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ภงด.1, 3, 53 ภงด. 1 ก., ภพ 30 ประมาณการกลางป� ภงด. 51

สิ้นป� ภงด. 50 แบบ สบช. 3 นาํส�งกระทรวงพาณิชย� พร�อมอัพเดตกฎหมาย  
*กรณีอบรม ONLINE ทางเราจะมีจัดส�งเอกสารอบรม ล�วงหน�าก�อนการอบรม

@DNSMT



เรียนจบบัญชี ไม�มีพื้นฐานด�านงานบัญช ีต�องการป�ดงบบัญชี
มีพื้นฐานด�านงานบัญช ีแต�ยังป�ดงบการเงินไม�ได� ผู�ที่สนใจ ในเรื่องการป�ดงบการเงิน

หลักสูตรน้ีผู�เข�าอบรมต�องนําโน�ตบุ�คมา เพื่อใช�ประกอบการอบรม { ใช�ในการอบรม ณ วันที่ 2 และวันที่ 3 } 
(กรณีไม�มีโน�ตบุ�คกรุณาเเจ�งเจ�าหน�าที่ฝ�ายอบรมล�วงหน�า)

คุณสมบัติผู�อบรม

รายละเอียด

การสร�างความเข�าใจในสมการบญัช ีวงจรบญัช ีการ
บนัทกึบญัช ีผ�านการแยกประเภท และออกงบทดลอง
เพือ่ออกงบการเงนิต�อไป
พืน้ฐานการบนัทกึบญัชเีบือ้งต�น และกฎหมายตาม พรบ.
การบญัช ี2543 ทีเ่กีย่วข�องกบัผู�ทาํบญัชคีตวรทราบ
พืน้ฐานในการวางระบบบญัชทีีค่วรทราบ
ผงับญัช ีการจดัหมวดหมู� เอกสารทางบญัชใีห�
สอดคล�องมาตรฐานบญัชฉีบบัใหม� (ธรุกจิทีไ่ม�
เกีย่วข�องกบัสาธารณะ)
ความสาํคญัการจดัทาํสมดุรายวนัเฉพาะหลกัการจดั
เตรยีม Voucher (ใบสาํคญัต�างๆ) และทะเบยีนต�างๆ
เพือ่ให�เกดิการควบคมุภายใน
พืน้ฐานการวเิคราะห�ประเภทธรุกจิ เพือ่ให�ทราบถงึระบบ
บญัช ีและภาษี
ความแตกต�างระหว�างกาํไร (ขาดทนุ) ทางบญัช ีกบั
กาํไร (ขาดทนุ) ทางภาษี
ความแตกต�างการบนัทกึบญัชสีนิค�าแบบ Periodic กบั
Perpetual (เน�นการบนัทกึบญัชแีบบ Periodic)

ข้อควรระวัง กรณีที�ไม่มีพื�นฐานบัญชี หรือ ไม่แน่ใจ แนะนําให้เข้าอบรมหลักสูตรการบัญชี และภาษีเบื�องต้นก่อน
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การฝ�กปฏบิตั ิโดยการบนัทกึบญัชตีามเอกสารใบ

สาํคญั จากเอกสารใบสาํคญัตวัอย�าง (เอกสารจรงิ)

ในการทาํงาน 1 เดอืน โดยเริม่จากกจิการทีเ่ป�ดใหม�

ธรุกจิ ซือ้มาขายไป (เป�นการบนัทกึบญัชดี�วยมอื)

บนัทกึบญัชลีงสมดุรายวนัต�างๆ (โดยสถาบนัจะจดั

เตรยีมบญัชแีบบฟอร�ม) 

การคาํนวณหกั ณ จ�ายที ่ภงด.3,53 การจ�ายเงนิ

เดอืนพนกังาน แบบ ภงด.1 ประกนัสงัคม บนัทกึบญัชี

การจ�ายเงนิเดอืน

ทาํการผ�านรายการจากสมดุรายวนัไปแยกประเภท

เกบ็รายละเอยีดจากแยกประเภท เพือ่ออกงบทดลอง

สาํหรบัเดอืนมกราคม

ทาํการผ�านรายการจากสมดุร�ายวนั ไปแปยกไป

จดัทาํรายงานภาษีซือ้ - ขาย การกรอกแบบ ภพ.30

สรปุ

Day 1 : ความเข�าใจในกฎหมาย และการบนัทกึภาษี งบทดลอง 1 เดอืน (Periodic)

Day 2 : ฝ�กปฏบิตัพิร�อมอธบิายทฤษฎ ีโดยโปรแกรม ถงึจดัยืน่ภาษีกลางป� ภงด.51

อธิบายการ Set up โปรแกรมสาํเร็จรูปบัญชี

ทั่วไป

นาํยอดในงบทดลองวันที่  1 บันทึกเป�นยอดยกมา

ในโปรแกรมบัญชีสาํเร็จรูปบนคอมพิวเตอร� และ

บันทึกบัญชีทั้งระบบ เพื่องบทดลองครึ่งป�

จัดทาํรายงานสินค�า และวัตถุ (บัญชีสินค�าสต�อก

การ�ด) ครึ่งป�

จัดทาํทะเบยีนสินทรัพย� และคดิค�าเสื่อมราคา และ

รายงานมลูค�าสินค�าคงเหลือปลายงวด / การจัด

ทาํงบต�นทนุขาย (ครึ่งป�) และออกงบทดลองครึ่ง

ป� / หลักการจัดทาํประมาณกลางป� และการก

รอก ภงด.51

ปรับปรุงบญัช ีตามมาตรา 67 ทวิ และ 67

ตรี(ครึ่งป�) / หลักการคาํนวณกาํไรสุทธิเพือ่เสีย

ภาษีกลางป�ตามมาตรา 65 ทวิ 65 ตรี

สรุป



รายละเอียด

หลักเกณฑ� ระยะเวลา คาํเตือน การยื่นแบบสบช.3

และงบการเงินต�อกระทรวงพาณิชย� / ฝ�กปฏิบัติ

การกรอกแบบ สบช.3 จากงบการเงินในวันที่ 3 /

การจัดทาํ บอจ.5

ตัวอย�างจดหมายเชิญประชุม และรายงานประชุม

ใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น  / ความรู�ภาษีเงินได�นิติบุคคล

(เน�น การเสียภาษีจากฐานกาํไรสุทธิ และ มาตรา

65 ทวิ และ มาตรา 65 ตรี (ภาคทฤษฎี) / ความรู�

เกี่ยวกับรายจ�ายต�องห�ามและภาษีซื้อต�องห�าม

Day 4 : หลกัเกณฑ� ระยะเวลา การยืน่แบบ สบช.3 และงบการเงนิต�อกระทรวงพาณชิย�

ความแตกต�างระหว�างเช�าซื้อ ลิสซิ่ง (เน�นรถยนต�

นั่ง และรถยนต�โดยสารที่มีที่นั่งไม�เกิน 10 คน) รวม

ทั้งการบันทึกบัญชีที่ถูกต�อง และ ทางด�านภาษี /

ความรู�ภาษีเงินได� หัก ณ ที่จ�าย ภาษีมูลค�าเพิ่ม

ภาษีบุคคลธรรมดา ที่ผู�ทาํบัญชีควรทราบ / ความรู�

ภาษีธุรกิจเฉพาะ (เน�นดอกเบี้ยรับ สาํหรับกิจการ

กระทาํการเยี่ยงธนาคารพาณิชย�)

การนาํเสนองบการเงินต�อผู�บริหาร และการ

วิเคราะห�งบการเงิน เบื้องต�น (เชิงบริหาร)

คุณธรรม จริยธรรม หรือ จรรยาบรรณ ของผู�

ประกอบวิชาชีพ / สรุป
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Day 3 : ฝ�กปฏบัิตพิร�อมอธบิายทฤษฎ ีคาํนวณ ภงด.50

เน�นการบันทึกบัญชี ครึ่งป�หลัง เพื่อให�เข�าใจการ

บันทึกบัญชีจริง (ในโปรแกรมสาํเร็จรูป) / จัดทาํ

รายงานสินค�าคงเหลือ (ปลายป� ตัวอย�างรายงาน

การตรวจนับสินค�า

จัดทาํงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร / การจัดทาํ

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน�พนักงาน และการ

บันทึกบัญชี / บันทึกรายการปรับปรุงสิ้นป� / จัดทาํ

รายละเอียดประกอบงบการเงินสิ้นป� / ออกงบ

ทดลอง จัดทาํกระดาษทาํการรายการป�ดบัญชีสิ้นป�

/ การคาํนวณภาษีเงินได�นิติบุคคล (โดยมีเอกสาร

คาํนวณประกอบ) นาํไปใช�งานได�จริง

การปรับปรุงกาํไรทางบัญชี กาํไรทางภาษี

มาตรา 65 ทวิ65 ตรี (ภาคปฏิบัติ) /ออกงบการ

เงินตามรูปแบบมาตรฐานใหม� ฉบับใหม� (สาํหรับ

ธุรกิจที่ไม�เกี่ยวข�องกับสาธารณะ) / การจัด

เตรียมเอกสารส�งผู�สอบบัญชี / วิธีการกรอก

แบบ ภงด.50 อย�างถูกต�อง / หลักเกณฑ� ระยะ

เวลา และวิธีการยื่นแบบ ภงด.50 ต�อกรม

สรรพากร


