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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
ตามที่คณะผูจ้ ดั ทําปฏิบตั ิงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริ ษทั มีทวีการบัญชีและกฎหมาย
จํากัด ในตําแหน่ ง ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี ได้รับมอบหมายให้จดั ทํารายงานภาษีซ้ื อ-ภาษีขาย การยื่น
แบบภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต และการบันทึกรายการบัญชี ต่างๆ เช่ น บันทึกบัญชี ซ้ื อ
สิ นค้า บันทึกบัญชีขายสิ นค้า และบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย ในช่วงแรกปฏิบตั ิงานได้ล่าช้า เนื่องจากขาด
ทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ดัง นั้นคณะผูจ้ ดั ทํา จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาและจัดทํา โครงงานเรื่ อง “ขั้นตอนการบันทึ ก
รายการบัญ ชี ด้ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางบัญ ชี Formula SmartBiz” เพื่ อ ให้ บุ ค คลที่ ส นใจและ
นักศึกษาสหกิจรุ่ นต่อไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดทําบัญชี
1.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี Formula SmartBiz
1.2.3 เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานสําหรับนักศึกษาสหกิจรุ่ นต่อไปหรื อบุคคลที่สนใจ
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการจัดทําบัญชี
1.3.2 ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี Formula SmartBiz
1.3.3 ปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่บริ ษทั มีทวีการบัญชีและกฎหมาย จํากัด ระหว่างวันที่ 14
พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม 2562
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 มีความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทําบัญชี
1.4.2 มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี Formula SmartBiz
1.4.3 เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจรุ่ นต่อไปและบุคคลที่สนใจ

2

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 องค์ ประกอบของงบการเงิน
องค์ประกอบของงบการเงิน คือ ประเภทของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชี ที่แสดงไว้ใน
งบการเงินตามลักษณะเชิงเศรษฐกิจของรายการและเหตุการณ์น้ นั ๆ โดยแยกประเภทได้ดงั นี้
2.1.1 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับฐานะทางการเงินของกิจการได้แก่
1. สิ นทรัพย์ (Assetsc) หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิ จการ ทรัพยากร
ดังกล่าวเป็ นผลของเหตุการณ์ในอดีตและกิจการจะต้องได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากร
นั้นในอนาคต เช่น เงินสด ลูกหนี้ สิ นค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เป็ นต้น
2. หนี้ สิน (Liabilities) หมายถึง พันธะผูกพันในปั จจุบนั ของกิ จการ พันธะผูกพันนั้น
เกิดขึ้นแล้วในอดีต และในอนาคตกิจการจะต้องชําระพันธะผูกพันนั้นให้หมดไป ซึ่ งการชําระภาระ
ผูกพันนั้นคาดว่าจะส่ งผลให้กิจการสู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น เจ้าหนี้ เงินกูย้ มื
จากธนาคาร เป็ นต้น
3. ส่ วนของเจ้า ของ (Owner’s Equity) ส่ วนได้เสี ย คงเหลื อในสิ นทรั พ ย์ข องกิ จ การ
หลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้ นออกแล้ว หรื ออาจเรี ยกอีกอย่างว่า สิ นทรัพย์สุทธิ (Net Assets)
2.1.2 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการดําเนินงาน ได้แก่
1. รายได้ หมายถึ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย์ หรื อ การลดลงของหนี้ สิ น ในรอบ
ระยะเวลาบัญชี ซึ่ งจะมีผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผูล้ งทุนใน
ส่ วนของเจ้าของ เช่น รายได้จากการขาย รายได้ค่าบริ การ รายได้ดอกเบี้ย
รายการกําไร (Gains) หมายถึ ง รายการที่เป็ นไปตามคํานิ ยามของรายได้ และอาจเกิด
จากกิจกรรมปกติของกิจการหรื อไม่ก็ได้ เช่น รายการกําไรจากการขายที่ดิน เป็ นต้น
2. ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง การลดลงของสิ นทรัพย์ หรื อการเพิ่มขึ้นของหนี้ สิน
ในรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแบ่งปั นส่ วนทุนให้กบั ผูส้ ่ วนร่ วมในส่ วนของเจ้าของ เช่น
ต้นทุนขาย เงินเดือนพนักงาน เป็ นต้น
รายการขาดทุน หมายถึ ง รายการที่เป็ นไปตามคํานิ ยามของค่าใช้จ่ายและอาจเกิดจาก
กิจกรรมตามปกติหรื อไม่ก็ตาม เช่น รายการขาดทุนจากการขายเงิ นลงทุน รายการขาดทุนจากนํ้า
ท่วม เป็ นต้น
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2.2 วัฏจักรบัญชี (Accounting cycle)
วัฏ จัก รทางการบัญชี คื อลํา ดับ ขั้นตอนทางการบัญชี เริ่ ม จากการบันทึ ก รายการบัญ ชี ที่
เกิดขึ้นจนถึงการจัดทํางบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ ซึ่ งเหมือนกันในแต่ละรอบบัญชี โดยมี
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. วิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้น
2. บันทึกรายการค้าในสมุดขั้นต้น
3. ผ่านรายการจากสมุดขั้นต้นไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไป (General Ledger)
4. หายอดคงเหลือและจัดทํางบทดลองก่อนปรับปรุ ง (Unadjusted Trial Balance)
5. บันทึกรายการปรับปรุ งในสมุดรายวันทัว่ ไป (Adjusting Entries)
6. ผ่านรายการปรับปรุ งไปยังบัญชีแยกประเภท (Posting Entries)
7. จัดทํางบทดลองหลังปรับปรุ ง (Adjustted Trial Balance)
8. จัดทํากระดาษทําการ (Working Paper)
9. จัดทํางบการเงิน
10. บันทึกการปิ ดบัญชีในสมุดรายวันทัว่ ไปแล้วผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท
11. หายอดคงเหลือยกไปและยอดคงเหลือยกมา (Balancing)
12. จัดทํางบทดลองหลังรายการปิ ดบัญชี (Post Closing Trial Balancing)
13. เปิ ดบัญชี (Opening Entries)
14. กลับรายการปรับปรุ ง (Reversing Entries)
2.3 วิธีการเสี ยภาษีเงินได้ นิติบุคคล
การเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร มี
กําหนดเวลา 150 วัน นับแต่วนั สุ ดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะสําหรับบริ ษทั หรื อห้าง
หุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับปี ปฏิทิน วันสุ ดท้ายของกําหนดเวลายืน่ แบบแสดง
รายการด้วยกระดาษ จะตรงกับวันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เนื่ องจากตรงกับวันหยุดราชการ จึง
เลื่อนเป็ นวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 แต่สําหรับท่านที่ยนื่ แบบและชําระภาษีผา่ นอินเทอร์ เน็ต จะ
ได้รับสิ ทธิ พิเศษให้ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบและชําระภาษีออกไปอีก 8 วันนับแต่วนั สุ ดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 เนื่ องจากตรงกับวันหยุดราชการ จึง
เลื่อนเป็ นวันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2558 วิธีการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลมี 4 วิธี ดังนี้คือ
1. การเสี ยภาษีโดยถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย
2. การเสี ยภาษีโดยยืน่ รายการประเมินตนเอง (Self-assessment)
3. การเสี ยภาษีโดยเจ้าพนักงานประเมินเรี ยกเก็บ (Authoritative Assessment)
4. การเสี ยภาษีเงินได้แทนให้โดยโรงงานยาสู บ
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2.4 การเสี ยภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย
1. การบันทึกบัญชี เมื่อกิจการจ่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย สําหรับผูจ้ ่ายเงิ นที่มีหน้าที่หกั ณ ที่จ่าย
ซึ่ งจะต้องนําส่ งกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป การบันทึกบัญชีเมื่อกิจการได้มีการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย
2. การหักภาษี ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 69 ทวิ กําหนดว่า ภายใต้บงั คับมาตรา 70 ถ้ารั ฐบาล
เทศบาล สุ ขาภิบาลองค์การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น เป็ นผูจ้ ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40
ให้กบั บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลใดให้คาํ นวณหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1
3. การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 69 ตรี กําหนดว่าให้บุคคล ห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั สมาคม
หรื อคณะบุคคลผูจ้ ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) เฉพาะที่จ่ายให้กบั บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วน
นิติบุคคลซึ่ งขายอสังหาริ มทรัพย์
4. การหักภาษี ณ ที่ จ่ายตามมาตรา 50 มาตรา 3 เตรส และ มาตรา 70 เช่ น เงิ นเดื อน ค่า
นายหน้า ดอกเบี้ย เงินปั นผล ค่าเช่า วิชาชีพอิสระ เป็ นต้น
2.5 ภาษีมูลค่ าเพิม่
1. หลักการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการที่อยูใ่ นข้อบังคับต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่
- การขายสิ นค้าในราชอาณาจักรโดยผูป้ ระกอบการ
- การขายบริ การในราชอาณาจักรโดยผูป้ ระกอบการ
- การนําเข้าสิ นค้าโดยผูน้ าํ เข้า
2. การขายสิ นค้าหรื อให้บริ การที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
- ยกเว้นแบบไม่เด็ดขาด
- ยกเว้นแบบเด็ดขาด
- ยกเว้นสําหรับการนําเข้าสิ นค้า
- ยกเว้นสําหรับการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การที่มีรายรับไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี
(ธุ รกิจขนาดย่อม)
3. ความรับผิดชอบในการเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึ ง จุดที่ผปู ้ ระกอบการถูกกําหนดโดย
กฎหมายว่ามี ภาระภาษี ที่เกิ ดขึ้นแล้วและเป็ นจุดที่ ก่อให้เกิ ดสิ ทธิ บางอย่างของผูป้ ระกอบการจด
ทะเบียน
2.6 ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับโปรแกรมสํ าเร็จรูปเพือ่ งานทางการบัญชี
2.6.1 ระบบบัญชีมีความสําคัญอย่างไร
ระบบบัญชี เป็ นระบบที่ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแปลงหรื อประมวลผลข้อมูลทางการเงิ น
(Financial Data) ให้เป็ นสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการตัดสิ นใจต่อผูใ้ ช้ โดยนํานโยบายทรัพยากร
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มนุ ษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประกอบกันโดยเน้นการใช้ประโยชน์ทางการบัญชี ที่เกิ ดขึ้น
จากการดําเนิ นธุ รกิจ และมีความสําคัญต่อการดําเนิ นธุ รกิจเพื่อการเก็บบันทึกรายการที่เกิ ดขึ้นของ
ธุ รกิ จการประมวลผลข้อมูลให้ได้ส ารสนเทศที่ มี ประโยชน์ ต่อการวางแผน การสั่งการและการ
ควบคุม การควบคุมสิ นทรัพย์ (รวมถึงสารสนเทศ) ของธุ รกิจให้มนั่ ใจว่า ข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้อง
และเชื่อถือได้ผอู ้ อกแบบต้องเข้าใจระบบบัญชีตอ้ งเข้าใจตั้งแต่เริ่ มมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ ระบบว่ามี
ขั้นตอนการทํางานในระบบคอมพิวเตอร์ อย่างไร การประมวลผลข้อมูลไปเป็ นสารสนเทศ เพื่อ
บริ หารและ ความน่าเชื่อถือของสารสนเทศที่ได้วา่ ถูกต้องหรื อไม่อย่างไร
2.6.2 ความสําคัญของโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานทางการบัญชี
การจัดทําบัญชี เริ่ มจากการทําบัญชี ดว้ ยมือจนมาถึ งการทําบัญชี ดว้ ยโปแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อ
งานทางการบัญชี การใช้โปรแกรมสํา เร็ จรู ป เพื่ องานทางการบัญชี ข้อมู ล เข้า จะเป็ นรายการค้า
เหมื อ นเดิ ม แต่ จ ะต้อ งคี ย ์ข ้อ มู ล เข้า เพื่ อ ลงบัญ ชี ต ามหลัก การบัญ ชี คู่ ล งในสมุ ด รายวัน และใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทําการประมวลผล การประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็ จรู ปจะทําการผ่านบัญชี
และหายอดคงเหลือของบัญชี ข้อมูลออกคือ ยอดคงเหลือในบัญชี แยกประเภท จัดทํางบการเงินคือ
งบแสดงฐานะทางการเงิน(งบดุล) งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด
การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานทางการบัญชี ขั้นตอนงานยังคงเหมือนเดิม แต่การทํางาน
จะทําได้รวดเร็ ว ถูกต้องกว่าการใช้มือคนทํา การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานทางการบัญชี ในการ
จัดทํางบการเงิน อาจเป็ นโปรแกรมใช้งานคนเดียว หรื อสามารถใช้ร่วมกันระหว่างผูใ้ ช้หลายคนที่
เรี ยกว่า ใช้งานแบบเครื อข่าย การเชื่ อมโยงภายในองค์กร เช่ น เมื่อเกิ ดรายการค้าเกี่ ยวกับการขาย
สิ นค้าเป็ นเงินเชื่อ โปรแกรมสามารถจัดทําใบส่ งสิ นค้า ใบกํากับสิ นค้า ใบเรี ยกเก็บเงิน และปรับยอด
สิ นค้าคงคลังได้โดยอัตโนมัติและบันทึกรายวันในสมุดรายวันและผ่านบัญชีไปสมุดแยกประเภทได้
ทันที การเชื่ อมต่อข้อมูลระหว่างองค์กร คือ การส่ งรับเอกสารทางการค้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
เช่น การที่ผซู ้ ้ือสิ นค้า จัดทําใบสั่งซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่ งใบสั่งซื้อนั้นผ่านระบบเครื อข่ายได้ทนั ที
2.6.3 การจัดทําสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี มีหลักการ 5 ขั้นตอนคือ
1. รวบรวมเอกสารรายการค้า การบันทึกรายการค้าจะมี เอกสารประกอบการบันทึ ก
รายการค้า การบันทึกรายการค้าซื้ อสิ นค้าเข้ามาเพื่อขาย เอกสารขั้นต้นคือใบขอสั่งซื้ อ ใบสั่งซื้ อ ใบ
รับสิ นค้า
และใบแจ้งหนี้ จากผูข้ าย ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบ จะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ครบถ้วนของเอกสารแต่ละฉบับ ก่อนที่จะนําข้อมูลที่มีอยูใ่ นเอกสารไปบันทึกรายการค้าลงในสมุด
รายวัน
2. บันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวัน การบันทึกรายการค้าลงสมุดรายวัน ซึ่ งสมุดราย
วันนี้ ได้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคื อ สมุ ดรายวันทัว่ ไป (General Journal) และสมุ ดรายวันเฉพาะ
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(Special Journal) โดยทําการวิเคราะห์และจัดประเภทของข้อมูลว่าอยูใ่ นกลุ่มของสิ นทรัพย์ หนี้สิน
ส่ วนของเจ้าของ รายได้ หรื อค่าใช้จ่าย โดยการใช้ผงั บัญชี (Chart of Accounts)
3. ผ่านรายการไปยังบัญชี แยกประเภท เป็ นการนําข้อมูลที่บนั ทึกในสมุดรายวันทัว่ ไป
และสมุดรายวันเฉพาะมาผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง สําหรับบัญชีแยกประเภทนี้
แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคื อบัญชี แยกประเภททัว่ ไป (General Ledger) และบัญชี แยกประเภทย่อย
(Subsidiary Ledger) โดยบัญชี แยกประเภททัว่ ไป เป็ นบัญชี คุมยอดของบัญชี ป ระเภท สิ นทรั พย์
หนี้สิน ส่ วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้ ดังนั้นยอดคงเหลือรวมในบัญชีแยกประเภททัว่ ไป จะต้อง
เท่ากับยอดคงเหลือรวมทุกบัญชี ของบัญชี แยกประเภทย่อยที่เกี่ ยวข้อง ส่ วนบัญชี แยกประเภทย่อย
ใช้บนั ทึกรายละเอียดของบัญชี แยกประเภททัว่ ไป เช่น บัญชี ลูกหนี้ ซ่ ึ งเป็ นบัญชี แยกประเภททัว่ ไป
จะไม่มีบญั ชีลูกหนี้รายตัวเป็ นบัญชีแยกประเภทย่อย เป็ นต้น
กิ จ การจะต้อ งทํา การกระทบยอดคงเหลื อ ในบัญ ชี แ ยกประเภททั่ว ไปเท่ า กับ ยอด
คงเหลือรวมในบัญชี แยกประเภทย่อยที่เกี่ยวข้องอยูต่ ลอดเวลา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกบัญชี
4. จัดทํางบทดลอง กิจการจะนํายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททัว่ ไปแต่ละบัญชีมา
จัดเรี ยงลําดับตามรหัสบัญชี ที่ระบุเอาไว้ในผังบัญชี โดยเริ่ มต้นจากกลุ่มของสิ นทรัพย์ และสิ้ นสุ ดที่
กลุ่มของค่าใช้จ่าย
งบทดลองนี้ แบ่งได้ 3 ประเภท คื องบทดลองก่ อนการปรั บปรุ ง งบทดลองหลังการ
ปรับปรุ ง และงบทดลองหลังปิ ดบัญชี กิจการทํางบทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าผลรวมที่บนั ทึกทางด้านเด
บิตเท่ากับผลรวมที่บนั ทึกทางด้านเครดิต
5. จัดทํารายงานการเงินแลพรายงานเพื่อบริ หาร เป็ นการนําเอางบทดลองมาจัดทํางบ
กําไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด และรายงานเพื่อการบริ หาร โดยแบ่งเป็ นรายงานที่เสนอผูใ้ ช้
ภายใน และรายงานที่เสนอผูใ้ ช้ภายนอก
2.7 ความรู้เกีย่ วกับใบกํากับภาษี
การขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การ หลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ใบเสร็ จรับเงิน ซึ่ งเป็ นใบรับที่
แสดงการรับชําระเงินหากเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะต้องมีใบกํากับภาษีมา
เกี่ ยวข้องนอกเหนื อจากใบเสร็ จรับเงิ น ลักษณะของใบกํากับภาษีจะต้องมีสาระสําคัญที่กฎหมาย
กําหนดไว้จึงจะถือว่าถูกต้อง สําหรับผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ จะใช้ใบกํากับภาษีกบั
ใบเสร็ จรับเงินในฉบับเดียวกันก็ได้
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สาระสําคัญและกฎหมายของใบกํากับภาษี สรุ ปได้ดงั นี้
รายการ

ใบกํากับภาษี
แบบเต็มรูป
(ตั ว อ ย่ า ง
ใบกํากับภาษี
แบบเต็มรู ป)

สาระสํ าคัญ

1. คําว่า "ใบกํากับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่ อ ที่ อยู่ แล ะ เล ขประ จํ า ตั ว ผู ้ เ สี ย ภาษี อาก ร ข อ ง
ผูป้ ระกอบการ จดทะเบียนที่ออกใบกํากับภาษี และในกรณี ที่
ตัวแทนเป็ นผูอ้ อกใบกํากับภาษีในนามของผูป้ ระกอบการจด
ทะเบี ย น ตามมาตรา 86 วรรคสี่ ห รื อมาตรา 86/2 หรื อผู ้
ทอดตลาดเป็ นผูอ้ อกใบกํากับภาษีในนามของผูป้ ระกอบการ
จดทะเบี ย น ตามมาตรา 86/3 ให้ ร ะบุ ช่ื อ ที่ อ ยู่ และเลข
ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
3. ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ือสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
4. หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของ
เล่ม (ถ้ามี)
5. ชื่ อ ชนิ ด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าหรื อของ
บริ การ
6. จํานวนภาษี มูล ค่า เพิ่ม ที่ ค าํ นวณจากมูล ค่า ของสิ นค้า หรื อ
ของบริ การ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสิ นค้าและหรื อของ
บริ การ
ให้ชดั แจ้ง
7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกํากับภาษี
8. ข้อความอื่นที่อธิ บดีกาํ หนด
ใบกํากับภาษี 1. คําว่า "ใบกํากับภาษีอย่างย่อ" ในที่ท่ีเห็นได้เด่นชัด
อย่ างย่ อ 2. ชื่ อ หรื อชื่ อ ย่ อ และเลขประจํา ตัว ผู ้เ สี ย ภาษี อ ากรของ
(ตั ว อ ย่ า ง ผูป้ ระกอบการจด ทะเบียนที่ออกใบกํากับภาษี
ใบกํากับภาษี 3. หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของ
เล่ม (ถ้ามี)
อย่างย่อ)
4. ชื่ อ ชนิ ด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าหรื อของ
บริ การ

กฎหมายอ้ างอิง
ตามประมวล
รัษฎากร
มาตรา 86/4

มาตรา 86/6
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รายการ

สาระสํ าคัญ

กฎหมายอ้ างอิง
ตามประมวล
รัษฎากร

5. ราคาสิ น ค้า หรื อ ราคาค่า บริ ก าร โดยต้อ งมี ข ้อ ความระบุ
ชัดเจนว่าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
6. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกํากับภาษี
7. ข้อความอื่นที่อธิ บดีกาํ หนด
มาตรา 86/6
ใบกํากับภาษี 1. คําว่า "ใบกํากับภาษีอย่างย่อ" ในที่ท่ีเห็นได้เด่นชัด
อย่ างย่ อ 2. ชื่ อ หรื อชื่ อ ย่ อ และเลขประจํา ตัว ผู ้เ สี ย ภาษี อ ากรของ
(ตั ว อ ย่ า ง ผูป้ ระกอบการจด ทะเบียนที่ออกใบกํากับภาษี
ใบกํา กับ ภาษี 3. หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของ
เล่ม (ถ้ามี)
อย่างย่อ)
4. ชื่ อ ชนิ ด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าหรื อของ
บริ การ
5. ราคาสิ น ค้า หรื อ ราคาค่า บริ ก าร โดยต้อ งมี ข ้อ ความระบุ
ชัดเจนว่าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
6. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกํากับภาษี
7. ข้อความอื่นที่อธิ บดีกาํ หนด
หมายเหตุ
ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบเสร็ จรับเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่วนราชการเป็ นผูอ้ อกถือเป็ น
ใบกํากับภาษี
ตารางที่ 2.1 สรุ ปใบกํากับภาษี
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
3.1.2 ที่ต้งั สถานประกอบการ

บริ ษทั มีทวีการบัญชีและกฎหมาย จํากัด
95/3-4 ซอยรัชดาภิเษก 25 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ 10600

รู ปภาพที่ 3.1 แผนทีต่ ้ งั สถานประกอบการ

3.2 ลักษณะการประกอบการ
บริ ษทั มี ทวีการบัญชี และกฎหมาย จํากัด ประกอบกิ จการรั บจัดทําบัญชี การจัดทําและ
นําส่ งประกันสังคม ให้คาํ ปรึ กษาและวางแผนด้านภาษี อากรทุ กประเภท การจัดทําและยื่นภาษี
ประจําเดื อน ทั้งภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงิ นได้นิติบุคคล รับจดทะเบียนบริ ษทั และห้าง
หุ ้ น ส่ ว น ประเภทธุ ร กิ จ บริ การ ธุ ร กิ จ ซื้ อ มาขายไป และธุ ร กิ จ ผลิ ต เป็ นต้น ซึ่ งมี ก ารติ ด ต่ อ
ประสานงานกันระหว่างผูท้ าํ บัญชีกบั ลูกค้า กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุ รกิจการค้ารวมถึงสํานักงาน
ประกันสังคม
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

นายวิศิษฎ์ ชยมงคล
ประธานบริษัท

นางพรทิพย์ ทองสนิท

น.ส.ฐิ ติรัตน์ พสิ ษฐ์นพกร

นางอรวรรณ เพ็งรอด

น.ส.นพรัตน์ ปานนอก

หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน

หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี

หัวหน้ าฝ่ ายทะเบียน/พนักงานบัญชี

หัวหน้ าฝ่ ายประสานงาน

นางนิภา กลํ่าเอม
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน/
พนักงานบัญชี

น.ส.ภามาศ กลํ่าเอม

น.ส.รุ่ งอรุ ณ ไชยวงศ์

พนักงานบัญชี

เจ้ าหน้ าที่ประกันสั งคม/พนักงานบัญชี

น.ส.วรรณรัตน์ นารถพลายพันธ์
พนักงานบัญชี

นักศึกษาสหกิจ

รู ปภาพที่ 3.2 แผนภูมิภาพแสดงรูปแบบโครงสร้ างการบริหารงานของบริษัท มีทวีการบัญชี และ
กฎหมาย จํากัด
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวปทิตตา ดอนเมืองพรม ตําแหน่ง ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี
นางสาววิชญาดา จิรังดา
ตําแหน่ง ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
1. คัดแยกและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
2. จัดทํารายงานภาษีซ้ือและรายงานภาษีขาย
3. บันทึกรายการบัญชีในโปรแกรมสําเร็ จรู ปบัญชี Formula SmartBiz
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4. กรอกแบบ ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53
5. ยืน่ แบบภาษี ภ.พ.30 ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53 ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
6. ยืน่ ประกันสังคม ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
7. ถ่ายเอกสาร สแกนเอกสาร และจัดเอกสารเข้าแฟ้ ม
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ – สกุล พนักงานที่ปรึ กษา
3.5.2 ตําแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา

นางสาวฐิติรัตน์ พสิ ษฐ์นพกร
หัวหน้าฝ่ ายบัญชี

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิ งหาคม 2562
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.7.1 กําหนดหัวข้อโครงการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับหมอบหมายในสถานประกอบการ พร้อมทั้งศึกษาหัวข้อที่เหมาะสมจาก
การปฏิบตั ิงานเพื่อใช้จดั ทําโครงงาน และเลือกหัวข้อโครงงาน
3.7.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลที่ตอ้ งการในการทําโครงงานโดยการสังเกต สอบถามพนักงานที่ปรึ กษาและ
บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น จัดประเภทและหมวดหมู่ของ
ข้อมูลให้อยูใ่ นหมวดหมู่เดียวกัน
3.7.3 วิเคราะห์ขอ้ มูล
ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อพิจารณาความเกี่ยวข้อง ทําการการจัดประเภทและหมวดหมู่ของ
ข้อมูล และวางแผนขั้นตอนในการทํางานต่างๆ เพื่อให้การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ
แบบแผนและตรงตามเวลาที่ได้กาํ หนดไว้ ซึ่ งทําให้งานนั้นดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและตรง
ต่อความต้องการ
3.7.4 จัดทําโครงงาน
ทําการจัดทําเล่มโครงงาน โดยการเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาที่ได้ศึกษาค้นคว้าและข้อมูลต่างๆ จัด
วางเนื้อหาตามลําดับความสําคัญ เรี ยบเรี ยงเนื้อหาตามรู ปแบบรายงานที่โครงการสหกิจกําหนดและ
ส่ งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาํ แนะนํา
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3.7.5 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62
1. กําหนดหัวข้อโครงงาน
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล
4. จัดทําโครงงาน
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาดําเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ อง Printer
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
โปรแกรมสําเร็ จรู ปบัญชี Formula SmartBiz
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Adobe PDF

ส.ค. 62

ก.ย. 62
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บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงาน
โครงงานนี้ จะกล่าวถึง ขั้นตอนในการจัดทําบัญชี และบันทึกบัญชี ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางบัญชี Formula SmartBiz
4.1 ขั้นตอนการคัดแยกเอกสารและจัดทํารายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
4.1.1 คัดแยกเอกสารรายได้และค่าใช้จ่าย
เมื่อได้รับเอกสารจากลูกค้า นําเอกสารมาคัดแยกเป็ นเอกสารรายได้และเอกสารค่าใช้จ่าย

รู ปภาพที่ 4.1 เอกสารรายได้ และค่ าใช้ จ่าย
4.1.2 ตรวจสอบใบกํากับภาษี
การตรวจสอบใบกับกับภาษีให้ตรงตามที่กฎหมายกําหนด โดยเอกสารใบกับกําภาษีจะต้อง
มีรายละเอียดดังนี้
1) คําว่า "ใบกํากับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกํากับ
ภาษี และในกรณี ที่ตวั แทนเป็ นผูอ้ อกใบกํากับภาษีในนามของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน ให้ระบุชื่อ
ที่อยู่ และเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
3) ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ

14
4) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเล่ม (ถ้ามี)
5) ชื่อ ชนิ ด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ
6) จํานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คาํ นวณจากมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ โดยให้แยกออกจาก
มูลค่าของสิ นค้าและหรื อของบริ การให้ชดั แจ้ง
7) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกํากับภาษี
8) ข้อความอื่นที่อธิ บดีกาํ หนด

2
3

1

4

7
5
6
รู ปภาพที่ 4.2 ตัวอย่ างใบกํากับภาษี
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4.1.3 จัดทํารายงานภาษีซ้ือ และรายงานภาษีขาย ด้วย Microsoft Excel

รู ปภาพที่ 4.3 รายงานภาษีซื้อ

รูปภาพที่ 4.4 รายงานภาษีขาย
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4.2 ขั้นตอนการเตรียมเอกสารก่ อนนําข้ อมูลไปบันทึกบัญชี
4.2.1 การจัดทําตารางวิเคราะห์
การจัดทํารายการวิเคราะห์ คือการรวบรวมข้อมูลของรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ บันทึกลง
ในตารางวิเคราะห์ ก่อนนําไปบันทึกบัญชีในโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี Formula SmartBiz

รู ปภาพที่ 4.5 ตารางวิเคราะห์
4.2.2 จัดทําใบสําคัญรับ และใบสําคัญจ่าย
จัดทําใบสําคัญรับ และใบสําคัญจ่ายตามใบเสร็ จรับเงิ น เพื่อใช้เป็ นเอกสารในการบันทึก
บัญชี

รู ปภาพที่ 4.6 ใบสํ าคัญรับและใบสํ าคัญจ่ าย
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4.3 ขั้นตอนการบันทึกบัญชี ด้ วยโปรแกรมสํ าเร็จรู ปทางบัญชี Formula SmartBiz
4.3.1 การเปิ ดใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี

รู ปภาพที่ 4.7 โปรแกรมสํ าเร็ จรูปทางบัญชี Formula SmartBiz

รู ปภาพที่ 4.8 กรอกรหัส เพือ่ เข้ าสู่ โปรแกรม
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4.3.2 การสร้างฐานข้อมูลของบริ ษทั

รู ปภาพที่ 4.9 เลือก “เพิม่ ” เพือ่ สร้ างฐานข้ อมูลของบริษัท

1.รหัสบริ ษทั
6.บันทึก

2.ชื่อบริ ษทั
3.วันเริ่ มรอบบัญชี

4.วันที่เริ่ มใช้
ระบบ

5.ประเภท

รู ปภาพที่ 4.10 กรอกข้ อมูลของบริษัท
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รู ปภาพที่ 4.11 เลือก “ใช้ ผงั บัญชี ของตัวเอง”

รู ปภาพที่ 4.12 เลือก “บริษัททีต่ ้ องการใช้ งาน”
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4.3.2 การสร้างผังบัญชี และการใส่ ยอดยกมา

รู ปภาพที่ 4.13 การสร้ างผังบัญชี

รหัสบัญชี
ชื่อบัญชี

หมวดบัญชี

รู ปภาพที่ 4.14 กรอกข้ อมูลผังบัญชี และบันทึก
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รู ปภาพที่ 4.15 การใส่ ยอดยกมา

รู ปภาพที่ 4.16 เลือก “แก้ ไข” เพือ่ ใส่ ยอดยกมา
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เพื่อแก้ไขข้อมูล จํานวน เดบิตและเครดิต โดยนําข้อมูลอ้างอิงจากงบการเงินปี ที่ผา่ นมา

รูปภาพที่ 4.17 ใส่ ยอดยกมา

4.3.3 การบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

4

1

1

3
2

รู ปภาพที่ 4.18 การเข้ าใช้ งานสมุดรายวัน
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การบันทึกในสมุดธนาคารรั บและสมุดธนาคารจ่าย เอกสารที่นาํ มาอ้างอิงคื อ สมุดบัญชี
ธนาคารของบริ ษทั
บันทึก

สมุดธนาคารรับ

วันที่
เลขที่

รายเอียดการ
บันทึกบัญชี

บันทึกรายการ

รูปภาพที่ 4.19 บันทึกการรับชํ าระหนีผ้ ่ านธนาคาร

สมุดธนาคารจ่าย

รู ปภาพที่ 4.20 บันทึกการถอนเงินสดจากธนาคารในสมุดธนาคารจ่ าย
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สมุดเงินสดจ่าย
สมุดเงินสดจ่าย เอกสารที่นาํ มาอ้างอิงคือ เอกสาร “ใบเสร็ จรับเงิน”

รู ปภาพที่ 4.21 บันทึกการจ่ ายค่ าใช้ จ่ายเป็ นเงินสด

สมุดขายเชื่อ
สมุดขายเชื่อ เอกสารที่นาํ มาอ้างอิงคือ เอกสาร “ใบแจ้งหนี้”

รู ปภาพที่ 4.22 บันทึกรายได้ จากการบริการเป็ นเงินเชื่อ

25
4.3.4 การปรับปรุ งบัญชี
สมุดรายวันทัว่ ไป
ในกรณี ตวั อย่าง การปรับปรุ งบัญชีค่านํ้าประปาค้างจ่าย ได้รับใบแจ้งหนี้ ค่านํ้าประปามาใน
รอบบัญชี ที่ดาํ เนิ นการอยู่ และจ่ายเงินในรอบบัญชี ถดั ไป จึงต้องปรับปรุ งบัญชี โดยบันทึกบัญชีค่า
นํ้าประปาทางด้านเดบิต และบันทึกบัญชีค่านํ้าประปาค้างจ่ายทางด้านเครดิต

รู ปภาพที่ 4.23 บันทึกการปรั บปรุงบัญชี ค่านํา้ ประปาค้ างจ่ าย

การบันทึกค่าเสื่ อมราคา โดยเดบิตค่าเสื่ อมราคา และเครดิตค่าเสื่ อมราคาสะสม

รู ปภาพที่ 4.24 บันทึกค่ าเสื่ อมราคา
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4.3.5 การโอนปิ ดบัญชี
สมุดรายวันทัว่ ไป
การโอนปิ ดบัญชี ภาษี มูลค่าเพิ่ม เอกสารที่ นาํ มาอ้างอิ งคื อ แบบ ภ.พ.30 โดยการโอนปิ ด
ภาษีมูลค่าเพิ่มขาย ทางด้านเดบิต และภาษีมูลค่าเพิ่มซื้ อ ทางด้านเครดิ ต (ในกรณี ตวั อย่าง เดื อนที่
ผ่านมาต้องขอคื นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยตั้งเป็ นลู กหนี้ กรมสรรพากรไว้ เดื อนปั จจุ บนั จึ งต้องนํา มา
บันทึกทางด้านเครดิต) และส่ วนต่างให้ต้ งั เป็ นเจ้าหนี้กรมสรรพากร เพื่อเสี ยภาษีในเดือนถัดไป

รู ปภาพที่ 4.25 บันทึกการโอนปิ ดภาษีมูลค่ าเพิม่
การโอนปิ ดบัญชี ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชี ตน้ ทุนบริ การ โดยการเดบิตต้นทุนบริ การ และเครดิ ต
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับต้นทุนบริ การ ในกรณี น้ ีจะตั้งหมวดบัญชีตน้ ทุนบริ การคือ หมวด 50

รูปภาพที่ 4.26 บันทึกการโอนปิ ดบัญชี ค่าใช้ จ่ายเข้ าบัญชี ต้นทุนบริ การ

27
การโอนปิ ดบัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าบัญชี ค่าใช้จ่ายในการบริ หารโดยการ เดบิตค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร และเครดิ ตค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกรณี น้ ี จะตั้งหมวดบัญชี ค่าใช้จ่ายในการบริ หารคื อ
หมวด 52

รู ปภาพที่ 4.27 บันทึกการโอนปิ ดบัญชี ค่าใช้ จ่ายต่ างๆเข้ าบัญชี ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
การโอนปิ ดบัญชีตน้ ทุนบริ การและบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเข้าบัญชีกาํ ไรขาดทุน โดย
การเดบิต กําไรขาดทุน และเครดิต ต้นทุนบริ การและค่าใช้จ่ายในการบริ การ

รู ปภาพที่ 4.28 บันทึกการโอนปิ ดบัญชี ต้นทุนบริการและบัญชี ค่าใช้ จ่ายในการบริหารเข้ าบัญชี กาํ ไร
ขาดทุน
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การโอนปิ ดบัญชีรายได้เข้าบัญชีกาํ ไรขาดทุน โดยการ เดบิตบัญชีบญั ชีรายได้ต่างๆที่
เกิดขึ้นในกิจการ และเครดิตบัญชีกาํ ไรขาดทุน

รู ปภาพที่ 4.29 บันทึกการโอนปิ ดบัญชี รายได้ เข้ าบัญชี กาํ ไรขาดทุน
การบันทึกบัญชี ภาษี เงิ นได้นิติบุคคคล โดยการ เดบิตภาษีเงิ นได้นิติบุคคล เครดิ ตบัญชี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า (ภ.ง.ด.51) ,ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค้างจ่าย

รูปภาพที่ 4.30 การบันทึกบัญชี ภาษีเงินได้ นิติบุคคล

29

รูปภาพที่ 4.31 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บริษัทหรือห้ างหุ้นส่ วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และ
มาตรา 69 แห่ งประมวลรัษฎากร
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รูปภาพที่ 4.32 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บริษัทหรือห้ างหุ้นส่ วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ
แห่ งประมวลรัษฎากร

รูปภาพที่ 4.33 บันทึกการโอนปิ ดบัญชี ภาษีเงินได้ นิติบุคคลเข้ าบัญชี กาํ ไรขาดทุน
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ผลต่างของบัญชี กาํ ไรขาดทุ น ระหว่างการโอนปิ ดบัญชี รายได้ และบัญชี ค่าใช้จ่ายต่างๆ
นํามาโอนปิ ดเข้าบัญชีกาํ ไรขาดทุนสะสม ในกรณี ตวั อย่างเกิดผลกําไร เดบิตบัญชีกาํ ไรขาดทุน และ
เครดิตบัญชีกาํ ไรขาดทุนสะสม

รู ปภาพที่ 4.34 บันทึกการโอนปิ ดบัญชี กาํ ไรขาดทุนเข้ าบัญชี กาํ ไรสะสม

4.4 ขั้นตอนการนําส่ งงบการเงิน
4.4.1 ส่ งรายละเอียดการบันทึกบัญชีให้ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาต
ให้ พิ ม พ์ง บทดลอง กระดาษทํา การ และสมุ ด รายวัน แต่ ล ะประเภทที่ บ ัน ทึ ก บัญ ชี ใ น
โปรแกรมเป็ นแบบกระดาษต่อเนื่ อง พร้ อมจัดทํางบการเงิ น (งบมื อ) ให้ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
ตรวจสอบความถูกต้องและเซ็นอนุมตั ิงบการเงิน

รู ปภาพที่ 4.35 รายละเอียดการบันทึกบัญชี
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4.4.2 การนําส่ งงบการเงิน
1) ผูม้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชียนื่ งบการเงิน รายงานประจําปี และสําเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ดังนี้
ลําดั
กําหนดเวลาในการยืน่ งบการเงิน/รายงานประจําปี / สํ าเนา
ผู้มีหน้ าทีจ่ ัดทําบัญชี
บที่
รายงานการประชุ มผู้ถือหุ้น
1 ห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน - ต้องยื่นงบการเงิ นที่ ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาตตรวจสอบและ
ที่ ต้ ั ง ขึ้ นตามกฎหมาย แสดงความเห็นแล้วต่อนายทะเบียนภายใน 5 เดือน นับแต่วนั
ปิ ดบัญชี
ไทย
2 นิ ติ บุ ค คลที่ ต้ ัง ขึ้ นตาม - กรณี ห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบี ย นที่ ต้ งั ขึ้ นตามกฎหมายไทยใน
กฎหมายต่ า งประเทศที่ รอบปี บัญชี ที่จดั ทํางบการเงิ นมีทุนจะทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ใ น บาท สิ นทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน
30 ล้านบาท ได้รับยกเว้น ไม่ตอ้ งจัดให้งบการเงินได้รับการ
ประเทศไทย
3 กิ จ ก า ร ร่ ว ม ค้ า ต า ม ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
แต่หากมี รายการใดรายการหนึ่ ง เกิ นกว่า ที่ ก าํ หนดงบ
ประมวลรัษฎากร
การเงิ น ต้อ งได้รั บ การตรวจสอบและแสดงความเห็ น โดย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
4 บริ ษทั จํากัด
- ต้องนําส่ งงบการเงินที่ผสู้ อบบัญชี รับอนุ ญาตตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ว เสนอเพื่ออนุมตั ิต่อที่ประชุ มใหญ่ภายใน
4 เดือน นับแต่วนั ปิ ดบัญชี
- ต้องยื่นงบการเงิ น ต่ อนายทะเบี ยนภายใน 1 เดื อน นับ แต่
วันที่ได้รับอนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่
5 บริ ษทั มหาชนจํากัด
- ต้องนํางบการเงิ นที่ ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาตตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ว เสนอเพื่ออนุมตั ิต่อที่ประชุ มใหญ่ภายใน
4 เดือน นับแต่วนั ปิ ดบัญชี
- ต้องนํารายงานประจําปี พร้ อมสําเนางบดุ ลและบัญชี กาํ ไร
ขาดทุน และสําเนารายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามแทนบริ ษทั ลงลายมื อชื่ อรั บ รองความถู กต้อง ยื่นต่ อ
นายทะเบี ยน ภายใน 1 เดื อน นับแต่วนั ที่ได้รับ อนุ ม ตั ิ จากที่
ประชุมใหญ่
ตารางที่ 4.1 ผู้มีหน้ าทีจ่ ัดทําบัญชี ยนื่ งบการเงิน รายงานประจําปี และสํ าเนารายงานการประชุ มผู้ถือ
หุ้นภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด
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2) ผูม้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชียนื่ สําเนาบัญชี รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ดังนี้
ลําดับ
ผู้มีหน้ าทีจ่ ัดทําบัญชี
ที่
1 บริ ษทั จํากัด

2

บริ ษทั มหาชนจํากัด

กําหนดเวลาในการยืน่ สํ าเนาบัญชี รายชื่ อผู้ถือหุ้น
- ต้องยืน่ สําเนาบัญชี รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่ยงั คงเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใน
เวลาที่ประชุม (แบบ บอจ.5) ต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
- ต้องยืน่ สําเนาบัญชี รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (แบบ บมจ.006) ที่มีอยู่
ในวันประชุมสามัญประจําปี ต่อนายทะเบียนภายใน 1
เดือน นับแต่วนั เสร็ จการประชุม

ตารางที่ 4.2 มีหน้ าทีจ่ ัดทําบัญชี ยนื่ สํ าเนาบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด
3) กําหนดให้ผมู ้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชี ยื่นงบการเงิน สําเนาบัญชี รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing)
ให้ผมู ้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชี ยื่นงบการเงิน สําเนาบัญชี รายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น รายงานประจําปี และ
สํ า เนารายงานการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (DBD e-Filing) โดยใช้ Username และ
Password ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า แทนการลงรายมือชื่ อในงบการเงิ น ที่เว็บไซต์กรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า www.dbd.go.th
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าให้ขยายเวลายื่นงบการเงิ นออกไปอี ก 7 วัน เฉพาะที่ นาํ ส่ ง ผ่า น
ช่องทางอิเล็กทริ นิกส์ (DBD e-Filing) เท่านั้น
** ผู ้มี ห น้ า ที่ จ ัด ทํา บัญ ชี ที่ ยื่ น งบการเงิ น ด้ว ยตนเองหรื อนํา ส่ ง ทางไปรษณี ย ์ ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ว จะต้องยื่นงบการเงิ นผ่านทางอิเล็กทรอนิ กส์ (DBD e-Filing) อีก
ครั้งหนึ่ ง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย โดยงบการเงิ นและเอกสาร
ประกอบการยื่นงบการเงิ นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงจะถื อว่าเป็ นการยื่นงบการเงิ นภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
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4.5 สรุ ปภาษีมูลค่ าเพิม่
4.5.1 การคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีขาย – ภาษีซื้อ =ภาษีมูลค่าเพิม่
ส่ วนต่างที่เกิดขึ้น
ภาษีขาย มากกว่า ภาษีซ้ือ คือกิจการจะต้องนําส่ งกรมสรรพากร
ภาษีซ้ือ มากกว่า ภาษีขาย คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีสิทธิ ได้รับคืน หรื อเครดิตในเดือนถัดไป

รู ปภาพที่ 4.36 ตัวอย่ างแบบแสดงรายการภาษีมูลค่ าเพิม่
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4.5.2 ขั้นตอนการยืน่ แบบ ภ.พ.30 ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
การยืน่ แบบ ภ.พ.30 ในระบบอินเทอร์ เน็ตต้องยืน่ ภายใน 23 วัน (15+8) ของเดือนถัดไป
เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

รูปภาพที่ 4.37 เลือก “ยืน่ แบบผ่ านอินเทอร์ เน็ต”

1.เลือกยืน่ แบบออนไลน์

2.เลือกแบบภ.พ.30

รูปภาพที่ 4.38 เลือกประเภท “แบบ ภ.พ.30”
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กรอกหมายเลขผูใ้ ช้และรหัสผ่านที่ได้รับอนุมตั ิจากกรมสรรพากร

1. กรอกหมายเลขผูใ้ ช้
2. กรอกรหัสผ่าน

3. เลือกตกลง

รู ปภาพที่ 4.39 เลือก “ตกลง” เพือ่ เข้ าสู่ หน้ าจอยื่นแบบภ.พ.30 ผ่ านอินเทอร์ เน็ต

รู ปภาพที่ 4.40 เลือก “ยืน่ แบบ ภ.พ.30”
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จะเข้าสู่ หน้าจอแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะแสดงรายละเอียดในส่ วนของ
หมวด ก แสดงชื่อผูป้ ระกอบการ ชื่อสถานประกอบการ และที่ต้ งั สถานประกอบการ
หมวด ข การยืน่ แบบแสดงรายการ กรณี อินเทอร์ เน็ต แยกยืน่ เป็ นรายสถานประกอบการ
หมวด ค สถานะการยืน่ แบบเป็ นปกติในครั้งแรกที่ยนื่ ผ่านอินเทอร์ เน็ต หากเป็ นการยืน่ เพิม่ เติม ต้อง
ระบุครั้งที่ยนื่ และเดือน ปี ที่ยนื่ แบบ ภ.พ.30สถานการณ์แยกยืน่ เป็ นรายสถานประกอบการ

รูปภาพที่ 4.41 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่ าเพิม่ แสดงรายละเอียดในส่ วนของหมวด ก , ข และค

38
กรอกข้อมูลรายละเอียดในหมวด ง
กรณี ที่ภาษีขายไม่เท่ากับ 7% ระบบจะแสดงรายการเตือนให้ตรวจสอบ หากยืนยันว่าข้อมูล
ถูกต้องตามข้อเท็จจริ งให้เลือก “OK” จากนั้นกรอกข้อมูลในลําดับ ถัดไป
กรณี ที่ภาษีซ้ือไม่เท่ากับ 7% ระบบจะแสดงรายการเตือนให้ตรวจสอบ หากยืนยันว่าข้อมูล
ถูกต้องตามข้อเท็จจริ งให้เลือก “OK” จากนั้นกรอกข้อมูลในลําดับ ถัดไป
กรณี กรอกข้อมูลภาษีซ้ือที่ตอ้ งชําระและภาษีที่ชาํ ระเกินไม่ถูกต้องระบบจะแสดงหน้าจอ
เตือนให้แก้ไขค่าที่ถูกต้อง
1.ยอดขาย

2.ภาษีขาย
3.ยอดซื้อ

4.ภาษีซ้ือ

5.ภาษีที่ตอ้ งชําระ

รู ปภาพที่ 4.42 กรอกข้ อมูลรายละเอียดในหมวด ง
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รู ปภาพที่ 4.43 กรณีขอคืนเงินภาษี ต้ องระบุประเภทการขอคืนในหมวด จ

รู ปภาพที่ 4.44 เมื่อกรอกข้ อมูลเรียบร้ อย เลือก “คํานวณภาษี”
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รู ปภาพที่ 4.45 เลือก “ยืนยันการยืน่ แบบ”

หลังจากยืนยันการยืน่ แบบเรี ยบร้อยแล้ว ทําการพิมพ์แบบ

รู ปภาพที่ 4.46 เลือก “พิมพ์ แบบ”
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เมื่อเลือกพิมพ์แบบ ระบบจะแสดงแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ยืน่ ผ่านอินเทอร์ เน็ต

รูปภาพที่ 4.47 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่ าเพิม่
หลังจากการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่ เรี ยบร้อยร้อยแล้ว

รู ปภาพที่ 4.48 เลือก “ชํ าระภาษีช่องทางอืน่ ”

42
เมื่อเลือกช่องทางการชําระภาษีช่องทางอื่น ระบบจะแสดงชุดการชําระเงิน (Pay-In Slip)

รู ปภาพที่ 4.49 ชุ ดการชําระเงิน (Pay-In Slip)
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะของโครงงานสหกิจศึกษา
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทําได้ปฏิ บตั ิ งานในบริ ษทั มีทวีการบัญชี และกฎหมาย จํากัด ใน
ตําแหน่ งผูช้ ่ วยพนักงานบัญชี และได้จดั ทําโครงงานเรื่ อง “ขั้นตอนการบันทึ กรายการบัญชี ด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี Formula SmartBiz” นั้นได้ขอ้ สรุ ปตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ ดังนี้
- ได้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทําบัญชี และการบันทึกบัญชี
- มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี Formula SmartBiz
- สามารถใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจรุ่ นต่อไปและบุ คคลที่
สนใจ
5.1.2 ข้อจํากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
- ข้อ มู ล หรื อ เอกสารจากการปฏิ บ ัติ ง านจริ ง บางอย่ า ง ไม่ ส ามารถนํา ออกมาใช้
ประกอบการเพื่อทําโครงงานได้ เนื่ องจากเอกสารดังกล่าวเป็ นความลับของลูกค้าที่ไม่สามารถ
เปิ ดเผยได้
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
- นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ รุ่ น ต่ อ ไป ต้อ งจัด ทํา เอกสารต่ า งๆ ขึ้ นเอง โดยรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสื อหรื ออินเทอร์ เน็ต
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- นําความรู ้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานสหกิจ
- เพิ่มทักษะในการทํางาน และได้รับประสบการณ์จริ งจากการทํางาน
- ฝึ กให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ฝึ กการปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ื่น และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงาน
- เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิ บตั ิงาน ทําให้การปฏิ บตั ิงานล่าช้าในช่ วงแรกๆของการ
ปฏิบตั ิงาน
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5.2.3 ข้อเสนอแนะ
- นักศึกษาสหกิจรุ่ นต่อไปควรทําการศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับงานที่ตอ้ งไปปฏิบตั ิเพิ่มเติม
ก่อนออกไปปฏิบตั ิงาน
- เมื่อพนักงานที่ปรึ กษาอธิ บายขั้นตอนต่างๆในการทํางานควรมีการจดบันทึกและทํา
ความเข้าใจจะสามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง
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