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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 
                        การบัญชีมีบทบาทในการช่วยให้ผู้ เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ 

กระบวนการทางด้านบัญชีนั้นประกอบด้วย การวัดและการสรุปผลการด าเนินธุรกิจ การแปล

ความหมายของข้อมูลทางการเงิน และการรายงานผลไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดย

พื้นฐานแล้วบัญชีการเงินก็คือกระบวนการบันทึกธุรกรรมต่าง ๆ  และการรายงานผลข้อมูลทาง

การเงินออกมาในรูปของเอกสารงบต่าง ๆ ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะใช้ในการตัดสินใจทางด้านการเงิน

โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป ในขณะเดียวกัน บัญชีบริหารก็มีความจ าเป็นส าหรับการติดตามต้นทุน

ทางธุรกิจและระบุต้นทุนในสิ่งต่าง ๆ อีกด้วย  

 
              ปัจจุบันเทคโนโลยีต่ างและโทรศัพท์มื อถือนั้นมีบทบาทส าคัญมากใน

ชีวิตประจ าวันเนื่องจากว่าในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสารเลยก็ว่าได้ เนื่องจากมีการ

ติดต่อกันผ่านทางช่องทางที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วทันใจ ซึ่งในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีเข้ามา

มากมายผู้คนใช้โทรศัพท์มือถือเพียงแค่เคร่ืองเดียวในการท าธุรกิจกิจการต่าง ๆ ดังนั้นผู้บริโภคจึงมี

ความต้องการโทรศัพท์ที่มากขึ้น และเพราะโทรศัพท์มีบทบาทมากขึ้นทุกวัน ๆ จึงมีความสนใจใน

การศึกษาการจัดท าบัญชีธุรกิจมือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
               ดังนั้นธุรกิจซื้อ-ขายโทรศัพท์มือถืออิเล็กทรอนิกส์มีความจ าเป็นอย่างมากในช่วง

ปัจจุบันนี้เพราะคนส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือโทรคุยหากัน ทั้งยังสามารถใช้ในการค้นหา

ข้อมูลในสื่อการเรียนการสอนได้ด้วย ซึ่งธุรกิจนี้ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จะเร่งพัฒนาสินค้าให้มี

คุณภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพออกมาจ าหน่ายเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและจะพัฒนาไปถึง

การส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย 

 
 
 
 



1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 
                   
      1.2.1  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงาน 
      1.2.2  เพี่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าบัญชี 
      1.2.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในการท างบการเงินให้ตรงตามกฎหมาย 
      1.2.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการจัดตั้งบริษัท 
 
1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 
 
      1.3.1   นักศึกษาสามารถมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
      1.3.2   นักศึกษาสามารถมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดท าบัญชี 
      1.3.3   นักศึกษาสามารถมีความรู้และความเข้าใจในการท างบการเงินให้ตรงตามกฎหมาย 
      1.3.4   นักศึกษาสามารถมีความรู้ในการจัดตั้งบริษัท 
 

            
 

 
 

  



บทท่ี 2  
 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชี 
 

                         การจัดท าโครงการคร้ังนี้เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานจริงทางด้านบัญชี  ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทซื้อ  -  ขายสินค้า  คณะผู้จัดท าได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การบัญชีไว้ดังต่อไปนี้  
                        
   2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชี 
                                  2.1.1  ความหมายของการบัญชี 
                                  2.1.2  ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี 
                                  2.1.3  ประโยชนข์องการบัญชี 
    2.1.4  รูปแบบของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี 
                           2.2  แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจประเภทซื้อ  -  ขายสินค้า 
                                  2.2.1  ความหมายของธุรกิจประเภทซื้อ  -  ขายสินค้า 
                                  2.2.2  วงจรบัญชีของธุรกิจประเภทซื้อ  -  ขายสินค้า 
                           2.3  การจัดตั้งบริษัทจ ากัดและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
        2.3.1  การจัดตั้งบริษัทจ ากัด 
        2.3.2  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                           2.4  โครงงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    2.4.1  นายมาโนช  มาลมณ์พันธ์ ศึกษาเร่ือง การจัดท าบัญชีของธุรกิจ 

ร้านจ าหน่ายอะไหร่รถจักรยานยนต์ 

                                  2.4.2  ศุภรักษ์  ต่อเจริญ (2558) ศึกษาเร่ือง บริการจัดท าบัญชีของธุรกิจซื้อ
ขายไปเคมีคอล       
                                  2.4.3  อ้อย  ชาวอุบล (2558) ศึกษาเร่ือง การท าบัญชีของธุรกิจร้านยาหมอเส็ง 

 
 
 
 

 

 



2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชี 
 

 2.1.1 ความหมายของการบัญชี 
             

    การบัญชี (Accounting)  หมายถึง  การบัญชีเป็นศิลปะของการจดบันทึก
รายการหรือเหตุการณ์และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินไว้ในรูปของเงินตรา การจัด
หมวดหมู่รายการเหล่านั้น การสรุปผล รวมทั้งการตีความของผลนั้น (สมาคมผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา)  (American institute of certified public accountants : AICPA) 
                       
   ศาสตราจารย์ W.A  Paton แห่งมหาวิทยาลัยมิซิแกนได้ให้ความหมายของการ
บัญชีไว้ว่า การช่วยอ านวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน” นักบัญชีจึงมี
หน้าที่บันทึกรายการซึ่งเกิดขึ้นได้กับหน่วยธุรกิจเฉพาะที่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้รวมทั้งเรียบ
เรียงจัดแยกประเภทวิเคราะห์และรายงานสรุปผลของรายการที่เกิดขึ้น 
                                   
    นักบัญชีชื่อ Paul Grady เมธากุล เกียรติกระจายและศิลปะพร ศรีจันเพชร 
(2544 : 31 : 40 ; อ้างอิงมาจาก Paul Grady. 1993 : unpaged) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ว่า 
การบัญชีเป็นวิชาการและเป็นหน้าที่งานเกี่ยวกบการริเร่ิมการและเหตุการณ์ทางการเงิน การ
ตรวจสอบการน าเสนอข้อมูล เหล่านั้นอย่างมีหลักเกณฑ์ตามความต้องการของฝ่ายบริหาร และการ
ด าเนินงานของกิจการ เพื่อประโยชน์ในการจัดท ารายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย  ค าจ ากัดความ  ดังกล่าว ได้ให้ความหมายของการบัญชี สรุปได้ ดังนี้  
     1. การบัญชีเป็นวิชาการและหน้าที่ ไม่ใช่ศิลปะ  
     2. การบัญชีเป็นกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นในการบริหาร  
    3. ข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบการเงิน  
    4. ข้อมูลที่สรุปได้ต้องน ามาจัดท ารายงาน 
 
   ชาตรี สิทธิเดชและคณะ ( 2546 : 5 ) ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ว่า ศิลปะของ
การเก็บรวบรวมข้อมูล  จดบันทึกรายการ การจ าแนกและท าสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในรูปตัวเงินหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบเงินตรา รวมถึงการ 
จัดหมวดหมู่ ของรายการเหล่านั้นผลงานขั้นสุดท้ายของการบันทึกบัญชีก็คือการให้ข้อมูลทาง
การเงินซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
 พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( 2555 : 2 ) ได้ให้
ความหมายของการบัญชีไว้ว่า การเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนก และสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับ



เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน โดยเสนอเป็นรายงานทางการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือสนใจกิจการ 
 
                        2.1.2 ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี 
 
  สมมติฐานทางการบัญชี คือ สิ่งที่นักบัญชีก าหนดขึ้น เป็นเสมือนกติกาขั้นพื้นฐาน
ในการพัฒนาหลักการบัญชี การท าความเข้าใจในข้อสมมติฐานต่าง ๆ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การตอบค าถามค่ะว่า "ท าไมนักบัญชีจึงมีแนวทางปฏิบัติทางบัญชีในแต่ละเร่ืองดังที่ปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบัน" ตัวอย่างของข้อสมมติฐานทางบัญชี เช่น หลักราคาต้นทุน หลักความระมัดระวัง หลักการ
จับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์เงินค้าง 
 
   ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาในวิธีปฏิบัติทางบัญชี จึงควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ดังกล่าวข้างต้นประกอบการพิจารณาก่อนก าหนดแนวทางการตัดสินใจต่อไป สิ่งที่ขัดแย้งกับข้อ
สมมติฐานดังกล่าวย่อมไม่ใช้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีการท าความเข้าใจในข้อ
สมมติฐานทางบัญชีจึงเป็นเร่ืองส าคัญต่อผู้มีหน้าที่ในการจัดท าบัญชี และผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อ
การบริหารธุรกิจและการตัดสินใจ แม้หลักการบัญชีเช่น การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรจะมี
วิธีการปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับมากกว่าหนึ่งวิธี แต่เหตุผลเบื้องหลังแนวความคิดดังกล่าวย่อมพัฒนา
มาจากข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่าย  เป็นต้น 
 
                        2.1.3 ประโยชน์ของการบัญชี 
 
              1.  ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพย์ของกิจการได้ 
  2.  ช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่าผล
การด าเนินงานที่ผ่านมา กิจการมีก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเท่าใด 
  3.  ช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งว่า กิจการในสินทรัพย์ 
หนี้สิน และทุน ซึ่งเป็นส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจ านวนเท่าใด 
  4.  การท าบัญชีเป็นการรวบรวมสถิติอย่างหนึ่งที่ช่วยในการบริหารงาน และให้
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน และควบคุมกิจการให้ประสบผลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมาย 
  5.  เพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามล าดับก่อนหลัง และจ าแนกตามประเภทของ
รายการค้าไว้ 
  6.  เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการท าบัญชีของกิจการต่าง ๆ 



    7.  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนการด าเนินงานของกิจการ 
    8.  เพื่อควบคุมภายในกิจการและการตรวจสอบป้องกันการทุจริต 
    9.  เพื่อทราบผลการด าเนินงานว่ามีก าไรหรือขาดทุนเท่าใด โดยดูจากงบก าไร
ขาดทุน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสียภาษีเงินได้และทราบฐานะการเงินของกิจการ โดยดู
จากงบแสดงฐานะทางการเงินและสามารถน าไปใช้ประกอบในโครงการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
อย่างถูกต้อง 
 
                       2.1.4  รูปแบบของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชี 

                                                

                         รูปแบบของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

1.  รูปแบบของธุรกิจแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.  รูปแบบของธุรกิจแบ่งตามลักษณะของการจัดต้ังตามกฎหมาย 

 
1.  รูปแบบของธุรกิจแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท  
                        1.1  ธุรกิจบริการ (Service Business) เป็นธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
ลูกค้า โดยได้รับการตอบแทนในรูปของค่าบริการ ต้นทุนธุรกิจคือต้นทุนการให้บริการ เช่น ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจ เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร ธุรกิจรับท าบัญชี  ธุรกิจ
รักษาพยาบาล ธุรกิจเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัย ธุรกิจให้บริการความงาม 
                        1.2  ธุรกิจซื้อขายสินค้า (Merchandising Business) หรือธุรกิจพาณิชยกรรม เป็น
ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าเพื่อจ าหน่ายให้ลูกค้า หรือเป็นคนกลางในการซื้อขายสินค้า
รายได้หลักของธุรกิจจึงเป็นรายได้จากการขายสินค้า ต้นทุนของธุรกิจคือต้นทุนสินค้าที่ขาย เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจร้านค้าปลีก ธุรกิจการค้าส่ง เป็นต้น 
     1.3  ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing Business) เป็นธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ใน
การแปรรูปหรือผลิตวัตถุดิบให้เป็นสินค้าเพื่อจ าหน่ายให้ลูกค้า รายได้ของธุรกิจเป็นรายได้จากการ
ขายสินค้า ต้นทุนของธุรกิจคือต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย เช่น ธุรกิจการผลิตอาหาร ธุรกิจผลิต
เสื้อผ้าส าเร็จรูป ธุรกิจการผลิตรถยนต์ เป็นต้น 
 

 
 
 
 



2.  รูปแบบของธุรกิจแบ่งตามลักษณะของการจัดตั้งตามกฎหมาย  แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
 
                       2.1  กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) เป็นการประกอบการที่มีผู้ลงทุน
คนเดียวและควบคุมการด าเนินงานเองทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนมาก ธุรกิจรูปแบบนี้มักมี
ขนาดเล็กกว่าธุรกิจรูปแบบอ่ืน เช่น ร้านค้ารายย่อย ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ส านักงานผู้ประกอบ
วิชาชีพอิสระ เป็นต้น 

ลักษณะของกิจการเจ้าของคนเดียว 
1.  จ านวนผู้ลงทุน 1 คน 
2.  การก่อตั้ง จัดตั้งง่าย ถ้าจัดตั้งเป็นร้านค้าก็ เพียงแต่จด         

ทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์  ส่วน
กิจการที่ไม่มีที่ตั้งแน่นอน เช่นหาบเร่ รถเข็น 
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน 

3.  ทุนของกิจการ เงินทุนส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์ส่วนตัวของ
เจ้าของกิจการ 

4.  ขนาดของกิจการ ส่วนใหญ่มักมีขนาดเล็ก 
5.  การบริหารงาน เจ้าของกิจการมีอ านาจในการบริหารงานเพียง

คนเดียว 
6.  การแบ่งก าไร ก าไรหรือขาดทุนเป็นเจ้าของเพียงผู้คนเดียว 
7.  การเสียภาษี เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
8.  การเลิกกิจการ เลิกกิจการได้ง่ายเมื่อเจ้าของกิจการตาย 
 

                        2.2   ห้างหุ้นส่วน (Partnership) เป็นการประกอบการที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ตกลงท าสัญญากันเพื่อประกอบธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งปันก าไรที่ได้จากกิจการที่ท านั้น 
ห้างหุ้นส่วนแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

2.2.1  ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) คือห้างหุ้นส่วนประเภทที่
ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินทั้งสิ้นของห้างโดยไม่จ ากัดจ านวน จะจด
ทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ถ้าจดทะเบียนจะต้องใช้ค าว่า “ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ” (Registered 
Ordinary Partnership) 

2.2.2  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (Limited Partnership) คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทที่มี
ผู้ เป็นหุ้นส่วนอยู่  2 ประเภท ได้แก่ ห้างหุ้นประเภทจ ากัดความรับผิดชอบ ซึ่งมีสิทธิในการ
บริหารงานของห้าง และห้างหุ้นประเภทไม่จ ากัดความรับผิดชอบ ซึ่งมีสิทธิในการบริหารงานของ
ห้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 



ลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
1.  จ านวนผู้ลงทุน 2 คน 
2.  การก่อตั้ง จัดตั้งง่าย แต่มีขั้นตอนและความยุ่งยากมากกว่า

กิจการเจ้าของคนเดียว กรรีที่เป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ ถ้า
เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัดต้องจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมาย 

3.  ทุนของกิจการ เงินทุนส่วนใหญ่มาจากผู้เป็นหุ้นส่วน ถ้าไม่
เพียงพอ ก็อาจกู้ยืมเงินได้ง่าย 

4.  ขนาดของกิจการ มีขนาดใหญ่กิจการเจ้าของคนเดียว  
5.  การบริหารงาน เป็นไปตามข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน 
6.  การแบ่งก าไร ก าไรหรือขาดทุนแบ่งไปตามข้อตกลง 
7.  การเสียภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเสียภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล และห้างหุ้นส่วนสามัญจ ากัดเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 

8.  การเลิกกิจการ สิ้นสุดเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดตาย ล้มละลาย 
                        2.3 บริษัทจ ากัด (Limited Company) เป็นการประกอบการที่แบ่งเป็นเงินทุน
ออกเป็นกุ้นแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจ ากัดไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังไม่ส่งครบ
มูลค่าหุ้นที่ตนถือและจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

การด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายต้องท าในนามบริษัทจ ากัดเพราะถือเป็นนิติ
บุคคลแยกต่างหากเจ้าของส ซึ่งเรียกว่า “ ผู้ถือหุ้น ” ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิโดยตรงในการด าเนินงาน
ของบริษัท แต่มีสิทธิออกเสียงเลือกคณะกรรมการบริหารงาน ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน
เรียกว่าเงินปันผล (Dividends) 

บริษัทจ ากัดแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
2.3.1  บริษัทมหาชนจ ากัด (Public Company Limited) คือ บริษัทประเภทซึ่ง

ตั้งขึ้นด้วยประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดไม่เกินจ านวนเงินค้า
หุ้นทีต่้องช าระ มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป ไม่มีการก าหนดจ านวนทุนจดทะเบียนขั้นต่ าไว้ทหุ้น
ของบริษัทมหาชนจ ากัดแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน ต้องช าระค่าหุ้นคร้ังเดียวเต็มมูลค่าหุ้น และต้องจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ 

2.3.2  บริษัทเอกชนจ ากัด (Private Company Limited) คือ ประเภทซึ่งตั้งขึ้น
โดยการแบ่งทุนเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่านเท่า ๆ กัน มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ ากว่าหุ้นละ 5 บาท ผู้ถือ



หุ้นต่างรับผิดไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าที่ตนถือ มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และ
เรียกเก็บเงินค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 มูลค่าหุ้น 
     ลักษณะของบริษัทจ ากัด 

  1. จ านวนผู้ลงทุน 3 คนขึ้นไป 
 2. การก่อต้ัง  มีความยุ่ งยากมากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

มากกว่าธุรกิจรูปแบบอ่ืน และต้องจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล 

  3. ทุนของกิจการ  สามารถหาเงินทุนได้มาก และขยายทุนได้ง่าย
โดยการออกหุ้น 

     4. ขนาดของกิจการ  มีขนาดใหญ่กว่าธุรกิจรูปแบบอ่ืน 
 5. การบริหารงาน  บริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัท 
     6. การแบ่งก าไร  แบ่งก าไรให้ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล หรือ

อาจสะสมไว้เพื่อการขยายงานหรือเพื่อการอ่ืน 
     7. การเสียภาษี  เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
     8. การเลิกกิจการ เมื่อจดทะเบียนเลิกบริษัท หรือศาลสั่ งให้

ล้มละลาย 
2.2. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจประเภทซื้อ  -  ขายสินค้า 
 
  2.2.1 ความหมายของธุรกิจประเภทซื้อ  - ขายสินค้า                          
                กิจการซื้อขายสินค้า (Merchandising Business)  หมายถึง ธุรกิจซื้อมาขายไปหรือที่

เรียกกันว่า Trading นั้นเอง เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อมาขายไป (Trading  Business) เป็นธุรกิจ

ประเภทที่รับสินค้ามาแล้วเอามาเพิ่มราคาและขายต่อเพื่อกินส่วนต่างของราคาสินค้าที่น ามาขาย 

ราคาของสินค้าขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค ส าหรับธุรกิจ ประเภทนี้ไม่จ าเป็นต้องมี

ประสบการณ์มาก สามารถเร่ิมต้นท าได้ง่ายเหมาะส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก แต่สิ่ งที่ส าคัญ

ที่สุดคือแหล่งที่มาของสินค้าของสินค้าว่าสามารถสั่งซื้อมาขายได้จากที่ไหนบ้าง ปัจจัยส าคัญที่

ผู้ประกอบการต้องน ามาพิจารณาในการหาแหล่งสั่งซื้อได้แก่ 

1. ราคาของสินค้าหรือต้นทุนของสินค้าที่ซื้อมาขายควรหาแหล่งซื้อที่มีต้นทุนต่ าสุด 
2. มีส่วนลดการค้า  หรือส่วนลดเงินสดในการซื้อขายหรือไม่ 
3. การจัดส่งสินค้า หรือค่าขนส่งสินค้าใครเป็นผู้รับภาระค่าขนส่งสินค้าผู้ซื้อหรือ

ผู้ขายต้องตกลงและระบุให้ชัดเจนในการท าสัญญาซื้อขาย 



4. จ านวนเงินลงทุน  ที่ต้องใช้ในธุรกิจนั้นๆ ส าหรับธุรกิจซื้อมาขายไปถือว่าเงิน
ลงทุนเร่ิมต้นที่ท านั้นมีน้อยมากถ้าเทียบกับธุรกิจประเภทอ่ืน เพราะเงินทุนจะเป็น
ลักษณะเงินหมุนเวียนกับสินค้า (ทั้งนี้การซื้อขายขึ้นอยู่กับมูลค่าสินค้านั้นด้วย) 

                 2.2.2 วงจรบัญชีของธุรกิจประเภทซื้อ  -  ขายสินค้า 
ล าดับขั้นตอนกระบวนทางบัญชีที่ท าให้ได้มาซึ่งงบการเงินในรอบระยะเวลาปี

บัญชีหนึ่ง ๆ วงจรบัญชีนั้นเร่ิมจากการวิเคราะห์รายการค้า หรือเหตุการณ์ทางกิจการ การบันทึก
รายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดท างบ
ทดลอง การปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดในสมุดรายวันทั่วไปแลละผ่านรายการไปยังบัญชีแยก
ประเภทที่เกี่ยวข้อง การจัดท างบทดลองหลังการปรับปรุง การจัดท างบการเงิน (งบก าไรขาดทุน  
งบแสดงฐานะการเงิน) การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง  และการ
จัดท างบทดลองหลังการปิดบัญชี เพื่อหายอดคงเหลือยกไปของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ
เจ้าของ และน าไปเปิดบัญชีไปบัญชีปีถัดไป 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       
 
 

รายการค้า 

ท างบทดลองเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง 

ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท 

บันทึกรายการคา้ในสมดุขั้นต้น 

ปรับปรุงบัญช ี

ท ากระดาษท าการ 8 ช่อง 

ปิดบัญช ี

ท างบทดลองหลังปิดบัญช ี

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 

แผนผังที่  1  แสดงขั้นตอนในการจัดท างบทดลองหลังปิดบัญชี 



                        1. รายการค้า (Business Transactions) หรือรายการทางบัญชี (Accounting 
Transaction) หมายถึง รายการที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือโอนสิ่งที่มีมูลค่าเป็นเงินตราระหว่าง
กิจการกับบุคคลต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบก ากับภาษี
ใบส าคัญจ่าย เป็นต้น 
 

ในทางปฏิบัติจริง การบันทึกบัญชีต้องอาศัยเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการบันทึก
บัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบก ากับภาษี ที่ได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายถึง การ
จ่ายค่าไฟฟ้า (ค่าใช้จ่าย) ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 

 
2. การวิเคราะห์รายการค้า หมายถึง เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้น จะต้องวิเคราะห์รายการ

ค้าว่ามีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของอย่างไร กล่าวคือ ท าให้สินทรัพย์ 
หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นหรือลดลง จุดประสงค์ของการวิเคราะห์รายการค้าคือ ท าให้
ทราบว่าต้องเดบิตและเครดิตบัญชีอะไร 

 
3. การบันทึกรายการค้าในสมุดขั้นต้น  หมายถึง เมื่อวิเคราะห์รายการค้าแล้ว ขั้น

ต่อไปคือ บันทึกบัญชีในสมุดขั้นต้น ซึ่งสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจแต่ละ
ประเภท สมุดขั้นต้นหรือสมยุดรายวันแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  
 3.1 สมุดรายวันท่ัวไป (General Journal) ใช้บันทึกรายการค้าได้ทุกประเภท 

การใช้สมุดรายวันทั่วไปเพียงเล่มเดียวมีข้อจ ากัด คือ ถ้ากิจการมีรายการค้าเกิดขึ้นมากจะต้องผ่าน
รายการไปยังบัญชีแยกประเภททุกคร้ัง ซึ่งยุ่งยากและไม่สะดวกต่อการค้นหาข้อผิดพลาด ดังนั้น 
การใช้สมยุดรายวันทั่วไปเพียงเล่มเดียวจึงเหมาะส าหรับกิจการที่มีรายการค้าไม่มาก 

 3.2 สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal) เป็นสมุดขั้นต้นประเภทหนึ่งที่ใช้
บันทึกรายการค้าเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง รายการค้าที่มีลักษณะเหมือนกันจะน ามาบันทึกไว้ใน
สมุดขั้นต้นเล่มเดียวกัน เหมาะส าหรับกิจการที่มีรายการค้าเกิดขึ้นมาก การบันทึกรายการค้าใน
สมุดรายวันเฉพาะจะท าให้ประหยัดเวลาในการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท เพราะจะผ่านยอด
รวมไปลงบัญชีแยกประเภทในวันสิ้นเดือน แทนที่จะผ่านไปบัญชีแยกประเภททุกรายการและทุก
วัน  

      3.2.1 สมุดรายวันรับเงิน (Cash Receipts Journal) คือ สมุดบันทึกรายการ 
ขั้นต้นเกี่ยวกับการรับเงินสดของกิจการ คือเป็นสมุดรายวันเฉพาะเล่มหนึ่ง ใช้เกี่ยวกับรับเงิน
เท่านั้น ไม่ว่าจะรับเงินสดหรือเช็คก็ตาม เมื่อน าเช็ค ธนาณัติหรือ ดราฟต์ไปฝากธนาคาร ก็จะ 
                        



บันทึกการจ่ายเงินสดเอกสารที่ประกอบการบันทึกบัญชี คือ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด
รวมทั้งรับเช็คของลูกค้าเพื่อน าฝากธนาคาร การน าเงินฝากธนาคาร และการถอนเงินจากธนาคาร 
ซึ่งสมุดรายวันรับเงินจะบันทึกรายการโดย เดบิต เงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดจ่ายเท่านั้น
ในวันสิ้นเดือนบัญชีทุกบัญชี จะรวมยอดและผ่านรายการแยกประเภททั่วไปคร้ังเดียว ส่วนลูกหนี้
รายบุคคลจะต้องผ่านบัญชีแยกประเภทย่อยลูกหนี้ทันที และรายการที่บันทึกในช่องบัญชีอ่ืน ก็ต้อง
ผ่านไปบัญชีแยกประเภททันทีด้านเครดิตตามวันที่ที่เกิดรายการขึ้น และใส่เลขที่บัญชีในช่องเลข
บัญช ี
   

      3.2.2  สมุดรายวันจ่ายเงิน (Cash Payment Journal) สมุดบันทึกรายการ
ขั้นต้นที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินทุกกรณีไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค  เหมาะส าหรับกิจการขนาด
ใหญ่ที่มีรายการค้าเป็นจ านวนมาก  หลักการบันทึกรายการในสมุดรายวันจ่ายเงินจะเหมือนกับการ
บันทึกรายการในสมุดรายวันรับเงิน การน าเงินฝากธนาคารและการถอนเงินจากธนาคาร ซึ่งสมุด
รายวันจ่ายเงินจะบันทึกรายการที่เครดิตเงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดรับเท่านั้น ในวันสิ้น
เดือนบัญชีจะรวมยอดรวมและผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทย่อยเจ้าหนี้ทันที และรายการที่
บันทึกในช่องบัญชีอ่ืนก็ต้องผ่านไปบัญชีแยกประเภททันทีด้านเดบิต ตามวันที่ที่เกิดรายการขึ้น
และใส่เลขที่บัญชีในช่องเลขที่บัญชี 
 การเลือกใช้สมุดขั้นต้นหรือสมุดรายวัน มีวิธีปฏิบัติดังน้ี 
 1.  กรณีที่กิจการใช้สมุดรายวันทั่วไปเพียงเล่มเดียว สามารถบันทึกรายการค้า
ได้ทุกประเภทและทุกรายการ 
 2. กรณีที่กิจการใช้สมุดรายวันเฉพาะและสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันทั่วไป
ใช้บันทึกรายการดังต่อไปนี้  
  2.1  รายการเปิดบัญชี 
  2.2  รายการปรับปรุงบัญชี 
  2.3  รายการแก้ไขข้อมูลผิดพลาด 
                                     2.4  รายการปิดบัญช ี
  2.5  รายการอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถบันทึกในสมุดรายวันเฉพาะได้ 
 
 4. การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท หมายถึง เมื่อบันทึกรายการค้าในสมุด
ขั้นต้นแล้ว ขั้นต่อไปให้น ารายการค้าที่บันทึกไว้แล้วนั้นไปลงบัญชีในสมุดแยกประเภท ซึ่งเรียกว่า 
“การผ่านรายการ” (Posting) สมุดแยกประเภท แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ดังนี ้
   



 4.1 สมุดแยกประเภทท่ัวไป (General Ledger) เป็นที่รวมของบัญชีแยก
ประเภททุกบัญชี ได้แก่ บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย
รวมกันเป็นประเภท ๆ ไป เช่น 
 4.1.1 บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ ได้แก่ บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร 
บัญชีลูกหนี้ บัญชีรถยนต์ บัญชีอุปกรณ์ส านักงาน ฯลฯ ซึ่งใช้เลขที่บัญชีขึ้นต้นด้วยเลข 1 
 4.1.2  บัญชีแยกประเภทหนี้สิน ได้แก่ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร บัญชีเงินกู้ ฯลฯ ซึ่งใช้เลขที่บัญชีขึ้นต้นด้วยเลข 2 
 4.1.3  บัญชีแยกประเภทส่วนของเจ้าของ ได้แก่ บัญชีทุน บัญชีถอนใช้
ส่วนตัว ซึ่งใช้เลขที่บัญชีขึ้นต้นด้วยเลข 3 
 4.1.4  บัญชีแยกประเภทรายได้ ได้แก่ บัญชีรายได้ค่าบริการ รายได้ค่าเช่า 
รายได้เบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่งใช้เลขที่บัญชีขึ้นต้นด้วยเลข 4 
 4.1.5  บัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย ได้แก่ บัญชีเงินเดือน บัญชีค่าแรง บัญชี
ค่าเช่า บัญชีค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ซึ่งใช้เลขที่บัญชีขึ้นต้นด้วยเลข 5 
.    
  4.2 สมุดแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) เป็นที่รวมของบัญชีย่อยที่ใช้
ประกอบยอดบัญชีในสมุดแยกประเภททั่วไป เช่น สมุดแยกประเภทลูกหนี้ สมุดแยกประเภท
เจ้าหนี้ เป็นต้น 
 
 5. การจัดท างบทดลอง (Trial Balance) หมายถึง งบที่ท าขึ้นเพื่อพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชี แต่การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน ทั่วไป การผ่านรายการ จาก
สมุดรายวันทั่วไป ไปบัญชีแยกประเภท และการหายอดคงเหลือด้วยดินสอ  จากรายการค้าทุก
รายการ  ผลรวมด้านเดบิต ของทุกบัญชี ควรจะต้องเท่ากับผลรวมด้านเครดิตของทุก  ๆบัญชี   
หลังจากจากผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภทแล้ว ขั้นต่อไปคือการหา
ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท 

 โดยทั่วไปนิยม หาด้วยดินสอ  (Pencil Footing)  เพื่อป้องกันการผิดพลาดและหาก
ต้องการแก้ไขก็จะท าได้โดยสะดวก 
 
 6. การจัดท าการดาษท าการ หมายถึง ในกรณีที่กิจการมีบัญชีต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
และในวันสิ้นงวดบัญชี กิจการจ าเป็นต้องจัดท ารายการปรับปรุงบัญชี รายการปิดบัญชี และจัดท า
งบการเงิน การจ าท างบการเงินจากยอดคงเหลือตามงบทดลองโดยตรงอาจไม่สะดวก ดังนั้น 
กิจการซึ่งควรจัดท ากระดาษท าการ (Working Paper) เพื่อช่วยให้การจัดท ารายการปรับปรุงบัญชี 



รายการปิดบัญชี และจัดท างบการเงินต่าง ๆ สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยอาจจัดท ากระดาษท าการ 6 
ช่อง 8 ช่อง หรือ 10 ช่อง 
  
 7. การปรับปรุงบัญชี (Adjusting Entries) หมายถึง รายการที่บันทึก ณ วันทชสิ้น
งวดบัญชี เพื่อให้บัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีนั้น ๆ 
ถูกต้อง การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีจ าบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปก่อนท าการปิดบัญชีและท า
งบการเงิน 
 รายการที่ควรปรับปรุงมีดังนี้ 
  7.1  รายได้ค้างรับ (Accrued Income) 
  7.2  รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Income) 
  7.3  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) 
  7.4  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) 
  7.5  ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) 
  7.6  หนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Debt) 
  7.7  วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (Supplies Used) 
  
 8. การปิดบัญชี หมายถึง เมื่อกิจการได้บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีบัญชีต่าง ๆ 
แล้วขั้นต่อไปก็คือ การบันทึกรายการปิดบัญชี (Closing Entries) ดังนี ้
  8.1 การปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีก าไรขาดทุน 
  8.2 การปิดบัญชีก าไรขาดทุนขึ้นอยู่กับรูปแบบของกิจการ กล่าวคือ 
 
                                     8.2.1 กรณีก าไรสุทธิ บันทึกบัญชีดังนี้ 
   เดบิต ก าไรขาดทุน xx 
    เครดิต ก าไรสะสม xx 
   8.2.2 กรณีขาดทุนสุทธิ บันทึกบัญชีดังนี้ 
   เดบิต ก าไรสะสม xx 
    เครดิต ก าไรขาดทุน xx 
  
 9. งบการเงิน(Financial Statement) คือ งบที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการใน
รอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง และแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีซึ่งประกอบด้วย งบก าไรขาดทุนจะวัดผลการด าเนินงานว่ามีก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ



เท่าใด ส่วนงบแสดงฐานะการเงินจะแสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเท่าใด 
งบก าไรขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงได้ 2 แบบ คือแบบบัญชีและแบบรายงาน 

ประเภทของงบการเงิน 
1.  งบก าไรขาดทุน 
2.  งบแสดงฐานะการเงิน 

  
                                9.1 งบก าไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement) 
หมายถึง งบที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี   
เพื่อวัดผลการด าเนินงานของกิจการว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเท่าใด เมื่อ
น ารายได้มาหักค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเท่าใด เมื่อน ารายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วจะเป็น
ก 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
ประโยชน์ในการเสียภาษีก็จะใช้งวดบัญชี 1 ปี 
  ในงบก าไรขาดทุนจะแสดงรายได้ (Revenues) และค่าใช้จ่าย (Expenses) 
การค านวณก าไรขาดทุนของกิจการจะท าได้โดยการน ารายได้และค่าใช้จ่ายมาเปรียบเทียบกัน ถ้า
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่าก าไรสุทธิ (Net Profit) ถ้ารายได้ต่ าค่าใช้จ่ายเรียกว่า ขาดทุนสุทธิ 
(Net Loss)  
  
 9.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน(Statement of Financial Position) หรืองบดุล
(Balance Sheet)เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินของกิจกรณีวันสิ้นงวดว่า
กิจการมีสินทรัพย์และหนีสิ้นทั้งสิ้นเป็นจ านวนเท่าใดประกอบด้วยรายการใดบ้างและคงเหลือเป็น
เงินทุนสุทธิหรือส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจ านวนทั้งสิ้นเท่าใดการจัดท างบแสดงฐานะการเงินจะ
อาศัยหลักความสัมพันธ์ของสมการบัญชีคือสินทรัพย์ทั้งสิ้นจะต้องเท่ากับยอดรวมของหนีสิ้น
ทั้งสิ้นและทุนเสมอ (งบการเงินนี้จึงเรียกอีกอย่างว่า“งบแสดงฐานะการเงิน”) 
 โดยสมการบัญชีจะแสดงสินทรัพย์ไว้ทางด้านซ้ายมือและแสดงแหล่งที่มาของสินทรัพย์
คือหนีสิ้นและทุนหรือส่วนของเจ้าของไว้ทางด้านขวามือของสมการและยอดรวมจ านวนเงินทั้ง
สองด้านจะต้องเท่ากันฐานะการเงินของกิจการจึงพิจารณาได้จากส่วนเกินของสินทรัพย์ที่มี
มากกว่าหนีสิ้นซึ่งเรียกว่า“ทุน” หรือ“ส่วนของเจ้าของ”  
 
 
 



2.3  การจัดตั้งบริษัทจ ากัดและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   
 2.3.1  การจัดตั้งบริษัทจ ากัด 

 ขั้นตอนการด าเนินการในการจัดตั้งบริษัทจ ากัดท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 
1. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 2 ขั้นตอน คือ 

1.1 การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 
1.2 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด 

 2.การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด ภายในวันเดียว 
                        การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 2 ขั้นตอน 
 ขั้นตอนที่ 1 การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ  
 1. การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ มีขั้นตอนดังน้ี 

1.1 จองชื่อนิติบุคคลทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยให้ลงทะเบียนได้ที่ 
www.dbd.go.th โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกับการจองชื่อนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

1.2 เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อแล้ว ผู้เร่ิมก่อการอย่างน้อย 3 คน เข้าชื่อกัน
จัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ 

 ผู้เร่ิมก่อการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1.2.1 เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได้ 
 1.2.2 มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึน้ไป 
 1.2.3 ต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ1 หุ้น 
1.3 ผู้เร่ิมก่อการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 

นับแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อนิติบุคคล 
  
                        2. ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 
  2.1 ชื่อบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้) 
  2.2 วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า 
  2.3 ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ ่
  2.4 ทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น จะต้องแบ่งเป็นหุ้น ๆ มีมูลค่าหุ้น 
เท่า ๆ กัน (มูลค่าหุ้นต้องไม่ต่ ากว่า 5 บาท) 
  2.5 ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีพ และจ านวนหุ้นที่ผู้เร่ิมก่อการจองซื้อไว้ 
  2.6 ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน 
  
 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 



  3.1 ค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากัด (แบบบอจ.1) 
  3.2 หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบบอจ.2) 
  3.3 แบบวัตถุประสงค์ (แบบว.) 
  3.4 แบบจองชื่อนิติบุคคล 
  3.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้เร่ิมก่อการทุกคน 
  3.6 ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ 
  3.7 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียน
ได้ด้วยตนเอง) 
  ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่าง
น้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือ
ชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งคนเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังที่  2  แสดงขั้นตอนการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

ขั้นตอนท่ี 1  
การจดทะเบียน 

หนังสือบริคณห์สนธิ  

ผู้เร่ิมก่อการคนใดคนหน่ึงจองชื่อนิติบุคคล  

ผู้เร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป จัดท าหนังสือ

บริคณห์สนธิ 

ยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ  

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

ยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์

สนธิภายใน 30 วัน นับแต่วันที่

นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อ
นิติบุคคล 



 ขั้นตอนที่ 2 การจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท  
1. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มีขั้นตอนดังน้ี 

1.1  ผู้เร่ิมก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด 
1.2  เมื่อมีการซื้อหุ้นทั้งหมดแล้วให้ผู้เร่ิมก่อการออกหนังสือนัดประชุมผู้

เข้าชื่อซื้อหุ้นเพื่อประชุมจัดต้ังบริษัทการออกบริษัทการออกหนังสือนัดประชุมจะต้องห่างจากวัน
ประชุมอย่างน้อย 7 วัน 

1.3 ประชุมผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัท  
1.4 ผู้เร่ิมก่อการมอบหมายกิจการงานทั้งหมดให้แกคณะกรรมการที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากที่ประชุม 
1.5 คณะกรรมการเรียกเก็บค่าหุ้นจากผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

มูลค่าหุ้น 
1.6  เมื่อเก็บค่าหุ้นได้ครบแล้ว ให้กรรมการผู้มีอ านาจจัดท าค าขอจดทะเบียน

ตั้งบริษัทแล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
การยื่นจดทะเบียนจะต้องให้กรรมการผู้มีอ านาจเป็นผู้ลงลายมือชื่อในค าขอ

จดททะเบียนและต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมจัดต้ังบริษัท ถ้าไม่จด
ทะเบียนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวจะท าให้การประชุมตั้งบริษัทเสียไป หากต่อไปต้องการจด
ทะเบียนตั้งบริษัทจะต้องด าเนินการจัดประชุมผู้จองซื้อหุ้นใหม่ 
  
 2. ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด 
  2.1 จ านวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกช าระแล้ว อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียน 
  2.2 ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ 
  2.3 รายชื่อหรือจ านวนกรรมการที่มีอ านาจลงชื่อแทนบริษัท (อ านาจ
กรรมการ) 
  2.4 ที่ตั้งส านักงานใหญ่แห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) 
  2.5 ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 
  2.6 ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน 
  2.7 ข้อบังคับ (ถ้ามี) 

2.8  ตราส าคัญของบริษัท 
 
                        3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
  3.1 ค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากัด (แบบบอจ.1) 



  3.2 แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด 
  3.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบบอจ.3) 
  3.4 รายละเอียดกรรมการ (แบบก0) 
  3.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบบอจ.5) 
  3.6 ส าเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท 
  
                                3.7 ส าเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท 
  3.8 ส าเนาข้อบังคับ 
  3.9 หลักฐานการช าระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
  3.10 กรณีบริษัทจ ากัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจ ากัดไม่ถึงร้อย
ละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจ ากัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็น
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ 
เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบค าขอจดทะเบียน 
โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจ านวนเงินที่สอดคล้องกับจ านวนเงินที่น ามาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่
ละราย 
  3.11 แบบสสช.1 จ านวน 1 ฉบับ 
  3.12 แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่สส าคัญบริเวณใกล้เคียง 
  3.13 ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกคน 
  3.14 ส าเนาหลักการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
  3.15 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียน
ได้ด้วยตนเอง) 
  ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่าง
น้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือ
ชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
 
 4. ช่องทางการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจ ากัด 
  4.1 ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ส่วน
จดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต  
  4.2 ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอ่ืน ยื่นจดทะเบียนได้ที่ส านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าจังหวัดที่บริษัทมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ 
  4.3 ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนผังที่  3  แสดงขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด 

 

 

 

  

ขั้นตอนที่ 2 
การจดทะเบียน 

จัดตั้งบริษัทจ ากัด  

เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้ว  

ผู้เร่ิมก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด  

ผู้เร่ิมก่อการออกหนังสือนัดประชุมจัดต้ังบริษัท  

ประชุมตั้งบริษัท 

คณะกรรมการเรียกให้ช าระค่าหุ้นตามที่ 
ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทก าหนดซึ่งไม่ 

น้อยกว่าหุ้นละ 25 % 

จัดท าค าขอจดทะเบียน/ยื่นจดทะเบียน 

จัดตังบริษัท 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

นัดไม่น้อยกว่า 7 

วัน 

ยื่นจดทะเบียนต้ังบริษัทภายใน 
3 เดือนนับแต่วันที่ได้มีการ

ประชุมตั้งบริษัท 



การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัดภายในวันเดียว 

 ในการจัดตั้งบริษัท ถ้าได้ด าเนินการทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้

เร่ิมก่อการจัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจด

ทะเบียนจัดตั้งบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวก็ได้ 

 1. ผู้เร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันจัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ  

 2. จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน 

 3. ประชุมจัดตั้งบริษัท (โดยไม่ต้องออกหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท) เพื่อพิจารณา

กิจการต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1108 โดยผู้เร่ิมก่อการแลละผู้เข้าชื่อ

ซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม และผู้เร่ิมก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคน ให้ความเห็นชอบใน

กิจการที่ได้ประชุมกันนั้น 

 4. ผู้เร่ิมก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท 

 5. กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น ใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกคร้ังเดียวเต็มมูลค่า

หรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนได้ช าระเงินค่าหุ้นเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังที่  4  แสดงขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัดภายในวันเดียว 

  

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด (ภายในวันเดียว) 

ผู้เร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ

 
 

การจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจ ากัด (ภายในวันเดียว) 

ผู้เร่ิมก่อการ/ผู้ถือหุ้น/กรรมการคนใดคนหน่ึงจองชื่อนิติบุคคล 

ผู้เร่ิมก่อการจัดให้มีการซื้อหุ้นทั้งหมด

 
 

การจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจ ากัด (ภายในวันเดียว) 

ประชุมจัดต้ังบริษัท

 
 

การจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจ ากัด (ภายในวันเดียว) 

คณะกรรมการเรียกให้ช าระค่าหุ้นตามที่ที่

ประชุมจัดต้ังบริษัทก าหนดซึ่งต้อง 

ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25% 

จัดท าค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ/ 
ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน

 
 

การจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจ ากัด (ภายในวันเดียว) 

ด าเนินการภายใน

วันเดียวกัน 

ยื่นจดทะเบียน

ภายใน 3 เดือน 



2.3.2 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (Value Added Tax)หรือVAT หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากฐานของ
มูลค่าสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจ าหน่ายสินค้าหรือการ
ให้บริการต่าง ๆ โดยผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการจัดเก็บจากผู้บริโภคสินค้า หรือบริการน้ัน ๆ 
 ค าว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง มูลค่าของส่วนที่เพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและ
การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ อาทิ โรงงานผลิตผ้า จะรับด้าย ไหม ฝ้าย เป็นวัตถุดิบและ 
โรงงานผลิตเสื้อส าเร็จรูป จะรับผ้าจากโรงงานผลิตผ้าเป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อส าเร็จรูป จะรับ
มูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตดังนี้ 
 1 ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก าหนดเวลาการจดทะเบียน 
    ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้ 
     1.1  ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่มีรายรับเกิน 
กว่า 1,800,000 บาทต่อปี ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับเกิน 1,800,000 
บาท ต่อปี 
     1.2  ผู้ประกอบการซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการเพื่อประกอบ
กิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  อันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อ
สินค้าหรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ก่อสร้างโรงงาน สร้างอาคาร
ส านักงาน หรือติดตั้งเคร่ืองจักรให้ยื่นค าขอจกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 6 เดือนก่อนวันเร่ิม
ประกอบกิจการเว้นแต่มีสัญญาหรือหลักฐานจะด าเนินการก่อสร้างภายในเวลาที่เหมาะสม 
 2วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
    การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถกระท าได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
    2.1  ยื่นแบบค าขอ ณ หน่วยจดทะเบียนที่ตั้งสถานประกอบการ 
    2.2  ยื่นแบบค าขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th 
 3 สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
     ผู้ประกอบการยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานที่
ดังนี ้
     3.1  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงาน
สรรพากร พื้นที่ที่สถานประกอบการต้ังอยู่ 
 
  
     3.2  กรณีสถานประกอบการต้ังอยู่นอกเขตกรุงเพทมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และกรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอ



หรือกิ่งอ าเภอที่กรมสรรพากรมิได้จัดอัตราก าลังไว้ให้ยื่น ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมที่
เคยควบคุมพื้นที่นั้น 
     3.3  กรณีสถานประกอบที่อยู่ในความดูแลของส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ให้ยื่น ณ ส านักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่  หรือจะยื่นผ่านส านักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ
ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสถานประกอบการต้ังอยู่ก็ได้ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (Value Added Tax)หรือVAT หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากฐานของ
มูลค่าสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจ าหน่ายสินค้าหรือการ
ให้บริการต่าง ๆ โดยผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการจัดเก็บจากผู้บริโภคสินค้า หรือบริการน้ัน ๆ 
 ค าว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง มูลค่าของส่วนที่เพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและ
การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ อาทิ โรงงานผลิตผ้า จะรับด้าย ไหม ฝ้าย เป็นวัตถุดิบและ 
โรงงานผลิตเสื้อส าเร็จรูป จะรับผ้าจากโรงงานผลิตผ้าเป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อส าเร็จรูป จะรับ
มูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตดังนี้ 
 1 ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก าหนดเวลาการจดทะเบียน 
    ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้ 
     1.1  ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่มีรายรับเกิน 
กว่า 1,800,000 บาทต่อปี ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายรับเกิน 1,800,000 
บาท ต่อปี 
     1.2  ผู้ประกอบการซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการเพื่อประกอบ
กิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  อันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อ
สินค้าหรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ก่อสร้างโรงงาน สร้างอาคาร
ส านักงาน หรือติดตั้งเคร่ืองจักรให้ยื่นค าขอจกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 6 เดือนก่อนวันเร่ิม
ประกอบกิจการเว้นแต่มีสัญญาหรือหลักฐานจะด าเนินการก่อสร้างภายในเวลาที่เหมาะสม 
 2  วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
    การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถกระท าได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
    2.1  ยื่นแบบค าขอ ณ หน่วยจดทะเบียนที่ตั้งสถานประกอบการ 
    2.2  ยื่นแบบค าขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th 
  
 3 สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
     ผู้ประกอบการยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานที่
ดังนี ้
     3.1  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงาน
สรรพากร พื้นที่ที่สถานประกอบการต้ังอยู่ 



     3.2  กรณีสถานประกอบการต้ังอยู่นอกเขตกรุงเพทมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และกรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอ
หรือกิ่งอ าเภอที่กรมสรรพากรมิได้จัดอัตราก าลังไว้ให้ยื่น ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมที่
เคยควบคุมพื้นที่นั้น 
     3.3  กรณีสถานประกอบที่อยู่ในความดูแลของส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ให้ยื่น ณ ส านักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่  หรือจะยื่นผ่านส านักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ
ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสถานประกอบการต้ังอยู่ก็ได้ 
 
2.4 โครงงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.4.1  นายมาโนช  มาลมณ์พันธ์ (2558) ศึกษาเร่ือง การจัดท าบัญชีของธุรกิจร้าน

จ าหน่ายอะไหร่รถจักรยานยนต์ 

สรุปการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาที่ให้บริการท าบัญชี โดยเจ้าของกิจการเป็นผู้ประเมิน 3 

ด้าน ตามหลักการทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ ด้านจิตพิสัย ด้านพุทธพิสัยและด้านทักษะพิสัย ใน

ระหว่างวัน ที่ 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 พบว่า เจ้าของกิจการ มีความพึงพอใจเป็นอย่าง

ยิ่ง เพราะได้ทราบถึงผลการด า เนินงานเจ้าของกิจการที่แท้จริงโดยมีวิธีการท าบัญชีอย่างเป็น

ขั้นตอนท าให้เจ้าของกิจการมีการวางแผนการเงินและบริหารการเงินของธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยคุณมาโนช มาลมณ์พนัธ์ได้มีความคิดเห็นต่อการบริการท าบัญชีของนักศึกษาซึ่ง

อยู่ในระดับดีมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้จากรายวิชาต่างๆ และ

ทักษะวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการท าโครงการและบริหารสังคมอย่างมีประสิทธิภาพโดยการ

พิจารราวงจรบัญชี 9 ขั้นมาประยุกต์ใช้เข้ากับกิจการที่บริการท าบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้

ยังได้น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีในการจัดท า 

 
 

 2.4.2  ศุภรักษ์  ต่อเจริญ (2558) ศึกษาเร่ือง บริการจัดท าบัญชีของธุรกิจซื้อขายไป

เคมีคอล กรณีศึกษา : 

ในการศึกษาสรุปผลว่า เจ้าของกิจการ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าบริการจัดท าบัญชีในคร้ังนี้ 

เจ้าของกิจการมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้ทราบถึงผลแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริง 

ด้วยวิธีการท าอย่างเป็นขั้นตอนและถูกวิธีท าให้เจ้าของกิจการบริการการเงินได้อย่างเป็นระบบ 

และมีการวางแผนทางการเงินในการใช้จ่ายต่าง ๆ ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณธัญวรัตม์ 

ได้กรอกตอบแบบสอบถาม ได้มีความคิดเห็นต่อการบริการท าบัญชีของนักศึกษา ซึ่งอยู่ในระดับดี



มาก ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ และทักษะวิชาชีพมา

ประยุกต์ใช้ในการท าโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างและกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ใน

การท าบัญชี คือสมุดรายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภท งบทดลอง, กระดาษท าการ 6 ช่อง, งบก าไร

ขาดทุน, งบแสดงฐานะการเงิน, ใบส าคัญรับ, ใบส าคัญจ่าย, ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น มาประยุกต์ใช้

ให้เข้ากับกิจการที่ให้บริการท าบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ยังได้น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี มาใช้ในการท าเอกสาร ให้มีความสวยงามเรียบร้อย และถูกต้อง

ตามหลักบัญชี การน าโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010 มาใช้ในการน าเสนอข้อมูลให้มีความ

น่าสนใจ และให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 

 

 2.4.3  อ้อย  ชาวอุบล (2558) ศึกษาเร่ือง การท าบัญชีของธุรกิจร้านยาหมอเส็ง 

ในการศึกษาสรุปผลว่า ธุรกิจกิจซื้อมาขายไป เป็นธุรกิจที่ซื้อสินค้าประเภทยาต่างๆและขายต่ออีก

ทอดหนึ่งเพื่อหวังผลก าไร ดังนั้นรายได้หลักการจึงเป็นรายได้จากการขายสินค้า และมีค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับต้นทุนสินค้าที่ขาย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 ในการท าธุรกิจหากไม่มีการจัดท าบัญชีจะท าให้ไม่ทราบถึงที่มาของรายได้และ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดจนสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของกิจการอันมีผลต่อการท างบการเงิน เมื่อมี

ปัญหากิจการไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้แล้วจะท าให้ระบบบัญชีไม่เป็น

ระเบียบกิจการทุกกิจการจึงต้องมีการจัดท าบัญชีเพื่อท าให้กิจการทราบผลการด าเนินงานและ

หลักฐานทางการเงินของกิจการ หากกิจการไม่มีการจัดท าบัญชีก็จะเกิดปัญหานี้คือ ด้านการท างาน

กิจการไม่สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานทางการบัญชีจนถึงการปิดบัญชีไปจนถึงการจัดท า

งบการเงินต่าง ๆ  ดังนั้นจึงได้จ าลองกิจการถ่ายเอกสารเพื่อเป็นการจัดท าโครงการกระบวนการ

จัดท าบัญชีของกิจการซื้อมาขายไป โดยกระดาษที่ขายเป็นกระดาษ A4 มีหลากหลายประเภท ใน

การท าบัญชีจะจัดท าโดยด าเนินตามวงจรบัญชีเร่ิมจากการวิเคราะห์รายงานค้าประจ าวัน การบันทึก

รายการในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท หายอดคงเหลือมาจัดท างบ

ทดลองและจัดท างบการเงิน ซึ่งได้แต่งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 

  



บทท่ี 3  
 

วิธีการด าเนินการ 
 
           การจัดท าโครงการคร้ังนี้เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานจริงทางด้านบัญชี  คณะผู้จัดท าได้
เลือกประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจซื้อ  -  ขาย โดยจัดต้ังบริษัทจ าลอง คือ บริษัท พีแอลเอ็ม  สมาร์ท
โฟน จ ากัด โดยมีรายการค้าเป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน  
 คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการจัดต้ังบริษัทจ าลองและบันทึกรายการค้าตามวงจรบัญชีโดย

มีขั้นตอนดังน้ี 

1.  บริษัท และระยะเวลา 

2.  การจัดตั้งบริษัทและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3.  การเร่ิมก่อการตั้งบริษัทจ าลอง 

4.  การจัดท าบัญชีตามวงจรบัญชี 

 

บริษัทและระยะเวลา 

 บริษัท 

   บริษัท พีแอลเอ็ม  สมาร์ทโฟน จ ากัด สถานที่ตั้ง   99  หมู่ที่ 4 ซอย หิรัญวัฒน์ 1  
 เขตบางนา  แขวงบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260 จ าหน่ายสินค้าโทรศัพท์ 

 
                รอบระยะเวลา 

 จัดท าบัญชีตามวงจรบัญชี เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2562 

 

 
 
 
 

 

 

  



การจัดตั้งบริษัทและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
วิธีการจัดตั้งบริษัทในการจดทะเบียน   ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. บริษัท  พีแอลเอ็ม  สมาร์ทโฟน  จ ากัด  มีผู้เร่ิมก่อตั้งบริษัทจ ากัด  3  คน 

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลในการจัดตั้งบริษัท  www.dbd.go.th 

3. จัดท าหนังสือค าขอจัดทะเบียนบริษัทจ ากัด 

4. จัดท าหนังสือรับรองบริษัท 

5. จัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ 

6. เมื่อจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว  ผู้เร่ิมก่อการต้องจัดหุ้นของบริษัทที่ตั้งขึ้น

จ านวน  10,000  หุ้น  มีผู้เข้าจองหุ้นครบ  10,000  หุ้น 

7. จัดท าค ารับรองการจดทะเบียนบริษัท 

8. จัดท ารายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัท 

9. จัดท ารายการจดทะเบียนจัดตั้ง 

10. จัดท าหนังสือกรรมการเข้าใหม่ 

11. จัดท ารายชื่อผู้เร่ิมก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น 

12. จัดท าหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท  โดยต้องส่งค าบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จอง

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  7  วัน  ก่อนวันประชุม 

13. จัดท ารายงานการประชุมจัดต้ังบริษัท 

14. จัดท าข้อบังคับ 

15. จัดท าส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

16. จัดท าแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

17. จัดท าใบส าคัญรับช าระเงินค่าหุ้น 

18. ท าหนังสือมอบอ านาจ 

19. จัดท าแผนที่บริษัท 

 

 

 

 

 

 

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


วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
ขั้นตอนในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภ.พ.01 ค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม www.rd.go.th 
 2. กรอกข้อมูลลงใน ภ.พ.01 
 3. ยื่นภ.พ.01 ณ ส านักงานสรรพากรพื้นที่เขตบางนา 
 
 
การเร่ิมก่อตั้งบริษัทจ าลอง 
  

 การด าเนินงานการจัดตั้งบริษัท 

 1.  บริษัทต้องตั้งชื่อบริษัทขึ้นมาเพื่อใช้ในการจอง  

                 2. ต้องมีผู้เร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เข้าชื่อกันท าหนังสือบริคณห์สนธิขึ้น แล้วไปจด

ทะเบียน 

         3.  เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้เร่ิมก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่จะ

ตั้งขึ้นน้ันมีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ 

          4.  ด าเนินการประชุมตั้งบริษัท โดยต้องส่งค าบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม 

         5. การประชุม จัดตั้ง จดทะเบียนบริษัท 

          6.  กรรมการบริษัทเรียกให้ผู้เร่ิมก่อการและผู้จองหุ้นช าระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 

ของมูลค่าหุ้น (ทุนของบริษัทจะแบ่งเป็นกี่หุ้นก็ได้แต่ต้องไม่ต่ ากว่าหุ้นละ 5 บาท) 

          7.  เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้ว กรรมการต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือน 

ภายหลังจากการประชุมตั้งบริษัท 

               8.  การช าระค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมต่างๆในขั้นตอนการด าเนินการมีดังนี้ 

                • ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท 
                     • ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท 
 

    

  

 



                 วิธีการจดทะเบียน มีขั้นตอนดังนี้ 

 

          1.  ในกรณีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ให้ผู้เร่ิมก่อการหรือ

กรรมการของบริษัทจะต้องขอตรวจและจองชื่อบริษัทเสียก่อนว่าชื่อที่จะใช้นั้นจะซ้ าหรือคล้ายกับ

คนอ่ืนที่จดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ เมื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

ภายใน 30 วัน 

      2.  ซื้อค าขอและแบบพิมพ์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส านักงานบริการจดทะเบียน

ธุรกิจทั้ง 7 แห่ง หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 

          3.  จัดท าค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอยื่นต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจ

พิจารณา 

          4.  ช าระค่าธรรมเนียมตามใบสั่งของเจ้าหน้าที่ 

          5.  ถ้าประสงค์จะได้หนังสือรับรองรายการในทะเบียน ให้ยื่นค าขอและช าระ

ค่าธรรมเนียมต่อเจ้าหน้าที่ 

          6.  รับใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนและหนังสือรับรองรายการในทะเบียนได้ 

 
 

                     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดท าบัญชีตามวงจรบัญชี 
 

หลักการบันทึกบัญชี 

 การบันทึกบัญชีทางด้านเดบิต หรือด้านซ้ายของบัญชีเพื่อบันทึกการเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

และการบันทึกบัญชีทางด้านเครดิต หรือด้านขวาของบัญชี เพื่อบันทึกการเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดย

อยู่บนหลักการแนวคิดทางการบัญชีสมการบัญชี และ  หลักการบัญชีคู่อันจะน าไปสู่ผลการ

วิเคราะห์รายการค้า และการ 

บันทึกบัญชีทางด้านเดบิต และด้านเครดิตในที่สุด 

 บัญชี (account) จึงเป็นที่จดบันทึกรายการเพิ่มขึ้น และลดลงของสินทรัพย์หนี้สิน หรือ

ส่วนของเจ้าของ โดยจ าแนกเป็น บัญชีเงินสด บัญชีลูกหนี้บัญชีเจ้าหนี้บัญชีรายได้ค่าบริการ บัญชี

เงินเดือน เป็นต้น ส าหรับรูปแบบของบัญชีเป็นรูปตัวทีเรียกว่า บัญชีรูปตัวที ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 

ส่วน ได้แก่ ชื่อบัญชี ด้านซ้ายเรียกว่า ด้าน 

เดบิต และด้านขวาเรียกว่า ด้านเครดิต แสดงได้ดังนี้ 

ชื่อบัญชี 

ด้านซ้าย หรือด้านเดบิต 
(left or debit side) 
ดุลด้านเดบิต 
(debit balance) 

ด้านขวา หรือด้านเครดิต 
(right or credit side) 

ดุลด้านเครดิต 
(credit balance) 

  

 บัญชีรูปตัวที เป็นบัญชีมาตรฐาน ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบของรายการค้าที่มีต่อบัญชี

แต่ละรายการเพื่อบันทึกการเพิ่มขึ้น หรือลดลงทางด้านเดบิต หรือด้านเครดิตของแต่ละบัญชีและ

ผลรวมของแต่ละด้าน เมื่อน ามาเปรียบเทียบกันจะได้ยอดคงเหลือ ถ้าคงเหลือด้านเดบิต หรือ ดุล

ด้านเดบิต หมายถึงยอดรวมด้านเดบิตสูงกว่าด้านเครดิต และถ้ามียอดคงเหลือด้านเครดิต หรือ ดุล

ด้านเครดิต หมายถึงยอดรวมด้านเครดิตสูงกว่าด้านเดบิต 

 

 

 

 

 



วงจรบัญชี 

 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (2538 , หน้า 5) เรียกวงจร

บัญชี (accounting cycle) ว่า “วัฏจักรทางการบัญชี” คือ ล าดับขั้นตอนทางการบัญชีเร่ิมจากการ

บันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้น จนถึงการเสนอรายงานทางการเงินของรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆซึ่ง

มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  การวิเคราะห์รายการค้า 

 2.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

 3.  การผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท 

 4.  จัดท างบทดลอง 

 5.  จัดท ากระดาษท าการ 

 6.  บันทึกรายการปรับปรุง 

 7.  ปิดบัญชี 

 8.  จัดท างบการเงิน 

 จากวงจรบัญชีดังกล่าวข้างต้น ท าให้นักบัญชีมองเห็นภาพรวมของกระบวนการปฏิบัติ

ในทางการบัญชีทั้งหมด ทั้งนี้การจัดท ากระดาษท าการจะท าหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากกระดาษท าการ

เป็นเพียงเคร่ืองมือช่วยในการท างบการเงินให้สะดวกและง่ายขึ้นเท่านั้น 

 

 รายการค้า 

 หมายถึง รายการที่กิจการน ามาบันทึกบัญชีเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท างบการเงินต่าง ๆ

ซึ่งทางการบัญชีเรียกว่ารายการทางบัญชีเป็นเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดการโอนหรือการแลกเปลี่ยน

ระหว่างหน่วยของบัญชีหรือบุคคลที่มีผลต่อ สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลง 

 อธิบายได้ว่ารายการค้านั้นเป็นรายการทางบัญชีที่มีการเคลื่อนย้ายระหว่างบัญชีรวมไป

ถึงบุคคลอ่ืน ๆ ด้วยซึ่งการบันทึกนั้นจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบัญชีโดยตรงไม่ว่าจะเป็น

สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามจะมีการเพิ่มขึ้น

หรือว่าสดลงจะท าให้ยอดทั้งสองในสมการบัญชีนั้นมีความสมดุลกันทั้งสองฝั่งแต่ในรายการบัญชี

นั้นอาจจะไม่เท่ากันก็ได้อย่างเช่นจะมีการบันทึกทางด้านสินทรัพย์2 รายการและบันทึกทางด้าน

ส่วนของเจ้าของรายการเดียว 

 รายการค้านั้นมีความส าคัญเพราะว่าเป็นการรวบรวมผลการด าเนินการของกิจการใน

เบื้องต้นก่อนที่จะท าการวิเคราะห์รายการบัญชีส าหรับรายการบัญชีนั้นจะเป็นการบัญชีทุก



เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจสามารที่จะกระทบต่อเงินมีการเปลี่ยนแปลงในงบดุล

อย่างเช่น การน าเงินมาลงทุนเป็นการท าให้สินทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้น และท าให้ส่วนของเจ้าของนั้น

เพิ่มขึ้นเช่นกันดังจากที่เราได้ศึกษาทางด้านสมการบัญชีมาแล้วการได้รับค่าสินค้าหรือว่าบริการก็

จะท าให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นเช่นกันนั้นก็คือตัวอย่างรายการที่มีผลท าให้

เลิกการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีของกิจการแต่ถ้าไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกิจการเช่นพนังงานยืมเงิน

กันเองหรือว่าเอาเงินเดือนตัวเองที่ได้รับไปแล้วซื้อน้ ามันรถส่วนตัวก็ไม่ใช่รายการค้าเพราะไม่มี

ผลกระทบทางด้านบัญชีของกิจการเป็นแค่ของส่วนตัว 

 เพราะฉะนั้นรายการจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการทางตรงสามารถที่จะวัดตีเป็นมูลค่า

หน่วยเงินตราในทางธุรกิจมีการโอนถ่ายหรือว่าเปลี่ยนแลงของหน่วยบัญชีของทั้งสองและมีความ

สมดุล 

 

ประเภทของสมุดบัญชี 

 สมุดบัญชีใช้จดบันทึกรายการค้า และแยกประเภทรายการที่จดบันทึกให้เป็นหมวดหมู่ที่

เหมาะสมสามารถจ าแนกสมุดบัญชีออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สมุดบัญชีขั้นต้น และ สมุดบัญชี

ขั้นปลาย 

 1. สมุดบัญชีขั้นต้น 

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

รายการค้าที่ผ่านการวิเคราะห์รายการค้าแล้ว เป็นการบันทึกรายการเป็นอันดับแรกโดยเรียงล าดับ

ตามเวลาก่อนหลังของรายการที่เกิดขึ้น สมุดรายวัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  1.1 สมุดรายวันเฉพาะ (special journal) เป็นสมุดที่ใช้บันทึกรายการค้าขั้นต้นต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นเป็นประจ า หรือเกิดซ้ ากันเป็นจ านวนมาก สมุดรายวนประเภทนี้ ได้แก่ 

  1.1.1 สมุดรายวันซื้อ (purchase journal) สมุดที่ใช้บันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อ

สินค้า เป็นเงินเชื่อเท่านั้น ถ้าซื้อสินทรัพย์มาใช้งาน  เป็นเงินเชื่อจะบันทึกในสมุดรายวัน

ทั่วไป หลักฐานที่ใช้ในการบันทึกบัญชี คือ ใบก ากับสินค้าการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อทุกรายการจะ

บันทึกในสมุดรายวันซื้อสิ้นเดือนจึงจะรวมยอดผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เกี่ยวข้อง

และ ในแต่ละวันที่เกิดรายการให้ผ่านไปบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้รายตัวด้วยทุกคร้ัง รูปแบบของ

สมุดรายวันซื้อสินค้า 

 1.1.2 สมุดรายวันขาย (sale journal) ใช้บันทึกเฉพาะรายการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
เท่านั้น  สิ้นเดือนจึงรวมยอดในแต่ละช่อง  ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป   และผ่าน
บัญชีลูกหนี้รายตัวในแต่ละวันที่เกิดรายการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ    เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานใน



การบันทึกบัญชี  คือ  ส าเนาใบก ากับสินค้าและส าเนาใบก ากับภาษีถ้ากิจการออกใบก ากับภาษี
ด้วย   แต่ถ้ากิจการมีสินทรัพย์ที่ใช้แล้วเกิดความล้าสมัยหรือต้องการสินทรัพย์ใหม่   จึงขาย
สินทรัพย์เก่านั้นออกไปโดยขายเป็นเงินเชื่อ    กรณีเช่นนี้จะต้องบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป 
  1.1.3 สมุดรายวันส่งคืน (purchase returns journal) สมุดใช้บันทึกรายการเกี่ยวกับ

การส่งคืนสินค้าหรือขอส่วนลดภายหลังการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ  ในกรณีที่สินค้าที่ซื้อมาเกิดการ

ช ารุดหรือไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ  หลักฐานที่ใช้บันทึกบัญชี  คือ ใบส่งคืนหรือใบขอลดหนี้ 

(Debit Memo) แต่ถ้าซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ แล้วส่งคืน สินทรัพย์นั้นหรือขอส่วนลด  จะต้อง

บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปในกรณีที่มีการส่งคืนสินค้าน้อยรายการ   อาจจะบันทึกในสมุด

รายวันทั่วไป 

  1.1.4 สมุดรายวันรับคืน (sale returns journal) สมุดที่ใช้บันทึกรายการเกี่ยวกับ
การรับคืนสินค้า เนื่องจากช ารุดเสียหาย เสื่อมคุณภาพ หรือไม่ตรงตามที่ซื้อ ผู้ซื้ออาจไม่ส่งสินค้า
คืนมาแต่ขอลดราคาในสินค้านั้นก็ได้ การรับคืนสินค้าหรือการให้ส่วนลดที่บันทึกในสมุดเล่มนี้
ต้องเกิดภายหลังการขายเชื่อเท่านั้น  เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี คือ  Credit 
Memorandum เรียกสั้น ๆ ว่า Credit Memo ซึ่งกิจการจะออกให้ยอดลูกหนี้และภาษีขายลดลง  
  1.1.5 สมุดรายวันรับเงิน (cash receipts journal) สมุดบันทึกรายการขั้นต้น

เกี่ยวกับการรับเงินสดของกิจการ คือเป็นสมุดรายวันเฉพาะเล่มหนึ่ง ใช้เกี่ยวกับรับเงินเท่านั้น ไม่

ว่าจะรับเงินสดหรือเช็คก็ตาม เมื่อน าเช็ค ธนาณัติหรือ ดราฟต์ไปฝากธนาคาร ก็จะบันทึกการ

จ่ายเงินสดเอกสารที่ประกอบการบันทึกบัญชี คือ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดรวมทั้งรับเช็คของ

ลูกค้าเพื่อน าฝากธนาคาร การน าเงินฝากธนาคาร และการถอนเงินจากธนาคาร ซึ่งสมุดรายวันรับ

เงนิจะบันทึกรายการโดย เดบิต เงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดจ่ายเท่านั้นในวันสิ้นเดือนบัญชี

ทุกบัญชี จะรวมยอดและผ่านรายการแยกประเภททั่วไปครั้งเดียว ส่วนลูกหนี้รายบุคคลจะต้องผ่าน

บัญชีแยกประเภทย่อยลูกหนี้ทันที และรายการที่บันทึกในช่องบัญชีอ่ืน ก็ต้องผ่านไปบัญชีแยก

ประเภททันทีด้านเครดิตตามวันที่ที่เกิดรายการขึ้น และใส่เลขที่บัญชีในช่องเลขบัญชี 
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ตารางที่  1  แบบฟอร์มสมุดรายวันรับเงิน 
 

  1.1.6 สมุดรายวันจ่ายเงิน (cash payment journal) สมุดบันทึกรายการขั้นต้นที่
เกี่ยวกับการจ่ายเงินทุกกรณีไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค  เหมาะส าหรับกิจการขนาดใหญ่ที่มี
รายการค้าเป็นจ านวนมาก  หลักการบันทึกรายการในสมุดรายวันจ่ายเงินจะเหมือนกับการบันทึก
รายการในสมุดรายวันรับเงิน การน าเงินฝากธนาคารและการถอนเงินจากธนาคาร ซึ่งสมุดรายวัน
จ่ายเงินจะบันทึกรายการที่เครดิตเงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดรับเท่านั้น ในวันสิ้นเดือน
บัญชีจะรวมยอดรวมและผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทย่อยเจ้าหนี้ทันที และรายการที่บันทึกใน
ช่องบัญชีอื่นก็ต้องผ่านไปบัญชีแยกประเภททันทีด้านเดบิต ตามวันที่ที่เกิดรายการขึ้นและใส่เลขที่
บัญชีในช่องเลขที่บัญชี 

 
                                                               สมุดรายวันจ่ายเงิน                                    หน้า.. 

ว. 
ด. 
ป. 

เลขที่
ใบ 

ส าคัญ 

ช่ือ
บัญชี 

รายการ 

เครดติ เดบิต 

เงินสด ธนาคาร 
ส่วน 
ลดรับ 

เจ้าหนี้การค้า 
ซ้ือ 

บัญชีอื่น ๆ 

 
จ านวน
เงิน 

เลขที่
บัญช ี

จ านวน
เงิน 

            

ตารางที่  2  แบบฟอร์มสมุดรายวันจ่ายเงิน 
 
 
 

    



                     1.2  สมุดรายวันท่ัวไป (general journal) เปน็สมุดที่ใช้บันทึกรายการค้า 

ต่าง ๆ ขั้นต้นที่ไม่อาจบันทึกในสมุดรายวันเฉพาะได้หรือกรณีกิจการไม่มีสมุดรายวันเฉพาะ จะใช้

สมุดรายวันทั่วไป บันทึกรายการค้าทุกรายการ ส าหรับรายการที่น ามาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

  1.2.1  รายการเปิดบัญชีเพื่อบันทึกรายการเมื่อลงทุนคร้ังแรกของกิจการหรือ

บันทึกยอดยกมาของบัญชีสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ในวันเร่ิมงวดบัญชีใหม่ 

  1.2.2  รายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ส าหรับกรณีไม่มีสมุดรายวันเฉพาะ

ไว้ส าหรับรายการน้ัน ๆ 

  1.2.3  รายการปรับปรุงบัญชีและรายการปิดบัญชี 

 

สมุดรายวันทั่วไป 

ปี 
รายการ 

เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันที ่ บาท สต. บาท สต. 
        

ตารางที่  3  แบบฟอร์มสมุดรายวันทั่วไป 

 

  การบันทึกรายการในสมดรายวันทั่วไป 

  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป มีขั้นตอนการบันทึกรายการ ดังนี้ 

  1. วิเคราะห์รายการค้าที่จะน ามาบันทึกว่าจะเดบิต หรือเครดิตบัญชีอะไรบ้าง ด้วย

จ านวนเงินเท่าไรแล้วตรวจสอบว่าจ านวนเงินรวมด้านของบัญชีด้านเดบิตเท่ากับจ านวนเงินรวม

ของบัญชีดา้นเครดิต 

  2. บันทึกวันเดือนปีที่เกิดรายการในช่องวันที่ โดยปีเขียนไว้ส่วนบนสุดของช่อง 

บรรทัดต่อมาเขียนเดือน และวันที่ ตามล าดับ การบันทึกรายการต่อ ๆ ไป ไม่ต้องเขียน ปี เดือนที่ 

ซ้ า ๆ หรือวันที่ซ้ ากันอีก เว้นแต่ขึ้นเดือนใหม่ หรือวันใหม่ 

  3.  ในช่องรายการ ให้เขียนชื่อบัญชีด้านเดบิตชิดกับช่องวันที่ เขียนจ านวนเงินไว้  ใน

บรรทัดเดียวกันในช่องเดบิต ถ้ามีบัญชีด้านเดบิตมากกว่า 1 บัญชีให้เขียนเรียงให้ตรงกันในบรรทัด

ถัดมา 



  4.  เขียนชื่อบัญชีด้านเครดิตในบรรทัดถัดมา เยื้องไปทางขวาและถ้ามีบัญชี ด้าน

เครดิตมากกว่า 1 บัญชี ให้เขียนเรียงล าดับในบรรทัดต่อมา 

  5.  เขียนค าอธิบายรายการอย่างย่อในบรรทัดถัดมา โดยให้มีใจความครอบคลุมถึง

มูลเหตุของรายการนั้นอย่างสมบูรณ์และเขียนให้ชิดเส้นช่องวันที ่

  6.  ขีดเส้นคั่นรายการในบรรทัดถัดมาในช่องรายการ เพื่อแสดงว่าได้บันทึกรายการ

นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

     

 2. สมุดบัญชีขั้นปลาย 

  สมุดบัญชีขั้นปลาย (book of final entry) หมายถึง สมุดบัญชีแยกประเภท (ledger) ใช้

บันทึกรายการที่ผ่านมาจากสมุดรายวัน เพื่อจ าแนกเป็นบัญชีประเภทต่าง ๆ และจัดเป็นหมวดหมู่

เพื่อสะดวกต่อการน าข้อมูลมาจัดท างบการเงินต่อไป เสนีย์ พวงยาณี (2548, หน้า 86) ได้กล่าวไว้ว่า 

สมุดบัญชีแยกประเภท มีอยู่ 2 ชนิด ดังนี ้

  2.1 สมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (general ledger) เปน็สมุดบัญชีเล่มหลักของกิจการ

ที่ใช้บันทึกรายการที่ผ่านมาจากสมุดบัญชีขั้นต้น(สมุดรายวัน) และเป็นที่รวบรวมของบัญชีแยก

ประเภทสินทรัพย์บัญชีแยกประเภทหนี้สิน บัญชีแยกประเภทส่วนของเจ้าของ บัญชีแยกประเภท

รายได้ และบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย 

   

  การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

  เมื่อบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในสมุดบัญชีขั้นต้น หรือสมุดรายวันแล้ว ขั้นตอนต่อไป 

คือ การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท โดยการผ่านบัญชี (posting) จากสมุดรายวันไปยัง

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

   1. การผ่านบัญช ี

    การผ่านบัญชีเป็นขั้นตอนการผ่านรายการจากสมุดรายวันไปยังสมุดบัญชีแยก

ประเภททั่วไปตามแต่ละชื่อบัญชีที่ได้บันทึกไว้ในสมุดรายวัน วิธีการผ่านบัญชีส าหรับแต่ละบัญชี

มีขั้นตอน ดังนี ้

    1.1. เขียนชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีหรือรหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องการเปิด

ตามผังบัญชี 

    1.2. ลงวันที่และลงจ านวนเงินทางด้านเดบิตตามจ านวนเงินที่ลงด้านเดบิตของ

บัญชีชื่อเดียวกันที่ลงไว้ในสมุดรายวัน 

    1.3. ใสjชื่อบัญชีที่อยู่ด้านตรงกันข้ามในช่องรายการ 



    1.4. ใส่เลขที่หน้าของสมุดรายวันที่บันทึกรายการน้ันลงในช่องหน้าบัญช ี

    1.5. ลงเลขที่บัญชี (รหัสบัญชี) ของบัญชีแยกประเภท ลงในช่องเลขที่บัญชีใน

สมุดรายวัน ซึ่งเป็นการบันทึกไว้เพื่อได้ทราบว่าได้ผ่านรายการบัญชีนี้แล้ว 

    1.6. เปิดบัญชีแยกประเภทด้านเดบิตจนครบ แล้วเปิดบัญชีด้านเครดิตทีละ

บัญชีในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่จะน าจ านวนเงินที่ลงไว้ด้านเครดิตในสมุดรายวันไปลงในช่อง

จ านวนเงินดา้นเครดิตในบัญชีแยกประเภท 

   2. การหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

 เมื่อผ่านรายการทุกรายการจากสมุดรายวันไปบัญชีแยกประเภททั่วไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไป 

คือ การค านวณยอดคงเหลือหรือยอดดุลของทุกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภท ด้วยดินสอ (pencil 

footing)และน ายอดดุลของทุกบัญชีไปจัดท างบทดลองซึ่งผลรวมของยอดคงเหลือของทุก ๆ บัญชี

ที่อยู่ด้านเดบิตต้องเท่ากับผลรวมของยอดคงเหลือของทุก ๆ บัญชีที่อยู่ดา้นเครดิต 

    วิธีการค านวณหายอดดุลของบัญชีแยกประเภท 

     2.1 รวมยอดเงินด้านเดบิตแล้วเขียนผลรวมด้วยดินสอในบรรทัดถัดมาของ

ช่องจ านวนเงินดา้นเดบิต 

    2.2 รวมยอดเงินด้านเครดิตแล้วเขียนผลรวมนั้นด้วยดินสอในบรรทัดถัดมา

ของชอ่งจ านวนเงินด้านเครดิต 

     2.3 หาผลต่างของผลรวม ทั้งด้านเดบิต และด้านเครดิต เขียนจ านวนสุทธิด้วย

ดินสอลงช่องรายการของด้านที่มียอดรวมมากกว่าถ้าผลรวมด้านเดบิตมากกว่าผลรวมด้านเครดิต 

เรียกว่า บัญชีมียอดดุลด้านเดบิต (debit balance) และถ้าผลรวมด้านเครดิตมากกว่าผลรวมด้านเด

บิต เรียกว่า บัญชีมียอดดุลด้านเครดิต (creditbalance) 

    2.4 ยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามปกติจะ

ปรากฏยอดดุลทางด้านเดบิต หรือเครดิต สรุปได้ดังนี ้

       

                                     2.4.1 บัญชีสินทรัพย์  มียอดดุลทางด้านเดบิต 

      2.4.2 บัญชีหน้ีสิน  มียอดดุลทางด้านเครดิต 

     2.4.3 บัญชีส่วนของเจ้าของ  มียอดดุลทางด้านเครดิต 

      2.4.4 บัญชีรายได้  มียอดดุลทางด้านเครดิต 

      2.4.5 บัญชีค่าใช้จ่าย  มียอดดุลทางด้านเดบิต 

     2.5 กรณีบัญชีใดมีผลรวมด้านเดบิตเท่ากับผลรวมด้านเครดิต แสดงว่าไม่มี

ยอดคงเหลือ ควรเขียนเลข “0” ไว้ทางด้านยอดดุลปกติของบัญชีประเภทนั้นด้วยดินสอ 



  รูปแบบของบัญชีแยกประเภททั่วไป 

    

   ชื่อบัญชี..................               เลขที่.......... 
ปี 

รายการ 
หน้า 
บัญช ี

เดบิต ปี 
รายการ 

หน้า 
บัญชี 

เครดติ 
เดือน วัน   บาท สต. เดือน วัน    บาท สต. 

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

ตารางที่  4  แบบฟอร์มบัญชีแยกประเภท 

 

   (1) ช่อง “วัน เดือน ปี” ใช้บันทึกวัน เดือน ปีที่รายการค้านั้นเกิดขึ้นตามล าดับ

ก่อนหลัง 

   (2) ช่อง “รายการ” ใช้บันทึกชื่อบัญชีที่อยู่ด้านตรงข้ามที่เกี่ยวข้อง 

    (3) ช่อง“หน้าบัญชี” ใช้บันทึกการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของรายการว่ามาจากสมุด

บัญชีขั้นต้นเล่มใด หน้าอะไรและกลับไปบันทึกเลขที่บัญชีที่ช่องเลขที่บัญชีในสมุดบัญชีขั้นต้น 

    (4) ช่อง “จ านวนเงิน” ใช้บันทึกจ านวนเงินในด้านเดบิต หรือด้านเครดิต ตามด้าน 

และจ านวนเงินที่ผ่านมาจากสมุดบัญชีขั้นต้น 

 

 

 

  2.2 สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (subsidiary ledger) เป็นสมุดบัญชี แยกประเภท ที่

ช่วยแสดงรายละเอียดมากขึ้น ประกอบด้วย 

  2.2.1 สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยเจ้าหนี้ (account payable ledger) เป็นสมุดบัญชี

แสดงรายละเอียดเจ้าหน้ีเป็นรายบุคคล สามารถรวบรวมรายละเอียดเจ้าหนี้รายบุคคลทั้งหมด ซึ่งจะ

มียอดรวมเทา่กับบัญชีเจ้าหน้ีการค้าในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

  2.2.2 สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยลูกหนี้ (accounting receivable ledger) เป็นสมุด

บัญชแีสดงรายละเอียดลูกหนี้เป็นรายบุคคล สามารถรวบรวมรายละเอียดลูกหนี้รายบุคคลทั้งหมด 

ซึ่งจะมียอดรวมเท่ากับบัญชีลูกหนี้การคา้ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  

 



 งบทดลอง 

 งบทดลอง (trail balance) หมายถึง รายงานที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท

ทั่วไปทุกบัญชีของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อแสดงว่าการบันทึกรายการบัญชีทั้งด้านเดบิต 

และด้านเครดิตของบัญชีต่าง ๆ เป็นไปตามหลักการบัญชีคู่และยังเป็นการช่วยในการจัดท างบ

การเงินของแต่ละงวดบัญชี 

 รูปแบบงบทดลอง 

 

ชื่อกิจการ 

งบทดลอง 

วันที่ ......... เดือน ............................ ปี ............ 

ชื่อบัญชี 
เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

      

ตารางที่  5  แบบฟอร์มงบทดลอง 

 

 

  

ประโยชน์ของงบทดลอง 

งบทดลอง ซึ่งประกอบด้วย บัญชีสินทรัพย์ บัญชีหน้ีสิน บัญชีส่วนของเจ้าของ บัญชีรายได้และ 

บัญชีค่าใช้จ่าย โดยบัญชีสินทรัพย์และบัญชีค่าใช้จ่ายจะมียอดดุลอยู่ด้านเดบิต ส าหรับบัญชีหนี้สิน 

บัญชีส่วนของเจ้าของและบัญชีรายได้จะมียอดดุลอยู่ด้านเครดิต ผลรวมของด้านเดบิตจะต้อง

เท่ากับผลรวมของด้านเครดิต ซึ่งงบทดลองจะช่วยให้เห็นภาพรวมของรายการบัญชีทั้งหมด ซึ่ง

สามารถสรุปประโยชน์ของงบทดลอง ได้ดังนี ้

  1.1 ช่วยพิสูจน์ว่าการบันทึกบัญชีหรือการผ่านบัญชีได้ท าถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่ 

  1.2 สามารถตรวจสอบได้ว่าเก็บยอดดุลของทุกบัญชีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 

   1.3 ช่วยให้การหาที่ผิดพลาดของการท าบัญชีง่ายขึ้น 

   1.4 ท าให้การจัดท างบการเงินง่าย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

  



 ขั้นตอนในการจัดท างบทดลอง 

  การจัดท างบทดลองมีขั้นตอน ดังนี้ 

  2.1. เขียนชื่อกิจการ วัน เดือน ปีที่จัดท างบทดลอง 

  2.2. เขียนชื่อบัญชีเรียงล าดับบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้  และ

ค่าใช้จ่าย 

  2.3. เขียนเลขที่บัญชีหรือรหัสบัญชีในช่องเลขที่บัญชี 

  2.4. ใส่จ านวนเงินของทุกบัญชีที่มียอดดุลอยู่ด้านเดบิตลงในช่องเดบิต และใส่

จ านวนเงินของทุกบัญชีที่มียอดดุลอยู่ด้านเครดิตลงในช่องเครดิต 

  2.5. รวมยอดเงินด้านเดบิต และด้านเครดิตในงบทดลอง ซึ่งผลรวมของจ านวนเงินทั้ง

สองด้านต้องเทา่กัน 

 

 กระดาษท าการ (WorkSheet)  

 กระดาษท าการ หมายถึง แบบฟอร์มซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการจัดเตรียมท างบการเงิน

ให้สะดวก รวดเร็ว และไม่ผิดพลาดโดยกระดาษท าการจะมีด้วยกันหลายชนิด เช่น ชนิด 6 ช่อง  8 

ช่อง หรือ 10 ช่อง เป็นต้น   

  

 

 ขั้นตอนการท ากระดาษท าการ  

     1.  ส่วนหัวของกระดาษท าการแบ่งเป็น 3 บรรทัด เขียนตามล าดับดังนี้ 

               บรรทัดที่ 1 เขียนชื่อกิจการ 

               บรรทัดที่ 2 เขียนว่า กระดาษท าการ 

               บรรทัดที่ 3 เขียนว่า ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่กระดาษท าการแสดง 

              2.  น ายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทหรือลอกงบทดลองที่ได้จัดท าไว้แล้วมาแสดง

ในกระดาษท าการช่องชื่อบัญชี ช่องเลขที่บัญชี       ช่องงบทดลอง แล้วรวมเงินช่องเดบิตและ

เครดิต ซึ่งทั้ง 2 ช่องจะต้องเท่ากัน 

              3.  น าจ านวนเงินในช่องงบทดลองไปใส่ที่ช่องงบก าไรขาดทุน ช่องงบแสดงฐานะ

การเงิน ดังนี้ 

                  3.1  บัญชีหมวดสินทรัพย์  น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ด้านเดบิต  

                  3.2  บัญชีหมวดหนี้สิน น าไปใส่ในช่อง  น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ด้าน

เครดิต 



                  3.3  บัญชีหมวดส่วนของเจ้าของ (ทุน) น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ด้าน

เครดิต 

                  3.4  บัญชีหมวดส่วนของเจ้าของ (ถอนใช้ส่วนตัว) น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะ

การเงิน ด้านเดบิต 

                  3.5  บัญชีหมวดรายได้ น าไปใส่ในช่องงบก าไรขาดทุน ด้านเครดิต 

                  3.6  บัญชีหมวดค่าใช้จ่าย น าไปใส่ในช่องงบก าไรขาดทุน ด้านเดบิต 

              4.  รวมยอดเงินในช่องเดบิตและเครดิตของงบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน 

              5.  หาผลต่างระหว่างช่องเดบิตและเครดิตของงบก าไรขาดทุนถ้ายอดรวมด้านเครดิต

มากกว่าด้านเดบิต ผลต่างก็คือก าไรสุทธิให้เขียนจ านวนเงินก าไรสุทธิในช่องก าไรขาดทุนด้านเด

บิตและในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ด้านเครดิต ถ้ายอดรวมด้านเดบิตมากกว่าด้านเครดิตผลต่างก็

คือขาดทุนสุทธิ ให้เขียนจ านวนเงินในช่องงบก าไรขาดทุนด้านเครดิตและช่องงบแสดงฐานะ

การเงินด้านเดบิต 

              6.  รวมยอดเงินในช่องงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินด้านเดบิตและด้าน

เครดิตจะต้องเท่ากัน  

    

 รูปแบบของกระดาษท าการ 

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

ท าการ 10 ช่อง และกระดาษท าการ 12 ช่อง จะเลือกใช้แบบใดขึ้นอยู่กับความต้องการและความจ า 

เป็นที่ต้องใช้ ตามจ านวนและลักษณะความยุ่งยากของรายการบัญชีที่ เกิดขึ้นในแต่ละกิจการ

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

เน่ืองจากสามารถช่วยการจัดท างบการเงินกรณีที่กิจการมีรายการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นงวดด้วย 

 รูปแบบของกระดาษท าการ 8 ช่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อกิจการ 

กระดาษท าการ 

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

รายการ 
เลขที ่
บัญชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบก าไรขาดทนุ 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

          

ตารางที่  6  แบบฟอร์มกระดาษท าการ 

 

 การปรับปรุงรายการบัญชี (Adjusting  Entries) 

 ขั้นตอนในการบันทึกรายการทางบัญชี ที่เร่ิมจากการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน

ทั่วไปหรือสมุดรายวันเฉพาะ ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป และบัญชีแยกประเภทย่อย

รายตัวลูกหนี้  รายตัวเจ้าหน้ี หายอดคงเหลือในบัญชีต่าง ๆ  แล้วน ามาจัดท างบทดลอง เพื่อเตรียมที่

จะจัดท างบแสดงฐานะการเงินต่อไปนั้น  ในวันสิ้นงวดบัญชีมักจะมีบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย

สินทรัพย์ หรือหนี้สินบางรายการที่ตัวเลขยังไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากการคาบเกี่ยวในการท า

ด าเนินงานระหว่างปีก่อน ปีปัจจุบันและปีหน้า เพราะฉะนั้นก่อนจัดท างบแสดงฐานะการเงินต้อง

จัดท ารายการปรับปรุงบัญชี เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ถูกต้องเป็นของงวดปัจจุบันจริงเท่านั้น 

 การปรับรายการที่บันทึกในวันสิ้นงวดบัญชี เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายได้และค่าใช้จ่าย

ที่ได้บันทึกไว้ในระหว่างงวดบัญชีให้ถูกต้อง ก่อนที่จะน ายอดคงเหลือไปสรุปผลในงบก าไร

ขาดทุน ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายได้และค่าใช้จ่ายบางรายการมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ และ

หนี้สินของกิจการด้วย 

 1.  รายการปรับปรุงบัญชีจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การปรับปรุงบัญชีประเภท

รายได้และค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงบัญชีประเภทสินทรัพย์ ดังนี้ 

  1.1  การปรับปรุงบัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย  ได้แก่  

  1.1.1  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued  Expenses) 



   1.1.2  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid  Expenses) 

   1.1.3  รายได้ค้างรับ (Accrued  Income) 

   1.1.4  รายได้รับลวงหน้า (Deferred  Income) 

  1.2  การปรับปรุงบัญชีประเภทสินทรัพย์  ได้แก่ 

   1.2.1  ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) 

   1.2.2  หนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful  Accounts and 

Allowance for Doubtful  Account) 

   1.2.3  วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (Supplies  Used) 

  

 1.1  การปรับปรุงประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย 

             ค่าใช้จ่ายของกิจการเมื่อถึงก าหนดการจ่ายค่าใช้จ่ายแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้ไปจ่ายงิน

อาจจะเนื่องมาจากมีความไม่ลงตัวของเงื่อนไขการจ่ายเงิน เช่น ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่

ถึงก าหนดจ่าย ณ วันที่กิจการปิดบัญชีปกติคือวันที่ 31  ธันวาคม ของทุกปีจึงถือเป็นดอกเบี้ยค้าง

จ่าย หรือค่าสาธารณูปโภคซึ่งกิจการใช้ประโยชน์แล้ว แต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินถือเป็นค่า

สาธารณูปโภคค้างจ่าย ในวันสิ้นปีจึงต้องท ารายการปรับปรุงบัญชีโดยใช้หลักเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย

ในการบันทึกบัญชี 

   

 

   1.1.1  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued  Expenses) 

   คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในงวดบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน กิจการจะ

จ่ายเงินในงวดบัญชีต่อไป ถือเป็นหนี้สินของกิจการในงวดบัญชีปัจจุบัน จะต้องบันทึกบัญชีโดยเด

บิตค่าใช้จ่าย และเครดิตค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

   เดบิต   ค่าใช้จ่าย XX 

    เครดิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย XX  

    

   1.1.2  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid  Expenses) 

   คือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายในงวดบัญชีปัจจุบันแต่ได้รวมค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีปีหน้า

ส่วนหนึ่งไว้ด้วยจ านวนที่ใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันถือเป็นค่าใช้จ่าย อีกจ านวนหนึ่งจะใช้



ประโยชน์ในงวดบัญชีปีหน้าถือเป็นสินทรัพย์เรียกว่า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า การบันทึกบัญชี

สามารถบันทึกได้ 2 กรณี ดังนี ้

    

   กรณีที่ 1 บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย หลักการปรับปรุงบัญชี  วิธีนี้ต้องปรับปรุงเป็น

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (สินทรัพย์)  และการนับระยะเวลาต้องเป็นของปีหน้า (1 ม.ค. ของปีหน้า - วัน

ครบสัญญา) 

   เดบิต   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                        XX 

    เครดิต ค่าใช้จ่าย                                                      XX 

   

   กรณีที่ 2  บันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ หลักการปรับปรุงบัญชี  วิธีนี้ต้องปรับปรุง

เป็นค่าใช้จ่ายและระยะเวลานับปีปัจจุบัน (ต้ังแต่วันที่ท าสัญญา - วันสิ้นงวดบัญชี) 

   เดบิต   ค่าใช้จ่าย XX 

    เครดิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  XX  

  

  1.1.3  รายได้ค้างรับ (Accrued  Income) 

   คือ รายได้ของกิจการที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้รับเงิน จึงต้อง

ปรับปรุงเป็นรายได้ค้างรับ ถือเป็นสินทรัพย์ในงวดบัญชีปัจจุบัน จะบันทึกบัญชีโดย   

    

   เดบิต   รายได้ค้างรับ XX 

    เครดิต รายได้  XX   

    

   1.1.4  รายได้รับล่วงหน้า (Deferred  Income) 

  คือ รายได้ที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดในปีปัจจุบัน แต่ได้รวมรายได้ของปีหน้าไว้ด้วย 

จ านวนที่เกิดขึ้นตามส่วนในปีปัจจุบันถือเป็นรายได้ ส่วนอีกจ านวนหนึ่งจะเกิดขึ้นในปีหน้าถือเป็น

หนี้สินของกิจการ เรียกว่า รายได้รับล่วงหน้า การบันทึกบัญชีสามารถบันทึกได้ 2 กรณี ดังนี้ 

    

   กรณีที่ 1 บันทึกบัญชีเป็นรายได้ หลักการปรับปรุงบัญชี  วิธีนี้ต้องปรับปรุงรายได้

รับล่วงหน้านับระยะเวลาของปีหน้า ( 1 ม.ค. 25X7 - วันครบสัญญา )  

   เดบิต   รายได้ XX 

    เครดิต รายได้รับล่วงหน้า  XX 



  

   กรณีที่  2 บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หลักการปรับปรุงบัญชี  วิธีนี้ต้องปรับปรุง

รายได้ที่เป็นของระยะเวลานับปีปัจจุบัน (ต้ังแต่วันที่ท าสัญญา - วันสิ้นงวดบัญชี) 

   เดบิต   รายได้รับล่วงหน้า XX 

    เครดิต รายได้  XX 

   

  1.2  การปรับปรุงบัญชีประเภทสินทรัพย์ 

   1.2.1  การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา (Depreciation)  

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกิจการ ได้แก่ อาคาร ที่ดิน และอุปกรณ์ที่กิจการใช้ใน

การด าเนินงานจะเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี ดังนั้นมูลค่าหรือประโยชน์ในการ

ใช้งานของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะลดลงไปทุกปี ยกเว้นที่ดินเพราะถือว่าที่ดินให้ประโยชน์แก่

กิจการโดยไม่สามารถจ ากัดอายุได้ โดยปกติ เมื่อกิจการซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะบันทึกใน

บัญชีด้วยราคาทุนรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการที่จะท าให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นอยู่

ในสภาพที่จะใช้งานได้ 

  การคิดค่าเสื่อมราคา ตามหลักการบัญชีที่รับรองกันโยทั่วไปมีหลายวิธี แต่วิธีที่

นิยมกันโดยทั่วไป คือวิธีเส้นตรง (Straight  Line  Method) ซึ่งมีวิธีการค านวณโดยพิจารณาปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง 3 ประการ ดังนี้ 

   1.  ราคาทุนของสินทรัพย์ (Cost) หมายถึง ราคาสินทรัพย์ที่ซื้อมาบวกด้วย

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ท าให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ 

   2.  ราคาเศษซาก (Salvage) หมายถึง ราคาสุทธิของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับจาก

การจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เมื่อหมดอายุการใช้งานหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

จากการจ าหน่ายสินทรัพย์นั้น 

   3.  อายุการใช้งานโดยประมาณ (Estimated  Useful Life) หมายถึง ระยะเวลาที่

คาดว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้น ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นปีที่ใช้งาน ชั่วโมงการ

ท างาน หรือวิธีอ่ืนใดตามความเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไป หรือตามที่

ก าหนดในประมวลรัษฎากร 

   

  วิธีการค านวณค่าเสื่อมราคา วิธีเส้นตรงมีดังนี้ 

   ค่าเสื่อมราคาต่อปี      =             ราคาทุน            หรือ      ราคาทุน - ราคาซาก       

                                                                             อายุการใช้งาน                          อายุการใช้งาน        



   อาจจะก าหนดเป็นร้อยละ (%) ของมูลค่าต้นทุนก็ได้ เช่น คิดค่าเสื่อมราคาอาคาร 

5% ต่อปี คิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน 20% ต่อปี เป็นต้น  

   

   1.2.2 การปรับปรุงหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful  debts) 

                โดยทั่วไปธุรกิจส่วนใหญ่จะมีนโยบายการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเพื่อเพิ่มยอดขาย

ให้มากที่สุด แต่การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อหรือการให้เครดิตแก่ลูกค้ามากเกินไป มักจะมีความเสี่ยง

ในเร่ืองการเรียกเก็บเงินไม่ได้ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการ 

หากมีลูกหนี้การค้าจ านวนมากและหลังจากติดตามทวง ถามหลายคร้ังแล้วไม่สามารถเรียกเก็บหนี้

ได้กิจการสามารถตัดลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ 

                  นอกจากนั้นกิจการบางแห่งจะประมาณหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีก่อนที่จะมีหนี้

สูญจริงเกิดขึ้นก็สามารถท าได้ ในการศึกษาเร่ืองนี้มีบัญชีที่ควรทราบเกี่ยวกับการปรับ ปรุงหนี้

สงสัยจะสูญ ดังนี้ 

   1. หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful  debts) หมายถึง ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ 

ถือเป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่ายของกิจการ 

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

ที่กันไว้ส าหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์ จะแสดงหักจาก

บัญชีลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

   3. หนี้สูญ (Bad  debt) หมายถึง ลูกหนี้การค้าของกิจการที่ได้ติดตามทวงถาม

จนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับช าระหนี้ จึงตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ 

 

            การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ กิจการค้าที่มีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อจ านวนมาก 

ๆในแต่ละปี หรือสถาบันการเงินที่ให้เครดิตเงินกู้แก่ลูกค้าเป็นจ านวนมาก จะนิยมท าการประมาณ

การหนีส้งสัยจะสูญเอาไว้ในบัญชีทุก ๆ ปี ทั้งที่ยังไม่มีหนี้สูญเกิดขึ้นจริง เป็นการยึดหลักความไม่

ประมาทในการบริหารจัดการ และทั้งนี้ควรปฏิบัติตามกฎหมายทางภาษีอากรว่าด้วยเร่ืองของการ

ตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญตามประมวลรัษฎากรด้วย การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญอาจท าได้โดย  

   1. การประมาณหนี้สงสัยจะสูญจากยอดขายเชื่อ หรือยอดขายรวมของกิจการ  

   เป็นวิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ โดยค านวณจากอัตราร้อยละของยอดขายเชื่อ

ประจ าปี โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าในปีก่อนหน้านั้นกิจการจะมีประมาณหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว

หรือไม่ การใช้วิธีประมาณจากยอดขายเชื่อถือว่าลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

จึงใช้เป็นฐานในการประมาณหนี้สงสัยจะสูญเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 



   2. การประมาณหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 

   เป็นวิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ โดยค านวณจากยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด 

ดังนั้นยอดบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปีจึงจะต้องมีจ านวนเท่ากับอัตราร้อยละของลูกหนี้ 

ณ วันสิ้นปี ดังนั้นการประมาณหนี้สงสัยจะสูญตามวิธีนี้จึงต้องค านึงถึงบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ที่มียอดยกมายกมาจากปีก่อน ๆ ด้วย 

   

   การตัดจ าหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญ  แบ่งเป็น 2 กรณ ี

   1. การตัดจ าหน่ายตรง (direct write off Method) เป็นการตัดจ าหน่ายลูกหนี้เป็น

หนี้สูญ ในกรณีที่กิจการมิได้ท าการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีก่อนล่วงหน้า เป็น

ลูกหนี้ที่ทราบแน่นอนแล้วว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกแต่เป็นวิธีที่ไม่นิยม

ใช้ เพราะระยะเวลาของการเกิดหนี้สูญ อาจเป็นคนละงวดกับยอดขายที่เกิดขึ้นก็ได้ จะบันทึกบัญชี

โดย 

   เดบิต   หนี้สูญ XX 

    เครดิต  ลูกหนี้การค้า  XX 

   

   2. วิธีประมาณหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายประจ างวด (Allowance  Method) 

กิจการมีการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีแล้ว เมื่อมีการตัดจ าหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้

สูญออกจากบัญชี การบันทึกบัญชีจะต้องพิจารณาว่าเป็นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษี

อากรหรือไม่ การบันทึกบัญชีจะท าได้ 2 วิธีดังนี้ 

   (1) การตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร หมายถึง การตัดหนี้สูญ

ตามที่กฎหมายภาษีอากร จะลงบัญชีโดยการบันทึกการตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ และลดยอดบัญชีค่า

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญออกจากบัญชีทางด้านเดบิต         

   เดบิต   หนี้สูญ XX 

    เครดิต  ลูกหนี้การค้า   XX 

    ( บันทึกการตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญตามกฎหมายภาษีอากร ) 

   เดบิต   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ XX 

    เครดิต  หนี้สงสัยจะสูญ  XX 

   ( บันทึกลดยอดบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ) 



   (2) กรณีตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญไม่เป็นไปตามประมวลรัษฏากรหรือตัดเป็น

ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายภาษีอากรไม่ได้ก็สามารถบันทึกบัญชีได้ตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่รับรอง

กันโดยทั่วไปและเมื่อยื่นช าระภาษีอากรก็จะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร   

   

   1.2.3 วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (Supplies  Used) 

             วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (Supplies  Used) วัสดุสิ้นเปลืองหรือวัสดุส านักงาน เป็น

สินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ฯลฯ กิจการจะบันทึก

เข้าในบัญชีสินทรัพย์ เมื่อกิจการน าออกไปใช้จะต้องท าการปรับปรุงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ 

เป็นบญัชีวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป หรือวัสดุส านักงานใช้ไป 

    

   การค านวณวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 

   วัสดุส านักงานต้นปี                                      XXX                                                       

   บวก ซื้อวัสดุส านักงานระหว่างปี                                                        XX             

                                                                                                          XXX              

   หัก วัสดุส านักงานคงเหลือปลายปี                                                             XX            

   วัสดุส านักงานใช้ไป                                                                      XXX   

  

   จะบันทึกบัญชีโดย 

   เดบิต   วัสดุส านักงานใช้ไป XX 

    เครดิต  วัสดุส านักงาน  XX 

 

งบการเงิน 
 งบการเงิน(Financial Statement) คือ งบที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบ
ระยะเวลาบัญชีหนึ่ง และแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีซึ่ง
ประกอบด้วย งบก าไรขาดทุนจะวัดผลการด าเนินงานว่ามีก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเท่าใด ส่วน
งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเท่าใด งบก าไร
ขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงได้ 2 แบบ คือแบบบัญชีและแบบรายงาน 
 
 
 



 ประเภทของงบการเงิน 
 1.  งบก าไรขาดทุน 
 2.  งบแสดงฐานะการเงิน 
 

ประโยชน์ของงบการเงิน 
 งบการเงินจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ โดยใช้ข้อมูลฐานะทางการเงินในอดีต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งบการเงินหลายกลุ่มในการน าไปใช้ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ข้อมูลจากงบการเงินจะ
ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการ
เทียบเท่ากับเงินสด ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างและผู้
สินค้า การจ่ายดอกเบี้ย การจ่ายคืนเงินกู้  และการแบ่งผลก าไรให้กับเจ้าของรวมทั้งแสดง
ความสามารถหรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในการบริหารทรัพยากรของกิจการ 
งบก าไรขาดทุน 
 งบก าไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement) หมายถึง งบที่
แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี   เพื่อวัดผลการ
ด าเนินงานของกิจการว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเท่าใด เมื่อน ารายได้มาหัก
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเท่าใด เมื่อน ารายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วจะเป็นก 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 แต่เพื่อประโยชน์ใน
การเสียภาษีก็จะใช้งวดบัญชี 1 ปี 
 ในงบก าไรขาดทุนจะแสดงรายได้ (Revenues) และค่าใช้จ่าย (Expenses) การค านวณ
ก าไรขาดทุนของกิจการจะท าได้โดยการน ารายได้และค่าใช้จ่ายมาเปรียบเทียบกัน ถ้ารายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายเรียกว่าก าไรสุทธิ (Net Profit) ถ้ารายได้ต่ าค่าใช้จ่ายเรียกว่า ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) 
  
 ส่วนประกอบของงบก าไรขาดทุน 
  1.1  รายได้ 
  1.2  ค่าใช้จ่าย 
  1.3  ก าไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ 
  
 1.1  รายได้ (Revenues) หมายถึง ค่าตอบแทนที่กิจการได้รับจากการด าเนินงาน เช่น การ
ขายสินค้า หรือการบริการให้แก่ลูกค้า รวมทั้งผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ยรับจากการ



ลงทุนพันธบัตรรัฐบาลหรือการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทอ่ืน และเงินปันผลรับจากการลงทุน เป็น
ต้น รายได้ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจได้รับเงินสด สินทรัพย์อ่ืน ๆ หรือสิทธิอ่ืน ๆ เช่นลูกหนี้การค้า 
(จากการขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ) หรือ รายได้ค้างรับ เช่น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินปันผลค้าง
รับเป็นต้น 
 รายได้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1.1  รายได้จากการด าเนินงาน (Operating Revenues) ได้แก่  รายได้จากการขาย
สินค้าหรือการให้บริการซึ่งเป็นรายได้หลักจากการด าเนินงานปกติของกิจการ 
  1.1.2  รายได้อ่ืน (Other Revenues) ได้แก่  ดอกเบี้ยรับ  รายได้เงินปันผล  และก าไร
จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (สินทรัพย์ซึ่งเลิกใช้งานแล้ว) เป็นต้น 
 
 1.2  ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึงต้นทุนที่เกิดจากการผลิตการจัดหาสินค้าหรือ 
ค่าบริการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ 
  ค่าใช้จ่ายอาจจ าแนกตามหน้าที่งานโดยแบ่งเป็น 6 ประเภทคือ 
  1.2.1  ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) หมายถึงต้นทุนของสินค้าส่วนที่ขายไป
ระหว่างงวด 
  1.2.2  ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) หมายถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายสินค้าหรือบริการเพื่อส่งเสริมให้มียอดขายเพิ่มขึ้น   เช่นค่า
โฆษณา ค่านายหน้าพนักงานขาย  เงินเดือนฝ่ายขาย  ค่าขนส่งออก (ค่าขนส่งสินค้าไปให้กับลูกค้า) 
เป็นต้น 
  1.2.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses) หมายถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานส่วนที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการขายเช่น  เงินเดือนฝ่ายบริหาร  ค่าเบี้ยประกันภัย
สินทรัพย์  ค่าเช่า  ค่าน้ า  ค่าไฟ  ค่าโทรศัพท์  ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์  และหนี้สงสัยจะ
สูญ   (ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้) เป็นต้น 
  1.2.4  ค่าใช้จ่ายอื่น (Other Expenses) หมายถึงค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการ 
ด าเนินงานปกติของกิจการแต่อาจเกิดขึ้นบ่อยเช่นขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์เป็นต้น 
  1.2.5  ต้นทุนทางการเงิน (Financial Costs) เป็นต้นทุนเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนมาใช้
ในการด าเนินงาน เช่น ดอกเบี้ยจ่าย ค่าธรรมเนียมการกู้ยืม เป็นต้น ซึ่งจะแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบก าไรขาดทุนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินความสามารถของฝ่าย
บริหาร 
  1.2.6  ภาษีเงินได้ (Income Tax) เป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการต้องจ่ายให้รัฐบาลโดยค านวณ
ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรซึ่งอาจแตกต่างกันตามลักษณะธุรกิจและรูปแบบการจัดตั้งกิจการ
เช่น 



  - บุคคลธรรมดา เสียภาษีเงินได้ในอัตราก้าวหน้าตามที่กฎหมายก าหนด 
  - นิติบุคคล เสียภาษีเงินได้ในอัตรา 30% จากก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้เป็นต้น 
  
 1.3  ก าไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ 
  ถ้ารายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่า ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) ถ้ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
เรียกว่าก าไรสุทธิ (Net Profit) ซึ่งงบก าไรขาดทุนจะแสดงได้ 2 แบบ คือ 
   1.  แบบบัญชี (Account Form) หรือแบบตัวT (T-Account) ซึ่งแสดงค่าใช้จ่าย
ด้านซ้าย และแสดงรายได้ด้านขวา 
   2.  แบบรายงาน (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยแสดงบัญชีประเภท
รายได้ก่อนแล้วจึงแสดงประเภทค่าใช้จ่าย 
 
  1.  งบก าไรขาดทุนแบบบัญชี (Account Form) หรือแบบตัว T (T-Account) 
  วิธีจัดท างบก าไรขาดทุนแบบบัญชี มีขั้นตอนดังน้ี 
  1.)  เขียนหัวงบก าไรขาดทุน กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
  – บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ 
  – บรรทัดที่ 2 ค าว่าบัญชีกิจการ 
  – บรรทัดที่ 3 ส าหรับรอบรอบระยะเวลาที่จัดท างบก าไรขาดทุน 
   2.)  รายการแบ่งออกเป็น 2 ด้าน รายได้จะบันทึกด้านเครดิต ค่าใช้จ่ายจะบันทึก
ด้านเดบิต 
  3.)  หายอดรวมทั้งด้านเดบิต และด้านเครดิต 
  ถ้าผลรวมทางด้านเครดิต (รายได้) มากกว่าด้านเดบิต (ค่าใช้จ่าย) แสดงว่ามีผล 
“ก าไรสุทธิ” ให้บันทึกก าไรสุทธิทางด้านเดบิต 
  ถ้าผลรวมด้านเดบิต (ค่าใช้จ่าย) มากกว่าด้านเครดิต (รายได้) แสดงว่ามีผล 
“ขาดทุนสุทธิ” ให้บันทึกผลขาดทุนสุทธิทางด้านเครดิตแล้วท าการรวมยอดเงินทั้ง 2 ข้าง  จะต้อง
เท่ากัน ดังต่อไปนี้ 
 
   
 
 
 
 
 



ชื่อกิจการ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ............. 
เงินเดือน 
ค่าเช่า 
หนี้สงสัยจะสูญ 
ค่าเสื่อราคา-ส านักงาน 
วัสดุส านักงานใช้ไป 
ก าไรสุทธิ 
 

 XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ก าไรขั้นต้นยกมา 
 

           XX 
           
 
 
 

XX 
XX 

- 
 
 
 
 

- 
- 

 
ตารางที่  7  แบบฟอร์มงบก าไรขาดทุน 

 
 

 2.  แบบรายงาน (Report Form) 
  จะแสดงรายได้ก่อนและจึงจะแสดงค่าใช้จ่ายหักลบกันออกมาเป็นผลก าไร(ขาดทุน) 
ก่อนหักดอกเบี้ย ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อกิจการ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา...............สิ้นสุดวันที่......................... 
ขาย          XX 
หัก  รับคืน     XX  
       ส่วนลดจ่าย    XX XX 
ขายสุทธิ       XX  
หัก  ต้นทุนขาย     
 สินค้าคงเหลือต้นงวด  XX 
 บวก  ซื้อสุทธิ    XX 
       XX 
 หัก  สินค้าคงเหลือปลายงวด XX XX 
ก าไรขั้นต้น      XX 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 ค่าขยะ    XX 
 ค่าเช่า    XX XX  
ก าไรจากการด าเนินงาน   XX  
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    XX 
ก าไรสุทธิ       XX  
 

ตารางที่  8  แบบฟอร์มรายงานงบก าไรขาดทุน 
  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบแสดงฐานะทางการเงิน(Statement of Financial Position) หรือ งบดุล(Balance Sheet)
เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินของกิจกรณีวันสิ้นงวดว่ากิจการมีสินทรัพย์
และหนีสิ้นทั้งสิ้นเป็นจ านวนเท่าใดประกอบด้วยรายการใดบ้างและคงเหลือเป็นเงินทุนสุทธิหรือ
ส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจ านวนทั้งสิ้นเท่าใดการจัดท างบแสดงฐานะการเงินจะอาศัยหลัก
ความสัมพันธ์ของสมการบัญชีคือสินทรัพย์ทั้งสิ้นจะต้องเท่ากับยอดรวมของหนีสิ้นทั้งสิ้นและทุน
เสมอ (งบการเงินนี้จึงเรียกอีกอย่างว่า“งบแสดงฐานะการเงิน”) 
 โดยสมการบัญชีจะแสดงสินทรัพย์ไว้ทางด้านซ้ายมือและแสดงแหล่งที่มาของสินทรัพย์
คือหนีสิ้นและทุนหรือส่วนของเจ้าของไว้ทางด้านขวามือของสมการและยอดรวมจ านวนเงินทั้ง
สองด้านจะต้องเท่ากันฐานะการเงินของกิจการจึงพิจารณาได้จากส่วนเกินของสินทรัพย์ที่มี
มากกว่าหนีสิ้นซึ่งเรียกว่า“ทุน” หรือ“ส่วนของเจ้าของ”  
 
 ส่วนประกอบของงบแสดงฐานะการเงินมีข้อมูลส าคัญ 3 ส่วนคือ 

  1.  สินทรัพย์ 
  2.  หนี้สิน 
  3.  ทุนหรือส่วนของเจ้าของ 
 
   1.  สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการซึ่งสามารถ
วัดมูลค่าได้และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคตสินทรัพย์อาจเป็นสิ่งที่มี
ตัวตนหรือไม่มีตัวตนรวมทั้งสิทธิเรียกร้องต่าง ๆตัวอย่างสินทรัพย์ที่มีตัวตนได้แก่  เงินสด  เงิน
ฝากธนาคาร  ตั๋วเงินรับ  ลูกหนี้สินค้า  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์  เป็นต้น  ตัวอย่างสินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตน ได้แก่ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรสิทธิที่จะใช้ชื่อและด าเนินธุรกิจ (แฟรนไชน์) เป็นต้น 
  
 การจัดประเภทของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
  1.1  สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) 
  1.2  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non - Current Assets) 
                            1.1  สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนที่
คาดหมายได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขายหรือใช้หมดไปในระหว่างรอบระยะเวลาการ
ด าเนินงานปกติของกิจการคือ 12 เดือน 
 



              1.2  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non - Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดของสินทรัพย์หมุนเวียนข้างต้น  ได้แก่  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  สินทรัพย์
ที่ไม่มีตัวตน  เช่น  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  สิทธิในการใช้ชื่อและด าเนินธุรกิจ (แฟรนไชส์)  
  
 2.  หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการที่จะต้องจ่ายช าระให้แก่บุคคล
อ่ืนโดยอาจช าระด้วยเงินสดสินทรัพย์อ่ืนหรือการให้บริการหรือประโยชน์อ่ืนใดในอนาคตตาม
เงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ 
  
 การจัดประเภทของหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
  2.1  หนี้สินหมุนเวียน 
  2.2  หนี้สินไม่หมุนเวียน 
 2.1  หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หนีสิ้นที่จะถึงก าหนดช าระภายใน1 
ปีนับจากวันสิ้นงวด  ได้แก่  เงินเบิกเกินบัญชี  ธนาคาร   เจ้าหนี้การค้า   เงินกู้ยืมที่จะถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี และหนีสิ้นหมุนเวียนอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า เป็นต้น 
  2.2  หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non - Current Liabilities) หมายถึง หนีสิ้นที่มีก าหนดช าระ 
เกินกว่า 1 ปีนับจากวันสิ้นงวด  ได้แก่  ตั๋วเงินจ่ายระยะยาว  หุ้นกู้   เงินกู้ยืมระยะยาว  รวมทั้ง
หนี้สินที่ไม่เข้าเกณฑ์การจัดประเภทเป็นหนีสิ้นหมุนเวียนข้างต้น 
  
 3.  ทุน (Capital หรือส่วนของเจ้าของ (Owner's Equity) หมายถึง สิทธิเรียกร้องของผู้
ลงทุนที่มีต่อสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหนีสิ้นทั้งสิ้นแล้วรายการเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ ใน
งบแสดงฐานะการเงินอาจแตกต่างกันตามประเภทของธุรกิจในที่นี้จะแสดงตัวอย่างงบเฉพาะแสดง
ฐานะการเงินของบริษัทจ ากัดซึ่งมีรายการเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของที่ส าคัญ  2 รายการคือทุนเรือน
หุ้นและก าไรสะสม 
 3.1  ทุนเรือนหุ้น หมายถึง หุ้นทุนของบริษัทซึ่งจะต้องแบ่งออกเป็นหุ้นมูลค่าหุ้นละเท่า 
ๆกันส าหรับบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะก าหนดมูลค่าหุ้นเท่าใดก็ได้แต่
ต้องไม่ต่ ากว่าหุ้นละ 5 บาทแต่ส าหรับบริษัทมหาชนจ ากัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
(ปรับปรุง 2544) ได้ยกเลิกการก าหนดมูลค่าหุ้นขั้นต่ าแล้วดังนั้นบริษัทมหาชนจ ากัดจะก าหนด
มูลค่าหุ้นเท่าใดก็ได้เงินทุนของบริษัทจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทน าหุ้นออกจ าหน่ายผู้ที่น าเงินมาลงทุน 
ซื้อหุ้นทุนของบริษัทจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการเรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” ซึ่งมีสิทธิได้รับผลตอบแทน
  
จากการลงทุนในรูปของเงินปันผล (การที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นถือเป็นการแบ่งปัน
ก าไรให้กับเจ้าของกิจการ) 



 3.2  ก าไรสะสม หมายถึง ก าไรสุทธิของบริษัทที่สะสมมาตั้งแต่เร่ิมเปิดด าเนินการจนถึง
ปัจจุบันโดยทุกวันสิ้นงวดบัญชีบริษัทจะต้องโอนผลก าไรขาดทุนสุทธิเข้ าบัญชีก าไรสะสมไว้
ก่อนหลังจากนั้นเมื่อต้องการใช้เงินก าไรจึงจัดสรรจากบัญชีก าไรสะสมในภายหลังเช่นการจัดสรร
ก าไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือการจัดสรรก าไรสะสมเพื่อขยายกิจการเป็นต้น
โดยการจัดสรรก าไรสะสมจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนฝ่ายบริหารของ
บริษัทจึงจะด าเนินการได้ 
               
               วิธีท างบแสดงฐานะการเงิน 
 งบแสดงฐานะการเงินมีวิธีท า 2 แบบ คือ  แบบบัญชีและแบบรายงาน 
                      แบบบัญชี (Account Form) จะแสดงรายการ 2 ด้าน คือ ด้านซ้ายแสดงสินทรัพย์ 
ด้านขวาแสดงหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที.่.......... เดือน.................. .พ.ศ……..……… 

  
ตารางที่  9  แบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงิน 

 
  

             แบบรายงาน  (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยเรียบเรียงบัญชีตามล าดับของ
ประเภทบัญชีเป็นแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก าหนดให้ใช้ จึงเป็นแบบที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
ซึ่งจะแสดงบัญชีประเภทสินทรัพย์ก่อนแล้วจึงแสดงบัญชีประเภทหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
  
 วิธีท างบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงาน มีขั้นตอนดังน้ี 
 (1) เขียนหัวงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ 
  บรรทัดที่ 2 ค าว่า “งบแสดงฐานะทางการเงิน” 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
     เงินสด 
     เงินฝากธนาคาร 
     ลูกหนี้ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
     อาคาร 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย์ 

 
XX 
XX 
XX 
XX 

 
 

XX 
XX 
XX 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
หนี้สินหมุนเวียน 
     เจ้าหนี้การค้า 
     ค่าเช่าค้างจ่าย 
     ค่าโฆษณาค้างจ่าย 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 
     เงินกู้ 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 
รวมหนี้สิน 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
     ทุน 
     บวก  ก าไรสะสม 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

 
 

XX 
XX 
XX 
XX 

 
XX 
XX 
XX 

 
XX 
XX 
XX 
XX 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 



  บรรทัดที่ 3 วันที ่   
 (2) เขียนค าว่า “สินทรัพย์” กึ่งกลางกระดาษ แล้วเขียนชื่อบัญชีประเภทสินทรัพย์เรียง
ตามล าดับ พร้อมจ านวนเงินแล้วรวมยอด 

  (3) เขียนค าว่า “หนี้สินและส่วนของเจ้าของ” กึ่งกลางกระดาษ บรรทัดถัดไปเขียนค าว่า 
“หนี้สิน” ชิดด้านซ้ายมือ แล้วเขียนชื่อบัญชีประเภทหนี้สินเรียงตามล าดับ พร้อมทั้งรวมยอด 
จากนั้นเขียนค าว่า “ส่วนของเจ้าของ” บรรทัดถัดไปโดยเขียนชิดด้านซ้ายมือ แล้วแสดงส่วนของ
เจ้าของเช่นเดียวกับงบแสดงฐานะทางการเงินแบบบัญชี 
รูปแบบงบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงานมีรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

 
 

ร้าน............................................. 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที.่............เดือน..........................พ.ศ..................... 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
 เงินสด     XX    

 เงินฝากธนาคาร   XX    
 ลูกหนี้            XX

 XX 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 ที่ดิน        XX  
 อุปกรณ์ส านักงาน   XX 
  

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน  XX XX  
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น      XX 
 

 
 
 
 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สินหมุนเวียน          



 เจ้าหนี้การค้า    XX  
 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  XX XX 
หนี้สินไม่หมุนเวียน      
 -       XX  
รวมหนี้สินทั้งสิ้น      XX  
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
 ทุนเรือนหุ้น    XX    
 บวก ก าไรสะสม   XX XX  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   XX 

 
ตารางที่  10  แบบฟอร์มรายงานงบแสดงฐานะการเงิน 

 
 
การปิดบัญชี 
 การปิดบัญชี คือ การท าให้ตัวเลขในบัญชีตรงกับความเป็นจริง บัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย
จะถูกปิดยอดคงเหลือ โอนไปบัญชีก าไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบัญชีก าไรขาดทุนจะโอนไป
ยังบัญชีทุนพร้อม ๆ กับยอดคงเหลือของบัญชี ถอนใช้ส่วนตัว  กิจการสามารถพิสูจน์ความถูกต้อง
ของยอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทได้โดยการท างบทดลอง หลังปิดบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน รายการ การบันทึกบัญชี เดบิต เครดิต 
1. ปิดบัญชีขาย  ส่งคืน  เข้าบัญชีก าไรขาดทุน Dr. ขาย 

       ส่งคืน 
      Cr. ก าไรขาดทุน 

XX 
XX 

 
 

XX 

2. ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เข้าบัญชีก าไร
ขาดทุน 

Dr. ก าไรขาดทุน 
       Cr. ค่า........... 

XX 
 

 
XX 

3. ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน 
 

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

XX 
 
 

XX 

 
XX 

 
 

XX 

ตารางที่  11  แบบฟอร์มการปิดบัญชี 

 

 

งบทดลองหลังปิดบัญชี 

 งบทดลองหลังปิดบัญชี (Post - closing  trial  balance)  คือ  งบทดลองที่ท าขึ้นหลังจากที่

กิจการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว  ประกอบไปด้วย 

 
 1.  สินทรัพย์ 

 2. หนี้สิน 

 3. ส่วนของเจ้าของ 

 

ประเภทของรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 1. รายงานภาษีขาย 

 เป็นแบบรายงานที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดท าขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการ

บันทึกกจ านวนภาษีขายของกิจการที่ได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละเดือนภาษีภาษี

ขายที่เกิดขึ้นในเดือนใด ก็เป็นภาษีขายของเดือนนั้น โดยพิจารณาได้จากวันที่ที่ปรากฏในส าเนา

ใบก ากับภาษีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนออกให้แก่ลูกค้า แบบของรายงานภาษีขายมีลักษณะคล้าย



กับบัญชีแยกประเภทรายได้จากการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีเพียงแต่มีช่อง 

“จ านวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม” เพิ่มขึ้นอีกช่องหนึ่ง 

 รายงานส าคัญที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องน าไปลงจ านวนภาษีขายในรายงานภาษี

ขายท าให้ยอดภาษีขายแต่ละเดือนที่รายการเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นสูง ได้แก่ ภาษีขายเน่ืองจาก 

 (1) การขายสินค้าหรือการให้บริการในราชอาณาจักร รวมทั้งการส่งออก (ภาษีขาย = 0)  

 (2) การให้เช่าซื้อ 

 (3) การส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนเพื่อขาย (ฝากขาย) 

 (4) การน าสินค้าหรือบริการไปใช้เพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่เพื่อการประกอบกิจการที่ต้อง

เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 (5) หนี้สูญที่ได้รับคืน 

 (6) มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

 (7) มีสินค้าคงเหลือแหละหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ณ วันเลิกกิจการแต่

ไม่รวมถึงสินค้าคงเหลือและทรัพย์สินของผู้ประกอบการซึ่งได้ควบเข้ากันหรือได้โอนกิจการ

ทั้งหมดให้แก่กัน 

 (8) การรับคืนสินค้าที่ช ารุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามค าพรรษา 

 (9) การลดราคาสินค้าหรือค่าบริการซึ่งผิดข้อก าหนดที่ตกลงกัน 

 (10) หนี้สูญ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย 

หมายเหตุ 

 1. ผู้ประกอบการจะต้องน าทั้งใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปและใบก ากับภาษีอย่างย่อที่ได้

ออกมาลงในรายงานภาษีขาย แต่ใบก ากับภาษีอย่างย่อให้ลงรายการในรายงานภาษีขายเฉพาะมูลค่า

ทั้งหมดต่อวันที่ได้รับ หรือพึงได้รับ ซึ่งเกิดจากใบก ากับภาษีอย่างย่อโดยไม่ต้องระบุรายการสินค้า 

แต่ให้หมายเหตุว่า มูลค่าทั้งหมดเกิดจากใบก ากับภาษีอย่างย่อล าดับที่เท่าใดบ้าง 

 2. ใบเพิ่มหนี้และใบลดหน้ีที่ออกให้ผู้ซื้อจะต้องลงในรายงานภาษีขาย โดยใบเพิ่มหนี้ 

ไปบวกในรายงานภาษีขาย ส่วนใบลดหน้ีน าไปหักจากรายงานภาษีขาย  

 

 

 

 

 

 



รายงานภาษีขาย 

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

ชื่อผู้ประกอบการ...................................................................เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
             

ชื่อสถานประกอบการ............................................................  ส านักงานใหญ่ สาขา 
     

ชื่ 

ใบก ากับภาษ ี ช่ือผู้ซื้อ
สินค้า/

ผู้รับบริการ 

เลขประจ าตัวผูเ้สีย
ภาษีอากรของผู้ซ้ือ
สินค้า/ ผู้รับบริการ 

สถานประกอบการ 
มูลค่าสินค้า 
หรือบริการ 

จ านวนเงนิ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

วัน 
เดือน ป ี

เล่มที ่
เลขที ่

ส านักงาน
ใหญ ่

สาขา 

          

ตารางที่  12  แบบฟอร์มรายงานภาษีขาย 

 รูปแบบรายงานภาษีขาย 

 1. ช่อง “วัน เดือน ปี” ให้กรอกวัน เดือน ปี ของใบก ากับภาษียกเว้น 

  (1) การขายสินค้าหรือการให้บริการบางกรณี ให้กรอก วัน เดือน ปี ของใบส าคัญ 

  (2) การส่งออกสินค้า ให้กรอกวันที่ช าระอากรขาออก หรือวันที่กรมศุลกากรออกใบ

ขนสินค้า ขาออก ฯลฯ แล้วแต่กรณี 

 2. ช่อง “เล่มที่/เลขที่” ให้กรอกเลขที่ของใบก ากับภาษี และเล่มที่ ถ้ามี ยกเว้น 

  (1) ใบก ากับภาษีที่ออกโดยเคร่ืองบันทึกการเก็บเงิน ให้กรอกเลขที่ และเลขรหัส

เคร่ืองบันทึกการเก็บเงินที่กรมสรรพากรก าหนด โดยเพิ่มช่องอีกหนึ่งช่องก็ได้ 

  (2) การขายสินค้าหรือให้บริการบางกรณี ให้กรอกเล่มที่/เลขที่ใบส าคัญ 

  (3) การส่งออกสินค้า ให้กรอกเลขที่ใบขนสินค้าขาออก ฯลฯ 

 3. กรณีไม่สามารถกรอกชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 

  (1) การขายสินค้าหรือการให้บริการบางกรณี ให้กรอกรายการตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

เช่น สินค้าขาดจากรายงาน หรือส่งออกสินค้า ฯลฯ 

  (2) การลงรายการโดยใช้หลักฐานรายงานสรุปการขายประจ าวัน ให้กรอก “รายงาน

สรุปการขายประจ าวัน” 



  (3) การขายน้ ามันเชื้อเพลิงผ่านมิเตอร์หัวจ่าย ให้กรอก “รายงานแสดงรายละเอียดการ

ขายน้ ามัน” 

  (4) กรณีอ่ืน ๆ เช่น ใบก ากับภาษีอย่างย่อให้กรอก “ขายสินค้าหรือให้บริการ” 

  4. ช่อง “เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ” ให้กรอกโดยระบุเลข

ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตามที่

ปรากฏในใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 

86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ออกให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการน้ัน แล้วแต่กรณี 

 5. ช่อง “สถานประกอบการ” 

  (1) ให้กรอกโดยระบุสถานประกอบการของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการซึ่งเป็น

ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามที่ปรากฏในใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล รัษฎากร ใบ

เพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ออกให้ผู้ซื้อ

สินค้าหรือผู้รับบริการน้ัน แล้วแต่กรณี 

 

  (2) ช่องสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ จะใส่เคร่ืองหมายหรือเลข 0 จ านวน

เท่าใด ในช่องดังกล่าวเพื่อแสดงว่าเป็นช่องของส านักงานใหญ่ก็ได้ เช่น ใส่เคร่ืองหมาย “” หรือ

เคร่ืองหมาย “” หรือใส่เลข “0” “00000” ในช่องส านักงานใหญ่ก็ได้ 

  (3) ช่องสถานประกอบการที่เป็นสาขา จะใส่เลขที่สาขาโดยจะมีเลข 0 จ านวนเท่าใด 

น าหน้า หรือไม่มีเลข 0 น าหน้าก็ได้ เช่น “1” “01” หรือ “00001” 

  * (4) ช่องรายการข้อความสถานประกอบการจะระบุรายการเฉพาะรายการ สถาน

ประกอบการ โดยไม่แยกเป็นช่องรายการส านักงานใหญ่และสาขา ก็ได้ โดยรายการที่แสดงว่าเป็น

ส านักงานใหญ่จะต้องใช้เลข 0 จ านวนห้าหลักแทน (00000)และรายการของสาขาที่ จะต้องใช้เลข

จ านวนห้าหลักตรงตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ซึ่งระบุว่าเป็นสาขาที่ .. 

แทน เช่น กรณีสาขาที่ 1 ให้ระบุเลขห้าหลักเป็น “00001”  

  6. ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดท ารายงานภาษีขายโดยมีข้อความตาม

แบบรายงานนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

                 

 2. รายงานภาษีซื้อ 

 เป็นแบบรายงานที่ก าหนดให้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดท าขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใน 

การบนทุกจ านวนภาษีซื้อของกิจการ ที่ถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนรายอ่ืนเรียกเก็บหรือพึงถูก

เรียกเก็บในแต่ละเดือนภาษี ภาษีซื้อเกิดขึ้นในเดือนใด ก็เป็นภาษีของเดือนนั้นโดยพิจารณาได้จาก



วันทีที่ปรากฏในใบก ากับภาษีที่ได้รับจากผู้ประกอบการรายอ่ืน ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนใดแต่

มิได้น าไปลงรายการในรายงานภาษีซื้อของเดือนนั้น เพราะมีเหตุจ าเป็นตามที่อธิบดีก าหนดให้มี

สิทธิน าไปลงรายงานภาษีซื้อของเดือนหลังจากนั้นได้ แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่เดือนถัดจาก

เดือนที่ได้มีการออกใบก ากับภาษีรายงานภาษีซื้อเป็นแบบรายงานที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้อง

จัดท าขึ้นมาใหม่และสามารถลงรายการภาษีซื้อเฉพาะรายการซื้อที่มีหลักฐานใบก ากับภาษี หรือใบ

เพิ่มหนีใบลดหน้ีหรือใบเสร็จรับเงินอ่ืนใดตามที่ก าหนดโดยกฎหมาย การลงรายการเพิ่มยอดภาษี

ซื้อ ได้แก่ ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นเน่ืองจาก 

 (1) การซื้อหรือการน าเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบ 

 (2) การซื้อหรือเช่าซื้อหรือน าเข้าทรัพย์สิน 

 (3) การรับฝากขายสินค้า 

 (4) การรับบริการหรือการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

 (5) การเพิ่มราคาสินค้าหรือค่าบริการ 

 (6) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนน าส่งตามแบบแสดงรายการ ภ.พ.36

เนื่องจากจ่ายค่าบริการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร

หรือรับโอน สินค้าหรือบริการที่เคยได้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ส าหรับการลง

รายการเพื่อลดยอดภาษีซื้อในรายงานภาษีซื้อได้ลดลง ได้แก่ ภาษีซื้ออันเนื่องมาจาก 

 - การส่งคืนสินค้าหรือยกเลิกสัญญาการให้บริการ 

 - การลดราคาสินค้าหรือค่าบริการที่ผิดข้อก าหนดที่ตกลงกัน 

หมายเหตุ 

 1.ผู้ประกอบการจะต้องน าเฉพาะใบก ากับภาษีเต็มรูปที่ได้รับมาลงในรายงานภาษีซื้อแม้

เป็นใบก ากับภาษีเต็มรูปที่ต้องห้ามหักจากภาษีขาย แต่ผู้ประกอบการจะต้องหมายเหตุในใบก ากับ 

ภาษีซื้อที่ต้องห้ามหักจากภาษีขาย หรือลงคนละช่อง หรือคนละเล่มกับใบก ากับภาษีซือ้ที่หักจาก

ภาษีขายได ้

 2. ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ที่ได้รับมาต้องลงในรายการภาษีซื้อ ใบเพิ่มหนี้ให้บวกใน

รายงานภาษีขาย ส่วนใบลดหนี้น าไปหักออกจากรายงานภาษีซื้อ 

 

 

 

 

 



รายงานภาษีซื้อ 

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

ชื่อผู้ประกอบการ...................................................................เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
             

ชื่อสถานประกอบการ............................................................  ส านักงานใหญ่ สาขา 
     

ชื่ 

ล าดับ 
ที ่

ใบก ากับภาษ ี ช่ือผู้ขาย
สินค้า/ผู้
ให้บริการ 

เลขประจ าตัวผูเ้สีย
ภาษีอากรของผู้ขาย
สินค้า/ ผู้ให้บริการ 

สถานประกอบการ 
มูลค่าสินค้า 
หรือบริการ 

จ านวนเงนิ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

วัน 
เดือน ป ี

เล่มที ่
เลขที ่

ส านักงาน
ใหญ ่

สาขา 

 

          

ตารางที่  13  แบบฟอร์มรายงานภาษีซื้อ 

 

 รูปแบบรายงานภาษีซื้อ 

  1. ช่อง “ล าดับที่” ให้กรอกล าดับที่ของใบก ากับภาษีที่ผู้ประกอบการได้จัดเรียงล าดับขึ้น

ใหม่  

 2. ช่อง “วัน เดือน ปี” ให้กรอกวัน เดือน ปี ของใบก ากับภาษี  

 3. ช่อง “เล่มที่/เลขที่” ให้กรอกเลขที่ของใบก ากับภาษี และเล่มที่ ถ้ามี  

 4. ใบก ากับภาษี หมายความรวมถึง ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการ

ออกให้ในการขายทอดตลาดหรือ ขายโดยวิธีอ่ืนตามมาตรา 83/5 และใบเสร็จรับเงินของ

กรมสรรพากร ของกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนที่ เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 5 ช่อง “เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ” ให้กรอกโดยระบุเลข

ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของ ผู้ขายสินค้าหรือผู้รับบริการตามที่ปรากฏในใบก ากับภาษีตามมาตรา 

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

ประมวลรัษฎากร ที่ออกโดยผู้ขายสินค้าหรือผู้รับบริการ แล้วแต่กรณี  

 6. ช่อง “สถานประกอบการ”  

  (1) ให้กรอกโดยระบุสถานประกอบการของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็น

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่ปรากฏในใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ง



ประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวล

รัษฎากร ที่ออกโดยผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการนั้น แล้วแต่กรณี  

  (2) ช่องสถานประกอบการที่เป็นส านักงานใหญ่ จะใส่เคร่ืองหมายหรือเลข 0 จ านวน

เท่าใด ในช่องดังกล่าวเพื่อแสดง ว่าเป็นช่องของส านักงานใหญ่ก็ได้ เช่น ใส่เคร่ืองหมาย “” หรือ

เคร่ืองหมาย “” หรือใส่เลข “0” “00000” ในช่อง ส านักงานใหญ่ ก็ได้  

  (3) ช่องสถานประกอบการที่เป็นสาขา จะใส่เลขที่สาขาโดยจะมีเลข 0 จ านวนเท่าใด

น าหน้า หรือไม่มีเลข 0 น าหน้าก็ได้ เช่น “1” “01” หรือ “00001” ก็ได ้ 

  * (4) ช่องรายการข้อความสถานประกอบการจะระบุรายการเฉพาะรายการ สถาน

ประกอบการ โดยไม่แยกเป็นช่องรายการ ส านักงานใหญ่และสาขา ก็ได้ โดยรายการที่แสดงว่า

เป็นส านักงานใหญ่จะต้องใช้เลข 0 จ านวนห้าหลักแทน (00000) และ รายการของสาขาที่ จะต้อง

ใช้เลขจ านวนห้าหลักตรงตามที่ปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ซึ่งระบุว่าเป็น สาขา

ที่ .. แทน เช่น กรณีสาขาที่ 1 ให้ระบุเลขห้าหลักเป็น “00001” ดังนี ้

 7. ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดท ารายงานภาษีซื้อโดยมีข้อความตามแบบรายงานนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

  

 การจัดท ารายงาน 

 (1) การจัดท ารายงานต้องจัดท าเป็นรายสถานประกอบการ (กรณีผู้ประกอบกอบการจด

ทะเบียน มีสถานประกอบการหลายแห่ง) 

 (2) การจัดท ารายงานต้องจัดท าตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

 (3) ส าหรับผู้ประกอบการจดทะเบียน ซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ โดย

แยกประเภทสินค้าหรือบริการแต่ละแผนกต่างหากจากกัน จะจัดท ารายงานภาษีซื้อ รายงาน ภาษี

ขาย หรือรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตลอดจนรายงานมูลค่าของฐานภาษี แล้วแต่กรณีโดยแยกจัดท า

เป็นแต่ละแผนกต่างหากจากกันก็ได้ 

 การลงรายการในรายงาน 

 การลงรายการในรายงาน ให้ลงภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ได้มาหรือจ าหน่าย

ออกไปซึ่งสินค้าหรือบริการน้ัน ดังนี้ 

 (1) การลงรายการในรายงานภาษีขาย ให้ลงรายการส าหรับการขายสินค้าและการ

ให้บริการทุกกรณี โดยให้ถือมูลค่าของสินค้าหรือบริการตามราคาตลาดในวันที่ความรับผิดในการ

เสียภาษีเกิดขึ้น 



  ส าหรับกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ออกใบก ากับภาษีอย่างย่อให้ลงรายการ

เฉพาะมูลค่า ทั้งหมดต่อวันที่ได้รับหรือพึงได้รับซึ่งเกิดจากใบก ากับภาษีอย่างย่อนั้น โดยไม่ต้อง

ระบุรายการสินค้า โดยให้หมายเหตุว่ามูลค่าทั้งหมดดังกล่าวเกิดจากใบก ากับภาษีอย่างย่อล าดับที่

เท่าใดบ้างทั้งนี้ให้แยกจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกมาต่างหากจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการด้วย 

 (2) การลงรายการในรายงานภาษีซื้อ ให้ลงรายการตามใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งไม่

สามารถน าไปหักในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย (เช่น ใบก ากับภาษีที่มีรายการภาษีซื้อที่เกิดจาก

การจ่ายเพื่อการรับรอง) โดยให้หมายเหตุว่าเป็นรายการที่ไม่สามารถน าไปหักในการค านวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 

 (3) วิธีการลงรายการในรายงาน ให้เขียนด้วยหมึก หรือพิมพ์ดีด หรือตีพิมพ์ และจะลง

รายการเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้หากประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะลงรายการเป็น

รหัสด้วยเคร่ืองจักรท าบัญชีต้องส่งมอบค าแปลรหัสที่ เป็นภาษาไทยต่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือ

หากจะลงบัญชีเป็นรหัสซึ่งบันทึกด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะต้องส่งมอบ โปรแกรมสั่งงานของ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่ออธิบดีกรมสรรพากร และให้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการแปลงข้อมูลจาก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นรายการของรายงานที่ต้องจัดท า 

 

ภ.พ. 30 

 ภ.พ. 30 คือ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร  

  

ผู้มีหน้าท่ียื่นแบบ ภ.พ.30 

 แบบ ภ.พ.30 นี้  เป็นแบบแสดงรายการส าหรับผู้ประกอบการซึ่ ง  จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และเป็นผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีโดยค านวณ จากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ

ในแต่ละเดือนภาษี ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ประกอบการนั้นจะ ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะ

บุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองมรดก บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล องค์การของรัฐบาล หรือ

นิติบุคคล ในรูปแบบใด ก็ตาม ใช้ยื่นแสดงรายการเป็นรายเดือนภาษี  ผู้ประกอบการที่มีสถาน

ประกอบการหลายแห่ง และมีความประสงค์จะขอยื่นแบบ ภ.พ.30 และช าระภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน 

ก็ท าได้โดยต้องขออนุมัติต่อกรมสรรพากรก่อน และเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้ว จึงจะ

ยื่นแบบและช าระภาษีรวมกันได้ ในกรณีนี้ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบ ภ.พ.30 เพียงฉบับเดียวพร้อม

กับใบแนบกรมสรรพากรก าหนด 
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ก าหนดเวลา สถานท่ียื่นแบบและช าระภาษี 

 ให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นแบบ ภ.พ.30 พร้อมกับ ช าระภาษี (ถ้ามี) 

เป็นรายเดือนภาษีทุกเดือน ไม่ว่าจะได้ขายสินค้าหรือให้บริการ ในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็

ตาม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 

1. ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ 

  1.1 ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สถานประกอบการต้ังอยู่ 

  1.2 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 - 5 ส าหรับผู้ประกอบการที่ขาย

สินค้าหรือให้บริการที่ต้องเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 2. นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ 

  2.1 ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่สถานประกอบการต้ังอยู่ 

  2.2 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ท้องที่ที่

โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่ ส าหรับผู้ประกอบการที่ขายสินค้า หรือให้บริการที่

ต้องเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  4 

 

ผลการด าเนินงาน 

 
                จากการที่ได้ด าเนินงาน โครงการการศึกษาการจัดท าบัญชีของธุรกิจประเภทซื้อ - ขาย

สินค้า  ได้มีการด าเนินการบริการ บันทึกและเก็บข้อมูลทางบัญชีเกี่ยวกับรายการค้า ซึ่งมีผลการ

ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารจัดต้ังบริษัท 

2. เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. โครงสร้างบริษัท 

4. แผนที่ต้ังบริษัท 

5. โลโก้บริษัท 

6. แคตตาล็อคซื้อ –  ขายสินค้า 

7. สมุดรายวันต่าง ๆ 

8. บัญชีแยกประเภท 

9. งบทดลอง 

10. กระดาษท าการ 

11. รายการปรับปรุง 

12. งบการเงิน 

13.  การปิดบัญชี 

14.  งบทดลองหลังปิดบัญชี 

15.  รายงานภาษีซื้อ 

16.  รายงานภาษีขาย 
 

 

 

 

 



ทะเบียนเลขที่ 1104700035541                                                   แบบ พค. 0401 

กรมทะเบียนการค้า 

ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท 

ใบส าคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า 

 

บริษัท พีแอลเอ็ม สมารท์โฟน จ ากัด 

  

ได้จดทะเบียนเป็นนติิบคุคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์ 

 

ณ  ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่  17  มิถุนายน 2562 

ออกให้ ณ วันที ่ 17  มิถุนายน  2562 

 

                                                             

 

                                                                       นายทะเบียน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

บทท่ี  5 



 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
              
                            ในการจัดท าโครงการในคร้ังนี้ของสาขาบัญชีนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
นักศึกษาในการศึกษาและเพื่อให้เข้าใจถึงการจัดท าบัญชีตามวงจรบัญชีได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน ซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถด าเนินโครงการได้อย่างถูกต้องการท าโครงการในคร้ังนี้ท าให้
นักศึกษาเกิดความสามัคคีซึ่งกันและกัน รวมถึงการน ากระบวนการวิธีการและการแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ไปใช้ในการด าเนินงาน ซึ้งบริษัทของเราได้จัดต้ังขึ้นโดยใช้ชื่อว่า บริษัท พีแอลเอ็ม  สมาร์ทโฟน  
จ ากัด  โดยจะให้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของด้านโทรศัพท์  ระยะเวลาในการด าเนินงานเป็น
ระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ซึ่งอุปสรรคในการจัดท า
โครงการมีจ านวนมากและมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ท าให้มักจะเกิดความผิดพลาดในการจัดท า
เอกสารได้ง่าย ดังนั้นเราจึงหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยการจัดท าเอกสารให้ถูกตามขั้นตอนที่ก าหนด 
และตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้องก่อนท าการพิมพ์         
     การด าเนินงานโครงการที่ใช้เวลาในการจัดท าเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1 จนถึงภาคเรียน 2 ผลในการด าเนินงานของ บริษัท พีแอลเอ็ม  สมาร์ทโฟน  จ ากัด ในการ
ด าเนินงานในเดือนสิงหาคมบริษัทของเรามีผลก าไรสุทธิ 880,918.33 บาท และในเดือนกันยายนมี
ผลเป็นก าไรสุทธิจ านวน 749,454.00 บาท ซึ่งในการท างานสมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ท างานกันเป็นอย่างดี ท าให้โครงการของกลุ่มประสบความส าเร็จ เสร็จทันเวลาที่ก าหนดไว้ 
 
5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
       
                 5.2.1  ใช้เวลาในการด าเนินงานมาก 
      5.2.2  ค่าใช้จ่ายในการท างานสูง 
      5.2.3  สมาชิกในกลุ่มขาดความเข้าใจในการปฏิบัติ 
        
  
 
 



5.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
        
                5.3.1  จัดสรรเวลาให้ถูกต้อง 
          5.3.2  พยายามลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็น 
           5.3.3  ศึกษาและท าความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถี่ถ้วนและรอบคอบ 
           
5.4  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดท าโครงการ 
        
                5.4.1  นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงาน 
      5.4.2  นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดท าบัญชี 
                5.4.3  นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในการท างบการเงินให้ตรงตาม กฎหมาย  
       5.4.4  นักศึกษามีความรู้ในการจัดตั้งบริษัท 
        
5.5  ข้อเสนอแนะ 
   
                5.5.1  จะต้องแบ่งเวลาในการจัดท าโครงการให้เหมาะสม 
  5.5.2  ควรตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนจัดท าเอกสาร 
  5.5.3  ควรมีการตรวจสอบและส ารองข้อมูลในการด าเนินงานทุกครั้ง 
   5.5.4  สมาชิกในกลุ่มจะต้องศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการจัดท าโครงการ 
 5.5.5  สมาชิกในกลุ่มต้องร่วมมือกันเตรียมอุปกรณ์ในการจัดท าโครงการ 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
การศึกษาการจัดท าบัญชีตามโครงการ Project of Account 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
*********************************************** 
1.  ชื่อโครงการ    พีแอลเอ็ม  สมาร์ทโฟน  จ ากัด                         ประเภท ธุรกิจซื้อ  -  ขายสินค้า 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2.1  นางสาวนลพรรณ            อุษาโยค       ชั้น ปวช.3/1     เลขที่      4 
2.2  นางสาวณัฐฐินันท์            ใบมงคล       ชั้น ปวช.3/1     เลขที่     21 
2.3  นางสาวพิมพ์เพชร            พุฒซ้อน                  ชั้น ปวช.3/1     เลขที่     26 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
         การบัญชีมีบทบาทในการช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ 
กระบวนการทางด้านบัญชีนั้นประกอบด้วย การวัดและการสรุปผลการด าเนินธุรกิจ การแปล
ความหมายของข้อมูลทางการเงิน และการรายงานผลไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดย
พื้นฐานแล้วบัญชีการเงินก็คือกระบวนการบันทึกธุรกรรมต่าง ๆ  และการรายงานผลข้อมูลทาง
การเงินออกมาในรูปของเอกสารงบต่างๆ ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะใช้ในการตัดสินใจทางด้านการเงิน
โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป ในขณะเดียวกัน บัญชีบริหารก็มีความจ าเป็นส าหรับการติดตามต้นทุน
ทางธุรกิจและระบุต้นทุนในสิ่งต่าง ๆ อีกด้วย  
      ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างและโทรศัพท์มือถือนั้นมีบทบาทส าคัญมากในชีวิตประจ าวัน
เน่ืองจากว่าในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสารเลยก็ว่าได้ เนื่องจากมีการติดต่อกันผ่านทาง
ช่องทางที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วทันใจ ซึ่งในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีเข้ามามากมายผู้คนใช้
โทรศัพท์มือถือเพียงแค่เคร่ืองเดียวในการท าธุรกิจกิจการต่าง ๆ ดังนั้นผู้บริโภคจึงมีความต้องการ
โทรศัพท์ที่มากขึ้น และเพราะโทรศัพท์มีบทบาทมากขึ้นทุกวัน ๆ จึงมีความสนใจในการศึกษาการ
จัดท าบัญชีธุรกิจมือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
                   ดังนั้นธุรกิจซื้อ-ขายโทรศัพท์มือถืออิเล็กทรอนิกส์มีความจ าเป็นอย่างมากในช่วง
ปัจจุบันน้ีเพราะคนส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์มือถือโทรคุยหากัน ทั้งยังสามารถใช้ในการค้นหา
ข้อมูลในสื่อการเรียนการสอนได้ด้วย ซึ่งธุรกิจนี้ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จะเร่งพัฒนาสินค้าให้มี
คุณภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพออกมาจ าหน่ายเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและจะพัฒนาไปถึง
การส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย 
4.  วัตถุประสงค์ 
4.1  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงาน 
4.2  เพี่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าบัญชี 

สค.1 



4.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในการท างบการเงินให้ตรงตามกฎหมาย 
4.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการจัดตั้งบริษัท 
 
5.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 5.1  นักศึกษาสามารถมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
 5.2  นักศึกษาสามารถมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดท าบัญชี 
 5.3  นักศึกษาสามารถมีความรู้และความเข้าใจในการท างบการเงินให้ตรงตามกฎหมาย 
 5.4  นักศึกษาสามารถมีความรู้ในการจัดต้ังบริษัท 
 
6.  เป้าหมาย 
 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่  3  ห้อง 1  สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  จ านวน 3 คน 
 
7. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
        7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  7.1.1 น าเสนอชื่อโครงการต่อที่ปรึกษาโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  7.1.2 วางแผนการด าเนินงานของแต่ละบุคคล 
  7.1.3 การวางแผนเกี่ยวกับการขายในเร่ืองของเงินลงทุนและสถานที่ 
 7.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  7.2.1  เร่ิมจัดท าและเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดเพื่อจัดท าโครงการ 
  7.2.2 สมาชิกในกลุ่มแบ่งงาน และด าเนินการท าโครงการ 
  7.2.3 ส ารวจความถูกต้องของโครงการก่อนน าเสนอโครงการ 
  7.2.4 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และหัวหน้าหน่วยงาน 
 7.3  ขั้นตอนสรุป 
  7.3.1 ด าเนินการประเมินโครงการ 
  7.3.2  รวบรวมแฟ้มเอกสาร เพื่อสรุปรูปเล่มโครงการ 
  7.3.3  จัดเก็บข้อมูลต่างๆ น าเสนอโครงการและสรุปผลโครงการต่อ
คณะกรรมการ 
 
8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 4 มิถุนายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 
9.  สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
 



10. งบประมาณด าเนินการ 
 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 ค่าหมึก 3 ขวด 200 600 
2 ค่ากระดาษ A4 5 รีม 105 525 
3 ค่าแผ่นซีดี 1 แผ่น 20 20 
4 ค่ากล่องแผ่นซีดี 1 กล่อง 20 20 
5 ค่าแฟ้มเก็บเอกสาร 2 แฟ้ม 90 180 
6 ค่าปริ้นงาน - - 200 
7 ค่าเข้ารูปเล่มโครงการ 1 เล่ม 200 200 
8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  - - 1,000 
รวม 2,745 

 
11.  ท่ีปรึกษาโครงการ อาจารย์วิภาวดี    สิงสีทา 
   
ลงชื่อ........................................ผู้น าเสนอโครงการ 
       ( นางสาวพิมพ์เพชร   พุฒซ้อน ) 
 
ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      ( นางสาววิภาวดี    สิงสีทา  ) 
         อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
 
ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
  ( นางปนิตา     ตุ้มเจริญ ) 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     ( นางสาวบุญผ่อง    พงศ์พันเทา ) 
       หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 
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เลขที่

เดือน วันที่ บัญชี

พ.ศ. 
รายการ เดบิต เครดิต

สมุดรายวันทั่วไป หนา้ 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่ 101

หน้า หน้า

เดือน วันที่ บัญชี เดือน วันที่ บัญชี

เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน เลขที่ 102

หน้า หน้า

เดือน วันที่ บัญชี เดือน วันที่ บัญชี

เลขที่ 103

หน้า หน้า

เดือน วันที่ บัญชี เดือน วันที่ บัญชี

พ.ศ. 

เครดิตรายการ
พ.ศ. 

เดบิตรายการ
พ.ศ. 

รายการ

เงินสด

พ.ศ. 
รายการ เครดิต

เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์

เดบิต

เครดิต
พ.ศ. 

รายการ เดบิต
พ.ศ. 

รายการ

บริษัท แอลพีเอ็ม สมาร์ทโฟน จ ากัด 

31 สิงหาคม 2562 



 

 

 

 

 

เลขที่

บัญชี

บริษัท พีทูเอ็ม จ ากดั

งบทดลอง

ณ  วันที่  30  กนัยายน  2562

ชือ่บัญชี เดบิต เครดิต



 

 

 

 

 

 

เลข
ที่

บัญ
ชี

เดบิ
ต

เคร
ดติ

เดบิ
ต

เคร
ดติ

เดบิ
ต

เคร
ดติ

เดบ
ิต

เคร
ดติ

เงิน
สด

101
478

,20
7.0

0
     

  
478

,20
7.0

0
     

     
     

 
เงิน

ฝาก
ธน

าคา
ร -

 กร
ะแ

สร
ายวั

น
102

1,4
26,

416
.00

    
1,4

26,
416

.00
     

     
   

เงิน
ฝาก

ธน
าคา

ร -
 ออ

มท
รัพ

ย์
103

3,2
56,

700
.00

    
3,2

56,
700

.00
     

     
   

ลกู
หน

ี้การ
คา้

104
321

,00
0.0

0
     

  
321

,00
0.0

0
     

     
     

 
คา่เ

ผื่อ
หน

ี้สง
สยั

จะส
ญู

105
60,

455
.00

     
 

60,
455

.00
     

   
ภาษี

ซือ้
106

74,
277

.00
     

    
74,

277
.00

     
 

-
วัส

ดสุ
 าน

ักงา
น

108
26,
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.00

     
    

13,
460

.00
     

 
12,
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เครื่
องใ

ชส้
 าน

ักงา
น

109
265
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0.0

0
     

  
265

,00
0.0

0
     

     
     

 
คา่เ

สือ่
มร

าคา
สะ

สม
-เค

รื่อ
งใช

ส้ าน
ักงา

น
110

4,4
16.

67
     

   
4,4

16.
67

     
    

เจ้า
หน

ี้การ
คา้

201
21,

400
.00

     
    

21,
400

.00
     

   
ภาษี

ขาย
202

107
,10

0.0
0

     
  

107
,10

0.0
0

     
-

ภาษี
หกั

 ณ 
ที่จ่

าย
203

4,8
00.

00
     

     
4,8

00.
00

     
    

เงิน
ปร

ะก
นัส

งัคม
คา้ง

จ่าย
204

11,
000

.00
     

    
11,

000
.00

     
   

ทุน
เรือ

นห
ุน้

301
5,0

00,
000

.00
    

5,0
00,

000
.00

   
ขาย

สนิ
คา้

401
1,6

20,
000

.00
    

1,6
20,

000
.00

   
รับ

คนื
สนิ

คา้
402

90,
000

.00
     

    
90,

000
.00

     
   

บริ
ษัท

 พีแ
อล

เอ็ม
  ส

มาร์
ทโ

ฟน
 จ า

กดั
กร

ะด
าษท

 ากา
ร

ส าห
รับ

 1 ปี
 สิน้

สดุ
 วัน

ที่ 3
1 ส

งิห
าคม

 25
61

ชือ่
บัญ

ชี
งบ

ทด
ลอ

ง
ราย

การ
ปรั

บป
รุง

งบ
ก าไ

รข
าดท

ุน
งบ

แส
ดงฐ

าน
ะก

ารเ
งิน



  

ขายสนิคา้ xx
หกั รับคนืสนิคา้ xx

สว่นลดจ่าย xx xx
ขายสทุธิ xx
หกั ต้นทุนขาย :-

สนิคา้คงเหลอืต้นปี xx
บวก ซือ้สทุธิ :-

ซือ้สนิคา้ xx
บวก คา่ขนสง่เขา้ xx

xx
หกั สง่คนืสนิคา้ xx

สว่นลดรับ xx xx xx
สนิคา้มีไว้เพ่ือขาย xx
หกั สนิคา้คงเหลอืปลายงวด xx xx

ก าไรขัน้ต้น xx
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน :-

คา่อินเตอร์เน็ต xx
คา่ขนสง่ออก xx
คา่ไฟฟ้า xx
คา่น้ าประปา xx
คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ xx
เงินเดอืน xx
คา่เชา่อาคาร xx
เงินประกนัสงัคมจ่ายสมทบ xx
คา่เสือ่มราคา-เคร่ืองใชส้ านักงาน xx
วัสดสุ านักงานใชไ้ป xx
หนี้สงสยัจะสญู xx xx

ก าไรจากการด าเนินงาน xx
รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายอ่ืน :-

รายไดเ้บ็ดเตลด็ xx
ก าไรสทุธิ xx

งบก าไรขาดทุน
ส าหรับระยะเวลา 1 เดอืนสิน้สดุวันที่ 31 สงิหาคม 2561

บริษัท พีแอลเอ็ม  สมาร์ทโฟน จ ากดั



 

 

  

สนิทรัพย์หมุนเวียน :-
เงินสด xx
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน xx
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ xx
ลกูหนี้การคา้ xx
หกั คา่เผ่ือหนี้สงสยัจะสญู xx xx
วัสดสุ านักงาน xx
สนิคา้คงเหลอื xx xx

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เคร่ืองใชส้ านักงาน xx
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม-เคร่ืองใชส้ านักงาน xx xx

รวมสนิทรัพย์ทั้งสิน้ xx

หนี้สนิหมุนเวียน :-
เจ้าหนี้การคา้ xx
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย xx
เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย xx
เจ้าหนี้-กรมสรรพากร xx xx

หนี้สนิไม่หมุนเวียน :-
- xx

รวมหนี้สนิทั้งสิน้ xx
สว่นของผู้ถอืหุน้ :-

ทุนเรือนหุน้ xx
บวก ก าไรสทุธิ xx xx

รวมหนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุน้ xx

บริษัท พีแอลเอ็ม  สมาร์ทโฟน จ ากดั
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 สงิหาคม 2561

หนี้สนิและสว่นของผู้ถอืหุน้

สนิทรัพย์



 

  

ก าไรสะสมต้นปี -

บวก ก าไรสทุธิ xx

ก าไรสะสมปลายปี xx

บริษัท พีแอลเอ็ม  สมาร์ทโฟน จ ากดั

งบก าไรสะสม

ส าหรับระยะเวลา 1 เดอืน สิน้สดุ 31 สงิหาคม 2561



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขท่ี
บัญชี

เงินสด 101 xx
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน 102 xx
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ 103 xx
ลูกหนี้ 104 xx
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 105 60,455.00             
สินค้าคงเหลือ 107 xx
วัสดุส านักงาน 108 xx
เคร่ืองใช้ส านักงาน 109 xx
ค่าเสื่อมราคาสะสม-เคร่ืองใช้ส านักงาน 110 xx
เจ้าหนี้ 201 xx
ภาษีหัก ณ.ท่ีจ่าย 203 xx
เงินประกันสังคมค้างจ่าย 204 xx
เจ้าหนี-้กรมสรรพากร 205 xx
ทุนเรือนหุ้น 301 xx
ก าไรสะสม 302 xx

รวม -                      60,455.00             

บริษัท พีแอลเอ็ม  สมาร์ทโฟน จ ากัด
งบทดลองหลังปิด

ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561

ชือ่บัญชี เดบิต เครดิต



ใบขอซื้อสินค้า 

PURCHASE ORDER 

บริษัท : พี  แอล  เอ็ม  สมาร์ทโฟน จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 

ที่อยู่ : 99   หมู่ที่  4  ซอยหิรัญวัฒน์  1 แขวงบางนา  เขตบางนา    

           จ.กรุงเทพมหานคร 10260 

โทร :  02-173-6578   โทรสาร :  02-173-6579 

เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี : 1104700035541 

ถึง    ฝ่ายจัดซื้อ        เลขที่ใบขอซื้อ : IP – 7 01/04 

จาก  ฝ่ายการคลัง      วันที่ : 12 สิงหาคม 2562 

 

 
 
 
 
 

 

รหัสสินค้า รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย จ านวนเงิน 
IP – 7 001 Iphone รุ่น Iphone 7 สีชมพ ู 8 เคร่ือง 10,000.00 80,000.00 
IP – 7 002 Iphone รุ่น Iphone 7 สีทอง 8 เคร่ือง 10,000.00 80,000.00 

      
      
      
      
      
      
      
      

จ านวนเงินทั้งสิ้น(ตัวอักษร): 
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

รวม 160,000.00 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 11,200.00 
รวมมูลค่าท้ังสิน 171,200.00 

 

 

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

(...........................) 

ผู้ขอซื้อ 
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 

 

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

 (............................) 

ผู้อนุมัติ 

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 



 

บริษัท : พี  แอล  เอ็ม  สมาร์ทโฟน  จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 

ที่อยู่ : 99   หมู่ที่  4  ซอยหิรัญวัฒน์  1 แขวงบางนา  เขตบางนา    

           จ.กรุงเทพมหานคร 10260 

โทร :  02-173-6578   โทรสาร :  02-173-6579 

เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี : 1104700035541 

ใบสั่งซื้อสินค้า 

ชื่อผู้ขาย : บริษัท เอเอ จ ากัด  
ที่อยู่ : 123/555 อาคารศรีสยาม ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500 
โทร : 02-101-7789     โทรสาร : 02-101-7789 

เลขที่ใบสั่งซื้อสินค้า : IP – 7 01/04 
วันที่  : 12 สิงหาคม 2562 

                ...........................                                                               ........................... 
  ผู้สั่งซ้ือ (............................) 12 ส.ค. 62 ผู้รับของ (............................) 12 ส.ค. 62 

 ........................... 
  ผู้อนุมัติ (............................) 12 ส.ค. 62 

รหัสสินค้า รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย จ านวนเงิน 
IP – 7 001 Iphone รุ่น Iphone 7 สีชมพ ู 8 เคร่ือง 10,000.00 80,000.00 
IP – 7 002 Iphone รุ่น Iphone 7 สีทอง 8 เคร่ือง 10,000.00 80,000.00 

      
      
      
      
      
      
      

จ านวนเงินทั้งสิ้น(ตัวอักษร) 
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

รวม 160,000.00 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 11,200.00 
รวมมูลค่าท้ังสิน 171,20000 



บริษัท: ซีซี จ ากัด 
ที่อยู่ : 123/555 อาคารศรีสยาม ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทร :02-101-7789โทรสาร : 02-101-7789 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี : 1123021560012 

ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า 
Tax Invoice/Receipt/Delivery Note 

นามลูกค้า : บริษัท พี  แอล  เอ็ม  สมาร์ทโฟน  จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 
ที่อยู่ : 99  หมู่ที่ 4  ซอยหิรัญวัฒน์ 1 จ.กรุงเทพมหานคร 10260 
โทร : 02-173-6578  โทรสาร : 02-173-6579 
เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี :  1104700035541 

เลขที่ใบก ากับภาษี : 01/001 
วันที่ : 12 สิงหาคม 2562 
เงื่อนไขการช าระเงิน : ธนาคาร 
อ้างอิงใบสั่งซื้อเลขที่ : IP – 7 01/04 

 .......................................     .................................. 
ผู้จ่ายเงนิ (...........................) 12 ส.ค. 62 ผู้รับของ (...........................) 12 ส.ค. 62 

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

ผู้อนุมัติ  (...........................) 12 ส.ค. 62 ผู้รับเงิน (...........................) 12 ส.ค. 62 
 ................................... 

ผู้ส่งของ (...........................) 12 ส.ค. 62

รหัสสินค้า รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย จ านวนเงิน 

IP – 7 001 Iphone รุ่น Iphone 7 สีชมพ ู 8 เคร่ือง 10,000.00 80,000.00 

IP – 7 002 Iphone รุ่น Iphone 7 สีทอง 8 เคร่ือง 10,000.00 80,000.00 
      
      
      
      
      
      
      
      

จ านวนเงนิทั้งสิ้น(ตัวอักษร) : (หนึ่งแสนเจ็ดหมืน่หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวม 160,000.00 

เงินสด…….…… บาท 

  เช็ค ธนาคาร ไทยพาณิชย ์สาขา บางนา  เลขที่ 3000005 จ านวนเงิน
171,200 บาท 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 11,200.00 

รวมทั้งส้ิน 171,200.00 



 

 

บริษัท : พี  แอล  เอ็ม  สมาร์ทโฟน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

ที่อยู่ : 99  หมู่ที่  4  ซอยหิรัญวัฒน์  1 แขวงบางนา  เขตบางนา   

          จ.กรุงเทพมหานคร 10260 

โทร :  02-173-6578  โทรสาร :  02-173-6579 

เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี : 1104700035541 

ใบรับคืนสินค้า 
Sales Returns 

นามลูกค้า : บริษัท ออมทรัพย์ จ ากัด 
ที่อยู่ : ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย   
          กรุงเทพมหานคร  10110 
โทร : 02-1225003โทรสาร : 02-1225003 
เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี : 1118544206513 

เลขที่ใบรับคืนสินค้า : HW – P30 01/01 
วันที ่ : 18 สิงหาคม 2562 

      ...........................                                                         ........................... 
  ผู้รับของ ((...........................)                  18 ส.ค. 62   ผู้สั่งของ (...........................นา) 18 ส.ค. 62 
   ................................ 
  ผู้อนุมัติ (...........................)    18 ส.ค. 

บริษัท : พี  แอล  เอ็ม  สมาร์ทโฟน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

รหัสสินค้า รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย จ านวนเงิน 
HW – P30 001 Huawei รุ่น P30 สี Pearl White 1 เคร่ือง 30,000.00 30,000.00 

      
      
      
      

หมายเหตุ  รับคืนสินค้าที่มาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เน่ืองจากสินค้าช ารุด 
อ้างอิง  เลขที่ใบสั่งซื้อสินค้า HW – P30 01/104 เลขที่ใบก ากับภาษี  01/104 

จ านวนเงินทั้งสิ้น(ตัวอักษร) 
(สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

รวม 30,000.00 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 2,100.00 
รวมมูลค่าท้ังสิน 32,100.00 



 

 

ที่อยู่ : 99   หมู่ที่  4  ซอยหิรัญวัฒน์  1 แขวงบางนา  เขตบางนา    

          จ.กรุงเทพมหานคร 10260 

โทร :  02-173-6578  โทรสาร :  02-173-6579 

เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี : 1104700035541 

ใบส่งคืนสินค้า 

Credit Note 

นามลูกค้า : บริษัท บีบี จ ากัด  
ที่อยู่ : 123/555 อาคารจันตา ถนนสีลม 
          แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500 
โทร : 02-101-7789     โทรสาร : 02-101-7789 

เลขที่ใบส่งคืนสินค้า : SS – A70 01/01 
วันที ่ : 29 สิงหาคม 2562 

 
   .............................. .............................. 
  ผู้ส่งสินค้า (...........................)  29 ส.ค. 62 ผู้รับของ (...........................) 29  ส.ค. 62 
               ............................... 
  ผู้อนุมัติ (...........................) 29 ส.ค. 6 

รหัสสินค้า รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย จ านวนเงิน 
SS – A70 001 Sumsung รุ่น A70 สีชมพู 3 เคร่ือง 5,000.00 15,000.00 
SS – A70 002 Sumsung รุ่น A70 สีขาว 3 เคร่ือง 5,000.00 15,000.00 

      
      
      
      

หมายเหตุ : ส่งสินค้าที่รับมาวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เน่ืองจากสินค้ามีสภาพช ารุดเสียหาย  
อ้างอิง : เลขที่ใบก ากับภาษี 01/002  เลขที่ใบสั่งซื้อ SS – A70 01/07 

จ านวนเงินทั้งสิ้น(ตัวอักษร) 
(สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

รวม 300,000.00 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 21,000.00 
รวมมูลค่าท้ังสิน 321,000.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ย. 1 ยกมา 4 5,000 20,000
4 ขาย 2 25,000 50,000    
19 ซื้อ 8 5,000     40,000    
21 ส่งคืน 4 25,000 100,000  

 

รายการ
เลขท่ี

ใบก ากับ
ภาษี

รายรับ รายจ่าย
ว/ด/ป

 หน่วยละ
 จ านวน
เงิน

คงเหลือ

จ านวน
 หน่วย
ละ

จ านวนเงิน จ านวน จ านวน
หน่วย
ละ

จ านวน
เงิน

STCOK
ชือ่สินค้า  โทรศัพท์มอืถือ

จ านวนอย่างสูง -

หน่วยนับ  เคร่ือง

จ านวนอย่างต่ า  -

เลขท่ีบัตร  01

รหัสสินค้า IP-7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยก 26            230.00         5,980.00
ซื้อ 01/002 30 230.00          6,900.00       30 230.00          6,900.00       
เบิก 101 1 230.00          230.00          29 230.00          6,670.00       
เบิก 102 1 230.00          230.00          28 230.00          6,440.00       
เบิก 103 1 230.00          230.00          27 230.00          6,210.00       
เบิก 104 1 230.00          230.00          26 230.00          5,980.00       

รายการ
เลขท่ีใบก ากับ

ภาษี

รายรับ รายจ่าย
ว/ด/ป

 หน่วยละ  จ านวนเงิน

คงเหลือ

จ านวน  หน่วยละ  จ านวนเงิน จ านวน จ านวน  หน่วยละ  จ านวนเงิน

STCOK
ชือ่สินค้า  กระดาษ A4

จ านวนอย่างสูง 30

หน่วยนับ รีม

จ านวนอย่างต่ า  26

เลขท่ีบัตร  03

รหัสสินค้า C-03



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเนินงาน 

 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่เสนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินงานจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1. ค่าหมึกพิมพ์ 600 1. ค่าหมึกพิมพ์ 400 
2. ค่าแฟ้ม 180 2. ค่าแฟ้ม 328 
3. ค่าเข้าเล่ม 200 3. ค่าเข้าเล่ม 200 
4. ค่าแผ่น CD + กล่อง CD 40 4. ค่าแผ่น CD + กล่อง CD 100 
5. ค่ากระดาษ A4 525 5. ค่ากระดาษ A4 400 
6. ค่าปริ้นงาน 200 6. ค่าปริ้นงาน 200 
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,000 7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 600 
รวม 2,745 รวม 2,228 
 

สรุป ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินงานจริงต่ ากว่าที่เสนอ จ านวน 517  บาท 

  



 

 

ประวัติคณะผู้จัดท า 
 

       
        
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล               นางสาว ณัฐฐินันท์    ใบมงคล 

รหัสนักศึกษา             39307 

วัน/เดือน/ปี                 14  พฤศจิกายน  2544 

มัธยมศึกษา                โรงเรียนบดินทรเดชา 

สถานศึกษาปัจจุบัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ชื่อ-นามสกุล              นางสาว พิมพ์เพชร  พุฒซ้อน 

รหัสนักศึกษา             39329 

วัน/เดือน/ปี                26   พฤษภาคม  2544 

มัธยมศึกษา                โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 

สถานศึกษาปัจจุบัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

 

ชื่อ-นามสกุล               นางสาว นลพรรณ  อุษาโยค 

รหัสนักศึกษา             39187 

วัน/เดือน/ปี เกิด         4 กุมภาพันธ์  2545 

มัธยมศึกษา                โรงเรียนสิริรัตนาธร 

สถานศึกษาปัจจุบัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

 


