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บทคัดย่อ 
 การท าโครงการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษาไดรู้้จกัความสามคัคีเพื่อให้นกัศึกษา
ไดรู้้จกัการวางแผนในการด าเนินงานเพื่อให้นกัศึกษาไดรู้้จกัการจดัตั้งบริษทัเพื่อให้นกัศึกษาไดรั้บ
ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบบญัชี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการจดัท า
บญัชี โดยจดัตั้ งบริษทัจ าลองคือ บริษทั โฮมสปา จ ากัด เป็นธุรกิจประเภท บริการ ในการท า
โครงการน้ี เร่ิมตั้งแต่การจดทะเบียนบริษทั  วเิคราะห์รายการคา้  บนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัขั้นตน้
ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท  จดัท างบทดลอง  บนัทึกรายการปรับปรุง  และผา่นรายการไป
ยงัแยกประเภท  จดัท างบทดลองหลังปรับปรุง  และกระดาษท าการ  8  ช่อง  จดัท างบการเงิน  
บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปท างบทดลองหลงัปิดบญัชีตลอดทั้งหลกัการท าสต๊อก
วสัดุอุปกรณ์ การยืน่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ผลการท าโครงการพบว่า ในเดือนสิงหาคมไดก้ าไรสุทธิ จ  านวน 428,196.21 บาท เดือน
กนัยายนไดก้ าไรสุทธิ  จ  านวน 2,992,490.80 บาท  จากงบก าไรขาดทุนทั้ง 2 เดือน พบว่ามีก าไร
มากข้ึน เพราะรายไดม้ากวา่ค่าใชจ่้าย 
 จากการท าโครงการน้ีไดรั้บประโยชน์ต่อนกัศึกษาไดรั้บความรู้ธุรกิจประเภทบริการและ
ไดน้บัความรู้การด าเนินงานของการจดัตั้งบริษทั รวมถึงการฝึกความรับผิดชอบและการมีระเบียบ
วนิยั  
 



 

 

 

(2) 

กติติกรรมประกาศ 
 

 โครงการฉบบัน้ีจะส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  เป็นเพราะความกรุณาอยา่งสูงจากท่านอาจารย์
ท่ีปรึกษา  ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษาและค่าแนะน าเร่ืองบญัชี  เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการจดัท าโครงการ  
และใหข้อ้คิดดี  ๆ  มากมาย  ทั้งน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษายงัคอยดูแลและใหค้วามรู้ความเขา้ใจทั้งหลกัการ
และเหตุผลในการจดัท าโครงการแต่ละขั้นตอนไดอ้ยา่งชดัเจนจนท าให้โครงการน้ีส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีปรารถนาไว ้
 
 ขอขอบพระคุณ  ดร.สมศกัด์ิ  รุ่งเรือง  ผูอ้  านวยการ  วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชย
การท่ีให้โอกาสศึกษาความรู้  สาขาการบญัชีและไดเ้อ้ือเฟ้ือสถานท่ี  อุปกรณ์และรวมถึงวสัดุต่าง  
ๆ  ในการจดัท าโครงการ  ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีให้ความห่วงใย  และความเอา
ใจใส่เป็นอยา่งดีตลอดมา  คณะผูจ้ดัท าโครงการจึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
 
 สุดทา้ยน้ีความดีของโครงการคร้ังน้ี  คณะผูจ้ดัท าขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา  บิดา  มรรดา  
และคณะอาจารยทุ์กท่าน  ท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่คระจดัท าโครงการจนสามารถ
จดัท าโครงการเล่มน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 

คณะผูจ้ดัท า 
  



 

 

 

(3) 

 ค าน า 
 

  โครงการท่ีจดัท าข้ึนในคร้ังน้ีเป็นธุรกิจประเภทบริการท่ีได้จดัตั้งเป็นบริษทั
จ ากัดมีเร่ืองห้างหุ้นส่วนเข้ามาเก่ียวข้องซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในวิชาการบญัชีเพื่อศึกษาปฏิบติั
เก่ียวกบัรูปแบบธุรกิจการประกอบการธุรกิจเอกสารการด าเนินงานและจดัประเภทเอกสารท่ีใช้
ในการบญัชี 
  เพื่อน าความรู้ท่ีได้มาจากการจัดท าโครงการในคร้ังน้ีมาใช้ในการท างาน
วิชาชีพไดจ้ริง อาทิเช่น การวางระบบบญัชี และแผนกการตลาดรวมถึงการจดัการท างบบญัชี
ต่าง ๆ  เช่น  การจดัท างบแสดงฐานะการเงินภายในบริษทัและการจดัเก็บเอกสารตามประเภท
ใบส าคญันั้น ๆ   
  นกัศึกษามีความรู้พร้อมท่ีจะปฏิบติังานจริงและสร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ
สู่สังคมแรงงานไดอ้ยา่งดีเยี่ยม  หากเกิดขอ้บกพร่องในการจดัท าโครงการฉบบัน้ี  คณะผูจ้ดัท า
ขอน้อมรับเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป และคณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า
โครงการฉบบัน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูท่ี้จะศึกษาไม่มากก็น้อย  ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์
ปรึกษาและอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาท่ีไดช่้วยช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งเพื่อให้โครงการน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 
 

คณะผูจ้ดัท า 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 

               ธุรกิจท่ีสามารถประสบความส าเร็จไดดี้ข้ึนอยูก่บัระบบขอ้มูลท่ีดีของกิจการ การ
บริหารนั้นข้ึนอยู่กบัการวางแผน ควบคุม และการตดัสินใจ ผูบ้ริหารจึงต้องการข้อมูลท่ีดีเพื่อ
ประกอบพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ขอ้มูลทางการบญัชีเป็นขอ้มูลอีกประเภทหน่ึงท่ีมีความหมายต่อ
การบริหาร คือในเร่ืองของการวางแผน ควบคุม และการตดัสินใจ  ซ่ึงปกติผูบ้ริหารกิจการตอ้งการ
ทราบขอ้มูลทางบญัชี เช่น ผลการด าเนินงานฐานะการเงินของกิจการ ความสามารถในการหาผล
ก าไร ก าไรก่อนหุ้น ตน้ทุนของสินคา้ ความสามารถในการท าก าไรของแผนกหรือสินคา้เป็นตน้ 
จากขอ้มูลทางบญัชีจะท าใหผู้บ้ริหารกิจการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีขอ้มูลทางบญัชียงั
มีผลต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูใ้ห้สินเช่ือ และสาธารณะชนทัว่ไปท่ีให้
ความสนใจ ดงันั้นขอ้มูลทางบญัชีจึงเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลและให้ขอ้มูลแก่บุคคลต่าง ๆ และ
ตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบติัเพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายได ้   
 
                 กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  หมายถึง  การประกอบกิจการเพื่อให้การดูแล และ 
เสริมสร้างสุขภาพโดยมีบริการหลกั  คือ  การนวดสุขภาพ และอาจมีบริการเสริมประเภทอ่ืน ๆ 
อาทิ การท าสมาธิและโยคะ  การอบเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพโภชนาบ าบดั  และ  
การควบคุมอาหาร การใชส้มุนไพร หรือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพตลอดจนการแพทยท์างเลือกอ่ืน ๆ 
ประกอบดว้ย  เช่น การพอกโคน  การเสริมสวย  และโยคะ  เป็นตน้  
  
                  ดังนั้ นการบริการธุรกิจสปาสามารถช่วยท าให้คนในสังคมผ่อนคลายจาก
ความเครียดได ้เพราะสปานั้นเป็นส่ิงท่ีสามารถได้ทั้งก าลงักาย ช่วยเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจและ
สามารถดูแลเร่ืองสุขภาพเราไดด้ว้ย และท่ีส าคญัธุรกิจสปานั้นยงัไปไดดี้มาก ๆ กบัการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพเพราะชาวต่างชาติก็มีการช่ืนชอบในสปาอยูแ่ลว้ 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการจัดโครงการ 
 

1.2.1   เพื่อใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัความสามคัคี 
1.2.2   เพื่อใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัการวางแผนในการด าเนินงาน 
1.2.3   เพื่อใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัการจดัตั้งบริษทั 
1.2.4   เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบบญัชี 
1.2.5   เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความสามารถในการจดัท าบญัชี 

 
1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการท าโครงการ 
 

1.3.1   นกัศึกษามีความสามคัคีมากข้ึน   
1.3.2   นกัศึกษาไดรู้้จกัการวางแผนในการด าเนินงานได ้
1.3.3   นกัศึกษาไดรู้้วธีิจดัตั้งบริษทัได ้         
1.3.4   นกัศึกษาไดรั้บความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัระบบบญัชีได ้
1.3.5   นกัศึกษามีความรู้ความสามารถในการจดัท าบญัชีได ้

 
 

  



 
 

บทที ่2  
 
 

แนวคิด และทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการบัญชี 
 
                การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบติังานจริงทางดา้นบญัชี  ของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจประเภทบริการ  คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีไวด้งัต่อไปน้ี  
                        
            2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการบัญชี 
                                2.1.1  ความหมายของการบญัชี 
                                2.1.2  ขอ้สมมุติฐานทางการบญัชี 
                                2.1.3  ประโยชน์และวตัถุประสงคข์องการบญัชี 
                          2.2  แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิบริการ 
                                2.2.1  ความหมายของธุรกิจบริการ 
                                2.2.2  วงจรบญัชีของธุรกิจบริการ 
                          2.3  การจัดตั้งบริษัทจ ากดัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
      2.3.1  การจดัตั้งบริษทัจ ากดั 
      2.3.2  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                          2.4  โครงงานทีเ่กีย่วข้อง 
  2.4.1  กรรณิการ์   จนัทบอดี       ศึกษาเร่ือง บริการจดัท าบญัชีของธุรกิจบริการ 

     2.4.2  ณฐัริกา       ชยัสิทธ์ิ          ศึกษาเร่ือง การท าบญัชีร้านถ่ายเอกสาร                     
     2.4.3  ส านกัธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การคา้  ศึกษาเร่ือง ธุรกิจสปาไทย 
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2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการบัญชี 
 

 2.1.1  ความหมายของการบัญชี 
             

    การบัญชี (Accounting)  หมายถึง  การบัญชีเป็นศิลปะของการจดบันทึก
รายการหรือเหตุการณ์และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินไวใ้นรูปของเงินตรา การจดั
หมวดหมู่รายการเหล่านั้น การสรุปผล รวมทั้งการตีความของผลนั้น (สมาคมผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา)  (American institute of certified public accountants : AICPA) 
                       
   ศาสตราจารย ์W.A  Paton แห่งมหาวิทยาลยัมิซิแกนไดใ้ห้ความหมายของการ
บญัชีไวว้่า การช่วยอ านวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน” นักบญัชีจึงมี
หน้าท่ีบนัทึกรายการซ่ึงเกิดข้ึนไดก้บัหน่วยธุรกิจเฉพาะท่ีสามารถตีค่าเป็นตวัเงินไดร้วมทั้งเรียบ
เรียงจดัแยกประเภทวเิคราะห์และรายงานสรุปผลของรายการท่ีเกิดข้ึน 
                                   
    นักบัญชีช่ือ Paul Grady เมธากุล เกียรติกระจายและศิลปะพร ศรีจันเพชร 
(2544 : 31 : 40 ; อา้งอิงมาจาก Paul Grady. 1993 : unpaged) ไดใ้ห้ความหมายของการบญัชีไวว้า่ 
การบญัชีเป็นวิชาการและเป็นหน้าท่ีงานเก่ียวกบการริเร่ิมการและเหตุการณ์ทางการเงิน การ
ตรวจสอบการน าเสนอขอ้มูล เหล่านั้นอยางมีหลกัเกณฑต์ามความตอ้งการของฝ่ายบริหาร และการ
ด าเนินงานของกิจการ เพื่อประโยชน์ในการจดัท ารายงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมาย  ค าจ  ากดัความ  ดงักล่าว ไดใ้หค้วามหมายของการบญัชี สรุปได ้ดงัน้ี  
     1.  การบญัชีเป็นวชิาการและหนา้ท่ี ไม่ใช่ศิลปะ  
     2.  การบญัชีเป็นกระบวนการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการบริหาร  
    3.  ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบการเงิน  
    4.  ขอ้มูลท่ีสรุปไดต้อ้งน ามาจดัท ารายงาน 
 
   ชาตรี สิทธิเดชและคณะ ( 2546 : 5 )  ได้ให้ความหมายของการบญัชีไวว้่า 
ศิลปะของการเก็บรวบรวมขอ้มูล  จดบนัทึกรายการ การจ าแนกและท าสรุปเก่ียวกบัเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจในรูปตวัเงินหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินต่าง ๆ ไวใ้นรูปแบบเงินตรา รวมถึงการ
จดัหมวดหมู่ ของรายการเหล่านั้นผลงานขั้นสุดทา้ยของการบนัทึกบญัชีก็คือการให้ขอ้มูลทาง
การเงินซ่ึงเป็นประโชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
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 พจนานุกรมศพัท์เศรษฐศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ( 2555 : 2 ) ได้ให้
ความหมายของการบัญชีไวว้่า การเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนก และสรุปข้อมูลอันเก่ียวกับ
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน โดยดสนอเป็นรายงานทางการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งหรือสนใจกิจการ 
 
 
 2.1.2 ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี 
 
                      สมมติฐานทางการบัญชี คือ ส่ิงท่ีนักบญัชีก าหนดข้ึน เป็นเสมือนกติกาขั้น
พื้นฐานในการพฒันาหลกัการบญัชี การท าความเขา้ใจในขอ้สมมติฐานต่าง ๆ จึงเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการตอบค าถามค่ะว่า "ท าไมนกับญัชีจึงมีแนวทางปฏิบติัทางบญัชีในแต่ละเร่ืองดงัท่ี
ปรากฏอยู่ในปัจจุบนั" ตวัอย่างของข้อสมมติฐานทางบัญชี เช่น หลักราคาต้นทุน หลักความ
ระมดัระวงั หลกัการจบัคู่รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย หลกัเกณฑเ์งินคา้ง 
 
    ดงันั้นเม่ือเกิดปัญหาในวิธีปฏิบติัทางบญัชี จึงควรค านึงถึงหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้ประกอบการพิจารณาก่อนก าหนดแนวทางการตดัสินใจต่อไป ส่ิงท่ีขดัแยง้กบัขอ้
สมมติฐานดังกล่าวย่อมไม่ใช้วิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องตามหลักการบัญชีการท าความเข้าใจในข้อ
สมมติฐานทางบญัชีจึงเป็นเร่ืองส าคญัต่อผูมี้หนา้ท่ีในการจดัท าบญัชี และผูใ้ชข้อ้มูลทางบญัชีเพื่อ
การบริหารธุรกิจและการตดัสินใจ แมห้ลกัการบญัชีเช่น การคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวรจะมี
วธีิการปฏิบติัซ่ึงเป็นท่ียอมรับมากกวา่หน่ึงวธีิ แต่เหตุผลเบ้ืองหลงัแนวความคิดดงักล่าวยอ่มพฒันา
มาจากขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หลกัการจบัคู่รายไดก้บัค่าใชจ่้าย  เป็นตน้ 
 
             2.1.3 ประโยชน์และวตัถุประสงค์ของการบัญชี 
 
   1.  ช่วยใหเ้จา้ของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพยข์องกิจการได ้
   2.  ช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึงวา่
ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา กิจการมีก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเท่าใด 
   3.  ช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึงว่า กิจการใน
สินทรัพย ์หน้ีสิน และทุน ซ่ึงเป็นส่วนของเจา้ของกิจการเป็นจ านวนเท่าใด 
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   4.  การท าบญัชีเป็นการรวบรวมสถิติอย่างหน่ึงท่ีช่วยในการบริหารงาน และ
ให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน และควบคุมกิจการให้ประสบผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมาย 
   5.  เพื่อบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนตามล าดบัก่อนหลงั และจ าแนกตามประเภท
ของรายการคา้ไว ้
   6.  เพื่อใหถู้กตอ้งตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการท าบญัชีของกิจการต่าง ๆ 
      7.  เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจวางแผนการด าเนินงานของกิจการ 
      8.  เพื่อควบคุมภายในกิจการและการตรวจสอบป้องกนัการทุจริต 
     9.  เพื่อทราบผลการด าเนินงานวา่มีก าไรหรือขาดทุนเท่าใด โดยดูจากงบก าไร
ขาดทุน เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการเสียภาษีเงินไดแ้ละทราบฐานะการเงินของกิจการ โดยดู
จากงบแสดงฐานะทางการเงินและสามารถน าไปใชป้ระกอบในโครงการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
อยา่งถูกตอ้ง 
 
2.2. แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิบริการ 
 
  2.2.1 ความหมายของธุรกจิบริการ 
                                           
                      ธุรกิจบริการ หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินกิจการแลกเปล่ียนสินค้าท่ีไม่เป็นตัวตนมี
รูปแบบท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดา้นความพึงพอใจและความคาดหวงั มกัจะถูกบริโภค
ไปพร้อม ๆ กบัท่ีผลิตข้ึนมา เช่น ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจรักษาพยาบาล ธุรกิจเก่ียวกบัการคมนาคม
ขนส่ง ธุรกิจเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั ธุรกิจบนัเทิงเริงรมย ์ธุรกิจเก่ียวกบัการเงินและการธนาคาร ธุรกิจ
ดูแลผูสู้งอาย ุ ร้านอาหาร ภตัตาคาร ธุรกิจบริหารทรัพยสิ์นและธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ 
 
                      2.2.2 วงจรบัญชีของธุรกจิบริการ 
 

 ล าดบัขั้นตอนกระบวนทางบญัชีท่ีท าให้ไดม้าซ่ึงงบการเงินในรอบระยะเวลาปีบญัชี
หน่ึง ๆ วงจรบญัชีนั้นเร่ิมจากการวิเคราะห์รายการคา้ หรือเหตุการณ์ทางกิจการ การบนัทึกรายการ
ในสมุดรายวนัทัว่ไป การผา่นรายการไปยงัสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป การจดัท างบทดลอง การ
ปรับปรุงและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในสมุดรายวนัทัว่ไปแลละผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภทท่ี
เก่ียวขอ้ง การจดัท างบทดลองหลงัการปรับปรุง การจดัท างบการเงิน (งบก าไรขาดทุน  งบแสดง
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ฐานะการเงิน) การปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปและผา่นแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง  และการจดัท างบ
ทดลองหลงัการปิดบญัชี เพื่อหายอดคงเหลือยกไปของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ และ
น าไปเปิดบญัชีไปบญัชีปีถดัไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              
 

แผนผงัวงจรบญัชี 
 
 

รายการคา้ 

ท างบทดลองเพื่อพิสจูนค์วามถกูตอ้ง 

ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท 

บนัทกึรายการคา้ในสมดุขัน้ตน้ 

ปรบัปรุงบญัชี 

ท ากระดาษท าการ 8 ช่อง 

ปิดบญัชี 

ท างบทดลองหลงัปิดบญัชี 

งบก าไรขาดทนุ งบแสดงฐานะการเงิน 
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1.   รายการค้า  (Business Transactions)  หรือรายการทางบัญชี  (Accounting 
Transaction) หมายถึง รายการท่ีก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนหรือโอนส่ิงท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตรา
ระหว่างกิจการกับบุคคลต่าง ๆ ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ 
ใบก ากบัภาษีใบส าคญัจ่าย เป็นตน้ 

ในทางปฏิบติัจริง การบนัทึกบญัชีตอ้งอาศยัเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบนัทึก
บญัชี เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า/ใบก ากบัภาษี ท่ีไดรั้บจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายถึง การ
จ่ายค่าไฟฟ้า (ค่าใชจ่้าย) ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งรวบรวมเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหค้รบถว้น 

 
2.  การวิเคราะห์รายการค้า หมายถึง เม่ือมีรายการคา้เกิดข้ึน จะตอ้งวิเคราะห์รายการ

ค้าว่ามีผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของอย่างไร กล่าวคือ ท าให้สินทรัพย ์
หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึนหรือลดลง จุดประสงค์ของการวิเคราะห์รายการคา้คือ ท าให้
ทราบวา่ตอ้งเดบิตและเครดิตบญัชีอะไร 

 
3.  การบันทึกรายการค้าในสมุดข้ันต้น หมายถึง เม่ือวิเคราะห์รายการคา้แล้ว ขั้น

ต่อไปคือ บนัทึกบญัชีในสมุดขั้นต้น ซ่ึงสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจแต่ละ
ประเภท สมุดขั้นตน้หรือสมยดุรายวนัแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

  
          3.1  สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) ใช้บันทึกรายการค้าได้ทุก

ประเภท การใช้สมุดรายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียวมีขอ้จ ากดั คือ ถา้กิจการมีรายการคา้เกิดข้ึนมาก
จะต้องผ่านรายการไปย ังบัญชีแยกประเภททุกคร้ัง ซ่ึงยุ่งยากและไม่สะดวกต่อการค้นหา
ขอ้ผิดพลาด ดงันั้น การใชส้มยุดรายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียวจึงเหมาะส าหรับกิจการท่ีมีรายการคา้
ไม่มาก 

          3.2  สมุดรายวนัเฉพาะ (Special Journal) เป็นสมุดขั้นตน้ประเภทหน่ึงท่ีใช้
บนัทึกรายการคา้เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง รายการคา้ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัจะน ามาบนัทึกไวใ้น
สมุดขั้นตน้เล่มเดียวกนั เหมาะส าหรับกิจการท่ีมีรายการคา้เกิดข้ึนมาก การบนัทึกรายการคา้ใน
สมุดรายวนัเฉพาะจะท าใหป้ระหยดัเวลาในการผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท เพราะจะผา่นยอด
รวมไปลงบญัชีแยกประเภทในวนัส้ินเดือน แทนท่ีจะผา่นไปบญัชีแยกประเภททุกรายการและทุก
วนั      

                     3.2.1  สมุดรายวันรับเงิน (Cash Receipts Journal) คือ สมุดบนัทึก
รายการขั้นตน้เก่ียวกบัการรับเงินสดของกิจการ คือเป็นสมุดรายวนัเฉพาะเล่มหน่ึง ใชเ้ก่ียวกบัรับ
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เงินเท่านั้น ไม่วา่จะรับเงินสดหรือเช็คก็ตาม เม่ือน าเช็ค ธนาณัติหรือ ดราฟตไ์ปฝากธนาคาร ก็จะ
บนัทึกการจ่ายเงินสดเอกสารท่ีประกอบการบนัทึกบญัชี คือ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดรวมทั้งรับ
เช็คของลูกคา้เพื่อน าฝากธนาคาร การน าเงินฝากธนาคาร และการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุด
รายวนัรับเงินจะบนัทึกรายการโดย เดบิต เงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดจ่ายเท่านั้นในวนัส้ิน
เดือนบญัชีทุกบญัชี จะรวมยอดและผา่นรายการแยกประเภททัว่ไปคร้ังเดียว ส่วนลูกหน้ีรายบุคคล
จะตอ้งผา่นบญัชีแยกประเภทย่อยลูกหน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกในช่องบญัชีอ่ืน ก็ตอ้งผ่านไป
บญัชีแยกประเภททนัทีดา้นเครดิตตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการข้ึน และใส่เลขท่ีบญัชีในช่องเลขบญัชี  

  
               3.2.2  สมุดรายวันจ่ายเงิน (Cash Payment Journal) คือ สมุดบนัทึก

รายการขั้นตน้ท่ีเก่ียวกบัการจ่ายเงินทุกกรณีไม่วา่จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค  เหมาะส าหรับกิจการ
ขนาดใหญ่ท่ีมีรายการค้าเป็นจ านวนมาก  หลักการบันทึกรายการในสมุดรายวนัจ่ายเงินจะ
เหมือนกบัการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัรับเงิน การน าเงินฝากธนาคารและการถอนเงินจาก
ธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนัจ่ายเงินจะบนัทึกรายการท่ีเครดิตเงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดรับ
เท่านั้น ในวนัส้ินเดือนบญัชีจะรวมยอดรวมและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทยอ่ยเจา้หน้ีทนัที 
และรายการท่ีบนัทึกในช่องบญัชีอ่ืนก็ตอ้งผา่นไปบญัชีแยกประเภททนัทีดา้นเดบิต ตามวนัท่ีท่ีเกิด
รายการข้ึนและใส่เลขท่ีบญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี 

 
การเลือกใชส้มุดขั้นตน้หรือสมุดรายวนั มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี 

 1.  กรณีท่ีกิจการใชส้มุดรายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียว สามารถบนัทึกรายการคา้
ไดทุ้กประเภทและทุกรายการ 
 2.  กรณีท่ีกิจการใชส้มุดรายวนัเฉพาะและสมุดรายวนัทัว่ไป สมุดรายวนัทัว่ไป
ใชบ้นัทึกรายการดงัต่อไปน้ี  
        2.1  รายการเปิดบญัชี 
        2.2  รายการปรับปรุงบญัชี 
        2.3  รายการแกไ้ขขอ้มูลผดิพลาด 
        2.4  รายการปิดบญัชี 
        2.5  รายการอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถบนัทึกในสมุดรายวนัเฉพาะได ้
  
              4.  การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท หมายถึง เม่ือบนัทึกรายการคา้ในสมุดขั้นตน้แลว้ 
ขั้นต่อไปให้น ารายการคา้ท่ีบนัทึกไวแ้ลว้นั้นไปลงบญัชีในสมุดแยกประเภท ซ่ึงเรียกวา่ “การผา่น
รายการ” (Posting) สมุดแยกประเภท แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 
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 4.1  สมุดแยกประเภททั่วไป (General Ledger) เป็นท่ีรวมของบัญชีแยก
ประเภททุกบญัชี ไดแ้ก่ บญัชีแยกประเภทสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย
รวมกนัเป็นประเภท ๆ ไป เช่น 
  
 4.1.1  บญัชีแยกประเภทสินทรัพย ์ไดแ้ก่ บญัชีเงินสด บญัชีเงินฝากธนาคาร 
บญัชีลูกหน้ี บญัชีรถยนต ์บญัชีอุปกรณ์ส านกังาน ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 1 
 4.1.2  บญัชีแยกประเภทหน้ีสิน ได้แก่ บญัชีเจ้าหน้ี บญัชีเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร บญัชีเงินกู ้ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 2 
 4.1.3  บญัชีแยกประเภทหน้ีสิน ไดแ้ก่ บญัชีทุน บญัชีถอนใชส่้วนตวั ซ่ึงใช้
เลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 3 
 4.1.4  บญัชีแยกประเภทรายได ้ไดแ้ก่ บญัชีรายไดค้่าบริการ รายไดค้่าเช่า 
รายไดเ้บด็เตล็ด ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 4 
 4.1.5  บญัชีแยกประเภทค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ บญัชีเงินเดือน บญัชีค่าแรง บญัชี
ค่าเช่า บญัชีค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ซ่ึงใชเ้ลขท่ีบญัชีข้ึนตน้ดว้ยเลข 5 
.    
  5  สมุดแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) เป็นท่ีรวมของบญัชีย่อยท่ีใช้
ประกอบยอดบญัชีในสมุดแยกประเภททัว่ไป เช่น สมุดแยกประเภทลูกหน้ี สมุดแยกประเภท
เจา้หน้ี เป็นตน้ 
 
            6.  การจัดท างบทดลอง (Trial Balance) หมายถึง งบท่ีท าข้ึนเพื่อพิสูจน์ความ
ถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชี แต่การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนั ทัว่ไป การผ่านรายการ จาก
สมุดรายวนัทัว่ไป ไปบญัชีแยกประเภท และการหายอดคงเหลือด้วยดินสอ  จากรายการคา้ทุก
รายการ  ผลรวมด้านเดบิต ของทุกบญัชี ควรจะต้องเท่ากับผลรวมด้านเครดิตของทุก ๆบญัชี   
หลงัจากจากผ่านรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไป ไปยงับญัชีแยกประเภทแลว้ ขั้นต่อไปคือการหา
ยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภท 

 โดยทัว่ไปนิยม หาดว้ยดินสอ  (Pencil Footing)  เพื่อป้องกนัการผิดพลาดและหาก
ตอ้งการแกไ้ขก็จะท าไดโ้ดยสะดวก 
          
             7.  การจัดท าการดาษท าการ หมายถึง ในกรณีท่ีกิจการมีบญัชีต่าง ๆ เป็น
จ านวนมาก และในวนัส้ินงวดบญัชี กิจการจ าเป็นตอ้งจดัท ารายการปรับปรุงบญัชี รายการปิดบญัชี 
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และจดัท างบการเงิน การจ าท างบการเงินจากยอดคงเหลือตามงบทดลองโดยตรงอาจไม่สะดวก 
ดงันั้น กิจการซ่ึงควรจดัท ากระดาษท าการ (Working Paper) เพื่อช่วยให้การจดัท ารายการปรับปรุง
บญัชี รายการปิดบญัชี และจดัท างบการเงินต่าง ๆ สะดวกและรวดเร็วข้ึน โดยอาจจดัท ากระดาษท า
การ 6 ช่อง 8 ช่อง หรือ 10 ช่อง 
  
             8.  การปรับปรุงบัญชี (Adjusting Entries) หมายถึง รายการท่ีบนัทึก ณ วนัท่ี
ส้ินงวดบญัชี เพื่อใหบ้ญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้ายของงวดบญัชีนั้น 
ๆ ถูกตอ้ง การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีจ าบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไปก่อนท าการปิดบญัชีและ
ท างบการเงิน 
 
รายการท่ีควรปรับปรุงมีดงัน้ี 
             8.1  รายไดค้า้งรับ (Accrued Income) 
             8.2  รายไดรั้บล่วงหนา้ (Deferred Income) 
             8.3  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (Accrued Expenses) 
             8.4  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (Prepaid Expenses) 
             8.5  ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 
             8.6  หน้ีสงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Debt) 
             8.7  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies Used) 
  
  9.  การปิดบัญชี (Account closing) หมายถึง เม่ือกิจการได้บันทึกรายการ
ปรับปรุงบญัชีบญัชีต่าง ๆ แลว้ขั้นต่อไปก็คือ การบนัทึกรายการปิดบญัชี (Closing Entries) ดงัน้ี 
                  9.1  การปิดบญัชีรายได ้และค่าใชจ่้ายเขา้บญัชีก าไรขาดทุน 
      9.2  การปิดบญัชีก าไรขาดทุนข้ึนอยูก่บัรูปแบบของกิจการ กล่าวคือ 
                      9.2.1  กรณีก าไรสุทธิ บนัทึกบญัชีดงัน้ี 
            เดบิต ก าไรขาดทุน xx 
                             เครดิต ก าไรสะสม      xx 
                                                    9.2.2  กรณีขาดทุนสุทธิ บนัทึกบญัชีดงัน้ี 
            เดบิต ก าไรสะสม xx   
                                       เครดิต ก าไรขาดทุน                    xx 
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  10.  งบการเงิน (Financial Statement) คือ งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของ
กิจการในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง และแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชีซ่ึงประกอบดว้ย งบก าไรขาดทุนจะวดัผลการด าเนินงานวา่มีก าไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิเท่าใด ส่วนงบแสดงฐานะการเงินจะแสดงวา่กิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ
เท่าใด งบก าไรขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงได้ 2 แบบ คือแบบบญัชีและแบบ
รายงาน 
 ประเภทของงบการเงิน 
           1.  งบก าไรขาดทุน 
           2.  งบแสดงฐานะการเงิน 
  
       10.1  งบก าไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement
) หมายถึง งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ตอ้งไม่เกิน 1 ปี   
เพื่อวดัผลการด าเนินงานของกิจการวา่มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือ
น ารายไดม้าหักค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดห้ักค่าใช้จ่ายแลว้จะเป็น
ก 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 ้แต่เพื่อประโยชน์
ในการเสียภาษีก็จะใชง้วดบญัชี 1 ปี 
  ในงบก าไรขาดทุนจะแสดงรายได้ (Revenues) และค่าใช้จ่าย (Expenses) การ
ค านวณก าไรขาดทุนของกิจการจะท าได้โดยการน ารายได้และค่าใช้จ่ายมาเปรียบเทียบกัน ถ้า
รายไดสู้งกว่าค่าใช้จ่ายเรียกว่าก าไรสุทธิ (Net Profit) ถา้รายไดต้  ่าค่าใช้จ่ายเรียกว่า ขาดทุนสุทธิ 
(Net Loss)  
           10.2  งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of Financial Position) หรือ
งบดุล(Balance Sheet) เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินของกิจกรณีวนัส้ิน
งวดว่ากิจการมีสินทรัพย์และหนีส้ินทั้งส้ินเป็นจ านวนเท่าใดประกอบด้วยรายการใดบ้างและ
คงเหลือเป็นเงินทุนสุทธิหรือส่วนของเจา้ของกิจการเป็นจ านวนทั้งส้ินเท่าใดการจดัท างบแสดง
ฐานะการเงินจะอาศยัหลกัความสัมพนัธ์ของสมการบญัชีคือสินทรัพยท์ั้งส้ินจะตอ้งเท่ากบัยอดรวม
ของหนีส้ินทั้งส้ินและทุนเสมอ (งบการเงินน้ีจึงเรียกอีกอยา่งวา่“งบแสดงฐานะการเงิน”) 
 โดยสมการบญัชีจะแสดงสินทรัพยไ์วท้างด้านซ้ายมือและแสดงแหล่งท่ีมาของ
สินทรัพยคื์อหนีส้ินและทุนหรือส่วนของเจา้ของไวท้างดา้นขวามือของสมการและยอดรวมจ านวน
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เงินทั้งสองดา้นจะตอ้งเท่ากนัฐานะการเงินของกิจการจึงพิจารณาไดจ้ากส่วนเกินของสินทรัพยท่ี์มี
มากกวา่หนีส้ินซ่ึงเรียกวา่“ทุน” หรือ“ส่วนของเจ้าของ”  
 
 
2.3  การจัดตั้งบริษัทจ ากดัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
                      2.3.1 การจัดตั้งบริษัทจ ากดั 

   
              ขั้นตอนการด าเนินการในการจดัตั้งบริษทัจ ากดัท าได ้2 วธีิ ดงัน้ี 

 1.  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 2 ขั้นตอน คือ 
1.1  การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 
1.2  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั 

                     2.  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั ภายในวนัเดียว 
 
                          การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 2 ขั้นตอน 
     ขั้นตอนท่ี 1 การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ  
 1.  การจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ มีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.1  จองช่ือนิติบุคคลทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยให้ลงทะเบียนไดท่ี้ 
www.dbd.go.th โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกบัการจองช่ือนิติบุคคลของหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน 
  1.2  เม่ือไดรั้บอนุญาตให้ใช้ช่ือแลว้ ผูเ้ร่ิมก่อการอย่างน้อย 3 คน เขา้ช่ือกนัจดัท า
หนงัสือบริคณห์สนธิ 

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

  1.3  ผูเ้ร่ิมก่อการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 
นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนอนุญาตใหจ้องช่ือนิติบุคคล 
  
 2.  ขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 
  2.1  ช่ือบริษทั (ตามท่ีไดจ้องช่ือไว)้ 
  2.2  วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัท่ีจะประกอบกิจการคา้ 
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  2.3  ท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ 
  2.4  ทุนจดทะเบียน จ านวนหุน้ มูลค่าหุน้ จะตอ้งแบ่งเป็นหุน้ ๆ มีมูลค่าหุน้ 
เท่า ๆ กนั (มูลค่าหุน้ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 5 บาท) 
  2.5  ช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุอาชีพ และจ านวนหุน้ท่ีผูเ้ร่ิมก่อการจองซ้ือไว ้
  2.6  ช่ือ ท่ีอยู ่อาย ุสัญชาติ ของพยาน 2 คน 
 3.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ 
  3.1  ค  าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั (แบบบอจ.1) 
  3.2  หนงัสือบริคณห์สนธิ (แบบบอจ.2) 
  3.3  แบบวตัถุประสงค ์(แบบว.) 
  3.4  แบบจองช่ือนิติบุคคล 
  3.5  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูเ้ร่ิมก่อการทุกคน 
  3.6  ส าเนาหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ 
  3.7  หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้
ดว้ยตนเอง) 
 ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งให้ผูข้อจดทะเบียนอยา่งนอ้ย
หน่ึงคนรับรองความถูกตอ้ง ยกเวน้ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือผู ้
ขอจดทะเบียน ให้ผูเ้ป็นเจา้ของบตัรหรือผูข้อจดทะเบียนอยา่งนอ้ยหน่ึงหน่ึงคนเป็นผูล้งลายมือช่ือ
รับรองความถูกตอ้ง 
 
ขั้นตอนท่ี 2 การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั  

1.  การจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั มีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.1  ผูเ้ร่ิมก่อการจดัใหมี้การจองซ้ือหุน้ทั้งหมด 
  1.2  เม่ือมีการซ้ือหุ้นทั้งหมดแลว้ให้ผูเ้ร่ิมก่อการออกหนงัสือนดัประชุมผูเ้ขา้ช่ือ
ซ้ือหุน้เพื่อประชุมจดัตั้งบริษทัการออกบริษทัการออกหนงัสือนดัประชุมจะตอ้งห่างจากวนัประชุม
อยา่งนอ้ย 7 วนั  
  1.3  ประชุมผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้เพื่อจดัตั้งบริษทั  
  1.4  ผูเ้ร่ิมก่อการมอบหมายกิจการงานทั้งหมดให้แกคณะกรรมการท่ีได้รับการ
แต่งตั้งจากท่ีประชุม 
  1.5  คณะกรรมการเรียกเก็บค่าหุ้นจากผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
มูลค่าหุน้ 
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  1.6  เม่ือเก็บค่าหุ้นไดค้รบแลว้ ให้กรรมการผูมี้อ  านาจจดัท าค าขอจดทะเบียนตั้ง
บริษทัแลว้ยืน่จดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
 การยื่นจดทะเบียนจะต้องให้กรรมการผูมี้อ านาจเป็นผูล้งลายมือช่ือในค าขอจด
ทะเบียนและตอ้งยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมจดัตั้งบริษทั ถา้ไม่จดทะเบียน
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวจะท าให้การประชุมตั้งบริษทัเสียไป หากต่อไปตอ้งการจดทะเบียนตั้ง
บริษทัจะตอ้งด าเนินการจดัประชุมผูจ้องซ้ือหุน้ใหม่ 
 2.  ขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั 
  2.1  จ  านวนทุน (ค่าหุ้น) ท่ีเรียกช าระแลว้ อยา่งนอ้ย ร้อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียน 
  2.2  ช่ือ ท่ีอยู ่อายขุองกรรมการ 
  2.3  รายช่ือหรือจ านวนกรรมการท่ีมีอ านาจลงช่ือแทนบริษทั (อ านาจกรรมการ) 
  2.4  ท่ีตั้งส านกังานใหญ่แห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู ่ณ จงัหวดัใด) 
  2.5  ช่ือ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 
  2.6  ช่ือ ท่ีอยู ่สัญชาติ และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละคน 
  2.7  ขอ้บงัคบั (ถา้มี) 
  2.8   ตราส าคญัของบริษทั 
 
 3.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 
  3.1  ค  าขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั (แบบบอจ.1) 
  3.2  แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษทัจ ากดั 
  3.3  รายการจดทะเบียนจดัตั้ง (แบบบอจ.3) 
  3.4  รายละเอียดกรรมการ (แบบก0) 
  3.5  บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (แบบบอจ.5) 
  3.6  ส าเนาหนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั 
  3.7  ส าเนารายงานการประชุมตั้งบริษทั 
  3.8  ส าเนาขอ้บงัคบั 
  3.9  หลกัฐานการช าระค่าหุน้ท่ีบริษทัออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
  3.10  กรณีบริษทัจ ากดัมีผูถื้อหุ้นเป็นคนต่างดา้วถือหุ้นในบริษทัจ ากดัไม่ถึงร้อย
ละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษทัจ ากดัไม่มีคนต่างดา้วเป็นผูถื้อหุ้น แต่คนต่างดา้วเป็น
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพนับริษทั ให้ส่งเอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้ 
เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหุน้ท่ีมีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบค าขอจดทะเบียน 
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โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งแสดงจ านวนเงินท่ีสอดคลอ้งกบัจ านวนเงินท่ีน ามาลงหุ้นของผูถื้อหุ้นแต่
ละราย 
  3.11  แบบสสช.1 จ  านวน 1 ฉบบั 
  3.12  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีสส าคญับริเวณใกลเ้คียง 
  3.13  ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการทุกคน 
  3.14  ส าเนาหลกัการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือ ( ถา้มี ) 
  3.15  หนงัสือมอบอ านาจ ( กรณีผูข้อจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้
ดว้ยตนเอง ) 
  ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งให้ผูข้อจดทะเบียนอย่าง
นอ้ยหน่ึงคนรับรองความถูกตอ้ง ยกเวน้ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือ
ช่ือผูข้อจดทะเบียน ใหผู้เ้ป็นเจา้ของบตัรหรือผูข้อจดทะเบียนอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นผูล้งลายมือช่ือ 
 
 4. ช่องทางการจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจ ากดั 
  4.1 ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ยืน่จดทะเบียนไดท่ี้ส่วนจด
ทะเบียนธุรกิจกลางกรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้ทั้ง 6 เขต  
  4.2 ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูจ่งัหวดัอ่ืน ยืน่จดทะเบียนไดท่ี้ส านกังานพฒันาธุรกิจ
การคา้จงัหวดัท่ีบริษทัมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู ่
  4.3 ยืน่จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตท่ีเวบ็ไซต ์www.dbd.go.th 
 
 
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากดัภายในวนัเดียว 

 ในการจดัตั้งบริษทั ถา้ไดด้ าเนินการทุกขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีผู ้

เร่ิมก่อการจัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจด

ทะเบียนจดัตั้งบริษทัไปพร้อมกนัภายในวนัเดียวก็ได ้

 1.  ผูเ้ร่ิมก่อการตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป ร่วมกนัจดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิ  

 2.  จดัใหมี้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุน้ครบตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัจะจดทะเบียน 

 3.  ประชุมจดัตั้งบริษทั (โดยไม่ตอ้งออกหนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั) เพื่อพิจารณา

กิจการต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1108 โดยผูเ้ร่ิมก่อการแลละผูเ้ขา้ช่ือ

http://www.dbd.go.th/
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ซ้ือหุ้นทุกคนเขา้ร่วมประชุม และผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ข้าช่ือซ้ือหุ้นทุกคน ให้ความเห็นชอบใน

กิจการท่ีไดป้ระชุมกนันั้น 

 4.  ผูเ้ร่ิมก่อการไดม้อบกิจการทั้งปวงใหแ้ก่กรรมการบริษทั 

 5.  กรรมการไดเ้รียกให้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น ใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกคร้ังเดียวเต็มมูลค่า

หรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น และผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นทุกคนได้ช าระเงินค่าหุ้นเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ 

 2.3.2  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (Value Added Tax) หรือ VAT หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากฐานของ
มูลค่าสินค้าหรือบริการท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจ าหน่ายสินค้าหรือการ
ใหบ้ริการต่าง ๆ โดยผูป้ระกอบการมีหนา้ท่ีในการจดัเก็บจากผูบ้ริโภคสินคา้ หรือบริการนั้น ๆ 
 ค าวา่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง มูลค่าของส่วนท่ีเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและการ
จ าหน่ายสินคา้หรือบริการ อาทิ โรงงานผลิตผา้ จะรับดา้ย ไหม ฝ้าย เป็นวตัถุดิบและ โรงงานผลิต
เส้ือส าเร็จรูป จะรับผา้จากโรงงานผลิตผา้เป็นวตัถุดิบในการผลิตเส้ือส าเร็จรูป จะรับมูลค่าเพิ่มใน
แต่ละขั้นตอนการผลิตดงัน้ี 
 
 1. ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก าหนดเวลาการจดทะเบียน 
  ผูป้ระกอบการท่ีมีหนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดงัน้ี 
   1.1  ผูป้ระกอบการซ่ึงประกอบกิจการขายสินคา้หรือให้บริการท่ีมีรายรับเกินกว่า 
1,800,000 บาท ต่อปี ใหย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมีรายรับเกิน 1,800,000 บาท 
ต่อปี 
   1.2  ผูป้ระกอบการซ่ึงมีแผนงานท่ีสามารถพิสูจน์ไดว้า่ไดเ้ตรียมการเพื่อประกอบ
กิจการขายสินคา้หรือให้บริการ ท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อนัเป็นเหตุให้ตอ้งมีการซ้ือ
สินค้าหรือรับบริการท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ก่อสร้างโรงงาน สร้างอาคาร
ส านกังาน หรือติดตั้งเคร่ืองจกัรให้ยื่นค าขอจกทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 6 เดือนก่อนวนัเร่ิม
ประกอบกิจการเวน้แต่มีสัญญาหรือหลกัฐานจะด าเนินการก่อสร้างภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 
 2. วธีิการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถกระท าได ้2 ช่องทาง ดงัน้ี 
        2.1  ยืน่แบบค าขอ ณ หน่วยจดทะเบียนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
        2.2  ยืน่แบบค าขอผา่นทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.rd.go.th 
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 3. สถานท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  ผูป้ระกอบการยืน่ค  าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.01 ณ สถานท่ีดงัน้ี 
     3.1  กรณีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านกังาน
สรรพากร พื้นท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่
        3.2 กรณีสถานประกอบการตั้ งอยู่นอกเขตกรุงเพทมหานคร ให้ยื่น ณ 
ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ และกรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ใน
ทอ้งท่ีอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอท่ีกรมสรรพากรมิไดจ้ดัอตัราก าลงัไวใ้หย้ืน่ ณ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ี
สาขาเดิมท่ีเคยควบคุมพื้นท่ีนั้น 
        3.3  กรณีสถานประกอบท่ีอยู่ในความดูแลของส านกับริหารภาษีธุรกิจขนาด
ใหญ่ให้ยื่น ณ ส านกังานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านส านกังานสรรพากรพื้นท่ี หรือ
ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาสถานประกอบการตั้งอยูก่็ได ้

  
 
2.4 โครงงานทีเ่กี่ยวข้อง 

  

 2.4.1 กรรณิการ์ จนัทบอดี (2558) ศึกษาเร่ือง บริการจดัท าบญัชีของธุรกิจบริการใน

การศึกษาสรุปผลวา่ เจา้ของกิจการร้าน ลา้นสปา ใหค้วามร่วมมือในการจดัท าบริการจดัท าบญัชีใน

คร้ังน้ี เจา้ของกิจการมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะไดท้ราบถึงผลแสดงฐานะทางการเงินท่ี

แทจ้ริง ดว้ยวิธีการท าอย่างเป็นขั้นตอนและถูกวิธีท าให้เจา้ของกิจการบริการการเงินไดอ้ย่างเป็น

ระบบ และมีการวางแผนทางการเงินในการใช้จ่ายต่าง ๆ ของธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คุณ

ธญัวรัตม ์ไดก้รอกตอบแบบสอบถาม ไดมี้ความคิดเห็นต่อการบริการท าบญัชีของนกัศึกษา ซ่ึงอยู่

ในระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการสร้างความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ และทกัษะ

วิชาชีพมาประยุกตใ์ชใ้นการท าโครงการและบริการสังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างและ

กรอกปบบฟอร์มต่าง ๆ ในการท าบญัชี คือสมุดรายวนัทัว่ไป, บญัชีแยกประเภท งบทดลอง, 

กระดาษท าการ 6 ช่อง, งบก าไรขาดทุน, งบแสดงฐานะการเงิน, ใบส าคญัรับ, ใบส าคญัจ่าย, 

ใบเสร็จรับเงิน เป็นตน้ มาประยุกตใ์ชใ้ห้เขา้กบักิจการท่ีให้บริการท าบญัชีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ทั้งน้ียงัไดน้ าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานทางดา้นบญัชี มาใชใ้นการท าเอกสาร ใหมี้

ความสวยงามเรียบร้อย และถูกตอ้งตามหลกับญัชี การน าโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010 

มาใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลใหมี้ความน่าสนใจ และใหมี้ความเขา้ใจไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย 
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 2.4.2  ณฐัริกา ชยัสิทธ์ิ (2557) ศึกษาเร่ือง การท าบญัชีร้านถ่ายเอกสารในการศึกษา
สรุปผลว่า ธุรกิจกิจซ้ือมาขายไป เป็นธุรกิจท่ีซ้ือสินคา้ประเภทกระดาษมาแปรรูปและขายต่ออีก
ทอดหน่ึงเพื่อหวงัผลก าไร ดงันั้นรายไดห้ลกัการจึงเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ และมีค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัตน้ทุนสินคา้ท่ีขาย และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
 ในการท าธุรกิจหากไม่มีการจดัท าบญัชีจะท าให้ไม่ทราบถึงท่ีมาของรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตลอดจนสินทรัพย ์หน้ีสิน และทุนของกิจการอนัมีผลต่อการท างบการเงิน เม่ือมี
ปัญหากิจการไม่มีเอกสารหรือหลกัฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้แล้วจะท าให้ระบบบญัชีไม่เป็น
ระเบียบกิจการทุกกิจการจึงตอ้งมีการจดัท าบญัชีเพื่อท าให้กิจการทราบผลการด าเนินงานและ
หลกัฐานทางการเงินของกิจการ หากกิจการไม่มีการจดัท าบญัชีก็จะเกิดปัญหาน้ีคือ ดา้นการท างาน
กิจการไม่สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานทางการบญัชีจนถึงการปิดบญัชีไปจนถึงการจดัท า
งบการเงินต่าง ๆ 
 
 2.4.3  ส านกัธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การคา้ (2558) ศึกษาเร่ือง ธุรกิจสปาไทย 
ตั้งแต่ปี 2547 รัฐบาลมีนโนบายผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพแห่งภูมิภาคเอเชีย 
(Medical Hub of Asia) ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็น Capital Spa of Asia/Thailand as a world class 
spa destination และมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทย
เป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ (ปี2555-2559) ซ่ึงระบุวิสัยทศัน์ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางธุรกิจ
บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดบัโลกจดัท ามาตรฐานและเอกลกัษณ์ธุรกิจสปาไทย และจดัท า
มาตรฐานไทยในต่างประเทศซ่ึงไดเ้ร่ิมให้การรับรองสปาเพื่อสุขภาพใน เยอรมนี และจะขยายให้
ครอบคลุมประเทศท่ีมีสปาไทยในบริการหนาแน่น เช่น ออสเตรเลียญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา     
 กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศผลกัดนันกัธุรกิจไทย
ขยายตลาดในต่างประเทศ รวมทั้งการท าการตลาดเชิงรุกในประเทศเป้าหมายโดยประชาสัมพนัธ์
และจดักิจกรรมส่งเสริมธุรกิจสปาไทยทั้งด้านการจดัตั้งการสร้างเครือข่ายการร่วมทุนการเปิด 
แฟรนไชส์การสร้างแบรนด์ ฯลฯ จนในปัจจุบนัช่ือเสียงและมาตรฐานสปาไทยเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากลท าใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสปาไทยเป็นท่ีตอ้งการในตลาดต่างประเทศมากข้ึน อาทิ การ
เขา้มาใช้บริการสปาไทยเพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพ การจดัตั้ง/บริหารสปา การอบรมบุคลากรสปา การ
ส่งออกอุปกรณ์/ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีใชใ้นสปา 
 
 
 



 
 

บทที ่3  
 
 

วธีิการด าเนินการ 
 
           การจดัท าโครงการคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการปฏิบติังานจริงทางดา้นบญัชี  คณะผูจ้ดัท าได้
เลือกประกอบธุรกิจประเภทบริการ โดยจดัตั้งบริษทัจ าลอง คือ บริษทั โฮมสปา จ ากดั ซ่ึงใหบ้ริการ
ดา้นท่ีสปา โดยมีรายการคา้เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และเดือนกนัยายน  
 คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัจ าลองและบนัทึกรายการคา้ตามวงจรบญัชีโดย

มีขั้นตอนดงัน้ี 

1.  บริษทั และระยะเวลา 

2.  การจดัตั้งบริษทัและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3.  การเร่ิมก่อการตั้งบริษทัจ าลอง 

4.  การจดัท าบญัชีตามวงจรบญัชี 

 

บริษัทและระยะเวลา 

 บริษัท 

 บริษทั โฮมสปา จ ากดั สถานท่ีตั้ง 24 รามค าแหง 24 แยก 24 แขวง หวัหมาก 

                 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 รอบระยะเวลา 

 จดัท าบญัชีตามวงจรบญัชี เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และเดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2562 
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การจัดตั้งบริษัทและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
 
วธีิการจัดจั้งบริษัท 

 
ขั้นตอนการด าเนินการในการจัดตั้งบริษัทจ ากดั มี 2 ขั้นตอน คือ 

 1. บริษทั โฮมสปา 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 ผูเ้ร่ิมก่อการตอ้งจดัหุ้นของบริษทัท่ี
ตั้งข้ึนจ านวน 5,000 หุ้น มีผูเ้ขา้จองหุ้นครบ 5,000 หุน้ 

 7. จดัท าค ารับรองการจดทะเบียนบริษทั 

 8. จดัท ารายละเอียดวตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัจ ากดั 

 9. จดัท ารายการจดทะเบียนจดัตั้ง 

 10. จดัท าหนงัสือกรรมการเขา้ใหม่ 

 11. จดัท ารายช่ือผูเ้ร่ิมก่อการและผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้น 

 12. จดัท าหนงัสือนดัประชุมตั้งบริษทั โดยตอ้งส่งค าบอกกล่าวนดัประชุมใหผู้จ้อง
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 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 

 20. จดัท าแผนท่ีบริษทั  

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
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ข้ันตอนในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่  
 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ภ.พ.01 ค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม www.rd.go.th 
 2. กรอกขอ้มูลลงใน ภ.พ.01 
 3. ยืน่ภ.พ.01 ณ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีเขตบางนา 
 
 
การเร่ิมก่อตั้งบริษัทจ าลอง 
 
สาเหตุทีเ่ลือกธุรกจิโรงแรม 
 การประกอบกิจการเพื่อให้การดูแล และ เสริมสร้างสุขภาพโดยมีบริการหลกั  คือ  การ
นวดสุขภาพ และอาจมีบริการเสริมประเภทอ่ืน ๆ อาทิ การท าสมาธิและโยคะ  การอบเพื่อสุขภาพ  
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโภชนาบ าบดั  และ  การควบคุมอาหาร การใช้สมุนไพร หรือ
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพตลอดจนการแพทยท์างเลือกอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย  เช่น การพอกโคน  การ
เสริมสวย  และโยคะ  ดงันั้นการบริการธุรกิจสปาสามารถช่วยท าให้คนในสังคมผ่อนคลายจาก
ความเครียดได ้เพราะสปานั้นเป็นส่ิงท่ีสามารถได้ทั้งก าลงักาย ช่วยเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจและ
สามารถดูแลเร่ืองสุขภาพเราไดด้ว้ย และท่ีส าคญัธุรกิจสปานั้นยงัไปไดดี้มาก ๆ กบัการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพเพราะชาวต่างชาติก็มีการช่ืนชอบในสปาอยูแ่ลว้ 
 
การวางแผน 
 1. บริษทั โฮมสปา จ ากดั ใหบ้ริการดา้นความสวยความงาม 
 2. มีการก าหนดวตัถุประสงคข์องบริษทั 
 3. มีการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ ในแต่ละฝ่ายในแต่ละแผนก 
 
โครงสร้างองค์กร  
 1. มีการก าหนดความรับผดิชอบของแต่ละฝ่ายบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนระดบัองคก์ร 
 2. มีการระบุขั้นตอนการท างานอยา่งชดัเจน 
 ซ่ึงบริษทัของเรามีประเภทของการบริการ ดงัน้ี 
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ประเภทของการบริการสปา 
 
 1.  ประเภท 1 นวดหนา้ 
  1.1  บริการนวดหนา้ (Facial massage service)  300          บาท          ต่อชม. 
         ประโยชน์ของการนวดหนา้ 
                             1.1.1  ช่วยใหร้ะบบใหลเวยีนเลือดดีข้ึน 
                             1.1 2.  ช่วยลดร้ิวรอยท่ีใบหนา้ 
 
 2.  ประเภท 2 นวดตวั 
  2.1  บริการนวดตวั (Body massage)                             500          บาท          ต่อชม. 
        ประโยชน์ของการนวดตวั 
                             2.1.1  ช่วยกระตุน้การไหลเวยีนของเลือด 
                             2.1.2  ช่วยคลายกลา้มเน้ือ 
 
                 3.  ประเภท 3 ออนเซ็น 
                      3.1  บริการแช่ออนเซ็น (onsen service)                           800         บาท          ต่อชม. 
                             ประโยชน์ของการแช่ออนเซ็น 
                             3.1.1  ท าใหร่้างกายผอ่นคลาย กระชุ่มกระชวย 
                             3.1.2  บรรเทาอาการปวดเม่ือยของกลา้มเน้ือ 
 
                   4.  ประเภท 4 น ้ามนั 
                        4.1  บริการนวดน ้ามนั (oil massage service)                 600         บาท          ต่อชม. 
                                ประโยชน์ของการนวดน ้ามนั 
                                4.1.1  บ  ารุ่งผวิพรรณใหชุ่้มช่ืน 
                                4.1.2  คลายความเคลียดสะสม 
 
    5.  ประเภท 5 ฝ่าเทา้ 
                        5.1   บริการนวดฝ่าเทา้ (Foot massage)                         300         บาท          ต่อชม. 
                                ประโยชน์ของการนวดฝ่าเทา้ 
                                5.1.1  ช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยกระตุน้การไหลเวยีนเลือด น ้าเหลือง 
                                5.1.2  ช่วยป้องกนัโรค เช่น ทอ้งผกู ฯลฯ และช่วยลา้งพิษและก าจดัของเสีย 
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การจัดท าบัญชีตามวงจรบัญชี 
 

หลกัการบันทกึบัญชี 

 การบนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต หรือดา้นซ้ายของบญัชีเพื่อบนัทึกการเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

และการบนัทึกบญัชีทางดา้นเครดิต หรือดา้นขวาของบญัชี เพื่อบนัทึกการเพิ่มข้ึนหรือลดลง โดย

อยู่บนหลักการแนวคิดทางการบัญชีสมการบัญชี และ หลักการบัญชีคู่อันจะน าไปสู่ผลการ

วเิคราะห์รายการคา้ และการ 

บนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิต และดา้นเครดิตในท่ีสุด 

 บญัชี (account) จึงเป็นท่ีจดบนัทึกรายการเพิ่มข้ึน และลดลงของสินทรัพยห์น้ีสิน หรือ

ส่วนของเจา้ของ โดยจ าแนกเป็น บญัชีเงินสด บญัชีลูกหน้ีบญัชีเจา้หน้ีบญัชีรายไดค้่าบริการ บญัชี

เงินเดือน เป็นตน้ ส าหรับรูปแบบของบญัชีเป็นรูปตวัทีเรียกวา่ บญัชีรูปตวัที ซ่ึงมีส่วนประกอบ 3 

ส่วน ไดแ้ก่ ช่ือบญัชี ดา้นซา้ยเรียกวา่ ดา้น 

เดบิต 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

แต่ละรายการเพื่อบนัทึกการเพิ่มข้ึน หรือลดลงทางดา้นเดบิต หรือดา้นเครดิตของแต่ละบญัชีและ

ผลรวมของแต่ละดา้น เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัจะไดย้อดคงเหลือ ถา้คงเหลือดา้นเดบิต หรือ ดุล

ดา้นเดบิต หมายถึงยอดรวมดา้นเดบิตสูงกวา่ดา้นเครดิต และถา้มียอดคงเหลือดา้นเครดิต หรือ ดุล

ดา้นเครดิต หมายถึงยอดรวมดา้นเครดิตสูงกวา่ดา้นเดบิต 
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วงจรบัญชี 

 สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (2538, หนา้ 5) เรียกวงจร

บญัชี (accounting cycle) ว่า “วฏัจกัรทางการบญัชี” คือ ล าดบัขั้นตอนทางการบญัชีเร่ิมจากการ

บนัทึกรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึน จนถึงการเสนอรายงานทางการเงินของรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึงๆซ่ึง

มีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.  การวเิคราะห์รายการคา้ 

 2.  บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

 3.  การผา่นรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภท 

 4.  จดัท างบทดลอง 

 5.  จดัท ากระดาษท าการ 

 6.  บนัทึกรายการปรับปรุง 

 7.  ปิดบญัชี 

 8.  จดัท างบการเงิน 

 จากวงจรบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้นกับญัชีมองเห็นภาพรวมของกระบวนการปฏิบติั

ในทางการบญัชีทั้งหมด ทั้งน้ีการจดัท ากระดาษท าการจะท าหรือไม่ก็ได ้เน่ืองจากกระดาษท าการ

เป็นเพียงเคร่ืองมือช่วยในการท างบการเงินใหส้ะดวกและง่ายข้ึนเท่านั้น 

 

 รายการค้า 

 หมายถึง รายการท่ีกิจการน ามาบนัทึกบญัชีเพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัท างบการเงินต่าง ๆ

ซ่ึงทางการบญัชีเรียกว่ารายการทางบญัชีเป็นเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดการโอนหรือการแลกเปล่ียน

ระหว่างหน่วยของบญัชีหรือบุคคลท่ีมีผลต่อ สินทรัพยห์น้ีสินและส่วนของเจา้ของท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนและลดลง 

 อธิบายไดว้า่รายการคา้นั้นเป็นรายการทางบญัชีท่ีมีการเคล่ือนยา้ยละหวา่งบญัชีรวมไป

ถึงบุคคลอ่ืน ๆ ดว้ยซ่ึงการบนัทึกนั้นจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของบญัชีโดยตรงไม่ว่าจะเป็น

สินทรัพยห์น้ีสินและส่วนของเจา้ของ ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งไรก็ตามจะมีการเพิ่มข้ึน

หรือวา่สดลงจะท าใหย้อดทั้งสองในสมการบญัชีนั้นมีความสมดุลกนัทั้งสองฝ่ังแต่ในรายการบญัชี

นั้นอาจจะไม่เท่ากนัก็ไดอ้ย่างเช่นจะมีการบนัทึกทางดา้นสินทรัพย2์ รายการและบนัทึกทางดา้น

ส่วนของเจา้ของรายการเดียว 
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 รายการคา้นั้นมีความส าคญัเพราะว่าเป็นการรวบรวมผลการด าเนินการของกิจการใน

เบ้ืองต้นก่อนท่ีจะท าการวิเคราะห์รายการบัญชีส าหรับรายการบัญชีนั้ นจะเป็นการบัญชีทุก

เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจสามารท่ีจะกระทบต่อเงินมีการเปล่ียนแปลงในงบดุล

อย่างเช่น การน าเงินมาลงทุนเป็นการท าให้สินทรัพยน์ั้นเพิ่มข้ึน และท าให้ส่วนของเจา้ของนั้น

เพิ่มข้ึนเช่นกนัดงัจากท่ีเราไดศึ้กษาทางดา้นสมการบญัชีมาแลว้การไดรั้บค่าสินคา้หรือวา่บริการก็

จะท าให้สินทรัพยเ์พิ่มข้ึนและส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึนเช่นกนันั้นก็คือตวัอยา่งรายการท่ีมีผลท าให้

เกิการเปล่ียนแปลงทางบญัชีของกิจการแต่ถา้ไม่มีผลเก่ียวขอ้งกบักิจการเช่นพนงังานยืมเงินกนัเอง

หรือว่าเอาเงินเดือนตัวเองท่ีได้รับไปแล้วซ้ือน ้ ามันรถส่วนตัวก็ไม่ไช่รายการค้าเพราะไม่มี

ผลกระทบทางดา้นบญัชีของกิจการเป็นแค่ของส่วนตวั 

 เพราะฉะนั้นรายการจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการทางตรงสามารถท่ีจะวดัตีเป็นมูลค่า

หน่วยเงินตราในทางธุรกิจมีการโอนถ่ายหรือวา่เปล่ียนแลงของหน่วยบญัชีของทั้งสองและมีความ

สมดุล 

 

ประเภทของสมุดบัญชี 

 สมุดบญัชีใชจ้ดบนัทึกรายการคา้ และแยกประเภทรายการท่ีจดบนัทึกให้เป็นหมวดหมู่ท่ี

เหมาะสมสามารถจ าแนกสมุดบญัชีออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สมุดบญัชีขั้นตน้ และ สมุดบญัชี

ขั้นปลาย 

 1. สมุดบัญชีข้ันต้น 

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

รายการคา้ท่ีผา่นการวิเคราะห์รายการคา้แลว้ เป็นการบนัทึกรายการเป็นอนัดบัแรกโดยเรียงล าดบั

ตามเวลาก่อนหลงัของรายการท่ีเกิดข้ึน สมุดรายวนั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  1.1 สมุดรายวนัเฉพาะ (special journal) เป็นสมุดท่ีใชบ้นัทึกรายการคา้ขั้นตน้ต่าง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า หรือเกิดซ ้ ากนัเป็นจ านวนมาก สมุดรายวนประเภทน้ี ไดแ้ก่ 

  1.1.1 สมุดรายวนัซ้ือ (purchase journal) สมุดท่ีใช้บนัทึกรายการเก่ียวกบัการซ้ือ

สินค้าเป็นเงินเช่ือเท่านั้ น ถ้าซ้ือสินทรัพย์มาใช้งาน  เป็นเงินเช่ือจะบันทึกในสมุดรายวัน

ทัว่ไป หลกัฐานท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชี คือ ใบก ากบัสินคา้การซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือทุกรายการจะ

บนัทึกในสมุดรายวนัซ้ือส้ินเดือนจึงจะรวมยอดผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง



27 

 

 

และ ในแต่ละวนัท่ีเกิดรายการให้ผา่นไปบญัชีแยกประเภทเจา้หน้ีรายตวัดว้ยทุกคร้ังรูปแบบของ

สมุดรายวนัซ้ือสินคา้ 

 1.1.2 สมุดรายวนัขาย (sale journal) ใชบ้นัทึกเฉพาะรายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ
เท่านั้น  ส้ินเดือนจึงรวมยอดในแต่ละช่อง  ผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป  และผ่าน
บญัชีลูกหน้ีรายตวัในแต่ละวนัท่ีเกิดรายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ   เอกสารท่ีใช้เป็นหลกัฐานใน
การบนัทึกบญัชี  คือ  ส าเนาใบก ากบัสินคา้และส าเนาใบก ากบัภาษีถ้ากิจการออกใบก ากบัภาษี
ดว้ย  แต่ถา้กิจการมีสินทรัพยท่ี์ใชแ้ลว้เกิดความลา้สมยัหรือตอ้งการสินทรัพยใ์หม่  จึงขายสินทรัพย์
เก่านั้นออกไปโดยขายเป็นเงินเช่ือ    กรณีเช่นน้ีจะตอ้งบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป 
  1.1.3 สมุดรายวนัส่งคืน (purchase returns journal) สมุดใชบ้นัทึกรายการเก่ียวกบั

การส่งคืนสินคา้หรือขอส่วนลดภายหลงัการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ ในกรณีท่ีสินคา้ท่ีซ้ือมาเกิดการ

ช ารุดหรือไม่ตรงตามท่ีลูกค้าสั่งซ้ือ หลักฐานท่ีใช้บนัทึกบญัชี คือ ใบส่งคืนหรือใบขอลดหน้ี 

(Debit Memo) แต่ถ้าซ้ือสินทรัพย์เป็นเงินเช่ือ แล้วส่งคืน สินทรัพย์นั้นหรือขอส่วนลด จะต้อง

บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปในกรณีท่ีมีการส่งคืนสินคา้นอ้ยรายการ  อาจจะบนัทึกในสมุด

รายวนัทัว่ไป 

  1.1.4 สมุดรายวนัรับคืน (sale returns journal) สมุดท่ีใช้บนัทึกรายการเก่ียวกบั
การรับคืนสินคา้ เน่ืองจากช ารุดเสียหาย เส่ือมคุณภาพ หรือไม่ตรงตามท่ีซ้ือ ผูซ้ื้ออาจไม่ส่งสินคา้
คืนมาแต่ขอลดราคาในสินคา้นั้นก็ได ้การรับคืนสินคา้หรือการให้ส่วนลดท่ีบนัทึกในสมุดเล่มน้ี
ต้องเกิดภายหลังการขายเช่ือเท่านั้ น เอกสารท่ีใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบญัชี คือ Credit 
Memorandum เรียกสั้น ๆ วา่ Credit Memo ซ่ึงกิจการจะออกใหย้อดลูกหน้ีและภาษีขายลดลง  
  1.1.5 สมุดรายวนัรับเงิน (cash receipts journal) สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้เก่ียวกบั

การรับเงินสดของกิจการ คือเป็นสมุดรายวนัเฉพาะเล่มหน่ึง ใชเ้ก่ียวกบัรับเงินเท่านั้น ไม่วา่จะรับ

เงินสดหรือเช็คก็ตาม เม่ือน าเช็ค ธนาณัติหรือ ดราฟต์ไปฝากธนาคาร ก็จะบนัทึกการจ่ายเงินสด

เอกสารท่ีประกอบการบนัทึกบญัชี คือ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดรวมทั้งรับเช็คของลูกคา้เพื่อน า

ฝากธนาคาร การน าเงินฝากธนาคาร และการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนัรับเงินจะบนัทึก

รายการโดย เดบิต เงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดจ่ายเท่านั้นในวนัส้ินเดือนบญัชีทุกบญัชี จะ

รวมยอดและผ่านรายการแยกประเภททัว่ไปคร้ังเดียว ส่วนลูกหน้ีรายบุคคลจะตอ้งผ่านบญัชีแยก

ประเภทยอ่ยลูกหน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกในช่องบญัชีอ่ืน ก็ตอ้งผา่นไปบญัชีแยกประเภททนัที

ดา้นเครดิตตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการข้ึน และใส่เลขท่ีบญัชีในช่องเลขบญัชี 
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                             สมุดรายวนัรับเงิน     หนา้… 

ว. 
ด. 
ป. 

เลขท่ี
ใบ 

ส าคญั 

ช่ือ
บญัชี 

ราย
การ 

เดบิต เครดิต 

เงิน
สด 

ธนาคาร 
ส่วนลด
จ่าย 

ลูกหน้ีการคา้ 

ขาย 

บญัชีอ่ืน ๆ 

 
จ านวน
เงิน 

เลขท่ี
บญัชี 

จ านวน
เงิน 

            

            

(ตารางท่ี 1) 
 

  1.1.6 สมุดรายวนัจ่ายเงิน (cash payment journal) สมุดบนัทึกรายการขั้นต้นท่ี
เก่ียวกบัการจ่ายเงินทุกกรณีไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค  เหมาะส าหรับกิจการขนาดใหญ่ท่ีมี
รายการคา้เป็นจ านวนมาก  หลกัการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัจ่ายเงินจะเหมือนกบัการบนัทึก
รายการในสมุดรายวนัรับเงิน การน าเงินฝากธนาคารและการถอนเงินจากธนาคาร ซ่ึงสมุดรายวนั
จ่ายเงินจะบนัทึกรายการท่ีเครดิตเงินสด เงินฝากธนาคารหรือส่วนลดรับเท่านั้น ในวนัส้ินเดือน
บญัชีจะรวมยอดรวมและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทยอ่ยเจา้หน้ีทนัที และรายการท่ีบนัทึกใน
ช่องบญัชีอ่ืนก็ตอ้งผา่นไปบญัชีแยกประเภททนัทีดา้นเดบิต ตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการข้ึนและใส่เลขท่ี
บญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี 

 
                                                               สมุดรายวนัจ่ายเงิน                                    หนา้.. 

ว. 
ด. 
ป. 

เลขท่ี
ใบ 

ส าคญั 

ช่ือ
บญัชี 

รายการ 

เครดิต เดบิต 

เงินสด ธนาคาร 
ส่วน 
ลดรับ 

เจา้หน้ีการคา้ 
ซ้ือ 

บญัชีอ่ืน ๆ 

 
จ านวน
เงิน 

เลขท่ี
บญัชี 

จ านวน
เงิน 

            

(ตารางท่ี  2) 
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   1.2  สมุดรายวนัทัว่ไป (general journal) เป็นสมุดท่ีใชบ้นัทึกรายการคา้ 

ต่าง ๆ ขั้นตน้ท่ีไม่อาจบนัทึกในสมุดรายวนัเฉพาะไดห้รือกรณีกิจการไม่มีสมุดรายวนัเฉพาะ จะใช้

สมุดรายวนัทัว่ไป บนัทึกรายการคา้ทุกรายการ ส าหรับรายการท่ีน ามาบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

  1.2.1  รายการเปิดบญัชีเพื่อบนัทึกรายการเม่ือลงทุนคร้ังแรกของกิจการหรือ

บนัทึกยอดยกมาของบญัชีสินทรัพยห์น้ีสิน และส่วนของเจา้ของ ในวนัเร่ิมงวดบญัชีใหม่ 

  1.2.2  รายการคา้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั ส าหรับกรณีไม่มีสมุดรายวนัเฉพาะ

ไวส้ าหรับรายการนั้น ๆ 

  1.2.3  รายการปรับปรุงบญัชีและรายการปิดบญัชี 

 

สมุดรายวนัทัว่ไป 

ปี 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 
        

(ตารางท่ี 3) 

 

  การบนัทึกรายการในสมดรายวนัทัว่ไป 

  การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป มีขั้นตอนการบนัทึกรายการ ดงัน้ี 

  1. วิเคราะห์รายการคา้ท่ีจะน ามาบนัทึกว่าจะเดบิต หรือเครดิตบญัชีอะไรบา้ง ด้วย

จ านวนเงินเท่าไรแลว้ตรวจสอบว่าจ านวนเงินรวมดา้นของบญัชีดา้นเดบิตเท่ากบัจ านวนเงินรวม

ของบญัชีดา้นเครดิต 

  2. บนัทึกวนัเดือนปีท่ีเกิดรายการในช่องวนัท่ี โดยปีเขียนไวส่้วนบนสุดของช่อง 

บรรทดัต่อมาเขียนเดือน และวนัท่ี ตามล าดบั การบนัทึกรายการต่อ ๆ ไป ไม่ตอ้งเขียน ปีเดือนท่ี ซ้าํ 

ๆ หรือวนัท่ีซ้าํกนัอีก เวน้แต่ข้ึนเดือนใหม ่หรือวนัใหม่ 
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  3.  ในช่องรายการ ให้เขียนช่ือบญัชีดา้นเดบิตชิดกบัช่องวนัท่ี เขียนจ านวนเงินไว ้ใน

บรรทดัเดียวกนัในช่องเดบิต ถา้มีบญัชีดา้นเดบิตมากกวา่ 1 บญัชีใหเ้ขียนเรียงให้ตรงกนัในบรรทดั

ถดัมา 

  4.  เขียนช่ือบญัชีด้านเครดิตในบรรทดัถัดมา เยื้องไปทางขวาและถ้ามีบญัชี ด้าน

เครดิตมากกวา่ 1 บญัชี ใหเ้ขียนเรียงล าดบัในบรรทดัต่อมา 

  5.  เขียนค าอธิบายรายการอย่างย่อในบรรทดัถดัมา โดยให้มีใจความครอบคลุมถึง

มูลเหตุของรายการนั้นอยา่งสมบูรณ์และเขียนใหชิ้ดเส้นช่องวนัท่ี 

  6.  ขีดเส้นคัน่รายการในบรรทดัถดัมาในช่องรายการ เพื่อแสดงวา่ไดบ้นัทึกรายการ

นั้นเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

     

 2. สมุดบัญชีข้ันปลาย 

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

บนัทึกรายการท่ีผา่นมาจากสมุดรายวนั เพื่อจ าแนกเป็นบญัชีประเภทต่าง ๆ และจดัเป็นหมวดหมู่

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

สมุดบญัชีแยกประเภท มีอยู ่2 ชนิด ดงัน้ี 

  2.1 สมุดบัญชีแยกประเภททัว่ไป (general ledger) เป็นสมุดบญัชีเล่มหลกัของกิจการ

ท่ีใช้บนัทึกรายการท่ีผ่านมาจากสมุดบญัชีขั้นตน้(สมุดรายวนั) และเป็นท่ีรวบรวมของบญัชีแยก

ประเภทสินทรัพยบ์ญัชีแยกประเภทหน้ีสิน บญัชีแยกประเภทส่วนของเจา้ของ บญัชีแยกประเภท

รายได ้และบญัชีแยกประเภทค่าใชจ่้าย 

   

  การบนัทึกรายการในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

  เม่ือบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนในสมุดบญัชีขั้นตน้ หรือสมุดรายวนัแลว้ ขั้นตอนต่อไป 

คือ การบนัทึกรายการในสมุดบญัชีแยกประเภท โดยการผา่นบญัชี (posting) จากสมุดรายวนัไปยงั

สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

   1. การผา่นบญัชี 

    การผ่านบญัชีเป็นขั้นตอนการผ่านรายการจากสมุดรายวนัไปยงัสมุดบญัชีแยก

ประเภททัว่ไปตามแต่ละช่ือบญัชีท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นสมุดรายวนั วิธีการผา่นบญัชีส าหรับแต่ละบญัชี

มีขั้นตอน ดงัน้ี 
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    1.1. เขียนช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชีหรือรหัสบญัชีแยกประเภทท่ีตอ้งการเปิด

ตามผงับญัชี 

    1.2. ลงวนัท่ีและลงจ านวนเงินทางดา้นเดบิตตามจ านวนเงินท่ีลงด้านเดบิตของ

บญัชีช่ือเดียวกนัท่ีลงไวใ้นสมุดรายวนั 

    1.3. ใสjช่ือบญัชีท่ีอยูด่า้นตรงกนัขา้มในช่องรายการ 

    1.4. ใส่เลขท่ีหนา้ของสมุดรายวนัท่ีบนัทึกรายการนั้นลงในช่องหนา้บญัชี 

    1.5. ลงเลขท่ีบญัชี (รหสับญัชี) ของบญัชีแยกประเภท ลงในช่องเลขท่ีบญัชีใน

สมุดรายวนั ซ่ึงเป็นการบนัทึกไวเ้พื่อไดท้ราบวา่ไดผ้า่นรายการบญัชีน้ีแลว้ 

    1.6. เปิดบญัชีแยกประเภทด้านเดบิตจนครบ แล้วเปิดบญัชีด้านเครดิตทีละ

บญัชีในลกัษณะเดียวกนั เพียงแต่จะน าจ านวนเงินท่ีลงไวด้้านเครดิตในสมุดรายวนัไปลงในช่อง

จ านวนเงินดา้นเครดิตในบญัชีแยกประเภท 

   2. การหายอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

 เม่ือผา่นรายการทุกรายการจากสมุดรายวนัไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปเรียบร้อยแลว้ขั้นตอนต่อไป 

คือ การค านวณยอดคงเหลือหรือยอดดุลของทุกบญัชีในสมุดบญัชีแยกประเภท ด้วยดินสอ (pencil 

footing)และน ายอดดุลของทุกบญัชีไปจดัท างบทดลองซ่ึงผลรวมของยอดคงเหลือของทุก ๆ บญัชี

ท่ีอยูด่า้นเดบิตตอ้งเท่ากบัผลรวมของยอดคงเหลือของทุก ๆ บญัชีท่ีอยูด่า้นเครดิต 

    วธีิการค านวณหายอดดุลของบญัชีแยกประเภท 

     2.1 รวมยอดเงินดา้นเดบิตแลว้เขียนผลรวมด้วยดินสอในบรรทดัถดัมาของ

ช่องจ านวนเงินดา้นเดบิต 

    2.2 รวมยอดเงินด้านเครดิตแล้วเขียนผลรวมนั้นด้วยดินสอในบรรทดัถดัมา

ของช่องจ านวนเงินดา้นเครดิต 

     2.3 หาผลต่างของผลรวม ทั้งดา้นเดบิต และดา้นเครดิต เขียนจ านวนสุทธิดว้ย

ดินสอลงช่องรายการของดา้นท่ีมียอดรวมมากกวา่ถา้ผลรวมดา้นเดบิตมากกวา่ผลรวมดา้นเครดิต 

เรียกว่า บญัชีมียอดดุลดา้นเดบิต (debit balance) และถา้ผลรวมดา้นเครดิตมากกว่าผลรวมดา้นเด

บิต เรียกวา่ บญัชีมียอดดุลดา้นเครดิต (creditbalance) 

    2.4 ยอดคงเหลือของบญัชีต่าง ๆ ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป ตามปกติจะ

ปรากฏยอดดุลทางดา้นเดบิต หรือเครดิต สรุปไดด้งัน้ี 

      2.4.1 บญัชีสินทรัพย ์ มียอดดุลทางดา้นเดบิต 
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      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 

  รูปแบบของบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

    

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

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต ปี 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนั   บาท สต. เดือน วนั    บาท สต. 

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

(ตารางท่ี 4) 

 

   (1) ช่อง “วนั เดือน ปี” ใชบ้นัทึกวนั เดือน ปีท่ีรายการคา้นั้นเกิดข้ึนตามล าดบั

ก่อนหลงั 

   (2) ช่อง “รายการ” ใชบ้นัทึกช่ือบญัชีท่ีอยูด่า้นตรงขา้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

    (3) ช่อง“หนา้บญัชี” ใชบ้นัทึกการอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาของรายการวา่มาจากสมุด

บญัชีขั้นตน้เล่มใด หนา้อะไรและกลบัไปบนัทึกเลขท่ีบญัชีท่ีช่องเลขท่ีบญัชีในสมุดบญัชีขั้นตน้ 

    (4) ช่อง “จ านวนเงิน” ใชบ้นัทึกจ านวนเงินในดา้นเดบิต หรือดา้นเครดิต ตามดา้น 

และจ านวนเงินท่ีผา่นมาจากสมุดบญัชีขั้นตน้ 
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  2.2 สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (subsidiary ledger) เป็นสมุดบญัชี แยกประเภท ท่ี

ช่วยแสดงรายละเอียดมากข้ึน ประกอบดว้ย 

  2.2.1 สมุดบญัชีแยกประเภทย่อยเจา้หน้ี (account payable ledger) เป็นสมุดบญัชี

แสดงรายละเอียดเจา้หน้ีเป็นรายบุคคล สามารถรวบรวมรายละเอียดเจา้หน้ีรายบุคคลทั้งหมด ซ่ึงจะ

มียอดรวมเท่ากบับญัชีเจา้หน้ีการคา้ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 

  2.2.2 สมุดบญัชีแยกประเภทยอ่ยลูกหน้ี (accounting receivable ledger) เป็นสมุด

บญัชีแสดงรายละเอียดลูกหน้ีเป็นรายบุคคล สามารถรวบรวมรายละเอียดลูกหน้ีรายบุคคลทั้งหมด 

ซ่ึงจะมียอดรวมเท่ากบับญัชีลูกหน้ีการคา้ในสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป  

 

 งบทดลอง 

 งบทดลอง (trail balance) หมายถึง รายงานท่ีแสดงยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภท

ทัว่ไปทุกบญัชีของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อแสดงวา่การบนัทึกรายการบญัชีทั้งดา้นเดบิต 

และด้านเครดิตของบญัชีต่าง ๆ เป็นไปตามหลกัการบญัชีคู่และยงัเป็นการช่วยในการจดัท างบ

การเงินของแต่ละงวดบญัชี 

 รูปแบบงบทดลอง 

 

ช่ือกิจการ 

งบทดลอง 

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

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

      

(ตารางท่ี 5) 
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 ประโยชน์ของงบทดลอง 

งบทดลอง ซ่ึงประกอบดว้ย บญัชีสินทรัพย ์บญัชีหน้ีสิน บญัชีส่วนของเจา้ของ บญัชีรายไดแ้ละ 

บญัชีค่าใชจ่้าย โดยบญัชีสินทรัพยแ์ละบญัชีค่าใชจ่้ายจะมียอดดุลอยูด่า้นเดบิต ส าหรับบญัชีหน้ีสิน 

บญัชีส่วนของเจา้ของและบญัชีรายได้จะมียอดดุลอยู่ด้านเครดิต ผลรวมของด้านเดบิตจะต้อง

เท่ากบัผลรวมของดา้นเครดิต ซ่ึงงบทดลองจะช่วยให้เห็นภาพรวมของรายการบญัชีทั้งหมด ซ่ึง

สามารถสรุปประโยชน์ของงบทดลอง ไดด้งัน้ี 

  1.1 ช่วยพิสูจน์วา่การบนัทึกบญัชีหรือการผา่นบญัชีไดท้  าถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีคู่ 

  1.2 สามารถตรวจสอบไดว้า่เก็บยอดดุลของทุกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่ 

   1.3 ช่วยใหก้ารหาท่ีผดิพลาดของการท าบญัชีง่ายข้ึน 

   1.4 ท  าใหก้ารจดัท างบการเงินง่าย สะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน  

  

 ขั้นตอนในการจัดท างบทดลอง 

  การจดัท างบทดลองมีขั้นตอน ดงัน้ี 

  2.1. เขียนช่ือกิจการ วนั เดือน ปีท่ีจดัท างบทดลอง 

  2.2. เขียนช่ือบญัชีเรียงล าดบับญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได้ และ

ค่าใชจ่้าย 

  2.3. เขียนเลขท่ีบญัชีหรือรหสับญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี 

  2.4. ใส่จ านวนเงินของทุกบญัชีท่ีมียอดดุลอยูด่า้นเดบิตลงในช่องเดบิต และใส่จ านวน

เงินของทุกบญัชีท่ีมียอดดุลอยูด่า้นเครดิตลงในช่องเครดิต 

  2.5. รวมยอดเงินดา้นเดบิต และดา้นเครดิตในงบทดลอง ซ่ึงผลรวมของจ านวนเงินทั้ง

สองดา้นตอ้งเท่ากนั 

 

 กระดาษท าการ (WorkSheet)  

 กระดาษท าการ หมายถึง แบบฟอร์มซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัเตรียมท างบการเงิน

ให้สะดวก รวดเร็ว และไม่ผิดพลาดโดยกระดาษท าการจะมีดว้ยกนัหลายชนิด เช่น ชนิด 6 ช่อง  8 

ช่อง หรือ 10 ช่อง เป็นตน้   
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 ขั้นตอนการท ากระดาษท าการ  

     1.  ส่วนหวัของกระดาษท าการแบ่งเป็น 3 บรรทดั เขียนตามล าดบัดงัน้ี 

               บรรทดัท่ี 1 เขียนช่ือกิจการ 

               บรรทดัท่ี 2 เขียนวา่ กระดาษท าการ 

               บรรทดัท่ี 3 เขียนวา่ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีกระดาษท าการแสดง 

              2.  น ายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทหรือลอกงบทดลองท่ีไดจ้ดัท าไวแ้ลว้มาแสดง

ในกระดาษท าการช่องช่ือบญัชี ช่องเลขท่ีบญัชี       ช่องงบทดลอง แล้วรวมเงินช่องเดบิตและ

เครดิต ซ่ึงทั้ง 2 ช่องจะตอ้งเท่ากนั 

              3.  น าจ  านวนเงินในช่องงบทดลองไปใส่ท่ีช่องงบก าไรขาดทุน ช่องงบแสดงฐานะ

การเงิน ดงัน้ี 

                  3.1  บญัชีหมวดสินทรัพย ์ น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นเดบิต  

                  3.2  บญัชีหมวดหน้ีสิน น าไปใส่ในช่อง  น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้น

เครดิต 

                  3.3  บญัชีหมวดส่วนของเจา้ของ (ทุน) น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้น

เครดิต 

                  3.4  บญัชีหมวดส่วนของเจา้ของ (ถอนใช้ส่วนตวั) น าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะ

การเงิน ดา้นเดบิต 

                  3.5  บญัชีหมวดรายได ้น าไปใส่ในช่องงบก าไรขาดทุน ดา้นเครดิต 

                  3.6  บญัชีหมวดค่าใชจ่้าย น าไปใส่ในช่องงบก าไรขาดทุน ดา้นเดบิต 

              4.  รวมยอดเงินในช่องเดบิตและเครดิตของงบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน 

              5.  หาผลต่างระหว่างช่องเดบิตและเครดิตของงบก าไรขาดทุนถา้ยอดรวมด้านเครดิต

มากกวา่ดา้นเดบิต ผลต่างก็คือก าไรสุทธิให้เขียนจ านวนเงินก าไรสุทธิในช่องก าไรขาดทุนด้านเด

บิตและในช่องงบแสดงฐานะการเงิน ดา้นเครดิต ถา้ยอดรวมดา้นเดบิตมากกวา่ดา้นเครดิตผลต่างก็

คือขาดทุนสุทธิ ให้เขียนจ านวนเงินในช่องงบก าไรขาดทุนด้านเครดิตและช่องงบแสดงฐานะ

การเงินดา้นเดบิต 

              6.  รวมยอดเงินในช่องงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินด้านเดบิตและด้าน

เครดิตจะตอ้งเท่ากนั  
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 รูปแบบของกระดาษท าการ 

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

ท าการ 10 ช่อง และกระดาษท าการ 12 ช่อง จะเลือกใชแ้บบใดข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและความจ า 

เป็นท่ีต้องใช้ ตามจ านวนและลักษณะความยุ่งยากของรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกิจการ

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

เน่ืองจากสามารถช่วยการจดัท างบการเงินกรณีท่ีกิจการมีรายการปรับปรุงบญัชี ณ วนัส้ินงวดดว้ย 

 รูปแบบของกระดาษท าการ 8 ช่อง 

 

ช่ือกิจการ 

กระดาษท าการ 

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

รายการ 
เลขท่ี 
บญัชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบก าไรขาดทุน 
งบแสดงฐานะ

การเงิน 

          

(ตารางท่ี 6) 

 

 การปรับปรุงรายการบัญชี (Adjusting  Entries) 

 ขั้นตอนในการบนัทึกรายการทางบญัชี ท่ีเร่ิมจากการบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนั

ทัว่ไปหรือสมุดรายวนัเฉพาะ ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป และบญัชีแยกประเภทย่อย

รายตวัลูกหน้ี  รายตวัเจา้หน้ี หายอดคงเหลือในบญัชีต่าง ๆ  แลว้น ามาจดัท างบทดลอง เพื่อเตรียมท่ี

จะจัดท างบแสดงฐานะการเงินต่อไปนั้น  ในวนัส้ินงวดบัญชีมักจะมีบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย

สินทรัพย์ หรือหน้ีสินบางรายการท่ีตวัเลขยงัไม่เป็นปัจจุบนัเน่ืองจากการคาบเก่ียวในการท า
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ด าเนินงานระหวา่งปีก่อน ปีปัจจุบนัและปีหนา้ เพราะฉะนั้นก่อนจดัท างบแสดงฐานะการเงินตอ้ง

จดัท ารายการปรับปรุงบญัชี เพื่อใหไ้ดต้วัเลขท่ีถูกตอ้งเป็นของงวดปัจจุบนัจริงเท่านั้น 

 การปรับรายการท่ีบนัทึกในวนัส้ินงวดบญัชี เพื่อแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

ท่ีได้บนัทึกไวใ้นระหว่างงวดบญัชีให้ถูกต้อง ก่อนท่ีจะน ายอดคงเหลือไปสรุปผลในงบก าไร

ขาดทุน ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายบางรายการมีผลกระทบต่อสินทรัพย ์และ

หน้ีสินของกิจการดว้ย 

 1.  รายการปรับปรุงบญัชีจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การปรับปรุงบญัชีประเภท

รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย และการปรับปรุงบญัชีประเภทสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  1.1  การปรับปรุงบญัชีแยกประเภทรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  ไดแ้ก่  

  1.1.1  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (Accrued  Expenses) 

   1.1.2  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (Prepaid  Expenses) 

   1.1.3  รายไดค้า้งรับ (Accrued  Income) 

   1.1.4  รายไดรั้บลวงหนา้ (Deferred  Income) 

  1.2  การปรับปรุงบญัชีประเภทสินทรัพย ์ ไดแ้ก่ 

   1.2.1  ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 

   1.2.2  หน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful  Accounts and 

Allowance for Doubtful  Account) 

   1.2.3  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies  Used) 

  

 1.1  การปรับปรุงประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย 

             ค่าใชจ่้ายของกิจการเม่ือถึงก าหนดการจ่ายค่าใชจ่้ายแลว้ แต่กิจการยงัไม่ไดไ้ปจ่ายงิน

อาจจะเน่ืองมาจากมีความไม่ลงตวัของเง่ือนไขการจ่ายเงิน เช่น ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่

ถึงก าหนดจ่าย ณ วนัท่ีกิจการปิดบญัชีปกติคือวนัท่ี 31  ธันวาคม ของทุกปีจึงถือเป็นดอกเบ้ียคา้ง

จ่าย หรือค่าสาธารณูปโภคซ่ึงกิจการใช้ประโยชน์แล้ว แต่ยงัไม่ได้เรียกเก็บเงินถือเป็นค่า

สาธารณูปโภคคา้งจ่าย ในวนัส้ินปีจึงตอ้งท ารายการปรับปรุงบญัชีโดยใชห้ลกัเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย

ในการบนัทึกบญัชี 
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   1.1.1  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued  Expenses) 

   คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนแล้วในงวดบัญชีปัจจุบนัแต่ยงัไม่ได้จ่ายเงิน กิจการจะ

จ่ายเงินในงวดบญัชีต่อไป ถือเป็นหน้ีสินของกิจการในงวดบญัชีปัจจุบนั จะตอ้งบนัทึกบญัชีโดยเด

บิตค่าใชจ่้าย และเครดิตค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

   เดบิต   ค่าใชจ่้าย XX 

          เครดิต ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย            XX  

    

   1.1.2  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid  Expenses) 

   คือ ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายในงวดบญัชีปัจจุบนัแต่ได้รวมค่าใช้จ่ายของงวดบญัชีปีหน้า

ส่วนหน่ึงไว้ด้วยจ านวนท่ีใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันถือเป็นค่าใช้จ่าย อีกจ านวนหน่ึงจะใช้

ประโยชน์ในงวดบญัชีปีหน้าถือเป็นสินทรัพยเ์รียกว่า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า การบนัทึกบญัชี

สามารถบนัทึกได ้2 กรณี ดงัน้ี 

    

   กรณีท่ี 1 บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้าย หลกัการปรับปรุงบญัชี  วธีิน้ีตอ้งปรับปรุงเป็น

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 

   

  1.1.3  รายได้ค้างรับ (Accrued  Income) 

   คือ รายได้ของกิจการท่ีเกิดข้ึนในงวดบญัชีปัจจุบนัแต่ยงัไม่ได้รับเงิน จึงต้อง

ปรับปรุงเป็นรายไดค้า้งรับ ถือเป็นสินทรัพยใ์นงวดบญัชีปัจจุบนั จะบนัทึกบญัชีโดย   
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   เดบิต   รายไดค้า้งรับ XX 

           เครดิต รายได ้           XX   

    

   1.1.4  รายได้รับล่วงหน้า (Deferred  Income) 

  คือ รายไดท่ี้ไดรั้บมาแลว้ทั้งหมดในปีปัจจุบนั แต่ไดร้วมรายไดข้องปีหนา้ไวด้ว้ย 

จ  านวนท่ีเกิดข้ึนตามส่วนในปีปัจจุบนัถือเป็นรายได ้ส่วนอีกจ านวนหน่ึงจะเกิดข้ึนในปีหนา้ถือเป็น

หน้ีสินของกิจการ เรียกวา่ รายไดรั้บล่วงหนา้ การบนัทึกบญัชีสามารถบนัทึกได ้2 กรณี ดงัน้ี 

    

   กรณีท่ี 1 บนัทึกบญัชีเป็นรายได ้หลกัการปรับปรุงบญัชี  วธีิน้ีตอ้งปรับปรุงรายได้

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

   เดบิต   รายได ้ XX 

           เครดิต รายไดรั้บล่วงหนา้          XX 

  

   กรณีท่ี 2 บนัทึกบญัชีเป็นหน้ีสิน หลกัการปรับปรุงบญัชี  วธีิน้ีตอ้งปรับปรุงรายได้

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 ากดัอายุได้ โดยปกติ เม่ือกิจการซ้ือสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะบนัทึกใน

บญัชีดว้ยราคาทุนรวมทั้งค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการท่ีจะท าใหสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนนั้นอยูใ่น

สภาพท่ีจะใชง้านได ้
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  การคิดค่าเส่ือมราคา ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองกนัโยทัว่ไปมีหลายวิธี แต่วิธีท่ี

นิยมกนัโดยทัว่ไป คือวธีิเส้นตรง (Straight  Line  Method) ซ่ึงมีวธีิการค านวณโดยพิจารณาปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 3 ประการ ดงัน้ี 

   1.  ราคาทุนของสินทรัพย์ (Cost) หมายถึง ราคาสินทรัพย์ท่ีซ้ือมาบวกด้วย

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีท าใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านได ้

   2.  ราคาเศษซาก (Salvage) หมายถึง ราคาสุทธิของสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจาก

การจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เม่ือหมดอายกุารใชง้านหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

จากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น 

   3.  อายุการใช้งานโดยประมาณ (Estimated  Useful Life) หมายถึง ระยะเวลาท่ี

คาดวา่จะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้น ซ่ึงอาจจะก าหนดเป็นปีท่ีใชง้าน ชัว่โมงการ

ท างาน หรือวิธีอ่ืนใดตามความเหมาะสมตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองกนัโดยทัว่ไป หรือตามท่ี

ก าหนดในประมวลรัษฎากร 

   

  วธีิการค านวณค่าเส่ือมราคา วธีิเส้นตรงมีดงัน้ี 

   ค่าเส่ือมราคาต่อปี      =                 ราคาทุน              หรือ      ราคาทุน - ราคาซาก       

                                                                             อายกุารใชง้าน                          อายกุารใชง้าน        

   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 

หากมีลูกหน้ีการคา้จ านวนมากและหลงัจากติดตามทวง ถามหลายคร้ังแลว้ไม่สามารถเรียกเก็บหน้ี

ไดกิ้จการสามารถตดัลูกหน้ีออกจากบญัชีเป็นหน้ีสูญ ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการได ้

                  นอกจากนั้นกิจการบางแห่งจะประมาณหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีก่อนท่ีจะมีหน้ี

สูญจริงเกิดข้ึนก็สามารถท าได้ ในการศึกษาเร่ืองน้ีมีบญัชีท่ีควรทราบเก่ียวกบัการปรับ ปรุงหน้ี

สงสัยจะสูญ ดงัน้ี 
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   1. หน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful  debts) หมายถึง ลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ 

ถือเป็นบญัชีประเภทค่าใชจ่้ายของกิจการ 

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

ท่ีกนัไวส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บไม่ได ้ถือเป็นบญัชีปรับมูลค่าสินทรัพย ์จะแสดงหกัจาก

บญัชีลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

   3. หน้ีสูญ (Bad  debt) หมายถึง ลูกหน้ีการค้าของกิจการท่ีได้ติดตามทวงถาม

จนถึงท่ีสุดแลว้แต่ไม่ไดรั้บช าระหน้ี จึงตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีถือเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ 

 

            การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ กิจการคา้ท่ีมีการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือจ านวนมาก 

ๆในแต่ละปี หรือสถาบนัการเงินท่ีให้เครดิตเงินกูแ้ก่ลูกคา้เป็นจ านวนมาก จะนิยมท าการประมาณ

การหน้ีสงสัยจะสูญเอาไวใ้นบญัชีทุก ๆ ปี ทั้งท่ียงัไม่มีหน้ีสูญเกิดข้ึนจริง เป็นการยึดหลกัความไม่

ประมาทในการบริหารจดัการ และทั้งน้ีควรปฏิบติัตามกฎหมายทางภาษีอากรวา่ดว้ยเร่ืองของการ

ตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามประมวลรัษฎากรดว้ย การประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญอาจท าไดโ้ดย  

   1. การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดขายเช่ือ หรือยอดขายรวมของกิจการ  

   เป็นวธีิการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ โดยค านวณจากอตัราร้อยละของยอดขายเช่ือ

ประจ าปี โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าในปีก่อนหน้านั้นกิจการจะมีประมาณหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ล้ว

หรือไม่ การใชว้ธีิประมาณจากยอดขายเช่ือถือวา่ลูกหน้ีการคา้เกิดข้ึนจากการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ 

จึงใชเ้ป็นฐานในการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับงวด 

   2. การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดลูกหน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 

   เป็นวิธีการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ โดยค านวณจากยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวด 

ดงันั้นยอดบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัส้ินปีจึงจะตอ้งมีจ านวนเท่ากบัอตัราร้อยละของลูกหน้ี 

ณ วนัส้ินปี ดงันั้นการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญตามวธีิน้ีจึงตอ้งค านึงถึงบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ท่ีมียอดยกมายกมาจากปีก่อน ๆ ดว้ย 

   

   การตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ  แบ่งเป็น 2 กรณี 

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

หน้ีสูญ ในกรณีท่ีกิจการมิไดท้  าการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีก่อนล่วงหนา้ เป็น

ลูกหน้ีท่ีทราบแน่นอนแลว้วา่จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงเป็นวิธีท่ีง่ายและสะดวกแต่เป็นวิธีท่ีไม่นิยม
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ใช ้เพราะระยะเวลาของการเกิดหน้ีสูญ อาจเป็นคนละงวดกบัยอดขายท่ีเกิดข้ึนก็ได ้จะบนัทึกบญัชี

โดย 

   เดบิต   หน้ีสูญ XX 

           เครดิต  ลูกหน้ีการคา้  XX 

   

   2. วิธีประมาณหน้ีสงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายประจ างวด (Allowance  Method) 

กิจการมีการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชีแลว้ เม่ือมีการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ี

สูญออกจากบญัชี การบนัทึกบญัชีจะตอ้งพิจารณาวา่เป็นตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษี

อากรหรือไม่ การบนัทึกบญัชีจะท าได ้2 วธีิดงัน้ี 

   (1) การตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามประมวลรัษฎากร หมายถึง การตดัหน้ีสูญ

ตามท่ีกฎหมายภาษีอากร จะลงบญัชีโดยการบนัทึกการตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ และลดยอดบญัชีค่า

เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญออกจากบญัชีทางดา้นเดบิต         

   เดบิต   หน้ีสูญ XX 

           เครดิต  ลูกหน้ีการคา้   XX 

   ( บนัทึกการตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญตามกฎหมายภาษีอากร ) 

   เดบิต   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ XX 

           เครดิต  หน้ีสงสัยจะสูญ  XX 

   ( บนัทึกลดยอดบญัชีค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ) 

   (2) กรณีตดัลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญไม่เป็นไปตามประมวลรัษฏากรหรือตดัเป็น

ค่าใชจ่้ายตามกฎหมายภาษีอากรไม่ไดก้็สามารถบนัทึกบญัชีไดต้ามหลกัเกณฑ์ทางบญัชีท่ีรับรอง

กนัโดยทัว่ไปและเม่ือยืน่ช าระภาษีอากรก็จะตอ้งปรับปรุงใหถู้กตอ้งตามประมวลรัษฎากร   

   

   1.2.3 วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป (Supplies  Used) 

             วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป (Supplies  Used) วสัดุส้ินเปลืองหรือวสัดุส านักงาน เป็น

สินทรัพยห์มุนเวยีนของกิจการ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ผา้หมึกพิมพดี์ด ฯลฯ กิจการจะบนัทึก

เขา้ในบญัชีสินทรัพย ์เม่ือกิจการน าออกไปใชจ้ะตอ้งท าการปรับปรุงบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ 

เป็นบญัชีวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป หรือวสัดุส านกังานใชไ้ป 
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   การค านวณวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 

   วสัดุส านกังานตน้ปี                                      XXX                                                       

   บวก ซ้ือวสัดุส านกังานระหวา่งปี                                                        XX             

                                                                                                          XXX              

   หกั วสัดุส านกังานคงเหลือปลายปี                                                             XX            

   วสัดุส านกังานใชไ้ป                                                                      XXX   

  

   จะบนัทึกบญัชีโดย 

   เดบิต   วสัดุส านกังานใชไ้ป XX 

                เครดิต  วสัดุส านกังาน  XX 

 

งบการเงิน 
 งบการเงิน(Financial Statement) คือ งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบ
ระยะเวลาบญัชีหน่ึง และแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึง
ประกอบดว้ย งบก าไรขาดทุนจะวดัผลการด าเนินงานวา่มีก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเท่าใด ส่วน
งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงว่ากิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเท่าใด งบก าไร
ขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงได ้2 แบบ คือแบบบญัชีและแบบรายงาน 
 
 ประเภทของงบการเงิน 
 1.  งบก าไรขาดทุน 
 2.  งบแสดงฐานะการเงิน 
 

ประโยชน์ของงบการเงิน 
 งบการเงินจดัท าข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ โดยใชข้อ้มูลฐานะทางการเงินในอดีต ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชง้บการเงินหลายกลุ่มในการน าไปใชต้ดัสินใจเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ขอ้มูลจากงบการเงินจะ
ช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการ
เทียบเท่ากบัเงินสด ซ่ึงจะช้ีให้เห็นถึงความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินให้แก่ลูกจา้งและผู ้
สินค้า การจ่ายดอกเบ้ีย การจ่ายคืนเงินกู้ และการแบ่งผลก าไรให้กับเจ้าของรวมทั้ งแสดง
ความสามารถหรือความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารในการบริหารทรัพยากรของกิจการ 
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 งบก าไรขาดทุน 
 งบก าไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement) หมายถึง งบท่ีแสดงผล
การด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ตอ้งไม่เกิน 1 ปี   เพื่อวดัผลการด าเนินงาน
ของกิจการวา่มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดม้าหกัค่าใชจ่้าย
ในรอบระยะเวลาบญัชีนั้นเท่าใด เม่ือน ารายไดห้กัค่าใช้จ่ายแลว้จะเป็นก 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 
 ในงบก าไรขาดทุนจะแสดงรายได้ (Revenues) และค่าใช้จ่าย (Expenses) การค านวณ
ก าไรขาดทุนของกิจการจะท าไดโ้ดยการน ารายไดแ้ละค่าใชจ่้ายมาเปรียบเทียบกนั ถา้รายไดสู้งกวา่
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 
 รายไดอ้าจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1.1  รายได้จากการด าเนินงาน (Operating Revenues) ได้แก่รายได้จากการขาย
สินคา้หรือการใหบ้ริการซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัจากการด าเนินงานปกติของกิจการ 
  1.1.2  รายไดอ่ื้น (Other Revenues) ไดแ้ก่ดอกเบ้ียรับรายไดเ้งินปันผลและก าไรจาก
การจ าหน่ายสินทรัพย ์(สินทรัพยซ่ึ์งเลิกใชง้านแลว้) เป็นตน้ 
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 1.2  ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึงตน้ทุนท่ีเกิดจากการผลิตการจดัหาสินคา้หรือ 
ค่าบริการต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดรายได ้
  ค่าใชจ่้ายอาจจ าแนกตามหนา้ท่ีงานโดยแบ่งเป็น 6 ประเภทคือ 
  1.2.1  ตน้ทุนขาย (Cost of Goods Sold) หมายถึงตน้ทุนของสินค้าส่วนท่ีขายไป
ระหวา่งงวด 
  1.2.2  ค่าใชจ่้ายในการขาย (Selling Expenses) หมายถึงค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการขายสินค้าหรือบริการเพื่อส่งเสริมให้มียอดขายเพิ่มข้ึนเช่นค่า
โฆษณา ค่านายหน้าพนกังานขายเงินเดือนฝ่ายขายค่าขนส่งออก (ค่าขนส่งสินคา้ไปให้กบัลูกคา้) 
เป็นตน้ 
  1.2.3  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (Administrative Expenses) หมายถึงค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานส่วนท่ีนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการขายเช่นเงินเดือนฝ่ายบริหารค่าเบ้ียประกันภยั
สินทรัพย์ค่าเช่าค่าน ้ าค่าไฟค่าโทรศพัท์ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์และหน้ีสงสัยจะสูญ 
(ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเก็บเงินไม่ได)้ เป็นตน้ 
  1.2.4  ค่าใชจ่้ายอ่ืน (Other Expenses) หมายถึงค่าใชจ่้ายซ่ึงไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการ 
ด าเนินงานปกติของกิจการแต่อาจเกิดข้ึนบ่อยเช่นขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยเ์ป็นตน้ 
     1.2.5  ตน้ทุนทางการเงิน (Financial Costs) เป็นตน้ทุนเก่ียวกบัการจดัหาเงินทุนมา
ใชใ้นการด าเนินงาน เช่น ดอกเบ้ียจ่าย ค่าธรรมเนียมการกูย้ืม เป็นตน้ ซ่ึงจะแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบก าไรขาดทุนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินความสามารถของฝ่าย
บริหาร 
     1.2.6  ภาษีเงินได้ (Income Tax) เป็นค่าใช้จ่ายท่ีกิจการต้องจ่ายให้รัฐบาลโดย
ค านวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรซ่ึงอาจแตกต่างกนัตามลกัษณะธุรกิจและรูปแบบการ
จดัตั้งกิจการเช่น 
  - บุคคลธรรมดา เสียภาษีเงินไดใ้นอตัรากา้วหนา้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  - นิติบุคคล เสียภาษีเงินไดใ้นอตัรา 30% จากก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นตน้ 
  
  1.3  ก าไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ 
  ถา้รายไดต้  ่ากวา่ค่าใช้จ่ายเรียกว่า ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) ถา้รายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้าย
เรียกวา่ก าไรสุทธิ (Net Profit) ซ่ึงงบก าไรขาดทุนจะแสดงได ้2 แบบ คือ 
   1.  แบบบญัชี (Account Form) หรือแบบตัวT (T-Account) ซ่ึงแสดงค่าใช้จ่าย
ดา้นซา้ย และแสดงรายไดด้า้นขวา 
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   2.  แบบรายงาน (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยแสดงบญัชีประเภท
รายไดก่้อนแลว้จึงแสดงประเภทค่าใชจ่้าย 
 
  1.  งบก าไรขาดทุนแบบบญัชี (Account Form) หรือแบบตวั T (T-Account) 
  วธีิจดัท 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 
  ถ้าผลรวมด้านเดบิต (ค่าใช้จ่าย) มากกว่าด้านเครดิต (รายได้) แสดงว่ามีผล 
“ขาดทุนสุทธิ” ให้บนัทึกผลขาดทุนสุทธิทางดา้นเครดิตแลว้ท าการรวมยอดเงินทั้ง 2 ขา้ง  จะตอ้ง
เท่ากนั ดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจการ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี..............เดือน...........................พ.ศ. ............. 
เงินเดือน  XX - ก าไรขั้นตน้ยกมา            XX - 
ค่าเบ้ียประกนั XX - รายไดค้่าเช่า           XX - 
หน้ีสงสัยจะสูญ XX - รายไดค้่าบริการ XX - 
ค่าเส่ือราคา-ส านกังาน XX -    
วสัดุส านกังานใชไ้ป XX -    
ก าไรสุทธิ XX -    
ก าไรขั้นตน้ยกไป XX -  XX  

 
(ตารางท่ี 7) 
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 2.  แบบรายงาน (Report Form) 
  จะแสดงรายไดก่้อนและจึงจะแสดงค่าใชจ่้ายหกัลบกนัออกมาเป็นผลก าไร(ขาดทุน) 
ก่อนหกัดอกเบ้ีย ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 

ช่ือกิจการ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา...............ส้ินสุดวนัท่ี......................... 
รายได้:           
 รายไดค้่าเช่า   XX  
 รายไดค้่าบริการ  XX 
 รวมรายได ้    XX 
    
ค่าใช้จ่าย: 
 ตน้ทุนบริการ  XX   
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  XX   
 รวมค่าใชจ่้าย    XX 
 ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย  XX 
 หกั  ดอกเบ้ียจ่าย   XX 
ก าไรสุทธิ       XX              

 
(ตารางท่ี  8) 

 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบแสดงฐานะทางการเงิน(Statement of Financial Position) หรือ งบดุล(Balance Sheet)
เป็นรายงานทางการเงินท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินของกิจกรณีวนัส้ินงวดวา่กิจการมีสินทรัพย์
และหนีส้ินทั้งส้ินเป็นจ านวนเท่าใดประกอบดว้ยรายการใดบา้งและคงเหลือเป็นเงินทุนสุทธิหรือ
ส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจ านวนทั้งส้ินเท่าใดการจดัท างบแสดงฐานะการเงินจะอาศยัหลกั
ความสัมพนัธ์ของสมการบญัชีคือสินทรัพยท์ั้งส้ินจะตอ้งเท่ากบัยอดรวมของหนีส้ินทั้งส้ินและทุน
เสมอ (งบการเงินน้ีจึงเรียกอีกอยา่งวา่“งบแสดงฐานะการเงิน”) 



48 

 

 

 โดยสมการบญัชีจะแสดงสินทรัพยไ์วท้างดา้นซา้ยมือและแสดงแหล่งท่ีมาของสินทรัพย์
คือหนีส้ินและทุนหรือส่วนของเจา้ของไวท้างดา้นขวามือของสมการและยอดรวมจ านวนเงินทั้ง
สองด้านจะต้องเท่ากันฐานะการเงินของกิจการจึงพิจารณาได้จากส่วนเกินของสินทรัพย์ท่ีมี
มากกวา่หนีส้ินซ่ึงเรียกวา่“ทุน” หรือ“ส่วนของเจ้าของ”  
  
 ส่วนประกอบของงบแสดงฐานะการเงินมีข้อมูลส าคัญ 3 ส่วนคือ 

  1.  สินทรัพย ์
  2.  หน้ีสิน 
  3.  ทุนหรือส่วนของเจา้ของ 
 
                 1.  สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการซ่ึงสามารถวดั
มูลค่าได้และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคตสินทรัพย์อาจเป็นส่ิงท่ีมี
ตวัตนหรือไม่มีตวัตนรวมทั้งสิทธิเรียกร้องต่าง ๆตวัอยา่งสินทรัพยท่ี์มีตวัตนไดแ้ก่เงินสดเงินฝาก
ธนาคารตัว๋เงินรับลูกหน้ีสินคา้ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์เป็นตน้ตวัอยา่งสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ไดแ้ก่
ลิขสิทธ์ิสิทธิบตัรสิทธิท่ีจะใชช่ื้อและด าเนินธุรกิจ (แฟรนไชน์) เป็นตน้ 
  
 การจดัประเภทของสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
  1.1  สินทรัพยห์มุนเวยีน (Current Assets) 
  1.2  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (Non - Current Assets) 
  
 1.1  สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์นท่ีคาดหมาย
ไดว้่าจะเปล่ียนเป็นเงินสดหรือขายหรือใช้หมดไปในระหว่างรอบระยะเวลาการด าเนินงานปกติ
ของกิจการคือ 12 เดือน 
 1.2  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (Non - Current Assets) หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของสินทรัพยห์มุนเวยีนขา้งตน้ไดแ้ก่ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนเช่น
ลิขสิทธ์ิสิทธิบตัรสิทธิในการใชช่ื้อและด าเนินธุรกิจ (แฟรนไชส์) และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี 
  
 2.  หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพนัของกิจการท่ีจะตอ้งจ่ายช าระให้แก่บุคคล
อ่ืนโดยอาจช าระดว้ยเงินสดสินทรัพยอ่ื์นหรือการให้บริการหรือประโยชน์อ่ืนใดในอนาคตตาม
เง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัไว ้
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การจดัประเภทของหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
  2.1  หน้ีสินหมุนเวยีน 
  2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
 2.1  หน้ีสินหมุนเวยีน (Current Liabilities) หมายถึง หนีส้ินท่ีจะถึงก าหนดช าระภายใน1 
ปีนับจากวนัส้ินงวดได้แก่เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเจา้หน้ีการค้าเงินกู้ยืมท่ีจะถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี และหนีส้ินหมุนเวยีนอ่ืน เช่น ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย รายไดรั้บล่วงหนา้ เป็นตน้ 
  2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Non - Current Liabilities) หมายถึง หนีส้ินท่ีมีก าหนดช าระ 
เกินกวา่ 1 ปีนบัจากวนัส้ินงวดไดแ้ก่ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวหุ้นกูเ้งินกูย้ืมระยะยาวรวมทั้งหน้ีสินท่ีไม่
เขา้เกณฑก์ารจดัประเภทเป็นหนีส้ินหมุนเวยีนขา้งตน้ 
  
 3.  ทุน (Capital หรือส่วนของเจ้าของ (Owner's Equity) หมายถึง สิทธิเรียกร้องของผู ้
ลงทุนท่ีมีต่อสินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหกัหนีส้ินทั้งส้ินแลว้รายการเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของ ใน
งบแสดงฐานะการเงินอาจแตกต่างกนัตามประเภทของธุรกิจในท่ีน้ีจะแสดงตวัอยา่งงบเฉพาะแสดง
ฐานะการเงินของบริษทัจ ากดัซ่ึงมีรายการเก่ียวกบัส่วนของเจา้ของท่ีส าคญั 2 รายการคือทุนเรือน
หุน้และก าไรสะสม 
 3.1  ทุนเรือนหุ้น หมายถึง หุ้นทุนของบริษทัซ่ึงจะตอ้งแบ่งออกเป็นหุ้นมูลค่าหุ้นละเท่า 
ๆกนัส าหรับบริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยจ์ะก าหนดมูลค่าหุ้นเท่าใดก็ได้แต่
ตอ้งไม่ต ่ากวา่หุ้นละ 5 บาทแต่ส าหรับบริษทัมหาชนจ ากดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
(ปรับปรุง 2544) ได้ยกเลิกการก าหนดมูลค่าหุ้นขั้นต ่าแลว้ดงันั้นบริษทัมหาชนจ ากดัจะก าหนด
มูลค่าหุ้นเท่าใดก็ไดเ้งินทุนของบริษทัจะเกิดข้ึนเม่ือบริษทัน าหุ้นออกจ าหน่ายผูท่ี้น าเงินมาลงทุน
ซ้ือหุ้นทุนของบริษทัจะมีฐานะเป็นเจา้ของกิจการเรียกวา่ “ผูถื้อหุ้น” ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บผลตอบแทน
จากการลงทุนในรูปของเงินปันผล (การท่ีบริษทัจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นถือเป็นการแบ่งปัน
ก าไรใหก้บัเจา้ของกิจการ) 
 3.2  ก าไรสะสม หมายถึง ก าไรสุทธิของบริษทัท่ีสะสมมาตั้งแต่เร่ิมเปิดด าเนินการจนถึง
ปัจจุบนัโดยทุกวนัส้ินงวดบญัชีบริษทัจะต้องโอนผลก าไรขาดทุนสุทธิเขา้บญัชีก าไรสะสมไว้
ก่อนหลงัจากนั้นเม่ือตอ้งการใชเ้งินก าไรจึงจดัสรรจากบญัชีก าไรสะสมในภายหลงัเช่นการจดัสรร
ก าไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นหรือการจดัสรรก าไรสะสมเพื่อขยายกิจการเป็นตน้
โดยการจดัสรรก าไรสะสมจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก่อนฝ่ายบริหารของ
บริษทัจึงจะด าเนินการได ้
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 วธีิท างบแสดงฐานะการเงิน 
 งบแสดงฐานะการเงินมีวธีิท า 2 แบบ คือ  แบบบญัชีและแบบรายงาน 
 แบบบญัชี (Account Form) จะแสดงรายการ 2 ดา้น คือ ดา้นซา้ยแสดงสินทรัพย ์ดา้นขวา
แสดงหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ ดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

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

สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสด                                       
ฝากธนาคาร 
สินทรัพย์ 
ลูกหน้ี                                    XX 

 
XX           
XX 

-- 
- 
- 

หนีสิ้นหมุนเวียน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร           
เจา้หน้ี 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 
XX  
XX 
XX 

-
- 
- 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ     XX   รายไดรั้บล่วงหนา้       XX - 
สินคา้คงเหลือ        XX - รวมหน้ีสินหมุนเวยีน     XX - 
วสัดุส านกังาน         XX - หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       XX - 
รายไดค้า้งรับ        XX - เงินกูธ้นาคาร   
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน         XX - รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน       XX - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       XXX - ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน   
ท่ีดิน                                            ทุนตน้งวด                        XX   
อาคาร                                    XX         XX - บวก ก าไรสุทธิ                 XX   
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม         XX                                            XX   
อุปกรณ์                                 XX        XX  หกั  ถอนใชส่้วนตวั          XX   
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม         XX   ทุนปลายงวด XX  
รวมสินทรัพยท์ั้งส้ิน XXX  รวมหน้ีสินและส่วนของ

เจา้ของทั้งส้ิน 
XXX  

(ตารางท่ี 9) 
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 แบบรายงาน  (Report Form) เป็นการแสดงรายการโดยเรียบเรียงบญัชีตามล าดบัของ
ประเภทบญัชีเป็นแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ก าหนดให้ใช ้จึงเป็นแบบท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 
ซ่ึงจะแสดงบญัชีประเภทสินทรัพยก่์อนแลว้จึงแสดงบญัชีประเภทหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
  
 วธีิท างบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงาน มีขั้นตอนดงัน้ี 
 (1) เขียนหวังบแสดงฐานะทางการเงิน 
  บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ 
  บรรทดัท่ี 2 ค  าวา่ “งบแสดงฐานะทางการเงิน” 
  บรรทดัท่ี 3 วนัท่ี   
 (2) เขียนค าว่า “สินทรัพย”์ ก่ึงกลางกระดาษ แลว้เขียนช่ือบญัชีประเภทสินทรัพยเ์รียง
ตามล าดบั พร้อมจ านวนเงินแลว้รวมยอด 

  (3) เขียนค าวา่ “หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ” ก่ึงกลางกระดาษ บรรทดัถดัไปเขียนค าว่า 
“หน้ีสิน” ชิดด้านซ้ายมือ แล้วเขียนช่ือบญัชีประเภทหน้ีสินเรียงตามล าดับ พร้อมทั้งรวมยอด 
จากนั้นเขียนค าว่า “ส่วนของเจา้ของ” บรรทดัถดัไปโดยเขียนชิดดา้นซ้ายมือ แลว้แสดงส่วนของ
เจา้ของเช่นเดียวกบังบแสดงฐานะทางการเงินแบบบญัชี 
รูปแบบงบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงานมีรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
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ร้าน............................................. 
งบแสดงฐานะการเงิน 

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

สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 เงินสด     XX    

 เงินฝากธนาคาร   XX    
 ลูกหน้ี          XX            

              หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ   XX   XX                                   
              วสัดุส านกังาน   XX                  
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  XX    

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

 หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม XX XX                        
 ค่าความนิยม    XX                 
 ค่าลิขสิทธ์ิ    XX    
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน    XXX                
รวมสินทรัพย ์       XXX             
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หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
หน้ีสินหมุนเวยีน          
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  XX   
 เจา้หน้ีการคา้    XX  
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   XX                  
 รายไดรั้บล่วงหนา้  XX                                            
 รวมหน้ีสินหมุนเวยีน   XXX                
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน      
 เงินกู-้ธนาคาร   XX    
 เงินกู-้บุคคล    XX    
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน   XXX  
 รวมหน้ีสินทั้งส้ิน   XXX  
ส่วนของผูถื้อหุ้น     
 ทุนตน้งวด    XX    
 บวก ก าไรขาดทุน  XX    
       XX                
 หกั  ถอนใชส่้วนตวั XX                  
 ทุนปลายงวด   XX XX                        
รวมหน้ีสินและส่วนของผูเ้ป็นหุ่นส่วน   XXX  

(ตารางท่ี  10) 
 
การปิดบัญชี 
 การปิดบญัชี คือ การท าใหต้วัเลขในบญัชีตรงกบัความเป็นจริง บญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
จะถูกปิดยอดคงเหลือ โอนไปบญัชีก าไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบญัชีก าไรขาดทุนจะโอนไป
ยงับญัชีทุนพร้อม ๆ กบัยอดคงเหลือของบญัชี ถอนใชส่้วนตวั  กิจการสามารถพิสูจน์ความถูกตอ้ง
ของยอดคงเหลือจากบญัชีแยกประเภทไดโ้ดยการท างบทดลอง หลงัปิดบญัชี 
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ขั้นตอน รายการ การบนัทึกบญัชี เดบิต เครดิต 
1. ปิดบญัชีรายไดค้่าบริการ และรายไดอ่ื้น ๆ 

เขา้บญัชีก าไรขาดทุน 
Dr. รายไดค้่าบริการ 
       รายไดอ่ื้น ๆ  
      Cr. ก าไรขาดทุน 

XX 
XX 

 
 

XX 

2. ปิดบญัชีค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เขา้บญัชีก าไร
ขาดทุน 

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

XX 
 

 
XX 

3. ปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้บญัชีทุน 
 

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

XX 
 
 

XX 

 
XX 

 
 

XX 

4. ปิดบญัชีถอนใชส่้วนตวัเขา้บญัชีทุน Dr. ทุน………… 
Cr. ถอนใช ้              
ส่วนตวั 

xx  
xx 

(ตารางท่ี 11) 
 

งบทดลองหลงัปิดบัญชี 

 งบทดลองหลงัปิดบญัชี (Post - closing  trial  balance)  คือ  งบทดลองท่ีท าข้ึนหลงัจากท่ี

กิจการปิดบญัชีเรียบร้อยแลว้  ประกอบไปดว้ย 

 1.  สินทรัพย ์

 2. หน้ีสิน 

 3. ส่วนของเจา้ของ 

 

ประเภทของรายงานภาษีมูลค่าเพิม่ 

 1. รายงานภาษีขาย 

 เป็นแบบรายงานท่ีก าหนดใหผู้ป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท าข้ึนมาเพื่อประโยชน์ในการ

บนัทึกกจ านวนภาษีขายของกิจการท่ีไดเ้รียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากลูกคา้ในแต่ละเดือนภาษีภาษี

ขายท่ีเกิดข้ึนในเดือนใด ก็เป็นภาษีขายของเดือนนั้น โดยพิจารณาไดจ้ากวนัท่ีท่ีปรากฏในส าเนา
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ใบก ากบัภาษีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนออกใหแ้ก่ลูกคา้ แบบของรายงานภาษีขายมีลกัษณะคลา้ย

กบับญัชีแยกประเภทรายไดจ้ากการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัชีเพียงแต่มีช่อง 

“จ านวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม” เพิ่มข้ึนอีกช่องหน่ึง 

 รายงานส าคญัท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียน ตอ้งน าไปลงจ านวนภาษีขายในรายงานภาษี

ขายท าใหย้อดภาษีขายแต่ละเดือนท่ีรายการเกิดข้ึนเพิ่มข้ึนสูง 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) การลดราคาสินคา้หรือค่าบริการซ่ึงผดิขอ้ก าหนดท่ีตกลงกนั 

 (10) หน้ีสูญ ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามกฎหมาย 

หมายเหตุ 

 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 
     

ช ื ่

ใบก ากบัภาษี ช่ือผูซ้ื้อ
สินคา้/

ผูรั้บบริการ 

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษีอากรของผูซ้ื้อ
สินคา้/ ผูรั้บบริการ 

สถานประกอบการ 
มูลค่าสินคา้ 
หรือบริการ 

จ านวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

วนั 
เดือน ปี 

เล่มท่ี 
เลขท่ี 

ส านกังาน
ใหญ่ 

สาขา 

          

(ตารางท่ี 12) 

 รูปแบบรายงานภาษีขาย 

 1. ช่อง “วนั เดือน ปี” ใหก้รอกวนั เดือน ปี ของใบก ากบัภาษียกเวน้ 

  (1) การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการบางกรณี ใหก้รอก วนั เดือน ปี ของใบส าคญั 

  (2) การส่งออกสินคา้ ใหก้รอกวนัท่ีช าระอากรขาออก หรือวนัท่ีกรมศุลกากรออกใบ

ขนสินคา้ ขาออก ฯลฯ แลว้แต่กรณี 

 2. ช่อง “เล่มท่ี/เลขท่ี” ใหก้รอกเลขท่ีของใบก ากบัภาษี และเล่มท่ี ถา้มี ยกเวน้ 

  (1) ใบก ากบัภาษีท่ีออกโดยเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงิน ให้กรอกเลขท่ี และเลขรหัส

เคร่ืองบนัทึกการเก็บเงินท่ีกรมสรรพากรก าหนด โดยเพิ่มช่องอีกหน่ึงช่องก็ได ้

  (2) การขายสินคา้หรือใหบ้ริการบางกรณี ใหก้รอกเล่มท่ี/เลขท่ีใบส าคญั 

  (3) การส่งออกสินคา้ ใหก้รอกเลขท่ีใบขนสินคา้ขาออก ฯลฯ 

 3. กรณีไม่สามารถกรอกช่ือผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 

  (1) การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการบางกรณี ใหก้รอกรายการตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

เช่น สินคา้ขาดจากรายงาน หรือส่งออกสินคา้ ฯลฯ 
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  (2) การลงรายการโดยใชห้ลกัฐานรายงานสรุปการขายประจ าวนั ให้กรอก “รายงาน

สรุปการขายประจ าวนั” 

  (3) การขายน ้ามนัเช้ือเพลิงผา่นมิเตอร์หวัจ่าย ใหก้รอก “รายงานแสดงรายละเอียดการ

ขายน ้ามนั” 

  (4) กรณีอ่ืน ๆ เช่น ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ใหก้รอก “ขายสินคา้หรือใหบ้ริการ” 

  4. ช่อง “เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูซ้ื้อสินคา้/ผูรั้บบริการ” ใหก้รอกโดยระบุเลข

ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนตามท่ี

ปรากฏในใบก ากบัภาษีตามมาตรา 86/4 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 ในช่องดงักล่าวเพื่อแสดงวา่เป็นช่องของส 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 ้โดยรายการท่ีแสดงวา่เป็น

ส านกังานใหญ่จะตอ้งใชเ้ลข 0 จ านวนห้าหลกัแทน (00000)และรายการของสาขาท่ี จะตอ้งใชเ้ลข

จ านวนห้าหลกัตรงตามท่ีปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ซ่ึงระบุว่าเป็นสาขาท่ี .. 

แทน เช่น กรณีสาขาท่ี 1 ใหร้ะบุเลขหา้หลกัเป็น “00001”  

  6. ให้ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจดัท ารายงานภาษีขายโดยมีขอ้ความตาม

แบบรายงานน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
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 2. รายงานภาษีซ้ือ 

 เป็นแบบรายงานท่ีก าหนดให้ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท าข้ึนมาเพื่อประโยชน์ใน 

การบนทุกจ านวนภาษีซ้ือของกิจการ ท่ีถูกผูป้ระกอบการจดทะเบียนรายอ่ืนเรียกเก็บหรือพึงถูก

เรียกเก็บในแต่ละเดือนภาษี ภาษีซ้ือเกิดข้ึนในเดือนใด ก็เป็นภาษีของเดือนนั้นโดยพิจารณาไดจ้าก

วนัทีท่ีปรากฏในใบก ากบัภาษีท่ีไดรั้บจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ภาษีซ้ือท่ีเกิดข้ึนในเดือนใดแต่

มิไดน้ าไปลงรายการในรายงานภาษีซ้ือของเดือนนั้น เพราะมีเหตุจ าเป็นตามท่ีอธิบดีก าหนดใหมี้

สิทธิน าไปลงรายงานภาษีซ้ือของเดือนหลงัจากนั้นได ้แต่ตอ้งไม่เกิน 6 เดือนนบัแต่เดือนถดัจาก

เดือนท่ีไดมี้การออกใบก ากบัภาษีรายงานภาษีซ้ือเป็นแบบรายงานท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนตอ้ง

จดัท าข้ึนมาใหม่และสามารถลงรายการภาษีซ้ือเฉพาะรายการซ้ือท่ีมีหลกัฐานใบก ากบัภาษี หรือใบ

เพิ่มหนีใบลดหน้ีหรือใบเสร็จรับเงินอ่ืนใดตามท่ีก าหนดโดยกฎหมาย การลงรายการเพิ่มยอดภาษี

ซ้ือ ไดแ้ก่ ภาษีซ้ือท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก 

 (1) การซ้ือหรือการน าเขา้สินคา้หรือวตัถุดิบ 

 (2) การซ้ือหรือเช่าซ้ือหรือน าเขา้ทรัพยสิ์น 

 (3) การรับฝากขายสินคา้ 

 (4) การรับบริการหรือการจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

 (5) การเพิ่มราคาสินคา้หรือค่าบริการ 

 (6) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนน าส่งตามแบบแสดงรายการ ภ.พ.36

เน่ืองจากจ่ายค่าบริการท่ีไดใ้ห้บริการในต่างประเทศและไดมี้การใช้บริการนั้นในราชอาณาจกัร

หรือรับโอน สินคา้หรือบริการท่ีเคยได้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 0 ส าหรับการลง

รายการเพื่อลดยอดภาษีซ้ือในรายงานภาษีซ้ือไดล้ดลง ไดแ้ก่ ภาษีซ้ืออนัเน่ืองมาจาก 

 - การส่งคืนสินคา้หรือยกเลิกสัญญาการใหบ้ริการ 

 - การลดราคาสินคา้หรือค่าบริการท่ีผดิขอ้ก าหนดท่ีตกลงกนั 

หมายเหตุ 

 1.ผูป้ระกอบการจะตอ้งน าเฉพาะใบก ากบัภาษีเตม็รูปท่ีไดรั้บมาลงในรายงานภาษีซ้ือแม้

เป็นใบก ากบัภาษีเตม็รูปท่ีตอ้งหา้มหกัจากภาษีขาย แต่ผูป้ระกอบการจะตอ้งหมายเหตุในใบก ากบั

ภาษีซ้ือท่ีตอ้งหา้มหกัจากภาษีขาย หรือลงคนละช่อง หรือคนละเล่มกบัใบก ากบัภาษีซ้ือท่ีหกัจาก

ภาษีขายได ้
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 2. ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีท่ีไดรั้บมาตอ้งลงในรายการภาษีซ้ือ ใบเพิ่มหน้ีใหบ้วกใน

รายงานภาษีขาย ส่วนใบลดหน้ีน าไปหกัออกจากรายงานภาษีซ้ือ 

 

รายงานภาษีซ้ือ 

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

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

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

ช ื ่

ล าดบั 
ท่ี 

ใบก ากบัภาษี ช่ือผูข้าย
สินคา้/ผู ้
ใหบ้ริการ 

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษีอากรของผูข้าย
สินคา้/ ผูใ้หบ้ริการ 

สถานประกอบการ 
มูลค่าสินคา้ 
หรือบริการ 

จ านวนเงิน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

วนั 
เดือน ปี 

เล่มท่ี 
เลขท่ี 

ส านกังาน
ใหญ่ 

สาขา 

 

          

(ตารางท่ี 13) 

 

 รูปแบบรายงานภาษีซ้ือ 

  1. ช่อง “ล าดบัท่ี” ให้กรอกล าดบัท่ีของใบก ากบัภาษีท่ีผูป้ระกอบการไดจ้ดัเรียงล าดบัข้ึน

ใหม่  

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

 3. ช่อง “เล่มท่ี/เลขท่ี” ใหก้รอกเลขท่ีของใบก ากบัภาษี และเล่มท่ี ถา้มี  

 4. ใบก ากบัภาษี หมายความรวมถึง ใบเพิ่มหน้ี ใบลดหน้ี ใบเสร็จรับเงินท่ีส่วนราชการ

ออกให้ในการขายทอดตลาดหรือ ขายโดยวิธีอ่ืนตามมาตรา 83/5 และใบเสร็จรับเงินของ

กรมสรรพากร ของกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนท่ี เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 5 ช่อง “เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้/ผูใ้ห้บริการ” ให้กรอกโดยระบุเลข

ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของ ผูข้ายสินคา้หรือผูรั้บบริการตามท่ีปรากฏในใบก ากบัภาษีตามมาตรา 
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86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตาม มาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่ง

ประมวลรัษฎากร ท่ีออกโดยผูข้ายสินคา้หรือผูรั้บบริการ แลว้แต่กรณี  

 6. ช่อง “สถานประกอบการ”  

  (1) ให้กรอกโดยระบุสถานประกอบการของผูข้ายสินค้าหรือผูใ้ห้บริการท่ีเป็น

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามท่ีปรากฏในใบก ากับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่ง

ประมวลรัษฎากร ใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ีตามมาตรา 86/9 และมาตรา 86/10 แห่งประมวล

รัษฎากร ท่ีออกโดยผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการนั้น แลว้แต่กรณี  

  (2) ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นส านกังานใหญ่ จะใส่เคร่ืองหมายหรือเลข 0 จ านวน

เท่าใด ในช่องดงักล่าวเพื่อแสดง วา่เป็นช่องของส านกังานใหญ่ก็ได ้เช่น ใส่เคร่ืองหมาย “” หรือ

เคร่ืองหมาย “” หรือใส่เลข “0” “00000” ในช่อง ส านกังานใหญ่ ก็ได ้ 

  (3) ช่องสถานประกอบการท่ีเป็นสาขา จะใส่เลขท่ีสาขาโดยจะมีเลข 0 จ านวนเท่าใด

น าหนา้ หรือไม่มีเลข 0 น าหนา้ก็ได ้เช่น “1” “01” หรือ “00001” ก็ได ้ 

  * (4) ช่องรายการขอ้ความสถานประกอบการจะระบุรายการเฉพาะรายการ สถาน

ประกอบการ โดยไม่แยกเป็นช่องรายการ ส านกังานใหญ่และสาขา ก็ได ้โดยรายการท่ีแสดงว่า

เป็นส านกังานใหญ่จะตอ้งใชเ้ลข 0 จ านวนห้าหลกัแทน (00000) และ รายการของสาขาท่ี จะตอ้ง

ใชเ้ลขจ านวนห้าหลกัตรงตามท่ีปรากฏในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ซ่ึงระบุวา่เป็น สาขา

ท่ี .. แทน เช่น กรณีสาขาท่ี 1 ใหร้ะบุเลขหา้หลกัเป็น “00001” ดงัน 

 7. ให้ผูป้ระกอบการจดทะเบียนจดัท ารายงานภาษีซ้ือโดยมีขอ้ความตามแบบรายงานน้ี

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.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 ้
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 การลงรายการในรายงาน 

 การลงรายการในรายงาน ให้ลงภายใน 3 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีได้มาหรือจ าหน่าย

ออกไปซ่ึงสินคา้หรือบริการนั้น ดงัน้ี 

 (1) การลงรายการในรายงานภาษีขาย ให้ลงรายการส าหรับการขายสินค้าและการ

ใหบ้ริการทุกกรณี โดยใหถื้อมูลค่าของสินคา้หรือบริการตามราคาตลาดในวนัท่ีความรับผิดในการ

เสียภาษีเกิดข้ึน 

  ส าหรับกรณีท่ีผูป้ระกอบการจดทะเบียนไดอ้อกใบก ากบัภาษีอย่างย่อให้ลงรายการ

เฉพาะมูลค่า ทั้งหมดต่อวนัท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บซ่ึงเกิดจากใบก ากบัภาษีอย่างยอ่นั้น โดยไม่ตอ้ง

ระบุรายการสินคา้ โดยให้หมายเหตุวา่มูลค่าทั้งหมดดงักล่าวเกิดจากใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ล 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 และใหมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบจดัการแปลงขอ้มูลจากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เป็นรายการของรายงานท่ีตอ้งจดัท า 

 

ภ.พ. 30 

 ภ.พ. 30 คือ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร  

  

ผู้มีหน้าทีย่ื่นแบบ ภ.พ.30 

 แบบ ภ.พ.30 น้ี  เ ป็นแบบแสดงรายการส าหรับผู ้ประกอบการซ่ึง  จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ และเป็นผูป้ระกอบการท่ีตอ้งเสียภาษีโดยค านวณ จากภาษีขายหกัดว้ยภาษีซ้ือ

ในแต่ละเดือนภาษี ทั้งน้ี ไม่ว่าผูป้ระกอบการนั้นจะ ประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะ

https://www.lntaccount.com/p/blog-page_19.html
https://www.lntaccount.com/p/blog-page_19.html
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บุคคล ห้างหุ้นส่วนสามญั กองมรดก บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล องคก์ารของรัฐบาล หรือ

นิติบุคคล ในรูปแบบใด ก็ตาม ใช้ยื่นแสดงรายการเป็นรายเดือนภาษี ผูป้ระกอบการท่ีมีสถาน

ประกอบการหลายแห่ง และมีความประสงคจ์ะขอยื่นแบบ ภ.พ.30 และช าระภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกนั 

ก็ท  าไดโ้ดยตอ้งขออนุมติัต่อกรมสรรพากรก่อน และเม่ือไดรั้บอนุมติัจากกรมสรรพากรแลว้ จึงจะ

ยืน่แบบและช าระภาษีรวมกนัได ้ในกรณีน้ีใหผู้ป้ระกอบการยืน่แบบ ภ.พ.30 เพียงฉบบัเดียวพร้อม

กบัใบแนบกรมสรรพากรก าหนด 

  

ก าหนดเวลา สถานทีย่ื่นแบบและช าระภาษี 

 ใหผู้ป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยืน่แบบ ภ.พ.30 พร้อมกบั ช าระภาษี (ถา้มี) 

เป็นรายเดือนภาษีทุกเดือน ไม่วา่จะไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ ในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็

ตาม ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป ณ สถานท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ ณ 

  1.1 ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่

  1.2 ส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 - 5 ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีขาย

สินคา้หรือใหบ้ริการท่ีตอ้งเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 2. นอกเขตกรุงเทพมหานคร ใหย้ืน่ ณ 

  2.1 ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีสาขาในทอ้งท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่

  2.2 ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา หรือส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี ท้องท่ีท่ี

โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู ่ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีขายสินคา้ หรือให้บริการท่ี

ตอ้งเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 

  



 
 

บทที ่ 4 

 

ผลการด าเนินงาน 

 
 จากการท่ีไดด้ าเนินงาน โครงการการศึกษาการจดัท าบญัชีของธุรกิจประเภทบริการ  ได้

มีการด าเนินการบริการ บนัทึกและเก็บขอ้มูลทางบญัชีเก่ียวกบัรายการคา้ ซ่ึงมีผลการด าเนินงาน

ดงัต่อไปน้ี 

4.1  เอกสารจดัตั้งบริษทั 

 4.2  เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 4.3  ใบ ภ.พ. 20 

 4.4  โครงสร้างบริษทั 

 4.5  แผนท่ีตั้งบริษทั 

 4.6  โลโกบ้ริษทั 

 4.7  แคตตาล็อคบริการ 

 4.8  สมุดรายวนัต่าง ๆ 

 4.9  บญัชีแยกประเภท 

 4.10  งบทดลอง 

 4.11  รายการปรับปรุง 

 4.12  การปิดบญัชี 

 4.13  กระดาษท าการ 

 4.14  งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

 4.15  รายงานภาษีซ้ือ 

 4.16  รายงานภาษีขาย 

                4.17  ใบ ภ.พ.30 
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โครงสร้างบริษัท 

 

 
 
 

 
 

                                                    ประธานบริษทั 

                                                      (นางสาวตวงลกัษณ์  โพธิมา) 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน                                                               ผูจ้ดัการฝ่ายบริการ  
(นางสาวธญัยชนก  ปรีหะจินดา)                                                           (นางสาวโพนทอง สถาน) 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

         ฝ่ายบญัชี                                                 ฝ่ายการเงิน                                        ฝ่ายบริการ 

(นางสาวไอย ู จนัทรา)                           (นางสาวฮเยจิน  มาลีน)                        (นางไอรีน  แบจิน) 
  

แผนผงัองค์กรบริษัท โฮมสปา จ ากดั  
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แผนทีต่ั้งบริษัท โฮมสปา จ ากดั 
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โลโก้ของบริษัท 
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บทที ่ 5 

 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
             ในการจัดท าโครงการในคร้ังน้ีของสาขาบัญชีนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
นักศึกษาในการศึกษาและเพื่อให้เข้าใจถึงการจดัท าบัญชีตามวงจรบัญชีได้อย่างถูกต้องและ
ครบถว้น ซ่ึงท าใหน้กัศึกษาสามารถด าเนินโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้งการท าโครงการในคร้ังน้ีท าให้
นกัศึกษาเกิดความสามคัคีซ่ึงกนัและกนั รวมถึงการน ากระบวนการวธีิการและการแกไ้ขปัญหาต่าง 
ๆ ไปใชใ้นการด าเนินงาน ซ้ึงบริษทัของเราไดจ้ดัตั้งข้ึนโดยใชช่ื้อวา่ บริษทั โคซิอ้ิง จ  ากดั  โดยจะ
ให้บริการดา้นท่ีพกัแรมและบริการดา้นอาหาร ระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นระยะเวลา 2 เดือน 
คือ เดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายน พ.ศ.2562 ซ่ึงอุปสรรคในการจดัท าโครงการมีจ านวนมาก
และมีรายละเอียดค่อนขา้งเยอะ ท าใหม้กัจะเกิดความผดิพลาดในการจดัท าเอกสารไดง่้าย ดงันั้นเรา
จึงหาวิธีการแกปั้ญหาดว้ยการจดัท าเอกสารให้ถูกตามขั้นตอนท่ีก าหนด และตรวจสอบเอกสารให้
มีความถูกตอ้งก่อนท าการพิมพ ์        
     การด าเนินงานโครงการท่ีใช้เวลาในการจดัท าเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ภาค
เรียนท่ี 1 จนถึงภาคเรียน 2 ผลในการด าเนินงานของ บริษทั โฮมสปา จ ากดั ในการด าเนินงานใน
เดือนสิงหาคมบริษทัของเรามีผลก าไรสุทธิ 428,196.21 บาท และในเดือนกนัยายนมีผลเป็นก าไร
สุทธิจ านวน 2,845,556.90 บาท ซ่ึงในการท างานสมาชิกทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการท างานกนัเป็น
อยา่งดี ท าใหโ้ครงการของกลุ่มประสบความส าเร็จ เสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดไว ้
 
5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
      5.2.1  ใชเ้วลาในการด าเนินงานมาก 
      5.2.2  ค่าใชจ่้ายในการท างานสูง 
      5.2.3  สมาชิกในกลุ่มขาดความเขา้ใจในการปฏิบติั 
       5.2.4  มีอุปกรณ์ค่อนขา้งนอ้ยในการด าเนินท างาน 
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5.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
       5.3.1  จดัเวลาในการท างานใหถู้กตอ้ง 
          5.3.2  พยายามลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น 
           5.3.3  ศึกษาและท าความเขา้ใจในการปฏิบติั 
           
5.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการจัดท าโครงการ 

   5.4.1  นกัศึกษามีความสามคัคีมากข้ึนและมีความรับผดิชอบต่อตนเองมากข้ึน   
   5.4.2  นกัศึกษาไดรู้้จกัการวางแผนในการด าเนินงานได ้
   5.4.3  นกัศึกษาไดรู้้วธีิจดัตั้งบริษทัได ้         
   5.4.4  นกัศึกษาไดรั้บความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัระบบบญัชีได ้
   5.4.5  นกัศึกษามีความรู้ความสามารถในการจดัท าบญัชีได ้

 
   
5.5  ข้อเสนอแนะ 
  5.5.1  ควรแบ่งเวลาในการจดัท าโครงการใหเ้หมาะสม 
  5.5.2  ควรตรวจสอบเอกสารใหค้รบถว้นและถูกตอ้งก่อนจดัท าเอกสาร 
  5.5.3  ควรมีการตรวจสอบและส ารองขอ้มูลในการด าเนินงานทุกคร้ัง 
   5.5.4  สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งศึกษาขั้นตอนและวธีิการในการจดัท าโครงการ 
   5.5.5   สมาชิกในกลุ่มตอ้งร่วมมือกนัเตรียมอุปกรณ์ในการจดัท าโครงการใหพ้ร้อม 
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ค่าใช้จ่ายในการเนินงาน 

 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณทีเ่สนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินงานจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 
1. ค่าหมึกพิมพ ์ 500 1. ค่าหมึกพิมพ ์ 200 
2. ค่าแฟ้ม        200 2. ค่าแฟ้ม 390 
3. ค่าเขา้เล่ม 200 3. ค่าเขา้เล่ม 200 
4. ค่าแผน่ CD + กล่อง CD 40 4. ค่าแผน่ CD + กล่อง CD 100 
5. ค่ากระดาษ A4 400 5. ค่ากระดาษ A4        300 
6. ค่าปร้ินงาน 500 6. ค่าปร้ินงาน        300 
7. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 1,000 7. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 500 
รวม 2,840 รวม 1,990 

 

สรุป ค่าใชจ่้ายตามการด าเนินงานจริงต ่ากวา่ท่ีเสนอ จ านวน 850 บาท 
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รูปขณะปฏิบัติงาน 

 

 
ขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 



 

 

 

 

 

หาขอ้ในการท าโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 



 

 

 

ประวตัิคณะผู้จัดท า 
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