจ่้าย XX 
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    เครดิต ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  XX  

  

 

 

 

 

 1.1.3  รายได้ค้างรับ (Accrued  Income) 

   คือ รายได้ของกิจการท่ีเกิดข้ึนในงวดบญัชีปัจจุบนัแต่ยงัไม่ได้รับเงิน จึงต้อง

ปรับปรุงเป็นรายไดค้า้งรับ ถือเป็นสินทรัพยใ์นงวดบญัชีปัจจุบนั จะบนัทึกบญัชีโดย   

   เดบิต   รายไดค้า้งรับ XX 

    เครดิต รายได ้  XX   

    

 1.1.4  รายได้รับล่วงหน้า (Deferred  Income) 

  คือ รายไดท่ี้ไดรั้บมาแลว้ทั้งหมดในปีปัจจุบนั แต่ไดร้วมรายไดข้องปีหนา้ไวด้ว้ย 

จ  านวนท่ีเกิดข้ึนตามส่วนในปีปัจจุบนัถือเป็นรายได ้ส่วนอีกจ านวนหน่ึงจะเกิดข้ึนในปีหนา้ถือเป็น

หน้ีสินของกิจการ เรียกวา่ รายไดรั้บล่วงหนา้ การบนัทึกบญัชีสามารถบนัทึกได ้2 กรณี ดงัน้ี 

    

   กรณีท่ี 1 บนัทึกบญัชีเป็นรายได ้หลกัการปรับปรุงบญัชี  วธีิน้ีตอ้งปรับปรุงรายได้

รับล่วงหนา้นบัระยะเวลาของปีหนา้ ( 1 ม.ค. 25X7 - วนัครบสัญญา )  

   เดบิต   รายได ้ XX 

    เครดิต รายไดรั้บล่วงหนา้  XX 

  

   กรณีท่ี 2 บนัทึกบญัชีเป็นหน้ีสิน หลกัการปรับปรุงบญัชี  วธีิน้ีตอ้งปรับปรุงรายได้

ท่ีเป็นของระยะเวลานบัปีปัจจุบนั (ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา - วนัส้ินงวดบญัชี) 

   เดบิต   รายไดรั้บล่วงหนา้ XX 

    เครดิต รายได ้  XX 

   

 1.2  การปรับปรุงบัญชีประเภทสินทรัพย์ 
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  1.2.1  การปรับปรุงค่าเส่ือมราคา (Depreciation)  

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของกิจการ ไดแ้ก่ อาคาร ท่ีดิน และอุปกรณ์ท่ีกิจการใชใ้น

การด าเนินงานจะเป็นสินทรัพยท่ี์มีอายกุารใชง้านเกินกวา่ 1 ปี ดงันั้นมูลค่าหรือประโยชน์ในการใช้

งานของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะลดลงไปทุกปี ยกเวน้ท่ีดินเพราะถือว่าท่ีดินให้ประโยชน์แก่

กิจการโดยไม่สามารถจ ากดัอายุได้ โดยปกติ เม่ือกิจการซ้ือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะบนัทึกใน

บญัชีดว้ยราคาทุนรวมทั้งค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการท่ีจะท าใหสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนนั้นอยูใ่น

สภาพท่ีจะใชง้านได ้

  การคิดค่าเส่ือมราคา ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองกนัโยทัว่ไปมีหลายวิธี แต่วิธีท่ี

นิยมกนัโดยทัว่ไป คือวธีิเส้นตรง (Straight  Line  Method) ซ่ึงมีวธีิการค านวณโดยพิจารณาปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 3 ประการ ดงัน้ี 

   1.  ราคาทุนของสินทรัพย์ (Cost) หมายถึง ราคาสินทรัพย์ท่ีซ้ือมาบวกด้วย

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีท าใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านได ้

   2.  ราคาเศษซาก (Salvage) หมายถึง ราคาสุทธิของสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจาก

การจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เม่ือหมดอายกุารใชง้านหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

จากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น 

   3.  อายุการใช้งานโดยประมาณ (Estimated  Useful Life) หมายถึง ระยะเวลาท่ี

คาดวา่จะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้น ซ่ึงอาจจะก าหนดเป็นปีท่ีใชง้าน ชัว่โมงการ

ท างาน หรือวิธีอ่ืนใดตามความเหมาะสมตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองกนัโดยทัว่ไป หรือตามท่ี

ก าหนดในประมวลรัษฎากร 

 

  วธีิการค านวณค่าเส่ือมราคา วธีิเส้นตรงมีดงัน้ี 

   ค่าเส่ือมราคาต่อปี      =             ราคาทุน            หรือ      ราคาทุน - ราคาซาก       

                                                                             อายกุารใชง้าน                          อายกุารใชง้าน        

   อาจจะก าหนดเป็นร้อยละ (%) ของมูลค่าตน้ทุนก็ได ้เช่น คิดค่าเส่ือมราคาอาคาร 

5% ต่อปี คิดค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน 20% ต่อปี เป็นตน้  

   

 1.2.2  การปรับปรุงหนีส้งสัยจะสูญ (Doubtful  debts) 
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               โดยทัว่ไปธุรกิจส่วนใหญ่จะมีนโยบายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือเพื่อเพิ่มยอดขายให้

มากท่ีสุด แต่การขายสินคา้เป็นเงินเช่ือหรือการให้เครดิตแก่ลูกคา้มากเกินไป มกัจะมีความเส่ียงใน

เร่ืองการเรียกเก็บเงินไม่ไดต้ามนโยบายท่ีก าหนดไว ้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการ 

หากมีลูกหน้ีการคา้จ านวนมากและหลงัจากติดตามทวง ถามหลายคร้ังแลว้ไม่สามารถเรียกเก็บหน้ี

ไดกิ้จการสามารถตดัลูกหน้ีออกจากบญัชีเป็นหน้ีสูญ ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการได ้

                  นอกจากนั้นกิจการบางแห่งจะประมาณหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีก่อนท่ีจะมีหน้ี

สูญจริงเกิดข้ึนก็สามารถท าได้ ในการศึกษาเร่ืองน้ีมีบญัชีท่ีควรทราบเก่ียวกบัการปรับ ปรุงหน้ี

สงสัยจะสูญ ดงัน้ี  

 1.  หน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful  debts) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บไม่ได ้ถือเป็น

บญัชีประเภทค่าใชจ่้ายของกิจการ 

 2.  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Account) หมายถึง จ านวนเงินท่ีกนั

ไวส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ถือเป็นบญัชีปรับมูลค่าสินทรัพย์ จะแสดงหักจาก

บญัชีลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 3.  หน้ีสูญ (Bad  debt) หมายถึง ลูกหน้ีการคา้ของกิจการท่ีไดติ้ดตามทวงถามจนถึงท่ีสุด

แลว้แต่ไม่ไดรั้บช าระหน้ี จึงตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีถือเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ 

 

            การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญกิจการคา้ท่ีมีการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือจ านวนมาก ๆ

ในแต่ละปี หรือสถาบนัการเงินท่ีให้เครดิตเงินกูแ้ก่ลูกคา้เป็นจ านวนมาก จะนิยมท าการประมาณ

การหน้ีสงสัยจะสูญเอาไวใ้นบญัชีทุก ๆ ปี ทั้งท่ียงัไม่มีหน้ีสูญเกิดข้ึนจริง เป็นการยึดหลกัความไม่

ประมาทในการบริหารจดัการ และทั้งน้ีควรปฏิบติัตามกฎหมายทางภาษีอากรวา่ดว้ยเร่ืองของการ

ตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามประมวลรัษฎากรดว้ย การประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญอาจท าไดโ้ดย  

   1.  การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดขายเช่ือ หรือยอดขายรวมของกิจการ  

   เป็นวธีิการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ โดยค านวณจากอตัราร้อยละของยอดขายเช่ือ

ประจ าปี โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าในปีก่อนหน้านั้นกิจการจะมีประมาณหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ล้ว

หรือไม่ การใชว้ธีิประมาณจากยอดขายเช่ือถือวา่ลูกหน้ีการคา้เกิดข้ึนจากการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ 

จึงใชเ้ป็นฐานในการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับงวด 

   2.  การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดลูกหน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 
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   เป็นวิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ โดยค านวณจากยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวด 

ดงันั้นยอดบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัส้ินปีจึงจะตอ้งมีจ านวนเท่ากบัอตัราร้อยละของลูกหน้ี 

ณ วนัส้ินปี ดงันั้นการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญตามวธีิน้ีจึงตอ้งค านึงถึงบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ท่ีมียอดยกมายกมาจากปีก่อน ๆ ดว้ย 

   

 

 การตัดจ าหน่ายลูกหนีเ้ป็นหนีสู้ญ  แบ่งเป็น 2 กรณ ี

   1.  การตดัจ าหน่ายตรง (direct write off Method) เป็นการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็น

หน้ีสูญ ในกรณีท่ีกิจการมิไดท้  าการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีก่อนล่วงหนา้ เป็น

ลูกหน้ีท่ีทราบแน่นอนแลว้วา่จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงเป็นวิธีท่ีง่ายและสะดวกแต่เป็นวิธีท่ีไม่นิยม

ใช ้เพราะระยะเวลาของการเกิดหน้ีสูญ อาจเป็นคนละงวดกบัยอดขายท่ีเกิดข้ึนก็ได ้จะบนัทึกบญัชี

โดย 

   เดบิต   หน้ีสูญ XX 

    เครดิต  ลูกหน้ีการคา้  XX 

   

   2. วิธีประมาณหน้ีสงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายประจ างวด (Allowance  Method) 

กิจการมีการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีแลว้ เม่ือมีการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ี

สูญออกจากบญัชี การบนัทึกบญัชีจะตอ้งพิจารณาวา่เป็นตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษี

อากรหรือไม่ การบนัทึกบญัชีจะท าได ้2 วธีิดงัน้ี 

   1.  การตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามประมวลรัษฎากร หมายถึง การตดัหน้ีสูญ

ตามท่ีกฎหมายภาษีอากร จะลงบญัชีโดยการบนัทึกการตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ และลดยอดบญัชีค่า

เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญออกจากบญัชีทางดา้นเดบิต         

   เดบิต   หน้ีสูญ XX 

    เครดิต  ลูกหน้ีการคา้   XX 

   ( บนัทึกการตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามกฎหมายภาษีอากร ) 

   เดบิต   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ XX 

    เครดิต  หน้ีสงสัยจะสูญ  XX 

   ( บนัทึกลดยอดบญัชีค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ) 
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   2.  กรณีตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญไม่เป็นไปตามประมวลรัษฏากรหรือตัดเป็น

ค่าใชจ่้ายตามกฎหมายภาษีอากรไม่ไดก้็สามารถบนัทึกบญัชีไดต้ามหลกัเกณฑ์ทางบญัชีท่ีรับรอง

กนัโดยทัว่ไปและเม่ือยืน่ช าระภาษีอากรก็จะตอ้งปรับปรุงใหถู้กตอ้งตามประมวลรัษฎากร   

   

  

   

 1.2.3  วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป (Supplies  Used) 

             วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป (Supplies  Used) วสัดุส้ินเปลืองหรือวสัดุส านักงาน เป็น

สินทรัพยห์มุนเวยีนของกิจการ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ผา้หมึกพิมพดี์ด ฯลฯ กิจการจะบนัทึก

เขา้ในบญัชีสินทรัพย ์เม่ือกิจการน าออกไปใชจ้ะตอ้งท าการปรับปรุงบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ 

เป็นบญัชีวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป หรือวสัดุส านกังานใชไ้ป 

    

   การค านวณวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 

   วสัดุส านกังานตน้ปี                                      XXX                                                       

   บวก ซ้ือวสัดุส านกังานระหวา่งปี                                                        XX             

                                                                                                          XXX              

   หกั วสัดุส านกังานคงเหลือปลายปี                                                             XX            

   วสัดุส านกังานใชไ้ป                                                                      XXX   

  

   จะบนัทึกบญัชีโดย 

   เดบิต   วสัดุส านกังานใชไ้ป XX 

    เครดิต  วสัดุส านกังาน  XX 

 

งบการเงิน 
 งบการเงิน(Financial Statement) คือ งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบ
ระยะเวลาบญัชีหน่ึง และแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึง
ประกอบดว้ย งบก าไรขาดทุนจะวดัผลการด าเนินงานวา่มีก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเท่าใด ส่วน
งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงว่ากิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเท่าใด งบก าไร
ขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงได ้2 แบบ คือแบบบญัชีและแบบรายงาน 
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ประเภทของงบการเงิน 
 1.  งบก าไรขาดทุน 
 2.  งบแสดงฐานะการเงิน 
 

 
ประโยชน์ของงบการเงิน 
 งบการเงินจดัท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ โดยใชข้อ้มูลฐานะทางการเงินในอดีต ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชง้บการเงินหลายกลุ่มในการน าไปใชต้ดัสินใจเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ขอ้มูลจากงบการเงินจะ
ช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการ
เทียบเท่ากบัเงินสด ซ่ึงจะช้ีให้เห็นถึงความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินให้แก่ลูกจา้งและผู ้
สินค้า การจ่ายดอกเบ้ีย การจ่ายคืนเงินกู้ และการแบ่งผลก าไรให้กับเจ้าของรวมทั้ งแสดง
ความสามารถหรือความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารในการบริหารทรัพยากรของกิจการ 
งบก าไรขาดทุน 
 งบก าไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement) หมายถึง งบท่ีแสดงผล
การด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ตอ้งไม่เกิน 1 ปี   เพื่อวดัผลการด าเนินงาน
ของกิจการวา่มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดม้าหกัค่าใชจ่้าย
ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดห้กัค่าใช้จ่ายแลว้จะเป็นก าไรสุทธิ (Net Income or 
Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) เท่าใด  
 รอบระยะเวลาบญัชี (Accounting Period) หรืองวดบญัชี (Fiscal Period) ปกติจะ 12 เดือน 
แต่กิจการอาจจะแสดงวา่งวดละ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได ้แต่เพื่อประโยชน์ในการเสีย
ภาษีก็จะใชง้วดบญัชี 1 ปี 
 ในงบก าไรขาดทุนจะแสดงรายได้ (Revenues) และค่าใช้จ่าย (Expenses) การค านวณ
ก าไรขาดทุนของกิจการจะท าไดโ้ดยการน ารายไดแ้ละค่าใชจ่้ายมาเปรียบเทียบกนั ถา้รายไดสู้งกวา่
ค่าใชจ่้ายเรียกวา่ก าไรสุทธิ (Net Profit) ถา้รายไดต้  ่าค่าใชจ่้ายเรียกวา่ ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) 
  
ส่วนประกอบของงบก าไรขาดทุน 
 1.1  รายได ้
 1.2  ค่าใชจ่้าย 
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 1.3  ก าไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ 
  
 1.1  รายได้ (Revenues) หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บจากการด าเนินงาน เช่น การ
ขายสินคา้ หรือการบริการให้แก่ลูกคา้ รวมทั้งผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ดอกเบ้ียรับจากการ
ลงทุนพนัธบตัรรัฐบาลหรือลงทุนในหุ้นกูข้องบริษทัอ่ืน และเงินปันผลรับจากการลงทุนเป็นตน้ 
รายไดค้่าตอบแทนดงักล่าวอาจไดรั้บเงินสด สินทรัพยอ่ื์น ๆ หรือสิทธิอ่ืน ๆ เช่นลูกหน้ีการคา้ (จาก
การขายสินคา้หรือบริการเป็นเงินเช่ือ) หรือ รายไดค้า้งรับ เช่น ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินปันผลคา้งรับ
เป็นตน้ 
 รายไดอ้าจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1.1  รายได้จากการด าเนินงาน (Operating Revenues) ได้แก่รายได้จากการขาย
สินคา้หรือการใหบ้ริการซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัจากการด าเนินงานปกติของกิจการ 
  1.1.2  รายไดอ่ื้น (Other Revenues) ไดแ้ก่ดอกเบ้ียรับรายไดเ้งินปันผลและก าไรจาก
การจ าหน่ายสินทรัพย ์(สินทรัพยซ่ึ์งเลิกใชง้านแลว้) เป็นตน้ 
  
 1.2  ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึงตน้ทุนท่ีเกิดจากการผลิตการจดัหาสินคา้หรือ 
ค่าบริการต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดรายได ้
  ค่าใชจ่้ายอาจจ าแนกตามหนา้ท่ีงานโดยแบ่งเป็น 6 ประเภทคือ 
  1.2.1  ตน้ทุนขาย (Cost of Goods Sold) หมายถึงตน้ทุนของสินค้าส่วนท่ีขายไป
ระหวา่งงวด 
  1.2.2  ค่าใชจ่้ายในการขาย (Selling Expenses) หมายถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการขายสินค้าหรือบริการเพื่อส่งเสริมให้มียอดขายเพิ่มข้ึนเช่นค่า
โฆษณา ค่านายหน้าพนกังานขายเงินเดือนฝ่ายขายค่าขนส่งออก (ค่าขนส่งสินคา้ไปให้กบัลูกคา้) 
เป็นตน้ 
  1.2.3  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (Administrative Expenses) หมายถึงค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานส่วนท่ีนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการขายเช่นเงินเดือนฝ่ายบริหารค่าเบ้ียประกันภยั
สินทรัพย์ค่าเช่าค่าน ้ าค่าไฟค่าโทรศพัท์ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์และหน้ีสงสัยจะสูญ 
(ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเก็บเงินไม่ได)้ เป็นตน้ 
  1.2.4  ค่าใชจ่้ายอ่ืน (Other Expenses) หมายถึงค่าใชจ่้ายซ่ึงไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการ 
ด าเนินงานปกติของกิจการแต่อาจเกิดข้ึนบ่อยเช่นขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์ป็นตน้ 
     1.2.5  ตน้ทุนทางการเงิน (Financial Costs) เป็นตน้ทุนเก่ียวกบัการจดัหาเงินทุนมา
ใชใ้นการด าเนินงาน เช่น ดอกเบ้ียจ่าย ค่าธรรมเนียมการกูย้ืม เป็นตน้ ซ่ึงจะแสดงเป็นรายการแยก
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ต่างหากในงบก าไรขาดทุนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินความสามารถของฝ่าย
บริหาร 
     1.2.6  ภาษีเงินได้ (Income Tax) เป็นค่าใช้จ่ายท่ีกิจการต้องจ่ายให้รัฐบาลโดย
ค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรซ่ึงอาจแตกต่างกนัตามลกัษณะธุรกิจและรูปแบบการ
จดัตั้งกิจการเช่น 
   
  - บุคคลธรรมดา เสียภาษีเงินไดใ้นอตัรากา้วหนา้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  - นิติบุคคล เสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา 30% จากก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นตน้ 
  
  1.3  ก าไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ 
  ถา้รายไดต้  ่ากวา่ค่าใช้จ่ายเรียกว่า ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) ถา้รายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้าย
เรียกวา่ก าไรสุทธิ (Net Profit) ซ่ึงงบก าไรขาดทุนจะแสดงได ้2 แบบ คือ 
   1.  แบบบญัชี (Account Form) หรือแบบตัวT (T-Account) ซ่ึงแสดงค่าใช้จ่าย
ดา้นซา้ย และแสดงรายไดด้า้นขวา 
   2.  แบบรายงาน (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยแสดงบญัชีประเภท
รายไดก่้อนแลว้จึงแสดงประเภทค่าใชจ่้าย 
 
       1.  งบก าไรขาดทุนแบบบญัชี (Account Form) หรือแบบตวั T (T-Account) 
  วธีิจดัท างบก าไรขาดทุนแบบบญัชี มีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.  เขียนหวังบก าไรขาดทุน ก่ึงกลางหนา้กระดาษ 
  – บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ 
  – บรรทดัท่ี 2 ค าวา่บญัชีกิจการ 
  – บรรทดัท่ี 3 ส าหรับรอบรอบระยะเวลาท่ีจดัท างบก าไรขาดทุน 
   2.  รายการแบ่งออกเป็น 2 ดา้น รายไดจ้ะบนัทึกดา้นเครดิต ค่าใช้จ่ายจะบนัทึก
ดา้นเดบิต 
  3.  หายอดรวมทั้งดา้นเดบิต และดา้นเครดิต 
  ถา้ผลรวมทางดา้นเครดิต (รายได)้ มากกว่าดา้นเดบิต (ค่าใช้จ่าย) แสดงว่ามีผล 
“ก าไรสุทธิ” ใหบ้นัทึกก าไรสุทธิทางดา้นเดบิต 
  ถ้าผลรวมด้านเดบิต (ค่าใช้จ่าย) มากกว่าด้านเครดิต (รายได้) แสดงว่ามีผล 
“ขาดทุนสุทธิ” ให้บนัทึกผลขาดทุนสุทธิทางดา้นเครดิตแลว้ท าการรวมยอดเงินทั้ง 2 ขา้ง  จะตอ้ง
เท่ากนั ดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือกิจการ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี..............เดือน...........................พ.ศ. ............. 
เงินเดือน  XX - ก าไรขั้นตน้ยกมา            XX - 
ค่าเบ้ียประกนั XX - รายไดค้่าเช่า           XX - 
หน้ีสงสัยจะสูญ XX - รายไดค้่าบริการ XX - 
ค่าเส่ือราคา-ส านกังาน XX -    
วสัดุส านกังานใชไ้ป XX -    
ก าไรสุทธิ XX -    
ก าไรขั้นตน้ยกไป XX -  XX  

 
ตารางท่ี 4 

 2.  แบบรายงาน (Report Form) 
  จะแสดงรายไดก่้อนและจึงจะแสดงค่าใชจ่้ายหกัลบกนัออกมาเป็นผลก าไร(ขาดทุน) 
ก่อนหกัดอกเบ้ีย ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 

ช่ือกิจการ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา...............ส้ินสุดวนัท่ี......................... 
รายได้:           
 รายไดค้่าเช่า   XX  
 รายไดค้่าบริการ  XX 
 รวมรายได ้    XX  
ค่าใช้จ่าย: 
 ตน้ทุนบริการ  XX   
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 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  XX   
 รวมค่าใชจ่้าย    XX 
 ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย  XX 
 หกั  ดอกเบ้ียจ่าย   XX 
ก าไรสุทธิ       XX             

ตารางท่ี  5 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบแสดงฐานะทางการเงิน(Statement of Financial Position) หรือ งบดุล(Balance Sheet)
เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินของกิจกรณีวนัส้ินงวดวา่กิจการมีสินทรัพย์
และหน้ีสินทั้งส้ินเป็นจ านวนเท่าใดประกอบดว้ยรายการใดบา้งและคงเหลือเป็นเงินทุนสุทธิหรือ
ส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจ านวนทั้งส้ินเท่าใดการจดัท างบแสดงฐานะการเงินจะอาศยัหลกั
ความสัมพนัธ์ของสมการบญัชีคือสินทรัพยท์ั้งส้ินจะตอ้งเท่ากบัยอดรวมของหน้ีสินทั้งส้ินและทุน
เสมอ (งบการเงินน้ีจึงเรียกอีกอยา่งวา่ “งบแสดงฐานะการเงิน” ) 
 โดยสมการบญัชีจะแสดงสินทรัพยไ์วท้างดา้นซา้ยมือและแสดงแหล่งท่ีมาของสินทรัพย์
คือหน้ีสินและทุนหรือส่วนของเจา้ของไวท้างดา้นขวามือของสมการและยอดรวมจ านวนเงินทั้ง
สองด้านจะต้องเท่ากันฐานะการเงินของกิจการจึงพิจารณาได้จากส่วนเกินของสินทรัพย์ท่ีมี
มากกวา่หน้ีสินซ่ึงเรียกวา่ “ทุน”  หรือ “ส่วนของเจา้ของ”  
  
 ส่วนประกอบของงบแสดงฐานะการเงินมีข้อมูลส าคัญ 3 ส่วนคือ 

  1.  สินทรัพย ์
  2.  หน้ีสิน 
  3.  ทุนหรือส่วนของเจา้ของ 
 
                 1.  สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการซ่ึงสามารถวดั
มูลค่าได้และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคตสินทรัพย์อาจเป็นส่ิงท่ีมี
ตวัตนหรือไม่มีตวัตนรวมทั้งสิทธิเรียกร้องต่าง ๆตวัอยา่งสินทรัพยท่ี์มีตวัตนไดแ้ก่ เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร ตัว๋เงิน รับลูกหน้ี สินคา้ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นตน้ ตวัอยา่งสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 
ไดแ้ก่ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สิทธิท่ีจะใชช่ื้อและด าเนินธุรกิจ (แฟรนไชน์) เป็นตน้ 
  
 การจดัประเภทของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
  1.1  สินทรัพยห์มุนเวยีน (Current Assets) 
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  1.2  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (Non - Current Assets) 
  
 1.1  สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์นท่ีคาดหมาย
ไดว้่าจะเปล่ียนเป็นเงินสดหรือขายหรือใช้หมดไปในระหว่างรอบระยะเวลาการด าเนินงานปกติ
ของกิจการคือ 12 เดือน 
 1.2  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (Non - Current Assets) หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของสินทรัพยห์มุนเวียนขา้งตน้ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน
เช่นลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สิทธิในการใชช่ื้อ และด าเนินธุรกิจ (แฟรนไชส์) และสินทรัพยท์างการเงินท่ี
มี 
 
 2.  หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพนัของกิจการท่ีจะตอ้งจ่ายช าระให้แก่บุคคล
อ่ืนโดยอาจช าระดว้ยเงินสดสินทรัพยอ่ื์นหรือการให้บริการหรือประโยชน์อ่ืนใดในอนาคตตาม
เง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัไว ้
การจดัประเภทของหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
  2.1  หน้ีสินหมุนเวยีน 
  2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
 2.1  หน้ีสินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หน้ีสินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายใน 
1 ปีนบัจากวนัส้ินงวดได้แก่เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเจา้หน้ีการคา้เงินกูย้ืมท่ีจะถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน เช่น ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย รายไดรั้บล่วงหนา้ เป็นตน้ 
  2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Non - Current Liabilities) หมายถึง หน้ีสินท่ีมีก าหนดช าระ 
เกินกวา่ 1 ปีนบัจากวนัส้ินงวดไดแ้ก่ ตัว๋เงินจ่ายระยะยาว หุ้นกู ้เงินกูย้ืมระยะยาว รวมทั้งหน้ีสินท่ี
ไม่เขา้เกณฑก์ารจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนขา้งตน้  
 
 3.  ทุน (Capital หรือส่วนของเจ้าของ (Owner's Equity) หมายถึง สิทธิเรียกร้องของผู ้
ลงทุนท่ีมีต่อสินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหกัหน้ีสินทั้งส้ินแลว้รายการเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของ ใน
งบแสดงฐานะการเงินอาจแตกต่างกนัตามประเภทของธุรกิจในท่ีน้ีจะแสดงตวัอยา่งงบเฉพาะแสดง
ฐานะการเงินของบริษทัจ ากดัซ่ึงมีรายการเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของท่ีส าคญั 2 รายการคือทุนเรือน
หุน้และก าไรสะสม 
 
 3.1  ทุนเรือนหุ้น หมายถึง หุ้นทุนของบริษทัซ่ึงจะตอ้งแบ่งออกเป็นมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ 
กนัส าหรับบริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์ะก าหนดมูลค่าหุ้นเท่าใดก็ได้แต่
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ตอ้งไม่ต ่ากวา่หุ้นละ 5 บาทแต่ส าหรับบริษทัมหาชนจ ากดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
(ปรับปรุง 2544) ได้ยกเลิกการก าหนดมูลค่าหุ้นขั้นต ่าแลว้ดงันั้นบริษทัมหาชนจ ากดัจะก าหนด
มูลค่าหุ้นเท่าใดก็ไดเ้งินทุนของบริษทัจะเกิดข้ึนเม่ือบริษทัน าหุ้นออกจ าหน่ายผูท่ี้น าเงินมาลงทุน
ซ้ือหุ้นทุนของบริษทัจะมีฐานะเป็นเจา้ของกิจการเรียกวา่ “ผูถื้อหุ้น” ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บผลตอบแทน
จากการลงทุนในรูปของเงินปันผล (การท่ีบริษทัจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นถือเป็นการแบ่งปัน
ก าไรใหก้บัเจา้ของกิจการ) 
 3.2  ก าไรสะสม หมายถึง ก าไรสุทธิของบริษทัท่ีสะสมมาตั้งแต่เร่ิมเปิดด าเนินการจนถึง
ปัจจุบนัโดยทุกวนัส้ินงวดบญัชีบริษทัจะต้องโอนผลก าไรขาดทุนสุทธิเขา้บญัชีก าไรสะสมไว้
ก่อนหลงัจากนั้นเม่ือตอ้งการใชเ้งินก าไรจึงจดัสรรจากบญัชีก าไรสะสมในภายหลงัเช่นการจดัสรร
ก าไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นหรือการจดัสรรก าไรสะสมเพื่อขยายกิจการเป็นตน้
โดยการจดัสรรก าไรสะสมจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก่อนฝ่ายบริหารของ
บริษทัจึงจะด าเนินการได ้
 
 วธีิท างบแสดงฐานะการเงิน 
 งบแสดงฐานะการเงินมีวธีิท า 2 แบบ คือ  แบบบญัชีและแบบรายงาน 
 แบบบญัชี (Account Form) จะแสดงรายการ 2 ดา้น คือ ดา้นซา้ยแสดงสินทรัพย ์ดา้นขวา
แสดงหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ ดงัน้ี 
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ช่ือกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี........... เดือน.................. .พ.ศ……..……… 

สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสด                                       
ฝากธนาคาร 
สินทรัพย์ 
ลูกหน้ี                                    XX 

 
XX           
XX 

-- 
- 
- 

หนีสิ้นหมุนเวียน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร           
เจา้หน้ี 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 
XX  
XX 
XX 

-
- 
- 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ     XX   รายไดรั้บล่วงหนา้       XX - 
สินคา้คงเหลือ        XX - รวมหน้ีสินหมุนเวยีน     XX - 
วสัดุส านกังาน         XX - หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       XX - 
รายไดค้า้งรับ        XX - เงินกูธ้นาคาร   
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน         XX - รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน       XX - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       XXX - ส่วนของผู้ถือหุ้น   
ท่ีดิน                                            ทุนเรือนหุ้น                      XX   
อาคาร                                    XX         XX - บวก ก าไรสะสม                XX  
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม         XX                                               
อุปกรณ์                                 XX        XX               
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม         XX      
รวมสินทรัพยท์ั้งส้ิน XXX  รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ XXX  

ตารางท่ี 6 
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 แบบรายงาน  (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยเรียบเรียงบญัชีตามล าดบัของ
ประเภทบญัชีเป็นแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ก าหนดให้ใช ้จึงเป็นแบบท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 
ซ่ึงจะแสดงบญัชีประเภทสินทรัพยก่์อนแลว้จึงแสดงบญัชีประเภทหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
  
 
  
วธีิท างบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงาน มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  เขียนหวังบแสดงฐานะทางการเงิน 
  บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ 
  บรรทดัท่ี 2 ค  าวา่ “งบแสดงฐานะทางการเงิน” 
  บรรทดัท่ี 3 วนัท่ี   
 2.  เขียนค าว่า “สินทรัพย”์ ก่ึงกลางกระดาษ แลว้เขียนช่ือบญัชีประเภทสินทรัพย์เรียง
ตามล าดบั พร้อมจ านวนเงินแลว้รวมยอด 

  3.  เขียนค าวา่ “หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ” ก่ึงกลางกระดาษ บรรทดัถดัไปเขียนค าว่า 
“หน้ีสิน” ชิดด้านซ้ายมือ แล้วเขียนช่ือบญัชีประเภทหน้ีสินเรียงตามล าดับ พร้อมทั้งรวมยอด 
จากนั้นเขียนค าว่า “ส่วนของเจา้ของ” บรรทดัถดัไปโดยเขียนชิดดา้นซ้ายมือ แลว้แสดงส่วนของ
เจา้ของเช่นเดียวกบังบแสดงฐานะทางการเงินแบบบญัชี 
รูปแบบงบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงานมีรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
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บริษทั           เอม็บีพี เนล             จ  ากดั 

 
 
 

 
.......................................... 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี.............เดือน..........................พ.ศ..................... 
สินทรัพย์ 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 เงินสด     XX    

 เงินฝากธนาคาร   XX    
 ลูกหน้ี          XX            

              หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ   XX   XX                                   
              วสัดุส านกังาน   XX                  
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  XX    

 รายไดค้า้งรับ    XX    
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน    XXX  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
 ท่ีดิน      XX   
 อาคาร    XX                       
               หกั ค่าเส่ือราคาสะสม XX  XX                                          
 อุปกรณ์    XX                        

 หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม XX XX                        
 ค่าความนิยม    XX                 
 ค่าลิขสิทธ์ิ    XX    
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน    XXX                
รวมสินทรัพย ์       XXX             
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หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
หน้ีสินหมุนเวยีน          
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  XX   
 เจา้หน้ีการคา้    XX  
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   XX                  
 รายไดรั้บล่วงหนา้  XX                                            
 รวมหน้ีสินหมุนเวยีน    XXX                
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน      
 เงินกู-้ธนาคาร   XX    
 เงินกู-้บุคคล    XX    
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน    XXX  
 รวมหน้ีสินทั้งส้ิน    XXX  
ส่วนของผูถื้อหุ้น     
 ทุนเรือนหุ้น    XX    
 บวก ก าไรสะสม   XX    
 รวมส่วนของผูถื้อหุ้น      XX       
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้    XXX  

ตารางท่ี  7 
 
การปิดบัญชี 
 การปิดบญัชี คือ การท าใหต้วัเลขในบญัชีตรงกบัความเป็นจริง บญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
จะถูกปิดยอดคงเหลือ โอนไปบญัชีก าไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบญัชีก าไรขาดทุนจะโอนไป
ยงับญัชีก าไรสะสม กิจการสามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งของยอดคงเหลือจากบญัชีแยกประเภทได้
โดยการท างบทดลอง หลงัปิดบญัชี 
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ขั้นตอน รายการ การบนัทึกบญัชี เดบิต เครดิต 

1. ปิดบญัชีรายไดค้่าบริการ และรายไดอ่ื้น ๆ 
เขา้บญัชีก าไรขาดทุน 

Dr. รายไดค้่าบริการ 
       รายไดอ่ื้น ๆ  
      Cr. ก าไรขาดทุน 

XX 
XX 

 
 

XX 

2. ปิดบญัชีค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เขา้บญัชีก าไร
ขาดทุน 

Dr. ก าไรขาดทุน 
       Cr. ก าไรสะสม.. 

XX 
 

 
XX 

3. ปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้บญัชีทุน 
 

Dr. ก าไรขาดทุน 
       Cr. ก าไรสะสม... 
  (กรณีมีก าไร) 
Dr. ทุน 
       Cr. ก าไรขาดทุน 
  (กรณีมีขาดทุน) 

XX 
 
 

XX 

 
XX 

 
 

XX 

ตารางท่ี 8 
 

งบทดลองหลงัปิดบัญชี 

 งบทดลองหลงัปิดบญัชี (Post - closing  trial  balance)  คือ  งบทดลองท่ีท าข้ึนหลงัจากท่ี

กิจการปิดบญัชีเรียบร้อยแลว้  ประกอบไปดว้ย 

 1.  สินทรัพย ์

 2.  หน้ีสิน 

 3.  ส่วนของเจา้ของ 

 

ประเภทของรายงานภาษีมูลค่าเพิม่ 

 1.  รายงานภาษีขาย 

 เป็นแบบรายงานท่ีก าหนดใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท าข้ึนมาเพื่อประโยชน์ในการ

บนัทึกจ านวนภาษีขายของกิจการท่ีไดเ้รียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากลูกคา้ในแต่ละเดือนภาษีภาษี
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ขายท่ีเกิดข้ึนในเดือนใด ก็เป็นภาษีขายของเดือนนั้น โดยพิจารณาไดจ้ากวนัท่ีท่ีปรากฏในส าเนา

ใบก ากบัภาษีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนออกใหแ้ก่ลูกคา้ แบบของรายงานภาษีขายมีลกัษณะคลา้ย

กบับญัชีแยกประเภทรายไดจ้ากการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัชีเพียงแต่มีช่อง 

“จ านวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม” เพิ่มข้ึนอีกช่องหน่ึง 

 รายงานส าคญัท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียน ตอ้งน าไปลงจ านวนภาษีขายในรายงานภาษี

ขายท าใหย้อดภาษีขายแต่ละเดือนท่ีรายการเกิดข้ึนเพิ่มข้ึนสูง ไดแ้ก่ ภาษีขายเน่ืองจาก 

 1.  การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการในราชอาณาจกัร รวมทั้งการส่งออก (ภาษีขาย = 0)  

 2.  การใหเ้ช่าซ้ือ 

 3.  การส่งมอบสินคา้ใหต้วัแทนเพื่อขาย (ฝากขาย) 

 4.  การน าสินคา้หรือบริการไปใชเ้พื่อการอ่ืนใดอนัมิใช่เพื่อการประกอบกิจการท่ีตอ้งเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 5.  หน้ีสูญท่ีไดรั้บคืน 

 6.  มีสินคา้ขาดจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบ 

 7.  มีสินคา้คงเหลือแหละหรือทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ ณ วนัเลิกกิจการแต่

ไม่รวมถึงสินคา้คงเหลือและทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการซ่ึงได้ควบเขา้กันหรือได้โอนกิจการ

ทั้งหมดใหแ้ก่กนั 

 8.  การรับคืนสินคา้ท่ีช ารุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตวัอยา่ง ไม่ตรงตามค าพรรษา 

 9.  การลดราคาสินคา้หรือค่าบริการซ่ึงผดิขอ้ก าหนดท่ีตกลงกนั 

              10.  หน้ีสูญ ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามกฎหมาย 

หมายเหตุ 

 1.  ผูป้ระกอบการจะตอ้งน าทั้งใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูปและใบก ากบัภาษีอย่างยอ่ท่ีได้

ออกมาลงในรายงานภาษีขาย แต่ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ใหล้งรายการในรายงานภาษีขายเฉพาะมูลค่า

ทั้งหมดต่อวนัท่ีไดรั้บ หรือพึงไดรั้บ ซ่ึงเกิดจากใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่โดยไม่ตอ้งระบุรายการสินคา้ 

แต่ใหห้มายเหตุวา่ มูลค่าทั้งหมดเกิดจากใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ล าดบัท่ีเท่าใดบา้ง 

 2.  ใบเพิ่มหน้ีและใบลดหน้ีท่ีออกใหผู้ซ้ื้อจะตอ้งลงในรายงานภาษีขาย โดยใบเพิ่มหน้ี 

ไปบวกในรายงานภาษีขาย ส่วนใบลดหน้ีน าไปหกัจากรายงานภาษีขาย  
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รายงานภาษีขาย 

เดือนภาษี......................................ปี........................................... 

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

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

ช ื ่

ใบก ากบัภาษี ช่ือผูซ้ื้อ
สินคา้/

ผูรั้บบริการ 

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษีอากรของผูซ้ื้อ
สินคา้/ ผูรั้บบริการ 

สถานประกอบการ 
มูลค่าสินคา้ 
หรือบริการ 

จ านวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

วนั 
เดือน ปี 

เล่มท่ี 
เลขท่ี 

ส านกังาน
ใหญ่ 

สาขา 

          

ตารางท่ี 9 

 รูปแบบรายงานภาษีขาย 

 1.  ช่อง “วนั เดือน ปี” ใหก้รอกวนั เดือน ปี ของใบก ากบัภาษียกเวน้ 

  1.  การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการบางกรณี ใหก้รอก วนั เดือน ปี ของใบส าคญั 

  2.  การส่งออกสินคา้ ให้กรอกวนัท่ีช าระอากรขาออก หรือวนัท่ีกรมศุลกากรออกใบ

ขนสินคา้ ขาออก ฯลฯ แลว้แต่กรณี 

 2.  ช่อง “เล่มท่ี/เลขท่ี” ใหก้รอกเลขท่ีของใบก ากบัภาษี และเล่มท่ี ถา้มี ยกเวน้ 

  1.  ใบก ากบัภาษีท่ีออกโดยเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงิน ให้กรอกเลขท่ี และเลขรหัส

เคร่ืองบนัทึกการเก็บเงินท่ีกรมสรรพากรก าหนด โดยเพิ่มช่องอีกหน่ึงช่องก็ได ้

  2.  การขายสินคา้หรือใหบ้ริการบางกรณี ใหก้รอกเล่มท่ี/เลขท่ีใบส าคญั 
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  3.  การส่งออกสินคา้ ใหก้รอกเลขท่ีใบขนสินคา้ขาออก ฯลฯ 

 3.  กรณีไม่สามารถกรอกช่ือผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 

  1.  การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการบางกรณี ใหก้รอกรายการตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

เช่น สินคา้ขาดจากรายงาน หรือส่งออกสินคา้ ฯลฯ 

  2.  การลงรายการโดยใช้หลกัฐานรายงานสรุปการขายประจ าวนั ให้กรอก “รายงาน

สรุปการขายประจ าวนั” 

  3.  การขายน ้ามนัเช้ือเพลิงผา่นมิเตอร์หวัจ่าย ใหก้รอก “รายงานแสดงรายละเอียดการ

ขายน ้ามนั” 

  4.  กรณีอ่ืน ๆ เช่น ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ใหก้รอก “ขายสินคา้หรือใหบ้ริการ” 

  4.  ช่อง “เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูซ้ื้อสินคา้/ผูรั้บบริการ” ใหก้รอกโดยระบุเลข

ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามท่ี

ปรากฏในใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 

86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีออกใหผู้ซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการนั้น แลว้แต่กรณี 

 5.  ช่อง “สถานประกอบการ” 

  1.  ให้กรอกโดยระบุสถานประกอบการของผู ้ซ้ือสินค้าหรือรับบริการซ่ึงเป็น

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามท่ีปรากฏในใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล รัษฎากร ใบ

เพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีออกให้ผูซ้ื้อ

สินคา้หรือผูรั้บบริการนั้น แลว้แต่กรณี 

  2.  ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นส านกังานใหญ่ จะใส่เคร่ืองหมายหรือเลข 0 จ านวน

เท่าใด ในช่องดงักล่าวเพื่อแสดงวา่เป็นช่องของส านกังานใหญ่ก็ได ้เช่น ใส่เคร่ืองหมาย “✓” หรือ

เคร่ืองหมาย “” หรือใส่เลข “0” “00000” ในช่องส านกังานใหญ่ก็ได ้

  3.  ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นสาขา จะใส่เลขท่ีสาขาโดยจะมีเลข 0 จ านวนเท่าใด 

น าหนา้ หรือไม่มีเลข 0 น าหนา้ก็ได ้เช่น “1” “01” หรือ “00001” 

   4.  ช่องรายการข้อความสถานประกอบการจะระบุรายการเฉพาะรายการ สถาน

ประกอบการ โดยไม่แยกเป็นช่องรายการส านกังานใหญ่และสาขา ก็ได ้โดยรายการท่ีแสดงวา่เป็น

ส านกังานใหญ่จะตอ้งใชเ้ลข 0 จ านวนห้าหลกัแทน (00000)และรายการของสาขาท่ี จะตอ้งใชเ้ลข

จ านวนห้าหลกัตรงตามท่ีปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ซ่ึงระบุว่าเป็นสาขาท่ี .. 

แทน เช่น กรณีสาขาท่ี 1 ใหร้ะบุเลขหา้หลกัเป็น “00001”  
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   5.  ให้ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจดัท ารายงานภาษีขายโดยมีขอ้ความ

ตามแบบรายงานน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

 

 

 2.  รายงานภาษีซ้ือ 

 เป็นแบบรายงานท่ีก าหนดให้ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท าข้ึนมาเพื่อประโยชน์ใน 

การบนทุกจ านวนภาษีซ้ือของกิจการ ท่ีถูกผูป้ระกอบการจดทะเบียนรายอ่ืนเรียกเก็บหรือพึงถูก

เรียกเก็บในแต่ละเดือนภาษี ภาษีซ้ือเกิดข้ึนในเดือนใด ก็เป็นภาษีของเดือนนั้นโดยพิจารณาไดจ้าก

วนัทีท่ีปรากฏในใบก ากบัภาษีท่ีไดรั้บจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ภาษีซ้ือท่ีเกิดข้ึนในเดือนใดแต่มิได้

น าไปลงรายการในรายงานภาษีซ้ือของเดือนนั้น เพราะมีเหตุจ าเป็นตามท่ีอธิบดีก าหนดให้มีสิทธิ

น าไปลงรายงานภาษีซ้ือของเดือนหลงัจากนั้นได ้แต่ตอ้งไม่เกิน 6 เดือนนบัแต่เดือนถดัจากเดือนท่ี

ไดมี้การออกใบก ากบัภาษีรายงานภาษีซ้ือเป็นแบบรายงานท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งจดัท า

ข้ึนมาใหม่และสามารถลงรายการภาษีซ้ือเฉพาะรายการซ้ือท่ีมีหลกัฐานใบก ากบัภาษี หรือใบเพิ่ม

หนีใบลดหน้ีหรือใบเสร็จรับเงินอ่ืนใดตามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย การลงรายการเพิ่มยอดภาษีซ้ือ 

ไดแ้ก่ ภาษีซ้ือท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก 

 1.  การซ้ือหรือการน าเขา้สินคา้หรือวตัถุดิบ 

 2.  การซ้ือหรือเช่าซ้ือหรือน าเขา้ทรัพยสิ์น 

 3.  การรับฝากขายสินคา้ 

 4.  การรับบริการหรือการจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

 5.  การเพิ่มราคาสินคา้หรือค่าบริการ 

 6.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนน าส่งตามแบบแสดงรายการ ภ.พ.36

เน่ืองจากจ่ายค่าบริการท่ีไดใ้ห้บริการในต่างประเทศและไดมี้การใช้บริการนั้นในราชอาณาจกัร

หรือรับโอน สินคา้หรือบริการท่ีเคยได้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 0 ส าหรับการลง

รายการเพื่อลดยอดภาษีซ้ือในรายงานภาษีซ้ือไดล้ดลง ไดแ้ก่ ภาษีซ้ืออนัเน่ืองมาจาก 

 - การส่งคืนสินคา้หรือยกเลิกสัญญาการใหบ้ริการ 

 - การลดราคาสินคา้หรือค่าบริการท่ีผดิขอ้ก าหนดท่ีตกลงกนั 

หมายเหตุ 
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 1.  ผูป้ระกอบการจะตอ้งน าเฉพาะใบก ากบัภาษีเต็มรูปท่ีไดรั้บมาลงในรายงานภาษีซ้ือ

แม้เป็นใบก ากับภาษีเต็มรูปท่ีต้องห้ามหักจากภาษีขาย แต่ผูป้ระกอบการจะต้องหมายเหตุใน

ใบก ากบัภาษีซ้ือท่ีตอ้งห้ามหกัจากภาษีขาย หรือลงคนละช่อง หรือคนละเล่มกบัใบก ากบัภาษีซ้ือท่ี

หกัจากภาษีขายได ้

 2.  ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีท่ีไดรั้บมาตอ้งลงในรายการภาษีซ้ือ ใบเพิ่มหน้ีใหบ้วกใน

รายงานภาษีขาย ส่วนใบลดหน้ีน าไปหกัออกจากรายงานภาษีซ้ือ 

 

รายงานภาษีซ้ือ 

เดือนภาษี......................................ปี........................................... 

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

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

ช ื ่

ล าดบั 
ท่ี 

ใบก ากบัภาษี ช่ือผูข้าย
สินคา้/ผู ้
ใหบ้ริการ 

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษีอากรของผูข้าย
สินคา้/ ผูใ้หบ้ริการ 

สถานประกอบการ 
มูลค่าสินคา้ 
หรือบริการ 

จ านวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

วนั 
เดือน ปี 

เล่มท่ี 
เลขท่ี 

ส านกังาน
ใหญ่ 

สาขา 

 

          

ตารางท่ี 10 

 

 รูปแบบรายงานภาษีซ้ือ 

  1.  ช่อง “ล าดบัท่ี” ใหก้รอกล าดบัท่ีของใบก ากบัภาษีท่ีผูป้ระกอบการไดจ้ดัเรียงล าดบัข้ึน

ใหม่  

 2.  ช่อง “วนั เดือน ปี” ใหก้รอกวนั เดือน ปี ของใบก ากบัภาษี  

 3.  ช่อง “เล่มท่ี/เลขท่ี” ใหก้รอกเลขท่ีของใบก ากบัภาษี และเล่มท่ี ถา้มี  
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 4.  ใบก ากบัภาษี หมายความรวมถึง ใบเพิ่มหน้ี ใบลดหน้ี ใบเสร็จรับเงินท่ีส่วนราชการ

ออกให้ในการขายทอดตลาดหรือ ขายโดยวิธีอ่ืนตามมาตรา 83/5 และใบเสร็จรับเงินของ

กรมสรรพากร ของกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนท่ี เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 5.  ช่อง “เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้/ผูใ้หบ้ริการ” ใหก้รอกโดยระบุเลข

ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของ ผูข้ายสินคา้หรือผูรั้บบริการตามท่ีปรากฏในใบก ากบัภาษีตามมาตรา 

86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตาม มาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่ง

ประมวลรัษฎากร ท่ีออกโดยผูข้ายสินคา้หรือผูรั้บบริการ แลว้แต่กรณี  

 6.  ช่อง “สถานประกอบการ”  

  1.  ให้กรอกโดยระบุสถานประกอบการของผูข้ายสินค้าหรือผูใ้ห้บริการท่ีเป็น

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามท่ีปรากฏในใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ง

ประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวล

รัษฎากร ท่ีออกโดยผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการนั้น แลว้แต่กรณี  

  2.  ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นส านกังานใหญ่ จะใส่เคร่ืองหมายหรือเลข 0 จ านวน

เท่าใด ในช่องดงักล่าวเพื่อแสดง วา่เป็นช่องของส านกังานใหญ่ก็ได ้เช่น ใส่เคร่ืองหมาย “✓” หรือ

เคร่ืองหมาย “” หรือใส่เลข “0” “00000” ในช่อง ส านกังานใหญ่ ก็ได ้ 

  3.  ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นสาขา จะใส่เลขท่ีสาขาโดยจะมีเลข 0 จ านวนเท่าใด

น าหนา้ หรือไม่มีเลข 0 น าหนา้ก็ได ้เช่น “1” “01” หรือ “00001” ก็ได ้ 

  4.  ช่องรายการข้อความสถานประกอบการจะระบุรายการเฉพาะรายการ สถาน

ประกอบการ โดยไม่แยกเป็นช่องรายการ ส านกังานใหญ่และสาขา ก็ได ้โดยรายการท่ีแสดงวา่เป็น

ส านกังานใหญ่จะตอ้งใชเ้ลข 0 จ านวนหา้หลกัแทน (00000) และ รายการของสาขาท่ี จะตอ้งใชเ้ลข

จ านวนห้าหลกัตรงตามท่ีปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ซ่ึงระบุว่าเป็น สาขาท่ี .. 

แทน เช่น กรณีสาขาท่ี 1 ใหร้ะบุเลขหา้หลกัเป็น “00001” ดงัน้ี 

 7.  ให้ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท ารายงานภาษีซ้ือโดยมีขอ้ความตามแบบรายงานน้ี

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

  

 การจัดท ารายงาน 

 1.  การจดัท ารายงานตอ้งจดัท าเป็นรายสถานประกอบการ (กรณีผูป้ระกอบกอบการจด

ทะเบียน มีสถานประกอบการหลายแห่ง) 
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 2.  การจดัท ารายงานตอ้งจดัท าตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

 3.  ส าหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียน ซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา้หรือให้บริการ โดย

แยกประเภทสินคา้หรือบริการแต่ละแผนกต่างหากจากกนั จะจดัท ารายงานภาษีซ้ือ รายงาน ภาษี

ขาย หรือรายงานสินคา้และวตัถุดิบ ตลอดจนรายงานมูลค่าของฐานภาษี แลว้แต่กรณีโดยแยกจดัท า

เป็นแต่ละแผนกต่างหากจากกนัก็ได ้

 การลงรายการในรายงาน 

 การลงรายการในรายงาน ให้ลงภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีได้มาหรือจ าหน่าย

ออกไปซ่ึงสินคา้หรือบริการนั้น ดงัน้ี 

 1.  การลงรายการในรายงานภาษีขาย ให้ลงรายการส าหรับการขายสินค้าและการ

ใหบ้ริการทุกกรณี โดยใหถื้อมูลค่าของสินคา้หรือบริการตามราคาตลาดในวนัท่ีความรับผิดในการ

เสียภาษีเกิดข้ึน 

  ส าหรับกรณีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดอ้อกใบก ากบัภาษีอย่างย่อให้ลงรายการ

เฉพาะมูลค่า ทั้งหมดต่อวนัท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บซ่ึงเกิดจากใบก ากบัภาษีอย่างยอ่นั้น โดยไม่ตอ้ง

ระบุรายการสินคา้ โดยให้หมายเหตุวา่มูลค่าทั้งหมดดงักล่าวเกิดจากใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ล าดบัท่ี

เท่าใดบา้งทั้งน้ีใหแ้ยกจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกมาต่างหากจากมูลค่าของสินคา้หรือบริการดว้ย 

 2.  การลงรายการในรายงานภาษีซ้ือ ให้ลงรายการตามใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูปซ่ึงไม่

สามารถน าไปหกัในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มดว้ย (เช่น ใบก ากบัภาษีท่ีมีรายการภาษีซ้ือท่ีเกิดจาก

การจ่ายเพื่อการรับรอง) โดยให้หมายเหตุว่าเป็นรายการท่ีไม่สามารถน าไปหักในการค านวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่มได ้

 3.  วิธีการลงรายการในรายงาน ให้เขียนดว้ยหมึก หรือพิมพดี์ด หรือตีพิมพ ์และจะลง

รายการเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ไดห้ากประกอบการจดทะเบียนประสงคจ์ะลงรายการเป็น

รหัสดว้ยเคร่ืองจกัรท าบญัชีตอ้งส่งมอบค าแปลรหัสท่ีเป็นภาษาไทยต่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือ

หากจะลงบญัชีเป็นรหัสซ่ึงบนัทึกด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะตอ้งส่งมอบ โปรแกรมสั่งงานของ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่ออธิบดีกรมสรรพากร และใหมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบจดัการแปลงขอ้มูลจากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เป็นรายการของรายงานท่ีตอ้งจดัท า 

 

ภ.พ. 30 

 ภ.พ. 30 คือ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร  
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ผู้มีหน้าทีย่ื่นแบบ ภ.พ.30 

 แบบ ภ.พ.30 น้ี  เ ป็นแบบแสดงรายการส าหรับผู ้ประกอบการซ่ึง  จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ และเป็นผูป้ระกอบการท่ีตอ้งเสียภาษีโดยค านวณ จากภาษีขายหกัดว้ยภาษีซ้ือ

ในแต่ละเดือนภาษี ทั้งน้ี ไม่ว่าผูป้ระกอบการนั้นจะ ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะ

บุคคล ห้างหุ้นส่วนสามญั กองมรดก บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล องคก์ารของรัฐบาล หรือ

นิติบุคคล ในรูปแบบใด ก็ตาม ใช้ยื่นแสดงรายการเป็นรายเดือนภาษี ผูป้ระกอบการท่ีมีสถาน

ประกอบการหลายแห่ง และมีความประสงคจ์ะขอยื่นแบบ ภ.พ.30 และช าระภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกนั 

ก็ท  าไดโ้ดยตอ้งขออนุมติัต่อกรมสรรพากรก่อน และเม่ือไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากรแลว้ จึงจะ

ยืน่แบบและช าระภาษีรวมกนัได ้ในกรณีน้ีใหผู้ป้ระกอบการยืน่แบบ ภ.พ.30 เพียงฉบบัเดียวพร้อม

กบัใบแนบกรมสรรพากรก าหนด 

  

ก าหนดเวลา สถานทีย่ื่นแบบและช าระภาษี 

 ใหผู้ป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยืน่แบบ ภ.พ 30 พร้อมกบั ช าระภาษี (ถา้มี) 

เป็นรายเดือนภาษีทุกเดือน ไม่วา่จะไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ ในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็

ตาม ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป ณ สถานท่ีดงัต่อไปน้ี 

1.  ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ ณ 

  1.1  ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่

  1.2  ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 - 5 ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีขาย

สินคา้หรือใหบ้ริการท่ีตอ้งเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 2.  นอกเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ ณ 

  2.1  ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่

https://www.lntaccount.com/p/blog-page_19.html
https://www.lntaccount.com/p/blog-page_19.html
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  2.2  ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา หรือส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี ท้องท่ีท่ี

โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู ่ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้ หรือให้บริการท่ี

ตอ้งเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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บทที ่ 4 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 จากการท่ีไดด้ าเนินงาน โครงการการศึกษาการจดัท าบญัชีของธุรกิจประเภทบริการ  ได้
มีการด าเนินการบริการ บนัทึกและเก็บขอ้มูลทางบญัชีเก่ียวกบัรายการคา้ ซ่ึงมีผลการด าเนินงาน
ดงัต่อไปน้ี 

1. เอกสารจดัตั้งบริษทั 

2. เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. โครงสร้างบริษทั 

4. แผนท่ีตั้งบริษทั 

5. โลโกบ้ริษทั 

6. แคตตาล็อคบริการ 

7. สมุดรายวนัต่าง ๆ 

8. บญัชีแยกประเภท 

9. ยอ่ยลูกหน้ี 

              10. ยอ่ยเจา้หน้ี 

              11.  งบทดลอง 

              12.  กระดาษท าการ 

              13.  รายการปรับปรุง 

              14.  งบก าไรขาดทุน 

              15.  งบก าไรสะสม 

              16.  งบแสดงฐานะการเงิน 

              17.  การปิดบญัชี 

18.  งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

19.  รายงานภาษีซ้ือ 

20.  รายงานภาษีขาย 
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ท่ีตั้งบริษทั 
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อารยา เอ ฮาร์เกต็ 

แผนกการเงนิ 

พมิพ์ชนก ลือวเิศษไพบูลย์ 

แผนกการคลงัสินค้า 

พชัราภา ไชยเช้ือ 

แผนกการบัญชี 

ดาวกิา โฮร์เน่ 

แผนกจดัซ้ือ 

โครงสร้าง บริษทั เอม็บีพ ีเนล จ ากดั 
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บริษทั เอม็บีพี เนล จ ากดั 
993/341   หมู่ท่ี 6   ถนนสุขมุวทิ   ต าบลปากน ้า 

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จงัหวดัสมุทรปราการ  10270 
โทร : 089-7620282 

    Email : mbpnail.@mail.com 
    Line : @mbpnail 

mailto:mbpnail.@mail.com
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้้าน  MBP Nail ( สีเจลธรรมดา) 

ร้าน  MBP Nail ( สีเจลธรรมดา) 

ทาสีเจล 
1,090.- 

ทาสีเจล 
1,390.- 

ทาสีเจล 
1,590.- 
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ร้าน  MBP Nail ( สีเจลธรรมดา) 

ทาสีเจล+กากเพชร 
2,590.- 

ทาสีเจล+กากเพชร 
2,590.- 

ทาสีเจล+กากเพชร 
2,990.- 
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ร้าน  MBP Nail ( สีเจลแบบต่อเลบ็ PVC) 

ต่อเลบ็PVC+ทาสีเจล+ตดิอะไหล่ 
6,500.- 

ต่อเลบ็อะคริลคิ+ทาสีเจล+ตดิอะไหล่ 
6,400.- 

ต่อเลบ็อะคริลคิ+ทาสีเจล+ตดิอะไหล่ 
4,590.- 
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ร้าน  MBP Nail ( สีเจลแบบต่อเลบ็อะคริลคิ) 

ต่อเลบ็อะคริลคิ+ทาสีเจล+ตดิอะไหล่ 
7,590.- 

ต่อเลบ็อะคริลคิ+ทาสีเจล+ตดิอะไหล่ 
8,590.- 

ต่อเลบ็อะคริลคิ+ทาสีเจล+ตดิอะไหล่ 
5,990.- 
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ร้าน  MBP Nail ( สีเจลแบบต่อเลบ็อะคริลคิ) 

ต่อเลบ็อะคริลคิ+ทาสีเจล+ตดิอะไหล่ 
4,750.- 

ต่อเลบ็อะคริลคิ+ทาสีเจล+ตดิอะไหล่ 
6,500.- 

ต่อเลบ็อะคริลคิ+ทาสีเจล+ตดิอะไหล่ 
7,550.- 
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ร้าน  MBP Nail ( สีเจลแบบต่อเลบ็อะคริลคิ) 

ต่อเลบ็อะคริลคิ+ทาสีเจล+ตดิอะไหล่ 
7,590.- 

ต่อเลบ็อะคริลคิ+ทาสีเจล+ตดิอะไหล่ 
8,590.- 

ต่อเลบ็อะคริลคิ+ทาสีเจล+ตดิอะไหล่ 
5,990.- 
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ร้าน  MBP Nail ( สีเจลแบบต่อเลบ็อะคริลคิ) 

ต่อเลบ็อะคริลคิ+ทาสีเจล+ตดิอะไหล่ 
4,750.- 

ต่อเลบ็อะคริลคิ+ทาสีเจล+ตดิอะไหล่ 
6,500.- 

ต่อเลบ็อะคริลคิ+ทาสีเจล+ตดิอะไหล่ 
7,550.- 
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บทที ่ 5 

 

 สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
             ในการจัดท าโครงการในคร้ังน้ีของสาขาบัญชีนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
นักศึกษาในการศึกษาและเพื่อให้เข้าใจถึงการจดัท าบัญชีตามวงจรบัญชีได้อย่างถูกต้องและ
ครบถว้น ซ่ึงท าใหน้กัศึกษาสามารถด าเนินโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้งการท าโครงการในคร้ังน้ีท าให้
นกัศึกษาเกิดความสามคัคีซ่ึงกนัและกนั รวมถึงการน ากระบวนการวธีิการและการแกไ้ขปัญหาต่าง 
ๆ ไปใชใ้นการด าเนินงาน ซ้ึงบริษทัของเราไดจ้ดัตั้งข้ึนโดยใชช่ื้อวา่ บริษทั เอม็บีพี เนล จ ากดั  โดย
จะให้บริการด้านท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร ระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นระยะเวลา 2 
เดือน คือ เดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายน พ.ศ.2562 ซ่ึงอุปสรรคในการจดัท าโครงการมีจ านวน
มากและมีรายละเอียดค่อนขา้งเยอะ ท าให้มกัจะเกิดความผิดพลาดในการจดัท าเอกสารได้ง่าย 
ดงันั้นเราจึงหาวิธีการแกปั้ญหาดว้ยการจดัท าเอกสารให้ถูกตามขั้นตอนท่ีก าหนด และตรวจสอบ
เอกสารใหมี้ความถูกตอ้งก่อนท าการพิมพ ์        
     การด าเนินงานโครงการท่ีใช้เวลาในการจดัท าเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ภาค
เรียนท่ี 1 จนถึงภาคเรียน 2 ผลในการด าเนินงานของ บริษทั เอ็มบีพี เนล จ ากดั ในการด าเนินงาน
ในเดือนสิงหาคมบริษทัของเรามีผลก าไรสุทธิ 1,096,455 บาท และในเดือนกนัยายนมีผลเป็นก าไร
สุทธิจ านวน 518,405 บาท ซ่ึงในการท างานสมาชิกทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการท างานกนัเป็นอยา่ง
ดี ท าใหโ้ครงการของกลุ่มประสบความส าเร็จ เสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดไว ้
 
5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
      5.2.1  ใชเ้วลาในการด าเนินงานมาก 
      5.2.2  ค่าใชจ่้ายในการท างานสูง 
      5.2.3  สมาชิกในกลุ่มขาดความเขา้ใจในการปฏิบติั 
       5.2.4  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการจดัท างานนอ้ย 
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5.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
       5.3.1  จดัสรรเวลาใหถู้กตอ้ง 
          5.3.2  พยายามลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น 
           5.3.3  ศึกษาและท าความเขา้ใจในการปฏิบติัใหถ่ี้ถว้นและรอบคอบ 
 5.3.4  เตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใหพ้ร้อม 
           
5.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการจัดท าโครงการ 
       5.4.1  ไดน้ าความรู้จากรายวชิาต่าง ๆ และทกัษะวชิาชีพมาประยกุตใ์ชใ้นการท าโครงการ
และบริการสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ   
  5.4.2  ผูเ้รียนสามารถน าเทคโนโลยี มาประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานดา้นบญัชีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  5.4.3  ไดรั้บความรู้ และประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจจากแหล่งเรียนรู้ท่ี 
เลือกศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกอ่ืน ๆ 
 
 
5.5  ข้อเสนอแนะ 
  5.5.1  จะตอ้งแบ่งเวลาในการจดัท าโครงการใหเ้หมาะสม 
  5.5.2  ควรตรวจสอบเอกสารใหค้รบถว้นและถูกตอ้งก่อนจดัท าเอกสาร 
  5.5.3  ควรมีการตรวจสอบและส ารองขอ้มูลในการด าเนินงานทุกคร้ัง 
   5.5.4  สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งศึกษาขั้นตอนและวธีิการในการจดัท าโครงการ 
 5.5.5  สมาชิกในกลุ่มตอ้งร่วมมือกนัเตรียมอุปกรณ์ในการจดัท าโครงการ 
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ค่าใช้จ่ายในการเนินงาน 

ค่าใช่จ่ายตามงบประมาณทีเ่สนอ ค่าใช่จ่ายตามทีด่ าเนินงานจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1. ค่ากระดาษ A4 330.00 1. ค่าแฟ้ม 300.00 

2. ค่าเขา้เล่ม 200.00 2. ค่าเขา้เล่ม 200.00 

3. ค่าแผน่ CD  20.00 3. ค่าแผน่ CD + กล่อง CD 80.00 

4. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 800.00 4. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 2,395.00 

รวม 1,530.00 รวม 2,975.00 

 

สรุป ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินงานจริงสูงกวา่ท่ีเสนอ จ านวน 1,625 บาท 
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รูปภาพถ่ายกบัอาจารย์ในขณะทีส่อนงาน 
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รูปภาพการท างานในการเรียนวชิาโครงการ 
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รูปภาพการค้นหาข้อมูลในห้องสมุด 
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ประวตัิคณะผู้จัดท า 

 

     ช่ือ – สกุล                           นางสาว อนุธิดา  ตาดี 

     รหสันกัศึกษา                     399768           

     วนั / เดือน / ปี เกิด             16 ตุลาคม 2544    

     ประวติัการศึกษา                มธัยมศึกษา โรงเรียนวฒันดรุณวทิย ์

         สถานศึกษาปัจจุบนั     วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

     ช่ือ – สกุล                           นางสาว  อภิญญา บุตรอ าคา  

     รหสันกัศึก                          39493 

     วนั / เดือน / ปี เกิด                  

     ประวติัการศึกษา                 มธัยมศึกษา  โรงเรียนบางพลี 

     สถานศึกษาปัจจุบนั      วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

  

     ช่ือ – สกุล      นางสาว  สุธิดา  บุญเลิศ  

     รหสันกัศึกษา                       39586 

     วนั / เดือน / ปี เกิด    

     ประวติัการศึกษา      มธัยมศึกษา  โรงเรียน 

     สถานศึกษาปัจจุบนั     วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

 

 

 

 


