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ช่ือโครงการ     บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั 
                         Time Never Stop Co.,Ltd 
โดย       1. นางสาวเพญ็โพดยั  พรหมธี   รหสันกัศึกษา  39201  

2. นางสาววราภรณ์  เมืองเอ่ียม  รหสันกัศึกษา  39368 
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บทคัดย่อ 
 
หวัขอ้โครงการ  บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั 
   Time Never Stop Co.,Ltd 
ผูจ้ดัท าโครงการ  1. นางสาวเพญ็โพดยั  พรหมธี 
   2. นางสาววราภรณ์  เมืองเอ่ียม 
   3. นางสาวปวินตา  ผลุละศิริ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา  อาจารยว์ิภาวดี  สิงสีทา 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม อาจารยป์นิตา  ตุม้เจริญ 
สาขาวิชา  สาขาวิชาการบญัชี 
สถาบนั   วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  ปีการศึกษา 2562 
 
 
บทคัดย่อ 
 การท าโครงการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการจดัท าโครงการ 
และมีทกัษะในการปฏิบติังานของกิจการประเภทซ้ือ-ขายสินคา้ เพื่อให้ไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหาได้
ดว้ยตนเองและเรียนรู้การท างานร่วมกนัเป็นทีม เพื่อให้นักศึกษาเขา้ใจในรายวิชาต่าง ๆ มากขึ้น 
และเพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากโครงการน้ีมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั โดยจดัตั้งบริษทั
จ าลอง คือ บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั เป็นธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินคา้ ในการท าโครงการน้ี 
เร่ิมตั้งแต่การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั วิเคราะห์รายการคา้ บนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัขั้นตน้ผ่าน
รายการไปยงับญัชีแยกประเภท จดัท างบทดลอง บนัทึกรายการปรับปรุง และผ่านรายการไปยงั
แยกประเภทจดัท างบทดลองหลงัปรับปรุงหรือกระดาษท าการ 8 ช่อง จดัท างบการเงิน บนัทึก
รายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป ท างบทดลองหลงัปิดบญัชี ตลอดทั้งหลกัการท าสต๊อคสินคา้ 
การยืน่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ผลการท าโครงการพบวา่ ในเดือนสิงหาคม ไดก้ าไรสุทธิ จ านวน 4,811,504.27 บาท เดือน
กนัยายน ไดก้ าไรสุทธิ จ านวน 10,418,966.97 บาท จากงบก าไรขาดทุนทั้ง 2 เดือน พบว่ากิจการมี
ก าไรเพิ่มขึ้นจากเดือนแรก 117 % เพราะบริษทัมีรายจ่ายนอ้ยลงแต่มีรายไดม้าจากการขายมากขึ้น 
 จากการท าโครงการน้ีไดรั้บประโยชน์คือ นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท า
ธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินคา้ ไดรู้้จกัการท างานร่วมกนัเป็นทีม ไดฝึ้กความรับผิดชอบ ความมีวินยั
และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประกอบอาชีพในอนาคตได ้

(1) 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 โครงการฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ท่านคณะกรรมการทุกท่าน ท่ีคอยให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาท่ีมีประโยชน์ทั้งยงัคอยกระตุน้และเป็น
ก าลงัใจผลกัดนัจนโครงการฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่าน
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
 
 กราบขอบพระคุณ ดร.สมศกัด์ิ  รุ่งเรือง ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชย
การ ท่ีให้โอกาสในการศึกษา คณาจารย์ทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ความรู้ และค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ตลอดจนให้ความห่วงใยแก่คณะผู ้จัดท าตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการแห่งน้ี 
 
 สุดทา้ยน้ีคณะผูจ้ดัท าขอน้อมร าลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยท์ุกท่านท่ีไดก้รุณา
อบรมสั่งสอน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อน ๆ ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความส าเร็จในคร้ังน้ี 
 

คณะผูจ้ดัท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) 
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ค าน า 
 

 โครงการท่ีจดัท าขึ้นในคร้ังน้ีเป็นธุรกิจประเภทซ้ือ–ขายสินคา้ท่ีได้จดัตั้งเป็นบริษทั
จ ากัดมีเร่ืองห้างหุ้นส่วนเข้ามาเก่ียวข้องซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในวิชาการบัญชีเพื่อศึกษาปฏิบติั
เก่ียวกบัรูปแบบธุรกิจการประกอบการธุรกิจเอกสารการด าเนินงานและจดัประเภทเอกสารท่ีใช้
ในการบญัชี 
 เพื่อน าความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัท าโครงการในคร้ังน้ีไปใชใ้นการท างานประกอบวิชาชีพ
ได้จริงอาทิเช่น การวางระบบบญัชี และแผนกการตลาดรวมถึงการจดัการท างบบญัชีต่าง ๆ  
เช่น  การจดัท างบแสดงฐานะการเงินภายในบริษทัและการจดัเก็บเอกสารตามประเภทใบส าคญั
นั้น ๆ   
 นกัศึกษามีความรู้พร้อมท่ีจะปฏิบติังานจริงและสร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสู่สังคม
แรงงานไดอ้ย่างดีเยีย่ม  หากเกิดขอ้บกพร่องในการจดัท าโครงการฉบบัน้ี  คณะผูจ้ดัท าขอนอ้ม
รับเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไป และคณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่โครงการฉบบั
น้ีจะมีประโยชน์ต่อผูท่ี้จะศึกษาไม่มากก็น้อย  ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาท่ีไดช่้วยช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งเพื่อให้โครงการน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี 
 

คณะผูจ้ดัท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 
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สารบัญ 
 

หน้า 
บทคดัยอ่                 (1) 
กิตติกรรมประกาศ                (2) 
ค าน า                  (3) 
สารบญั                  (4) 
สารบญัตาราง                 (7) 
สารบญัภาพ                 (8) 
 
บทท่ี 1  บทน า 
 ความเป็นมาและความส าคญัของโครงการ                                                     1 
 วตัถุประสงคข์องการจดัท าโครงการ              1 
 ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท าโครงการ              2  
 
บทท่ี 2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการบัญชี 
  แนวคิดเก่ียวกบัการบญัชี                3 
  แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินคา้             7 
  การจดัตั้งบริษทัจ ากดัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม          15 
  โครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง              22 
 
บทท่ี 3  วิธีด าเนินงาน 
  บริษทัและระยะเวลา              24 
  การจดัตั้งบริษทัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม           25 
  การเร่ิมก่อตั้งบริษทัจ าลอง             26 
  การจดัท าบญัชีตามวงจรบญัชี             29 
 
 
 
 

(4) 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

    หน้า 
บทท่ี 4  ผลการด าเนินงาน การบันทึกบัญชี 
  ใบทะเบียนการคา้     72 
 เอกสารการจดทะเบียนบริษทั                    73 
 เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม                 104 
 ใบ ภ.พ.20                                106 
 โครงสร้างบริษทั                    107 
 แผนท่ีตั้งบริษทั                     108 
 โลโกบ้ริษทั                    111 
 แคตตาลอ็คสินคา้ ( นาฬิกาขอ้มือ )                  112 
 สมุดรายวนัขั้นตน้ ( เดือนสิงหาคม 2562 )                                                       118 
 บญัชีแยกประเภท ( เดือนสิงหาคม 2562 )                             129 
 งบทดลองก่อนปรับปรุง ( เดือนสิงหาคม 2562 )                                               141 
 รายการปรับปรุง ( เดือนสิงหาคม 2562 )                              142 
 กระดาษท าการ ( เดือนสิงหาคม 2562 )                                                             143 
 งบการเงิน ( เดือนสิงหาคม 2562 )                                                                    145
 การปิดบญัชี ( เดือนสิงหาคม 2562 )                                                                 148 
 งบทดลองหลงัปิดบญัชี ( เดือนสิงหาคม 2562 )                149 
 สต๊อกสินคา้ ( เดือนสิงหาคม 2562 )                                                                 150 
 รายงานภาษีซ้ือ ( เดือนสิงหาคม 2562 )                                                             156 
 รายงานภาษีขาย ( เดือนสิงหาคม 2562 )                             157 
 ใบ ภ.พ.30 ( เดือนสิงหาคม 2562 )                                                                    158 
 สมุดรายวนัขั้นตน้ ( เดือนกนัยายน 2562 )                                                       160 
 บญัชีแยกประเภท ( เดือนกนัยายน 2562 )                 171 
 งบทดลองก่อนปรับปรุง ( เดือนกนัยายน 2562 )                                         183 
 รายการปรับปรุง ( เดือนกนัยายน 2562 )                                                       185 
 กระดาษท าการ ( เดือนกนัยายน 2562 )                                                       186 
 งบการเงิน ( เดือนกนัยายน 2562 )                                                                    188 

(5) 
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 สารบัญ (ต่อ) 
 

                                                                                                                                                   หน้า 
บทท่ี 4  ผลการด าเนินงาน การบันทึกบัญชี 
 การปิดบญัชี ( เดือนกนัยายน 2562 )                             191 
 งบทดลองหลงัปิดบญัชี ( เดือนกนัยายน 2562 )                                               192 
 สต๊อกสินคา้ ( เดือนกนัยายน 2562 )                193 
 รายงานภาษีซ้ือ ( เดือนกนัยายน 2562 )                 199 
 รายงานภาษีขาย ( เดือนกนัยายน 2562 )                                                      200 
 ใบ ภ.พ.30 ( เดือนกนัยายน 2562 )                                                                    201 
 
บทท่ี 5  สรุป และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน                  203 
  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน                                                             203 
  แนวทางแกปั้ญหาและอุปสรรค                                                                       204 
  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัท าโครงการ                                                        204 

ขอ้เสนอแนะ                                                                                                    204 
บรรณานุกรม                                                                                                                              205 
ภาคผนวก ก                                                                                                                           
ภาคผนวก ข            
ภาคผนวก ค           
ภาคผนวก ง           
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                                                                                                                                       หน้า 
     1 สมุดรายวนัรับเงิน        33 
     2 สมุดรายวนัจ่ายเงิน        34 
     3 สมุดรายวนัทัว่ไป        35 

4 บญัชีแยกประเภททัว่ไป        37 
5 บญัชีแยกประเภทย่อยเจา้หน้ี       38 

     6 บญัชีแยกประเภทย่อยลูกหน้ี       38 
     7 งบทดลอง         39 
 8 กระดาษท าการ 8 ช่อง        47 
 9 งบก าไรขาดทุนแบบรายงาน ( แบบขั้นเดียว )     51 
 10 งบก าไรขาดทุนแบบรายงาน ( แบบหลายขั้น )     53 
 11 งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน                  56 

12 ขั้นตอนการปิดบญัชี        58 
13 งบทดลองหลงัปิดบญัชี        59 
14 รายงานภาษีขาย         61 
15 รายงานภาษีซ้ือ         64 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 



11 

 

สารบัญรูปภาพ 
 

ภาพท่ี                                                                                                                                     หน้า 
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บทท่ี 1 
 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 

การบญัชีเป็นบทบาทส าคญัต่อธุรกิจในการช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทัสามารถ
ตดัสินใจทางกระบวนการทางดา้นบญัชีนั้นประกอบดว้ยการวดัและการสรุปผลการด าเนินธุรกิจ 
โดยการจดัท ารายงานนั้นตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เรียกว่า “หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป” และ
เพื่อใหท้ราบถึงผลการด าเนินงานและหลกัฐานทางการเงินของกิจการส าหรับงวดกิจการนั้น ตลอด
ทั้งใชใ้นการควบคุมการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ทั้งยงัมีผลต่อการตดัสินใจว่าธุรกิจ
ยงัสามารถด าเนินงานต่อไปไดห้รือวา่ควรเลิกกิจการ 

เน่ืองจากในปัจจุบนัทุกคนท างานแข่งกบัเวลา ซ่ึงการมีนาฬิกาขอ้มือจะช่วยท าให้
เราสามารถบริหารจดัการกบัเวลาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่ิงส าคญัของคนเราก็คือ ความตรงต่อ
เวลาไม่วา่จะกบัใครก็ตาม และนอกจากนาฬิกาขอ้มือจะเป็นเคร่ืองกลท่ีใหป้ระโยชน์แก่เราในเร่ือง
ของความแม่นย  าและเท่ียงตรงของเวลาแลว้ยงัสามารถคดัเลือกใส่เป็นเคร่ืองประดบั ท่ีสะทอ้นได้
ถึงรสนิยม และบุคลิกภาพของผูส้วมใส่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดงันั้นบริษทั ไทม์ เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั จึงไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบัธุรกิจด้าน
นาฬิกาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเวลาเป็นส่ิงส าคญั และจ าเป็นกบัผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเพศไหน วยัไหน ทุก
คนก็ด าเนินชีวิตแข่งกบัเวลา เช่น การท่ีตอ้งต่ืนไปโรงเรียน ไปท างานไปท าบุญ นดัประชุมฯลฯ ซ่ึง
ทุกคนสามารถสวมใส่นาฬิกาขอ้มือไดต้ลอดเวลา ไม่วา่จะเดินทางไปไหน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 
 

ในการจดัท าโครงการคร้ังน้ี คณะผูจ้ดัท าไดก้ าหนดวตัถุประสงค์ของการจดัท า
โครงการไวด้งัต่อไปน้ี 

1.2.1  เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการจดัท าโครงการ และมีทกัษะในการ
ปฏิบติังานของกิจการประเภทธุรกิจซ้ือ – ขายสินคา้ 
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1.2.2  เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นไดด้ว้ยตนเอง 
และรู้จกัการท างานร่วมกนัเป็นทีม 

1.2.3  เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจในรายวิชาท่ีเก่ียวกบัการบญัชีและรายวิชาอ่ืน ๆ มาก
ขึ้นจากการจดัท าโครงการน้ี และยงัไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อีกมากมาย 

1.2.4  เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้จากโครงการน้ีมาประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

 
1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 
 

1.3.1  นักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกับการจัดท าโครงการ และมีทักษะในการ
ปฏิบติังานของกิจการประเภทธุรกิจซ้ือ – ขายสินคา้ 

1.3.2  นักศึกษาไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นไดด้ว้ยตนเอง และ
รู้จกัการท างานร่วมกนัเป็นทีม 

1.3.3  นกัศึกษาเขา้ใจในรายวิชาท่ีเก่ียวกบัการบญัชีและรายวิชาอ่ืน ๆ มากขึ้นจาก
การจดัท าโครงการน้ี และยงัไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อีกมากมาย  

1.3.4  นักศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีได้จากโครงการน้ีมาประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
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บทท่ี 2 
 
 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัการบัญชี 
 

  การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบติังานจริงทางดา้นบญัชี ของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจซ้ือ-ขายสินคา้ คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไว้
ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบญัชี 
        2.1.1  ความหมายของการบญัชี 
        2.1.2  ขอ้สมมติฐานทางการบญัชี 
        2.1.3  ประโยชน์ของการบญัชี 
  2.2 แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

      2.2.1  ความหมายของธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 
       2.2.2  วงจรบญัชีของธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 
 2.3 การจดัตั้งบริษทัจ ากดั และการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
       2.3.1  การจดทะเบียนบริษทั 
       2.3.2  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2.4 โครงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
       2.4.1  เจนจิรา  ร่วมยอด ศึกษาเร่ือง “ บริการท าบญัชีของกิจการเคมีคอล ” 

      2.4.2  ทิพยว์รรณ์  ศรีบ ารุง ศึกษาเร่ือง “ บริการท าบญัชีของธุรกิจขาย
เฟอร์นิเจอร์ ” 

      2.4.3  กญัชรจ  สุขแจ่ม ศึกษาเร่ือง“ บริการท าบญัชีของธุรกิจร้านขายเส้ือผา้ ” 
 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการบัญชี 
 

2.1.1  ความหมายของการบัญชี 
การบญัชี หมายถึง การจดบนัทึกรายการคา้ต่าง ๆ ลงสมุดบญัชีตามประเภทของ

การคา้อย่างละเอียดและสม ่าเสมอให้ถูกตอ้งตามหลกัการ เพื่อให้เกิดประโยชน์การตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจ 
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“AICPA” ( The American Institute of Certified Public Accountants ) ซ่ึ ง เ ป็น
สมาคมนกับญัชีในสหรัฐอเมริกาไดก้ล่าวไวว้า่“ การบญัชี เป็นศิลปะของการเก็บรวบรวมจดบนัทึก
รายการหรือเหตุการณ์ทีเก่ียวข้องกับการเงินไว้ในรูปของเงินตรา(Monetary)จัดหมวดหมู่
(Classification) ของรายการ เหล่ านั้ นส รุปผล  (Summarization) พร้อมทั้ ง ตีความหมาย
(Interpretation) ของรายการท่ีไดจ้ดัท าไว ้” 

 
( สมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย )ได้ให้ค  าจ ากัด

ความเก่ียวกับบัญชีไวด้ังน้ี “ การบัญชี (ACCOUNTING) หมายถึงศิลปะของการเก็บรวบรวม
บนัทึกจ าแนกและท าสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเป็นในรูปของตวัเงินไวใ้นสมุด
บญัชีอยา่งสม ่าเสมอเป็นระเบียบถูกตอ้งตามหลกัการและผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีคือการให้
ขอ้มูลทางการเงินซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ ” 

 
  นกับญัชีช่ือ Paul Grady เมธากุล เกียรติกระจายและศิลปะพร ศรีจนัเพชร (2544 : 
31 : 40 ; อา้งอิงมาจาก Paul Grady. 1993 : unpaged) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวว้า่ การบญัชี
เป็นวิชาการและเป็นหนา้ท่ีงานเก่ียวกบการริเร่ิมการและเหตุการณ์ทางการเงิน การตรวจสอบการ
น าเสนอขอ้มูล เหล่านั้นอยางมีหลกัเกณฑ์ตามความตอ้งการของฝ่ายบริหาร และการด าเนินงาน
ของกิจการ เพื่อประโยชน์ในการจดัท ารายงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย  ค า
จ ากดัความ  ดงักล่าว ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชี สรุปได ้ดงัน้ี  
    1. การบญัชีเป็นวิชาการและหนา้ท่ี ไม่ใช่ศิลปะ  
    2. การบญัชีเป็นกระบวนการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการบริหาร  
    3. ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบการเงิน  
    4. ขอ้มูลท่ีสรุปไดต้อ้งน ามาจดัท ารายงาน 

 
สุพาดา  สิริกุลตา (2553 : 1-2) ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชีไวว้า่ “ การรวบรวม

จดบนัทึกการจ าแนกใหเ้ป็นหมวดหมู่และการสรุปผลส่ิงส าคญัในรูปตวัเงิน รายการ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นการเงิน รวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฏิบติัดงักล่าวดว้ย ”  

 
ศาสตราจารย ์W.A  Paton แห่งมหาวิทยาลยัมิซิแกนไดใ้ห้ค  าจ ากดัความ “การช่วย

อ านวยใหก้ารบริหารงานเศรษฐกิจด าเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน” นกับญัชีจึงมีหนา้ท่ีบนัทึกรายการซ่ึง
เกิดขึ้นได้กับหน่วยธุรกิจเฉพาะท่ีสามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้รวมทั้งเรียบเรียงจัดแยกประเภท
วิเคราะห์และรายงานสรุปผลของรายการท่ีเกิดขึ้น ” 
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จากความหมายของการบญัชีท่ีมีนักวิชาการให้นิยามไวแ้ลว้นั้น สามารถน ามา
สรุปไดว้่า การบญัชีนั้นหมายถึง ศิลปะของการจดบนัทึก การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการ
สรุปผลส่ิงส าคญัในรูปตวัเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นการเงิน รวมทั้ง
การแปลความหมายของผลการปฏิบติัดงักล่าวดว้ย 

การบญัชีมีความหมายท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
 1. การท าบัญชี (Bookkeeping) เป็นหน้า ท่ีของผู ้ท าบัญชี (Bookkeeper) ซ่ึงมี
ขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 การรวบรวม (Collecting) หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลหรือรายการค้าท่ี
เกิดขึ้นประจ าวนัและหลกัฐานขอ้มูลท่ีเก่ียว กบัการด าเนินธุรกิจ เช่น หลกัฐานการซ้ือเช่ือและขาย
เช่ือ หลกัฐานการับและจ่ายเงิน เป็นตน้ 

1.2 การบนัทึก (Recording) หมายถึง การจดบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดขึ้นแต่ละ
คร้ังให้ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ี รับรองทัว่ไป พร้อมกับบนัทึกขอ้มูลให้อยู่ในรูปของหน่วย
เงินตรา 

1.3 การจ าแนก (Classifying) หมายถึง การน าข้อมูลท่ีจดบันทึกไว้แล้ว มา
จ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ของบญัชีประเภทต่างๆ เช่น หมวดสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

1.4 การสรุปข้อมูล (Summarizing) เป็นการน าข้อมูลท่ีได้จ าแนกให้เป็น
หมวดหมู่ดงักล่าวมาแลว้มาสรุปเป็นรายงาน ทางการเงิน (Accounting report) ซ่ึงแสดงถึงผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจตลอดจนการไดม้าและใชไ้ป ของเงินสดในรอบระยะเวลา
บญัชีหน่ึง 

2. การใหข้อ้มูลทางการเงิน เพื่อประโยชน์แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย เช่น ฝ่าย
บริหาร ผูใ้ห้กู ้เจา้หน้ี ตวัแทนรัฐบาลนัก ลงทุน เป็นตน้ นอกจากน้ีขอ้มูลทางการเงินยงัสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางด้าน การเงิน การจดัท างบประมาณ การปรับปรุงระบบ
บญัชี เป็นตน้ 

 
2.1.2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี 
 

 สมมติฐานทางการบญัชี คือ ส่ิงท่ีนกับญัชีก าหนดขึ้น เป็นเสมือนกติกาขั้นพื้นฐาน
ในการพฒันาหลกัการบญัชี การท าความเขา้ใจในขอ้สมมติฐานต่างๆ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การตอบค าถามว่า "ท าไมนักบญัชีจึงมีแนวทางปฏิบติัทางบญัชีในแต่ละเร่ืองดังท่ีปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบนั" ตวัอยา่งของขอ้สมมติฐานทางบญัชี เช่น  
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1. หลกัราคาตน้ทุน  
2. หลกัความระมดัระวงั  
3. หลกัการจบัคู่รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  
4. หลกัเกณฑเ์งินคา้ง 

   ดังนั้ นเม่ือเกิดปัญหาในวิธีปฏิบัติทางบัญชี จึงควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้ประกอบการพิจารณาก่อนก าหนดแนวทางการตดัสินใจต่อไป ส่ิงท่ีขดัแยง้กบัขอ้
สมมติฐานดังกล่าวย่อมไม่ใช้วิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องตามหลักการบัญชีการท าความเข้าใจในข้อ
สมมติฐานทางบญัชีจึงเป็นเร่ืองส าคญัต่อผูมี้หนา้ท่ีในการจดัท าบญัชี และผูใ้ชข้อ้มูลทางบญัชีเพื่อ
การบริหารธุรกิจและการตดัสินใจ แมห้ลกัการบญัชีเช่น การคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวรจะมี
วิธีการปฏิบติัซ่ึงเป็นท่ียอมรับมากกวา่หน่ึงวิธี แต่เหตุผลเบ้ืองหลงัแนวความคิดดงักล่าวยอ่มพฒันา
มาจากขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หลกัการจบัคู่รายไดก้บัค่าใชจ่้าย  เป็นตน้ 
 

2.1.3  ประโยชน์ของการบัญชี 
 
1. ช่วยใหเ้จา้ของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพยข์องกิจการได ้
2. ช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของกิจการ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึงว่า ผล

การด าเนินงานท่ีผา่นมา กิจการมีก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเท่าใด 
3. ช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึงว่า กิจการในสินทรัพย ์

หน้ีสิน และทุน ซ่ึงเป็นส่วนของเจา้ของกิจการเป็นจ านวนเท่าใด 
4. การท าบญัชีเป็นการรวบรวมสถิติอย่างหน่ึงท่ีช่วยในการบริหารงาน และให้

ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน และควบคุมกิจการให้ประสบผลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมาย 

5. เพื่อบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดขึ้นตามล าดบัก่อนหลงั และจ าแนกตามประเภทของ
รายการคา้ไว ้

6. เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการท าบัญชีของกิจการต่างๆเร่ือง 
รูปแบบกิจการของธุรกิจ 
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2.2 แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้า 
 

2.2.1 ความหมายของธุรกจิซ้ือขายสินค้า 
 
 ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ หมายถึง ธุรกิจซ้ือมาขายไปหรือท่ีเรียกกนัว่าTrading นั้นเอง

เป็นธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือมาขายไป (Trading  Business) เป็นธุรกิจประเภทท่ีรับสินคา้มาแลว้เอามา
เพิ่มราคาและขายต่อเพื่อกินส่วนต่างของราคาสินคา้ท่ีน ามาขายราคาของสินคา้ขึ้นอยู่กับความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคส าหรับธุรกิจประเภทน้ีไม่จ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์มากสามารถเร่ิมตน้ท า
ไดง้่ายเหมาะส าหรับผูป้ระกอบการขนาดเล็กแต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือแหล่งท่ีมาของสินคา้ของสินคา้
วา่สามารถสั่งซ้ือมาขายไดจ้ากท่ีไหนบา้งปัจจยัส าคญัท่ีผูป้ระกอบการตอ้งน ามาพิจารณาในการหา
แหล่งสั่งซ้ือไดแ้ก่ 

• ราคาของสินคา้หรือตน้ทุนของสินคา้ท่ีซ้ือมาขายควรหาแหล่งซ้ือท่ีมีตน้ทุน
ต ่าสุด 

• มีส่วนลดการคา้หรือส่วนลดเงินสดในการซ้ือขายหรือไม่ 
• การจดัส่งสินคา้หรือค่าขนส่งสินคา้ใครเป็นผูรั้บภาระค่าขนส่งสินคา้ผูซ้ื้อ

หรือผูข้ายตอ้งตกลงและระบุใหช้ดัเจนในการท าสัญญาซ้ือขาย 
• จ านวนเงินลงทุนท่ีตอ้งใชใ้นธุรกิจนั้น ๆ ส าหรับธุรกิจซ้ือมาขายไปถือว่าเงิน

ลงทุนเร่ิมตน้ท่ีท านั้นมีนอ้ยมากถา้เทียบกบัธุรกิจประเภทอ่ืนเพราะเงินทุนจะ
เป็นลกัษณะเงินหมุนเวียนกบัสินคา้ ( ทั้งน้ีการซ้ือขายขึ้นอยู่กบัมูลค่าสินคา้
นั้นดว้ย ) 

 
2.2.2  วงจรบัญชีของธุรกจิซ้ือขายสินค้า 
 

วงจรบญัชี คือล าดบัขั้นตองในกระบวนการท าบญัชีงบการเงินตั้งแต่เร่ิมตน้ในการ
ท าบญัชีไปจนส้ินสุดของการท าบญัชี 

วงจรบญัชีเป็นการแสดงถึงขั้นตองการบญัชีตั้งแต่การเร่ิมบนัทึกรายการคา้ไปจนถึง
การไดง้บการเงินเป็นรายงานออกมาเป็นไปตามรอบระยะบญัชีท่ีทางกิจการไดก้ าหนดไวซ่ึ้งโดย
ปกติแลว้กระบวนการของวงจรบญัชีนั้นจะมีอยู่ 9 ขั้นตอนด้วยกันหากผูท่ี้ตอ้งการท าบญัชีแลว้
การศึกษาวงจรบญัชีจะท าให้เขา้ใจการขั้นตอนไดง้่ายและน าไปสู่การเรียนรู้ของการท าบัญชีให้
ประสบผลส าเร็จส าหรับขั้นตอนการบญัชีหรือวงจรการบญัชีมีทั้งหมด 9 ขั้นตอนดงัน้ี 
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1. การบนัทึกรายการคา้ 
2. บนัทึกในสมุดรายวนัขั้นตน้ 
3. สมุดบญัชีแยกประเภท 
4. การท างบทดลอง 
5. รายการปรับปรุงบญัชี 
6. กระดาษท าการ 
7. การจดัท างบการเงิน 
8. การปิดบญัชีขั้นตน้ 
9. จดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี 

วงจรบญัชีนั้นเร่ิมดว้ยการจดบญัชีท่ีกิจการคา้ดว้ยการวิเคราะห์รายการคา้แลว้น ามา
บนัทึก   หลงัจากนั้นเราการน ามาวิเคราะห์กับสมุดบญัชีขั้นตน้ท่ีรวบรวมรายการทั้งหมด  แลว้
น าไปยงัสมุดบญัชีแยกประเภท  ขั้นตอนน้ีจะเป็นการน าบญัชีท่ีมีในสมุดบญัชีขั้นตน้มาแยกเป็น
ประเภทออกในแต่ละบญัชี  จากนั้นก็น ายอดท่ีไดจ้ากการปิดบญัชีส้ินงวด  หากไม่ส้ินงวดก็ตอ้งน า
ยอดไปยงัรายการคา้ใหม่อีกคร้ัง  หากเป็นรายการท่ีส้ินงวดแลว้ ก็มาจดัท างบทดลองต่อ  ซ่ึงขั้น
ตอนน้ีจะเป็นการผา่นเพื่อความถูกตอ้งก่อนถึงขั้นตอนการปรับปรุง  ขั้นตอนการปรับปรุงซ่ึงจะท า
การปรับปรุงในกระดาษท าการ   หลังจากนั้ นจะมีรายการท่ีสรุปได้ออกเป็นงบการเงินเพื่อ
รายงาน  และส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นงบการเงิน  จะท าการปรับปรุงแลว้ปิดบญัชี   หลงัจากนั้นจะไดง้บ
ทดลองหลงัปิดบญัชี  ซ่ึงจะท าไปในรายการคา้ในงวดต่อไปอีก  จะเป็นลกัษณะท่ีวนไปจนกว่าจะ
เป็นงบการเงินตามรอบหรือระยะการบญัชีของงวดนั้น 

  
1. การบันทึกรายการค้า คือ เหตุการณ์ทางการเงินท่ีมีผลท าให้การด าเนินงานของกิจการ

และก่อใหเ้กิดกิจการ เปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
หลักการบันทึกรายการทางบัญชี (Recording transaction) แบ่งเป็น 2 ระบบ ดัง น้ี   

             1.1 ระบบบัญชีเดี่ยว (Single - entry bookkeeping or single- entry system) เป็น
วิธีการบนัทึกบญัชีเพียงดา้นเดียวเท่านั้นคือ ดา้นเดบิตหรือดา้นเครดิต ระบบบญัชีเด่ียวน้ีจะบนัทึก
เฉพาะ รายการในบัญชีเงินสด หรือ บัญชีท่ีส าคัญบางบญัชี เช่น บัญชีลูกหน้ีหรือบัญชีเจ้าหน้ี
เท่านั้น โดยไม่ไดใ้ช้การบนัทึกรายการ ตามระบบบญัชีคู่ท่ีตอ้งบนัทึกรายการบญัชีทั้งดา้น เดบิต
และเครดิต การบนัทึกบญัชีตามระบบบญัชีเด่ียวน้ีนิยมใชใ้นกิจการ ขนาดเลก็ท่ีเจา้ของเป็นผู ้
ควบคุมและจดบนัทึกเอง ส าหรับธุรกิจขนาดย่อมขึ้นไปไม่ควรน าระบบบญัชีเด่ียวมาใช ้เน่ืองจาก
จะมี ปัญหาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทางการบญัชี และการ
จดัท างบการเงิน 
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1.2 ระบบบัญชีคู่ (Double entry system) เป็นวิธีการท่ีใช้ปฏิบติัในการบนัทึก
รายการบญัชีต่าง ๆ ประกอบดว้ยรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป รายการในสมุดบญัชี แยกประเภท 
ตลอดจนเอกสารหลกัฐาน การบนัทึกเหล่าน้ีมีระบบการและประเพณีปฏิบติัต่าง ๆซ่ึงอาจใชไ้ดก้บั
ทั้งกิจการขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทั้งน้ีเพื่อวตัถุประสงคท่ี์จะท าใหส้ามารถเสนอรายงานทางการ
เงินไดถู้กตอ้งตามท่ีควร และทนัต่อเหตุการณ์การ บนัทึกบญัชีตามระบบบญัชีคู่แต่ละรายการจะ
เก่ียวขอ้งกบับญัชีสองดา้น คือบนัทึกด้านเดบิตบญัชีหน่ึงและบนัทึกดา้นเครดิต ในอีกบญัชีหน่ึง
ด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากัน และจะมีผลท าให้เกิดดุลขึ้นในตัวเอง และในขณะเดียวกันก็จะท าให้
ผลรวมของยอดบญัชี ท่ีเกิดจากทุกรายการรวมกนัแลว้ไดค้่าเป็นศูนย ์นัน่ก็คือ ผลรวมของยอดดุล
เดบิตเท่ากบัผลรวมยอดดุลเครดิต การจัดท ารายละเอียด ของยอดบญัชีต่าง ๆ ประกอบกนัเป็นยอด
รวมทั้งส้ิน เรียกว่า งบทดลอง(สมาคมนักบัญชีและผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ ไทย 
2538:d-4) การบนัทึกบญัชีจะใชห้ลกัระบบบญัชีคู่  
  ดงันั้นรายการคา้ทุกรายการตอ้งบนัทึกโดยเดบิตบญัชีหน่ึง และเครดิตอีกบญัชี
หน่ึง ดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากนัเสมอ เรียกวา่ บญัชีนั้นไดดุ้ลกนั แต่ในบางคร้ังรายการคา้ท่ีเกิดขึ้นใน
เวลาเดียวกนัมีหลายบญัชี อาจบญัชี อาจบนัทึกบญัชีโดยเดบิตหรือเครดิตบญัชีหลายบญัชีรวมกนั
ได้ เรียกว่า การรวมรายการ แต่จ านวนเงินรวมของเดบิตและเครดิต จะต้องเท่ากันเสมอ 
นอกจากนั้นเม่ือบนัทึกรายการคา้เรียบร้อยแลว้ยอดคงเหลือของแต่ละบญัชีท่ีมียอดดุลเดบิต เม่ือ
น ามารวมกนั จะเท่ากบัยอดคงเหลือของแต่ละบญัชีท่ีมียอดดุลเครดิต ซ่ึงเป็นไปตามหลกัสมการ
บญัชีท่ีวา่ สินทรัพย ์เท่ากบั หน้ีสินและทุนรวมกนั 
 

2. บันทึกในสมุดรายวันข้ันต้น คือ สมุดท่ีบนัทึกบญัชีขั้นแรกก่อนท่ีจะผา่นบญัชีแยก
ประเภท ซ่ึงมี 7 เล่ม ดงัต่อไปน้ี 

2.1  สมุดรายวนัทัว่ไป (General Journal) 
คือ สมุดลงรายการขั้นตน้ท่ีใชบ้นัทึกรายการคา้ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวนั โดยระบุช่ือ

บญัชีท่ีตอ้งบนัทึกดา้นเดบิตและดา้นเครดิต พร้อมจ านวนเงิน ซ่ึงจะตอ้งอธิบายรายการ และบนัทึก
เหตุการณ์ตามล าดบัก่อนหลงัส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียว ท่ีมีรายการคา้ไม่มาก อาจเลือกใชส้มุด
รายการทัว่ไปในการบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดขึ้นทุก ๆ รายการ เพียงเล่มเดียวก็ได ้โดยไม่ตอ้งใชส้มุด
รายวนัเฉพาะ   

2.2  สมุดรายวนัซ้ือสินคา้ (Purchases Journal) 
คือ สมุดท่ีใช้บันทึกรายการเก่ียวกับการซ้ือสินค้าเป็นเงินเช่ือเท่านั้ น ถ้าซ้ือ

สินทรัพย์มาใช้งาน  เป็นเงินเช่ือจะบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป หลักฐานท่ีใช้ในการบันทึก
บญัชี คือ ใบก ากบัสินคา้การซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือทุกรายการจะบนัทึกในสมุดรายวนัซ้ือส้ินเดือน
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จึงจะรวมยอดผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งและ ในแต่ละวนัท่ีเกิดรายการให้
ผ่านไปบญัชีแยกประเภทเจา้หน้ีรายตวัดว้ยทุกคร้ังรูปแบบของสมุดรายวนัซ้ือสินคา้ กิจการแต่ละ
แห่งจะก าหนดขึ้นมาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี นิยมก าหนดรูปแบบขอ้ความและรายการบญัชี ตาม
ประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ พ.ศ. 2544 

2.3  สมุดรายวนัส่งคืนสินคา้และจ านวนท่ีไดล้ด (Purchase Returns Journal) 
คือ สมุดใชบ้นัทึกรายการเก่ียวกบัการส่งคืนสินคา้หรือขอส่วนลดภายหลงัการซ้ือ

สินคา้เป็นเงินเช่ือ ในกรณีท่ีสินคา้ท่ีซ้ือมาเกิดการช ารุดหรือไม่ตรงตามท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ หลกัฐานท่ีใช้
บันทึกบัญชี คือ ใบส่งคืนหรือใบขอลดหน้ี (Debit Memo) แต่ถ้าซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินเช่ือ แล้ว
ส่งคืน สินทรัพยน์ั้นหรือขอส่วนลด จะตอ้งบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปในกรณีท่ีมีการ
ส่งคืนสินคา้นอ้ยรายการ  อาจจะบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป 

2.4  สมุดรายวนัขายสินคา้ (Sales Journal)  
คือ ใชบ้นัทึกเฉพาะรายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือเท่านั้น  ส้ินเดือนจึงรวมยอดใน

แต่ละช่อง  ผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป  และผ่านบญัชีลูกหน้ีรายตวัในแต่ละวนัท่ีเกิด
รายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ   เอกสารท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี  คือ  ส าเนาใบก ากบั
สินคา้และส าเนาใบก ากบัภาษีถา้กิจการออกใบก ากบัภาษีดว้ย  แต่ถา้กิจการมีสินทรัพยท่ี์ใชแ้ลว้เกิด
ความลา้สมยัหรือตอ้งการสินทรัพยใ์หม่  จึงขายสินทรัพยเ์ก่านั้นออกไปโดยขายเป็นเงินเช่ือ    กรณี
เช่นน้ีจะตอ้งบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 2.5  สมุดรายวนัรับคืนสินคา้และจ านวนเงินท่ีลดให้ (Sales Returns Journal) 
  คือ สมุดท่ีใชบ้นัทึกรายการเก่ียวกบัการรับคืนสินคา้ เน่ืองจากช ารุดเสียหาย เส่ือม
คุณภาพ หรือไม่ตรงตามท่ีซ้ือ ผูซ้ื้ออาจไม่ส่งสินคา้คืนมาแต่ขอลดราคาในสินคา้นั้นก็ได ้การรับคืน
สินคา้หรือการให้ส่วนลดท่ีบนัทึกในสมุดเล่มน้ีตอ้งเกิดภายหลงัการขายเช่ือเท่านั้น เอกสารท่ีใช้
เป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี คือ Credit Memorandum เรียกสั้น ๆ ว่า Credit Memo ซ่ึงกิจการ
จะออกใหย้อดลูกหน้ีและภาษีขายลดลง  

2.6  สมุดรายวนัรับเงิน (Cash Receipt Journal)  
คือ สมุดบันทึกรายการขั้นต้นเก่ียวกับการรับเงินสดของกิจการ คือเป็นสมุด

รายวนัเฉพาะเล่มหน่ึง ใช้เก่ียวกับรับเงินเท่านั้น ไม่ว่าจะรับเงินสดหรือเช็คก็ตาม เม่ือน าเช็ค 
ธนาณัติหรือ ดราฟตไ์ปฝากธนาคาร ก็จะบนัทึกการจ่ายเงินสดเอกสารท่ีประกอบการบนัทึกบญัชี 
คือ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดรวมทั้งรับเช็คของลูกคา้เพื่อน าฝากธนาคาร การน าเงินฝากธนาคาร 
และการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนัรับเงินจะบนัทึกรายการโดย เดบิต เงินสด เงินฝาก
ธนาคารหรือส่วนลดจ่ายเท่านั้นในวนัส้ินเดือนบัญชีทุกบัญชี จะรวมยอดและผ่านรายการแยก
ประเภททัว่ไปคร้ังเดียว ส่วนลูกหน้ีรายบุคคลจะตอ้งผ่านบญัชีแยกประเภทย่อยลูกหน้ีทนัที และ
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รายการท่ีบนัทึกในช่องบญัชีอ่ืน ก็ตอ้งผ่านไปบญัชีแยกประเภททนัทีดา้นเครดิตตามวนัท่ีท่ีเกิด
รายการขึ้น และใส่เลขท่ีบญัชีในช่องเลขบญัชี 
 เม่ือมีการน าเงินฝากธนาคารจะบนัทึกบญัชีโดยเดบิตเงินฝากธนาคาร เครดิตเงินสดและ
การถอนเงินจากธนาคารจะบนัทึกโดย เดบิตเงินสด เครดิต เงินฝากธนาคารซ่ึงจะบนัทึกในสมุด
รายวนัรับเงินและสมุดรายงนัจ่ายเงินพร้อมกนั ดา้นเครดิตจะบนัทึกช่องบญัชีอ่ืนๆ เลขท่ีบญัชี “C” 
(Contra Account : บญัชีตรงขา้ม)ไม่ตอ้งผ่านบญัชีแยกประเภททัว่ไปเหมือนบญัชีอ่ืน ๆ ทุกช่อง
บญัชีก็จะรวมยอดในวนัส้ินเดือนแลว้ผ่านบญัชีแยกประเภทและใส่เลขบญัชีใตย้อดรวมส าหรับ
กิจการท่ีจ่ายเงินดว้ยเช็คนั้น ตอ้งจดัท า สมุดเงินสดยอ่ย  
 2.7  สมุดรายวนัจ่ายเงิน (Cash Disbursements Journal)  
  คือ สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ท่ีเก่ียวกบัการจ่ายเงินทุกกรณีไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงิน
สดหรือเช็ค  เหมาะส าหรับกิจการขนาดใหญ่ท่ีมีรายการคา้เป็นจ านวนมาก  หลกัการบนัทึกรายการ
ในสมุดรายวนัจ่ายเงินจะเหมือนกบัการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัรับเงิน การน าเงินฝากธนาคาร
และการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนัจ่ายเงินจะบนัทึกรายการท่ีเครดิตเงินสด เงินฝาก
ธนาคารหรือส่วนลดรับเท่านั้น ในวนัส้ินเดือนบญัชีจะรวมยอดรวมและผ่านรายการไปบญัชีแยก
ประเภทย่อยเจา้หน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกในช่องบญัชีอ่ืนก็ตอ้งผ่านไปบญัชีแยกประเภททนัที
ดา้นเดบิต ตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการขึ้นและใส่เลขท่ีบญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี 
  เม่ือมีการน าเงินฝากธนาคารจะบนัทึกบญัชีโดยเดบิตเงินฝากธนาคาร เครดิตเงิน
สดและการถอนเงินจากธนาคารจะบนัทึกโดยเดบิตเงินสด เครดิตเงินฝากธนาคาร ซ่ึงจะตอ้งบนัทึก
ในสมุดรายวนัรับเงินและสมุดรายวนัจ่ายเงินพร้อมกนั ดา้นเดบิตจะบนัทึกช่องบญัชีอ่ืน ๆ เลขท่ี
บญัชีใช้อกัษร “C” (Contra Account : บญัชีตรงขา้ม)ไม่ตอ้งผ่านบญัชีแยกประเภททัว่ไปเหมือน
บญัชีอ่ืน ๆ ทุกช่องบญัชีจะรวมยอดในวนัส้ินเดือน แลว้ผ่านไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปและใส่
เลขท่ีบญัชีใตย้อดรวม 
 

3. สมุดบัญชีแยกประเภท (Ledger Account) คือ สมุดบญัชีท่ีใชส้ าหรับบนัทึกรายการต่อ
จากสมุดรายวนัขั้นตน้ ในวนัส้ินเดือนจากรายการในสมุดรายวนัซ้ือสินคา้และสมุดรายวนัส่งคืน
สินค้าและจ านวนท่ีได้ลดด้วยยอดจ านวนเงินรวมของแต่ละบัญชี ประกอบด้วย  บัญชีซ้ือ
สินคา้ บญัชีภาษีซ้ือ บญัชีเจา้หน้ีการคา้และบญัชีส่งคืนสินคา้ ซ่ึงแยกบญัชีไวเ้ป็นหมวดหมู่ มี 2 
ชนิด คือ  
  3.1 สมุดแยกประ เภททั่วไป(General Ledger)คือ  บัญชี ท่ีบันทึกรายการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ โดยผา่นรายการมาจากสมุดรายลงรายการ
ขั้นตน้ ซ่ึงบญัชีแยกประเภทไปรวมกนัเป็นประเภท ๆ ไป  



12 

 

3.2  สมุดบญัชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) เป็นท่ีรวบรวมของบญัชีแยก
ประเภทย่อยของบญัชีคุมยอด (Controlling Accounts) ในสมุดแยกประเภททัว่ไป เช่น สมุดบญัชี
แยกประเภทลูกหน้ีรายตวั บญัชีเจา้หน้ีรายตวั ซ่ึงยอดรวมของบญัชีแยกประเภท รายตวัทั้งหมดจะ
เท่ากบัยอดรวมในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 

4. การท างบทดลอง (Trial Balance) คือ งบท่ีท าขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึก
บญัชี แต่การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนั ทัว่ไป การผ่านรายการ จากสมุดรายวนัทัว่ไป ไป
บญัชีแยกประเภท และการหายอดคงเหลือดว้ยดินสอ  จากรายการคา้ทุกรายการ  ผลรวมดา้นเดบิต 
ของทุกบญัชี ควรจะตอ้งเท่ากบัผลรวมดา้นเครดิตของทุกๆบญัชี   หลงัจากจากผ่านรายการจาก
สมุดรายวนัทัว่ไป ไปยงับญัชีแยกประเภทแล้ว ขั้นต่อไปคือการหายอดคงเหลือของบัญชีแยก
ประเภท 

โดยทัว่ไปนิยม หาดว้ยดินสอ  (Pencil Footing)  เพื่อป้องกนัการผิดพลาดและหากตอ้งการ
แกไ้ขก็จะท าไดโ้ดยสะดวก 
 

5.รายการปรับปรุงบัญชี 
ขั้นตอนในการบนัทึกรายการทางบญัชี ท่ีเร่ิมจากการบนัทึกรายการคา้ในสมุด

รายวนัทัว่ไปหรือสมุดรายวนัเฉพาะ ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป และบญัชีแยกประเภท
ย่อยรายตวัลูกหน้ี  รายตวัเจ้าหน้ี หายอดคงเหลือในบญัชีต่างๆ  แลว้น ามาจดัท างบทดลอง เพื่อ
เตรียมท่ีจะจดัท างบแสดงฐานะการเงินต่อไปนั้น  ในวนัส้ินงวดบญัชีมกัจะมีบญัชีรายได ้ค่าใชจ่้าย 
สินทรัพย์ หรือหน้ีสินบางรายการท่ีตัวเลขยงัไม่เป็นปัจจุบันเน่ืองจากการคาบเก่ียวในการท า
ด าเนินงานระหว่างปีก่อน ปีปัจจุบนัและปีหนา้ เพราะฉะนั้นก่อนจดัท างบแสดงฐานะการเงินตอ้ง
จดัท ารายการปรับปรุงบญัชี เพื่อใหไ้ดต้วัเลขท่ีถูกตอ้งเป็นของงวดปัจจุบนัจริงเท่านั้น 

 
รายการปรับปรุงบญัชี  (Adjusting  Entries)  หมายถึง การปรับรายการท่ีบนัทึก

ในวนัส้ินงวดบญัชี เพื่อแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นระหว่างงวดบญัชี
ใหถู้กตอ้ง ก่อนท่ีจะน ายอดคงเหลือไปสรุปผลในงบก าไรขาดทุน ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายได้
และค่าใชจ่้ายบางรายการมีผลกระทบต่อสินทรัพย ์และหน้ีสินของกิจการดว้ย 

 
รายการปรับปรุงบญัชีจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การปรับปรุงบญัชีประเภท

รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย และการปรับปรุงบญัชีประเภทสินทรัพย ์ดงัน้ี 
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1. การปรับปรุงบญัชีประเภทรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  ไดแ้ก่  
1.1  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (Accrued  Expenses) 
1.2  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (Prepaid  Expenses) 
1.3  รายไดค้า้งรับ (Accrued  Income) 
1.4  รายไดรั้บลวงหนา้ (Deferred  Income) 

2. การปรับปรุงบญัชีประเภทสินทรัพย ์ ไดแ้ก่ 
2.1  ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 
2.2  หน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful  Accounts and 
Allowance for Doubtful  Account) 
2.3  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies  Used) 

 
6. กระดาษท าการ (Work Sheet or Working Papers) หมายถึง หลักฐานท่ีแสดงถึงการ

ปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชี  หลกัฐานท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานตรวจสอบและรับรอง
บญัชี และส่ิงท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีภาษีอากร  ซ่ึงไดแ้ก่ เอกสารท่ีผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรไดจ้ดัท าขึ้นเอง  เอกสารท่ีได้รับมาจากกิจการท่ีท าการตรวจสอบ  หรือท่ีขอจาก
บุคคลภายนอกกิจการ ทั้งน้ี เพื่อใชใ้นการจดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี 

 
7. การจัดท างบการเงิน (Financial Statement) คือ งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการ

ในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง และแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลา
บญัชีซ่ึงประกอบด้วย งบก าไรขาดทุนจะวดัผลการด าเนินงานว่ามีก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
เท่าใด ส่วนงบแสดงฐานะการเงินจะแสดงว่ากิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเท่าใด 
งบก าไรขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงได ้2 แบบ คือแบบบญัชีและแบบรายงาน 
 
 งบก าไรขาดทุน 
  งบก าไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement)หมายถึง งบท่ี
แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ตอ้งไม่เกิน 1 ปี   เพื่อวดัผลการ
ด าเนินงานของกิจการวา่มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดม้าหัก
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดห้ักค่าใช้จ่ายแลว้จะเป็นก าไรสุทธิ (Net 
Income or Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) เท่าใด  
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  รอบระยะเวลาบญัชี (Accounting Period) หรืองวดบญัชี (Fiscal Period) ปกติจะ 
12 เดือน แต่กิจการอาจจะแสดงว่างวดละ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได ้แต่เพื่อประโยชน์
ในการเสียภาษีก็จะใชง้วดบญัชี 1 ปี 
  ในงบก าไรขาดทุนจะแสดงรายได้ (Revenues) และค่าใช้จ่าย (Expenses) การ
ค านวณก าไรขาดทุนของกิจการจะท าได้โดยการน ารายได้และค่าใช้จ่ายมาเปรียบเทียบกัน ถา้
รายไดสู้งกว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่าก าไรสุทธิ (Net Profit) ถา้รายไดต้ ่าค่าใช้จ่ายเรียกว่า ขาดทุนสุทธิ 
(Net Loss) 
 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
  งบแสดงฐานะทางการเงิน(Statement of Financial Position)หรืองบดุล(Balance 
Sheet)เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินของกิจกรณีวนัส้ินงวดว่ากิจการมี
สินทรัพยแ์ละหนีส้ินทั้งส้ินเป็นจ านวนเท่าใดประกอบดว้ยรายการใดบา้งและคงเหลือเป็นเงินทุน
สุทธิหรือส่วนของเจา้ของกิจการเป็นจ านวนทั้งส้ินเท่าใดการจดัท างบแสดงฐานะการเงินจะอาศยั
หลกัความสัมพนัธ์ของสมการบญัชีคือสินทรัพยท์ั้งส้ินจะตอ้งเท่ากบัยอดรวมของหนีส้ินทั้งส้ิน
และทุนเสมอ (งบการเงินน้ีจึงเรียกอีกอยา่งวา่“งบแสดงฐานะการเงิน”) 
  โดยสมการบญัชีจะแสดงสินทรัพยไ์วท้างดา้นซ้ายมือและแสดงแหล่งท่ีมาของ
สินทรัพยค์ือหนีส้ินและทุนหรือส่วนของเจา้ของไวท้างดา้นขวามือของสมการและยอดรวมจ านวน
เงินทั้งสองดา้นจะตอ้งเท่ากนัฐานะการเงินของกิจการจึงพิจารณาไดจ้ากส่วนเกินของสินทรัพยท่ี์มี
มากกวา่หนีส้ินซ่ึงเรียกวา่“ทุน” หรือ“ส่วนของเจ้าของ”  
 

8. การปิดบัญชีขั้นต้น คือ การท าให้ตวัเลขในบญัชีตรงกบัความเป็นจริง บญัชีรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายจะถูกปิดยอดคงเหลือ โอนไปบญัชีก าไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบญัชีก าไรขาดทุน
จะโอนไปยงับญัชีทุนพร้อมๆ กบัยอดคงเหลือของบญัชี ถอนใช้ส่วนตวั  กิจการสามารถพิสูจน์
ความถูกตอ้งของยอดคงเหลือจากบญัชีแยกประเภทไดโ้ดยการท างบทดลอง หลงัปิดบญัชี 

 
9. จัดท างบทดลองหลงัปิดบัญชี (Trial BalanceAfter closing Entries) คือ งบท่ีพิสูจน์ความ

ถูกตอ้งของการปรับปรุงและปิดบญัชี โดยจดัท าขึ้นหลงัจากปรับปรุงบญัชีและปิดบญัชีในบญัชี
แยกประเภทเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงจะมียอดคงเหลือของบญัชีทั้ง 3 ประเภท คือ สินทรัพย ์หน้ีสิน และ
ส่วนของเจา้ของหรือทุน จะน าไปบนัทึกรายการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปงวดบญัชีใหม่ 
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2.3  การจัดตั้งบริษัทจ ากดัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 2.3.1การจดทะเบียนบริษัท 
 

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

1.1 การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 
1.2 การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั 

 2.  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั ภายในวนัเดียว 
 
1. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 2 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1  การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ  
 1.1 การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1) จองช่ือนิติบุคคลทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยให้ลงทะเบียนได้ท่ี 
www.dbd.go.thโดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกบัการจองช่ือนิติบุคคลของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน 

2) เม่ือได้รับอนุญาตให้ใช้ช่ือแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการอย่างน้อย 3 คน เขา้ช่ือกันจดัท า
หนงัสือบริคณห์สนธิ 

ผูเ้ร่ิมก่อการจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
 2.1) เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได ้
 2.2) มีอายตุั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป 
 2.3) ตอ้งจองซ้ือหุน้อยา่งนอ้ยคนละ1 หุน้ 

3) ผูเ้ร่ิมก่อการยื่นจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 นบั
แต่วนัท่ีนายทะเบียนอนุญาตใหจ้องช่ือนิติบุคคล  
 1.2 ขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 
 1) ช่ือบริษทั (ตามท่ีไดจ้องช่ือไว)้ 
 2) วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัท่ีจะประกอบกิจการคา้ 
   3) ท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ 
   4) ทุนจดทะเบียน จ านวนหุน้ มูลค่าหุน้ จะตอ้งแบ่งเป็นหุน้ ๆ มีมูลค่าหุน้ 
เท่า ๆ กนั (มูลค่าหุน้ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 5 บาท) 
  5) ช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุอาชีพ และจ านวนหุน้ท่ีผูเ้ร่ิมก่อการจองซ้ือไว ้
  6) ช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุสัญชาติ ของพยาน 2 คน 
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 1.3 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 
1) ค าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั (แบบบอจ.1) 
2) หนงัสือบริคณห์สนธิ (แบบบอจ.2) 
3) แบบวตัถุประสงค ์(แบบว.) 
4) แบบจองช่ือนิติบุคคล 
5) ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูเ้ร่ิมก่อการทุกคน 
6) ส าเนาหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ 
7) หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีไม่สามารถยืน่ขอจดทะเบียนไดด้ว้ยตนเอง) 

 ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งให้ผูข้อจดทะเบียนอย่างนอ้ยหน่ึง
คนรับรองความถูกตอ้ง ยกเวน้ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือผูข้อ
จดทะเบียน ให้ผูเ้ป็นเจา้ของบตัรหรือผูข้อจดทะเบียนอย่างน้อยหน่ึงหน่ึงคนเป็นผูล้งลายมือช่ือ
รับรองความถูกตอ้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1 แผนผงัแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ขั้นตอนที่ 1  
การจดทะเบียน 

หนังสือบริคณห์สนธิ 

ผูเ้ร่ิมก่อการคนใดคนหน่ึงจองช่ือนิติบุคคล 

ผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป จดัท าหนงัสือ

บริคณห์สนธิ 

ยืน่จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ยืน่จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์

สนธิภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ี

นายทะเบียนอนุญาตให้จองช่ือ

นิติบุคคล 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
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ขั้นตอนที่ 2  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั  
1.1 การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ผูเ้ร่ิมก่อการจดัใหมี้การจองซ้ือหุน้ทั้งหมด 
2) เม่ือมีการซ้ือหุ้นทั้งหมดแลว้ให้ผูเ้ร่ิมก่อการออกหนงัสือนดัประชุมผูเ้ขา้ช่ือซ้ือ

หุ้นเพื่อประชุมจดัตั้งบริษทัการออกบริษทัการออกหนังสือนัดประชุมจะตอ้งห่างจากวนัประชุม
อยา่งนอ้ย 7 วนั  

3) ประชุมผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้เพื่อจดัตั้งบริษทั  
4) ผูเ้ร่ิมก่อการมอบหมายกิจการงานทั้งหมดให้แกคณะกรรมการท่ีได้รับการ

แต่งตั้งจากท่ีประชุม 
5) คณะกรรมการเรียกเก็บค่าหุ้นจากผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

มูลค่าหุน้ 
6) เม่ือเก็บค่าหุ้นได้ครบแลว้ ให้กรรมการผูมี้อ านาจจดัท าค าขอจดทะเบียนตั้ง

บริษทัแลว้ยืน่จดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
การยื่นจดทะเบียนจะตอ้งให้กรรมการผูมี้อ านาจเป็นผูล้งลายมือช่ือในค าขอจดท

ทะเบียนและตอ้งยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมจดัตั้งบริษทั ถา้ไม่จดทะเบียน
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวจะท าให้การประชุมตั้งบริษทัเสียไป หากต่อไปตอ้งการจดทะเบียนตั้ง
บริษทัจะตอ้งด าเนินการจดัประชุมผูจ้องซ้ือหุน้ใหม่  

 
 1.2 ขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั 
   1) จ านวนทุน (ค่าหุน้) ท่ีเรียกช าระแลว้ อยา่งนอ้ย ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 
 2) ช่ือ ท่ีอยู ่อายขุองกรรมการ 
  3) รายช่ือหรือจ านวนกรรมการท่ีมีอ านาจลงช่ือแทนบริษทั (อ านาจกรรมการ) 
  4) ท่ีตั้งส านกังานใหญ่แห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู ่ณ จงัหวดัใด) 
  5) ช่ือ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 
  6) ช่ือ ท่ีอยู ่สัญชาติ และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละคน 
  7) ขอ้บงัคบั (ถา้มี) 

8) ตราส าคญัของบริษทั 
 

 1.3 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 
  1) ค าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั (แบบบอจ.1) 
  2) แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษทัจ ากดั 
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  3) รายการจดทะเบียนจดัตั้ง (แบบบอจ.3) 
  4) รายละเอียดกรรมการ (แบบก0) 
  5) บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (แบบบอจ.5) 
  6) ส าเนาหนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั 
  7) ส าเนารายงานการประชุมตั้งบริษทั 
  8) ส าเนาขอ้บงัคบั 
  9) หลกัฐานการช าระค่าหุน้ท่ีบริษทัออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
  10) กรณีบริษทัจ ากดัมีผูถื้อหุ้นเป็นคนต่างดา้วถือหุ้นในบริษทัจ ากดัไม่ถึงร้อยละ 
50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษทัจ ากัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผูถื้อหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็น
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพนับริษทั ให้ส่งเอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้ 
เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหุน้ท่ีมีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบค าขอจดทะเบียน 
โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งแสดงจ านวนเงินท่ีสอดคลอ้งกบัจ านวนเงินท่ีน ามาลงหุน้ของผูถื้อหุน้ 
  11) แบบสสช.1 จ านวน 1 ฉบบั 
  12) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีสส าคญับริเวณใกลเ้คียง 
  13) ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการทุกคน 
  14) ส าเนาหลกัการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ (ถา้มี) 
  15) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้
ดว้ยตนเอง) 
  ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งให้ผูข้อจดทะเบียนอย่าง
นอ้ยหน่ึงคนรับรองความถูกตอ้ง ยกเวน้ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือ
ช่ือผูข้อจดทะเบียน ใหผู้เ้ป็นเจา้ของบตัรหรือผูข้อจดทะเบียนอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นผูล้งลายมือช่ือ 
 
 1.4 ช่องทางการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั 
  1) ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนไดท่ี้ส่วนจด
ทะเบียนธุรกิจกลางกรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้ทั้ง 6 เขต  
  2) ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จงัหวดัอ่ืน ยื่นจดทะเบียนไดท่ี้ส านกังานพฒันาธุรกิจ
การคา้จงัหวดัท่ีบริษทัมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู ่
  3) ยืน่จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตท่ีเวบ็ไซต ์www.dbd.go.th 
 
 
 

http://www.dbd.go.th/
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รูปท่ี 2 แผนผงัแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั 

 

2. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากดัภายในวันเดียว 
 ในการจดัตั้งบริษทั ถา้ไดด้ าเนินการทุกขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีผูเ้ร่ิม
ก่อการจดัท าหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัไปพร้อมกนัภายในวนัเดียวก็ได ้

ขั้นตอนท่ี 2 
การจดทะเบียน 

จัดตั้งบริษัทจ ากดั 

นดัไม่นอ้ยกวา่ 7 

วนั

ยืน่จดทะเบียนตั้งบริษทัภายใน 
3 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดมี้การ

ประชุมตั้งบริษทั 

ผูเ้ร่ิมก่อการออกหนงัสือนดัประชุมจดัตั้ง

บริษทั

ประชุมตั้งบริษทั 

คณะกรรมการเรียกใหช้ าระค่าหุน้ตามท่ี 

ท่ีประชุมจดัตั้งบริษทัก าหนดซ่ึงไม่ 
นอ้ยกวา่หุน้ละ 25 % 

ผูเ้ร่ิมก่อการจดัใหมี้การจองซ้ือหุน้ทั้งหมด 

เม่ือไดจ้ดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิไวแ้ลว้ 

จดัท าค าขอจดทะเบียน/ยืน่จดทะเบียน 

จดัตงับริษทั 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
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 1. ผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกนัจดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิ  
 2. จดัใหมี้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ครบตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัจะจดทะเบียน 
 3. ประชุมจัดตั้งบริษทั (โดยไม่ต้องออกหนังสือนัดประชุมตั้งบริษทั) เพื่อพิจารณา
กิจการต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1108 โดยผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ขา้ช่ือซ้ือ
หุน้ทุกคนเขา้ร่วมประชุม และใหค้วามเห็นชอบในกิจการท่ีไดป้ระชุมกนันั้น 
 4. ผูเ้ร่ิมก่อการไดม้อบกิจการทั้งปวงใหแ้ก่กรรมการบริษทั 
 5. กรรมการไดเ้รียกให้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นช าระค่าหุ้น โดยจะเรียกคร้ังเดียวเต็มมูลค่าหรือไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของมูลค่าหุน้ และผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ทุกคนไดช้ าระเงินค่าหุน้เรียบร้อยแลว้ 

 

  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด (ภายในวันเดียว) 

ผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิ

ผูเ้ร่ิมก่อการจดัใหมี้การซ้ือหุ้นทั้งหมด

ประชุมจดัตั้งบริษทั

คณะกรรมการเรียกใหช้ าระค่าหุน้ตามท่ีท่ี

ประชุมจดัตั้งบริษทัก าหนดซ่ึงตอ้ง 

ไม่นอ้ยกวา่หุน้ละ 25% 

จดัท าค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ/ 

ยืน่ค  าขอจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 

ด าเนินการภายใน

วนัเดียวกนั 

ยืน่จดทะเบียน

ภายใน 3 เดือน 

ผูเ้ร่ิมก่อการ/ผูถื้อหุน้/กรรมการคนใดคนหน่ึงจองช่ือนิติบุคคล 

รูปท่ี 3 แผนผงัแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดัภายในวนั

เดียว 
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 2.3.2 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (Value Added Tax)หรือVAT หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากฐานของ
มูลค่าสินค้าหรือบริการท่ีเพิ่มขึ้ นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจ าหน่ายสินค้าหรือการ
ใหบ้ริการต่างๆ โดยผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีในการจดัเก็บจากผูบ้ริโภคสินคา้ หรือบริการนั้นๆ 
  ค าว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง มูลค่าของส่วนท่ีเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและ
การจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ อาทิ โรงงานผลิตผ้า จะรับด้าย ไหม ฝ้าย เป็นวัตถุดิบและ 
โรงงานผลิตเส้ือส าเร็จรูป จะรับผา้จากโรงงานผลิตผา้เป็นวตัถุดิบในการผลิตเส้ือส าเร็จรูป จะรับ
มูลค่าเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตดงัน้ี 
 
 1.ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก าหนดเวลาการจดทะเบียน 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดงัน้ี 

1.1  ผูป้ระกอบการซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีมีรายรับเกินกวา่ 
1,800,000 บาทต่อปี ใหย้ื่นค าขอจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีรายรับเกิน 1,800,000 บาท 
ต่อปี 
 1.2  ผูป้ระกอบการซ่ึงมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้า่ไดเ้ตรียมการเพื่อประกอบ
กิจการขายสินคา้หรือให้บริการ ท่ีอยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอนัเป็นเหตุให้ตอ้งมีการซ้ือ
สินค้าหรือรับบริการท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ก่อสร้างโรงงาน สร้างอาคาร
ส านักงาน หรือติดตั้งเคร่ืองจกัรให้ยื่นค าขอจกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 6 เดือนก่อนวนัเร่ิม
ประกอบกิจการเวน้แต่มีสัญญาหรือหลกัฐานจะด าเนินการก่อสร้างภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 
 2.วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 
     2.1  ยืน่แบบค าขอ ณ หน่วยจดทะเบียนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
   2.2  ยืน่แบบค าขอผา่นทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.rd.go.th 
 
 3.สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  ผูป้ระกอบการยืน่ค  าขอจดทะเบียนตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานท่ีดงัน้ี 

3.1  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงาน
สรรพากรพื้นท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
 3.2  กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเพทมหานคร ให้ยื่น ณ ส านกังาน
สรรพากรพื้นท่ีสาขาท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ และกรณีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีอ าเภอ
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หรือก่ิงอ าเภอท่ีกรมสรรพากรมิไดจ้ดัอตัราก าลงัไวใ้ห้ยื่น ณ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาเดิมท่ี
เคยควบคุมพื้นท่ีนั้น 
 3.3  กรณีสถานประกอบท่ีอยูใ่นความดูแลของส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ให้ยื่น ณ ส านักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่หรือจะยื่นผ่านส านักงานสรรพากรพื้นท่ี หรือ
ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาสถานประกอบการตั้งอยูก่็ได ้
  
2.4 โครงงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
  2.4.1 เจนจิรา  ร่วมยอด (2558) ศึกษาเร่ือง “ บริการท าบญัชีของกิจการเคมีคอล ”  
ในการศึกษาพบว่า กิจการเคมีคอลน้ียงัไม่ไดมี้การจดัท าบญัชี มีเพียงการท าบนัทึกรายรับ-รายจ่าย
อยา่งง่าย ดว้ยเหตุผลดงักล่าว คณะผูจ้ดัท าโครงการจึงมีความสนใจบริการท าบญัชีใหก้บัธุรกิจเค มี
คอล ของนางศุภรักษ ์ต่อเจริญเพื่อท่ีจะไดใ้ห้ธุรกิจ ซ้ือมาขายไป เคมีคอล ทราบถึงรายรับ -รายจ่าย
ในแต่ละคร้ังท่ีมีการใช้จ่ายของกิจการ ท าให้ธุรกิจมีการบนัทึกบญัชีท่ีเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
มากยิง่ขึ้น 
  จากสาเหตุและความส าคัญดังกล่าวกลุ่มคณะผู ้จัดท าจึงมีความสนใจจัดท า 
“โครงการบริการท าบัญชีของ กิจการเคมีคอล” เพื่อให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานการบญัชี อีกทั้งผูจ้ดัท ายงัมีความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ และ
ทกัษะวิชาชีพ มาประยุกต์ใช้ในการท าโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเก่ียวกับการ
ด าเนินธุรกิจจากแหล่งเรียนรู้ท่ีเลือกศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกอ่ืน และสามารถน าเทคโนโลยี
มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานดา้นบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
  2.4.2 ทิพย์วรรณ์  ศรีบ ารุง (2558) ศึกษาเร่ือง “ บริการท าบญัชีของธุรกิจขาย
เฟอร์นิเจอร์ ” ในการศึกษาพบว่า เจา้ของกิจการมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเพราะไดท้ราบถึงผล
การด าเนินงานเจา้ของกิจการท่ีแทจ้ริงโดยมีวิธีการท าบญัชีอยา่งเป็นขั้นตอนท าใหเ้จา้ของกิจการมี
การวางแผนการเงินและบริหารการเงินของธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคุณนพดล พรมโสภา 
ไดมี้ความคิดเห็นต่อการบริการท าบญัชีของนกัศึกษา ซ่ึงอยู่ในระดบัดีมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์ในการสร้างความรู้จากรายวิชาต่างๆ และทักษะวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการท า
โครงการและบริหารสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการพิจารราวงจรบญัชี 9 ขั้นมาประยกุตใ์ช้เขา้
กบักิจการท่ีบริการท าบญัชีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ียงัไดน้ าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้นการ
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ปฏิบติังานดา้นบญัชีในการจดัท าเอกสารให้ถูกตอ้งตามหลกับญัชี มีการน าโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010 มาใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลใหมี้ความหนา้สนใจไดอ้ยา่งง่ายอีกดว้ย 
 
 2.4.3 กัญชรจ  สุขแจ่ม (2558) ศึกษาเร่ือง “ บริการท าบญัชีของธุรกิจร้านขาย
เส้ือผา้ ” ในการศึกษาพบวา่ เจา้ของกิจการท่ีร่วมโครงการบริการท าบญัชีในคร้ังน้ีมีความพึงพอใจ
ในอย่างมากเพราะไดท้ราบถึงฐานะทางการเงินท่ีแทจ้ริงของกิจการท่ีท าอยู่อย่างถูกตอ้งวิธีท าให้
เจา้ของกิจการสามารถบริหารการเงินและส่ิงต่างๆ ภายในกิจการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และคุณ
ถวิล ได้ตอบแบบสอบถามและมีความคิดเห็นต่อการบริการท าบัญชี  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการให้ความรู้เก่ียวกบัวิชาต่างๆ และทกัษะวิชาชีพ มาประยุกต์ใช้ใ 
นการท าโครงการ และบริการสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการท า
บัญชี คือ สมุดรายวนัทั่วไป, บัญชีแยกประเภท, งบทดลอง, กระดาษท าการ 6 ช่อง, งบก าไร
ขาดทุน, งบแสดงฐานะการเงิน, ใบส าคญัรับ, ใบส าคญัจ่าย, ใบเสร็จรับเงิน, มาประยุกตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานดา้นบญัชี มาใชใ้นการท า เอกสารใหมี้ความสวยงามเรียบร้อยและถูกตอ้งตามหลกัวิธี  
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บทท่ี 3 
 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 

  การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบติังานจริงทางดา้นบญัชี คณะผูจ้ดัท า
ไดเ้ลือกประกอบการธุรกิจประเภทซ้ือ-ขายสินคา้ โดยจดัตั้งบริษทัจ าลอง คือ บริษทั ไทม ์เนเวอร์ 
สต๊อป จ ากดั ซ่ึงท าการขายนาฬิกาขอ้มือ โดยมีรายการคา้เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม 
และ เดือนกนัยายน  
  คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัจ าลอง และบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชี
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

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

 
1. บริษัท และระยะเวลา 
 

บริษัท  
บริษทั ไทม์ เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั  สถานท่ีตั้ง 126 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10110  ซ้ือ-ขายนาฬิกาขอ้มือ 
 
ระยะเวลา 
จดัท าบญัชีตามวงจรบญัชี เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และ เดือนกนัยายน 

พ.ศ.  2562 
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2. การจัดตั้งบริษัทและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 
2.1 วิธีการจัดจั้งบริษัท 
 
ขั้นตอนการด าเนินการในการจัดตั้งบริษัทจ ากดั มีดังต่อไปนี้ 
 1. บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป 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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2.2 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 
 
3. การเร่ิมก่อตั้งบริษัทจ าลอง 
 

3.1 สาเหตุท่ีเลือกธุรกจิการซ้ือ-ขายนาฬิกาข้อมือ 
 ในปัจจุบนัทุกคนท างานแข่งกับเวลา ซ่ึงการมีนาฬิกาขอ้มือจะช่วยท าให้เราสามารถ
บริหารจดัการกบัเวลาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่ิงส าคญัของคนเราก็คือ ความตรงต่อเวลาไม่ว่าจะ
กบัใครก็ตาม และนอกจากนาฬิกาขอ้มือจะเป็นเคร่ืองกลท่ีให้ประโยชน์แก่เราในเร่ืองของความ
แม่นย  าและเท่ียงตรงของเวลาแลว้ยงัสามารถคดัเลือกใส่เป็นเคร่ืองประดบั ท่ีสะทอ้นไดถึ้งรสนิยม 
และบุคลิกภาพของผูส้วมใส่ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ดงันั้นบริษทั ไทม์ เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั จึงไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบัธุรกิจดา้นนาฬิกา
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเวลาเป็นส่ิงส าคญั และจ าเป็นกบัผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเพศไหน วยัไหน ทุกคนก็
ด าเนินชีวิตแข่งกบัเวลา เช่น การท่ีตอ้งต่ืนไปโรงเรียน ไปท างานไปท าบุญ นดัประชุมฯลฯ ซ่ึงทุก
คนสามารถสวมใส่นาฬิกาขอ้มือไดต้ลอดเวลา ไม่วา่จะเดินทางไปไหน 
 
 3.2 การวางแผน 
  1. บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั เป็นธุรกิจการซ้ือ-ขายนาฬิกาขอ้มือ 
  2. มีการก าหนดวตัถุประสงคข์องบริษทั 
  3. มีการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ ในแต่ละฝ่ายในแต่ละแผนก 
  

 3.3 โครงสร้างองค์กร 
  1. ก าหนดแผนระดบัองคก์รจะตอ้งเป็นท่ียอมรับของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
  2. มีการก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนระดบัองคก์ร 
  3. มีการระบุขั้นตอนการท างานอยา่งชดัเจน 
 ซ่ึงบริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดัของเรามีแผนกทั้งหมด ดงัน้ี 
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   1. แผนกการเงิน 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบนัทึก และดูแลจดัเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน การ
จดัเก็บเงิน การน าเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการตรวจสอบความถูกตอ้งเงินฝากธนาคารของบริษทั 
และรับผิดชอบในการออกใบเสร็จ 
  2. แผนกการบญัชี 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบันทึกบัญชีรายการต่าง ๆ และการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งความครบถว้นของการบนัทึกรายการ การจดัท ารายงานทางการเงินและบญัชี รวมทั้งการ
จดัเก็บเอกสารทางบญัชีของบริษทั 
   3. แผนกจดัซ้ือ  
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการออกใบสั่งซ้ือหรือสั่งซ้ือสินคา้และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ตามความตอ้งการของทุกแผนกในบริษทั 
    4. แผนกการคลงั 
   มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลและเช็คจ านวนของสินค้า หรือวสัดุอุปกรณ์
ทั้งหมดของบริษทัวา่ขาดเหลือจ านวนเท่าใดบา้ง   
   5. แผนกการขาย 
   มีหน้าท่ีในการติดต่อพูดคุยกบัลูกคา้ของบริษทั การหาลูกคา้ใหม่ ๆ และรวมถึง
การดูแลลูกคา้หลงัการขายสินคา้ดว้ย  
 
 3.4 สินค้าของบริษัท 
 

1. รุ่น TNS-01PLC ( SMART WATCH )  
 
รายละเอยีด  :  
          ตัวเรือนและสายท ามาจากสแตนเลสสี
โรสโกลด์ หนา้ปัดสีด า Galaxy ขนาด 44.5 mm. 
เป็นระบบดิจิตอล สินคา้ใหม่แกะกล่อง  ของแท ้
100 %  มาพร้อมคู่มือการใชง้าน  สายชาร์จ  และ
รับประกนั 1 ปี  
 

ราคาเรือนละ 15,900 บาท 
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2. รุ่น TNS-02PLC ( AUTOMATIC WATCH ) 
 
รายละเอยีด  :  
          ตวัเรือนท ามาจากสแตนเลสสีโรสโกลด์ 
หนา้ปัดสีน ้าเงิน ขนาด 44.5 mm. สายเรซ่ินสีน ้ า
เงิน เป็นระบบออโตเมติก สินคา้ใหม่แกะกล่อง  
ของแท ้100 %  มาพร้อมกล่อง คู่มือการใช้งาน 
และรับประกนั 1 ปี  
 

ราคาเรือนละ 13,200 บาท 
 

3. รุ่น TNS-03PLC ( AUTOMATIC WATCH ) 
 
รายละเอยีด  :  
          ตวัเรือนท ามาจากเรซ่ิน / สแตนเลสสติล 
หลากสี  หน้าปัดสีด า สายเรซ่ินสีด า เป็นระบบ
ออโตเมติก  สามารถกันน ้ าได้ลึกถึง 200 เมตร 
สินคา้ใหม่ แกะกล่อง  ของแท ้100 %  มาพร้อม
กล่อง คู่มือการ ใชง้าน และรับประกนั 1 ปี 
 

ราคาเรือนละ 23,990 บาท 
 

4. รุ่น TNS-04PLC ( AUTOMATIC WATCH ) 
 
รายละเอยีด  :  
          ตวัเรือนและสายท ามาจากสแตนเลส สติล
สีเงิน และมีหน้าปัดสีด า ขนาดตัวเรือน 43.8 
mm. ขอบเป็นสีน ้าเงินแดง เป็นระบบออโตเมติก 
สินคา้ใหม่แกะกล่อง  ของแท ้100 %  มาพร้อม
กล่อง คู่มือการใชง้าน และรับประกนั 1 ปี  
 

ราคาเรือนละ 25,000 บาท 
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5. รุ่น TNS-05PLC ( AUTOMATIC WATCH ) 
 
รายละเอยีด  :  
          ตัว เ รื อนท าม าจ ากสแตน เลส สีทอง  
หน้าปัดสีทอง ขนาด 44 มม. สายหนังสีน ้ าตาล  
เป็นระบบออโตเมติก สินคา้ใหม่แกะกล่อง  ของ
แท ้100 %  มาพร้อมกล่อง คู่มือการใชง้าน  และ
รับประกนันาน 1 ปี  
 

ราคาเรือนละ 12,980 บาท 
 
6. รุ่น TNS-06PLC ( SMART WATCH ) 
 
รายละเอยีด  :  
           ตัว เ รือนท ามาจากสแตนเลส สีม่ ว ง  
หน้าปัดสีด า Galaxy ขนาด 23.5 มม.สายเป็น
แม่เหล็ก  เป็นระบบออโตเมติก  สินคา้ใหม่แกะ
กล่อง  ของแท ้100 % มาพร้อมกล่อง คู่มือการ
ใชง้าน  และรับประกนั 1 ปี  
 

ราคาเรือนละ 9,590 บาท 
 

4. การจัดท าบัญชีตามวงจรบัญชี 
 
หลกัการบันทึกบัญชี 
 การบนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต หรือดา้นซา้ยของบญัชีเพื่อบนัทึกการเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
และการบนัทึกบญัชีทางดา้นเครดิต หรือดา้นขวาของบญัชี เพื่อบนัทึกการเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดย
อยูบ่นหลกัการแนวคิดทางการบญัชีสมการบญัชี และ หลกัการบญัชีคู่อนัจะน าไปสู่ผลการ
วิเคราะห์รายการคา้ และการบนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต และดา้นเครดิตในท่ีสุด 
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 บญัชี (account) จึงเป็นท่ีจดบนัทึกรายการเพิ่มขึ้น และลดลงของสินทรัพยห์น้ีสิน หรือ
ส่วนของเจา้ของ โดยจ าแนกเป็น บญัชีเงินสด บญัชีลูกหน้ีบญัชีเจา้หน้ีบญัชีรายไดค้่าบริการ บญัชี
เงินเดือน เป็นตน้ ส าหรับรูปแบบของบญัชีเป็นรูปตวัทีเรียกว่า บญัชีรูปตวัที ซ่ึงมีส่วนประกอบ 3 
ส่วน ไดแ้ก่ ช่ือบญัชี ดา้นซา้ยเรียกวา่ ดา้นเดบิต และดา้นขวาเรียกวา่ ดา้นเครดิต แสดงไดด้งัน้ี 
 

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

ดา้นขวา หรือดา้นเครดิต 
(right or credit side) 

ดุลดา้นเครดิต 
(credit balance) 

  
   

 บญัชีรูปตวัที เป็นบญัชีมาตรฐาน ช่วยให้เขา้ใจถึงผลกระทบของรายการคา้ท่ีมีต่อบญัชี
แต่ละรายการเพื่อบนัทึกการเพิ่มขึ้น หรือลดลงทางดา้นเดบิต หรือดา้นเครดิตของแต่ละบญัชีและ
ผลรวมของแต่ละดา้น เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัจะไดย้อดคงเหลือ ถา้คงเหลือดา้นเดบิต หรือ ดุล
ดา้นเดบิต หมายถึงยอดรวมดา้นเดบิตสูงกว่าดา้นเครดิต และถา้มียอดคงเหลือดา้นเครดิต หรือ ดุล
ดา้นเครดิต หมายถึงยอดรวมดา้นเครดิตสูงกวา่ดา้นเดบิต 
 
วงจรบัญชี 
 วงจรบญัชี คือ ล าดบัขั้นตอนการท าบญัชี เร่ิมจากการบนัทึกเอกสารรายการคา้ต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นกบักิจการลงในสมุดบญัชี และสรุปผลรายงานทางการเงินของแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี  
ซ่ึงในแต่ละงวดบญัชี นกับญัชีตอ้งท างานซ ้ ากนัทุกรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อวตัถุประสงคใ์ห้ไดผ้ล
การด าเนินงาน และสถานะทางการเงินเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล มีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  การวิเคราะห์รายการคา้ 
 2.  บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 3.  การผา่นรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภท 
 4.  จดัท างบทดลอง 
 5.  บนัทึกรายการปรับปรุง 
 6.  จดัท ากระดาษท าการ 
 7.  จดัท างบการเงิน 
 8.  ปิดบญัชี 
 9.  จดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี 
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รายการค้า 
 หมายถึง รายการท่ีกิจการน ามาบนัทึกบญัชีเพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัท างบการเงินต่าง ๆ
ซ่ึงทางการบญัชี เรียกว่า รายการทางบญัชีเป็นเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดการโอน หรือการแลกเปล่ียน
ระหว่างหน่วยของบญัชี หรือบุคคลท่ีมีผลต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลง 
 อธิบายไดว้่ารายการคา้นั้นเป็นรายการทางบญัชีท่ีมีการเคล่ือนยา้ยละหว่างบญัชีรวมไป
ถึงบุคคลอ่ืน ๆ ดว้ยซ่ึงการบนัทึกนั้นจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของบญัชีโดยตรงไม่ว่าจะเป็น

รายการคา้ 

 

สมุดรายวนัขั้นตน้ 

 

บญัชีแยกประเภท 

 

งบทดลอง 

 

รายการปรับปรุง 

 

กระดาษท าการ 

 

งบก าไรขาดทุน 

 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 

งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

 

รายการปิดบญัชี 

 

รูปท่ี 4 แผนผงัวงจร

บญัชี 
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สินทรัพยห์น้ีสินและส่วนของเจา้ของ ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างไรก็ตามจะมีการเพิ่มขึ้น
หรือวา่สดลงจะท าใหย้อดทั้งสองในสมการบญัชีนั้นมีความสมดุลกนัทั้งสองฝ่ังแต่ในรายการบญัชี
นั้นอาจจะไม่เท่ากนัก็ไดอ้ย่างเช่นจะมีการบนัทึกทางดา้นสินทรัพย2์ รายการและบนัทึกทางดา้น
ส่วนของเจา้ของรายการเดียว 
 รายการคา้นั้นมีความส าคญัเพราะว่าเป็นการรวบรวมผลการด าเนินการของกิจการใน
เบ้ืองต้นก่อนท่ีจะท าการวิเคราะห์รายการบัญชีส าหรับรายการบัญชีนั้ นจะเป็นการบัญชีทุก
เหตุการณ์ต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจสามารท่ีจะกระทบต่อเงินมีการเปล่ียนแปลงในงบดุล
อย่างเช่น การน าเงินมาลงทุนเป็นการท าให้สินทรัพยน์ั้นเพิ่มขึ้น และท าให้ส่วนของเจา้ของนั้น
เพิ่มขึ้นเช่นกนัดงัจากท่ีเราไดศึ้กษาทางดา้นสมการบญัชีมาแลว้การไดรั้บค่าสินคา้หรือว่าบริการก็
จะท าให้สินทรัพยเ์พิ่มขึ้นและส่วนของเจา้ของเพิ่มขึ้นเช่นกนันั้นก็คือตวัอย่างรายการท่ีมีผลท าให้
เกิการเปล่ียนแปลงทางบญัชีของกิจการแต่ถา้ไม่มีผลเก่ียวขอ้งกบักิจการเช่นพนงังานยืมเงินกนัเอง
หรือว่าเอาเงินเดือนตัวเองท่ีได้รับไปแล้วซ้ือน ้ ามันรถส่วนตัวก็ไม่ไช่รายการค้าเพราะไม่มี
ผลกระทบทางดา้นบญัชีของกิจการเป็นแค่ของส่วนตวั 
 เพราะฉะนั้นรายการจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการทางตรงสามารถท่ีจะวดัตีเป็นมูลค่า
หน่วยเงินตราในทางธุรกิจมีการโอนถ่ายหรือว่าเปล่ียนแลงของหน่วยบญัชีของทั้งสองและมีความ
สมดุล 
 
สมุดรายวันข้ันต้น 
  สมุดรายวนัขั้นต้น (book of original entry) หมายถึง สมุดรายวนั (journal) ใช้บนัทึก
รายการคา้ท่ีผ่านการวิเคราะห์รายการคา้แลว้ เป็นการบนัทึกรายการเป็นอนัดบัแรกโดยเรียงล าดบั
ตามเวลาก่อนหลงัของรายการท่ีเกิดขึ้น สมุดรายวนั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 สมุดรายวันเฉพาะ (special journal) เป็นสมุดท่ีใช้บนัทึกรายการคา้ขั้นตน้
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ า หรือเกิดซ ้ากนัเป็นจ านวนมาก สมุดรายวนประเภทน้ี ไดแ้ก่ 
  1.1.1 สมุดรายวนัซ้ือ (purchase journal)สมุดท่ีใช้บนัทึกรายการเก่ียวกับการ
ซ้ือสินค้าเป็นเงินเช่ือเท่านั้ น ถ้าซ้ือสินทรัพย์มาใช้งาน เป็นเงินเช่ือจะบันทึกในสมุดรายวัน
ทัว่ไป หลกัฐานท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชี คือ ใบก ากบัสินคา้การซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือทุกรายการจะ
บนัทึกในสมุดรายวนัซ้ือส้ินเดือนจึงจะรวมยอดผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง
และ ในแต่ละวนัท่ีเกิดรายการให้ผ่านไปบญัชีแยกประเภทเจา้หน้ีรายตวัดว้ยทุกคร้ังรูปแบบของ
สมุดรายวนัซ้ือสินคา้ 

 1.1.2 สมุดรายวนัขาย (sale journal)ใชบ้นัทึกเฉพาะรายการขายสินคา้เป็นเงิน
เช่ือเท่านั้น  ส้ินเดือนจึงรวมยอดในแต่ละช่อง  ผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป  และผ่าน
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บญัชีลูกหน้ีรายตวัในแต่ละวนัท่ีเกิดรายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ   เอกสารท่ีใช้เป็นหลกัฐานใน
การบนัทึกบญัชี  คือ  ส าเนาใบก ากับสินคา้และส าเนาใบก ากับภาษีถา้กิจการออกใบก ากับภาษี
ดว้ย  แต่ถา้กิจการมีสินทรัพยท่ี์ใชแ้ลว้เกิดความลา้สมยัหรือตอ้งการสินทรัพยใ์หม่  จึงขายสินทรัพย์
เก่านั้นออกไปโดยขายเป็นเงินเช่ือ    กรณีเช่นน้ีจะตอ้งบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป 
  1.1.3 สมุดรายวันส่งคืน (purchase returns journal)สมุดใช้บันทึกรายการ
เก่ียวกบัการส่งคืนสินคา้หรือขอส่วนลดภายหลงัการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ ในกรณีท่ีสินคา้ท่ีซ้ือมา
เกิดการช ารุดหรือไม่ตรงตามท่ีลูกคา้สั่งซ้ือ หลกัฐานท่ีใช้บนัทึกบญัชี คือ ใบส่งคืนหรือใบขอลด
หน้ี (Debit Memo) แต่ถา้ซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินเช่ือ แลว้ส่งคืน สินทรัพยน์ั้นหรือขอส่วนลด จะตอ้ง
บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปในกรณีท่ีมีการส่งคืนสินคา้นอ้ยรายการ  อาจจะบนัทึกในสมุด
รายวนัทัว่ไป 

1.1.4 สมุดรายวนัรับคืน (sale returns journal)สมุดท่ีใชบ้นัทึกรายการเก่ียวกบั
การรับคืนสินคา้ เน่ืองจากช ารุดเสียหาย เส่ือมคุณภาพ หรือไม่ตรงตามท่ีซ้ือ ผูซ้ื้ออาจไม่ส่งสินคา้
คืนมาแต่ขอลดราคาในสินคา้นั้นก็ได ้การรับคืนสินคา้หรือการให้ส่วนลดท่ีบนัทึกในสมุดเล่มน้ี
ต้องเกิดภายหลังการขายเช่ือเท่านั้ น เอกสารท่ีใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี คือ Credit 
Memorandum เรียกสั้น ๆ วา่ Credit Memo ซ่ึงกิจการจะออกใหย้อดลูกหน้ีและภาษีขายลดลง  
  1.1.5 สมุดรายวนัรับเงิน (cash receipts journal)สมุดบันทึกรายการขั้นต้น
เก่ียวกบัการรับเงินสดของกิจการ คือเป็นสมุดรายวนัเฉพาะเล่มหน่ึง ใชเ้ก่ียวกบัรับเงินเท่านั้น ไม่วา่
จะรับเงินสดหรือเช็คก็ตาม เม่ือน าเช็ค ธนาณัติหรือ ดราฟตไ์ปฝากธนาคาร ก็จะบนัทึกการจ่ายเงิน
สดเอกสารท่ีประกอบการบนัทึกบญัชี คือ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดรวมทั้งรับเช็คของลูกคา้เพื่อน า
ฝากธนาคาร การน าเงินฝากธนาคาร และการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนัรับเงินจะบนัทึก
รายการโดย เดบิต เงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดจ่ายเท่านั้นในวนัส้ินเดือนบญัชีทุกบญัชี จะ
รวมยอดและผ่านรายการแยกประเภททัว่ไปคร้ังเดียว ส่วนลูกหน้ีรายบุคคลจะตอ้งผ่านบญัชีแยก
ประเภทยอ่ยลูกหน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกในช่องบญัชีอ่ืน ก็ตอ้งผา่นไปบญัชีแยกประเภททนัที
ดา้นเครดิตตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการขึ้น และใส่เลขท่ีบญัชีในช่องเลขบญัชี 
    สมุดรายวนัรับเงิน             หนา้… 

ว. 
ด. 
ป. 

เลขท่ี
ใบ 

ส าคญั 

ช่ือ
บญัชี 

รายการ 

เดบิต เครดิต 

เงิน
สด 

ธนา 
คาร 

ส่วนลด
จ่าย 

ลูกหน้ีการคา้ 
ขาย
สินคา้ 

ภาษี
ขาย 

บญัชีอื่นๆ 

✓ 
จ านวน
เงิน 

เลขท่ี
บญัชี 

จ านวน
เงิน 

             

ตารางท่ี 1 
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 1.1.6 สมุดรายวนัจ่ายเงิน (cash payment journal)สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ท่ี
เก่ียวกบัการจ่ายเงินทุกกรณีไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค  เหมาะส าหรับกิจการขนาดใหญ่ท่ีมี
รายการคา้เป็นจ านวนมาก  หลกัการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัจ่ายเงินจะเหมือนกบัการบนัทึก
รายการในสมุดรายวนัรับเงิน การน าเงินฝากธนาคารและการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนั
จ่ายเงินจะบนัทึกรายการท่ีเครดิตเงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดรับเท่านั้น ในวนัส้ินเดือน
บญัชีจะรวมยอดรวมและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทย่อยเจา้หน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกใน
ช่องบญัชีอ่ืนก็ตอ้งผา่นไปบญัชีแยกประเภททนัทีดา้นเดบิต ตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการขึ้นและใส่เลขท่ี
บญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี 

 
            สมุดรายวนัจ่ายเงิน                                     หนา้… 

ว. 
ด. 
ป. 

เลขท่ี
ใบ 

ส าคญั 

ช่ือ
บญัชี 

รายการ 

เครดิต เดบิต 

เงิน
สด 

ธนา 
คาร 

ส่วน 
ลดรับ 

เจา้หน้ีการคา้ 
ซ้ือ

สินคา้ 
ภาษี
ซ้ือ 

บญัชีอื่นๆ 

✓ 
จ านวน
เงิน 

เลขท่ี
บญัชี 

จ านวน
เงิน 

             

ตารางท่ี  2 
 
  1.2 สมุดรายวันท่ัวไป (general journal) เป็นสมุดท่ีใช้บันทึกรายการค้าต่างๆ 
ขั้นตน้ท่ีไม่อาจบนัทึกในสมุดรายวนัเฉพาะไดห้รือกรณีกิจการไม่มีสมุดรายวนัเฉพาะ จะใชส้มุด
รายวนัทัว่ไป บนัทึกรายการคา้ทุกรายการ ส าหรับรายการท่ีน ามาบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไปแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1.2.1 รายการเปิดบญัชีเพื่อบนัทึกรายการเม่ือลงทุนคร้ังแรกของกิจการหรือ
บนัทึกยอดยกมาของบญัชีสินทรัพยห์น้ีสิน และส่วนของเจา้ของ ในวนัเร่ิมงวดบญัชีใหม่ 
  1.2.2 รายการค้าต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวนั ส าหรับกรณีไม่มีสมุดรายวนั
เฉพาะไวส้ าหรับรายการนั้น ๆ 
  1.2.3 รายการปรับปรุงบญัชีและรายการปิดบญัชี 
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สมุดรายวันท่ัวไป  

พ.ศ. 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

        

        

ตารางท่ี  3 
 

การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป 
 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป มีขั้นตอนการบนัทึกรายการ ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์รายการคา้ท่ีจะน ามาบนัทึกวา่จะเดบิต หรือเครดิตบญัชีอะไรบา้ง ดว้ยจ านวน
เงินเท่าไรแลว้ตรวจสอบวา่จ านวนเงินรวมดา้นของบญัชีดา้นเดบิตเท่ากบัจ านวนเงินรวมของบญัชี
ดา้นเครดิต 
 2. บนัทึกวนัเดือนปีท่ีเกิดรายการในช่องวนัท่ี โดยปีเขียนไวส่้วนบนสุดของช่อง บรรทดั
ต่อมาเขียนเดือน และวนัท่ี ตามล าดบั การบนัทึกรายการต่อ ๆ ไป ไม่ตอ้งเขียน ปีเดือนท่ีซ ้า ๆ หรือ
วนัท่ีซ ้ากนัอีก เวน้แต่ขึ้นเดือนใหม่ หรือวนัใหม่ 
 3.ในช่องรายการ ให้เขียนช่ือบัญชีด้านเดบิตชิดกับช่องวนัท่ี เขียนจ านวนเงินไว ้ใน
บรรทดัเดียวกนัในช่องเดบิต ถา้มีบญัชีดา้นเดบิตมากกวา่ 1 บญัชีใหเ้ขียนเรียงให้ตรงกนัในบรรทดั
ถดัมา 
 4. เขียนช่ือบญัชีดา้นเครดิตในบรรทดัถดัมา เยื้องไปทางขวาและถา้มีบญัชี ดา้นเครดิต
มากกวา่1 บญัชี ใหเ้ขียนเรียงล าดบัในบรรทดัต่อมา 
 5. เขียนค าอธิบายรายการอยา่งย่อในบรรทดัถดัมา โดยใหมี้ใจความครอบคลุมถึงมูลเหตุ
ของรายการนั้นอยา่งสมบูรณ์และเขียนใหชิ้ดเส้นช่องวนัท่ี 
 6. ขีดเส้นคัน่รายการในบรรทดัถดัมาในช่องรายการ เพื่อแสดงว่าไดบ้นัทึกรายการนั้น
เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
    
บัญชีแยกประเภท 

บัญชีแยกประเภท (Ledger Account) คือ สมุดบญัชีท่ีใช้ส าหรับบนัทึกรายการต่อจาก
สมุดรายวนัขั้นตน้ ในวนัส้ินเดือนจากรายการในสมุดรายวนัซ้ือสินคา้และสมุดรายวนัส่งคืนสินคา้
และจ านวนท่ีไดล้ดดว้ยยอดจ านวนเงินรวมของแต่ละบญัชี ประกอบดว้ย บญัชีซ้ือสินคา้ บญัชีภาษี
ซ้ือ บญัชีเจา้หน้ีการคา้และบญัชีส่งคืนสินคา้ ซ่ึงแยกบญัชีไวเ้ป็นหมวดหมู่ มี 2 ชนิด คือ  
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1. สมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป (general ledger) เป็นสมุดบญัชีเล่มหลกัของกิจการท่ี
ใช้บนัทึกรายการท่ีผ่านมาจากสมุดบญัชีขั้นตน้(สมุดรายวนั) และเป็นท่ีรวบรวมของบญัชีแยก
ประเภทสินทรัพยบ์ญัชีแยกประเภทหน้ีสิน บญัชีแยกประเภทส่วนของเจา้ของ บญัชีแยกประเภท
รายได ้และบญัชีแยกประเภทค่าใชจ่้าย 
 
การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
 เม่ือบนัทึกรายการท่ีเกิดขึ้นในสมุดบญัชีขั้นตน้ หรือสมุดรายวนัแลว้ ขั้นตอนต่อไป คือ 
การบนัทึกรายการในสมุดบญัชีแยกประเภท โดยการผ่านบญัชี (posting) จากสมุดรายวนัไปยงั
สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
   1. การผา่นบญัชี 
   การผ่านบญัชีเป็นขั้นตอนการผ่านรายการจากสมุดรายวนัไปยงัสมุดบญัชีแยก
ประเภททัว่ไปตามแต่ละช่ือบญัชีท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นสมุดรายวนั วิธีการผ่านบญัชีส าหรับแต่ละบญัชี
มีขั้นตอน ดงัน้ี 
    1.1. เขียนช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชีหรือรหัสบญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการเปิด
ตามผงับญัชี 
    1.2. ลงวนัท่ีและลงจ านวนเงินทางดา้นเดบิตตามจ านวนเงินท่ีลงดา้นเดบิตของ
บญัชีช่ือเดียวกนัท่ีลงไวใ้นสมุดรายวนั 
    1.3. ใส่ช่ือบญัชีท่ีอยูด่า้นตรงกนัขา้มในช่องรายการ 
    1.4. ใส่เลขท่ีหนา้ของสมุดรายวนัท่ีบนัทึกรายการนั้นลงในช่องหนา้บญัชี 
    1.5. ลงเลขท่ีบญัชี (รหัสบญัชี) ของบญัชีแยกประเภท ลงในช่องเลขท่ีบญัชีใน
สมุดรายวนั ซ่ึงเป็นการบนัทึกไวเ้พื่อไดท้ราบวา่ไดผ้า่นรายการบญัชีน้ีแลว้ 
    1.6. เปิดบญัชีแยกประเภทด้านเดบิตจนครบ แลว้เปิดบญัชีด้านเครดิตทีละ
บญัชีในลกัษณะเดียวกนั เพียงแต่จะน าจ านวนเงินท่ีลงไวด้า้นเครดิตในสมุดรายวนัไปลงในช่อง
จ านวนเงินดา้นเครดิตในบญัชีแยกประเภท 
   2. การหายอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 เม่ือผา่นรายการทุกรายการจากสมุดรายวนัไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปเรียบร้อยแลว้ขั้นตอนต่อไป 
คือ การค านวณยอดคงเหลือหรือยอดดุลของทุกบญัชีในสมุดบญัชีแยกประเภท ดว้ยดินสอ (pencil 
footing)และน ายอดดุลของทุกบญัชีไปจดัท างบทดลองซ่ึงผลรวมของยอดคงเหลือของทุกๆ บญัชีท่ี
อยูด่า้นเดบิตตอ้งเท่ากบัผลรวมของยอดคงเหลือของทุกๆบญัชีท่ีอยูด่า้นเครดิต 
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   วิธีการค านวณหายอดดุลของบญัชีแยกประเภท 
     2.1 รวมยอดเงินดา้นเดบิตแลว้เขียนผลรวมด้วยดินสอในบรรทดัถดัมาของ
ช่องจ านวนเงินดา้นเดบิต 
    2.2 รวมยอดเงินด้านเครดิตแลว้เขียนผลรวมนั้นด้วยดินสอในบรรทดัถดัมา
ของช่องจ านวนเงินดา้นเครดิต 
    2.3 หาผลต่างของผลรวม ทั้งดา้นเดบิต และดา้นเครดิต เขียนจ านวนสุทธิดว้ย
ดินสอลงช่องรายการของดา้นท่ีมียอดรวมมากกวา่ถา้ผลรวมดา้นเดบิตมากกวา่ผลรวมดา้นเครดิต 
เรียกวา่ บญัชีมียอดดุลดา้นเดบิต และถา้ผลรวมดา้นเครดิตมากกวา่ผลรวมดา้นเดบิต เรียกวา่ บญัชี
มียอดดุลดา้นเครดิต 
    2.4 ยอดคงเหลือของบญัชีต่าง ๆ ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป ตามปกติจะ
ปรากฏยอดดุลทางดา้นเดบิต หรือเครดิต สรุปไดด้งัน้ี 
     2.4.1 บญัชีสินทรัพย ์ มียอดดุลทางดา้นเดบิต 
     2.4.2 บญัชีหน้ีสิน  มียอดดุลทางดา้นเครดิต 
     2.4.3 บญัชีส่วนของเจา้ของ  มียอดดุลทางดา้นเครดิต 
     2.4.4 บญัชีรายได ้ มียอดดุลทางดา้นเครดิต 
     2.4.5 บญัชีค่าใชจ่้าย  มียอดดุลทางดา้นเดบิต 
    2.5 กรณีบญัชีใดมีผลรวมดา้นเดบิตเท่ากบัผลรวมดา้นเครดิต แสดงวา่ไม่มียอด
คงเหลือ ควรเขียนเลข “0” ไวท้างดา้นยอดดุลปกติของบญัชีประเภทนั้นดว้ยดินสอ 
 
รูปแบบของบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

 
   ช่ือบญัชี..................                  เลขท่ี........ 
พ.ศ. 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 
(1)  (2) (3) (4)  (1)  (2) (3) (4)  

ตารางท่ี 4 
 

   (1) ช่อง “วนั เดือน ปี” ใชบ้นัทึกวนั เดือน ปีท่ีรายการคา้นั้นเกิดขึ้นตามล าดบั
ก่อนหลงั 
   (2) ช่อง “รายการ” ใชบ้นัทึกช่ือบญัชีท่ีอยูด่า้นตรงขา้มท่ีเก่ียวขอ้ง 
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   (3) ช่อง“หนา้บญัชี” ใชบ้นัทึกการอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาของรายการวา่มาจากสมุด
บญัชีขั้นตน้เล่มใด หนา้อะไรและกลบัไปบนัทึกเลขท่ีบญัชีท่ีช่องเลขท่ีบญัชีในสมุดบญัชีขั้นตน้ 
   (4) ช่อง “จ านวนเงิน” ใชบ้นัทึกจ านวนเงินในดา้นเดบิต หรือดา้นเครดิต ตามดา้น 
และจ านวนเงินท่ีผา่นมาจากสมุดบญัชีขั้นตน้ 
 
 2. สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (subsidiary ledger) เป็นสมุดบญัชี แยกประเภทท่ีช่วย
แสดงรายละเอียดมากขึ้น ประกอบดว้ย 
 
  2.1 สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยเจ้าหนี้ (account payable ledger) เป็นสมุดบญัชี
แสดงรายละเอียดเจา้หน้ีเป็นรายบุคคล สามารถรวบรวมรายละเอียดเจา้หน้ีรายบุคคลทั้งหมด ซ่ึงจะ
มียอดรวมเท่ากบับญัชีเจา้หน้ีการคา้ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 

สมุดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี ้
ช่ือเจา้หน้ี………………….. 

พ.ศ. รายการ หนา้ 
บญัชี 

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

          

ตารางท่ี 5 
 

 2.2 สมุดบัญชีแยกประเภทย่อยลูกหนี้ (accounting receivable ledger) เป็นสมุดบัญชี
แสดงรายละเอียดลูกหน้ีเป็นรายบุคคล สามารถรวบรวมรายละเอียดลูกหน้ีรายบุคคลทั้งหมด ซ่ึงจะ
มียอดรวมเท่ากบับญัชีลูกหน้ีการคา้ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 

สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ 
ช่ือลูกหน้ี…………………… 

พ.ศ. รายการ หนา้ 
บญัชี 

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

          

ตารางท่ี 6 
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งบทดลอง 
 งบทดลอง (trail balance) หมายถึง รายงานท่ีแสดงยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภท
ทัว่ไปทุกบญัชีของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อแสดงว่าการบนัทึกรายการบญัชีทั้งดา้นเดบิต 
และด้านเครดิตของบญัชีต่าง ๆเป็นไปตามหลกัการบัญชีคู่และยงัเป็นการช่วยในการจดัท างบ
การเงินของแต่ละงวดบญัชี รูปแบบของงบทดลอง มีดงัน้ี 

 

บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั 
งบทดลอง 

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

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

      

ตารางท่ี 7 
 ประโยชน์ของงบทดลอง 
 งบทดลอง ซ่ึงประกอบด้วย บญัชีสินทรัพย ์บญัชีหน้ีสิน บญัชีส่วนของเจ้าของ บญัชี
รายไดแ้ละบญัชีค่าใชจ่้าย โดยบญัชีสินทรัพยแ์ละบญัชีค่าใช้จ่ายจะมียอดดุลอยู่ดา้นเดบิต ส าหรับ
บญัชีหน้ีสิน บญัชีส่วนของเจา้ของและบญัชีรายไดจ้ะมียอดดุลอยู่ดา้นเครดิต ผลรวมของดา้นเดบิต
จะตอ้งเท่ากบัผลรวมของดา้นเครดิต ซ่ึงงบทดลองจะช่วยใหเ้ห็นภาพรวมของรายการบญัชีทั้งหมด 
ซ่ึงสามารถสรุปประโยชน์ของงบทดลอง ไดด้งัน้ี 
  1.1 ช่วยพิสูจน์ว่าการบนัทึกบญัชีหรือการผ่านบัญชีได้ท าถูกตอ้งตามหลักการ
บญัชีคู่ 
  1.2 สามารถตรวจสอบไดว้า่เก็บยอดดุลของทุกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่ 
  1.3 ช่วยใหก้ารหาท่ีผิดพลาดของการท าบญัชีง่ายขึ้น 
  1.4ท าใหก้ารจดัท างบการเงินง่าย สะดวกและรวดเร็วยิง่ขึ้น  
 ขั้นตอนในการจัดท างบทดลอง 
 การจดัท างบทดลองมีขั้นตอน ดงัน้ี 
  2.1. เขียนช่ือกิจการ วนั เดือน ปีท่ีจดัท างบทดลอง 
  2.2. เขียนช่ือบญัชีเรียงล าดบับญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย 
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  2.3. เขียนเลขท่ีบญัชีหรือรหสับญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี 
  2.4. ใส่จ านวนเงินของทุกบญัชีท่ีมียอดดุลอยู่ด้านเดบิตลงในช่องเดบิต และใส่
จ านวนเงินของทุกบญัชีท่ีมียอดดุลอยูด่า้นเครดิตลงในช่องเครดิต 
  2.5. รวมยอดเงินดา้นเดบิต และดา้นเครดิตในงบทดลอง ซ่ึงผลรวมของจ านวน
เงินทั้งสองดา้นตอ้งเท่ากนั 
 
การปรับปรุงรายการบัญชี ( Adjusting  Entries ) 
 ขั้นตอนในการบนัทึกรายการทางบญัชี ท่ีเร่ิมจากการบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนั
ทัว่ไปหรือสมุดรายวนัเฉพาะ ผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป และบญัชีแยกประเภทย่อย
รายตวัลูกหน้ี  รายตวัเจา้หน้ี หายอดคงเหลือในบญัชีต่างๆ  แลว้น ามาจดัท างบทดลอง เพื่อเตรียมท่ี
จะจัดท างบแสดงฐานะการเงินต่อไปนั้น  ในวนัส้ินงวดบัญชีมักจะมีบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์ หรือหน้ีสินบางรายการท่ีตัวเลขยงัไม่เป็นปัจจุบันเน่ืองจากการคาบเก่ียวในการท า
ด าเนินงานระหว่างปีก่อน ปีปัจจุบนัและปีหนา้ เพราะฉะนั้นก่อนจดัท างบแสดงฐานะการเงินตอ้ง
จดัท ารายการปรับปรุงบญัชี เพื่อใหไ้ดต้วัเลขท่ีถูกตอ้งเป็นของงวดปัจจุบนัจริงเท่านั้น 
 การปรับรายการท่ีบนัทึกในวนัส้ินงวดบญัชี เพื่อแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ท่ีได้บันทึกไวใ้นระหว่างงวดบัญชีให้ถูกต้อง ก่อนท่ีจะน ายอดคงเหลือไปสรุปผลในงบก าไร
ขาดทุน ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายบางรายการมีผลกระทบต่อสินทรัพย ์และ
หน้ีสินของกิจการดว้ย 
 1. รายการปรับปรุงบญัชีจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การปรับปรุงบญัชีประเภท
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย และการปรับปรุงบญัชีประเภทสินทรัพย ์ดงัน้ี 
  1.1การปรับปรุงบญัชีแยกประเภทรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  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) 
  1.2การปรับปรุงบญัชีประเภทสินทรัพย ์ ไดแ้ก่ 
   1.2.1  ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 
   1.2.2  หน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful  Accounts and 
Allowance for Doubtful  Account) 
   1.2.3  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies  Used) 
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 1.1การปรับปรุงประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย 
  ค่าใช้จ่ายของกิจการเม่ือถึงก าหนดการจ่ายค่าใช้จ่ายแลว้ แต่กิจการยงัไม่ไดไ้ป
จ่ายงินอาจจะเน่ืองมาจากมีความไม่ลงตวัของเง่ือนไขการจ่ายเงิน เช่น ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่
ยงัไม่ถึงก าหนดจ่าย ณ วนัท่ีกิจการปิดบญัชีปกติคือวนัท่ี 31  ธนัวาคม ของทุกปีจึงถือเป็นดอกเบ้ีย
ค้างจ่าย หรือค่าสาธารณูปโภคซ่ึงกิจการใช้ประโยชน์แลว้ แต่ยงัไม่ได้เรียกเก็บเงินถือเป็นค่า
สาธารณูปโภคคา้งจ่าย ในวนัส้ินปีจึงตอ้งท ารายการปรับปรุงบญัชีโดยใชห้ลกัเกณฑพ์ึงรับพึงจ่าย
ในการบนัทึกบญัชี 
 

   1.1.1 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued  Expenses) 
   คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นแล้วในงวดบัญชีปัจจุบันแต่ยงัไม่ได้จ่ายเงิน กิจการจะ
จ่ายเงินในงวดบญัชีต่อไป ถือเป็นหน้ีสินกิจการในงวดบญัชีปัจจุบนั จะตอ้งบนัทึกบญัชีโดยเดบิต
ค่าใชจ่้าย และเครดิตค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
  เดบิต   ค่าใชจ่้าย XX 
    เครดิต ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย XX  
    

   1.1.2 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid  Expenses) 
   คือ ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายในงวดบญัชีปัจจุบนัแต่ได้รวมค่าใช้จ่ายของงวดบญัชีปีหน้า
ส่วนหน่ึงไว้ด้วยจ านวนท่ีใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันถือเป็นค่าใช้จ่าย อีกจ านวนหน่ึงจะใช้
ประโยชน์ในงวดบัญชีปีหน้าถือเป็นสินทรัพยเ์รียกว่า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า การบันทึกบัญชี
สามารถบนัทึกได ้2 กรณี ดงัน้ี 
    

   กรณีท่ี 1 บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายหลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุงเป็น
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ (สินทรัพย)์  และการนบัระยะเวลาตอ้งเป็นของปีหนา้ (1 ม.ค. ของปีหนา้ - วนั
ครบสัญญา) 
  เดบิต   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ XX 
    เครดิต ค่าใชจ่้าย                                                      XX 
   

   กรณีท่ี 2 บนัทึกบญัชีเป็นสินทรัพย ์หลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุง
เป็นค่าใชจ่้ายและระยะเวลานบัปีปัจจุบนั (ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา - วนัส้ินงวดบญัชี) 
  เดบิต   ค่าใชจ่้าย XX 
    เครดิต ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  XX  
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  1.1.3รายได้ค้างรับ(Accrued  Income) 
  คือ รายได้ของกิจการท่ีเกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแต่ยงัไม่ได้รับเงิน จึงต้อง
ปรับปรุงเป็นรายไดค้า้งรับ ถือเป็นสินทรัพยใ์นงวดบญัชีปัจจุบนั จะบนัทึกบญัชีโดย  
  เดบิต   รายไดค้า้งรับ XX 
    เครดิต รายได ้  XX   
    
   1.1.4รายได้รับล่วงหน้า (Deferred  Income) 
  คือ รายไดท่ี้ไดรั้บมาแลว้ทั้งหมดในปีปัจจุบนั แต่ไดร้วมรายไดข้องปีหนา้ไวด้ว้ย 
จ านวนท่ีเกิดขึ้นตามส่วนในปีปัจจุบนัถือเป็นรายได ้ส่วนอีกจ านวนหน่ึงจะเกิดขึ้นในปีหนา้ถือเป็น
หน้ีสินของกิจการ เรียกวา่ รายไดรั้บล่วงหนา้ การบนัทึกบญัชีสามารถบนัทึกได ้2 กรณี ดงัน้ี 
    
   กรณีท่ี 1 บนัทึกบญัชีเป็นรายไดห้ลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุงรายได้
รับล่วงหนา้นบัระยะเวลาของปีหนา้ ( 1 ม.ค. 25X7 - วนัครบสัญญา )  
   เดบิต   รายได ้ XX 
    เครดิต รายไดรั้บล่วงหนา้  XX 
  
   กรณีท่ี 2 บนัทึกบญัชีเป็นหน้ีสินหลกัการปรับปรุงบญัชี  วิธีน้ีตอ้งปรับปรุงรายได้
ท่ีเป็นของระยะเวลานบัปีปัจจุบนั (ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา - วนัส้ินงวดบญัชี) 
   เดบิต   รายไดรั้บล่วงหนา้ XX 
    เครดิต รายได ้  XX 
   
  1.2 การปรับปรุงบัญชีประเภทสินทรัพย์ 
   1.2.1 การปรับปรุงค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนของกิจการ ไดแ้ก่ อาคาร ท่ีดิน และอุปกรณ์ท่ีกิจการใชใ้น
การด าเนินงานจะเป็นสินทรัพยท่ี์มีอายกุารใชง้านเกินกวา่ 1 ปี ดงันั้นมูลค่าหรือประโยชน์ในการใช้
งานของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะลดลงไปทุกปี ยกเวน้ท่ีดินเพราะถือว่าท่ีดินให้ประโยชน์แก่
กิจการโดยไม่สามารถจ ากัดอายุได้ โดยปกติ เม่ือกิจการซ้ือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะบนัทึกใน
บญัชีดว้ยราคาทุนรวมทั้งค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการท่ีจะท าใหสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้นอยู่ใน
สภาพท่ีจะใชง้านได ้
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  การคิดค่าเส่ือมราคา ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองกนัโยทัว่ไปมีหลายวิธี แต่วิธีท่ี
นิยมกนัโดยทัว่ไป คือวิธีเส้นตรง (Straight  Line  Method) ซ่ึงมีวิธีการค านวณโดยพิจารณาปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 3 ประการ ดงัน้ี 
   1. ราคาทุนของสินทรัพย ์(Cost) หมายถึง ราคาสินทรัพยท่ี์ซ้ือมาบวกดว้ยค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ท่ีท าใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านได ้
   2. ราคาเศษซาก (Salvage) หมายถึง ราคาสุทธิของสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บจาก
การจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เม่ือหมดอายกุารใชง้านหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น 
   3. อายกุารใชง้านโดยประมาณ (Estimated  Useful Life) หมายถึง ระยะเวลาท่ีคาด
ว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้น ซ่ึงอาจจะก าหนดเป็นปีท่ีใช้งาน ชั่วโมงการ
ท างาน หรือวิธีอ่ืนใดตามความเหมาะสมตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองกันโดยทั่วไป หรือตามท่ี
ก าหนดในประมวลรัษฎากร 
   
  วิธีเส้นตรง (Straight Line Method) ซ่ึงมีวิธีการค านวณดงัน้ี 

1.   ถ้าก าหนดเป็นอัตราคงท่ี เช่น ก าหนดอตัราค่าเส่ือมราคาอาคาร 5% สินทรัพย์
ถาวรอ่ืน 10% จะค านวณโดย 
  
    ค่าเส่ือมราคาต่อปี  =  ( ราคาสินทรัพย ์ –  ราคาซาก )  x  อตัราค่าเส่ือมราคา 
 

2.  ก าหนดเป็นอายุการใช้งาน เช่น อาคารมีอาย ุ20 ปี รถยนต ์5 ปี จะค านวณโดย 
 

ค่าเส่ือมราคาต่อปี  =  
ราคาสินทรัพย−์ราคาซาก

จ านวนอายกุารใชง้าน (ปี)
  x  ระยะเวลาใชง้านปีท่ีคิดค่าเส่ือมราคา 

 
   อาจจะก าหนดเป็นร้อยละ (%) ของมูลค่าตน้ทุนก็ได ้เช่น คิดค่าเส่ือมราคาอาคาร 
5% ต่อปี คิดค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน 20% ต่อปี เป็นตน้  
   
   1.2.2 การปรับปรุงหนีส้งสัยจะสูญ (Doubtful  debts) 
   โดยทัว่ไปธุรกิจส่วนใหญ่จะมีนโยบายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือเพื่อเพิ่มยอดขาย
ใหม้ากท่ีสุด แต่การขายสินคา้เป็นเงินเช่ือหรือการให้เครดิตแก่ลูกคา้มากเกินไป มกัจะมีความเส่ียง
ในเร่ืองการเรียกเก็บเงินไม่ไดต้ามนโยบายท่ีก าหนดไว ้ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการ 
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หากมีลูกหน้ีการคา้จ านวนมากและหลงัจากติดตามทวง ถามหลายคร้ังแลว้ไม่สามารถเรียกเก็บหน้ี
ไดกิ้จการสามารถตดัลูกหน้ีออกจากบญัชีเป็นหน้ีสูญ ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการได ้
   นอกจากนั้นกิจการบางแห่งจะประมาณหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีก่อนท่ีจะมีหน้ี
สูญจริงเกิดขึ้นก็สามารถท าได้ ในการศึกษาเร่ืองน้ีมีบญัชีท่ีควรทราบเก่ียวกับการปรับ ปรุงหน้ี
สงสัยจะสูญ ดงัน้ี 
   1. หน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful  debts)หมายถึง ลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บไม่ได ้ถือ
เป็นบญัชีประเภทค่าใชจ่้ายของกิจการ 
   2. ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Account)หมายถึง จ านวนเงิน
ท่ีกนัไวส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได ้ถือเป็นบญัชีปรับมูลค่าสินทรัพย ์จะแสดงหักจาก
บญัชีลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
   3. หน้ีสูญ (Bad  debt) หมายถึง ลูกหน้ีการค้าของกิจการท่ีได้ติดตามทวงถาม
จนถึงท่ีสุดแลว้แต่ไม่ไดรั้บช าระหน้ี จึงตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีถือเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ 
 
   การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ กิจการคา้ท่ีมีการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือจ านวนมากๆ
ในแต่ละปี หรือสถาบนัการเงินท่ีให้เครดิตเงินกูแ้ก่ลูกคา้เป็นจ านวนมาก จะนิยมท าการประมาณ
การหน้ีสงสัยจะสูญเอาไวใ้นบญัชีทุกๆปี ทั้งท่ียงัไม่มีหน้ีสูญเกิดขึ้นจริง เป็นการยึดหลกัความไม่
ประมาทในการบริหารจดัการ และทั้งน้ีควรปฏิบติัตามกฎหมายทางภาษีอากรว่าดว้ยเร่ืองของการ
ตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามประมวลรัษฎากรดว้ย การประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญอาจท าไดโ้ดย  
   1. การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดขายเช่ือ หรือยอดขายรวมของกิจการ 
   เป็นวิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ โดยค านวณจากอตัราร้อยละของยอดขายเช่ือ
ประจ าปี โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าในปีก่อนหน้านั้นกิจการจะมีประมาณหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้
หรือไม่ การใชวิ้ธีประมาณจากยอดขายเช่ือถือวา่ลูกหน้ีการคา้เกิดขึ้นจากการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ 
จึงใชเ้ป็นฐานในการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับงวด 
   2. การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดลูกหน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 
   เป็นวิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ โดยค านวณจากยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวด 
ดงันั้นยอดบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัส้ินปีจึงจะตอ้งมีจ านวนเท่ากบัอตัราร้อยละของลูกหน้ี 
ณ วนัส้ินปี ดงันั้นการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญตามวิธีน้ีจึงตอ้งค านึงถึงบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีมียอดยกมายกมาจากปีก่อนๆดว้ย 
   การตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ  แบ่งเป็น 2 กรณี 
   1. การตดัจ าหน่ายตรง (direct write off Method) เป็นการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็น
หน้ีสูญ ในกรณีท่ีกิจการมิไดท้ าการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีก่อนล่วงหนา้ เป็น
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ลูกหน้ีท่ีทราบแน่นอนแลว้ว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงเป็นวิธีท่ีง่ายและสะดวกแต่เป็นวิธีท่ีไม่นิยม
ใช ้เพราะระยะเวลาของการเกิดหน้ีสูญ อาจเป็นคนละงวดกบัยอดขายท่ีเกิดขึ้นก็ได ้จะบนัทึกบญัชี
โดย 
   เดบิต   หน้ีสูญ XX 
    เครดิต  ลูกหน้ีการคา้  XX 
   
   2. วิธีประมาณหน้ีสงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายประจ างวด (Allowance  Method) 
กิจการมีการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีแลว้ เม่ือมีการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ี
สูญออกจากบญัชี การบนัทึกบญัชีจะตอ้งพิจารณาว่าเป็นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษี
อากรหรือไม่ การบนัทึกบญัชีจะท าได ้2 วิธีดงัน้ี 
   (1) การตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามประมวลรัษฎากร หมายถึง การตดัหน้ีสูญ
ตามท่ีกฎหมายภาษีอากร จะลงบญัชีโดยการบนัทึกการตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ และลดยอดบญัชีค่า
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญออกจากบญัชีทางดา้นเดบิต 
 
   เดบิต   หน้ีสูญ XX 
    เครดิต  ลูกหน้ีการคา้  XX 
    (บนัทึกการตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามกฎหมายภาษีอากร) 
    
   เดบิต   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ XX 
    เครดิต  หน้ีสงสัยจะสูญ  XX 
   (บนัทึกลดยอดบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 
 
   (2) กรณีตัดลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญไม่เป็นไปตามประมวลรัษฏากรหรือตัดเป็น
ค่าใชจ่้ายตามกฎหมายภาษีอากรไม่ไดก้็สามารถบนัทึกบญัชีไดต้ามหลกัเกณฑ์ทางบญัชีท่ีรับรอง
กนัโดยทัว่ไปและเม่ือยืน่ช าระภาษีอากรก็จะตอ้งปรับปรุงใหถู้กตอ้งตามประมวลรัษฎากร   
   
   1.2.3 วัสดุส้ินเปลืองใช้ไป (Supplies  Used) 
   วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป (Supplies  Used) วสัดุส้ินเปลืองหรือวสัดุส านักงาน เป็น
สินทรัพยห์มุนเวียนของกิจการ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ผา้หมึกพิมพดี์ด ฯลฯ กิจการจะบนัทึก
เขา้ในบญัชีสินทรัพย ์เม่ือกิจการน าออกไปใชจ้ะตอ้งท าการปรับปรุงบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ 
เป็นบญัชีวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป หรือวสัดุส านกังานใชไ้ป  
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ค านวณหาวสัดุส านกังานใชไ้ป ดงัน้ี 
วสัดุส านกังานตน้งวด     XX 

  บวก ซ้ือวสัดุส านกังานเพิ่ม    XX 
  วสัดุส านกังานท่ีมีทั้งส้ิน     XX 
  หกั วสัดุส านกังานปลายงวด    XX 
  วสัดุส านกังานใชไ้ป     XX 
หรือใชสู้ตรค านวณดงัน้ี 
 

วสัดุส านกังานใชไ้ป  =   วสัดุตน้งวด + ซ้ือระหวา่งงวด – วสัดุคงเหลือปลายงวด 
 
เม่ือค านวณแลว้ก็จะบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีเม่ือส้ินงวดโดย 
  เดบิต วสัดุส านกังานใชไ้ป        XX 
   เครดิต วสัดุส านกังาน                           XX 
 
 บญัชี วสัดุส างานใชไ้ปถือเป็นค่าใชจ่้ายจะแสดงในงบก าไรขาดทุน 
 บญัชี วสัดุส างานคงเหลือปลายงวด ถือเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน แสดงในงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน 
 
กระดาษท าการ  
 กระดาษท าการ (WorkSheet) หมายถึง แบบฟอร์มซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัเตรียม
ท างบการเงินให้สะดวก รวดเร็ว และไม่ผิดพลาดโดยกระดาษท าการจะมีดว้ยกนัหลายชนิด เช่น 
ชนิด 6 ช่อง  8 ช่อง หรือ 10 ช่อง เป็นตน้ 
  
ขั้นตอนการท ากระดาษท าการ  
 1. ส่วนหวัของกระดาษท าการแบ่งเป็น 3 บรรทดั เขียนตามล าดบัดงัน้ี 
  บรรทดัท่ี 1 เขียนช่ือกิจการ 
   บรรทดัท่ี 2 เขียนวา่ กระดาษท าการ 
  บรรทดัท่ี 3 เขียนวา่ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีกระดาษท าการแสดง 
 2. น ายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทหรือลอกงบทดลองท่ีไดจ้ดัท าไวแ้ลว้มาแสดง
ในกระดาษท าการช่องช่ือบญัชี ช่องเลขท่ีบญัชี ช่องงบทดลอง แลว้รวมเงินช่องเดบิตและเครดิต 
ซ่ึงทั้ง 2 ช่องจะตอ้งเท่ากนั 
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 3. น าจ านวนเงินในช่องงบทดลองไปใส่ท่ีช่องงบก าไรขาดทุน ช่องงบแสดงฐานะ
การเงิน ดงัน้ี 
  3.1 บญัชีหมวดสินทรัพย ์ น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นเดบิต  
  3.2 บญัชีหมวดหน้ีสิน น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นเครดิต 
 3.3 บญัชีหมวดส่วนของเจา้ของ (ทุน) น าใส่ช่องงบแสดงฐานะการเงินดา้นเครดิต 
 3.4 บญัชีหมวดรายได ้น าไปใส่ในช่องงบก าไรขาดทุน ดา้นเครดิต 
 3.5 บญัชีหมวดค่าใชจ่้าย น าไปใส่ในช่องงบก าไรขาดทุน ดา้นเดบิต 
 4. รวมยอดเงินในช่องเดบิตและเครดิตของงบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน 
 5. หาผลต่างระหว่างช่องเดบิตและเครดิตของงบก าไรขาดทุนถา้ยอดรวมด้านเครดิต
มากกว่าดา้นเดบิต ผลต่างก็คือก าไรสุทธิให้เขียนจ านวนเงินก าไรสุทธิในช่องก าไรขาดทุนด้านเด
บิตและในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นเครดิต ถา้ยอดรวมดา้นเดบิตมากกว่าดา้นเครดิตผลต่างก็
คือขาดทุนสุทธิ ให้เขียนจ านวนเงินในช่องงบก าไรขาดทุนด้านเครดิตและช่องงบแสดงฐานะ
การเงินดา้นเดบิต 
 6. รวมยอดเงินในช่องงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินด้านเดบิตและด้าน
เครดิตจะตอ้งเท่ากนั  
 
 รูปแบบของกระดาษท าการ 
 กระดาษท าการมีหลายชนิด เช่น กระดาษท าการ 6 ช่อง กระดาษท าการ 8 ช่อง กระดาษ
ท าการ 10 ช่อง และกระดาษท าการ 12 ช่อง จะเลือกใชแ้บบใดขึ้นอยูก่บัความตอ้งการและความจ า 
เป็นท่ีต้องใช้ ตามจ านวนและลักษณะความยุ่งยากของรายการบัญชีท่ีเกิดขึ้นในแต่ละกิจการ
ส าหรับรูปแบบท่ีนิยมใช้กัน ได้แก่ กระดาษค าตอบ 8 ช่อง และกระดาษค าตอบ แบบ 10 ช่อง
เน่ืองจากสามารถช่วยการจดัท างบการเงินกรณีท่ีกิจการมีรายการปรับปรุงบญัชี ณ วนัส้ินงวดดว้ย 
 

รูปแบบของกระดาษท าการ 8 ช่อง 
บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั 

กระดาษท าการ 
ส าหรับระยะเวลา ............ ส้ินสุดวนัท่ี ................................ 

 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี
บญัชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 
          

ตารางท่ี 8 
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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 าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ โดยใชข้อ้มูลฐานะทางการเงินในอดีต ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชง้บการเงินหลายกลุ่มในการน าไปใชต้ดัสินใจเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ขอ้มูลจากงบการเงินจะ
ช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการ
เทียบเท่ากบัเงินสด ซ่ึงจะช้ีให้เห็นถึงความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างและผู ้
สินค้า การจ่ายดอกเบ้ีย การจ่ายคืนเงินกู้ และการแบ่งผลก าไรให้กับเจ้าของรวมทั้ งแสดง
ความสามารถหรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในการบริหารทรัพยากรของกิจการ 
งบก าไรขาดทุน 
 งบก าไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement)หมายถึง งบท่ีแสดงผล
การด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ตอ้งไม่เกิน 1 ปี   เพื่อวดัผลการด าเนินงาน
ของกิจการว่ามีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดม้าหักค่าใชจ่้าย
ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดห้ักค่าใช้จ่ายแลว้จะเป็นก าไรสุทธิ (Net Income or 
Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Net Loss) เท่าใด  
 รอบระยะเวลาบญัชี (Accounting Period) หรืองวดบญัชี (Fiscal Period) ปกติจะ 12 เดือน 
แต่กิจการอาจจะแสดงวา่งวดละ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได ้แต่เพื่อประโยชน์ในการเสีย
ภาษีก็จะใชง้วดบญัชี 1 ปี 
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 ในงบก าไรขาดทุนจะแสดงรายได้ (Revenues) และค่าใช้จ่าย (Expenses) การค านวณ
ก าไรขาดทุนของกิจการจะท าไดโ้ดยการน ารายไดแ้ละค่าใชจ่้ายมาเปรียบเทียบกนั ถา้รายไดสู้งกว่า
ค่าใชจ่้ายเรียกวา่ก าไรสุทธิ (Net Profit) ถา้รายไดต้ ่าค่าใชจ่้ายเรียกวา่ ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) 
  
 ส่วนประกอบของงบก าไรขาดทุน 
  1.1  รายได ้
  1.2  ค่าใชจ่้าย 
  1.3  ก าไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ 
  
 1.1  รายได้ (Revenues) หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีกิจการไดรั้บจากการด าเนินงาน เช่น การ
ขายสินคา้ หรือการบริการให้แก่ลูกคา้ รวมทั้งผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ดอกเบ้ียรับจากการ
ลงทุนพนัธบตัรรัฐบาลหรือการลงทุนในหุ้นกูข้องบริษทัอ่ืน และเงินปันผลรับจากการลงทุน เป็น
ตน้ รายไดค้่าตอบแทนดงักล่าวอาจไดรั้บเงินสด สินทรัพยอ่ื์น ๆ หรือสิทธิอ่ืน ๆ เช่นลูกหน้ีการคา้ 
(จากการขายสินคา้หรือบริการเป็นเงินเช่ือ) หรือ รายไดค้า้งรับ เช่น ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินปันผลคา้ง
รับเป็นตน้  รายไดแ้บ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   1.1.1  รายไดจ้ากการด าเนินงาน (Operating Revenues) ไดแ้ก่รายไดจ้ากการขาย
สินคา้หรือการใหบ้ริการซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัจากการด าเนินงานปกติของกิจการ 
   1.1.2  รายไดอ่ื้น (Other Revenues) ไดแ้ก่ดอกเบ้ียรับรายไดเ้งินปันผลและก าไร
จากการจ าหน่ายสินทรัพย ์(สินทรัพยซ่ึ์งเลิกใชง้านแลว้) เป็นตน้ 
  
 1.2  ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง ต้นทุนท่ีเกิดจากการผลิตการจัดหาสินค้าหรือ 
ค่าบริการต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดรายได ้
ค่าใชจ่้ายอาจจ าแนกตามหนา้ท่ีงานโดยแบ่งเป็น 6 ประเภท คือ 
  1.2.1  ตน้ทุนขาย (Cost of Goods Sold)หมายถึงตน้ทุนของสินคา้ส่วนท่ีขายไป
ระหวา่งงวด 
   1.2.2  ค่าใชจ่้ายในการขาย (Selling Expenses)หมายถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการขายสินค้าหรือบริการเพื่อส่งเสริมให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเช่นค่า
โฆษณา ค่านายหน้าพนักงานขายเงินเดือนฝ่ายขายค่าขนส่งออก (ค่าขนส่งสินคา้ไปให้กบัลูกคา้) 
เป็นตน้ 
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   1.2.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative Expenses) หมายถึงค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานส่วนท่ีนอกเหนือจากค่าใชจ่้ายในการขายเช่นเงินเดือนฝ่ายบริหารค่าเบ้ียประกนัภยั
สินทรัพย์ค่าเช่าค่าน ้ าค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์และหน้ีสงสัยจะสูญ 
(ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเก็บเงินไม่ได)้ เป็นตน้ 
   1.2.4  ค่าใชจ่้ายอ่ืน (Other Expenses)หมายถึงค่าใชจ่้ายซ่ึงไม่ไดเ้กิดขึ้นจากการ 
ด าเนินงานปกติของกิจการแต่อาจเกิดขึ้นบ่อยเช่นขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์ป็นตน้ 
   1.2.5  ตน้ทุนทางการเงิน (Financial Costs)เป็นตน้ทุนเก่ียวกบัการจดัหาเงินทุนมา
ใช้ในการด าเนินงานเช่นดอกเบ้ียจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเป็นตน้ซ่ึงจะแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบก าไรขาดทุนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินความสามารถของฝ่าย
บริหาร 
   1.2.6  ภาษีเงินได้ (Income Tax)เป็นค่าใช้จ่ายท่ีกิจการต้องจ่ายให้รัฐบาลโดย
ค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรซ่ึงอาจแตกต่างกันตามลกัษณะธุรกิจและรูปแบบการ
จดัตั้งกิจการเช่น 
  - บุคคลธรรมดาเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรากา้วหนา้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  - นิติบุคคล เสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา 30% จากก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นตน้ 
  
 1.3  ก าไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ ถา้รายได้ต ่ากว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่า ขาดทุนสุทธิ (Net 
Loss) ถา้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่าก าไรสุทธิ (Net Profit) ซ่ึงงบก าไรขาดทุนจะแสดงได้ 2 
แบบ คือ 
 1.3.1 งบก าไรขาดทุนแบบบญัชี(Account Form) หรือแบบตวัT (T-Account) ซ่ึงแสดง
ค่าใชจ่้ายดา้นซา้ย และแสดงรายไดด้า้นขวา 
  วิธีจดัท างบก าไรขาดทุนแบบบญัชี มีขั้นตอนดงัน้ี 
  1)  เขียนหวังบก าไรขาดทุน ก่ึงกลางหนา้กระดาษ 
  – บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ 
  – บรรทดัท่ี 2 ค  าวา่บญัชีกิจการ 
  – บรรทดัท่ี 3 ส าหรับรอบรอบระยะเวลาท่ีจดัท างบก าไรขาดทุน 
   2)  รายการแบ่งออกเป็น 2 ดา้น รายไดจ้ะบนัทึกดา้นเครดิต ค่าใช้จ่ายจะบนัทึก
ดา้นเดบิต 
  3)  หายอดรวมทั้งดา้นเดบิต และดา้นเครดิต 
  ถา้ผลรวมทางดา้นเครดิต (รายได)้ มากกว่าดา้นเดบิต (ค่าใช้จ่าย) แสดงว่ามีผล 
“ก าไรสุทธิ” ใหบ้นัทึกก าไรสุทธิทางดา้นเดบิต 
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  ถ้าผลรวมด้านเดบิต (ค่าใช้จ่าย) มากกว่าด้านเครดิต (รายได้) แสดงว่ามีผล 
“ขาดทุนสุทธิ” ให้บนัทึกผลขาดทุนสุทธิทางดา้นเครดิตแลว้ท าการรวมยอดเงินทั้ง 2 ขา้ง  จะตอ้ง
เท่ากนั ดงัต่อไปน้ี 
 
 1.3.2 งบก าไรขาดทุนแบบรายงาน (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยแสดงบญัชี
ประเภทรายไดก่้อนแลว้จึงแสดงประเภทค่าใชจ่้าย จะแบ่งเป็น 2 แบบ ดงัน้ี 

1) งบก าไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียว (Single Step) จะแสดงรายไดก่้อนและจึงจะ
แสดงค่าใชจ่้ายหกัลบกนัออกมาเป็นผลก าไร(ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบ้ีย ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 
 

บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา...............ส้ินสุดวนัท่ี......................... 
รายได้:           
 ขายสุทธิ (งบประกอบ1)       XX 
 รายไดอ่ื้น ๆ 
  รายไดค้่าเช่า      XX 
  รายไดค้่าบริการ      XX XX 
 รวมรายได ้        XX 
ค่าใช้จ่าย: 
 ตน้ทุนขาย (งบประกอบ 2)      XX 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (งบประกอบ 3)    XX 
 รวมค่าใชจ่้าย        XX 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย       XX 
หกั  ดอกเบ้ียจ่าย         XX 
ก าไรสุทธิ         XX 

 
งบประกอบ 1 ขายสุทธิ 

ขายสินคา้         XX 
หกั  รับคืนสินคา้        XX 
ส่วนลดจ่าย        XX XX 
ขายสุทธิ          XX 
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งบประกอบ 2 ต้นทุนขาย 
สินคา้คงเหลือตน้งวด        XX 
ซ้ือสินคา้        XX   
บวก  ค่าขนส่งเขา้       XX 
         XX 
หกั    ส่งคืนสินคา้     XX 
ส่วนลดรับ      XX  XX 
ซ้ือสุทธิ          XX 
สินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย        XX 
สินคา้คงเหลือปลายงวด        XX 
ตน้ทุนขาย         XX 
 

งบประกอบ 3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เงินเดือน         XX 
ค่าเบ้ียประกนั         XX 
ค่าหน้ีสงสัยจะสูญ        XX 
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน       XX 
รวม          XX 

ตารางท่ี 9 
 

 **หมายเหตุ งบก าไรขาดทุนแบบบญัชีนั้น กฎหมายไม่ไดก้  าหนดรูปแบบไว ้แต่กิจการคา้
จะแสดงเพื่อให้ดูงบก าไรขาดทุนได้ง่ายขึ้น ส่วนงบก าไรขาดทุนแบบรายงานนั้น กฎหมายได้
ก าหนดรูปแบบขั้นเดียว และหลายขั้น แต่ไม่ไดก้  าหนดให้ใชใ้นกิจการเจา้ของคนเดียว ฉะนั้น จึง
จดัท า งบก าไรขาดทุนโดยอาศยัรูปแบบของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน 
 

2)  งบก าไรขาดทุนแบบหลายขั้น (Multiple Steps)จะแสดงก าไรขั้นตน้ ก าไรจาก
การขาย โดยแสดงทีละขั้นตอน ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 
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บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา................ส้ินสุดวนัท่ี............................... 
ขายสินคา้         XX 
หกั  รับคืน           XX 
ส่วนลดจ่าย        XX        XX 
ขายสุทธิ         XX 
หกั  ตน้ทุนขาย :- 
 สินคา้คงเหลือตน้งวด     XX 
 บวก   ซ้ือสุทธิ :-  

 ซ้ือสินคา้     XX 
 บวก  ค่าขนส่งเขา้    XX 
        XX 
 หกั    ส่งคืนสินคา้    XX   
  ส่วนลดรับ    XX XX  XX 
 สินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย      XX 
 หกั    สินคา้คงเหลือปลายงวด     XX XX 
ก าไรขั้นตน้         XXX 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน :- 
 เงินเดือน         XX  
 ค่าโฆษณา         XX  
 ค่าขนส่งออก         XX   
 วสัดุส านกังานใชไ้ป       XX   
 ค่าเส่ือมราคา – …..       XX  
 รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      XX 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขาย        XX 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  
 รายได ้         XX 
 ค่าใชจ่้าย         XX XX 
ก าไรสุทธิ           XX 

ตารางท่ี 10 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบแสดงฐานะทางการเงิน(Statement of Financial Position)หรืองบดุล(Balance Sheet)
เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินของกิจกรณีวนัส้ินงวดว่ากิจการมีสินทรัพย์
และหนีส้ินทั้งส้ินเป็นจ านวนเท่าใดประกอบดว้ยรายการใดบา้งและคงเหลือเป็นเงินทุนสุทธิหรือ
ส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจ านวนทั้งส้ินเท่าใดการจัดท างบแสดงฐานะการเงินจะอาศยัหลกั
ความสัมพนัธ์ของสมการบญัชีคือสินทรัพยท์ั้งส้ินจะตอ้งเท่ากบัยอดรวมของหนีส้ินทั้งส้ินและทุน
เสมอ (งบการเงินน้ีจึงเรียกอีกอยา่งวา่“งบแสดงฐานะการเงิน”) 
 โดยสมการบญัชีจะแสดงสินทรัพยไ์วท้างดา้นซา้ยมือและแสดงแหล่งท่ีมาของสินทรัพย์
คือหนีส้ินและทุนหรือส่วนของเจา้ของไวท้างดา้นขวามือของสมการและยอดรวมจ านวนเงินทั้ง
สองด้านจะต้องเท่ากันฐานะการเงินของกิจการจึงพิจารณาได้จากส่วนเกินของสินทรัพย์ท่ีมี
มากกวา่หนีส้ินซ่ึงเรียกวา่“ทุน” หรือ“ส่วนของเจ้าของ”  
  
ส่วนประกอบของงบแสดงฐานะการเงินมีขอ้มูลส าคญั 3 ส่วน คือ   
 1.  สินทรัพย์ (Assets) หมายถึงทรัพยากรท่ีอยู่ในความควบคุมของกิจการซ่ึงสามารถวดั
มูลค่าได้และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคต สินทรัพยอ์าจเป็นส่ิงท่ีมี
ตวัตนหรือไม่มีตวัตนรวมทั้งสิทธิเรียกร้องต่าง ๆ ตวัอยา่งสินทรัพยท่ี์มีตวัตน ไดแ้ก่ เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร ตัว๋เงินรับ ลูกหน้ี สินคา้ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นตน้ ตวัอยา่ง สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 
ไดแ้ก่ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สิทธิท่ีจะใชช่ื้อ และด าเนินธุรกิจ (แฟรนไชน์) เป็นตน้ 
 การจดัประเภทของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
  1.1  สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์นท่ี
คาดหมายได้ว่าจะเปล่ียนเป็นเงินสดหรือขายหรือใช้หมดไปในระหว่างรอบระยะเวลา การ
ด าเนินงานปกติของกิจการคือ 12 เดือน 
   1.2  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non - Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ท่ีไม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสินทรัพยห์มุนเวียนขา้งตน้ ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพยท่ี์
ไม่มีตวัตน เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สิทธิในการใชช่ื้อ และด าเนินธุรกิจ (แฟรนไชส์) เป็นตน้ 
 2.  หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพนัของกิจการท่ีจะตอ้งจ่ายช าระให้แก่บุคคล
อ่ืนโดยอาจช าระดว้ยเงินสดสินทรัพยอ่ื์นหรือการให้บริการหรือประโยชน์อ่ืนใดในอนาคตตาม
เง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัไว ้
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 การจดัประเภทของหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  2.1  หน้ีสินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หน้ีสินท่ีจะถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปีนบัจากวนัส้ินงวด ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีการคา้ เงินกูย้มืท่ีจะถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เช่น ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย รายไดรั้บล่วงหนา้ เป็นตน้ 
   2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Non - Current Liabilities) หมายถึง หน้ีสินท่ีมีก าหนด
ช าระ เกินกว่า 1 ปีนับจากวนัส้ินงวด ไดแ้ก่ ตัว๋เงินจ่ายระยะยาว หุ้นกู ้เงินกูย้ืมระยะยาว รวมทั้ง
หน้ีสินท่ีไม่เขา้เกณฑก์ารจดัประเภทเป็นหนีส้ินหมุนเวียนขา้งตน้ 
 3.  ทุน (Capital หรือส่วนของเจ้าของ (Owner's Equity) หมายถึง สิทธิเรียกร้องของผู ้
ลงทุนท่ีมีต่อสินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหกัหนีส้ินทั้งส้ินแลว้รายการเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของ ใน
งบแสดงฐานะการเงินอาจแตกต่างกนัตามประเภทของธุรกิจในท่ีน้ีจะแสดงตวัอยา่งงบเฉพาะแสดง
ฐานะการเงินของบริษทัจ ากดัซ่ึงมีรายการเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของท่ีส าคญั  2 รายการคือทุนเรือน
หุน้และก าไรสะสม 
 3.1  ทุนเรือนหุ้นหมายถึงหุ้นทุนของบริษทัซ่ึงจะตอ้งแบ่งออกเป็นหุ้นมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ
กนัส าหรับบริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์ะก าหนดมูลค่าหุ้นเท่าใดก็ได้แต่
ตอ้งไม่ต ่ากว่าหุ้นละ 5 บาทแต่ส าหรับบริษทัมหาชนจ ากดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
(ปรับปรุง 2544) ได้ยกเลิกการก าหนดมูลค่าหุ้นขั้นต ่าแลว้ดังนั้นบริษทัมหาชนจ ากัดจะก าหนด
มูลค่าหุ้นเท่าใดก็ไดเ้งินทุนของบริษทัจะเกิดขึ้นเม่ือบริษทัน าหุ้นออกจ าหน่ายผูท่ี้น าเงินมาลงทุน
ซ้ือหุ้นทุนของบริษทัจะมีฐานะเป็นเจา้ของกิจการเรียกว่า “ผูถื้อหุ้น” ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บผลตอบแทน
จากการลงทุนในรูปของเงินปันผล (การท่ีบริษทัจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นถือเป็นการแบ่งปัน
ก าไรใหก้บัเจา้ของกิจการ) 
 3.2  ก าไรสะสมหมายถึงก าไรสุทธิของบริษทัท่ีสะสมมาตั้งแต่เร่ิมเปิดด าเนินการจนถึง
ปัจจุบนัโดยทุกวนัส้ินงวดบัญชีบริษทัจะต้องโอนผลก าไรขาดทุนสุทธิเขา้บัญชีก าไรสะสมไว้
ก่อนหลงัจากนั้นเม่ือตอ้งการใชเ้งินก าไรจึงจดัสรรจากบญัชีก าไรสะสมในภายหลงัเช่นการจดัสรร
ก าไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นหรือการจดัสรรก าไรสะสมเพื่อขยายกิจการเป็นตน้
โดยการจดัสรรก าไรสะสมจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก่อนฝ่ายบริหารของ
บริษทัจึงจะด าเนินการได ้
 
วิธีท างบแสดงฐานะการเงิน มี 2 แบบ คือ  แบบบญัชีและแบบรายงาน 
 1. แบบบัญชี (Account Form) จะแสดงรายการ 2 ด้าน คือ ด้านซ้ายแสดงสินทรัพย์ 
ดา้นขวาแสดงหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
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 2. แบบรายงาน  (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยเรียบเรียงบญัชีตามล าดบัของ
ประเภทบญัชีเป็นแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ก าหนดให้ใช ้จึงเป็นแบบท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 
ซ่ึงจะแสดงบญัชีประเภทสินทรัพยก่์อนแลว้จึงแสดงบญัชีประเภทหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
วิธีท างบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงาน มีขั้นตอนดงัน้ี 
 (1) เขียนหัวงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ 
  บรรทดัท่ี 2 ค  าวา่ “งบแสดงฐานะทางการเงิน” 
  บรรทดัท่ี 3 วนัท่ี   
 (2) เขียนค าว่า “สินทรัพย”์ ก่ึงกลางกระดาษ แลว้เขียนช่ือบญัชีประเภทสินทรัพยเ์รียง
ตามล าดบั พร้อมจ านวนเงินแลว้รวมยอด 

 (3) เขียนค าว่า “หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ” ก่ึงกลางกระดาษ บรรทดัถดัไปเขียนค าว่า 
“หน้ีสิน” ชิดด้านซ้ายมือ แล้วเขียนช่ือบัญชีประเภทหน้ีสินเรียงตามล าดับ พร้อมทั้งรวมยอด 
จากนั้นเขียนค าว่า “ส่วนของเจา้ของ” บรรทดัถดัไปโดยเขียนชิดดา้นซ้ายมือ แลว้แสดงส่วนของ
เจา้ของเช่นเดียวกบังบแสดงฐานะทางการเงินแบบบญัชี 
รูปแบบงบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงานมีรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
 

บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี………เดือน………………..พ.ศ…………… 
 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
 เงินสด        XX  

เงินฝากธนาคาร       XX  
ลูกหน้ี       XX    

             หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ      XX XX  
             สินคา้คงเหลือ       XX  
             วสัดุส านกังาน       XX 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน        XXX 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
อุปกรณ์ส านกังาน     XX   
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน   XX XX  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       XX 
รวมสินทรัพย ์         XXX 
 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวียน          
 เจา้หน้ีการคา้       XX 
 เงินประกนัสังคมคา้งจ่าย      XX 
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย      XX 
 เจา้หน้ี – กรมสรรพากร      XX 
 รวมหน้ีสินหมุนเวียน        XX 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน      
 เงินกู-้ธนาคาร       XX 
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน       XX 
 รวมหน้ีสินทั้งส้ิน       XX 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
 ทุนเรือนหุ้น       XX 
 บวก ก าไรสะสม       XX XX 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูเ้ป็นหุ่นส่วน      XXX 
 

ตารางท่ี 11 
 
การปิดบัญชี 
 การปิดบญัชี คือ การท าให้ตวัเลขในบญัชีตรงกบัความเป็นจริง บญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
จะถูกปิดยอดคงเหลือ โอนไปบญัชีก าไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบญัชีก าไรขาดทุนจะโอนไป
ยงับญัชีก าไรสะสม กิจการสามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งของยอดคงเหลือจากบญัชีแยกประเภทได้
โดยการท างบทดลอง หลงัปิดบญัชี 
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ขั้นตอน รายการ การบันทึกบัญชี เดบิต เครดิต 
1.  ปิดบญัชีสินคา้ตน้งวดซ้ือสินคา้และค่า

ขนส่งเขา้บญัชีตน้ทุนขาย(ปิดบญัชี
เก่ียวกบัตน้ทุนขายท่ีเดิมมียอดเดบิตเขา้
บญัชีตน้ทุนขาย) 

Dr. ตน้ทุนขาย 
       Cr. สินคา้ตน้งวด 
       ซ้ือสินคา้ 
       ค่าขนส่งเขา้ 

xx  
xx 
xx 
xx 

2. บนัทึกสินคา้ปลายงวดและบญัชีส่งคืน
สินคา้และส่วนลดรับเขา้บญัชีตน้ทุน
ขาย 

Dr. สินคา้ปลายงวด 
ส่งคืนสินคา้ 
ส่วนลดรับ 
       Cr. ตน้ทุนขาย 

xx 
xx 
xx 
 

 
 
 
xx 

3. ปิดบญัชีขายสินคา้และรายไดอ่ื้น ๆ เขา้
บญัชีก าไรขาดทุน 

Dr. ขายสินคา้ 
รายไดอ่ื้น ๆ 
       Cr. ก าไรขาดทุน 

xx 
xx 

 
 
xx 

4. ปิดบญัชีตน้ทุนขายรับคืนสินคา้ส่วนลด
จ่ายและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เขา้บญัชีก าไร
ขาดทุน(ตน้ทุนขายขั้นท่ี 4 ไดม้าจาก 
ตน้ทุนขายขอ้ท่ี 1 ลดดว้ยตน้ทุนขายขอ้
ท่ี 2 

Dr. ก าไรขาดทุน 
       Cr. ตน้ทุนขาย 1-2 
       รับคืนสินคา้ 
       ส่วนลดจ่าย 
       ค่า…….. 

xx  
xx 
xx 
xx 
xx 

5. ปิดบญัชีก าไรขาดทุนไปบญัชีดา้น
เครดิต(ถา้มีก าไร)หรือเขา้บญัชีก าไร
ขาดทุนดา้นเดบิต(ถา้ขาดทุน)*ก าไร
ขาดทุนในขั้นน้ีไดม้ากจากขั้น3 ลบขั้น4 

Dr. ก าไรขาดทุน 
       Cr. ก าไรสะสม 
Dr. ก าไรสะสม 
       Cr. ก าไรขาดทุน 

xx 
 
xx 

 
xx 
 
xx 

ตารางท่ี 12 
 

งบทดลองหลงัปิดบัญชี 
 งบทดลองหลงัปิดบญัชี (Post - closing  trial  balance)  คือ  งบทดลองท่ีท าขึ้นหลงัจากท่ี
กิจการปิดบญัชีเรียบร้อยแลว้  ประกอบไปดว้ย 
 1. สินทรัพย ์
 2. หน้ีสิน 
 3. ส่วนของเจา้ของ 
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บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั 
งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

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

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
ลูกหน้ีการคา้ 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
สินคา้คงเหลือ 
วสัดุส านกังาน 
รายไดเ้บด็เตลด็คา้งรับ 
ค่าเช่าจ่างล่วงหนา้ 
อุปกรณ์ส านกังาน 
ค่าเส่ือราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 
เจา้หน้ีการคา้ 
เจา้หน้ีอ่ืน ๆ 
เจา้หน้ี-กรมาสรรพากร 
ดอกเบ้ียเงินกูค้า้งจ่าย 
เงินกู ้
ทุน-บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
121 
122 
201 
202 
203 
204 
211 
301 

XX 
XX 
XX 

 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

XX 
 
 
 
 
 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  XX - XX - 
ตารางท่ี 13 

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

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

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

 
ใบก ากบัภาษ ี ช่ือผูซ้ื้อ

สินคา้/
ผูรั้บบริการ 

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษีอากรของผูซ้ื้อ
สินคา้/ผูรั้บบริการ 

สถานประกอบการ 
มูลค่าสินคา้
หรือบริการ 

จ านวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

วนั 
เดือน ปี 

เล่มท่ี 
เลขท่ี 

ส านกังาน
ใหญ ่

สาขา 

          

ตารางท่ี 14 
 

รูปแบบรายงานภาษีขาย 
 1. ช่อง “วนั เดือน ปี” ใหก้รอกวนั เดือน ปี ของใบก ากบัภาษียกเวน้ 
  (1) การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการบางกรณี ใหก้รอก วนั เดือน ปี ของใบส าคญั 
  (2) การส่งออกสินคา้ ใหก้รอกวนัท่ีช าระอากรขาออก หรือวนัท่ีกรมศุลกากรออกใบ
ขนสินคา้ ขาออก ฯลฯ แลว้แต่กรณี 
 2. ช่อง “เล่มท่ี/เลขท่ี” ใหก้รอกเลขท่ีของใบก ากบัภาษี และเล่มท่ี ถา้มี ยกเวน้ 
  (1) ใบก ากับภาษีท่ีออกโดยเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงิน ให้กรอกเลขท่ี และเลขรหัส
เคร่ืองบนัทึกการเก็บเงินท่ีกรมสรรพากรก าหนด โดยเพิ่มช่องอีกหน่ึงช่องก็ได ้
  (2) การขายสินคา้หรือใหบ้ริการบางกรณี ใหก้รอกเล่มท่ี/เลขท่ีใบส าคญั 
  (3) การส่งออกสินคา้ ใหก้รอกเลขท่ีใบขนสินคา้ขาออก ฯลฯ 
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 3. กรณีไม่สามารถกรอกช่ือผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 
  (1) การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการบางกรณี ใหก้รอกรายการตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
เช่น สินคา้ขาดจากรายงานหรือส่งออกสินคา้ ฯลฯ 
  (2) การลงรายการโดยใชห้ลกัฐานรายงานสรุปการขายประจ าวนั ให้กรอก “รายงาน
สรุปการขายประจ าวนั” 
  (3) การขายน ้ามนัเช้ือเพลิงผา่นมิเตอร์หวัจ่าย ใหก้รอก “รายงานแสดงรายละเอียดการ
ขายน ้ามนั” 
  (4) กรณีอ่ืนๆ เช่น ใบก ากบัภาษีอย่างยอ่ใหก้รอก “ขายสินคา้หรือใหบ้ริการ” 
  4. ช่อง “เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูซ้ื้อสินคา้/ผูรั้บบริการ” ใหก้รอกโดยระบุเลข
ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามท่ี
ปรากฏในใบก ากบัภาษีตามมาตรา86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 
86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีออกใหผู้ซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการนั้น แลว้แต่กรณี 
 5. ช่อง “สถานประกอบการ” 
  (1) ให้กรอกโดยระบุสถานประกอบการของผูซ้ื้อสินค้าหรือรับบริการซ่ึงเป็น
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามท่ีปรากฏในใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล รัษฎากร ใบ
เพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีออกให้ผูซ้ื้อ
สินคา้หรือผูรั้บบริการนั้น แลว้แต่กรณี 
  (2) ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นส านกังานใหญ่ จะใส่เคร่ืองหมายหรือเลข 0 จ านวน
เท่าใด ในช่องดงักล่าวเพื่อแสดงว่าเป็นช่องของส านกังานใหญ่ก็ได ้เช่น ใส่เคร่ืองหมาย “✓”หรือ
เคร่ืองหมาย“” หรือใส่เลข “0” “00000” ในช่องส านกังานใหญ่ก็ได ้
  (3) ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นสาขา จะใส่เลขท่ีสาขาโดยจะมีเลข 0 จ านวนเท่าใด 
น าหนา้ หรือไม่มีเลข 0 น าหนา้ก็ได ้เช่น “1” “01” หรือ “00001” 
  * (4) ช่องรายการขอ้ความสถานประกอบการจะระบุรายการเฉพาะรายการ สถาน
ประกอบการ โดยไม่แยกเป็นช่องรายการส านกังานใหญ่และสาขา ก็ได ้โดยรายการท่ีแสดงว่าเป็น
ส านกังานใหญ่จะตอ้งใชเ้ลข 0 จ านวนห้าหลกัแทน (00000)และรายการของสาขาท่ี จะตอ้งใชเ้ลข
จ านวนห้าหลกัตรงตามท่ีปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ซ่ึงระบุว่าเป็นสาขาท่ี .. 
แทน เช่น กรณีสาขาท่ี 1 ใหร้ะบุเลขหา้หลกัเป็น “00001”  
 6. ให้ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจดัท ารายงานภาษีขายโดยมีขอ้ความตาม
แบบรายงานน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
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2. รายงานภาษีซ้ือ 
 เป็นแบบรายงานท่ีก าหนดให้ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท าขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใน 
การบนทุกจ านวนภาษีซ้ือของกิจการ ท่ีถูกผูป้ระกอบการจดทะเบียนรายอ่ืนเรียกเก็บหรือพึงถูก
เรียกเก็บในแต่ละเดือนภาษี ภาษีซ้ือเกิดขึ้นในเดือนใด ก็เป็นภาษีของเดือนนั้นโดยพิจารณาไดจ้าก
วนัทีท่ีปรากฏในใบก ากบัภาษีท่ีไดรั้บจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ภาษีซ้ือท่ีเกิดขึ้นในเดือนใดแต่มิได้
น าไปลงรายการในรายงานภาษีซ้ือของเดือนนั้น เพราะมีเหตุจ าเป็นตามท่ีอธิบดีก าหนดให้มีสิทธิ
น าไปลงรายงานภาษีซ้ือของเดือนหลงัจากนั้นได ้แต่ตอ้งไม่เกิน 6 เดือนนบัแต่เดือนถดัจากเดือนท่ี
ไดมี้การออกใบก ากบัภาษีรายงานภาษีซ้ือเป็นแบบรายงานท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้งจดัท า
ขึ้นมาใหม่และสามารถลงรายการภาษีซ้ือเฉพาะรายการซ้ือท่ีมีหลกัฐานใบก ากบัภาษี หรือใบเพิ่ม
หนีใบลดหน้ีหรือใบเสร็จรับเงินอ่ืนใดตามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย การลงรายการเพิ่มยอดภาษีซ้ือ 
ไดแ้ก่ ภาษีซ้ือท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจาก 
 (1) การซ้ือหรือการน าเขา้สินคา้หรือวตัถุดิบ 
 (2) การซ้ือหรือเช่าซ้ือหรือน าเขา้ทรัพยสิ์น 
 (3) การรับฝากขายสินคา้ 
 (4) การรับบริการหรือการจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
 (5) การเพิ่มราคาสินคา้หรือค่าบริการ 
 (6) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนน าส่งตามแบบแสดงรายการ ภ.พ.36
เน่ืองจากจ่ายค่าบริการท่ีไดใ้ห้บริการในต่างประเทศและไดมี้การใช้บริการนั้นในราชอาณาจกัร
หรือรับโอน สินคา้หรือบริการท่ีเคยได้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0ส าหรับการลง
รายการเพื่อลดยอดภาษีซ้ือในรายงานภาษีซ้ือไดล้ดลง ไดแ้ก่ ภาษีซ้ืออนัเน่ืองมาจาก 
 - การส่งคืนสินคา้หรือยกเลิกสัญญาการใหบ้ริการ 
 - การลดราคาสินคา้หรือค่าบริการท่ีผิดขอ้ก าหนดท่ีตกลงกนั 
 
หมายเหต ุ
 1.ผูป้ระกอบการจะตอ้งน าเฉพาะใบก ากบัภาษีเต็มรูปท่ีไดรั้บมาลงในรายงานภาษีซ้ือแม้
เป็นใบก ากบัภาษีเต็มรูปท่ีตอ้งห้ามหักจากภาษีขาย แต่ผูป้ระกอบการจะตอ้งหมายเหตุในใบก ากบั
ภาษีซ้ือท่ีตอ้งห้ามหักจากภาษีขาย หรือลงคนละช่อง หรือคนละเล่มกบัใบก ากบัภาษีซ้ือท่ีหักจาก
ภาษีขายได ้
 2. ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีท่ีได้รับมาตอ้งลงในรายการภาษีซ้ือ ใบเพิ่มหน้ีให้บวกใน
รายงานภาษีขาย ส่วนใบลดหน้ีน าไปหกัออกจากรายงานภาษีซ้ือ 
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รายงานภาษีซ้ือ 
เดือนภาษี......................................ปี........................................... 

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

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

 
ล าดบั 
ท่ี 

ใบก ากบัภาษ ี
ช่ือผูข้าย
สินคา้/ผู ้
ให้บริการ 

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษีอากรของผูข้าย
สินคา้/ผูใ้หบ้ริการ 

สถานประกอบการ 

มูลค่าสินคา้
หรือบริการ 

จ านวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

วนั 
เดือน 
ปี 

เล่มท่ี 
เลขท่ี 

ส านกังาน
ใหญ ่

สาขา 

 

          

ตารางท่ี 15 
 

รูปแบบรายงานภาษีซ้ือ 
 1. ช่อง “ล าดบัท่ี” ให้กรอกล าดบัท่ีของใบก ากบัภาษีท่ีผูป้ระกอบการไดจ้ดัเรียงล าดบัขึ้น
ใหม่ 
 2. ช่อง “วนั เดือน ปี” ใหก้รอกวนั เดือน ปี ของใบก ากบัภาษี 
 3. ช่อง “เล่มท่ี/เลขท่ี” ใหก้รอกเลขท่ีของใบก ากบัภาษี และเล่มท่ี ถา้มี 
 4. ใบก ากบัภาษี หมายความรวมถึง ใบเพิ่มหน้ี ใบลดหน้ี ใบเสร็จรับเงินท่ีส่วนราชการ
ออกให้ในการขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธี อ่ืนตามมาตรา 83/5 และใบเสร็จรับเงินของ
กรมสรรพากร ของกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนท่ีเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 5 ช่อง “เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้/ผูใ้ห้บริการ”ให้กรอกโดยระบุเลข
ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้หรือผูรั้บบริการตามท่ีปรากฏในใบก ากบัภาษีตามมาตรา 
86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ท่ีออกโดยผูข้ายสินคา้หรือผูรั้บบริการ แลว้แต่กรณี 
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 6. ช่อง “สถานประกอบการ” 
  (1) ให้กรอกโดยระบุสถานประกอบการของผูข้ายสินคา้หรือผูใ้ห้บริการท่ีเป็น
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามท่ีปรากฏในใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวล
รัษฎากร ท่ีออกโดยผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการนั้น แลว้แต่กรณี 
  (2) ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นส านักงานใหญ่ จะใส่เคร่ืองหมายหรือเลข 0 
จ านวนเท่าใด ในช่องดงักล่าวเพื่อแสดงว่าเป็นช่องของส านักงานใหญ่ก็ได ้เช่น ใส่เคร่ืองหมาย 
“✓”หรือเคร่ืองหมาย“” หรือใส่เลข “0” “00000” ในช่องส านกังานใหญ่ ก็ได ้
  (3) ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นสาขา จะใส่เลขท่ีสาขาโดยจะมีเลข 0 จ านวน
เท่าใดน าหนา้ หรือไม่มีเลข 0 น าหนา้ก็ไดเ้ช่น “1” “01” หรือ “00001” ก็ได ้
  * (4) ช่องรายการขอ้ความสถานประกอบการจะระบุรายการเฉพาะรายการ สถาน
ประกอบการ โดยไม่แยกเป็นช่องรายการส านักงานใหญ่และสาขา ก็ได ้โดยรายการท่ีแสดงว่า
เป็นส านกังานใหญ่จะตอ้งใชเ้ลข 0 จ านวนห้าหลกัแทน (00000) และรายการของสาขาท่ี จะตอ้ง
ใชเ้ลขจ านวนห้าหลกัตรงตามท่ีปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ซ่ึงระบุว่าเป็นสาขา
ท่ี .. แทน เช่น กรณีสาขาท่ี 1 ใหร้ะบุเลขหา้หลกัเป็น “00001” ดงัน 
 7. ให้ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท ารายงานภาษีซ้ือโดยมีขอ้ความตามแบบรายงานน้ี
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมพ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
  
การจัดท ารายงาน 
 (1) การจดัท ารายงานตอ้งจดัท าเป็นรายสถานประกอบการ (กรณีผูป้ระกอบกอบการจด
ทะเบียน มีสถานประกอบการหลายแห่ง) 
 (2) การจดัท ารายงานตอ้งจดัท าตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
 (3) ส าหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียน ซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา้หรือให้บริการ โดย
แยกประเภทสินคา้หรือบริการแต่ละแผนกต่างหากจากกนั จะจดัท ารายงานภาษีซ้ือ รายงาน ภาษี
ขาย หรือรายงานสินคา้และวตัถุดิบ ตลอดจนรายงานมูลค่าของฐานภาษี แลว้แต่กรณีโดยแยกจดัท า
เป็นแต่ละแผนกต่างหากจากกนัก็ได ้
 
การลงรายการในรายงาน 
 การลงรายการในรายงาน ให้ลงภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีได้มาหรือจ าหน่าย
ออกไปซ่ึงสินคา้หรือบริการนั้น ดงัน้ี 
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 (1) การลงรายการในรายงานภาษีขาย ให้ลงรายการส าหรับการขายสินค้าและการ
ใหบ้ริการทุกกรณี โดยใหถื้อมูลค่าของสินคา้หรือบริการตามราคาตลาดในวนัท่ีความรับผิดในการ
เสียภาษีเกิดขึ้น 
 ส าหรับกรณีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนได้ออกใบก ากับภาษีอย่างย่อให้ลงรายการ
เฉพาะมูลค่า ทั้งหมดต่อวนัท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บซ่ึงเกิดจากใบก ากบัภาษีอย่างย่อนั้น โดยไม่ตอ้ง
ระบุรายการสินคา้ โดยให้หมายเหตุว่ามูลค่าทั้งหมดดงักล่าวเกิดจากใบก ากบัภาษีอย่างย่อล าดบัท่ี
เท่าใดบา้งทั้งน้ีใหแ้ยกจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกมาต่างหากจากมูลค่าของสินคา้หรือบริการดว้ย 
 (2) การลงรายการในรายงานภาษีซ้ือ ให้ลงรายการตามใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูปซ่ึงไม่
สามารถน าไปหกัในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มดว้ย (เช่น ใบก ากบัภาษีท่ีมีรายการภาษีซ้ือท่ีเกิดจาก
การจ่ายเพื่อการรับรอง) โดยให้หมายเหตุว่าเป็นรายการท่ีไม่สามารถน าไปหักในการค านวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มได ้
 (3) วิธีการลงรายการในรายงาน ให้เขียนดว้ยหมึก หรือพิมพดี์ด หรือตีพิมพ ์และจะลง
รายการเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ไดห้ากประกอบการจดทะเบียนประสงคจ์ะลงรายการเป็น
รหัสดว้ยเคร่ืองจกัรท าบญัชีตอ้งส่งมอบค าแปลรหัสท่ีเป็นภาษาไทยต่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือ
หากจะลงบญัชีเป็นรหัสซ่ึงบนัทึกด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะตอ้งส่งมอบ โปรแกรมสั่งงานของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่ออธิบดีกรมสรรพากร และใหมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบจดัการแปลงขอ้มูลจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เป็นรายการของรายงานท่ีตอ้งจดัท า 
 
ภ.พ. 30 คือ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร  
  
ผู้มีหน้าท่ีย่ืนแบบ ภ.พ.30 

 แบบ ภ.พ.30 น้ี  เ ป็นแบบแสดงรายการส าหรับผู ้ประกอบการซ่ึง  จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ และเป็นผูป้ระกอบการท่ีตอ้งเสียภาษีโดยค านวณ จากภาษีขายหักดว้ยภาษีซ้ือ
ในแต่ละเดือนภาษี ทั้งน้ี ไม่ว่าผูป้ระกอบการนั้นจะ ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะ
บุคคล ห้างหุ้นส่วนสามญั กองมรดก บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล องคก์ารของรัฐบาล หรือ
นิติบุคคล ในรูปแบบใด ก็ตาม ใช้ยื่นแสดงรายการเป็นรายเดือนภาษีผูป้ระกอบการท่ีมีสถาน
ประกอบการหลายแห่ง และมีความประสงคจ์ะขอยื่นแบบ ภ.พ.30 และช าระภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกนั 
ก็ท าไดโ้ดยตอ้งขออนุมติัต่อกรมสรรพากรก่อน และเม่ือไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากรแลว้ จึงจะ
ยืน่แบบและช าระภาษีรวมกนัได ้ในกรณีน้ีใหผู้ป้ระกอบการยืน่แบบ ภ.พ.30 เพียงฉบบัเดียวพร้อม
กบัใบแนบกรมสรรพากรก าหนด  

https://www.lntaccount.com/p/blog-page_19.html
https://www.lntaccount.com/p/blog-page_19.html
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ก าหนดเวลา สถานท่ีย่ืนแบบและช าระภาษี 
ใหผู้ป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยืน่แบบ ภ.พ.30 พร้อมกบั ช าระภาษี (ถา้มี) 

เป็นรายเดือนภาษีทุกเดือน ไม่วา่จะไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ ในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็
ตาม ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป ณ สถานท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืน ณ 
   1.1 ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ 
   1.2 ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 - 5 ส าหรับผูป้ระกอบการท่ี
ขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีตอ้งเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  2. นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืน ณ 
  2.1 ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
    2.2 ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา หรือส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี ทอ้งท่ีท่ี
โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่ ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้ หรือให้บริการท่ี
ตอ้งเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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บทท่ี 4 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 จากการท่ีไดด้ าเนินงาน โครงการการศึกษาการจดัท าบญัชีของธุรกิจประเภทซ้ือ – ขาย
สินคา้ ไดมี้การด าเนินการซ้ือ – ขาย บนัทึกและเก็บขอ้มูลทางบญัชีเก่ียวกบัรายการคา้ ซ่ึงมีผลการ
ด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
 4.1  ใบทะเบียนการคา้ 
 4.2  เอกสารการจดทะเบียนบริษทั 
 4.3  เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 4.4  ใบ ภ.พ.20 
 4.5  โครงสร้างบริษทั 
 4.6  แผนท่ีตั้งบริษทั  
 4.7  โลโกบ้ริษทั 
 4.8  แคตตาลอ็คสินคา้ ( นาฬิกาขอ้มือ ) 
 4.9  สมุดรายวนัขั้นตน้  
 4.10 บญัชีแยกประเภท 
 4.11 งบทดลองก่อนปรับปรุง 
 4.12 รายการปรับปรุง  
 4.13 กระดาษท าการ 
 4.14 งบการเงิน 
 4.15 การปิดบญัชี 
 4.16 งบทดลองหลงัปิดบญัชี 
 4.17 สต๊อกสินคา้ 
 4.18 รายงานภาษีซ้ือ 
 4.19 รายงานภาษีขาย 
 4.20 ใบ ภ.พ.30 
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ท่ีตั้งบริษทั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      บริษทั  ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป  จ ากดั 
 

ท่ีอยูบ่ริษทั : 126  ซอยสุขมุวิท 23  ถนนสุขมุวิท  แขวงคลองเตยเหนือ   
 

     เขตวฒันา  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  10110 
 

 

โทร : 02-003-7779                                              โทรสาร : 02-003-7779 
 

Email : Timeneverstop.shop@gmail.com  

              บริษทั ไทม์ เนเวอร ์สต๊อป จ ำกดั 
                   

                         TIME NEVER STOP CO.,LTD. 
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โลโกข้องบริษทั 

 
 

บริษทั ไทม์ เนเวอร ์สต๊อป จ ำกดั 

 

TIME NEVER STOP CO.,LTD. 
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คุณสมบัติ  :  
          ตวัเรือนท ามาจากสแตนเลสสีโรสโกลด์ 
หนา้ปัดสีด า Galaxy  ขนาด 44.5 mm. สายเป็น 

แม่เหลก็  เป็นระบบออโตเมติก สินคา้ใหม่แกะ 

กล่อง  ของแท ้100 %  มาพร้อมกล่อง คู่มือการ 

ใชง้าน  สายชาร์จแบต  และรับประกนั 1 ปี  

( ราคานีไ้มร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % ) 
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คุณสมบัติ  :  
          ตวัเรือนท ามาจากสแตนเลสสีโรสโกลด์ 
หนา้ปัดสีน ้ าเงิน ขนาด 44.5 mm. สายเรซ่ินสีน ้ า
เงิน เป็นระบบออโตเมติก สินคา้ใหม่แกะกล่อง  
ของแท ้100 %  มาพร้อมกล่อง คู่มือการใชง้าน 
และรับประกนั 1 ปี  

( ราคานีไ้มร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % ) 

ราคา 13,200 บาท 
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คุณสมบัติ  :  
          ตัวเรือนท ามาจากเรซ่ิน / สแตนเลสสติล 
หลากสี  หน้าปัดสีด า สายเรซ่ินสีด า เป็นระบบ
ออโตเมติก  สามารถกันน ้ าได้ลึกถึง 200 เมตร 
สินคา้ใหม่ แกะกล่อง  ของแท ้100 %  มาพร้อม
กล่อง คู่มือการ ใชง้าน และรับประกนั 1 ปี  

( ราคานีไ้มร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % ) 

ราคา 23,990 บาท 
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คุณสมบัติ  :  
          ตวัเรือนและท ามาจากสแตนเลสสติลสีเงิน 
และมีหนา้ปัดสีด า ขนาดตวัเรือน 43.8 mm. ขอบ
เป็นสีน ้ าเงินแดง เป็นระบบออโตเมติก สินคา้
ใหม่แกะกล่อง  ของแท ้100 %  มาพร้อมกล่อง 
คู่มือการใชง้าน และรับประกนั 1 ปี  

( ราคานีไ้มร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % ) 
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คุณสมบัติ  :  
        ตวัเรือนท ามาจากสแตนเลสสีทอง  หน้าปัด
สีทองขนาด 44 mm. สายหนงัสีน ้าตาล  เป็นระบบ
ออโตเมติกสินคา้ใหม่แกะกล่อง  ของแท ้100 %  
มาพร้อมกล่อง คู่มือการใช้งาน  และรับประกนั
นาน 1 ปี  

( ราคานีไ้มร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % ) 
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คุณสมบัติ  :  
        ตวัเรือนท ามาจากสแตนเลสสีม่วง  หนา้ปัด
สีด า Galaxy ขนาด 23.5 mm. สายเป็นแม่เหล็ก  
เป็นระบบออโตเมติก  สินค้าใหม่แกะกล่อง  
ของแท ้100 %  มาพร้อมกล่อง คู่มือการใชง้าน  
และรับประกนั 1 ปี  

( ราคานีไ้มร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % ) 
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บทท่ี 5 
 
 

สรุปและข้อเสนอ 
 
5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
 ในการจดัท าโครงการในคร้ังน้ีของสาขาการบญัชีนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์กบันกัศึกษา
ในการศึกษา และเพื่อให้เขา้ใจถึงการจดัท าบญัชีตามวงจรบญัชีไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น ซ่ึงท าให้
นกัศึกษาสามารถด าเนินการท าโครงการร่วมกนัไดอ้ยา่งดี ดงันั้นการท าโครงการในคร้ังน้ีจึงท าให้
นกัศึกษาเกิดความสามคัคีซ่ึงกนัและกนั รวมถึงการน ากระบวนการและวิธีการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
ไปปรับใชใ้นการด าเนินงานในชีวิตประจ าวนัได ้ซ่ึงบริษทัของเราไดจ้ดัตั้งขึ้นโดยใชช่ื้อ “ บริษทั 
ไทม์ เนเวอร์ สต๊อป จ ากัด ” โดยจะจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทนาฬิกาขอ้มือ ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานเป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และเดือนกนัยายน พ.ศ.2562 ซ่ึงอุปสรรคใน
การจดัท าโครงการในคร้ังน้ีมีจ านวนมาก และมีรายละเอียดค่อนขา้งเยอะ ท าให้มกัจะก่อให้เกิด
ความผิดพลาดในการจดัท าเอกสารไดง้่าย ดงันั้นเราจึงหาวิธีการแกปั้ญหาโดยการศึกษาหาขอ้มูล
ในส่ิงท่ีเราไม่เขา้ใจอย่างละเอียดถ่ีถว้นก่อนจดัท าเอกสารนั้น และท าการตรวจสอบเอกสารให้มี
ความถูกตอ้งก่อนท าการพิมพ ์หรือถา้หากพบวา่มีขอ้ผิดพลาดในภายหลงัก็รีบท าการแกไ้ขทนัที 
 การด าเนินงานโครงการใช้เวลาในการจัดท าบัญชีเป็นระยะเวลา 2 เดือน ผลในการ
ด าเนินงานของ บริษทั ไทม์ เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั ในเดือนสิงหาคมบริษทัของเรามีผลก าไรสุทธิ 
จ านวน 4,811,504.27 บาท และในเดือนกนัยายนมีผลเป็นก าไรสุทธิจ านวน 10,418,966.97 บาท 
ซ่ึงในการท างานสมาชิกทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการท างานกนัเป็นอย่างดี ท าให้โครงการในคร้ังน้ี
ประสบความส าเร็จ เสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดไว ้
 
5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

5.2.1  มีค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการสูง 
5.2.2  การจดัท าโครงการมีความล่าชา้ และใชเ้วลานาน 
5.2.3  สมาชิกในกลุ่มขาดความเขา้ใจในการปฏิบติั 
5.2.4  ขอ้มูลสูญหายจากการบนัทึกงานผิดพลาด 

 5.2.5  เวลาวา่งของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม ไม่ค่อยตรงกนั 
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5.3  แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
5.3.1  ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น เช่น ค่าปรินท ์ฯลฯ 
5.3.2  มีการวางแผนงานและจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมกบังาน 
5.3.3  มีการอธิบายการท างานในแต่ละขั้นตอนและแบ่งหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 
5.3.4  มีความรอบคอบและการตรวจสอบความเรียบร้อยในการบนัทึกงานมากขึ้น 
5.3.5  เลือกเวลาท่ีสมาชิกทุกคนวา่งตรงกนัมากท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นวนัเสาร์ - อาทิตย ์

 
5.4  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดท าโครงการ 

5.4.1  นักศึกษารู้เก่ียวกบัการจดัท าโครงการ และมีทกัษะในการปฏิบติังานของกิจการ
ประเภทธุรกิจซ้ือ – ขายสินคา้ 

5.4.2  นักศึกษารู้จกัแกปั้ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นไดด้ว้ยตนเอง และรู้จกัการท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม 

5.4.3  นักศึกษาเขา้ใจในรายวิชาท่ีเก่ียวกบัการบญัชีและรายวิชาอ่ืน ๆ มากขึ้นจากการ
จดัท าโครงการน้ี และยงัไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อีกมากมาย  

5.4.4  นกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากโครงการน้ีมาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั 
 
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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วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

การศึกษาการจัดท าบัญชีตามโครงการ Project of Account 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

*********************************************** 
 
1.  ช่ือโครงการ บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั                             ประเภท   ธุรกิจซ้ือ-ขายสินคา้ 
 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2.1  นางสาวเพญ็โพดยั               พรหมธี                ชั้น  ปวช. 3/1        เลขท่ี    6 
 2.2  นางสาววราภรณ์                 เมืองเอ่ียม    ชั้น  ปวช. 3/1        เลขท่ี  30 
2.3  นางสาวปวินตา                   ผลุละศิริ   ชั้น  ปวช. 3/1        เลขท่ี  39 

 

3.  หลกัการและเหตุผล 
การท าธุรกิจทุกประเภทมกัจะใช้การบญัชีและการเงินในการด าเนินกิจการ โดย

พื้นฐานแลว้การบญัชีและการเงินก็ คือ กระบวนการบนัทึกธุรกรรมต่าง ๆ และการรายงานผล
ข้อมูลทางการเงินออกมาในรูปของเอกสารงบต่าง ๆ ซ่ึงเอกสารเหล่าน้ีจะใช้ในการตัดสินใจ
ทางดา้นการเงินโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ในขณะเดียวกนั การบญัชีก็มีความจ าเป็นส าหรับการ
ติดตามตน้ทุนทางธุรกิจและระบุตน้ทุนในส่ิงต่าง ๆ เช่น สินคา้และบริการ เป็นตน้ นอกจากน้ียงั
เป็นเคร่ืองมือส าหรับการคาดการณ์การขายและงบในการด าเนินธุรกิจอีกดว้ย 

เน่ืองจากในยุคปัจจุบนัทุกคนท างานแข่งกบัเวลา ซ่ึงการดูนาฬิกาจะช่วยท าให้เรา
บริหารจดัการกบัเวลาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่ิงส าคญัของคนเราก็คือความตรงต่อเวลาไม่ว่ากบั
ใครก็ตาม และนอกจากนาฬิกาจะเป็นเคร่ืองกลท่ีให้ประโยชน์แก่เราในเร่ืองของความแม่นย  าและ
เท่ียงตรงของเวลาแลว้ยงับ่งบอกวา่การคดัเลือกเคร่ืองประดบั ซ่ึงเป็นนาฬิกาเหล่านั้นยงัจะสามารถ
สะทอ้นถึงรสนิยม และบุคลิกภาพของผูส้วมใส่ไดเ้ป็นอยา่งดี  

ดงันั้นบริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั จึงได้ให้ความสนใจเก่ียวกบัธุรกิจด้าน
นาฬิกาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเวลาเป็นส่ิงส าคญั และจ าเป็นกบัผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือวยั
ไหนทุกคนก็ด าเนินชีวิตแข่งกบัเวลา เช่น ไปโรงเรียน ไปท างาน เป็นตน้ ซ่ึงทุกคนสามารถสวมใส่
นาฬิกาไดต้ลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นโอกาสไหน 
4.  วัตถุประสงค์ 

4.1  เพื่อให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการจดัท าโครงการ และมีทกัษะในการปฏิบติังาน
ของกิจการประเภทธุรกิจซ้ือ – ขายสินคา้ 

สค.1 



 

 

4.2  เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหา และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นไดด้ว้ยตนเอง และรู้จกั
การท างานร่วมกนัเป็นทีม 

4.3  เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจในรายวิชาท่ีเก่ียวกบัการบญัชีและรายวิชาอ่ืน ๆ มากขึ้นจากการ
จดัท าโครงการน้ี และยงัไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อีกมากมาย 

4.4  เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากโครงการน้ีมาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

5.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ   
5.1  นักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกับการจัดท าโครงการ และมีทกัษะในการปฏิบติังานของ

กิจการประเภทธุรกิจซ้ือ – ขายสินคา้ 
5.2  นักศึกษาได้เรียนรู้การแก้ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง และรู้จกัการ

ท างานร่วมกนัเป็นทีม 
5.3  นกัศึกษาเขา้ใจในรายวิชาท่ีเก่ียวกบัการบญัชีและรายวิชาอ่ืน ๆ มากขึ้นจากการจดัท า

โครงการน้ี และยงัไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อีกมากมาย  
5.4  นกัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากโครงการน้ีมาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั 

 

6.  เป้าหมาย 
 นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี  3  ห้อง 1  สาขาวิชาการบญัชี  วิทยาลยั
เทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ  จ านวน 3 คน 
 

7. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
      7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  7.1.1  เรียบเรียงรายช่ือของสมาชิกในกลุ่ม 
  7.1.2  ปรึกษาเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจะน ามาขายและตั้งช่ือบริษทัพร้อมออกแบบโลโก ้
  7.1.3  การวางแผนเก่ียวกบัการขายในเร่ืองของเงินทุนและสถานท่ี 
 7.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  7.2.1  น าเสนอโครงการกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
  7.2.2  แบ่งงานและคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการท่ีจดัท า 
  7.2.3  ลงมือปฏิบติัตามท่ีวางแผนไว ้
  7.2.4  ตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงการก่อนการน าเสนอโครงการ 
 7.3  ขั้นตอนสรุป 
  7.3.1  ด าเนินการประเมินโครงการ 
  7.3.2  รวบรวมเอกสาร และสรุปขอ้มูลลงแผน่ซีดี เพื่อน าเสนอโครงการ 



 

 

  7.3.3  น าเสนอโครงการ และสรุปผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 
 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 4 มิถุนายน 2562   ถึง  28 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

9.  สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 
 

10. งบประมาณด าเนินการ 
 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
1 ค่ากระดาษ A4 3 รีม 115.00 345.00 
2 ค่าแฟ้มใส่เอกสาร 2 เล่ม 75.00 150.00 
3 ค่าแผน่ซีดี+ซองใส่แผน่ซีดี 1 แผน่ 25.00 25.00 
4 ค่าเขา้เล่ม 1 เล่ม 200.00 200.00 
5 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ - - 2,000.00 

รวม 2,720.00 
 

11.  ท่ีปรึกษาโครงการ อาจารยว์ิภาวดี   สิงสีทา 
 

ลงช่ือ........................................ผูน้ าเสนอโครงการ 
         ( นางสาวเพญ็โพดยั  พรหมธี ) 
 

ลงช่ือ........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
             ( นางสาววิภาวดี  สิงสีทา ) 

         อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
 

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

      อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบโครงการ 
 

ลงช่ือ..........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
          ( นางสาวบุญผ่อง  พงศพ์นัเทา ) 
               หวัหนา้สาขาวิชาการบญัชี 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

  



 

 

เล่มท่ี...........     เลขท่ี..........  

 

ใบขอซ้ือ 
 

ถึง       ………………………………………………. 
จาก     ……………………………………………….                              วันท่ี ................................ 
 

 

ล าดับ 
 

รหัส 
 

รายการ 
 

จ านวน 
 

หน่วย 
 

หน่วยละ 
 

จ านวนเงิน 

 
 
 
 
 
 

      

รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 รวมเงินทั้งส้ิน  
 
 
ลงช่ือ.............................................ผูข้อซ้ือ           ลงช่ือ...........................................ผูอ้นุมติั 

ท่ีอยูบ่ริษทั  126  ซอยสุขมุวิท 23   ถนนสุขมุวิท     
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  
จงัหวดักรุงเทพ ฯ  10110  

โทร. 02-003-7779     Fax. 02-003-7779-2   
Email : Timeneverstop.shop@gmail.com 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  1 01798532005 3 



 

 

เล่มท่ี...........     เลขท่ี..........  

 

ใบส่ังซ้ือ 
 

ถึง       ………………………………………………. 
จาก     ……………………………………………….                              วันท่ี ................................ 
 

 

ล าดับ 
 

รหัส 
 

รายการ 
 

จ านวน 
 

หน่วย 
 

หน่วยละ 
 

จ านวนเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

      

รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 รวมเงินทั้งส้ิน  
 
 
ลงช่ือ.............................................ผูข้อซ้ือ           ลงช่ือ...........................................ผูอ้นุมติั 

ท่ีอยูบ่ริษทั  126  ซอยสุขมุวิท 23   ถนนสุขมุวิท     
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  
จงัหวดักรุงเทพ ฯ  10110  

โทร. 02-003-7779     Fax. 02-003-7779-2   
Email : Timeneverstop.shop@gmail.com 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  1 01798532005 3 



 

 

 
 
 

                 เอกสารออกเป็นชุด 

 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 1 01798532005 3 
 

 

    ผู้ซ้ือ : เลขท่ี : 
  
 วันท่ี : 
 
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี : 
 

ล าดับ รหัสสินค้า รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน 

 
 
 
 
 
 

     

ช าระโดย :         เงินสด 
                          เช็คธนาคาร.................  สาขา.............. 
                          เลขท่ี..............  จ านวน.................บาท 
ผูรั้บเงิน : บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั 

รวมจ านวนเงิน  

ส่วนลด  

ราคายังไม่รวมVAT7%  

VAT7%  

 รวมทั้งส้ิน  

 

 

บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั 
ท่ีอยูบ่ริษทั 126 ซ.สุขมุวิท 23 ถ.สุขมุวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา จ.กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 02-003-7779   Fax.02-003-7779-2  

วนัที่ ............................... 

ผู้ รับสินค้า 

วนัท่ี............................ 

ผู้สง่สินค้า 

วนัที่ ...……………….... 

ส าเนา 

ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี /  
ใบส่งของ 



 

 

 
                                                                                            เอกสารออกเป็นชุด 

 
 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 1 01798532005 3 
 
 

    ผู้ซ้ือ : เลขท่ี : 
  
 วันท่ี : 
 
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี : 

 

ล าดับ รหัสสินค้า รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน 

 
 
 
 
 

     

ช าระโดย :         เงินสด 
                          เช็คธนาคาร.................  สาขา.............. 
                          เลขท่ี..............  จ านวน.................บาท 
ผูรั้บเงิน : บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั 

รวมจ านวนเงิน  

ส่วนลด  

ราคายังไม่รวมVAT7%  

VAT7%  

 รวมทั้งส้ิน  

 
 
 

บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั 
ท่ีอยูบ่ริษทั 126 ซ.สุขมุวิท 23 ถ.สุขมุวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา จ.กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 02-003-7779   Fax.02-003-7779-2  

ใบก ากบัภาษี / ใบส่งของ /  
ใบแจ้งหนี้ 

ส าเนา 

ผู้อนมุติัผู้อนมุติั 

วนัที่ ...............................

ผู้ รับสินค้า 

วนัท่ี............................ 

ผู้สง่สินค้า 

วนัที่ ...……………….... 



 

 

 
 
 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากร 1 

01798532005 3 
 
 

    ผู้ซ้ือ : เลขท่ี : 
 
 วันท่ี : 
 
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี : 
 

ล าดับ รหัสสินค้า รายการ จ านวน หน่วยละ จ านวนเงิน 

 
 
 
 
 

     

ช าระโดย :         เงินสด 
                          เช็คธนาคาร.................  สาขา.............. 
                          เลขท่ี..............  จ านวน.................บาท 
ผูรั้บเงิน : บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั 

รวมจ านวนเงิน  

ส่วนลด  

ราคายังไม่รวมVAT7%  

VAT7%  

 รวมทั้งส้ิน  

 
   
 
 

 
 
บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั 
ท่ีอยูบ่ริษทั 126 ซ.สุขมุวิท 23 ถ.สุขมุวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา จ.กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 02-003-7779   Fax.02-003-7779-2  

ใบเสร็จรับเงิน 

ส าเนา 

ผู้อนมุติั 

วนัที่ ............................... 

ผู้ รับสินค้า 

วนัท่ี............................ 

ผู้สง่สินค้า 

วนัที่ ...……………….... 

เอกสารออกเป็นชุด 



 

 

 

  

เล่มท่ี ...... เลขท่ี  ...........

บริษทั จูปิเตอร์ จ  ำกดั

ท่ีอยูบ่ริษทั 11 ซอยสุขมุวิท 24  แขวงคลองตนั    

เขตคลองเตย  จงัหวดักรุงเทพ ฯ 10110

โทร. 02-620-6666     Fax. 02-620-6666-7  

Email : Jupiter.shop@gmail.com

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี  3 24587984542 2

ถึง     

จำก

ล ำดับ รหัส จ ำนวน หน่วย หน่วยละ จ ำนวนเงิน

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

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

ใบขอซ้ือ

รำยกำร

รวม

ภำษีมลูคำ่เพ่ิม  7%

รวมเงินทั้งส้ินศนูยบ์ำทถว้น



 

 

 

เล่มท่ี ........ เลขท่ี  ..........

บริษทั จูปิเตอร์ จ  ำกดั

ท่ีอยูบ่ริษทั 11 ซอยสุขมุวิท 24  แขวงคลองตนั    

เขตคลองเตย  จงัหวดักรุงเทพ ฯ 10110

โทร. 02-620-6666     Fax. 02-620-6666-7  

Email : Jupiter.shop@gmail.com

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี  3 24587984542 2

ถึง     

จำก

ล ำดับ รหัส จ ำนวน หน่วย หน่วยละ จ ำนวนเงิน

ลงช่ือ ผูส้ัง่ซ้ือ ลงช่ือ ผูรั้บของ

ลงช่ือ ผูอ้นุมติั

ศนูยบ์ำทถว้น รวมเงินทั้งส้ิน

ภำษีมลูคำ่เพ่ิม  7%

ใบส่ังซ้ือ

วนัท่ี  .............................

รำยกำร

รวม



 

 

 

ผู้ซ้ือ :       เลขที ่:

  วันที ่:

    ใบส่ังซ้ือเลขที ่:

ล ำดับ รหัสสินค้ำ จ ำนวน หน่วยละ จ ำนวนเงิน

  ช ำระโดย :                      

บริษทั มนูเลิฟ จ ำกดั

295/7 ซอยสำธร 1 แขวงทุง่มหำเมฆ

โทร. 02-669-1111

1 35910071920 8เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษอีำกร

เขตสำธร จงัหวดักรุงเทพฯ 10120

ศนูยบ์ำทถว้น รวมทั้งส้ิน

รวมจ ำนวนเงิน

ส่วนลด

รำคำยังไม่รวมภำษมูีลค่ำเพิม่

ภำษมูีลค่ำเพิม่ 7%  ผู้รับเงิน :  บริษทั ........................ จ ำกดั

เอกสำรออกเป็นชุด

รำยกำร

ผูส้ง่สินคา้

วนัท่ี ....../....../...........

ผูรั้บสินคา้

วนัท่ี ......../......../..........

ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี / ใบส่งของ
RECEIPT / TAX INVOICE / DELIVERY ORDER

ต้นฉบับ ORIGINAL

        

        

       

บริษทั ไทม ์ เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั
ท่ีอยูบ่ริษทั 126 ถนนสุขทุวทิ ซอยสุขมุวทิ 23 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา จงัหวดักรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-003-7779      Fax. 02-003-7779-2
Email : Timeneverstop.shop@gmail.com
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 1 01798532005 3
 

ผูอ้นุมติั

วนัท่ี ......../......../...........

เงินสด
เช็คธนาคาร..................  สาขา................  

เลขท่ี .................. จ านวน .................. บาท 



 

 

 

ผู้ซ้ือ :       เลขที ่:

  วันที ่:

    ใบส่ังซ้ือเลขที ่:

ล ำดับ รหัสสินค้ำ จ ำนวน หน่วยละ จ ำนวนเงิน

  ช ำระโดย :                      

เอกสำรออกเป็นชุด

รำยกำร

ศนูยบ์ำทถว้น รวมทั้งส้ิน

รวมจ ำนวนเงิน

ส่วนลด

รำคำยังไม่รวมภำษมูีลค่ำเพิม่

ภำษมูีลค่ำเพิม่ 7%  ผู้รับเงิน :  บริษทั ........................ จ ำกดั

บริษทั มนูเลิฟ จ ำกดั

295/7 ซอยสำธร 1 แขวงทุง่มหำเมฆ

โทร. 02-669-1111

1 35910071920 8เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษอีำกร

เขตสำธร จงัหวดักรุงเทพฯ 10120

ผูส้ง่สินคา้

วนัท่ี ....../....../...........

ผูรั้บสินคา้

วนัท่ี ......../......../..........

        

        

       

บริษทั ไทม ์ เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั
ท่ีอยูบ่ริษทั 126 ถนนสุขทุวทิ ซอยสุขมุวทิ 23 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา จงัหวดักรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-003-7779      Fax. 02-003-7779-2
Email : Timeneverstop.shop@gmail.com
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 1 01798532005 3
 

ผูอ้นุมติั

วนัท่ี ......../......../...........

เงินสด
เช็คธนาคาร..................  สาขา................  

เลขท่ี .................. จ านวน .................. บาท 

ใบก ากับภาษี / ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้
TAX INVOICE /DELIVERY ORDER / INVOICE

ต้นฉบับ ORIGINAL



 

 

 

ผู้ซ้ือ :       เลขที ่:

  วันที ่:

    ใบส่ังซ้ือเลขที ่:

ล ำดับ รหัสสินค้ำ จ ำนวน หน่วยละ จ ำนวนเงิน

  ช ำระโดย :                      

เอกสำรออกเป็นชุด

รำยกำร

ศนูยบ์ำทถว้น รวมทั้งส้ิน

รวมจ ำนวนเงิน

ส่วนลด

รำคำยังไม่รวมภำษมูีลค่ำเพิม่

ภำษมูีลค่ำเพิม่ 7%  ผู้รับเงิน :  บริษทั ........................ จ ำกดั

บริษทั มนูเลิฟ จ ำกดั

295/7 ซอยสำธร 1 แขวงทุง่มหำเมฆ

โทร. 02-669-1111

1 35910071920 8เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษอีำกร

เขตสำธร จงัหวดักรุงเทพฯ 10120

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

ผูส้ง่สินคา้

วนัท่ี ....../....../...........

ผูรั้บสินคา้

วนัท่ี ......../......../..........

ต้นฉบับ ORIGINAL

        

        

       

บริษทั ไทม ์ เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั
ท่ีอยูบ่ริษทั 126 ถนนสุขทุวทิ ซอยสุขมุวทิ 23 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา จงัหวดักรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-003-7779      Fax. 02-003-7779-2
Email : Timeneverstop.shop@gmail.com
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 1 01798532005 3
 

ผูอ้นุมติั

วนัท่ี ......../......../...........

เงินสด
เช็คธนาคาร..................  สาขา................  

เลขท่ี .................. จ านวน .................. บาท 



 

 

เล่มที ่ .......... เลขที ่...........

ร้ำน สะอำดเอ่ียม

11/1 ซอยสุขมุวิท 23  ถนนสุขมุวิท  แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวฒันำ  จงัหวดักรุงเทพมหำนคร  10110

จ ำนวน รำยกำร หน่วยละ จ ำนวนเงิน

รวมทั้งส้ิน

ลงช่ือ ผู้รับเงิน

ศนูยบ์ำทถว้น

บิลเงินสด

ช่ือบริษทั : บริษทั ไทม ์ เนเวอร์ สต๊อป จ ากดั
ทีอ่ยู่  : 126  ซอยสุขมุวทิ 23  ถนนสุขมุวทิ  แขวงคลองเตยเหนือ
           เขตวฒันา  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  10110

วันที ่ ..........................
ทะเบียนการค้า

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



 

 

 

Tax ID  :  0105557008976     ส ำนักงำนใหญ่  

ตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงิน

เลขท่ีใบเสร็จ  :  

ลูกค้ำ  :  บริษทั ซนัไชน์ จ  ำกดั

Cash Sub Total

Rabbit Discount

Card Net Total

LINE Pay

Staff  :  smrn002()  :  0SMRN084

ส่งไว ส่งชัวร์ ทัว่ไทย

เวลำท ำกำร จนัทร์ - เสำร์  08:00-19:00 น.

ตรวจสอบสถำนะสินคำ้ไดท่ี้ www.kerryexpress.com

บริษทั เคอร่ี เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั

ห้อง 906 ชั้น 9 อำคำรเจำ้พระยำทำวเวอร์ 89 ซอยวดัสวนพลู

ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก เขตบำงรัก จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 10500

Tel : 0982810217 

ศูนย์บำทถ้วน

   วนัท่ี  : 



 

 

 

ช่ือบริษทั : เลขที ่: 

ทีอ่ยู่  : วันที ่ : 

ล ำดับ จ ำนวนเงิน

 

ลงช่ือ ผู้รับเงิน ลงช่ือ ผู้จ่ำยเงิน

  รวม

  ภำษหัีก ณ ทีจ่่ำย

ศนูยบ์ำทถว้น   รวมทั้งส้ิน

ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ำกบัภำษี

รำยกำร ระยะเวลำ

บริษทั เอดีเอส ดิจิตอล เอเจนซ่ี จ  ากดั

อาคาร Interchange 21 Tower 399 ชั้น B1 ถนนสุขมุวิท

ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขท่ีประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร : 1014567369542



 

 

 

บริษทั พีจีวาย ทาวน์เฮาส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

888  ซอยทองหล่อ 18/1  ถนนสุขมุวิท 55  แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร  10110

โทร.02-381-8020, 081-890-9119

ช่ือบริษทั : เลขที ่:

ทีอ่ยู่  : วันที ่ :

วันครบก ำหนด 

ล ำดับ จ ำนวนเงิน

 

ลงช่ือ ผู้อนุมตัิ

ใบแจ้งหนี้

  รวม

  ภำษมูีลค่ำเพิม่ 7%

  รวมทั้งส้ิน

รำยกำร

ศนูยบ์ำทถว้น

ระยะเวลำ/วัน

:



 

 

 

บริษทั พีจีวาย ทาวน์เฮาส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

888  ซอยทองหล่อ 18/1  ถนนสุขมุวิท 55  แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร  10110

โทร.02-381-8020, 081-890-9119

ช่ือบริษทั : เลขที ่:

ทีอ่ยู่  : วันที ่ :

วันครบก ำหนด 

ล ำดับ จ ำนวนเงิน

 

ลงช่ือ ผู้อนุมตัิ

ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ำกบัภำษี

  รวม

  ภำษมูีลค่ำเพิม่ 7%

  รวมทั้งส้ิน

รำยกำร

ศนูยบ์ำทถว้น

ระยะเวลำ/วัน

:



 

 

 

ใบแจ้งค่ำบริกำร

ช่ือและทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์             

บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สตอ๊ป จ ำกดั เลขท่ีบญัชี                    

126 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เลขท่ีเอกสำร      

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ วนัท่ีออกใบแจง้คำ่บริกำร    

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 10110

เลขทีป่ระจ ำตัวผู้เสียภำษ ี 1017985320053

ส ำหรับเดือน
ยอดค่ำบริกำร

รอบปัจจุบัน
ยอดค้ำงช ำระ

ยอดช ำระล่วงหน้ำ/

รำยกำรปรุบปรุง

วันครบก ำหนด

ช ำระรอบปัจจุบัน

*   เพ่ือกำรใชบ้ริกำรท่ีต่อเน่ือง กรุณำช ำระคำ่บริกำรเตม็จ ำนวนภำยในวนัท่ีก ำหนด หำกปัจจุบนัคุณมียอดคำ้งช ำระ
กรุณำช ำระยอดดงักล่ำวทนัที  (ขออภยัหำกคุณช ำระคำ่บริกำรเรียบร้อยแลว้)

สรุปรำยกำรค่ำบริกำร
คำ่บริกำรโทรศพัทใ์นประเทศไทยและนอกประเทศ

ภำษีมลูคำ่เพ่ิม   7%

รวมค่ำบริกำรเดือนนี ้ (รวมภำษีมลูคำ่เพ่ิม)

เงินรับล่วงหน้ำ

ยอดทีต้่องช ำระ  (บำท)

บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ำกดั : TOTAL ACCESS COMMUNICATION PLC.
319 อำคำรจตุัรัสจำมจุรี ชั้น 21-41 พญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 10330
ทะเบียนเลขท่ี / เลขท่ีประจ ำตวัผูเ้สียภำษี  0105549034548

ยอดทีต้่องช ำระ

ID  002 4752

535866602/022557

P_IDT_ALLN_201403C2_SAM_TAC.00



 

 

 

บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ  ำกดั   เลขทีป่ระจ ำตัวผู้เสียภำษี  0105549034548
319 อำคำรจตุัรัสจำมจุรี ชั้น 21-41 พญำไท
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 10330

เลขที่ประจ ำตัวผู้เสียภำษี

ช่ือและทีอ่ยู่ เลขที่เอกสำร

บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สตอ๊ป จ ำกดั วันที่

126 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ หมำยเลขบัญชี

เขตวฒันำ จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 10110

หมำยเลขเคร่ือง จ ำนวนเงิน ภำษมูีลค่ำเพิม่ รวมทั้งส้ิน

ผู้รับเงิน

รำยกำร

ศนูยบ์ำทถว้นตัวอกัษร (บำท)

ใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ำกบัภำษี
 902746141



 

 

 

กำรประปำนครหลวง  ใบแจง้คำ่น ้ำประปำ ( INVOICE )

METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

http://www.mwa.co.th     E-mail : mwa1125@mwa.co.th

สำขำ    สุขมุวิท  (00032)    02-331-0028 ประจ ำเดือน

สาขา-เขต ทะเบียนผูใ้ช้น ้า
(Branch) (Account no.)

07-01 66262361

วนัท่ีอ่ำนคร้ังน้ี เลขในมำตร
(Curent date) (Current reading)

คา่น ้าดิบ  (ลูกบาศกเ์มตรละ  0.15  บาท)

คา่น ้าประปา R2 ( 25 )
ส่วนลด

คา่บริการรายเดือน จ านวนน ้าใช้

ยอเงินก่อนคิดภาษี

ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7%
รวมเงิน

คา่น ้าเดือนก่อน           0         เดือน
รวมเงนิที่ต้องช ำระทั้งส้ิน
Grand Total
โปรด                    ช ำระเงนิภำยใน วนัท่ี
Please pay the outstanding amount by

V. 39.02

ค าเตือน : กปน. ไมมี่นโยบายรับช าระคา่น ้าประปาท่ีบา้น โปรดระวงัผูแ้อบอา้ง 1/2

ช่ือผูใ้ช้น ้า      บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สตอ๊ป จ ำกดั

ท่ีใช้น ้า           126 ซอยสุขมุวิท 23 (ประสำนมิตร)

แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  10110

  QR Cross Bank

เสน้ทาง-ล าดบั
(Route)

วนัท่ีอ่ำนคร้ังก่อน
(Previous date)

วนัท่ีอ่านน ้า

ประวติัการใชน้ ้าประปา

(Consumption History)

(Invoice date)
วนัท่ีแจง้คา่น ้า

จ ำนวนน ้ำใช้
(Consumption)

(Invoice no.)

(Previous reading)
เลขในมำตร

เลขท่ีแจง้คา่น ้า



 

 

 

กำรประปำนครหลวง

METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

http://www.mwa.co.th     E-mail : mwa1125@mwa.co.th

สำขำ    สุขมุวิท  (00032)    02-331-0028 ประจ ำเดือน

สาขา-เขต ทะเบียนผูใ้ช้น ้า
(Branch) (Account no.)

07-01 66262361

วนัท่ีอ่ำนคร้ังน้ี เลขในมำตร
(Curent date) (Current reading)

คา่น ้าดิบ  (ลูกบาศกเ์มตรละ  0.15  บาท)

คา่น ้าประปา R2 ( 25 )
ส่วนลด

คา่บริการรายเดือน จ านวนน ้าใช้

ยอเงินก่อนคิดภาษี

ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7%
รวมเงิน

คา่น ้าเดือนก่อน           0         เดือน
รวมเงนิที่ต้องช ำระทั้งส้ิน
Grand Total

โปรด                    ช ำระเงนิภำยใน วนัท่ี
Please pay the outstanding amount by

ค าเตือน : กปน. ไมมี่นโยบายรับช าระคา่น ้าประปาท่ีบา้น โปรดระวงัผูแ้อบอา้ง 2/2

ช่ือผูใ้ช้น ้า      บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สตอ๊ป จ ำกดั

ท่ีใช้น ้า           126 ซอยสุขมุวิท 23 (ประสำนมิตร)

แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  10110

ลงช่ือ ผู้รับเงิน

-                            

วนัท่ีอ่านน ้า

วนัท่ีอ่ำนคร้ังก่อน เลขในมำตร จ ำนวนน ้ำใช้
(Previous date) (Previous reading) (Consumption)

ประวติัการใชน้ ้าประปา

วันที ่

ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ำกบัภำษี

(Consumption History)

เสน้ทาง-ล าดบั เลขท่ีแจง้คา่น ้า วนัท่ีแจง้คา่น ้า
(Route) (Invoice no.) (Invoice date)



 

 

 

เขตบำงกะปิ

http://www.mea.ro.th, MEA Call center 1130

ช่ือผู้ใช้ไฟฟ้ำ (Name) บริษทั ไทม์ เนเวอร์ สต๊อป จ ำกดั

สถำนที่ใช้ไฟฟ้ำ (Premise) 126  ซ.สุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันำ  จ.กรุงเทพมหำนคร  10110
ประเภท
(Type)

จ ำนวนหน่วย ตัวคูณ
(kWh) (Multiplier)

รำยละเอียดค่ำไฟฟ้ำ (Description)
คำ่พลงังำนไฟฟ้ำ

คำ่บริกำร

คำ่ไฟฟ้ำผนัแปร (Ft)    - 0.1160 บำท/หน่วย

ส่วนลด

รวมคำ่ไฟฟ้ำก่อนภำษีมูลคำ่เพ่ิม 
ภำษีมูลคำ่เพ่ิม  7  %

รวมคำ่ไฟฟ้ำเดือนปัจจุบนั

คำ่ไฟฟ้ำคำ้งช ำระเดือนก่อน        0 ฉบบั

รวมเงินทีต้่องช ำระทั้งส้ิน (Amount)

โปรดช ำระเงินตั้งแต่วันที ่(Due Date) (เดือนปัจจุบัน)

ประวัติกำรใช้ไฟฟ้ำ

บริษทั กูด๊เวยโ์ฮสต้ิง จ  ำกดั โทร.  0-2694-2767

1/2

* กรณีมีค่ำไฟฟ่ค้ำงช ำระเดือนก่อน โปรดช ำระทนัท ีเน่ืองจำกถงึก ำหนดงดจ่ำยค่ำไฟ และหำกท่ำนช ำระเงนิดังกล่ำวแล้ว ต้องขออภัยด้วย

    QR Cross Bank

วันที่จดเลขอ่ำน

จ ำนวนหน่วย

จดหน่วย-แจ้งค่ำไฟฟ้ำโดย

01
57

99
73

21

วันที่จดเลขอ่ำน
(Meter Reading Date) (Last Meter Reading)

เลขอ่ำนคร้ังหลัง

ใบแจ้งค่ำไฟฟ้ำ

บัญชีแสดงสัญญำ
(CA/Ref No.1)

รหัสเคร่ืองวัดฯ
(Installation)

MRU เลขที่ใบจ้ำง
(Invoice No./Ref No.2)

เลขอ่ำนคร้ังแรก
(Previous Meter Reading)



 

 

 

เขตบำงกะปิ

http://www.mea.ro.th, MEA Call center 1130

ช่ือผู้ใช้ไฟฟ้ำ (Name) บริษทั ไทม์ เนเวอร์ สต๊อป จ ำกดั

สถำนที่ใช้ไฟฟ้ำ (Premise) 126  ซ.สุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันำ  จ.กรุงเทพมหำนคร  10110
ประเภท
(Type)

จ ำนวนหน่วย ตัวคูณ
(kWh) (Multiplier)

รำยละเอียดค่ำไฟฟ้ำ (Description)
คำ่พลงังำนไฟฟ้ำ

คำ่บริกำร

คำ่ไฟฟ้ำผนัแปร (Ft)    - 0.1160 บำท/หน่วย

ส่วนลด

รวมคำ่ไฟฟ้ำก่อนภำษีมูลคำ่เพ่ิม 
ภำษีมูลคำ่เพ่ิม  7  %

รวมคำ่ไฟฟ้ำเดือนปัจจุบนั

คำ่ไฟฟ้ำคำ้งช ำระเดือนก่อน        0 ฉบบั

รวมเงินทีต้่องช ำระทั้งส้ิน (Amount)

ประวัติกำรใช้ไฟฟ้ำ

ลงช่ือ ผู้รับเงิน

2/2

ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ำกบัภำษี

วันที ่

(CA/Ref No.1) (Installation) (Invoice No./Ref No.2)

วันที่จดเลขอ่ำน เลขอ่ำนคร้ังหลัง เลขอ่ำนคร้ังแรก
(Meter Reading Date) (Last Meter Reading) (Previous Meter Reading)

บัญชีแสดงสัญญำ รหัสเคร่ืองวัดฯ MRU เลขที่ใบจ้ำง

* กรณีมีค่ำไฟฟ่ค้ำงช ำระเดือนก่อน โปรดช ำระทนัท ีเน่ืองจำกถงึก ำหนดงดจ่ำยค่ำไฟ และหำกท่ำนช ำระเงนิดังกล่ำวแล้ว ต้องขออภัยด้วย

วันที่จดเลขอ่ำน

จ ำนวนหน่วย



 

 

บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) 89/2 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพ 10210

TOT PUBLIC COMPANY LIMITED เลขทะเบียนนิติบคุคล/เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี (Tax No.) 0107545000161

ช่ือและที่อยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร หมำยเลขบริกำร (Service No.) Y85063456

บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สตอ๊ป จ ำกดั รหสัลูกคำ้ (Account No.) 195671325497

126 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท เลขท่ีใบแจง้คำ่ใชบ้ริกำร (Invoice No.) 00000031762459

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ วนัท่ีออกใบแจง้คำ่ใชบ้ริกำร (Issue No.) 27/08/62

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 10110

รอบค่ำใช้บริกำร ( Bill Cycle) 29/07/2562 - 30/08/2562 (ประจ ำเดือนสิงหำคม 2562)

บมจ. ทีโอที ตอ้งขออภยัมำ ณ ท่ีน้ี หำกทำ่นช ำระยอดคำ้งช ำระก่อนไดรั้บใบแจง้คำ่บริกำรฉบบัน้ี

โปรดตรำวจสอบรำยกำรท่ีแจง้ในใบแจง้คำ่ใชบ้ริกำรก่อนช ำระ

กรุณำช ำระเงนิค่ำบริกำรภำยในวันที่ครบก ำหนด

ภำษีมลูคำ่เพ่ิม 7 %

รวมคำ่ใช้บริกำรรอบปัจจุบนั

ยอดยกมำ

ใบแจ้งหนีค่้ำใช้บริกำร (STATEMENT)

ยอดเงินที่

ช ำระแล้ว

ยอด

ปรับปรุง

ยอดค่ำใช้บริกำรรอบ

ปัจจุบัน

ยอดรวมทีต้่องช ำระ

ทั้งส้ิน

วันครบก ำหนด

ช ำระรอบปัจจุบัน

รวม

(Types of Service)

ประเภทบริกำร ส่วนลด

(Discount)(Service Charge)

ค่ำบริกำร

(Amount)

จ ำนวนเงิน

สรุปค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน (Summary of Current Charges)



 

 

 

บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) 89/2 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพ 10210

TOT PUBLIC COMPANY LIMITED เลขทะเบียนนิติบคุคล/เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี (Tax No.) 0107545000161

ช่ือและที่อยู่ส ำหรับจัดส่งเอกสำร หมำยเลขบริกำร (Service No.) Y85063456

บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สตอ๊ป จ ำกดั รหสัลูกคำ้ (Account No.) 195671325497

126 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท เลขท่ีใบแจง้คำ่ใชบ้ริกำร (Invoice No.) 00000031762459

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ วนัท่ีออกใบแจง้คำ่ใชบ้ริกำร (Issue No.) 27/08/62

จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 10110

รอบค่ำใช้บริกำร ( Bill Cycle) 29/07/2562 - 30/08/2562 (ประจ ำเดือนสิงหำคม 2562)

บมจ. ทีโอที ตอ้งขออภยัมำ ณ ท่ีน้ี หำกทำ่นช ำระยอดคำ้งช ำระก่อนไดรั้บใบแจง้คำ่บริกำรฉบบัน้ี

โปรดตรำวจสอบรำยกำรท่ีแจง้ในใบแจง้คำ่ใชบ้ริกำรก่อนช ำระ

กรุณำช ำระเงนิค่ำบริกำรภำยในวันที่ครบก ำหนด

ภำษีมลูคำ่เพ่ิม 7 %

รวมคำ่ใช้บริกำรรอบปัจจุบนั

ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ำกบัภำษี

ยอดยกมำ
ยอดเงินที่

ช ำระแล้ว

ยอด

ปรับปรุง

ยอดค่ำใช้บริกำรรอบ

ปัจจุบัน

ยอดรวมทีต้่องช ำระ

ทั้งส้ิน

วันครบก ำหนด

ช ำระรอบปัจจุบัน

ประเภทบริกำร ค่ำบริกำร

รวม

ส่วนลด จ ำนวนเงิน

(Types of Service) (Service Charge) (Discount) (Amount)

ผูรั้บเงิน

จ่ำยช ำระเม่ือวันที ่ ...................................

สรุปค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน (Summary of Current Charges)



 

 

 



 

 

 



 

 

 

เล่มท่ี ......... เลขท่ี ............

ข้ำพเจ้ำ

เร่ือง

รหัสสินค้ำ รำยกำร จ ำนวนเบิก หน่วย หมำยเหตุ

     ลงช่ือ ผูข้อเบิก          ลงช่ือ           ผูจ่้ำยของ     

 

     ลงช่ือ ผูอ้นุมติั          ลงช่ือ          ผูรั้บวสัดุ     
                      (                                               )

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

                      (                                               )

เอกสำรขอเบิกวัสดุกำรคลัง

บริษทั ไทม ์เนเวอร์ สตอ๊ป จ ำกดั

ท่ีอยูบ่ริษทั 126  ซอยสุขมุวิท 23  ถนนสุขมุวิท  แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวฒันำ  จงัหวดักรุงเทพมหำนคร  10110

โทร. 02-003-7779   Fax. 02-003-7779-2 

Email : Timeneverstop.shop@gmail.com

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี  1 01798532005 3

วนัท่ี                                            

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

                      (                                               )

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

                     (                                            )

ต าแหน่ง



 

 

 

เล่มท่ี .............

บริษทั ออฟฟิศเมท จ ำกดั (มหำชน)  ( สำขำอำคำรจสัมินซิต้ี )

5/1 ถนนสุขมุวิท ซอยสุขมุวิท 23 แขวงคลอยเตยเหนือ

เขตวฒันำ จงัหวดักรุงเทพฯ 10110  โทร. 02-260-0572

เลขท่ีผูเ้สียภำษี 0 10554814853 1

  อำ้งถึงใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ...............................

  เง่ือนไขกำรช ำระเงิน : เช็คธนำคำร

ล ำดบั รหัส จ ำนวน หน่วย หน่วยละ จ ำนวนเงิน

  เงินสด

  เช็คธนำคำร....................................................................................................................

ลงช่ือ ผูรั้บของ                  ลงช่ือ              ผูส่้งของ

      ลงช่ือ      ผูข้ำย

รวม

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  7%

รวมเงินทั้งส้ิน

     ( บริษทั ออฟฟิศเมท จ ำกดั (มหำชน) )

ช ำระโดย

                   ( นำยวรภพ  เกิดมำดี )               ( นำยฉตัรพล  สูงส่ง )

เลขท่ี  ..............

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษ/ีใบส่งของ

  นำมลูกคำ้  บริษทั  ไทม ์เนเวอร์ สตอ็ป  จ  ำกดั   วนัท่ี .............................................

  ท่ีอยูบ่ริษทั  126  ถนนสุขมุวิท  ซอยสุขมุวิท 23  

   แขวงคลอยเตยเหนือ  เขตวฒันำ 

  จงัหวดักรุงเทพมหำนคร  10110

ศูนยบ์ำทถว้น

  โทร.  02-003-7779     Fax.  02-003-7779-2

  Email : Timeneverstop.shop@gmail.com

  เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี  1 01798532005 3

รำยกำร



 

 

 

เล่มท่ี .............

บริษทั IKEA ประเทศไทย จ ำกดั  (สำขำบำงนำ)

38 หมู่ 6 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงแกว้ 

อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540  

โทร. 02-708-7999  เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี  0 10555402687 6 

  อำ้งถึงใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ...............................

  เง่ือนไขกำรช ำระเงิน : เช็คธนำคำร

ล ำดบั รหัส จ ำนวน หน่วย หน่วยละ จ ำนวนเงิน

  เงินสด

  เช็คธนำคำร....................................................................................................................

ลงช่ือ   ผูรั้บของ    ลงช่ือ              ผูส่้งของ

      ลงช่ือ      ผูข้ำย
    ( บริษทั IKEA ประเทศไทย จ ำกดั )

รวม

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  7%

รวมเงินทั้งส้ิน

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

  ท่ีอยูบ่ริษทั  126  ถนนสุขมุวิท  ซอยสุขมุวิท 23  

   แขวงคลอยเตยเหนือ  เขตวฒันำ 

  จงัหวดักรุงเทพมหำนคร  10110

  โทร.  02-003-7779     Fax.  02-003-7779-2

  Email : Timeneverstop.shop@gmail.com

  เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี  1 01798532005 3

รำยกำร

ศูนยบ์ำทถว้น

เลขท่ี  ..............

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษ/ีใบส่งของ

  นำมลูกคำ้  บริษทั  ไทม ์เนเวอร์ สตอ็ป  จ  ำกดั

ช ำระโดย

                        ( นำยวรภพ  เกิดมำดี )    ( นำยทองดี  ประเสริฐ )



 

 

 

เล่มท่ี .............

บริษทั  โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  จ  ำกดั  (มหำชน) 

(สำขำพระรำม 3) 497/1 ถนนพระรำมท่ี 3 แขวงบำงโคล่

เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120

โทร. 02-029-7500   เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 0 10754400004 3

  อำ้งถึงใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ...............................

  เง่ือนไขกำรช ำระเงิน : เช็คธนำคำร

ล ำดบั รหัส จ ำนวน หน่วย หน่วยละ จ ำนวนเงิน

  เงินสด

  เช็คธนำคำร....................................................................................................................

ลงช่ือ ผูรั้บของ                    ลงช่ือ                  ผูส่้งของ

      ลงช่ือ      ผูข้ำย

               ( บริษทั  โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  จ  ำกดั  (มหำชน) )

เลขท่ี  ..............

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษ/ีใบส่งของ

  นำมลูกคำ้  บริษทั  ไทม ์เนเวอร์ สตอ็ป  จ  ำกดั   วนัท่ี .............................................

  ท่ีอยูบ่ริษทั  126  ถนนสุขมุวิท  ซอยสุขมุวิท 23  

   แขวงคลอยเตยเหนือ  เขตวฒันำ 

  จงัหวดักรุงเทพมหำนคร  10110

                  ( นำยด ำดี  อยูไ่หน )

ศูนยบ์ำทถว้น

รวม

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  7%

รวมเงินทั้งส้ิน

  โทร.  02-003-7779     Fax.  02-003-7779-2

  Email : Timeneverstop.shop@gmail.com

  เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี  1 01798532005 3

รำยกำร

ช ำระโดย

                   ( นำยวรภพ  เกิดมำดี )



 

 

 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่เสนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินงานจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1. ค่ากระดาษ A4 

2. ค่าแฟ้มใส่เอกสาร 

3. ค่าแผน่ซีดี+ซองใส่แผน่ซีดี 

4. ค่าเขา้เล่ม 

5. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  

345.00 
150.00 

25.00 
200.00 

2,000.00 

1. ค่ากระดาษ A4 

2. ค่าแฟ้มใส่เอกสาร 

3. ค่าแผน่ซีดี+ซองใส่แผน่ซีดี 

4. ค่าเขา้เล่ม 

5. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

372.00 
130.00 

96.00 
200.00 

1,632.00 
รวม 2,720.00 รวม 2,430.00 

 

สรุป     ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินงานจริงต ่ากวา่ท่ีเสนอ จ านวน 290 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 
 
 
 
 

 

 

รูปภาพประกอบขณะการปฏิบัติงาน 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

ประวตัิคณะผู้จัดท า 
 

       
        
 
 
 
 
 

 
 

                     
 

 

 

ช่ือ-นามสกุล              นางสาววราภรณ์  เมืองเอ่ียม 

รหสันกัศึกษา             39368 

วนั/เดือน/ปี เกิด         14 พฤษภาคม 2544 

มธัยมศึกษา                โรงเรียนนพคุณวิทยา 

สถานศึกษาปัจจุบนั    วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

ช่ือ-นามสกุล              นางสาวเพญ็โพดยั  พรหมธี 

รหสันกัศึกษา             39201 

วนั/เดือน/ปี เกิด          22 พฤษภาคม 2544 

มธัยมศึกษา                โรงเรียนอรรถวิทย ์

สถานศึกษาปัจจุบนั    วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 

ช่ือ-นามสกุล              นางสาวปวินตา  ผลุละศิริ 

รหสันกัศึกษา             39821 

วนั/เดือน/ปี เกิด         20 กรกฎาคม 2543 

มธัยมศึกษา                โรงเรียนอรรถวิทย ์

สถานศึกษาปัจจุบนั    วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ 

 


