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บริษทั บิวต้ีฟลู สปา จาํกดั 
Beautiful Spa Company  Limited 
โดย       1.นางสาวธีรดา                 ป่ินพะวงษ ์   รหสันกัศึกษา  39191 
         2.นายวราพงษ ์            มีทรัพยม์ัน่   รหสันกัศึกษา  39609 
              3.นางสาวภทัรสุดา          จนัทร์งาม   รหสันกัศึกษา  39790 
........................................................................................................................................................... 
 คณะกรรมการอนุมติัโครงการฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา วิชาโครงการตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ (ATC) 
 

..................................................... 
(อาจารยบ์ุญผอ่ง  พงศพ์นัเทา) 

อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 

.................................................... 
(อาจารยป์นิตา ตุม้เจริญ) 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

 
.................................................... 
(อาจารยบ์ุญผอ่ง  พงศพ์นัเทา ) 
หวัหนา้สาขาวิชาการบญัชี 
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     บทคัดย่อ 
 
หวัขอ้โครงการ  บริษทั บิวต้ีฟลู สปา จาํกดั 
   Beautiful Spa Company  Limited 
ผูจ้ดัทาํโครงการ  1.นางสาวธีรดา        ป่ินพะวงษ ์
   2.นายวราพงษ ์       มีทรัพยม์ัน่ 
   3.นางสาวภทัรสุดา  จนัทร์งาม  
อาจารยท่ี์ปรึกษา  อาจารยบุ์ญผอ่ง       พงศพ์นัเทา 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารยป์นิตา          ตุม้เจริญ 
สาขาวิชา  สาขาวิชาการบญัชี 
สถาบนั   วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
........................................................................................................................................................... 
              บทคดัย่อ 

การทาํโครงการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหน้กัศึกษารู้เก่ียวกบัความเขา้ใจในการจดัตั้งบริษทั 
เพ่ือให้นกัศึกษาไดรั้บความรู้จากการทาํงานเป็นกลุ่มซ่ึงทาํให้เกิดความสามคัคีและความรับผิดชอบ 
เพ่ือให้รู้การวางแผนขั้นตอนการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเป็นระบบโดยจดัตั้งบริษทัจาํลอง คือ บริษทั บิวต้ี
ฟูล สปา จาํกดั เป็นธุรกิจประเภทบริการในการทาํโครงการคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่การจดทะเบียนบริษทั 
วิเคราะห์รายการคา้ บนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป ผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภท จดัทาํงบ
ทดลอง บนัทึกรายการปรับปรุง จดัทาํงบทดลองหลงัปรับปรุง และกระดาษทาํการ 8 ช่อง จดัทาํงบ
การเงิน บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป ทาํงบทดลองหลงัปิดบญัชี ตลอดทั้งหลกัการทาํ
สตอ็กสินคา้ การยืน่แบบแสดงภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ผลการทาํโครงการพบวา่ ในเดือนสิงหาคมไดก้าํไรสุทธิจาํนวน 1,056,761.66 บาท 
เดือนกนัยายนไดก้าํไรสุทธิจาํนวน 215,105.33 บาท จากงบกาํไรขาดทุนทั้ง 2 เดือน พบวา่มีกาํไรลดลง
จากเดือนแรกร้อยละ 0.8 เน่ืองจากมีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการนอ้ยจากเดือนสิงหาคม 
 จากการทาํโครงการน้ีไดรั้บประโยชน์ต่อนกัศึกษาในการจดัทาํบญัชีและงบการเงินต่าง ๆ ของ
ธุรกิจประเภทบริการ ไดรู้้วิธารจดัตั้งและกระบวนการดาํเนินงานของบริษทั ฝึกการมีความรับผิดชอบ 
ความมีระเบียบวินยัและการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ไดเ้ป็นอยา่งดีสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประกอบอาชีพ
ในอนาคตได ้ 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 โครงการฉบบัน้ีจะสําเร็จไปดว้ยดี เป็นเพราะความกรุณาอย่างสูงของอาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีให้
คาํปรึกษาและคาํแนะนาํเร่ืองบญัชี เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ต่อการจดัทาํโครงการ และใหข้อ้คิดมากมาย 
ทั้งน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษายงัคอยดูแลใหค้วามรู้ ความเขา้ใจทั้งหลกัการและเหตุผลในการจดัทาํโครงการใน
แต่ละขั้นตอนไดอ้ยา่งชดัเจน จนทาํใหโ้ครงการน้ีสาํเร็จและบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งใจไว ้
 ขอขอบพระคุณ ดร.สมศกัด์ิ รุ่งเรือง ผูอ้าํนวยการ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ท่ี
ใหแ้นวทางศึกษาวิชาความรู้ สาขาวิชาการบญัชีไดเ้อ้ือเฟ้ือสถานท่ี อุปกรณ์และรวมถึงวสัดุต่าง ๆ ใน
การจดัทาํโครงการคร้ังน้ี ขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารยทุ์กท่านท่ีใหค้วามห่วงใยท่ีมีความเอาใจใส่
เป็นอย่างดีตลอดการจดัทาํโครงการคณะผูจ้ดัทาํโครงการจึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงมา 
ณ ท่ีน้ี 
 สุดทา้ยน้ีความดีของการจดัทาํโครงการน้ี คณะผูจ้ดัทาํขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา บิดา มารดา และ
คณะอาจารยท์ุกท่าน ท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ใหแ้ก่คณะท่ีจดัทาํโครงการจนสามารถจดัทาํ
โครงการเล่มน้ีจนสาํเร็จไปดว้ยดี 
 

คณะผูจ้ดัทาํ 
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คาํนํา 
 
 โครงการท่ีจดัทาํข้ึนในคร้ังน้ี เป็นธุรกิจประเภทบริการ ท่ีไดมี้การจดัตั้งบริษทัจาํกดัซ่ึงมีเร่ือง
หุน้เขา้มาเก่ียวขอ้ง และเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการบญัชีตามหลกัสูตรอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัร 
เพ่ือการปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบธุรกิจประเภทบริการ การประกอบเอกสารการทาํธุรกิจ และการ
ดาํเนินงานจดัประเภทเอกสารท่ีใชใ้นการทาํบญัชี 
 เพื่อนาํความรู้ท่ีไดจ้าการจดัทาํโครงการน้ีมาใชใ้นการทาํงานวิชาชีพบญัชีไดจ้ริง อาทิ การวาง
ระบบบญัชี การวางแผนทางดา้นการลงทุนและการจดัทาํงบบญัชีต่าง ๆ เช่น การจดัทาํงบแสดงฐานะ
การเงิน รายรับ-รายจ่าย ภายในบริษทั และระบบในการจดัเกบ็เอกสารทุกประเภท ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัของ
การประกอบธุรกิจทุกประเภท 
 นกัศึกษามีทกัษะพร้อมปฏิบติังานจริง สามารถสร้างประสิทธิภาพสู่สังคมไดอ้ยา่งดีเยี่ยมใน
รูปแบบสงัคมปัจจุบนั ในการจดัทาํโครงการในฉบบัน้ีเป็นการต่อยอดในการสร้างอาชีพ หากเกิดความ
บกพร่องในการจดัทาํโครงการน้ี คณะผูจ้ดัทาํขอนอ้มรับเพื่อนาํไปปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไปและ
คณะผูจ้ดัทาํหวงัว่าโครงการฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจได ้ขอกราบขอบคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา
และอาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการบญัชีท่ีช่วยช้ีแนะแนวทางท่ีถูกเพ่ือใหโ้ครงการน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี 

 
คณะผูจ้ดัทาํ 
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สารบญั 
 

หนา้ 
 

บทคัดย่อ                                                                                                                                              (1) 
กติตกิรรมประกาศ                                                                                                                               (2) 
คาํนํา                                                                                                                                                    (3) 
สารบญั                                                                                                                                                (4) 
สารบญัตราราง                                                                                                                                    (8) 
สารบญัภาพ                                                                                                                                         (9) 
 
บทท่ี 1  บทนํา                                                                                                                                        1 
 ความเป็นมาและความสาํคญัของโครงการ                                                                               1 
 วตัถุประสงคข์องการจดัทาํโครงการ                                                                                        2 
 ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากการทาํโครงการ                                                                       2 
 
บทท่ี 2  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการบญัชี                                                                                3 
 แนวคิดการบญัชี (นิยาม ความหมายของผูแ้ต่งแต่ล่ะท่าน)                                                       4 
 แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจบริการ                                                                                                   10 
 การจดัตั้งบริษทัจาํกดัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม                                                        19 
 โครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                                              33 
                                                                               
บทท่ี 3  วธีิการดาํเนินงาน                                                                                                                    35 
 การจดัตั้งบริษทั                                                                                                                       36                           
 ขั้นตอนการดาํเนินการในการจดัตั้งบริษทัจาํกดั                                                                     36 
 การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ                                                                                      36 
              ประเภทหอ้งนวด                                                                                                                    51 
 หลกัการบนัทึกบญัชี                                                                                                               54 
 วงจรบญัชี                                                                                                                               55 
 ความหมายของรายการคา้                                                                                                       55 



9 
 

สารบญั (ต่อ)  
 

หนา้ 
 

 สมุดบญัชีขั้นตน้                                                                                                                     56 
 สมุดบญัชีขั้นปลาย                                                                                                                  58 
 สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป                                                                                                  58 
 งบทดลอง                                                                                                                               62 
 กระดาษทาํการ                                                                                                                        63 
 การปรับปรุงรายการบญัชี                                                                                                       65 
 งบการเงิน                                                                                                                               72 
 งบกาํไรขาดทุน                                                                                                                       72 
 งบแสดงฐานะการเงิน                                                                                                             77 
 การปิดบญัชี                                                                                                                            84 
 งบทดลองหลงัปิดบญัชี                                                                                                           85 
 ประเภทของรายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม                                                                                         85 
 รายงานภาษีขาย                                                                                                                      85 
 รายงานภาษีซ้ือ                                                                                                                        89 
 ภ.พ. 30                                                                                                                                    94 
 
บทท่ี 4  ผลการดาํเนินงาน การบนัทึกบัญชี                                                                                          95 
 กรมพฒันาธุรกิจการคา้                                                                                                           96 
 ภ.พ.01                                                                                                                                   122 
 โครงสร้างบริษทั                                                                                                                   124 
 แผนท่ีตั้งบริษทั                                                                                                                     125 
 โลโกบ้ริษทั บิวต้ีฟลู สปา จาํกดั                                                                                           126 
 ประเภทหอ้งนวด                                                                                                                  127 
 สมุดรายวนัทัว่ไป – เดือนสิงหาคม                                                                                       130
 รายการปรับปรุง – เดือนสิงหาคม                                                                                         133 
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สารบญั (ต่อ)  
หนา้ 
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 บญัชีแยกประเภทยอ่ยลูกหน้ีรายตวั – เดือนสิงหาคม                                               143
 บญัชีแยกประเภทยอ่ยเจา้หน้ีรายตวั – เดือนสิงหาคม                                                           144                            
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 งบกาํไรขาดทุน – เดือนสิงหาคม                                                                                          147 
 งบแสดงฐานะการเงิน – เดือนสิงหาคม                                                                                148 
 การปิดบญัชี – เดือนสิงหาคม                                                                                               149 
 งบทดลองหลงัปิดบญัชี – เดือนสิงหาคม                                                                              150 
 รายงานภาษีซ้ือ – เดือนสิงหาคม                                                                                           151 
 รายงานภาษีขาย – เดือนสิงหาคม                                                                                          152 
 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.30)เดือนสิงหาคม                                                     153 
 สมุดรายวนัทัว่ไป – เดือนกนัยายน                                                                                       155 
 รายการปรับปรุง – เดือนกนัยายน                                                                                         158 
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                 บทที ่1 
 
 
     บทนํา 
 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของโครงการ 
 
       ความสาํเร็จในการทาํธุรกิจใดก็ตาม ตอ้งมีการจดัวางระบบการเงินและการบญัชี ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมี
ความสําคญัเป็นอนัดบัแรกของกิจการ  นอกจากจะทาํให้เราทราบสถานะของกิจการว่ามีผลกาํไร
ขาดทุนหรือไม่ การจดัทาํบญัชีและการเงินยงัช่วยให้เราทราบขอ้มูลของกิจการ เช่น ทราบจาํนวน
ทรัพยสิ์น หน้ีสิน รายได้ต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในปัจจุบันเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูป้ระกอบการตอ้งวางแผนการดาํเนินของ
กิจการให้มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด เพ่ือในการพฒันากิจการและเพ่ือตดัสินใจในการลงทุนดงันั้น ทุก
กิจการจึงจาํเป็นตอ้งใชเ้อกสารทางการบญัชีมาเป็นหลกัฐานในการดาํเนินงานเพ่ือยืนยนัรายได ้และ
ค่าใชจ่้าย เพ่ือลดการขาดทุนและสามารถช่วยป้องกนัการทุจริตในกิจการไดอี้กดว้ย 
 
       เน่ืองจากในปัจจุบนัมีถานประกอบการ และธุรกิจประเภทต่าง ๆ เกิดข้ึนอยา่งมากมาย ซ่ึงในการ
ประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ นั้น ต่างก็มีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งหวงัหาผลกาํไรของกิจการ  และการทาํ
ธุรกิจเก่ียวกบัสปานั้นเกิดข้ึนอยา่งแพร่หลายในประเทศไทย ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกเขา้มา
ท่องเท่ียวในประเทศไทย และใชบ้ริการร้านนวด ร้านสปา เป็นจาํนวนมาก จึงเป็นอุตสาหกรรมบริการ
อย่างหน่ึงท่ีถือว่าทาํรายไดใ้ห้กิจการได ้โดยธุรกิจบริการดา้นการสปาถือเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีมี
ขนาดใหญ่และเติบโตไดอ้ย่างรวดเร็ว อีกทั้ง สร้างงาน สร้างอาชีพให้กบัประชากรในประเทศ จึงมี
ความสาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก 
 
 
       ดงันั้น บริษทั บิวต้ีฟูล สปา  จาํกดั จึงเล็งช่องทางท่ีจะสามารถประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการบริการ
ทา้งดา้นการทาํสปาดว้ยสมุนไพร ไดจ้ากความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีมากข้ึน 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการทาํโครงงาน 
       1.2.1   เพื่อศึกษาใหมี้ความรู้ในการวางแผนดา้นการประกอบธุรกิจ 
       1.2.2   เพ่ือศึกษาใหมี้ความเขา้ใจในการจดัทาํระบบบญัชี 
       1.2.3   เพ่ือศึกษาการจดัทาํเอกสารและขั้นตอนของการจดัทาํบญัชี 
       1.2.4   เพ่ือศึกษาหลกัการทาํงานเป็นกลุ่มท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
 
1.3  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการทาํโครงการ 
       1.3.1  สามารถจดัตั้งและวางแผนในการประกอบธุรกิจได ้
       1.3.2  สามารถจดัทาํระบบบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
       1.3.3  สามารถจดัทาํเอกสารและขั้นตอนของการจดัทาํบญัชีได ้
       1.3.4  มีหลกัการทาํงานเป็นกลุ่ม รู้รักและมีความสามคัคีกนั 
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                                                                    บทที ่2 

 
แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกับการบัญชี 

 
          การจดัทาํโครงการคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาการปฏิบติังานจริงทางดา้นบญัชี  ของผูป้ระกอบการธุรกิจ
ประเภทบริการ  คณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี  
                        
          2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการบญัชี 
                 2.1.1   ความหมายของการบญัชี 
                 2.1.2   ขอ้สมมุติฐานทางการบญัชี 
                 2.1.3   ประโยชน์และวตัถุประสงคข์องการบญัชี 
                 2.1.4   รูปแบบของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชี 
          2.2  แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจบริการ 
                 2.2.1   ความหมายของธุรกิจบริการ 
                 2.2.2   ประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ 
             2.2.3   วงจรบญัชีของธุรกิจบริการ 
      2.3  การจดัตั้งบริษทัจาํกดัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
         2.3.1   การจดัตั้งบริษทัจาํกดั 
         2.3.2   การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
          2.4  โครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
         2.4.1   ณฎัฐกานต ์ศรีษะเกตุ ศึกษาเร่ือง บริการจดัทาํบญัชีของธุรกิจบริการ 

       2.4.2   นภาลัย บุญทิม ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการให้บริการของ
สาํนกังานบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

         2.4.3   จรัญ อินทร์คง ศึกษาเร่ือง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
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2.1  แนวคดิเกีย่วกบัการปฏิบติังานทางการบัญชี 
 
ความหมายของการปฏิบติังานทางการบญัชี จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การปฏิบติังานทางการบญัชีซ่ึงมีผูใ้ห ้ความหมายการปฏิบติังานทางการบญัชีไวด้งัน้ี 
 

     2.1.1  ความหมายของการบัญชี 
             

      การบัญชี (Accounting)  หมายถึง  การบัญชีเป็นศิลปะของการจดบันทึกรายการหรือ
เหตุการณ์และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินไวใ้นรูปของเงินตรา การจดัหมวดหมู่รายการ
เหล่านั้น การสรุปผล รวมทั้ งการตีความของผลนั้น (สมาคมผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของประเทศ
สหรัฐอเมริกา)  (American institute of certified public accountants : AICPA) 

 
       ศาสตราจารย ์W.A  Paton แห่งมหาวิทยาลยัมิซิแกนไดใ้ห้ความหมายของการบญัชีไวว้่า 
การช่วยอาํนวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจดาํเนินไปได้อย่างราบร่ืน” นักบญัชีจึงมีหน้าท่ีบันทึก
รายการซ่ึงเกิดข้ึนไดก้บัหน่วยธุรกิจเฉพาะท่ีสามารถตีค่าเป็นตวัเงินไดร้วมทั้งเรียบเรียงจดัแยกประเภท
วิเคราะห์และรายงานสรุปผลของรายการท่ีเกิดข้ึน 
                                   
                นกับญัชีช่ือ Paul Grady เมธากุล เกียรติกระจายและศิลปะพร ศรีจนัเพชร (2544 : 31 : 40 ; 
อา้งอิงมาจาก Paul Grady. 1993 : unpaged) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวว้่า การบญัชีเป็นวิชาการ
และเป็นหน้าท่ีงานเก่ียวกบการริเร่ิมการและเหตุการณ์ทางการเงิน การตรวจสอบการนาํเสนอขอ้มูล 
เหล่านั้นอยางมีหลกัเกณฑ์ตามความต้องการของฝ่ายบริหาร และการดาํเนินงานของกิจการ เพ่ือ
ประโยชน์ในการจดัทาํรายงานตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย  คาํจาํกดัความ  ดงักล่าว 
ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชี สรุปได ้ดงัน้ี  
                 1.  การบญัชีเป็นวิชาการและหนา้ท่ี ไม่ใช่ศิลปะ  
                 2.  การบญัชีเป็นกระบวนการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการบริหาร  
                 3.  ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบการเงิน  
                 4.  ขอ้มูลท่ีสรุปไดต้อ้งนาํมาจดัทาํรายงาน 
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                ชาตรี สิทธิเดชและคณะ ( 2546 : 5 ) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวว้่า ศิลปะของการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  จดบนัทึกรายการ การจาํแนกและทาํสรุปเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน
หรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินต่าง ๆ ไวใ้นรูปแบบเงินตรา รวมถึงการจดัหมวดหมู่ ของรายการ
เหล่านั้นผลงานขั้นสุดทา้ยของการบนัทึกบญัชีกคื็อการใหข้อ้มูลทางการเงินซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคล
หลายฝ่ายและผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
  
                 พจนานุกรมศพัทเ์ศรษฐศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ( 2555 : 2 ) ไดใ้ห้ความหมายของ
การบญัชีไวว้่า การเก็บรวบรวม บนัทึก จาํแนก และสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจใน
รูปตวัเงิน โดยเสนอเป็นรายงานทางการเงิน เพ่ือเป็นประโยชนแ์ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือสนใจกิจการ  
                 จากความหมายของการบญัชีท่ีมีนกัวิชาการใหนิ้ยามไวแ้ลว้นั้น สามารถนาํมาสรุปไดว้า่ การ
บญัชีนั้นหมายถึง วิชาการท่ีใชศิ้ลปะในการบนัทึกรายการคา้ชองธุรกิจลงในสมุดตามลาํดบัเหตุการณ์ 
โดยวิเคราะห์จดัประเภท หมวดหมู่ สรุปผลการดาํเนินงานและแสดงฐานะทางเงินของกิจการใน
ระยะเวลาหน่ึง 

 
        2.1.2 ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี 
 
        สมมติฐานทางการบญัชี คือ ส่ิงท่ีนกับญัชีกาํหนดข้ึน เป็นเสมือนกติกาขั้นพ้ืนฐานในการ
พฒันาหลกัการบญัชี การทาํความเขา้ใจในขอ้สมมติฐานต่าง ๆ จึงเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการตอบ
คาํถามค่ะว่า "ทาํไมนักบญัชีจึงมีแนวทางปฏิบติัทางบญัชีในแต่ละเร่ืองดงัท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบนั" 
ตวัอยา่งของขอ้สมมติฐานทางบญัชี เช่น หลกัราคาตน้ทุน หลกัความระมดัระวงั หลกัการจบัคู่รายได้
และค่าใชจ่้าย หลกัเกณฑเ์งินคา้ง 
          ดงันั้นเม่ือเกิดปัญหาในวิธีปฏิบติัทางบญัชี จึงควรคาํนึงถึงหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าว
ขา้งตน้ประกอบการพิจารณาก่อนกาํหนดแนวทางการตดัสินใจต่อไป ส่ิงท่ีขดัแยง้กบัขอ้สมมติฐาน
ดงักล่าวยอ่มไม่ใชว้ิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีการทาํความเขา้ใจในขอ้สมมติฐานทางบญัชีจึง
เป็นเร่ืองสําคญัต่อผูมี้หนา้ท่ีในการจดัทาํบญัชี และผูใ้ชข้อ้มูลทางบญัชีเพ่ือการบริหารธุรกิจและการ
ตดัสินใจ แมห้ลกัการบญัชีเช่น การคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวรจะมีวิธีการปฏิบติัซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
มากกว่าหน่ึงวิธี แต่เหตุผลเบ้ืองหลงัแนวความคิดดงักล่าวยอ่มพฒันามาจากขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น หลกัการจบัคู่รายไดก้บัค่าใชจ่้าย  เป็นตน้  
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         2.1.3 ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการบัญชี 
 

1. เพ่ือเป็นการบนัทึกเหตุการณ์ทางการคา้ 
2. เพ่ือใหเ้จา้ของกิจการไดท้ราบวา่ช่วงเวลานั้น ๆ มีสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของ 
     เจา้ของ อยูเ่ป็นจาํนวนเท่าใดและอยา่งไร 
3. เพ่ือเป็นปัจจยัหน่ึงประกอบการตดัสินใจในการลงทุนของนกัธุรกิจและประกอบ 
     การตดัสินใจในการบริหารของเจา้ของกิจการ 
4. เพ่ือเป็นการป้องกนัการทุจริตและการสูญหายของสินทรัพย ์
5. เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย 
6. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือนาํมาใชใ้นการคาํนวณภาษีท่ีจะตอ้งจ่ายแก่รัฐ 

 
        2.1.4  รูปแบบของธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการบัญชี 
   
                   รูปแบบของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีสามารถแบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
                   1.  รูปแบบของธุรกิจแบ่งตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
                   2.  รูปแบบของธุรกิจแบ่งตามลกัษณะของการจดัตั้งตามกฎหมาย 

 
1.  รูปแบบของธุรกิจแบ่งตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท  
             1.1  ธุรกิจบริการ (Service Business) เป็นธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์ในการให้บริการลูกคา้ โดย
ไดรั้บการตอบแทนในรูปของค่าบริการ ตน้ทุนธุรกิจคือตน้ทุนการใหบ้ริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
ท่องเท่ียว ธุรกิจเก่ียวกบัการเงินและการธนาคาร ธุรกิจรับทาํบญัชี ธุรกิจรักษาพยาบาล ธุรกิจเก่ียวกบั
การคมนาคมขนส่ง ธุรกิจเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั ธุรกิจใหบ้ริการความงาม 
             1.2  ธุรกิจซ้ือขายสินค้า (Merchandising Business) หรือธุรกิจพาณิชยกรรม เป็นธุรกิจท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือสินคา้เพื่อจาํหน่ายให้ลูกคา้ หรือเป็นคนกลางในการซ้ือขายสินคา้รายไดห้ลกั
ของธุรกิจจึงเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ ตน้ทุนของธุรกิจคือตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย เช่น หา้งสรรพสินคา้ 
ร้านสะดวกซ้ือ ธุรกิจร้านคา้ปลีก ธุรกิจการคา้ส่ง เป็นตน้ 
             1.3  ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing Business) เป็นธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการแปรรูป
หรือผลิตวตัถุดิบให้เป็นสินคา้เพ่ือจาํหน่ายให้ลูกคา้ รายได้ของธุรกิจเป็นรายได้จากการขายสินคา้ 
ต้นทุนของธุรกิจคือต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย เช่น ธุรกิจการผลิตอาหาร ธุรกิจผลิตเส้ือผา้
สาํเร็จรูป ธุรกิจการผลิตรถยนต ์เป็นตน้ 
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แผนผงัรูปแบบของธุรกิจแบ่งตามลกัษณะการประกอบอาชีพ 

        2.  รูปแบบของธุรกจิแบ่งตามลักษณะของการจัดตั้งตามกฎหมาย แบ่งได ้3 ประเภท ดงัน้ี 
             2.1  กิจการเจา้ของคนเดียว (Sole Proprietorship) เป็นการประกอบการท่ีมีผูล้งทุนคนเดียวและ
ควบคุมการดาํเนินงานเองทั้งหมด ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนมาก ธุรกิจรูปแบบน้ีมกัมีขนาดเล็กกว่า
ธุรกิจรูปแบบอ่ืน เช่น ร้านคา้รายยอ่ย ร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่ง สาํนกังานผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระ เป็นตน้ 

ลกัษณะของกิจการเจา้ของคนเดียว 
1.  จาํนวนผูล้งทุน 1 คน 
2.  การก่อตั้ง จัด ตั้ ง ง่ าย  ถ้าจัดตั้ ง เป็ น ร้ านค้าก็ เพี ย งแ ต่ จด         

ทะเบียนการคา้หรือทะเบียนพาณิชย ์ส่วนกิจการท่ี
ไม่มีท่ีตั้ งแน่นอน  เช่นหาบเร่ รถเข็น  ได้รับการ
ยกเวน้ไม่ตอ้งจดทะเบียน 

3.  ทุนของกิจการ เงินทุนส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์ส่วนตัวของ
เจา้ของกิจการ 

4.  ขนาดของกิจการ ส่วนใหญ่มกัมีขนาดเลก็ 
5.  การบริหารงาน เจา้ของกิจการมีอาํนาจในการบริหารงานเพียงคน

เดียว 
6.  การแบ่งกาํไร กาํไรหรือขาดทุนเป็นเจา้ของเพียงผูค้นเดียว 
7.  การเสียภาษี เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
8.  การเลิกกิจการ เลิกกิจการไดง่้ายเม่ือเจา้ของกิจการตาย 

  2.2   ห้างหุ้นส่วน (Partnership) เป็นการประกอบการท่ีมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปตกลงทาํ
สัญญากนัเพ่ือประกอบธุรกิจโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งปันกาํไรท่ีไดจ้ากกิจการท่ีทาํนั้น หา้งหุน้ส่วน
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

รูปแบบของธุรกิจ  

ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ ธุรกิจบริการ  
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          2.2.1  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  (Ordinary Partnership) คือห้างหุ้นส่วนประเภทท่ีผู ้เป็น
หุ้นส่วนทุกคนตอ้งรับผิดชอบร่วมกนัในหน้ีสินทั้งส้ินของห้างโดยไม่จาํกดัจาํนวน จะจดทะเบียน
หรือไม่ก็ได้ ถ้าจดทะเบียนจะต้องใช้คาํว่า “ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ” (Registered Ordinary 
Partnership) 
          2.2.2  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  (Limited Partnership) คือ  ห้างหุ้นส่วนประเภทท่ีมีผู ้เป็น
หุ้นส่วนอยู ่2 ประเภท ไดแ้ก่ ห้างหุ้นประเภทจาํกดัความรับผิดชอบ ซ่ึงมีสิทธิในการบริหารงานของ
ห้าง และหา้งหุ้นประเภทไม่จาํกดัความรับผิดชอบ ซ่ึงมีสิทธิในการบริหารงานของห้าง ห้างหุ้นส่วน
จาํกดัจะตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 
 

ลกัษณะของหา้งหุน้ส่วน 
1.  จาํนวนผูล้งทุน 2 คน 
2.  การก่อตั้ง จัดตั้ งง่าย แต่มีขั้นตอนและความยุ่งยากมากกว่า

กิจการเจ้าของคนเดียว  กรรีท่ี เป็นห้างหุ้นส่วน
สามญัจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่กไ็ด ้ถา้เป็น
ห้างหุ้นส่วนจาํกัดต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย 

3.  ทุนของกิจการ เงิน ทุนส่วนใหญ่มาจากผู ้เป็น หุ้น ส่วน  ถ้าไม่
เพียงพอ กอ็าจกูย้มืเงินไดง่้าย 

4.  ขนาดของกิจการ มีขนาดใหญ่กิจการเจา้ของคนเดียว  
5.  การบริหารงาน เป็นไปตามขอ้ตกลงของผูเ้ป็นหุน้ส่วน 
6.  การแบ่งกาํไร กาํไรหรือขาดทุนแบ่งไปตามขอ้ตกลง 
7.  การเสียภาษี ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา ถา้เป็นหา้งหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล 
และห้างหุ้นส่วนสามัญจํากัดเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 

8.  การเลิกกิจการ ส้ินสุดเม่ือผูเ้ป็นหุน้ส่วนคนใดตาย ลม้ละลาย 
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                              แผนผงั 
 
 
 
 

รูปแบบธุรกิจประเภทกิจการหา้งหุน้ส่วน 
             2.3 บริษทัจาํกดั (Limited Company) เป็นการประกอบการท่ีแบ่งเป็นเงินทุนออกเป็นกุน้แต่ละ
หุน้มีมูลค่าเท่า ๆ กนั ผูถื้อหุน้ต่างรับผิดจาํกดัไม่เกินจาํนวนเงินท่ีตนยงัไม่ส่งครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือและ
จะตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
                   การดาํเนินการใด ๆ ตามกฎหมายตอ้งทาํในนามบริษทัจาํกดัเพราะถือเป็นนิติบุคคลแยก
ต่างหากเจา้ของ ซ่ึงเรียกว่า “ ผูถื้อหุ้น ” ผูถื้อหุ้นไม่มีสิทธิโดยตรงในการดาํเนินงานของบริษทั แต่มี
สิทธิออกเสียงเลือกคณะกรรมการบริหารงาน ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเรียกว่าเงินปันผล 
(Dividends) 
                   บริษทัจาํกดัแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
                   2.3.1  บริษทัมหาชนจาํกดั (Public Company Limited) คือ บริษทัประเภทซ่ึงตั้งข้ึนด้วย
ประสงคท่ี์จะเสนอขายหุน้ต่อประชาชน โดยผูถื้อหุน้มีความรับผิดไม่เกินจาํนวนเงินคา้หุน้ท่ีตอ้งชาํระ 
มีผูถื้อหุ้นตั้งแต่ 115 คนข้ึนไป ไม่มีการกาํหนดจาํนวนทุนจดทะเบียนขั้นตํ่าไวหุ้้นของบริษทัมหาชน
จาํกดัแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากนั ตอ้งชาํระค่าหุ้นคร้ังเดียวเต็มมูลค่าหุ้น และตอ้งจดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรัพย ์
                     2.3.2  บริษทัเอกชนจาํกดั (Private Company Limited) คือ ประเภทซ่ึงตั้งข้ึนโดยการแบ่ง
ทุนเป็นหุน้ แต่ละหุน้ท่ีมีมูลค่าเท่า ๆ กนั มูลค่าหุน้จะตอ้งไม่ตํ่ากวา่หุน้ละ 5 บาท ผูถื้อหุน้ต่างรับผิดไม่
เกินจาํนวนเงินท่ีตนยงัใชไ้ม่ครบมูลค่าท่ีตนถือ มีผูถื้อหุ้นตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป และเรียกเก็บเงินค่าหุ้น
อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 มูลค่าหุน้ 

หา้งหุน้ส่วน 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หา้งหุน้ส่วนสามญั 

ไม่จดทะเบียน ตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติ

บุคคล 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

(หา้งหุน้ส่วนสามญันิติ

บุคคล) 
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 ลกัษณะของบริษทัจาํกดั 

  1. จาํนวนผูล้งทุน  3 คนข้ึนไป 
 2. การก่อตั้ง  มีความยุ่งยากมากและส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมากกว่า

ธุรกิจรูปแบบอ่ืน และตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
  3. ทุนของกิจการ  สามารถหาเงินทุนไดม้าก และขยายทุนไดง่้ายโดย

การออกหุน้ 
     4. ขนาดของกิจการ  มีขนาดใหญ่กวา่ธุรกิจรูปแบบอ่ืน 
 5. การบริหารงาน  บริหารงานโดยคณะกรรมการบริษทั 
     6. การแบ่งกาํไร  แบ่งกาํไรให้ผูถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผล หรืออาจ

สะสมไวเ้พ่ือการขยายงานหรือเพื่อการอ่ืน 
     7. การเสียภาษี  เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
     8. การเลิกกิจการ เม่ือจดทะเบียนเลิกบริษทั หรือศาลสัง่ใหล้ม้ละลาย 

 
2.2  แนวคดิเกีย่วกบัธุรกิจบริการ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการให้บริการ ความหมายของการให้บริการ เน่ืองจากการปฏิรูป

ระบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการ ใหบ้ริการแก่ประชาชนผูม้าติดต่อท่ี
เรียกวา่ ผูรั้บบริการนัน่เอง องคก์รของรัฐจะตอ้งตอบสนอง ความตอ้งการของคนหลายกลุ่ม  

การให้บริการขององค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐเป็นลักษณะงานท่ีต้องมีการติดต่อ 
ประชาสัมพนัธ์กับประชาชนท่ีขอรับบริการโดยตรงเพ่ือให้ประชาชนผูข้อรับบริการได้รับ ความ
สะดวก รวดเร็ว มีแนวคิดการใหบ้ริการของนกัวิชาการ โดยยกตวัอยา่งพอสงัเขป ดงัน้ี  

จากการศึกษาความหมายของคาํว่า ให้บริการไดมี้ผูใ้ห้ความหมายในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 
ดงัต่อไปน้ี 

 สุนนัทา ทวีผล (2550) กล่าวถึงการใหบ้ริการ สรุปไดด้งัน้ี 
 1. หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และ บริการ

ท่ีองคก์ารจดัใหน้ั้นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่ เป็นการ
จดัให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลว้นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ในการ
เอ้ืออาํนวยประโยชน์และบริการแลว้ยงัไม่คุม้ค่ากบัการดาํเนินงานนั้น ๆ  
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2. หลกัความสมํ่าเสมอ กล่าวคือ การใหบ้ริการตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ มิใช่
ทาํ ๆ หยดุ ๆ ตามความพอใจของผูบ้ริการหรือผูป้ฏิบติั  

3. หลกัความเสมอภาค บริการท่ีจดันั้นจะตอ้งใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการทุกคนอยา่งเสมอภาค และ
เท่าเทียมกนั  

4. หลกัความประหยดั ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชใ้นการบริการจะตอ้งไม่มากจนเกินกวา่ผลท่ีจะ ไดรั้บ 
5. หลกัความสะดวก บริการท่ีจดัให้แก่ผูรั้บบริการจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะปฏิบติัได้ง่าย 

สะดวก สบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนกั ทั้งยงัไม่เป็นการสร้างภาระ ยุง่ยากใจใหแ้ก่ผูบ้ริการ หรือ
ผูใ้ชบ้ริการมากจนเกินไป 
        
2.2.1 ความหมายของธุรกจิบริการ 
                ธุรกิจบริการท่ีเร่งรัดการเปิดเสรี ซ่ึงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดด้าํเนินการส่งเสริมพฒันาอยู ่
ได้แก่ ธุรกิจดูแลผูสู้งอายุ สปา นวดเพ่ือสุขภาพ ร้านอาหาร ภตัตาคาร การบริการท่ีพกั และธุรกิจ
บริหารทรัพยสิ์น โดยกรมได้สร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจข้ึน โดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบระดบัคุณภาพการบริหารจดัการธุรกิจ เพ่ือใหธุ้รกิจพฒันาเขา้สู่เกณฑม์าตรฐานคุณภาพ ซ่ึง
หากธุรกิจบริการเหล่าน้ีสามารถพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการให้เป็นระบบก็จะสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพมาตรฐานของตนเองใหส้นองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
                 เน่ืองจากธุรกิจบริการเป็นธุรกิจท่ีไม่มีตวัตนสินคา้สัมผสัไม่ได ้คุณภาพของการบริการจะ
เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้หรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัของผูบ้ริหารท่ีตอ้งมาทราบความตอ้งการของ
ลูกคา้ท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่จาํกดั ซ่ึงแต่ละรายกมี็ความพึงพอใจแตกต่างกนัออกไป  เช่น ลูกคา้ท่ีมาแต่งหนา้มี
ความตอ้งการหลายแบบโดยแต่ละแบบน้ีจะตอ้งใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของลูกคา้ 
       2.2.2 ความหมายของคุณภาพการให้บริการ 
      คุณภาพการใหบ้ริการ เป็นการใหบ้ริการท่ีมากกวา่หรือตรงกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 
ซ่ึงเป็นเร่ืองของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นเลิศของการบริการใน
ลกัษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู้ ผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการกลุ่มน้ี ช่วยให้เห็นว่า การ
ประเมินคุณภาพการใหบ้ริการตามการรับรู้ของผูบ้ริโภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทศันคติ
ท่ีมีต่อบริการท่ีคาดหวงัและการบริการตามท่ีรับรู้ว่ามีความสอดคลอ้งกนัเพียงไร ขอ้สรุปท่ีน่าสนใจ
ประการหน่ึงก็คือ การให้บริการท่ีมีคุณภาพนั้นหมายถึง การให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงั
ของผูรั้บบริการหรือผูบ้ริโภคอยา่งสมํ่าเสมอ ดงันั้น ความพึงพอใจต่อการบริการ จึงมีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบัการทาํให้เป็นไปตามความคาดหวงัหรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของผูบ้ริโภค
นัน่เอง        
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       2.2.3 วงจรบญัชีของธุรกจิบริการ 

   วงจรการปฏิบติังานบญัชี หมายถึง ลาํดบัขั้นตอนการจดัทาํบญัชีเร่ิมจากการบนัทึกเอกสาร
รายการคา้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนของกิจการลงสมุดบัญชีและสรุปผลรายงานทางการเงินของแต่ละรอบ
ระยะเวลาบญัชี ซ่ึงในแต่ละงวดบญัชี นกับญัชีตอ้งทาํงานแต่ละขั้นตอนซํ้ ากนัทุกรอบระยะเวลาบญัชี 
เพ่ือวตัถุประสงค์ให้ได้ผลการดาํเนินงานและสถานะทางการเงินเพื่อใช้ในการวางแผนและการ
ตดัสินใจของธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ลาํดบัขั้นตอนการปฏิบัติงานบัญชีตามวงจรบัญชีมดีงันี ้
1. การวิเคราะห์รายการคา้ (Business Transaction Analysis) 
2. การบนัทึกรายการในสมุดบญัชีขั้นตน้  (Book of Original Entry) 
3. การผา่นรายการจากสมุดบญัชีขั้นตน้ ไปยงัสมุดบญัชีขั้นปลาย (Ledger) 
4. การปรับปรุงรายการ (Adjusting Entry) 
5. การจดัทาํงบการเงิน (Preparing Financial Statement) 
6. การปิดบญัชี (Closing Entry)  
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แผนภูมิวงจรบัญชี 

(ภาพที ่1) 

 

 

ทาํงบทดลองเพ่ือพิสูจนค์วามถูกตอ้ง 

ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท 

บนัทึกรายการคา้ในสมุดขั้นตน้ 

ปรับปรุงบญัชี 

ทาํกระดาษทาํการ 8 ช่อง 

ปิดบญัชี 

ทาํงบทดลองหลงัปิดบญัชี 

งบกาํไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการคา้ 
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1.  รายการคา้ (Business Transactions) หรือรายการทางบญัชี (Accounting Transaction) 
หมายถึง รายการท่ีก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนหรือโอนส่ิงท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราระหวา่งกิจการกบับุคคล
ต่าง ๆ ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบกาํกบัภาษีใบสาํคญัจ่าย เป็นตน้ 

ในทางปฏิบติัจริง การบนัทึกบญัชีตอ้งอาศยัเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบนัทึกบญัชี 
เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบกาํกบัภาษี ท่ีไดรั้บจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายถึง การจ่ายค่าไฟฟ้า 
(ค่าใชจ่้าย) ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งรวบรวมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหค้รบถว้น 

 
2.  การวิเคราะห์รายการคา้ หมายถึง เม่ือมีรายการคา้เกิดข้ึน จะตอ้งวิเคราะห์รายการคา้

วา่มีผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของอยา่งไร กล่าวคือ ทาํใหสิ้นทรัพย ์หน้ีสิน และ
ส่วนของเจา้ของเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จุดประสงคข์องการวิเคราะห์รายการคา้คือ ทาํใหท้ราบวา่ตอ้งเดบิต
และเครดิตบญัชีอะไร 

 
3.  การบนัทึกรายการคา้ในสมุดขั้นตน้ หมายถึง เม่ือวิเคราะห์รายการคา้แลว้ ขั้นต่อไป

คือ บนัทึกบญัชีในสมุดขั้นตน้ ซ่ึงสามารถเลือกใชต้ามความเหมาะสมของธุรกิจแต่ละประเภท สมุด
ขั้นตน้หรือสมยดุรายวนัแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
  

       3.1  สมุดรายวนัทัว่ไป (General Journal) ใชบ้นัทึกรายการคา้ไดทุ้กประเภท การ
ใชส้มุดรายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียวมีขอ้จาํกดั คือ ถา้กิจการมีรายการคา้เกิดข้ึนมากจะตอ้งผ่านรายการ
ไปยงับญัชีแยกประเภททุกคร้ัง ซ่ึงยุง่ยากและไม่สะดวกต่อการคน้หาขอ้ผิดพลาด ดงันั้น การใชส้มยดุ
รายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียวจึงเหมาะสาํหรับกิจการท่ีมีรายการคา้ไม่มาก 

  
                  3.2  สมุดรายวนัเฉพาะ (Special Journal) เป็นสมุดขั้นตน้ประเภทหน่ึงท่ีใชบ้นัทึก
รายการคา้เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รายการคา้ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัจะนาํมาบนัทึกไวใ้นสมุดขั้นตน้เล่ม
เดียวกนั เหมาะสาํหรับกิจการท่ีมีรายการคา้เกิดข้ึนมาก การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัเฉพาะจะ
ทาํใหป้ระหยดัเวลาในการผ่านไปบญัชีแยกประเภท เพราะจะผา่นยอดรวมไปลงบญัชีแยกประเภทใน
วนัส้ินเดือน แทนท่ีจะผา่นไปบญัชีแยกประเภททุกรายการและทุกวนั  

   
  



28 
 

 
 

             3.2.1  สมุดรายวนัรับเงิน (Cash Receipts Journal) คือ สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้
เก่ียวกบัการรับเงินสดของกิจการ คือเป็นสมุดรายวนัเฉพาะเล่มหน่ึง ใชเ้ก่ียวกบัรับเงินเท่านั้น ไม่วา่จะ
รับเงินสดหรือเช็คก็ตาม เม่ือนาํเช็ค ธนาณัติหรือ ดราฟต์ไปฝากธนาคาร ก็จะบนัทึกการจ่ายเงินสด
เอกสารท่ีประกอบการบนัทึกบญัชี คือ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดรวมทั้งรับเช็คของลูกคา้เพ่ือนาํฝาก
ธนาคาร การนาํเงินฝากธนาคาร และการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนัรับเงินจะบนัทึกรายการ
โดย เดบิต เงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดจ่ายเท่านั้นในวนัส้ินเดือนบญัชีทุกบญัชี จะรวมยอด
และผ่านรายการแยกประเภททัว่ไปคร้ังเดียว ส่วนลูกหน้ีรายบุคคลจะตอ้งผ่านบญัชีแยกประเภทย่อย
ลูกหน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกในช่องบญัชีอ่ืน ก็ตอ้งผ่านไปบญัชีแยกประเภททนัทีดา้นเครดิตตาม
วนัท่ีท่ีเกิดรายการข้ึน และใส่เลขท่ีบญัชีในช่องเลขบญัชี 
   
                           3.2.2  สมุดรายวนัจ่ายเงิน (Cash Payment Journal) สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ท่ี
เก่ียวกับการจ่ายเงินทุกกรณีไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค  เหมาะสําหรับกิจการขนาดใหญ่ท่ีมี
รายการคา้เป็นจาํนวนมาก  หลกัการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัจ่ายเงินจะเหมือนกบัการบนัทึก
รายการในสมุดรายวนัรับเงิน การนําเงินฝากธนาคารและการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนั
จ่ายเงินจะบนัทึกรายการท่ีเครดิตเงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดรับเท่านั้น ในวนัส้ินเดือนบญัชีจะ
รวมยอดรวมและผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภทยอ่ยเจา้หน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกในช่องบญัชี
อ่ืนก็ตอ้งผ่านไปบญัชีแยกประเภททนัทีดา้นเดบิต ตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการข้ึนและใส่เลขท่ีบญัชีในช่อง
เลขท่ีบญัชี 
 การเลือกใช้สมุดขั้นต้นหรือสมุดรายวัน มีวธีิปฏิบัติดงันี ้
 1.  กรณีท่ีกิจการใชส้มุดรายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียว สามารถบนัทึกรายการคา้ได้
ทุกประเภทและทุกรายการ 
 2.  กรณีท่ีกิจการใชส้มุดรายวนัเฉพาะและสมุดรายวนัทัว่ไป สมุดรายวนัทัว่ไปใช้
บนัทึกรายการดงัต่อไปน้ี  
  2.1  รายการเปิดบญัชี 
  2.2  รายการปรับปรุงบญัชี 
  2.3  รายการแกไ้ขขอ้มูลผิดพลาด 
  2.4  รายการปิดบญัชี 
  2.5  รายการอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถบนัทึกในสมุดรายวนัเฉพาะได ้
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 4.  การผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท หมายถึง เม่ือบนัทึกรายการคา้ในสมุดขั้นตน้
แลว้ ขั้นต่อไปใหน้าํรายการคา้ท่ีบนัทึกไวแ้ลว้นั้นไปลงบญัชีในสมุดแยกประเภท ซ่ึงเรียกว่า “การผ่าน
รายการ” (Posting) สมุดแยกประเภท แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 

 4.1  สมุดแยกประเภททัว่ไป (General Ledger) เป็นท่ีรวมของบญัชีแยกประเภท
ทุกบญัชี ไดแ้ก่ บญัชีแยกประเภทสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้ายรวมกนัเป็น
ประเภท ๆ ไป เช่น 
   4.1.1  บญัชีแยกประเภทสินทรัพย ์ไดแ้ก่ บญัชีเงินสด บญัชีเงินฝาก 
                                        ธนาคาร บญัชีลูกหน้ี บญัชีรถยนต ์บญัชีอุปกรณ์สาํนกังาน ฯลฯ ซ่ึงใช ้
                                        เลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 1 
   4.1.2  บญัชีแยกประเภทหน้ีสิน ไดแ้ก่ บญัชีเจา้หน้ี บญัชีเบิกเกินบญัชี 
                                        ธนาคาร บญัชีเงินกู ้ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 2 
   4.1.3  บญัชีแยกประเภทหน้ีสิน ไดแ้ก่ บญัชีทุน บญัชีถอนใชส่้วนตวั  
                                        ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 3 
   4.1.4  บญัชีแยกประเภทรายได ้ไดแ้ก่ บญัชีรายไดค่้าบริการ รายไดค่้าเช่า  
                                        รายไดเ้บด็เตลด็ ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 4 
   4.1.5  บญัชีแยกประเภทค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ บญัชีเงินเดือน บญัชีค่าแรง  
                                        บญัชีค่าเช่า บญัชีค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 5 
  4.2  สมุดแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) เป็นท่ีรวมของบัญชีย่อยท่ีใช้
ประกอบยอดบญัชีในสมุดแยกประเภททัว่ไป เช่น สมุดแยกประเภทลูกหน้ี สมุดแยกประเภทเจา้หน้ี 
เป็นตน้ 
 5.  การจดัทาํงบทดลอง (Trial Balance) หมายถึง งบท่ีทาํข้ึนเพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้ง
ของการบนัทึกบญัชี แต่การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนั ทัว่ไป การผ่านรายการ จากสมุดรายวนั
ทัว่ไป ไปบญัชีแยกประเภท และการหายอดคงเหลือดว้ยดินสอ  จากรายการคา้ทุกรายการ  ผลรวมดา้น
เดบิต ของทุกบญัชี ควรจะตอ้งเท่ากบัผลรวมดา้นเครดิตของทุก ๆบญัชี   หลงัจากจากผ่านรายการจาก
สมุดรายวนัทัว่ไป ไปยงับญัชีแยกประเภทแลว้ ขั้นต่อไปคือการหายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภท 

 โดยทัว่ไปนิยม หาดว้ยดินสอ  (Pencil Footing)  เพ่ือป้องกนัการผิดพลาดและหากตอ้งการ
แกไ้ขกจ็ะทาํไดโ้ดยสะดวก 
 6.  การจดัทาํกระดาษทาํการ หมายถึง ในกรณีท่ีกิจการมีบญัชีต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก 
และในวนัส้ินงวดบญัชี กิจการจาํเป็นตอ้งจดัทาํรายการปรับปรุงบญัชี รายการปิดบญัชี และจดัทาํงบ
การเงิน การจดัทาํงบการเงินจากยอดคงเหลือตามงบทดลองโดยตรงอาจไม่สะดวก ดงันั้น กิจการซ่ึง
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ควรจดัทาํกระดาษทาํการ (Working Paper) เพ่ือช่วยให้การจดัทาํรายการปรับปรุงบญัชี รายการปิด
บญัชี และจดัทาํงบการเงินต่าง ๆ สะดวกและรวดเร็วข้ึน โดยอาจจดัทาํกระดาษทาํการ 6 ช่อง 8 ช่อง 
หรือ 10 ช่อง 
 7. การปรับปรุงบญัชี (Adjusting Entries) หมายถึง รายการท่ีบนัทึก ณ วนัส้ินงวดบญัชี 
เพ่ือให้บญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้ายของงวดบญัชีนั้น ๆ ถูกตอ้ง การ
บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีจาํบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไปก่อนทาํการปิดบญัชีและทาํงบการเงิน 
 รายการท่ีควรปรับปรุงมีดงัน้ี 
  7.1  รายไดค้า้งรับ (Accrued Income) 
  7.2  รายไดรั้บล่วงหนา้ (Deferred Income) 
  7.3  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (Accrued Expenses) 
  7.4  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (Prepaid Expenses) 
  7.5  ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 
  7.6  หน้ีสงสยัจะสูญ (Allowance for Doubtful Debt) 
  7.7  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies Used) 
  
 8.  การปิดบญัชี หมายถึง เม่ือกิจการไดบ้นัทึกรายการปรับปรุงบญัชีบญัชีต่าง ๆ แลว้ขั้น
ต่อไปกคื็อ การบนัทึกรายการปิดบญัชี (Closing Entries) ดงัน้ี 
  8.1  การปิดบญัชีรายได ้และค่าใชจ่้ายเขา้บญัชีกาํไรขาดทุน 
  8.2  การปิดบญัชีกาํไรขาดทุนข้ึนอยูก่บัรูปแบบของกิจการ กล่าวคือ 
 
                8.2.1 กรณีกาํไรสุทธิ บนัทึกบญัชีดงัน้ี    
         เดบิต กาํไรขาดทุน xx 
    เครดิต กาํไรสะสม xx 
     8.2.2 กรณีขาดทุนสุทธิ บนัทึกบญัชีดงัน้ี 
         เดบิต กาํไรสะสม xx 
    เครดิต กาํไรขาดทุน xx 
 9.  งบการเงิน(Financial Statement) คือ งบท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของกิจการในรอบ
ระยะเวลาบญัชีหน่ึง และแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึง
ประกอบดว้ย งบกาํไรขาดทุนจะวดัผลการดาํเนินงานว่ามีกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเท่าใด ส่วนงบ
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แสดงฐานะการเงินจะแสดงว่ากิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเท่าใด งบกาํไรขาดทุน 
และ งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงได ้2 แบบ คือแบบบญัชีและแบบรายงาน 

  
 
 ประเภทของงบการเงิน 
  1.  งบกาํไรขาดทุน 
  2.  งบแสดงฐานะการเงิน 

                             9.1  งบกาํไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement) หมายถึง งบ
ท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด แต่ตอ้งไม่เกิน 1 ปี   เพ่ือวดัผลการ
ดาํเนินงานของกิจการว่ามีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือนาํรายไดม้าหัก
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือนาํรายไดห้กัค่าใชจ่้ายแลว้จะเป็นกาํไรสุทธิ (Net Income 
or Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) เท่าใด  
                                    รอบระยะเวลาบญัชี (Accounting Period) หรืองวดบญัชี (Fiscal Period) ปกติจะ 
12 เดือน แต่กิจการอาจจะแสดงว่างวดละ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได ้แต่เพ่ือประโยชน์ใน
การเสียภาษีกจ็ะใชง้วดบญัชี 1 ปี 
            ในงบกาํไรขาดทุนจะแสดงรายได้ (Revenues) และค่าใช้จ่าย (Expenses) การ
คาํนวณกาํไรขาดทุนของกิจการจะทาํไดโ้ดยการนาํรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายมาเปรียบเทียบกนั ถา้รายไดสู้ง
กว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่ากาํไรสุทธิ (Net Profit) ถ้ารายได้ตํ่าค่าใช้จ่ายเรียกว่า ขาดทุนสุทธิ (Net Loss)
  
                             9.2  งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of Financial Position) หรืองบ ดุล
(Balance Sheet)เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงฐานะการเงินของกิจกรณีวนัส้ินงวดวา่กิจการ
มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้งส้ินเป็นจาํนวนเท่าใดประกอบดว้ยรายการใดบา้งและคงเหลือเป็นเงินทุน
สุทธิหรือส่วนของเจา้ของกิจการเป็นจาํนวนทั้งส้ินเท่าใดการจดัทาํงบแสดงฐานะการเงินจะอาศยัหลกั
ความสัมพนัธ์ของสมการบญัชีคือสินทรัพยท์ั้งส้ินจะตอ้งเท่ากบัยอดรวมของหน้ีสินทั้งส้ินและทุน
เสมอ (งบการเงินน้ีจึงเรียกอีกอยา่งวา่“งบแสดงฐานะการเงิน”) 
 โดยสมการบญัชีจะแสดงสินทรัพยไ์วท้างดา้นซ้ายมือและแสดงแหล่งท่ีมาของสินทรัพยคื์อ
หนีส้ินและทุนหรือส่วนของเจา้ของไวท้างดา้นขวามือของสมการและยอดรวมจาํนวนเงินทั้งสองดา้น
จะตอ้งเท่ากนัฐานะการเงินของกิจการจึงพิจารณาไดจ้ากส่วนเกินของสินทรัพยท่ี์มีมากกว่าหนีส้ินซ่ึง
เรียกวา่“ทุน” หรือ“ส่วนของเจ้าของ”  
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2.3   การจัดตั้งบริษัทจํากดัและการจดทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่ 
 
        2.3.1  การจัดตั้งบริษัทจํากดั 

         ขั้นตอนการดาํเนินการในการจดัตั้งบริษทัจาํกดัทาํได ้2 วิธี ดงัน้ี 
1.  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 2 ขั้นตอน คือ 

                         1.1)  การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 
                         1.2)  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจาํกดั 
                    2.  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจาํกดั ภายในวนัเดียว 
 การจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท 2 ขั้นตอน 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ  
 1.  การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ มีขั้นตอนดงัน้ี 
                             1.1)  จองช่ือนิติบุคคลทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยให้ลงทะเบียนได้ท่ี 
www.dbd.go.th โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกบัการจองช่ือนิติบุคคลของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน 
                              1.2 )  เม่ือไดรั้บอนุญาตให้ใชช่ื้อแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการอย่างน้อย 3 คน เขา้ช่ือกนัจดัทาํ
หนงัสือบริคณห์สนธิ 

   ผูเ้ร่ิมก่อการจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
       1.2.1  เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได ้
   1.2.2  มีอายตุั้งแต่ 12 ปี ข้ึนไป 
       1.2.3  ตอ้งจองซ้ือหุน้อยา่งนอ้ยคนละ1 หุน้ 

                              1.3)   ผูเ้ร่ิมก่อการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 
นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนอนุญาตใหจ้องช่ือนิติบุคคล 
 2.  ขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 
      2.1)  ช่ือบริษทั (ตามท่ีไดจ้องช่ือไว)้ 
                             2.2)  วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัท่ีจะประกอบกิจการคา้ 
      2.3)  ท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ 
      2.4)  ทุนจดทะเบียน จาํนวนหุน้ มูลค่าหุน้ จะตอ้งแบ่งเป็นหุน้ ๆ มีมูลค่าหุน้ 
เท่า ๆ กนั (มูลค่าหุน้ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 5 บาท) 
      2.5)  ช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุอาชีพ และจาํนวนหุน้ท่ีผูเ้ร่ิมก่อการจองซ้ือไว ้
      2.6)  ช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุสญัชาติ ของพยาน 2 คน 
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 3.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 
      3.1) คาํขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั (แบบบอจ.1) 
      3.2)  หนงัสือบริคณห์สนธิ (แบบบอจ.2) 
      3.3)  แบบวตัถุประสงค ์(แบบว.) 
      3.4)  แบบจองช่ือนิติบุคคล 
      3.5)  สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูเ้ร่ิมก่อการทุกคน 
      3.6)  สาํเนาหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ 
      3.7)  หนังสือมอบอาํนาจ (กรณีท่ีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้
ดว้ยตนเอง) 
 ขั้นตอนท่ี 2  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั  

1.  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั มีขั้นตอนดงัน้ี 
                             1.1)    ผูอ้อกการจดัใหมี้การจองซ้ือหุน้ทั้งหมด 
                             1.2) เม่ือมีการซ้ือหุน้ทั้งหมดแลว้ใหผู้เ้ร่ิมก่อการออกหนงัสือนดัประชุมผูเ้ขา้ช่ือซ้ือ
หุน้เพ่ือประชุมจดัตั้งบริษทัการออกบริษทัการออกหนงัสือนดัประชุมจะตอ้งห่างจากวนัประชุมอยา่ง
นอ้ย 7 วนั  
                             1.3)   ประชุมผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้เพ่ือจดัตั้งบริษทั  
                             1.4)   ผูก่้อการมอบหมายกิจการงานทั้งหมดใหแ้กคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
จากท่ีประชุม 
                             1.5)   กรรมการเรียกเกบ็ค่าหุน้จากผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุน้ 
                             1.6)   เม่ือเกบ็ค่าหุน้ไดค้รบแลว้ ใหก้รรมการผูมี้อาํนาจจดัทาํคาํขอจดทะเบียนตั้ง 
บริษทันายทะเบียน 

การยืน่จดทะเบียนจะตอ้งใหก้รรมการผูมี้อาํนาจเป็นผูล้งลายมือช่ือในคาํขอจด
ทะเบียนและตอ้งยืน่จดทะเบียนภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมจดัตั้งบริษทั ถา้ไม่จดทะเบียน
ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวจะทาํใหก้ารประชุมตั้งบริษทัเสียไป หากต่อไปตอ้งการจดทะเบียนตั้ง
บริษทัจะตอ้งดาํเนินการจดัประชุมผูจ้องซ้ือหุน้ใหม่ 
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 2.  ขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจาํกดั 
       2.1)  จาํนวนทุน (ค่าหุน้) ท่ีเรียกชาํระแลว้ อยา่งนอ้ย ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 
       2.2)  ช่ือ ท่ีอยู ่อายขุองกรรมการ 
       2.3)  รายช่ือหรือจาํนวนกรรมการท่ีมีอาํนาจลงช่ือแทนบริษทั (อาํนาจกรรมการ) 
       2.4)  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่แห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู ่ณ จงัหวดัใด) 
       2.5)  ช่ือ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 
       2.6)  ช่ือ ท่ีอยู ่สญัชาติ และจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละคน 
       2.7)  ขอ้บงัคบั (ถา้มี) 
                              2.8)  ตราสาํคญัของบริษทั 
 3.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 
      3.1)  คาํขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั (แบบบอจ.1) 
      3.2)  แบบคาํรับรองการจดทะเบียนบริษทัจาํกดั 
      3.3)  รายการจดทะเบียนจดัตั้ง (แบบบอจ.3) 
      3.4)  รายละเอียดกรรมการ (แบบก0) 
      3.5)  บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (แบบบอจ.5) 
      3.6)  สาํเนาหนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั 
      3.7)  สาํเนารายงานการประชุมตั้งบริษทั 
      3.8)  สาํเนาขอ้บงัคบั 
      3.9)  หลกัฐานการชาํระค่าหุน้ท่ีบริษทัออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
      3.10)  กรณีบริษทัจาํกดัมีผูถื้อหุ้นเป็นคนต่างดา้วถือหุน้ในบริษทัจาํกดัไม่ถึงร้อยละ 
50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษทัจาํกดัไม่มีคนต่างดา้วเป็นผูถื้อหุน้ แต่คนต่างดา้วเป็นกรรมการผู ้
มีอาํนาจลงนามหรือร่วมลงนามผกูพนับริษทั ใหส่้งเอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให ้เพ่ือรับรองหรือ
แสดงฐานะการเงินของผูถื้อหุ้นท่ีมีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคาํขอจดทะเบียน โดยเอกสาร
ดงักล่าวตอ้งแสดงจาํนวนเงินท่ีสอดคลอ้งกบัจาํนวนเงินท่ีนาํมาลงหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย 
      3.11)  แบบสสช.1 จาํนวน 1 ฉบบั 
      3.12)  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีสาํคญับริเวณใกลเ้คียง 
      3.13)  สาํเนาบตัรประชาชนของกรรมการทุกคน 
      3.14)  สาํเนาหลกัการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ (ถา้มี) 
      3.15)  หนังสือมอบอาํนาจ (กรณีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้
ดว้ยตนเอง) 
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 สาํเนาเอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งใหผู้ข้อจดทะเบียนอยา่งนอ้ยหน่ึง
คนรับรองความถูกตอ้ง ยกเวน้สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือผูข้อจด
ทะเบียน ใหผู้เ้ป็นเจา้ของบตัรหรือผูข้อจดทะเบียนอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นผูล้งลายมือช่ือ 
 4.  ช่องทางการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจาํกดั 
      4.1) สาํนกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ยืน่จดทะเบียนไดท่ี้ส่วนจด
ทะเบียนธุรกิจกลางกรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือสาํนกังานพฒันาธุรกิจการคา้ทั้ง 6 เขต  
      4.2) สาํนกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูจ่งัหวดัอ่ืน ยืน่จดทะเบียนไดท่ี้สาํนกังานพฒันาธุรกิจ
การคา้จงัหวดัท่ีบริษทัมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยู ่
      4.3)  ยืน่จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตท่ีเวบ็ไซต ์www.dbd.go.th 
 
การจดทะเบยีนจัดต้ังบริษัทจํากดัภายในวนัเดยีว 

 ในการจดัตั้งบริษทั ถา้ไดด้าํเนินการทุกขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีผูเ้ร่ิม

ก่อการจดัทาํหนงัสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจดัตั้ง

บริษทัไปพร้อมกนัภายในวนัเดียวกไ็ด ้

 1.)  ผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป ร่วมกนัจดัทาํหนงัสือบริคณห์สนธิ  

 2.)  จดัใหมี้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ครบตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีบริษทัจะจดทะเบียน 

 3.)  ประชุมจดัตั้งบริษทั (โดยไม่ตอ้งออกหนังสือนดัประชุมตั้งบริษทั) เพ่ือพิจารณา

กิจการต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1108 โดยผูเ้ร่ิมก่อการแลละผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้

ทุกคนเขา้ร่วมประชุม และผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นทุกคน ให้ความเห็นชอบในกิจการท่ีได้

ประชุมกนันั้น 

 4.) ผูเ้ร่ิมก่อการไดม้อบกิจการทั้งปวงใหแ้ก่กรรมการบริษทั 

 5.) กรรมการไดเ้รียกใหผู้เ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ ใชเ้งินค่าหุน้ โดยเรียกคร้ังเดียวเตม็มูลค่าหรือไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของมูลค่าหุน้ และผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ทุกคนไดช้าํระเงินค่าหุน้เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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แผนผงัแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากดัภายในวันเดยีว 

 (ภาพที ่2) 

 

ผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป จดัทาํหนงัสือบริคณห์สนธิ

ผูเ้ร่ิมก่อการ/ผูถื้อหุน้/กรรมการคนใดคนหน่ึงจองช่ือนิติบุคคล 

ผูเ้ร่ิมก่อการจดัใหมี้การซ้ือหุน้ทั้งหมด

ประชุมจดัตั้งบริษทั

คณะกรรมการเรียกใหช้าํระค่าหุน้ตามท่ีท่ี

ประชุมจดัตั้งบริษทักาํหนดซ่ึงตอ้ง 

ไม่นอ้ยกวา่หุน้ละ 25% 

จดัทาํคาํขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ/ 

ยืน่คาํขอจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน

ดาํเนินการภายใน

วนัเดียวกนั 

ยืน่จดทะเบียน

ภายใน 3 เดือน 

การจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัทจํากดั (ภายในวนัเดยีว) 
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2.3.2  การจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ 

                 ภาษีมูลค่าเพ่ิม  (Value Added Tax)หรือVAT หมายถึง ภาษีท่ีจดัเกบ็จากฐานของมูลค่า
สินคา้หรือบริการท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจาํหน่ายสินคา้หรือการใหบ้ริการต่าง ๆ 
โดยผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีในการจดัเกบ็จากผูบ้ริโภคสินคา้ หรือบริการนั้น ๆ 
                 คาํว่า ภาษีมูลค่าเพ่ิม หมายถึง มูลค่าของส่วนท่ีเพ่ิมในแต่ละขั้นตอนการผลิตและการ
จาํหน่ายสินคา้หรือบริการ อาทิ โรงงานผลิตผา้ จะรับดา้ย ไหม ฝ้าย เป็นวตัถุดิบและ โรงงานผลิตเส้ือ
สําเร็จรูป จะรับผา้จากโรงงานผลิตผา้เป็นวตัถุดิบในการผลิตเส้ือสําเร็จรูป จะรับมูลค่าเพิ่มในแต่ละ
ขั้นตอนการผลิตดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม กาํหนดเวลาการจดทะเบียน 
                        ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ดงัน้ี 
                        1.1)  ผูป้ระกอบการขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีมีรายรับเกินกวา่ 1,800,000 บาทต่อปี ให้
ยืน่คาํขอจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีรายรับเกิน 1,800,000 บาท ต่อปี 
                        1.2)  ผูป้ระกอบการซ่ึงมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการเพื่อประกอบ
กิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ ท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อนัเป็นเหตุใหต้อ้งมีการซ้ือสินคา้
หรือรับบริการท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น ก่อสร้างโรงงาน สร้างอาคารสาํนกังาน หรือ
ติดตั้งเคร่ืองจกัรใหย้ื่นคาํขอจกทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมภายใน 6 เดือนก่อนวนัเร่ิมประกอบกิจการเวน้
แต่มีสญัญาหรือหลกัฐานจะดาํเนินการก่อสร้างภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

2.  วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
   การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถกระทาํได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 
   2.1)  ยืน่แบบคาํขอ ณ หน่วยจดทะเบียนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
   2.2)  ยืน่แบบคาํขอผา่นทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.rd.go.th 

3.  สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  ผูป้ระกอบการยืน่คาํขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานท่ีดงัน้ี 
  3.1)  กรณีสถานประกอบการตั้ งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ  สํานักงาน
สรรพากร พ้ืนท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
  3.2)  กรณีสถานประกอบการตั้ งอยู่นอกเขตกรุงเพทมหานคร ให้ยื่น ณ สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่และกรณีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีอาํเภอหรือ
ก่ิงอาํเภอท่ีกรมสรรพากรมิได้จดัอตัรากาํลงัไวใ้ห้ยื่น ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเดิมท่ีเคย
ควบคุมพ้ืนท่ีนั้น 
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   3.3)  กรณีสถานประกอบท่ีอยูใ่นความดูแลของสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ให้
ยื่น ณ สํานักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี หรือสํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาสถานประกอบการตั้งอยูก่ไ็ด ้
         ภาษีมูลค่าเพ่ิม  (Value Added Tax)หรือVAT หมายถึง ภาษีท่ีจดัเกบ็จากฐานของ
มูลค่าสินคา้หรือบริการท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจาํหน่ายสินคา้หรือการใหบ้ริการ
ต่าง ๆ โดยผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีในการจดัเกบ็จากผูบ้ริโภคสินคา้ หรือบริการนั้น ๆ 
         คาํว่า ภาษีมูลค่าเพ่ิม หมายถึง มูลค่าของส่วนท่ีเพ่ิมในแต่ละขั้นตอนการผลิตและ
การจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ อาทิ โรงงานผลิตผา้ จะรับดา้ย ไหม ฝ้าย เป็นวตัถุดิบและ โรงงานผลิต
เส้ือสาํเร็จรูป จะรับผา้จากโรงงานผลิตผา้เป็นวตัถุดิบในการผลิตเส้ือสาํเร็จรูป จะรับมูลค่าเพ่ิมในแต่ละ
ขั้นตอนการผลิตดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กาํหนดเวลาการจดทะเบียน 
               ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม ดงัน้ี 
               1.1)  ผูป้ระกอบการซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีมีรายรับเกิน 
กวา่ 1,800,000 บาทต่อปี ใหย้ืน่คาํขอจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีรายรับเกิน 1,800,000 บาท 
ต่อปี 
               1.2)  ผูป้ระกอบการซ่ึงมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการเพ่ือ
ประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ ท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม อนัเป็นเหตุใหต้อ้งมีการ
ซ้ือสินค้าหรือรับบริการท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น ก่อสร้างโรงงาน สร้างอาคาร
สํานักงาน หรือติดตั้ งเคร่ืองจกัรให้ยื่นคาํขอจกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 6 เดือนก่อนวนัเร่ิม
ประกอบกิจการเวน้แต่มีสญัญาหรือหลกัฐานจะดาํเนินการก่อสร้างภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 
        วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม สามารถกระทาํได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 
                2.1)  ยืน่แบบคาํขอ ณ หน่วยจดทะเบียนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
                2.2)  ยืน่แบบคาํขอผา่นทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.rd.go.th 

2.  สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
         ผูป้ระกอบการยืน่คาํขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานท่ีดงัน้ี 
         2.1)  กรณีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สํานักงาน
สรรพากร พ้ืนท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
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         2.2 )  กรณีสถานประกอบการตั้งอยูน่อกเขตกรุงเพทมหานคร ใหย้ืน่ ณ สาํนกังาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่และกรณีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีอาํเภอหรือ
ก่ิงอาํเภอท่ีกรมสรรพากรมิได้จดัอตัรากาํลงัไวใ้ห้ยื่น ณ สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเดิมท่ีเคย
ควบคุมพ้ืนท่ีนั้น 
          2.3)  กรณีสถานประกอบท่ีอยูใ่นความดูแลของสาํนกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ใหย้ื่น ณ สํานกังานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านสาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ี หรือสาํนกังาน
สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาสถานประกอบการตั้งอยูก่ไ็ด ้

 

แนวคดิเกีย่วกับการปฏิบตัิงานทางการบัญชี  
1. ความหมายของการปฏิบติังานทางการบญัชี จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการปฏิบติังานทางการบญัชีซ่ึงมีผูใ้ห ้ความหมายการปฏิบติังานทางการบญัชีไวด้งัน้ีสุพาดา สิริกุต
ตา (2543 : 8) และ ไพบูลย์ผจงวงศ์(2544 : 2-3) ได้ให้ความหมายไวว้่า การปฏิบัติงานทางบัญชี 
หมายถึง การจดบนัทึก รายการณ์หรือเหตุการณ์ การจาํแนกใหเ้ป็น หมวดหมู่และการสรุปผลส่ิงสาํคญั
ในรูปตวัเงิน รายการและเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงเก่ียวทางดา้นการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผล
การปฏิบติัดงักล่าว 

 

วรรณา วงศ์วิวัฒน์ (2554:51-71) กาํหนดแนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์รายการคา้ไวว้่า การ
วิเคราะห์รายการคา้ถือเป็นหวัใจของการบญัชี หากการวิเคราะห์รายการคา้รวมทั้งการจดัหมวดหมู่และ
กาํหนดเลขท่ีบญัชีไดอ้ย่างถูกตอ้ง จะทาํให้การบนัทึกบญัชีเป็นไปอยา่งสะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง
และทาํให้การแสดงผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริง 
รายการคา้ท่ีเกิดข้ึนในกิจการจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 รายการค้า(Business Transactions) หมายถึง รายการท่ีเกิดข้ึนในกิจการคา้ท่ีก่อใหเ้กิดการ
โอนเงินระหวา่งกิจการคา้กบับุคคลภายนอก เช่น  
 -ซ้ืออุปกรณ์สานกังานเป็นเงินสด  
 -ซ้ือเคร่ืองตกแต่งเป็นเงินเช่ือ  
 -รับชาระหน้ีจากลูกหน้ี  
 -จ่ายชาระหน้ีใหเ้จา้หน้ี  
 -รับเงินสดเป็นค่าบริการ  
 -จ่ายค่าไฟฟ้า  
 -กูเ้งินจากธนาคาร  
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 -จ่ายค่าโฆษณา  
 -จ่ายค่าเคร่ืองเขียน  
 -จ่ายเงินเดือนพนกังาน  
 
รายการทีม่ิใช่รายการค้า (Non Business Transactions) หมายถึง รายการท่ีเกิดข้ึนในกิจการท่ีมิได้
ก่อใหเ้กิดการโอนเงินระหวา่งกิจการคา้กบับุคคลภายนอก เช่น  
 -ตอ้นรับลูกคา้  
 -โทรศพัท/์ส่งโทรสาร/ ส่งE-Mail ถึงลูกคา้เพ่ือแจงข่าวสาร  
 -อบรมพนกังาน  
 -ติดป้ายโฆษณาบริการต่าง ๆรวมทั้งรายการส่งเสริมการขาย  
 -แจกแผน่พบัโฆษณาบริการต่าง ๆ ของร้านคา้ใหลู้กคา้  
 -แจง้ Web Site ของกิจการคา้ใหลู้กคา้ทราบ  
 
 มณัฑนา แกว้ดวงเลก็ และคณะ (2560 : 217) จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
จึงเป็นส่ิงสาํคญัและจาเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะนกับญัชียิง่ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัขององคก์รในการ 
นาเสนอขอ้มูลทางการเงินอยา่งโปร่งใส เป็นอิสระ เท่ียงธรรม ซ่ือสตัยสุ์จริต สามารถตรวจสอบได ้
ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบต่อลูกคา้ และผลประโยชน์โดยรวมของสาธารณชนเป็นผลใหน้กับญัชีตอ้งยดึ 
มัน่ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรใหค้วามสาํคญัและ 
ตระหนกัถึงการสร้างความรู้ และความเขา้ใจในจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพใหก้บันกับญัชี 
เพ่ือนาไปปฏิบติัจริงในการประกอบวิชาชีพอยา่งประสบความสาํเร็จทั้งตนเองและกิจการ 

 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ไดก้าํหนดขอ้สมมุติทางการ
บญัชีไวใ้นแม่บทการบญัชี 2 ขอ้ คือ 
 1. เกณฑ์คงคา้ง งบการเงินจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์คงคา้งเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคด์งัท่ีกล่าว
มาแลว้ภายใตเ้กณฑ์คงคา้ง รายการและเหตุการณ์ทางบญัชีจะรับรู้เม่ือเกิดข้ึนมิใช่เม่ือมีการรับหรือ
จ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด โดยรายการต่าง ๆ จะบนัทึกบญัชีและแสดงในงบการเงินตาม
งวดท่ีเก่ียวขอ้ง งบการเงินท่ีจดัทาํข้ึนตามเกณฑ์คงคา้งนอกจากจะใหข้อ้มูลแก่ผูใ้ชง้บการเงินเก่ียวกบั
รายการคา้ในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับและจ่ายเงินสดแลว้ ยงัให้ขอ้มูลเก่ียวกบัภาระผูกพนัท่ีกิจการ
ตอ้งจ่ายเป็นเงินสดในอนาคตและขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีจะไดรั้บเป็นเงินสดในอนาคตดว้ย ดงันั้น 
งบการเงินจึงสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีในอดีตซ่ึงเป็นประโยชนแ์ก่ผูใ้ช้
งบการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
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 2. การดําเนินงานต่อเน่ือง โดยทั่วไปงบการเงินจัดทําข้ึนตามข้อสมมติท่ีว่ากิจการจะ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและดาํรงอยูต่่อไปในอนาคต ดงันั้น จึงสมมุติวา่กิจการไม่มีเจตนาหรือมีความ
จาํเป็นท่ีจะเลิกกิจการหรือลดขนาดของการดาํเนินงานอยา่งมีนยัสาํคญั หากกิจการมีเจตนาหรือความ
จาํเป็นดงักล่าว งบการเงินตอ้งจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑอ่ื์นและตอ้งเปิดเผยหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นงบการเงิน
ดว้ย 
       
     2.1. ความเขา้ใจได ้ขอ้มูลในงบการเงินตอ้งสามารถเขา้ใจไดใ้นทนัทีท่ีผูใ้ชง้บการเงินใช้
ขอ้มูลดงักล่าว ดงันั้น จึงตอ้งมีขอ้สมมุติว่าผูใ้ชง้บการเงินมีความรู้ตามควรเก่ียวกบัธุรกิจ กิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจและการบญัชี รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรท่ีจะศึกษาขอ้มูลดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ขอ้มูล
แมว้่าจะมีความซบัซ้อน แต่ถา้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเวน้ท่ีจะแสดงในงบ
การเงินเพียงเหตุผลท่ีวา่ขอ้มูลดงักล่าวยากเกินกวา่ท่ีผูใ้ชง้บการเงินบางคนจะเขา้ใจได 
      2.2. ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของ
ผูใ้ชง้บการเงิน ขอ้มูลจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจไดก้็ต่อเม่ือขอ้มูลนั้นช่วยให้ผูใ้ชง้บ
การเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวมทั้งช่วยยืนยนัหรือช้ีขอ้ผิดพลาด
ของผลการประเมินท่ีผา่นมาของผูใ้ชง้บการเงินได ้
บทบาทของข้อมูลท่ีช่วยในการคาดคะเนและยืนยนัความถูกต้องของการคาดคะเนท่ีผ่านมามี
ความสัมพนัธ์กนั ตวัอย่างเช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณและโครงสร้างของสินทรัพยท่ี์กิจการมีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประโยชน์ ต่อผู ้ใช้งบการเงิน  เพราะจะช่วยให้ผู ้ใช้งบการเงินสามารถคาดคะเนถึง
ความสามารถของกิจการในการรับประโยชน์จากโอกาส ใหม่ ๆ และในการแกไ้ขสถานการณ์ ขอ้มูล
เดียวกนัน้ีมีบทบาทในการยนืยนัความถูกตอ้งของการคาดคะเนในอดีตท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างของกิจการ
และผลการดาํเนินงานตามท่ีวางแผนไว ้
ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในอดีตของกิจการมกัถือเป็นเกณฑใ์นการคาดคะเน
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในอนาคต รวมทั้งเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผูใ้ช้งบการเงินสนใจ เช่น การ
จ่ายเงินปันผล การจ่ายค่าจา้ง การเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์และความสามารถของกิจการในการ
ชาํระภาระผูกพนัเม่ือครบกาํหนด อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลจะมีประโยชน์ต่อการคาดคะเนได้โดยไม่
จาํเป็นตอ้งจดัทาํในรูปของประมาณการ ความสามารถในการคาดคะเนจะเพ่ิมข้ึนตามลกัษณะการ
แสดงขอ้มูลในงบการเงินของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนในอดีต ตวัอย่างเช่น งบกาํไร
ขาดทุนจะมีประโยชน์ในการคาดคะเนเพ่ิมข้ึนหากรายการเก่ียวกบัการดาํเนินงานท่ีมีลกัษณะไม่เป็น
ปกติ รายการผิดปกติจากการดาํเนินงานและรายการท่ีไม่เกิดข้ึนบ่อยคร้ังของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจะ
แสดงแยกต่างหากจากกนั 
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      2.3. ความมีนยัสาํคญั ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของขอ้มูลข้ึนอยูก่บัลกัษณะและความ
มีนัยสําคญัของขอ้มูลนั้น ในบางกรณี ลกัษณะของขอ้มูลเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอท่ีจะใช้ตดัสินว่า
ขอ้มูลมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจหรือไม่ ตวัอยา่งเช่น การรายงานส่วนงานใหม่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการประเมินความเส่ียงและโอกาสของกิจการ แมว้า่ผลการดาํเนินงานของส่วนงานในงวดนั้นจะไม่
มีนยัสาํคญัในกรณีอ่ืน ทั้งลกัษณะและความมีนยัสาํคญัของขอ้มูลมีส่วนสาํคญัในการตดัสินว่าขอ้มูลมี
ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจหรือไม่ ตวัอยา่งเช่น มูลค่าของสินคา้คงเหลือแยกตามประเภทหลกัท่ี
เหมาะสมกบัธุรกิจ หากมูลค่าของสินคา้คงเหลือไม่มีนยัสาํคญั ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือนั้นก็ไม่
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
ขอ้มูลจะถือว่ามีนยัสาํคญัหากการไม่แสดงขอ้มูลหรือการแสดงขอ้มูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อผูใ้ชง้บ
การเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ความมีนยัสาํคญัข้ึนอยูก่บัขนาดของรายการหรือขนาดของความ
ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ภาพการณ์เฉพาะซ่ึงจะตอ้งพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ดงันั้นความมีนยัสาํคญั
จึงถือเป็นขอ้พิจารณามากกว่าจะเป็นลักษณะเชิงคุณภาพซ่ึงขอ้มูลต้องมีหากข้อมูลนั้นจะถือว่ามี
ประโยชน์ 
      2.4. ความเช่ือถือได ้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ตอ้งเช่ือถือได ้ขอ้มูลจะมีคุณสมบติัของความ
เช่ือถือไดห้ากปราศจากความผิดพลาดท่ีมีนยัสาํคญัและความลาํเอียง ซ่ึงทาํให้ผูใ้ชข้อ้มูลสามารถเช่ือ
ไดว้า่ขอ้มูลนั้นเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของขอ้มูลท่ีตอ้งการใหแ้สดงหรือควรแสดง 
 
 วริศรา ดวงตาน้อย. (2557). การบญัชีการเงิน หมายถึง กระบวนการทางการบญัชีโดยเร่ิม
ตั้งแต่ การรวบรวม การจดบันทึก การจาํแนก การสรุปผล และการรายงานผลการดาํเนินงานตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปเพ่ือเสนอต่อบุคคลภายนอกและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ 
 ความหมายของการบัญชีการเงนิและการบญัชีเพ่ือการจัดการ 
 ขอ้มูลทางการบญัชีเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการทางการบญัชี ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การจดบนัทึก 
รายการคา้ของกิจการ การจดัจาํแนกรายการคา้ออกเป็นหมวดหมู่ การสรุปผลการดาํเนินงาน และ 
ฐานะการเงินของกิจการโดยใชห้น่วยของเงินตรา รวมถึงการวิเคราะห์ และแปลความหมาย ดงันั้น 
ขอ้มูลทางการบญัชี (Accounting Information) จึงเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิง 
เศรษฐกิจทั้งบุคคลภายนอกกิจการและบุคคลภายในกิจการ ซ่ึงการตดัสินใจของบุคคลภายนอกจะ 
มุ่งเน้นไปในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลผลการดาํเนินงานของกิจการ ในขณะท่ีการตดัสินใจของบุคคล
ภายใน 
กิจการจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อผลการดาํเนินงานของกิจการ ดว้ยเหตุผลน้ี การบญัชี 
(Accounting) จึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะของการใชข้อ้มูลทางการบญัชี คือ การบญัชี 
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การเงิน (Financial Accounting) และการบญัชีเพ่ือการจดัการ หรือเรียกวา่ การบญัชีบริหาร 
(Managerial Accounting) (สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ และสมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2552 : 8) 
คาํวา่ การบญัชีการเงิน (Financial Accounting) มีนกัวิชาการ ใหค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 
เดชา อินเด (2551 : 1-2) การบญัชีการเงิน หมายถึง การบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อรายงานผล 
การดาํเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการในรูปแบบของงบการเงินเสนอต่อบุคคลภายนอกองคก์ร 
อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ เจา้หน้ี หน่วยงานของรัฐบาล และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ การบญัชีการเงินตอ้งปฏิบติั 
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
ศรีสุดา ธีระกาญจน ์(2552 : 1-2) การบญัชีการเงิน หมายถึง การบญัชีท่ีจดัทาํเพ่ือ 
รวบรวมขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจท่ีเกิดข้ึนแลว้ โดยบนัทึกตามมาตรฐานการบญัชีหรือหลกัการ 
บญัชีท่ีรับรองกนัทัว่ไป เพ่ือรายงานต่อผูใ้ชข้อ้มูลท่ีเป็นบุคคลภายนอกธุรกิจ การเสนอขอ้มูลนั้นอยูใ่น 
รูปของรายงานทางการเงิน ไดแ้ก่ งบดุล งบกาํไรขาดทุน งบกระแสเงินสด นโยบายการบญัชีและ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2554 : 2) การบญัชีการเงิน หมายถึง ระบบท่ีใชใ้นการวดัค่าและบนัทึก 
รายการคา้โดยมีการจดัประเภทรายการเป็นรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของท่ี 
เกิดข้ึนจากการดาํเนินงานของกิจการตามมาตรฐานการบญัชี โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัทาํงบการเงิน 
เสนอต่อบุคคลภายนอกองคก์ร 
วิจิตรา พลูเพ่ิมทรัพย ์และพลูนิจ ปิยะอนนัต ์ (2554 : 1-10) การบญัชีการเงิน หมายถึง 
วิธีการบญัชีเพ่ือจดัทาํงบการเงินประจาํงวด ซ่ึงไดแ้ก่ งบแสดงผลการดาํเนินงาน (งบกาํไรขาดทุน) 
และฐานะการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกระแสเงินสดเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอกและ 
บุคคลทัว่ไป เช่น ผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร เจา้หน้ี ผูล้งทุน หน่วยงานของรัฐบาล และผูส้นใจทัว่ไป 
หลกัเกณฑก์ารบนัทึกบญัชีจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หรือท่ีทางราชการ 
กาํหนด ทั้งน้ีเพ่ือใหร้ายงานการเงินของทุกกิจการมีมาตรฐานการบญัชีเดียวกนั ดงันั้นงบการเงินของ 
กิจการต่าง ๆ สามารถนาํมาศึกษาวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบกนัได ้
นวพร บุศยสุนทร และคณะ (2555 : 30) การบญัชีการเงิน หมายถึง การจดัเตรียม 
สารสนเทศใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูใ้หสิ้นเช่ือ รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกองคก์ร 
พรรณนิภา รอดวรรณะ (2556 : 4) การบญัชีการเงิน หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบ 
ในการบนัทึกรายการทางการเงิน (Financial Transactions) รายการทางการเงินเป็นรายการท่ีเกิด 
จากกิจกรรมทางดา้นการเงินเขา้มาเก่ียวขอ้ง กิจกรรมอาจเป็นกิจกรรมท่ีเป็นการคา้หรือไม่เป็นการคา้ 
กไ็ด ้ข้ึนอยูก่บัหน่วยงานและวตัถุประสงคใ์นแต่ละกิจกรรมนั้น ๆ 
 



44 
 

 การพั ฒ น าศั กยภ าพ การป ฏิ บั ติ งานท างบั ญ ชี  (Accounting Practice Competency 
Development)  เป็นการนาํเอาความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกายนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งมี
กระบวนการ โดยการผสานกนัระหว่างขอ้มูลทางดา้นตวัเลขทางการบญัชี ซ่ึงประกอบไปดว้ยความรู้ 
ความรับผิดชอบในการปฏิบติังานท่ีมีความพยายาม และมีมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานให้ดีท่ีสุด เพ่ือให้
ได้มาซ่ึงคุณภาพงานท่ีดีท่ีสุด และมีวตัถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคคลมีคุณสมบัติ มี
ความสามารถ และมีศกัยภาพในตนเอง มีความแตกต่างกนัทั้งทางดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ ดา้นคุณค่า 
และดา้นเจตคติ มีความสามารถในการปฏิบติังาน และผลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานแตกต่างกนั (เพญ็
จนัทร์ สังขแ์กว้,  2549 : 1 ) ดงันั้น จึงมีหน่วยงานหรือองคก์รจาํนวนมากท่ีไดน้าํแนวคิดดา้นศกัยภาพ
มาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของมนุษย ์เพ่ือใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์มีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัเพ่ิมข้ึน 
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต หรือความสามารถมาช่วยให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ ไดช่้วยใหห้น่วยงานหรือองคก์รสามารถจดัวางบุคคลได้
อย่างเหมาะสม ตรงกบัความรู้และเต็มความสามารถในการปฏิบติั (ศุภมิตร พินิจการ,  2552 : 1) ทั้งน้ี
องค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี  ได้แก่  ความรู้ในวิชาชีพ 
(Knowledge) ทักษะทางวิชาชีพ  (Skills) คุณ ค่าแห่งวิชาชีพ  (Prrofessional Values) และเจตคติ 
(Attitudes) ดงันั้น ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดของการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานทางการบญัชี จะสามารถช่วย
ให้ผูท้าํบญัชี และหน่วยงานหรือองค์กรเกิดความมัน่ใจว่าจะสามารถทาํไดอ้ยา่งมัน่คงมีความรู้สึกดี 
และมีความพึงพอใจจนสามารถพฒันาเป็นความผูกพนัต่อหน่วยงานหรือองคก์รในท่ีสุด (อาภรณ์ ภู่
วิทยพนัธ์ุ,  2552 : 20)  ซ่ึงส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบติังาน เน่ืองจากส่งผลให้บุคคลสามารถ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถเกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อหน่วยงานและองคก์รไดอี้กดว้ย 
 
 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (Job Success) เป็นประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ท่ีลงมือ
กระทาํการใดๆ โดยตั้งใจและทาํใหส้าํเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวผ้ลการปฏิบติังานนั้นเป็นท่ีพอใจ
แก่ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมองเห็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าวิชาชีพของตนเอง อีกทั้งยงัสามารถช่วย
ใหมี้ความมุ่งมัน่ มีความตั้งใจในการปฏิบติังาน มีเป้าหมายปฏิบติังาน และมีการพฒันาการปฏิบติังาน
อย่างต่อเน่ือง จนเป็นท่ียอมรับสามารถนาํไปสู่ความกา้วหนา้ในอาชีพและไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
เกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบติังาน นาํไปสู่การพฒันาตนเองให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน การรับรู้และประเมินผลการปฏิบติังานว่ามีการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งและปฏิบติังานตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว ้เพ่ือใหป้ระสบความสาํเร็จ 
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1.1 การพฒันาศักยภาพการปฏิบตัิงานทางการบัญชี 
 การพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานทางบญัชี (Accounting Practice Competency Development) 
หมายถึง การนําเอาความสามารถท่ีซ่อนเร้นภายในร่างกายนํามาใช้ให้ เกิดประโยชน์อย่างมี
กระบวนการ โดยการผสานกนัระหว่างขอ้มูลทางดา้นตวัเลขทางการบญัชี ซ่ึงประกอบไปดว้ยความรู้
ความรับผิดชอบในการปฏิบติังานท่ีมีความพยายาม และมีมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานใหดี้ท่ีสุด 
 1.1.1 ดา้นความรู้ในวิชาชีพ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ท่ีจาํเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ี ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัสงัคม ความรู้ดา้นการคิด ถาม เขียน ความรู้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ การคา้ การแข่งขนัซ่ึงนาํมาสู่
การเปล่ียนแปลงการดาํเนินธุรกิจ ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ มีส่วนในการสร้างจดัเกบ็ และ
รับส่งขอ้มูลสาสนเทศต่างๆ รวมทั้งดา้นคอมพิวเตอร์ การบญัชีและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ความรู้น้ีมกัจะไดก้ารศึกษา อบรม สมัมนา 
รวมไปถึงการแลกเปล่ียนความรู้กบัผูมี้ความรู้ในดา้นนั้นๆ  
 1.1.2 ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ (Skills) หมายถึง ความสามารถประเภทต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการนาํ
ความรู้ ทางวิชาชีพ ค่านิยม จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางวิชาชีพ มีการคิดอย่างมีเหตุผลในเชิงวิเคราะห์และละเอียด
รอบคอบ สามารถระบุและแกไ้ข ปัญหาท่ีไม่เป็นระบบในสถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคยมีความรู้ดา้นการ
คาํนวณการจาํลองการตดัสินใจ 
การวดัขอ้มูล การวิเคราะห์ความเส่ียง การรายงาน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความสามารถท่ีจะจดัระบบ 
มอบหมายงาน จูงใจและมีความเป็นผูน้าํ 
 1.1.3 ดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพ (Prrofessional Values) หมายถึง ลกัษณะของการปฏิบติังานท่ีพึง
ปรารถนา งานท่ีปฏิบัติแล้วทําให้เกิดความพึงพอใจ และพึงประสงค์ เป็นส่ิงท่ีตอบสนองความ
ปรารถนา และความตอ้งการ ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานรู้สึกมีความภาคภูมิใจกบัหนา้ท่ีและส่ิงท่ีไดป้ฏิบติั 
 1.1.4 ดา้นเจตคติ (Attitudes) หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึก ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง โดยอาจเปล่ียนแปลงไปในทางบวกหรือทางลบ และสามารถสร้างและเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงหาก
เปล่ียนแปลงไปในทางบวก จะแสดงออกในลกัษณะความชอบ ความพึงพอใจ ความสนใจ เห็นดว้ย 
อยากปฏิบัติ อยากได้ และอยากใกล้ชิดส่ิงนั้น แต่หากเปล่ียนแปลงไปในทางลบจะแสดงออกใน
ลกัษณะความเกลียด ไม่พอใจ ไม่สนใจ ไม่เห็นดว้ย อาจทาํใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย หรือตอ้งการหนีห่าง
จากส่ิงเหล่านั้น 
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 2.2 ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  
 ความสาํเร็จในการปฏิบติังาน (Job Success) หมายถึง ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน ท่ีลงมือ
กระทาํการใดๆ โดยตั้งใจและทาํให้เสร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้และผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่า
พอใจแกตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ถือวา่ประสบความสาํเร็จ ซ่ึงประกอบดว้ยดงัน้ี  
 2.2.1 ดา้นการบรรลุเป้าหมาย (Goal Accomplishment) หมายถึง การดาํเนินงานเป็นไปตาม
ความตอ้งการ และสารถนาํไปใชป้ระโยชน์สูงสุดตามกระบวนการท่ีกาํหนดไว ้
 2.2.2 ดา้นมาตรฐานและความเช่ือถือได ้(Standard and Reliable) หมายถึง คุณภาพของงานท่ี
ทาํสาํเร็จ ท่ีมีความถูกตอ้ง เรียบร้อยและสมบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความเช่ือถือ 
 2.2.3 ด้านความทันเวลาของผลลัพธ์ (Timeliness of Outcome) หมายถึง การท่ีผู ้ท ําบัญชี
สามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหลุ้ล่วง ตามระยะเวลาหรือมาตรฐานเวลาท่ีกาํหนดไว ้ 
 2.2.4 ดา้นความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลใด ท่ีไดส้าํ
พนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของผูส้อบบญัชี ท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานท่ีดี ทศันคติดา้นบวก
แสดงออกถึงความพึงพอใจ โดยส่ิงจูงใจท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือกระตุ ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มี
ดว้ยกนั 
 
 

2.4  โครงการทีเ่กีย่วข้อง 
 
ณฎัฐกานต ์ศรีษะเกตุ ศึกษาเร่ือง บริการจดัทาํบญัชีของธุรกิจบริการ 

กรณีศึกษา : ร้าน Lanna Thai Massage & Spa    
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เร่ืองแผนธุรกิจเพ่ือสร้างธุรกิจใหม่ธุรกิจนวดแผนไทย สปา ร้าน 

Lanna Thai Massage & Spa น้ี มีวตัถุประสงคคื์อ  
1) เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร รูปแบบการบริหารจดัการกลยทุธ์ธุรกิจและกลยทุธ์

การตลาดของสถานบริการนวดแผนไทย Lanna Thai Massage & Spa  
 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจ บริการนวดแผนไทย 
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3) เพื่อกาํหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพต่อ สถานท่ีบริการนวด
แผนไทย Lanna Thai Massage & Spa โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และทดสอบความตรงของเน้ือหาและความน่าเช่ือถือดว้ยวิธีของครอนบาร์ค กบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 
200 คน ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัในการใหบ้ริการอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย 3.89 ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.85 ปัจจยัดา้นราคา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.91 ปัจจัยด้านสถานท่ีตั้ ง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3.88 และ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 3.76 
 
 นภาลยั บุญทิม ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการให้บริการของสาํนกังานบญัชี
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสํานักงานบญัชีของผูป้ระกอบการธุรกิจ 
SMEs ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ผลการวิจยั พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ใหค้วามสาํคญัมากกบัปัจจยั
ดา้นสินคา้และบริการ กล่าวคือ สาํนกังานบญัชีควรจดัทาํบญัชีและนาํเสนองบการเงินของธุรกิจตามท่ี
กฎหมายกาํหนด โดยตอ้งผลิตขอ้มูลทางการบญัชีให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น รวดเร็ว และพนกังาน
สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนและ
ตดัสินใจงานธุรกิจได้ ทั้งน้ียงัรวมถึงการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการบนัทึกรายการ เก็บรวบรวม 
ประมวลผลไดอ้ยา่งแม่นยาํ อีกดว้ย 
  
 
 จรัส อินทร์คง ศึกษาเร่ือง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
กรณีศึกษา : Jarat Accounting 
 เป็นการสมควรกาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีหรือผูซ่ึ้งข้ึนทะเบียนไวก้บั
สภาวิชาชีพบญัชี เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการควบคุมความประพฤติและการดาํเนินงานของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชี หรือผูซ่ึ้งข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชีใหถู้กตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบญัชี 
 “ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี” หมายความว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการทาํบญัชี ดา้นการสอน
บัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและ
เทคโนโลยีการบญัชี และบริการเก่ียวกบัการบญัชีดา้นอ่ืนๆ ตามท่ีกฎกระทรวงกาํหนดใหเ้ป็นวิชาชีพ
บญัชี รวมทั้งผูซ่ึ้งทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบญัชีและใหห้มายรวมถึงหวัหนา้คณะบุคคลหรือหวัหนา้
สาํนกังานหรือผูอ้าํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล 
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บทที ่3 

 

 

วธีิการดาํเนินงาน 

 

 การจดัทาํโครงการคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาการปฏิบติังานจริงทางดา้นบญัชี  คณะผูจ้ดัทาํได้
เลือกประกอบธุรกิจประเภทบริการ โดยจัดตั้ งบริษัทจาํลอง คือ บริษัท บิวต้ีฟูล สปา จาํกัด ซ่ึง
ใหบ้ริการดา้นการนวดและการทาํสปา โดยมีรายการคา้เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และ
เดือนกนัยายน  
 คณะผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินการจดัตั้งบริษทัจาํลองและบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชีโดยมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  บริษทั และระยะเวลา 

 2.  การจดัตั้งบริษทัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 3.  การเร่ิมก่อการตั้งบริษทัจาํลอง 

 4.  การจดัทาํบญัชีตามวงจรบญัชี 

 

บริษัทและระยะเวลา 

 บริษัท 

 บริษทั บิวต้ีฟลู สปา จาํกดั สถานท่ีตั้ง 212 ถนนรัตนราช  ตาํบลบางบ่อ อาํเภอบางบ่อ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 10560 บริการดา้นการสปาผิว 

 รอบระยะเวลา 

 จดัทาํบญัชีตามวงจรบญัชี ระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 
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การจัดตั้งบริษัทและการจดทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่ 
 
วธีิการจัดตั้งบริษัท 
 
ขั้นตอนการดาํเนินการในการจัดตั้งบริษัทจํากดั มี 2 ขั้นตอน คือ 

 1.  การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 

 2.  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจาํกดั 

 

ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1.  ผูเ้ร่ิมก่อการจองช่ือนิติบุคคล ใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัข้ึนใหม่ตรวจสอบ

ช่ือท่ีตอ้งการจองว่า ช่ือดงักล่าวตอ้งไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกนั หรือคลา้ยคลึงกนักบัช่ือท่ี

ไดจ้องหรือไดจ้ดทะเบียนไวก่้อนแลว้ หรือขดัระเบียบสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทักลางว่าดว้ย

การจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วนบริษทั (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2561 ขอ้ 38(1) - (11) ดว้ยตนเอง และนาํใบแจง้ผล

การจองช่ือไปประกอบการขอจดทะเบียนต่อไป  

2.  เม่ือได้รับอนุญาตให้ใช้ช่ือแล้ว ผูเ้ร่ิมก่อการอย่างน้อย 3 คน เขา้ช่ือกันจดัทาํหนังสือ

บริคณห์สนธิ ผูเ้ร่ิมก่อการจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 2.1  เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได ้

 2.2  มีอายตุั้งแต่ 12 ปี ข้ึนไป 

 2.3 จะตอ้งจองซ้ือหุน้อยา่งนอ้ยคนละ 1 หุน้ 

 3.  ผูเ้ร่ิมก่อการยืน่จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี

นายทะเบียนอนุญาตใหจ้องช่ือนิติบุคคล 

 4.  ผูเ้ร่ิมก่อการทุกคนตกลงในหนังสือบริคณห์สนธิฉบบัน้ีส้ินผล หากไม่ไดจ้ดทะเบียน

จดัตั้งบริษทัภายใน 10 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ  
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ข้อมูลทีต้่องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

 การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ผูข้อจดทะเบียนจะตอ้งเตรียมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี เพื่อ

กรอกในคาํขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบการจดทะเบียน คือ 

 1.  ช่ือของบริษทั (ตามท่ีไดจ้องช่ือไว)้  

2.  ท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ (ตั้งอยู ่ณ จงัหวดัใด) 

3.  วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัท่ีจะประกอบกิจการคา้  

4.  ทุนจดทะเบียน ตอ้งแบ่งเป็นหุน้ๆ มูลค่าหุน้เท่าๆ กนั (มูลค่าหุน้จะตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 5 บาท) 

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

จาํนวนหุน้ท่ีผูเ้ร่ิมก่อการจองซ้ือไวแ้ละลายมือช่ือของผูเ้ร่ิมก่อการนั้นทุกคน 

6.  ช่ือ ท่ีอยู่ อายุ เลขท่ีบตัรประชาชน หรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของพยาน 2 

คน และลายมือช่ือพยานซ่ึงรับรองลายมือช่ือของผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทั 

 

เอกสารหลกัฐานทีต้่องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

1.  คาํขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั (แบบ บอจ.1) 

2.  หนงัสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ชาํระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท 

3.  แบบวตัถุท่ีประสงค ์(แบบ ว.) 

4.  ใบแจง้ผลการจองช่ือนิติบุคคลท่ียงัไม่หมดอาย ุ

5.  แบบขอใชช่ื้อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ(ถา้มี) 

6.  หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ งบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง (ใชเ้ฉพาะในการประกอบธุรกิจท่ีมีกฎหมายพิเศษควบคุม) 

7.  สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูเ้ร่ิมก่อการทุกคน  

8.  สาํเนาหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ (ถา้มี)  

9.  หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณีท่ีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนไดด้ว้ยตนเองก็

มอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนดาํเนินการแทนโดยทาํหนงัสือมอบอาํนาจและผนึกหรือชาํระค่าอากรแสตมป์ 

10 บาท)  
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สาํเนาเอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งให้ผูข้อจดทะเบียนอยา่งนอ้ยหน่ึงคน

รับรองความถูกตอ้ง ยกเวน้สําเนาบตัรประจาํตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือผูข้อจด

ทะเบียน ให้ผูเ้ป็นเจา้ของบตัรหรือผูข้อจดทะเบียนอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นผูล้งลายมือช่ือรับรองความ

ถูกตอ้ง  

 กรณีการยื่นคาํขอจดทะเบียนแบบใช้เอกสารจดัทาํคาํขอ แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ

Download จาก www.dbd.go.th 

 

ค่าธรรมเนียม 

1.  การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ         500 บาท 

2.  กรณีขอใหน้ายทะเบียนรับรองเอกสารคาํขอจดทะเบียน หนาละ    50 บาท 

 

สถานทีจ่ดทะเบียน 

 1.  ในสังกดัของกรมพฒันาธุรกิจการคา้และสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน 

87 แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 7 แห่ง ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (สนามบินนํ้ า) 

สาํนกังานพฒันาธุรกิจการคา้ เขต 1-6 (ป่ินเกลา้ พหลโยธิน รัชดาภิเษก ส่ีพระยา บางนา และแจง้วฒันะ 

(ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคท่ีสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดั จงัหวดัละ 1 

แห่ง รวมถึงสาขาของสํานกังานพาณิชยจ์งัหวดั ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคญัอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมือง

พทัยา หัวหินและเกาะสมุย ยกเวน้ การขอจดทะเบียนบริษทัท่ีมีวตัถุประสงค์ประกอบกิจการซ่ึงมี

กฎหมายพิเศษควบคุม ได้แก่หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหาร

สินทรัพย ์ใหย้ืน่ขอจดทะเบียน ณ สาํนกังาน บริการจดทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 

       (1)  บริษัทจํากัดท่ีมีสํานักงานแห่งใหญ่  ตั้ งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจด

ทะเบียนท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (สนามบินนํ้า) 

       (2) บริษทัจาํกัดท่ีมีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้ งอยู่ในเขตจังหวดัใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนท่ี

สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัซ่ึงหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทันั้น มีสาํนกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่

 2.  ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ท่ี

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

 1.  ผูเ้ร่ิมก่อการจดใหมี้การจองซ้ือหุน้ทั้งหมด 

 2.  เม่ือมีการจองซ้ือหุ้นหมดแลว้ ก็ให้ผูเ้ร่ิมก่อการออกหนงัสือนดัประชุมผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้เพ่ือ

ประชุมจดัตั้งบริษทั การออกหนงัสือนดัประชุมจะตอ้งห่างจากวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนั (หรือก่อน

วนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั) 

 3.  จดัประชุมผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้เพ่ือจดัตั้งบริษทั 

      3.1  องค์ประชุมจะตอ้งมีผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน ผู ้

เขา้ช่ือซ้ือหุน้ทั้งหมดและนบัจาํนวนหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของหุ้นทั้งหมด (จะมอบฉนัทะให้

ผูอ่ื้นเขา้ประชุมแทนกไ็ด)้ 

      3.2  วาระการประชุม 

    (1)  รับรองบญัชีรายช่ือฐานะและสาํนกัของผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ พร้อมทั้งจาํนวนหุน้ซ่ึงต่าง

คนไดล้งช่ือซ้ือไว ้

    (2)  พิจารณาตั้งขอ้บงัคบัของบริษทั 

   (3)  พิจารณาใหส้ตัยาบนัแก่บรรดาสญัญาซ่ึงผูเ้ร่ิมก่อการไดท้าํไวแ้ละค่าใชจ่้าย 

ท่ีผูเ้ร่ิมก่อการตอ้งจ่ายในการเร่ิมก่อตั้งบริษทั   

 4.  ผูเ้ร่ิมก่อการมอบหมายกิจการงานทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ี

ประชุม 

 5.  คณะกรรมการเรียกเกบ็ค่าหุน้จากผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุน้ 

 6.  เม่ือเก็บค่าหุ้นไดค้รบแลว้ ให้กรรมการผูมี้อาํนาจจดัทาํคาํขอจดทะเบียนตั้งบริษทัแลว้ยื่น

จดทะเบียนต่อนายทะเบียน 

  

 การยื่นจดทะเบียนจะตอ้งให้กรรมการผูมี้อาํนาจเป็นผูล้งลายมือช่ือในคาํขอจดทะเบียนและ

ตอ้งยืน่จดทะเบียนภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีประชุมจดัตั้งบริษทั ถา้ไม่จดทะเบียนภายในกาํหนดเวลา

ดงักล่าวจะทาํให้การประชุมตั้งบริษทัเสียไป หากต่อไปตอ้งการจดทะเบียนตั้งบริษทัก็ตอ้งดาํเนินการ

จดัประชุมผูจ้องซ้ือหุน้ใหม่ 
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ข้อมูลทีต้่องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจํากดั 

 1.  ขอ้บงัคบั (ถา้มี) 

 2.  จาํนวนทุน (ค่าหุน้) ท่ีเรียกชาํระแลว้ อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

 3.  ช่ือ ท่ีอยู่อายุสัญชาติหมายเลขโทรศพัท์เลขท่ีบัตรประชาชนหรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) ของกรรมการ 

 4.  รายช่ือหรือจาํนวนกรรมการท่ีมีอาํนาจลงช่ือแทนบริษทั (อาํนาจกรรมการ) 

 5.  ท่ีตั้ งสํานักงานแห่งใหญ่ / สาขา พร้อมเลขรหัสประจาํบ้านของท่ีตั้งสํานักงาน, E-mail, 

หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ และหรือช่ือหรือท่ีอยู่เว็บไซต์ (URL) ท่ีใช้ในการ

ประชาสมัพนัธ์หรือประกอบธุรกิจ 

 6.  ช่ือ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 

 7.  ช่ือ ท่ีอยู่สัญชาติอาชีพ เลขท่ีบตัรประชาชนหรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และ

จาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละคน 

 8.  ดวงตราสาํคญั (ถา้มี)  

 บริษทัจะไม่จดทะเบียนตราสาํคญัของบริษทักไ็ด ้หากวา่อาํนาจกรรมการไม่ไดก้าํหนดใหต้อ้ง

ประทบัตราสาํคญัดว้ย 

 

เอกสารหลกัฐานทีต้่องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษทัจํากดั 

1.  คาํขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั (แบบ บอจ.1) 

2.  แบบคาํรับรองการจดทะเบียนบริษทัจาํกดั 

3.  รายการจดทะเบียนจดัตั้ง (แบบ บอจ.3) 

4.  รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) 

5.  บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (แบบ บอจ.5) 

6.  สาํเนาหนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั 

7.  สาํเนารายงานการประชุมตั้งบริษทั 

8.  สาํเนาขอ้บงัคบั ชาํระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท (ถา้มี) 

9.  หลกัฐานการชาระค่าหุน้ท่ีบริษทัออกใหแ้กผูถื้อหุน้ 

 



54 
 

 10.  กรณีบริษทัจาํกดัมีผูถื้อหุ้นเป็นคนต่างดา้วถือหุ้นในบริษทัจาํกดัไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุน

จดทะเบียน หรือกรณีบริษทัจาํกดัไม่มีคนต่างดา้วเป็นผูถื้อหุ้น แต่คนต่างดา้วเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจ

ลงนามหรือร่วมลงนามผูกพนับริษทั ให้ส่งเอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้เพ่ือรับรองหรือแสดง

ฐานะการเงินของผูถื้อหุน้ท่ีมีสญัชาติไทยแต่ละรายประกอบคาํขอจดทะเบียน โดยเอกสารดงักล่าวตอ้ง

แสดงจาํนวนเงินท่ีสอดคลอ้งกบัจาํนวนเงินท่ีนาํมาลงหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย 

 11.  แบบ สสช.1 

 12.  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีสาํคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสงัเขป 

 13.  สาํเนาบตัรประจาํตวัของกรรมการทุกคน 

 14.  สาํเนาหลกัการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ (ถา้มี)  

 15.  หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณีท่ีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยืน่ขอจดทะเบียนไดด้ว้ยตนเอง ก็

มอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนดาํเนินการแทนโดยทาํหนงัสือมอบอาํนาจและผนึกหรือชาํระค่าอากรแสตมป์ 

10 บาท) 

        สาํเนาเอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งให้ผูข้อจดทะเบียนอยา่งน้อยหน่ึง

คนรับรองความถูกตอ้ง ยกเวน้สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือผูข้อจด

ทะเบียน ให้ผูเ้ป็นเจา้ของบตัรหรือผูข้อจดทะเบียนอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นผูล้งลายมือช่ือรับรองความ

ถูกตอ้ง 

 กรณีการยืน่คาํขอจดทะเบียนแบบใชเ้อกสารจดัทาํคาํขอ แบบพิมพจ์ดทะเบียนสามารถ 

Download จาก www.dbd.go.th 

 

ค่าธรรมเนียม 

1.  จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจาํกดั      5,000 บาท 

2.  หนงัสือรับรอง     รายการละ                40 บาท 

3.  ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียน    ฉบบัละ                   100 บาท 

4.  รับรองสาํเนาเอกสารคาํขอจดทะเบียน   หนา้ละ                      50 บาท 
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สถานทีจ่ดทะเบียน 

 1.  หน่วยงานในสังกดัของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน 87 แห่ง 

โดยตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 7 แห่ง ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (สนามบินนํ้ า) สํานกังาน

พฒันาธุรกิจการคา้เขต 1-6 (ป่ินเกลา้ พหลโยธิน รัชดาภิเษก ส่ีพระยา บางนา และแจง้วฒันะ (ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา) และในส่วนภูมิภาคท่ีสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัจงัหวดัละ 1 แห่ง 

รวมถึงสาขาของสํานกังานพาณิชยจ์งัหวดัในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสาํคญัอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพทัยา 

หวัหิน และเกาะสมุย  

      ยกเวน้ การขอจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัท่ีมีวตัถุประสงคป์ระกอบกิจการซ่ึงมี 

กฎหมายพิเศษควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหาร

สินทรัพยใ์หย้ืน่ขอจดทะเบียน ณ สาํนกังานบริการจดทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 

       (1)  บริษัทจํากัดท่ีมีสํานักงานแห่งใหญ่  ตั้ งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจด

ทะเบียนท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (สนามบินนํ้า) 

                   (2)  บริษทัจาํกัดท่ีมีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนท่ี

สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัซ่ึงบริษทันั้น มีสาํนกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่

  2.  ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ท่ี

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

 

จะดาํเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษทัภายในหน่ึงวนัได้อย่างไร 

 ในการจดัตั้งบริษทั ถา้ไดด้าํเนินการทุกขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีผูเ้ร่ิมก่อการ

จดัทาํหนงัสือบริคณห์สนธิกรรมการจะจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษทัไป

พร้อมกนัภายในวนัเดียวกไ็ด ้

 1.  ผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป ร่วมกนัจดัทาํหนงัสือบริคณห์สนธิ 

 2.  จดัใหมี้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ครบตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีบริษทัจะจดทะเบียน 

 3.  ประชุมจดัตั้งบริษทั (โดยไม่ตอ้งออกหนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั) เพ่ือพิจารณากิจการตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 1108 โดยมีผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นทุกคนเขา้ร่วม

ประชุม (มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทนได)้ และผูเ้ร่ิมก่อการ และผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ทุกคน ใหค้วาม

เห็นชอบในกิจการท่ีไดป้ระชุมกนันั้น 
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 4.  ผูเ้ร่ิมก่อการไดม้อบกิจการทั้งปวงใหแ้ก่กรรมการบริษทั 

 5.  กรรมการไดเ้รียกให้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น ใชเ้งินค่าหุ้น โดยจะเรียกคร้ังเดียวเต็มมูลค่าหรือไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของมูลค่าหุน้ ตามมาตรา 1110 วรรคสองกไ็ดแ้ละผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ทุกคนไดช้าํระ

เงินค่าหุน้เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อมูลทีต้่องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจํากดั 

 1.  ช่ือของบริษทั (ตามท่ีไดจ้องช่ือไว)้ *ดูหลกัเกณฑก์ารจองช่ือนิติบุคคล* 

 2.  ท่ีตั้งสํานกังานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู ่ณ จงัหวดัใด) พร้อมเลขรหสัประจาํบา้นของท่ีตั้ง

สาํนกังาน, E-mail, หมายเลขโทรศพัทข์องบริษทัหรือกรรมการและหรือช่ือหรือท่ีอยูเ่วบ็ไซต ์(URL) 

ท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์หรือประกอบธุรกิจ 

 3.  วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัท่ีจะประกอบกิจการคา้  

 4.  ทุนจดทะเบียน ตอ้งแบ่งเป็นหุน้ ๆ มีมูลค่าหุน้เท่า ๆ กนั (มูลค่าหุน้จะตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 5 บาท) 

 5.  ช่ือ  ท่ีอยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขท่ีบัตรประชาชน  หรือบัตรอ่ืน  ๆ  (กรณี เป็น

ชาวต่างชาติ) อาชีพ และจาํนวนหุน้ท่ีผูเ้ร่ิมก่อการจองซ้ือไว ้

             6.  ช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุหมายเลขโทรศพัทเ์ลขท่ีบตัรประชาชน หรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) ของพยาน 2 คน 

 7.  ชาํระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท 

 8.  ขอ้บงัคบั (ถา้มี) 

 9.  จาํนวนทุน (ค่าหุน้) ท่ีเรียกชาํระแลว้ อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

 10.  ช่ือ ท่ีอยู่อายุสัญชาติหมายเลขโทรศพัท์เลขท่ีบตัรประชาชน หรือบตัรอ่ืน ๆ (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ)ของกรรมการ 

 11.  รายช่ือหรือจาํนวนกรรมการท่ีมีอาํนาจลงช่ือแทนบริษทั (อาํนาจกรรมการ) 

 12.  ช่ือ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 

 13.  ช่ือ ท่ีอยูส่ัญชาติอาชีพ เลขท่ีบตัรประชาชน หรือบตัรอ่ืนๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และ

จาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละคน 

 14.  ดวงตราสาํคญั (ถา้มี)  บริษทัจะไม่จดทะเบียนดวงตราสาํคญัของบริษทักไ็ด ้หากวา่อาํนาจ

กรรมการไม่ไดก้าํหนดใหต้อ้งประทบัดวงตราสาํคญัดว้ย 
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เอกสารหลกัฐานทีต้่องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษทัจําากดั 

 1.  คาํขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั (แบบ บอจ.1) 

 2.  แบบคาํรับรองการจดทะเบียนบริษทัจาํกดั 

 3.  หนงัสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ชาํระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท 

 4.  รายการจดทะเบียนจดัตั้ง (แบบ บอจ.3) 

 5.  แบบวตัถุท่ีประสงค ์(แบบ ว.) 

 6.  รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) 

 7.  ใบแจง้ผลการจองช่ือนิติบุคคลท่ียงัไม่หมดอาย ุ

 8.  หลกัฐานใหค้วามเห็นชอบในการจดัตั้งบริษทัเพ่ือประกอบธุรกิจจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

(ใชเ้ฉพาะในการประกอบธุรกิจท่ีมีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจ

เงินทุนธุรกิจหลกัทรัพยธุ์รกิจเครดิตฟองซิเอร์กิจการขอ้มูลเครดิต บริหารสินทรัพยกิ์จการคลงัสินคา้ 

กิจการไซโลหรือกิจการหอ้งเยน็) 

 9.  บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (แบบ บอจ.5) 

 10.  สาํเนาบญัชีรายช่ือผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะในการประชุมใหค้วามเห็นชอบใน

กิจการท่ีไดป้ระชุมจดัตั้งบริษทัพร้อมลายมือช่ือ 

 11.  สาํเนารายงานการประชุมตั้งบรษัิท 

 12.  สาํเนาขอ้บงัคบั ชาํระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท (ถา้มี) 

 13.  สาํเนาหลกัฐานการรับชาํระค่าหุน้ท่ีบริษทัออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 14.  กรณีบริษทัจาํกดัมีผูถื้อหุน้เป็นคนต่างดา้วถือหุน้ในบริษทัจาํกดัไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุน

จดทะเบียนหรือกรณีบริษทัจาํกดัไม่มีคนต่างดา้วเป็นผูถื้อหุน้ แต่คนต่างดา้วเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลง

นามหรือร่วมลงนามผกูพนับริษทั ใหส่้งเอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกใหเ้พ่ือรับรองหรือแสดงฐานะ

การเงินของผูถื้อหุน้ท่ีมีสญัชาติไทยแต่ละรายประกอบคาํขอจดทะเบียน โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งแสดง

จาํนวนเงินท่ีสอดคลอ้งกบัจาํนวนเงินท่ีนาํมาลงหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย 

 15.  แบบ สสช.1 

 16.  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีสาํคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสงัเขป 

 17.  สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูเ้ร่ิมก่อการและกรรมการทุกคน  

 18.  สาํเนาหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ (ถา้มี) 
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 19.  หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณีท่ีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยืน่ขอจดทะเบียนไดด้ว้ยตนเอง ก็

มอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนดาํเนินการแทนโดยทาํหนงัสือมอบอาํนาจและผนึกหรือชาํระค่าอากรแสตมป์ 

10 บาท) สาํเนาเอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งให้ผูข้อจดทะเบียนอย่างนอ้ยหน่ึงคน

รับรองความถูกตอ้ง ยกเวน้สําเนาบตัรประจาํตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือผูข้อจด

ทะเบียนให้ผูเ้ป็นเจา้ของบตัรหรือผูข้อจดทะเบียนอยา่งน้อยหน่ึงคนเป็นผูล้งลายมือช่ือรับรองความ

ถูกตอ้ง 

 กรณีการยื่นคาํขอจดทะเบียนแบบใช้เอกสารจัดทําคาํขอ แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ 

Download จาก www.dbd.go.th 

 

ค่าธรรมเนียม 

1.  จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ        500 บาท 

2.  จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจาํกดั      5,000 บาท 

3.  หนงัสือรับรอง    รายการละ       40 บาท 

4.  ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียน   ฉบบัละ     100 บาท 

5.  รับรองสาํเนาเอกสารคาํขอจดทะเบียน   หนา้ละ                    50 บาท 

 

สถานทีจ่ดทะเบียน 

 1.  หน่วยงานในสังกดัของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน 87 แห่ง 

โดยตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 7 แห่ง ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (สนามบินน้าํ) สํานกังาน

พฒันาธุรกิจการคา้เขต 1-6 (ป่ินเกลา้ พหลโยธิน รัชดาภิเษก ส่ีพระยา บางนา และแจง้วฒันะ (ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา) และในส่วนภูมิภาคท่ีสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัจงัหวดัละ 1 แห่ง 

รวมถึงสาขาของสํานกังานพาณิชยจ์งัหวดัในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสาํคญัอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพทัยา 

หัวหิน และเกาะสมุย ยกเวน้ การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัท่ีมีวตัถุประสงค์ประกอบ

กิจการซ่ึงมีกฎหมายพิเศษควบคุม ไดแ้ก่ หลกัทรัพยค์ลงัสินคา้ ห้องเยน็ ไซโล นายหน้าประกนัภยั 

บริหารสินทรัพยใ์หย้ืน่ขอจดทะเบียน ณ สาํนกังานบริการจดทะเบียน ดงัต่อไปน้ี 

      (1)  บริษทัจาํกดัท่ีมีสาํนกังานแห่งใหญ่ ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ื่นขอจดทะเบียน

ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (สนามบินนํ้า) 
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       (2)  บริษทัจาํกดัท่ีมีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนท่ี

สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัซ่ึงบริษทันั้น มีสาํนกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่

  2. ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ท่ี

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

 

วธีิการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

 1.  แบบคาํขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
      แบบคาํขอท่ีใชใ้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไดแ้ก่ แบบ ภ.พ. 01 ซ่ึงในเขตกรุงเทพฯ
ขอรับไดท่ี้สาํนกังานกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาขา(เขต/อาํเภอ)หรือสาํนกังานกรมสรรพากรพ้ืนท่ีสาํหรับ
ในจงัหวดัอ่ืนขอรับไดส้าํนกังานกรมสรรพพากรพ้ืนท่ีสาขา(อาํเภอ)ทุกแห่ง 
 2.  เอกสารท่ีใชใ้นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                   2.1  คาํขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 01 จาํนวน 3 ฉบบั 
                   2.2  สาํเนาทะเบียนบา้นหลกัฐานท่ีอยูอ่าศยัจริง 
                   2.3  บตัรประจาํตวัประชาชนละบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร 
                   2.4  สัญญาเช่าอาคารเป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ (กรณีเช่า) หรือหนังสือยินยอมให้ใช้
สถานประกอบกิจการและหลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ เช่น เป็นเจา้บา้น สัญญาซ้ือขายคาํขอหมายเลข
บา้นใบดอนกรรมสิทธ์ิ สัญญาเช่าช่วง พร้อมสาํเนาทะเบียนบา้นอนัเป็นท่ีตอ้งสถานประกอบการและ
ภาพถ่ายเอกสารดงักล่าว 
                  2.5  หนงัสือจดัตั้งหา้งหุน้ส่วน พร้อมภาพถ่ายหนงัสือดงักล่าว (กรณีเป็นหา้หุน้ส่วนสามญั
หรือคณะบุคคล) 
                   2.6  หนังสือรับรองของนายทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษทั พร้อมวตัถุประสงค์หนังสือ
บริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั และใบทะเบียนพาณิชยพ์ร้อมภาพถ่ายหนงัสือดงักล่าว 
                   2.7  บัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู ้จัดการ  หรือหุ้นส่วนผู ้จัดการและ
ประกอบการจาํนวน 2 ชุด 
                   2.8  แผนท่ีซ่ึงแสดงท่ีตั้งประกอบการโดยสงัเขป ภาพถ่ายสถานประกอบการจาํนวน 2 ชุด 
                   2.9  กรณีมอบอาํนาจให้ผูอ่ื้นทาํการแทนตอ้งมีหนังสือมอบอาํนาจปิดอากรแสตมป์ 10 
บาท บตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจพร้อมภาพถ่ายบตัรดงักล่าว โดยผู ้
มอบอาํนาจตอ้งมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป 
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กาํหนดเวลาจดทะเบียน 
 1.  ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นคาํขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมเม่ือเร่ิมประกอบกิจการขายสินคา้
หรือใหบ้ริการ เวน้แต่กรณีท่ีผูป้ระกอบการมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้า่ไดเ้ตรียมการเพื่อประกอบ
กิจการขายสินคา้หรือให้บริการท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมและมีการดาํเนินการเพื่อเตรียม
ประกอบกิจการอนัเป็นเหตุให้ตอ้งมีการซ้ือสินคา้หรือรับบริการท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 
เช่น การก่อสร้างโรงงาน การสร้างอาคารสาํนกังานหรือการติดตั้งเคร่ืองจกัร ใหผู้ป้ระกอบการมีสิทธิ
ยืน่คาํขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไดภ้ายในกาํหนด 6 เดือนก่อนวนัเร่ิมประกอบกิจการขายสินคา้หรือ
ใหบ้ริการ 
 2.  ผูป้ระกอบการท่ีมีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องยื่นคาํขอจดทะเบียนภาษี-
มูลค่าเพ่ิมภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีมูลค่าของฐานภาษี (รายรับ) เกินกวา่ 1.8 ลา้นบาทต่อปี 
 3.  สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมของผูป้ระกอบการใหย้ื่น
คาํขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานท่ีดงัต่อไปน้ี 
 
การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่ 

1.  ผูมี้หนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอตัราร้อยละ 10 (ปัจจุบนัอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมลดลง
เหลืออตัราร้อยละ 7.0 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบบัท่ี 440) พ.ศ.2548 มีผลใช้บงัคบัจนถึงวนัท่ี 30 
กันยายน  2550) หรือผู ้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ  0 โดยคํานวณ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากภาษีขายหักดว้ยภาษีซ้ือในแต่ละเดือนภาษี ทั้งนั้น ไม่ว่าผูป้ระกอบการดงักล่าวจะ
ประกอบการในรูปแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามญักองมรดก บริษทัหรือห้าง
หุน้ส่วนนิติบุคคล องคก์ารของรัฐบาล หรือนิติบุคคลในรูปแบบใด ๆกต็าม 
 2.  แบบแสดงรายการท่ีใชใ้นการยืน่ 
 (1)  แบบ ภ.พ. 01 แบบคาํขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 (2)  แบบ ภ.พ. 02 แบบคาํขอยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือรวมกนั 
  (3)  แบบ ภ.พ. 02.1 แบบคาํขอยกเลิกการยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมกนั 
 (4)  แบบ ภ.พ. 04 แบบคาํขอรับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 (5)  แบบ ภ.พ. 08 แบบคาํขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 (6)  แบบ ภ.พ. 09 แบบคาํขอแจง้เปล่ียนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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 (7)  แบบ ภ.พ. 30 ใช้สําหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม โดย
คาํนวณ ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากภาษีขายหกัดว้ยภาษีซ้ือในแต่ละเดือนภาษี กรณีเดือนภาษีใดมีจาํนวนภาษี
ซ้ือมากกว่าภาษีขาย ผูป้ระกอบการจะได้รับคืนภาษี และสามารถใช้แบบ ภ.พ.30 น้ีเป็นคาํขอคืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(8)  แบบ ภ.พ. 30.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีปรับปรุงภาษีซ้ือท่ีเฉล่ีย
ตามส่วนของรายได ้
 (9)  แบบ ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ในกรณีปรับปรุงภาษีซ้ือท่ีเฉล่ีย
ตามส่วนของการใชพ้ื้นท่ีอาคาร 
 (10)  แบบใบขนสินคา้ขาเขา้ ใชส้าํหรับผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมผูน้าํเขา้ ไม่ว่าจะ
เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนหรือไม่กต็ามกฎหมายวา่ดว้ยศุลกากร 
  (11)  แบบ ภ.พ.36 ใชส้าํหรับผูมี้หนา้ท่ีส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  ผูจ่้ายค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการใหแ้ก่ 
 - ผูป้ระกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัร ซ่ึงไดเ้ขา้มาประกอบกิจการขายสินคา้
หรือใหบ้ริการในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว และไม่จดภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นการชัว่คราว หรือ 
 - ผู ้ประกอบการท่ีได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้ นใน
ราชอาณาจกัร 
 (ข)  ผูรั้บโอนสินคา้หรือผูรั้บโอนสิทธิในบริการท่ีไดเ้สียภาษีมูลค่าเพ่ิมไปแลว้ใน
อตัราร้อยละ 0 ไดแ้ก่ การรับโอนสินคา้หรือรับโอนสิทธิในบริการ ท่ีไดมี้การขายหรือให้บริการกบั
องคก์ารสหประชาชาติ ทบวงการชาํนญัพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอคัรราชทูตสถานทูต สถาน
กงสุลใหญ่ สถานกงสุล ทั้งน้ีเฉพาะการขายสินคา้หรือบริการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนด 
 (ค)  ผูท้อดตลาดซ่ึงขายทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการจดทะเบียน 
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การเร่ิมก่อตั้งบริษัทจําลอง 
  

 การดาํเนินงานการจัดตั้งบริษัท 

 1. ตอ้งมีผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป เขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือบริคณห์สนธิข้ึน แลว้ไปจด

ทะเบียน 

         2. เม่ือไดจ้ดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการตอ้งจดัใหหุ้น้ของบริษทัท่ีจะ

ตั้งข้ึนนั้นมีผูเ้ขา้ช่ือจองซ้ือหุน้จนครบ 

          3. ดาํเนินการประชุมตั้งบริษทั โดยตอ้งส่งคาํบอกกล่าวนดัประชุมใหผู้จ้องทราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม 

         4. เม่ือไดป้ระชุมตั้งบริษทั และท่ีประชุมไดแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทัแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการตอ้ง

มอบหมายกิจการใหก้รรมการบริษทัรับไปดาํเนินการต่อไป 

          5. กรรมการบริษทัเรียกใหผู้เ้ร่ิมก่อการและผูจ้องหุน้ชาํระค่าหุน้อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ

มูลค่าหุน้ (ทุนของบริษทัจะแบ่งเป็นก่ีหุน้กไ็ดแ้ต่ตอ้งไม่ตํ่ากวา่หุน้ละ 5 บาท) 

          6. เม่ือไดรั้บเงินค่าหุน้แลว้ กรรมการตอ้งไปจดทะเบียนเป็นบริษทัภายใน 3 เดือน ภายหลงั

จากการประชุมตั้งบริษทั 

          7. ในการจดัตั้งบริษทั ถา้ไดด้าํเนินการทุกขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีผูเ้ร่ิมก่อ

การจดัทาํหนงัสือบริคณห์สนธิกรรมการจะจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษทั

ไปพร้อมกนัภายในวนัเดียวกไ็ด ้

                    7.1 จดัใหมี้ผูเ้ขา้ช่ือหุน้ครบตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีบริษทัจะจดทะเบียน 

                    7.2 ประชุมจดัตั้งบริษทั เพื่อพิจารณากิจการต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

มาตรา 1108 โดยมีผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ทุกคนเขา้ร่วมประชุม และผูเ้ร่ิมก่อการ และผูช่ื้อซ้ือ

หุน้ทุกคน ใหค้วามเห็นชอบในกิจการท่ีไดป้ระชุมกนันั้น 

                    7.3 ผูเ้ร่ิมก่อการไดม้อบกิจการทั้งปวงใหแ้ก่กรรมการบริษทั 

                    7.4 กรรมการไดเ้รียกใหผู้เ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ ใชเ้งินค่าหุน้ โดยจะเรียกคร้ังเดียวเตม็มูลค่า

หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ ตามมาตรา 1110 วรรคสองกไ็ดแ้ละผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ทุกคนไดช้าํระเงิน

ค่าหุน้เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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วธีิการจดทะเบียน มีขั้นตอนดงันี ้

          1.  ในกรณีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั ใหผู้เ้ร่ิมก่อการหรือ

กรรมการของบริษทัจะตอ้งขอตรวจและจองช่ือบริษทัเสียก่อนวา่ช่ือท่ีจะใชน้ั้นจะซํ้ าหรือคลา้ยกบัคน

อ่ืนท่ีจดทะเบียนไวก่้อนหรือไม่ เม่ือจองช่ือไดแ้ลว้จะตอ้งขอจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ ภายใน 

30 วนั 

      2.  ซ้ือคาํขอและแบบพิมพจ์ากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือสาํนกังานบริการจดทะเบียน

ธุรกิจทั้ง 7 แห่ง หรือสาํนกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดั 

          3.  จดัทาํคาํขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาํขอยืน่ต่อนายทะเบียนเพ่ือตรวจพิจารณา 

          4.  ชาํระค่าธรรมเนียมตามใบสัง่ของเจา้หนา้ท่ี 

          5.  ถา้ประสงคจ์ะไดห้นงัสือรับรองรายการในทะเบียน ใหย้ืน่คาํขอและชาํระค่าธรรมนิยม

ต่อเจา้หนา้ท่ี 

          6.  รับใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนและหนงัสือรับรองรายการในทะเบียนได ้
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ประเภทของห้อง 
 

      บริษัท บวิตีฟ้ลู สปา จาํกดั 
  Beautiful Spa Company Limited 

   212 ม. 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ ถ.รัตนราช จ.สมุทรปราการ 10560 
 

   ห้องนวด 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวด 2 ชม.ราคาชม.ละ 200 บาท  
ทุกวนัองัคาร จะลด 5% 
แถมฟรีนวดสมุนไพร 1 ชุด 

นวด 2 ชม.ราคา ชม.ละ 150 บาท 
 ทุกวนัจนัทร์ จะลด10%  
 แถมฟรีสปาเทา้ 30 นาที 

ห้องนวด 102 
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   ห้องนวด 103 

 

ห้องนวด 104 

 

 

 

นวด 2 ชม.ราคาชม.ละ 250 บาท  
ทุกวนัพธุ จะลด 5%  
แถมฟรีนวดนํ้ามนั 30 นาที. 

นวด 2 ชม.ราคาชม.ละ 300 บาท 
ทุกวนั พฤหสับดี จะลด 5%  
แถมฟรีนวดประคบสมุนไพร 
30 นาที 

ห้องนวด 105 

นวด 2 ชมราคาชม.ละ 350 บาท  
ทุกวนัศุกร์ จะลด 5%  
แถมฟรีนวดประคบสมุนไพร 30 นาที 
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ห้องนวด 106 

นวด 2 ชม.ราคาชม.ละ 400 บาท  
แถมฟรีนวดนํ้ ามนั 1 ชม. และประคบ
สมุนไพรอีก 30 นาที 

ห้องนวด 107 

นวด 2 ชม.ชม.ละ 450 บาท  
แถมฟรีนวดนํ้ามนั 1 ชม. 
นวดประคบสมุนไพรอีก 30 นาที 
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การจัดทาํบญัชีตามวงจรบัญชี 
 

หลกัการบันทกึบญัชี 

 การบนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต หรือดา้นซ้ายของบญัชีเพ่ือบนัทึกการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง และ

การบนัทึกบญัชีทางดา้นเครดิต หรือดา้นขวาของบญัชี เพ่ือบนัทึกการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง โดยอยู่บน

หลกัการแนวคิดทางการบญัชีสมการบญัชี และ หลกัการบญัชีคู่อนัจะนาํไปสู่ผลการวิเคราะห์รายการ

คา้ และการบนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต และดา้นเครดิตในท่ีสุด 

 บญัชี (account) จึงเป็นท่ีจดบนัทึกรายการเพิ่มข้ึน และลดลงของสินทรัพยห์น้ีสิน หรือส่วน

ของเจา้ของ โดยจาํแนกเป็น บญัชีเงินสด บญัชีลูกหน้ีบญัชีเจา้หน้ีบญัชีรายไดค่้าบริการ บญัชีเงินเดือน 

เป็นตน้ สาํหรับรูปแบบของบญัชีเป็นรูปตวัทีเรียกวา่ บญัชีรูปตวัที ซ่ึงมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ ช่ือ

บญัชี ดา้นซา้ยเรียกวา่ ดา้นเดบิต และดา้นขวาเรียกวา่ ดา้นเครดิต แสดงไดด้งัน้ี 

ช่ือบญัชี 

ดา้นซา้ย หรือดา้นเดบิต 
(left or debit side) 
ดุลดา้นเดบิต 

(debit balance) 

ดา้นขวา หรือดา้นเครดิต 
(right or credit side) 

ดุลดา้นเครดิต 
(credit balance) 

  

 บญัชีรูปตวัที เป็นบญัชีมาตรฐาน ช่วยใหเ้ขา้ใจถึงผลกระทบของรายการคา้ท่ีมีต่อบญัชีแต่ละ

รายการเพ่ือบนัทึกการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงทางดา้นเดบิต หรือดา้นเครดิตของแต่ละบญัชีและผลรวมของ

แต่ละด้าน เม่ือนํามาเปรียบเทียบกันจะได้ยอดคงเหลือ ถ้าคงเหลือด้านเดบิต หรือ ดุลด้านเดบิต 

หมายถึงยอดรวมดา้นเดบิตสูงกว่าดา้นเครดิต และถา้มียอดคงเหลือด้านเครดิต หรือ ดุลดา้นเครดิต 

หมายถึงยอดรวมดา้นเครดิตสูงกวา่ดา้นเดบิต 
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วงจรบญัชี 

 สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (2538, หนา้ 5) เรียกวงจรบญัชี 

(accounting cycle) วา่ “วฏัจกัรทางการบญัชี” คือ ลาํดบัขั้นตอนทางการบญัชีเร่ิมจากการบนัทึกรายการ

บญัชีท่ีเกิดข้ึน จนถึงการเสนอรายงานทางการเงินของรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึงๆซ่ึงมีลาํดบัขั้นตอน 

ดงัน้ี 

 1.  การวิเคราะห์รายการคา้ 

 2.  บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

 3.  การผา่นรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภท 

 4.  จดัทาํงบทดลอง 

 5.  จดัทาํกระดาษทาํการ 

 6.  บนัทึกรายการปรับปรุง 

 7.  ปิดบญัชี 

 8.  จดัทาํงบการเงิน 

 จากวงจรบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้นกับญัชีมองเห็นภาพรวมของกระบวนการปฏิบติัใน

ทางการบญัชีทั้งหมด ทั้งน้ีการจดัทาํกระดาษทาํการจะทาํหรือไม่ก็ได ้เน่ืองจากกระดาษทาํการเป็น

เพียงเคร่ืองมือช่วยในการทาํงบการเงินใหส้ะดวกและง่ายข้ึนเท่านั้น 

 

 รายการค้า 

 หมายถึง รายการท่ีกิจการนาํมาบนัทึกบญัชีเพ่ือเป็นขอ้มูลในการจดัทาํงบการเงินต่าง ๆซ่ึง

ทางการบญัชีเรียกว่ารายการทางบญัชีเป็นเหตุการณ์ท่ีทาํให้เกิดการโอนหรือการแลกเปล่ียนระหว่าง

หน่วยของบญัชีหรือบุคคลท่ีมีผลต่อ สินทรัพยห์น้ีสินและส่วนของเจา้ของทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมข้ึนและลดลง 

 อธิบายไดว้า่รายการคา้นั้นเป็นรายการทางบญัชี มีการเคล่ือนยา้ยระหวา่งบญัชีถึงบุคคลอ่ืน ๆ 

ดว้ยซ่ึงการบนัทึกนั้นจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของบญัชีโดยตรงไม่วา่จะเป็นสินทรัพยห์น้ีสินและ

ส่วนของเจา้ของ ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งไรกต็ามจะมีการเพิ่มข้ึนหรือว่าสดลงจะทาํใหย้อด

ทั้งสองในสมการบญัชีนั้นมีความสมดุลกนัทั้งสองฝ่ังแต่ในรายการบญัชีนั้นอาจจะไม่เท่ากนัก็ได้

อยา่งเช่นจะมีการบนัทึกทางดา้นสินทรัพย ์2 รายการและบนัทึกทางดา้นส่วนของเจา้ของรายการเดียว 
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 รายการค้านั้ นมีความสําคัญเพราะว่าเป็นการรวบรวมผลการดําเนินการของกิจการใน

เบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะทาํการวิเคราะห์รายการบญัชี สาํหรับรายการบญัชีนั้นจะเป็นการบญัชีทุกเหตุการณ์

ต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจสามารถท่ีจะกระทบต่อเงินมีการเปล่ียนแปลงในงบแสดงฐานะ

การเงิน อยา่งเช่น การนาํเงินมาลงทุนเป็นการทาํใหสิ้นทรัพยน์ั้นเพ่ิมข้ึน และทาํใหส่้วนของเจา้ของนั้น

เพ่ิมข้ึนเช่นกนัดงัจากท่ีเราไดศึ้กษาทางดา้นสมการบญัชีมาแลว้ การไดรั้บค่าสินคา้หรือว่าบริการก็จะ

ทาํใหสิ้นทรัพยเ์พ่ิมข้ึนและส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึนเช่นกนันั้นกคื็อตวัอยา่งรายการท่ีมีผลทาํใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงทางบญัชีของกิจการแต่ถา้ไม่มีผลเก่ียวขอ้งกบักิจการเช่นพนงังานยมืเงินกนัเองหรือวา่เอา

เงินเดือนตวัเองท่ีไดรั้บไปแลว้ซ้ือนํ้ ามนัรถส่วนตวัก็ไม่ใช่รายการคา้เพราะไม่มีผลกระทบทางดา้น

บญัชีของกิจการเป็นแค่ของส่วนตวั 

 เพราะฉะนั้นรายการตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการทางตรงสามารถท่ีจะวดัตีเป็นมูลค่าหน่วย

เงินตราในทางธุรกิจมีการโอนถ่ายหรือวา่เปล่ียนแลงของหน่วยบญัชีของทั้งสองและมีความสมดุล 

 

ประเภทของสมุดบัญชี 

 สมุดบัญชีใช้บันทึกรายการค้า และแยกประเภทรายการท่ีจดบันทึกให้เป็นหมวดหมู่ท่ี

เหมาะสม จาํแนกสมุดบญัชีออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สมุดบญัชีขั้นตน้ และ สมุดบญัชีขั้นปลาย 

  

 1.  สมุดบญัชีขั้นต้น 

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

รายการคา้ท่ีผ่านการวิเคราะห์รายการคา้แลว้ เป็นการบนัทึกรายการเป็นอนัดบัแรกโดยเรียงลาํดบัตาม

เวลาก่อนหลงัของรายการท่ีเกิดข้ึน สมุดรายวนั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  1.1  สมุดรายวนัเฉพาะ (special journal) เป็นสมุดท่ีใชบ้นัทึกรายการคา้ขั้นตน้ต่าง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนเป็นประจาํ หรือเกิดซํ้ ากนัเป็นจาํนวนมาก สมุดรายวนประเภทน้ี ไดแ้ก่ 

    1.1.1 สมุดรายวนัซ้ือ (purchase journal) ใชบ้นัทึกรายการซ้ือเช่ือ 

    1.1.2 สมุดรายวนัขาย (sale journal) ใชบ้นัทึกรายการขายเช่ือ 

    1.1.3 สมุดรายวนัส่งคืน (purchase returns journal) ใชบ้นัทึกรายการส่งคืนสินคา้ท่ี

ซ้ือเป็นเงินเช่ือ 

     1.1.4 สมุดรายวนัรับคืน (sale returns journal) ใชบ้นัทึกรายการรับคืนสินคา้ท่ีขาย

เป็นเงินเช่ือ 
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    1.1.5 สมุดรายวนัรับเงิน (cash receipts journal) ใชบ้นัทึกรายการรับเงินสด 

    1.1.6 สมุดรายวนัจ่ายเงิน (cash payment journal) ใชบ้นัทึกรายการจ่าย 

เงินสด 

    1.1.7 สมุดเงินสด (cash book) ใชบ้นัทึกรายการเงินสดรับ และเงินสดจ่าย ในกรณี

บางกิจการใชส้มุดเงินสดเพียงเล่มเดียว 

   1.2  สมุดรายวนัทัว่ไป (general journal) เป็นสมุดท่ีใชบ้นัทึกรายการคา้ 

ต่าง ๆ ขั้นตน้ท่ีไม่อาจบนัทึกในสมุดรายวนัเฉพาะไดห้รือกรณีกิจการไม่มีสมุดรายวนัเฉพาะ จะใช้

สมุดรายวนัทัว่ไป บนัทึกรายการคา้ทุกรายการ สาํหรับรายการท่ีนาํมาบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไปแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

    1.2.1 รายการเปิดบญัชีเพ่ือบนัทึกรายการเม่ือลงทุนคร้ังแรกของกิจการหรือบนัทึก

ยอดยกมาของบญัชีสินทรัพยห์น้ีสิน และส่วนของเจา้ของ ในวนัเร่ิมงวดบญัชีใหม่ 

    1.2.2 รายการคา้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั สาํหรับกรณีไม่มีสมุดรายวนัเฉพาะไว้

สาํหรับรายการนั้น ๆ 

    1.2.3 รายการปรับปรุงบญัชีและรายการปิดบญัชี 

 

สมุดรายวนัทัว่ไป 

ปี 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 
        

 

ตารางท่ี 1 
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  การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

  การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป มีขั้นตอนการบนัทึกรายการ ดงัน้ี 

  1.  วิเคราะห์รายการคา้ท่ีนาํมาบนัทึกว่าเดบิตหรือเครดิตบญัชีอะไรบา้งดว้ยจาํนวนเงิน

เท่าไรแลว้ตรวจสอบว่าจาํนวนเงินรวมดา้นของบญัชีดา้นเดบิตเท่ากบัจาํนวนเงินรวมของบญัชีดา้น

เครดิต 

  2.  บนัทึกวนัเดือนปีท่ีเกิดรายการในช่องวนัท่ี โดยปีเขียนไวส่้วนบนสุดของช่อง บรรทดั

ต่อมาเขียนเดือน และวนัท่ี ตามลาํดบั การบนัทึกรายการต่อ ๆ ไป ไม่ตอ้งเขียน ปีเดือนท่ี ซํ้ า ๆ หรือ

วนัท่ีซํ้ ากนัอีก เวน้แต่ข้ึนเดือนใหม่ หรือวนัใหม่ 

  3.  ในช่องรายการ ให้เขียนช่ือบญัชีด้านเดบิตชิดกบัช่องวนัท่ี เขียนจาํนวนเงินไว ้ใน

บรรทดัเดียวกนัในช่องเดบิต ถา้มีบญัชีดา้นเดบิตมากกว่า 1 บญัชีใหเ้ขียนเรียงใหต้รงกนัในบรรทดัถดั

มา 

  4.  เขียนช่ือบญัชีดา้นเครดิตในบรรทดัถดัมา เยื้องไปทางขวาและถา้มีบญัชี ดา้นเครดิต

มากกวา่ 1 บญัชี ใหเ้ขียนเรียงลาํดบัในบรรทดัต่อมา 

  5.  เขียนคาํอธิบายรายการอยา่งยอ่ในบรรทดัถดัมา โดยใหมี้ใจความครอบคลุมถึงมูลเหตุ

ของรายการนั้นอยา่งสมบูรณ์และเขียนใหชิ้ดเสน้ช่องวนัท่ี 

  6.  ขีดเส้นคัน่รายการในบรรทดัถดัมาในช่องรายการ เพ่ือแสดงว่าไดบ้นัทึกรายการนั้น

เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

     

 2. สมุดบัญชีขั้นปลาย 

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

บนัทึกรายการท่ีผ่านมาจากสมุดรายวนั เพ่ือจาํแนกเป็นบญัชีประเภทต่าง ๆ และจดัเป็นหมวดหมู่เพ่ือ

สะดวกต่อการนาํขอ้มูลมาจดัทาํงบการเงินต่อไป เสนีย ์พวงยาณี (2548, หนา้ 86) ไดก้ล่าวไวว้่า สมุด

บญัชีแยกประเภท มีอยู ่2 ชนิด ดงัน้ี 

  2.1  สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป (general ledger) เป็นสมุดบญัชีเล่มหลกัของกิจการท่ี

ใชบ้นัทึกรายการท่ีผา่นมาจากสมุดบญัชีขั้นตน้(สมุดรายวนั) และเป็นท่ีรวบรวมของบญัชีแยกประเภท

สินทรัพยบ์ญัชีแยกประเภทหน้ีสิน บญัชีแยกประเภทส่วนของเจา้ของ บญัชีแยกประเภทรายได ้และ

บญัชีแยกประเภทค่าใชจ่้าย 
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  การบนัทึกรายการในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

  เม่ือบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนในสมุดบญัชีขั้นตน้ หรือสมุดรายวนัแลว้ ขั้นตอนต่อไป คือ 

การบนัทึกรายการในสมุดบญัชีแยกประเภท โดยการผ่านบญัชี (posting) จากสมุดรายวนัไปยงัสมุด

บญัชีแยกประเภททัว่ไป 

   1.  การผา่นบญัชี 

        การผ่านบญัชีเป็นขั้นตอนการผ่านรายการจากสมุดรายวนัไปยงัสมุดบญัชีแยก

ประเภททัว่ไปตามแต่ละช่ือบญัชีท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นสมุดรายวนั วิธีการผ่านบญัชีสําหรับแต่ละบญัชีมี

ขั้นตอน ดงัน้ี 

    1.1.  เขียนช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชีหรือรหสับญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการเปิดตามผงั

บญัชี 

    1.2.  ลงวนัท่ีและลงจาํนวนเงินทางดา้นเดบิตตามจาํนวนเงินท่ีลงดา้นเดบิตของ

บญัชีช่ือเดียวกนัท่ีลงไวใ้นสมุดรายวนั 

    1.3.  ใสช่ือบญัชีท่ีอยูด่า้นตรงกนัขา้มในช่องรายการ 

    1.4.  ใส่เลขท่ีหนา้ของสมุดรายวนัท่ีบนัทึกรายการนั้นลงในช่องหนา้บญัชี 

    1.5.  ลงเลขท่ีบญัชี (รหัสบญัชี) ของบญัชีแยกประเภท ลงในช่องเลขท่ีบญัชีใน

สมุดรายวนั ซ่ึงเป็นการบนัทึกไวเ้พ่ือไดท้ราบวา่ไดผ้า่นรายการบญัชีน้ีแลว้ 

    1.6.  เปิดบญัชีแยกประเภทดา้นเดบิตจนครบ แลว้เปิดบญัชีดา้นเครดิตทีละบญัชี

ในลกัษณะเดียวกนั เพียงแต่จะนาํจาํนวนเงินท่ีลงไวด้า้นเครดิตในสมุดรายวนัไปลงในช่องจาํนวนเงิน

ดา้นเครดิตในบญัชีแยกประเภท 

   2. การหายอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

เม่ือผา่นรายการทุกรายการจากสมุดรายวนัไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปเรียบร้อยแลว้ขั้นตอนต่อไป 

คือ การคาํนวณยอดคงเหลือหรือยอดดุลของทุกบญัชีในสมุดบญัชีแยกประเภท ดว้ยดินสอ (pencil 

footing)และนาํยอดดุลของทุกบญัชีไปจดัทาํงบทดลองซ่ึงผลรวมของยอดคงเหลือของทุก ๆ บญัชีท่ีอยู่

ดา้นเดบิตตอ้งเท่ากบัผลรวมของยอดคงเหลือของทุก ๆ บญัชีท่ีอยูด่า้นเครดิต 
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       วิธีการคาํนวณหายอดดุลของบญัชีแยกประเภท 

       2.1 รวมยอดเงินด้านเดบิตแลว้เขียนผลรวมด้วยดินสอในบรรทดัถดัมาของช่อง

จาํนวนเงินดา้นเดบิต 

       2.2  รวมยอดเงินดา้นเครดิตแลว้เขียนผลรวมนั้นดว้ยดินสอในบรรทดัถดัมาของ

ช่องจาํนวนเงินดา้นเครดิต 

        2.3  หาผลต่างของผลรวม ทั้งด้านเดบิต และด้านเครดิต เขียนจาํนวนสุทธิด้วย

ดินสอลงช่องรายการของด้านท่ีมียอดรวมมากกว่าถา้ผลรวมด้านเดบิตมากกว่าผลรวมด้านเครดิต 

เรียกว่า บญัชีมียอดดุลดา้นเดบิต (debit balance) และถา้ผลรวมดา้นเครดิตมากกว่าผลรวมดา้นเดบิต 

เรียกวา่ บญัชีมียอดดุลดา้นเครดิต (creditbalance) 

       2.4  ยอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททัว่ไป ตามปกติจะ

ปรากฏยอดดุลทางดา้นเดบิต หรือเครดิต สรุปไดด้งัน้ี 

      2.4.1  บญัชีสินทรัพย ์ มียอดดุลทางดา้นเดบิต 

      2.4.2  บญัชีหน้ีสิน  มียอดดุลทางดา้นเครดิต 

     2.4.3  บญัชีส่วนของเจา้ของ  มียอดดุลทางดา้นเครดิต 

      2.4.4  บญัชีรายได ้ มียอดดุลทางดา้นเครดิต 

      2.4.5  บญัชีค่าใชจ่้าย  มียอดดุลทางดา้นเดบิต 

        2.5  กรณีบญัชีใดมีผลรวมดา้นเดบิตเท่ากบัผลรวมดา้นเครดิต แสดงว่าไม่มียอด

คงเหลือ ควรเขียนเลข “0” ไวท้างดา้นยอดดุลปกติของบญัชีประเภทนั้นดว้ยดินสอ 

  รูปแบบของบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

    

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

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต ปี 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนั   บาท สต. เดือน วนั    บาท สต. 

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

ตารางท่ี 2 
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   (1)  ช่อง “วนั เดือน ปี” ใชบ้นัทึกวนั เดือน ปีท่ีรายการคา้นั้นเกิดข้ึนตามลาํดบั

ก่อนหลงั 

   (2)  ช่อง “รายการ” ใชบ้นัทึกช่ือบญัชีท่ีอยูด่า้นตรงขา้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

    (3)  ช่อง“หนา้บญัชี” ใชบ้นัทึกการอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาของรายการวา่มาจากสมุดบญัชี

ขั้นตน้เล่มใด หนา้อะไรและกลบัไปบนัทึกเลขท่ีบญัชีท่ีช่องเลขท่ีบญัชีในสมุดบญัชีขั้นตน้ 

    (4)  ช่อง “จาํนวนเงิน” ใชบ้นัทึกจาํนวนเงินในดา้นเดบิต หรือดา้นเครดิต ตามดา้น 

และจาํนวนเงินท่ีผา่นมาจากสมุดบญัชีขั้นตน้ 

 

  2.2  สมุดบญัชีแยกประเภทย่อย (subsidiary ledger) เป็นสมุดบญัชี แยกประเภท ท่ีช่วย

แสดงรายละเอียดมากข้ึน ประกอบดว้ย 

  2.2.1  สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยเจ้าหน้ี (account payable ledger) เป็นสมุดบัญชี

แสดงรายละเอียดเจา้หน้ีเป็นรายบุคคล สามารถรวบรวมรายละเอียดเจา้หน้ีรายบุคคลทั้งหมด ซ่ึงจะมี

ยอดรวมเท่ากบับญัชีเจา้หน้ีการคา้ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

  2.2.2  สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยลูกหน้ี (accounting receivable ledger) เป็นสมุด

บญัชีแสดงรายละเอียดลูกหน้ีเป็นรายบุคคล สามารถรวบรวมรายละเอียดลูกหน้ีรายบุคคลทั้งหมด ซ่ึง

จะมียอดรวมเท่ากบับญัชีลูกหน้ีการคา้ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป  
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 งบทดลอง 

 งบทดลอง (trail balance) หมายถึง รายงานท่ีแสดงยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภททัว่ไป

ทุกบญัชีของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง ทั้งน้ีเพ่ือแสดงว่าการบนัทึกรายการบญัชีทั้งดา้นเดบิต และดา้น

เครดิตของบญัชีต่าง ๆ เป็นไปตามหลกัการบญัชีคู่และยงัเป็นการช่วยในการจดัทาํงบการเงินของแต่ละ

งวดบญัชี 

รูปแบบงบทดลอง 

ช่ือกิจการ 

งบทดลอง 

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

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

      

 

ตารางท่ี 3 

 

  

 1.  ประโยชนข์องงบทดลอง 

 งบทดลอง ซ่ึงประกอบดว้ย บญัชีสินทรัพย ์บญัชีหน้ีสิน บญัชีส่วนของเจา้ของ บญัชีรายได้

และบญัชีค่าใชจ่้าย โดยบญัชีสินทรัพยแ์ละบญัชีค่าใชจ่้ายจะมียอดดุลอยูด่า้นเดบิต สาํหรับบญัชีหน้ีสิน 

บญัชีส่วนของเจา้ของและบญัชีรายไดจ้ะมียอดดุลอยูด่า้นเครดิต ผลรวมของดา้นเดบิตจะตอ้งเท่ากบั

ผลรวมของดา้นเครดิต ซ่ึงงบทดลองจะช่วยใหเ้ห็นภาพรวมของรายการบญัชีทั้งหมด ซ่ึงสามารถสรุป

ประโยชน์ของงบทดลอง ไดด้งัน้ี 

      1.1  ช่วยพิสูจน์วา่การบนัทึกบญัชีหรือการผา่นบญัชีไดท้าํถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีคู่ 

      1.2  สามารถตรวจสอบไดว้า่เกบ็ยอดดุลของทุกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่ 

       1.3  ช่วยใหก้ารหาท่ีผิดพลาดของการทาํบญัชีง่ายข้ึน 

       1.4  ทาํใหก้ารจดัทาํงบการเงินง่าย สะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน  
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 2.  ขั้นตอนในการจดัทาํงบทดลอง 

  การจดัทาํงบทดลองมีขั้นตอน ดงัน้ี 

  2.1.  เขียนช่ือกิจการ วนั เดือน ปีท่ีจดัทาํงบทดลอง 

  2.2.  เขียนช่ือบัญชีเรียงลําดับบัญชีสินทรัพย์ หน้ีสิน  ส่วนของเจ้าของ รายได้ และ

ค่าใชจ่้าย 

  2.3.  เขียนเลขท่ีบญัชีหรือรหสับญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี 

  2.4.  ใส่จาํนวนเงินของทุกบญัชีท่ีมียอดดุลอยูด่า้นเดบิตลงในช่องเดบิต และใส่จาํนวน

เงินของทุกบญัชีท่ีมียอดดุลอยูด่า้นเครดิตลงในช่องเครดิต 

  2.5.  รวมยอดเงินดา้นเดบิต และดา้นเครดิตในงบทดลอง ซ่ึงผลรวมของจาํนวนเงินทั้ง

สองดา้นตอ้งเท่ากนั 

 

 กระดาษทาํการ (WorkSheet)  

 กระดาษทาํการ หมายถึง แบบฟอร์มซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัเตรียมทาํงบการเงินให้

สะดวก รวดเร็ว และไม่ผิดพลาดโดยกระดาษทาํการจะมีดว้ยกนัหลายชนิด เช่น ชนิด 6 ช่อง  8 ช่อง 

หรือ 10 ช่อง เป็นตน้   

  

 ขั้นตอนการทาํกระดาษทาํการ  

1.  ส่วนหวัของกระดาษทาํการแบ่งเป็น 3 บรรทดั เขียนตามลาํดบัดงัน้ี 

               บรรทดัท่ี 1 เขียนช่ือกิจการ 

               บรรทดัท่ี 2 เขียนวา่ กระดาษทาํการ 

               บรรทดัท่ี 3 เขียนวา่ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีกระดาษทาํการแสดง 

              2.  นาํยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทหรือลอกงบทดลองท่ีไดจ้ดัทาํไวแ้ลว้มาแสดงใน

กระดาษทาํการช่องช่ือบญัชี ช่องเลขท่ีบญัชี       ช่องงบทดลอง แลว้รวมเงินช่องเดบิตและเครดิต ซ่ึงทั้ง 

2 ช่องจะตอ้งเท่ากนั 
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              3.  นาํจาํนวนเงินในช่องงบทดลองไปใส่ท่ีช่องงบกาํไรขาดทุน ช่องงบแสดงฐานะการเงิน 

ดงัน้ี 

                  3.1  บญัชีหมวดสินทรัพย ์ นาํไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นเดบิต  

                  3.2  บญัชีหมวดหน้ีสิน นําไปใส่ในช่อง  นําไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้น

เครดิต 

                  3.3  บญัชีหมวดส่วนของเจา้ของ (ทุน) นาํไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นเครดิต 

                  3.4  บญัชีหมวดส่วนของเจา้ของ (ถอนใชส่้วนตวั) นาํไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน 

ดา้นเดบิต 

                  3.5  บญัชีหมวดรายได ้นาํไปใส่ในช่องงบกาํไรขาดทุน ดา้นเครดิต 

                  3.6  บญัชีหมวดค่าใชจ่้าย นาํไปใส่ในช่องงบกาํไรขาดทุน ดา้นเดบิต 

              4.  รวมยอดเงินในช่องเดบิตและเครดิตของงบกาํไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน 

              5.  หาผลต่างระหวา่งช่องเดบิตและเครดิตของงบกาํไรขาดทุนถา้ยอดรวมดา้นเครดิตมากกวา่

ดา้นเดบิต ผลต่างก็คือกาํไรสุทธิให้เขียนจาํนวนเงินกาํไรสุทธิในช่องกาํไรขาดทุนดา้นเดบิตและใน

ช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นเครดิต ถา้ยอดรวมดา้นเดบิตมากกว่าดา้นเครดิตผลต่างก็คือขาดทุน

สุทธิ ใหเ้ขียนจาํนวนเงินในช่องงบกาํไรขาดทุนดา้นเครดิตและช่องงบแสดงฐานะการเงินดา้นเดบิต 

              6.  รวมยอดเงินในช่องงบกาํไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินดา้นเดบิตและดา้นเครดิต

จะตอ้งเท่ากนั  

    

 รูปแบบของกระดาษทาํการ 

          กระดาษทาํการมีหลายชนิด เช่น กระดาษทาํการ 6 ช่อง กระดาษทาํการ 8 ช่อง กระดาษทาํ

การ 10 ช่อง และกระดาษทาํการ 12 ช่อง จะเลือกใชแ้บบใดข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและความจาํ 

เป็นท่ีตอ้งใช ้ตามจาํนวนและลกัษณะความยุ่งยากของรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกิจการสําหรับ

รูปแบบท่ีนิยมใชก้นั ไดแ้ก่ กระดาษคาํตอบ 8 ช่อง และกระดาษคาํตอบ แบบ 10 ช่องเน่ืองจากสามารถ

ช่วยการจดัทาํงบการเงินกรณีท่ีกิจการมีรายการปรับปรุงบญัชี ณ วนัส้ินงวดดว้ย 
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รูปแบบของกระดาษทาํการ 8 ช่อง 

 

ช่ือกิจการ 

กระดาษทาํการ 

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

รายการ 
เลขท่ี 
บญัชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบกาํไรขาดทุน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

          

ตารางท่ี 4 

 

 การปรับปรุงรายการบัญชี (Adjusting  Entries)  

 ขั้นตอนในการบนัทึกรายการทางบญัชี ท่ีเร่ิมจากการบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป

หรือสมุดรายวนัเฉพาะ ผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป และบญัชีแยกประเภทย่อยรายตวั

ลูกหน้ี  รายตวัเจา้หน้ี หายอดคงเหลือในบญัชีต่าง ๆ  แลว้นาํมาจดัทาํงบทดลอง เพ่ือเตรียมท่ีจะจดัทาํ

งบแสดงฐานะการเงินต่อไปนั้น  ในวนัส้ินงวดบญัชีมกัจะมีบญัชีรายได้ ค่าใช้จ่ายสินทรัพย  ์หรือ

หน้ีสินบางรายการท่ีตวัเลขยงัไม่เป็นปัจจุบนัเน่ืองจากการคาบเก่ียวในการทาํดาํเนินงานระหว่างปีก่อน 

ปีปัจจุบนัและปีหน้า เพราะฉะนั้นก่อนจดัทาํงบแสดงฐานะการเงินตอ้งจดัทาํรายการปรับปรุงบญัชี 

เพ่ือใหไ้ดต้วัเลขท่ีถูกตอ้งเป็นของงวดปัจจุบนัจริงเท่านั้น 

 การปรับรายการท่ีบนัทึกในวนัส้ินงวดบญัชี เพ่ือแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีได้

บนัทึกไวใ้นระหวา่งงวดบญัชีใหถู้กตอ้ง ก่อนท่ีจะนาํยอดคงเหลือไปสรุปผลในงบกาํไรขาดทุน ในการ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายบางรายการมีผลกระทบต่อสินทรัพย ์และหน้ีสินของกิจการดว้ย 
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 1.  รายการปรับปรุงบญัชีจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การปรับปรุงบญัชีประเภทรายได้

และค่าใชจ่้าย และการปรับปรุงบญัชีประเภทสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  1.1  การปรับปรุงบญัชีแยกประเภทรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  ไดแ้ก่  

   1.1.1  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (Accrued  Expenses) 

    1.1.2  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (Prepaid  Expenses) 

      1.1.3  รายไดค้า้งรับ (Accrued  Income) 

      1.1.4  รายไดรั้บลวงหนา้ (Deferred  Income) 

  1.2  การปรับปรุงบญัชีประเภทสินทรัพย ์ ไดแ้ก่ 

    1.2.1  ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 

    1.2.2  หน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (Doubtful  Accounts and 

Allowance for Doubtful  Account) 

   1.2.3  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies  Used) 

  

  1.1  การปรับปรุงประเภทค่าใชจ่้ายและรายได ้

                  ค่าใช้จ่ายของกิจการเม่ือถึงกาํหนดการจ่ายค่าใช้จ่ายแลว้ แต่กิจการยงัไม่ได้ไปจ่ายงิน

อาจจะเน่ืองมาจากมีความไม่ลงตวัของเง่ือนไขการจ่ายเงิน เช่น ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ถึง

กาํหนดจ่าย ณ วนัท่ีกิจการปิดบญัชีปกติคือวนัท่ี 31  ธนัวาคม ของทุกปีจึงถือเป็นดอกเบ้ียคา้งจ่าย หรือ

ค่าสาธารณูปโภคซ่ึงกิจการใชป้ระโยชน์แลว้ แต่ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงินถือเป็นค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 

ในวนัส้ินปีจึงตอ้งทาํรายการปรับปรุงบญัชีโดยใชห้ลกัเกณฑพึ์งรับพึงจ่ายในการบนัทึกบญัชี 

   1.1.1  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (Accrued  Expenses) 

             คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนแลว้ในงวดบญัชีปัจจุบนัแต่ยงัไม่ไดจ่้ายเงิน กิจการจะ

จ่ายเงินในงวดบญัชีต่อไป ถือเป็นหน้ีสินของกิจการในงวดบญัชีปัจจุบนั จะตอ้งบนัทึกบญัชีโดยเดบิต

ค่าใชจ่้าย และเครดิตค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

   เดบิต   ค่าใชจ่้าย XX 

    เครดิต ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย XX  

    

 

 



80 
 

            1.1.2 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (Prepaid  Expenses) 

            คือ ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายในงวดบญัชีปัจจุบนัแต่ไดร้วมค่าใชจ่้ายของงวดบญัชีปีหน้า

ส่วนหน่ึงไวด้ว้ยจาํนวนท่ีใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนัถือเป็นค่าใชจ่้าย อีกจาํนวนหน่ึงจะใชป้ระโยชน์ใน

งวดบญัชีปีหน้าถือเป็นสินทรัพยเ์รียกว่า ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า การบนัทึกบญัชีสามารถบนัทึกได ้2 

กรณี ดงัน้ี 

            กรณีท่ี 1 บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้าย หลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุง

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

ครบสญัญา) 

   เดบิต   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้                        XX 

    เครดิต ค่าใชจ่้าย                                                      XX 

             

   กรณีท่ี 2  บนัทึกบญัชีเป็นสินทรัพย ์หลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุงเป็น

ค่าใชจ่้ายและระยะเวลานบัปีปัจจุบนั (ตั้งแต่วนัท่ีทาํสญัญา - วนัส้ินงวดบญัชี) 

   เดบิต   ค่าใชจ่้าย XX 

    เครดิต ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  XX   

  

    1.1.3 รายไดค้า้งรับ (Accrued  Income) 

          คือ รายได้ของกิจการท่ีเกิดข้ึนในงวดบัญชีปัจจุบนัแต่ยงัไม่ได้รับเงิน จึงตอ้ง

ปรับปรุงเป็นรายไดค้า้งรับ ถือเป็นสินทรัพยใ์นงวดบญัชีปัจจุบนั จะบนัทึกบญัชีโดย 

  เดบิต   รายไดค้า้งรับ XX 

    เครดิต รายได ้  XX   

 

                        1.1.4  รายไดรั้บล่วงหนา้ (Deferred  Income) 

     คือ รายไดท่ี้ไดรั้บมาแลว้ทั้งหมดในปีปัจจุบนั แต่ไดร้วมรายไดข้องปีหนา้ไวด้ว้ย 

จาํนวนท่ีเกิดข้ึนตามส่วนในปีปัจจุบนัถือเป็นรายได ้ส่วนอีกจาํนวนหน่ึงจะเกิดข้ึนในปีหน้าถือเป็น

หน้ีสินของกิจการ เรียกวา่ รายไดรั้บล่วงหนา้ การบนัทึกบญัชีสามารถบนัทึกได ้2 กรณี ดงัน้ี 
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            กรณีท่ี 1 บันทึกบัญชีเป็นรายได้ หลักการปรับปรุงบัญชี  วิธีน้ีต้องปรับปรุง

รายไดรั้บล่วงหนา้นบัระยะเวลาของปีหนา้ ( 1 ม.ค. 25X7 - วนัครบสญัญา ) 

   เดบิต   รายได ้ XX 

    เครดิต รายไดรั้บล่วงหนา้  XX 

 

           กรณีท่ี 2 บันทึกบญัชีเป็นหน้ีสิน หลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีต้องปรับปรุง

รายไดท่ี้เป็นของระยะเวลานบัปีปัจจุบนั (ตั้งแต่วนัท่ีทาํสญัญา - วนัส้ินงวดบญัชี) 

   เดบิต   รายไดรั้บล่วงหนา้ XX 

    เครดิต รายได ้  XX 

   

      1.2  การปรับปรุงบญัชีประเภทสินทรัพย ์

     1.2.1  การปรับปรุงค่าเส่ือมราคา (Depreciation) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของกิจการ 

ไดแ้ก่ อาคาร ท่ีดิน และอุปกรณ์ท่ีกิจการใชใ้นการดาํเนินงานจะเป็นสินทรัพยท่ี์มีอายกุารใชง้านเกิน

กว่า 1 ปี ดงันั้นมูลค่าหรือประโยชน์ในการใชง้านของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะลดลงไปทุกปี ยกเวน้

ท่ีดินเพราะถือว่าท่ีดินให้ประโยชน์แก่กิจการโดยไม่สามารถจาํกดัอายุได้ โดยปกติ เม่ือกิจการซ้ือ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะบนัทึกในบญัชีดว้ยราคาทุนรวมทั้งค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นในการท่ีจะทาํให้

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้นอยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านได ้

   การคิดค่าเส่ือมราคา ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองกนัโยทัว่ไปมีหลายวิธี แต่วิธีท่ีนิยม

กันโดยทั่วไป  คือวิธีเส้นตรง (Straight  Line  Method) ซ่ึงมีวิธีการคํานวณโดยพิจารณาปัจจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง 3 ประการ ดงัน้ี 

   1.  ราคาทุนของสินทรัพย ์(Cost) หมายถึง ราคาสินทรัพยท่ี์ซ้ือมาบวกดว้ยค่าใชจ่้าย

ต่าง ๆ ท่ีทาํใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านได ้

   2.  ราคาเศษซาก (Salvage) หมายถึง ราคาสุทธิของสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เม่ือหมดอายกุารใชง้านหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยน์ั้น 
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   3.  อายกุารใชง้านโดยประมาณ (Estimated  Useful Life) หมายถึง ระยะเวลาท่ีคาดว่า

จะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้น ซ่ึงอาจจะกาํหนดเป็นปีท่ีใชง้าน ชัว่โมงการทาํงาน หรือ

วิธีอ่ืนใดตามความเหมาะสมตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองกนัโดยทัว่ไป หรือตามท่ีกาํหนดในประมวล

รัษฎากร 

   วิธีการคาํนวณค่าเส่ือมราคา วิธีเส้นตรงมีดงัน้ี 

   ค่าเส่ือมราคาต่อปี      =                ราคาทุน                หรือ      ราคาทุน - ราคาซาก       

                                                                             อายกุารใชง้าน                          อายกุารใชง้าน        

   อาจจะกาํหนดเป็นร้อยละ (%) ของมูลค่าตน้ทุนก็ได ้เช่น คิดค่าเส่ือมราคาอาคาร 5% 

ต่อปี คิดค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์สาํนกังาน 20% ต่อปี เป็นตน้  

    

 1.2.2  การปรับปรุงหน้ีสงสยัจะสูญ (Doubtful  debts)  

                 โดยทัว่ไปธุรกิจส่วนใหญ่จะมีนโยบายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือเพ่ือเพ่ิมยอดขายให้

มากท่ีสุด แต่การขายสินคา้เป็นเงินเช่ือหรือการใหเ้ครดิตแก่ลูกคา้มากเกินไป มกัจะมีความเส่ียงในเร่ือง

การเรียกเก็บเงินไม่ได้ตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการ หากมี

ลูกหน้ีการคา้จาํนวนมากและหลงัจากติดตามทวง ถามหลายคร้ังแลว้ไม่สามารถเรียกเกบ็หน้ีไดกิ้จการ

สามารถตดัลูกหน้ีออกจากบญัชีเป็นหน้ีสูญ ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการได ้

                  นอกจากนั้นกิจการบางแห่งจะประมาณหน้ีสงสยัจะสูญไวใ้นบญัชีก่อนท่ีจะมีหน้ีสูญ

จริงเกิดข้ึนกส็ามารถทาํได ้ในการศึกษาเร่ืองน้ีมีบญัชีท่ีควรทราบเก่ียวกบัการปรับ ปรุงหน้ีสงสยัจะสูญ 

ดงัน้ี 

   1.  หน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful  debts) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได ้ถือ

เป็นบญัชีประเภทค่าใชจ่้ายของกิจการ 

   2.  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Account) หมายถึง จาํนวนเงินท่ี

กนัไวส้ําหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ถือเป็นบญัชีปรับมูลค่าสินทรัพย ์จะแสดงหักจาก

บญัชีลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

   3.  หน้ีสูญ (Bad  debt) หมายถึง ลูกหน้ีการคา้ของกิจการท่ีไดติ้ดตามทวงถามจนถึง

ท่ีสุดแลว้แต่ไม่ไดรั้บชาํระหน้ี จึงตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีถือเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ 
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            การประมาณหน้ีสงสยัจะสูญ กิจการคา้ท่ีมีการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือจาํนวนมาก ๆใน

แต่ละปี หรือสถาบนัการเงินท่ีใหเ้ครดิตเงินกูแ้ก่ลูกคา้เป็นจาํนวนมาก จะนิยมทาํการประมาณการหน้ี

สงสยัจะสูญเอาไวใ้นบญัชีทุก ๆ ปี ทั้งท่ียงัไม่มีหน้ีสูญเกิดข้ึนจริง เป็นการยดึหลกัความไม่ประมาทใน

การบริหารจดัการ และทั้งน้ีควรปฏิบติัตามกฎหมายทางภาษีอากรวา่ดว้ยเร่ืองของการตดัลูกหน้ีเป็นหน้ี

สูญตามประมวลรัษฎากรดว้ย การประมาณการหน้ีสงสยัจะสูญอาจทาํไดโ้ดย 

   1.  การประมาณหน้ีสงสยัจะสูญจากยอดขายเช่ือ หรือยอดขายรวมของกิจการ  

        เป็นวิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ โดยคาํนวณจากอตัราร้อยละของยอดขายเช่ือ

ประจาํปี โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงว่าในปีก่อนหนา้นั้นกิจการจะมีประมาณหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้หรือไม่ 

การใชวิ้ธีประมาณจากยอดขายเช่ือถือว่าลูกหน้ีการคา้เกิดข้ึนจากการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ จึงใชเ้ป็น

ฐานในการประมาณหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับงวด 

   2.  การประมาณหน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลูกหน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 

        เป็นวิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ โดยคาํนวณจากยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวด 

ดงันั้นยอดบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัส้ินปีจึงจะตอ้งมีจาํนวนเท่ากบัอตัราร้อยละของลูกหน้ี ณ 

วนัส้ินปี ดงันั้นการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญตามวิธีน้ีจึงตอ้งคาํนึงถึงบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีมี

ยอดยกมายกมาจากปีก่อน ๆ ดว้ย 

   การตดัจาํหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ  แบ่งเป็น 2 กรณี 

   1.  การตดัจาํหน่ายตรง (direct write off Method) เป็นการตดัจาํหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ี

สูญ ในกรณีท่ีกิจการมิไดท้าํการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีก่อนล่วงหนา้ เป็นลูกหน้ีท่ี

ทราบแน่นอนแลว้ว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงเป็นวิธีท่ีง่ายและสะดวกแต่เป็นวิธีท่ีไม่นิยมใช ้เพราะ

ระยะเวลาของการเกิดหน้ีสูญ อาจเป็นคนละงวดกบัยอดขายท่ีเกิดข้ึนกไ็ด ้จะบนัทึกบญัชีโดย 

   เดบิต   หน้ีสูญ XX 

    เครดิต  ลูกหน้ีการคา้  XX 

 

   2.  วิธีประมาณหน้ีสงสยัจะสูญเป็นค่าใชจ่้ายประจาํงวด (Allowance  Method) กิจการ

มีการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีแลว้ เม่ือมีการตดัจาํหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญออก

จากบญัชี การบนัทึกบญัชีจะตอ้งพิจารณาวา่เป็นตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากรหรือไม่ 

การบนัทึกบญัชีจะทาํได ้2 วิธีดงัน้ี 
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   (1)  การตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามประมวลรัษฎากร หมายถึง การตดัหน้ีสูญตามท่ี

กฎหมายภาษีอากร จะลงบญัชีโดยการบนัทึกการตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ และลดยอดบญัชีค่าเผื่อหน้ี

สงสยัจะสูญออกจากบญัชีทางดา้นเดบิต         

   เดบิต   หน้ีสูญ XX 

     เครดิต  ลูกหน้ีการคา้   XX 

    (บนัทึกการตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามกฎหมายภาษีอากร) 

   เดบิต   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ XX 

    เครดิต  หน้ีสงสยัจะสูญ  XX 

   (บนัทึกลดยอดบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) 

   (2)  กรณีตัดลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญไม่เป็นไปตามประมวลรัษฏากรหรือตัดเป็น

ค่าใชจ่้ายตามกฎหมายภาษีอากรไม่ไดก้็สามารถบนัทึกบญัชีไดต้ามหลกัเกณฑ์ทางบญัชีท่ีรับรองกนั

โดยทัว่ไปและเม่ือยืน่ชาํระภาษีอากรกจ็ะตอ้งปรับปรุงใหถู้กตอ้งตามประมวลรัษฎากร   

   1.2.3  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies  Used) 

                       วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies  Used) วสัดุส้ินเปลืองหรือวสัดุสาํนกังาน เป็น

สินทรัพยห์มุนเวียนของกิจการ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ผา้หมึกพิมพดี์ด ฯลฯ กิจการจะบนัทึกเขา้

ในบญัชีสินทรัพย ์เม่ือกิจการนาํออกไปใชจ้ะตอ้งทาํการปรับปรุงบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ เป็น

บญัชีวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป หรือวสัดุสาํนกังานใชไ้ป 

   การคาํนวณวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 

   วสัดุสาํนกังานตน้ปี                                      XXX                                         

   บวก ซ้ือวสัดุสาํนกังานระหวา่งปี                                                        XX             

                                                                                                          XXX              

   หกั วสัดุสาํนกังานคงเหลือปลายปี                                                             XX            

   วสัดุสาํนกังานใชไ้ป                                                                      XXX               

    

   จะบนัทึกบญัชีโดย 

   เดบิต   วสัดุสาํนกังานใชไ้ป XX 

    เครดิต  วสัดุสาํนกังาน  XX 
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งบการเงนิ 
 งบการเงิน (Financial Statement) คือ  งบท่ีแสดงผลการดําเนินงานของกิจการในรอบ
ระยะเวลาบญัชีหน่ึง และแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึง
ประกอบดว้ย งบกาํไรขาดทุนจะวดัผลการดาํเนินงานว่ามีกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเท่าใด ส่วนงบ
แสดงฐานะการเงินจะแสดงว่ากิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเท่าใด งบกาํไรขาดทุน 
และ งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงได ้2 แบบ คือแบบบญัชีและแบบรายงาน 
 
 ประเภทของงบการเงนิ 
 1.  งบกาํไรขาดทุน 
 2.  งบแสดงฐานะการเงิน 
 

ประโยชนข์องงบการเงิน 
 งบการเงินจัดทําข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ โดยใชข้อ้มูลฐานะทางการเงินในอดีต ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้
งบการเงินหลายกลุ่มในการนาํไปใชต้ดัสินใจเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ขอ้มูลจากงบการเงินจะช่วยให้
ผูใ้ชง้บการเงินประเมินความสามารถของกิจการในการก่อใหเ้กิดเงินสดและรายการเทียบเท่ากบัเงินสด 
ซ่ึงจะช้ีใหเ้ห็นถึงความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินใหแ้ก่ลูกจา้งและผูสิ้นคา้ การจ่ายดอกเบ้ีย การ
จ่ายคืนเงินกู ้และการแบ่งผลกาํไรให้กบัเจา้ของรวมทั้งแสดงความสามารถหรือความรับผิดชอบของ
ฝ่ายบริหารในการบริหารทรัพยากรของกิจการ 
 
 งบกําไรขาดทุน 
 งบกํ าไรข าด ทุน  (Income Statement or Profit and Loss Statement) หมาย ถึ ง  งบ ท่ี
แสดงผลการดาํเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด แต่ตอ้งไม่เกิน 1 ปี   เพ่ือวดัผลการ
ดาํเนินงานของกิจการว่ามีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือนาํรายไดม้าหัก
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือนาํรายไดห้กัค่าใชจ่้ายแลว้จะเป็นกาํไรสุทธิ (Net Income 
or Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) เท่าใด  
 รอบระยะเวลาบญัชี (Accounting Period) หรืองวดบญัชี (Fiscal Period) ปกติจะ 12 เดือน 
แต่กิจการอาจจะแสดงวา่งวดละ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีกไ็ด ้แต่เพ่ือประโยชน์ในการเสียภาษี
กจ็ะใชง้วดบญัชี 1 ปี 
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 ในงบกาํไรขาดทุนจะแสดงรายได ้(Revenues) และค่าใชจ่้าย (Expenses) การคาํนวณกาํไร
ขาดทุนของกิจการจะทาํไดโ้ดยการนาํรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายมาเปรียบเทียบกนั ถา้รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย
เรียกวา่กาํไรสุทธิ (Net Profit) ถา้รายไดต้ํ่าค่าใชจ่้ายเรียกวา่ ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) 
  
 ส่วนประกอบของงบกาํไรขาดทุน 
  1.1  รายได ้
  1.2  ค่าใชจ่้าย 
  1.3  กาํไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ 
  
 1.1  รายได ้(Revenues) หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บจากการดาํเนินงาน เช่น การขาย
สินคา้ หรือการบริการให้แก่ลูกคา้ รวมทั้งผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ดอกเบ้ียรับจากการลงทุน
พนัธบตัรรัฐบาลหรือการลงทุนในหุน้กูข้องบริษทัอ่ืน และเงินปันผลรับจากการลงทุน เป็นตน้ รายได้
ค่าตอบแทนดงักล่าวอาจไดรั้บเงินสด สินทรัพยอ่ื์น ๆ หรือสิทธิอ่ืน ๆ เช่นลูกหน้ีการคา้ (จากการขาย
สินคา้หรือบริการเป็นเงินเช่ือ) หรือ รายไดค้า้งรับ เช่น ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินปันผลคา้งรับเป็นตน้ 
        รายไดอ้าจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
    1.1.1  รายไดจ้ากการดาํเนินงาน (Operating Revenues) ไดแ้ก่รายไดจ้ากการขายสินคา้
หรือการใหบ้ริการซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัจากการดาํเนินงานปกติของกิจการ 
    1.1.2  รายไดอ่ื้น (Other Revenues) ไดแ้ก่ดอกเบ้ียรับรายไดเ้งินปันผลและกาํไรจากการ
จาํหน่ายสินทรัพย ์(สินทรัพยซ่ึ์งเลิกใชง้านแลว้) เป็นตน้ 
  
 1.2  ค่าใชจ่้าย (Expenses) หมายถึงตน้ทุนท่ีเกิดจากการผลิตการจดัหาสินคา้หรือ 
ค่าบริการต่าง ๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดรายได ้
  ค่าใชจ่้ายอาจจาํแนกตามหนา้ท่ีงานโดยแบ่งเป็น 6 ประเภทคือ 
  1.2.1  ตน้ทุนขาย (Cost of Goods Sold) หมายถึงตน้ทุนสินคา้ส่วนท่ีขายไประหวา่งงวด 
  1.2.2  ค่าใชจ่้ายในการขาย (Selling Expenses) หมายถึงค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการขายสินคา้หรือบริการเพ่ือส่งเสริมให้มียอดขายเพ่ิมข้ึนเช่นค่าโฆษณา ค่า
นายหนา้พนกังานขายเงินเดือนฝ่ายขายค่าขนส่งออก (ค่าขนส่งสินคา้ไปใหก้บัลูกคา้) เป็นตน้ 
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  1.2.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses) หมายถึงค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินงานส่วนท่ีนอกเหนือจากค่าใชจ่้ายในการขายเช่นเงินเดือนฝ่ายบริหารค่าเบ้ียประกนัภยัสินทรัพย์
ค่าเช่าค่านํ้ าค่าไฟค่าโทรศพัทค่์าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์และหน้ีสงสัยจะสูญ (ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
ลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเกบ็เงินไม่ได)้ เป็นตน้ 
       1.2.4  ค่าใช้จ่ายอ่ืน  (Other Expenses) หมายถึงค่าใช้จ่ายซ่ึงไม่ได้เกิดข้ึนจากการ
ดาํเนินงานปกติของกิจการแต่อาจเกิดข้ึนบ่อยเช่นขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์ป็นตน้ 
  1.2.5  ตน้ทุนทางการเงิน (Financial Costs) เป็นตน้ทุนเก่ียวกบัการจดัหาเงินทุนมาใชใ้น
การดาํเนินงาน เช่น ดอกเบ้ียจ่าย ค่าธรรมเนียมการกูย้มื เป็นตน้ ซ่ึงจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน
งบกาํไรขาดทุนเพ่ือประโยชนใ์นการวิเคราะห์และประเมินความสามารถของฝ่ายบริหาร 
  1.2.6  ภาษีเงินได ้(Income Tax) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีกิจการตอ้งจ่ายใหรั้ฐบาลโดยคาํนวณภาษี
เงินไดต้ามประมวลรัษฎากรซ่ึงอาจแตกต่างกนัตามลกัษณะธุรกิจและรูปแบบการจดัตั้งกิจการเช่น 
  - บุคคลธรรมดาเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรากา้วหนา้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
  - นิติบุคคล* เสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา 30% จากกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นตน้ 
  ถ้ารายได้ตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่า ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) ถ้ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
เรียกวา่กาํไรสุทธิ (Net Profit) ซ่ึงงบกาํไรขาดทุนจะแสดงได ้2 แบบ คือ 
   1.  แบบบญัชี (Account Form) หรือแบบตวัT (T-Account) ซ่ึงแสดงค่าใชจ่้ายดา้นซา้ย 
และแสดงรายไดด้า้นขวา 
   2.  แบบรายงาน (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยแสดงบญัชีประเภทรายได้
ก่อนแลว้จึงแสดงประเภทค่าใชจ่้าย 
  1.  งบกาํไรขาดทุนแบบบญัชี (Account Form) หรือแบบตวั T (T-Account) 
  วิธีจดัทาํงบกาํไรขาดทุนแบบบญัชี มีขั้นตอนดงัน้ี 

1.)  เขียนหวังบกาํไรขาดทุน ก่ึงกลางหนา้กระดาษ 
  – บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ 
  – บรรทดัท่ี 2 คาํวา่บญัชีกิจการ 
  – บรรทดัท่ี 3 สาํหรับรอบรอบระยะเวลาท่ีจดัทาํงบกาํไรขาดทุน 
     2.)  รายการแบ่งออกเป็น  2  ดา้น รายไดจ้ะบนัทึกดา้นเครดิต ค่าใชจ่้ายจะบนัทึกดา้น
เดบิต 
  3.)  หายอดรวมทั้งดา้นเดบิต และดา้นเครดิต 
  ถา้ผลรวมทางดา้นเครดิต (รายได)้ มากกวา่ดา้นเดบิต (ค่าใชจ่้าย) แสดงวา่มีผล “กาํไร
สุทธิ” ใหบ้นัทึกกาํไรสุทธิทางดา้นเดบิต 
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  ถา้ผลรวมดา้นเดบิต (ค่าใชจ่้าย) มากกว่าดา้นเครดิต (รายได)้ แสดงว่ามีผล “ขาดทุน
สุทธิ” ให้บันทึกผลขาดทุนสุทธิทางด้านเครดิตแล้วทาํการรวมยอดเงินทั้ ง 2 ข้าง  จะต้องเท่ากัน 
ดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจการ 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี..............เดือน...........................พ.ศ. ............. 
เงินเดือน  XX - กาํไรขั้นตน้ยกมา            XX - 
ค่าเบ้ียประกนั XX - รายไดค่้าเช่า           XX - 
หน้ีสงสยัจะสูญ XX - รายไดค่้าบริการ XX - 
ค่าเส่ือราคา-สาํนกังาน XX -    
วสัดุสาํนกังานใชไ้ป XX -    
กาํไรสุทธิ XX -    
กาํไรขั้นตน้ยกไป XX -  XX  

ตารางท่ี  5 
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2. แบบรายงาน (Report Form)  
      จะแสดงรายไดก่้อนและจึงจะแสดงค่าใชจ่้ายหกัลบกนัออกมาเป็นผลกาํไร(ขาดทุน) ก่อน
หกัดอกเบ้ีย ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 

 
 

ช่ือกิจการ 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับระยะเวลา...............ส้ินสุดวนัท่ี......................... 
รายได้:           
 รายไดค่้าเช่า   XX  
 รายไดค่้าบริการ  XX 
 รวมรายได ้    XX 
    
ค่าใช้จ่าย: 
 ตน้ทุนบริการ  XX   
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  XX   
 รวมค่าใชจ่้าย    XX 
 กาํไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย  XX 
 หกั  ดอกเบ้ียจ่าย   XX 
กาํไรสุทธิ       XX   

ตารางท่ี  6 
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 งบแสดงฐานะการเงนิ 
 งบแสดงฐานะทางการเงิน(Statement of Financial Position) หรืองบดุล(Balance Sheet)
เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงฐานะการเงินของกิจกรณีวนัส้ินงวดวา่กิจการมีสินทรัพยแ์ละ
หนีส้ินทั้งส้ินเป็นจาํนวนเท่าใดประกอบดว้ยรายการใดบา้งและคงเหลือเป็นเงินทุนสุทธิหรือส่วนของ
เจา้ของกิจการเป็นจาํนวนทั้งส้ินเท่าใดการจดัทาํงบแสดงฐานะการเงินจะอาศยัหลกัความสมัพนัธ์ของ
สมการบญัชีคือสินทรัพยท์ั้งส้ินจะตอ้งเท่ากบัยอดรวมของหนีส้ินทั้งส้ินและทุนเสมอ (งบการเงินน้ีจึง
เรียกอีกอยา่งวา่“งบแสดงฐานะการเงิน”) 
 โดยสมการบญัชีจะแสดงสินทรัพยไ์วท้างดา้นซา้ยมือและแสดงแหล่งท่ีมาของสินทรัพยคื์อ
หนีส้ินและทุนหรือส่วนของเจา้ของไวท้างดา้นขวามือของสมการและยอดรวมจาํนวนเงินทั้งสองดา้น
จะตอ้งเท่ากนัฐานะการเงินของกิจการจึงพิจารณาไดจ้ากส่วนเกินของสินทรัพยท่ี์มีมากกว่าหนีส้ินซ่ึง
เรียกวา่“ทุน” หรือ“ส่วนของเจ้าของ”  
  
 ส่วนประกอบของงบแสดงฐานะการเงินมีขอ้มูลสาํคญั 3 ส่วนคือ 

  1.  สินทรัพย ์
  2.  หน้ีสิน 
  3.  ทุนหรือส่วนของเจา้ของ 
 
                 1.  สินทรัพย ์(Assets) หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยู่ในความควบคุมของกิจการซ่ึงสามารถวดั
มูลค่าไดแ้ละคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคตสินทรัพยอ์าจเป็นส่ิงท่ีมีตวัตน
หรือไม่มีตวัตนรวมทั้งสิทธิเรียกร้องต่าง ๆตวัอยา่งสินทรัพยท่ี์มีตวัตน ไดแ้ก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร
ตัว๋เงินรับ ลูกหน้ีสินคา้ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นตน้ ตวัอยา่งสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ไดแ้ก่ ลิขสิทธ์ิ
สิทธิบตัร สิทธิท่ีจะใชช่ื้อและดาํเนินธุรกิจ (แฟรนไชน์) เป็นตน้ 
 การจดัประเภทของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
  1.1  สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) 
  1.2  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (Non - Current Assets) 
 1.1  สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์นท่ีคาดหมายได้
ว่าจะเปล่ียนเป็นเงินสดหรือขายหรือใช้หมดไปในระหว่างรอบระยะเวลาการดาํเนินงานปกติของ
กิจการคือ 12 เดือน 
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 1.2  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non - Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ท่ีไม่เป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของสินทรัพยห์มุนเวียนขา้งตน้ ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เช่น
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สิทธิในการใชช่ื้อและดาํเนินธุรกิจ (แฟรนไชส์) และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอายุ
การใชง้านมากกวา่ 5 ปี 
  
 2.  หน้ีสิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพนัของกิจการท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระให้แก่บุคคลอ่ืน
โดยอาจชาํระดว้ยเงินสดสินทรัพยอ่ื์นหรือการใหบ้ริการหรือประโยชน์อ่ืนใดในอนาคตตามเง่ือนไขท่ี
ไดต้กลงกนัไว ้
       การจดัประเภทของหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
   2.1  หน้ีสินหมุนเวียน 
   2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
               2.1  หน้ีสินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หน้ีส้ินท่ีจะถึงกาํหนดชาํระ
ภายใน1 ปีนบัจากวนัส้ินงวด ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีการคา้ เงินกูย้ืมท่ีจะถึงกาํหนด
ชาํระภายใน 1 ปี และหน้ีส้ินหมุนเวียนอ่ืน เช่น ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย รายไดรั้บล่วงหนา้ เป็นตน้ 
               2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Non - Current Liabilities) หมายถึง หน้ีส้ินท่ีมีกาํหนด
ชาํระ เกินกวา่ 1 ปีนบัจากวนัส้ินงวด ไดแ้ก่ ตัว๋เงินจ่ายระยะยาว หุน้กู ้เงินกูย้ืมระยะยาว รวมทั้งหน้ีสิน
ท่ีไม่เขา้เกณฑก์ารจดัประเภทเป็นหน้ีส้ินหมุนเวียนขา้งตน้ 
  
 3.  ทุน (Capital หรือส่วนของเจา้ของ (Owner's Equity) หมายถึง สิทธิเรียกร้องของผูล้งทุนท่ี
มีต่อสินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหักหน้ีส้ินทั้งส้ินแลว้รายการเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของ ในงบแสดง
ฐานะการเงินอาจแตกต่างกันตามประเภทของธุรกิจในท่ีน้ีจะแสดงตวัอย่างงบเฉพาะแสดงฐานะ
การเงินของบริษทัจาํกดัซ่ึงมีรายการเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของท่ีสําคญั 2 รายการคือทุนเรือนหุ้นและ
กาํไรสะสม 
   
 ทุนเรือนหุ้น หมายถึง หุ้นทุนของบริษทัซ่ึงจะตอ้งแบ่งออกเป็นหุ้นมูลค่าหุ้นละเท่า ๆกนั
หรับบริษทัจาํกดัตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยจ์ะกาํหนดมูลค่าหุน้เท่าใดกไ็ดแ้ต่ตอ้งไม่ตํ่ากวา่
หุน้ละ 5 บาทแต่สาํหรับบริษทัมหาชนจาํกดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั (ปรับปรุง 2544) 
ได้ยกเลิกการกาํหนดมูลค่าหุ้นขั้นตํ่าแลว้ดงันั้นบริษทัมหาชนจาํกดัจะกาํหนดมูลค่าหุ้นเท่าใดก็ได้
เงินทุนของบริษทัจะเกิดข้ึนเม่ือบริษทันาํหุน้ออกจาํหน่ายผูท่ี้นาํเงินมาลงทุนซ้ือหุน้ทุนของบริษทัจะมี
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ฐานะเป็นเจา้ของกิจการเรียกวา่ “ผูถื้อหุน้” ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปัน
ผล (การท่ีบริษทัจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ถือเป็นการแบ่งปันกาํไรใหก้บัเจา้ของกิจการ) 
 กาํไรสะสม หมายถึง กาํไรสุทธิของบริษทัท่ีสะสมมาตั้งแต่เร่ิมเปิดดาํเนินการจนถึงปัจจุบนั
ทุกวนัส้ินงวดบญัชีบริษทัจะตอ้งโอนผลกาํไรขาดทุนสุทธิเขา้บญัชีกาํไรสะสมไวก่้อนหลงัจากนั้นเม่ือ
ตอ้งการใชเ้งินกาํไรจึงจดัสรรจากบญัชีกาํไรสะสมในภายหลงัเช่นการจดัสรรกาํไรสะสมเพ่ือจ่ายเงิน
ปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นหรือการจดัสรรกาํไรสะสมเพ่ือขยายกิจการเป็นตน้โดยการจดัสรรกาํไรสะสม
จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก่อนฝ่ายบริหารของบริษทัจึงจะดาํเนินการได ้
 
 วธีิทาํงบแสดงฐานะการเงนิ 
 งบแสดงฐานะการเงินมีวิธีทาํ 2 แบบ คือ  แบบบญัชีและแบบรายงาน 
 แบบบญัชี (Account Form) จะแสดงรายการ 2 ดา้น คือ ดา้นซ้ายแสดงสินทรัพย ์ดา้นขวา
แสดงหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ ดงัน้ี 
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           ช่ือกิจการ 

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

สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสด                                       
ฝากธนาคาร 
สินทรัพย์ 
ลูกหน้ี                                    XX 

 
XX  
XX 

-- 
- 
- 

หนีสิ้นหมุนเวยีน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร          
เจา้หน้ี 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 
XX  
XX 
XX 

-
- 
- 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ     XX   รายไดรั้บล่วงหนา้       XX - 
สินคา้คงเหลือ        XX - รวมหน้ีสินหมุนเวียน     XX - 
สิน      
วสัดุสาํนกังาน         XX - หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       XX - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้         XX - เงินกูธ้นาคาร   
รายไดค้า้งรับ        XX - เงินกู-้บุคคล       XX - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน         XX - รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน       XX - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       XXX - ส่วนของผู้ถือหุ้น    XXX - 
ท่ีดิน                                            ทุนเรือนหุน้                      XX   
อาคาร                                    XX         XX - บวก กาํไรสะสม               XX   
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม         XX   รวมส่วนของผูถื้อหุน้       XX        XX - 
อุปกรณ์                                 XX        XX     
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม         XX      
ค่าความนิยม                               
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   

     XX  
       XX  

    

XXX 
  

XXX 

      

ตารางท่ี 7 
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 แบบรายงาน   (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยเรียบเรียงบัญชีตามลําดับของ
ประเภทบญัชีเป็นแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กาํหนดให้ใช ้จึงเป็นแบบท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป ซ่ึง
จะแสดงบญัชีประเภทสินทรัพยก่์อนแลว้จึงแสดงบญัชีประเภทหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
 วิธีทาํงบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงาน มีขั้นตอนดงัน้ี 
  (1)  เขียนหวังบแสดงฐานะทางการเงิน 
  บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ 
  บรรทดัท่ี 2 คาํวา่ “งบแสดงฐานะทางการเงิน” 
  บรรทดัท่ี 3 วนัท่ี   
  (2)  เขียนคาํว่า “สินทรัพย”์ ก่ึงกลางกระดาษ แล้วเขียนช่ือบญัชีประเภทสินทรัพยเ์รียง
ตามลาํดบั พร้อมจาํนวนเงินแลว้รวมยอด 

   (3)  เขียนคาํว่า “หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ” ก่ึงกลางกระดาษ บรรทดัถดัไปเขียนคาํว่า 
“หน้ีสิน” ชิดดา้นซ้ายมือ แลว้เขียนช่ือบญัชีประเภทหน้ีสินเรียงตามลาํดบั พร้อมทั้งรวมยอด จากนั้น
เขียนคาํว่า “ส่วนของเจ้าของ” บรรทดัถดัไปโดยเขียนชิดด้านซ้ายมือ แล้วแสดงส่วนของเจ้าของ
เช่นเดียวกบังบแสดงฐานะทางการเงินแบบบญัชี 
รูปแบบงบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงานมีรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
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บริษทั บิวต้ีฟลู สปา จาํกดั 
งบแสดงฐานะการเงิน 

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

สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 เงินสด     XX    

 เงินฝากธนาคาร   XX    
 ลูกหน้ี          XX            

              หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   XX   XX                                   
              วสัดุสาํนกังาน   XX                  
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  XX    

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

 หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม XX XX                        
 ค่าความนิยม    XX                 
 ค่าลิขสิทธ์ิ    XX    
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    XXX                
รวมสินทรัพย ์       XXX             
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หน้ีสินหมุนเวียน          
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  XX   
 เจา้หน้ีการคา้    XX  
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   XX                  
 รายไดรั้บล่วงหนา้  XX                                            
 รวมหน้ีสินหมุนเวียน   XXX                
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
 เงินกู-้ธนาคาร   XX    
 เงินกู-้บุคคล    XX    
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   XXX  
 รวมหน้ีสินทั้งส้ิน   XXX  
ส่วนของผูถื้อหุน้     
 ทุนเรือนหุน้    XX    
 ส่วนเกิน……..         XX    
 กาํไรสะสม    XX XXX            
 รวมส่วนของผูถื้อหุน้   XXX                                    
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้   XXX  
 

ตารางท่ี  8 
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 การปิดบัญชี 
 การปิดบญัชี คือ การทาํใหต้วัเลขในบญัชีตรงกบัความเป็นจริง บญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจะ
ถูกปิดยอดคงเหลือ โอนไปบญัชีกาํไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบญัชีกาํไรขาดทุนจะโอนไปยงั
บญัชีทุนพร้อมกบัยอดคงเหลือของบญัชีถอนใชส่้วนตวั  กิจการสามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งของยอด
คงเหลือจากบญัชีแยกประเภทไดโ้ดยการทาํงบทดลอง หลงัปิดบญัชี 
 
 
ขั้นตอน รายการ การบนัทึกบญัชี เดบิต เครดิต 
1. ปิดบญัชีรายไดค่้าบริการ และรายไดอ่ื้น ๆ 

เขา้บญัชีกาํไรขาดทุน 
Dr. รายไดค่้าบริการ 
       รายไดอ่ื้น ๆ  
      Cr. กาํไรขาดทุน 

XX 
XX 

 
 

XX 

2. ปิดบญัชีค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เขา้บญัชีกาํไร
ขาดทุน 

Dr. กาํไรขาดทุน 
       Cr. ค่า........... 

XX 
 

 
XX 

3. ปิดบญัชีกาํไรขาดทุนเขา้บญัชีทุน 
 

Dr. กาํไรสะสม 
       Cr. กาํไรขาดทุน 
  (กรณีมีกาํไร) 
Dr. กาํไรขาดทุน 
       Cr. กาํไรสะสม 
  (กรณีมีขาดทนุ) 

XX 
 
 

XX 

 
XX 

 
 

XX 

ตารางท่ี  9 
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 บทดลองหลงัปิดบญัชี 

 งบทดลองหลังปิดบัญชี (Post - closing  trial  balance)  คือ  งบทดลองท่ีทาํข้ึนหลงัจากท่ี

กิจการปิดบญัชีเรียบร้อยแลว้  ประกอบไปดว้ย 

 1.  สินทรัพย ์

 2. หน้ีสิน 

 3. ส่วนของเจา้ของ 

 

ประเภทของรายงานภาษีมูลค่าเพิม่ 

 1. รายงานภาษขีาย 

     เป็นแบบรายงานท่ีกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนจดัทาํข้ึนมาเพ่ือประโยชน์ในการ

บนัทึกจาํนวนภาษีขายของกิจการท่ีไดเ้รียกเกบ็หรือพึงเรียกเก็บจากลูกคา้ในแต่ละเดือนภาษีภาษีขายท่ี

เกิดข้ึนในเดือนใด กเ็ป็นภาษีขายของเดือนนั้น โดยพิจารณาไดจ้ากวนัท่ีท่ีปรากฏในสาํเนาใบกาํกบัภาษี

ท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนออกให้แก่ลูกคา้ แบบของรายงานภาษีขายมีลกัษณะคลา้ยกบับญัชีแยก

ประเภทรายได้จากการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีเพียงแต่มีช่อง “จาํนวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม” เพิ่มข้ึนอีกช่องหน่ึง 

     รายงานสําคญัท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียน ตอ้งนาํไปลงจาํนวนภาษีขายในรายงานภาษี

ขายทาํใหย้อดภาษีขายแต่ละเดือนท่ีรายการเกิดข้ึนเพ่ิมข้ึนสูง ไดแ้ก่ ภาษีขายเน่ืองจาก 

     (1)  การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการในราชอาณาจกัร รวมทั้งการส่งออก (ภาษีขาย = 0)  

     (2)  การใหเ้ช่าซ้ือ 

     (3)  การส่งมอบสินคา้ใหต้วัแทนเพ่ือขาย (ฝากขาย) 

     (4)  การนาํสินคา้หรือบริการไปใชเ้พ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่เพื่อการประกอบกิจการท่ีตอ้งเสีย

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

     (5)  หน้ีสูญท่ีไดรั้บคืน 

     (6)  มีสินคา้ขาดจากรายงานสินคา้และวตัถุดิบ 

     (7)  มีสินคา้คงเหลือและหรือทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ ณ วนัเลิกกิจการแต่ไม่

รวมถึงสินคา้คงเหลือและทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบการซ่ึงไดค้วบเขา้กนัหรือไดโ้อนกิจการทั้งหมด

ใหแ้ก่กนั 

     (8)  การรับคืนสินคา้ท่ีชาํรุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตวัอยา่ง ไม่ตรงตามคาํพรรษา 
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     (9)  การลดราคาสินคา้หรือค่าบริการซ่ึงผิดขอ้กาํหนดท่ีตกลงกนั 

     (10)  หน้ีสูญ ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามกฎหมาย 

หมายเหตุ 

 1.  ผูป้ระกอบการจะต้องนําทั้ งใบกาํกับภาษีแบบเต็มรูปและใบกาํกับภาษีอย่างย่อท่ีได้

ออกมาลงในรายงานภาษีขาย แต่ใบกาํกบัภาษีอย่างย่อให้ลงรายการในรายงานภาษีขายเฉพาะมูลค่า

ทั้งหมดต่อวนัท่ีไดรั้บ หรือพึงไดรั้บ ซ่ึงเกิดจากใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่โดยไม่ตอ้งระบุรายการสินคา้ แต่

ใหห้มายเหตุวา่ มูลค่าทั้งหมดเกิดจากใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ลาํดบัท่ีเท่าใดบา้ง 

 2.  ใบเพ่ิมหน้ีและใบลดหน้ีท่ีออกใหผู้ซ้ื้อจะตอ้งลงในรายงานภาษีขาย โดยใบเพ่ิมหน้ี 

ไปบวกในรายงานภาษีขาย ส่วนใบลดหน้ีนาํไปหกัจากรายงานภาษีขาย  
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รายงานภาษีขาย 

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

ช่ือผูป้ระกอบการ...................................................................เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร 
             

ช่ือสถานประกอบการ............................................................  สาํนกังานใหญ่ สาขา 
     

ช่ื 

ใบกาํกบัภาษี ช่ือผูซ้ื้อ
สินคา้/

ผูรั้บบริการ 

เลขประจาํตวัผูเ้สีย
ภาษีอากรของผูซ้ื้อ
สินคา้/ ผูรั้บบริการ 

สถานประกอบการ 
มูลค่าสินคา้ 
หรือบริการ 

จาํนวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

วนั 
เดือน ปี 

เล่มท่ี 
เลขท่ี 

สาํนกังาน
ใหญ่ 

สาขา 

          

ตารางท่ี 10 

 รูปแบบรายงานภาษีขาย 

 1.  ช่อง “วนั เดือน ปี” ใหก้รอกวนั เดือน ปี ของใบกาํกบัภาษียกเวน้ 

  (1)  การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการบางกรณี ใหก้รอก วนั เดือน ปี ของใบสาํคญั 

  (2)  การส่งออกสินคา้ ใหก้รอกวนัท่ีชาํระอากรขาออก หรือวนัท่ีกรมศุลกากรออกใบขน

สินคา้ ขาออก ฯลฯ แลว้แต่กรณี 

 2.  ช่อง “เล่มท่ี/เลขท่ี” ใหก้รอกเลขท่ีของใบกาํกบัภาษี และเล่มท่ี ถา้มี ยกเวน้ 

  (1)  ใบกาํกบัภาษีท่ีออกโดยเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงิน ให้กรอกเลขท่ี และเลขรหสัเคร่ือง

บนัทึกการเกบ็เงินท่ีกรมสรรพากรกาํหนด โดยเพ่ิมช่องอีกหน่ึงช่องกไ็ด ้

  (2)  การขายสินคา้หรือใหบ้ริการบางกรณี ใหก้รอกเล่มท่ี/เลขท่ีใบสาํคญั 

  (3)  การส่งออกสินคา้ ใหก้รอกเลขท่ีใบขนสินคา้ขาออก ฯลฯ 
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 3.  กรณีไม่สามารถกรอกช่ือผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 

  (1)  การขายสินคา้หรือการให้บริการบางกรณี ให้กรอกรายการตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

เช่น สินคา้ขาดจากรายงาน หรือส่งออกสินคา้ ฯลฯ 

      (2)  การลงรายการโดยใชห้ลกัฐานรายงานสรุปการขายประจาํวนั ใหก้รอก “รายงานสรุป

การขายประจาํวนั” 

  (3)  การขายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงผ่านมิเตอร์หัวจ่าย ให้กรอก “รายงานแสดงรายละเอียดการ

ขายนํ้ามนั” 

  (4)  กรณีอ่ืน ๆ เช่น ใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ใหก้รอก “ขายสินคา้หรือใหบ้ริการ” 

  4.  ช่อง “เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูซ้ื้อสินคา้/ผูรั้บบริการ” ให้กรอกโดยระบุเลข

ประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามท่ีปรากฏ

ในใบกาํกบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพ่ิมหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และ

มาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีออกใหผู้ซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการนั้น แลว้แต่กรณี 

 5.  ช่อง “สถานประกอบการ” 

  (1)  ให้กรอกโดยระบุสถานประกอบการของผู ้ซ้ือสินค้าหรือรับบริการซ่ึงเป็น

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามท่ีปรากฏในใบกาํกบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล รัษฎากร ใบเพ่ิม

หน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีออกให้ผูซ้ื้อสินคา้หรือ

ผูรั้บบริการนั้น แลว้แต่กรณี 

  (2)  ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นสํานกังานใหญ่ จะใส่เคร่ืองหมายหรือเลข 0 จาํนวน

เท่าใด ในช่องดงักล่าวเพ่ือแสดงว่าเป็นช่องของสํานักงานใหญ่ก็ได ้เช่น ใส่เคร่ืองหมาย “” หรือ

เคร่ืองหมาย “” หรือใส่เลข “0” “00000” ในช่องสาํนกังานใหญ่กไ็ด ้

  (3)  ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นสาขา จะใส่เลขท่ีสาขาโดยจะมีเลข 0 จาํนวนเท่าใด 

นาํหนา้ หรือไม่มีเลข 0 นาํหนา้กไ็ด ้เช่น “1” “01” หรือ “00001” 

      (4)  ช่องรายการข้อความสถานประกอบการจะระบุรายการเฉพาะรายการ สถาน

ประกอบการ โดยไม่แยกเป็นช่องรายการสํานักงานใหญ่และสาขา ก็ได ้โดยรายการท่ีแสดงว่าเป็น

สํานักงานใหญ่จะตอ้งใช้เลข 0 จาํนวนห้าหลกัแทน (00000)และรายการของสาขาท่ี จะตอ้งใช้เลข

จาํนวนห้าหลกัตรงตามท่ีปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) ซ่ึงระบุว่าเป็นสาขาท่ี .. แทน 

เช่น กรณีสาขาท่ี 1 ใหร้ะบุเลขหา้หลกัเป็น “00001”  
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   6.  ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจดัทาํรายงานภาษีขายโดยมีขอ้ความตามแบบ

รายงานน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

 

 2.  รายงานภาษีซ้ือ 

      เป็นแบบรายงานท่ีกาํหนดให้ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจดัทาํข้ึนมาเพ่ือประโยชน์ใน 

การบนทุกจาํนวนภาษีซ้ือของกิจการ ท่ีถูกผูป้ระกอบการจดทะเบียนรายอ่ืนเรียกเก็บหรือพึงถูกเรียก

เก็บในแต่ละเดือนภาษี ภาษีซ้ือเกิดข้ึนในเดือนใด ก็เป็นภาษีของเดือนนั้นโดยพิจารณาไดจ้ากวนัทีท่ี

ปรากฏในใบกาํกบัภาษีท่ีไดรั้บจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ภาษีซ้ือท่ีเกิดข้ึนในเดือนใดแต่มิไดน้าํไปลง

รายการในรายงานภาษีซ้ือของเดือนนั้น เพราะมีเหตุจาํเป็นตามท่ีอธิบดีกาํหนดให้มีสิทธินําไปลง

รายงานภาษีซ้ือของเดือนหลงัจากนั้นได ้แต่ตอ้งไม่เกิน 6 เดือนนบัแต่เดือนถดัจากเดือนท่ีไดมี้การออก

ใบกาํกบัภาษีรายงานภาษีซ้ือเป็นแบบรายงานท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งจดัทาํข้ึนมาใหม่และ

สามารถลงรายการภาษีซ้ือเฉพาะรายการซ้ือท่ีมีหลกัฐานใบกาํกบัภาษี หรือใบเพ่ิมหนีใบลดหน้ีหรือ

ใบเสร็จรับเงินอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย การลงรายการเพ่ิมยอดภาษีซ้ือ ไดแ้ก่ ภาษีซ้ือท่ีเกิดข้ึน

เน่ืองจาก 

 (1)  การซ้ือหรือการนาํเขา้สินคา้หรือวตัถุดิบ 

 (2)  การซ้ือหรือเช่าซ้ือหรือนาํเขา้ทรัพยสิ์น 

 (3)  การรับฝากขายสินคา้ 

 (4)  การรับบริการหรือการจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

 (5)  การเพ่ิมราคาสินคา้หรือค่าบริการ 

                

  (6)  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนนําส่งตามแบบแสดงรายการ ภ.พ.36

เน่ืองจากจ่ายค่าบริการท่ีไดใ้หบ้ริการในต่างประเทศและไดมี้การใชบ้ริการนั้นในราชอาณาจกัรหรือรับ

โอน สินคา้หรือบริการท่ีเคยไดสิ้ทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 0 สาํหรับการลงรายการเพื่อลด

ยอดภาษีซ้ือในรายงานภาษีซ้ือไดล้ดลง ไดแ้ก่ ภาษีซ้ืออนัเน่ืองมาจาก 

 - การส่งคืนสินคา้หรือยกเลิกสญัญาการใหบ้ริการ 

 - การลดราคาสินคา้หรือค่าบริการท่ีผิดขอ้กาํหนดท่ีตกลงกนั 
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หมายเหตุ 

 1.  ผูป้ระกอบการจะตอ้งนาํเฉพาะใบกาํกบัภาษีเตม็รูปท่ีไดรั้บมาลงในรายงานภาษีซ้ือแม้

เป็นใบกาํกบัภาษีเตม็รูปท่ีตอ้งหา้มหกัจากภาษีขาย แต่ผูป้ระกอบการจะตอ้งหมายเหตุในใบกาํกบัภาษี

ซ้ือท่ีตอ้งหา้มหกัจากภาษีขาย หรือลงคนละช่อง หรือคนละเล่มกบัใบกาํกบัภาษีซ้ือท่ีหกัจากภาษีขาย

ได ้

 2.  ใบเพ่ิมหน้ีหรือใบลดหน้ีท่ีไดรั้บมาตอ้งลงในรายการภาษีซ้ือ ใบเพ่ิมหน้ีใหบ้วกใน

รายงานภาษีขาย ส่วนใบลดหน้ีนาํไปหกัออกจากรายงานภาษีซ้ือ 
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รายงานภาษีซ้ือ 

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

ช่ือผูป้ระกอบการ...................................................................เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร 
             

ช่ือสถานประกอบการ............................................................  สาํนกังานใหญ่ สาขา 
     

ช่ื 

ลาํดบั 
ท่ี 

ใบกาํกบัภาษี ช่ือผูข้าย
สินคา้/ผู ้
ใหบ้ริการ 

เลขประจาํตวัผูเ้สีย
ภาษีอากรของผูข้าย
สินคา้/ ผูใ้หบ้ริการ 

สถานประกอบการ 
มูลคา่สินคา้ 
หรือบริการ 

จาํนวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

วนั 
เดือน ปี 

เล่มท่ี 
เลขท่ี 

สาํนกังาน
ใหญ่ 

สาขา 

 

          

ตารางท่ี 11 

 

รูปแบบรายงานภาษีซ้ือ 

  1.  ช่อง “ลาํดบัท่ี” ให้กรอกลาํดบัท่ีของใบกาํกบัภาษีท่ีผูป้ระกอบการไดจ้ดัเรียงลาํดบัข้ึน

ใหม่  

 2.  ช่อง “วนั เดือน ปี” ใหก้รอกวนั เดือน ปี ของใบกาํกบัภาษี  

 3.  ช่อง “เล่มท่ี/เลขท่ี” ใหก้รอกเลขท่ีของใบกาํกบัภาษี และเล่มท่ี ถา้มี  

 4.  ใบกาํกบัภาษี หมายความรวมถึง ใบเพ่ิมหน้ี ใบลดหน้ี ใบเสร็จรับเงินท่ีส่วนราชการออก

ให้ในการขายทอดตลาดหรือ ขายโดยวิธีอ่ืนตามมาตรา 83/5 และใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร 

ของกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนท่ี เป็นภาษีมูลค่าเพ่ิม  

 5.  ช่อง “เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้/ผูใ้ห้บริการ” ให้กรอกโดยระบุเลข

ประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากรของ ผูข้ายสินคา้หรือผูรั้บบริการตามท่ีปรากฏในใบกาํกบัภาษีตามมาตรา 

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

รัษฎากร ท่ีออกโดยผูข้ายสินคา้หรือผูรั้บบริการ แลว้แต่กรณี  
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 6.  ช่อง “สถานประกอบการ”  

  (1)  ให้กรอกโดยระบุสถานประกอบการของผู ้ขายสินค้าหรือผู ้ให้บริการท่ี เป็น

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามท่ีปรากฏในใบกาํกบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล

รัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีออกโดย

ผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการนั้น แลว้แต่กรณี  

  (2)  ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นสํานักงานใหญ่ จะใส่เคร่ืองหมายหรือเลข 0 จาํนวน

เท่าใด ในช่องดงักล่าวเพ่ือแสดง ว่าเป็นช่องของสํานกังานใหญ่ก็ได ้เช่น ใส่เคร่ืองหมาย “” หรือ

เคร่ืองหมาย “” หรือใส่เลข “0” “00000” ในช่อง สาํนกังานใหญ่ กไ็ด ้ 

  (3)  ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นสาขา จะใส่เลขท่ีสาขาโดยจะมีเลข 0 จาํนวนเท่าใด

นาํหนา้ หรือไม่มีเลข 0 นาํหนา้กไ็ด ้เช่น “1” “01” หรือ “00001” กไ็ด ้ 

  * (4)  ช่องรายการข้อความสถานประกอบการจะระบุรายการเฉพาะรายการ สถาน

ประกอบการ โดยไม่แยกเป็นช่องรายการ สํานกังานใหญ่และสาขา ก็ได ้โดยรายการท่ีแสดงว่าเป็น

สํานักงานใหญ่จะตอ้งใชเ้ลข 0 จาํนวนห้าหลกัแทน (00000) และ รายการของสาขาท่ี จะตอ้งใชเ้ลข

จาํนวนห้าหลกัตรงตามท่ีปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ซ่ึงระบุว่าเป็น สาขาท่ี .. แทน 

เช่น กรณีสาขาท่ี 1 ใหร้ะบุเลขหา้หลกัเป็น “00001” ดงัน้ี 

 7.  ใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนจดัทาํรายงานภาษีซ้ือโดยมีขอ้ความตามแบบรายงานน้ีตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

 การจดัทาํรายงาน 

 (1)  การจดัทาํรายงานตอ้งจดัทาํเป็นรายสถานประกอบการ (กรณีผูป้ระกอบกอบการจด

ทะเบียน มีสถานประกอบการหลายแห่ง) 

 (2)  การจดัทาํรายงานตอ้งจดัทาํตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด 

 (3)  สาํหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียน ซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ โดยแยก

ประเภทสินคา้หรือบริการแต่ละแผนกต่างหากจากกนั จะจดัทาํรายงานภาษีซ้ือ รายงาน ภาษีขาย หรือ

รายงานสินคา้และวตัถุดิบ ตลอดจนรายงานมูลค่าของฐานภาษี แลว้แต่กรณีโดยแยกจดัทาํเป็นแต่ละ

แผนกต่างหากจากกนักไ็ด ้
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 การลงรายการในรายงาน 

 การลงรายการในรายงาน ใหล้งภายใน 3 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีไดม้าหรือจาํหน่ายออกไปซ่ึง

สินคา้หรือบริการนั้น ดงัน้ี 

 (1)  การลงรายการในรายงานภาษีขาย ใหล้งรายการสาํหรับการขายสินคา้และการใหบ้ริการ

ทุกกรณี โดยให้ถือมูลค่าของสินคา้หรือบริการตามราคาตลาดในวนัท่ีความรับผิดในการเสียภาษี

เกิดข้ึน 

  สาํหรับกรณีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดอ้อกใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ใหล้งรายการเฉพาะ

มูลค่า ทั้งหมดต่อวนัท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บซ่ึงเกิดจากใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่นั้น โดยไม่ตอ้งระบุรายการ

สินคา้ โดยใหห้มายเหตุวา่มูลค่าทั้งหมดดงักล่าวเกิดจากใบกาํกบัภาษีอยา่งยอ่ลาํดบัท่ีเท่าใดบา้งทั้งน้ีให้

แยกจาํนวนภาษีมูลค่าเพ่ิมออกมาต่างหากจากมูลค่าของสินคา้หรือบริการดว้ย 

 (2)  การลงรายการในรายงานภาษีซ้ือ ลงรายการตามใบกาํกบัภาษีแบบเตม็รูปซ่ึงไม่สามารถ

นาํไปหกัในการคาํนวณภาษีมูลค่าเพ่ิมดว้ย (เช่น ใบกาํกบัภาษีท่ีมีรายการภาษีซ้ือท่ีเกิดจากการจ่ายเพื่อ

การรับรอง) โดยใหห้มายเหตุวา่เป็นรายการท่ีไม่สามารถนาํไปหกัในการคาํนวณภาษีมูลค่าเพ่ิมได ้

 (3)  วิธีการลงรายการในรายงาน ให้เขียนด้วยหมึก หรือพิมพ์ดีด หรือตีพิมพ์ และจะลง

รายการเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ไดห้ากประกอบการจดทะเบียนประสงคจ์ะลงรายการเป็น

รหสัดว้ยเคร่ืองจกัรทาํบญัชีตอ้งส่งมอบคาํแปลรหสัท่ีเป็นภาษาไทยต่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือหาก

จะลงบญัชีเป็นรหัสซ่ึงบนัทึกด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะต้องส่งมอบ โปรแกรมสั่งงานของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ต่ออธิบดีกรมสรรพากร และให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดการแปลงข้อมูลจากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เป็นรายการของรายงานท่ีตอ้งจดัทาํ 
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ภ.พ. 30 

 ความหมาย แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามประมวลรัษฎากร  

 ผู้มีหน้าทีย่ื่นแบบ ภ.พ.30 

 แบบ ภ.พ.30 น้ี เป็นแบบแสดงรายการสาํหรับผูป้ระกอบการซ่ึง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม

แลว้ และเป็นผูป้ระกอบการท่ีตอ้งเสียภาษีโดยคาํนวณ จากภาษีขายหกัดว้ยภาษีซ้ือในแต่ละเดือนภาษี 

ทั้งน้ี ไม่ว่าผูป้ระกอบการนั้นจะ ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หา้งหุน้ส่วนสามญั 

กองมรดก บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล องคก์ารของรัฐบาล หรือนิติบุคคล ในรูปแบบใด ก็ตาม 

ใช้ยื่นแสดงรายการเป็นรายเดือนภาษี ผูป้ระกอบการท่ีมีสถานประกอบการหลายแห่ง และมีความ

ประสงค์จะขอยื่นแบบ  ภ .พ .30 และชําระภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมกัน  ก็ทําได้โดยต้องขออนุมัติต่อ

กรมสรรพากรก่อน และเม่ือไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากรแลว้ จึงจะยืน่แบบและชาํระภาษีรวมกนัได ้

ในกรณีน้ีใหผู้ป้ระกอบการยืน่แบบ ภ.พ.30 เพียงฉบบัเดียวพร้อมกบัใบแนบกรมสรรพากรกาํหนด 

 กาํหนดเวลา สถานทีย่ื่นแบบและชําระภาษ ี

ใหผู้ป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมยืน่แบบ ภ.พ.30 พร้อมกบั ชาํระภาษี (ถา้มี) เป็นรายเดือน

ภาษีทุกเดือน ไม่วา่จะไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ ในเดือนภาษีนั้นหรือไม่กต็าม ภายในวนัท่ี 15 ของ

เดือนถดัไป ณ สถานท่ีดงัต่อไปน้ี 

1.  ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ ณ 

  1.1  สาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่

  1.2  สาํนกังานสรรพสามิตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 - 5 สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีขาย

สินคา้หรือใหบ้ริการท่ีตอ้งเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพ่ิม 

    2.  นอกเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ ณ 

   2.1  สาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่

   2.2  สาํนกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา หรือสาํนกังานสรรพสามิตพื้นท่ี ทอ้งท่ีท่ีโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่ สําหรับผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้ หรือให้บริการท่ีตอ้งเสียทั้ง

ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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บทที ่4 

 
 

ผลการดาํเนินงาน  การบนัทกึบญัชี 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพที ่3) 
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ทะเบียนเลขท่ี 1110301347899                                                                                  แบบ พค. 0401 

 

  

 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนบริษทั 

 

ใบสาํคญัน้ีออกใหเ้พื่อแสดงวา่ 

บริษทั บิวต้ีฟูล สปา จาํกดั 

 

ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

ณ สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัจงัหวดั สมุทรปราการ 

เม่ือวนัท่ี  17  มิถุนายน  2562 

ออกให ้ณ วนัท่ี  17  มิถุนายน  2562 

 

(นายธีรภทัร ยิม้แยม้) 

นายทะเบียน 
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โครงสร้างบริษัท                                 บริษัท บวิตีฟู้ล สปา จาํกดั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

นายธีรเดช  เมธาวรายทุร 
แผนกการคลงั 

นายนทัธวชัร์  แกว้บวัสาย 
แผนกบญัชี 

นายเด่นคุณ  งามเนตร 

แผนกการเงิน 

นางสาวภทัรสุดา  จนัทร์งาม 
แผนกการขาย 

นายรังสิ  สานก่ิงทอง 
แผนกจดัซ้ือ 

นางสาวธีรดา  ป่ินพะวงษ ์
ประธานบริษทั 

นายวราพงษ ์ มีทรัพยม์ัน่ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล 

(ภาพท่ี 4) 
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แผนทีต่ั้งบริษทั  
 
 
 
 
 

                                                                         วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ถน
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าง
นา

-ต
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ด 

แยกเคหะบางพลี 

รพ
.บ
าง
นา

2 

บริษทั บิวตฟ้ลู  สปา จาํกดั 
Beautiful  Spa Company Limited 

(ภาพที ่5) 



139 
 

 
 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 โลโก้ บริษัท บิวตีฟู้ล สปา จํากดั 

 
  

บริษทั บิวต้ีฟลู สปา จาํกดั 

ท่ีอยู ่212 หมู่ท่ี 1 ตาํบลบางบ่อ อาํเภอบางบ่อ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 10560 

 

 
(ภาพที ่6) 
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ประเภทของห้อง 

บริษัท บวิตีฟ้ลู สปา จาํกดั 
Beautiful Spa Company Limited 

212 ม. 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ ถ.รัตนราช จ.สมุทรปราการ 10560 
 

   ห้องนวด 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวด 2 ชม.ราคาชม.ละ 200 
บาท  ทุกวนัองัคาร จะลด 5% 
แถมฟรีนวดสมุนไพร 1 ชุด 

นวด 2 ชม.ราคา ชม.ละ 150 
 บาท ทุกวนัจนัทร์ จะลด10%  
 แถมฟรีสปาเทา้ 30 นาที 

ห้องนวด 102 
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   ห้องนวด 103 

 

ห้องนวด 104 

 

 

 

นวด 2 ชม.ราคาชม.ละ 250 บาท  
ทุกวนัพธุ จะลด 5%  
แถมฟรีนวดนํ้ามนั 30 นาที. 

นวด 2 ชม.ราคาชม.ละ 300 บาท 
ทุกวนั พฤหสับดี จะลด 5%  
แถมฟรีนวดประคบสมุนไพร 
30 นาที 

ห้องนวด 105 

นวด 2 ชมราคาชม.ละ 350 บาท  
ทุกวนัศุกร์ จะลด 5%  
แถมฟรีนวดประคบสมุนไพร 30 นาที 
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ห้องนวด 106 

นวด 2 ชม.ราคาชม.ละ 400 บาท  
แถมฟรีนวดนํ้ ามนั 1 ชม. และประคบ
สมุนไพรอีก 30 นาที 

ห้องนวด 107 

นวด 2 ชม.ชม.ละ 450 บาท  
แถมฟรีนวดนํ้ามนั 1 ชม. 
นวดประคบสมุนไพรอีก 30 นาที 
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การบนัทึกบญัชีเดือนสิงหาคม ของบริษทั บิวตีฟู้ลสปา จํากดั 

1.  สมุดรายวนัทัว่ไป 
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2.  รายการปรับปรุง 
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3.แยกประเภททัว่ไป 
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     4.  บัญชีแยกประเภทย่อยลูกหนีร้ายตวั 
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5.  บัญชีแยกประเภทย่อยเจ้าหนีร้ายตวั 
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6.งบทดลอง 



159 
 

 

7.  กระดาษทาํการ 8 ช่อง 
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8.  งบกําไรขาดทุน 
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9.  งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
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10.  ปิดบญัชี 
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11.  งบทดลองหลงัปิดบัญชี 
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13.  รายงานภาษีซ้ือ 
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14.  รายงานภาษีขาย 
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การบนัทึกบญัชีเดือนกนัยายน ของบริษทั บิวตีฟู้ลสปา จาํกดั 

1.สมุดรายวันท่ัวไป 
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2.  รายการปรับปรุง 
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3.  บัญชีแยกประเภททัว่ไป 
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4.   บัญชีแยกประเภทลูกหนีร้ายตวั 

 
 

 
 

 



182 
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5.  บัญชีแยกประเภทเจ้าหนีร้ายตวั 
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6.งบทดลอง 
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7.  กระดาษทาํการ 
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8.  งบกําไรขาดทุน 
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9.งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 
 



189 
 

10.  งบกําไรสะสม 
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11.  การปิดบญัชี 
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12.งบทดลองหลงัปิดบัญชี 
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13.  รายงานภาษีซ้ือ 
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14.  รายงานภาษีขาย 
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                           บทท่ี  5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการดาํเนินการ 
 ในการจดัทาํโครงการคร้ังน้ี เพ่ือให้นักศึกษามีความเขา้ใจในวงจรบญัชีของธุรกิจประเภท 
บริการ และนกัศึกษาสามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการทาํโครงการไปใชใ้นการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี
ได ้การจดัทาํโครงการทาํให้นกัศึกษามีความสามคัคีช่วยเหลือกนัโดยมีช่ือบริษทั บิวต้ีฟูล สปา จาํกดั 
เราไดเ้ร่ิมจดัตั้งข้ึนมาเพ่ือส่ือใหเ้ห็นถึงความคุม้ค่าคุม้ราคาท่ีไดจ้ากธรรมชาติมีประสิทธิภาพ เราไดเ้ร่ิม
ตั้งแต่การจดัตั้งบริษทั การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและรายการคา้ สมุดรายวนั 7 เล่ม ได้แก่ แยก
ประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง กระดาษทาํการ งบกาํไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน กาํไร
สะสม งบทดลองหลงัปิดบญัชี รายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย ภ.พ.30 ในการดาํเนินงานของบริษทั 
บิวต้ีฟูล สปา จาํกดั ภายในเวลา 2 เดือนไดมี้ผลกาํไรสุทธิในเดือนสิงหาคม 1,058,761.66 บาท และใน
เดือนกนัยายนมีผลกาํไรสุทธิ    215,105.33 บาท ในการทาํโครงการในช่วงเดือนแรกมีอุปสรรคในการ
ทาํงานไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการจดัสรรเวลาทาํงานร่วมกนั การแบ่งหนา้ท่ีในส่วนงานต่างๆ การทาํ
เอกสารต่างๆผิดบางส่วนความช่วยจากเพ่ือนจากเพ่ือนบางคนน้อย การทาํงานเลยทาํให้เกิดความ
ผิดพลาดทาํให้แกไ้ขและทาํให้ส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย แนวทางการแกไ้ขปัญหาคือก่อนจะทาํอะไรตอ้ง
ศึกษาตรวจสอบชดัเจนอย่างละเอียด เพ่ือให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ อาจมีการแบ่งเวลาและ
หนา้ท่ีในกลุ่มในการทาํงานมากข้ึน เพ่ือใหโ้ครงงานนั้นประสบความสาํเร็จอยา่งท่ีตั้งเป้าหมาย 
5.1 สรุปผลการดาํเนินโครงการ  
       การดาํเนินงานตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ถึงภาคเรียนท่ี 2 ซ่ึงภายในระยะเวลาดาํเนินงานถือว่าเป็นท่ีน่า
พอใจ และผลการดาํเนินงานของบริษทั บิวต้ีฟูล สปา จาํกดัประจาํเดือนสิงหาคมไดมี้ผลกาํไรสุทธิ
จาํนวน 1,058,761.66 บาท และในผลกาํไรสุทธิของเดือนกนัยายนจาํนวน 215,105.33 บาท ซ่ึงถือว่า
ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในการทาํโครงการคร้ังน้ี นักศึกษาไดรั้บความรู้และเรียนรู้ในการ
แกไ้ขขอผิดพลาดในการทาํโครงการ ไดรู้้ตั้งแต่การจดัตั้งบริษทั การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชี 
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5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 
       5.2.1   ความช่วยเหลือจากเพ่ือน 
       5.2.2   การส้ินเปลืองในค่าใชจ่้ายต่างๆ 
       5.2.3  เวลาวา่งแต่ละคนไม่ตรงกนั 
       5.2.4  แบ่งงานแลว้ไม่เสร็จตามท่ีกาํหนด 
       5.2.5  เอกสารผดิพลาดทาํใหแ้กไ้ขหลายคร้ัง 
5.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
       5.3.1   แบ่งงานใหเ้พื่อนตามความเหมาะสม 
       5.3.2   ช่วยกนัออกค่าใชต่้าง ๆ อยา่งเท่าเทียมกนั 
       5.3.3   แบ่งหนา้ท่ีในแต่ละส่วนซ่ึงกนัและกนั 
       5.3.4   พยายามทาํใหเ้สร็จตามเวลาท่ีกาํหนดไว ้
       5.3.5   ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งอาจารย ์
5.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการทาํโครงการ 
       5.4.1   สามารถจดัตั้งและวางแผนในการประกอบธุรกิจได ้
       5.4.2  สามารถจดัทาํระบบบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
       5.4.3  สามารถจดัทาํเอกสารและขั้นตอนของการจดัทาํบญัชีได ้
       5.4.4  มีหลกัการทาํงานเป็นกลุ่ม รู้รักและมีความสามคัคีกนั 
5.5  ข้อเสนอแนะ 
        5.5.1   ทุกกลุ่มควรมีการจดัสรรงานเพื่อกระจายงานใหส้มาชิกในกลุ่ม 
        5.5.2   ตรวจสอบอยา่งละเอียดของเอกสาร 
        5.5.3   มีการแบ่งเวลาใหดี้ของสมาชิกในกลุ่ม 
        5.5.4   ควรมีการปรึกษากนัในนกลุ่ม 
        5.5.5   ควรมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 
5.6  การอภปิราย  
       ในการเสนอการจดัทาํโครงการเก่ียวกบัประเภทธุรกิจบริการ ท่ีจดัตั้งข้ึนบริษทั บิวต้ีฟูล สปา จาํกดั 
สมาชิกทุกคนเหน่ือยและเป็นกงัวลอยา่งมากถึงขอ้ผิดพลาดในการดาํเนินงานแต่เม่ือดาํเนินจนประสบ
ความสําเร็จแลว้เห็นว่าไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจอย่างมากสมาชิกทุกคนก็คลายเครียดหายกงัวลจากการทาํ
โครงการคร้ังน้ี ความรู้ในการทาํโครงการคร้ังน้ีมีประโยชน์อยา่งมากต่อนกัศึกษา ทาํให้เขา้ใจระบบ
บญัชีมากข้ึน ตั้งแต่เร่ิมจนจบการดาํเนินโครงการ 
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วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 
การศึกษาการจัดทําบญัชีตามโครงการ Project of Account 

ประจําปีการศึกษา  2562  
*********************************************** 

 
1.  ช่ือโครงการ     บริษัท  บิวตีฟู้ล   สปา     จํากดั                            ประเภทธุรกจิ    ธุรกิจบริการ  
 
2.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

2.1   นางสาวธีรดา              ป่ินพะวงษ ์         ชั้น ปวช.3/2            เลขท่ี   1 
 2.2   นายวราพงษ ์               มีทรัพยม์ัน่         ชั้น ปวช.3/2            เลขท่ี   15 

2.3   นางสาวภทัรสุดา         จนัทร์งาม           ชั้น ปวช.3/2           เลขท่ี   19 
 
3.  หลกัการและเหตุผล 
 การเปิดธุรกิจในปัจจุบนัน้ี ไดส่้งผลต่อนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีพฒันาข้ึนมาตลอดเวลา ดงันั้น การ
ทาํธุรกิจหรือบริษทั จาํเป็นตอ้งมีการจดัทาํบญัชีเพ่ือช่วยในการดาํเนินธุรกิจ และสามารถควบคุมรักษา
สินทรัพยข์องกิจการ เพ่ือท่ีจะนาํไปลงทุนต่อได ้

ในปัจจุบนัมีการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในหลายดา้นมากข้ึน และการทาํธุรกิจบริการในการ
ทาํ สปานั้น มีรูปแบบหลากหลายประเภท และในปัจจุบนัผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่นิยมใชเ้คร่ืองมือในการ
ทาํสปา มากกวา่การใชว้ิธีถนอมผวิแบบดั้งเดิม  

ดงันั้น เราจึงตอ้งการดาํเนินการธุรกิจ การทาํสปา ในรูปแบบดั้งเดิม คือวิธีการทาํสปาโดยมือ 
และใชส้มุนไพรจากธรรมชาติ   
 
4.  วตัถุประสงค์ 
      4.1  เพ่ือศึกษาใหมี้ความรู้ในการวางแผนดา้นการประกอบธุรกิจ 
      4.2  เพ่ือศึกษาใหมี้ความเขา้ใจในการจดัทาํระบบบญัชี 
      4.3  เพ่ือศึกษาการจดัทาํเอกสารและขั้นตอนของการจดัทาํบญัชี 
      4.4  เพื่อศึกษาหลกัการทาํงานเป็นกลุ่มท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

 

สค.1 
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5.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   
     5.1  สามารถจดัตั้งและวางแผนในการประกอบธุรกิจได ้
     5.2  สามารถจดัทาํระบบบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     5.3  สามารถจดัทาํเอกสารและขั้นตอนของการจดัทาํบญัชีได ้
     5.4  มีหลกัการทาํงานเป็นกลุ่ม รู้รักและมีความสามคัคีกนั 

 
6.  เป้าหมาย 
     นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี  3  หอ้ง 2  สาขาวิชาการบญัชี  วิทยาลยัเทคโนโลยี
อรรถวิทยพ์ณิชยการ  จาํนวน 3 คน 
 
7.  ขั้นตอนและระยะเวลาดาํเนินการ 
     7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
             7.1.1  ประชุมการสนทนากบัสมาชิกในกลุ่ม 

      7.1.2  จดัตั้งประธานและคณะกรรมการเพ่ือจดัการดาํเนินงาน 
      7.1.3  นาํเสนอโครงการ และรออนุมติั 

     7.2  ขั้นตอนการดาํเนินการ 
      7.2.1  ศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ 
      7.2.2  จดัเตรียมอุปกรณ์ และเอกสาร 
      7.2.3  จดัทาํรูปเล่มโครงงาน  
      7.2.4  บนัทึกขอ้มูลของโครงงานท่ีสมบูรณ์แลว้ลงแผน่ซีดี (CD) 

      
 

 7.3  ขั้นตอนสรุป 
     7.3.1  ดาํเนินการประเมินโครงการ 
     7.3.2  สรุปเล่มโครงการและจดัเตรียมเอกสารเพื่อนาํเสนอโครงการ 
     7.3.3  จดัทาํรูปเล่ม, Power Point พร้อมรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด และแผน่ซีดี (CD) 

 
8.  ระยะเวลาในการดาํเนินงาน   4  มิถุนายน 2562  ถึง  28 กมุภาพนัธ์ 2563  
 
9.  สถานทีด่าํเนินการ วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
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10. งบประมาณดาํเนินการ 
 

ท่ี รายการ จํานวน ราคา/หน่วย จํานวนเงิน 
1. กระดาษ A4  3 รีม 100.00 300.00 
2. หมึกพิมพเ์อกสาร 3 ขวด 400.00 1,200.00 
3. แฟ้มเกบ็เอกสาร 2 แฟ้ม 80.00 160.00 
4. ค่าถ่ายเอกสาร 300 แผน่ 1.00 300.00 
5. ค่าแผน่ 1 แผน่ 20.00 20.00 
6. ค่าเขา้รูปเล่ม 1 เล่ม 200.00 200.00 
7. ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ - - 500.00 

รวม 2,680.00 
 

11.  ท่ีปรึกษาโครงการ อาจารยบุ์ญผอ่ง  พงศพ์นัเทา 
 
     ลงช่ือ............................................ผูน้าํเสนอโครงการ 

              ( นางสาวธีรดา ป่ินพะวงษ ์) 
 

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

              (นางบุญผอ่ง  พงศพ์นัเทา) 
         อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

 

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

                ( นางปนิตา   ตุม้เจริญ ) 
      อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบโครงการ 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
            ( นางสาวบุญผอ่ง  พงศพ์นัเทา ) 
                หวัหนา้สาขาวิชาการบญัชี 
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ภาคผนวก 
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       บริษัท บวิตีฟู้ล สปา จาํกดั 
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        บริษัท บิวตีฟู้ล สปา จาํกดั 
          บริษทั บิวตีฟู้ล สปา จํากดั           บริษทั บิวตีฟู้ล สปา จาํกดั           บริษทั บิวตีฟู้ล สปา จาํกดั 

          บริษทั บิวตีฟู้ล สปา จํากดั 
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           บริษัท บิวตีฟู้ล สปา จํากดั 
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         บริษัท บวิตีฟ้ลู สปา จาํกัด 
Beautiful Spa Company Limited 

212 ม. 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ ถ.รัตนราช จ.สมุทรปราการ 10560 
 

   ห้องนวด 101 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

นวด 2 ชม.ราคาชม.ละ 200 
บาท  ทุกวนัองัคาร จะลด 5% 
แถมฟรีนวดสมุนไพร 1 ชุด 

นวด 2 ชม.ราคา ชม.ละ 150 
 บาท ทุกวนัจนัทร์ จะลด10%  
 แถมฟรีสปาเทา้ 30 นาที 

ห้องนวด 102 
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ห้องนวด 103 

 

ห้องนวด 104 

 

 

 

นวด 2 ชม.ราคาชม.ละ 250 บาท  
ทุกวนัพธุ จะลด 5%  
แถมฟรีนวดนํ้ามนั 30 นาที. 

นวด 2 ชม.ราคาชม.ละ 300 บาท 
ทุกวนั พฤหสับดี จะลด 5%  
แถมฟรีนวดประคบสมุนไพร 
30 นาที 

ห้องนวด 105 

นวด 2 ชมราคาชม.ละ 350 บาท  
ทุกวนัศุกร์ จะลด 5%  
แถมฟรีนวดประคบสมุนไพร 30 นาที 



226 
 

 

 

 

 

 

  

ห้องนวด 106 

นวด 2 ชม.ราคาชม.ละ 400 บาท  
แถมฟรีนวดนํ้ ามนั 1 ชม. และประคบ
สมุนไพรอีก 30 นาที 

ห้องนวด 107 

นวด 2 ชม.ชม.ละ 450 บาท  
แถมฟรีนวดนํ้ามนั 1 ชม. 
นวดประคบสมุนไพรอีก 30 นาที 



227 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



228 
 

 

  

 

 

 

 



229 
 

  

  

 

 

 



230 
 

 

  

 

 

  



231 
 

  

 

  

 

  



232 
 

 

  

 

 

   

 



233 
 

 

 

 

 

 



234 
 

 

 

 

 



235 
 

 

 

 

 



236 
 

 

 

  

 



237 
 

 

 

 

 



238 
 

 

 

 

 



239 
 

 

 

 

 



240 
 

 

 

 

 

 



241 
 

 

 

 

 



242 
 

 

 

 

 



243 
 

 

 

 

 



244 
 

 

 

 

 



245 
 

 

 

 

 

 



246 
 

 

 

 

 



247 
 

 

(ภาพที ่7) 
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ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีเสนอ ค่าใช้จ่ายตามการดาํเนินงานจริง 
       กระดาษ A4                                       300.00     กระดาษ A4                                       500.00     

       แผน่ CD ROM                                    20.00     แผน่ CD ROM                                    50.00      
หมึกพิมพเ์อกสาร                           1,200.00     หมึกพิมพเ์อกสาร                           1,500.00     
แฟ้มเกบ็เอกสาร                                160.00      แฟ้มเกบ็เอกสาร                                200.00      
ค่าถ่ายเอกสาร                                    300.00     ค่าถ่ายเอกสาร                                    500.00     
ค่าเขา้รูปเล่ม                                      200.00      ค่าเขา้รูปเล่ม                                      200.00      

       ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็                             500.00      ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็                           1,000.00     
        ค่าพิมพง์าน                                        500.00     
               รวม               2,680.00                                 รวม               4,450.00                           
 

          สรุป 

                  งบประมาณท่ีตั้งไวใ้นการทาํโครงการไวท่ี้ 2,680.00 บาท แต่ยอดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงเป็น

จาํนวนเงิน 4,450.00 บาท เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงรายการ คือค่าพิมพ์เอกสารจาํนวน 

500.00 บาท และค่าใชจ่้ายท่ีไดต้ั้งตั้งนาํเสนอไวมี้ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนเป็นบางส่วนไดแ้ก่ ค่ากระดาษ A4 

จาก  300.00 บาท  เป็น  500.00 บาท  ค่าแผ่น  CD ROM จาก 20.00 บาท  เป็น  50.00 บาท  ทําให้เกิด

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานจริงเพ่ิมข้ึนจากงบประมาณท่ีเคยนาํเสนอไวเ้ป็นจาํนวนเงิน 1,770.00 บาท 
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รูปภาพประกอบในการปฏิบัตงิาน 

 

 
(ภาพที ่8) 
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รูปการค้นหาข้อมูลทีห้่องสมุด 
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ประวตัคิณะผู้จดัทาํ 

           
 ช่ือ – สกลุ                  นางสาวธีรดา  ป่ินพะวงษ ์
 รหัสนักศึกษา             39191      
 วนั / เดือน / ปี เกดิ     17 กมุภาพนัธ์ 2544        
 ประวตัิการศึกษา        
   ประถมศึกษา        โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อศุภพิพฒัน์รังสรรค ์
   มัธยมต้น              โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 
   ปัจจุบัน                 วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 
 ช่ือ – สกลุ                   นายวราพงษ ์ มีทรัพยม์ัน่ 
 รหัสนักศึกษา             39609 
 วนั / เดือน / ปี เกดิ      29 กนัยายน 2544 
 ประวตัิการศึกษา         
   ประถมศึกษา         โรงเรียนกรุงเทพพิทยา 
   มัธยมต้น               โรงเรียนอรรถวิทย ์
   ปัจจุบัน                  วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 

 
 ช่ือ – สกลุ                     นางสาวภทัรสุดา  จนัทร์งาม 
 รหัสนักศึกษา               39790 
 วนั / เดือน / ปี เกดิ        29 พฤศจิกายน 2544 
 ประวตักิารศึกษา           
   ประถมศึกษา           โรงเรียนนพคุณวิทยา 
   มัธยมต้น                  โรงเรียนนพคุณวิทยา 
   ปัจจุบัน                    วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 


