
กรณีศึกษา ธุรกิจพาณิชยกรรม (ซื�อมาขายไป)

รายละเอียดของกิจการ

บริษัท ซีเอ็ม อินโนเวชั�น จํากัด ( CM Innovation Co., Ltd. ) ไดจ้ดัต ั�งขึ�นเป็น บริษทัจาํกดั เมื�อวนัที� 
� มกราคม 255X มีผูถ้ือหุ้นทั�งหมด จาํนวน 4 คน เงินลงทุนคนละ  500,000 (ห้าแสนบาทถว้น) รวมเป็นเงินลงทุน
ทั�งหมดของกิจการ เป็นจาํนวนเงิน 2,000,000  (สองล้านบาทถว้น) วตัถุประสงค์หลกั เพื�อประกอบธุรกิจจาํหน่าย
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั�งปลีกและส่ง พร้อมทั�งมีบริการดา้นการให้คาํปรึกษาในระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ

สํานักงานขายตั�งอยู่ เลขที�  111 ถนนท่าแพ  ตาํบลช้างคลาน อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
รหสัไปรษณีย์ 50300 โทร. 053 111 222  โทรสาร. 053 111 223 โดยบริษทัอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ�ม มีเลข
ประจาํตวัผู ้เสียภาษีอากรเลขที�/เลขทะเบียนการคา้เลขที� 0501114445555 และเลขทะเบียนประกนัสังคมเลขที� 
50-1234567-8

ข้อมูลทั�วไปของกิจการ

- บริษทัฯ มีรอบบัญชีตามปีปฏิทิน (1 มกราคม – 31 ธันวาคม )
- บริษทัฯ บนัทึกบญัชีสินคา้แบบบนัทึกตน้ทุนสินคา้แบบต่อเนื�อง ( Perpetual Inventory System) และ

เลือกใช้วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน (FIFO)



การเริ�มต้นใช้งานโปรแกรม Express for windows

รหัสการเขา้ใชง้านโปรแกรม Express มี 3 รหัส คือ
รหัสประจาํตวั รหัสผ่าน หมายเหตุ

BIT1 BIT1 ระดบัผูใ้ชง้านทั�วไป การทาํงานบางอย่าง จะตอ้งขออนุมตัิจากระดบัที�
สูงกว่า

BIT5 BIT5 ระดบัผูจ้ดัการแผนก ซึ� งใชง้านไดเ้หมือน BIT1 แต่สามารถใชง้าน เมนู
“เริ�มระบบ” เพื�อกาํหนดค่าเริ�มตน้ต่างๆได้

BIT9 BIT9 ระดบัสูงสุด จะใชง้านไดทุ้กเมนู และสามารถกาํหนดสิทธิใชง้าน ให้กบั
ผูใ้ชต้่างๆได้

การกําหนดค่าเริ�มต้นของกิจการ
1. การกําหนดบริษัทใหม่
เป็นการกาํหนดฐานขอ้มูลของกิจการที�จะตอ้งใช ้โดยให้เขา้ไปที�
เมนูหลกั --> “เริ�มระบบ” -->  “8 กาํหนดบริษทัใหม่”

จากกรณีศึกษานี�  ให้ตั�งชื�อขอ้มูล “บริษทั ซีเอ็ม อินโนเวชั�น จาํกดั” ให้เก็บขอ้มูลไวใ้นแฟ้มขอ้มูลที�ตอ้งการ เช่น CMI 
จากนั�นเลือก “ 2. คดัลอกขอ้มูลจากบริษทัที�มีอยู่ในเครื�อง” และให้เลือก “Z ขอ้มูลเปล่าของเวอร์ชั�น 1”



2. การกําหนดค่าเริ�มต้นต่างๆ 
เราสามารถกาํหนดค่าเริ�มตน้ต่างๆได ้โดยเขา้ไปที� 
2.1 บนัทึกรายละเอียดต่างๆของกิจการ
เมนูหลกั “เริ�มระบบ” --> “1. กาํหนดค่าเริ�มตน้ต่างๆ” --> “1. รายละเอียดกิจการ”

2.2 การกาํหนดรูปแบบรหัสสินคา้
เมนูหลกั “เริ�มระบบ” --> “1. กาํหนดค่าเริ�มตน้ต่างๆ” --> “3. ระบบสินคา้คงเหลือ”  --> “รายละเอียดทั�วไป”

รูปแบบของรหัสสินคา้ [ !999 ]
9 หมายถึง ป้อนไดเ้ฉพาะตวัเลข 0 - 9  เท่านั�น
X หมายถึง ป้อนไดท้ั�งตวัเลข ตวัอกัษร  และเครื�องหมายต่างๆ
! หมายถึง ป้อนไดเ้หมือน X แต่เมื�อป้อนภาษาองักฤษตวัพิมพ์เล็ก จะถูกแปลงเป็นตวัพิมพ์ใหญ่ให้โดยอัตโนมติั



2.3 การกาํหนดลาํดบัเลขที�ของเอกสารต่างๆ ทางระบบบญัชี
เมนูหลกั “เริ�มระบบ” --> “1. กาํหนดค่าเริ�มตน้ต่างๆ” --> “7. ระบบบญัช”ี

2.4 การกาํหนดรอบบญัชี
เมนูหลกั “เริ�มระบบ” --> “3. กาํหนดรอบบญัช”ี  ให้เปลี�ยนวนัที�เริ�มรอบบญัชี ตามรอบปีที�ใช้งานในปัจจุบนั

ลําดับเลขที�ใบสําคัญ YYMMDDxxx
ตย. เช่น PV550820001



2.5 การบนัทึกยอดยกมาของบริษทั
เมนูหลกั “บญัช”ี --> “3. ยอดยกมา/ยอดยกมาปีที�แลว้”

ให้บนัทึกยอด ณ วนัที� 1 มกราคม 255X โดยมียอดยกมา จากการไดร้ับเงินค่าหุ้น จาํนวน 2,000,000 บาท เป็นเงินสด 500,000 
บาท และจากการฝากเงินในบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั – ธนาคารไทยพาณิชยข์องบริษทั จาํนวน 1,500,000 บาท

รหัสบญัชี ชื�อบญัชี เดบิต เครดิต
1111-00 เงินสด 500,000.00
1112-01 เงินฝากกระแสรายวนั SCB 784-012484-4 1,500,000.00
3100-00 ทุนหุ้นสามญั 2,000,000.00



รายละเอียดสินค้า  ( เมนูหหลกั "สินค้า" --> "2.รายละเอียดสินคา้")

A. หมวดโน๊ตบุ๊ค

รหัสสินคา้                       A001
ชื�อสินค้า          โน๊ตบุ๊ค รุ่น 4752G
หมวด                              A
กลุ่มบญัชีสินคา้               ST01 (F)
หน่วยนับมาตรฐาน         เครื�อง
ราคาขายต่อหน่วย          10,000 บาท
ประเภท VAT                 อตัราปกติ

รหัสสินคา้           A002
ชื�อสินค้า           โน๊ตบุ๊ค รุ่น 4752Z
หมวด                               A
กลุ่มบญัชีสินคา้                ST01 (F)
หน่วยนับมาตรฐาน          เครื�อง
ราคาขายต่อหน่วย           20,000 บาท
ประเภท VAT                  อตัราปกติ

รหัสสินคา้           A003
ชื�อสินค้า           โน๊ตบุ๊ค รุ่น M840
หมวด                               A
กลุ่มบญัชีสินคา้               ST01 (F)
หน่วยนับมาตรฐาน          เครื�อง
ราคาขายต่อหน่วย           15,000 บาท
ประเภท VAT                  อตัราปกติ

รหัสสินคา้           A004
ชื�อสินค้า           โน๊ตบุ๊ค รุ่น P640
หมวด                               A
หน่วยนับมาตรฐาน          เครื�อง
กลุ่มบญัชีสินคา้               ST01 (F)
ราคาขายต่อหน่วย           12,000 บาท
ประเภท VAT                  อตัราปกติ



B. หมวดปริ�นเตอร์

รหสัสินคา้ B001
ชื�อสินคา้ ปริ�นเตอร์ HP รุ่น IP4870
หมวด                               B
กลุ่มบญัชีสินคา้               ST01 (F)
หน่วยนับมาตรฐาน          เครื�อง
ราคาขายต่อหน่วย 5,000 บาท

รหสัสินคา้               B002
ชื�อสินคา้              ปริ�นเตอร์ HP รุ่น LB7200CD
หมวด                               B
กลุ่มบญัชีสินคา้               ST01 (F)
หน่วยนับมาตรฐาน          เครื�อง
ราคาขายต่อหน่วย 3,000 บาท

รหสัสินคา้ B003
ชื�อสินคา้ ปริ�นเตอร์ EPSON  รุ่น MP287 PC
หมวด                               B
กลุ่มบญัชีสินคา้               ST01 (F)
หน่วยนับมาตรฐาน          เครื�อง
ราคาขายต่อหน่วย 3,000 บาท

รหสัสินคา้ B004
ชื�อสินคา้ ปริ�นเตอร์ EPSON รุ่น L100
หมวด                               B
กลุ่มบญัชีสินคา้               ST01 (F)
หน่วยนับมาตรฐาน          เครื�อง
ราคาขายต่อหน่วย 8,000 บาท



C. กลุ่มกล้องดิจิตอล

รหสัสินคา้ C001
ชื�อสินคา้ กลอ้งดิจิตอล CANON รุ่น S1100D BL
หมวด       C
กลุ่มบญัชีสินคา้               ST01 (F)
หน่วยนับมาตรฐาน          ตวั
ราคาขายต่อหน่วย 7,500 บาท

รหสัสินคา้ C002
ชื�อสินคา้ กลอ้งดิจิตอล CANON รุ่น S1100D BR
หมวด       C
กลุ่มบญัชีสินคา้               ST01 (F)
หน่วยนับมาตรฐาน           ตวั
ราคาขายต่อหน่วย 4,000 บาท
         
รหสัสินคา้ C003
ชื�อสินคา้ กลอ้งดิจิตอล SAMSUNG รุ่น S1000
หมวด               C
กลุ่มบญัชีสินคา้               ST01 (F)
หน่วยนับมาตรฐาน          ตวั
ราคาขายต่อหน่วย 15,000 บาท

รหสัสินคา้ C004
ชื�อสินคา้ กลอ้งดิจิตอล SAMSUNG รุ่น S1100 
หมวด               C
กลุ่มบญัชีสินคา้               ST01 (F)
หน่วยนับมาตรฐาน          ตวั
ราคาขายต่อหน่วย 18,000  บาท



เมนูหหลกั "ขาย" --> "6.รายละเอียดลูกคา้"
ลูกค้า จํานวน 4 ราย
1. รหัสลูกคา้         :  AR001
ชื�อลูกคา้          : บริษทั ไอคอมพิวเตอร์ จาํกดั
ประเภทลูกคา้ : 00 ลูกคา้ประจาํ
สถานที�ตั�ง               : 100  ม.4  ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลาํปาง 52100
เบอร์โทรศพัท์             : 054 999777     โทรสาร :   054 999778
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี   : 050002223334445
ผูติ้ดต่อ : คุณธีรพล ธรรมรัตน์
ตารางราคา : ราคาขายล่าสุด

2. รหัสลูกคา้         :  AR002
ชื�อลูกคา้          : ห้างหุน้ส่วน ภทัรภูมิคอมพิวเตอร์ จาํกดั
ประเภทลูกคา้ : 00 ลูกคา้ประจาํ
สถานที�ตั�ง               : 209/3  ม.1  ต.กสันทราย อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ 50210
เบอร์โทรศพัท์             : 053 490888     โทรสาร :   053 490889
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี   : 0501115558889
ผูติ้ดต่อ : คุณภทัรภูมิ  ทองผาภูมิ
ตารางราคา : ราคาขายล่าสุด

3. รหัสลูกคา้         :  AR003
ชื�อลูกคา้          : บริษทั ลคักี�มอเตอร์ไบค์ จาํกดั
ประเภทลูกคา้ : 00 ลูกคา้ประจาํ
สถานที�ตั�ง               : 150  ม.6 1  ต.ชา้งคลาน อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศพัท์             : 089-5556688
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี   : 0500007899001
ผูติ้ดต่อ : คุณชยัชนะ  จันทร์วิโรจน์
ตารางราคา : ราคาขายล่าสุด

4. รหัสลูกคา้         :  AR004
ชื�อลูกคา้          : ร้าน เชียงใหม่ไอที
ประเภทลูกคา้ : 00 ลูกคา้ประจาํ
สถานที�ตั�ง               : 247  ม.8  ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศพัท์             : 081-2873344
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี   : 3101203333641
ผูติ้ดต่อ : คุณรจนา  สวสัดิรัตน์
ตารางราคา : ราคาขายล่าสุด

รายละเอียดเกี�ยวกับลูกค้า



เมนูหหลกั "ซื�อ" --> "6.รายละเอียดผูจ้าํหน่าย"
เจ้าหนี�การค้า จํานวน 3  ราย
1. รหัสเจา้หนี�                 :  AP001
ชื�อเจา้หนี� : บริษทั จีอีเอส คอมพิวเตอร์ จาํกดั
สถานที�ต ั�ง : 203 ถ.ห้วยแกว้ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศพัท์ :  053-808111-2  โทรสาร : 053-808110
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี : 0504589525563
ประเภทผูจ้าํหน่าย : 00  ผูจ้าํหน่ายประจาํ
ประเภทราคา : 2 - แยก VAT    ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

2. รหัสเจา้หนี�                 :  AP002
ชื�อเจา้หนี� : หจก. เอสไอเอส เทคโนโลยี
สถานที�ต ั�ง : 47/170 ม.4 ท่าขา้ม  บางขุนเทียน  กทม.  10120
เบอร์โทรศพัท์ :  02 896 6724  โทรสาร : 02 896 67245
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี : 0101112345679
ประเภทผูจ้าํหน่าย : 00  ผูจ้าํหน่ายประจาํ
ประเภทราคา : 2 - แยก VAT    ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

3. รหัสเจา้หนี�                 :  AP003
ชื�อเจา้หนี� : บริษทั เอปสัน (ประเทศไทย) จาํกดั
สถานที�ต ั�ง : 990/9  อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10111
เบอร์โทรศพัท์ :  02 682 6340-2    โทรสาร : 02 682 6343
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี : 0100777222111
ประเภทผูจ้าํหน่าย : 00  ผูจ้าํหน่ายประจาํ
ประเภทราคา : 2 - แยก VAT    ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

รายละเอียดผู้จําหน่าย/เจ้าหนี�การค้า



                  11. รหัสเจ้าหนี�                 :  OAP001
ชื�อเจ้าหนี�  : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สถานที�ตั�ง : 208/1 ถนนเชียงใหม่ - ลาํพูน ตาํบลวดัเกต อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 50000      
เบอร์โทรศพัท์ : 053-241816 
เลขประจาํตัวผูเ้สียภาษี : 0104589525563
ประเภทผูจ้าํหน่าย : 02  ค่าใช้จ่ายบริหาร
ประเภทราคา : 2 - แยก VAT

                  22. รหัสเจ้าหนี�                 :  OAP002
                  ชื�อเจ้าหนี�        ชื�อเจ้าหนี� : การประปาส่วนภูมิภาค

สถานที�ตั�ง : 330 ถ.เชียงใหม่-ลาํปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
เบอร์โทรศพัท์  :  053-233479
เลขประจาํตัวผูเ้สียภาษี : 0100112334555
ประเภทผูจ้าํหน่าย : 02  ค่าใช้จ่ายบริหาร
ประเภทราคา : 2 - แยก VAT

3. รหัสเจ้าหนี�                 :  OAP003
ชื�อเจ้าหนี� : บริษทั ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จาํกดั
สถานที�ตั�ง : 152/1 อาคารพนัธ์ุทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่ ชั�น 1 ห้อง 1109-1112

ถนนช้างคลาน ตาํบลช้างคลาน อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 50100
เบอร์โทรศพัท์ : 053 -288300 
เลขประจาํตัวผูเ้สียภาษี : 0109998718299
ประเภทผูจ้าํหน่าย : 02  ค่าใช้จ่ายบริหาร
ประเภทราคา : 2 - แยก VAT

4. รหัสเจ้าหนี�                 :  OAP004
ชื�อเจ้าหนี� : บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)
สถานที�ตั�ง : 3498 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั�น เขตบางกะปิ กทม. 11120
เบอร์โทรศพัท์ : 02 375700
เลขประจาํตัวผูเ้สียภาษี : 0100888776655
ประเภทผูจ้าํหน่าย : 02  ค่าใช้จ่ายบริหาร
ประเภทราคา : 0 - ไม่มี VAT

5. รหัสเจ้าหนี�                 :  OAP005
ชื�อเจ้าหนี� : กรมสรรพากร
ประเภทผูจ้าํหน่าย : 02  ค่าใช้จ่ายบริหาร
ประเภทราคา : 2 - แยก VAT

6. รหัสเจ้าหนี�                 :  OAP006
                  ชื�อเจ้าหนี�        ชื�อเจ้าหนี� : สาํนักงานประกนัสังคมจังหวดัเชียงใหม่

ประเภทผูจ้าํหน่าย : 02  ค่าใช้จ่ายบริหาร
ประเภทราคา : 0 - ไม่มี VAT

รายละเอียดเจ้าหนี�อื�น



เมนูหหลกั "การเงิน" --> "3.ธนาคาร" --> "7.รายละเอียดบญัชีเงินฝาก"

1. รหัสบญัชี : B1
ชื�อบญัชีเงินฝาก :  บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั – ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา  :  ท่าแพ
สมุดบญัชีเลขที�  :  784-012484-4
ชื�อย่อ : SCB-CA
เลขที�บญัชี  : 1112 – 01

** ให้แกไ้ขชื�อจากผงับญัชี 1112-01 เป็นชื�อ " เงินฝากกระแสรายวนั SCB 784-012484-4 "

รายละเอียดเกี�ยวกับธนาคาร

รายละเอียดบัญชีเงินฝาก



รายการค้าประจําเดือน มกราคม 255X

5 ม.ค. ซื�อสินคา้เงินสด โดยออกใบซื�อสดเลขที� HP0000001 จากบริษทั จีอีเอส คอมพิวเตอร์ จาํกดั ตามใบกาํกบัภาษี GES0001 มี
รายละเอียดดงันี�

A001 โน๊ตบุ๊ค รุ่น 4752G 5 เครื�อง เครื�องละ 8,000.00 40,000.00
A002 โน๊ตบุ๊ค รุ่น 4752Z 5 เครื�อง เครื�องละ 16,000.00 80,000.00
A003 โน๊ตบุ๊ค รุ่น M840 5 เครื�อง เครื�องละ 12,000.00 60,000.00
A004 โน๊ตบุ๊ค รุ่น P640 5 เครื�อง เครื�องละ 10,000.00 50,000.00

มูลค่าสินคา้   230,000.00 
ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%        16,100.00 

มูลค่าสินคา้รวมภาษ ี        246,100.00 

[ ระบบบนัทึกรายการบญัชี สมุดรายวนั .......................... ( ทั�วไป / รับ / จ่าย / ขาย / ซื�อ ) ] / "ซื�อ" --> "2.ซื�อเงินสด"
ผังบัญชี ชื�อบัญชี Dr. Cr.

6 ม.ค. ซื�อสินคา้เงินเชื�อ จาก บริษทั เอปสัน (ประเทศไทย) จาํกดั โดยมีเงื�อนไข n/30 วนั ออกใบรับสินคา้เลขที� RR000001 และตน้ฉบบั
ใบกาํกบัสินคา้/ใบกาํกบัภาษี เลขที� 003/0051 ลงวนัที� 6 ม.ค. 2555X

B003 ปริ�นเตอร์ EPSON รุ่น  MP287 10 เครื�อง เครื�องละ 1,500.00 15,000.00
B004 ปริ�นเตอร์ EPSON รุ่น  L100 10 เครื�อง เครื�องละ 6,000.00 60,000.00

มูลค่าสินคา้ 75,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 5,250.00

มูลค่าสินคา้รวมภาษี 80,250.00
[ ระบบบนัทึกรายการบญัชี สมุดรายวนั .......................... ( ทั�วไป / รับ / จ่าย / ขาย / ซื�อ ) ] / "ซื�อ" --> "4.ซื�อเงินเชื�อ"

ผังบัญชี ชื�อบัญชี Dr. Cr.



8 ม.ค. ขายสินคา้ให้กบั บริษทั ลคักี�มอเตอร์ไบค์ จาํกดั เป็นเงินสด ตามใบกาํกบัภาษี เลขที� HS0000001 มีรายละเอียดดงันี�

A001 โน๊ตบุ๊ค รุ่น 4752G 3 เครื�อง เครื�องละ 10,000.00 30,000.00 
A002 โน๊ตบุ๊ค รุ่น 4752Z 3 เครื�อง เครื�องละ 20,000.00 60,000.00 
B003 ปริ�นเตอร์ EPSON รุ่น  MP287 3 เครื�อง เครื�องละ 3,000.00 9,000.00 
B004 ปริ�นเตอร์ EPSON รุ่น  L100 3 เครื�อง เครื�องละ 10,000.00 30,000.00 

มูลค่าสินคา้   129,000.00 
ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%        9,030.00 

มูลค่าสินคา้รวมภาษ ี        138,030.00 
[ ระบบบนัทึกรายการบญัชี สมุดรายวนั .......................... ( ทั�วไป / รับ / จ่าย / ขาย / ซื�อ ) ] / "ขาย" --> "2.ขายเงินสด"

ผังบัญชี ชื�อบัญชี Dr. Cr.

** ทดสอบรายการ รายงานงบกาํไรขาดทุน / งบทดลอง 

8 ม.ค. จ่ายเงินสด เพื�อซื�ออุปกรณ์เครื�องเขียน จาก บริษทั ออฟฟิซ คลบั(ไทย) จาํกดั  ไดร้ับใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี เล่มที� 002 เลขที� 
0055  ลงวนัที�ปัจจุบนั  จาํนวน 1,070.00 บาท ซึ� งรวมภาษีมูลค่าเพิ�มไวแ้ลว้ บนัทึกบญัชีเลขที�ใบสําคญั PV550108001
[ ระบบบนัทึกรายการบญัชี สมุดรายวนั .......................... ( ทั�วไป / รับ / จ่าย / ขาย / ซื�อ ) ] /"บัญชี" -->"1.ลงประจําวัน"-->”สมุดรายวันจ่าย”

ผังบัญชี ชื�อบัญชี Dr. Cr.

   
10 ม.ค. บนัทึกบญัชีเลขที�ใบสําคญั PV550110001 เพื�อเช็คธนาคารไทยพาณิชย ์เลขที� 0055801 ลงวนัที�ปัจจุบนั เพื�อซื�อวสัดุสิ�นเปลือง
สาํนักงาน จาก บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี เลขที� T12080121  จาํนวน 5,350.00 บาท ซึ� งรวม
ภาษีมูลค่าเพิ�มไวแ้ลว้
[ ระบบบนัทึกรายการบญัชี สมุดรายวนั .......................... ( ทั�วไป / รับ / จ่าย / ขาย / ซื�อ ) ]

ผังบัญชี ชื�อบัญชี Dr. Cr.



15 ม.ค. ขายสินคา้ให้กบั ห้างหุน้ส่วน ภทัรภูมิคอมพิวเตอร์ จาํกดั โดยมีเงื�อนไขการชาํระเงิน n/30 ตามใบกาํกบัภาษเีลขที�  IV0000001 มี
รายละเอียดดงันี�

A003 โน๊ตบุ๊ค รุ่น M840 5 เครื�อง เครื�องละ 15,000.00 70,000.00 
A004 โน๊ตบุ๊ค รุ่น P640 5 เครื�อง เครื�องละ 12,000.00 60,000.00 
B004 ปริ�นเตอร์ EPSON รุ่น  L100 5 เครื�อง เครื�องละ 10,000.00 50,000.00 

มูลค่าสินคา้   185,000.00 
ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%        12,950.00 

มูลค่าสินคา้รวมภาษ ี        197,95.00 
[ ระบบบนัทึกรายการบญัชี สมุดรายวนั .......................... ( ทั�วไป / รับ / จ่าย / ขาย / ซื�อ ) ]

ผังบัญชี ชื�อบัญชี Dr. Cr.

16 ม.ค. บนัทึกใบจ่ายเงินเลขที� PS000001 เพื�อจ่ายชาํระหนี�ให้ จาก บริษทั เอปสัน (ประเทศไทย) จาํกดั สาํหรับสินคา้ที�ซื�อเมื�อ วนัที� 6 ม.ค.  
โดยจ่ายเป็นเงินสด 
[ ระบบบนัทึกรายการบญัชี สมุดรายวนั .......................... ( ทั�วไป / รับ / จ่าย / ขาย / ซื�อ ) ] /"การเงิน"-->"2.จ่ายเงิน"-->”4.จ่ายชาํระหนี�”

ผังบัญชี ชื�อบัญชี Dr. Cr.

17 ม.ค. จดัทาํใบสั�งซื�อสินคา้เลขที� PO000001 ไปยงั หจก. เอสไอเอส เทคโนโลยี มีรายละเอียดดงันี�

C001 กลอ้งดิจิตอล CANON รุ่น S1100D BL 5 ตวั ตวัละ 6,000.00 30,000.00 
C002 กลอ้งดิจิตอล CANON รุ่น S1100D BR 5 ตวั ตวัละ 3,000.00 15,000.00 
C003 กลอ้งดิจิตอล SAMSUNG รุ่น S1000 5 ตวั ตวัละ 10,000.00 50,000.00 
C004 กลอ้งดิจิตอล SAMSUNG  รุ่น S1100 5 ตวั ตวัละ 12,000.00 60,000.00 

มูลค่าสินคา้   155,000.00 
ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%        10,850.00 

มูลค่าสินคา้รวมภาษ ี        165,850.00 
[ ระบบบนัทึกรายการบญัชี สมุดรายวนั .......................... ( ทั�วไป / รับ / จ่าย / ขาย / ซื�อ ) ] / "ซื�อ" --> "3.ใบสั�งซื�อ"

ผังบัญชี ชื�อบัญชี Dr. Cr.



19 ม.ค. ไดร้ับเงินสดจากการชาํระหนี�  ห้างหุน้ส่วน ภทัรภูมิคอมพิวเตอร์ จาํกดั ตามใบกาํกบัภาษีเลขที� IV0000001 (5 ม.ค)  ตามจาํนวนที�
คา้งทั�งหมด ไดอ้อกใบเสร็จรับเงิน เลขที� RE0000001  โดยไดร้ับเป็นเงินสด
[ ระบบบนัทึกรายการบญัชี สมุดรายวนั .......................... ( ทั�วไป / รับ / จ่าย / ขาย / ซื�อ ) ] /"การเงิน"-->"1.รับเงิน"-->”5.รับชาํระหนี�”

ผังบัญชี ชื�อบัญชี Dr. Cr.

25 ม.ค. จ่ายเงินสดค่านํ�าประปา จาํนวนเงิน 321 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) ไดรั้บใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี เล่มที� 050/00255  จากการ
ประปาส่วนภูมิภาค บนัทึกบญัชีเลขที�ใบสําคญั PV550125001
[ ระบบบนัทึกรายการบญัชี สมุดรายวนั .......................... ( ทั�วไป / รับ / จ่าย / ขาย / ซื�อ ) ]

ผังบัญชี ชื�อบัญชี Dr. Cr.

   
25 ม.ค. จ่ายค่าไฟฟ้า จาํนวนเงิน 2,140 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) ไดรั้บใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี เล่มที� EE005321  จากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย ์เลขที� 0055802 ลงวนัที�ปัจจุบนั บนัทึกบญัชีเลขที�ใบสําคญั PV550125002
[ ระบบบนัทึกรายการบญัชี สมุดรายวนั .......................... ( ทั�วไป / รับ / จ่าย / ขาย / ซื�อ ) ]

ผังบัญชี ชื�อบัญชี Dr. Cr.

   
28 ม.ค. ไดรั้บสินคา้ที�ไดท้าํใบสั�งซื�อสินคา้เลขที� PO000001 ไปยงั หจก. เอสไอเอส เทคโนโลยี สั�งซื�อเมื�อวนัที� 17 ม.ค. โดยไดใ้บกาํกบัภาษี
เลขที� 031/2311 และไดอ้อกใบรับสินคา้เลขที� RR000002 ซึ� งไดสิ้นคา้ครบทุกรายการ
[ ระบบบนัทึกรายการบญัชี สมุดรายวนั .......................... ( ทั�วไป / รับ / จ่าย / ขาย / ซื�อ ) ]

ผังบัญชี ชื�อบัญชี Dr. Cr.



29 ม.ค. ขายสินคา้เงินสดให้กบั ร้านเชียงใหม่ไอที ตามใบกาํกบัภาษี เลขที� HS0000002 มีรายละเอียดดงันี�

C001 กลอ้งดิจิตอล CANON รุ่น S1100D BL 4 ตวั ตวัละ 7,500.00 30,000.00 
C002 กลอ้งดิจิตอล CANON รุ่น S1100D BR 4 ตวั ตวัละ 4,000.00 16,000.00 
C003 กลอ้งดิจิตอล SAMSUNG รุ่น S1000 4 ตวั ตวัละ 15,000.00 60,000.00 
C004 กลอ้งดิจิตอล SAMSUNG  รุ่น S1100 4 ตวั ตวัละ 18,000.00 72,000.00 

มูลค่าสินคา้   178,000.00 
ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%        12,460.00 

มูลค่าสินคา้รวมภาษ ี        190,460.00 
[ ระบบบนัทึกรายการบญัชี สมุดรายวนั .......................... ( ทั�วไป / รับ / จ่าย / ขาย / ซื�อ ) ] / "ขาย" --> "2.ขายเงินสด"

ผังบัญชี ชื�อบัญชี Dr. Cr.

31 ม.ค. ปรับปรุงเช็คตาม Bank Statement โดยพบว่าเช็คสั�งจ่ายทุกฉบบั ได้ขึ�นเงินครบถว้น
[ ระบบบนัทึกรายการบญัชี สมุดรายวนั .......................... ( ทั�วไป / รับ / จ่าย / ขาย / ซื�อ ) ] /"การเงิน"-->"3.ธนาคาร"-->”4.ผ่านเช็คจ่าย”

ผังบัญชี ชื�อบัญชี Dr. Cr.

   
31 ม.ค. ปรับปรุงรายการโอนปิดบญัชีภาษีมูลค่าเพิ�มประจาํงวด โดยเดือนนี�พบว่ามีภาษีซื�อ   32,781  บาท และภาษีขาย 34,440 บาท บนัทึก
ลงสมุดรายวนัทั�วไป เลขที� JV550131001

[ ระบบบนัทึกรายการบญัชี สมุดรายวนั .......................... ( ทั�วไป / รับ / จ่าย / ขาย / ซื�อ ) ]

ผังบัญชี ชื�อบัญชี Dr. Cr.



ให้จัดทําข้อมูลประกอบการบันทึกบัญชี ประจําเดือน มกราคม 25XX
ตารางสินค้าคงเหลือ ณ วันที� 31 มกราคม 255X

ลําดับ รหัสสินค้า ชื�อสินค้า ซื�อ (+) ขาย (-) ส่งคืน (-) คงเหลือ ราคาทุน มูลค่า
1 A001 โน๊ตบุ๊ค รุ่น ����G 8,000
2 A002 โน๊ตบุ๊ค รุ่น ����Z 16,000
3 A003 โน๊ตบุ๊ค รุ่น M840 12,000
4 A004 โน๊ตบุ๊ค รุ่น P640 10,000
5 B001 ปริ�นเตอร์ HP รุ่น IP����
6 B002 ปริ�นเตอร์ HP รุ่น LB����CD
7 B003 ปริ�นเตอร์ EPSON รุ่น MP287 1,500
8 B004 ปริ�นเตอร์ EPSON รุ่น  L100 6,000
9 C001 กลอ้งดิจิตอล CANON รุ่น S1100D BL 6,000

10 C002 กลอ้งดิจิตอล CANON รุ่น S1100D BR 3,000
11 C003 กลอ้งดิจิตอล SAMSUNG รุ่น S1000 10,000
12 C004 กลอ้งดิจิตอล  SAMSUNG  รุ่น S1100 12,000

ยอดรวม

ใส่จํานวนหน่วย



งบทดลอง  ณ วนัที� 31 มกราคม 255X  ( ระหว่างวนัที� 1 มกราคม – 31 มกราคม 255X )

เลขที�บัญชี ชื�อบัญชี
ยกมา ยอดเคลื�อนไหว ยอดคงเหลือ

Dr. Cr. Dr. Cr. Dr. Cr.

1111 เงินสด 500,000 -
1112 เงินฝากกระแสรายวนั SCB 1,500,000 -
1120 ลูกหนี�การคา้ - -
1130 ลูกหนี�กรมสรรพากร - -
1140 สินคา้สําเร็จรูปคงเหลือ - -
1150 ภาษีซื�อ - -
2100 เจา้หนี�การคา้ - -
2120 เช็คจ่ายล่วงหน้า - -
2130 เงินประกนัสังคมรอนําส่ง - -
2141 ภาษีหัก ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย ภงด.3/53 - -
2150 ภาษีขาย - -
2160 เจา้หนี�กรมสรรพากร - -
3100 ทุนหุน้สามญั - 2,000,000
4100 รายได้จากการขาย - -
5110 ตน้ทุนขาย
5310 เงินเดือน - -
5311 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม - -

5320-01 ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ - -
5320-03 วสัดุสิ�นเปลือง - -
5330-02 ค่าไฟฟ้า - -
5330-03 ค่านํ� าประปา

รวม 2,000,000 2,000,000



บริษัท ซีเอ็ม อินโนเวชั�น จํากัด
รายงานภาษีซื�อ

ประจําเดือน มกราคม 255X
วันที� เล่มที�/เลขที� บริษัท มูลค่า VAT รวม

รายงานภาษีขาย
ประจําเดือน มกราคม 255X

วันที� เล่มที�/เลขที� บริษัท มูลค่า VAT รวม

บริษัท ซีเอ็ม อินโนเวชั�น จํากัด
งบกําไรขาดทุน

ณ วันที� 31 มกราคม 255X

รายได้จากการขาย

ต้นทุนขายสุทธิ

ค่าใช้จ่าย
………………………....
………………………....
………………………....
………………………....
………………………....
………………………....
…………………………..
รวมค่าใช้จ่าย

……………………....
……………………....
……………………....
……………………....
……………………....
……………………...
……………………...

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
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