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บริ ษทั เศรษฐกิจการบัญชี จํากัด ให้บริ การรับทําบัญชี ตรวจสอบบัญชี ได้รับการรับรอง
คุ ณภาพสํา นักงานบัญชี จากกรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ คณะผูจ้ ดั ทํา ได้เ ข้า ร่ ว ม
โครงการสหกิ จ ศึ ก ษากับ มหาวิท ยาลัยสยาม ณ บริ ษ ทั เศรษฐกิ จ การบัญชี จํากัด ปฏิ บ ตั ิ งานใน
ตําแหน่งผูช้ ่วยพนักงานบัญชี ได้รับมอบหมายให้ทาํ งานเกียวกับการตรวจสอบเอกสาร การบันทึก
ข้อมูลทางการบัญชีโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชี Express นําส่ งภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย
และนําส่ งเงินประกันสังคม
จากการที คณะผู้จ ัด ทํา ได้ป ฏิ บ ัติ ง านจริ งในสํา นัก งานบัญ ชี แ ละได้รั บ มอบหมายให้
ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชี จึงทําให้เกิดความสนใจและต้องการศึกษาเกียวกับขันตอนการ
บันทึ กบัญชี จึงต้องการทําโครงงานเรื อง “การบัน ทึกบัญชี สําหรับ ธุ รกิ จ” เนื อหาของโครงงาน
ประกอบด้วย วิธีทาํ รายงานภาษีซือและภาษีขาย การบันทึกจ่ายชําระหนีให้เจ้าหนีการค้า การบันทึก
รับชําระหนี จากลูกหนี การค้า และการจัดทํางบทดลอง คณะผูจ้ ดั ทําหวังว่าโครงงานเล่ มนี จะเป็ น
ประโยชน์สาํ หรับผูท้ ีมีความสนใจหรื อผูท้ ีเกียวข้องกับงานทางการบัญชี
คําสํ าคัญ: การบันทึกบัญชี การทําบัญชี เอกสารทางการบัญชี
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุ บนั มีการประกอบกิ จการในรู ปแบบต่างๆ เป็ นจานวนมาก ทั้งในรู ปของ บริ ษทั ……..จากัด,
ห้างหุ น้ ส่ วน……..จากัด และ บริ ษทั ……..จากัด (มหาชน) กิจการเหล่านี้ จะต้องมีการจดทะเบียนกิจการ
กับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งกิ จการแต่ละกิ จการจะประกอบธุ รกิ จที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยรายได้ส่วนใหญ่ของกิจการมักจะเกิดขึ้นจากรายได้จากการขาย ซึ่ งบัญชีรายได้จากการขายมี
รายการเข้าออกเป็ นจานวนมากจึงจัดได้ว่าเป็ นรายการที่มีสาระสาคัญ ในการบันทึกบัญชี ของบริ ษทั
ต่างๆที่หลากหลายธุ รกิ จกันนั้น ย่อมทาให้เกิ ดข้อผิดพลาดหลายๆด้านอยู่เสมอในการรวบรวมข้อมูล
ของทางบริ ษทั ทั้งในเรื่ องของเอกสารที่ได้รับ หรื อเอกสารที่ไม่เพียงพอต่อการจัดทา จึงอาจทาให้การ
ทางานนั้นล่าช้าออกไป
ดังนั้น ขั้นตอนการจัดทาบัญชี จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่สามารถทาให้งานสาเร็ จตรงตามเวลาที่กาหนด
ได้ หากมีการคัดแยกเอกสารที่มีระบบเป็ นขั้นเป็ นตอน ก็จะสามารถรู ้ได้วา่ เอกสารตัวใดขาดต้องการ
เพิม่ เติมจากบริ ษทั ที่ดาเนินงานอยู่ การทาบัญชีก็จะดาเนินงานได้รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาการบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรม Express
2. เพื่อศึกษาเอกสารและขั้นตอนการบันทึกบัญชี
3. เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานบัญชี

1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1. สามารถบันทึกบัญชีได้
2. สามารถแยกประเภทของบัญชีได้
3. สามารถนาความรู ้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานได้

1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. มีความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Express ได้เป็ นอย่างดี
2. สามารถคัดแยกและจัดเรี ยงเอกสารได้อย่างถูกต้อง ก่อนการบันทึกบัญชี
3. สามารถนาความรู ้และประสบการณ์ที่ออกปฏิบตั ิสหกิจ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารมณ์ ริ้ วอินทร์ (2550) : การศึกษาวิชาการบัญชี การเงินเพื่อการ
บริ หาร เป็ นการรวบรวมและเรี ยบเรี ยงข้อมูลจากจากบัญชี การเงินที่ได้มาจากรายงานทางการเงิน
ต่างๆ โดยเน้นข้อมูลที่ได้รับจากงบการเงินต่างๆ ได้แก่ งบดุล งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
งบกาไรสะสม และหมายเหตุประกอบงบ ข้อมูลที่ได้จากงบการเงินสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การบริ หารธุ รกิจ การบริ หารธุ รกิจเป็ นกระบวนการในการทาหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้อง
ประสานกันอย่างสอดคล้องลงตัว ประกอบด้วย ฝ่ ายการผลิต ฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายการเงิน ใน
ส่ วนของหน้าที่ ในการจัดการธุ รกิ จ จะเป็ นหน้าที่ ของหน่ วยงานต่างๆ ทุ กหน่ วยงานที่จะต้องมี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน การสั่งการและการควบคุม ข้อมูลจากการบัญชี การเงิน
จะคัดสรรมาให้ตรงกับความต้องการใช้ในการบริ หารเฉพาะด้าน และการจัดการเฉพาะเรื่ องหรื อ
เฉพาะกรณี น้ นั ๆ อย่างเหมาะสม และถูกนาไปดัดแปลง เพื่อให้ทุกฝ่ ายสามารถใช้ประโยชน์ใน
การตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อาจารย์ สวัสดิ์ พุ่มภักดี, ผศ.ดร.วันชั ย ประเสริฐศรี และ อาจารย์ ประภัสสร กิตติมโนรม
(2550):ปั จจุบนั มนุ ษย์อยูใ่ นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสาร
ส่ ง ผลให้ ส ารสนเทศหรื อ ข้อ มู ล การบัญ ชี มี ค วามส าคัญ แก่ ผูบ้ ริ หารและจ าเป็ นอย่า งยิ่ ง ต่ อ การ
ดาเนิ นงานทางธุ รกิ จต่างๆ เพราะว่าการตัดสิ นใจที่ถูกต้องย่อมต้องอาศัยสารสนเทศ หรื อข้อมูลที่
ต้อ งถู ก ต้องอัน ส่ ง ผลให้ห ลัก การบัญ ชี ห รื อ มาตรฐานการบัญ ชี ใ นยุ ค ปั จจุ บ นั ต้องพัฒ นาตามที่
สภาพแวดล้อ มและเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว ซึ่ งแตกต่ า งจากในอดี ต ที่ ผ่า นมา
ปั จจุบนั ข้อมูลทางการบัญชีเป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจและธุ รกิจ เพื่อให้
การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ผลตอบแทนมากที่สุด

ดังนั้นผูเ้ ริ่ มศึกษาวิชาการบัญชี จึงต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี ที่ทาการศึกษาเพื่อจา
นาไปประกอบอาชี พในอนาคต ผูศ้ ึกษาส่ วนใหญ่จะมีความสับสนระหว่างคา “การบัญชี ” กับ
“การทาบัญชี ” ความจริ งแล้วทั้งสองคามีความหมายเหมือนกันตามความเป็ นจริ งทั้งสองมีความ
แตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้ังของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ :

บริ ษทั เศรษฐกิจการบัญชี จากัด

ตั้งอยูท่ ี่

22/90 ซอยเพชรเกษม 108/1 หมู่บา้ นเพชรเกษมวิลล่า

:

ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์

:

02-809-0337-9

โทรสาร

:

02-809-0949

เวลาทาการ

:

วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00น.-17.00น.

รู ปที่ 3.1 แผนที่แสดงที่ต้ งั ของบริ ษทั

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการด าเนิ น งาน คื อ ประกอบกิ จ การเกี่ ย วกับ การให้ บ ริ ก ารรั บ ท าบัญ ชี รั บ
ตรวจสอบบัญชี เป็ นที่ปรึ กษาด้านบัญชี เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของบริ ษทั และห้างร้าน เป็ นต้น
 บริ การรับทาบัญชี เริ่ มตั้งแต่การบันทึกสมุดรายวันทัว่ ไป จนกระทัง่ การออกรายงานงบการเงิน
 บริ การคานวณเงินเดือนพนักงาน คิดคานวณเงินเดือน จัดทาบัญชีแยกประเภท คานวณภาษีหกั ณ ที่
จ่าย คานวณค่าประกันสังคม และนาส่ งประกันสังคม
 ตรวจสอบภาษีประจาเดื อน บริ ษทั จะทาการตรวจสอบภาษีประจาเดื อน และการทาบัญชี ให้กบั
บริ ษทั ลูกค้า ถ้ามีความผิดปกติก็จะรายงานให้กบั ทางบริ ษทั ทราบ พร้อมกับคาแนะนา
3.3 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 นางสาวหฤทัย
น้อยรักษา
5604300469
3.4.2 นางสาวเจนจิรา
ใจซื่อ
5701300033
3.4.3 นางสาวเอมอร
เมฆนุภาดล 5701300039

ตาแหน่งงานผูช้ ่วยพนักงานบัญชี
ตาแหน่งงานผูช้ ่วยพนักงานบัญชี
ตาแหน่งงานผูช้ ่วยพนักงานบัญชี

ลักษณะการทางาน
- คัดแยกเอกสาร ออกเป็ นหมวดต่างๆ
- ตรวจเช็คความครบถ้วนของเอกสารที่
- บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
- นาเอกสารภาษีซ้ื อ - ภาษีขาย ใบสาคัญรับ ใบสาคัญจ่าย มาบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์
- เช็คความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
- ทา ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53
- เขียนประกันสังคม ทา สบ.ช.3 , บอจ.5
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ มของบริ ษทั นั้นๆ
- เข้าเล่มรายงานงบแสดงฐานะการเงิน

3.4 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาวสุ ภาพร พานแก้ว

( ตาแหน่งพนักงานบัญชี )

3.5 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ค 59

มิ.ย 59

ก.ค 59

ส.ค 59

1.ปรึ กษาพนัก งานที่ ป รึ กษาและอาจารย์ที่
ปรึ กษา
2.เสนอหัวข้อรายงาน
3.รวบรวมข้อมูลและเอกสาร
4.วิเคราะห์ขอ้ มูลและเอกสาร
5.จัดทาโครงงาน
6.ส่ งโครงงานให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ
ความถูกต้อง
7.ส่ งโครงงาน
ตาราง 3.3 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
3.6.1 ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาเกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
3.6.2 เสนอหัวข้อโครงงานให้กบั สานักสหกิจกิจศึกษา
3.6.3 รวบรวมข้อมูล โดยการหาข้อมูลจากภายในบริ ษทั เช่ น เอกสารต่างๆ วิธีการปฏิ บตั ิ และปั ญหาที่
เกิ ดขึ้ นจริ ง ซึ่ งนามาวิเคราะห์ เพื่ อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป และข้อมู ลจากภายนอก ได้แก่
หนังสื อ และอินเตอร์เน็ต
3.6.4 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อนามาจัดทาโครงงาน
3.6.5 จัดทาโครงงาน โดยการนาข้อมูลที่ได้วเิ คราะห์ไว้เรี ยบร้อยแล้วมาจัดทาเป็ นรู ปเล่ม โครงงาน
3.6.6 ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้อง
3.6.7 ส่ งโครงงานแก่สานักสหกิจศึกษา

3.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ /โน๊ตบุก๊
2. เครื่ องปริ้ นเตอร์
3. เครื่ องถ่ายเอกสาร
ซอฟแวร์
1.
2.
3.
4.

โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Power Point
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรมบัญชี Express

4. กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
5. เครื่ องคานวณเลข

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
การบัญชี หมายถึ ง การคัดเลื อก การจดบันทึก การจาแนก การสรุ ปผล และการจัดทารายงาน
ทางการเงินโดยใช้หน่วยวัดเป็ นเงินตรา รวม ถึงการแปลความหมายของรายงานเกี่ยวกับการเงินดังกล่าวเพื่อ
นาไปใช้ในการตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง
รายการค้ า หรื อ รายการทางบั ญ ชี หมายถึ ง เหตุ ก ารณ์ ท างเศรษฐกิ จ ซึ่ งเป็ นผลท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของกิ จการรวมถึ งรายการที่เกี่ ยวข้องกับบุคคลภายนอก
เช่ น การซื้ อวัตถุ ดิบ การขายสิ นค้า การให้บริ การ การจ่ายค่าใช้จ่าย การรับชาระหนี้ การจ่ายชาระหนี้
เป็ นต้น
รายการทางบัญชีประกอบด้ วย 5 ประเภท
1. บัญชีประเภทสิ นทรัพย์
2. บัญชีประเภทหนี้สิน
3. บัญชีประเภททุน
4. บัญชีประเภทรายได้
5. บัญชีประเภทค่าใช้จ่าย
เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก หนังสื อ หรื อเอกสารใดๆที่ใช้เป็ น หลักฐานใน
การลงรายการในบัญชี ซึ่งแยกได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. เอกสารที่จดั ทาขึ้นโดยบุคคลภายนอก
2. เอกสารที่กิจการจัดทาขึ้น เพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก
3. เอกสารที่กิจการจัดทาขึ้น เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง

การบันทึกบัญชีสาหรับธุรกิจ มีข้นั ตอนการการดาเนินงานดังนี้
4.1 การจัดหมวดหมู่ของเอกสาร
1. จัดแยกเอกสารตามประเภทบิลที่ได้รับมา เช่น แยกภาษีซ้ื อ ภาษีขาย บิลค่าน้ า บิลค่าไฟ บิลค่า
น้ ามันเป็ นต้น ดังรู ปภาพที่ 4.1

1.1 แยกเอกสารที่ได้ รับออกเป็ นประเภทต่างๆ
2. เมื่อคัดแยกเอกสารเสร็ จ นาเอกสารเรี ยงตาม วัน/เดือน/ปี ที่มีอยูใ่ นเอกสาร

รู ปภาพที่ 4.2 แบบแสดงการคัดแยกเอกสารแล้ว

3. เปิ ดโปรแกรม Express เพื่อเริ่ มขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ดังรู ปภาพที่ 4.3

รู ปภาพที่ 4.3 ภาพหน้าจอหลัก โปรแกรม Express
4. ขันตอนการบั
้
นทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรม Express เลือกบริ ษทั ที่ตอ้ งการบันทึกบัญชี ไปที่ กด พ.ศ. ที่
ต้องการบันทึก > เปลี่ยนช่องบริ ษทั > เลือกบริ ษทั ที่ตอ้ งการ

ดังรู ปภาพที่ 4.4 เลือกช่องบริ ษทั ที่ตอ้ งการบันทึกบัญชี

5. เลือกทาการบันทึกบัญชี ภาษีซ้ื อ

รู ปภาพที่ 4.5 แสดงการเลือกภาษีซ้ื อ

6. แบบตัวอย่างหน้ารายงานภาษีซ้ื อ

รู ปภาพที่ 4.6 แบบตัวอย่างหน้ารายงานภาษีซ้ื อ

7. ภาระภาษีซื้อ หากคุณชาระค่าบริ การ เช่น การซ่ อมแซมอุปกรณ์ หรื อชาระค่างวดจากการผ่อนชาระคุณ
สามารถเลือกเกณฑ์ภาษีวา่ จะใช้เป็ นเกณฑ์สิทธิ หรื อเกณฑ์เงินสด โดยเกณฑ์สิทธิ หรื อเกณฑ์เงินสดจะมี
ผลกับเวลาในการนาส่ งภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ หากคุณเลือกเกณฑ์ภาษีเป็ นเกณฑ์สิทธิ ภาษีจะเกิดขึ้นในวัน
เดียวกับวันที่ในใบกากับภาษีซ้ื อ แต่หากเลือกเป็ นเกณฑ์เงินสด ภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีรายการจ่ายชาระ
หนี้ จะมีหน้าจอขึ้นมาถามเกี่ยวกับภาษี ดังรู ป 4.7

รู ปที่ 4.7 แสดงการเลือกภาระภาษีซ้ื อของบิลซื้ อ
8. ลักษณะการบันทึกรายงานภาษีซ้ื อหากเราต้องการบันทึกบัญชี ตอ้ งวิเคราะห์ในแน่ใจเสี ยก่อนว่ารายการ
นั้นเป็ นการซื้ อแบบใด รหัสแต่ละบิลจะใช้ RR เสมอ เช่น RR5901001
ซึ่งจะเรี ยงจาก พ.ศ >เดือน>ลาดับ เป็ นต้น

รู ปที่ 4.8 แสดงการบันทึกรายงานภาษีซ้ื อ

9. เลือกทาการบันทึกบัญชี ภาษีขาย

รู ปที่ รู ปภาพที่ 4.9 แสดงการเลือกบัญชีภาษีขาย

10. แบบตัวอย่างหน้ารายงานภาษีขาย

รู ปภาพที่ 4.10 แบบตัวอย่างหน้ารายงานภาษีขาย

11. ภาระภาษีขาย หากคุ ณเป็ นผูใ้ ห้บริ การ เช่ น การให้บริ การซ่ อมแซม หรื อจาหน่ายสิ นค้าผ่อนชาระ คุ ณ
สามารถเลือกภาระภาษีขายได้วา่ จะใช้เป็ นเกณฑ์สิทธิ หรื อเกณฑ์เงินสด โดยภาระภาษีจะมีผลกับเวลา
ในการนาส่ งภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ หากคุณเลือกภาระภาษีเป็ นเกณฑ์สิทธิ ภาษีจะเกิดขึ้นในวันเดียวกับวันที่
ในบิลขาย แต่หากเลือกเป็ นเกณฑ์เงินสด ภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีรายการจ่ายชาระหนี้ หรื อรับเงินชาระ
ค่างวดจากลูกค้า สาหรับในโปรแกรม Express คุณสามารถเลือกภาระภาษีอย่างใดอย่างหนึ่ งไว้ก่อน จะ
มีหน้าจอขึ้นมาถามเกี่ยวกับภาระภาษี ดังรู ป 4.11

รู ปที่ 4.11 แสดงการเลือกภาระภาษีขายของใบกากับภาษี
12. ลักษณะการบันทึกลักษณะการบันทึกรายงานภาษีขายเราต้องการบันทึกบัญชีโดย รหัสแต่ละบิลจะใช้IV
เสมอ เช่น RI01/001 เป็ นต้ น

รู ปที่ 4.12 แสดงการบันทึกรายงานภาษีขาย

13. เมื่อทาการบันทึกข้อมูล ภาษีซ้ื อ ภาษีขายแล้ว ก็มาบันทึก ใบสาคัญจ่าย โดยเลือก
การเงิน > จ่ายเงิน > จ่ายชาระหนี้ > จ่ายชาระหนี้ ดังนี้

รู ปที่ 4.13 แสดงการเข้ารายการจ่ายชาระหนี้

14. ตัวอย่างหน้ารายงานใบสาคัญจ่าย

รู ปที่ 4.14 แสดงหน้ารายงานใบสาคัญจ่าย

15. ลักษณะการบันทึกรายงานจ่ายชาระหนี้ เราจะต้องบันทึกบัญชี ตามรหัสบิลจะใช้ PS เสมอ ตัวอย่างเช่น
PS590601001 และใส่ วนั ทีตามหน้าบิลและบันทึกยอดเงินตามใบสาคัญจ่าย

รู ป 4.15 แสดงบันทึกรายงานจ่ายชาระหนี้

16. เมื่ อได้ท าการบันทึ กรายการจ่ า ยช าระหนี้ แล้วเรี ย บร้ อย ก็ม าบันทึ ก รายการใบช าระหนี้ โดยเลื อก
การเงิน >รับเงิน >รับชาระหนี้ ดังนี้

รู ปที่ 4.16 แสดงการเข้ารายการรับชาระหนี้

17. ตัวอย่างหน้ารายงานใบสาคัญรับ

รู ปที่ 4.17 แสดงตัวอย่างหน้ารายการใบสาคัญรับ
18. ลักษณะการบันทึกรายงานรับชาระหนี้เราจะต้องบันทึกบัญชีตามรหัสบิล เสมอ ตัวอย่างเช่น
RE590601001 และใส่ วนั ทีตามหน้าบิลและบันทึกยอดเงินตามใบสาคัญรับ

รู ปที่ 4.18 แสดงบันทึกรายงานรับชาระหนี้

19. การแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี ถ้าหากยอดคงเหลือในบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มมียอดทางด้านเดบิตให้แสดงไว้
ในงบดุลภายใต้หวั ข้อสิ นทรัพย์หมุนเวียน ถ้าหากยอดคงเหลือทางด้นเครดิตให้แสดงไว้ภายในหัวข้อ
หนี้สินหมุนเวียน
20. การจัดทางบทดลอง
งบทดลอง คือ งบที่ทาขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ตามหลักบัญชี คู่ โดยผลรวมด้าน
เดบิ ต ของทุ กบัญชี ควรจะต้องเท่ากับผลรวมด้านเครดิ ตของทุ กๆบัญชี ซึ่ งการหายอดคงเหลือของ
บัญชี แยกประเภทโดยทัว่ ไปนิ ยม หาด้วยดินสอ (Pencil Footing) เพื่อป้ องกันการผิดพลาดและหาก
ต้องการแก้ไขก็จะทาได้โดยสะดวก
การทางบทดลอง มีข้ นั ตอนดังนี้
1. เขียนหัวงบทดลอง
2. บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ บรรทัดที่ 2 คาว่า งบทดลอง บรรทัดที่ 3 วันที่
3. ลอกชื่ อบัญชี และเลขที่ บญ
ั ชี ลงในช่ องชื่ อบัญชี และเลขที่ บญ
ั ชี ตามล าดับ โดยเรี ย งจากบัญชี
หมวดสิ นทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย
4. นายอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท ไปใส่ ในช่องเดบิตและเครดิต โดย
บัญชี 5 หมวดแสดงยอดดังนี้
หมวดที่ 1 สิ นทรัพย์
จะมียอดคงเหลือด้าน เดบิต
หมวดที่ 2 หนี้สิน
จะมียอดคงเหลือด้าน เครดิต
หมวดที่ 3 ส่ วนของเจ้าของ
จะมียอดคงเหลือด้าน เครดิต
หมวดที่ 4 รายได้
จะมียอดคงเหลือด้าน เครดิต
หมวดที่ 5 ค่าใช้จ่าย
จะมียอดคงเหลือด้าน เดบิต
5. รวมจานวนเงิ นช่ องเดบิตและเครดิ ต ยอดรวมของทั้ง 2 ด้านต้องเท่ากัน ก็แสดงว่าการบันทึ ก
บัญชีแยกประเภททัว่ ไปถูกต้องตามระบบบัญชีคู่

21. ตัวอย่างหน้ารายงาน งบทดลอง

รู ปที่ 4.19 แสดงตัวอย่างหน้ารายงาน งบทดทอง

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั เศรษฐกิจการบัญชี จากัด ในตาแหน่งผูช้ ่วยผูท้ าบัญชี
ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านดังต่อไปนี้
1.ประโยชน์ต่อตนเอง
 ได้เรี ยนรู้การปฏิบตั ิงานจริ ง บรรยากาศการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
 นาความรู ้จากในห้องเรี ยนมาประยุกต์ใช้กบั การทางาน
 เรี ยนรู ้การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า และการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
 มีความละเอียดรอบคอบในการทางาน
 รู ้จกั ตนเองมากขึ้น ว่ามีความชอบงานบัญชีดา้ นใด
 รู้จกั การวางแผนการทางาน
 รู ้จกั รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
 ช่วยลดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ทาให้งานเสร็ จทันเวลา
 ช่วยให้สถานประกอบการสามารถพิจารณาคัดเลื อกนักศึกษาที่มีความสามารถเข้าทางาน
ในสถานประกอบการได้ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการการดาเนินงาน

5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
ในการจัดท าโครงงานนี้ มี ระยะเวลาจากัดในการท าโครงงาน ท าให้เ กิ ดปั ญ หาการจัดเก็ บ และ
รวบรวมข้อมู ล ไม่ เพี ย งพอ จากการปฏิ บ ตั ิ ง านจริ ง ได้รับ ประสบการณ์ ก ารทางานที่ หลากหลายและ
แตกต่างจากการเรี ยนในห้องเรี ยน และสามารถนาความรู ้และประสบการณ์ ที่ได้รับ ไปใช้ในการทางานใน
อนาคตได้ แต่ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน ได้มีปัญหา และอุปสรรค เกิดขึ้นดังนี้
1. การทางานในช่วงแรก ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการทางานจึงเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแต่เมื่อได้รับ
คาปรึ กษาจากพนักงานพี่เลี้ยง ก็สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วมากขึ้น
2. การเริ่ มงานที่ใหม่ๆ หลากหลายขึ้นอาจเกิ ดความสับสนในการใช้การพิจารณาในการทา
บัญชี ทาให้งานเกิดความผิดพลาดไป

5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
จากปั ญหาเบื้องต้นในการทางานและจัดทาโครงการ ควรวางแผนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลให้ดี
เสี ยก่อนจะได้ทนั ตามกาหนดเวลา ดังเช่น
1. ควรตรวจเช็คเอกสารสาคัญในการทาบัญชี เป็ นอันดับแรก เพื่อความรวดเร็ วในการทางาน
เป็ นระบบ
2. ควรศึ ก ษาขั้นตอนการท างานอย่า งละเอี ย ด ก่ อนการเริ่ ม ปฏิ บ ตั ิ ง านทุ ก ครั้ งเพื่ อลดความ
ผิดพลาด

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 ทาให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผูอ้ ื่น
 ได้เรี ยนรู ้มารยาทในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
 ได้รับประสบการณ์ในการทางาน
 ได้รับความรู้ ความเข้าใจในสาขาที่เรี ยน
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองมากขึ้น

5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 ปั ญหาด้านความรู ้ ความเข้าใจของการใช้โปรแกรม ทางบัญชี เนื่ องจากคณะผูจ้ ดั ทาไม่มี
ประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม จึ งทาให้เกิ ดความล่ าช้าในการศึกษาโปรแกรมให้
เข้าใจ
 ปั ญหาด้านการปรับตัวและสื่ อสารกับพนักงานในองค์กร อาจมีการสื่ อสารข้อมูลไม่ตรงกัน
ทาให้เกิดความผิดพลาดในการทางาน
 ปั ญหาด้านความรู ้ในการใช้อุปกรณ์ ต่างๆในสานักงาน ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาการ
ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องแสกนเอกสาร เป็ นต้น
 ปั ญหาความล่าช้าของเอกสาร เนื่ องจากบางครั้งมีความผิดพลาดของเอกสาร หรื อเอกสาร
ไม่ครบถ้วน การส่ งเอกสารกลับมาของลู กค้า มี ความล่ าช้า ก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อการ
ทางานไม่ต่อเนื่อง

5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
 ควรนาสมุดมาจดบันทึกขั้นตอนและวิธีการของการใช้โปรแกรมทางบัญชี เพื่อให้การทางาน
รวดเร็ วและแม่นยาขึ้น
 ควรปรับความเข้าใจและซักถามกับพนักงานในองค์กรก่อนการปฏิบตั ิงานต่างๆ เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการทางาน
 ควรมีคู่มือหรื อวิธีการใช้งานติดไว้ที่อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร เพื่อพนักงานจะได้
แก้ไขปั ญหาการใช้งานเองได้
 ควรตักเตื อนลูกค้าในการส่ งเอกสารมาล่ าช้าหรื อไม่ครบถ้วน เนื่ องจากจะทาให้การจัดทา
บัญชี มีความต่อเนื่องและสะดวกรวดเร็ วในการทางาน
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ภาคผนวก
พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ.2547
ความเป็ นมา
พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 65
ก วันที่ 22 ตุลาคม 2547 และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 23 ตุลาคม 2547 เป็ นต้นไป
หลักการและเหตุผล
1. สภาวิชาชีพบัญชี เป็ นศูนย์รวมผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความสามัคคีร่วมมือกันร่ วมใจทาให้มี
เอกภาพ
2. สภาวิชาชีพบัญชี เป็ นศูนย์รวมให้ความรู ้ พัฒนา และส่ งเสริ มมาตรฐานการประกอบวิชาชี พบัญชี
ในด้านคุณภาพ และการควบคุม
3. ขยายวิช าชี พ บัญ ชี ใ ห้ออกไปหลายด้าน นอกจากการท าบัญ ชี และการสอบบัญ ชี แต่ เ พื่ อ ให้
สามารถรองรับพัฒนาการของวิชาชีพที่เป็ นสากลต่อไป
สรุ ปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติวชิ าชี พบัญชี พ.ศ.2547
1. ก าหนดให้ ส ภาวิ ช าชี พ บัญ ชี เ ป็ นผู ้รั บ ขึ้ น ทะเบี ย น ออกใบรั บ อนุ ญ าต พัก ใช้ หรื อ เพิ ก ถอน
ใบอนุญาตผูป้ ระกอบการวิชาชีพ
2. กาหนดให้วิชาชี พการทาบัญชี เป็ นวิชาชี พควบคุ มเพิ่มขึ้นจากเดิ มซึ่ งกาหนดเฉพาะวิชาชี พสอบ
บัญชี
3. กาหนดให้มีคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี เป็ นองค์กรกลางทาหน้าที่กาหนดปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี

เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก หนังสื อ หรื อเอกสารใดๆที่ใช้เป็ นหลักฐานในการลง
รายการในบัญชี ซึ่งแยกได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. เอกสารที่จดั ทาขึ้น โดยจัดทาขึ้นบุคคลภายนอก
2. เอกสารที่กิจการจัดทาขึ้น เพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก
3. เอกสารที่กิจการจัดทาขึ้น เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง
เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการบันทึกบัญชีตามข้อ 1 ทุกประเภทต้องมีรายการดังต่อไปนี้
1. ชื่อของผูจ้ ดั ทาเอกสารซึ่ งอาจใช้ชื่อที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจของผูจ้ ดั ทาเอกสารก็ได้
2. ชื่อของเอกสาร
3. เลขที่ของเอกสาร และเล่มที่ (ถ้ามี)
4. วัน เดือน ปี ที่ออกเอกสาร
5. จานวนเงิน
ถ้าเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชี เป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้ นโดยผูห้ น้าที่ จดั ทาบัญชี เพื่อออก
ให้แก่บุคคลภายนอกตามข้อ 1 (2) ต้องมีรายการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3 (1) หรื อข้อ 3 (2) ด้วย แล้วแต่กรณี
คือ
1. ในกรณี ที่เป็ นเอกสารเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับเงิน รับฝากเงิน รับชาระเงิ นหรื อตัว๋ เงิ นต้องมี
รายการต่อไปนี้
(ก) เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของกิจการที่จดั ทาเอกสาร
(ข) สถานที่ต้ งั ของกิจการที่จดั ทาเอกสาร
(ค) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินหรื อตัว๋ เงิน
(ง) ชื่ อ ชนิ ด จานวน หน่ วยนับ ราคาต่อหน่ วย และราคารวมของสิ นค้าหรื อบริ การแต่ละ
รายการ เว้นแต่ได้ระบุรายละเอียดดังกล่าวไว้ในเอกสารตาม 2, 3แล้ว
(จ) ลายมือชื่ อของผูร้ ับเงิ นหรื อตัว๋ เงิ น เว้นแต่เป็ นเอกสารที่ จดั ทาและส่ งมอบด้วยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องมืออื่นใดที่ได้ผลในทานองเดียวกัน
2. ในกรณี ที่เป็ นเอกสารเพื่อเป็ นหลักฐานในการจาหน่าย จ่าย โอน ส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การโดยยัง
มิได้มีการชาระเงินหรื อตัว๋ เงิน ต้องมีรายการต่อไปนี้
(ก) เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของกิจการที่จดั ทาเอกสาร
(ข) สถานที่ต้ งั ของกิจการที่จดั ทาเอกสาร

(ค) ชื่ อ ชนิ ด จานวน หน่ วยนับ ราคาต่อหน่ วย และราคารวมของสิ นค้าหรื อบริ การแต่ละ
รายการ
(ง) ชื่อหรื อชื่อที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจ และที่อยูข่ องผูซ้ ้ื อหรื อผูร้ ับสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
(จ) ลายมือชื่อผูจ้ ดั ทาเอกสาร
(ฉ) ลายมือชื่อผูร้ ับสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
3. ถ้าเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชีเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นโดยผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี เพื่อใช้
ในกิจการของตนเองตามข้อ 1 (3) ต้องมีรายการต่อไปนี้ดว้ ย คือ
1. คาอธิบายรายการ
2. วิธีการและการคานวณต่างๆ (ถ้ามี)
3. ลายมือชื่อของผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้เป็ นผูอ้ นุมตั ิรายการ
4. เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชี ที่จดั ทาขึ้นโดยผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี เพื่อออกให้แก่
บุคคลภายนอก ต้องมีสาเนาเก็บไว้อย่างน้อย 1 ฉบับ
5. การลงรายการในบัญชีรายวันและบัญชีสินค้า ต้อง
1) มีเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชี ทุกรายการและเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการ
ลงบัญชีน้ นั ต้องสามารถแสดงความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชี ตามความเป็ นจริ ง และเป็ นที่เชื่อถือได้
2) ใช้เ อกสารที่ ต้องใช้ป ระกอบการลงบัญ ชี ตามข้อ 1. ที่ จดั ท าขึ้ น โดยบุ ค คลภายนอก
แล้วแต่กรณี ก่อน เว้นแต่ไม่มีเอกสารดังกล่าวจึงให้ใช้เอกสารที่จดั ทาขึ้นโดยผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีเพื่อใช้ใน
กิจการของตนเอง
ตัวอย่างการบันทึกบัญชีภาษีซื้อ
1 การซื้อสิ นค้ าหรือทรัพย์สินเป็ นเงินสดหรือเงินเชื่อ
1.1 เมื่อมีการซื้ อ บันทึกการซื้ อ และจัดทารายงานภาษีซ้ื อ
เดบิต ซื้ อสิ นค้าหรื อทรัพย์สิน
ภาษีซ้ื อ

XX
XX

เครดิต เงินสดหรื อเจ้าหนี้การค้า

XX

1.2 เมื่อจ่ายชาระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า
เดบิต เจ้าหนี้การค้า
เครดิต เงินสดหรื อธนาคาร

XX
XX

1.3 เมื่อส่ งคืนสิ นค้าและได้รับใบลดหนี้แล้ว บันทึกการส่ งคืน และจัดทารายงานภาษีซ้ื อ

เดบิต เจ้าหนี้การค้า

XX

เครดิต ส่ งคืน

XX

ภาษีซ้ื อ

XX

1.4 เมื่อจ่ายชาระหนี้ ให้เจ้าหนี้การค้า และได้ส่วนลดเงินสด
เดบิต เจ้าหนี้การค้า

XX

เครดิต เงินสดหรื อธนาคาร

XX

ส่ วนลดรับ

XX

2 การใช้ บริการเป็ นเงินเชื่อ
2.1 เมื่อมีการใช้บริ การ บันทึกค่าบริ การและได้รับใบแจ้งหนี้
เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุ)
ภาษีซ้ื อที่ยงั ไม่ครบกาหนด

XX
XX

เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุ) ค้างจ่าย

XX

2.2 เมื่อชาระค่าบริ การและได้รับใบกากับภาษี บันทึกการชาระหนี้ และจัดทารายงานภาษีซ้ื อ
เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุ) ค้างจ่าย

XX

เครดิต เงินสดหรื อธนาคาร

XX

และ
เดบิต ภาษีซ้ื อ

XX

เครดิต ภาษีซ้ื อที่ยงั ไม่ครบกาหนด

XX

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีภาษีขาย
3. การขายสิ นค้ าเป็ นเงินสดหรือเงินเชื่อ
3.1 เมื่อมีการขายสิ นค้า บันทึกการขายและจัดทารายการภาษีขาย
เดบิต เงินสดหรื อลูกหนี้การค้า
เครดิต ขาย
ภาษีขาย

XX
XX
XX

3.2 เมื่อได้รับชาระราคาสิ นค้าไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
เดบิต เงินสดหรื อธนาคาร

XX

เครดิต ลูกหนี้การค้า

XX

3.3 เมื่อรับคืนสิ นค้า และได้ออกใบลดหนี้แล้ว บันทึกการรับคืน และจัดทารายงานภาษีขาย
เดบิต รับคืน

XX

ภาษีขาย

XX

เครดิต เงินสดหรื อลูกหนี้การค้า

XX

3.4 เมื่อรับชาระหนี้จากลูกหนี้การค้า และให้ส่วนลดเงินสด
เดบิต เงินสดหรื อธนาคาร

XX

ส่ วนลดจ่าย

XX

เครดิต ลูกหนี้การค้า

XX

3.5 เมื่อมีการขายสิ นค้าโดยวิธีเช่าซื้ อหรื อโดยวิธีผอ่ นชาระ
1) ณ วันทาสัญญา และได้รับเงินวางเริ่ มแรก
เดบิต เงินสด

XX

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ

XX

เครดิต ขาย

XX

ภาษีขาย (ตามจานวนเงินที่ได้รับ) XX
ดอกเบี้ยเช่าซื้ อรอตัดบัญชี

XX

ภาษีขายที่ยงั ไม่ครบกาหนด

XX

2) การรับรู ้รายได้ในแต่ละงวด
เดบิต ดอกเบี้ยเช่าซื้ อรอตัดบัญชี

XX

เครดิต ดอกเบี้ยเช่าซื้ อ

XX

3) เมื่อได้รับชาระเงินในแต่ละงวด
เดบิต เงินสด

XX

ภาษีขายที่ยงั ไม่ครบกาหนด
เครดิต ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
ภาษีขาย

XX
XX
XX

3.6 การจาหน่ ายหนี้ สูญ การบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มส่ วนที่ตดั เป็ นหนี้ สูญเข้าข่ายตามข้อกาหนดตาม
ประมวลรัษฎากร นั้นพิจารณาได้เป็ น 2 กรณี ดังนี้
1) กรณี ที่ขอ้ กาหนดตามประมวลรัษฎากรให้นาภาษีขายส่ วนที่ตดั เป็ นหนี้สูญไปขอเครดิตได้
เดบิต หนี้สูญ

XX

ภาษีขาย

XX

เครดิต ลูกหนี้การค้า

XX

และ
เดบิต ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

XX

เครดิต หนี้สงสัยจะสู ญ

XX

2) กรณี ที่ขอ้ กาหนดตามประมวลรัษฎากรให้ขอคืนภาษีขายส่ วนที่ตดั เป็ นหนี้สูญแล้วเป็ นเงินสดได้
เดบิต หนี้สูญ

XX

ลูกหนี้กรมสรรพากร

XX

เครดิต ลูกหนี้การค้า

XX

และ
เดบิต ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

XX

เครดิต หนี้สงสัยจะสู ญ

XX

4 การขายสิ นค้ าทีไ่ ม่ มีรูปร่ างและการให้ บริการเป็ นเงินเชื่ อ
4.1 เมื่อมีการให้บริ การเป็ นเงิ นเชื่ อ หรื อการขายสิ นค้าที่ไม่มีรูปร่ าง บันทึกรายได้และออกใบแจ้ง
หนี้
เดบิต ลูกหนี้การค้า

XX

เครดิต รายได้จากการให้บริ การ

XX

ภาษีขายที่ยงั ไม่ครบกาหนด

XX

4.2 เมื่อรับชาระหนี้จากลูกหนี้การค้า และจัดทารายงานภาษีขาย
เดบิต เงินสดหรื อธนาคาร

XX

เครดิต ลูกหนี้การค้า

XX

และ
เดบิต ภาษีขายที่ยงั ไม่ครบกาหนด

XX

เครดิต ภาษีขาย

XX

4.3 การรับชาระหนี้ จากลู กหนี้ การค้า และให้ส่วนลดเงิ นสด เมื่ อให้ส่วนลดเงิ นสด ให้บนั ทึกลด
ยอดขายและจัดทารายงานภาษีขาย
เดบิต เงินสดหรื อธนาคาร

XX

ภาษีขายที่ยงั ไม่ครบกาหนด

XX

ส่ วนลดจ่าย

XX

เครดิต ลูกหนี้การค้า

XX

ภาษีขาย

XX

5. การให้ บริการเป็ นเงินสด
เมื่อมีการให้บริ การ บันทึกการให้บริ การและจัดทารายงานภาษีขาย
เดบิต เงินสด

XX

เครดิต รายได้จากการให้บริ การ

XX

ภาษีขาย

XX

6. การแจกแถมสิ นค้ าทีป่ ระมวลรัษฎากรให้ ถือเป็ นการขายสิ นค้ า
บันทึกค่าใช้จ่าย และจัดทารายงานภาษีขาย
เดบิต ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย

XX

เครดิต สิ นค้าหรื อภาษีซ้ื อ

XX

ภาษีขาย

XX

บันทึกบัญชีใบสาคัญจ่ายในกรณี ที่เช่าสิ นค้า
เดบิต เจ้าหนี้อื่นๆ

XX

เครดิต ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ธนาคาร

XX
XX

ในกรณี ค่านายหน้า
เดบิต ค่านายหน้า

XX

เครดิต ภาษีหกั ณ ที่จ่าย

XX

ธนาคาร

XX

ในกรณี ค่าขนส่ ง
เดบิต ค่าไปรษณี ย ์

XX

เดบิต เงินสด

XX

บันทึกบัญชีใบสาคัญรับ ดังนี้
เดบิต ธนาคาร

XX

เงินสด

XX

เครดิต ลูกหนี้การค้า

XX

7. กรณี ภาษีขายมากกว่าภาษีซ้ื อ
เดบิต ภาษีขาย

XX

เครดิต ภาษีซ้ื อ

XX

เจ้าหนี้กรมสรรพากร

XX

8. กรณี ภาษีซ้ื อมากกว่าภาษีขาย
เดบิต ภาษีขาย
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เครดิต ภาษีซ้ื อ

XX
XX
XX

การทางบทดลอง มีข้ นั ตอนดังนี้
1. เขียนหัวงบทดลอง
2. บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ บรรทัดที่ 2 คาว่า งบทดลอง บรรทัดที่ 3 วันที่
3. ลอกชื่อบัญชีและเลขที่บญั ชี ลงในช่องชื่ อบัญชี และเลขที่บญั ชี ตามลาดับ นิ ยมเรี ยงลาดับโดยเรี ยง
จากบัญชี หมวดสิ นทรัพย์ หนี้ สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายนายอดคงเหลือจากบัญชี แยกประเภท ไปใส่ ใน
ช่องเดบิตและเครดิต
- ถ้ายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทเหลืออยูท่ างด้านเดบิต ให้นาไปใส่ ช่องเดบิต
- ถ้ายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทเหลืออยูท่ างด้านเครดิต ให้นาไปใส่ ช่องเครดิต
- รวมยอด ยอดรวมทั้งสองด้านทั้งด้านเดบิตต้องเท่ากับด้านเครดิต

ประวัติผู้จัดทา

รหัสนักศึกษา : 5604300469
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหฤทัย น้อยรักษา
คณะ

: บริ หารธุ รกิจ

สาขาวิชา

: การบัญชี

ที่อยู่

: 6 ม.4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

เบอร์โทร

: 084-525-5979

ประวัติผจู้ ดั ทา

รหัสนักศึกษา : 5701300033
ชื่อ-นามสกุล : เจนจิรา ใจซื่อ
คณะ

: บริ หารธุ รกิจ

สาขาวิชา

: การบัญชี

ที่อยู่

: 229/352 ม.4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

เบอร์โทร

: 094-494-3694

ประวัติผู้จัดทา

รหัสนักศึกษา : 5701300039
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเอมอร เมฆนุภาดล
คณะ

: บริ หารธุ รกิจ

สาขาวิชา

: การบัญชี

ที่อยู่

: 63 ม.13 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

เบอร์โทร

: 086-625-7956

