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บทคดัยอ่ 
 

 การท าโครงการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า
บญัชีการเงินจากการท าธุรกิจอย่างแทจ้ริง และเพื่อให้นกัศึกษาไดรู้้ถึงขั้นตอนการด าเนินงานของ
ธุรกิจ รวมถึงให้นักศึกษาได้รู้ถึงการการวางระบบบัญชี และการวิเคราะห์การเงิน  และเพื่อให้
นักศึกษาไดรู้้ถึงการท างานร่วมกัน สามคัคีกนั และการช่วยเหลือกัน โดยจดัตั้งบริษทัจ าลองคือ 
บริษทั อณัณิกา เคร่ืองหนงั จ ากดั เป็นธุรกิจประเภทซ้ือขายสินคา้ ในการท าโครงการน้ี เร่ิมตั้งแต่
การจดทะเบียนบริษทั การวิเคราะห์รายการคา้ บนัทึกบญัชีในสมุดรายวนั การผ่านรายการไปยงั
สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป จดัท างบทดลอง จดัท ารายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป การ
จดัท างบทดลองหลงัการปรับปรุง การจดัท ากระดาษท าการ การจดัท างบการเงิน การปิดบญัชีใน
สมุดรายวนัทัว่ไป และการจดัท างบทดลองหลงัการปิดบญัชี ตลอดทั้งหลกัการท าสต๊อกสินคา้  
สต๊อกวสัดุส านกังาน สต๊อกอุปกรณ์ส านกังาน การยืน่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ผลการท าโครงการพบว่า ในเดือนสิงหาคม ได้ก าไรสุทธิ จ านวน 557,476 บาท เดือน
กนัยายน ไดก้ าไรสุทธิ จ านวน 1,267,470 บาท จากงบก าไรขาดทุนทั้ง 2 เดือนพบวา่มีก าไรเพิ่มขึ้น 
56 % เพราะรายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย 
 จากการท าโครงการน้ี ไดรั้บประโยชน์คือ เขา้ใจถึงการจดัท าบญัชีการเงินจากการท าธุรกิจ 
และขั้นตอนการด าเนินธุรกิจ และสามารถน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการท างานและใน
ชีวิตประจ าวนัต่อไปในอนาคตได ้และน าขอ้มูลท่ีน้ีไดเ้ป็นตน้แบบใหก้บันกัศึกษารุ่นต่อไปไดอี้ก 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 โครงการฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ท่านคณะกรรมการทุกท่าน ท่ีคอยให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ทั้งยงัคอยกระตุน้และเป็น
ก าลงัใจผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
 
 กราบขอบพระคุณ ดร.สมศกัด์ิ     รุ่งเรือง ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชย
การ ท่ีให้โอกาสในการศึกษา คณาจารย์ทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ความรู้ และค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผูจ้ ัดท าตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการแห่งน้ี 
 
 สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอน้อมร าลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยท์ุกท่านท่ีไดก้รุณา
อบรมสั่งสอน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อน ๆ ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
 

คณะผูจ้ดัท า 
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ค าน า 

 
 โครงการท่ีจดัท าขึ้นในคร้ังน้ี เป็นโครงการเก่ียวกบัการจดัตั้งธุรกิจจ าลองโดยจดัตั้งเป็น
บริษัท และเป็นธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินค้า ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชาบัญชีตาม หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยกร ปีการศึกษา 
2562 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีการเงินจากการท า
ธุรกิจอยา่งแทจ้ริง และเพื่อใหน้กัศึกษาไดรู้้ถึงขั้นตอนการด าเนินงานของธุรกิจ รวมถึงใหน้กัศึกษา
ไดรู้้ถึงการการวางระบบบญัชี และการวิเคราะห์การเงิน และเพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงการท างาน
ร่วมกนั สามคัคีกนั และการช่วยเหลือกนั 
 
 เพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาและท าโครงการน้ีมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัในการ
ท างานวิชาชีพการบญัชี เช่น การวางระบบบญัชี การท าบญัชีการเงิน การวิเคราะห์การเงิน การ
จดัเก็บเอกสารตามประเภทใบส าคญัต่าง ๆ และขั้นตอนในการจดัท างบบญัชีต่าง ๆ  
 
 นักศึกษามีทักษะท่ีพร้อมจะปฏิบัติงานจริงและสร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสู่สังคม
แรงงานไดอ้ยา่งดีเยีย่ม หากเกิดความบกพร่องในการจกัท าโครงการฉบบัน้ี คณะผูจ้ดัท าขอนอ้มรับ
เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไป ความดีท่ีมีจากการจดัท าโครงการฉบบัน้ี ใคร่ขอมอบแด่
คุณบิดามารดาและอาจารย ์
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บทท่ี 1 

 

 

บทน า 

 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 

  เน่ืองจากในปัจจุบนัมีสถานประกอบการและธุรกิจประเภทต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่าง
มากมาย ซ่ึงในการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ นั้น ต่างก็มีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งหวงัผลก าไรดั้งนั้น
การเงินการบญัชีเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีใชผ้ลความส าเร็จในการท าธุรกิจ เพราะขอ้มูลท่ีบนัทึก
จะสะทอ้นภาพการเปล่ียนแปลงของฐานะการเงินท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์สภาพคล่องของธุรกิจ 
วดัความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ หาขอ้บกพร่องจุดอ่อนและจุดร่ัวไหลเพื่อน ามาวางแผน
เพื่อเตรียมการแกไ้ข 
  การบัญชีมีบทบาทในการช่วยให้ผู ้เก่ียวข้องสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ 
กระบวนการทางด้านบัญชีนั่นประกอบด้วย การวดัและการสรุปผลการด าเนินธุรกิจ การแปล
ความหมายของขอ้มูลทางการเงิน และการรายงานผลไปยงัผูรั้บผิดชอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ตดัสินใจ 

 ปัจจุบนัเคร่ืองหนงัเทียมไดเ้ป็นเทรนด์แฟชัน่ไปแลว้ เน่ืองจากเคร่ืองหนงัเทียมมี
ความส าคญัอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน่กระเป๋า รองเทา้ เส้ือหนัง สายนาฬิกา และเฟอร์นิเจอร์ 
ส่วนใหญ่ล้วนท ามาจากหนังทั้งส้ิน หนังเทียมนั้นผลิตโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้พลาสติก
ประเภทพียูในการผลิต มีลวดลายคลา้ยหนังแทมี้คุณลกัษณะไม่แพห้นังแทเ้ลย มีราคาถูกและยัง
ช่วยลดการฆ่าสัตวอี์กดว้ย ดงันั้นทางบริษทัจึงมีความสนใจในการเลือกท่ีจะศึกษาการจดัท าบญัชี
ธุรกิจซ้ือขายเคร่ืองหนงัเทียมเพื่อตอบโจทยล์ูกคา้ในปัจจุบนัและอนาคต 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 

 
  ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัท า
โครงการไวด้งัต่อไปน้ี 

 1.2.1  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีการเงินจากการท า
            ธุรกิจอยา่งแทจ้ริง 

 1.2.2  เพื่อใหน้กัศึกษาไดรู้้ถึงขั้นตอนการด าเนินงานของธุรกิจ 
 1.2.3  เพื่อใหน้กัศึกษาไดรู้้ถึงการการวางระบบบญัชี และการวิเคราะห์การเงิน 
 1.2.4  เพื่อใหน้กัศึกษาไดรู้้ถึงการท างานร่วมกนั สามคัคีกนั และการช่วยเหลือกนั 

 

1.3  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 
 

  1.3.1  นกัศึกษาไดรู้้และเขา้ใจถึงการจดัท าบญัชีการเงินจากการท าธุรกิจอยา่ง 
            แทจ้ริง 
  1.3.2  นกัศึกษาไดรู้้ถึงขั้นตอนการด าเนินธุรกิจ 
  1.3.3  นกัศึกษาไดรู้้ถึงการวางระบบบญัชี และการวิเคราะห์การเงิน 
  1.3.4  นกัศึกษาไดรู้้ถึงการท างานร่วมกนั สามคัคีกนั และการช่วยเหลือกนั 
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บทท่ี  2 

 

 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการบัญชี 

 

  การจัดท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานจริงทางด้านบัญชี ของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจซ้ือ-ขายสินคา้ คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไว้
ดงัต่อไปน้ี 

  2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการบญัชี 

   2.1.1  ความหมายของการบญัชี 

   2.1.2  ขอ้สมมุติฐานทางการบญัชี 

   2.1.3  ประโยชน์ของการบญัชี 

  2.2  แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจซ้ือ-ขายสินคา้ 

   2.2.1  ความหมายของธุรกิจซ้ือ-ขายสินคา้ 

   2.2.2  วงจรบญัชีของธุรกิจซ้ือ-ขายสินคา้ 

  2.3  การจดัตั้งบริษทัจ ากดัและการจดะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

   2.3.1  การจดัตั้งบริษทัจ ากดั 
   2.3.2  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  2.4  โครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.4.1  มาริษา   ตระกูลฤทธ์ิและคณะ โครงการการบริการท าบญัชีกิจการ
             ร้านขายเส้ือผา้ กรณีศึกษา : นางสาวกฤษณา ทองปาน 
   2.4.2  ดารารัตน์   อุดมและคณะ โครงการบริการท าบญัชีของธุรกิจร้าน
             ขายไข่ กรณีศึกษา : นางกญัญา ลอ้มอ่ิม 
   2.4.3  ทิพยว์รรณ์   ศรีบ ารุงและคณะ  โครงการบริการท าบญัชีของธุรกิจ
             ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา : นายนพดล พรมโสภา 
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2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการบัญชี 

 

 2.1.1  ความหมายของการบัญชี 

   การบญัชี หมายถึงการบญัชี (Accounting) หมายถึง การบญัชีเป็นศิลปะของการจด
บนัทึกรายการหรือเหตุการณ์และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินไวใ้นรูปของเงินตรา การ
จดัหมวดหมู่รายการเหล่านั้น การสรุปผล รวมทั้งการตีความของผลนั้น (สมาคมผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา)  (American institute of certified public accountants : AICPA) 
 
   ศาสตราจารย ์W.A  Paton แห่งมหาวิทยาลยัมิซิแกนไดใ้ห้ความหมายของการบญัชี
ไวว้่า การช่วยอ านวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจด าเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน” นักบญัชีจึงมีหน้าท่ี
บนัทึกรายการซ่ึงเกิดขึ้นได้กับหน่วยธุรกิจเฉพาะท่ีสามารถตีค่าเป็นตวัเงินได้รวมทั้งเรียบเรียง
จดัแยกประเภทวิเคราะห์และรายงานสรุปผลของรายการท่ีเกิดขึ้น 
 
  นักบญัชีช่ือ Paul Grady เมธากุล เกียรติกระจายและศิลปะพร ศรีจนัเพชร (2544 : 
31 : 40 ; อา้งอิงมาจาก Paul Grady. 1993 : unpaged) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวว้า่ การบญัชี
เป็นวิชาการและเป็นหนา้ท่ีงานเก่ียวกับการริเร่ิมการและเหตุการณ์ทางการเงิน การตรวจสอบการ
น าเสนอขอ้มูล เหล่านั้นอย่างมีหลกัเกณฑ์ตามความตอ้งการของฝ่ายบริหาร และการด าเนินงาน
ของกิจการ เพื่อประโยชน์ในการจดัท ารายงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย  ค า
จ ากดัความ  ดงักล่าว ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชี สรุปได ้ดงัน้ี  
     1. การบญัชีเป็นวิชาการและหนา้ท่ี ไม่ใช่ศิลปะ  
     2. การบญัชีเป็นกระบวนการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการบริหาร  
    3. ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบการเงิน  
    4. ขอ้มูลท่ีสรุปไดต้อ้งน ามาจดัท ารายงาน 
 
  ชาตรี สิทธิเดชและคณะ ( 2546 : 5 ) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวว้า่ ศิลปะของ
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  จดบนัทึกรายการ การจ าแนกและท าสรุปเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในรูปตัวเงินหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเงินต่าง ๆ ไวใ้นรูปแบบเงินตรา รวมถึงการจัด
หมวดหมู่ ของรายการเหล่านั้นผลงานขั้นสุดทา้ยของการบนัทึกบญัชีก็คือการใหข้อ้มูลทางการเงิน
ซ่ึงเป็นประโชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
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  พจนานุกรมศพัทเ์ศรษฐศาสตร์ ฉบบับณัฑิตยสถาน (2555 : 2) ไดใ้หค้วามหมาย
ของการบญัชีไวว้า่ การเก็บรวมรวม บนัทึก จ าแนก และสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจในรูปตวัเงิน โดยเสนอเป็นรายงานทางการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ
สนใจในกิจการ 
 

 สรุปความหมายของการบญัชีวา่ การบญัชีเป็นศิลปะการจดบนัทึก การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การจ าแนก การวิเคราะห์ และสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปของตัว
เงิน รวมถึงการจดัหมวดหมู่ของรายการเหล่านั้น การบญัชีเป็นกระบวนการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ี
จ าเป็นในการบริหาร ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินโดยเสนอเป็นขอ้มูลรายงานทาง
การเงินเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือสนใจในกิจการ 

 

 2.1.2  ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี 

  สมมติฐานทางการบญัชี คือ ส่ิงท่ีนกับญัชีก าหนดขึ้น เป็นเสมือนกติกาขั้นพื้นฐาน
ในการพฒันาหลกัการบญัชี การท าความเขา้ใจในขอ้สมมติฐานต่าง ๆ จึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ใน
การตอบค าถามค่ะว่า “ท าไมนกับญัชีจึงมีแนวทางปฏิบติัทางบญัชีในแต่ละเร่ืองดงัท่ีปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบนั” ตวัอยา่งของขอ้สมมติฐานทางบญัชี เช่น หลกัราคาตน้ทุน หลกัความระมดัระวงั หลกัการ
จบัคู่รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย หลกัเกณฑเ์งินคา้ง 
 
   ดังนั้ นเม่ือเกิดปัญหาในวิธีปฏิบัติทางบัญชี จึงควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้ประกอบการพิจารณาก่อนก าหนดแนวทางการตดัสินใจต่อไป ส่ิงท่ีขดัแยง้กบัขอ้
สมมติฐานดังกล่าวย่อมไม่ใช้วิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องตามหลักการบัญชีการท าความเข้าใจในข้อ
สมมติฐานทางบญัชีจึงเป็นเร่ืองส าคญัต่อผูมี้หนา้ท่ีในการจดัท าบญัชี และผู ้ใชข้อ้มูลทางบญัชีเพื่อ
การบริหารธุรกิจและการตดัสินใจ แมห้ลกัการบญัชี เช่น การคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวรจะมี
วิธีการปฏิบติัซ่ึงเป็นท่ียอมรับมากกวา่หน่ึงวิธี แต่เหตุผลเบ้ืองหลงัแนวความคิดดงักล่าวยอ่มพฒันา
มาจากขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หลกัการจบัคู่รายไดก้บัค่าใชจ่้าย  เป็นตน้ 
 

 2.1.3  ประโยชน์ของการบัญชี 

  1. การท าบญัชีจะท าใหกิ้จการทราบผลการด าเนินงาน, ฐานะทางการเงินของธุรกิจ,,
และความมัน่คงของธุรกิจ 
  2. เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยในการวางแผนและตดัสินใจของธุรกิจขอ้มูล 
  3. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนก าไร และควบคุมค่าใชจ่้ายของบริษทั 
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  4. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการหาแหล่งเงินทุน ในการจัดท าบัญชีจะท าให้เราได้
รายงานทางเงินท่ีใชเ้ป็นส่ือกลางในการติดต่อทาง ธุรกิจต่าง ๆ อนัเป็นหลกัฐานในการสร้างความ
เช่ือมัน่ใหก้บัเจา้หน้ีและสถาบนัการเงิน   
  5. เพื่อใหกิ้จการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และเป็นสัญญาณเตือนภยัของกิจการ 

  6. เพื่อประโยชน์ในการวางแผน เพื่อเสียภาษีไดอ้ย่างถูกตอ้งและประหยดัจะท าให้
ทราบก าไรขาดทุนท่ีแน่ชดั สามารถวางแผนภาษีอากรไดอ้ย่างเหมาะสมประหยดั และเสียภาษีได้
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 

2.2  แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิซ้ือ-ขายสินค้า 
 

 2.2.1  ความหมายของธุรกจิซ้ือ-ขายสินค้า 

  ธุรกิจซ้ือ-ขายสินคา้  หมายถึง  ธุรกิจเก่ียวกบัสินคา้ ซ่ึงมีสินคา้ไวจ้ าหน่ายเพื่อหวงั
ผลก าไรในสินคา้นั้น ๆ  ในการบนัทึกบญัชีจึงตอ้งอาศยัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสินคา้ 
เช่น ใบสั่งซ้ือ ใบก ากบัภาษี ใบส่งของ ใบก ากบัสินคา้  ใบขอลดหน้ีหรือใบส่งคืน  ใบหักหน้ีหรือ
ใบรับคืน  และใบเสร็จรับเงิน   หากกิจการมีการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ ผูข้ายเป็นผูก้  าหนดเง่ือนไข
ในการช าระเงินค่าสินคา้ และส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดการจูงใจในการขายสินคา้   ผูข้ายจะก าหนดเง่ือนไข
เก่ียวกบัส่วนลด ไดแ้ก่ ส่วนลดการคา้และส่วนลดเงินสด  เม่ือมีการขนส่ง-สินคา้จะตอ้งค านึงถึง
ผู ้รับผิดชอบในการจ่ายค่าขนส่ง   กิจการท่ีมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิน
กว่า   1.8   ลา้นบาทต่อปี   มีหนา้ท่ีตอ้งยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นผูป้ระกอบการ
จดทะเบียน  โดยค านวณภาษีท่ีตอ้งเสียจากภาษีขายหักภาษีซ้ือ  ในหน่วยน้ีจะกล่าวถึงความหมาย
ของสินคา้  เอกสาร   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสินคา้  เง่ือนไขต่าง ๆ  เก่ียวกบัการซ้ือขาย-สินคา้ 

  เพื่อวตัถุประสงมีไวจ้ าหน่าย  เช่นกิจการจ าหน่ายรถยนต ์ วตัถุประสงคมี์รถไวเ้พื่อ
การจ าหน่าย  รถยนตจึ์งเป็นสินคา้ของกิจการจ าหน่ายรถยนต ์  ในขณะเดียวกนัการจ าหน่ายรถยนต ์
มีเคร่ืองงคอมพิวเตอร์ไวใ้ชใ้นส านกังานไม่ไดมี้วตัถุประสงคไ์วข้าย ดงันั้น  เคร่ืองคอมพิวเตอร์จึง
จ าแนกสินทรัพย์ของกิจการจ าหน่ายรถยนต์  แต่ไม่ใช่สินค้า  หรือกิจการจ าหน่ายเส้ือผ้า
ส าเร็จรูป  วตุัประสงค์มีเส้ือผา้ส าเร็จรูปไวจ้ าหน่าย  เส้ือผา้ส าเร็จรูปจึงเป็นสินค้าของกิจการ
จ าหน่ายเส้ือผา้ส าเสร็จรูป  ถา้กิจการจ าหน่าย  เส้ือผา้ส าเร็จรูปมีรถยนตเ์พื่อไวใ้ชง้าน  รถยนตก์็ถือ
เป็นสินทรัพยข์องกิจการแต่ไม่ใช่สินคา้ของลูกคา้ 
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 2.2.2  วรจรบัญชีของธุรกจิซ้ือ-ขายสินค้า 

ล าดับขั้นตอนกระบวนทางบัญชีท่ีท าให้ได้มาซ่ึงงบการเงินในรอบระยะเวลาปี
บญัชีหน่ึง ๆ วงจรบญัชีนั้นเร่ิมจากการวิเคราะห์รายการคา้ หรือเหตุการณ์ทางกิจการ การบนัทึก
รายการในสมุดรายวนัทัว่ไป การผ่านรายการไปยงัสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป การจดัท างบ
ทดลอง การปรับปรุงและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในสมุดรายวนัทัว่ไปและผ่านรายการไปยงับญัชีแยก
ประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัท างบทดลองหลงัการปรับปรุง การจดัท างบการเงิน (งบก าไรขาดทุน  
งบแสดงฐานะการเงิน) การปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปและผา่นแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง  และการ
จดัท างบทดลองหลงัการปิดบญัชี เพื่อหายอดคงเหลือยกไปของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของ
เจา้ของ และน าไปเปิดบญัชีไปบญัชีปีถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนผงัวงจรบญัชี 

8 

รายการคา้ 

สมุดรายวนัขั้นตน้ 

สมุดบญัชีแยกประเภท 

รายการปิดบญัชี 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 

กระดาษท าการ 8 ช่อง 

รายการปรับปรุง 

งบทดลอง 

รายการเปิดบญัชี 
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 สมุดรายวันข้ันต้น 

 คือ สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ คือ สมุดบนัทึกเล่มแรกท่ีใชบ้นัทึกรายการคา้ท่ีเกิด 

ขึ้นตามล าดบัก่อนหลงัแลว้ จึงผา่นรายการจากสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ ไปยงัสมุด 

บญัชีแยกประเภททัว่ไป 

 

 สมุดบัญชีแยกประเภท 

 คือ บญัชีท่ีรวบรวมการบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดขึ้นไวเ้ป็นหมวดหมู่ หลงัจากการ
บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป เรียบร้อยแลว้ จดัเรียงล าดบัผงับญัชีของกิจการ เช่น บญัชี
เงินสด เป็นบญัชีท่ีรวบรวมรายการคา้ท่ีเก่ียวกบัเงินสด  บญัชีลูกหน้ี เป็นบญัชีท่ีรวบรวม รายการ
ค้าท่ีเก่ียวกับลูกหน้ี  การบันทึกรายการในแต่ละบัญชี จะบันทึกไม่ปะปนกันเพื่อให้ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวก ในการคา้หาหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

 

 งบทดลอง 

 คือ งบท่ีท าขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชี แต่การบนัทึกรายการคา้
ในสมุดรายวนั ทัว่ไป การผา่นรายการ จากสมุดรายวนัทัว่ไป ไปบญัชีแยกประเภท และการหายอด
คงเหลือดว้ยดินสอ  จากรายการคา้ทุกรายการ  ผลรวมดา้นเดบิต ของทุกบญัชี ควรจะตอ้งเท่ากบั
ผลรวมดา้นเครดิตของทุก ๆบญัชี   หลงัจากจากผ่านรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไป ไปยงับญัชีแยก
ประเภทแลว้ ขั้นต่อไปคือการหายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทโดยทัว่ไปนิยม หาดว้ยดินสอ  
(Pencil Footing)  เพื่อป้องกนัการผิดพลาดและหากตอ้งการแกไ้ขก็จะท าไดโ้ดยสะดวก 

 

 กระดาษท าการ 

 คือ กระดาษท าการ (Work Sheet or Working Papers) หมายถึง แบบฟอร์มหรือ
กระดาษร่างท่ีกิจการจดัท าขึ้น เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย ให้การจดัท างบการเงินเป็นไปอยา่งสะดวก  
รวดเร็ว และ ไม่ผิดพลาด แต่กรณีท่ีเป็นกิจการขนาดเลก็และมีรายการไม่มากนกัอาจไม่จ าเป็น ตอ้ง
จดัท ากระดาษท าการก่อนท างบการเงินก็ได ้  โดยกระดาษท าการจะมีดว้ยกนัหลายชนิด เช่น ชนิด 
6 ช่อง 8 ช่อง หรือ 10 ช่อง เป็นตน้ 

 

 รายการปรับปรุง 

 คือ การปรับปรุงบญัชีในวนัส้ินงวดบญัชี เพื่อใหไ้ดง้บการเงินท่ีถูกตอ้งตามควรโดย
จดัท าขึ้นตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใต ้แม่บทการบญัชี ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑค์งคา้งและ
เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง 
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 งบการเงิน 

 คือรายงานทางการเงินและบญัชีท่ีมีแบบแผน เพื่อแสดงภาวะต่าง ๆของบริษทัหรือ
กิจการนั้น ๆโดย งบการเงินประกอบดว้ย งบแยกย่อยอีกหลายประเภทซ่ึงจะแสดงถึง ฐานะทาง
การเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษทันั้น ๆในแต่ล่ะรอบบญัชี 

 

 การปิดบัญชี 

 คือ การท าให้ตวัเลขในบญัชีตรงกบัความเป็นจริง บญัชีรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายจะถูก
ปิดยอดคงเหลือ โอนไปบญัชีก าไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบญัชีก าไรขาดทุนจะโอนไปยงั
บญัชีก าไรสะสม  กิจการสามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งของยอดคงเหลือจากบญัชีแยกประเภทไดโ้ดย
การท างบทดลองหลงัปิดบญัชี บญัชีท่ีเหลืออยู่ ไดแ้ก่ บญัชีสินทรัพย ์ บญัชีหน้ีสิน  และบญัชีทุน  
เพื่อยกไปยงังวดบญัชีถดัไป 

 

 งบทดลองหลงัปิดบัญชี 

 คือ เม่ือมีการปิดบญัชีโดยหายอดคงเหลือยกไป และยอดยกมาของบัญชีประเภท
ทรัพย์สิน หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน) แล้ว จะต้องจัดท างบทดลองขึ้นอีกคร้ังเพื่อการ
ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือเดบิต และเครดิต ของบัญชีท่ีเหลือเราเรียกว่างบทดลอง
หลงัการปิดบญัชี 

 

2.3  การจัดตั้งบริษัทจ ากดั และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

 2.3.1  การจัดตั้งบริษัทจ ากดั 

 ขั้นตอนการด าเนินการในการจดัตั้งบริษทัจ ากดัท าได ้2 วิธี ดงัน้ี 

  1.  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 2 ขั้นตอน คือ 

       1.1 การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 

       1.2 การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั 

  2.การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากดั ภายในวันเดียว 
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  ขั้นตอนที่ 1 การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ  

 

  1.  การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ มีขั้นตอนดังนี ้
       1.1 จองช่ือนิติบุคคลทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยให้ลงทะเบียนไดท่ี้ 
www.dbd.go.th โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกบัการจองช่ือนิติบุคคลของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน 

1.2 เม่ือได้รับอนุญาตให้ใช้ช่ือแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการอย่างน้อย 3 คน เข้าช่ือกัน
จดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิ 

 ผูเ้ร่ิมก่อการจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
 1.2.1 เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได ้
 1.2.2 มีอายตุั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป 
 1.2.3 ตอ้งจองซ้ือหุน้อยา่งนอ้ยคนละ1 หุน้ 
1.3 ผูเ้ร่ิมก่อการยืน่จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 

นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนอนุญาตใหจ้องช่ือนิติบุคคล 
1.4. ผูเ้ร่ิมก่อการทุกคนตกลงในหนงัสือบริคณห์สนธิฉบบัน้ีส้ินผล หากไม่ได้

จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัภายใน 10 ปี นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 
 

  2.  ข้อมูลท่ีต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 
  2.1 ช่ือบริษทั (ตามท่ีไดจ้องช่ือไว)้ 
  2.2 วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัท่ีจะประกอบกิจการคา้ 
  2.3 ท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ 
  2.4 ทุนจดทะเบียน จ านวนหุน้ มูลค่าหุน้ จะตอ้งแบ่งเป็นหุน้ ๆ มีมูลค่าหุน้ 
เท่า ๆ กนั (มูลค่าหุน้ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 5 บาท) 
  2.5 ช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุอาชีพ และจ านวนหุน้ท่ีผูเ้ร่ิมก่อการจองซ้ือไว ้
  2.6 ช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุสัญชาติ ของพยาน 2 คน 
 
  3.  เอกสารท่ีเกีย่วข้องกบัการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 
  3.1 ค  าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั (แบบบอจ.1) 
  3.2 หนงัสือบริคณห์สนธิ (แบบบอจ.2) 
  3.3 แบบวตัถุประสงค ์(แบบว.) 
  3.4 แบบจองช่ือนิติบุคคล 
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  3.5 ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูเ้ร่ิมก่อการทุกคน 
  3.6 ส าเนาหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ 
  3.7 หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียน
ไดด้ว้ยตนเอง)  
  ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งใหผู้ข้อจดทะเบียนอย่าง
นอ้ยหน่ึงคนรับรองความถูกตอ้ง ยกเวน้ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือ
ช่ือผูข้อจดทะเบียน ให้ผูเ้ป็นเจ้าของบัตรหรือผูข้อจดทะเบียนอย่างน้อยหน่ึงหน่ึงคนเป็นผูล้ง
ลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 แผนผงัแสดงการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 
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 ขั้นตอนที่ 2 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  

 
 1.  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ผูเ้ร่ิมก่อการจดัใหมี้การจองซ้ือหุน้ทั้งหมด 
1.2เม่ือมีการซ้ือหุน้ทั้งหมดแลว้ใหผู้เ้ร่ิมก่อการออกหนงัสือนดัประชุมผูเ้ขา้ช่ือ

ซ้ือหุน้เพื่อประชุมจดัตั้งบริษทัการออกบริษทัการออกหนงัสือนดัประชุมจะตอ้งห่างจากวนัประชุม
อยา่งนอ้ย 7 วนั  

1.3 ประชุมผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้เพื่อจดัตั้งบริษทั  
1.4 ผูเ้ร่ิมก่อการมอบหมายกิจการงานทั้งหมดใหแ้กคณะกรรมการท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้งจากท่ีประชุม 
1.5 คณะกรรมการเรียกเก็บค่าหุน้จากผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ

มูลค่าหุน้ 
1.6 เม่ือเก็บค่าหุน้ไดค้รบแลว้ ใหก้รรมการผูมี้อ  านาจจดัท าค าขอจดทะเบียนตั้ง

บริษทัแลว้ยืน่จดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
การยื่นจดทะเบียนจะตอ้งให้กรรมการผูมี้อ านาจเป็นผูล้งลายมือช่ือในค าขอ

จดททะเบียนและตอ้งยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมจัดตั้งบริษทั ถา้ไม่จด
ทะเบียนภายในก าหนดเวลาดงักล่าวจะท าให้การประชุมตั้งบริษทัเสียไป หากต่อไปตอ้งการจด
ทะเบียนตั้งบริษทัจะตอ้งด าเนินการจดัประชุมผูจ้องซ้ือหุ้นใหม่ 
 

 2.  ข้อมูลท่ีต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากดั 
  2.1 จ านวนทุน (ค่าหุ้น) ท่ีเรียกช าระแลว้ อยา่งนอ้ย ร้อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียน 
  2.2 ช่ือ ท่ีอยู ่อายขุองกรรมการ 
  2.3 รายช่ือหรือจ านวนกรรมการท่ีมีอ านาจลงช่ือแทนบริษทั (อ านาจ
กรรมการ) 
  2.4 ท่ีตั้งส านกังานใหญ่แห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู ่ณ จงัหวดัใด) 
  2.5 ช่ือ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 
  2.6 ช่ือ ท่ีอยู ่สัญชาติ และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละคน 
  2.7 ขอ้บงัคบั (ถา้มี) 

2.8 ตราส าคญัของบริษทั 
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 3.  เอกสารท่ีเกีย่วข้องกบัการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
  3.1 ค  าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั (แบบบอจ.1) 
  3.2 แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษทัจ ากดั 
  3.3 รายการจดทะเบียนจดัตั้ง (แบบบอจ.3) 
  3.4 รายละเอียดกรรมการ (แบบก0) 
  3.5 บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (แบบบอจ.5) 
  3.6 ส าเนาหนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั 
  3.7 ส าเนารายงานการประชุมตั้งบริษทั 
  3.8 ส าเนาขอ้บงัคบั 
  3.9 หลกัฐานการช าระค่าหุน้ท่ีบริษทัออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
  3.10 กรณีบริษทัจ ากดัมีผูถื้อหุน้เป็นคนต่างดา้วถือหุ้นในบริษทัจ ากดัไม่ถึงร้อย
ละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษทัจ ากดัไม่มีคนต่างดา้วเป็นผูถื้อหุ้น แต่คนต่างดา้วเป็น
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพนับริษทั ให้ส่งเอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้ 
เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหุน้ท่ีมีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบค าขอจดทะเบียน
โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งแสดงจ านวนเงินท่ีสอดคลอ้งกบัจ านวนเงินท่ีน ามาลงหุ้นของผูถื้อหุ้นแต่
ละราย 
  3.11 แบบสสช.1 จ านวน 1 ฉบบั 
  3.12 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีส าคญับริเวณใกลเ้คียง 
  3.13 ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการทุกคน 
  3.14 ส าเนาหลกัการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ (ถา้มี) 
  3.15 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียน
ไดด้ว้ยตนเอง) 
  ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งใหผู้ข้อจดทะเบียนอย่าง
นอ้ยหน่ึงคนรับรองความถูกตอ้ง ยกเวน้ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือ
ช่ือผูข้อจดทะเบียน ใหผู้เ้ป็นเจา้ของบตัรหรือผูข้อจดทะเบียนอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นผูล้งลายมือช่ือ 
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 4.  ช่องทางการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากดั 
  4.1 ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยืน่จดทะเบียนไดท่ี้ส่วน
จดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้ทั้ง 6 เขต  
  4.2 ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูจ่งัหวดัอ่ืน ยืน่จดทะเบียนไดท่ี้ส านกังานพฒันา
ธุรกิจการคา้จงัหวดัท่ีบริษทัมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่ 
  4.3 ยืน่จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตท่ีเวบ็ไซต ์www.dbd.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แผนผงัการจดัตั้งบริษทั 
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 การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากดัภายในวันเดียว 

 

 ในการจดัตั้งบริษทั ถา้ไดด้ าเนินการทุกขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีผู ้

เร่ิมก่อการจัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจด

ทะเบียนจดัตั้งบริษทัไปพร้อมกนัภายในวนัเดียวก็ได ้

  1. ผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกนัจดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิ  

  2. จดัใหมี้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ครบตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัจะจดทะเบียน 

  3. ประชุมจดัตั้งบริษทั (โดยไม่ต้องออกหนังสือนัดประชุมตั้งบริษทั) เพื่อ

พิจารณากิจการต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1108 โดยผูเ้ร่ิมก่อการแลละผู ้

เขา้ช่ือซ้ือหุน้ทกุคนเขา้ร่วมประชุม และผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นทุกคน ใหค้วามเห็นชอบใน

กิจการท่ีไดป้ระชุมกนันั้น 

         4. ผูเ้ร่ิมก่อการไดม้อบกิจการทั้งปวงใหแ้ก่กรรมการบริษทั 

         5. กรรมการไดเ้รียกให้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น ใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกคร้ังเดียวเต็ม

มูลค่าหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น และผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นทุกคนไดช้ าระเงินค่าหุ้นเสร็จ

เรียบร้อยแลว้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แผนผงัการจดัตั้งบริษทัจ ากดัภายในวนัเดียว 
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 2.3.2  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (Value Added Tax) หรือ VAT หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากมูลค่าของ
สินคา้หรือบริการ ท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการนั้น ๆ 
โดยผู ้ประกอบกิจการเป็นผู ้มีหน้า ท่ี เก็บจากลูกค้า  และน าภาษีมูลค่า เพิ่มไปช าระให้แก่
กรมสรรพากร 
 ค าว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินคา้หรือการให้บริการ
ในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจ าหน่ายสินคา้หรือบริการเหล่านั้น ทั้งท่ีผลิตภายในประเทศและ
น าเขา้จากต่างประเทศ  โดยส่วนท่ีเก็บเพิ่มนั้นเรียกว่า  “มูลค่าเพิ่ม” ภาษีมูลค่าเพิ่มจึงเป็นภาษีท่ี
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะท าการเรียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการต่าง ๆ   ท่ี
เป็นคนสุดทา้ย รวมถึงการเก็บภาษีทุกขั้นตอนของการผลิตหรือการขายสินคา้หรือการให้บริการ 
จากนั้นผูป้ระกอบการจะน าภาษีท่ีเก็บไดส่้งใหก้บัสรรพากรทุกเดือน 
 
     1.  ผู้ประกอบการท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิม่ ก าหนดเวลาการจดทะเบียน 
 ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดงัน้ี 
  1.1 ผูป้ระกอบการซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีมีรายรับเกิน 
1,800,000 บาทต่อปี ใหย้ืน่ค าขอจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีรายรับเกิน 1,800,000 บาท 
ต่อปี 
  1.2 ผูป้ระกอบการซ่ึงมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้เตรียมการ เพื่อ
ประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ ท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อนัเป็นเหตุให้ตอ้งมี
การซ้ือสินคา้หรือรับบริการท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ก่อสร้างโรงงาน สร้างอาคาร
ส านกังาน หรือติดตั้งเคร่ืองจกัร ให้ยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 6 เดือนก่อนวนัเร่ิม
ประกอบกิจการ เวน้แต่มีสัญญาหรือหลกัฐานจะด าเนินการก่อสร้างภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
  1.3 ผูป้ระกอบการอยู่นอกราชอาณาจกัร และไดข้ายสินคา้หรือให้บริการใน
ราชอาณาจกัรเป็นปกติธุระ โดยมีตวัแทนอยู่ในราชอาณาจกัร ให้ตวัแทนเป็นผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบ
การจดทะเบียน 
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 2.  วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 
  2.1  ยืน่แบบค าขอ ณ หน่วยจดทะเบียนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
  2.2  ยืน่แบบค าขอผา่นทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.rd.go.th 
 
 3. เอกสารท่ีใช้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่  
  3.1 ส าเนาหนังสือรับรองพร้อมวตัถุประสงค์ ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนและ
ใบส าคญัการจดทะเบียน เซ็นรับรองประทบัตรา 
  3.2 ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการตามอ านาจใน
หนงัสือรับรอง 
  3.3 ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ (กรณีเป็นบริษทั) และบญัชีผูหุ้น้ (บอจ.5) 
  3.4. ส าเนารายงานการประชุมหรือขอ้บงัคบั (กรณีเป็นบริษทั) 
  3.5 ส าเนาสัญญาเช่า (กรณีเช่า) ผูใ้หเ้ช่าตอ้งท าสัญญาเช่าในนามนิติบุคคล และ
ตอ้งติดอากรใหเ้รียบร้อย หรือหนงัสือยนิยอมจากเจา้บา้นหรือเจา้ของ (ในกรณีท่ีไม่มีเจา้บา้น) ของ
สถานท่ีตั้งประกอบการ พร้อมหลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ เช่น สัญญาซ้ือขาย,โฉนดท่ีดิน 
  3.6 ส าเนาทะเบียนบา้นสถานท่ีประกอบการ 
  3.7 ส าเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบา้นของผูใ้ห้ความยินยอมหรือผูใ้ห้เช่า
แลว้แต่กรณี ถา้เช่าตอ้งเช่าในนามนิติบุคคล (บริษทั,หา้ง) และติดอากรใหเ้รียบร้อย (1000ละ1บาท/
เดือน/ปี) 
  3.8. แผนท่ีตั้งและภาพถ่ายแสดงให้เห็นป้ายช่ือบริษทัและเลขท่ีสถานท่ีตั้ ง
ส านกังาน 
  3.9 หนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูรั้บมอบ
อ านาจ (กรณีไม่อาจมาดว้ยตนเอง) 
  3.10 แบบค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01) (ผูจ้ดทะเบียนเตรียมให)้ 
 
 4.  สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
  ผูป้ระกอบการยืน่ค  าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานท่ี
ดงัน้ี 
  4.1  กรณีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ ณ ส านกังาน
สรรพากร พื้นท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
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  4.2  กรณีสถานประกอบการตั้ งอยู่นอกเขตกรุงเพทมหานคร ให้ยื่น ณ 
ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ และกรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ใน
ทอ้งท่ีอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอท่ีกรมสรรพากรมิไดจ้ดัอตัราก าลงัไวใ้หย้ืน่ ณ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ี
สาขาเดิมท่ีเคยควบคุมพื้นท่ีนั้น 
  4.3  กรณีสถานประกอบท่ีอยู่ในความดูแลของส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาด
ใหญ่ให้ยื่น ณ ส านักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านส านักงานสรรพากรพื้นท่ี หรือ
ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาสถานประกอบการตั้งอยูก่็ได ้
  

2.4  โครงการท่ีเกีย่วข้อง 

 
  2.4.1 มาริษา   ตระกูลฤทธ์ิ และคณะผุจ้ดัท า (2558) โครงการการบริการท าบญัชี

กิจการร้านขายเส้ือผา้ กรณีศึกษา : นางสาวกฤษณา ทองปาน ในการศึกษาสรุปผลว่า   สรุปการ

ประเมินพฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีให้บริการท าบญัชีโดยเจ้าของกิจการเป็นผูป้ระเมิน 3 ด้าน ตาม

หลกัการทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ไดแ้ก่ ดา้นจิตพิสัย ดา้นพุทธิพิสัย และดา้นทกัษะพิสัยในระหว่างวนั 

ท่ี1 มีนาคม 2558 -31 พฤษภาคม 2558 พบว่า นักศึกษาท่ีให้บริการท าบญัชีของธุรกิจ ร้านขาย

เส้ือผา้โดยมีคะแนนรวม 45คิดเป็นร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด ถือได้ว่าการจดัโครงการ

บริการท าบญัชีของธุรกิจร้านขายเส้ือผา้กรณีศึกษา : นางสาวกฤษณา ทองปาน ในคร้ังน้ีบรรลุ

วตัถุประสงคต์ามท่ีไดค้าดการและวางแผนไวน้ั้นหมายถึงการวางแผนและการเตรียมการท่ีดีพร้อม

ทั้งในดา้นของการส ารวจสภาพบว่าไปของกิจการเจ้าของคนเดียวการสร้างเคร่ืองมือวิธีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลการจดัท าขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล  

 

  2.4.2 ดารารัตน์   อุดม และคณะผูจ้ดัท า (2558) โครงการบริการท าบญัชีของธุรกิจ

ร้านขายไข่ กรณีศึกษา : นางกญัญา ลอ้มอ่ิม ในการศึกษาสรุปผลว่า   สรุปการประเมินพฤติกรรม

ของนกัศึกษาท่ีใหบ้ริการท าบญัชี โดยเจา้ของกิจการเป็นผูป้ระเมิน 3 ดา้น ตามหลกัการทฤษฎีแห่ง

การเรียนรู้ ไดแ้ก่ ดา้นจิตพิสัย ดา้นพุทธิพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย ในระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2558 

– 30 มิถุนายน 2558 พบว่า นักศึกษาท่ีให้บริการทางบญัชีของ ธุรกิจ ซ้ือขายสินคา้ กรณีศึกษา : 

ร้านขายไข่ โดยรวมคะแนน 46 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92 อยู่ในระดบั ดีมากท่ีสุด ถือไดว้่าการจัด

โครงการบริการท าบัญชีของธุรกิจซ้ือขายสินค้ากรณีศึกษา : ร้านขายไข่  ในคร้ังน้ีบรรลุ

วตัถุประสงคต์ามหลกัทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ดา้นจิต พิสัย ดา้นพุทธพิสัย และดา้นทกัษะ ซ่ึง
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แสดงใหเ้ห็นถึงการศึกษารายวิชาและการตั้งใจเตรียมงานอย่างดี มีความพร้อมในทุก ๆ ดา้น ซ่ึงจะ

เห็นไดจ้ากการท างานอย่างมีระบบ ปฏิบติัตามขั้นตอนอย่างถูกตอ้ง มีการประสานงานระหว่าง

สถานศึกษาและสมาชิกในกลุ่ม รวมถึงอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการและเจ้าของกิจการให้ความ

ร่วมมือท่ีดีในดา้นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานประกอบการ โดยผูจ้ดัท าโครงการสามารถน าความรู้

ดา้นบญัชีไปประยุกต์ใชใ้นโครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เจา้ของกิจการให้

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมวา่ อยากใหน้กัศึกษาเขา้มาบนัทึกบญัชีให้อยา่งต่อเน่ือง เพราะบางคร้ังท าดว้ย

ตวัเองอาจมีขอ้ผิดพลาดได ้

 

  2.4.3 ทิพยว์รรณ์   ศรีบ ารุง และคณะผูจ้ดัท า (2558) โครงการบริการท าบญัชีของ

ธุรกิจร้านขายเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา : นายนพดล พรมโสภา ในการศึกษาสรุปผลว่า   สรุปการ

ประเมินพฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีให้บริการท าบญัชี โดยเจา้ของกิจการเป็นผูป้ระเมิน 3 ดา้น ตาม

หลกัการทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ดา้นจิตพิสัย ดา้นพุทธิพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย ในระหว่าง

วนัท่ี 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 พบว่า นักศึกษาท่ีให้บริการท าบญัชีของ ธุรกิจขาย

เฟอร์นิเจอร์ คุณนภดล พรมโสภาโดยรวมมีคะแนน 43 คิดเป็นร้อยละ 86 อยู่ในระดบัดีมากท่ีสุด 

ถือไดว้่าการจดัโครงการบริการท าบญัชีของธุรกิจขายเฟอร์นิเจอร์กรณีศึกษา :  คุณนภดล พรม

โสภา ในคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีคาดหวงัไว ้เพื่อน าความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ และทกัษะ

วิชาชีพ มาประยุกต์ใชใ้นการท าโครงการ และบริการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไดรั้บความรู้

และประสบการณ์ตรงเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ จากแหล่งเรียนรู้ ท่ีเลือกศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ภายนอกอ่ืน เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานดา้นบญัชีไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ  
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บทท่ี 3 

 
 

วิธีการด าเนินการ 
 
 การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบติังานจริงทางดา้นบญัชี  คณะผูจ้ดัท าได้
เลือกประกอบธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินคา้ โดยจดัตั้งบริษทัจ าลอง คือ บริษทั อณัณิกา เคร่ืองหนงั 
จ ากดั ซ่ึงท าการขายเคร่ืองหนงั โดยมีรายการคา้เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และเดือน
กนัยายน 
 คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัจ าลองและบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชีโดย
มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. บริษทั และระยะเวลา 
2. การจดัตั้งบริษทัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. การเร่ิมก่อการตั้งบริษทัจ าลอง 
4. การจดัท าบญัชีตามวงจรบญัชี 

 
บริษัทและระยะเวลา 
 บริษัท 
 บริษทั อณัณิกา เคร่ืองหนงั จ ากดั สถานท่ีตั้ง   28  ซอยสุขมุวิท  64/1  ถนนสุขมุวิท  
แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10260   
 
 รอบระยะเวลา 
 จดัท าบญัชีตามวงจรบญัชี เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และเดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2562 
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การจัดตั้งบริษทัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

วิธีการจัดตั้งบริษัท 

 1. บริษทั อณัณิกา เคร่ืองหนงั จ ากดั มีผูเ้ร่ิมก่อตั้งบริษทัจ ากดั 3 คน 

 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อกรอกขอ้มูลในการจดัตั้งบริษทั www.dbd.go.th 

 3. จดัท าหนงัสือค าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั 

 4. จดัท าหนงัสือรับรองบริษทั 

 5. จดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิ 

 6. เม่ือจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการตอ้งจดัหุ้นของบริษทัท่ีตั้งขึ้น
จ านวน 10,000 หุน้ มีผูเ้ขา้จองหุน้ครบ 10,000 หุน้ 

 7. จดัท าค ารับรองการจดทะเบียนบริษทั 

 8. จดัท ารายละเอียดวตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัจ ากดั 

 9. จดัท ารายการจดทะเบียนจดัตั้ง 

 10. จดัท าหนงัสือกรรมการเขา้ใหม่ 

 11. จดัท ารายช่ือผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น 

 12. จดัท าหนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั โดยตอ้งส่งค าบอกกล่าวนดัประชุมใหผู้จ้องทราบ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม 

 13. จดัท ารายงานการประชุมจดัตั้งบริษทั 

 14. จดัท าขอ้บงัคบั 

 15. จดัท าส าเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 

 16. จดัท าแบบแสดงรายการเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ 

 17. จดัท าใบส าคญัรับช าระเงินค่าหุน้ 

 18. ท าหนงัสือมอบอ านาจ 

 19. จดัท าแผนท่ีบริษทั  
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การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

 
ข้ันตอนในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่  

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภ.พ.01 ค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม www.rd.go.th 
 2. กรอกขอ้มูลลงใน ภ.พ.01 
 3. ยืน่ภ.พ.01 ณ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีเขตบางนา 
 

การเร่ิมก่อตั้งบริษัทจ าลอง 

 

วิธีการก่อตั้ง 

              1. ตอ้งมีผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เขา้ช่ือกนัท าหนังสือบริคณห์สนธิขึ้น แลว้ไปจด
ทะเบียน 
              2. เม่ือไดจ้ดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการตอ้งจดัให้หุ้นของบริษทัท่ีจะ
ตั้งขึ้นนั้นมีผูเ้ขา้ช่ือจองซ้ือหุน้จนครบ 
              3. ด าเนินการประชุมตั้งบริษทั โดยตอ้งส่งค าบอกกล่าวนดัประชุมใหผู้จ้องทราบล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม 
              4. เม่ือไดป้ระชุมตั้งบริษทั และท่ีประชุมไดแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทัแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการตอ้ง
มอบหมายกิจการใหก้รรมการบริษทัรับไปด าเนินการต่อไป 
              5. กรรมการบริษทัเรียกให้ผูเ้ร่ิมก่อการและผูจ้องหุ้นช าระค่าหุ้นอย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของ
มูลค่าหุน้ (ทุนของบริษทัจะแบ่งเป็นก่ีหุ้นก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่หุน้ละ 5 บาท) 
              6. เม่ือไดรั้บเงินค่าหุน้แลว้ กรรมการตอ้งไปจดทะเบียนเป็นบริษทัภายใน 3 เดือน ภายหลงั
จากการประชุมตั้งบริษทั 
              7. ในการจดัตั้งบริษทั ถา้ไดด้ าเนินการทุกขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีผูเ้ร่ิม
ก่อการจดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิกรรมการจะจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้ง
บริษทัไปพร้อมกนัภายในวนัเดียวก็ได ้
                  7.1 จดัใหมี้ผูเ้ขา้ช่ือหุน้ครบตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีบริษทัจะจดทะเบียน 
                  7.2 ประชุมจัดตั้งบริษทั เพื่อพิจารณากิจการต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์มาตรา 1108 โดยมีผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นทุกคนเขา้ร่วมประชุม และผูเ้ร่ิมก่อการ 
และผูช่ื้อซ้ือหุน้ทุกคน ใหค้วามเห็นชอบในกิจการท่ีไดป้ระชุมกนันั้น 
                  7.3 ผูเ้ร่ิมก่อการไดม้อบกิจการทั้งปวงใหแ้ก่กรรมการบริษทั 
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                  7.4 กรรมการได้เรียกให้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น ใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกคร้ังเดียวเต็มมูลค่า
หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ไดแ้ละผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ทุกคนไดช้ าระเงินค่า
หุน้เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 
การวางแผน 

 1. บริษทัเราจ าหน่ายเคร่ืองหนงั PU 
 2. มีการก าหนดวตัถุประสงคข์องบริษทั 
 3. มีการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ ในแต่ละฝ่ายในแต่ละแผนก 
 

โครงสร้างองค์กร 

 1. ก าหนดแผนระดบัองคก์รจะตอ้งเป็นท่ียอมรับของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. มีการก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนระดบัองคก์ร 
 3. มีการระบุขั้นตอนการท างานอยา่งชดัเจน 
 

การเลือกสินค้า 

 1. บริษทัมีการเลือกหนงั PU คลา้ยหนงัขดั ผิวเรียบมนั 
 2. เลือกหนงัท่ีมีคุณลกัษณะคลา้ยหนงัแท ้เน้ือหนาแข็งอยู่ทรง ดา้นหลงัเป็นผา้ เป็นเส้นใย
คลา้ยหนงัแท ้
 3. ใชก้บังานท่ีไม่ตอ้งซบัในก็ได ้สามารถโชวห์ลงัผา้ได ้
 4. การเลือกสีบริษทัจะเลือกสีท่ีมีความนิยม และความตอ้การในตลาด ในการน ามาท า
กระเป๋า รองเทา้ สายนาฬิกา เฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ 
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การจัดท าบัญชีตามวงจรบัญชี 

 

วงจรบัญชี 

              สมาคมนักบญัชีและผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (2538, หน้า 5) เรียกวงจร
บญัชี (accounting cycle) ว่า “วฏัจกัรทางการบญัชี” คือ ล าดับขั้นตอนทางการบญัชีเร่ิมจากการ
บนัทึกรายการบญัชีท่ีเกิดขึ้น จนถึงการเสนอรายงานทางการเงินของรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึงๆซ่ึง
มีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
              1. การวิเคราะห์รายการคา้ 
              2. บนัทึกรายการในสมุดรายวนัขั้นตน้ 
              3. การผา่นรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภท 
              4. จดัท างบทดลอง 
              5. บนัทึกรายการปรับปรุง 
              6. จดัท ากระดาษท าการ 
              7. จดัท างบการเงิน 
              8. ปิดบญัชี 
              จากวงจรบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหน้กับญัชีมองเห็นภาพรวมของกระบวนการปฏิบติัใน
ทางการบญัชีทั้งหมด ทั้งน้ีการจดัท ากระดาษท าการจะท าหรือไม่ก็ได ้เน่ืองจากกระดาษท าการเป็น
เพยีงเคร่ืองมือช่วยในการท างบการเงินใหส้ะดวกและง่ายขึ้นเท่านั้น 
 

รายการค้า 

              หมายถึง รายการท่ีกิจการน ามาบนัทึกบญัชีเพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัท างบการเงินต่าง ๆซ่ึง
ทางการบัญชีเรียกว่ารายการทางบัญชีเป็นเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดการโอนหรือการแลกเปล่ียน
ระหว่างหน่วยของบญัชีหรือบุคคลท่ีมีผลต่อ สินทรัพยห์น้ีสินและส่วนของเจา้ของท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลง 
              อธิบายไดว้า่รายการคา้นั้นเป็นรายการทางบญัชีท่ีมีการเคล่ือนยา้ยละหว่างบญัชีรวมไปถึง
บุคคลอ่ืน ๆ ด้วยซ่ึงการบนัทึกนั้นจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของบัญชีโดยตรงไม่ว่าจะเป็น
สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างไรก็ตามจะมีการเพิ่มขึ้น
หรือวา่ลดลงจะท าใหย้อดทั้งสองในสมการบญัชีนั้นมีความสมดุลกนัทั้งสองฝ่ังแต่ในรายการบญัชี
นั้นอาจจะไม่เท่ากนัก็ไดอ้ย่างเช่นจะมีการบนัทึกทางดา้นสินทรัพย ์2 รายการและบนัทึกทางด้าน
ส่วนของเจา้ของรายการเดียว 
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              รายการคา้นั้นมีความส าคญัเพราะว่าเป็นการรวบรวมผลการด าเนินการของกิจการใน
เบ้ืองต้นก่อนท่ีจะท าการวิเคราะห์รายการบัญชีส าหรับรายการบัญชีนั้ นจะเป็นการบัญชีทุก
เหตุการณ์ต่าง ๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจสามารท่ีจะกระทบต่อเงินมีการเปล่ียนแปลงในงบดุล
อย่างเช่น การน าเงินมาลงทุนเป็นการท าให้สินทรัพยน์ั้นเพิ่มขึ้น และท าให้ส่วนของเจา้ของนั้น
เพิ่มขึ้นเช่นกนัดงัจากท่ีเราไดศึ้กษาทางดา้นสมการบญัชีมาแลว้การไดรั้บค่าสินคา้หรือว่าบริการก็
จะท าให้สินทรัพยเ์พิ่มขึ้นและส่วนของเจา้ของเพิ่มขึ้นเช่นกนันั้นก็คือตวัอย่างรายการท่ีมีผลท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทางบญัชีของกิจการแต่ถา้ไม่มีผลเก่ียวขอ้งกบักิจการ เช่น พนังงานยืมเงิน
กนัเองหรือว่าเอาเงินเดือนตวัเองท่ีไดรั้บไปแลว้ซ้ือน ้ ามนัรถส่วนตวัก็ไม่ไช่รายการคา้เพราะไม่มี
ผลกระทบทางดา้นบญัชีของกิจการเป็นแค่ของส่วนตวั 
              เพราะฉะนั้นรายการจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการทางตรงสามารถท่ีจะวดัตีเป็นมูลค่า
หน่วยเงินตราในทางธุรกิจมีการโอนถ่ายหรือว่าเปล่ียนแปลงของหน่วยบญัชีของทั้งสองและมี
ความสมดุล 
 

ประเภทของสมุดบัญชี 

              สมุดบญัชีใชจ้ดบนัทึกรายการคา้ และแยกประเภทรายการท่ีจดบนัทึกให้เป็นหมวดหมู่ ท่ี
เหมาะสมสามารถจ าแนกสมุดบญัชีออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สมุดบญัชีขั้นตน้ และ สมุดบญัชี
ขั้นปลาย 

 1. สมุดบัญชีข้ันต้น 
                  สมุดบัญชีขั้นต้น (book of original entry) หมายถึง สมุดรายวนั (journal) ใช้บันทึก
รายการคา้ท่ีผ่านการวิเคราะห์รายการคา้แลว้ เป็นการบนัทึกรายการเป็นอนัดบัแรกโดยเรียงล าดบั
ตามเวลาก่อนหลงัของรายการท่ีเกิดขึ้น สมุดรายวนั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1.1 สมุดรายวันเฉพาะ (special journal) เป็นสมุดท่ีใชบ้นัทึกรายการคา้ขั้นตน้ต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นเป็นประจ า หรือเกิดซ ้ากนัเป็นจ านวนมาก สมุดรายวนประเภทน้ี ไดแ้ก่ 
  1.1.1 สมุดรายวันซ้ือ (purchase journal) สมุดท่ีใชบ้นัทึกรายการเก่ียวกบัการซ้ือ
สินค้าเป็นเงินเช่ือเท่านั้ น ถ้าซ้ือสินทรัพย์มาใช้งาน  เป็นเงินเช่ือจะบันทึกในสมุดรายวัน
ทัว่ไป หลกัฐานท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชี คือ ใบก ากบัสินคา้การซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือทุกรายการจะ
บนัทึกในสมุดรายวนัซ้ือส้ินเดือนจึงจะรวมยอดผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง
และ ในแต่ละวนัท่ีเกิดรายการให้ผ่านไปบญัชีแยกประเภทเจา้หน้ีรายตวัดว้ยทุกคร้ังรูปแบบของ
สมุดรายวนัซ้ือสินคา้ 
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  รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันซ้ือสินค้า  
  (1) ระบุช่ือ “สมุดรายวนัซ้ือสินคา้” 
  (2) หนา้ของสมุดรายวนัซ้ือโดยเรียงล าดบัเลขท่ีหนา้ก่อนหลงั 
  (3) วนั เดือน ปี ใชบ้นัทึกรายการตามล าดบัก่อนหลงั 
  (4) ช่องเลขท่ีใบก ากบัสินคา้ (ใบส่งของ/ใบก ากบัภาษี) 
  (5) ช่องช่ือเจา้หน้ี  ส าหรับบนัทึกช่ือเจา้หน้ี 
  (6) ช่องเง่ือนไขในการซ้ือสินคา้ ใชบ้นัทึกเง่ือนไขการช าระหน้ี เช่น 2/10, n/30 
  (7) ช่องเลขท่ีบญัชี ใส่เลขท่ีบญัชีหรือเคร่ืองหมาย ✓ เม่ือมีการผา่นบญัชีแยก 
ประเภทเจา้หน้ี 
  (8) ช่องเดบิต ซ้ือสินคา้ บนัทึกจ านวนเงินท่ีเป็นราคาสินคา้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  (9) ช่องเดบิต ภาษีซ้ือ บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดจากการซ้ือสินค้า (10) ช่อง
เครดิตเจา้หน้ี บนัทึกจ านวนเงินท่ีรวมราคาสินคา้และภาษีซ้ือ 
  (10) ช่องเครดิตเจา้หน้ี บนัทึกจ านวนเงินท่ีรวมราคาสินคา้และภาษีซ้ือ 
    สมุดรายวันซ้ือสินค้า   (1)                  หน้า... (2) 
พ.ศ. เลขท่ี

ใบก ากบั
สินคา้ 

ช่ือเจา้หน้ี เง่ือนไข 
เลขท่ี
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัท่ี ซ้ือสินคา้ ภาษีซ้ือ เจา้หน้ี 

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

ตารางท่ี 1 
 1.1.2 สมุดรายวันขาย (sale journal) ใช้บนัทึกเฉพาะรายการขายสินคา้เป็นเงิน

เช่ือเท่านั้น  ส้ินเดือนจึงรวมยอดในแต่ละช่อง  ผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป  และผ่าน
บญัชีลูกหน้ีรายตวัในแต่ละวนัท่ีเกิดรายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ   เอกสารท่ีใช้เป็นหลกัฐานใน
การบนัทึกบญัชี  คือ  ส าเนาใบก ากับสินค้าและส าเนาใบก ากับภาษีถา้กิจการออกใบก ากับภาษี
ดว้ย  แต่ถา้กิจการมีสินทรัพยท่ี์ใชแ้ลว้เกิดความลา้สมยัหรือตอ้งการสินทรัพยใ์หม่  จึงขายสินทรัพย์
เก่านั้นออกไปโดยขายเป็นเงินเช่ือ    กรณีเช่นน้ีจะตอ้งบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป  

 
 รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขายสินค้า 

(1) ระบุช่ือ “สมุดรายวนัขายสินคา้” 
  (2) หนา้ของสมุดรายวนัขายสินคา้ โดยเรียงล าดบัเลขท่ีหนา้ก่อน-หลงั 
  (3) ช่องวนั เดือน ปี ใชบ้นัทึกวนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ 
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  (4) ช่องเลขท่ีใบก ากบัสินคา้ (ใบก ากบัสิน/ใบก ากบัภาษี) 
  (5) ช่องช่ือลูกหน้ี บนัทึกช่ือลูกหน้ีท่ีกิจการขายสินคา้ให ้
  (6) ช่องเง่ือนไขบนัทึกเง่ือนไขในการขายสินคา้ 
  (7) ช่องเลขท่ีบัญชี บันทึกเม่ือผ่านบัญชีแยกประเภทลูกหน้ีแต่ละราย แล้วใส่ 
เคร่ืองหมาย ✓ซ่ึงแสดงถึงการผา่น 
  (8) ช่องขายสินคา้  บนัทึกจ านวนเงินท่ีขายโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  (9) ช่องเครดิตภาษีขาย  บนัทึกเป็นค่าเงินภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีบวกเขา้ไปในราคา
สินคา้ 

 (10) ช่องเดบิตลูกหน้ี บนัทึกจ านวนท่ีเป็นสินคา้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
    สมุดรายวันขายสินค้า                     หน้า..(2) 

พ.ศ. เลขท่ี
ใบกบั
สินคา้ 

ช่ือลูกหน้ี เง่ือนไข 
เลขท่ี
บญัชี 

เครดิต 
เดบิต
ลูกหน้ี เดือน วนัท่ี ขายสินคา้ ภาษีขาย 

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

ตารางท่ี 2 
  1.1.3 สมุดรายวันส่งคืน (purchase returns journal) สมุดใช้บันทึกรายการ
เก่ียวกบัการส่งคืนสินคา้หรือขอส่วนลดภายหลงัการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ ในกรณีท่ีสินคา้ท่ีซ้ือมา
เกิดการช ารุดหรือไม่ตรงตามท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ หลกัฐานท่ีใช้บนัทึกบญัชี คือ ใบส่งคืนหรือใบขอลด
หน้ี (Debit Memo) แต่ถา้ซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินเช่ือ แลว้ส่งคืน สินทรัพยน์ั้นหรือขอส่วนลด จะตอ้ง
บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปในกรณีท่ีมีการส่งคืนสินคา้น้อยรายการ อาจจะบนัทึกในสมุด
รายวนัทัว่ไป  
 

 รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันส่งคืนสินค้าและจ านวนท่ีได้ลด 
 (1) ระบุช่ือ “สมุดรายวนัส่งคืนสินคา้และจ านวนท่ีไดล้ด”  
 (2) หนา้ของสมุดรายวนัส่งคืนสินคา้และจ านวนท่ีไดล้ด โดยเรียงล าดบัเลขท่ี 

 ก่อนหลงั 
 (3) ช่อง วนั เดือน ปีบนัทึกวนัเดือนปีท่ีเกิดรายการส่งคืนสินคา้และจ านวนท่ีไดล้ด 
 (4) ช่องเลขท่ีใบส่งคืน บนัทึกเลขท่ีใบส่งคืนสินคา้ 
 (5) ช่องช่ือเจา้หน้ี  บนัทึกช่ือเจา้หน้ีท่ีส่งคืนสินคา้ให ้
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 (6) ช่องเลขบญัชีจะใส่เคร่ืองหมาย ✓ เม่ือผา่นรายการแยกประเภทเจา้หน้ี 
 (7) ช่องเครดิตส่งคืนสินคา้ บนัทึกราคาสินคา้ท่ีส่งคืนโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 (8) ช่องเครดิตภาษีซ้ือ บนัทึกภาษีซ้ือในส่วนของสินคา้ท่ีส่งคืน 
 (9) ช่องเดบิตเจ้าหน้ี  บันทึกจ านวนเงินโดยรวมราคาสินค้าท่ีส่งคืนพร้อม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   สมุดรายวันส่งคืนและจ านวนท่ีได้ลด (1)                           หน้า...(2) 

พ.ศ. เลขท่ี 
DEBIT 
MEMO 

ช่ือเจา้หน้ี 
เลขท่ี
บญัชี 

เครดิต เดบิต 
เดือน วนัท่ี 

ส่งคืนสินคา้ ภาษีซ้ือ เจา้หน้ี 

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

ตารางท่ี 3 
  1.1.4 สมุดรายวันรับคืน (sale returns journal) สมุดท่ีใชบ้นัทึกรายการเก่ียวกบั
การรับคืนสินคา้ เน่ืองจากช ารุดเสียหาย เส่ือมคุณภาพ หรือไม่ตรงตามท่ีซ้ือ ผูซ้ื้ออาจไม่ส่งสินคา้
คืนมาแต่ขอลดราคาในสินคา้นั้นก็ได ้การรับคืนสินคา้หรือการให้ส่วนลดท่ีบนัทึกในสมุดเล่มน้ี
ต้องเกิดภายหลังการขายเช่ือเท่านั้ น เอกสารท่ีใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี คือ Credit 
Memorandum เรียกสั้น ๆ วา่ Credit Memo ซ่ึงกิจการจะออกใหย้อดลูกหน้ีและภาษีขายลดลง  
 
  รูปแบบและการบันทึกบัญชีสมุดรายวันรับคืนสินค้าและจ านวนเงินท่ีลดให้ 
  (1) ระบุช่ือ “สมุดรายวนัรับคืนสินคา้และจ านวนท่ีลดให”้ 
  (2) หนา้ของสมุดรายวนัรับคืนฯ โดยเรียงล าดบัเลขหนา้ก่อน – หลงั 
  (3) ช่องวนั เดือน ปี ส าหรับบนัทึกวนั ท่ีเกิดรายการสินคา้ 
  (4) ช่องเลขท่ีใบรับคืน ซ่ึงเป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี เม่ือเกิดรายการ 
  (5) ช่องลูกหน้ี ใส่ช่ือลูกหน้ีท่ีส่งคืนสินคา้กลบัมา 
  (6) ช่องเลขท่ีบญัชี เม่ือผา่นรายการไปบญัชีลูกหน้ียอ่ยรายตวั 
  (7) ช่องเดบิตรับคืนสินคา้ บนัทึกจ านวนเงินค่าสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  (8) ช่องเดบิตภาษีขาย บนัทึกจ านวนเงินภาษีท่ีรวมอยูใ่นราคาสินคา้ 
  (9) ช่องเครดิตลูกหน้ีบนัทึกจ านวนเงินส าหรับสินคา้ท่ีรับคืนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เม่ือบนัทึกรายการในสมุดรายวนัขั้นตน้แลว้ จะผา่นบญัชีแยกประเภทต่อไป 
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                                                    สมุดรายวันรับคืนและจ านวนท่ีลดให้                           หน้า..(2) 
พ.ศ. เลขท่ี 

CREDIT 
MEMO 

ช่ือลูกหน้ี 
เลขท่ี
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัท่ี รับคืน ภาษีขาย ลูกหน้ี 

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

ตารางท่ี 4 

  1.1.5 สมุดรายวันรับเงิน (cash receipts journal)  สมุดบันทึกรายการขั้นต้น
เก่ียวกบัการรับเงินสดของกิจการ คือเป็นสมุดรายวนัเฉพาะเล่มหน่ึง ใชเ้ก่ียวกบัรับเงินเท่านั้น ไม่วา่
จะรับเงินสดหรือเช็คก็ตาม เม่ือน าเช็ค ธนาณัติหรือ ดราฟตไ์ปฝากธนาคาร ก็จะบนัทึกการจ่ายเงิน
สดเอกสารท่ีประกอบการบนัทึกบญัชี คือ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดรวมทั้งรับเช็คของลูกคา้เพื่อน า
ฝากธนาคาร การน าเงินฝากธนาคาร และการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนัรับ เงินจะบนัทึก
รายการโดย เดบิต เงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดจ่ายเท่านั้นในวนัส้ินเดือนบญัชีทุกบญัชี จะ
รวมยอดและผ่านรายการแยกประเภททัว่ไปคร้ังเดียว ส่วนลูกหน้ีรายบุคคลจะตอ้งผ่านบญัชีแยก
ประเภทยอ่ยลูกหน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกในช่องบญัชีอ่ืน ก็ตอ้งผา่นไปบญัชีแยกประเภททนัที
ดา้นเครดิตตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการขึ้น และใส่เลขท่ีบญัชีในช่องเลขบญัชี 
  รายการท่ีน ามาบันทึกในสมุดรายวันรับเงินมีดังนี ้  
   1. การขายสินคา้/ สินทรัพย ์เป็นเงินสดหรือรายไดเ้ป็นเช็ค 
   2. การรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี 
  3. การน าเงินฝากธนาคาร 
   4. การรับเงินเม่ือมีการส่งคืนสินคา้ 
   5. การรับเงินจากรายไดอ่ื้น ๆ  
  วิธีการอา้งอิงหน้าบญัชีในบญัชีแยกประเภททัว่ไป และบญัชีแยกประเภทย่อย
ลูกหน้ีจะใช้อกัษรย่อ “รง.”  และใส่เลขท่ีหน้าของสมุดรายวนัรับเงิน เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบและคน้หา  
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 รูปแบบการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันรับเงิน 
  (1) ระบุรายช่ือ”สมุดรายวนัรับเงิน” 
  (2) หนา้ของสมุดรายวนัรับเงิน โดยเรียงล าดบัหนา้ ก่อนหลงั 
  (3) ช่องวนั เดือน ปี ใชว้นั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการรับเงิน 
  (4) ช่องเลขท่ีใบส าคญัใชบ้นัทึกหลกัฐานการรับเงินเช่น ใบก ากบัใบเสร็จรับเงิน 
  (5) ช่องบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั เงินสดหรือบญัชีดา้นเครดิต 
  (6) ช่องค าอธิบาย ใหอ้ธิบายรายการคา้ท่ีเกิดขึ้น 
  (7) ช่องเดบิต เงินสด บนัทึกเม่ือรับเงินสด พร้อมเช็คเม่ือน าฝากธนาคาร 
  (8) ช่องเดบิต ธนาคาร  บนัทึกจ านวนเงินฝากธนาคารหรือรายการท่ีท ายอดฝาก
ธนาคารเพิ่ม 
  (9) ช่องเดบิต ส่วนลดจ่าย บนัทึกรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีและใหส่้วนลดเงินสด 
  (10) ช่วงช่องรายการ เม่ือผ่านไปบญัชีแยกประเภทลูกหน้ีย่อยรายตวัแลว้ โดยท า
เคร่ืองหมาย ✓ (Check Mark) 
  (11) ช่องเครดิต ลูกหน้ีการคา้ ใชบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีรับช าระจากลูกหน้ี 
  (12) ช่องเครดิต ขายสินคา้ ใชบ้นัทึกค่าสินคา้ท่ีขาย โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  (13) ช่องเครดิต ภาษีขาย ใชบ้นัทึกภาษีขาย (ค่าสินคา้ x อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
  (14) ช่องเลขท่ีบญัชี ใชอ้า้งอิงเลขท่ีบญัชี เม่ือผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท 
  (15) ช่องบญัชีเครดิตบญัชีอ่ืน ๆ ใช้บนัทึกจ านวนเงินทางดา้นเครดิต ของบญัชี 
นอกจากบญัชีลูกหน้ีการคา้ บญัชีขายสินคา้ และบญัชีภาษีขาย   
                                                   สมุดรายวันรับเงิน(1)                    หน้า..(2) 

ว.ด.ป 
เลขท่ี
ใบ 

ส าคญั 

ช่ือ
บญัชี 

รายการ 

เดบิต เครดิต 

เงิน
สด 

ธนา 
คาร 

ส่วนล
ดจ่าย 

ลูกหน้ีการคา้ 
ขาย 

เลขท่ี
ใบก ากบั
ภาษีขาย 

บญัชีอื่น ๆ 

✓ 
จ านวน
เงิน 

เลขท่ี
บญัชี 

จ านวน
เงิน 

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

ตารางท่ี 5 
 1.1.6 สมุดรายวันจ่ายเงิน (cash payment journal)  สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ท่ี

เก่ียวกบัการจ่ายเงินทุกกรณีไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค  เหมาะส าหรับกิจการขนาดใหญ่ท่ีมี
รายการคา้เป็นจ านวนมาก  หลกัการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัจ่ายเงินจะเหมือนกบัการบนัทึก
รายการในสมุดรายวนัรับเงิน การน าเงินฝากธนาคารและการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนั
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จ่ายเงินจะบนัทึกรายการท่ีเครดิตเงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดรับเท่านั้น ในวนัส้ินเดือน
บญัชีจะรวมยอดรวมและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทย่อยเจา้หน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกใน
ช่องบญัชีอ่ืนก็ตอ้งผา่นไปบญัชีแยกประเภททนัทีดา้นเดบิต ตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการขึ้นและใส่เลขท่ี
บญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี 

 รายการท่ีน ามาบันทึกในสมุดรายวันจ่ายเงินมีดังนี ้
 1. การซ้ือสินคา้ / สินทรัพย ์ เป็นเงินสดหรือการจ่ายเช็ค 
 2. การจ่ายช าระหน้ีใหเ้จา้หน้ี 
 3. การจ่ายเงินเน่ืองจากรับคืนสินคา้ท่ีขายเป็นเงินสด 
 4. การจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
 5. การน าเงินฝากธนาคาร 
 6. การจ่ายเงินสดหรือจ่ายเช็คในกรณีอ่ืน ๆ 
 วิธีการอา้งอิงหน้าบญัชีในบญัชีแยกประเภททัว่ไป และบญัชีแยกประเภทย่อย

ลูกหน้ีจะใชอ้กัษรย่อ “จง.” และใส่เลขหนา้ท่ีของสมุดรายวนัจ่ายเงินเล่มนั้น เพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบและคน้หา 

 
 รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันจ่ายเงิน 
 (1) ระบุรายช่ือ”สมุดรายวนัจ่ายเงิน” 
 (2) หนา้ของสมุดรายวนัรับเงิน โดยเรียงล าดบัหนา้ ก่อนหลงั 
 (3) ช่องวนั เดือน ปี ใชว้นั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการรับเงิน 
 (4) ช่องเลขท่ีใบส าคัญ ใช้บันทึกหลักฐานการรับเงินเช่น ใบก ากับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน 
 (5) ช่องบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั เงินสดหรือบญัชีดา้นเครดิต 
 (6) ช่องค าอธิบาย ใหอ้ธิบายรายการคา้ท่ีเกิดขึ้น 
 (7) ช่องเครดิต เงินสด บนัทึกจ านวนเงินเม่ือมีการจ่ายเงินสด 
 (8) ช่องเครดิตธนาคารบันทึกจ านวนเงินเม่ือมีการจ่ายเช็คหรือถอนเงินจาก

ธนาคาร 
 (9) ช่องเครดิต ส่วนลดรับ บนัทึกจ านวนเงินเม่ือมีการจ่ายช าระหน้ีให้เจา้หน้ีและ

ไดรั้บส่วนลด 
 (10) ช่วงช่องรายการ เม่ือผ่านไปบญัชีแยกประเภทเจา้หน้ีย่อยรายตวัแลว้ โดยท า

เคร่ืองหมาย  ✓ (Check Mark) 
 (11) ช่องเดบิต เจา้หน้ีการคา้ ใชบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระใหเ้จา้หน้ี 
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 (12) ช่องเดบิต ซ้ือสินคา้ ใชบ้นัทึกค่าสินคา้ท่ีซ้ือ 
 (13) ช่องเดบิต ภาษีซ้ือ ใชบ้นัทึกภาษีซ้ือ (ค่าสินคา้ x อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 (14) ช่องเลขท่ีบญัชี ใส่เลขท่ีบญัชี เม่ือผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 (15) ช่องบัญชีเดบิตบัญชีอ่ืน ๆ ใช้บันทึกจ านวนเงินทางด้านเดบิตของบัญ ชี

นอกจากบญัชีเจา้หน้ีการคา้ บญัชีซ้ือสินคา้ และบญัชีภาษีซ้ือ 
    สมุดรายวันจ่ายเงิน(1)                                        หน้า..(2) 

ว.ด.ป 
เลขท่ี

ใบส าคญั 
ช่ือบญัชี รายการ 

เครดิต เดบิต 

เงิน
สด 

ธนา 
คาร 

ส่วน 
ลดรับ 

เจา้หน้ีการคา้ 
ซ้ือ 

เลขท่ี
ใบก ากบั
ภาษีซ้ือ 

บญัชีอ่ืน ๆ 

✓ 
จ านวน
เงิน 

เลขท่ี 
จ านวน
เงิน 

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

ตารางท่ี 6 

   1.2 สมุดรายวันท่ัวไป (general journal) เป็นสมุดท่ีใช้บนัทึกรายการคา้ต่าง ๆ 
ขั้นตน้ท่ีไม่อาจบนัทึกในสมุดรายวนัเฉพาะไดห้รือกรณีกิจการไม่มีสมุดรายวนัเฉพาะ จะใชส้มุด
รายวนัทัว่ไป บนัทึกรายการคา้ทุกรายการ 
   รายการท่ีน ามาบันทึกในสมุดรายวันท่ัวไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1. รายการเปิดบญัชีเพื่อบนัทึกรายการเม่ือลงทุนคร้ังแรกของกิจการหรือบนัทึก
ยอดยกมาของบญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ ในวนัเร่ิมงวดบญัชีใหม่ 
  2. รายการคา้ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวนั ส าหรับกรณีไม่มีสมุดรายวนัเฉพาะไว้
ส าหรับรายการนั้น ๆ 
  3. รายการปรับปรุงบญัชีและรายการปิดบญัชี 
 
  รูปแบบและการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 
  (1) ระบุช่ือ “สมุดรายวนัทัว่ไป” 
  (2) หนา้ของสมุดรายวนัทัว่ไป ใหเ้รียงตามล าดบัเลขท่ีหนา้ 
  (3) ช่องวนัท่ี เขียน พ.ศ. ตวัเล็ก ๆ บนตวัย่อของช่ือเดือน และวนัท่ี การเขียนช่ือ
เดือนใหใ้ชต้วัยอ่ เช่น ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ฯลฯ ถา้เดือนซ ้ากนัไม่ตอ้งเขียนใหม่จนกวา่จะเป็นเดือน
ใหม่หรือขึ้นหนา้ใหม่ จึงเขียนวนั เดือน ปี ส าหรับหนา้ใหม่อีก 
  (4) ช่องรายการ ใชบ้นัทึกช่ือบญัชีท่ีเดบิต ช่ือบญัชีท่ีเครดิต และค าอธิบายรายการ  
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        –  เขียนช่ือบญัชีท่ีจะบนัทึกด้านเดบิตไวบ้รรทดัเดียวกับวนัท่ี โดยเขียนชิด
เส้นซา้ยมือของช่องรายการ แลว้เขียนจ านวนเงินลงในช่องเดบิต 
        – เขียนช่ือบญัชีท่ีจะบนัทึกดา้นเครดิตไวบ้รรทดัถดัจากเครดิตในช่องรายการ 
โดยเขียนยอ่ ประมาณ 1 น้ิว เยื้องขวา แลว้เขียนจ านวนเงินลงในช่องเครดิต 
        –  เขียนช่ือค าอธิบายรายการต่อจากการบนัทึกบญัชีเร่ิมเขียนให้ชิดเส้นวนัท่ี 
โดยเขียนสรุปรายการท่ีเกิดขึ้น เม่ือเขียนค าอธิบายรายการแลว้ให้ขีดเส้นใต ้1 เส้น (ขีดเฉพาะช่อง
รายการเท่านั้น) 
  (5) ช่องเลขท่ีบญัชี ใชบ้นัทึกเลขท่ีของบญัชีท่ีเดบิตและเครดิต 
  (6) ช่องเดบิต ใชบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีเดบิต 
  (7) ช่องเครดิต ใชบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีเครดิต 

สมุดรายวันท่ัวไป (1) 

พ.ศ. 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

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

(7) 
 

ตารางท่ี 7 

 2. สมุดบัญชีข้ันปลาย 

   สมุดบญัชีขั้นปลาย (book of final entry) หมายถึง สมุดบญัชีแยกประเภท (ledger) ใช้
บนัทึกรายการท่ีผ่านมาจากสมุดรายวนั เพื่อจ าแนกเป็นบญัชีประเภทต่าง ๆ และจดัเป็นหมวดหมู่
เพื่อสะดวกต่อการน าขอ้มูลมาจดัท างบการเงินต่อไป เสนีย ์พวงยาณี (2548, หนา้ 86) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
สมุดบญัชีแยกประเภท มีอยู ่2 ชนิด ดงัน้ี 
   2.1 สมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (general ledger)  เป็นสมุดบญัชีเล่มหลกัของกิจการ
ท่ีใช้บนัทึกรายการท่ีผ่านมาจากสมุดบญัชีขั้นตน้ (สมุดรายวนั) และเป็นท่ีรวบรวมของบญัชีแยก
ประเภทสินทรัพยบ์ญัชีแยกประเภทหน้ีสิน บญัชีแยกประเภทส่วนของเจา้ของ บญัชีแยกประเภท
รายได ้และบญัชีแยกประเภทค่าใชจ่้าย 
   การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
   เม่ือบนัทึกรายการท่ีเกิดขึ้นในสมุดบัญชีขั้นต้น หรือสมุดรายวนัแลว้ ขั้นตอน
ต่อไป คือ การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท โดยการผ่านบัญชี (posting) จากสมุด
รายวนัไปยงัสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
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   1. การผ่านบัญชี 
       การผ่านบญัชีเป็นขั้นตอนการผ่านรายการจากสมุดรายวนัไปยงัสมุดบญัชีแยก
ประเภททัว่ไปตามแต่ละช่ือบญัชีท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นสมุดรายวนั วิธีการผ่านบญัชีส าหรับแต่ละบญัชี
มีขั้นตอน ดงัน้ี 
       1.1. เขียนช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชีหรือรหสับญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการเปิดตาม
ผงับญัชี 
       1.2. ลงวนัท่ีและลงจ านวนเงินทางดา้นเดบิตตามจ านวนเงินท่ีลงดา้นเดบิตของ
บญัชีช่ือเดียวกนัท่ีลงไวใ้นสมุดรายวนั 
       1.3. ใสช่ือบญัชีท่ีอยูด่า้นตรงกนัขา้มในช่องรายการ 
       1.4. ใส่เลขท่ีหนา้ของสมุดรายวนัท่ีบนัทึกรายการนั้นลงในช่องหนา้บญัชี 
       1.5. ลงเลขท่ีบญัชี (รหัสบญัชี) ของบญัชีแยกประเภท ลงในช่องเลขท่ีบญัชีใน
สมุดรายวนั ซ่ึงเป็นการบนัทึกไวเ้พื่อไดท้ราบวา่ไดผ้า่นรายการบญัชีน้ีแลว้ 
       1.6. เปิดบญัชีแยกประเภทดา้นเดบิตจนครบ แลว้เปิดบญัชีดา้นเครดิตทีละบญัชี
ในลกัษณะเดียวกนั เพียงแต่จะน าจ านวนเงินท่ีลงไวด้า้นเครดิตในสมุดรายวนัไปลงในช่องจ านวน
เงินดา้นเครดิตในบญัชีแยกประเภท 
   2. การหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
       เม่ือผา่นรายการทุกรายการจากสมุดรายวนัไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปเรียบร้อย
แลว้ขั้นตอนต่อไปคือ การค านวนยอดคงเหลือหรือยอดดุลของทุกบญัชีในสมุดบญัชีแยกประเภท 
ด้วยดินสอ (pencil footing)และน ายอดดุลของทุกบัญชีไปจัดท างบทดลองซ่ึงผลรวมของยอด
คงเหลือของทุก ๆ บญัชีท่ีอยู่ดา้นเดบิตตอ้งเท่ากบัผลรวมของยอดคงเหลือของทุก ๆบญัชีท่ีอยู่ดา้น
เครดิต 
 
       วิธีการค านวนหายอดดุลของบัญชีแยกประเภท 
       1. รวมยอดเงินดา้นเดบิตแลว้เขียนผลรวมดว้ยดินสอในบรรทดัถดัมาของช่อง
จ านวนเงินดา้นเดบิต 
       2. รวมยอดเงินดา้นเครดิตแลว้เขียนผลรวมนั้นดว้ยดินสอในบรรทดัถดัมาของ
ช่องจ านวนเงินดา้นเครดิต 
       3. หาผลต่างของผลรวม ทั้งดา้นเดบิต และดา้นเครดิต เขียนจ านวนสุทธิด้วย
ดินสอลงช่องรายการของดา้นท่ีมียอดรวมมากกว่าถา้ผลรวมดา้นเดบิตมากกว่าผลรวมดา้นเครดิต 
เรียกวา่ บญัชีมียอดดุลดา้นเดบิต (debit balance) และถา้ผลรวมดา้นเครดิตมากกวา่ผลรวมดา้น 
เดบิต เรียกวา่ บญัชีมียอดดุลดา้นเครดิต (credit balance) 
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         4. ยอดคงเหลือของบญัชีต่าง ๆ ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป ตามปกติจะ
ปรากฏยอดดุลทางดา้นเดบิต หรือเครดิต สรุปไดด้งัน้ี 
          4.1 บญัชีสินทรัพย ์ มียอดดุลทางดา้นเดบิต 
          4.2 บญัชีหน้ีสิน  มียอดดุลทางดา้นเครดิต 
          4.3 บญัชีส่วนของเจา้ของ  มียอดดุลทางดา้นเครดิต 
          4.4 บญัชีรายได ้ มียอดดุลทางดา้นเครดิต 
          4.5 บญัชีค่าใชจ่้าย  มียอดดุลทางดา้นเดบิต 
          กรณีบญัชีใดมีผลรวมด้านเดบิตเท่ากับผลรวมด้านเครดิต แสดงว่าไม่มี
ยอดคงเหลือ ควรเขียนเลข “0” ไวท้างดา้นยอดดุลปกติของบญัชีประเภทนั้นดว้ยดินสอ 
 
  รูปแบบการบันทึกบัญชีในแยกประเภทท่ัวไป 
  (1) ช่ือบญัชีแยกประเภททัว่ไป/บญัชีคุมยอด  
  (2) เลขท่ีบญัชีแยกประเภท  เช่น  บญัชีซ้ือสินคา้  เลขท่ี 501 
  (3) และ  (7)  ช่อง วนั เดือน ปี ส าหรับบนัทึกวนัท่ี ท่ีเกิดรายการ กรณีน ายอดรวม
จากสมุดรายวนัขั้นตน้จะบนัทึกในวนัส้ินเดือน 
  (4) ช่องรายการส าหรับเขียนช่ือบัญชีท่ีบันทึกคู่กันทางด้านเครดิต   กรณีท่ีเกิด
รายการจากสมุดรายวนัขั้นตน้ใหอ้า้งอิงช่ือสมุดรายวนัขั้นตน้นั้น ๆ 
  (5) และ  (9)  ช่องหน้าบญัชี ส าหรับอา้งอิงช่ือ/หน้าสมุดรายวนัซ้ือสินคา้ (ซ.1) 
หรือสมุดรายวนัส่งคืนสินคา้และจ านวนท่ีไดล้ด  (สค.1) 
  (6) ช่องเดบิต  ส าหรับบนัทึกจ านวนเงินท่ีเดบิต 
  (8) ช่องรายการ  ส าหรับเขียนช่ือบญัชีท่ีบนัทึกคู่กันทางด้านเดบิต   กรณีท่ีเกิด
รายการมาจากสมุดรายวนัขั้นตน้ใหอ้า้งอิงสมุดรายวนัขั้นตน้ นั้น ๆ 
  (10) ช่องเครดิต  ส าหรับบนัทึกจ านวนเงินท่ีเครดิต 
     (1) ช่ือบัญชี...................         เลขที่..(2) 

พ.ศ. 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 
รายการ 

หนา้
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

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

ตารางท่ี 8 
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   2.2 สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (subsidiary ledger)เป็นสมุดบญัชี แยกประเภท ท่ีช่วย
แสดงรายละเอียดมากขึ้น ประกอบดว้ย 
  2.2.1 สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยเจ้าหนี ้(account payable ledger) เป็นสมุดบญัชี
แสดงรายละเอียดเจา้หน้ีเป็นรายบุคคล สามารถรวบรวมรายละเอียดเจา้หน้ีรายบุคคลทั้งหมด ซ่ึงจะ
มียอดรวมเท่ากบับญัชีเจา้หน้ีการคา้ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 
  รูปแบบการบันทึกบัญชีแยกประเภทย่อยเจ้าหนี ้
  1. ช่ือบญัชีแยกประเภทยอ่ย คือ ช่ือเจา้หน้ี 
  2. ช่องวนั เดือน ปี บนัทึกวนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการซ้ือสินคา้และส่งคืนสินคา้ 
  3. ช่องรายการส าหรับอธิบายรายการคา้ 
  4. ช่องหนา้บญัชีส าหรับอา้งอิงช่ือสมุดรายวนัขั้นตน้ 
  5. ช่องเดบิตบนัทึกเม่ือยอดเจา้หน้ีลด 
  6. ช่องเครดิต บนัทึกเม่ือยอดเจา้หน้ีเพิ่ม 
  7. ช่องยอดคงเหลือ บนัทึกยอดคงเหลือในแต่ละวนัโดยน าจ านวนเงินดา้นเครดิต 
หกัดว้ยจ านวนเงินดา้นเดบิต 

สมุดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี ้
(1) ช่ือเจา้หน้ี………………….. 
พ.ศ. 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. บาท สต. 

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

ตารางท่ี 9 
  2.2.2 สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยลูกหนี้ (accounting receivable ledger) เป็น
สมุดบญัชีแสดงรายละเอียดลูกหน้ีเป็นรายบุคคล สามารถรวบรวมรายละเอียดลูกหน้ีรายบุคคล
ทั้งหมด ซ่ึงจะมียอดรวมเท่ากบับญัชีลูกหน้ีการคา้ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 
  รูปแบบการบันทึกบัญชีแยกประเภทย่อยลูกหนี ้

 1. ช่ือบญัชีแยกประเภทยอ่ย คือ ช่ือลูกหน้ี 
  2. ช่องวนั เดือน ปี บนัทึกวนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการซ้ือสินคา้และส่งคืนสินคา้ 
  3. ช่องรายการส าหรับอธิบายรายการคา้ 
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  4. ช่องหนา้บญัชีส าหรับอา้งอิงช่ือสมุดรายวนัขั้นตน้ 
  5. ช่องเดบิตบนัทึกเม่ือยอดเจา้หน้ีลด 
  6. ช่องเครดิต บนัทึกเม่ือยอดเจา้หน้ีเพิ่ม 
  7. ช่องยอดคงเหลือ บนัทึกยอดคงเหลือในแต่ละวนัโดยน าจ านวนเงินดา้นเครดิต 
หกัดว้ยจ านวนเงินดา้นเดบิต 

สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ 
(1) ช่ือลูกหน้ี…………………… 

พ.ศ. 
รายการ 

หนา้
บญัชี 

เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. บาท สต. 

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

ตารางท่ี 10 

งบทดลอง 

              งบทดลอง (trail balance) หมายถึง รายงานท่ีแสดงยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภท
ทัว่ไปทุกบญัชีของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อแสดงว่าการบนัทึกรายการบญัชีทั้งดา้นเดบิต 
และด้านเครดิตของบญัชีต่าง ๆเป็นไปตามหลกัการบัญชีคู่และยงัเป็นการช่วยในการจดัท างบ
การเงินของแต่ละงวดบญัชี 
 
              รูปแบบงบทดลอง 

ช่ือกิจการ 
งบทดลอง 

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

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

      

ตารางท่ี 11 
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      ประโยชน์ของงบทดลอง 
                งบทดลอง ซ่ึงประกอบดว้ย บญัชีสินทรัพย ์บญัชีหน้ีสิน บญัชีส่วนของเจ้าของ 
บญัชีรายได้และบญัชีค่าใช้จ่าย โดยบญัชีสินทรัพยแ์ละบญัชีค่าใช้จ่ายจะมียอดดุลอยู่ด้านเดบิต 
ส าหรับบญัชีหน้ีสิน บญัชีส่วนของเจา้ของและบญัชีรายไดจ้ะมียอดดุลอยู่ดา้นเครดิต ผลรวมของ
ดา้นเดบิตจะตอ้งเท่ากบัผลรวมของดา้นเครดิต ซ่ึงงบทดลองจะช่วยให้เห็นภาพรวมของรายการ
บญัชีทั้งหมด ซ่ึงสามารถสรุปประโยชน์ของงบทดลอง ไดด้งัน้ี 
    1. ช่วยพิสูจน์ว่าการบันทึกบัญชีหรือการผ่านบัญชีได้ท าถูกต้องตามหลักการ
บญัชีคู่ 
    2. สามารถตรวจสอบไดว้า่เก็บยอดดุลของทุกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่ 
    3. ช่วยใหก้ารหาท่ีผิดพลาดของการท าบญัชีง่ายขึ้น 
    4. ท าใหก้ารจดัท างบการเงินง่าย สะดวกและรวดเร็วยิง่ขึ้น 
 
            ขั้นตอนในการจัดท างบทดลอง 
    1. เขียนช่ือกิจการ วนั เดือน ปีท่ีจดัท างบทดลอง 
    2. เขียนช่ือบญัชีเรียงล าดบับญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย 
    3. เขียนเลขท่ีบญัชีหรือรหสับญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี 
    4. ใส่จ านวนเงินของทุกบัญชีท่ีมียอดดุลอยู่ด้านเดบิตลงในช่องเดบิต และใส่
จ านวนเงินของทุกบญัชีท่ีมียอดดุลอยูด่า้นเครดิตลงในช่องเครดิต 
    5. รวมยอดเงินดา้นเดบิต และดา้นเครดิตในงบทดลอง ซ่ึงผลรวมของจ านวนเงิน
ทั้งสองดา้นตอ้งเท่ากนั 
 

กระดาษท าการ (Worksheets)  
              กระดาษท าการ หมายถึง แบบฟอร์มซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัเตรียมท างบการเงิน
ให้สะดวก รวดเร็ว และไม่ผิดพลาดโดยกระดาษท าการจะมีดว้ยกนัหลายชนิด เช่น ชนิด 6 ช่อง  8 
ช่อง หรือ 10 ช่อง เป็นตน้ 
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             ขั้นตอนการท ากระดาษท าการ  
              1. ส่วนหวัของกระดาษท าการแบ่งเป็น 3 บรรทดั เขียนตามล าดบัดงัน้ี 
       บรรทดัท่ี 1 เขียนช่ือกิจการ 
       บรรทดัท่ี 2 เขียนวา่ กระดาษท าการ 
       บรรทดัท่ี 3 เขียนวา่ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีกระดาษท าการแสดง 
             2. น ายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทหรือลอกงบทดลองท่ีไดจ้ดัท าไวแ้ลว้มา
แสดงในกระดาษท าการช่องช่ือบญัชี ช่องเลขท่ีบญัชี  ช่องงบทดลอง แลว้รวมเงินช่องเดบิตและ
เครดิต ซ่ึงทั้ง 2 ช่องจะตอ้งเท่ากนั 
             3. น าจ านวนเงินในช่องงบทดลองไปใส่ท่ีช่องงบก าไรขาดทุน ช่องงบแสดง
ฐานะการเงิน ดงัน้ี 
         3.1 บญัชีหมวดสินทรัพย ์ น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นเดบิต  
        3.2 บญัชีหมวดหน้ีสิน น าไปใส่ในช่อง  น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะ
การเงิน ดา้นเครดิต 
        3.3 บัญชีหมวดส่วนของเจ้าของ (ทุน) น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะ
การเงิน ดา้นเครดิต  
        3.4 บญัชีหมวดส่วนของเจา้ของ (ถอนใชส่้วนตวั) น าไปใส่ในช่องงบแสดง
ฐานะการเงิน ดา้นเดบิต 
        3.5 บญัชีหมวดรายได ้น าไปใส่ในช่องงบก าไรขาดทุน ดา้นเครดิต 
        3.6 บญัชีหมวดค่าใชจ่้าย น าไปใส่ในช่องงบก าไรขาดทุน ดา้นเดบิต 
             4. รวมยอดเงินในช่องเดบิตและเครดิตของงบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะ
การเงิน 
             5. หาผลต่างระหว่างช่องเดบิตและเครดิตของงบก าไรขาดทุนถา้ยอดรวมดา้น
เครดิตมากกว่าดา้นเดบิต ผลต่างก็คือก าไรสุทธิให้เขียนจ านวนเงินก าไรสุทธิในช่องก าไรขาดทุน
ดา้นเดบิตและในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นเครดิต ถา้ยอดรวมดา้นเดบิตมากกว่าดา้นเครดิต
ผลต่างก็คือขาดทุนสุทธิ ให้เขียนจ านวนเงินในช่องงบก าไรขาดทุนดา้นเครดิตและช่องงบแสดง
ฐานะการเงินดา้นเดบิต 
             6. รวมยอดเงินในช่องงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินดา้นเดบิตและ
ดา้นเครดิตจะตอ้งเท่ากนั 
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              รูปแบบของกระดาษท าการ 
              กระดาษท าการมีหลายชนิด เช่น กระดาษท าการ 6 ช่อง กระดาษท าการ 8 ช่อง กระดาษท า
การ 10 ช่อง และกระดาษท าการ 12 ช่อง จะเลือกใช้แบบใดขึ้นอยู่กับความต้องการและความ
จ าเป็นท่ีตอ้งใช้ ตามจ านวนและลกัษณะความยุ่งยากของรายการบญัชีท่ีเกิดขึ้นในแต่ละกิจการ
ส าหรับรูปแบบท่ีนิยมใช้กัน ได้แก่ กระดาษค าตอบ 8 ช่อง และกระดาษค าตอบ แบบ 10 ช่อง
เน่ืองจากสามารถช่วยการจดัท างบการเงินกรณีท่ีกิจการมีรายการปรับปรุงบญัชี ณ วนัส้ินงวดดว้ย 
 
              รูปแบบของกระดาษท าการ 8 ช่อง 

ช่ือกิจการ 
กระดาษท าการ 

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

รายการ 
เลขท่ี 
บญัชี 

งบทดลอง 
รายการ
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 
          

ตารางท่ี 12 

การปรับปรุงรายการบัญชี(Adjusting  Entries) 
              ขั้นตอนในการบันทึกรายการทางบัญชี ท่ีเร่ิมจากการบันทึกรายการคา้ในสมุดรายวนั
ทัว่ไปหรือสมุดรายวนัเฉพาะ ผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป และบญัชีแยกประเภทย่อย
รายตวัลูกหน้ี  รายตวัเจา้หน้ี หายอดคงเหลือในบญัชีต่าง ๆ  แลว้น ามาจดัท างบทดลอง เพื่อเตรียมท่ี
จะจัดท างบแสดงฐานะการเงินต่อไปนั้น  ในวนัส้ินงวดบัญชีมักจะมีบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์ หรือหน้ีสินบางรายการท่ีตัวเลขยงัไม่เป็นปัจจุบันเน่ืองจากการคาบเก่ียวในการท า
ด าเนินงานระหว่างปีก่อน ปีปัจจุบนัและปีหนา้ เพราะฉะนั้นก่อนจดัท างบแสดงฐานะการเงินตอ้ง
จดัท ารายการปรับปรุงบญัชี เพื่อใหไ้ดต้วัเลขท่ีถูกตอ้งเป็นของงวดปัจจุบนัจริงเท่านั้น 
              การปรับรายการท่ีบนัทึกในวนัส้ินงวดบญัชี เพื่อแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ี
ไดบ้นัทึกไวใ้นระหวา่งงวดบญัชีใหถู้กตอ้ง ก่อนท่ีจะน ายอดคงเหลือไปสรุปผลในงบก าไรขาดทุน 
ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายบางรายการมีผลกระทบต่อสินทรัพย ์และหน้ีสินของ
กิจการดว้ย 
              1. รายการปรับปรุงบัญชีจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การปรับปรุงบญัชีประเภทรายได้
และค่าใชจ่้าย และการปรับปรุงบญัชีประเภทสินทรัพย ์ดงัน้ี 
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   1.1 การปรับปรุงบัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย  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 การปรับปรุงบัญชีประเภทสินทรัพย์  ไดแ้ก่ 
    1.2.1 ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 
    1.2.2 หน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful  Accounts and 
Allowance for Doubtful  Account) 
    1.2.3 วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies  Used) 
 
   1.1. การปรับปรุงประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย 
      ค่าใช้จ่ายของกิจการเม่ือถึงก าหนดการจ่ายค่าใช้จ่ายแล้ว แต่กิจการยงัไม่ได้ไป
จ่ายเงินอาจจะเน่ืองมาจากมีความไม่ลงตวัของเง่ือนไขการจ่ายเงิน เช่น ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่
ยงัไม่ถึงก าหนดจ่าย ณ วนัท่ีกิจการปิดบญัชีปกติคือวนัท่ี 31  ธนัวาคม ของทุกปีจึงถือเป็นดอกเบ้ีย
ค้างจ่าย หรือค่าสาธารณูปโภคซ่ึงกิจการใช้ประโยชน์แลว้ แต่ยงัไม่ได้เรียกเก็บเงินถือเป็นค่า
สาธารณูปโภคคา้งจ่าย ในวนัส้ินปีจึงตอ้งท ารายการปรับปรุงบญัชีโดยใชห้ลกัเกณฑพ์ึงรับพึงจ่าย
ในการบนัทึกบญัชี 
      1.1.1 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued  Expenses) 
      คือ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นแลว้ในงวดบญัชีปัจจุบนัแต่ยงัไม่ไดจ่้ายเงิน กิจการจะ
จ่ายเงินในงวดบญัชีต่อไป ถือเป็นหน้ีสินของกิจการในงวดบญัชีปัจจุบนั จะตอ้งบนัทึกบญัชีโดย 
เดบิตค่าใชจ่้าย และเครดิตค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
    เดบิต   ค่าใชจ่้าย XX 
    เครดิต ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย XX  
      1.1.2 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid  Expenses) 
      คือ ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายในงวดบญัชีปัจจุบนัแต่ได้รวมค่าใช้จ่ายของงวดบญัชีปี
หน้าส่วนหน่ึงไวด้้วยจ านวนท่ีใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบนัถือเป็นค่าใช้จ่าย อีกจ านวนหน่ึงจะใช้
ประโยชน์ในงวดบัญชีปีหน้าถือเป็นสินทรัพยเ์รียกว่า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า การบันทึกบัญชี
สามารถบนัทึกได ้2 กรณี ดงัน้ี 
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      กรณีท่ี 1 บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายหลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุง
เป็นค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ (สินทรัพย)์  และการนบัระยะเวลาตอ้งเป็นของปีหนา้ (1 ม.ค. ของปีหนา้ - 
วนัครบสัญญา) 
    เดบิต   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ XX 
    เครดิต ค่าใชจ่้าย                                                      XX 
      กรณีท่ี 2 บันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ หลักการปรับปรุงบัญชี  วิธีน้ีต้อง
ปรับปรุงเป็นค่าใชจ่้ายและระยะเวลานบัปีปัจจุบนั (ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา - วนัส้ินงวดบญัชี) 
    เดบิต   ค่าใชจ่้าย XX 
   เครดิต ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้   XX   
          1.1.3 รายได้ค้างรับ (Accrued Income) 
      คือ รายไดข้องกิจการท่ีเกิดขึ้นในงวดบญัชีปัจจุบนัแต่ยงัไม่ไดรั้บเงิน จึงตอ้ง
ปรับปรุงเป็นรายไดค้า้งรับ ถือเป็นสินทรัพยใ์นงวดบญัชีปัจจุบนั จะบนัทึกบญัชีโดย   
    เดบิต   รายไดค้า้งรับ XX 
    เครดิต รายได ้  XX   
          1.1.4 รายได้รับล่วงหน้า (Deferred  Income) 
     คือ รายไดท่ี้ไดรั้บมาแลว้ทั้งหมดในปีปัจจุบนั แต่ไดร้วมรายไดข้องปีหนา้ไว้
ดว้ย จ านวนท่ีเกิดขึ้นตามส่วนในปีปัจจุบนัถือเป็นรายได ้ส่วนอีกจ านวนหน่ึงจะเกิดขึ้นในปีหน้า
ถือเป็นหน้ีสินของกิจการ เรียกว่า รายไดรั้บล่วงหน้า การบนัทึกบญัชีสามารถบนัทึกได ้2 กรณี 
ดงัน้ี 
      กรณีท่ี 1 บนัทึกบญัชีเป็นรายไดห้ลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุง
รายไดรั้บล่วงหนา้นบัระยะเวลาของปีหนา้ ( 1 ม.ค. 25X7 - วนัครบสัญญา )  
    เดบิต   รายได ้ XX 
    เครดิต รายไดรั้บล่วงหนา้  XX 
      กรณีท่ี 2 บนัทึกบญัชีเป็นหน้ีสินหลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุง
รายไดท่ี้เป็นของระยะเวลานบัปีปัจจุบนั (ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา - วนัส้ินงวดบญัชี) 
    เดบิต   รายไดรั้บล่วงหนา้ XX 
    เครดิต รายได ้  XX 
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   1.2 การปรับปรุงบัญชีประเภทสินทรัพย์ 
  1.2.1 การปรับปรุงค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของกิจการ ไดแ้ก่ อาคาร ท่ีดิน และอุปกรณ์ท่ีกิจการใช้
ในการด าเนินงานจะเป็นสินทรัพยท่ี์มีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี ดงันั้นมูลค่าหรือประโยชน์ใน
การใชง้านของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะลดลงไปทุกปี ยกเวน้ท่ีดินเพราะถือว่าท่ีดินให้ประโยชน์
แก่กิจการโดยไม่สามารถจ ากดัอายุได ้โดยปกติ เม่ือกิจการซ้ือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะบนัทึกใน
บญัชีดว้ยราคาทุนรวมทั้งค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการท่ีจะท าใหสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้นอยู่ใน
สภาพท่ีจะใชง้านได ้
    การคิดค่าเส่ือมราคา ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองกนัโดยทัว่ไปมีหลายวิธี แต่
วิธีท่ีนิยมกนัโดยทัว่ไป คือวิธีเส้นตรง (Straight  Line  Method) ซ่ึงมีวิธีการค านวณโดยพิจารณา
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 3 ประการ ดงัน้ี 
     1. ราคาทุนของสินทรัพย ์ (Cost) หมายถึง ราคาสินทรัพยท่ี์ซ้ือมาบวกด้วย
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีท าใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านได ้
     2. ราคาเศษซาก (Salvage) หมายถึง ราคาสุทธิของสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บ
จากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เม่ือหมดอายุการใช้งานหลงัจากหักค่าใช้จ่าย ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น 
     3. อายกุารใชง้านโดยประมาณ (Estimated  Useful Life) หมายถึง ระยะเวลาท่ี
คาดว่าจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้น ซ่ึงอาจจะก าหนดเป็นปีท่ีใชง้าน ชัว่โมงการ
ท างาน หรือวิธีอ่ืนใดตามความเหมาะสมตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองกันโดยทั่วไป หรือตามท่ี
ก าหนดในประมวลรัษฎากร 
    วิธีการค านวณค่าเส่ือมราคา วิธีเส้นตรงมีดงัน้ี 
     ค่าเส่ือมราคาต่อปี      =       ราคาทุนของสินทรัพย ์- ราคาซาก 
                                                        อายกุารใชง้าน 
     อาจจะก าหนดเป็นร้อยละ (%) ของมูลค่าตน้ทุนก็ได้ เช่น คิดค่าเส่ือมราคา
อาคาร 5% ต่อปี คิดค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน 20% ต่อปี เป็นตน้  
  1.2.2 การปรับปรุงหนีส้งสัยจะสูญ (Doubtful  debts) 
     โดยทั่วไปธุรกิจส่วนใหญ่จะมีนโยบายการขายสินค้าเป็นเงินเช่ือเพื่อเพิ่ม
ยอดขายให้มากท่ีสุด แต่การขายสินคา้เป็นเงินเช่ือหรือการให้เครดิตแก่ลูกคา้มากเกินไป มกัจะมี
ความเส่ียงในเร่ืองการเรียกเก็บเงินไม่ไดต้ามนโยบายท่ีก าหนดไว ้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด
ของกิจการ หากมีลูกหน้ีการคา้จ านวนมากและหลงัจากติดตามทวงถามหลายคร้ังแลว้ไม่สามารถ
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เรียกเก็บหน้ีไดกิ้จการสามารถตดัลูกหน้ีออกจากบญัชีเป็นหน้ีสูญ ซ่ึงถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ
ได ้
     นอกจากนั้นกิจการบางแห่งจะประมาณหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีก่อนท่ีจะมี
หน้ีสูญจริงเกิดขึ้นก็สามารถท าได ้ในการศึกษาเร่ืองน้ีมีบญัชีท่ีควรทราบเก่ียวกบัการปรับ ปรุงหน้ี
สงสัยจะสูญ ดงัน้ี 
     1. หน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful debts) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บไม่ได ้
ถือเป็นบญัชีประเภทค่าใชจ่้ายของกิจการ 
     2. ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Account) หมายถึง จ านวน
เงินท่ีกนัไวส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได ้ถือเป็นบญัชีปรับมูลค่าสินทรัพย ์จะแสดงหัก
จากบญัชีลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
     3. หน้ีสูญ (Bad debt) หมายถึง ลูกหน้ีการคา้ของกิจการท่ีไดติ้ดตามทวงถาม
จนถึงท่ีสุดแลว้แต่ไม่ไดรั้บช าระหน้ี จึงตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีถือเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ 
     การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ กิจการคา้ท่ีมีการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือจ านวน
มาก ๆในแต่ละปี หรือสถาบนัการเงินท่ีให้เครดิตเงินกู้แก่ลูกคา้เป็นจ านวนมาก จะนิยมท าการ
ประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญเอาไวใ้นบญัชีทุก ๆปี ทั้งท่ียงัไม่มีหน้ีสูญเกิดขึ้นจริง เป็นการยึดหลกั
ความไม่ประมาทในการบริหารจดัการ และทั้งน้ีควรปฏิบติัตามกฎหมายทางภาษีอากรว่าดว้ยเร่ือง
ของการตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามประมวลรัษฎากรดว้ย การประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญอาจท าได้
โดย  
     1. การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดขายเช่ือ หรือยอดขายรวมของกิจการ 
         เป็นวิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ โดยค านวณจากอัตราร้อยละของ
ยอดขายเช่ือประจ าปี โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่าในปีก่อนหนา้นั้นกิจการจะมีประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ
ไวแ้ลว้หรือไม่ การใชวิ้ธีประมาณจากยอดขายเช่ือถือว่าลูกหน้ีการคา้เกิดขึ้นจากการขายสินคา้เป็น
เงินเช่ือ จึงใชเ้ป็นฐานในการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับงวด 
     2. การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดลูกหน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 
         เป็นวิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ โดยค านวณจากยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ิน
งวด ดงันั้นยอดบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัส้ินปีจึงจะตอ้งมีจ านวนเท่ากบัอตัราร้อยละของ
ลูกหน้ี ณ วนัส้ินปี ดังนั้นการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญตามวิธีน้ีจึงตอ้งค านึงถึงบญัชีค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญท่ีมียอดยกมายกมาจากปีก่อน ๆดว้ย 
 
 
 



45 
 

     การตัดจ าหน่ายลูกหนีเ้ป็นหนีสู้ญ  แบ่งเป็น 2 กรณี 
     1. การตัดจ าหน่ายตรง (direct write off Method) เป็นการตดัจ าหน่ายลูกหน้ี
เป็นหน้ีสูญ ในกรณีท่ีกิจการมิไดท้ าการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีก่อนล่วงหนา้ 
เป็นลูกหน้ีท่ีทราบแน่นอนแลว้ว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงเป็นวิธีท่ีง่ายและสะดวกแต่เป็นวิธีท่ีไม่
นิยมใช ้เพราะระยะเวลาของการเกิดหน้ีสูญ อาจเป็นคนละงวดกบัยอดขายท่ีเกิดขึ้นก็ได ้จะบนัทึก
บญัชีโดย 
    เดบิต   หน้ีสูญ XX 
    เครดิต  ลูกหน้ีการคา้  XX 
     2. วิธีประมาณหนีส้งสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายประจ างวด (Allowance Method) 
กิจการมีการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีแลว้ เม่ือมีการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ี
สูญออกจากบญัชี การบนัทึกบญัชีจะตอ้งพิจารณาว่าเป็นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษี
อากรหรือไม่ การบนัทึกบญัชีจะท าได ้2 วิธีดงัน้ี 
    (1) การตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามประมวลรัษฎากร หมายถึง การตดัหน้ีสูญ
ตามท่ีกฎหมายภาษีอากร จะลงบญัชีโดยการบนัทึกการตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ และลดยอดบญัชีค่า
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญออกจากบญัชีทางดา้นเดบิต 
    เดบิต   หน้ีสูญ XX 
     เครดิต  ลูกหน้ีการคา้  XX 
    (บนัทึกการตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามกฎหมายภาษีอากร) 
    เดบิต   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ XX 
         เครดิต  หน้ีสงสัยจะสูญ  XX 
    (บนัทึกลดยอดบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 
            (2) กรณีตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญไม่เป็นไปตามประมวลรัษฏากรหรือตดัเป็น
ค่าใชจ่้ายตามกฎหมายภาษีอากรไม่ไดก้็สามารถบนัทึกบญัชีไดต้ามหลกัเกณฑท์างบญัชีท่ีรับรอง
กนัโดยทัว่ไปและเม่ือยื่นช าระภาษีอากรก็จะตอ้งปรับปรุงใหถู้กตอ้งตามประมวลรัษฎากร 

  1.2.3 วัสดุส้ินเปลืองใช้ไป (Supplies  Used) 
     วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies  Used) วสัดุส้ินเปลืองหรือวสัดุส านกังาน เป็น
สินทรัพยห์มุนเวียนของกิจการ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ผา้หมึกพิมพดี์ด ฯลฯ กิจการจะบนัทึก
เขา้ในบญัชีสินทรัพย ์เม่ือกิจการน าออกไปใชจ้ะตอ้งท าการปรับปรุงบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ 
เป็นบญัชีวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป หรือวสัดุส านกังานใชไ้ป 
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     การค านวณวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป 
     วสัดุส านกังานตน้ปี                                   XXX 
     บวก ซ้ือวสัดุส านกังานระหวา่งปี                       XXX  
     รวม    XXX 
     หกั วสัดุส านกังานคงเหลือปลายปี                  XXX 
     วสัดุส านกังานใชไ้ป                                          XXX  
 
     การบันทึกบัญชี 
    เดบิต   วสัดุส านกังานใชไ้ป  XX 
    เครดิต  วสัดุส านกังาน    XX 

งบการเงิน 

              งบการเงิน(Financial Statement) คือ งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบ
ระยะเวลาบญัชีหน่ึง และแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึง
ประกอบดว้ย งบก าไรขาดทุนจะวดัผลการด าเนินงานว่ามีก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเท่าใด ส่วน
งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงว่ากิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเท่าใด งบก าไร
ขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงได ้2 แบบ คือแบบบญัชีและแบบรายงาน 
              ประเภทของงบการเงิน 
              1. งบก าไรขาดทุน 
              2. งบแสดงฐานะการเงิน 
              ประโยชน์ของงบการเงิน 
              งบการเงินจัดท าขึ้ นเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ โดยใชข้อ้มูลฐานะทางการเงินในอดีต ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชง้บการเงินหลายกลุ่มในการน าไปใชต้ดัสินใจเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ขอ้มูลจากงบการเงินจะ
ช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการ
เทียบเท่ากบัเงินสด ซ่ึงจะช้ีให้เห็นถึงความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างและผู ้
สินค้า การจ่ายดอกเบ้ีย การจ่ายคืนเงินกู้ และการแบ่งผลก าไรให้กับเจ้าของรวมทั้ งแสดง
ความสามารถหรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในการบริหารทรัพยากรของกิจการ 

              1. งบก าไรขาดทุน 
   งบก าไรขาดทุน ( Income Statement or Profit and Loss Statement)  หมายถึง งบท่ี
แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ตอ้งไม่เกิน 1 ปี   เพื่อวดัผลการ
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ด าเนินงานของกิจการวา่มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดม้าหัก
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดห้ักค่าใช้จ่ายแลว้จะเป็นก าไรสุทธิ (Net 
Income or Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) เท่าใด  
   รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) หรืองวดบัญชี (Fiscal Period) ปกติจะ 12 
เดือน แต่กิจการอาจจะแสดงว่างวดละ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได ้แต่เพื่อประโยชน์ใน
การเสียภาษีก็จะใชง้วดบญัชี 1 ปี 
   ในงบก าไรขาดทุนจะแสดงรายได ้(Revenues) และค่าใช้จ่าย (Expenses) การค านวณ
ก าไรขาดทุนของกิจการจะท าไดโ้ดยการน ารายไดแ้ละค่าใชจ่้ายมาเปรียบเทียบกนั ถา้รายไดสู้งกว่า
ค่าใชจ่้ายเรียกวา่ก าไรสุทธิ (Net Profit) ถา้รายไดต้ ่าค่าใชจ่้ายเรียกวา่ ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) 
   ส่วนประกอบของงบก าไรขาดทุน 
   1.1 รายได ้
   1.2 ค่าใชจ่้าย 
   1.3 ก าไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ 
 
   1.1 รายได้ (Revenues) หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีกิจการได้รับจากการด าเนินงาน  เช่น 
การขายสินคา้ หรือการบริการให้แก่ลูกคา้ รวมทั้งผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ดอกเบ้ียรับจาก
การลงทุนพนัธบตัรรัฐบาลหรือการลงทุนในหุ้นกูข้องบริษทัอ่ืน และเงินปันผลรับจากการลงทุน 
เป็นตน้ รายไดค้่าตอบแทนดงักล่าวอาจได้รับเงินสด สินทรัพยอ่ื์น ๆ หรือสิทธิอ่ืน ๆ เช่นลูกหน้ี
การคา้ (จากการขายสินคา้หรือบริการเป็นเงินเช่ือ) หรือ รายไดค้า้งรับ เช่น ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินปัน
ผลคา้งรับเป็นตน้ 
  รายไดอ้าจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   1.1.1 รายได้จากการด าเนินงาน (Operating Revenues) ได้แก่รายได้จากการ
ขายสินคา้หรือการใหบ้ริการซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัจากการด าเนินงานปกติของกิจการ 
   1.1.2 รายไดอ่ื้น (Other Revenues) ไดแ้ก่ดอกเบ้ียรับรายไดเ้งินปันผลและก าไร
จากการจ าหน่ายสินทรัพย ์(สินทรัพยซ่ึ์งเลิกใชง้านแลว้) เป็นตน้ 
   1.2 ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึงต้นทุนท่ีเกิดจากการผลิตการจัดหาสินค้าหรือ
ค่าบริการต่าง ๆเพื่อก่อใหเ้กิดรายได ้
  ค่าใชจ่้ายอาจจ าแนกตามหนา้ท่ีงานโดยแบ่งเป็น 6 ประเภทคือ 
   1.2.1 ตน้ทุนขาย (Cost of Goods Sold)หมายถึงตน้ทุนของสินคา้ส่วนท่ีขายไป
ระหวา่งงวด 
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   1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) หมายถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการขายสินคา้หรือบริการเพื่อส่งเสริมให้มียอดขายเพิ่มขึ้น
เช่น ค่าโฆษณา ค่านายหนา้พนกังานขาย เงินเดือนฝ่ายขาย ค่าขนส่งออก (ค่าขนส่งสินคา้ไปใหก้บั
ลูกคา้) เป็นตน้ 
   1.2.3 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (Administrative Expenses) หมายถึงค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงานส่วนท่ีนอกเหนือจากค่าใชจ่้ายในการขายเช่นเงินเดือนฝ่ายบริหารค่าเบ้ียประกนัภยั
สินทรัพย์ค่าเช่าค่าน ้ าค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์และหน้ีสงสัยจะสูญ 
(ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเก็บเงินไม่ได)้ เป็นตน้ 
   1.2.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืน (Other Expenses) หมายถึงค่าใชจ่้ายซ่ึงไม่ไดเ้กิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานปกติของกิจการแต่อาจเกิดขึ้นบ่อย เช่น ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์ป็นตน้ 
   1.2.5 ต้นทุนทางการเงิน (Financial Costs) เป็นต้นทุนเก่ียวกับการจัดหา
เงินทุนมาใช้ในการด าเนินงาน เช่น ดอกเบ้ียจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเป็นต้นซ่ึงจะแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินความสามารถ
ของฝ่ายบริหาร 
   1.2.6 ภาษีเงินได ้(Income Tax) เป็นค่าใช้จ่ายท่ีกิจการตอ้งจ่ายให้รัฐบาลโดย
ค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรซ่ึงอาจแตกต่างกันตามลกัษณะธุรกิจและรูปแบบการ
จดัตั้งกิจการเช่น 
    - บุคคลธรรมดาเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรากา้วหนา้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
    - นิติบุคคล เสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา 30% จากก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น
ตน้ 
   1.3 ก าไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ หมายถึง ถา้รายไดต้ ่ากวา่ค่าใชจ่้ายเรียกวา่ ขาดทุนสุทธิ 
(Net Loss) ถา้รายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้ายเรียกว่าก าไรสุทธิ (Net Profit) ซ่ึงงบก าไรขาดทุนจะแสดงได ้
2 แบบ คือ 
    1.  แบบบญัชี (Account Form) หรือแบบตวั T (T-Account) ซ่ึงแสดงค่าใชจ่้าย
ดา้นซา้ย และแสดงรายไดด้า้นขวา 
    2.  แบบรายงาน (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยแสดงบญัชีประเภท
รายไดก่้อนแลว้จึงแสดงประเภทค่าใชจ่้าย 
    1. แบบบัญชี (Account Form) 
   (1) งบก าไรขาดทุนแบบบญัชี (Account Form) หรือแบบตวั T (T-Account) 
   วิธีจดัท างบก าไรขาดทุนแบบบญัชี มีขั้นตอนดงัน้ี 
 



49 
 

    1. เขียนหวังบก าไรขาดทุน ก่ึงกลางหนา้กระดาษ 
    – บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ 
    – บรรทดัท่ี 2 ค  าวา่บญัชีกิจการ 
    – บรรทดัท่ี 3 ส าหรับรอบรอบระยะเวลาท่ีจดัท างบก าไรขาดทุน 
     2. รายการแบ่งออกเป็น 2 ด้าน รายได้จะบนัทึกด้านเครดิต ค่าใช้จ่ายจะ
บนัทึกดา้นเดบิต 
    3. หายอดรวมทั้งดา้นเดบิต และดา้นเครดิต 
    ถา้ผลรวมทางดา้นเครดิต (รายได)้ มากกวา่ดา้นเดบิต (ค่าใชจ่้าย) แสดงวา่มี
ผล “ก าไรสุทธิ” ใหบ้นัทึกก าไรสุทธิทางดา้นเดบิต 
    ถา้ผลรวมดา้นเดบิต (ค่าใชจ่้าย) มากกว่าดา้นเครดิต (รายได)้ แสดงว่ามีผล 
“ขาดทุนสุทธิ” ให้บนัทึกผลขาดทุนสุทธิทางดา้นเครดิตแลว้ท าการรวมยอดเงินทั้ง 2 ขา้ง  จะตอ้ง
เท่ากนั ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกิจการ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี..............เดือน...........................พ.ศ. ............. 
เงินเดือน 
ค่าเช่า 
หน้ีสงสัยจะสูญ 
ค่าเส่ือราคา-ส านกังาน 
วสัดุส านกังานใชไ้ป 
ก าไรสุทธิ 
 

 XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ก าไรขั้นตน้ยกมา 
 

           XX 
           
 
 
 

XX 
XX 

- 
 
 
 
 

- 
- 

ตารางท่ี 13 
   2. แบบรายงาน (Report Form) 
   (1). การท างบก าไรขาดทุนแบบรายงาน 
    วิธีจดัท างบก าไรขาดทุนแบบบญัชี มีขั้นตอนดงัน้ี 
    1. ส่วนหวังบ  มี  3  บรรทดั คือ 
     - บรรทดัท่ี 1   เขียน “ช่ือกิจการ” 
     - บรรทดัท่ี 2   เขียนค าวา่ “งบก าไรขาดทุน” 
     - บรรทดัท่ี 3   เขียนระยะเวลาท่ีจดัท างบก าไรขาดทุน 
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    2. เขียนค าว่า “รายได”้ ทางดา้นซ้ายมือแลว้น าบญัชีรายไดห้ลกัและรายได้
อ่ืน ๆ ของกิจการมาลงรายการโดยเขียน เยื้องไปทางขวามือเล็กน้อย   และเขียนจ านวนเงินทาง
ขวามือแลว้รวมยอดรายไดท้ั้งหมด 
    3. เขียนค าว่า “ค่าใช้จ่าย” ทางซ้ายมือให้ตรงกับรายได้  และน าบัญชี
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดเขียนเยื้องไปทาง ขวามือเลก็นอ้ย  พร้อมเขียนจ านวนเงินทางขวามือแลว้
รวมยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด    
    4. หาผลต่างระหว่างยอดรวมรายได้ และยอดรวมค่าใช้จ่าย ถา้ยอดรวม
รายได้มากกว่ายอดรวมค่าใช้จ่าย ผลต่างคือ ก าไรสุทธิ  ถา้ยอดรวมค่าใช้จ่ายมากกว่า ยอดรวม
รายไดผ้ลต่างคือขาดทุนสุทธิ 

ช่ือกิจการ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา...............ส้ินสุดวนัท่ี......................... 
ขาย          XX 
หกั  รับคืน     XX  
       ส่วนลดจ่าย    XX XX 
ขายสุทธิ       XX  
หกั  ตน้ทุนขาย     
 สินคา้คงเหลือตน้งวด  XX 
 บวก  ซ้ือสุทธิ    XX 
       XX 
 หกั  สินคา้คงเหลือปลายงวด XX XX 
ก าไรขั้นตน้      XX 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 ค่าขยะ    XX 
 ค่าเช่า    XX XX  
ก าไรจากการด าเนินงาน   XX  
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ    XX 
ก าไรสุทธิ       XX  
 
              2. งบแสดงฐานะการเงิน 

   งบแสดงฐานะทางการเงิน(Statement of Financial Position)หรืองบดุล(Balance Sheet)
เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินของกิจกรณีวนัส้ินงวดว่ากิจการมีสินทรัพย์
และหนีส้ินทั้งส้ินเป็นจ านวนเท่าใดประกอบดว้ยรายการใดบา้งและคงเหลือเป็นเงินทุนสุทธิหรือ
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ส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจ านวนทั้งส้ินเท่าใดการจัดท างบแสดงฐานะการเงินจะอาศยัหลกั
ความสัมพนัธ์ของสมการบญัชีคือสินทรัพยท์ั้งส้ินจะตอ้งเท่ากบัยอดรวมของหนีส้ินทั้งส้ินและทุน
เสมอ (งบการเงินน้ีจึงเรียกอีกอยา่งวา่“งบแสดงฐานะการเงิน”) 
   โดยสมการบัญชีจะแสดงสินทรัพย์ไว้ทางด้านซ้ายมือและแสดงแหล่งท่ีมาของ
สินทรัพยค์ือหน้ีสินและทุนหรือส่วนของเจา้ของไวท้างดา้นขวามือของสมการและยอดรวมจ านวน
เงินทั้งสองดา้นจะตอ้งเท่ากนัฐานะการเงินของกิจการจึงพิจารณาไดจ้ากส่วนเกินของสินทรัพยท่ี์มี
มากกวา่หน้ีสินซ่ึงเรียกวา่“ทุน” หรือ“ส่วนของเจา้ของ”  
   ส่วนประกอบของงบแสดงฐานะการเงินมีข้อมูลส าคัญ 3 ส่วนคือ 

   1. สินทรัพย ์
   2. หน้ีสิน 
   3. ทุนหรือส่วนของเจา้ของ 
 
   1. สินทรัพย์ (Assets) หมายถึงทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการซ่ึงสามารถวดั
มูลค่าได้และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคตสินทรัพย์อาจเป็นส่ิงท่ีมี
ตวัตนหรือไม่มีตวัตนรวมทั้งสิทธิเรียกร้องต่าง ๆตวัอย่างสินทรัพยท่ี์มีตวัตนไดแ้ก่เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร ตัว๋เงินรับ ลูกหน้ีสินคา้ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นตน้ ตวัอย่างสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 
ไดแ้ก่ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรสิทธิท่ีจะใชช่ื้อและด าเนินธุรกิจ (แฟรนไชน์) เป็นตน้ 
  การจัดประเภทของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
  1.1 สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) 
  1.2 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (Non – Current Assets) 
  
      1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน  (Current Assets) หมายถึงเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนท่ี
คาดหมายได้ว่าจะเปล่ียนเป็นเงินสดหรือขายหรือใช้หมดไปในระหว่างรอบระยะเวลาการ
ด าเนินงานปกติของกิจการคือ 12 เดือน 
  1.2 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (Non – Current Assets) หมายถึงสินทรัพยท่ี์ไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดของสินทรัพย์หมุนเวียนข้างต้นได้แก่ ท่ีดิน อาคารสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนเช่น
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรสิทธิในการใชช่ื้อและด าเนินธุรกิจ (แฟรนไชส์) และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี 
   2. หนี้สิน (Liabilities) หมายถึงภาระผูกพนัของกิจการท่ีจะตอ้งจ่ายช าระให้แก่บุคคล
อ่ืนโดยอาจช าระดว้ยเงินสดสินทรัพยอ่ื์นหรือการให้บริการหรือประโยชน์อ่ืนใดในอนาคตตาม
เง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัไว ้
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      การจัดประเภทของหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
  2.1 หน้ีสินหมุนเวียน 
  2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
 
       2.1 หน้ีสินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หน้ีสินท่ีจะถึงก าหนดช าระ
ภายใน1 ปีนบัจากวนัส้ินงวด ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีการคา้ เงินกูย้มืท่ีจะถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปีและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เช่น ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย รายไดรั้บล่วงหนา้ เป็นตน้ 
        2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Non – Current Liabilities) หมายถึง หน้ีสินท่ีมีก าหนด
ช าระ เกินกว่า 1 ปีนับจากวนัส้ินงวด ได้แก่ ตัว๋เงินจ่ายระยะยาว หุ้นกู้เงินกู้ยืมระยะยาว รวมทั้ง
หน้ีสินท่ีไม่เขา้เกณฑก์ารจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนขา้งตน้ 
   3. ทุน (Capital หรือส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity) หมายถึง สิทธิเรียกร้องของผู ้
ลงทุนท่ีมีต่อสินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหกัหน้ีสินทั้งส้ินแลว้รายการเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของ ใน
งบแสดงฐานะการเงินอาจแตกต่างกนัตามประเภทของธุรกิจในท่ีน้ีจะแสดงตวัอยา่งงบเฉพาะแสดง
ฐานะการเงินของบริษทัจ ากดัซ่ึงมีรายการเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของท่ีส าคญั 2 รายการ คือทุนเรือน
หุน้และก าไรสะสม 
   3.1 ทุนเรือนหุ้น หมายถึง หุ้นทุนของบริษทัซ่ึงจะตอ้งแบ่งออกเป็นหุ้นมูลค่าหุ้นละ
เท่า ๆกนัส าหรับบริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์ะก าหนดมูลค่าหุ้นเท่าใดก็ได้
แต่ตอ้งไม่ต ่ากว่าหุ้นละ 5 บาทแต่ส าหรับบริษทัมหาชนจ ากัดตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากัด (ปรับปรุง 2544) ได้ยกเลิกการก าหนดมูลค่าหุ้นขั้นต ่าแลว้ดังนั้นบริษทัมหาชนจ ากัดจะ
ก าหนดมูลค่าหุ้นเท่าใดก็ไดเ้งินทุนของบริษทัจะเกิดขึ้นเม่ือบริษทัน าหุ้นออกจ าหน่ายผูท่ี้น าเงินมา
ลงทุนซ้ือหุ้นทุนของบริษัทจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการเรียกว่า “ผูถื้อหุ้น” ซ่ึงมีสิทธิได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล (การท่ีบริษทัจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นถือเป็น
การแบ่งปันก าไรใหก้บัเจา้ของกิจการ) 
   3.2 ก าไรสะสม หมายถึง ก าไรสุทธิของบริษทัท่ีสะสมมาตั้งแต่เร่ิมเปิดด าเนินการ
จนถึงปัจจุบนัโดยทุกวนัส้ินงวดบญัชีบริษทัจะตอ้งโอนผลก าไรขาดทุนสุทธิเขา้บญัชีก าไรสะสม
ไวก่้อนหลงัจากนั้นเม่ือตอ้งการใช้เงินก าไรจึงจดัสรรจากบญัชีก าไรสะสมในภายหลงั เช่น การ
จดัสรรก าไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้นหรือการจดัสรรก าไรสะสมเพื่อขยายกิจการเป็น
ตน้โดยการจดัสรรก าไรสะสมจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นก่อนฝ่ายบริหาร
ของบริษทัจึงจะด าเนินการได ้
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        วิธีท างบแสดงฐานะการเงิน 
  งบแสดงฐานะการเงินมีวิธีท า 2 แบบ คือ  แบบบญัชีและแบบรายงาน 
  1. แบบบัญชี (Account Form) จะแสดงรายการ 2 ดา้น คือ ดา้นซา้ยแสดงสินทรัพย ์
ดา้นขวาแสดงหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ ดงัน้ี 
 
  วิธีการจัดท างบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชี มีขั้นตอนดังนี ้
  1. ส่วนหวัเขียนเหมือนกบัแบบรายงาน 
  2. แบ่งสินทรัพยไ์วท้างซา้ยมือ หน้ีสินและส่วนของเจา้ของไวท้างขวามือ 
  3. ยอดรวมของสินทรัพยท์างซ้ายมือ  จะตอ้งเท่ากบัยอดรวมรวมหน้ีสินและส่วน
ของเจา้ของทางขวามื 

 ช่ือกิจการ 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

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

 
 

สินทรัพย์ 
สินทรัพยห์มุนเวียน 
     เงินสด 
     เงินฝากธนาคาร 
     ลูกหน้ี 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
     อาคาร 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
รวมสินทรัพย ์

 
XX 
XX 
XX 
XX 

 
 

XX 
XX 
XX 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 
หน้ีสินหมุนเวียน 
     เจา้หน้ีการคา้ 
     ค่าเช่าคา้งจ่าย 
     ค่าโฆษณาคา้งจ่าย 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
     เงินกู ้

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
รวมหน้ีสิน 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
     ทุน 
     บวก  ก าไรสะสม 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
 

XX 
XX 
XX 
XX 

 
XX 
XX 
XX 

 
XX 
XX 
XX 
XX 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 

ตารางท่ี 14 
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  2. แบบรายงาน (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยเรียบเรียงบญัชีตามล าดบั
ของประเภทบัญชีเป็นแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก าหนดให้ใช้ จึงเป็นแบบท่ียอมรับกัน
โดยทัว่ไป ซ่ึงจะแสดงบญัชีประเภทสินทรัพยก่์อนแลว้จึงแสดงบญัชีประเภทหน้ีสินและส่วนของ
เจา้ของ 
 
  วิธีท างบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงาน มีขั้นตอนดังนี้ 
  (1) เขียนหัวงบแสดงฐานะทางการเงิน 
   - บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ 
   - บรรทดัท่ี 2 ค  าวา่ “งบแสดงฐานะทางการเงิน” 
   - บรรทดัท่ี 3 วนัท่ี   
  (2) เขียนค าว่า “สินทรัพย”์ ก่ึงกลางกระดาษ แลว้เขียนช่ือบญัชีประเภทสินทรัพย์
เรียงตามล าดบั พร้อมจ านวนเงินแลว้รวมยอด 

         (3) เขียนค าว่า “หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ” ก่ึงกลางกระดาษ บรรทดัถดัไปเขียน
ค าว่า “หน้ีสิน” ชิดดา้นซ้ายมือ แลว้เขียนช่ือบญัชีประเภทหน้ีสินเรียงตามล าดบั พร้อมทั้งรวมยอด 
จากนั้นเขียนค าว่า “ส่วนของเจา้ของ” บรรทดัถดัไปโดยเขียนชิดดา้นซ้ายมือ แลว้แสดงส่วนของ
เจา้ของเช่นเดียวกบังบแสดงฐานะทางการเงินแบบบญัชี 

ช่ือกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

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

สินทรัพยห์มุนเวียน 
 เงินสด     XX    

 เงินฝากธนาคาร   XX    
 ลูกหน้ี            XX XX 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 ท่ีดิน        XX  
 อุปกรณ์ส านกังาน   XX   

 หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน  XX XX  
รวมสินทรัพยท์ั้งส้ิน      XX 
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หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
หน้ีสินหมุนเวียน          
 เจา้หน้ีการคา้    XX  
 ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย  XX XX 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
 -       XX  
รวมหน้ีสินทั้งส้ิน      XX  
ส่วนของผูถื้อหุน้     
 ทุนเรือนหุน้    XX    
 บวก ก าไรสะสม   XX XX  
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น   XX 
 

การปิดบัญชี 

              การปิดบญัชี คือ การท าให้ตวัเลขในบญัชีตรงกบัความเป็นจริง บญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
จะถูกปิดยอดคงเหลือ โอนไปบญัชีก าไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบญัชีก าไรขาดทุนจะโอนไป
ยงับญัชีก าไรสะสม  กิจการสามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งของยอดคงเหลือจากบญัชีแยกประเภทได้
โดยการท างบทดลองหลงัปิดบญัชี 
 ขั้นตอนในการปิดบัญชี 
 การปิดบญัชีจะบนัทึกตามหลกัการบญัชีปกติ  คือ  จะท าการบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป
แลว้ผา่นไปยงับญัชีแยกประเภทดงัน้ี 
 1. บนัทึกรายการปิดบญัชีประเภทรายไดแ้ละประเภทค่าใชจ่้ายในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 2. ผา่นรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป  ไปยงับญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง  การปิด
บญัชีมีขั้นตอนดงัน้ี 
     ขั้นตอนท่ี  1  บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
           1.1  บนัทึกรายการปิดบญัชีในหมวดรายไดเ้ขา้บญัชีก าไรขาดทุน 
           1.2  บนัทึกรายการปิดบญัชีในหมวดค่าใชจ่้ายเขา้บญัชีก าไรขาดทุน 
           1.3  บนัทึกรายการปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้บญัชีก าไรสะสม 
     ขั้นตอนท่ี  2  ผา่นรายการปิดบญัชี  จากสมุดรายวนัทัว่ไปไปยงัสมุดแยกประเภททัว่ไป 
     ขั้นตอนท่ี  3  การปิดบญัชีทรัพยสิ์น  หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  ในสมุดบญัชีแยก
ประเภททัว่ไป 
     ขั้นตอนท่ี  4  การจดัท างบทดลองหลงัการปิดบญัชี 
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 การบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 
 1. บนัทึกรายการปิดบญัชีในหมวดรายไดเ้ขา้บญัชีก าไรขาดทุน 
  เดบิต  รายได ้(ระบุช่ือ)    xx 
   เครดิต  ก าไรขาดทุน     xx 
 
 2. บนัทึกรายการปิดบญัชีในหมวดค่าใชจ่้ายเขา้บญัชีก าไรขาดทุน  
  เดบิต  ก าไรขาดทุน    xx 
   เครดิต  ค่าใชจ่้าย (ระบุช่ือ)    xx 
 
 3. บนัทึกรายการปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้บญัชีก าไรสะสม  
 * ถา้รายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย จะมีผลก าไรสุทธิ 
  เดบิต  ก าไรขาดทุน    xx 
    เครดิต  ก าไรสะสม     xx 
 
 * ถา้รายไดน้อ้ยกวา่ค่าใชจ่้าย  จะมีผลขาดทุนสุทธิ   
   เดบิต ก าไรสะสม    xx 
   เครดิต  ก าไรขาดทุน     xx 
 
 การปิดบัญชีหมวดทรัพย์สิน   หนีสิ้น  และส่วนของเจ้าของ (ทุน) 
             การปิดบญัชีหมวดทรัพยสิ์น   หน้ีสิน  และทุน  จะตอ้งปิดโดยการหายอดคงเหลือ
ยกไปงวดหนา้  โดยเขียนรายละเอียดในช่อง รายการวา่ “ ยอดยกไป ”  เม่ือเร่ิมระยะเวลาบญัชีใหม่
จะต้องบันทึกรายการเปิดบัญชี และเขียนรายละเอียดในช่องรายการว่า “ ยอดยกมา ” และท า
เคร่ืองหมาย ถูก ✓ ในช่องหนา้บญัชีของรายการยอดยกไปและยอดยกมาเป็นการอา้งอิง โดยหา
ยอดคงเหลือยกไปและยกมา ในบญัชีงวดใหม่ หรือปิดใหห้มดไปถา้บญัชีนั้นไม่มียอดคงเหลือเลย 
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งบทดลองหลงัปิดบัญชี 

              งบทดลองหลงัปิดบญัชี (Post – closing  trial  balance)  คือ  งบทดลองท่ีท าขึ้นหลงัจากท่ี
กิจการปิดบญัชีเรียบร้อยแลว้  ประกอบไปดว้ย 
              1. สินทรัพย ์
              2. หน้ีสิน 
              3. ส่วนของเจา้ของ 
 

สต๊อกสินค้า 

              ระบบสต๊อกสินคา้ คือ ระบบสต๊อกสินคา้เป็นการค านวณสินคา้ให้มีเพียงพอต่อการขาย 
หากสินคา้ช้ินใดขายดีก็ควรจะมีการผลิต หรือหามาเก็บไวใ้นปริมาณท่ีมากเช่นกนั ซ่ึงการน าสินคา้
มาไวใ้นระบบสต๊อกสินคา้ก็ควรพิจารณาหลาย ๆ อยา่งประกอบดว้ย เช่น ระบบสต๊อกสินคา้ สินคา้
ขายดี อายุการใชง้าน ระยะเวลาในการเก็บรักษา ความนิยมของสินคา้ในแต่ละช่วง เป็นตน้  ระบบ
สต๊อกสินคา้ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเก็บรักษาสินคา้ไวข้ายทั้งหมด โดยมี ระบบสต๊อกสินคา้
ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัในการประกอบธุรกิจการคา้ 
 
              ประโยชน์ของสต๊อกสินค้า 
 1. ท าใหท้ราบถึงสินคา้คงเหลือภายในคลงัสินคา้ รวมถึงทราบเวลาท่ีมีการเขา้ออกของ
สินคา้ 
 2. ท าใหท้ราบถึงสถิติการขายสินคา้ในแต่ละช่วงเวลาท าใหส้ามารถค านวณการสั่งซ้ือ
สินคา้ใหร้อบถดัไปได ้
 3. ท าใหท้ราบวา่สินคา้อยูส่่วนใดของคลงัสินคา้และสะดวกต่อการจดัส่งสินคา้ใหก้บั
ลูกคา้ 
 4. ลดการท างานผิดพลาดในการท างานจากมนุษย ์เช่น การนบัสต๊อกสินคา้เป็นตน้ 
 5. ท าใหท้ราบจ านวนของสินคา้ทั้งหมดไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งอยูท่ี่ออฟฟิศ 
 

รายงานภาษีซ้ือ 

              รายงานภาษีซ้ือ คือรายงานท่ีจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกยอดซ้ือและจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ี
ผูป้ระกอบการได้จ่ายไปในการซ้ือสินค้าหรือบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการท่ีมีสิทธิน า
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีได้เสียไปแลว้มาหักออกจากภาษีขายในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีต้องช าระ 
ผูป้ระกอบการทุกรายมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานภาษีซ้ือ ซ่ึงรูปแบบของรายงานภาษีซ้ือตอ้งก าหนด
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ขึ้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีกรรมสรรพากรก าหนดสามารถประยุกต์ใชใ้นสถานประกอบการต่าง ๆ ได ้
แต่ตอ้งมีสาระส าคญัครบถว้นตามท่ีก าหนดไว ้
 

รายงานภาษีขาย 

              รายงานภาษีขาย คือรายงานแสดงมูลค่าสินค้าหรือบริการและภาษีมูลค่า เพิ่ม ท่ี
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดอ้อกใบก ากบัภาษีจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ๆ ทั้งน้ี รายงาน
ภาษีขายตอ้งมีรายการและขอ้ความตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด รายงานภาษีขายเป็น
รายงานท่ีก าหนดให้ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท าขึ้น เพื่อบนัทึกจ านวนภาษีขายของกิจการท่ี
เรียกเก็บจากลูกคา้แต่ละเดือนภาษี ภาษีขายท่ีเกิดขึ้นในเดือนก็เป็นภาษีขายของเดือนนั้น โดย
พิจารณาจากวนัท่ีท่ีปรากฏในส าเนาใบก ากบัภาษีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนลงไว ้
 

ใบ ภ.พ.30 

              แบบ ภ.พ.30 คือแบบแสดงรายการสรุปภาษีซ้ือ-ภาษีขาย เพื่อน าส่งกรมสรรพากร โดยผูมี้
หน้าท่ีจัดท าคือ เจ้าของธุรกิจท่ีมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี และได้ท าการขึ้นทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ ต้องน าส่งให้กรมสรรพากรทุกเดือนภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถัดไป หรือ
สามารถยืน่ผา่นทางอินเทอร์เน็ตก็ได ้
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บทท่ี  4 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

 จากการท่ีไดด้ าเนินงานโครงการการศึกษาการจดัท าบญัชีของธุรกิจประเภทซ้ือ-ขาย

สินค้าได้ด าเนินการจ าหน่าย บันทึกและเก็บข้อมูลทางบัญชีเก่ียวกับรายการค้า ซ่ึงมีผลการ

ด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

 1. เอกสารการจดัตั้งบริษทั 

 2.ใบทะเบียนการคา้ 

 3. เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 4. ใบ ภ.พ.20 

 5. โครงสร้างบริษทั 

 6. แคตตาลอ็คสินคา้ 

 7. สมุดรายวนัขั้นตน้ 

 8. บญัชีแยกประเภท 

 9. งบทดลอง 

 10. รายการปรับปรุง 

 11. กระดาษท าการ 

 12. งบการเงิน 

 13. การปิดบญัชี 

 14. งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

 15. สต๊อกสินคา้ 

 16. รายงานภาษีซ้ือ 

 17. รายการภาษีขาย 

 18. ใบ ภ.พ.30 
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ภาพท่ี 5 โครงสร้างบริษทั 
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ภาพท่ี 6 ท่ีตั้งบริษทั 
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ภาพท่ี 7 แผนท่ีบริษทั 
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ภาพท่ี 8 ตราบริษทั 
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บทท่ี  5 

 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
  ในการจดัท าโครงการในคร้ังน้ีของสาขาบญัชีนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์กบันกัศึกษา
ในการศึกษาและเพื่อให้เขา้ใจถึงการจดัท าบญัชีตามวงจรบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ซ่ึงท า
ให้นักศึกษาสามารถด าเนินโครงการไดอ้ย่างถูกตอ้งการท าโครงการในคร้ังน้ีท าให้นักศึกษาเกิด
ความสามคัคีซ่ึงกนัและกนั รวมถึงการน ากระบวนการวิธีการและการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไปใชใ้น
การด าเนินงาน ซ้ึงบริษทัของเราไดจ้ดัตั้งขึ้นโดยใชช่ื้อวา่ บริษทั อณัณิกา เคร่ืองหนงั จ ากดั  โดยจะ
ใหบ้ริการดา้นการคา้ขาย ระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคมและ
เดือนกนัยายน พ.ศ.2562 ซ่ึงอุปสรรคในการจดัท าโครงการมีจ านวนมากและมีรายละเอียดค่อนขา้ง
เยอะ ท าใหม้กัจะเกิดความผิดพลาดในการจดัท าเอกสารไดง้่าย ดงันั้นเราจึงหาวิธีการแกปั้ญหาดว้ย
การจดัท าเอกสารให้ถูกตามขั้นตอนท่ีก าหนด และตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกตอ้งก่อนท าการ
พิมพ ์
  การด าเนินงานโครงการท่ีใชเ้วลาในการจดัท าเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ภาคเรียน
ท่ี 1 จนถึงภาคเรียน 2 ผลในการด าเนินงานของ บริษทั อณัณิกา เคร่ืองหนงั จ ากดั ในการด าเนินงาน
ในเดือนสิงหาคมบริษทัของเรามีผลก าไรสุทธิ 557,476.00 บาท และในเดือนกนัยายนมีผลเป็นก าไร
สุทธิจ านวน 1,267,470.00 บาท ซ่ึงในการท างานสมาชิกทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการท างานกนัเป็น
อยา่งดี ท าใหโ้ครงการของกลุ่มประสบความส าเร็จ เสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดไว ้
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5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  5.2.1 ใชเ้วลาในการด าเนินงานมาก 
  5.2.2 ค่าใชจ่้ายในการท างานสูง 
  5.2.3 สมาชิกในกลุ่มขาดความเขา้ใจในการปฏิบติั 
 
5.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
   5.3.1 จดัสรรเวลาใหถู้กตอ้ง 
  5.3.2 พยายามลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น 
  5.3.3 ศึกษาและท าความเขา้ใจในการปฏิบติัใหถ่ี้ถว้นและรอบคอบ 
 
5.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดท าโครงการ 
   5.4.1 นกัศึกษารู้และเขา้ใจถึงการจดัการท าบญัชีการเงินจากการท าธุรกิจแทจ้ริง      
   5.4.2 นกัศึกษารู้ถึงขั้นตอนการด าเนินธุรกิจ 
   5.4.3 นกัศึกษาถึงรู้ถึงการวางระบบบญัชี และการวิเคราะห์การเงิน 
   5.4.4 นกัศึกษารู้ถึงการท างานร่วมกนั สามคัคีกนั และการช่วยเหลือกนั 
 
5.5  ข้อเสนอแนะ 
   5.5.1 จะตอ้งแบ่งเวลาในการจดัท าโครงการใหเ้หมาะสม 
   5.5.2 ควรตรวจสอบเอกสารใหค้รบถว้นและถูกตอ้งก่อนจดัท าเอกสาร 
   5.5.3 ควรมีการตรวจสอบและส ารองขอ้มูลในการด าเนินงานทุกคร้ัง 
    5.5.4 สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการจดัท าโครงการ 
  5.5.5 สมาชิกในกลุ่มตอ้งร่วมมือกนัเตรียมอุปกรณ์ในการจดัท าโครงการ 
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บรรณานุกรม 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 

สรุป  ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินงานจริงนอ้ยกวา่ท่ีเสนอ 390 บาท 

 

  

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่เสนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินงานจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1. กระดาษ A4 510.00 1. กระดาษ A4 404.00 
2. ค่าหมึก 500.00 2. ค่าหมึก 500.00 
3. ค่าแผน่ซีดี 200.00 3. ค่าแผน่ซีดี 50.00 
4. ค่ารูปเล่ม 200.00 4. ค่าเขา้รูปเล่ม 200.00 
5. ค่าแฟ้ม 160.00 5. ค่าแฟ้ม 201.00 
6. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 700.00 6. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 525.00 
    
    
    

รวม 2,270.00 รวม 1,880.00 
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ภาคผนวก ง 
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รูปภาพการด าเนินโครงการ 
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ประวัติคณะผู้จัดท า 

 

 ช่ือ-นามสกุล       นางสาวณฐัธิดา     สังสีแกว้ 

 รหสันกัศึกษา       39308 

 วนั/เดือน/ปี เกิด       9  กนัยายน  2544 

 มธัยมศึกษา       โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถมัภ)์ 

 สถานศึกษาปัจจุบนั  วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

 ช่ือ-นามสกุล       นางสาวพีราดา     จนัทร์รอด 

 รหสันกัศึกษา       39347 

 วนั/เดือน/ปี เกิด       6  กนัยายน  2544 

 มธัยมศึกษา       โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ ์

 สถานศึกษาปัจจุบนั  วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

ช่ือ-นามสกุล       นางสาวภทัรญาดา     เขม็เงิน 

รหสันกัศึกษา       39318 

วนั/เดือน/ปี เกิด       2  ตุลาคม  2544 

มธัยมศึกษา       โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 

สถานศึกษาปัจจุบนั  วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

 


