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บทคดัย่อ 

 

             บริษทั เศรษฐกิจการบญัชี จาํกดั ให้บริการรับทาํบญัชี ตรวจสอบบญัชี  ไดรั้บการรับรอง

คุณภาพสํานักงานบัญชีจากกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คณะผูจ้ดัทาํได้เข้าร่วม

โครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษทั เศรษฐกิจการบญัชี จาํกัด ปฏิบติังานใน

ตาํแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชี ไดรั้บมอบหมายให้ทาํงานเกียวกบัการตรวจสอบเอกสาร การบนัทึก

ขอ้มูลทางการบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี  Express นาํส่งภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่าย 

และนาํส่งเงินประกนัสังคม 

จากการทีคณะผู ้จ ัดทําได้ปฏิบัติงานจริงในสํานักงานบัญชีและได้รับมอบหมายให้

ตรวจสอบเอกสารและบนัทึกบญัชี จึงทาํให้เกิดความสนใจและตอ้งการศึกษาเกียวกบัขนัตอนการ

บนัทึกบญัชี จึงตอ้งการทาํโครงงานเรือง “การบนัทึกบญัชีสําหรับธุรกิจ” เนือหาของโครงงาน

ประกอบดว้ย วธีิทาํรายงานภาษีซือและภาษีขาย การบนัทึกจ่ายชาํระหนีใหเ้จา้หนีการคา้  การบนัทึก

รับชาํระหนีจากลูกหนีการคา้ และการจดัทาํงบทดลอง คณะผูจ้ดัทาํหวงัว่าโครงงานเล่มนีจะเป็น

ประโยชน์สาํหรับผูที้มีความสนใจหรือผูที้เกียวขอ้งกบังานทางการบญัชี 

 

คําสําคัญ: การบนัทึกบญัชี การทาํบญัชี เอกสารทางการบญัชี 
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บทที ่1 

บทน า  

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัมีการประกอบกิจการในรูปแบบต่างๆ เป็นจ านวนมาก ทั้งในรูปของ บริษทั……..จ ากดั, 

หา้งหุน้ส่วน……..จ ากดั และ บริษทั……..จ ากดั (มหาชน) กิจการเหล่าน้ีจะตอ้งมีการจดทะเบียนกิจการ

กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงกิจการแต่ละกิจการจะประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนั

ออกไป โดยรายไดส่้วนใหญ่ของกิจการมกัจะเกิดข้ึนจากรายไดจ้ากการขาย ซ่ึงบญัชีรายไดจ้ากการขายมี

รายการเขา้ออกเป็นจ านวนมากจึงจดัไดว้่าเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญั ในการบนัทึกบญัชีของบริษทั

ต่างๆท่ีหลากหลายธุรกิจกนันั้น  ย่อมท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดหลายๆดา้นอยู่เสมอในการรวบรวมขอ้มูล

ของทางบริษทั ทั้งในเร่ืองของเอกสารท่ีไดรั้บ  หรือเอกสารท่ีไม่เพียงพอต่อการจดัท า  จึงอาจท าให้การ

ท างานนั้นล่าชา้ออกไป    

ดงันั้น  ขั้นตอนการจดัท าบญัชีจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถท าให้งานส าเร็จตรงตามเวลาท่ีก าหนด

ได ้ หากมีการคดัแยกเอกสารท่ีมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน  ก็จะสามารถรู้ไดว้า่เอกสารตวัใดขาดตอ้งการ

เพิ่มเติมจากบริษทัท่ีด าเนินงานอยู ่ การท าบญัชีก็จะด าเนินงานไดร้วดเร็วมากยิง่ข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อศึกษาการบนัทึกบญัชีโดยใชโ้ปรแกรม Express 

2. เพื่อศึกษาเอกสารและขั้นตอนการบนัทึกบญัชี 

3. เพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานบญัชี 

 

 



1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1. สามารถบนัทึกบญัชีได ้

2. สามารถแยกประเภทของบญัชีได ้

3. สามารถน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ต่อการท างานได ้

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. มีความเขา้ใจในการใชโ้ปรแกรม Express  ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. สามารถคดัแยกและจดัเรียงเอกสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ก่อนการบนัทึกบญัชี 

3. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีออกปฏิบติัสหกิจ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการท างานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมณ์  ร้ิวอินทร์ (2550) : การศึกษาวิชาการบญัชีการเงินเพื่อการ

บริหาร  เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงขอ้มูลจากจากบญัชีการเงินท่ีไดม้าจากรายงานทางการเงิน

ต่างๆ  โดยเนน้ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากงบการเงินต่างๆ  ไดแ้ก่  งบดุล  งบก าไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  

งบก าไรสะสม  และหมายเหตุประกอบงบ  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากงบการเงินสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน

การบริหารธุรกิจ  การบริหารธุรกิจเป็นกระบวนการในการท าหนา้ท่ีของหน่วยงานต่างๆ  ท่ีจะตอ้ง

ประสานกนัอยา่งสอดคลอ้งลงตวั  ประกอบดว้ย  ฝ่ายการผลิต  ฝ่ายการตลาด  และฝ่ายการเงิน  ใน

ส่วนของหน้าท่ีในการจดัการธุรกิจ  จะเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆ  ทุกหน่วยงานท่ีจะตอ้งมี

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการวางแผน  การสั่งการและการควบคุม  ขอ้มูลจากการบญัชีการเงิน

จะคดัสรรมาให้ตรงกบัความตอ้งการใช้ในการบริหารเฉพาะดา้น  และการจดัการเฉพาะเร่ืองหรือ

เฉพาะกรณีนั้นๆ  อย่างเหมาะสม  และถูกน าไปดดัแปลง  เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ประโยชน์ใน

การตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

อาจารย์สวสัดิ์  พุ่มภักดี, ผศ.ดร.วนัชัย  ประเสริฐศรี  และ อาจารย์ประภัสสร  กิตติมโนรม

(2550):ปัจจุบนัมนุษยอ์ยูใ่นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีส่ือสาร

ส่งผลให้สารสนเทศหรือข้อมูลการบัญชีมีความส าคัญแก่ผูบ้ริหารและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ

ด าเนินงานทางธุรกิจต่างๆ  เพราะวา่การตดัสินใจท่ีถูกตอ้งยอ่มตอ้งอาศยัสารสนเทศ  หรือขอ้มูลท่ี

ต้องถูกต้องอนัส่งผลให้หลักการบญัชีหรือมาตรฐานการบัญชีในยุคปัจจุบนัต้องพฒันาตามท่ี

สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วซ่ึงแตกต่างจากในอดีตท่ีผ่านมา  

ปัจจุบนัขอ้มูลทางการบญัชีเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจและธุรกิจ  เพื่อให้

การจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไปในทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ผลตอบแทนมากท่ีสุด 



ดงันั้นผูเ้ร่ิมศึกษาวิชาการบญัชีจึงตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการบญัชีท่ีท าการศึกษาเพื่อจ า

น าไปประกอบอาชีพในอนาคต  ผูศึ้กษาส่วนใหญ่จะมีความสับสนระหว่างค า “การบญัชี”  กบั  

“การท าบญัชี”  ความจริงแลว้ทั้งสองค ามีความหมายเหมือนกนัตามความเป็นจริงทั้งสองมีความ

แตกต่างกนัแต่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั  เศรษฐกิจการบญัชี  จ  ากดั 

ตั้งอยูท่ี่   :  22/90 ซอยเพชรเกษม 108/1 หมู่บา้นเพชรเกษมวลิล่า  

ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองคา้งพลู  

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศพัท ์  : 02-809-0337-9  

โทรสาร   : 02-809-0949  
เวลาท าการ  : วนัจนัทร์  -  เสาร์ เวลา 8.00น.-17.00น. 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของบริษทั 

 

 



3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

วตัถุประสงค์ในการด าเนินงาน คือ ประกอบกิจการเก่ียวกับ การให้บริการรับท าบัญชี รับ

ตรวจสอบบญัชี เป็นท่ีปรึกษาดา้นบญัชี  เปล่ียนแปลงขอ้มูลต่างๆของบริษทั และหา้งร้าน เป็นตน้ 

 บริการรับท าบญัชี   เร่ิมตั้งแต่การบนัทึกสมุดรายวนัทัว่ไป จนกระทัง่การออกรายงานงบการเงิน 

 บริการค านวณเงินเดือนพนกังาน  คิดค านวณเงินเดือน จดัท าบญัชีแยกประเภท ค านวณภาษีหกั ณ ท่ี

จ่าย ค านวณค่าประกนัสังคม และน าส่งประกนัสังคม 

 ตรวจสอบภาษีประจ าเดือน  บริษทัจะท าการตรวจสอบภาษีประจ าเดือน และการท าบญัชี ให้กบั

บริษทัลูกคา้ ถา้มีความผดิปกติก็จะรายงานใหก้บัทางบริษทัทราบ พร้อมกบัค าแนะน า  

3.3 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
        3.4.1 นางสาวหฤทยั  นอ้ยรักษา 5604300469 ต าแหน่งงานผูช่้วยพนกังานบญัชี 
        3.4.2 นางสาวเจนจิรา ใจซ่ือ  5701300033 ต าแหน่งงานผูช่้วยพนกังานบญัชี 
        3.4.3 นางสาวเอมอร  เมฆนุภาดล 5701300039 ต าแหน่งงานผูช่้วยพนกังานบญัชี 

ลกัษณะการท างาน 

 - คดัแยกเอกสาร ออกเป็นหมวดต่างๆ  

- ตรวจเช็คความครบถว้นของเอกสารท่ี 

- บนัทึกขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์  

- น าเอกสารภาษีซ้ือ  - ภาษีขาย  ใบส าคญัรับ  ใบส าคญัจ่าย  มาบนัทึกขอ้มูลในคอมพิวเตอร์    

- เช็คความถูกตอ้งของการบนัทึกขอ้มูล   

- ท า  ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53   

- เขียนประกนัสังคม  ท า สบ.ช.3  , บอจ.5    

- จดัเก็บเอกสารเขา้แฟ้มของบริษทันั้นๆ  

- เขา้เล่มรายงานงบแสดงฐานะการเงิน 



3.4 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 นางสาวสุภาพร พานแกว้ ( ต  าแหน่งพนกังานบญัชี ) 

3.5 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 วนัท่ี  30 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 

3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 

ตาราง 3.3  แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ  

3.6.1 ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัหวัขอ้โครงงาน 
3.6.2  เสนอหวัขอ้โครงงานใหก้บัส านกัสหกิจกิจศึกษา 
3.6.3 รวบรวมขอ้มูล โดยการหาขอ้มูลจากภายในบริษทั เช่น เอกสารต่างๆ วิธีการปฏิบติัและปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจริง ซ่ึงน ามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป และขอ้มูลจากภายนอก ได้แก่ 
หนงัสือ และอินเตอร์เน็ต 

3.6.4 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมไวเ้พื่อน ามาจดัท าโครงงาน 
3.6.5 จดัท าโครงงาน โดยการน าขอ้มูลท่ีไดว้เิคราะห์ไวเ้รียบร้อยแลว้มาจดัท าเป็นรูปเล่ม โครงงาน 
3.6.6 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
3.6.7 ส่งโครงงานแก่ส านกัสหกิจศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค 59 มิ.ย 59 ก.ค 59 ส.ค 59 

1.ปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

 

   

2.เสนอหวัขอ้รายงาน  
 

  
3.รวบรวมขอ้มูลและเอกสาร 

 

   

4.วเิคราะห์ขอ้มูลและเอกสาร  
 

  

5.จดัท าโครงงาน  
 

  
6.ส่งโครงงานให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง 

  
 

 

7.ส่งโครงงาน   
 

 



3.7  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ /โน๊ตบุก๊    4.  กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
2. เคร่ืองปร้ินเตอร์   5.  เคร่ืองค านวณเลข 
3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ซอฟแวร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Word 
2. โปรแกรม Microsoft Power Point 
3. โปรแกรม Microsoft Excel 
4. โปรแกรมบญัชี Express 

 

 

 



บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

การบัญชี  หมายถึง การคดัเลือก การจดบนัทึก การจ าแนก  การสรุปผล และการจดัท ารายงาน

ทางการเงินโดยใชห้น่วยวดัเป็นเงินตรา รวม ถึงการแปลความหมายของรายงานเก่ียวกบัการเงินดงักล่าวเพื่อ

น าไปใชใ้นการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

รายการค้าหรือรายการทางบัญชี  หมายถึง เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นผลท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์ หน้ีสินและส่วนของเจา้ของกิจการรวมถึงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลภายนอก 

เช่น  การซ้ือวตัถุดิบ  การขายสินคา้   การให้บริการ  การจ่ายค่าใช้จ่าย การรับช าระหน้ี  การจ่ายช าระหน้ี  

เป็นตน้ 

รายการทางบัญชีประกอบด้วย 5 ประเภท 

1. บญัชีประเภทสินทรัพย ์

2. บญัชีประเภทหน้ีสิน 

3. บญัชีประเภททุน 

4. บญัชีประเภทรายได ้

5. บญัชีประเภทค่าใชจ่้าย 

เอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชี ไดแ้ก่ บนัทึก หนงัสือ หรือเอกสารใดๆท่ีใชเ้ป็น หลกัฐานใน
การลงรายการในบญัชี ซ่ึงแยกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1. เอกสารท่ีจดัท าข้ึนโดยบุคคลภายนอก 
2. เอกสารท่ีกิจการจดัท าข้ึน เพื่อออกใหแ้ก่บุคคลภายนอก 
3. เอกสารท่ีกิจการจดัท าข้ึน เพื่อใชใ้นกิจการของตนเอง 
 

การบันทกึบัญชีส าหรับธุรกจิ  มขีั้นตอนการการด าเนินงานดังนี ้
4.1   การจัดหมวดหมู่ของเอกสาร 

1. จดัแยกเอกสารตามประเภทบิลท่ีไดรั้บมา  เช่น แยกภาษีซ้ือ  ภาษีขาย  บิลค่าน ้า บิลค่าไฟ  บิลค่า
น ้ามนัเป็นตน้  ดงัรูปภาพท่ี  4.1 



 
1.1 แยกเอกสารท่ีได้รับออกเป็นประเภทตา่งๆ 

2. เม่ือคดัแยกเอกสารเสร็จ น าเอกสารเรียงตาม วนั/เดือน/ปี ท่ีมีอยูใ่นเอกสาร 

 

รูปภาพท่ี  4.2 แบบแสดงการคดัแยกเอกสารแลว้ 

 

 

 

 

 



3. เปิดโปรแกรม  Express  เพื่อเร่ิมขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูล  ดงัรูปภาพท่ี 4.3 

รูปภาพท่ี 4.3 ภาพหนา้จอหลกั โปรแกรม Express 
 

4. ขัน้ตอนการบนัทึกบญัชีโดยใชโ้ปรแกรม Express เลือกบริษทัท่ีตอ้งการบนัทึกบญัชี ไปท่ี  กด พ.ศ. ท่ี
ตอ้งการบนัทึก > เปล่ียนช่องบริษทั  > เลือกบริษทัท่ีตอ้งการ 

ดงัรูปภาพท่ี  4.4 เลือกช่องบริษทัท่ีตอ้งการบนัทึกบญัชี 

 

 

 



5. เลือกท าการบนัทึกบญัชี  ภาษีซ้ือ 

รูปภาพท่ี 4.5 แสดงการเลือกภาษีซ้ือ 

 

6. แบบตวัอยา่งหนา้รายงานภาษีซ้ือ 

รูปภาพท่ี  4.6  แบบตวัอยา่งหนา้รายงานภาษีซ้ือ 
 
 
 
 



7. ภาระภาษีซ้ือ หากคุณช าระค่าบริการ เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือช าระค่างวดจากการผอ่นช าระคุณ
สามารถเลือกเกณฑภ์าษีวา่ จะใชเ้ป็นเกณฑสิ์ทธิหรือเกณฑเ์งินสด โดยเกณฑ์สิทธิหรือเกณฑ์เงินสดจะมี
ผลกบัเวลาในการน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ หากคุณเลือกเกณฑ์ภาษีเป็นเกณฑ์สิทธิ ภาษีจะเกิดข้ึนในวนั
เดียวกบัวนัท่ีในใบก ากบัภาษีซ้ือ แต่หากเลือกเป็นเกณฑ์เงินสด ภาษีจะเกิดข้ึนเม่ือคุณมีรายการจ่ายช าระ
หน้ี จะมีหนา้จอข้ึนมาถามเก่ียวกบัภาษี ดงัรูป 4.7 

 
รูปท่ี 4.7   แสดงการเลือกภาระภาษีซ้ือของบิลซ้ือ 

 
8. ลกัษณะการบนัทึกรายงานภาษีซ้ือหากเราตอ้งการบนัทึกบญัชีตอ้งวิเคราะห์ในแน่ใจเสียก่อนวา่รายการ

นั้นเป็นการซ้ือแบบใด รหสัแต่ละบิลจะใช ้RR เสมอ  เช่น  RR5901001 
ซ่ึงจะเรียงจาก พ.ศ >เดือน>ล าดบั เป็นตน้  

 
                  รูปท่ี 4.8 แสดงการบนัทึกรายงานภาษีซ้ือ 



9. เลือกท าการบนัทึกบญัชี  ภาษีขาย 

 

รูปท่ี รูปภาพท่ี 4.9  แสดงการเลือกบญัชีภาษีขาย 

 

10. แบบตวัอยา่งหนา้รายงานภาษีขาย 

รูปภาพท่ี 4.10  แบบตวัอยา่งหนา้รายงานภาษีขาย 

 



11. ภาระภาษีขาย หากคุณเป็นผูใ้ห้บริการ เช่น การให้บริการซ่อมแซม หรือจ าหน่ายสินคา้ผ่อนช าระ คุณ
สามารถเลือกภาระภาษีขายไดว้า่ จะใชเ้ป็นเกณฑ์สิทธิหรือเกณฑ์เงินสด  โดยภาระภาษีจะมีผลกบัเวลา
ในการน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ หากคุณเลือกภาระภาษีเป็นเกณฑ์สิทธิ ภาษีจะเกิดข้ึนในวนัเดียวกบัวนัท่ี
ในบิลขาย  แต่หากเลือกเป็นเกณฑ์เงินสด ภาษีจะเกิดข้ึนเม่ือคุณมีรายการจ่ายช าระหน้ี หรือรับเงินช าระ
ค่างวดจากลูกคา้ ส าหรับในโปรแกรม Express คุณสามารถเลือกภาระภาษีอยา่งใดอยา่งหน่ึงไวก่้อน จะ
มีหนา้จอข้ึนมาถามเก่ียวกบัภาระภาษี ดงัรูป 4.11 

รูปท่ี 4.11 แสดงการเลือกภาระภาษีขายของใบก ากบัภาษี 
 

12. ลกัษณะการบนัทึกลกัษณะการบนัทึกรายงานภาษีขายเราตอ้งการบนัทึกบญัชีโดย รหสัแต่ละบิลจะใชI้V 
เสมอ  เชน่  RI01/001 เป็นต้น   

รูปท่ี 4.12 แสดงการบนัทึกรายงานภาษีขาย  



13. เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูล ภาษีซ้ือ  ภาษีขายแลว้  ก็มาบนัทึก  ใบส าคญัจ่าย  โดยเลือก  
การเงิน > จ่ายเงิน > จ่ายช าระหน้ี > จ่ายช าระหน้ี  ดงัน้ี 

 
รูปท่ี 4.13 แสดงการเขา้รายการจ่ายช าระหน้ี 

 

14. ตวัอยา่งหนา้รายงานใบส าคญัจ่าย 

รูปท่ี 4.14 แสดงหนา้รายงานใบส าคญัจ่าย 

 

 



15. ลกัษณะการบนัทึกรายงานจ่ายช าระหน้ีเราจะตอ้งบนัทึกบญัชีตามรหสับิลจะใช ้PS เสมอ ตวัอยา่งเช่น 
PS590601001 และใส่วนัทีตามหนา้บิลและบนัทึกยอดเงินตามใบส าคญัจ่าย  

 

 

                                  รูป 4.15 แสดงบนัทึกรายงานจ่ายช าระหน้ี 

 

16. เม่ือได้ท าการบนัทึกรายการจ่ายช าระหน้ีแล้วเรียบร้อย  ก็มาบนัทึกรายการใบช าระหน้ี โดยเลือก 
การเงิน >รับเงิน >รับช าระหน้ี   ดงัน้ี  

รูปท่ี 4.16 แสดงการเขา้รายการรับช าระหน้ี 

 



17. ตวัอยา่งหนา้รายงานใบส าคญัรับ 

รูปท่ี 4.17 แสดงตวัอยา่งหนา้รายการใบส าคญัรับ 
 

18. ลกัษณะการบนัทึกรายงานรับช าระหน้ีเราจะตอ้งบนัทึกบญัชีตามรหสับิล เสมอ ตวัอยา่งเช่น 
RE590601001 และใส่วนัทีตามหนา้บิลและบนัทึกยอดเงินตามใบส าคญัรับ 

รูปท่ี 4.18 แสดงบนัทึกรายงานรับช าระหน้ี 
 
 
 
 
 
 



19. การแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ถา้หากยอดคงเหลือในบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่มมียอดทางดา้นเดบิตให้แสดงไว้
ในงบดุลภายใตห้วัขอ้สินทรัพยห์มุนเวียน ถา้หากยอดคงเหลือทางดน้เครดิตให้แสดงไวภ้ายในหัวขอ้
หน้ีสินหมุนเวยีน 

 
20. การจดัท างบทดลอง 

งบทดลอง คือ งบท่ีท าข้ึนเพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามหลกับญัชีคู่ โดยผลรวมดา้น
เดบิต ของทุกบญัชี ควรจะตอ้งเท่ากบัผลรวมด้านเครดิตของทุกๆบญัชี   ซ่ึงการหายอดคงเหลือของ
บญัชีแยกประเภทโดยทัว่ไปนิยม หาดว้ยดินสอ  (Pencil Footing)  เพื่อป้องกนัการผิดพลาดและหาก
ตอ้งการแกไ้ขก็จะท าไดโ้ดยสะดวก 

 
การท างบทดลอง มีขั้นตอนดงัน้ี     

1. เขียนหวังบทดลอง 
2. บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ     บรรทดัท่ี 2  ค  าวา่ งบทดลอง    บรรทดัท่ี  3  วนัท่ี        
3. ลอกช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชีลงในช่องช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชีตามล าดบั โดยเรียงจากบญัชี

หมวดสินทรัพย ์หน้ีสิน ทุน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
4. น ายอดคงเหลือจากบญัชีแยกประเภท ไปใส่ในช่องเดบิตและเครดิต โดย 

บญัชี 5 หมวดแสดงยอดดงัน้ี 
      หมวดท่ี 1        สินทรัพย ์                จะมียอดคงเหลือดา้น  เดบิต  
      หมวดท่ี 2        หน้ีสิน                     จะมียอดคงเหลือดา้น  เครดิต  
      หมวดท่ี 3        ส่วนของเจา้ของ         จะมียอดคงเหลือดา้น  เครดิต  
      หมวดท่ี 4        รายได ้                  จะมียอดคงเหลือดา้น  เครดิต  
      หมวดท่ี 5        ค่าใชจ่้าย                 จะมียอดคงเหลือดา้น  เดบิต 

5. รวมจ านวนเงินช่องเดบิตและเครดิต ยอดรวมของทั้ง 2 ด้านตอ้งเท่ากนั ก็แสดงว่าการบนัทึก
บญัชีแยกประเภททัว่ไปถูกตอ้งตามระบบบญัชีคู่   
 



21. ตวัอยา่งหนา้รายงาน งบทดลอง 

 

รูปท่ี 4.19 แสดงตวัอยา่งหนา้รายงาน งบทดทอง 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงงานไดป้ฏิบติังานในบริษทั เศรษฐกิจการบญัชี จ  ากดั ในต าแหน่งผูช่้วยผูท้  าบญัชี 

ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ในหลายๆดา้นดงัต่อไปน้ี 

1.ประโยชน์ต่อตนเอง  

 ไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานจริง บรรยากาศการปฏิบติังาน รวมทั้งการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 น าความรู้จากในหอ้งเรียนมาประยกุตใ์ชก้บัการท างาน 

 เรียนรู้การแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

 มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน 

 รู้จกัตนเองมากข้ึน วา่มีความชอบงานบญัชีดา้นใด 

 รู้จกัการวางแผนการท างาน 

 รู้จกัรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

 ช่วยลดระยะเวลาการปฏิบติังาน ท าใหง้านเสร็จทนัเวลา 

 ช่วยให้สถานประกอบการสามารถพิจารณาคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีความสามารถเขา้ท างาน

ในสถานประกอบการไดช่้วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการการด าเนินงาน 

 

 

 



5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 ในการจดัท าโครงงานน้ีมีระยะเวลาจ ากัดในการท าโครงงาน ท าให้เกิดปัญหาการจดัเก็บและ

รวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอ     จากการปฏิบติังานจริง ได้รับประสบการณ์การท างานท่ีหลากหลายและ

แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ไปใชใ้นการท างานใน

อนาคตได ้แต่ในระหวา่งการปฏิบติังาน ไดมี้ปัญหา และอุปสรรค เกิดข้ึนดงัน้ี 

1. การท างานในช่วงแรก ยงัไม่เขา้ใจในขั้นตอนการท างานจึงเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนแต่เม่ือไดรั้บ

ค าปรึกษาจากพนกังานพี่เล้ียง ก็สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วมากข้ึน 

2. การเร่ิมงานท่ีใหม่ๆ  หลากหลายข้ึนอาจเกิดความสับสนในการใช้การพิจารณาในการท า

บญัชี  ท าใหง้านเกิดความผดิพลาดไป  

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากปัญหาเบ้ืองตน้ในการท างานและจดัท าโครงการ ควรวางแผนการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลให้ดี

เสียก่อนจะไดท้นัตามก าหนดเวลา  ดงัเช่น  

1. ควรตรวจเช็คเอกสารส าคญัในการท าบญัชีเป็นอนัดบัแรก เพื่อความรวดเร็วในการท างาน

เป็นระบบ 

2. ควรศึกษาขั้นตอนการท างานอย่างละเอียด  ก่อนการเร่ิมปฏิบติังานทุกคร้ังเพื่อลดความ

ผดิพลาด 

 

 

 

 

 



5.2 สรุปผลการปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

 ท าใหมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้น 

 ไดเ้รียนรู้มารยาทในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 ไดรั้บประสบการณ์ในการท างาน 

 ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในสาขาท่ีเรียน 

 มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีตนเองมากข้ึน 

 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

 ปัญหาด้านความรู้ความเขา้ใจของการใช้โปรแกรม ทางบญัชี เน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไม่มี

ประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการศึกษาโปรแกรมให้

เขา้ใจ 

 ปัญหาดา้นการปรับตวัและส่ือสารกบัพนกังานในองคก์ร อาจมีการส่ือสารขอ้มูลไม่ตรงกนั 

ท าใหเ้กิดความผดิพลาดในการท างาน 

 ปัญหาดา้นความรู้ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในส านกังาน ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศึกษาการ

ใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองแสกนเอกสาร เป็นตน้ 

 ปัญหาความล่าช้าของเอกสาร เน่ืองจากบางคร้ังมีความผิดพลาดของเอกสาร หรือเอกสาร

ไม่ครบถ้วน การส่งเอกสารกลบัมาของลูกคา้ มีความล่าช้า ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ

ท างานไม่ต่อเน่ือง 

 

 



5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

 ควรน าสมุดมาจดบนัทึกขั้นตอนและวิธีการของการใชโ้ปรแกรมทางบญัชีเพื่อให้การท างาน

รวดเร็วและแม่นย  าข้ึน 

 ควรปรับความเขา้ใจและซกัถามกบัพนกังานในองคก์รก่อนการปฏิบติังานต่างๆ เพื่อลดความ

ผดิพลาดในการท างาน 

 ควรมีคู่มือหรือวธีิการใชง้านติดไวท่ี้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เพื่อพนกังานจะได้

แกไ้ขปัญหาการใชง้านเองได ้

 ควรตกัเตือนลูกคา้ในการส่งเอกสารมาล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน เน่ืองจากจะท าให้การจดัท า

บญัชี มีความต่อเน่ืองและสะดวกรวดเร็วในการท างาน 
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ภาคผนวก 

 

พระราชบัญญตัิวชิาชีพบัญชี  พ.ศ.2547  

ความเป็นมา 

 พระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี  พ.ศ.  2547  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 121  ตอนพิเศษ  65

ก  วนัท่ี  22  ตุลาคม  2547  และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  23 ตุลาคม  2547  เป็นตน้ไป 

หลกัการและเหตุผล 

 1. สภาวชิาชีพบญัชี เป็นศูนยร์วมผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีให้มีความสามคัคีร่วมมือกนัร่วมใจท าให้มี

เอกภาพ 

 2. สภาวชิาชีพบญัชี เป็นศูนยร์วมใหค้วามรู้ พฒันา และส่งเสริมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพบญัชี

ในดา้นคุณภาพ และการควบคุม 

 3. ขยายวิชาชีพบัญชีให้ออกไปหลายด้าน นอกจากการท าบญัชี และการสอบบญัชีแต่เพื่อให้

สามารถรองรับพฒันาการของวชิาชีพท่ีเป็นสากลต่อไป 

 

สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญตัิวชิาชีพบัญชี  พ.ศ.2547 

 1. ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู ้รับข้ึนทะเบียน ออกใบรับอนุญาต พกัใช้ หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตผูป้ระกอบการวชิาชีพ 

 2. ก าหนดให้วิชาชีพการท าบญัชีเป็นวิชาชีพควบคุมเพิ่มข้ึนจากเดิมซ่ึงก าหนดเฉพาะวิชาชีพสอบ

บญัชี 

 3. ก าหนดใหมี้คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีเป็นองคก์รกลางท าหนา้ท่ีก าหนดปรับปรุง

มาตรฐานการบญัชี 

 

 

 

 

 

 



เอกสารท่ีตอ้งใช้ประกอบการลงบญัชี ไดแ้ก่ บนัทึก หนงัสือ หรือเอกสารใดๆท่ีใช้เป็นหลกัฐานในการลง

รายการในบญัชี ซ่ึงแยกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

  1. เอกสารท่ีจดัท าข้ึน โดยจดัท าข้ึนบุคคลภายนอก 

  2. เอกสารท่ีกิจการจดัท าข้ึน เพื่อออกใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

  3. เอกสารท่ีกิจการจดัท าข้ึน เพื่อใชใ้นกิจการของตนเอง 

 เอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการบนัทึกบญัชีตามขอ้ 1 ทุกประเภทตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี  

  1. ช่ือของผูจ้ดัท าเอกสารซ่ึงอาจใชช่ื้อท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของผูจ้ดัท าเอกสารก็ได ้ 

  2. ช่ือของเอกสาร  

  3. เลขท่ีของเอกสาร และเล่มท่ี (ถา้มี)  

  4.  วนั เดือน ปี ท่ีออกเอกสาร  

  5.   จ  านวนเงิน 

  ถา้เอกสารท่ีตอ้งใช้ประกอบการลงบญัชีเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนโดยผูห้น้าท่ีจดัท าบญัชีเพื่อออก

ใหแ้ก่บุคคลภายนอกตามขอ้ 1 (2) ตอ้งมีรายการตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3 (1) หรือขอ้ 3  (2) ดว้ย แลว้แต่กรณี 

คือ 

 1. ในกรณีท่ีเป็นเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานในการรับเงิน รับฝากเงิน รับช าระเงินหรือตัว๋เงินตอ้งมี

รายการต่อไปน้ี  

  (ก) เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของกิจการท่ีจดัท าเอกสาร  

  (ข) สถานท่ีตั้งของกิจการท่ีจดัท าเอกสาร  

  (ค) รายละเอียดเก่ียวกบัการรับเงินหรือตัว๋เงิน  

  (ง) ช่ือ ชนิด จ านวน หน่วยนบั ราคาต่อหน่วย และราคารวมของสินคา้หรือบริการแต่ละ

รายการ เวน้แต่ไดร้ะบุรายละเอียดดงักล่าวไวใ้นเอกสารตาม 2, 3แลว้ 

  (จ) ลายมือช่ือของผูรั้บเงินหรือตัว๋เงิน เวน้แต่เป็นเอกสารท่ีจดัท าและส่งมอบด้วยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองมืออ่ืนใดท่ีไดผ้ลในท านองเดียวกนั  

 2. ในกรณีท่ีเป็นเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานในการจ าหน่าย จ่าย โอน ส่งมอบสินคา้หรือบริการโดยยงั

มิไดมี้การช าระเงินหรือตัว๋เงิน ตอ้งมีรายการต่อไปน้ี  

  (ก) เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของกิจการท่ีจดัท าเอกสาร  

  (ข) สถานท่ีตั้งของกิจการท่ีจดัท าเอกสาร  



  (ค) ช่ือ ชนิด จ านวน หน่วยนบั ราคาต่อหน่วย และราคารวมของสินคา้หรือบริการแต่ละ

รายการ  

  (ง) ช่ือหรือช่ือท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ และท่ีอยูข่องผูซ้ื้อหรือผูรั้บสินคา้หรือผูรั้บบริการ  

  (จ) ลายมือช่ือผูจ้ดัท าเอกสาร  

  (ฉ) ลายมือช่ือผูรั้บสินคา้หรือผูรั้บบริการ 

 3.   ถา้เอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนโดยผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีเพื่อใช้

ในกิจการของตนเองตามขอ้ 1 (3) ตอ้งมีรายการต่อไปน้ีดว้ย คือ 

  1. ค  าอธิบายรายการ  

  2. วธีิการและการค านวณต่างๆ (ถา้มี)  

  3. ลายมือช่ือของผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชี หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูอ้นุมติัรายการ 

  4. เอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีเพื่อออกให้แก่

บุคคลภายนอก ตอ้งมีส าเนาเก็บไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ฉบบั 

  5. การลงรายการในบญัชีรายวนัและบญัชีสินคา้ ตอ้ง 

  1) มีเอกสารท่ีตอ้งใช้ประกอบการลงบญัชีทุกรายการและเอกสารท่ีตอ้งใช้ประกอบการ

ลงบญัชีนั้นตอ้งสามารถแสดงความถูกตอ้งครบถว้นของรายการบญัชีตามความเป็นจริง และเป็นท่ีเช่ือถือได ้ 

  2) ใช้เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบญัชีตามข้อ 1. ท่ีจดัท าข้ึนโดยบุคคลภายนอก 

แลว้แต่กรณีก่อน เวน้แต่ไม่มีเอกสารดงักล่าวจึงให้ใชเ้อกสารท่ีจดัท าข้ึนโดยผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีเพื่อใชใ้น

กิจการของตนเอง 

ตัวอย่างการบันทกึบัญชีภาษีซ้ือ 

1 การซ้ือสินค้าหรือทรัพย์สินเป็นเงินสดหรือเงินเช่ือ 

 1.1 เม่ือมีการซ้ือ บนัทึกการซ้ือ และจดัท ารายงานภาษีซ้ือ 

  เดบิต ซ้ือสินคา้หรือทรัพยสิ์น  XX 

   ภาษีซ้ือ    XX 

   เครดิต เงินสดหรือเจา้หน้ีการคา้  XX 

 1.2 เม่ือจ่ายช าระหน้ีใหเ้จา้หน้ีการคา้ 

  เดบิต  เจา้หน้ีการคา้   XX 

   เครดิต เงินสดหรือธนาคาร  XX 

 1.3 เม่ือส่งคืนสินคา้และไดรั้บใบลดหน้ีแลว้ บนัทึกการส่งคืน และจดัท ารายงานภาษีซ้ือ 



  เดบิต เจา้หน้ีการคา้   XX 

   เครดิต ส่งคืน    XX 

    ภาษีซ้ือ    XX 

 

 

 1.4 เม่ือจ่ายช าระหน้ี ใหเ้จา้หน้ีการคา้ และไดส่้วนลดเงินสด 

  เดบิต เจา้หน้ีการคา้   XX 

   เครดิต เงินสดหรือธนาคาร  XX 

    ส่วนลดรับ   XX 

 

2 การใช้บริการเป็นเงินเช่ือ  

 2.1 เม่ือมีการใชบ้ริการ บนัทึกค่าบริการและไดรั้บใบแจง้หน้ี 

  เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุ)   XX 

   ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ครบก าหนด XX 

   เครดิต ค่าใชจ่้าย (ระบุ) คา้งจ่าย  XX 

 2.2 เม่ือช าระค่าบริการและไดรั้บใบก ากบัภาษี บนัทึกการช าระหน้ี และจดัท ารายงานภาษีซ้ือ 

  เดบิต ค่าใชจ่้าย (ระบุ) คา้งจ่าย  XX 

   เครดิต เงินสดหรือธนาคาร  XX                    

และ 

   เดบิต ภาษีซ้ือ    XX 

   เครดิต ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ครบก าหนด XX 

 

ตัวอย่างการบันทกึบัญชีภาษีขาย 

3. การขายสินค้าเป็นเงินสดหรือเงินเช่ือ 

 3.1 เม่ือมีการขายสินคา้ บนัทึกการขายและจดัท ารายการภาษีขาย 

  เดบิต เงินสดหรือลูกหน้ีการคา้  XX 

   เครดิต ขาย    XX 

    ภาษีขาย    XX 



 3.2 เม่ือไดรั้บช าระราคาสินคา้ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

  เดบิต เงินสดหรือธนาคาร  XX 

   เครดิต ลูกหน้ีการคา้   XX 

 3.3 เม่ือรับคืนสินคา้ และไดอ้อกใบลดหน้ีแลว้ บนัทึกการรับคืน และจดัท ารายงานภาษีขาย 

  เดบิต รับคืน    XX 

   ภาษีขาย    XX 

   เครดิต เงินสดหรือลูกหน้ีการคา้  XX 

 3.4 เม่ือรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ และใหส่้วนลดเงินสด  

  เดบิต เงินสดหรือธนาคาร  XX 

   ส่วนลดจ่าย   XX 

   เครดิต ลูกหน้ีการคา้    XX 

 3.5 เม่ือมีการขายสินคา้โดยวธีิเช่าซ้ือหรือโดยวธีิผอ่นช าระ 

 1)  ณ วนัท าสัญญา และไดรั้บเงินวางเร่ิมแรก 

  เดบิต เงินสด    XX 

   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  XX 

   เครดิต ขาย    XX 

    ภาษีขาย (ตามจ านวนเงินท่ีไดรั้บ) XX 

    ดอกเบ้ียเช่าซ้ือรอตดับญัชี XX 

    ภาษีขายท่ียงัไม่ครบก าหนด XX 

 2)  การรับรู้รายไดใ้นแต่ละงวด 

  เดบิต ดอกเบ้ียเช่าซ้ือรอตดับญัชี XX 

   เครดิต ดอกเบ้ียเช่าซ้ือ   XX 

 3)  เม่ือไดรั้บช าระเงินในแต่ละงวด 

  เดบิต เงินสด    XX 

   ภาษีขายท่ียงัไม่ครบก าหนด XX 

   เครดิต ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  XX 

    ภาษีขาย                                         XX 



 3.6 การจ าหน่ายหน้ีสูญ การบนัทึกภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนท่ีตดัเป็นหน้ีสูญเขา้ข่ายตามขอ้ก าหนดตาม

ประมวลรัษฎากร นั้นพิจารณาไดเ้ป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

 1)  กรณีท่ีขอ้ก าหนดตามประมวลรัษฎากรใหน้ าภาษีขายส่วนท่ีตดัเป็นหน้ีสูญไปขอเครดิตได ้

  เดบิต หน้ีสูญ    XX 

   ภาษีขาย    XX 

   เครดิต ลูกหน้ีการคา้   XX 

และ 

  เดบิต ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  XX 

   เครดิต หน้ีสงสัยจะสูญ   XX 

 2)  กรณีท่ีขอ้ก าหนดตามประมวลรัษฎากรใหข้อคืนภาษีขายส่วนท่ีตดัเป็นหน้ีสูญแลว้เป็นเงินสดได ้

  เดบิต หน้ีสูญ    XX 

   ลูกหน้ีกรมสรรพากร  XX 

   เครดิต ลูกหน้ีการคา้   XX 

และ 

  เดบิต ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  XX 

   เครดิต หน้ีสงสัยจะสูญ   XX 

 

4 การขายสินค้าทีไ่ม่มีรูปร่างและการให้บริการเป็นเงินเช่ือ 

 4.1 เม่ือมีการให้บริการเป็นเงินเช่ือ หรือการขายสินคา้ท่ีไม่มีรูปร่าง บนัทึกรายไดแ้ละออกใบแจง้

หน้ี 

  เดบิต ลูกหน้ีการคา้   XX 

   เครดิต รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  XX 

    ภาษีขายท่ียงัไม่ครบก าหนด XX 

 4.2 เม่ือรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ และจดัท ารายงานภาษีขาย 

                เดบิต เงินสดหรือธนาคาร  XX 

   เครดิต   ลูกหน้ีการคา้   XX 

และ 

  เดบิต ภาษีขายท่ียงัไม่ครบก าหนด XX 



   เครดิต ภาษีขาย    XX 

 4.3 การรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ และให้ส่วนลดเงินสด เม่ือให้ส่วนลดเงินสด ให้บนัทึกลด

ยอดขายและจดัท ารายงานภาษีขาย 

  เดบิต เงินสดหรือธนาคาร  XX 

   ภาษีขายท่ียงัไม่ครบก าหนด XX 

   ส่วนลดจ่าย   XX 

   เครดิต ลูกหน้ีการคา้   XX 

    ภาษีขาย    XX 

 

5. การให้บริการเป็นเงินสด 

 เม่ือมีการใหบ้ริการ บนัทึกการใหบ้ริการและจดัท ารายงานภาษีขาย 

  เดบิต เงินสด    XX 

   เครดิต รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  XX 

    ภาษีขาย    XX 

 

6. การแจกแถมสินค้าทีป่ระมวลรัษฎากรให้ถือเป็นการขายสินค้า 

 บนัทึกค่าใชจ่้าย และจดัท ารายงานภาษีขาย 

  เดบิต ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย  XX 

   เครดิต สินคา้หรือภาษีซ้ือ  XX 

    ภาษีขาย    XX 

 

บนัทึกบญัชีใบส าคญัจ่ายในกรณีท่ีเช่าสินคา้ 

  เดบิต เจา้หน้ีอ่ืนๆ   XX 

   เครดิต ภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย  XX 

             ธนาคาร                    XX 

  

 

 



ในกรณีค่านายหนา้ 

  เดบิต ค่านายหนา้   XX 

   เครดิต ภาษีหกั  ณ  ท่ีจ่าย  XX 

    ธนาคาร    XX 

 ในกรณีค่าขนส่ง 

  เดบิต ค่าไปรษณีย ์   XX 

   เดบิต เงินสด    XX 

 

บนัทึกบญัชีใบส าคญัรับ ดงัน้ี 

  เดบิต ธนาคาร    XX 

   เงินสด    XX 

   เครดิต ลูกหน้ีการคา้   XX 

 7. กรณีภาษีขายมากกวา่ภาษีซ้ือ 

  เดบิต ภาษีขาย    XX 

   เครดิต ภาษีซ้ือ    XX 

    เจา้หน้ีกรมสรรพากร  XX 

 

 8. กรณีภาษีซ้ือมากกวา่ภาษีขาย 

  เดบิต ภาษีขาย    XX 

   ลูกหน้ีกรมสรรพากร  XX 

   เครดิต  ภาษีซ้ือ    XX 

 

 

 

 

 

 

 



การท างบทดลอง มีขั้นตอนดงัน้ี     

 1. เขียนหวังบทดลอง 

 2. บรรทดัท่ี 1 ช่ือกิจการ     บรรทดัท่ี 2 ค  าวา่ งบทดลอง    บรรทดัท่ี 3 วนัท่ี        

 3. ลอกช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชีลงในช่องช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชีตามล าดบั นิยมเรียงล าดบัโดยเรียง

จากบญัชีหมวดสินทรัพย ์หน้ีสิน ทุน รายได ้และค่าใชจ่้ายน ายอดคงเหลือจากบญัชีแยกประเภท ไปใส่ใน

ช่องเดบิตและเครดิต   

 - ถา้ยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทเหลืออยูท่างดา้นเดบิต ใหน้ าไปใส่ช่องเดบิต  

 - ถา้ยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทเหลืออยูท่างดา้นเครดิต ใหน้ าไปใส่ช่องเครดิต   

 - รวมยอด ยอดรวมทั้งสองดา้นทั้งดา้นเดบิตตอ้งเท่ากบัดา้นเครดิต 
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