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เนื้อหา หลักสูตร 

อบรมปดงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ)  

Completed Accounting Program 

ระยะเวลาอบรม 4 วัน 
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เหมาะสําหรับ 

- นิติบุคคล ท่ีตองการใหพนักงานบัญชี รู การทํา
บัญชี ยื่นภาษี ครบวงจรการทํางาน ใน 1 ป 

- พนักงานบัญชี มีประสบการณและไมมี
ประสบการณ 

- บริษัทตองการพนักงานบัญชีท่ีสามารถปดงบได รู
วิธียื่นภาษี รูวิธีการจัดการงบการเงินทุกข้ันตอน 

- พนักงานบัญชีท่ีทํางานมานาน แตขาดโอกาสใน
การปดงบการเงิน 

       เปนการสอนตั้งแตการบันทึกบัญชี 
ปรับปรุงตามหลักภาษี จนถึงปดงบการเงิน 
จากเอกสารจริง และโปรแกรมสําเร็จรูป 
       เพิ่มเติมเก่ียวกับความรูเร่ืองภาษี การ
ทํารายงาน และการกรอกแบบทางภาษีตาง ๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด เชน ภงด. 1 3 53 
ภงด.1ก  ภพ 30 ประมาณการกลางป ภงด 
51  สิ้นป ภงด 50 และกรอกแบบสบช 3 
นําสงกระทรวงพาณิชย กฎหมายลาสุด    

         เพิ่มเติม การรายงานงบการเงิน การอาน
งบการเงิน นําเสนอตอหัวหนา หรือผูบริหาร   ( 
ธุรกิจ ซื้อมาขายไป)  
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อบรม รายละเอียดหัวขอ 4 วัน “ปดงบการเงินภาคปฏิบัติ”  
เนือ้หาทั้งหมดจะถูกสอน
ทุกเนื้อหา 
“คุณเปนหรือไม จบบัญชี
แตยังปดงบการเงินไมได
สักที” 
 
 
“คุณเคยไหมไปสัมภาษณ
งาน สวนใหญจะถามปด
งบไดหรือไม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 1 ฝกทบทวนหมวดบัญชี ดวยบันทึกบัญชีดวยมือ ปดงบเดือน 

- พื้นฐานการบันทึกบัญชีเบื้องตน และกฎหมาย ตาม พรบ.การบัญชี 2543 ที่เกี่ยวของกับผูทําบัญชี
ควรทราบ 

- การสรางความเขาใจถึงสมการบัญชี วงจรบัญชี การบันทึกบัญชี ผานแยกประเภท และออกงบ
ทดลอง เพื่อออกงบการเงินตอไป 

- พื้นฐานในการวางระบบบัญชีที่ควรทราบ 
- ผังบัญชี การจัดหมวดหมู เอกสารทางบัญชีใหสอดคลองมาตรฐานบัญชีฉบับใหม(ธุรกิจที่ไม

เกี่ยวของกับสาธารณะ) 
- ความสําคัญการจัดทําสมุดรายวันเฉพาะหลักการจัดเตรียม Voucher (ใบสําคัญตาง ๆ) และ

ทะเบียนตาง ๆ เพื่อใหเกิดการควบคุมภายใน 
- พื้นฐานการวิเคราะหประเภทธุรกิจ เพื่อใหทราบถึงระบบบัญชีและภาษี  
- ความแตกตางระหวางกําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีและกําไร (ขาดทุน)ทางภาษี   
- ความแตกตางการบันทึกบัญชีสินคาแบบ Periodic  และแบบ Perpetual  (เนนการบันทึกบัญชี

แบบ Periodic) 
- การฝกปฏิบัติ โดยการบันทึกบัญชีตามเอกสารใบสําคัญ จากเอกสารใบสําคัญตัวอยาง (เอกสารจรงิ) 

ในการทํางาน 1 เดือน โดยเริ่มจากกิจการที่เปดใหม ธุรกิจ ซื้อมาขายไป (เปนการบันทึกบัญชีดวย
มือ) 

- บันทึกบัญชีลงสมุดรายวัน ตาง ๆ  (โดยสถาบันจะจัดเตรียมแบบฟอรมไวให) 
- การคํานวณการหัก ณ ที่จาย  ภงด. 3,53 การจายเงินเดือนพนักงาน การกรอกแบบภงด. 1 และ

แบบฟอรมประกันสังคม และการบันทึกบัญชีการจายเงินเดือน 
- ทําการผานรายการจากสมุดรายวัน ไปแยกประเภท  
- เก็บรายละเอียดจากแยกประเภท เพื่อออกงบทดลอง สําหรับเดือน มกราคม  
- การจัดทํา รายงานภาษีซื้อ ขาย การกรอกแบบ ภพ 30  
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 วันท่ี 2   ใชโปรแกรมสําเร็จรูป จัดทํารายงาน ครึ่งป จัดทําประมาณการกลางป กรอก ภงด 51 

-  อธิบายการ Set up โปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีโดยทั่วไป 
-  นํายอดในงบทดลองในวันที่ 1 บันทึกเปนยอดยกมาในโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป บนคอมพิวเตอร  
-  บันทึกบัญชีทั้งระบบ เนนการปดงบการเงินบนโปรแกรม เพื่อปดงบการเงิน ครึ่งป  
-  จัดทํารายงานสินคาและวัตถุดิบ/บัญชีสินคา (สต็อคการด) ครึ่งป 
-  จัดทําทะเบียนสินทรัพย และคิดคาเสื่อมราคา 
-  การจัดทํารายงานมูลคาคงเหลือสินคาปลายงวด 
-  การจัดทํางบตนทุนขาย (ครึ่งป) 
-  ออกงบทดลอง (ครึ่งป) 
-   หลักการจัดทําประมาณการกลางป และการกรอก ภงด. 51 
-   การปรับปรุงบัญชี ตามมาตรา 67 ทวิ และ 67 ตรี (ครึ่งป) 
-   หลักการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีกลางปตามมาตรา 65 ทวิ  65  ตรี 
 

วันท่ี 3     งานสินคาคงเหลือ(ปลายป) ปรับปรุงสิ้นป กรอก ภงด 50 
- เนนการบันทึกบัญชี โดยมีรายการที่เปนประเด็นภาษีเพื่อใหเขาใจการบันทึกบัญชีจริง (ในโปรแกรม
สําเร็จรูป) 

- จัดทํารายงานสินคาคงเหลือ(ปลายป) ตัวอยางรายงานการตรวจนับสินคา 
- จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
-  บันทึกรายการปรับปรุงสิ้นป 
- อธิบาย จัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงินสิ้นป  
- ออกงบทดลอง จัดทํากระดาษทําการรายการปดบัญชีสิ้นป 
- การคํานวณภาษีนิติบุคคล (โดยมีเอกสารคํานวณประกอบ)นําไปใชงานไดจริง 
- การปรับปรุงกําไรทางบัญชี ใหเปน กําไรทางภาษี ตามมาตรา 65 ทวิ 65 ตรี (ภาคปฏิบัติ) 
- ออกงบการเงินตามรูปแบบมาตรฐาน ฉบับใหม (สําหรับธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับสาธารณะ) 
- การจัดเตรียมเอกสารสงผูสอบบัญชี 
- วิธีการกรอก แบบ ภงด 50 อยางถูกตอง  หลักเกณฑ ระยะเวลา และวิธีการย่ืนแบบ ภงด. 50 ตอ
กรมสรรพากร 
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 วันท่ี 4   สิ่งท่ีคุณตองรู เม่ือตองปดงบ หลักเกณฑ เทคนิคอ่ืนๆ 
- หลักเกณฑ ระยะเวลา คําเตือน การย่ืนแบบ สบช. 3 และงบการเงินตอกระทรวงพาณิชย 
- ฝกปฏิบัติ การกรอกแบบ สบช. 3 จากงบการเงินในวันที ่3  
- การจัดทํา บอจ. 5  
- ตัวอยางจดหมาย เชิญประชุม และรายงานประชุมใหญสามัญผูถือหุน 
- ความรูภาษีเงินไดนิติบุคคล (เนน การเสียภาษีจากฐานกําไรสุทธิ และมาตรา 65 ทวี และมาตรา 65 
ตรี (ภาคทฤษฎี)) 

- ความแตกตางระหวางเชาซื้อ ลิสซิ่ง (เนนรถยนตน่ังและรถยนตโดยสารที่มีที่น่ังไมเกิน 10 คน) รวมทั้ง
การบันทึกบัญชีที่ถูกตอง และทางดานภาษี 

- ความรูภาษีเงินได หัก ณ ที่จายที่ผูทําบัญชีควรทราบ 
- ความรูภาษีมูลคาเพิ่ม ที่ผูทําบัญชีควรทราบ 
- ความรูภาษีบุคคลธรรมดา สิทธิการลดหยอน 
- ความรูภาษีธุรกิจเฉพาะ (เนนดอกเบี้ยรับ สําหรับกิจการกระทําการเย่ียงธนาคารพาณิชย) 
- การนําเสนองบการเงินตอผูบริหาร 
- การวิเคราะหงบการเงินเบื้องตน (เชิงบริหาร) 
- จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
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DNSMT@C 
0 2 – 3 2 0 2 2 9 1 

www.DNSMT.com 
sales@dnsmt.com 

dns
mtac 

สงว
นล
ิขสิท

ธิ ์d
nsm

tac 
สงว
นล
ิขสิท

ธิ์

http://www.DNSMT.com
mailto:sales@dnsmt.com

