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ช่ือโครงการ บริษทั  ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั 

  Thai travel tour Company Limited 
โดย    1.  นางสาววรรณิกา       ค  าผาเคน          รหสันกัศึกษา      39589 

           2. นางสาวมนธิชา                พุ่มขจร                       รหสันกัศึกษา     39843 
           3. นางสาวจุฑามาศ                   เช้ือพระซอง                                   รหสันกัศึกษา      40824 
 
 คณะกรรมการอนุมติัให้เอกสารโครงการฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา วิชาโครงการ
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบญัชี  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ (ATC) 
 

…………………………........ 
(อาจารยบ์ุญผ่อง    พงศพ์นัเทา) 

อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
 

…………………………........ 
(อาจารยป์นิตา      ตุม้เจริญ) 

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 
 

…………………………........ 
(อาจารยบ์ุญผ่อง    พงศพ์นัเทา) 
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5 
 

บทคัดย่อ 
 
หวัขอ้โครงการ                     บริษทั ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั 
                                             Thai travel tour Company Limited 
 
ผูจ้ดัท าโครงการ             1.   นางสาววรรณิกา ค าผาเคน 
                                       2.   นางสาวมนธิชา                   พุ่มขจร 
                                       3.   นางสาวจุฑามาศ                 เช้ือพระซอง 
อาจารยท่ี์ปรึกษา                   อาจารยบ์ุญผ่อง                  พงศพ์นัเทา 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม            อาจารยป์นิตา ตุม้เจริญ 
สาขาวิชา                              สาขาวิชาการบญัชี 
สถาบนั                                 วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 

 
 

บทคัดย่อ 
 

 การจดัท าโครงการในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท าเอกสารบัญชี ท าให้เราพบว่าการท า
โครงการเอกสารบญัชีเป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้นักเรียน-นกัศึกษามีความรู้และการเขา้ใจ ในการ
เรียนวิชาบญัชี และเพื่อไดใ้ช้วิชาความรู้ในการศึกษาเพื่อสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัไดจ้ริงรวมถึงการเขา้ใจในการบนัทึกบญัชีอย่างถูกตอ้งไดรั้บความรู้ใน
การประกอบอาชีพในอนาคตโดยจดัตั้งบริษทัจ าลองคือ บริษทั ไทยทราเวล ทวัร์ จ ากดั เป็นธุรกิจ
ประเภท บริการ ในการท าโครงการน้ี เร่ิมตั้งแต่การจดทะเบียนบริษทั วิเคราะห์รายการคา้ บนัทึก
บญัชีในสมุดรายวนัขั้นตน้ผ่านรายการไปยงับัญชีแยกประเภท จดัท างบทดลอง บนัทึกรายการ
ปรับปรุง และกระดาษท าการ 8 ช่อง จดัท างบการเงิน บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
ท างบทดลองหลงัปิดบญัชี ตลอดทั้งหลกัการท าสต๊อกสินคา้ การยืน่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ผลการท าโครงการพบว่า ในเดือนสิงหาคมไดก้ าไรสุทธิ 1,079,585 บาท เดือนกนัยายน 
ไดก้ าไรสุทธิ 602,834 บาท จากงบก าไรขาดทุนทั้ง 2 เดือน พบวา่กิจการมีก าไรลดลงจากเดือนแรก 
44% เน่ืองจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการลดลง 

การจดัท าเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีน้ีมีประโยชน์ต่อนักศึกษา ท าให้เราทราบว่า
การท าโครงการเอกสารบญัชี เป็นโครงการท่ีไดค้วามรู้ในการเรียนวิชาบญัชีไดง้่ายขึ้นและถูกวิธี 
และเป็นคู่มือในการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับทางดา้นบัญชีในอนาคตและน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพต่อไป 

(1) 
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กติติกรรมประกาศ 
 

โครงการฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ท่านคณะกรรมการทุกท่าน ท่ีคอยให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ทั้งยงัคอยกระตุน้และเป็น
ก าลงัใจผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่าน
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
 
 ทั้งน้ีขอกราบขอบพระคุณ ดร.สมศกัด์ิ  รุ่งเรือง ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์
พณิชยการ ท่ีให้โอกาสในการศึกษาและคณาจารยท์ุกท่านท่ีไดก้รุณาให้ความรู้ ค  าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผู ้จัดท าตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการแห่งน้ี 
 
 สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอน้อมร าลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยท์ุกท่านท่ีไดก้รุณา
อบรมสั่งสอน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อน ๆ ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
 

คณะผูจ้ดัท า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
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ค าน า 
 

โครงการน้ีในปัจจุบนัมีธุรกิจหรือกิจการท่ีเกิดขึ้นหลายกิจการ และการด าเนินธุรกิจของ
นิติบุคคลประเภทห้างหุน้ส่วนจ ากดั เขา้มาเก่ียวขอ้ง เป็นส่วนหน่ึงในวิชาการบญัชีเพื่อศึกษาปฏิบติั
จ าเป็นต้องจัดท าบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของ
กิจการ และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการวางแผนของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย 
 
 เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าจากการจดัท าโครงการในคร้ังน้ีมาใช้ในการท างานวิชาชีพได้จริง
และเป็นการเรียนรู้การปฏิบติังานจริงก่อนท่ีจะประกอบวิชาชีพในอนาคต รวมถึงการจดัการท างบ
การเงินต่าง ๆ การจดัท างบแสดงฐานะการเงินภายในบริษทั 
 

ท าใหเ้กิดการพฒันาความคิดของนกัศึกษา มีความรู้พร้อมท่ีจะปฏิบติังานจริงและสร้างผล 
งานท่ีมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งดี ผูจ้ดัท าหวงัวา่โครงการฉบบัน้ีจะใหค้วามรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู ้
อ่านทุก ๆ ท่านหวงัวา่เอกสารเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ครูผูส้อน นกัเรียน-นกัศึกษา ตลอดทั้งผูส้น 
ใจทัว่ไป หากเกิดขอ้บกพร่องในการจดัท าโครงการฉบบัน้ีผูเ้รียบเรียงยนิดีนอ้มรับค าแนะน าเพื่อจะ
ไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ขต้่อไป  ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยป์ระจ าสาขาวิชา
ท่ีไดช่้วยช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งเพื่อใหโ้ครงการน้ีส าเร็จ 
 

คณะผูจ้ดัท า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3) 
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สารบัญ 
 

หนา้ 
 

บทคัดย่อ                                                                                                                                       (1) 
กติติกรรมประกาศ                                                                                                                        (2) 
ค าน า                                                                                                                                              (3) 
สารบัญ                                                                                                                                          (4) 
สารบัญตราราง                                                                                                                              (8) 
สารบัญภาพ                                                                                                                                   (9) 
 
บทท่ี 1  บทน า                                                                                                                                  1 
 ความเป็นมาและความส าคญัของโครงการ                                                                         1 
 วตัถุประสงคข์องการจดัท าโครงการ                                                                                  2 
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการท าโครงการ                                                                 2 
 
บทท่ี 2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการบัญชี                                                                          3 
 แนวคิดการบญัชี (นิยาม ความหมายของผูแ้ต่งแต่ล่ะท่าน)                                                 4 
 แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจบริการ                                                                                             10 
 การจดัตั้งบริษทัจ ากดัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                  17 
 โครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                                          25                                                                              
 
บทท่ี 3  วิธีการด าเนินงาน                                                                                                              27 
 การจดัตั้งบริษทั                                                                                                                28 
 ขั้นตอนการด าเนินการในการจดัตั้งบริษทัจ ากดั                                                               28 
 การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ                                                                                28 
 การเร่ิมก่อตั้งบริษทัจ าลอง        41 
 หลกัการบนัทึกบญัชี                                                                                                         43 
 วงจรบญัชี                                                                                                                         44 
 ความหมายของรายการคา้                                                                                                 44 



9 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หนา้ 
 

 สมุดบญัชีขั้นตน้                                                                                                               45 
 สมุดบญัชีขั้นปลาย                                                                                                           47 
 สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป                                                                                            47 
 งบทดลอง                                                                                                                         50 
 กระดาษท าการ                                                                                                                 52 
 การปรับปรุงรายการบญัชี                                                                                                 54 
 งบการเงิน                                                                                                                         60 
 งบก าไรขาดทุน                                                                                                                 61 
 งบแสดงฐานะการเงิน                                                                                                       64 
 การปิดบญัชี                                                                                                                      71 
 งบทดลองหลงัปิดบญัชี                                                                                                    72 
 ประเภทของรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                   73 
 รายงานภาษีขาย                                                                                                                73 
 รายงานภาษีซ้ือ                                                                                                                 76 
 ภ.พ. 30                                                                                                                             80 
 
บทท่ี 4  ผลการด าเนินงาน การบันทึกบัญชี                                                                                    81 
 ค าขอจดทะเบียนบริษทั         82 
 กรมพฒันาธุรกิจการคา้                                                                                                   105 
 ภ.พ.01                                                                                                                            106 
 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม                    108 
 โครงสร้างบริษทั                                                                                                            109 
 แผนท่ีตั้งบริษทั                                                                                                               110 
 โลโกบ้ริษทั บิวต้ีฟูล สปา จ ากดั                                                                                     111 
 โปรชวัร์การท่องเท่ียว                    112                                                                                                            
 สมุดรายวนัทัว่ไป – เดือนสิงหาคม                                                                                 128
 รายการปรับปรุง – เดือนสิงหาคม                                                                                   136 
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           หนา้ 
 

การปิดบญัชี – เดือนสิงหาคม                                                                                         137 
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 กระดาษท าการ 8 ช่อง – เดือนสิงหาคม                                                                          168 
 งบก าไรขาดทุน – เดือนสิงหาคม                                                                                    170 
 งบก าไรสะสม                     171 
 งบแสดงฐานะการเงิน – เดือนสิงหาคม                                                                          172 
 งบทดลองหลงัปิดบญัชี – เดือนสิงหาคม                                                                        174 
 รายงานภาษีขาย – เดือนสิงหาคม                                                                                   175 

รายงานภาษีซ้ือ – เดือนสิงหาคม                                                                                     176 
 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)                                                                     177 
 สมุดรายวนัทัว่ไป – เดือนกนัยายน                                                                                 179 
 รายการปรับปรุง – เดือนกนัยายน                                                                                   189 

การปิดบญัชี – เดือนกนัยายน                                                                                         190 
บญัชีแยกประเภทเจา้หน้ีรายตวั – เดือนกนัยายน                                                            191 
บญัชีแยกประเภทลูกหน้ีรายตวั – เดือนกนัยายน                                                            193 

 บญัชีแยกประเภททัว่ไป – เดือนกนัยายน                                                                       196 
 งบทดลอง – เดือนกนัยายน                                                                                             226 
 กระดาษท าการ 8 ช่อง – เดือนกนัยายน                                                                          228 
 งบก าไรขาดทุน – เดือนกนัยายน                                                                                    230 

งบก าไรสะสม – เดือนกนัยายน                                                                                      231 
 งบแสดงฐานะทางการเงิน – เดือนกนัยายน                                                                    232 
 งบทดลองหลงัปิดบญัชี – เดือนกนัยายน                                                                        234 
 รายงานภาษีซ้ือ – เดือนกนัยายน                                                                                     235 
 รายงานภาษีขาย – เดือนกนัยายน                                                                                    236 
 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)                                                                     237 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

หนา้ 
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บทท่ี 1 
 

 
 บทน า  

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 
   ความส าเร็จในการท าธุรกิจใดก็ตาม ตอ้งมีการจดัวางระบบการเงินและการบญัชี 
ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดับแรกของกิจการ  นอกจากจะท าให้เราทราบสถานะของ
กิจการว่ามีผลก าไรขาดทุนหรือไม่ การจดัท าบญัชีและการเงินยงัช่วยให้เราทราบขอ้มูลของกิจการ 
เช่น ทราบจ านวนทรัพยสิ์น หน้ีสิน รายไดต่้าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในปัจจุบนัเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูป้ระกอบการตอ้งวาง
แผนการด าเนินของกิจการให้มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด เพื่อในการพฒันากิจการและเพื่อตดัสินใจใน
การลงทุนดงันั้น ทุกกิจการจึงจ าเป็นตอ้งใชเ้อกสารทางการบญัชีมาเป็นหลกัฐานในการด าเนินงาน
เพื่อยืนยนัรายได ้และค่าใชจ่้าย เพื่อลดการขาดทุนและสามารถช่วยป้องกนัการทุจริตในกิจการได้
อีกดว้ย 
 
   เน่ืองจากในปัจจุบันมีถานประกอบการ และธุรกิจประเภทต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่าง
มากมาย ซ่ึงในการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ นั้น ต่างก็มีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งหวงัหาผลก าไร
ของกิจการ  และการท าธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวนั้นเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ซ่ึงมี
นักท่องเท่ียวจากทั่วทุกมุมโลกเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย และใช้บริการทัวร์น าเท่ียวเป็น
จ านวนมาก จึงเป็นอุตสาหกรรมบริการอย่างหน่ึงท่ีถือว่าท ารายไดใ้ห้กิจการได ้โดยธุรกิจบ ริการ
ดา้นการท่องเท่ียวถือเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่และเติบโตไดอ้ย่างรวดเร็ว อีกทั้ง สร้าง
งาน สร้างอาชีพให้กับประชากรในประเทศ จึงมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็น
อยา่งมาก 
 
   ดงันั้น บริษทั ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั จึงเล็งช่องทางท่ีจะสามารถประกอบธุรกิจ
เก่ียวกบัการบริการทา้งดา้นการท่องเท่ียวดว้ยการน าเท่ียวสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ ไดจ้ากความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีมากขึ้น 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน 
  
 ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัท าโครงการ
ไวด้งัต่อไปน้ี 
       1.2.1  เพื่อศึกษาใหมี้ความรู้ในการท างานเป็นกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ 
       1.2.2  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชี 
       1.2.3  เพื่อใหมี้ความรู้ในการวางแผนดา้นการประกอบธุรกิจ 
       1.2.4  เพื่อศึกษาในการจดัท าเอกสารการประกอบบญัชี 
 
1.3  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 
 
       1.3.1  รู้หลกัการในการท างานเป็นกลุ่มและรู้จกัความสามคัคีในการท างาน 
       1.3.2  สามารถจดัท าระบบบญัชีไดอ้ยา่งแม่นย  าและมีประสิทธิภาพ 
       1.3.3  สามารถจดัตั้งและวางแผนการประกอบธุรกิจเพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพได ้
       1.3.4  สามารถจดัท าเอกสารและขั้นตอนการจดัท าบญัชีไดอ้ยา่งดี 
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บทท่ี 2 
 
 

แนวคิด และทฤษฏีท่ีเกีย่วข้องกบัการบัญชี 
 

           การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบติังานจริงทางดา้นบญัชี  ของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจประเภทบริการ  คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี  
                        
     2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการบญัชี 
                      2.1.1  ความหมายของการบญัชี 
                      2.1.2  ขอ้สมมุติฐานทางการบญัชี 
                      2.1.3  ประโยชนแ์ละวตัถุประสงคข์องการบญัชี 
  2.1.4  รูปแบบของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชี 
               2.2  แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจบริการ 
                      2.2.1  ความหมายของธุรกิจบริการ 
                      2.2.2  ความหมายของคุณภาพการใหบ้ริการ 
     2.2.3  วงจรการปฏิบติังานบญัชี 
      2.3  การจดัตั้งบริษทัจ ากดัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
     2.3.1  การจดัตั้งบริษทัจ ากดั 
     2.3.2  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
               2.4  โครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
       2.4.1  ณฐัสุดา คะอูป และคณะ (2558) ศึกษาเร่ือง บริการท าบญัชีของธุรกิจร้านเช่า 
     การ์ตูน 
       2.4.2  กนกวรรณ ชะอุ่มพนัธ์ และคณะ (2558) ศึกษาเร่ือง บริการท าบญัชีธุรกิจร้าน 
     เคร่ืองส าอาง 
       2.4.3  กุลนฐั แนบเน้ือ และคณะ (2558) ศึกษาเร่ือง บริการท าบญัชีธุรกิจบริการ 
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2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการบัญชี 
 
       2.1.1  ความหมายของการบัญชี 

             
      การบัญชี (Accounting)  หมายถึง  การบัญชีเป็นศิลปะของการจดบันทึกรายการหรือ
เหตุการณ์และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเงินไวใ้นรูปของเงินตรา การจัดหมวดหมู่
รายการเหล่านั้น การสรุปผล รวมทั้งการตีความของผลนั้น (สมาคมผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา)  (American institute of certified public accountants : AICPA) 
                       
      ศาสตราจารย ์W.A  Paton แห่งมหาวิทยาลยัมิซิแกนไดใ้ห้ความหมายของการบญัชีไวว้่า 
การช่วยอ านวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจด าเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน” นักบญัชีจึงมีหน้าท่ีบนัทึก
รายการซ่ึงเกิดขึ้นได้กับหน่วยธุรกิจเฉพาะท่ีสามารถตีค่าเป็นตวัเงินได้รวมทั้งเรียบเรียงจดัแยก
ประเภทวิเคราะห์และรายงานสรุปผลของรายการท่ีเกิดขึ้น 
                                   
                นกับญัชีช่ือ Paul Grady เมธากุล เกียรติกระจายและศิลปะพร ศรีจนัเพชร (2544 : 31 : 40 
; อา้งอิงมาจาก Paul Grady. 1993 : unpaged) ได้ให้ความหมายของการบญัชีไวว้่า การบญัชีเป็น
วิชาการและเป็นหน้าท่ีงานเก่ียวกบการริเร่ิมการและเหตุการณ์ทางการเงิน การตรวจสอบการ
น าเสนอขอ้มูล เหล่านั้นอยางมีหลกัเกณฑ์ตามความตอ้งการของฝ่ายบริหาร และการด าเนินงาน
ของกิจการ เพื่อประโยชน์ในการจดัท ารายงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย  ค า
จ ากดัความ  ดงักล่าว ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชี สรุปได ้ดงัน้ี  
                 1.  การบญัชีเป็นวิชาการและหนา้ท่ี ไม่ใช่ศิลปะ  
                 2.  การบญัชีเป็นกระบวนการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการบริหาร  
                 3.  ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบการเงิน  
                 4.  ขอ้มูลท่ีสรุปไดต้อ้งน ามาจดัท ารายงาน 
 
                ชาตรี สิทธิเดชและคณะ ( 2546 : 5 ) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชีไวว้่า ศิลปะของการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล  จดบนัทึกรายการ การจ าแนกและท าสรุปเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูป
ตวัเงินหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินต่าง ๆ ไวใ้นรูปแบบเงินตรา รวมถึงการจดัหมวดหมู่ 
ของรายการเหล่านั้นผลงานขั้นสุดทา้ยของการบนัทึกบญัชีก็คือการให้ขอ้มูลทางการเงินซ่ึงเป็น
ประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
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                 พจนานุกรมศพัท์เศรษฐศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ( 2555 : 2 ) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการบัญชีไวว้่า การเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนก และสรุปข้อมูลอันเก่ียวกับเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจในรูปตวัเงิน โดยเสนอเป็นรายงานทางการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ
สนใจกิจการ  
                 จากความหมายของการบญัชีท่ีมีนกัวิชาการใหนิ้ยามไวแ้ลว้นั้น สามารถน ามาสรุปไดว้่า 
การบญัชีนั้นหมายถึง วิชาการท่ีใช้ศิลปะในการบนัทึกรายการคา้ชองธุรกิจลงในสมุดตามล าดับ
เหตุการณ์ โดยวิเคราะห์จดัประเภท หมวดหมู่ สรุปผลการด าเนินงานและแสดงฐานะทางเงินของ
กิจการในระยะเวลาหน่ึง 
 
        2.1.2 ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี 
 
        สมมติฐานทางการบญัชี คือ ส่ิงท่ีนักบญัชีก าหนดขึ้น เป็นเสมือนกติกาขั้นพื้นฐานใน
การพฒันาหลกัการบญัชี การท าความเขา้ใจในขอ้สมมติฐานต่าง ๆ จึงเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการ
ตอบค าถามค่ะว่า "ท าไมนักบัญชีจึงมีแนวทางปฏิบัติทางบัญชีในแต่ละเร่ืองดังท่ีปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบนั" ตวัอยา่งของขอ้สมมติฐานทางบญัชี เช่น หลกัราคาตน้ทุน หลกัความระมดัระวงั หลกัการ
จบัคู่รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย หลกัเกณฑเ์งินคา้ง 
      ดงันั้นเม่ือเกิดปัญหาในวิธีปฏิบติัทางบญัชี จึงควรค านึงถึงหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าว
ขา้งตน้ประกอบการพิจารณาก่อนก าหนดแนวทางการตดัสินใจต่อไป ส่ิงท่ีขดัแยง้กบัขอ้สมมติฐาน
ดงักล่าวย่อมไม่ใช้วิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีการท าความเขา้ใจในขอ้สมมติฐานทาง
บัญชีจึงเป็นเร่ืองส าคัญต่อผู ้มีหน้าท่ีในการจัดท าบัญชี และผู ้ใช้ข้อมูลทางบัญชี เพื่ อการ
บริหารธุรกิจและการตดัสินใจ แมห้ลกัการบญัชีเช่น การคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวรจะมีวิธีการ
ปฏิบติัซ่ึงเป็นท่ียอมรับมากกวา่หน่ึงวิธี แต่เหตุผลเบ้ืองหลงัแนวความคิดดงักล่าวย่อมพฒันามาจาก
ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หลกัการจบัคู่รายไดก้บัค่าใชจ่้าย  เป็นตน้ 
 
        2.1.3 ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการบัญชี 
 

1. เพื่อเป็นการบนัทึกเหตุการณ์ทางการคา้ 
2. เพื่อใหเ้จา้ของกิจการไดท้ราบวา่ช่วงเวลานั้น ๆ มีสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของ 
     เจา้ของ อยูเ่ป็นจ านวนเท่าใดและอยา่งไร 
3. เพื่อเป็นปัจจยัหน่ึงประกอบการตดัสินใจในการลงทุนของนกัธุรกิจและประกอบ 
     การตดัสินใจในการบริหารของเจา้ของกิจการ 
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4. เพื่อเป็นการป้องกนัการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพย ์
5. เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย 
6. เพื่อเป็นเคร่ืองมือน ามาใชใ้นการค านวณภาษีท่ีจะตอ้งจ่ายแก่รัฐ 
 

        2.1.4  รูปแบบของธุรกจิท่ีเกีย่วข้องกบัการบัญชี 
   
                   รูปแบบของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีสามารถแบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
                   1.  รูปแบบของธุรกิจแบ่งตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
                   2.  รูปแบบของธุรกิจแบ่งตามลกัษณะของการจดัตั้งตามกฎหมาย 
 
        1.  รูปแบบของธุรกจิแบ่งตามลกัษณะการประกอบธุรกจิ แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท  
             1.1  ธุรกิจบริการ (Service Business) เป็นธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์ในการให้บริการลูกค้า 
โดยได้รับการตอบแทนในรูปของค่าบริการ ต้นทุนธุรกิจคือต้นทุนการให้บริการ เช่น ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจเก่ียวกับการเงินและการธนาคาร ธุรกิจรับท าบัญชี ธุรกิจ
รักษาพยาบาล ธุรกิจเก่ียวกบัการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั ธุรกิจใหบ้ริการความงาม 
             1.2  ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ (Merchandising Business) หรือธุรกิจพาณิชยกรรม เป็นธุรกิจท่ีมี
วตัถุประสงค์ในการซ้ือสินคา้เพื่อจ าหน่ายให้ลูกคา้ หรือเป็นคนกลางในการซ้ือขายสินคา้รายได้
หลักของธุรกิจจึงเป็นรายได้จากการขายสินค้า ต้นทุนของธุรกิจคือต้นทุนสินค้าท่ีขาย เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ ธุรกิจร้านคา้ปลีก ธุรกิจการคา้ส่ง เป็นตน้ 
             1.3  ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing Business) เป็นธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์ในการแปร
รูปหรือผลิตวตัถุดิบให้เป็นสินคา้เพื่อจ าหน่ายให้ลูกคา้ รายได้ของธุรกิจเป็นรายได้จากการขาย
สินคา้ ตน้ทุนของธุรกิจคือตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนขาย เช่น ธุรกิจการผลิตอาหาร ธุรกิจผลิต
เส้ือผา้ส าเร็จรูป ธุรกิจการผลิตรถยนต ์เป็นตน้ 
 

 
 
    
 
 

แผนผงัรูปแบบของธุรกิจแบ่งตามลกัษณะการประกอบอาชีพ 

รูปแบบของธุรกิจ  

ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ ธุรกิจบริการ  
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        2.  รูปแบบของธุรกจิแบ่งตามลกัษณะของการจัดตั้งตามกฎหมาย แบ่งได ้3 ประเภท ดงัน้ี 
             2.1  กิจการเจา้ของคนเดียว (Sole Proprietorship) เป็นการประกอบการท่ีมีผูล้งทุนคนเดียว
และควบคุมการด าเนินงานเองทั้งหมด ไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนมาก ธุรกิจรูปแบบน้ีมกัมีขนาด
เล็กกว่าธุรกิจรูปแบบอ่ืน เช่น ร้านคา้รายย่อย ร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่ง ส านักงานผูป้ระกอบวิชาชีพ
อิสระ เป็นตน้ 

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

ทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ ส่วน
กิจการท่ีไม่มีท่ีตั้ งแน่นอน เช่นหาบเร่ รถเข็น 
ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งจดทะเบียน 

3.  ทุนของกิจการ เงินทุนส่วนใหญ่มาจากสินทรัพยส่์วนตัวของ
เจา้ของกิจการ 

4.  ขนาดของกิจการ ส่วนใหญ่มกัมีขนาดเลก็ 
5.  การบริหารงาน เจา้ของกิจการมีอ านาจในการบริหารงานเพียง

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

  2.2   ห้างหุ้นส่วน (Partnership) เป็นการประกอบการท่ีมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงท า
สัญญากันเพื่อประกอบธุรกิจโดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งปันก าไรท่ีได้จากกิจการท่ีท านั้ น ห้าง
หุน้ส่วนแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
          2.2.1  ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) คือห้างหุ้นส่วนประเภทท่ีผูเ้ป็น
หุ้นส่วนทุกคนตอ้งรับผิดชอบร่วมกนัในหน้ีสินทั้งส้ินของห้างโดยไม่จ ากดัจ านวน จะจดทะเบียน
หรือไม่ก็ได ้ถา้จดทะเบียนจะตอ้งใช้ค  าว่า “ ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ” (Registered Ordinary 
Partnership) 
          2.2.2  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (Limited Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทท่ีมีผูเ้ป็น
หุ้นส่วนอยู่ 2 ประเภท ไดแ้ก่ ห้างหุ้นประเภทจ ากดัความรับผิดชอบ ซ่ึงมีสิทธิในการบริหารงาน
ของห้าง และห้างหุ้นประเภทไม่จ ากดัความรับผิดชอบ ซ่ึงมีสิทธิในการบริหารงานของห้าง ห้าง
หุน้ส่วนจ ากดัจะตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
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ลกัษณะของหา้งหุน้ส่วน 
1.  จ านวนผูล้งทุน 2 คน 
2.  การก่อตั้ง จดัตั้งง่าย แต่มีขั้นตอนและความยุ่งยากมากกว่า

กิจการเจา้ของคนเดียว กรรีท่ีเป็นห้างหุ้นส่วน
สามญัจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได ้ถา้
เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัดตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมาย 

3.  ทุนของกิจการ เงินทุนส่วนใหญ่มาจากผูเ้ป็นหุ้นส่วน ถ้าไม่
เพียงพอ ก็อาจกูย้มืเงินไดง้่าย 

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

ไดบุ้คคลธรรมดา ถา้เป็นห้างหุ้นส่วนสามญันิติ
บุคคล และหา้งหุน้ส่วนสามญัจ ากดัเสียภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 

8.  การเลิกกิจการ ส้ินสุดเม่ือผูเ้ป็นหุน้ส่วนคนใดตาย ลม้ละลาย 
 
 
 
   
 
 
 
 

                              แผนผงั 
 
 
 
 

รูปแบบธุรกิจประเภทกิจการหา้งหุน้ส่วน 

หา้งหุน้ส่วน 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนสามญั 

ไม่จดทะเบียน ตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติ

บุคคล 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

(หา้งหุน้ส่วนสามญันิติ

บุคคล) 
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             2.3 บริษทัจ ากดั (Limited Company) เป็นการประกอบการท่ีแบ่งเป็นเงินทุนออกเป็นกุ้น
แต่ละหุน้มีมูลค่าเท่า ๆ กนั ผูถื้อหุ้นต่างรับผิดจ ากดัไม่เกินจ านวนเงินท่ีตนยงัไม่ส่งครบมูลค่าหุ้นท่ี
ตนถือและจะตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
                   การด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายตอ้งท าในนามบริษทัจ ากดัเพราะถือเป็นนิติบุคคล
แยกต่างหากเจา้ของ ซ่ึงเรียกว่า “ ผูถื้อหุ้น ” ผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิโดยตรงในการด าเนินงานของบริษทั 
แต่มีสิทธิออกเสียงเลือกคณะกรรมการบริหารงาน ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเรียกว่าเงิน
ปันผล (Dividends) 
                   บริษทัจ ากดัแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
                   2.3.1  บริษทัมหาชนจ ากดั (Public Company Limited) คือ บริษทัประเภทซ่ึงตั้งขึ้นดว้ย
ประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผูถื้อหุ้นมีความรับผิดไม่เกินจ านวนเงินคา้หุ้นท่ีตอ้ง
ช าระ มีผูถื้อหุ้นตั้งแต่ 115 คนขึ้นไป ไม่มีการก าหนดจ านวนทุนจดทะเบียนขั้นต ่าไวท้หุ้นของ
บริษทัมหาชนจ ากัดแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากนั ตอ้งช าระค่าหุ้นคร้ังเดียวเต็มมูลค่าหุ้น และตอ้งจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์
                     2.3.2  บริษทัเอกชนจ ากดั (Private Company Limited) คือ ประเภทซ่ึงตั้งขึ้นโดยการ
แบ่งทุนเป็นหุ้น แต่ละหุ้นท่ีมีมูลค่าเท่า ๆ กนั มูลค่าหุ้นจะตอ้งไม่ต ่ากว่าหุ้นละ 5 บาท ผูถื้อหุ้นต่าง
รับผิดไม่เกินจ านวนเงินท่ีตนยงัใชไ้ม่ครบมูลค่าท่ีตนถือ มีผูถื้อหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และเรียกเก็บ
เงินค่าหุน้อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 มูลค่าหุน้ 
 
     ลกัษณะของบริษทัจ ากดั 

  1. จ านวนผูล้งทุน  3 คนขึ้นไป 
 2. การก่อตั้ง  มีความยุ่งยากมากและส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย

มากกว่าธุรกิจรูปแบบอ่ืน และตอ้งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล 

  3. ทุนของกิจการ  สามารถหาเงินทุนไดม้าก และขยายทุนได้ง่าย
โดยการออกหุน้ 

     4. ขนาดของกิจการ  มีขนาดใหญ่กวา่ธุรกิจรูปแบบอ่ืน 
 5. การบริหารงาน  บริหารงานโดยคณะกรรมการบริษทั 
     6. การแบ่งก าไร  แบ่งก าไรให้ผูถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผล หรือ

อาจสะสมไวเ้พื่อการขยายงานหรือเพื่อการอ่ืน 
     7. การเสียภาษี  เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
     8. การเลิกกิจการ เม่ือจดทะเบียนเลิกบ ริษัท  ห รือศาลสั่ งให้

ลม้ละลาย 
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2.2  แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิบริการ 
 
       2.2.1 ความหมายของธุรกจิบริการ 
                ธุรกิจบริการท่ีเร่งรัดการเปิดเสรี ซ่ึงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดด้ าเนินการส่งเสริมพฒันา
อยู่ ได้แก่ ธุรกิจดูแลผูสู้งอายุ สปา นวดเพื่อสุขภาพ ร้านอาหาร ภตัตาคาร การบริการท่ีพกั และ
ธุรกิจบริหารทรัพยสิ์น โดยกรมไดส้ร้างเกณฑม์าตรฐานคุณภาพธุรกิจขึ้น โดยใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การตรวจสอบระดับคุณภาพการบริหารจดัการธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจพฒันาเขา้สู่เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ ซ่ึงหากธุรกิจบริการเหล่าน้ีสามารถพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการให้เป็นระบบก็จะ
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพมาตรฐานของตนเองให้สนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง  
                 เน่ืองจากธุรกิจบริการเป็นธุรกิจท่ีไม่มีตวัตนสินคา้สัมผสัไม่ได ้คุณภาพของการบริการ
จะเป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้าหรือไม่นั้ นขึ้ นอยู่กับการปฏิบัติของผูบ้ริหารท่ีต้องมาทราบความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีอยู่อย่างไม่จ ากัด ซ่ึงแต่ละรายก็มีความพึงพอใจแตกต่างกันออกไป  เช่น 
ลูกคา้ท่ีมาแต่งหน้ามีความตอ้งการหลายแบบโดยแต่ละแบบน้ีจะตอ้งให้เขา้กบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ 
       2.2.2 ความหมายของคุณภาพการให้บริการ 
      คุณภาพการให้บริการ เป็นการให้บริการท่ีมากกว่าหรือตรงกับความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นเร่ืองของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นเลิศของการ
บริการในลกัษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู้ ผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการกลุ่มน้ี ช่วยให้
เห็นว่า การประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผูบ้ริโภคเป็นไปในรูปแบบของการ
เปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีต่อบริการท่ีคาดหวงัและการบริการตามท่ีรับรู้ว่ามีความสอดคล้องกัน
เพียงไร ขอ้สรุปท่ีน่าสนใจประการหน่ึงก็คือ การให้บริการท่ีมีคุณภาพนั้นหมายถึง การใหบ้ริการท่ี
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการหรือผูบ้ริโภคอย่างสม ่าเสมอ ดงันั้น ความพึงพอใจต่อ
การบริการ จึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการท าให้เป็นไปตามความคาดหวงัหรือการไม่เป็นไป
ตามความคาดหวงัของผูบ้ริโภคนัน่เอง        
       2.2.3 วงจรบัญชีของธุรกจิบริการ 

   วรจรการปฏิบัติงานบัญชี หมายถึง ล าดับขั้นตอนการจัดท าบัญชีเร่ิมจากการบันทึก
เอกสารรายการคา้ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นของกิจการลงสมุดบญัชีและสรุปผลรายงานทางการเงินของแต่
ละรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงในแต่ละงวดบัญชี นักบัญชีตอ้งท างานแต่ละขั้นตอนซ ้ ากันทุกรอบ
ระยะเวลาบญัชี เพื่อวตัถุประสงค์ให้ได้ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินเพื่อใช้ในการ
วางแผนและการตดัสินใจของธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานบัญชีตามวงจรบัญชีมีดังนี้ 
1. การวิเคราะห์รายการคา้ (Business Transaction Analysis) 
2. การบนัทึกรายการในสมุดบญัชีขั้นตน้  (Book of Original Entry) 
3. การผา่นรายการจากสมุดบญัชีขั้นตน้ ไปยงัสมุดบญัชีขั้นปลาย (Ledger) 
4. การปรับปรุงรายการ (Adjusting Entry) 
5. การจดัท างบการเงิน (Preparing Financial Statement) 
6. การปิดบญัชี (Closing Entry)  
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แผนภูมิวงจรบัญชี 

(ภาพท่ี 1) 

 

 

รายการคา้ 

ท างบทดลองเพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้ง 

ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท 

บนัทึกรายการคา้ในสมุดขั้นตน้ 

ปรับปรุงบญัชี 

ท ากระดาษท าการ 8 ช่อง 

ปิดบญัชี 

ท างบทดลองหลงัปิดบญัชี 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 
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1 .  รายการค้า  (Business Transactions) ห รือรายก ารท างบัญ ชี  (Accounting 
Transaction) หมายถึง รายการท่ีก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนหรือโอนส่ิงท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราระหวา่ง
กิจการกบับุคคลต่าง ๆ ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของเอกสาร 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 

 
2.  การวิเคราะห์รายการคา้ หมายถึง เม่ือมีรายการคา้เกิดขึ้น จะตอ้งวิเคราะห์รายการ

คา้ว่ามีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของอย่างไร กล่าวคือ ท าให้สินทรัพย ์
หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเพิ่มขึ้นหรือลดลง จุดประสงค์ของการวิเคราะห์รายการคา้คือ ท าให้
ทราบวา่ตอ้งเดบิตและเครดิตบญัชีอะไร 

 
3.  การบนัทึกรายการคา้ในสมุดขั้นตน้ หมายถึง เม่ือวิเคราะห์รายการคา้แลว้ ขั้น

ต่อไปคือ บันทึกบัญชีในสมุดขั้นต้น ซ่ึงสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจแต่ละ
ประเภท สมุดขั้นตน้หรือสมยดุรายวนัแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
  

       3.1  สมุดรายวนัทัว่ไป (General Journal) ใช้บนัทึกรายการคา้ได้ทุกประเภท 
การใชส้มุดรายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียวมีขอ้จ ากดั คือ ถา้กิจการมีรายการคา้เกิดขึ้นมากจะตอ้งผ่าน
รายการไปยงับญัชีแยกประเภททุกคร้ัง ซ่ึงยุ่งยากและไม่สะดวกต่อการคน้หาขอ้ผิดพลาด ดงันั้น 
การใชส้มยดุรายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียวจึงเหมาะส าหรับกิจการท่ีมีรายการคา้ไม่มาก 

  
                  3.2  สมุดรายวนัเฉพาะ (Special Journal) เป็นสมุดขั้นต้นประเภทหน่ึงท่ีใช้
บนัทึกรายการคา้เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รายการคา้ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัจะน ามาบันทึกไวใ้น
สมุดขั้นตน้เล่มเดียวกนั เหมาะส าหรับกิจการท่ีมีรายการคา้เกิดขึ้นมาก การบนัทึกรายการคา้ใน
สมุดรายวนัเฉพาะจะท าให้ประหยดัเวลาในการผา่นไปบญัชีแยกประเภท เพราะจะผา่นยอดรวมไป
ลงบญัชีแยกประเภทในวนัส้ินเดือน แทนท่ีจะผา่นไปบญัชีแยกประเภททุกรายการและทุกวนั  
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             3.2.1  สมุดรายวนัรับเงิน (Cash Receipts Journal) คือ สมุดบันทึกรายการ
ขั้นต้นเก่ียวกับการรับเงินสดของกิจการ คือเป็นสมุดรายวนัเฉพาะเล่มหน่ึง ใช้เก่ียวกับรับเงิน
เท่านั้น ไม่ว่าจะรับเงินสดหรือเช็คก็ตาม เม่ือน าเช็ค ธนาณัติหรือ ดราฟต์ไปฝากธนาคาร ก็จะ
บนัทึกการจ่ายเงินสดเอกสารท่ีประกอบการบนัทึกบญัชี คือ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดรวมทั้งรับ
เช็คของลูกคา้เพื่อน าฝากธนาคาร การน าเงินฝากธนาคาร และการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุด
รายวนัรับเงินจะบนัทึกรายการโดย เดบิต เงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดจ่ายเท่านั้นในวนัส้ิน
เดือนบญัชีทุกบญัชี จะรวมยอดและผ่านรายการแยกประเภททัว่ไปคร้ังเดียว ส่วนลูกหน้ีรายบุคคล
จะตอ้งผ่านบญัชีแยกประเภทย่อยลูกหน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกในช่องบญัชีอ่ืน ก็ตอ้งผ่านไป
บญัชีแยกประเภททนัทีดา้นเครดิตตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการขึ้น และใส่เลขท่ีบญัชีในช่องเลขบญัชี 
   
                           3.2.2  สมุดรายวนัจ่ายเงิน (Cash Payment Journal) สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้
ท่ีเก่ียวกบัการจ่ายเงินทุกกรณีไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค  เหมาะส าหรับกิจการขนาดใหญ่ท่ีมี
รายการคา้เป็นจ านวนมาก  หลกัการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัจ่ายเงินจะเหมือนกบัการบนัทึก
รายการในสมุดรายวนัรับเงิน การน าเงินฝากธนาคารและการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนั
จ่ายเงินจะบนัทึกรายการท่ีเครดิตเงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดรับเท่านั้น ในวนัส้ินเดือน
บญัชีจะรวมยอดรวมและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทยอ่ยเจา้หน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกใน
ช่องบญัชีอ่ืนก็ตอ้งผ่านไปบญัชีแยกประเภททนัทีดา้นเดบิต ตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการขึ้นและใส่เลขท่ี
บญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี 
 การเลือกใช้สมุดข้ันต้นหรือสมุดรายวัน มีวิธีปฏิบัติดังนี ้
 1.  กรณีท่ีกิจการใชส้มุดรายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียว สามารถบนัทึกรายการคา้
ไดทุ้กประเภทและทุกรายการ 
 2.  กรณีท่ีกิจการใชส้มุดรายวนัเฉพาะและสมุดรายวนัทัว่ไป สมุดรายวนัทัว่ไป
ใชบ้นัทึกรายการดงัต่อไปน้ี  
  2.1  รายการเปิดบญัชี 
  2.2  รายการปรับปรุงบญัชี 
  2.3  รายการแกไ้ขขอ้มูลผิดพลาด 
  2.4  รายการปิดบญัชี 
  2.5  รายการอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถบนัทึกในสมุดรายวนัเฉพาะได ้
 4.  การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท หมายถึง เม่ือบันทึกรายการค้าในสมุด
ขั้นตน้แลว้ ขั้นต่อไปให้น ารายการคา้ท่ีบนัทึกไวแ้ลว้นั้นไปลงบญัชีในสมุดแยกประเภท ซ่ึงเรียกว่า 
“การผา่นรายการ” (Posting) สมุดแยกประเภท แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 
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 4.1  สมุดแยกประเภททั่วไป (General Ledger) เป็นท่ีรวมของบัญชีแยก
ประเภททุกบญัชี ไดแ้ก่ บญัชีแยกประเภทสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย
รวมกนัเป็นประเภท ๆ ไป เช่น 
   4.1.1  บญัชีแยกประเภทสินทรัพย ์ไดแ้ก่ บญัชีเงินสด บญัชีเงินฝาก 
                                        ธนาคาร บญัชีลูกหน้ี บญัชีรถยนต ์บญัชีอุปกรณ์ส านกังาน ฯลฯ ซ่ึงใช ้
                                        เลขท่ีบญัชีขึ้นตน้ดว้ยเลข 1 
   4.1.2  บญัชีแยกประเภทหน้ีสิน ไดแ้ก่ บญัชีเจา้หน้ี บญัชีเบิกเกินบญัชี 
                                        ธนาคาร บญัชีเงินกู ้ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีขึ้นตน้ดว้ยเลข 2 
   4.1.3  บญัชีแยกประเภทหน้ีสิน ไดแ้ก่ บญัชีทุน บญัชีถอนใชส่้วนตวั  
                                        ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีขึ้นตน้ดว้ยเลข 3 
   4.1.4  บญัชีแยกประเภทรายได ้ไดแ้ก่ บญัชีรายไดค้่าบริการ รายไดค้่าเช่า  
                                        รายไดเ้บด็เตลด็ ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีขึ้นตน้ดว้ยเลข 4 
   4.1.5  บญัชีแยกประเภทค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ บญัชีเงินเดือน บญัชีค่าแรง  
                                        บญัชีค่าเช่า บญัชีค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีขึ้นตน้ดว้ยเลข 5 
.    
  4.2  สมุดแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) เป็นท่ีรวมของบญัชีย่อยท่ีใช้
ประกอบยอดบัญชีในสมุดแยกประเภททั่วไป เช่น สมุดแยกประเภทลูกหน้ี สมุดแยกประเภท
เจา้หน้ี เป็นตน้ 
 5.  การจดัท างบทดลอง (Trial Balance) หมายถึง งบท่ีท าขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้ง
ของการบันทึกบัญชี แต่การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวนั ทั่วไป การผ่านรายการ จากสมุด
รายวนัทัว่ไป ไปบญัชีแยกประเภท และการหายอดคงเหลือดว้ยดินสอ  จากรายการคา้ทุกรายการ  
ผลรวมดา้นเดบิต ของทุกบญัชี ควรจะตอ้งเท่ากบัผลรวมดา้นเครดิตของทุก ๆบญัชี   หลงัจากจาก
ผ่านรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไป ไปยงับญัชีแยกประเภทแลว้ ขั้นต่อไปคือการหายอดคงเหลือ
ของบญัชีแยกประเภท 

 โดยทั่วไปนิยม หาด้วยดินสอ  (Pencil Footing)  เพื่อป้องกันการผิดพลาดและหาก
ตอ้งการแกไ้ขก็จะท าไดโ้ดยสะดวก 
 6.  การจดัท ากระดาษท าการ หมายถึง ในกรณีท่ีกิจการมีบญัชีต่าง ๆ เป็นจ านวน
มาก และในวนัส้ินงวดบญัชี กิจการจ าเป็นตอ้งจดัท ารายการปรับปรุงบญัชี รายการปิดบญัชี และ
จดัท างบการเงิน การจดัท างบการเงินจากยอดคงเหลือตามงบทดลองโดยตรงอาจไม่สะดวก ดงันั้น 
กิจการซ่ึงควรจดัท ากระดาษท าการ (Working Paper) เพื่อช่วยให้การจดัท ารายการปรับปรุงบญัชี 
รายการปิดบญัชี และจดัท างบการเงินต่าง ๆ สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยอาจจดัท ากระดาษท าการ 6 
ช่อง 8 ช่อง หรือ 10 ช่อง 
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 7. การปรับปรุงบญัชี (Adjusting Entries) หมายถึง รายการท่ีบนัทึก ณ วนัส้ินงวด
บญัชี เพื่อให้บัญชีสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีนั้น ๆ 
ถูกตอ้ง การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีจ าบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไปก่อนท าการปิดบญัชีและท า
งบการเงิน 
 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 เม่ือกิจการได้บันทึกรายการปรับปรุงบญัชีบญัชีต่าง ๆ 
แลว้ขั้นต่อไปก็คือ การบนัทึกรายการปิดบญัชี (Closing Entries) ดงัน้ี 
  8.1  การปิดบญัชีรายได ้และค่าใชจ่้ายเขา้บญัชีก าไรขาดทุน 
  8.2  การปิดบญัชีก าไรขาดทุนขึ้นอยูก่บัรูปแบบของกิจการ 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 
งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ตอ้งไม่เกิน 1 ปี   เพื่อวดัผล
การด าเนินงานของกิจการว่ามีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายได้
มาหักค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดห้ักค่าใช้จ่ายแลว้จะเป็นก าไรสุทธิ 
(Net Income or Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) เท่าใด  
                                    รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) หรืองวดบัญชี (Fiscal Period) 
ปกติจะ 12 เดือน แต่กิจการอาจจะแสดงว่างวดละ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได้ แต่เพื่อ
ประโยชน์ในการเสียภาษีก็จะใชง้วดบญัชี 1 ปี 
            ในงบก าไรขาดทุนจะแสดงรายได้ (Revenues) และค่าใช้จ่าย (Expenses) 
การค านวณก าไรขาดทุนของกิจการจะท าไดโ้ดยการน ารายไดแ้ละค่าใชจ่้ายมาเปรียบเทียบกนั ถา้
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่าก าไรสุทธิ (Net Profit) ถา้รายไดต้ ่าค่าใช้จ่ายเรียกว่า ขาดทุนสุทธิ 
(Net Loss)  
                             9.2  งบแสดงฐานะทางการเงิน(Statement of Financial Position) หรืองบดุล
(Balance Sheet)เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินของกิจกรณีวนัส้ินงวดว่า
กิจการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งส้ินเป็นจ านวนเท่าใดประกอบดว้ยรายการใดบา้งและคงเหลือเป็น
เงินทุนสุทธิหรือส่วนของเจา้ของกิจการเป็นจ านวนทั้งส้ินเท่าใดการจดัท างบแสดงฐานะการเงินจะ
อาศยัหลกัความสัมพนัธ์ของสมการบัญชีคือสินทรัพยท์ั้งส้ินจะตอ้งเท่ากับยอดรวมของหน้ีสิน
ทั้งส้ินและทุนเสมอ (งบการเงินน้ีจึงเรียกอีกอยา่งวา่“งบแสดงฐานะการเงิน”) 
 โดยสมการบญัชีจะแสดงสินทรัพยไ์วท้างด้านซ้ายมือและแสดงแหล่งท่ีมาของสินทรัพย์
คือหนีส้ินและทุนหรือส่วนของเจา้ของไวท้างดา้นขวามือของสมการและยอดรวมจ านวนเงินทั้ง
สองด้านจะต้องเท่ากันฐานะการเงินของกิจการจึงพิจารณาได้จากส่วนเกินของสินทรัพย์ท่ีมี
มากกวา่หนีส้ินซ่ึงเรียกวา่“ทุน” หรือ“ส่วนของเจ้าของ”  
 
2.3  การจัดตั้งบริษัทจ ากดัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
   
       2.3.1  การจัดตั้งบริษัทจ ากดั 

         ขั้นตอนการด าเนินการในการจดัตั้งบริษทัจ ากดัท าได ้2 วิธี ดงัน้ี 
                 1.  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 2 ขั้นตอน คือ 
                      1.1  การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 
                      1.2  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั 
                 2.  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั ภายในวนัเดียว 
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                 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 2 ขั้นตอน 
                 ขั้นตอนท่ี 1 การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ  
                 1.  การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ มีขั้นตอนดงัน้ี 
                      1.1  จองช่ือนิติบุคคลทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยใหล้งทะเบียนไดท่ี้  
                      www.dbd.go.th โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกบัการจองช่ือนิติบุคคลของหา้งหุ้นส่วนจด 
                      ทะเบียน 
                      1.2  เม่ือไดรั้บอนุญาตใหใ้ชช่ื้อแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการอยา่งนอ้ย 3 คน เขา้ช่ือกนัจดัท า 
                      หนงัสือบริคณห์สนธิ 
                             ผูเ้ร่ิมก่อการจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
                             1.2.1  เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได ้
                             1.2.2  มีอายตุั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป 
                             1.2.3  ตอ้งจองซ้ือหุน้อยา่งนอ้ยคนละ1 หุน้ 
                      1.3  ผูเ้ร่ิมก่อการยืน่จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 วนั  
                      นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนอนุญาตใหจ้องช่ือนิติบุคคล 
                 2. ขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 
                      2.1  ช่ือบริษทั (ตามท่ีไดจ้องช่ือไว)้ 
                      2.2  วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัท่ีจะประกอบกิจการคา้ 
                      2.3  ท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ 
                      2.4  ทุนจดทะเบียน จ านวนหุน้ มูลค่าหุน้ จะตอ้งแบ่งเป็นหุน้ ๆ มีมูลค่าหุน้ 
                      เท่า ๆ กนั (มูลค่าหุน้ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 5 บาท) 
                      2.5  ช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุอาชีพ และจ านวนหุน้ท่ีผูเ้ร่ิมก่อการจองซ้ือไว ้
                      2.6  ช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุสัญชาติ ของพยาน 2 คน 
                 3.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 
                      3.1  ค  าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั (แบบ บอจ.1) 
                      3.2  หนงัสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) 
                      3.3  แบบวตัถุประสงค ์(แบบ ว.) 
                      3.4  แบบจองช่ือนิติบุคคล 
                      3.5  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูเ้ร่ิมก่อการทุกคน 
                      3.6  ส าเนาหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ 
                      3.7  หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยืน่ขอจดทะเบียนไดด้ว้ย 
                      ตนเอง) 
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                      ขั้นตอนท่ี 2  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั  
                      1. การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั มีขั้นตอนดงัน้ี 
                          1.1  ผูเ้ร่ิมก่อการจดัใหมี้การจองซ้ือหุน้ทั้งหมด 
                          1.2  เม่ือมีการซ้ือหุน้ทั้งหมดแลว้ใหผู้เ้ร่ิมก่อการออกหนงัสือนดัประชุมผูเ้ขา้ช่ือ 
                          ซ้ือหุน้เพื่อประชุมจดัตั้งบริษทัการออกบริษทัการออกหนงัสือนดัประชุมจะตอ้ง 
                          ห่างจากวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั  
                          1.3  ประชุมผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้เพื่อจดัตั้งบริษทั  
                          1.4  ผูเ้ร่ิมก่อการมอบหมายกิจการงานทั้งหมดใหแ้กคณะกรรมการท่ีไดรั้บการ 
                           แต่งตั้งจากท่ีประชุม 
                          1.5  คณะกรรมการเรียกเก็บค่าหุน้จากผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ อยา่งนอ้ยร้อยละ 25  
                           ของมูลค่าหุ้น 
                          1.6  เม่ือเก็บค่าหุน้ไดค้รบแลว้ ใหก้รรมการผูมี้อ านาจจดัท าค าขอจดทะเบียนจดั 
                           ตั้งบริษทัแลว้ยืน่จดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
                           การยืน่จดทะเบียนจะตอ้งใหก้รรมการผูมี้อ านาจเป็นผูล้งลายมือช่ือในค าขอจด
ทะเบียนและตอ้งยืน่จดทะเบียนภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมจดัตั้งบริษทั ถา้ไม่จดทะเบียน
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวจะท าใหก้ารประชุมตั้งบริษทัเสียไป หากต่อไปตอ้งการจดทะเบียนตั้ง
บริษทัจะตอ้งด าเนินการจดัประชุมผูจ้องซ้ือหุน้ใหม่ 
                      2.  ขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั 
    2.1  จ านวนทุน (ค่าหุ้น) ท่ีเรียกช าระแลว้ อยา่งนอ้ย ร้อยละ 25 ของทุน 
                           จดทะเบียน 
    2.2  ช่ือ ท่ีอยู ่อายขุองกรรมการ 
    2.3  รายช่ือหรือจ านวนกรรมการท่ีมีอ านาจลงช่ือแทนบริษทั (อ านาจกรรมการ) 
    2.4  ท่ีตั้งส านกังานใหญ่แห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู ่ณ จงัหวดัใด) 
    2.5  ช่ือ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 
    2.6  ช่ือ ท่ีอยู ่สัญชาติ และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละคน 
    2.7  ขอ้บงัคบั (ถา้มี) 

2.8   ตราส าคญัขงบริษทั 
                      3.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 
    3.1  ค  าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั (แบบบอจ.1) 
    3.2  แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษทัจ ากดั 
    3.3  รายการจดทะเบียนจดัตั้ง (แบบบอจ.3) 
    3.4  รายละเอียดกรรมการ (แบบก0) 
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    3.5  บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (แบบบอจ.5) 
    3.6  ส าเนาหนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั 
    3.7  ส าเนารายงานการประชุมตั้งบริษทั 
    3.8  ส าเนาขอ้บงัคบั 
    3.9  หลกัฐานการช าระค่าหุน้ท่ีบริษทัออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

    3.10  กรณีบริษทัจ ากดัมีผูถื้อหุน้เป็นคนต่างดา้วถือหุน้ในบริษทัจ ากดัไม่ถึงร้อย 
             ละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษทัจ ากดัไม่มีคนต่างดา้วเป็นผูถื้อหุ้นแต ่
             คนต่างดา้วเป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามหรือร่วมลงนามผกูพนับริษทั ใหส่้ง 
             เอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให ้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผูถื้อ 
             หุน้ท่ีมีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบค าขอจดทะเบียน โดยเอกสารดงักล่าวตอ้ง 
             แสดงจ านวนเงินท่ีสอดคลอ้งกบัจ านวนเงินท่ีน ามาลงหุน้ของผูถื้อหุ้นแต่ละราย 

    3.11  แบบสสช.1 จ านวน 1 ฉบบั 
    3.12  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีส าคญับริเวณใกลเ้คียง 
    3.13  ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการทุกคน 
    3.14  ส าเนาหลกัการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ (ถา้มี) 
 
    3.15  หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยืน่ขอจดทะเบียนได ้
                           ดว้ยตนเอง) 
    ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งใหผู้ข้อจดทะเบียนอยา่ง
นอ้ยหน่ึงคนรับรองความถูกตอ้ง ยกเวน้ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือ
ช่ือผูข้อจดทะเบียน ใหผู้เ้ป็นเจา้ของบตัรหรือผูข้อจดทะเบียนอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นผูล้งลายมือช่ือ 
                      4.  ช่องทางการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั 
    4.1  ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนไดท่ี้ส่วน 
                           จดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้ 
                           ทั้ง 6 เขต  
    4.2  ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูจ่งัหวดัอ่ืน ยืน่จดทะเบียนไดท่ี้ส านกังานพฒันา 
                           ธุรกิจการคา้จงัหวดัท่ีบริษทัมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ 
    4.3  ยืน่จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตท่ีเวบ็ไซต ์www.dbd.go.th 
 
 
 
 

http://www.dbd.go.th/
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การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากดัภายในวันเดียว 

 ในการจดัตั้งบริษทั ถา้ไดด้ าเนินการทุกขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีผู ้

เร่ิมก่อการจัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจด

ทะเบียนจดัตั้งบริษทัไปพร้อมกนัภายในวนัเดียวก็ได ้

 1.  ผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกนัจดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิ  

 2.  จดัใหมี้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ครบตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัจะจดทะเบียน 

 3.  ประชุมจดัตั้งบริษทั (โดยไม่ตอ้งออกหนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั) เพื่อพิจารณา

กิจการต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1108 โดยผูเ้ร่ิมก่อการแลละผูเ้ขา้ช่ือ

ซ้ือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม และผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ข้าช่ือซ้ือหุ้นทุกคน ให้ความเห็นชอบใน

กิจการท่ีไดป้ระชุมกนันั้น 

 4.  ผูเ้ร่ิมก่อการไดม้อบกิจการทั้งปวงใหแ้ก่กรรมการบริษทั 

 5.  กรรมการไดเ้รียกให้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น ใชเ้งินค่าหุ้น โดยจะเรียกคร้ังเดียวเต็มมูลค่า

หรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น และผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นทุกคนได้ช าระเงินค่าหุ้นเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากดัภายในวันเดียว 

(ภาพท่ี 2 ) 

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากดั (ภายในวันเดียว) 

ผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 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 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (Value Added Tax)หรือVAT หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากฐานของ
มูลค่าสินค้าหรือบริการท่ีเพิ่มขึ้ นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจ าหน่ายสินค้าหรือการ
ใหบ้ริการต่าง ๆ โดยผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีในการจดัเก็บจากผูบ้ริโภคสินคา้ หรือบริการนั้น ๆ 
 ค าว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง มูลค่าของส่วนท่ีเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและ
การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ อาทิ โรงงานผลิตผ้า จะรับด้าย ไหม ฝ้าย เป็นวัตถุดิบและ 
โรงงานผลิตเส้ือส าเร็จรูป จะรับผา้จากโรงงานผลิตผา้เป็นวตัถุดิบในการผลิตเส้ือส าเร็จรูป จะรับ
มูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตดงัน้ี 
 

1 ผู ้ประกอบการท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก าหนดเวลาการจดทะเบียน
ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดงัน้ี 

1.1 ผูป้ระกอบการซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีมีรายรับเกินกวา่  
1,800,000 บาทต่อปี ใหย้ื่นค าขอจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีรายรับเกิน 1,800,000 บาท 
ต่อปี 
     1.2  ผูป้ระกอบการซ่ึงมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้่าไดเ้ตรียมการเพื่อประกอบ
กิจการขายสินคา้หรือให้บริการ ท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อนัเป็นเหตุให้ตอ้งมีการซ้ือ
สินค้าหรือรับบริการท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ก่อสร้างโรงงาน สร้างอาคาร
ส านักงาน หรือติดตั้งเคร่ืองจกัรให้ยื่นค าขอจกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 6 เดือนก่อนวนัเร่ิม
ประกอบกิจการเวน้แต่มีสัญญาหรือหลกัฐานจะด าเนินการก่อสร้างภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 
 2  วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
     การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 
     2.1  ยืน่แบบค าขอ ณ หน่วยจดทะเบียนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
     2.2  ยืน่แบบค าขอผา่นทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.rd.go.th 
 
 3  สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
     ผูป้ระกอบการยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานท่ี
ดงัน้ี 
     3.1  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงาน
สรรพากร พื้นท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
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     3.2  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเพทมหานคร ใหย้ื่น ณ ส านกังาน
สรรพากรพื้นท่ีสาขาท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ และกรณีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีอ าเภอ
หรือก่ิงอ าเภอท่ีกรมสรรพากรมิไดจ้ดัอตัราก าลงัไวใ้ห้ยื่น ณ ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเดิมท่ี
เคยควบคุมพื้นท่ีนั้น 
     3.3  กรณีสถานประกอบท่ีอยู่ในความดูแลของส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ให้ยื่น ณ ส านักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านส านักงานสรรพาก รพื้นท่ี หรือ
ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาสถานประกอบการตั้งอยูก่็ได ้
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (Value Added Tax)หรือVAT หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากฐานของ
มูลค่าสินคา้หรือบริการท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นของการผลิตและจ าหน่ายสินคา้หรือการให้บริการ 
โดยผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีในการจดัเก็บจากผูบ้ริโภคสินคา้ หรือบริการนั้น ๆ 
 ค าว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง มูลค่าของส่วนท่ีเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและ
การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ อาทิ โรงงานผลิตผ้า จะรับด้าย ไหม ฝ้าย เป็นวัตถุดิบและ 
โรงงานผลิตเส้ือส าเร็จรูป จะรับผา้จากโรงงานผลิตผา้เป็นวตัถุดิบในการผลิตเส้ือส าเร็จรูป จะรับ
มูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตดงัน้ี 
 
 1  ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก าหนดเวลาการจดทะเบียน 
     ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดงัน้ี 
     1.1  ผูป้ระกอบการซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา้หรือให้บริการท่ีมีรายรับเกินกว่า 
1,800,000 บาทต่อปี ใหย้ื่นค าขอจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีรายรับเกิน 1,800,000 บาท 
ต่อปี 
     1.2  ผูป้ระกอบการซ่ึงมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้่าไดเ้ตรียมการเพื่อประกอบ
กิจการขายสินคา้หรือให้บริการ ท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อนัเป็นเหตุให้ตอ้งมีการซ้ือ
สินค้าหรือรับบริการท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ก่อสร้างโรงงาน สร้างอาคาร
ส านักงาน หรือติดตั้งเคร่ืองจกัรให้ยื่นค าขอจกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 6 เดือนก่อนวนัเร่ิม
ประกอบกิจการเวน้แต่มีสัญญาหรือหลกัฐานจะด าเนินการก่อสร้างภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 
 2  วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
     การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 
     2.1  ยืน่แบบค าขอ ณ หน่วยจดทะเบียนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
     2.2  ยืน่แบบค าขอผา่นทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.rd.go.th 
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 3  สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
     ผูป้ระกอบการยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานท่ี
ดงัน้ี 
     3.1  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงาน
สรรพากร พื้นท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
     3.2  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเพทมหานคร ใหย้ื่น ณ ส านกังาน
สรรพากรพื้นท่ีสาขาท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ และกรณีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีอ าเภอ
หรือก่ิงอ าเภอท่ีกรมสรรพากรมิไดจ้ดัอตัราก าลงัไวใ้ห้ยื่น ณ ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเดิมท่ี
เคยควบคุมพื้นท่ีนั้น 
     3.3  กรณีสถานประกอบท่ีอยู่ในความดูแลของส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ให้ยื่น ณ ส านักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านส านักงานสรรพากรพื้นท่ี หรือ
ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาสถานประกอบการตั้งอยูก่็ได ้
 
 2.4 โครงงานท่ีเกีย่วข้อง 
  ณัฐสุดา คะอูป และคณะ (2558) ศึกษาเร่ือง บริการท าบัญชีของธุรกิจร้านเช่า

การ์ตูน 

กรณีศึกษา : ร้านบา้นการ์ตูน นางสาวอิงอร งามสมจิตร 

พบว่า เจา้ของกิจการให้ความร่วมมือในการจดัท าบญัชีในคร้ังน้ี เจา้ของกิจการมีความพึงพอใจเป็น

อย่างยิ่งเพราะ ไดท้ราบถึงผลการด าเนินงานแลฐานะทางการเงิน ของเจา้ของกิจการท่ีแทจ้ริงโดยมี

วิธีการท าบญัชีอย่างเป็นขั้นตอนท าให้เจา้กิจการมีการวางแผนทางการเงินและบริหารการเงินของ

ธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณอิงอร งามสมจิตร ไดมี้ความคิดเห็นต่อการบริการท าบญัชี

ของนกัศึกษา อยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการรวมความรู้ในวิชาต่าง ๆ 

และทกัษะวิชาชีพมาประยุกตใ์ชใ้นการท าโครงการและบริการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ

น าวงจรบญัชี 9ขั้น มาประยุกตใ์ชใ้หเ้ขา้กิจการท่ีบริการท าบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ียงัได้

น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีในการจดัท าเอกสารให้ถูกตอ้งตามหลกั

บญัชีมีการน าโปรแกรมมาใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลให้มีความน่าสนใจและมีความเขา้ใจไดง้่ายขึ้น

อีกดว้ย เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ในการจดัท าเอกสาร การน าโปรแกรม Microsoft Word มาใชใ้นการ

จดัพิมพรู์ปเล่มโครงการวิชาชีพให้สวยงามจดัเอกสารใ ห้เป็นระเบียบและจดัเรียงหน้าเอกสารได้

อยา่งสวยงาม 
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 กนกวรรณ ชะอุ่มพันธ์  และคณะ (2558) ศึกษาเร่ือง บริการท าบัญชีธุรกิจร้าน

เคร่ืองส าอาง 

กรณีศึกษา : ร้าน 4 Angles คุณนวธนั โมกขะสมิต 

พบว่าเจา้ของกิจการท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อการรับบริการท าบญัชีโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก ถือไดว้่าการจดัท าโครงการบริการท าบญัชีในคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีวางไว ้ซ่ึงจะเห็น

ได้จากการท างานอย่างมีระบบ ปฏิบัติตามขึ้นตอนอย่างถูกต้อง มีการประสานงานระหว่าง

สถานศึกษาและสมาชิกในกลุ่ม รวมถึงอาจารยท่ี์ปรึกษาและเจา้ของ กิจการให้ความร่วมมือท่ีดีใน

ดา้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการร้านคา้เคร่ืองส าอางโดยผูจ้ดัท าโครงการ สามารถน าความรู้ดา้น

บญัชีไปประยุกตใ์ชใ้นการท าโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้

มีการน าความรู้จากรายวิชากระบวนการจดัท าบญัชีมาประยุกต์ใช้ในการจดัท าเอกสารทางการ

บญัชีอีกดว้ย 

 

 กุลนฐั แนบเน้ือ และคณะ (2558) ศึกษาเร่ือง บริการท าบญัชีธุรกิจบริการ 

กรณีศึกษา : ร้านถ่ายเอกสาร คุณสุจิตา เร่ิมนอ้ย 

พบว่าเจา้ของกิจการท่ีร่วมโครงการบริการท าบญัชีในครั้งน้ีมีความพึงพอใจในอย่างมากเพราะได้

ทราบถึงฐานะทางการเงินท่ีแท้จริงของกิจการท่ีท าอยู่อย่างถูกต้องถูกวิธี ท าให้เจ้าของกิจการ

สามารถบริหารการเงินและส่ิงต่าง ๆ ภายในกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และคุณสุจิตาไดต้อบ 

แบบสอบถามและมีความคิดเห็นต่อการบริการท าบัญชีซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

วตัถุประสงค์ในการให้ความรู้เก่ียวกับวิชาต่าง  ๆ และทักษะวิชาชีพ มาประยุกต์ใช้ในการท า

โครงการและบริการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการออกแบบฟอร์มต่างๆ ในการท าบญัชีคือ

สมุดรายวนัทั่วไป, บัญชีแยกประเภท, งบทดลอง ,กระดาษท าการ 6 ช่อง, งบก าไรขาดทุน,งบ

แสดง 

ฐานะการเงิน, ใบส าคญัรับ, ใบส าคญัจ่าย, ใบเสร็จรับเงิน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานด้าน

บญัชีมาใชใ้นการท าเอกสารให้มีความสวยงามเรียบร้อยและถูกตอ้งตามหลกัวิธี การน าโปรแกรม

Microsoft PowerPoint 2010 มาใชใ้นการน าเสนอขอมู้ลใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขี้นอีกดว้ย 
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บทท่ี 3 
 
 

วิธีด าเนินงาน 
 

 การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบติังานจริงทางดา้นบญัชี  คณะผูจ้ดัท าได้
เลือกประกอบธุรกิจประเภทบริการ โดยจดัตั้งบริษทัจ าลอง คือ บริษทั ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั ซ่ึง
ให้บริการดา้นการท่องเท่ียวละน าเท่ียว โดยมีรายการคา้เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม 
และเดือนกนัยายน  
 คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัจ าลองและบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชี

โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.  บริษทั และระยะเวลา 

2.  การจดัตั้งบริษทัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3.  การเร่ิมก่อการตั้งบริษทัจ าลอง 

4.  การจดัท าบญัชีตามวงจรบญัชี 

 

บริษัทและระยะเวลา 

 บริษัท 

 บริษทั ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั สถานท่ีตั้ง 999 หมู่ 8 ถนนปู่ เจา้สมิงพราย ต าบลส าโรง

กลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10310 บริการดา้นการท่องเท่ียว 

 รอบระยะเวลา 

 จดัท าบญัชีตามวงจรบญัชี เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และเดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2562 
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การจัดตั้งบริษัทและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 
วิธีการจัดจั้งบริษัท 
 
ขั้นตอนการด าเนินการในการจัดตั้งบริษัทจ ากดั มี 2 ขั้นตอน คือ 

 1.  การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 

 2.  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั 

 

ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1.  ผูเ้ร่ิมก่อการจองช่ือนิติบุคคล ให้ผูท่ี้ประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้ นใหม่

ตรวจสอบช่ือท่ีต้องการจองว่า ช่ือดังกล่าวต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือ

คลา้ยคลึงกันกับช่ือท่ีได้จองหรือได้จดทะเบียนไวก่้อนแลว้ หรือขดัระเบียบส านักงานทะเบียน

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

(11) ดว้ยตนเอง และน าใบแจง้ผลการจองช่ือไปประกอบการขอจดทะเบียนต่อไป  

2.  เม่ือไดรั้บอนุญาตให้ใช้ช่ือแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการอย่างน้อย 3 คน เขา้ช่ือกนัจดัท าหนังสือ

บริคณห์สนธิ ผูเ้ร่ิมก่อการจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

                      2.1  เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได ้

                      2.2  มีอายตุั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป 

                      2.3  จะตอ้งจองซ้ือหุน้อยา่งนอ้ยคนละ 1 หุน้ 

 3.  ผูเ้ร่ิมก่อการยืน่จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่

วนัท่ีนายทะเบียนอนุญาตใหจ้องช่ือนิติบุคคล 

 4.  ผูเ้ร่ิมก่อการทุกคนตกลงในหนงัสือบริคณห์สนธิฉบบัน้ีส้ินผล หากไม่ไดจ้ดทะเบียน

จดัตั้งบริษทัภายใน 10 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ  
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ข้อมูลท่ีต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

 การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ ผูข้อจดทะเบียนจะตอ้งเตรียมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี เพื่อ

กรอกในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบการจดทะเบียน คือ 

 1.  ช่ือของบริษทั (ตามท่ีไดจ้องช่ือไว)้  

2.  ท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ (ตั้งอยู ่ณ จงัหวดัใด) 

3.  วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัท่ีจะประกอบกิจการคา้  

4.  ทุนจดทะเบียน จะตอ้งแบ่งเป็นหุน้ๆ มีมูลค่าหุน้เท่าๆ กนั (มูลค่าหุน้จะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 

5 บาท) 

5.  ช่ือ ท่ีอยู ่อาชีพ อาย ุเลขท่ีบตัรประชาชน หรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และ 

จ านวนหุน้ท่ีผูเ้ร่ิมก่อการจองซ้ือไวแ้ละลายมือช่ือของผูเ้ร่ิมก่อการนั้นทุกคน 

6.  ช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุเลขท่ีบตัรประชาชน หรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของพยาน  

2 คน และลายมือช่ือพยานซ่ึงรับรองลายมือช่ือของผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทั 

 

เอกสารหลกัฐานท่ีต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

1.  ค  าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั (แบบ บอจ.1) 

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

3.  แบบวตัถุท่ีประสงค ์(แบบ ว.) 

4.  ใบแจง้ผลการจองช่ือนิติบุคคลท่ียงัไม่หมดอายุ 

5.  แบบขอใชช่ื้อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ(ถา้มี) 

6.  หลกัฐานใหค้วามเห็นชอบในการจดัตั้งบริษทัเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง (ใชเ้ฉพาะในการประกอบธุรกิจท่ีมีกฎหมายพิเศษควบคุม) 

7.  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูเ้ร่ิมก่อการทุกคน  

8.  ส าเนาหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ (ถา้มี)  

9.  หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยืน่ขอจดทะเบียนไดด้ว้ย 

ตนเองก็มอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการแทนโดยท าหนงัสือมอบอ านาจและผนึก 
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หรือช าระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)  

ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งให้ผูข้อจดทะเบียนอย่างนอ้ยหน่ึง

คนรับรองความถูกตอ้ง ยกเวน้ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือผูข้อ

จดทะเบียน ให้ผูเ้ป็นเจา้ของบตัรหรือผูข้อจดทะเบียนอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผูล้งลายมือช่ือรับรอง

ความถูกตอ้ง  

 กรณีการยื่นค าขอจดทะเบียนแบบใชเ้อกสารจดัท าค าขอ แบบพิมพจ์ดทะเบียนสามารถ

Download จาก www.dbd.go.th 

 

ค่าธรรมเนียม 

1.  การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ         500 บาท 

2.  กรณีขอใหนายทะเบียนรับรองเอกสารค าขอจดทะเบียน หนาละ    50 บาท 

 

สถานท่ีจดทะเบียน 

 1.  หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและส านักงานพาณิชย์จังหวดัทั่ว

ประเทศ รวมทั้งส้ิน 87 แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 แห่ง ท่ีกรมพฒันาธุรกิจ

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

พระยา บางนา และแจง้วฒันะ (ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคท่ี

ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั จงัหวดัละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั ในพื้นท่ี

เศรษฐกิจส าคญัอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพทัยา หวัหิน 

และเกาะสมุย ยกเวน้ การขอจดทะเบียนบริษทัท่ีมีวตัถุประสงคป์ระกอบกิจการซ่ึงมีกฎหมายพิเศษ

ควบคุม ไดแ้ก่หลกัทรัพย ์คลงัสินคา้ ห้องเยน็ ไซโล นายหน้าประกนัภยั บริหารสินทรัพย ์ให้ยื่น

ขอจดทะเบียน ณ ส านกังาน บริการจดทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 

1 บริษทัจ ากดัท่ีมีส านกังานแห่งใหญ่ ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ใหท้ าการยืน่ขอ 

จดทะเบียนท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

       2  บริษทัจ ากัดท่ีมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนท่ี

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัซ่ึงหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทันั้น มีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่
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 2.  ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ท่ี

เวบ็ไซต ์https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml 

 

เม่ือจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว กใ็ห้ด าเนินการดังนี้ 

 1.  ผูเ้ร่ิมก่อการจดใหมี้การจองซ้ือหุน้ทั้งหมด 

 2.  เม่ือมีการจองซ้ือหุ้นหมดแลว้ ก็ให้ผูเ้ร่ิมก่อการออกหนังสือนดัประชุมผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น

เพื่อประชุมจดัตั้งบริษทั การออกหนังสือนัดประชุมจะตอ้งห่างจากวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั 

(หรือก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั) 

 3.  จดัประชุมผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้เพื่อจดัตั้งบริษทั 

      3.1  องคป์ระชุมจะตอ้งมีผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน 

ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นทั้งหมดและนับจ านวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของหุ้นทั้ งหมด (จะมอบ

ฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทนก็ได)้ 

      3.2  วาระการประชุม 

   1  รับรองบญัชีรายช่ือฐานะและส านักของผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น พร้อมทั้งจ านวนหุ้นซ่ึง

ต่างคนไดล้งช่ือซ้ือไว ้

   2  พิจารณาตั้งขอ้บงัคบัของบริษทั 

   3  พิจารณาให้สัตยาบนัแก่บรรดาสัญญาซ่ึงผูเ้ร่ิมก่อการไดท้ าไวแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีผู ้

เร่ิมก่อการตอ้งจ่ายในการเร่ิมก่อตั้งบริษทั   

 4.  ผูเ้ร่ิมก่อการมอบหมายกิจการงานทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ี

ประชุม 

 5.  คณะกรรมการเรียกเก็บค่าหุน้จากผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุน้ 

 6.  เม่ือเก็บค่าหุ้นไดค้รบแลว้ ให้กรรมการผูมี้อ านาจจดัท าค าขอจดทะเบียนตั้งบริษทัแลว้

ยืน่จดทะเบียนต่อนายทะเบียน 

 การยื่นจดทะเบียนจะตอ้งให้กรรมการผูมี้อ านาจเป็นผูล้งลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียน

และตอ้งยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนับแต่วนัท่ีประชุมจดัตั้งบริษทั ถา้ไม่จดทะเบียนภายใน

ก าหนดเวลาดงักล่าวจะท าให้การประชุมตั้งบริษทัเสียไป หากต่อไปตอ้งการจดทะเบียนตั้งบริษทัก็

ตอ้งด าเนินการจดัประชุมผูจ้องซ้ือหุ้นใหม่ 
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ข้อมูลท่ีต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจ ากดั 

 1.  ขอ้บงัคบั (ถา้มี) 

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

 3.  ช่ือ ท่ีอยู่อายุสัญชาติหมายเลขโทรศพัท์เลขท่ีบตัรประชาชนหรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) ของกรรมการ 

 4.  รายช่ือหรือจ านวนกรรมการท่ีมีอ านาจลงช่ือแทนบริษทั (อ านาจกรรมการ) 

 5.  ท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ / สาขา พร้อมเลขรหัสประจ าบา้นของท่ีตั้งส านกังาน, E-mail, 

หมายเลขโทรศัพท์ของบริษทัหรือกรรมการ และหรือช่ือหรือท่ีอยู่เว็บไซต์ (URL) ท่ีใช้ในการ

ประชาสัมพนัธ์หรือประกอบธุรกิจ 

 6.  ช่ือ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 

 7.  ช่ือ ท่ีอยูส่ัญชาติอาชีพ เลขท่ีบตัรประชาชนหรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และ

จ านวนหุน้ของผูถื้อหุ้นแต่ละคน 

 8.  ดวงตราส าคญั (ถา้มี)  

 บริษทัจะไม่จดทะเบียนตราส าคญัของบริษทัก็ได ้หากวา่อ านาจกรรมการไม่ไดก้ าหนดให้

ตอ้งประทบัตราส าคญัดว้ย 

 

เอกสารหลกัฐานท่ีต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ 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 
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 10.  กรณีบริษทัจ ากดัมีผูถื้อหุ้นเป็นคนต่างดา้วถือหุ้นในบริษทัจ ากดัไม่ถึงร้อยละ 50 ของ

ทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษทัจ ากดัไม่มีคนต่างดา้วเป็นผู ้ถือหุ้น แต่คนต่างดา้วเป็นกรรมการผูมี้

อ านาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพนับริษทั ให้ส่งเอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้เพื่อรับรอง

หรือแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหุ้นท่ีมีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบค าขอจดทะเบียน โดย

เอกสารดงักล่าวตอ้งแสดงจ านวนเงินท่ีสอดคลอ้งกบัจ านวนเงินท่ีน ามาลงหุ้นของผูถื้อหุ้นแต่ละ

ราย 

 11.  แบบ สสช.1 

 12.  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีส าคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 

 13.  ส าเนาบตัรประจ าตวัของกรรมการทุกคน 

 14.  ส าเนาหลกัการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ (ถา้มี)  

 15.  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วย

ตนเอง ก็มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนโดยท าหนงัสือมอบอ านาจและผนึกหรือช าระค่า

อากรแสตมป์ 10 บาท) 

 ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งให้ผูข้อจดทะเบียนอย่างน้อยหน่ึง

คนรับรองความถูกตอ้ง ยกเวน้ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือผูข้อ

จดทะเบียน ให้ผูเ้ป็นเจา้ของบตัรหรือผูข้อจดทะเบียนอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผูล้งลายมือช่ือรับรอง

ความถูกตอ้ง 

 กรณีการยืน่ค าขอจดทะเบียนแบบใชเ้อกสารจดัท าค าขอ แบบพิมพจ์ดทะเบียนสามารถ 

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 
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สถานท่ีจดทะเบียน 

 1.  หน่วยงานในสังกดัของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน 87 

แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 แห่ง ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (สนามบินน ้ า) 

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

วฒันะ (ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา) และในส่วนภูมิภาคท่ีส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั

จงัหวดัละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัในพื้นท่ีเศรษฐกิจส าคญัอีก 4 แห่ง คือ 

แม่สอด เมืองพทัยา หวัหิน และเกาะสมุย  

 ยกเวน้ การขอจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัท่ีมีวตัถุประสงคป์ระกอบกิจการซ่ึงมี 

กฎหมายพิเศษควบคุม ไดแ้ก่ หลกัทรัพยค์ลงัสินคา้ ห้องเยน็ ไซโล นายหน้าประกันภยั บริหาร

สินทรัพยใ์หย้ืน่ขอจดทะเบียน ณ ส านกังานบริการจดทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 

  1  บริษทัจ ากัดท่ีมีส านักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจด

ทะเบียนท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (สนามบินน ้า) 

  2  บริษทัจ ากดัท่ีมีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัใด ให้ยืน่ขอจดทะเบียนท่ี

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัซ่ึงบริษทันั้น มีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่

 2.  ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ท่ี

เวบ็ไซต ์https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml 

 

จะด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในหนึ่งวันได้อย่างไร 

ในการจดัตั้งบริษทั ถา้ได้ด าเนินการทุกขั้นตอนดังต่อไปน้ี ภายในวนัเดียวกับวนัท่ีผูเ้ร่ิมก่อการ

จดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิกรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษทั

ไปพร้อมกนัภายในวนัเดียวก็ได ้

 1.  ผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกนัจดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิ 

 2.  จดัใหมี้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ครบตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัจะจดทะเบียน 

 3.  ประชุมจดัตั้งบริษทั (โดยไม่ตอ้งออกหนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั) เพื่อพิจารณากิจการ

ต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 1108 โดยมีผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ทุก

คนเขา้ร่วมประชุม (มอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมแทนได)้ และผูเ้ร่ิมก่อการ และผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นทุก

คน ใหค้วามเห็นชอบในกิจการท่ีไดป้ระชุมกนันั้น 



35 
 

 4.  ผูเ้ร่ิมก่อการไดม้อบกิจการทั้งปวงใหแ้ก่กรรมการบริษทั 

 5.  กรรมการไดเ้รียกให้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น ใชเ้งินค่าหุน้ โดยจะเรียกคร้ังเดียวเต็มมูลค่าหรือไม่

นอ้ยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ไดแ้ละผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นทุกคนได้

ช าระเงินค่าหุน้เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อมูลท่ีต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจ ากดั 

 1.  ช่ือของบริษทั (ตามท่ีไดจ้องช่ือไว)้ *ดูหลกัเกณฑก์ารจองช่ือนิติบุคคล* 

 2.  ท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จงัหวดัใด) พร้อมเลขรหัสประจ าบา้นของ

ท่ีตั้งส านกังาน, E-mail, หมายเลขโทรศพัทข์องบริษทัหรือกรรมการและหรือช่ือหรือท่ีอยูเ่วบ็ไซต ์

(URL) ท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์หรือประกอบธุรกิจ 

 3.  วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัท่ีจะประกอบกิจการคา้  

 4.  ทุนจดทะเบียน จะตอ้งแบ่งเป็นหุ้น ๆ มีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กนั (มูลค่าหุ้นจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 

5 บาท) 

 5.  ช่ือ ท่ีอยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์เลขท่ีบัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืน ๆ (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) อาชีพ และจ านวนหุน้ท่ีผูเ้ร่ิมก่อการจองซ้ือไว ้

 6.  ช่ือ ท่ีอยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์เลขท่ีบัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืน ๆ (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) ของพยาน 2 คน 

 7.  ช าระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท 

 8.  ขอ้บงัคบั (ถา้มี) 

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

 10.  ช่ือ ท่ีอยู่อายุสัญชาติหมายเลขโทรศพัทเ์ลขท่ีบตัรประชาชน หรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ)ของกรรมการ 

 11.  รายช่ือหรือจ านวนกรรมการท่ีมีอ านาจลงช่ือแทนบริษทั (อ านาจกรรมการ) 

 12.  ช่ือ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 

 13.  ช่ือ ท่ีอยู่สัญชาติอาชีพ เลขท่ีบัตรประชาชน หรือบตัรอ่ืนๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละคน 

 14.  ดวงตราส าคญั (ถา้มี)  
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 บริษัทจะไม่จดทะเบียนดวงตราส าคัญของบริษัทก็ได้ หากว่าอ านาจกรรมการไม่ได้

ก าหนดใหต้อ้งประทบัดวงตราส าคญัดว้ย 

 

เอกสารหลกัฐานท่ีต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ 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.  ใบแจง้ผลการจองช่ือนิติบุคคลท่ียงัไม่หมดอายุ 

 8.  หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง(ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจท่ีมีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ

ประกันภัย ธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์กิจการข้อมูลเครดิต บริหาร

สินทรัพยกิ์จการคลงัสินคา้ กิจการไซโลหรือกิจการหอ้งเยน็) 

 9.  บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (แบบ บอจ.5) 

 10.  ส าเนาบญัชีรายช่ือผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะในการประชุมใหค้วามเห็นชอบ

ในกิจการท่ีไดป้ระชุมจดัตั้งบริษทัพร้อมลายมือช่ือ 

 11.  ส าเนารายงานการประชุมตั้งบรษิัท 

 12.  ส าเนาขอ้บงัคบั ช าระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท (ถา้มี) 

 13.  ส าเนาหลกัฐานการรับช าระค่าหุน้ท่ีบริษทัออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 14.  กรณีบริษทัจ ากดัมีผูถื้อหุ้นเป็นคนต่างดา้วถือหุ้นในบริษทัจ ากดัไม่ถึงร้อยละ 50 ของ

ทุนจดทะเบียนหรือกรณีบริษทัจ ากดัไม่มีคนต่างดา้วเป็นผูถื้อหุ้น แต่คนต่างดา้วเป็นกรรมการผูมี้

อ านาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพนับริษทั ให้ส่งเอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้เพื่อรับรอง

หรือแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหุ้นท่ีมีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบค าขอจดทะเบียน โดย

เอกสารดงักล่าวตอ้งแสดงจ านวนเงินท่ีสอดคลอ้งกบัจ านวนเงินท่ีน ามาลงหุ้นของผูถื้อหุ้นแต่ละ

รายดว้ย 
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 15.  แบบ สสช.1 

 16.  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีส าคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสังเขป 

 17.  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูเ้ร่ิมก่อการและกรรมการทุกคน  

 18.  ส าเนาหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ (ถา้มี) 

 19.  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วย

ตนเอง ก็มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนโดยท าหนังสือมอบอ านาจและผนึกหรือช าระค่า

อากรแสตมป์ 10 บาท) 

 ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งให้ผูข้อจดทะเบียนอย่างน้อยหน่ึง

คนรับรองความถูกตอ้ง ยกเวน้ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือผูข้อ

จดทะเบียนให้ผูเ้ป็นเจา้ของบตัรหรือผูข้อจดทะเบียนอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผูล้งลายมือช่ือรับรอง

ความถูกตอ้ง 

 กรณีการยื่นค าขอจดทะเบียนแบบใช้เอกสารจดัท าค าขอ แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ 

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 

 

สถานท่ีจดทะเบียน 

 1.  หน่วยงานในสังกดัของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน 87 

แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 แห่ง ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (สนามบินน้าํ) 

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

วฒันะ (ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา) และในส่วนภูมิภาคท่ีส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั
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จงัหวดัละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัในพื้นท่ีเศรษฐกิจส าคญัอีก 4 แห่ง คือ 

แม่สอด เมืองพทัยา หวัหิน และเกาะสมุย 

 ยกเวน้ การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัท่ีมีวตัถุประสงค์ประกอบกิจการซ่ึงมี

กฎหมายพิเศษควบคุม ไดแ้ก่ หลกัทรัพยค์ลงัสินคา้ ห้องเยน็ ไซโล นายหน้าประกันภยั บริหาร

สินทรัพยใ์หย้ืน่ขอจดทะเบียน ณ ส านกังานบริการจดทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 

  1  บริษทัจ ากัดท่ีมีส านักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจด

ทะเบียนท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (สนามบินน ้า) 

  2  บริษทัจ ากดัท่ีมีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัใด ให้ยืน่ขอจดทะเบียนท่ี

ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัซ่ึงบริษทันั้น มีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่

 2.  ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ท่ี

เวบ็ไซต ์https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml 

 

วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

1.  แบบค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  แบบค าขอท่ีใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไดแ้ก่ 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) หรือหนงัสือยินยอมให้ใช้
สถานประกอบกิจการและหลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ เช่น เป็นเจ้าบ้าน สัญญาซ้ือขายค าขอ
หมายเลขบ้านใบโอนกรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าช่วง พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านอนัเป็นท่ีตอ้งสถาน
ประกอบการและภาพถ่ายเอกสารดงักล่าว 
                  2.5  หนังสือจดัตั้งห้างหุ้นส่วน พร้อมภาพถ่ายหนังสือดงักล่าว (กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน
สามญัหรือคณะบุคคล) 

https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
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                  2.6  หนังสือรับรองของนายทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษทั พร้อมวตัถุประสงค์หนังสือ
บริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั และใบทะเบียนพาณิชยพ์ร้อมภาพถ่ายหนงัสือดงักล่าว 
                 2.7  บัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู ้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู ้จัดการและ
ประกอบการจ านวน 2 ชุด 
                 2.8  แผนท่ีซ่ึงแสดงท่ีตั้งประกอบการโดยสังเขปและภาพถ่ายสถานประกอบการจ านวน 
2 ชุด 
                 2.9  กรณีมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นท าการแทนตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ 10 
บาท บตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจพร้อมภาพถ่ายบตัรดงักล่าว 
โดยผูม้อบอ านาจตอ้งมีอาย ุ20 ปีขึ้นไป 
 
ก าหนดเวลาจดทะเบียน 
 1.  ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเม่ือเร่ิมประกอบกิจการขาย
สินคา้หรือให้บริการ เวน้แต่กรณีท่ีผูป้ระกอบการมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการ
เพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและมีการ
ด าเนินการเพื่อเตรียมประกอบกิจการอนัเป็นเหตุให้ตอ้งมีการซ้ือสินคา้หรือรับบริการท่ีอยู่ใน
บงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงาน การสร้างอาคารส านักงานหรือการติดตั้ง
เคร่ืองจกัร ให้ผูป้ระกอบการมีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ภายในก าหนด 6 เดือน
ก่อนวนัเร่ิมประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ 
 2.  ผูป้ระกอบการท่ีมีรายรับเกินกว่า 1.8 ลา้นบาทต่อปี ตอ้งยื่นค าขอจดทะเบียนภาษี-
มูลค่าเพิ่มภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีมูลค่าของฐานภาษี (รายรับ) เกินกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี 
 3.  สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผูป้ระกอบการให้
ยืน่ค  าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานท่ีดงัต่อไปน้ี 
 
การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่ 

1.  ผูมี้หนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 (ปัจจุบนัอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
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 
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 2.  แบบแสดงรายการท่ีใชใ้นการยืน่ 
                     1  แบบ ภ.พ. 01 แบบค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

       2  แบบ ภ.พ. 02 แบบค าขอยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อรวมกนั 
                     3  แบบ ภ.พ. 02.1 แบบค าขอยกเลิกการยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกนั 
                     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 ใชส้ าหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค านวณ 
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีขายหักดว้ยภาษีซ้ือในแต่ละเดือนภาษี กรณีเดือนภาษีใดมีจ านวนภาษีซ้ือ
มากกว่าภาษีขาย ผูป้ระกอบการจะได้รับคืนภาษี และสามารถใช้แบบ ภ.พ.30 น้ีเป็นค าขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                     8  แบบ ภ.พ. 30.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีปรับปรุงภาษีซ้ือท่ีเฉล่ีย
ตามส่วนของรายได ้
                     9  แบบ ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีปรับปรุงภาษีซ้ือท่ีเฉล่ีย
ตามส่วนของการใชพ้ื้นท่ีอาคาร 
                     10  แบบใบขนสินคา้ขาเขา้ ใช้ส าหรับผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มผูน้ าเขา้ ไม่ว่าจะ
เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 
                     11  แบบ ภ.พ.36 ใชส้ าหรับผูมี้หนา้ท่ีส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  ผูจ่้ายค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการใหแ้ก่ 
 - ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัร ซ่ึงไดเ้ขา้มาประกอบกิจการขายสินคา้
หรือใหบ้ริการในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว และไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชัว่คราว หรือ 
 - ผูป้ระกอบการท่ีได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นใน
ราชอาณาจกัร 
 (ข)  ผูรั้บโอนสินคา้หรือผูรั้บโอนสิทธิในบริการท่ีไดเ้สียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแลว้
ในอตัราร้อยละ 0 ไดแ้ก่ การรับโอนสินคา้หรือรับโอนสิทธิในบริการ ท่ีไดมี้การขายหรือใหบ้ริการ
กับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต
สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ทั้ งน้ีเฉพาะการขายสินค้าหรือบริการท่ีเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด 
 (ค)  ผูท้อดตลาดซ่ึงขายทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการจดทะเบียน 
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การเร่ิมก่อตั้งบริษัทจ าลอง 
  

 การด าเนินงานการจัดตั้งบริษัท 

 1.  ตอ้งมีผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือบริคณห์สนธิขึ้น แลว้ไปจด

ทะเบียน 

         2.  เม่ือไดจ้ดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการตอ้งจดัให้หุน้ของบริษทัท่ีจะ

ตั้งขึ้นนั้นมีผูเ้ขา้ช่ือจองซ้ือหุ้นจนครบ 

          3.  ด าเนินการประชุมตั้งบริษทั โดยตอ้งส่งค าบอกกล่าวนดัประชุมใหผู้จ้องทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม 

         4.  เม่ือไดป้ระชุมตั้งบริษทั และท่ีประชุมไดแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทัแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการตอ้ง

มอบหมายกิจการใหก้รรมการบริษทัรับไปด าเนินการต่อไป 

          5.  กรรมการบริษทัเรียกใหผู้เ้ร่ิมก่อการและผูจ้องหุ้นช าระค่าหุน้อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 

ของมูลค่าหุน้ (ทุนของบริษทัจะแบ่งเป็นก่ีหุน้ก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่หุน้ละ 5 บาท) 

          6.  เม่ือไดรั้บเงินค่าหุน้แลว้ กรรมการตอ้งไปจดทะเบียนเป็นบริษทัภายใน 3 เดือน 

ภายหลงัจากการประชุมตั้งบริษทั 

          7.  ในการจดัตั้งบริษทั ถา้ไดด้ าเนินการทุกขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีผู ้

เร่ิมก่อการจดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิกรรมการจะจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียน

ตั้งบริษทัไปพร้อมกนัภายในวนัเดียวก็ได ้

                     7.1  จดัใหมี้ผูเ้ขา้ช่ือหุ้นครบตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีบริษทัจะจดทะเบียน 

                     7.2  ประชุมจดัตั้งบริษทั เพื่อพิจารณากิจการต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์มาตรา 1108 โดยมีผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ทุกคนเขา้ร่วมประชุม และผูเ้ร่ิมก่อการ 

และผูช่ื้อซ้ือหุน้ทุกคน ให้ความเห็นชอบในกิจการท่ีไดป้ระชุมกนันั้น 

                     7.3  ผูเ้ร่ิมก่อการไดม้อบกิจการทั้งปวงใหแ้ก่กรรมการบริษทั 

                     7.4  กรรมการไดเ้รียกใหผู้เ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ ใชเ้งินค่าหุน้ โดยจะเรียกคร้ังเดียวเตม็มูลค่า

หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ไดแ้ละผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ทุกคนไดช้ าระ

เงินค่าหุน้เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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 วิธีการจดทะเบียน มีขั้นตอนดังนี้ 

          1.  ในกรณีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั ใหผู้เ้ร่ิมก่อการหรือ

กรรมการของบริษทัจะตอ้งขอตรวจและจองช่ือบริษทัเสียก่อนวา่ช่ือท่ีจะใชน้ั้นจะซ ้าหรือคลา้ยกบั

คนอ่ืนท่ีจดทะเบียนไวก่้อนหรือไม่ เม่ือจองช่ือไดแ้ลว้จะตอ้งขอจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ภายใน 30 วนั 

      2.  ซ้ือค าขอและแบบพิมพจ์ากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือส านกังานบริการจดทะเบียน

ธุรกิจทั้ง 7 แห่ง หรือส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั 

          3.  จดัท าค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอยืน่ต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจ

พิจารณา 

          4.  ช าระค่าธรรมเนียมตามใบสั่งของเจา้หนา้ท่ี 

          5.  ถา้ประสงคจ์ะไดห้นงัสือรับรองรายการในทะเบียน ใหย้ืน่ค าขอและช าระ

ค่าธรรมเนียมต่อเจา้หนา้ท่ี 

          6.  รับใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนและหนงัสือรับรองรายการในทะเบียนได้ 
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การจัดท าบัญชีตามวงจรบัญชี 

 

หลกัการบันทึกบัญชี 
 
 การบนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต หรือดา้นซ้ายของบญัชีเพื่อบนัทึกการเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

และการบนัทึกบญัชีทางดา้นเครดิต หรือดา้นขวาของบญัชี เพื่อบนัทึกการเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดย

อยู่บนหลักการแนวคิดทางการบัญชีสมการบัญชี และ หลักการบัญชีคู่อันจะน าไปสู่ผลการ

วิเคราะห์รายการคา้ และการบนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต และดา้นเครดิตในท่ีสุด 

 บญัชี (account) จึงเป็นท่ีจดบนัทึกรายการเพิ่มขึ้น และลดลงของสินทรัพยห์น้ีสิน หรือ

ส่วนของเจา้ของ โดยจ าแนกเป็น บญัชีเงินสด บญัชีลูกหน้ีบญัชีเจา้หน้ีบญัชีรายไดค้่าบริการ บญัชี

เงินเดือน เป็นตน้ ส าหรับรูปแบบของบญัชีเป็นรูปตวัทีเรียกว่า 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

แต่ละรายการเพื่อบนัทึกการเพิ่มขึ้น หรือลดลงทางดา้นเดบิต หรือดา้นเครดิตของแต่ละบญัชีและ

ผลรวมของแต่ละดา้น เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัจะไดย้อดคงเหลือ ถา้คงเหลือดา้นเดบิต หรือ ดุล

ดา้นเดบิต หมายถึงยอดรวมดา้นเดบิตสูงกว่าดา้นเครดิต และถา้มียอดคงเหลือดา้นเครดิต หรือ ดุล

ดา้นเครดิต หมายถึงยอดรวมดา้นเครดิตสูงกวา่ดา้นเดบิต 
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วงจรบัญชี 

 สมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (2538 , หน้า 5) เรียกวงจร

บญัชี (accounting cycle) ว่า “วฏัจกัรทางการบัญชี” คือ ล าดับขั้นตอนทางการบญัชีเร่ิมจากการ

บนัทึกรายการบญัชีท่ีเกิดขึ้น จนถึงการเสนอรายงานทางการเงินของรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึงๆซ่ึง

มีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.  การวิเคราะห์รายการคา้ 

 2.  บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

 3.  การผา่นรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภท 

 4.  จดัท างบทดลอง 

 5.  จดัท ากระดาษท าการ 

 6.  บนัทึกรายการปรับปรุง 

 7.  ปิดบญัชี 

 8.  จดัท างบการเงิน 

 จากวงจรบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้นักบญัชีมองเห็นภาพรวมของกระบวนการปฏิบติั

ในทางการบญัชีทั้งหมด ทั้งน้ีการจดัท ากระดาษท าการจะท าหรือไม่ก็ได ้เน่ืองจากกระดาษท าการ

เป็นเพียงเคร่ืองมือช่วยในการท างบการเงินใหส้ะดวกและง่ายขึ้นเท่านั้น 

 

 รายการค้า 

 หมายถึง รายการท่ีกิจการน ามาบนัทึกบญัชีเพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัท างบการเงินต่าง ๆ

ซ่ึงทางการบญัชีเรียกว่ารายการทางบญัชีเป็นเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดการโอนหรือการแลกเปล่ียน

ระหว่างหน่วยของบญัชีหรือบุคคลท่ีมีผลต่อ สินทรัพยห์น้ีสินและส่วนของเจา้ของท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลง 

 อธิบายไดว้่ารายการคา้นั้นเป็นรายการทางบญัชีท่ีมีการเคล่ือนยา้ยละหว่างบญัชีรวมไป

ถึงบุคคลอ่ืน ๆ ดว้ยซ่ึงการบนัทึกนั้นจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของบญัชีโดยตรงไม่ว่าจะเป็น

สินทรัพยห์น้ีสินและส่วนของเจา้ของ ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างไรก็ตามจะมีการเพิ่มขึ้น

หรือว่าลดลงจะท าให้ยอดทั้งสองในสมการบญัชีนั้นมีความสมดุลกนัทั้งสองฝ่ังแต่ในรายการบญัชี



45 
 

นั้นอาจจะไม่เท่ากนัก็ไดอ้ย่างเช่นจะมีการบนัทึกทางดา้นสินทรัพย ์2 รายการและบนัทึกทางดา้น

ส่วนของเจา้ของรายการเดียว 

 รายการคา้นั้นมีความส าคญัเพราะว่าเป็นการรวบรวมผลการด าเนินการของกิจการใน

เบ้ืองต้นก่อนท่ีจะท าการวิเคราะห์รายการบัญชีส าหรับรายการบัญชีนั้ นจะเป็นการบัญชีทุก

เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจสามารท่ีจะกระทบต่อเงินมีการเปล่ียนแปลงในงบ

แสดงฐานะการเงิน อย่างเช่น การน าเงินมาลงทุนเป็นการท าให้สินทรัพยน์ั้นเพิ่มขึ้น และท าให้

ส่วนของเจา้ของนั้นเพิ่มขึ้นเช่นกนัดงัจากท่ีเราได้ศึกษาทางดา้นสมการบญัชีมาแลว้การไดรั้บค่า

สินคา้หรือวา่บริการก็จะท าใหสิ้นทรัพยเ์พิ่มขึ้นและส่วนของเจา้ของเพิ่มขึ้นเช่นกนันั้นก็คือตวัอยา่ง

รายการท่ีมีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางบญัชีของกิจการแต่ถา้ไม่มีผลเก่ียวขอ้งกบักิจการเช่น

พนงังานยืมเงินกนัเองหรือวา่เอาเงินเดือนตวัเองท่ีไดรั้บไปแลว้ซ้ือน ้ ามนัรถส่วนตวัก็ไม่ใช่รายการ

คา้เพราะไม่มีผลกระทบทางดา้นบญัชีของกิจการเป็นแค่ของส่วนตวั 

 เพราะฉะนั้นรายการจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการทางตรงสามารถท่ีจะวดัตีเป็นมูลค่า

หน่วยเงินตราในทางธุรกิจมีการโอนถ่ายหรือว่าเปล่ียนแลงของหน่วยบญัชีของทั้งสองและมีความ

สมดุล 

 

ประเภทของสมุดบัญชี 

 สมุดบญัชีใชจ้ดบนัทึกรายการคา้ และแยกประเภทรายการท่ีจดบนัทึกใหเ้ป็นหมวดหมู่ท่ี

เหมาะสมสามารถจ าแนกสมุดบญัชีออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สมุดบญัชีขั้นตน้ และ สมุดบญัชี

ขั้นปลาย 

 1.  สมุดบัญชีข้ันต้น 

  สมุดบัญชีขั้นต้น (book of original entry) หมายถึง สมุดรายวนั (journal) ใช้บันทึก

รายการคา้ท่ีผ่านการวิเคราะห์รายการคา้แลว้ เป็นการบนัทึกรายการเป็นอนัดบัแรกโดยเรียงล าดบั

ตามเวลาก่อนหลงัของรายการท่ีเกิดขึ้น สมุดรายวนั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1.1  สมุดรายวนัเฉพาะ (special journal) เป็นสมุดท่ีใช้บนัทึกรายการคา้ขั้นตน้ต่าง ๆ ท่ี

เกิดขึ้นเป็นประจ า หรือเกิดซ ้ากนัเป็นจ านวนมาก สมุดรายวนประเภทน้ี ไดแ้ก่ 

  1.1.1  สมุดรายวนัซ้ือ (purchase journal) ใชบ้นัทึกรายการซ้ือเช่ือ 

  1.1.2  สมุดรายวนัขาย (sale journal) ใชบ้นัทึกรายการขายเช่ือ 
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  1.1.3  สมุดรายวนัส่งคืน (purchase returns journal) ใชบ้นัทึกรายการส่งคืนสินคา้ท่ี 

                      ซ้ือเป็นเงินเช่ือ 

  1.1.4  สมุดรายวนัรับคืน (sale returns journal) ใชบ้นัทึกรายการรับคืนสินคา้ท่ีขาย 

                      เป็นเงินเช่ือ 

  1.1.5  สมุดรายวนัรับเงิน (cash receipts journal) ใชบ้นัทึกรายการรับเงินสด 

  1.1.6  สมุดรายวนัจ่ายเงิน (cash payment journal) ใชบ้นัทึกรายการจ่ายเงินสด 

  1.1.7  สมุดเงินสด (cash book) ใชบ้นัทึกรายการเงินสดรับ และเงินสดจ่าย ในกรณี 

                      บางกิจการใชส้มุดเงินสดเพียงเล่มเดียว 

 1.2  สมุดรายวนัทัว่ไป (general journal) เป็นสมุดท่ีใชบ้นัทึกรายการคา้ 

ต่าง ๆ ขั้นตน้ท่ีไม่อาจบนัทึกในสมุดรายวนัเฉพาะไดห้รือกรณีกิจการไม่มีสมุดรายวนัเฉพาะ จะใช้

สมุดรายวนัทัว่ไป บนัทึกรายการคา้ทุกรายการ ส าหรับรายการท่ีน ามาบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

  1.2.1  รายการเปิดบญัชีเพื่อบนัทึกรายการเม่ือลงทุนคร้ังแรกของกิจการหรือบนัทึก 

                      ยอดยกมาของบญัชีสินทรัพยห์น้ีสิน และส่วนของเจา้ของ ในวนัเร่ิมงวดบญัชีใหม่ 

  1.2.2  รายการคา้ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวนั ส าหรับกรณีไม่มีสมุดรายวนัเฉพาะไว ้

                      ส าหรับรายการนั้น ๆ 

  1.2.3  รายการปรับปรุงบญัชีและรายการปิดบญัชี 

 

สมุดรายวนัทัว่ไป 

ปี 
รายการ 

เลขท่ี 

บญัชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

        

ตารางท่ี 1 
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  การบนัทึกรายการในสมดรายวนัทัว่ไป 

  การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป มีขั้นตอนการบนัทึกรายการ ดงัน้ี 

  1.  วิเคราะห์รายการคา้ท่ีจะน ามาบนัทึกว่าจะเดบิต หรือเครดิตบญัชีอะไรบา้ง ดว้ย

จ านวนเงินเท่าไรแลว้ตรวจสอบว่าจ านวนเงินรวมดา้นของบญัชีดา้นเดบิตเท่ากบัจ านวนเงินรวม

ของบญัชีดา้นเครดิต 

  2.  บันทึกวนัเดือนปีท่ีเกิดรายการในช่องวันท่ี โดยปีเขียนไวส่้วนบนสุดของช่อง 

บรรทดัต่อมาเขียนเดือน และวนัท่ี ตามล าดบั การบนัทึกรายการต่อ ๆ ไป ไม่ตอ้งเขียน ปี  เดือนท่ี 

ซ ้า ๆ หรือวนัท่ีซ ้ากนัอีก เวน้แต่ขึ้นเดือนใหม่ หรือวนัใหม่ 

  3.  ในช่องรายการ ให้เขียนช่ือบญัชีดา้นเดบิตชิดกบัช่องวนัท่ี เขียนจ านวนเงินไว ้ใน

บรรทดัเดียวกนัในช่องเดบิต ถา้มีบญัชีดา้นเดบิตมากกว่า 1 บญัชีใหเ้ขียนเรียงให้ตรงกนัในบรรทดั

ถดัมา 

  4.  เขียนช่ือบัญชีด้านเครดิตในบรรทัดถัดมา เยื้องไปทางขวาและถ้ามีบัญชี ด้าน

เครดิตมากกวา่ 1 บญัชี ใหเ้ขียนเรียงล าดบัในบรรทดัต่อมา 

  5.  เขียนค าอธิบายรายการอย่างย่อในบรรทัดถดัมา โดยให้มีใจความครอบคลุมถึง

มูลเหตุของรายการนั้นอยา่งสมบูรณ์และเขียนใหชิ้ดเส้นช่องวนัท่ี 

  6.  ขีดเส้นคัน่รายการในบรรทดัถดัมาในช่องรายการ เพื่อแสดงว่าไดบ้นัทึกรายการ

นั้นเสร็จเรียบร้อยแลว้  

 

 2.  สมุดบัญชีข้ันปลาย 

  สมุดบญัชีขั้นปลาย (book of final entry) หมายถึง สมุดบญัชีแยกประเภท (ledger) ใช้

บนัทึกรายการท่ีผ่านมาจากสมุดรายวนั เพื่อจ าแนกเป็นบญัชีประเภทต่าง ๆ และจดัเป็นหมวดหมู่

เพื่อสะดวกต่อการน าขอ้มูลมาจดัท างบการเงินต่อไป เสนีย ์พวงยาณี (2548, หนา้ 86) ไดก้ล่าวไวว้่า 

สมุดบญัชีแยกประเภท มีอยู ่2 ชนิด ดงัน้ี 

  2.1 สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป (general ledger) เป็นสมุดบญัชีเล่มหลกัของกิจการ

ท่ีใช้บนัทึกรายการท่ีผ่านมาจากสมุดบญัชีขั้นตน้(สมุดรายวนั) และเป็นท่ีรวบรวมของบญัชีแยก

ประเภทสินทรัพยบ์ญัชีแยกประเภทหน้ีสิน บญัชีแยกประเภทส่วนของเจา้ของ บญัชีแยกประเภท

รายได ้และบญัชีแยกประเภทค่าใชจ่้าย 
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  การบนัทึกรายการในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

  เม่ือบนัทึกรายการท่ีเกิดขึ้นในสมุดบญัชีขั้นตน้ หรือสมุดรายวนัแลว้ ขั้นตอนต่อไป 

คือ การบนัทึกรายการในสมุดบญัชีแยกประเภท โดยการผ่านบญัชี (posting) จากสมุดรายวนัไปยงั

สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

   1.  การผา่นบญัชี 

    การผ่านบัญชีเป็นขั้นตอนการผ่านรายการจากสมุดรายวนัไปยงัสมุดบัญชีแยก

ประเภททัว่ไปตามแต่ละช่ือบญัชีท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นสมุดรายวนั วิธีการผ่านบญัชีส าหรับแต่ละบญัชี

มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1.1. เขียนช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชีหรือรหสับญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการเปิดตาม 

ผงับญัชี 

1.2. ลงวนัท่ีและลงจ านวนเงินทางดา้นเดบิตตามจ านวนเงินท่ีลงดา้นเดบิตของ 

บญัชีช่ือเดียวกนัท่ีลงไวใ้นสมุดรายวนั 

       1.3.  ใส่ช่ือบญัชีท่ีอยูด่า้นตรงกนัขา้มในช่องรายการ 

       1.4.  ใส่เลขท่ีหนา้ของสมุดรายวนัท่ีบนัทึกรายการนั้นลงในช่องหนา้บญัชี 

       1.5.  ลงเลขท่ีบญัชี (รหัสบญัชี) ของบญัชีแยกประเภท ลงในช่องเลขท่ีบญัชีใน

สมุดรายวนั ซ่ึงเป็นการบนัทึกไวเ้พื่อไดท้ราบวา่ไดผ้า่นรายการบญัชีน้ีแลว้ 

 

a.  เปิดบญัชีแยกประเภทดา้นเดบิตจนครบ แลว้เปิดบญัชีดา้นเครดิตทีละบญัชี 

ในลกัษณะเดียวกนั เพียงแต่จะน าจ านวนเงินท่ีลงไวด้า้นเครดิตในสมุดรายวนัไป 

                            ลงในช่องจ านวนเงินดา้นเครดิตในบญัชีแยกประเภท 

   2.  การหายอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

 เม่ือผา่นรายการทุกรายการจากสมุดรายวนัไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปเรียบร้อยแลว้ขั้นตอนต่อไป 

คือ การค านวณยอดคงเหลือหรือยอดดุลของทุกบญัชีในสมุดบญัชีแยกประเภท ดว้ยดินสอ (pencil 

footing)และน ายอดดุลของทุกบญัชีไปจดัท างบทดลองซ่ึงผลรวมของยอดคงเหลือของทุก ๆ บญัชี

ท่ีอยูด่า้นเดบิตตอ้งเท่ากบัผลรวมของยอดคงเหลือของทุก ๆ บญัชีท่ีอยูด่า้นเครดิต 

    วิธีการค านวณหายอดดุลของบญัชีแยกประเภท 

    2.1  รวมยอดเงินดา้นเดบิตแลว้เขียนผลรวมดว้ยดินสอในบรรทดัถดัมาของช่อง

จ านวนเงินดา้นเดบิต 
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     2.2  รวมยอดเงินดา้นเครดิตแลว้เขียนผลรวมนั้นดว้ยดินสอในบรรทดัถดัมาของ

ช่องจ านวนเงินดา้นเครดิต 

      2.3  หาผลต่างของผลรวม ทั้งด้านเดบิต และด้านเครดิต เขียนจ านวนสุทธิด้วย

ดินสอลงช่องรายการของดา้นท่ีมียอดรวมมากกว่าถา้ผลรวมดา้นเดบิตมากกว่าผลรวมดา้นเครดิต 

เรียกวา่บญัชีมียอดดุลดา้นเดบิต (debit balance) และถา้ผลรวมดา้นเครดิตมากกวา่ผลรวมดา้นเดบิต 

เรียกวา่ บญัชีมียอดดุลดา้นเครดิต (creditbalance) 

     2.4  ยอดคงเหลือของบญัชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 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  กรณีบญัชีใดมีผลรวมดา้นเดบิตเท่ากับผลรวมดา้นเครดิต แสดงว่าไม่มียอด

คงเหลือ ควรเขียนเลข “0” ไวท้างดา้นยอดดุลปกติของบญัชีประเภทนั้นดว้ยดินสอ 

 

รูปแบบของบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

    

   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 2 
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   1  ช่อง “วนั เดือน ปี” ใช้บันทึกวนั เดือน ปีท่ีรายการค้านั้ นเกิดขึ้ นตามล าดับ

ก่อนหลงั 

   2  ช่อง “รายการ” ใชบ้นัทึกช่ือบญัชีท่ีอยูด่า้นตรงขา้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

    3  ช่อง“หน้าบัญชี” ใช้บันทึกการอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาของรายการว่ามาจากสมุด

บญัชีขั้นตน้เล่มใด หนา้อะไรและกลบัไปบนัทึกเลขท่ีบญัชีท่ีช่องเลขท่ีบญัชีในสมุดบญัชีขั้นตน้ 

    4  ช่อง “จ านวนเงิน” ใช้บันทึกจ านวนเงินในด้านเดบิต หรือด้านเครดิต ตามด้าน 

และจ านวนเงินท่ีผา่นมาจากสมุดบญัชีขั้นตน้ 

 

  2.2  สมุดบญัชีแยกประเภทย่อย (subsidiary ledger) เป็นสมุดบัญชี แยกประเภท ท่ี

ช่วยแสดงรายละเอียดมากขึ้น ประกอบดว้ย 

          2.2.1  สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยเจ้าหน้ี (account payable ledger) เป็นสมุด

บญัชีแสดงรายละเอียดเจา้หน้ีเป็นรายบุคคล สามารถรวบรวมรายละเอียดเจา้หน้ีรายบุคคลทั้งหมด 

ซ่ึงจะมียอดรวมเท่ากบับญัชีเจา้หน้ีการคา้ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

          2.2.2  สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยลูกหน้ี (accounting receivable ledger) เป็น

สมุดบญัชีแสดงรายละเอียดลูกหน้ีเป็นรายบุคคล สามารถรวบรวมรายละเอียดลูกหน้ีรายบุคคล

ทั้งหมด ซ่ึงจะมียอดรวมเท่ากบับญัชีลูกหน้ีการคา้ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป  

 งบทดลอง 

 งบทดลอง (trail balance) หมายถึง รายงานท่ีแสดงยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภท

ทัว่ไปทุกบญัชีของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อแสดงว่าการบนัทึกรายการบญัชีทั้งดา้นเดบิต 

และด้านเครดิตของบัญชีต่าง ๆ เป็นไปตามหลักการบัญชีคู่และยงัเป็นการช่วยในการจดัท างบ

การเงินของแต่ละงวดบญัชี 

 

 

 

 

 

 



51 
 

รูปแบบงบทดลอง 

ช่ือกิจการ 

งบทดลอง 

วนัท่ี ......... เดือน ............................ ปี ............ 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 

บญัชี 
เดบิต เครดิต 

      

 

ตารางท่ี 3 

 

 1.  ประโยชน์ของงบทดลอง 

งบทดลอง ซ่ึงประกอบดว้ย บญัชีสินทรัพย ์บญัชีหน้ีสิน บญัชีส่วนของเจา้ของ บญัชีรายไดแ้ละ 

บญัชีค่าใชจ่้าย โดยบญัชีสินทรัพยแ์ละบญัชีค่าใชจ่้ายจะมียอดดุลอยูด่า้นเดบิต ส าหรับบญัชีหน้ีสิน 

บัญชีส่วนของเจ้าของและบัญชีรายได้จะมียอดดุลอยู่ด้านเครดิต ผลรวมของด้านเดบิตจะต้อง

เท่ากบัผลรวมของดา้นเครดิต ซ่ึงงบทดลองจะช่วยให้ เห็นภาพรวมของรายการบญัชีทั้งหมด ซ่ึง

สามารถสรุปประโยชน์ของงบทดลอง ไดด้งัน้ี 

  1.1  ช่วยพิสูจน์วา่การบนัทึกบญัชีหรือการผา่นบญัชีไดท้ าถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีคู่ 

  1.2  สามารถตรวจสอบไดว้า่เก็บยอดดุลของทุกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่ 

   1.3  ช่วยใหก้ารหาท่ีผิดพลาดของการท าบญัชีง่ายขึ้น 

   1.4  ท าใหก้ารจดัท างบการเงินง่าย สะดวกและรวดเร็วยิง่ขึ้น  

 2.  ขั้นตอนในการจดัท างบทดลอง 

       การจดัท างบทดลองมีขั้นตอน ดงัน้ี 

  2.1.  เขียนช่ือกิจการ วนั เดือน ปีท่ีจดัท างบทดลอง 

  2.2.  เขียนช่ือบัญชีเรียงล าดับบัญชีสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และ

ค่าใชจ่้าย 

  2.3.  เขียนเลขท่ีบญัชีหรือรหสับญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี 
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  2.4.  ใส่จ านวนเงินของทุกบัญชีท่ีมียอดดุลอยู่ด้านเดบิตลงในช่องเดบิต และใส่

จ านวนเงินของทุกบญัชีท่ีมียอดดุลอยูด่า้นเครดิตลงในช่องเครดิต 

  2.5.  รวมยอดเงินดา้นเดบิต และดา้นเครดิตในงบทดลอง ซ่ึงผลรวมของจ านวนเงิน

ทั้งสองดา้นตอ้งเท่ากนั 

 

 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 าการช่องช่ือบัญชี ช่องเลขท่ีบัญชี       ช่องงบทดลอง แล้วรวมเงินช่ องเดบิตและ
เครดิต ซ่ึงทั้ง 2 ช่องจะตอ้งเท่ากนั 
              3.  น าจ านวนเงินในช่องงบทดลองไปใส่ท่ีช่องงบก าไรขาดทุน ช่องงบแสดงฐานะ
การเงิน ดงัน้ี 
                  3.1  บญัชีหมวดสินทรัพย ์ น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นเดบิต  
                  3.2  บญัชีหมวดหน้ีสิน น าไปใส่ในช่อง  น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงินดา้น
เครดิต 
                  3.3  บญัชีหมวดส่วนของเจา้ของ (ทุน) น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงินด้าน
เครดิต 
                  3.4  บญัชีหมวดรายได ้น าไปใส่ในช่องงบก าไรขาดทุน ดา้นเครดิต 
                  3.5  บญัชีหมวดค่าใชจ่้าย น าไปใส่ในช่องงบก าไรขาดทุน ดา้นเดบิต 
              4.  รวมยอดเงินในช่องเดบิตและเครดิตของงบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน 
              5.  หาผลต่างระหว่างช่องเดบิตและเครดิตของงบก าไรขาดทุนถา้ยอดรวมด้านเครดิต
มากกว่าดา้นเดบิต ผลต่างก็คือก าไรสุทธิให้เขียนจ านวนเงินก าไรสุทธิในช่องก าไรขาดทุนดา้นเด
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 จะเลือกใชแ้บบใดขึ้นอยูก่บัความตอ้งการและความจ า 
เป็นท่ีต้องใช้ ตามจ านวนและลักษณะความยุ่งยากของรายการบัญชีท่ี เกิดขึ้นในแต่ละกิจการ
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 

รายการ

ปรับปรุง 
งบก าไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะ

การเงิน 

          

ตารางท่ี 4 
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 การปรับปรุงรายการบัญชี (Adjusting  Entries) 

 ขั้นตอนในการบนัทึกรายการทางบัญชี ท่ีเร่ิมจากการบันทึกรายการคา้ในสมุดรายวนั

ทัว่ไปหรือสมุดรายวนัเฉพาะ ผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป และบญัชีแยกประเภทย่อย

รายตวัลูกหน้ี  รายตวัเจา้หน้ี หายอดคงเหลือในบญัชีต่าง ๆ  แลว้น ามาจดัท างบทดลอง เพื่อเตรียมท่ี

จะจัดท างบแสดงฐานะการเงินต่อไปนั้ น  ในวนัส้ินงวดบัญชีมักจะมีบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย

สินทรัพย ์หรือหน้ีสินบางรายการท่ีตัวเลขยงัไม่เป็นปัจจุบันเน่ืองจากการคาบเก่ียวในการท า

ด าเนินงานระหว่างปีก่อน ปีปัจจุบนัและปีหน้า เพราะฉะนั้นก่อนจดัท างบแสดงฐานะการเงินตอ้ง

จดัท ารายการปรับปรุงบญัชี เพื่อใหไ้ดต้วัเลขท่ีถูกตอ้งเป็นของงวดปัจจุบนัจริงเท่านั้น 

 การปรับรายการท่ีบนัทึกในวนัส้ินงวดบญัชี เพื่อแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

ท่ีได้บันทึกไวใ้นระหว่างงวดบัญชีให้ถูกต้อง ก่อนท่ีจะน ายอดคงเหลือไปสรุปผลในงบก าไร

ขาดทุน ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายบางรายการมีผลกระทบต่อสินทรัพย ์และ

หน้ีสินของกิจการดว้ย 

 1.  รายการปรับปรุงบัญชีจ 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  หน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  

                             (Doubtful  Accounts and Allowance for Doubtful  Account) 

       1.2.3  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies  Used) 
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 1.1  การปรับปรุงประเภทค่าใชจ่้าย 
              ค่าใชจ่้ายของกิจการเม่ือถึงก าหนดการจ่ายค่าใชจ่้ายแลว้ แต่กิจการยงัไม่ไดไ้ปจ่ายงิน
อาจจะเน่ืองมาจากมีความไม่ลงตวัของเง่ือนไขการจ่ายเงิน เช่น ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่ยงัไม่
ถึงก าหนดจ่าย ณ วนัท่ีกิจการปิดบญัชีปกติคือวนัท่ี 31  ธันวาคม ของทุกปีจึงถือเป็นดอกเบ้ียคา้ง
จ่าย หรือค่าสาธารณูปโภคซ่ึงกิจการใช้ประโยชน์แล้ว แต่ย ังไม่ได้เรียกเก็บเงินถือเป็นค่า
สาธารณูปโภคคา้งจ่าย ในวนัส้ินปีจึงตอ้งท ารายการปรับปรุงบญัชีโดยใชห้ลกัเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย
ในการบนัทึกบญัชี 
   1.1.1  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (Accrued  Expenses) 
   คือ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นแลว้ในงวดบญัชีปัจจุบนัแต่ยงัไม่ไดจ่้ายเงิน กิจการจะจ่ายเงิน
ในงวดบญัชีต่อไป ถือเป็นหน้ีสินของกิจการในงวดบญัชีปัจจุบนั จะตอ้งบนัทึกบญัชีโดยเดบิต
ค่าใชจ่้าย และเครดิตค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

   เดบิต   ค่าใชจ่้าย XX 
    เครดิต ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  XX  
    
   1.1.2  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (Prepaid  Expenses) 
   คือ ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายในงวดบญัชีปัจจุบนัแต่ไดร้วมค่าใชจ่้ายของงวดบญัชีปีหนา้ส่วน
หน่ึงไวด้ว้ยจ านวนท่ีใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนัถือเป็นค่าใชจ่้าย อีกจ านวนหน่ึงจะใชป้ระโยชน์ใน
งวดบญัชีปีหนา้ถือเป็นสินทรัพยเ์รียกวา่ ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ การบนัทึกบญัชีสามารถบนัทึกได ้2 
กรณี ดงัน้ี 
   กรณีท่ี 1 บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้าย หลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุงเป็น
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (สินทรัพย)์  และการนับระยะเวลาตอ้งเป็นของปีหนา้ (1 ม.ค. ของปีหน้า - วนั
ครบสัญญา) 
   เดบิต   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้                        XX 
    เครดิต ค่าใชจ่้าย                                                      XX 
   กรณีท่ี 2  บนัทึกบญัชีเป็นสินทรัพย ์หลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุงเป็น
ค่าใชจ่้ายและระยะเวลานบัปีปัจจุบนั (ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา - วนัส้ินงวดบญัชี) 
   เดบิต   ค่าใชจ่้าย XX 
    เครดิต ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  XX   
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 1.1.  การปรับปรุงบญัชีประเภทรายได ้

   1.1.3  รายไดค้า้งรับ (Accrued  Income) 

   คือ รายได้ของกิจการท่ีเกิดขึ้ นในงวดบัญชีปัจจุบันแต่ยงัไม่ได้รับเงิน จึงต้อง

ปรับปรุงเป็นรายไดค้า้งรับ ถือเป็นสินทรัพยใ์นงวดบญัชีปัจจุบนั จะบนัทึกบญัชีโดย 

   

   เดบิต   รายไดค้า้งรับ XX 

    เครดิต รายได ้  XX   

    

   1.1.4  รายไดรั้บล่วงหนา้ (Deferred  Income) 

   คือ รายไดท่ี้ไดรั้บมาแลว้ทั้งหมดในปีปัจจุบนั แต่ไดร้วมรายไดข้องปีหน้าไวด้้วย 

จ านวนท่ีเกิดขึ้นตามส่วนในปีปัจจุบนัถือเป็นรายได ้ส่วนอีกจ านวนหน่ึงจะเกิดขึ้นในปีหนา้ถือเป็น

หน้ีสินของกิจการ เรียกวา่ รายไดรั้บล่วงหนา้ การบนัทึกบญัชีสามารถบนัทึกได ้2 กรณี ดงัน้ี 

   กรณีท่ี 1 บนัทึกบญัชีเป็นรายได้ หลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุงรายได้

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

   เดบิต   รายได ้ XX 

    เครดิต รายไดรั้บล่วงหนา้  XX 

   กรณีท่ี 2 บนัทึกบญัชีเป็นหน้ีสิน หลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุงรายได้

ท่ีเป็นของระยะเวลานบัปีปัจจุบนั (ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา - วนัส้ินงวดบญัชี) 

   เดบิต   รายไดรั้บล่วงหนา้ XX 

    เครดิต รายได ้  XX 

   

  1.2  การปรับปรุงบญัชีประเภทสินทรัพย ์

   1.2.1  การปรับปรุงค่าเส่ือมราคา (Depreciation) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของกิจการ 

ไดแ้ก่ อาคาร ท่ีดิน และอุปกรณ์ท่ีกิจการใช้ในการด าเนินงานจะเป็นสินทรัพยท่ี์มีอายุการใช้งาน

เกินกว่า 1 ปี ดงันั้นมูลค่าหรือประโยชน์ในการใชง้านของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะลดลงไปทุกปี 

ยกเวน้ท่ีดินเพราะถือว่าท่ีดินให้ประโยชน์แก่กิจการโดยไม่สามารถจ ากัดอายุได้ โดยปกติ เม่ือ
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กิจการซ้ือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะบนัทึกในบญัชีดว้ยราคาทุนรวมทั้งค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นใน

การท่ีจะท าใหสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้นอยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านได ้

   การคิดค่าเส่ือมราคา ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองกนัโยทัว่ไปมีหลายวิธี แต่วิธีท่ีนิยม

กันโดยทั่วไป คือวิธีเส้นตรง (Straight  Line  Method) ซ่ึงมีวิธีการค านวณโดยพิจารณาปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 3 ประการ ดงัน้ี 

   1.  ราคาทุนของสินทรัพย ์(Cost) หมายถึง ราคาสินทรัพยท่ี์ซ้ือมาบวกดว้ยค่าใชจ่้าย

ต่าง ๆ ท่ีท าใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านได ้

   2.  ราคาเศษซาก (Salvage) หมายถึง ราคาสุทธิของสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บจาก

การจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เม่ือหมดอายุการใชง้านหลงัจากหักค่าใชจ่้ายท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น

จากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น 

   3.  อายุการใชง้านโดยประมาณ (Estimated  Useful Life) หมายถึง ระยะเวลาท่ีคาด

ว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้น ซ่ึงอาจจะก าหนดเป็นปีท่ีใช้งาน ชั่วโมงการ

ท างาน หรือวิธีอ่ืนใดตามความเหมาะสมตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองกันโดยทั่วไป หรือตามท่ี

ก าหนดในประมวลรัษฎากร 

   วิธีการค านวณค่าเส่ือมราคา วิธีเส้นตรงมีดงัน้ี 

   ค่าเส่ือมราคาต่อปี      =                      ราคาทุน            หรือ      ราคาทุน - ราคาซาก       

                                                                             อายกุารใชง้าน                          อายกุารใชง้าน        

   อาจจะก าหนดเป็นร้อยละ (%) ของมูลค่าตน้ทุนก็ได้ เช่น คิดค่าเส่ือมราคาอาคาร 

5% ต่อปี คิดค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน 20% ต่อปี เป็นตน้  

   1.2.2  การปรับปรุงหน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful  debts) 

                โดยทัว่ไปธุรกิจส่วนใหญ่จะมีนโยบายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือเพื่อเพิ่มยอดขายให้

มากท่ีสุด แต่การขายสินคา้เป็นเงินเช่ือหรือการให้เครดิตแก่ลูกคา้มากเกินไป มกัจะมีความเส่ียงใน

เร่ืองการเรียกเก็บเงินไม่ได้ตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการ 

หากมีลูกหน้ีการคา้จ านวนมากและหลงัจากติดตามทวง ถามหลายคร้ังแลว้ไม่สามารถเรียกเก็บหน้ี

ไดกิ้จการสามารถตดัลูกหน้ีออกจากบญัชีเป็นหน้ีสูญ ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการได ้

                  นอกจากนั้นกิจการบางแห่งจะประมาณหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีก่อนท่ีจะมีหน้ี

สูญจริงเกิดขึ้นก็สามารถท าได้ ในการศึกษาเร่ืองน้ีมีบญัชีท่ีควรทราบเก่ียวกับการปรับ ปรุงหน้ี

สงสัยจะสูญ ดงัน้ี 
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   1.  หน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful  debts) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บไม่ได ้ถือ

เป็นบญัชีประเภทค่าใชจ่้ายของกิจการ 

   2.  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Account) หมายถึง จ านวนเงิน

ท่ีกนัไวส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได ้ถือเป็นบญัชีปรับมูลค่าสินทรัพย ์จะแสดงหักจาก

บญัชีลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

   3.  หน้ีสูญ (Bad  debt) หมายถึง ลูกหน้ีการคา้ของกิจการท่ีไดติ้ดตามทวงถามจนถึง

ท่ีสุดแลว้แต่ไม่ไดรั้บช าระหน้ี จึงตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีถือเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ 

            การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ กิจการคา้ท่ีมีการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือจ านวนมาก ๆ

ในแต่ละปี หรือสถาบนัการเงินท่ีให้เครดิตเงินกูแ้ก่ลูกคา้เป็นจ านวนมาก จะนิยมท าการประมาณ

การหน้ีสงสัยจะสูญเอาไวใ้นบญัชีทุก ๆ ปี ทั้งท่ียงัไม่มีหน้ีสูญเกิดขึ้นจริง เป็นการยึดหลกัความไม่

ประมาทในการบริหารจดัการ และทั้งน้ีควรปฏิบติัตามกฎหมายทางภาษีอากรว่าดว้ยเร่ืองของการ

ตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามประมวลรัษฎากรดว้ย การประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญอาจท าไดโ้ดย 

   1.  การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดขายเช่ือ หรือยอดขายรวมของกิจการ  

   เป็นวิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ โดยค านวณจากอตัราร้อยละของยอดขายเช่ือ

ประจ าปี โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าในปีก่อนหน้านั้นกิจการจะมีประมาณหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ล้ว

หรือไม่ การใชว้ิธีประมาณจากยอดขายเช่ือถือวา่ลูกหน้ีการคา้เกิดขึ้นจากการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ 

จึงใชเ้ป็นฐานในการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับงวด 

   2.  การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดลูกหน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 

   เป็นวิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ โดยค านวณจากยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวด 

ดงันั้นยอดบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัส้ินปีจึงจะตอ้งมีจ านวนเท่ากบัอตัราร้อยละของลูกหน้ี 

ณ วนัส้ินปี ดงันั้นการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญตามวิธีน้ีจึงตอ้งค านึงถึงบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ท่ีมียอดยกมายกมาจากปีก่อน ๆ ดว้ย 

   การตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ  แบ่งเป็น 2 กรณี 

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

สูญ ในกรณีท่ีกิจการมิได้ท าการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบัญชีก่อนล่วงหน้า เป็น

ลูกหน้ีท่ีทราบแน่นอนแลว้ว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงเป็นวิธีท่ีง่ายและสะดวกแต่เป็นวิธีท่ีไม่นิยม

ใช ้เพราะระยะเวลาของการเกิดหน้ีสูญ อาจเป็นคนละงวดกบัยอดขายท่ีเกิดขึ้นก็ได ้จะบนัทึกบญัชี

โดย 
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   เดบิต   หน้ีสูญ XX 

    เครดิต  ลูกหน้ีการคา้  XX 

 

   2.  วิธีประมาณหน้ีสงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายประจ างวด (Allowance  Method) 

กิจการมีการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีแลว้ เม่ือมีการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ี

สูญออกจากบญัชี การบนัทึกบญัชีจะตอ้งพิจารณาว่าเป็นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษี

อากรหรือไม่ การบนัทึกบญัชีจะท าได ้2 วิธีดงัน้ี 

         1  การตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามประมวลรัษฎากร หมายถึง การตดัหน้ีสูญตามท่ี

กฎหมายภาษีอากร จะลงบญัชีโดยการบนัทึกการตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ และลดยอดบญัชีค่าเผ่ือหน้ี

สงสัยจะสูญออกจากบญัชีทางดา้นเดบิต         

   เดบิต   หน้ีสูญ XX 

     เครดิต  ลูกหน้ีการคา้   XX 

    (บนัทึกการตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามกฎหมายภาษีอากร) 

   เดบิต   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ XX 

    เครดิต  หน้ีสงสัยจะสูญ  XX 

   (บนัทึกลดยอดบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 

         2  กรณีตัดลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญไม่เป็นไปตามประมวลรัษฏากรหรือตัดเป็น

ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายภาษีอากรไม่ไดก้็สามารถบนัทึกบญัชีไดต้ามหลกัเกณฑ์ทางบญัชีท่ีรับรอง

กนัโดยทัว่ไปและเม่ือยืน่ช าระภาษีอากรก็จะตอ้งปรับปรุงใหถู้กตอ้งตามประมวลรัษฎากร   

   1.2.3  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies  Used) 

             วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป (Supplies  Used) วสัดุส้ินเปลืองหรือวสัดุส านักงาน เป็น

สินทรัพยห์มุนเวียนของกิจการ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ผา้หมึกพิมพดี์ด ฯลฯ กิจการจะบนัทึก

เขา้ในบญัชีสินทรัพย ์เม่ือกิจการน าออกไปใชจ้ะตอ้งท าการปรับปรุงบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ 

เป็นบญัชีวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป หรือวสัดุส านกังานใชไ้ป 
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   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 าเนินงานว่ามีก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเท่าใด ส่วน

งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงว่ากิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเท่าใด งบก าไร

ขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงได ้2 แบบ คือแบบบญัชีและแบบรายงาน 

 

 ประเภทของงบการเงิน 

 1.  งบก าไรขาดทุน 

 2.  งบแสดงฐานะการเงิน 

 

ประโยชน์ของงบการเงิน 

 งบการเงินจัดท าขึ้ นเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการ

เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ โดยใช้ขอ้มูลฐานะทางการเงินในอดีต ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ

ผูใ้ชง้บการเงินหลายกลุ่มในการน าไปใชต้ดัสินใจเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ขอ้มูลจากงบการเงินจะ

ช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการ
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เทียบเท่ากบัเงินสด ซ่ึงจะช้ีให้เห็นถึงความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างและผู ้

สินค้า การจ่ายดอกเบ้ีย การจ่ายคืนเงินกู้ และการแบ่งผลก าไรให้กับเจ้าของรวมทั้ งแสดง

ความสามารถหรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในการบริหารทรัพยากรของกิจการ 

 

 งบก าไรขาดทุน 

 งบก าไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement) หมายถึง งบท่ี

แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ตอ้งไม่เกิน 1 ปี   เพื่อวดัผลการ

ด าเนินงานของกิจการว่ามีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดม้าหัก

ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายได้หักค่าใช้จ่ายแลว้จะเป็นก าไรสุทธิ (Net 

Income or Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) เท่าใด  

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

เดือน แต่กิจการอาจจะแสดงว่างวดละ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได ้แต่เพื่อประโยชน์ใน

การเสียภาษีก็จะใชง้วดบญัชี 1 ปี 

 ในงบก าไรขาดทุนจะแสดงรายได้ (Revenues) และค่าใช้จ่าย (Expenses) การค านวณ

ก าไรขาดทุนของกิจการจะท าไดโ้ดยการน ารายไดแ้ละค่าใชจ่้ายมาเปรียบเทียบกนั ถา้รายไดสู้งกว่า

ค่าใชจ่้ายเรียกวา่ก าไรสุทธิ (Net Profit) ถา้รายไดต้ ่าค่าใชจ่้ายเรียกวา่ ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) 

 ส่วนประกอบของงบก าไรขาดทุน 

  1.1  รายได ้

  1.2  ค่าใชจ่้าย 

  

 1.1  รายได ้(Revenues) หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บจากการด าเนินงาน เช่น การ

ขายสินคา้ หรือการบริการให้แก่ลูกคา้รวมทั้งผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ดอกเบ้ียรับจากการ

ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล หรือการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษทัอ่ืน และเงินปันผลรับจากการลงทุน 

รายไดค้่าตอบแทนดงักล่าวอาจไดรั้บเงินสด สินทรัพยอ่ื์น ๆ หรือสิทธิอ่ืน ๆ เช่นลูกหน้ีการคา้ (จาก

การขายสินคา้หรือบริการเป็นเงินเช่ือ) หรือ รายได้คา้งรับ เช่น ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินปันผลคา้งรับ

เป็นตน้ 
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 รายไดอ้าจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1.1  รายได้จากการด าเนินงาน (Operating Revenues) ได้แก่รายได้จากการขาย
สินคา้หรือการใหบ้ริการซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัจากการด าเนินงานปกติของกิจการ 
  1.1.2  รายไดอ่ื้น (Other Revenues) ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ รายไดเ้งินปันผลและก าไรจาก
การจ าหน่ายสินทรัพย ์(สินทรัพยซ่ึ์งเลิกใชง้านแลว้) เป็นตน้ 
  
 1.2  ค่าใชจ่้าย (Expenses) หมายถึงตน้ทุนท่ีเกิดจากการผลิตการจดัหาสินคา้หรือ 
ค่าบริการต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดรายได ้
  ค่าใชจ่้ายอาจจ าแนกตามหนา้ท่ีงานโดยแบ่งเป็น 6 ประเภทคือ 
  1.2.1  ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) หมายถึงต้นทุนของสินค้าส่วนท่ีขายไป
ระหวา่งงวด 
  1.2.2  ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการขายสินค้าหรือบริการเพื่อส่งเสริมให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเช่นค่า
โฆษณา ค่านายหนา้พนกังานขาย เงินเดือนฝ่ายขาย ค่าขนส่งออก (ค่าขนส่งสินคา้ไปให้กบัลูกคา้) 
เป็นตน้ 
  1.2.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานส่วนท่ีนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการขายเช่นเงินเดือนฝ่ายบริหาร  ค่าเบ้ียประกันภัย
สินทรัพย ์ค่าเช่า ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ และหน้ีสงสัยจะสูญ 
(ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเก็บเงินไม่ได)้ เป็นตน้ 
  1.2.4  ค่าใชจ่้ายอ่ืน (Other Expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายซ่ึงไม่ไดเ้กิดขึ้นจากการ 
ด าเนินงานปกติของกิจการแต่อาจเกิดขึ้นบ่อยเช่นขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์ป็นตน้ 
  1.2.5  ตน้ทุนทางการเงิน (Financial Costs) เป็นตน้ทุนเก่ียวกบัการจดัหาเงินทุนมาใช้
ในการด าเนินงาน เช่น ดอกเบ้ียจ่าย ค่าธรรมเนียมการกู้ยืม เป็นตน้ ซ่ึงจะแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบก าไรขาดทุนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินความสามารถของฝ่าย
บริหาร 
  1.2.6  ภาษีเงินได ้(Income Tax) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีกิจการตอ้งจ่ายให้รัฐบาลโดยค านวณ
ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรซ่ึงอาจแตกต่างกนัตามลกัษณะธุรกิจและรูปแบบการจดัตั้งกิจการ
เช่น 
  - บุคคลธรรมดาเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรากา้วหนา้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  - นิติบุคคล* เสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา 30% จากก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นตน้ 
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  ถา้รายไดต้ ่ากว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่า ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) ถา้รายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้าย
เรียกวา่ก าไรสุทธิ (Net Profit) ซ่ึงงบก าไรขาดทุนจะแสดงได ้2 แบบ คือ 
  1.  แบบบัญ ชี  (Account Form) ห รือแบบตัวT (T-Account) ซ่ึ งแสดงค่ าใช้ จ่าย
ดา้นซา้ย และแสดงรายไดด้า้นขวา 
  2.  แบบรายงาน (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยแสดงบญัชีประเภทรายได้
ก่อนแลว้จึงแสดงประเภทค่าใชจ่้าย 
  1.  งบก าไรขาดทุนแบบบญัชี (Account Form) หรือแบบตวั T (T-Account) 
  วิธีจดัท างบก าไรขาดทุนแบบบญัชี มีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.  เขียนหวังบก าไรขาดทุน ก่ึงกลางหนา้กระดาษ 
  – บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ 
  – บรรทดัท่ี 2 ค  าวา่บญัชีกิจการ 
  – บรรทดัท่ี 3 ส าหรับรอบรอบระยะเวลาท่ีจดัท างบก าไรขาดทุน 
  2.  รายการแบ่งออกเป็น 2 ดา้น รายไดบ้นัทึกดา้นเครดิต ค่าใชจ่้ายบนัทึกดา้นเดบิต 
  3.  หายอดรวมทั้งดา้นเดบิต และดา้นเครดิต 
  ถา้ผลรวมทางดา้นเครดิต (รายได)้ มากกวา่ดา้นเดบิต (ค่าใชจ่้าย) แสดงวา่มีผล “ก าไร
สุทธิ” ใหบ้นัทึกก าไรสุทธิทางดา้นเดบิต 
  ถา้ผลรวมดา้นเดบิต (ค่าใชจ่้าย) มากกว่าดา้นเครดิต (รายได)้ แสดงว่ามีผล “ขาดทุน
สุทธิ” ให้บนัทึกผลขาดทุนสุทธิทางด้านเครดิตแลว้ท าการรวมยอดเงินทั้ง 2 ขา้ง  จะตอ้งเท่ากัน 
ดงัต่อไปน้ี 

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 5 
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 2.  แบบรายงาน (Report Form) 

  จะแสดงรายไดก่้อนและจึงจะแสดงค่าใชจ่้ายหักลบกนัออกมาเป็นผลก าไร(ขาดทุน) 

ก่อนหกัดอกเบ้ีย ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 

 

ช่ือกิจการ 

งบก าไรขาดทุน 

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

รายได้:           

 รายไดค้่าเช่า   XX  

 รายไดค้่าบริการ  XX 

 รวมรายได ้    XX   

ค่าใช้จ่าย: 

 ตน้ทุนบริการ  XX   

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  XX   

 รวมค่าใชจ่้าย    XX 

 ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย  XX   

หกั  ดอกเบ้ียจ่าย           XX 

ก าไรสุทธิ         XX   

 

ตารางท่ี  6 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน(Statement of Financial Position) หรืองบดุล(Balance 

Sheet)เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินของกิจกรณีวนัส้ินงวดว่ากิจการมี

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งส้ินเป็นจ านวนเท่าใดประกอบดว้ยรายการใดบา้งและคงเหลือเป็นเงินทุน

สุทธิหรือส่วนของเจา้ของกิจการเป็นจ านวนทั้งส้ินเท่าใดการจดัท างบแสดงฐานะการเงินจะอาศยั

หลกัความสัมพนัธ์ของสมการบญัชีคือสินทรัพยท์ั้งส้ินจะตอ้งเท่ากับยอดรวมของหน้ีสินทั้งส้ิน

และทุนเสมอ (งบการเงินน้ีจึงเรียกอีกอยา่งวา่“งบแสดงฐานะการเงิน”) 
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 โดยสมการบญัชีจะแสดงสินทรัพยไ์วท้างดา้นซ้ายมือและแสดงแหล่งท่ีมาของสินทรัพย์

คือหน้ีสินและทุนหรือส่วนของเจา้ของไวท้างดา้นขวามือของสมการและยอดรวมจ านวนเงินทั้ง

สองด้านจะต้องเท่ากันฐานะการเงินของกิจการจึงพิจารณาได้จากส่วนเกินของสินทรัพย์ท่ีมี

มากกวา่หนีส้ินซ่ึงเรียกวา่“ทุน” หรือ“ส่วนของเจ้าของ”  

  

 ส่วนประกอบของงบแสดงฐานะการเงินมีขอ้มูลส าคญั 3 ส่วนคือ 

  1.  สินทรัพย ์

  2.  หน้ีสิน 

  3.  ทุนหรือส่วนของเจา้ของ 

 

                 1.  สินทรัพย ์(Assets) หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการซ่ึงสามารถวดั

มูลค่าได้และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคตสินทรัพยอ์าจเป็นส่ิงท่ีมี

ตวัตนหรือไม่มีตวัตนรวมทั้งสิทธิเรียกร้องต่าง ๆตวัอย่างสินทรัพยท่ี์มีตวัตนไดแ้ก่เงินสด เงินฝาก

ธนาคาร ตัว๋เงินรับ ลูกหน้ี สินคา้ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นตน้ ตวัอย่างสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 

ไดแ้ก่ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สิทธิท่ีจะใชช่ื้อและด าเนินธุรกิจ (แฟรนไชน์) เป็นตน้ 

 การจดัประเภทของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

  1.1  สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) 

  1.2  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (Non - Current Assets) 

 1.1  สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์นท่ีคาดหมาย

ได้ว่าจะเปล่ียนเป็นเงินสดหรือขายหรือใช้หมดไปในระหว่างรอบระยะเวลาการด าเนินงานปกติ

ของกิจการคือ 12 เดือน 

 1.2  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (Non - Current Assets) หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของสินทรัพยห์มุนเวียนขา้งตน้ไดแ้ก่ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนเช่น

ลิขสิทธ์ิสิทธิบตัรสิทธิในการใชช่ื้อและด าเนินธุรกิจ (แฟรนไชส์) และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี 
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 2.  หน้ีสิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพนัของกิจการท่ีจะตอ้งจ่ายช าระให้แก่บุคคล

อ่ืนโดยอาจช าระด้วยเงินสดสินทรัพยอ่ื์นหรือการให้บริการหรือประโยชน์อ่ืนใดในอนาคตตาม

เง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัไว ้

 การจดัประเภทของหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

  2.1  หน้ีสินหมุนเวียน 

  2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

 2.1  หน้ีสินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หนีส้ินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายใน1 

ปีนับจากวนัส้ินงวด ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีการคา้ เงินกูย้ืมท่ีจะถึงก าหนดช าระ

ภายใน 1 ปี และหนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน เช่น ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย รายไดรั้บล่วงหนา้ เป็นตน้ 

  2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Non - Current Liabilities) หมายถึง หนีส้ินท่ีมีก าหนด

ช าระ เกินกว่า 1 ปีนับจากวนัส้ินงวดได้แก่ตัว๋เงินจ่ายระยะยาว หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะยาว รวมทั้ง

หน้ีสินท่ีไม่เขา้เกณฑก์ารจดัประเภทเป็นหนีส้ินหมุนเวียนขา้งตน้ 

  

 3.  ทุน (Capital หรือส่วนของเจ้าของ (Owner's Equity) หมายถึง สิทธิเรียกร้องของผู ้

ลงทุนท่ีมีต่อสินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหกัหนีส้ินทั้งส้ินแลว้รายการเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของ ใน

งบแสดงฐานะการเงินอาจแตกต่างกนัตามประเภทของธุรกิจในท่ีน้ีจะแสดงตวัอยา่งงบเฉพาะแสดง

ฐานะการเงินของบริษทัจ ากดัซ่ึงมีรายการเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของท่ีส าคญั 2 รายการคือทุนเรือน

หุน้และก าไรสะสม 

  ทุนเรือนหุ้น หมายถึง หุ้นทุนของบริษทัซ่ึงจะตอ้งแบ่งออกเป็นหุน้มูลค่าหุ้นละเท่า ๆ

กนัส าหรับบริษทัจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์ะก าหนดมูลค่าหุ้นเท่าใดก็ไดแ้ต่

ตอ้งไม่ต ่ากว่าหุ้นละ 5 บาทแต่ส าหรับบริษทัมหาชนจ ากดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

(ปรับปรุง 2544) ได้ยกเลิกการก าหนดมูลค่าหุ้นขั้นต ่าแลว้ดังนั้นบริษทัมหาชนจ ากัดจะก าหนด

มูลค่าหุ้นเท่าใดก็ไดเ้งินทุนของบริษทัจะเกิดขึ้นเม่ือบริษทัน าหุ้นออกจ าหน่ายผูท่ี้น าเงินมาลงทุน

ซ้ือหุ้นทุนของบริษทัจะมีฐานะเป็นเจา้ของกิจการเรียกว่า “ผูถื้อหุ้น” ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บผลตอบแทน

จากการลงทุนในรูปของเงินปันผล (การท่ีบริษทัจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นถือเป็นการแบ่งปัน

ก าไรใหก้บัเจา้ของกิจการ) 
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  ก าไรสะสม หมายถึง ก าไรสุทธิของบริษทัท่ีสะสมมาตั้งแต่เร่ิมเปิดด าเนินการจนถึง

ปัจจุบันโดยทุกวนัส้ินงวดบัญชีบริษทัจะตอ้งโอนผลก าไรขาดทุนสุทธิเข้าบัญชีก าไรสะสมไว้

ก่อนหลงัจากนั้นเม่ือตอ้งการใชเ้งินก าไรจึงจดัสรรจากบญัชีก าไรสะสมในภายหลงัเช่นการจดัสรร

ก าไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้นหรือการจดัสรรก าไรสะสมเพื่อขยายกิจการเป็นตน้

โดยการจดัสรรก าไรสะสมจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นก่อนฝ่ายบริหารของ

บริษทัจึงจะด าเนินการได ้

วิธีท างบแสดงฐานะการเงิน 

 งบแสดงฐานะการเงินมีวิธีท 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 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด                                       

ฝากธนาคาร 

สินทรัพย์ 

ลูกหน้ี                                    XX 

 

XX             

XX 

-- 

- 

- 

หนีสิ้นหมุนเวียน 

เงิน เบิ ก เกินบัญ ชีธนาคาร           

เจา้หน้ี 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 

XX  

XX 

XX 

-- 

- 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ     XX   รายไดรั้บล่วงหนา้       XX - 

สินคา้คงเหลือ         XX - รวมหน้ีสินหมุนเวียน       XX - 

วสัดุส านกังาน         XX - หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       XX - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้         XX - เงินกูธ้นาคาร   

รายไดค้า้งรับ         XX - เงินกู-้บุคคล       XX - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน         XX - รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน       XX - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

XXX 

- ส่วนของผู้ถือหุ้น    XXX - 

ท่ีดิน                                            ทุ น เ รื อ น หุ้ น                       

XX 

  

อาคาร                                    XX         XX - บ ว ก  ก า ไ ร ส ะ ส ม                 

XX 

      XX - 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม         XX                                               

อุปกรณ์                                 XX        XX     

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม         XX      

ค่ า ค ว า ม นิ ย ม                               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   

       XX  

       XX     

       

XXX 

    

XXX 
ตารางท่ี 7 
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 แบบรายงาน  (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยเรียบเรียงบัญชีตามล าดับของ

ประเภทบญัชีเป็นแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ก าหนดให้ใช ้จึงเป็นแบบท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 

ซ่ึงจะแสดงบญัชีประเภทสินทรัพยก่์อนแลว้จึงแสดงบญัชีประเภทหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 

 วิธีท างบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงาน มีขั้นตอนดงัน้ี 

 1  เขียนหวังบแสดงฐานะทางการเงิน 

  บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ 

  บรรทดัท่ี 2 ค  าวา่ “งบแสดงฐานะทางการเงิน” 

  บรรทดัท่ี 3 วนัท่ี   

 2  เขียนค าว่า “สินทรัพย”์ ก่ึงกลางกระดาษ แลว้เขียนช่ือบัญชีประเภทสินทรัพยเ์รียง

ตามล าดบั พร้อมจ านวนเงินแลว้รวมยอด 

  3  เขียนค าว่า “หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ” ก่ึงกลางกระดาษ บรรทดัถดัไปเขียนค าว่า 

“หน้ีสิน” ชิดด้านซ้ายมือ แล้วเขียนช่ือบัญชีประเภทหน้ีสินเรียงตามล าดับ พร้อมทั้ งรวมยอด 

จากนั้นเขียนค าว่า “ส่วนของเจา้ของ” บรรทดัถดัไปโดยเขียนชิดดา้นซ้ายมือ แลว้แสดงส่วนของ

เจา้ของเช่นเดียวกบังบแสดงฐานะทางการเงินแบบบญัชี 

รูปแบบงบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงานมีรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

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

สินทรัพย์ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 

 เงินสด     XX   

 เงินฝากธนาคาร   XX   

 ลูกหน้ี          XX            

              หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ   XX XX                                   

              วสัดุส านกังาน   XX         

 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  XX   

 รายไดค้า้งรับ    XX   

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน   XXX  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

 ท่ีดิน      XX   

 อาคาร     XX                       

               หกั ค่าเส่ือราคาสะสม XX  XX                                          

 อุปกรณ์    XX                        

 หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม XX XX                        

 ค่าความนิยม    XX        

 ค่าลิขสิทธ์ิ    XX   

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   XXX                

รวมสินทรัพย ์       XXX             
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน        

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  XX  

 เจา้หน้ีการคา้    XX  

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   XX        

 รายไดรั้บล่วงหนา้  XX                                            

 รวมหน้ีสินหมุนเวียน  XXX                

หน้ีสินไม่หมุนเวียน      

 เงินกู-้ธนาคาร   XX   

 เงินกู-้บุคคล    XX   

 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  XXX  

 รวมหน้ีสินทั้งส้ิน  XXX  

ส่วนของผูถื้อหุน้     

 ทุนเรือนหุน้    XX   

 บวก ก าไรก าไรสะสม  XX          

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  XXX  

ตารางท่ี  8 

 

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. ปิดบัญ ชีค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ  เข้าบัญ ชีก าไร

ขาดทุน 

Dr. ก าไรขาดทุน 

       Cr. ค่า........... 

XX 

 

 

XX 

3. ปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้บญัชีทุน 

 

Dr. ก าไรขาดทุน 

       Cr. ก าไรสะสม 

  (กรณีมีก าไร) 

Dr. ก าไรสะสม 

       Cr. ก าไรขาดทุน 

  (กรณีมีขาดทุน) 

XX 

 

 

XX 

 

XX 

 

 

XX 

ตารางท่ี  9 

 

งบทดลองหลงัปิดบัญชี 

 งบทดลองหลงัปิดบัญชี (Post - closing  trial  balance)  คือ  งบทดลองท่ีท าขึ้นหลงัจากท่ี

กิจการปิดบญัชีเรียบร้อยแลว้  ประกอบไปดว้ย 

 1.  สินทรัพย ์

 2.  หน้ีสิน 

 3.  ส่วนของเจา้ของ 
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ประเภทของรายงานภาษีมูลค่าเพิม่ 

 1.  รายงานภาษีขาย 

 เป็นแบบรายงานท่ีก าหนดใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท าขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการ
บนัทึกจ านวนภาษีขายของกิจการท่ีไดเ้รียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากลูกคา้ในแต่ละเดือนภาษีภาษี
ขายท่ีเกิดขึ้นในเดือนใด ก็เป็นภาษีขายของเดือนนั้น โดยพิจารณาไดจ้ากวนัท่ีท่ีปรากฏในส าเนา
ใบก ากบัภาษีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนออกใหแ้ก่ลูกคา้ แบบของรายงานภาษีขายมีลกัษณะคลา้ย
กบับญัชีแยกประเภทรายได้จากการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการบญัชีเพียงแต่มีช่อง 
“จ านวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม” เพิ่มขึ้นอีกช่องหน่ึง 
 รายงานส าคญัท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียน ตอ้งน าไปลงจ านวนภาษีขายในรายงานภาษี
ขายท าใหย้อดภาษีขายแต่ละเดือนท่ีรายการเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นสูง ไดแ้ก่ ภาษีขายเน่ืองจาก 
 1  การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการในราชอาณาจกัร รวมทั้งการส่งออก (ภาษีขาย = 0)  
 2  การใหเ้ช่าซ้ือ 
 3  การส่งมอบสินคา้ใหต้วัแทนเพื่อขาย (ฝากขาย) 
 4  การน าสินคา้หรือบริการไปใชเ้พื่อการอ่ืนใดอนัมิใช่เพื่อการประกอบกิจการท่ีตอ้งเสีย 
                ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 5  หน้ีสูญท่ีไดรั้บคืน 
 6  มีสินคา้ขาดจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบ 
 7  มีสินคา้คงเหลือแหละหรือทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ ณ วนัเลิกกิจการแต่ 
                ไม่รวมถึงสินคา้คงเหลือและทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการซ่ึงไดค้วบเขา้กนัหรือไดโ้อน 
                กิจการทั้งหมดใหแ้ก่กนั 
 8  การรับคืนสินคา้ท่ีช ารุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตวัอยา่ง ไม่ตรงตามค าพรรษา 
 9  การลดราคาสินคา้หรือค่าบริการซ่ึงผิดขอ้ก าหนดท่ีตกลงกนั 
 10  หน้ีสูญ ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามกฎหมาย 
หมายเหต ุ
 1.  ผูป้ระกอบการจะตอ้งน าทั้งใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูปและใบก ากบัภาษีอย่างย่อท่ีได้
ออกมาลงในรายงานภาษีขาย แต่ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ใหล้งรายการในรายงานภาษีขายเฉพาะมูลค่า
ทั้งหมดต่อวนัท่ีไดรั้บ หรือพึงไดรั้บ ซ่ึงเกิดจากใบก ากบัภาษีอย่างยอ่โดยไม่ตอ้งระบุรายการสินคา้ 
แต่ใหห้มายเหตุวา่ มูลค่าทั้งหมดเกิดจากใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ล าดบัท่ีเท่าใดบา้ง 
 2.  ใบเพิ่มหน้ีและใบลดหน้ีท่ีออกใหผู้ซ้ื้อจะตอ้งลงในรายงานภาษีขาย โดยใบเพิ่มหน้ี 
ไปบวกในรายงานภาษีขาย ส่วนใบลดหน้ีน าไปหกัจากรายงานภาษีขาย  
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รายงานภาษีขาย 

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

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

             

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

     

 

ใบก ากบัภาษ ี
ช่ือผูซ้ื้อ

สินคา้/

ผูรั้บบริการ 

เลขประจ าตวัผู ้

เสียภาษีอากร

ของผูซ้ื้อ

สินคา้/ 

ผูรั้บบริการ 

สถาน

ประกอบการ 
มูลค่า

สินคา้ 

หรือ

บริการ 

จ านวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
วนั 

เดือน 

ปี 

เล่มท่ี 

เลขท่ี 

ส านกังา

นใหญ่ 
สาขา 

          

ตารางท่ี 10 

 รูปแบบรายงานภาษีขาย 
 1.  ช่อง “วนั เดือน ปี” ใหก้รอกวนั เดือน ปี ของใบก ากบัภาษียกเวน้ 
  1  การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการบางกรณี ใหก้รอก วนั เดือน ปี ของใบส าคญั 
  2  การส่งออกสินคา้ ใหก้รอกวนัท่ีช าระอากรขาออก หรือวนัท่ีกรมศุลกากรออกใบ 
                      ขนสินคา้ ขาออก ฯลฯ แลว้แต่กรณี 
 2.  ช่อง “เล่มท่ี/เลขท่ี” ใหก้รอกเลขท่ีของใบก ากบัภาษี และเล่มท่ี ถา้มี ยกเวน้ 
  1  ใบก ากบัภาษีท่ีออกโดยเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงิน ใหก้รอกเลขท่ี และเลขรหสั 
                      เคร่ืองบนัทึกการเก็บเงินท่ีกรมสรรพากรก าหนด โดยเพิ่มช่องอีกหน่ึงช่องก็ได ้
  2  การขายสินคา้หรือใหบ้ริการบางกรณี ใหก้รอกเล่มท่ี/เลขท่ีใบส าคญั 
  3  การส่งออกสินคา้ ใหก้รอกเลขท่ีใบขนสินคา้ขาออก ฯลฯ 
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 3.  กรณีไม่สามารถกรอกช่ือผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 
  1  การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการบางกรณี ใหก้รอกรายการตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
                      เช่น สินคา้ขาดจากรายงาน หรือส่งออกสินคา้ ฯลฯ 
  2  การลงรายการโดยใชห้ลกัฐานรายงานสรุปการขายประจ าวนั ใหก้รอก  
                      “รายงานสรุปการขายประจ าวนั” 
  3  การขายน ้ามนัเช้ือเพลิงผา่นมิเตอร์หวัจ่าย ใหก้รอก “รายงานแสดงรายละเอียด 
                      การขายน ้ามนั” 
  4  กรณีอ่ืน ๆ เช่น ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ใหก้รอก “ขายสินคา้หรือใหบ้ริการ” 
  4.  ช่อง “เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูซ้ื้อสินคา้/ผูรั้บบริการ” ให้กรอกโดยระบุเลข
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 ในช่องดงักล่าวเพื่อแสดงว่าเป็นช่องของส 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”  
  6.  ให้ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจดัท ารายงานภาษีขายโดยมีขอ้ความตาม
แบบรายงานน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
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 2.  รายงานภาษีซ้ือ 
 เป็นแบบรายงานท่ีก าหนดให้ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท าขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใน 
การบนทุกจ านวนภาษีซ้ือของกิจการ ท่ีถูกผูป้ระกอบการจดทะเบียนรายอ่ืนเรียกเก็บหรือพึงถูก
เรียกเก็บในแต่ละเดือนภาษี ภาษีซ้ือเกิดขึ้นในเดือนใด ก็เป็นภาษีของเดือนนั้นโดยพิจารณาไดจ้าก
วนัทีท่ีปรากฏในใบก ากบัภาษีท่ีได้รับจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ภาษีซ้ือท่ีเกิดขึ้นในเดือนใดแต่
มิไดน้ าไปลงรายการในรายงานภาษีซ้ือของเดือนนั้น เพราะมีเหตุจ าเป็นตามท่ีอธิบดีก าหนดให้มี
สิทธิน าไปลงรายงานภาษีซ้ือของเดือนหลงัจากนั้นได ้แต่ตอ้งไม่เกิน 6 เดือนนับแต่เดือนถดัจาก
เดือนท่ีไดมี้การออกใบก ากบัภาษีรายงานภาษีซ้ือเป็นแบบรายงานท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้ง
จดัท าขึ้นมาใหม่และสามารถลงรายการภาษีซ้ือเฉพาะรายการซ้ือท่ีมีหลกัฐานใบก ากบัภาษี หรือใบ
เพิ่มหนีใบลดหน้ีหรือใบเสร็จรับเงินอ่ืนใดตามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย การลงรายการเพิ่มยอดภาษี
ซ้ือ ไดแ้ก่ ภาษีซ้ือท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจาก 
 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 
 - การลดราคาสินคา้หรือค่าบริการท่ีผิดขอ้ก าหนดท่ีตกลงกนั 
หมายเหต ุ
 1.  ผูป้ระกอบการจะตอ้งน าเฉพาะใบก ากบัภาษีเต็มรูปท่ีไดรั้บมาลงในรายงานภาษีซ้ือ
แม้เป็นใบก ากับภาษีเต็มรูปท่ีต้องห้ามหักจากภาษีขาย แต่ผูป้ระกอบการจะต้องหม ายเหตุใน
ใบก ากบัภาษีซ้ือท่ีตอ้งห้ามหักจากภาษีขาย หรือลงคนละช่อง หรือคนละเล่มกบัใบก ากบัภาษีซ้ือท่ี
หกัจากภาษีขายได ้
 2.  ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีท่ีไดรั้บมาตอ้งลงในรายการภาษีซ้ือ ใบเพิ่มหน้ีให้บวกใน
รายงานภาษีขาย ส่วนใบลดหน้ีน าไปหกัออกจากรายงานภาษีซ้ือ 
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รายงานภาษีซ้ือ 

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

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

             

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

     

 

ล า 

ดบั 

ท่ี 

ใบก ากบัภาษ ี
ช่ือผูข้าย

สินคา้/ผู ้

ใหบ้ริการ 

เลขประจ าตวัผู ้

เสียภาษีอากร

ของผูข้ายสินคา้/ 

ผูใ้หบ้ริการ 

สถาน

ประกอบการ 
มูลค่า

สินคา้ 

หรือ

บริการ 

จ านวนเงิน

ภาษีมูลค่า 

เพิ่ม 

วนั 

เดือน 

ปี 

เล่มท่ี 

เลขท่ี 

ส านกั 

งาน

ใหญ่ 

สาขา 

 

          

ตารางท่ี 11 

 

 รูปแบบรายงานภาษีซ้ือ 

  1  ช่อง “ล าดบัท่ี” ให้กรอกล าดบัท่ีของใบก ากบัภาษีท่ีผูป้ระกอบการไดจ้ดัเรียงล าดบัขึ้น
ใหม่  

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

 3  ช่อง “เล่มท่ี/เลขท่ี” ใหก้รอกเลขท่ีของใบก ากบัภาษี และเล่มท่ี ถา้มี  

 4 ใบก ากบัภาษี หมายความรวมถึง ใบเพิ่มหน้ี ใบลดหน้ี ใบเสร็จรับเงินท่ีส่วนราชการ
ออกให้ในการขายทอดตลาดหรือ ขายโดยวิธี อ่ืนตามมาตรา 83/5 และใบเสร็จรับเงินของ
กรมสรรพากร ของกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนท่ี เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 5  ช่อง “เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้/ผูใ้ห้บริการ” ให้กรอกโดยระบุเลข
ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของ ผูข้ายสินคา้หรือผูรั้บบริการตามท่ีปรากฏในใบก ากบัภาษีตามมาตรา 
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86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตาม มาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ท่ีออกโดยผูข้ายสินคา้หรือผูรั้บบริการ แลว้แต่กรณี  

 6  ช่อง “สถานประกอบการ”  

  1  ให้กรอกโดยระบุสถานประกอบการของผู ้ขายสินค้าหรือผู ้ให้บริการท่ีเป็น
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 านักงานใหญ่และสาขา ก็ได ้โดยรายการท่ีแสดงว่า
เป็นส านักงานใหญ่จะตอ้งใช้เลข 0 จ านวนห้าหลกัแทน (00000) และ รายการของสาขาท่ี จะตอ้ง
ใชเ้ลขจ านวนห้าหลกัตรงตามท่ีปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ซ่ึงระบุว่าเป็น สาขา
ท่ี .. แทน เช่น กรณีสาขาท่ี 1 ใหร้ะบุเลขหา้หลกัเป็น “00001” ดงัน้ี 

 7.  ให้ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท ารายงานภาษีซ้ือโดยมีขอ้ความตามแบบรายงานน้ี
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

  

 การจดัท ารายงาน 

 1  การจดัท ารายงานตอ้งจดัท าเป็นรายสถานประกอบการ (กรณีผูป้ระกอบกอบการจด
ทะเบียน มีสถานประกอบการหลายแห่ง) 

 2  การจดัท ารายงานตอ้งจดัท าตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

 3  ส าหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียน ซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา้หรือให้บริการ โดย
แยกประเภทสินคา้หรือบริการแต่ละแผนกต่างหากจากกนั จะจดัท ารายงานภาษีซ้ือ รายงาน ภาษี
ขาย หรือรายงานสินคา้และวตัถุดิบ ตลอดจนรายงานมูลค่าของฐานภาษี แลว้แต่กรณีโดยแยกจดัท า
เป็นแต่ละแผนกต่างหากจากกนัก็ได ้
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 การลงรายการในรายงาน 

 การลงรายการในรายงาน ให้ลงภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีได้มาหรือจ าหน่าย
ออกไปซ่ึงสินคา้หรือบริการนั้น ดงัน้ี 

 1  การลงรายการในรายงานภาษีขาย ให้ลงรายการส าหรับการขายสินค้าและการ
ให้บริการทุกกรณี โดยให้ถือมูลค่าของสินคา้หรือบริการตามราคาตลาดในวนัท่ีความรับผิดในการ
เสียภาษีเกิดขึ้น 

  ส าหรับกรณีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดอ้อกใบก ากบัภาษีอย่างย่อให้ลงรายการ
เฉพาะมูลค่า ทั้งหมดต่อวนัท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บซ่ึงเกิดจากใบก ากบัภาษีอย่างย่อนั้น โดยไม่ตอ้ง
ระบุรายการสินคา้ โดยให้หมายเหตุว่ามูลค่าทั้งหมดดงักล่าวเกิดจากใบก ากบัภาษีอย่างย่อล าดบัท่ี
เท่าใดบา้งทั้งน้ีใหแ้ยกจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกมาต่างหากจากมูลค่าของสินคา้หรือบริการดว้ย 

 2  การลงรายการในรายงานภาษีซ้ือ ให้ลงรายการตามใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปซ่ึงไม่
สามารถน าไปหกัในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มดว้ย (เช่น ใบก ากบัภาษีท่ีมีรายการภาษีซ้ือท่ีเกิดจาก
การจ่ายเพื่อการรับรอง) โดยให้หมายเหตุว่าเป็นรายการท่ีไม่สามารถน าไปหักในการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มได ้

 3  วิธีการลงรายการในรายงาน ให้เขียนด้วยหมึก หรือพิมพ์ดีด หรือตีพิมพ์ และจะลง
รายการเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ไดห้ากประกอบการจดทะเบียนประสงคจ์ะลงรายการเป็น
รหัสดว้ยเคร่ืองจกัรท าบญัชีตอ้งส่งมอบค าแปลรหัสท่ีเป็นภาษาไทยต่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือ
หากจะลงบญัชีเป็นรหัสซ่ึงบันทึกด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะตอ้งส่งมอบ โปรแกรมสั่งงานของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่ออธิบดีกรมสรรพากร และให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดการแปลงข้อมูลจาก
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นรายการของรายงานท่ีตอ้งจดัท า 
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ภ.พ. 30 

 ความหมาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร  

 ผู้มีหน้าท่ีย่ืนแบบ ภ.พ.30 

 แบบ ภ .พ .30 น้ี  เป็นแบบแสดงรายการส าห รับผู ้ประกอบการซ่ึ ง  จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ และเป็นผูป้ระกอบการท่ีตอ้งเสียภาษีโดยค านวณ จากภาษีขายหักดว้ยภาษีซ้ือ

ในแต่ละเดือนภาษี ทั้งน้ี ไม่ว่าผูป้ระกอบการนั้นจะ ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะ

บุคคล ห้างหุ้นส่วนสามญั กองมรดก บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล องค์การของรัฐบาล หรือ

นิติบุคคล ในรูปแบบใด ก็ตาม ใช้ยื่นแสดงรายการเป็นรายเดือนภาษี  ผูป้ระกอบการท่ีมีสถาน

ประกอบการหลายแห่ง และมีความประสงคจ์ะขอยื่นแบบ ภ.พ.30 และช าระภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกนั 

ก็ท าไดโ้ดยตอ้งขออนุมติัต่อกรมสรรพากรก่อน และเม่ือไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากรแลว้ จึงจะ

ยืน่แบบและช าระภาษีรวมกนัได ้ในกรณีน้ีให้ผูป้ระกอบการยื่นแบบ ภ.พ.30 เพียงฉบบัเดียวพร้อม

กบัใบแนบกรมสรรพากรก าหนด 

 ก าหนดเวลา สถานท่ีย่ืนแบบและช าระภาษี 

ให้ผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นแบบ ภ.พ.30 พร้อมกบั ช าระภาษี (ถา้มี) เป็นราย

เดือนภาษีทุกเดือน ไม่ว่าจะไดข้ายสินคา้หรือให้บริการ ในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม ภายในวนัท่ี 

15 ของเดือนถดัไป ณ สถานท่ีดงัต่อไปน้ี 

1.  ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ ณ 

      1.1  ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่

      1.2  ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 - 5 ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้หรือ

ใหบ้ริการท่ีตอ้งเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2.  นอกเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ ณ 

      2.1  ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่

      2.2  ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา หรือส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี ท้องท่ีท่ีโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่ ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้ หรือให้บริการท่ีตอ้งเสีย

ทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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(ภาพท่ี 3) 

บทท่ี 4 
 
 

ผลการด าเนินงาน  การบันทึกบัญชี 
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ใบส าคัญรับช าระเงินค่าหุ้น/เงินลงหุ้น 
ของ 

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน               ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั    
วนัท่ี         25  มิถุนายน  2562 

             บริษทั/หา้งหุ้นส่วน                              ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั                            
ไดรั้บช าระเงินค่าหุ้น/เงินลงหุน้ เป็นเงิน                         7,000,000                                 บาท จาก 
                          นางสาว มนธิชา พุ่มขจร                เพื่อเป็นค่าหุน้ จ านวน        35,000        หุน้ / 
เงินลงหุน้ 
จากการจดัตั้งบริษทั / จดัตั้งห้างหุน้ส่วน               ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั         โดยช าระเป็นเงิน

สด 
จ านวน                    -                            บาท หรือเช็คธนาคาร                  ไทยพาณิชย ์                

สาขา 
          ส าโรง                                     เช็คเลขท่ี                              19375 
             ลงวนัท่ี          25  มิถุนายน   2562          หรือ โอนเขา้บญัชีธนาคาร                   -                                                            

สาขา                        -                            ช่ือบญัชี                                       - 
    เลขท่ีบญัชี                    -                                เม่ือวนัท่ี                       -                       ไวเ้รียบร้อย

แลว้ 
 
 
ลงช่ือ                                                 ผูรั้บเงิน 

                                (นางสาว มนธิชา พุ่มขจร) 
กรรมการ / หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
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ใบส าคัญรับช าระเงินค่าหุ้น/เงินลงหุ้น 
ของ 

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน               ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั    
วนัท่ี         25  มิถุนายน  2562 

             บริษทั/หา้งหุ้นส่วน                              ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั                            
ไดรั้บช าระเงินค่าหุ้น/เงินลงหุน้ เป็นเงิน                         5,600,000                                 บาท จาก 
                      นางสาว จุฑามาศ เช้ือพระซอง          เพื่อเป็นค่าหุน้ จ านวน        28,000        หุน้ / 
เงินลงหุน้ 
จากการจดัตั้งบริษทั / จดัตั้งห้างหุน้ส่วน               ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั         โดยช าระเป็นเงิน

สด 
จ านวน                    -                            บาท หรือเช็คธนาคาร                  ไทยพาณิชย ์                

สาขา 
          ส าโรง                                     เช็คเลขท่ี                              57319 
             ลงวนัท่ี          25  มิถุนายน   2562          หรือ โอนเขา้บญัชีธนาคาร                   -                                                            

สาขา                        -                            ช่ือบญัชี                                       - 
    เลขท่ีบญัชี                    -                                เม่ือวนัท่ี                       -                       ไวเ้รียบร้อย

แลว้ 
 
 
ลงช่ือ                                                 ผูรั้บเงิน 

                                (นางสาว มนธิชา พุ่มขจร) 
กรรมการ / หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
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ใบส าคัญรับช าระเงินค่าหุ้น/เงินลงหุ้น 
ของ 

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน               ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั    
วนัท่ี         25  มิถุนายน  2562 

             บริษทั/หา้งหุ้นส่วน                              ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั                            
ไดรั้บช าระเงินค่าหุ้น/เงินลงหุน้ เป็นเงิน                         5,400,000                                 บาท จาก 
                       นางสาว วรรณิกา ค าผาเคน               เพื่อเป็นค่าหุน้ จ านวน        27,000        หุน้ / 
เงินลงหุน้ 
จากการจดัตั้งบริษทั / จดัตั้งห้างหุน้ส่วน               ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั         โดยช าระเป็นเงิน

สด 
จ านวน                    -                            บาท หรือเช็คธนาคาร                  ไทยพาณิชย ์                

สาขา 
          ส าโรง                                     เช็คเลขท่ี                              11937 
             ลงวนัท่ี          25  มิถุนายน   2562          หรือ โอนเขา้บญัชีธนาคาร                   -                                                            

สาขา                        -                            ช่ือบญัชี                                       - 
    เลขท่ีบญัชี                    -                                เม่ือวนัท่ี                       -                       ไวเ้รียบร้อย

แลว้ 
 
 
ลงช่ือ                                                 ผูรั้บเงิน 

                                (นางสาว มนธิชา พุ่มขจร) 
กรรมการ / หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
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   ทะเบียนเลขท่ี 1119703616975                                                   แบบ พค. 
0401 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

ใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนบริษทั 

 

ใบส าคญัน้ีออกใหเ้พื่อแสดงวา่ 

 

บริษทั ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั 

 

ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

ณ  ส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั  กรุงเทพมหานคร 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 

ออกให ้ณ วนัท่ี 25 มิถนุายน  2562 

 

 

นายทะเบียน 
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โลโก ้บริษทั ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั 

 

บริษัท ไทย ทราเวล ทัวร์ จ ากัด 

Thai Travel Tour Company Limited 
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ทวัร์สระบุรี 

ทวัร์สุพรรณบุรี 

ทวัร์อยธุยา 

ทวัร์สมุทรสงคราม 

 

ONE  DAY  TRIP 
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ทวัร์กระบ่ี 

ทวัร์ราชบุรี 

ทวัร์ภูเก็ต 

ทวัร์พงังา 

 

2 วนั 1 คืน 
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ทวัร์น่าน 

ทวัร์อุดรธานี 

ทวัร์เชียงราย 

ทวัร์กาญจนบุรี 

 

3 วนั 2 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เท่ียวสระบุรี 
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One Day Trip 

 
 

 

 

 

 

บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั  ท่ีอยู ่999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง 
อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  โทรศพัท์ : 02-644-0022  โทรสาร : 02-644-
0023 
E-mail : thaitraveltour@gmail.com       http:/www.thaitraveltour.com 

 

 

 

-ไร่องุ่นปภสัรา 
-น ้าตก7สาวนอ้ย 
-วดัพระพุทธฉาย 
-ถ ้าฤาษี 

mailto:thaitraveltour@gmail.com
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เท่ียวสุพรรณบุรี 

One Day Trip 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั  ท่ีอยู ่999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง 
อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  โทรศพัท์ : 02-644-0022  โทรสาร : 02-644-
0023 
E-mail : thaitraveltour@gmail.com       http:/www.thaitraveltour.com 

 
 

-ศาลหลกัเมือง-หมู่บา้ยมงักรสวรรค ์
-สวนอินทผาลมั 
-ตลาด 100 ปี 3 ชุก 
-ศูนยเ์รียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณ
ชาวนาไทย 
-บึงฉวาก 

mailto:thaitraveltour@gmail.com
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เท่ียวอยธุยา 

One Day Trip 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั  ท่ีอยู ่999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง 
อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  โทรศพัท์ : 02-644-0022  โทรสาร : 02-644-
0023 
E-mail : thaitraveltour@gmail.com       http:/www.thaitraveltour.com 

 
 

-พระราชวงับางประอิน 
-วดัใหญ่ชยัมงคล 
-วดัพระศรีสรรเพชญ ์
-วดัหนา้พระเมรุ 
วดัไชยวฒันาราม 
 
 

mailto:thaitraveltour@gmail.com
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เท่ียวสมุทรสงคราม 

One Day Trip 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั  ท่ีอยู ่999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง 
อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  โทรศพัท์ : 02-644-0022  โทรสาร : 02-644-
0023 
E-mail : thaitraveltour@gmail.com       http:/www.thaitraveltour.com 

 
 

-ตลาดน ้าอมัพวา 
-ตลาดร่มหุบ 
-ดอนหอยหลอก 
-คลองโคลน 
-พิพิธภณัฑบ์า้นขนมไทย 

mailto:thaitraveltour@gmail.com
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เท่ียวกระบ่ี 

2 วนั 1 คืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั  ท่ีอยู ่999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง 
อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  โทรศพัท์ : 02-644-0022  โทรสาร : 02-644-
0023 
E-mail : thaitraveltour@gmail.com       http:/www.thaitraveltour.com 

 
 

-เกาะไก่ 
-เกาะทบั เกาะหมอ้ 
-เกาะตงัหมิง 
-เกาะส่ี 
-เกาะปอดะ 
-ถ ้าพระนาง-ไรเลย ์

mailto:thaitraveltour@gmail.com
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เท่ียวราชบุรี 

2 วนั 1 คืน 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั  ท่ีอยู ่999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง 
อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  โทรศพัท์ : 02-644-0022  โทรสาร : 02-644-
0023 
E-mail : thaitraveltour@gmail.com       http:/www.thaitraveltour.com 

 
 

-พิพิธภณัฑห์นงัใหญ่วดัขนอน 
-สุนทรีแลนด ์แดนตุ๊กตา 
-พิพิธภณัฑชุ์มชนสระโกสินารายณ์ 
-อุทยานหินเขางู 
-น ้าตกเกา้โจน 
-ธารน ้าร้อนบ่อคลึง 
 

mailto:thaitraveltour@gmail.com
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เท่ียวภเูก็ต 

2 วนั 1 คืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั  ท่ีอยู ่999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง 
อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  โทรศพัท์ : 02-644-0022  โทรสาร : 02-644-
0023 
E-mail : thaitraveltour@gmail.com       http:/www.thaitraveltour.com 

 
 

-พระพุทธม่ิงมลคลเอกนาคคีรี 
-แหลมพรหมเทพ 
-จุดชมวิวกะรน 
-หาดสุรินทร์ 
-จุดชมวิวกงัหนัลม 
-วดัฉลอง 
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เท่ียวพงังา 

2 วนั 1 คืน 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั  ท่ีอยู ่999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง 
อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  โทรศพัท์ : 02-644-0022  โทรสาร : 02-644-
0023 
E-mail : thaitraveltour@gmail.com       http:/www.thaitraveltour.com 

 
 

-อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั 
-เกาะปันหยี 
-ถ ้าพุงชา้ง 
-อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา 
-จุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลี 
-บ่อน ้าพุร้อนบา้นบ่อดาล 

mailto:thaitraveltour@gmail.com
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-วดัภูมินทร์ 
-วดัศรีมงคล 
-วดัพระธาตุเขานอ้ย 
-อุทยยานแห่งชาติดอยภูคา 
-สถานีวิจยัตน้น ้าขนุสถาน 
-วงัศิลาแลง 
-ซุม้ลีลาวดี 
-ถนนลอยฟ้า 
 
 
 

เท่ียวน่าน 

3 วนั 2 คืน 
 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั  ท่ีอยู ่999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง 
อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  โทรศพัท์ : 02-644-0022  โทรสาร : 02-644-
0023 

E-mail : thaitraveltour@gmail.com       http:/www.thaitraveltour.com 

 
 

เท่ียวอุดรธานี 
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-วดัป่าภูกอ้น 
-บา้นหว้ยส าราญ 
-พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ 
บา้นเชียง 
-พิพิธภณัฑเ์มือง 
-ภูฝอยลม 
-อุทยานประวติัศาสตร์ภูพระ
บาท 
-เข่ือนหว้ยหลวง 
 
 
 
 
 
 

3 วนั 2 คืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั  ท่ีอยู ่999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง 
อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  โทรศพัท์ : 02-644-0022  โทรสาร : 02-644-
0023 
E-mail : thaitraveltour@gmail.com       http:/www.thaitraveltour.com 
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-วดัร่องขุ่น 
-วดัร่องเสือเตน้ 
-สิงค ์ปาร์ค 
-ดอยแม่สลอง 
-ดอยผาตั้ง 
-ภูช้ีดาว 
-พิพิธภณัฑอ์ูบค า 
-แก่งผาได 
 
 
 
 
 

เท่ียวเชียงราย 

3 วนั 2 คืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั  ท่ีอยู ่999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง 
อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  โทรศพัท์ : 02-644-0022  โทรสาร : 02-644-
0023 
E-mail : thaitraveltour@gmail.com       http:/www.thaitraveltour.com 
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เท่ียวกาญจนบุรี 

3 วนั 2 คืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั  ท่ีอยู ่999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง 
อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  โทรศพัท์ : 02-644-0022  โทรสาร : 02-644-
0023 
E-mail : thaitraveltour@gmail.com       http:/www.thaitraveltour.com 

 

 

-เขาชา้งเผือก 
-สังขละบุรี 
-น ้าตกเอราวณั 
-ล าคลองงู 
-ถ ้ากระแซ 
-สะพานขา้มน ้าแมแ่คว 
-อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด 
-บา้นอีต่อง 
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บทท่ี 5 
 
 

สรุปและข้อเสนอ 
 

5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
             ในการจัดท าโครงการในคร้ังน้ีของสาขาบัญชีนั้ น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
นักศึกษาในการศึกษาและเพื่อให้เข้าใจถึงการจัดท าบัญชีตามวงจรบัญชีได้อย่างถูกต้องและ
ครบถว้น ซ่ึงท าให้นกัศึกษาสามารถด าเนินโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้งการท าโครงการในคร้ังน้ีท าให้
นกัศึกษาเกิดความสามคัคีซ่ึงกนัและกนั รวมถึงการน ากระบวนการวิธีการและการแกไ้ขปัญหาต่าง 
ๆ ไปใช้ในการด าเนินงาน ซ้ึงบริษทัของเราได้จดัตั้งขึ้นโดยใช้ช่ือว่า บริษทั ไทย ทราเวล ทัวร์ 
จ ากดั  โดยจะให้บริการทางดา้นการท่องเท่ียว ระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นระยะเวลา 2 เดือน 
คือ เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ซ่ึงอุปสรรคในการจดัท าโครงการมีจ านวนมาก
และมีรายละเอียดค่อนขา้งมาก ท าใหม้กัจะเกิดความผิดพลาดในการจดัท าเอกสารไดง้่าย ดงันั้นเรา
จึงหาวิธีการแกปั้ญหาดว้ยการจดัท าเอกสารให้ถูกตามขั้นตอนท่ีก าหนด และตรวจสอบเอกสารให้
มีความถูกตอ้งก่อนท าการพิมพ ์        
     การด าเนินงานโครงการท่ีใชเ้วลาในการจดัท าเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่
ภาคเรียนท่ี 1 จนถึงภาคเรียน 2 ผลในการด าเนินงานของ บริษทั ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั ในการ
ด าเนินงานในเดือนสิงหาคมบริษทัของเรามีผลก าไรสุทธิ 1,079,585 บาท และในเดือนกนัยายนมี
ผลเป็นก าไรสุทธิจ านวน 602,834 บาท ซ่ึงในการท างานสมาชิกทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการท างาน
กนัเป็นอยา่งดี ท าใหโ้ครงการของกลุ่มประสบความส าเร็จ เสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดไว  ้
 
5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
       5.2.1  ใชเ้วลาในการด าเนินงานมาก 
       5.2.2  ค่าใชจ่้ายในการท างานสูง 
       5.2.3  สมาชิกในกลุ่มขาดความเขา้ใจในการปฏิบติังาน 
       5.2.4  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการจดัท างานนอ้ย 
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5.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
       5.3.1  จดัสรรเวลาใหถู้กตอ้งตามความเหมาะสม 
  5.3.2  พยายามลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น 
  5.3.3  ศึกษาและท าความเขา้ใจในการปฏิบติังานใหถ่ี้ถว้นและรอบคอบ 
           
5.4  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดท าโครงการ 
       5.4.1  รู้หลกัการในการท างานเป็นกลุ่มและรู้จกัความสามคัคีในการท างาน 
       5.4.2  สามารถจดัท าระบบบญัชีไดอ้ยา่งแม่นย  าและมีประสิทธิภาพ 
       5.4.3  สามารถจดัตั้งและวางแผนการประกอบธุรกิจเพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพได ้
       5.4.4  สามารถจดัท าเอกสารและขั้นตอนการจดัท าบญัชีไดอ้ยา่งดี 
 
5.5  ข้อเสนอแนะ 
   5.5.1  จะตอ้งแบ่งเวลาในการจดัท าโครงการใหเ้หมาะสม 
   5.5.2  ควรตรวจสอบเอกสารใหค้รบถว้นและถูกตอ้งก่อนจดัท าเอกสาร 
   5.5.3  ควรมีการตรวจสอบและส ารองขอ้มูลในการด าเนินงานทุกคร้ัง 
   5.5.4  สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการจดัท าโครงการ 
   5.5.5  สมาชิกในกลุ่มตอ้งร่วมมือกนัเตรียมอุปกรณ์ในการจดัท าโครงการ 
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วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
การศึกษาการจัดท าบัญชีตามโครงการ Project of Account 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
1.  ช่ือโครงการ บริษทั ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั                ประเภท   ธุรกิจบริการ 
 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2.1  นางสาววรรณิกา              ค  าผาเคน   ชั้น   ปวช. 3/2     เลขท่ี 14 
 2.2  นางสาวมนธิชา                พุ่มขจร   ชั้น   ปวช. 3/2     เลขท่ี 21 
 2.3  นางสาวจุฑามาศ              เช้ือพระซอง   ชั้น  ปวช.  3/2     เลขท่ี 31 
 
3.  หลกัการและเหตุผล 

บญัชีเปรียบเหมือนเคร่ืองมือท่ีใชใ้ห้เกิดความส าเร็จในการท าธุรกิจ เพราะขอ้มูลท่ีบนัทึก
จะสะทอ้นภาพการเปล่ียนแปลงของฐานะการเงินท่ีสามรถน ามาวิเคราะห์สภาพคล่องของธุรกิจวดั
ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจได ้ขอ้มูลทางบญัชีสามารถน ามาวิเคราะห์หาส่ิงผิดปกติท่ี
เกิดขึ้น หาจุดบกพร่องเพื่อน ามาวางแผนเตรียมการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกบัธุรกิจได ้

หลกัส าคญัอนัหน่ีงในการท าธุรกิจท่องเท่ียวและบริการคือ ท าอย่างไรให้ลูกคา้ทุกเพศทุก
วยั ทุกภาษา เกิดความพึงพอใจสูงสุด เม่ือตลาดมีการแข่งขันสูง จ าเป็นจะต้องสร้างจุดเด่นให้
แตกต่างและดึงดูดมากท่ีสุด นักจดับริการท่องเท่ียวท่ีดีคือบุคคลท่ีไม่อยู่น่ิง ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความคิด
สร้างสรรค ์ให้เกิดการขายการท่องเท่ียวให้มากท่ีสุด เพื่อให้ธุรกิจเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความสนใจ
จากลูกคา้ ดงันั้น ธุรกิจของเราจึงไดเ้ห็นถึงความส าคญัของสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ในประเทศไทย 
เพื่อจดัท าธุรกิจบริการท่องเท่ียวใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพื่อศึกษาการเรียนรู้ในการท างานเป็นกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4.2  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชี 
 4.3  เพื่อใหมี้ความรู้ในการวางแผนดา้นการประกอบธุรกิจ 
 4.4  เพื่อศึกษาในการจดัท าเอกสารการประกอบบญัชี 
 
 
 

สค.1 



245 
 

5.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 5.1  รู้หลกัการในการจดัท างานเป็นกลุ่มและรู้จกัความสามคัคีในการท างาน 
 5.2  สามารถจดัท าระบบบญัชีไดอ้ยา่งแม่นย  าและมีประสิทธิภาพ 
 5.3  สามารถจดัตั้งและวางแผนการประกอบธุรกิจเพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพได ้
 5.4  สามารถจดัท าเอกสารและขั้นตอนการจดัท าบญัชีไดอ้ยา่งดี 
 
6.  เป้าหมาย 
 นกัศึกษาระกบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 หอ้ง 2 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยั
เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ จ านวน 3 คน 
 
7.  ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
 7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  7.1.1  ประชุมสนทนากบัสมาชิกในกลุ่ม 
  7.1.2  จดัตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินโครงการ 
  7.1.3  น าเสนอโครงงานเพื่อรออนุมติั 

7.2  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  7.2.1  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ 
  7.2.2  เตรียมอุปกรณ์ และเอกสาร 
  7.2.3  จดัท ารูปเล่มโครงการ 
  7.2.4  บนัทึกขอ้มูลโครงการท่ีสมบูรณ์แลว้ลงแผน่ (CD) 
 7.3  ขั้นตอนสรุป 
  7.3.1  ด าเนินการประเมินผลโครงการ 
  7.3.2  สรุปเร่ืองโครงการและเอกสารเพื่อน าเสนอโครงการ 
  7.3.3  จดัท ารูปเล่มและรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดและแผน่ซีดี (CD) 
 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 4  มิถุนายน  2562   ถึง  28  กุมภาพนัธ์  2563 
 
9.  สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
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10.  งบประมาณด าเนินการ 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
1 กระดาษ A4 2   รีม 180.00 360.00 
2 หมึกพิมพเ์อกสาร 4   ขวด 400.00 1,600.00 
3 แฟ้มเก็บเอกสาร 2   แฟ้ม 60.00 120.00 
4 ค่าแผน่ซีดี (CD) 1   แผน่ 20.00 20.00 
5 ค่าเขา้รูปเล่ม 1   เล่ม 200.00 200.00 
6 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ - - 300.00 
รวม 2,600.00 
 
11.  ท่ีปรึกษาโครงการ  อาจารย ์กวิสรา สุนทรโอวาท 
 

ลงช่ือ........................................ผูน้ าเสนอโครงการ 
              (นางสาวมนธิชา  พุ่มขจร) 
 
 

ลงช่ือ...........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
          (นางสาวกวิสรา  สุนทรโอวาท) 

          อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
 
 

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

       อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบโครงการ 
 
 

ลงช่ือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
           (นางสาวบุญผ่อง  พงศพ์นัเทา) 
               หวัหนา้สาขาวิชาการบญัชี 
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                                                                   บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั 
                                                                   ท่ีอยู ่: 999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรง
กลาง 
                                                                   อ าเภอพระแดงประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130 
                                                                   โทรศพัท ์:  02-644-0022  โทรสาร :  02-644-0023 
                                                                    เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร  1-9023-45976-66-0                                                                                                                                                                    

 
ใบขอซ้ือ 

ถึง  ฝ่ายจดัซ้ือ 
จาก  ฝ่ายบญัชี/การเงิน                                                                         วนัท่ี  : 
…………………………. 

 

ล าดับ รหัส รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย 
จ านวนเงิน 
(บาท) 

       
       
       
       
       
 

จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 
............................................................................. 

รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  
รวมมูลค่าทั้งส้ิน  

 
ช าระโดย เงินสด 
 เช็คธนาคาร................สาขา.................เลขท่ี...................จ านวนเงิน......................
บาท 
                              
 
ลงช่ือ.......................................ผูข้อซ้ือ                                  ลงช่ือ.............................................
ผูอ้นุมติั         
    (................................................)                                               (..................................................)                                                                         
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                                                                   บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั 
                                                                   ท่ีอยู ่: 999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรง
กลาง   
                                                                   อ าเภอพระแดงประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130 
                                                                   โทรศพัท ์:  02-644-0022  โทรสาร :  02-644-0023 
                                                                    เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร  1-9023-45976-66-0 

 

ใบส่ังซ้ือ                                             
ช่ือผูข้าย บริษทั  :  …………………………                                                    วนัท่ี  : 
………………... 
 

ล าดับ รหัส รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

       
       
       
       

 
ระบุจ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) 

...................................................................... 

รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%  
รวมมูลค่าทั้งส้ิน  

 
ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร..................สาขา...................เลขท่ี..................จ านวนเงิน.................
บาท 
             
 ลงช่ือ ....................................ผูส้ั่งซ้ือ                                       ลงช่ือ .......................................ผูรั้บ
ของ 
    (..............................................)                                                    (...............................................) 
                                                                         

ลงช่ือ.............................................ผูอ้นุมติั 
                                                    (......................................................) 
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                                                                   บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั 
                                                                   ท่ีอยู ่: 999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรง
กลาง   
                                                                   อ าเภอพระแดงประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130 
                                                                  โทรศพัท ์:  02-644-0022  โทรสาร :  02-644-0023 
                                                                   เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร  1-9023-45976-66-0 
 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี/ใบส่งของ 

 

นามลูกคา้  : ............................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 

เลขท่ีใบก ากบัภาษี     : ……………….... 
วนัท่ี                           : ............................ 
เง่ือนไขการช าระเงิน  : ………………… 
อา้งอิงใบสั่งซ้ือเลขท่ี  : ………………… 

ล าดับ รหัส รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

       

       

       

 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................... 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่  7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  

 
ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี...................จ านวนเงิน.................
บาท 
ลงช่ือ…………………….ผูรั้บของ                                             ลงช่ือ…………..……………ผูส่้ง
ของ                           
     (………….……………..…..)                                                    (…….………………………..)                                                                                                                 

ลงช่ือ....................................ผูอ้นุมติั 
                                                         (............................................) 
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บริษทั  ซากุระโปรดคัส์ (ไทยแลนด)์  จ ากดั 
11/12  ถนนราชพฤกษ ์ แขวงบางระมาด 
เขตตล่ิงชนั  กรุงเทพฯ  10170 
โทรศพัท ์: 02-432-3240  โทรสาร : 02-432-3241 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร  1-8605-02299-46-5 

 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี/ใบส่งของ 

 

นามลูกคา้  : ............................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 

เลขท่ีใบก ากบัภาษี     : ……………….... 
วนัท่ี                           : ............................ 
เง่ือนไขการช าระเงิน  : ………………… 
อา้งอิงใบสั่งซ้ือเลขท่ี  : ………………… 

ล าดับ รหัส รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

       

       

       

 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................... 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่  7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  

 
ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี...................จ านวนเงิน.................
บาท 
ลงช่ือ…………………….ผูรั้บของ                                             ลงช่ือ…………..……………ผูส่้ง
ของ                           
     (………….……………..…..)                                                    (…….………………………..)                                                                                                                 

ลงช่ือ....................................ผูอ้นุมติั 
                                                          (............................................) 
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บริษทั  ออฟฟิศเวิร์ค  จ ากดั 
666/1  ถนนสาธุประดิษฐ์  แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120 
โทรศพัท ์: 02-294-3434  โทรสาร : 02-294-3435 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร  1-1186-05087-26-3 
 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี/ใบส่งของ 

 

นามลูกคา้  : ............................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 

เลขท่ีใบก ากบัภาษี     : ……………….... 
วนัท่ี                           : ............................ 
เง่ือนไขการช าระเงิน  : ………………… 
อา้งอิงใบสั่งซ้ือเลขท่ี  : ………………… 

ล าดับ รหัส รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

       

       

       

 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................... 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่  7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  

 
ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี...................จ านวนเงิน.................
บาท 
ลงช่ือ…………………….ผูรั้บของ                                             ลงช่ือ…………..……………ผูส่้ง
ของ                           
     (………….……………..…..)                                                    (…….………………………..)                                                                                                                 

ลงช่ือ....................................ผูอ้นุมติั 
                                                           (............................................) 
 



253 
 

บริษทั สยามแมค็โคร  จ ากดั 
เลขท่ี  1468  ถนนพฒันาการ  แขวงพฒันาการ 
เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250 
โทรศพัท ์: 02-067-8999  โทรสาร : 02-067-9888 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร  1-4758-05933-68-7 

 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี/ใบส่งของ 

 

นามลูกคา้  : ............................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 

เลขท่ีใบก ากบัภาษี     : ……………….... 
วนัท่ี                           : ............................ 
เง่ือนไขการช าระเงิน  : ………………… 
อา้งอิงใบสั่งซ้ือเลขท่ี  : ………………… 

ล าดับ รหัส รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

       

       

       

 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................... 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่  7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  

 
ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี...................จ านวนเงิน.................
บาท 
ลงช่ือ…………………….ผูรั้บของ                                             ลงช่ือ…………..……………ผูส่้ง
ของ                           
     (………….……………..…..)                                                    (…….………………………..)                                                                                                                 

ลงช่ือ....................................ผูอ้นุมติั 
                                                           (............................................) 
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บริษทั  เจนิวิส  ออฟฟิส  ซพัพลายส์  จ ากดั 
222/25  ถนนรามค าแหง  แขวงหวัหมาก 
เขตบางกระปิ  กรุงเทพฯ  10240 
โทรศพัท ์: 02-318-3655  โทรสาร : 02-318-3656 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร  1-1186-05786-58-9 
 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี/ใบส่งของ 

 

นามลูกคา้  : ............................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 

เลขท่ีใบก ากบัภาษี     : ……………….... 
วนัท่ี                           : ............................ 
เง่ือนไขการช าระเงิน  : ………………… 
อา้งอิงใบสั่งซ้ือเลขท่ี  : ………………… 

ล าดับ รหัส รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

       

       

       

 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................... 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่  7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  

ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี...................จ านวนเงิน.................
บาท 
 
ลงช่ือ…………………….ผูรั้บของ                                             ลงช่ือ…………..……………ผูส่้ง
ของ                           
     (………….……………..…..)                                                    (…….………………………..)                                                                                                                 

ลงช่ือ....................................ผูอ้นุมติั 
                                                          (............................................) 
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                                                                       บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั 
                                                                       ท่ีอยู ่: 999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรง 
                                                                       อ าเภอพระแดงประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ   
      10130 
                                                                       โทรศพัท ์:  02-644-0022  โทรสาร :  02-644-0023 
                                                                        เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร  1-9023-45976-66-0 

 

ใบแจ้งหนีบ้ริการ 
                                                                                                      หมายเลขใบแจง้หน้ี

....................... 
                                                                                                       วนัท่ีใบแจง้หน้ี

............................... 
เรียบเก็บ     : ………………….……………               หมายเลขโทรศพัท ์ : ……………………… 
ท่ีอยูบ่ริษทั  : ...............................................                 หมายเลขโทรสาร   : ……………………… 
                     ………………………………                 Email                     : ……………………… 
                     ……………………………… 

รายละเอยีด 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

  
  
  
  

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  
 

 
ถา้คุณมีปัญหาเก่ียวกบัใบแจง้น้ี ใหใ้ชข้อ้มูลติดต่อต่อไปน้ี : 
บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั  โทร. 02-644-0022  Email :  thaitraveltour@gmail.com 
ขอขอบคุณท่ีใช้บริการเรา 

mailto:thaitraveltour@gmail.com
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                                                                       บริษทั  ไทย  ทราเวล  ทวัร์  จ ากดั 
                                                                       ท่ีอยู ่: 999  หมู่ 8  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรง 
                                                                       อ าเภอพระแดงประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ   
      10130 
                                                                       โทรศพัท ์:  02-644-0022  โทรสาร :  02-644-0023 
                                                                        เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร  1-9023-45976-66-0 
 

 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 

ช่ือบริษทั  : ……………………………………….. 
ท่ีอยู ่         : ……………………………………….. 
                   ……………………………………….. 
เบอร์โทร  : .............................................................. 

 
เลขท่ีใบก ากบั      :  ............................... 
วนัท่ีออกใบเสร็จ :   .............................. 

ล าดับ รายละเอยีด 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

   

   

   

   

 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................. 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่  7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  

ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี...................จ านวนเงิน.................
บาท 
 
ลงช่ือ...................................ผูรั้บเงิน                                                   ลงช่ือ...................................
ลูกคา้ 
   (...............................................)                                                         
(...............................................) 

ตน้ฉบบั 
ORIGINAL 
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วนัท่ี : ……. / ……. /…….                                               วนัท่ี : ……. / ……. /……. 
                                      บริษทั  รุ่งไทย  จ ากดั 

                                                                                1/11  ถนนบา้นปากแรต  ต าบลบา้นโป่ง 
                                                                 อ า เภอบา้นโป่ง  จงัหวดัชลบุรี  70110 

                                                                              โทรศพัท ์: 03-221-0506  โทรสาร : 03-221-1006 
 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 

ช่ือลูกคา้    : …………………………… 
ท่ีอยู ่          : ……………………………     
                    ……………………………                                            เลขท่ีใบก ากบั   : ………… 
โทรศพัท ์  : ……………………………                                            วนัท่ี                  : ………… 

ล าดับ
ท่ี 

 
รายละเอยีด 

จ านวน
เงิน 

(บาท) 

    
    
    
    

  
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................. 

รวม  
 ภาษีมูลค่าเพิม่  

7% 

 

 รวมมูลค่า
ท้ังส้ิน 

 

 
ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี.............จ านวนเงิน.................บาท 
 
ลงช่ือ...................................ผูรั้บเงิน                                               ลงช่ือ.................................ลูกคา้ 
   (...............................................)                                                   (...............................................) 
 

ตน้ฉบบั 
ORIGINAL 
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วนัท่ี : ……. / ……. /…….                                               วนัท่ี : ……. / ……. /……. 
                                     บริษทั  ออมสิน  จ ากดั 

                                                                  2931/1  ถนนรามค าแหง  แขวงหัวหมาก 
                                                      เขตบางกระปิ  กรุงเทพฯ  10240 

                                                                                  โทรศพัท ์ : 02-785-0056  โทรสาร  : 02-785-
0057 

    
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 

ช่ือลูกคา้    : …………………………… 
ท่ีอยู ่          : ……………………………     
                    ……………………………                                            เลขท่ีใบก ากบั   : …………… 
โทรศพัท ์  : ……………………………                                            วนัท่ี                  : …………… 
 

ล าดับที่ รายละเอยีด 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

   
   
   
   

 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................. 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่  7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  
 
ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี.............จ านวนเงิน.................บาท 
 
ลงช่ือ...................................ผูรั้บเงิน                                              ลงช่ือ..................................ลูกคา้ 
   (...............................................)                                                    (...............................................) 
 
 

ตน้ฉบบั 
ORIGINAL 

ออมสิน 
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วนัท่ี : ……. / ……. /…….                                               วนัท่ี : ……. / ……. /……. 
                                   บริษทั  ซ่อมเก่ง  จ ากดั 

                                                                      30/283  ถนนงามวงศว์าน  แขวงทุ่งสองห้อง 
                                                                                  เขตหลกัส่ี  กรุงเทพฯ  10210 
                                                                                 โทรศพัท ์ : 02-770-4578  โทรสาร  : 02-770-
4579 
 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 

ช่ือลูกคา้    : …………………………… 
ท่ีอยู ่          : ……………………………     
                    ……………………………                                            เลขท่ีใบก ากบั   : ………… 
โทรศพัท ์  : ……………………………                                            วนัท่ี                  : ………… 
 

ล าดับที่ รายละเอยีด 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

   
   
   
   

 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................. 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่  7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  
 
ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี..............จ านวนเงิน...............บาท 
 
ลงช่ือ...................................ผูรั้บเงิน                                              ลงช่ือ..................................ลูกคา้ 
   (...............................................)                                                    (...............................................) 
 
 

ตน้ฉบบั 
ORIGINAL 

ซ่อมเก่ง 
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วนัท่ี : ……. / ……. /…….                                               วนัท่ี : ……. / ……. /……. 
                                      บริษทั  ใหเ้ช่า  จ ากดั 

                                                                                   825  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
                                                   เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260 

                                                                                  โทรศพัท ์: 02-221-0500  โทรสาร : 02-221-
0006 

 
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 

ช่ือลูกคา้    : …………………………… 
ท่ีอยู ่          : ……………………………     
                    ……………………………                                            เลขท่ีใบก ากบั   : …………… 
โทรศพัท ์  : ……………………………                                            วนัท่ี                  : …………… 
 

ล าดับที่ รายละเอยีด 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 

   
   
   
   

 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................. 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่  7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  
 
ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี.............จ านวนเงิน.................บาท 
 
ลงช่ือ...................................ผูรั้บเงิน                                             ลงช่ือ...................................ลูกคา้ 
   (...............................................)                                                    (...............................................) 
 
 

ตน้ฉบบั 
ORIGINAL 
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วนัท่ี : ……. / ……. /…….                                               วนัท่ี : ……. / ……. /……. 
                                      บริษทั  บ๊ิกซี  จ ากดั 

                                                                                     ถนนราชด าริห์  ลุมพินี  ประทุมวนั 
                                   กรุงเทพฯ  10330 

                                                                                  โทรศพัท ์: 02-655-0666  โทรสาร : 02-655-
0777 

 
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 

ช่ือลูกคา้    : …………………………… 
ท่ีอยู ่          : ……………………………     
                    ……………………………                                            เลขท่ีใบก ากบั   : …………… 
โทรศพัท ์  : ……………………………                                            วนัท่ี                  : …………… 
 

ล าดับที่ รายละเอยีด 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

   
   
   
   

 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................. 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่  7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  
 
ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี.............จ านวนเงิน.................บาท 
 
ลงช่ือ...................................ผูรั้บเงิน                                             ลงช่ือ...................................ลูกคา้ 
   (...............................................)                                                    (...............................................) 
 
 

ตน้ฉบบั 
ORIGINAL 
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วนัท่ี : ……. / ……. /…….                                               วนัท่ี : ……. / ……. /……. 
                                             บริษทั  ตะลอนเท่ียว  จ ากดั 

                                                                                   189/182  ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงท่าขา้ม 
                                                             เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ  10150 

                                                                                  โทรศพัท ์: 02-655-0668  โทรสาร : 02-655-
0669 

 
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 

ช่ือลูกคา้    : …………………………… 
ท่ีอยู ่          : ……………………………     
                    ……………………………                                            เลขท่ีใบก ากบั   : ………… 
โทรศพัท ์  : ……………………………                                            วนัท่ี                  : ………… 
 

ล าดับที่ รายละเอยีด 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

   
   
   
   

 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................. 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่  7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  
 
ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี.............จ านวนเงิน.................บาท 
 
ลงช่ือ...................................ผูรั้บเงิน                                             ลงช่ือ...................................ลูกคา้ 
   (...............................................)                                                    (...............................................) 
 
 

ตน้ฉบบั 
ORIGINAL 
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วนัท่ี : ……. / ……. /…….                                               วนัท่ี : ……. / ……. /……. 
                                         บริษทั  เอเจนซ่ี  จ ากดั 

                                                                                    112  ซอยลาดพร้าว  แขวงคลองจัน่ 
                                                          เขตบางกระปิ  กรุงเทพฯ  10240 

                                                                                  โทรศพัท ์: 02-087-3225  โทรสาร : 02-087-
3226 

 
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 

ช่ือลูกคา้    : …………………………… 
ท่ีอยู ่          : ……………………………     
                    ……………………………                                            เลขท่ีใบก ากบั   : ………… 
โทรศพัท ์  : ……………………………                                            วนัท่ี                  : ………… 
 

ล าดับที่ รายละเอยีด 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

   
   
   
   

 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................. 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่  7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  
 
ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี.............จ านวนเงิน.................บาท 
 
ลงช่ือ...................................ผูรั้บเงิน                                             ลงช่ือ...................................ลูกคา้ 
   (...............................................)                                                    (...............................................) 
 
 

ตน้ฉบบั 
ORIGINAL 
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วนัท่ี : ……. / ……. /…….                                               วนัท่ี : ……. / ……. /……. 
                                      บริษทั  มาเวล  จ ากดั 

                                                                                    14  ถนนติวานนท ์ ต าบลตลาดขวญั 
                                                                          อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  10000 

                                                                                  โทรศพัท ์: 02-087-3225  โทรสาร : 02-087-
3226 

 
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 

ช่ือลูกคา้    : …………………………… 
ท่ีอยู ่          : ……………………………     
                    ……………………………                                            เลขท่ีใบก ากบั   : …………… 
โทรศพัท ์  : ……………………………                                            วนัท่ี                  : …………… 
 

ล าดับที่ รายละเอยีด 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

   
   
   
   

 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................. 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่  7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  
 
ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี.............จ านวนเงิน.................บาท 
 
ลงช่ือ...................................ผูรั้บเงิน                                             ลงช่ือ...................................ลูกคา้ 
   (...............................................)                                                    (...............................................) 
 
 

ตน้ฉบบั 
ORIGINAL 
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วนัท่ี : ……. / ……. /…….                                               วนัท่ี : ……. / ……. /……. 
                                 บริษทั  ว่ิงดี  จ ากดั 

                                                                                   299/4  ต าบลบางเมือง  อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ 

                                       สมุทรปราการ  10270 
                                                                                  โทรศพัท ์: 02-370-3225  โทรสาร : 02-370-

3226 
 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 

ช่ือลูกคา้    : …………………………… 
ท่ีอยู ่          : ……………………………     
                    ……………………………                                            เลขท่ีใบก ากบั   : …………… 
โทรศพัท ์  : ……………………………                                            วนัท่ี                  : …………… 
 

ล าดับที่ รายละเอยีด 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

   
   
   
   

 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................. 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่  7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  
 
ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี.............จ านวนเงิน.................บาท 
 
ลงช่ือ...................................ผูรั้บเงิน                                             ลงช่ือ...................................ลูกคา้ 
   (...............................................)                                                    (...............................................) 
 

ตน้ฉบบั 
ORIGINAL 
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วนัท่ี : ……. / ……. /…….                                               วนัท่ี : ……. / ……. /……. 
                            บริษทั  โฟกสั  จ ากดั 

                                                                               1164  ซอยก่ิงแกว้  ถนนก่ิงแกว้ 
                                                                              ต าบลราชเทวะ  อ าเภอบางพลี  สมุทรปราการ 

10540 
                                                                        โทรศพัท ์: 02-738-9050  โทรสาร : 02-738-9060 

 
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 

ช่ือลูกคา้    : …………………………… 
ท่ีอยู ่          : ……………………………     
                    ……………………………                                            เลขท่ีใบก ากบั   : ………........ 
โทรศพัท ์  : ……………………………                                            วนัท่ี                  : …………… 
 

ล าดับที่ รายละเอยีด 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

   
   
   
   

 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................. 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่  7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  
 
ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี.............จ านวนเงิน.................บาท 
 
ลงช่ือ...................................ผูรั้บเงิน                                             ลงช่ือ...................................ลูกคา้ 
   (...............................................)                                                    (...............................................) 
 
 

ตน้ฉบบั 
ORIGINAL 
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วนัท่ี : ……. / ……. /…….                                               วนัท่ี : ……. / ……. /……. 
                                                    บริษทั  ประกนัภยั  ไทยวิวฒัน์  จ ากดั 

                                                                              71  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงสามเสนใน 
                                           เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400 

                                                                        โทรศพัท ์: 02-695-9050  โทรสาร : 02-695-9060 
 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 

ช่ือลูกคา้    : …………………………… 
ท่ีอยู ่          : ……………………………     
                    ……………………………                                            เลขท่ีใบก ากบั   : ………… 
โทรศพัท ์  : ……………………………                                            วนัท่ี                  : ………… 
 

ล าดับที่ รายละเอยีด 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

   
   
   
   

 
จ านวนเงินทั้งส้ิน  (ตวัอกัษร) 

................................................................................. 

รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่  7%  

รวมมูลค่าท้ังส้ิน  
 
ช าระโดย    เงินสด 
 เช็คธนาคาร....................สาขา..................เลขท่ี.............จ านวนเงิน.................บาท 
 
ลงช่ือ...................................ผูรั้บเงิน                                             ลงช่ือ...................................ลูกคา้ 
   (...............................................)                                                    (...............................................) 
 
 
 

ตน้ฉบบั 
ORIGINAL 
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วนัท่ี : ……. / ……. /…….                                               วนัท่ี : ……. / ……. /……. 
 

ใบแจ้งหนีค่้าน ้าประปา 
www.pwa.co.th                  การประปานครหลวง     
Call  Center  1662              สาขา ..................... 
                                           โทรศพัท ์........................... 

เลขท่ีใบแจ้ง 

.............................. 

เลขท่ีผู้ใช้น ้า 

…………………….. 

หน่วยงาน 

…………………… 

วันท่ีใบแจ้ง 
............................... 

วันครบช าระ 

……………………… 

เส้นทาง 

…………………… 

 
ช่ือผูใ้ชน้ ้ า ……………………………… 
ท่ีอยู ่ ......................................................................... 

ข้อมูลการใช้น ้า 
............................... 

คร้ังก่อน 

……………………… 

คร้ังนี้ 

…………………… 

 
วนัเดือนปีท่ีอ่าน 
เลขใบมาตรวดัน ้า 
หน่วยน ้าท่ีใช ้                                                                                                         ลิตร 
ค่าน ้าประปา                                                                                                           บาท  
ส่วนลด                                                                                                                   บาท 
ค่าบริการทัว่ไป                                                                                                       บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         บาท 
รวมเงินคร้ังน้ี                                                                                                          บาท 
คา้งน ้าช าระ                                                                                                             บาท 
รวมเงินท่ีตอ้งช าระทั้งส้ิน                                                                                        บาท 
 
ขยายเวลาช าระท่ีตวัแทนเก็บเงินไดอี้ก  3  วนันบัจากวนัครบก าหนด 
 
 

โปรดช าระค่าน ้าทั้งหมดในวนัท่ี................. 

http://www.pwa.co.th/
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                                                                                                         เลขท่ีใบก ากบัภาษี ................... 
                                                                                          วนัท่ี....................... 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 
www.pwa.co.th                  การประปานครหลวง     
Call  Center  1662              สาขา ..................... 
                                           โทรศพัท ์........................... 

เลขท่ีใบแจ้ง 

.............................. 

เลขท่ีผู้ใช้น ้า 

…………………….. 

หน่วยงาน 

…………………… 

วันท่ีใบแจ้ง 
............................... 

วันครบช าระ 

……………………… 

เส้นทาง 

…………………… 

 
ช่ือผูใ้ชน้ ้ า ……………………………… 
ท่ีอยู ่ ......................................................................... 

ข้อมูลการใช้น ้า 
............................... 

คร้ังก่อน 

……………………… 

คร้ังนี้ 

…………………… 

 
วนัเดือนปีท่ีอ่าน 
เลขใบมาตรวดัน ้า 
หน่วยน ้าท่ีใช ้                                                                                                         ลิตร 
ค่าน ้าประปา                                                                                                           บาท  
ส่วนลด                                                                                                                   บาท 
ค่าบริการทัว่ไป                                                                                                       บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                         บาท 
รวมเงินคร้ังน้ี                                                                                                          บาท 
คา้งน ้าช าระ                                                                                                             บาท 
รวมเงินท่ีตอ้งช าระทั้งส้ิน                                                                                        บาท 
 

ลงช่ือ..........................................ผูรั้บเงิน 
 
 
 

http://www.pwa.co.th/
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                                  การไฟฟ้านครหลวง 

                                   Metorpoliten  Electricity  Authority                         ใบแจ้งหนีค่้า
ไฟฟ้า                                            
 
ช่ือ  ………………………………. 
ท่ีอยู ่ .......................................................................... 
บัญชีแสดงสัญญา 
……………….. 

รหัสเคร่ืองวัด 

………………. 

MRU 

………………. 

เลขท่ีใบแจ้งฯ 

…………………. 

ประเภท 

……………. 

วันท่ีจดเลขอ่าน 

……………….. 

เลขอ่านคร้ังหลงั 

………………. 

เลขอ่านคร้ังก่อน 

.......................... 

จ านวนหน่วย 

………………… 

ตัวคูณ 

…………… 

รายละเอียดค่าไฟฟ้า 
ค่าพลงังานไฟฟ้า                                                                   …………….. 
ค่าบริการ                                                                               …………….. 
ค่าไฟฟ้าผนัแปร                                                                     …………….. 
ส่วนลด                                                                                   …………….. 
รวมค่าไฟฟ้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม                                             …………….. 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                                                                  …………….. 
รวมค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบนั                                                      …………….. 
 
 
 
 
ค่าไฟฟ้าคา้ช าระเดือนก่อน 
รวมเงินท่ีตอ้งช าระทั้งส้ิน                                                       …………….. 

 
โปรช าระเงินตั้งแต่วนัท่ี  ............................ 
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ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 1-9023-45976-66-0 

                                 
                                  การไฟฟ้านครหลวง                                          เลขท่ีใบก ากบัภาษี ................. 
                                   Metorpoliten  Electricity  Authority                                 วนัท่ี .....................        
 
ช่ือ  ………………………………. 
ท่ีอยู ่ .......................................................................... 
บัญชีแสดงสัญญา 
……………….. 

รหัสเคร่ืองวัด 

………………. 

MRU 

………………. 

เลขท่ีใบแจ้งฯ 

…………………. 

ประเภท 

……………. 

วันท่ีจดเลขอ่าน 

……………….. 

เลขอ่านคร้ังหลงั 

………………. 

เลขอ่านคร้ังก่อน 

.......................... 

จ านวนหน่วย 

………………… 

ตัวคูณ 

…………… 

รายละเอียดค่าไฟฟ้า 
ค่าพลงังานไฟฟ้า                                                                   …………….. 
ค่าบริการ                                                                               …………….. 
ค่าไฟฟ้าผนัแปร                                                                     …………….. 
ส่วนลด                                                                                   …………….. 
รวมค่าไฟฟ้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม                                             …………….. 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                                                                  …………….. 
รวมค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบนั                                                      …………….. 
 
 
 
ค่าไฟฟ้าคา้ช าระเดือนก่อน 
รวมเงินท่ีตอ้งช าระทั้งส้ิน                                                       …………….. 

 
ลงช่ือ.......................................ผูรั้บเงิน 
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บริษทั  ทรูออนไลน์  จ ากดั  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 
True online Company Limited    เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 017507809872 

ใบแจ้งหนีค่้าใช้บริการ 

ช่ือและท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร                                  หมายเลขบริการ  ....................................... 

..................................                                                    รหัสลูกคา้ .................................................. 

..................................                                                    เลขท่ีใบแจง้ค่าใชบ้ริการ ........................... 

..................................                                                   วนัท่ีออกใบแจง้ค่าใชบ้ริการ ...................... 
รอบค่าใช้บริการ............................................................(ประจ าเดือนสิงหาคม 2562) 

ยอดยกมา ยอดเงินท่ี
ช าระแลว้ 

ยอดปรับปรุง ยอดค่าใชบ้ริการ
รอบปัจจุบนั 

ยอดรวมท่ีตอ้ง
ช าระทั้งส้ิน 

วนัครบก าหนด
ช าระรอบปัจจุบนั 

............... ................. ................... ........................ ................... ........................ 

บมจ. ทรูออนไลน์ ตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี หากท่านช าระยอดคา้งช าระก่อนไดรั้บใบแจง้บริการฉบบั
น้ี 
โปรดตรวจสอบรายการท่ีแจง้ในใบแจง้ค่าใชบ้ริการก่อนช าระ 
กรุณาช าระค่าบริการภายในวันท่ีก าหนด 

 

 

ประเภทบริการ ค่าบริการ ส่วนลด จ านวนเงิน 

    

  รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

รวมค่าใช้บริการรอปัจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

สรุปค่าใช้บริการยอดปัจจุบัน 
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                                                                                                         เลขท่ีใบก ากบัภาษี..................... 
                                                                   วนัท่ี ............................. 

บริษทั  ทรูออนไลน์  จ ากดั  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 
True online Company Limited    เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 017507809872 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี 

ช่ือและท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร                                  หมายเลขบริการ  ......................................... 

..................................                                                    รหัสลูกคา้ .................................................... 

..................................                                                    เลขท่ีใบแจง้ค่าใชบ้ริการ ............................. 

..................................                                                   วนัท่ีออกใบแจง้ค่าใชบ้ริการ ........................ 
รอบค่าใช้บริการ............................................................(ประจ าเดือนสิงหาคม 2562) 

ยอดยกมา ยอดเงินท่ี
ช าระแลว้ 

ยอดปรับปรุง ยอดค่าใชบ้ริการ
รอบปัจจุบนั 

ยอดรวมท่ีตอ้ง
ช าระทั้งส้ิน 

วนัครบก าหนด
ช าระรอบปัจจุบนั 

............... ................. ................... ........................ ................... ........................ 

บมจ. ทรูออนไลน์ ตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี หากท่านช าระยอดคา้งช าระก่อนไดรั้บใบแจง้บริการฉบบั
น้ี 
โปรดตรวจสอบรายการท่ีแจง้ในใบแจง้ค่าใชบ้ริการก่อนช าระ 
กรุณาช าระค่าบริการภายในวันท่ีก าหนด 

 

 

ประเภทบริการ ค่าบริการ ส่วนลด จ านวนเงิน 

    

  รวม  

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

รวมค่าใช้บริการรอปัจจุบัน  

 
ลงช่ือ.......................................ผูรั้บเงิน 

สรุปค่าใช้บริการยอดปัจจุบัน 
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บริษทั ไทย ทราเวล ทวัร์ จ ากดั 
Thai travel tour Company Limited 
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 บริษัท ไทย ทราเวล ทัวร์ จ ากัด 
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 บริษัท ไทย ทราเวล ทัวร์ จ ากัด 
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 บริษัท ไทย ทราเวล ทัวร์ จ ากัด 
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 บริษัท ไทย ทราเวล ทัวร์ จ ากัด 
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 บริษัท ไทย ทราเวล ทัวร์ จ ากัด 
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บริษัท ไทย ทราเวล ทัวร์ จ ากัด 
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ภาคผนวก ค 
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งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่เสนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินงานจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
กระดาษ A4 360.00 กระดาษ A4 500.00 
หมึกพิมพเ์อกสาร 1,600.00 หมึกพิมพเ์อกสาร 700.00 
แฟ้มเก็บเอกสาร 120.00 แฟ้มเก็บเอกสาร 300.00 
ค่าเขา้รูปเล่ม 200.00 ค่าเขา้รูปเล่ม 200.00 
ค่าแผน่ซีดี (CD) 20.00 ค่าแผน่ซีดี(CD) 20.00 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 300.00 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 1,200.00 
รวม 2,600.00 รวม 2,920.00 
 

สรุป  

 ค่าใชจ่้ายท่ีตั้งไวใ้นการท าโครงการอยูท่ี่ 2,600.00 บาท แต่ยอดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง ใช้
ไปจ านวน 2,920.00 บาท เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานมียอดจ านวนเพิ่มขึ้น จึงท าใหมี้ยอด
มาก 
กวา่งบประมาณท่ีน าเสนอจ านวน 320.00 บาท 
  



311 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
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รูปภาพขณะการปฏิบัติงาน 

 
 

 
ศึกษาดูรูปเล่มโครงการ 

 
ปรึกษาขอ้มูลท่ีคน้ควา้มา วางแผนและแบ่งหนา้ท่ี 
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หาขอ้มูลเพิ่มเติมในห้องสมุดเพื่อความรอบคอบ 

 
ศึกษาขอ้มูลการจดัท าเอกสาร 
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จดัท าเอกสารจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั และเอกสารใบส าคญัต่างๆ 

 
ตรวจสอบขอ้มูลการจดัท าเอกสาร 
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ประวตัิคณะผู้จัดท า 
 

       
 

 
 

 
 
 

ช่ือ-นามสกุล               นางสาว มนธิชา พุ่มขจร 

รหสันกัศึกษา             39843 

วนั/เดือน/ปี เกิด          8 เมษายน 2544 

มธัยมศึกษา                โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษานอ้มเกลา้สมุทรปราการ 

สถานศึกษาปัจจุบนั    วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ช่ือ-นามสกุล              นางสาว วรรณิกา ค าผาเคน 

รหสันกัศึกษา             39589 

วนั/เดือน/ปี เกิด          7 กนัยายน 2544 

มธัยมศึกษา                โรงเรียนวดัเสาธงกลาง 

สถานศึกษาปัจจุบนั    วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

ช่ือ-นามสกุล               นางสาว จุฑามาศ เช้ือพระซอง 

รหสันกัศึกษา             40824 

วนั/เดือน/ปี เกิด         20 กุมภาพนัธ์ 2544 

มธัยมศึกษา                โรงเรียนนาแกสามคัคีวิทยา 

สถานศึกษาปัจจุบนั    วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 




