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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

 

รหสัวิชา AC20101 

รายวิชา  การบญัชขีัน้ตน้                          3(2-2-5) 

             (Fundamental Accounting) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษาความหมาย วตัถุประสงค์ของการบญัช ีประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัช ีแม่บท
การบญัชแีละสมมติฐานทางการบญัช ีพระราชบญัญตัิการบญัช ีพ.ศ. 2543 พระราชบญัญตัิ
วชิาชพี พ.ศ. 2547 หลกัการและวธิกีารบนัทกึบญัชตีามหลกัการบญัชคีู่ การบนัทกึรายการใน
สมุดรายวนัทัว่ไป สมุดรายวนัเฉพาะและบญัชแียกประเภท การปรบัปรุงและปิดบญัช ีการจดัท า
งบทดลอง กระดาษท าการ และรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการให้บรกิาร และกจิการซื้อขาย
สนิคา้ ระบบภาษมีลูค่าเพิม่ และระบบใบส าคญั 

 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

 1. เพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัความหมาย วตัถุประสงค์ของการบญัช ี
ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัช ีแม่บทการบญัช ีสมมตฐิานทางการบญัช ีพระราชบญัญตักิาร
บญัช ีพ.ศ. 2543 และพระราชบญัญตัวิชิาชพี พ.ศ. 2547 

 2. เพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการบนัทกึบญัชตีามหลกัการบญัชคีู่ การ
บนัทกึรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป สมุดรายวนัเฉพาะและบญัชแียกประเภท การปรบัปรุงและ
ปิดบญัช ีการจดัท างบทดลอง กระดาษท าการ และรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการให้บรกิาร 
และกจิการซือ้ขายสนิคา้ 

 3. เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งระบบภาษมีูลค่าเพิม่ และระบบใบส าคญั 

 4. เพื่อให้ผูเ้รยีนมทีกัษะในการท างานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มในเรื่องการบนัทกึบญัชี
เกีย่วกบักจิการซือ้ขายสนิคา้และระบบภาษมีลูค่าเพิม่ 

 5. เพื่อให้นักศกึษามคีุณลกัษณะด้านคุณธรรมจรยิธรรม ความรู ้ทกัษะทางปญัญา ทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสารและ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 การน าเสนองบการเงนิ 

 รายการยอ่ทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ 

 งบแสดงฐานะการเงนิ 

 รปูแบบของงบแสดงฐานะการเงนิ 

 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 รปูแบบของงบก าไรขาดทุน 

 บทสรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 

บทท่ี 3 หลกัการบนัทึกบญัชีและการวิเคราะห์รายการค้า   4  ชัว่โมง 

 รายการคา้ 

 สมการบญัช ี

 ผลกระทบของรายการคา้ทีม่ต่ีอสมการบญัช ี

 หลกัการบนัทกึบญัช ี

 กฎของการบนัทกึดา้นเดบติและดา้นเครดติ 



ฒ 

 

 การวเิคราะหร์ายการคา้โดยใชห้ลกัการบญัชคีู่ 
บทสรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 

บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท  
             และงบทดลอง        8  ชัว่โมง 

 กระบวนการบนัทกึรายการ 

 ผงับญัช ี

 สมดุรายวนั 

 การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 รายการเปิดบญัช ี

 สมดุรายวนัขัน้ปลายหรอืบญัชแียกประเภท 

 รปูแบบของบญัชแียกประเภท 

 การผ่านบญัชจีากสมดุรายวนัขัน้ต้นไปบญัชแียกประเภท 

 การหายอดคงเหลอืในสมดุบญัชแียกประเภทดว้ยดนิสอ 

 การจดัท างบทดลอง 

 บทสรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 

บทท่ี 5 การปรบัปรงุบญัชีในวนัส้ินงวด     8  ชัว่โมง 

ความหมายของรายการปรบัปรงุบญัช ี

สาเหตุทีต่อ้งมรีายการปรบัปรงุบญัช ี

รายการปรบัปรงุบญัช ี

งบทดลองหลงัปรบัปรุง 

การจดัท ากระดาษท าการ 

 การกลบัรายการ 

บทสรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 

บทท่ี 6 การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน     4  ชัว่โมง 

การบนัทกึรายการปิดบญัช ี

การหายอดดุลของบญัชทีีย่งัไมไ่ดปิ้ด 



ณ 

 

งบทดลองหลงัปิดบญัช ี

          การจดัท างบการเงนิ 

วงจรบญัช ี

บทสรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 

บทท่ี 7 การบญัชีส าหรบักิจการท่ีซ้ือขายสินค้า    8  ชัว่โมง 

การด าเนินงานของกจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้ 

เอกสารทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายสนิคา้ 

ระบบบญัชเีกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอื 

 เปรยีบเทยีบการบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืเมือ่สิน้งวดและแบบต่อเนื่อง 

 การวดัผลการด าเนินงานของกจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้ 

 การจดัท ากระดาษท าการของกจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้ 

 งบการเงนิส าหรบักจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้ 

 การปิดบญัชสี าหรบักจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้ 

บทสรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 

บทท่ี 8 การบญัชีภาษีมลูค่าเพ่ิม      4  ชัว่โมง 

ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ 

ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่ 

ความรบัผดิในการเสยีภาษี 
หน้าทีข่องผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ 

ผูไ้ดร้บัยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ 

ใบก ากบัภาษ ี

อตัราภาษมีลูค่าเพิม่ 

การค านวณภาษ ี

ภาษซีือ้ตอ้งหา้ม 

การบนัทกึรายการคา้ 

บทสรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 



ด 

 

บทท่ี 9 สมดุรายวนัเฉพาะ       8  ชัว่โมง 

ความหมายของสมดุรายวนัเฉพาะ 

ประโยชน์ของสมดุรายวนัเฉพาะ 

ขัน้ตอนการบนัทกึในสมดุรายวนัเฉพาะ 

สมดุบญัชแียกประเภทยอ่ย 

สมดุรายวนัซือ้ 

สมดุรายวนัขาย 

สมดุรายวนัรบัเงนิ 

สมดุรายวนัจา่ยเงนิ 

สมดุเงนิสด 

บทสรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 

บทท่ี 10 ระบบใบส าคญั       8  ชัว่โมง 

 ลกัษณะของระบบใบส าคญั 

 กระบวนการของระบบใบส าคญั 

 การบนัทกึในทะเบยีนใบส าคญั 

 การบนัทกึในทะเบยีนเชค็จ่าย 

 การจดัท าใบส าคญัในกรณีต่าง ๆ 

 การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

 การบนัทกึรายการในทะเบยีนใบส าคญัและทะเบยีนเชค็จา่ย 

บทสรปุ 

 แบบฝึกหดั 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ศกึษาเอกสารประกอบการสอน การบญัชขีัน้ตน้  
2. ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเอกสาร ต ารา อนิเตอรเ์น็ต  
3. ท ากจิกรรมทัง้ในและนอกชัน้เรยีนเป็นรายบุคคล 

4. อภปิราย แบ่งกลุ่มยอ่ย น าเสนอเนื้อหาในชัน้เรยีน 

5. บรรยายสรุปสาระส าคญั และตอบขอ้ซกัถาม 

6. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเป็นรายบุคคล 

 



ต 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. รปูภาพ 

2. งบการเงนิของจรงิและของตวัอยา่ง 

3. วดีทีศัน์ 

4.   โปรแกรมส าเรจ็รปู 

5.   เครือ่งคอมพวิเตอร ์

  ฯลฯ 

 

การวดัผลและประเมินผล 

 

1. การวดัผล 

1.  การเกบ็คะแนนสะสม 

1.1  การเขา้ฟงับรรยาย      10 คะแนน 

1.2  การท าแบบฝึกหดั      10 คะแนน 

1.3  การสอบเกบ็คะแนน      40 คะแนน 

2.  การสอบปลายภาคเรยีน      40 คะแนน 

 

2. การประเมินผล 

คะแนนระหว่าง    80 - 100  ไดร้ะดบั A
 

คะแนนระหว่าง    75 - 79  ไดร้ะดบั B+
 

คะแนนระหว่าง    70 - 74  ไดร้ะดบั B
 

คะแนนระหว่าง    65 - 69  ไดร้ะดบั C+
 

คะแนนระหว่าง    60 - 64  ไดร้ะดบั C 
 

คะแนนระหว่าง    55 - 59    ไดร้ะดบั D+
 

คะแนนระหว่าง    50 – 54   ไดร้ะดบั D 

คะแนนระหว่าง     0 – 49   ไดร้ะดบั F 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  1 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบญัชี 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1.  ความหมายของการบญัช ี

2.  วตัถุประสงคข์องการจดัท าบญัช ี

3.  สถาบนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวชิาชพีบญัชใีนประเทศไทย 

4.  การบญัชแีขนงต่าง ๆ 

5.  พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 

6.  ผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชแีละผูท้ าบญัช ี

7.  พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 

8.  ประเภทของธุรกจิ 

9.  รปูแบบการจดัตัง้ธุรกจิ 

 10. กรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิ 

 11. บทสรปุ 

 12. แบบฝึกหดั 

  

วตัถปุระสงค ์เชิงพฤติกรรม 

1.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความหมายของการบญัชไีด ้

2.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายวตัถุประสงคข์องขอ้มลูทางการบญัชไีด้ 
3.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายประโยชน์ของขอ้มลูทางการบญัชไีด ้

4.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีบญัชใีนประเทศไทยได้ 
5.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายถงึการบญัชแีขนงต่าง ๆ ได้ 
6.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายถงึขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ได ้

7.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความแตกต่างของผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชแีละผูท้ าบญัชไีด้ 
8.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายถงึขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัวิชิาชพีการบญัช ีพ.ศ. 2547 

ได ้

9.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายประเภทของธุรกจิได้ 
10. ผูเ้รยีนสามารถอธบิายรปูแบบการจดัตัง้ธุรกจิได้ 
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11.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายกรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิได้ 
12.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายฐานะการเงนิของส่วนบุคคลได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  ชีแ้จงรายละเอยีดรายวชิา วธิกีารจดัการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 

2.  การบรรยายเนื้อหา 

3.  ถามตอบในชัน้เรยีน 

4.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์นเรือ่งพระราชบญัญตักิาร
บญัช ีพ.ศ. 2543 และพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547   

5.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการบญัชี 
2.  ชุดการสอน PowerPoint  

3.  แหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

4.  แหล่งความรูจ้ากวารสารและหนงัสอืพมิพต่์าง ๆ 

 

การวดัผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4.  ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  1  
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบญัชี 

 

 การด าเนินธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจปจัจุบัน จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงินที่
เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ เพื่อใช้วางแผนการด าเนินงาน ประเมนิผลการด าเนินงานและการควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ซึ่งขอ้มูลทางการเงนิเหล่านัน้ลว้นแล้วแต่เป็น
ขอ้มูลที่เกดิจากกระบวนการทางการบญัชทีัง้สิ้น ดงันัน้นักศกึษาจงึจ าเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกบั
ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับการบัญชี เช่น ความส าคญัของการบัญชี ความหมายของการบัญช ี
วตัถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของการบญัชี และสถาบันวิชาชีพทางการบัญชีของ
ประเทศไทย เป็นตน้  
 

ความหมายของการบญัชี 

 ความหมายของค าว่า “การบญัช”ี นัน้มผีูใ้หค้วามหมายไวต่้างกนั ดงันี้ 
พจนานุกรม อเิลก็ทรอนิกส ์ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ใหค้ าจ ากดัความไวว้่า 

การบญัช ีหมายถงึ สมุดหรอืกระดาษส าหรบัจดรายการต่าง ๆ ไว้เป็นหลกัฐาน เช่น บญัชเีงนิ
สด บญัชพีสัดุ บญัชพีล บญัชเีรยีกชื่อ 

ฝา่ยต ารากู๊ดอนิเตอรบุ๊์คส ์(2556 : 10)  ใหค้ าจ ากดัความไวว้่า   การบญัช ี    หมายถงึ       
1. รายการแต่ละรายการทีแ่สดงในงบการเงนิหนึ่ง ๆ  2. รปูแบบที่ใช้เพื่อสะทอ้นถงึผลกระทบ
ของรายการค้า โดยการจดบนัทกึการเพิม่ขึน้ การลดลง และแสดงยอดคงเหลอืของ สนิทรพัย ์
หนี้สนิ ส่วนของเจา้ของทีเ่ป็นทุน รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย   และ 3. กระบวนการทีท่ าใหไ้ดม้าซึง่
รายละเอยีดเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีต่่าง ๆ ทีห่ลากหลายซึง่กระท าเป็นประจ าหรอืเป็นหน้าทีท่ี่
ต้องท าเพื่อให้ได้มาซึ่งผลติภณัฑห์รอืการบรกิารและท าการจดัจ าแนกหน้าที่งานเหล่านัน้เป็น
หน้าที่งานที่เพิ่มคุณค่าและหน้าที่งานที่ไม่เพิ่มคุณค่าทัง้นี้ เพื่อแนวทางใหม่ ๆ ของการลด
จ านวนหรอืขจดักจิกรรมทีไ่มเ่พิม่คุณค่าออกไป 

 จากนิยามและความหมายของการบญัชขี้างต้น สรุปได้ว่า การบญัช ีหมายถึง การ
รวบรวม การจดบนัทกึ การจ าแนก รายการค้าแต่ละรายการ เพื่อสะทอ้นให้เหน็ถงึผลกระทบ
ของรายการคา้เหล่านัน้ว่ามผีลต่อการเพิม่ขึน้ การลดลง และมยีอดคงเหลอืของสนิทรพัย ์หนี้สนิ 
ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่ายเท่าใด พร้อมทัง้สรุปผลข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
เหล่านัน้ในรปูตวัเงนิ อนัจะเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ชข้อ้มลูในฝ่ายต่าง ๆ รวมถงึผูท้ีส่นใจขอ้มลูของ
กจิการ 
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วตัถปุระสงคข์องการจดัท าบญัชี 

 การจดัท าบญัชมีวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
 1. เพื่อจดบนัทกึรายการคา้ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในกจิการ โดยจดบนัทกึตามล าดบัเหตุการณ์
ทีเ่กดิขึน้ก่อนหลงั 

 2. เพื่อใหผู้บ้รหิารหรอืเจา้ของกจิการไดท้ราบถงึผลการด าเนินงานของกจิการ ว่ามผีล
ก าไรหรอืผลขาดทุน เป็นจ านวนเท่าใด ในแต่ละรอบระยะเวลา 

 3. เพื่อใหผู้บ้รหิารหรอืเจา้ของกจิการไดท้ราบถงึฐานะการเงนิของกจิการ ณ วนัใดวนั
หนึ่ง ว่าประกอบดว้ย สนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของเป็นจ านวนเท่าใด 

 4. เพื่อใช้ให้ผู้บรหิารหรอืเจ้าของกิจการใช้เป็นข้อมูลทางการเงนิในการตัดสินใจ 
วางแผนและควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้

 5. เพื่อป้องกนัการสญูหาย และป้องการทุจรติในสนิทรพัยข์องกจิการ 

 6. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการค านวณภาษทีีต่อ้งจา่ยช าระใหก้บัรฐั 

 7. เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของกฎหมายทีก่ าหนด 

 

สถาบนัท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพบญัชีในประเทศไทย 

สถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีบญัชใีนประเทศไทยทีส่ าคญั มดีงันี้ 
1.  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ เป็นองค์กรวชิาชพีบญัชขีองประเทศ

ไทยทีจ่ดัขึน้ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ.2547 สภาวชิาชพีบญัชมีฐีานะเป็นนิตบิุคคล 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิและพฒันาวชิาชพีบญัชโีดยมอี านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 

     1.1 ส่งเสรมิการศกึษา การอบรมและการวจิยัเกีย่วกบัวชิาชพีบญัช ี

     1.2 ส่งเสรมิความสามคัคแีละผดุงเกยีรตขิองสมาชกิ จดัสวสัดกิารและการ
สงเคราะหร์ะหว่างสมาชกิ 

     1.3 ก าหนดมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการสอบบญัช ีและมาตรฐานอื่นที่
เกีย่วกบัวชิาชพีบญัช ี

     1.4 ก าหนดจรรยาบรรณผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี

     1.5 รบัขึน้ทะเบยีนการประกอบวชิาชพีบญัช ีออกใบอนุญาต พกัใช ้หรอืเพกิถอน
ใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชพี 

     1.6 รบัรองปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรในวชิาการบญัชขีองสถาบนัการศกึษา  
ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการรบัสมคัรเป็นสมาชกิ 

     1.7 รบัรองความรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีบญัช ี
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     1.8 รบัรองหลกัสตูรการฝึกอบรมเป็นผูช้ านาญการและการศกึษาต่อเนื่องในดา้น
ต่าง ๆ ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี

     1.9  ควบคุมความประพฤตแิละการด าเนินงานของสมาชกิและผูข้ ึน้ทะเบยีนอนั
เกีย่วกบัการประกอบวชิาชพีบญัชใีหถู้กตอ้งตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีบญัช ี

     1.10 ช่วยเหลอื แนะน า เผยแพร ่และใหบ้รกิารวชิาการแก่ประชาชนเกีย่วกบั
วชิาชพีบญัช ี

     1.11 ออกขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีบญัช ี

     1.12 เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี

     1.13 ใหค้ าปรกึษาและเสนอแนะต่อรฐับาลเกี่ยวกับนโยบายและปญัหาของวชิาชพี
บญัช ี

     1.14 ด าเนินการอื่นเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละอ านาจหน้าทีข่องสภา
วชิาชพีบญัช ี

     เมื่อมพีระราชบญัญตัิวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 ถอืได้ว่าเป็นการก าเนิดของสภา
วชิาชพีบญัช ี สมาคมนักบญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย จงึได้จดัให้มกีาร
ประชุมใหญ่วสิามญัเพื่อขอมติจากสมาชกิสมาคมให้เลิกสมาคมนักบญัชแีละผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาตแห่งประเทศไทย และใหโ้อนสนิทรพัยส์ุทธแิละกจิการทัง้หมดของสมาคมนักบญัชเีป็น
ของสภาวชิาชพีบญัช ีเพื่อความเป็นอนัหนึ่งอันเดยีวกนัของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชี ผลการ
ประชุมไดล้งมตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทใ์หเ้ลกิสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
แห่งประเทศไทย  ดงันัน้จงึอาจกล่าวไดว้่าสภาวชิาชพีบญัชเีกดิจากสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

    ขอ้มลูโดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้าก www.fap.or.th 

 

2.  สมาคมการบญัชีไทย เป็นองค์กรที่จดัตัง้ขึ้นโดยไม่มุ่งหวงัผลก าไร มบีทบาท
หน้าทีท่ี่ส าคญัไดแ้ก่ เพื่อเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรมของผูส้อนวชิาทางการบญัช ีพฒันา
ความรูค้วามสามารถของผู้สอนวชิาทางการบญัช ีพฒันาการเรยีนการสอนวชิาทางการบญัช ี
ส่งเสรมิและเผยแพรผ่ลงานวจิยัและผลงานวชิาการอื่น ๆ ทางการบญัช ีเสนอแนวคดิเพื่อพฒันา
ทางการบญัชขีองประเทศไทยใหเ้หมาะสมและทดัเทยีมกบัสากล เผยแพร่ความรูท้างการบญัชี
ใหแ้ก่สมาชกิและผูส้นใจ 

    ขอ้มลูโดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้าก www.thaiaa.org 

 



6 

 

บทท่ี 1 ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัการบญัชี                                                                               สุริสา  จตัชุยั 

3.  กรมสรรพากร เป็นส่วนราชการระดบักรม สงักดักระทรวงการคลงั มหีน้าทีห่ลกัใน
การจดัเก็บภาษีจากฐานรายได้และฐานการบรโิภคภายในประเทศ ตามประมวลรษัฎากร และ
กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อเป็นรายได้ใหร้ฐับาล น าไปใชใ้นการพฒันาประเทศไดแ้ก่ ภาษเีงนิ
ได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงนิได้นิติบุคคล ภาษีเงนิได้ปิโตรเลยีม ภาษีมูลค่าเพิม่ อากรแสตมป์ 
และอากรรงันกนางแอ่น  ดงันัน้ ผูป้ระกอบการและผูม้เีงนิไดจ้ะต้องบนัทกึรายได้และค่าใชจ้่าย
ตามความเป็นจรงิ และตามกฎหมายว่าด้วยการบญัช ีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการค านวณภาษีที่
ตอ้งจา่ยใหก้บักรมสรรพากรต่อไป  

    ขอ้มลูโดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้าก www.rd.go.th 

 

4.  ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ เป็นองคก์ร
อิสระที่จดัตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.2535 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิใหต้ลาดทุนมกีารพฒันาและเจรญิเตบิโต อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
การระดมทุนและการลงทุน ทัง้ตลาดแรกและตลาดรอง รวมถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ นอกจากนี้ยงัมหีน้าที่ในการควบคุมดูแลธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละธุรกจิที่เกี่ยวขอ้ง โดยมี
การออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอื ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ซึง่รวมถงึขอ้ก าหนดทางการ
บญัช ี 

    ขอ้มลูโดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้าก www.sec.or.th 

 

5.  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไทย จดัตัง้
ขึน้โดยพระราชบญัญตัติลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ.2517 อยู่ภายใต้การก ากบัดูแล
โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ท าหน้าทีเ่ป็นตลาด
รองเพื่อแลกเปลีย่นซือ้ขายตราสารทุน ของบรษิทัต่าง ๆ ทีจ่ดทะเบยีนไว ้ 

    ขอ้มลูโดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้าก www.set.or.th 

 

6.  ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารกลางของประเทศไทย มหีน้าทีห่ลกัในการ
ก ากบัดูแลเรื่องการเงนิของชาต ิรวมถงึออกกฎเกณฑแ์ละควบคุมสถาบนัการเงนิ ซึ่งประกาศ
ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวกบัการบญัชไีดแ้ก่การก าหนดใหธ้นาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน บรษิทัเงนิทุน
หลกัทรพัย์และบรษิัทเครดิตฟองซิเอร์ ต้องจดัท าและส่งแบบงบดุลและงบก าไรขาดทุนที่มี
รายการต่าง ๆ ตามทีก่ าหนด 

    ขอ้มลูโดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้าก www.bot.or.th 
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7.  กรมพฒันาธุรกิจการค้า เป็นส่วนราชการระดบักรม สงักดักระทรวงพาณิชย ์มี
หน้าที่หลกัในการส่งเสรมิการค้า การลงทุนภายในประเทศ และให้บรกิารแก่ผู้ประกอ บการ
ตัง้แต่การเริม่ต้นธุรกิจจนกระทัง่สิ้นสุดการประกอบการ ได้แก่ การให้บรกิารจดทะเบียนตัง้
ธุรกจิใหม ่การใหบ้รกิารขอ้มลูทางธุรกจิ นอกจากนี้ยงัมหีน้าทีส่่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
ปฏบิตังิานใหถู้กตอ้งและเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

    ขอ้มลูโดยละเอยีดสามารถศกึษาไดจ้าก www.dbd.go.th 

 

การบญัชีแขนงต่าง ๆ  
 อญัชล ี พพิฒันเสรญิ  (2554 : 5) ไดก้ล่าวถงึการจดัประเภทของการบญัชไีวเ้ป็น 2 วธิ ี
คอื การจดัประเภทโดยใชล้กัษณะงานทีน่กับญัชปีฏบิตัเิป็นเกณฑ ์และการจดัประเภทการบญัชี
โดยใชก้ารประกอบอาชพีของนกับญัชเีป็นเกณฑ ์ดงันี้ 
 

1.  การจดัประเภทตามลกัษณะงานซ่ึงนักบญัชีปฏิบติั โดยพจิารณาจากผูใ้ชข้อ้มลู
เป็นหลกัเกณฑใ์นการจดัประเภท ไดแ้ก่ 

 

                  1. 1 การบญัชีการเงิน (Financial accounting) เป็นการใหข้อ้มลูทางการเงนิแก่
บุคคลที่อยู่ภายนอกหน่วยงาน เช่น ผู้ที่เป็นเจา้ของกจิการที่ไม่ได้บรหิารงานเอง ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุน เจา้หนี้ เป็นต้น ซึ่งลกัษณะของขอ้มลูทีม่กีารน าเสนอนัน้ จะเป็นการอธบิายเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อาจจะเป็นรายเดอืน รายไตรมาส หรอืรายปี อกีทัง้การจดัท างบ
การเงินนัน้จะต้องปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่ร ับรองโดยทัว่ไป (Generally Accepted 

Accounting Principles ; GAAP) 

                       
                  1.2  การบญัชีบริหาร (Managerial accounting) เป็นการให้ขอ้มลูแก่ผูบ้รหิาร
ภายในองค์กร เพื่อใช้ประกอบการตดัสนิใจ การจดัท าบญัชบีรหิารสามารถจดัท าได้บ่อยครัง้
ตามที่ผู้บรหิารต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นรายวนั รายสปัดาห์ หรอืรายเดอืน ขึน้อยู่กบัช่วงเวลาที่
ผูบ้รหิารจะน าขอ้มลูไปใช ้

 

                  1.3  การบญัชีภาษีอากร (Tax accounting) การด าเนินธุรกจิไม่ว่าจะเป็นการ
จดัตัง้ขึน้โดยรปูแบบใด ลว้นแล้วแต่จะต้องเกี่ยวขอ้งกบัภาษซีึง่มอียู่หลายประเภท ได้แก่ ภาษี
เงนิได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงนิได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษี



8 

 

บทท่ี 1 ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัการบญัชี                                                                               สุริสา  จตัชุยั 

สรรพสามติ เป็นต้น ดงันัน้ กจิการจ าเป็นทีจ่ะต้องมนีักบญัชทีีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเกี่ยวกบั
ภาษต่ีาง ๆ เหล่านี้ เพื่อใหก้จิการสามารถเสยีภาษไีดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

2.  การจดัประเภทตามอาชีพของนักบญัชี โดยพจิารณาจากการปฏบิตัหิน้าที่ใน
ลกัษณะต่าง ๆ ของนกับญัช ีเป็นหลกัเกณฑใ์นการจดัประเภท ไดแ้ก่ 

 

                  2. 1  การบญัชีส าหรบัมหาชน (Public accounting) ผูใ้หบ้รกิารทีห่ลากหลายกบั
สาธารณชน ได้แก่ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ซึ่งอาจปฏบิตังิานในส านักงานบญัช ีหรอื อาจจะตัง้
เป็นกิจการของตนเอง ซึ่งผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตมหีน้าที่หลกัที่ส าคญัคือการตรวจสอบและ
รบัรองงบการเงนิ รวมถงึการใหค้ าปรกึษาแก่ฝ่ายบรหิารในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การขยาย
กจิการ การปรบัปรงุกระบวนการผลติ หรอืการใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัภาษี 
 

                  2.2  การบญัชีส าหรบัเอกชน (Private accounting) บรษิทัเอกชนทุกบรษิทัย่อม
ต้องการทราบข้อมูลทางการเงนิของกิจการ จงึจ าเป็นต้องมนีักบญัชเีข้ามาช่วยในการจดัท า
ข้อมูลดังกล่าวมาท างานในต าแหน่งต่าง ๆ เช่น นักบัญชีทัว่ไป นักบัญชีงบประมาณ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษ ีผูต้รวจสอบภายใน สมหุบ์ญัช ีผูอ้ านวยการฝา่ยการเงนิและบญัช ีเป็นตน้ 

 

                  2.3  การบญัชีส าหรบัรฐับาล (Governmental accounting) หน่วยงานราชการ
ต้องอาศยันักบญัชใีนการจดัวางรูปแบบระบบบญัช ีเพื่อรายงานผลการปฏบิตัิงาน  และให้
รฐับาลสามารถน าขอ้มลูนัน้ไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจ นอกจากนี้บางหน่วยงานกต็้องการให้นัก
บญัชชี่วยเหลอืในดา้นที่เกี่ยวกบักฎหมายภาษอีากร เพื่อตรวจสอบภาษทีีร่ฐับาลควรจะจดัเก็บ
ไดเ้พิม่เตมิ 

 

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  
 พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายว่าดว้ยการบญัช ีเพื่อใหม้กีารจดัท า
บญัชแีละงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามความเป็นจรงิ และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ี สอดคลอ้ง
กบัหลกัปฏบิตัสิากล ซึง่จะท าใหก้จิการและบุคคลภายนอกไดน้ าขอ้มลูทางการบญัชไีปใช้
ประกอบการตดัสนิใจ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ไดด้ าเนินการเสนอแกไ้ข
ปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยการบญัชมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2534 มาจนถงึปจัจบุนั ซึง่ พระราชบญัญตัิ
การบญัช ีไดผ้่านความเหน็ชอบของรฐัสภาเมือ่วนัที ่15 มนีาคม 2543 และน าลงประกาศในราช
กจิจานุเบกษา เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2543 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่10 สงิหาคม 2543 
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 สาระส าคญัของกฎหมายฉบบัน้ี ไดแ้ก่  
1. การก าหนดให้นิติบุคคลทัง้ที่จดทะเบยีน ตามกฎหมายไทยและต่างประเทศที่

ประกอบธุรกจิในประเทศไทยและกจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากรเป็นผู้มหีน้าทีจ่ดัท าบญัช ี           
2. ก าหนดใหผู้ท้ าบญัชตี้องเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัท าบญัชขีองธุรกจิ โดยแบ่งแยก

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบระหว่างผูท้ าบญัชแีละผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัช ี

3. ก าหนดใหอ้ธบิดมีอี านาจในการก าหนดคุณสมบตัแิละเงือ่นไขของการเป็นผูท้ าบญัชี 
4. ก าหนดข้อยกเว้นให้งบการเงนิของผู้มหีน้าที่จดัท าบญัชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจด

ทะเบียนที่ม ีทุน สินทรพัย์ หรือรายได้ ไม่เกินที่ก าหนดในกฎกระทรวง ไม่ต้องได้รบัการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี

5. ก าหนดใหม้กีารจดัเกบ็บญัชแีละเอกสารประกอบการลงบญัชเีป็นเวลา 5 ปี  
 

ผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชีและผูท้ าบญัชี  
 พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ระบุว่า ผู้มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี หมายถงึ ผูม้หีน้าที่
จดัใหม้กีารท าบญัชตีามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ี ซึง่ไดแ้ก่  หา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย  บรษิทัจ ากดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  บรษิทัมหาชนจ ากดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย  นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย 

และกจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร 

 พระราชบญัญตักิารบญัช ี พ.ศ. 2543 ใหค้วามหมายของผูท้ าบญัชไีวว้่า ผูท้ าบญัชี 
หมายถงึ ผูร้บัผดิชอบในการท าบญัชขีองผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัช ี ไมว่่าจะไดก้ระท าในฐานะเป็น
ลกูจา้งของผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชหีรอืไมก่ต็าม ดงันัน้ผูท้ าบญัชตีามพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีอาจจะ
เป็นพนกังาน ลกูจา้งทีไ่ดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนของนิตบิุคคล หรอือาจจะเป็นผูท้ าบญัชี
อสิระ หรอืส านกังานรบัท าบญัชกีไ็ด ้  ผูท้ าบญัชจีะตอ้งมคีุณสมบตัแิละเงือ่นไขของการเป็นผูท้ า
บญัชตีามประกาศของกรมทะเบยีนการคา้ เรือ่ง ก าหนดคุณสมบตัแิละเงือ่นไขของการเป็นผูท้ า
บญัช ีพ.ศ. 2543   
 

พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้แทน
พระราชบญัญตัผิู้สอบบญัช ีพ.ศ. 2505 โดยพระราชบญัญตัฉิบบัใหม่นี้ มทีัง้หมด 78 มาตรา 
จดัแบ่งเป็น 9 หมวดและบทเฉพาะกาล ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้  
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 1. ค านิยามของ “วิชาชีพบญัชี” 

     วชิาชพีบญัช ีหมายถงึ วชิาชพีในดา้นการท าบญัช ีดา้นการสอบบญัช ีดา้นการบญัชี
บรหิาร ดา้นการวางระบบบญัช ีดา้นการบญัชภีาษอีากร ดา้นการศกึษาและเทคโนโลยกีารบญัช ี
และในภายหน้าหากเห็นว่ามบีรกิารเกี่ยวกบัการบญัชดี้านใดที่มคีวามส าคญั รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงพาณชิยอ์าจออกกฎกระทรวงก าหนดบรกิารเกีย่วกบัการบญัชดีา้นนัน้เพิม่เตมิได้ 
   

 2. สภาวิชาชีพบญัชี 

     สภาวชิาชพีบญัชมีฐีานะเป็นนิตบิุคคล มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิและพฒันาวชิาชพี
บญัช ีและมหีน้าทีด่งัไดก้ล่าวแลว้ในหวัขอ้องค์กรวชิาชพีบญัช ี

 

3.  โครงสร้างองคก์รตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

     พระราชบญัญตัิวชิาชพีบญัชี พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มคีณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการก ากับดูแล พฒันาความรู้ ส่งเสรมิมาตรฐานการประกอบวชิาชพีบญัชีให้มี
คุณภาพ และควบคุมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งคณะกรรมการต่าง ๆ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบวชิาชพีบญัช ีคณะกรรมการสภาวชิาชพี
บญัชี คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมกร
วชิาชพีบญัชแีต่ละดา้น และคณะกรรมการอื่น ๆ 

 

4.  สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี  
     สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ีแบ่งเป็น 4 ประเภท ดงันี้ 
     4.1 สมาชิกสามญั เป็นผูม้สีญัชาตไิทย อายุไม่ต ่ากว่า 20 ปี และส าเรจ็การศกึษา
ในระดับไม่ต ่ ากว่าปรญิญาตรีหรอืเทียบเท่าทางการบัญชี หรือสาขาอื่นตามที่สภาวิชาชีพ
ก าหนด 

     4.2 สมาชิกวิสามญั กรณเีป็นผูม้สีญัชาตไิทย ตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 20 ปี และส าเรจ็
การศึกษาในระดับไม่ต ่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ พาณิชย์ศาสตร ์
เศรษฐศาสตร ์หรอืสาขาอื่นที่คณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชพีจิารณาเหน็ว่ามคีวามเกี่ยวขอ้ง
กบัการประกอบวิชาชีพบญัชี  กรณีเป็นผู้ไม่มสีญัชาติไทย ต้องเป็นบุคคลซึ่งมสีญัชาติของ
ประเทศที่ยนิยอม ให้ผู้มสีญัชาตไิทยประกอบอาชพีสอบบญัชใีนประเทศนัน้ได้ อายุไม่ต ่ากว่า 
20 ปี และส าเรจ็การศกึษาในระดบัไมต่ ่ากว่าปรญิญาตรทีางการบญัช ี
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     4.3 สมาชิกสมทบ ต้องเป็นผู้มสีญัชาติไทย อายุไม่ต ่ากว่า 18 ปี และส าเร็จ
การศึกษา ในระดบัที่ต ่ากว่าปรญิญาตร ีแต่ไม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) 
ทางการบญัช ี

     4.4 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ คอื ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งได้รบัเชญิเป็นสมาชกิตามมติของ
คณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัช ี

 

5.  มาตรฐานการบญัชี  
     ผูม้หีน้าทีใ่นการก าหนดมาตรฐานการบญัช ีคอื คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
บญัช ีซึง่ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิีค่ณะกรรมการสภาวชิาชพีบญัชแีต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วาม
ช านาญและประสบการณ์เกี่ยวกบัการบญัชไีม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกนิ 11 คน และผูแ้ทนจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอกี 6 หน่วยงาน  โดยมาตรฐานการบญัชตี้องจดัท าเป็นภาษาไทย และจะ
บงัคบัใชไ้ดก้ต่็อเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบวชิาชพีบญัช ี
และประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ 

 

6.  วิชาชีพบญัชีควบคมุ 

     พระราชบญัญัติวชิาชพีบญัชี พ.ศ. 2547 ก าหนดให้มกีารควบคุมการประกอบ
วชิาชพีบญัช ี2 ดา้น คอื ดา้นการสอบบญัชแีละดา้นการท าบญัช ี

     ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการสอบบญัชจีะต้องเป็นสมาชกิสามญัของสภาวชิาชพีบญัชี 
และต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่ฎหมายก าหนด และต้องไดร้บัใบอนุญาต
จากสภาวชิาชพีบญัช ี

     ผูป้ระกอบวชิาชพีด้านการท าบญัช ีคอืผู้ท าบญัชซีึ่งจะต้องเป็นสมาชกิสภาวชิาชพี
บญัชหีรอืขึน้ทะเบยีนกบัสภาวชิาชพีบญัชอีย่างใดอย่างหนึ่งก่อนจงึจะสามารถประกอบวชิาชพี
ได ้และตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 

7.  จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  
     ผู้ประกอบวชิาชีพบญัชหีรอืผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวชิาชีพบญัชมีหีน้าที่ต้อง
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีและต้องปฏบิตัหิน้าทีข่องตนตามมาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี โดยมีสภาวิชาชีพบัญชีเป็นผู้จดัท าจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบญัชี โดยจดัท าเป็นภาษาไทย ซึ่งประกอบด้วยข้อก าหนดในเรื่อง ความ
โปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซื่อสตัย์สุจรติ ความรู้ความสามารถและ
มาตรฐานในการปฏิบตัิงาน ความรบัผิดชอบต่อผู้รบับรกิารและการรกัษาความลบั ความ
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รบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรอืบุคคลหรอืนิตบิุคคลที่ผู้ประกอบวชิาชพีบญัชปีฏบิตัิ
หน้าทีใ่ห ้

 

8.  การก ากบัดแูลโดยภาครฐั  
     ภาครัฐก าหนดให้มีหน่วยงานก ากับดูแลการท างานของสภาวิชาชีพบัญชี คือ 
คณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบวชิาชพีบญัช ีจ านวน 14 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานทัง้
ภาครฐัและเอกชน และผูท้รงคุณวุฒดิ้านบญัชแีละกฎหมาย ท าหน้าทีก่ ากบัด้านโยบาย เฉพาะ
เรือ่งทีส่ าคญัและมผีลกระทบต่อสาธารณชน  
 

9.  นิติบคุคลท่ีประกอบกิจการให้บริการด้านวิชาชีพควบคมุ  
     นิตบิุคคลซึ่งประกอบกจิการใหบ้รกิารดา้นการสอบบญัชหีรอืดา้นการท าบัญช ีต้อง
จดทะเบยีนต่อสภาวชิาชพีบญัช ีหลงัจากจดทะเบยีนจดัตัง้นิตบิุคคลที่กรมพฒันาธุรกจิการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว  และนิติบุคคลนัน้ต้องจดัให้มหีลกัประกันเพื่อประกันความรบัผิดต่อ
บุคคลทีส่ามตามประเภท จ านวน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง นอกจากนี้
ในกรณนีติบิุคคลนัน้ประกอบกจิการใหบ้รกิารสอบบญัชตีอ้งเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

 

ประเภทของธรุกิจ  
 ธุรกิจ หมายถงึ หน่วยงานหรอืองค์กรที่มหีน้าที่ในการแปลงสภาพทรพัยากร ให้เป็น
สนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อต้องการก าไรสูงสุด ซึง่สามารถจดัประเภท
ของธุรกิจตามลักษณะของการด าเนินงานว่าให้ผลผลิตอะไรแก่ระบบเศรษฐกิจ ได้เป็น 3 

ประเภทดงันี้ 
 

 1. ธรุกิจท่ีให้บริการ (Service firms) 

              ธุรกจิทีข่ายบรกิาร เป็นธุรกจิทีใ่หบ้รกิารแก่ลูกค้า ไดแ้ก่ รา้นตดัผม รา้นซกัรดี รา้น
อนิเตอรเ์นต โรงภาพยนตร ์โรงแรม รถทวัร ์สายการบนิ ส านักงานทนายความ ส านักงานบญัชี 
ธนาคาร เป็นตน้ 

 

 2. ธรุกิจท่ีซ้ือขายสินค้า (Merchandising firms) 

              ธุรกจิทีซ่ือ้ขายสนิคา้ เป็นธุรกจิทีซ่ือ้สนิคา้ส าเรจ็รปูมาจากผูอ้ื่นแลว้น ามาขายต่อให้
ผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้ รา้นสะดวกซือ้ รา้นขายของช า รา้นขายยา รา้นขายเสือ้ผา้
ส าเรจ็รปู รา้นคา้ส่ง เป็นต้น 
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 3. ธรุกิจท่ีผลิตสินค้าออกจ าหน่าย (Manufacturing firms) 

              ธุรกจิทีผ่ลติสนิคา้ออกจ าหน่าย หรอืบางครัง้เรยีกว่าธุรกจิอุตสาหกรรม ธุรกจินี้จะ
ซือ้วตัถุดบิ วสัดุต่าง ๆ มาแปลงสภาพหรอืผลติใหเ้ป็นสนิคา้ส าเรจ็รปูเพื่อน าออกขาย ไดแ้ก่ 
โรงงานน ้าตาล โรงงานผลติอาหารส าเรจ็รปู โรงงานผลติรถยนต ์โรงงานผลติเสือ้ผา้ เป็นตน้ 

 

รปูแบบการจดัตัง้ธรุกิจ  
 รปูแบบการจดัตัง้ธุรกจิทีผู่ป้ระกอบการจะจดัตัง้ สามารถด าเนินการจดัตัง้ไดห้ลายรปูแบบ 
ซึง่แต่ละรปูแบบมคีวามแตกต่างกนัเช่น จ านวนบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ลกัษณะการ
ด าเนินงาน ลกัษณะการจดัตัง้ ซึง่อาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้5 ประเภทดงันี้ 
 

1.  กิจการเจ้าของคนเดียว (Single proprietorship)  
     กจิการเจา้ของคนเดยีว คอื ธุรกจิทีม่บีุคคลคนเดยีวเป็นเจา้ของ เริม่ต้นท าธุรกจิโดย

การน าเงนิทุน ความรูค้วามสามารถของตนเองมาด าเนินธุรกิจเพื่อหาก าไร เจา้ของกิจการมี
อ านาจในการจดัการ การตัดสนิใจด าเนินงาน รวมถึงหากมผีลก าไรหรอืขาดทุนจะเป็นของ
เจา้ของกจิการแต่เพยีงผูเ้ดยีว แต่ขณะเดยีวกนัหากธุรกจิมภีาระหนี้สนิเกดิขึน้ เจา้ของกจิการ
ต้องรบัภาระหนี้สินนัน้โดยไม่จ ากัดจ านวน หากสินทรพัย์ของกิจการไม่เพียงพอช าระหนี้ 
เจา้ของกจิการต้องเอาทรพัยส์นิส่วนตวัมาช าระหนี้ของกจิการ กจิการเจา้ของคนเดยีวส่วนมาก
มกัเป็นกิจการที่มขีนาดเล็กเมื่อเปรยีบเทยีบกบัธุรกิจประเภทอื่น เนื่องจากมเีงนิทุนจ านวน
จ ากดั และการจดัตัง้ท าไดง้า่ย เพราะไมม่รีะเบยีบปฏบิตัทิางกฎหมาย 

     ขอ้ดขีองการประกอบกจิการเจา้ของคนเดยีว คอื การจดัตัง้ท าไดง้า่ย มคีวามอสิระ
ในการตดัสนิใจสามารถตดัสนิใจคนเดยีวไดท้นัท ี สามารถรกัษาความลบัของกจิการไดเ้นื่องจาก
ไมต่อ้งน าเสนอขอ้มลูของกจิการต่อสาธารณชนทัว่ไป เพราะกฎหมายและขอ้บงัคบัไมเ่ขม้งวด  

     ขอ้เสยีของการประกอบกจิการเจา้ของคนเดยีว คอื เงนิทุนในการด าเนินงานมี
จ ากดัเท่ากบัทุนของเจา้ของเพยีงคนเดยีว หากจะขยายกจิการกจ็ะท าไดย้าก การตดัสนิใจ
ด าเนินงานขึน้อยูก่บัเจา้ของกจิการเพยีงคนเดยีวอาจเกดิการตดัสนิใจทีผ่ดิพลาดได ้  และการ
รบัผดิชอบในหน้ีสนิโดยไมจ่ ากดัจ านวนท าใหเ้จา้ของอาจตอ้งน าทรพัยส์นิส่วนตวัมาช าระหน้ี
ของกจิการ 

 

2.  ห้างหุ้นส่วน (Partnership)  
     หา้งหุ้นส่วน คอื ธุรกจิที่มบีุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปท าสญัญาตกลงที่จะท ากจิการ

ร่วมกนัโดยมวีตัถุประสงค์จะแบ่งก าไรที่ได้จากกิจการที่ท านัน้  ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนทุกคนอาจจะ
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ช่วยกนับรหิารกจิการหรอือาจจะมอบหมายใหผู้เ้ป็นหุน้ส่วนคนใดคนหนึ่งเป็นผูบ้รหิารแต่เพยีง
ผูเ้ดยีวก็ได้ ลกัษณะส าคญัของห้างหุน้ส่วนประกอบด้วยลกัษณะส าคญั คอื มจี านวนผู้เขา้ร่วม
กจิการตัง้แต่สองคน ขึน้ไป  มขีอ้ตกลงหรอืสญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืโดยวาจากไ็ด ้ มี
การรว่มลงทุนของผูเ้ป็นหุน้ส่วนแต่ละคนซึง่อาจจะเป็นเงนิสด สนิทรพัยอ์ื่นหรอืแรงงาน มคีวาม
ประสงคท์ีจ่ะแบ่งก าไรทีไ่ด้จากกจิการทีท่ านัน้โดยการแบ่งก าไรใหแ้บ่งตามขอ้ตกลงหรอืสญัญา
ทีไ่ดท้ าไว ้และหากไมไ่ดท้ าสญัญาตกลงกนัไวก้ใ็หแ้บ่งตามส่วนทุนทีน่ ามาลงทุน   

    หา้งหุน้ส่วน ตามกฎหมายสามารถแบ่งได ้2 ประเภท คอื หา้งหุน้ส่วนสามญั และ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

 

    2.1  ห้างหุ้นส่วนสามญั 

          หา้งหุน้ส่วนสามญั คอื หา้งหุน้ส่วนทีผู่เ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนตอ้งรบัผดิชอบร่วมกนั
ในหนี้สนิของห้างหุน้ส่วน โดยไม่จ ากดัจ านวน ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนมสีทิธใินการจดัการห้างได ้
หา้งหุน้ส่วนสามญัถ้าไม่จดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคล เมื่อเกดิคดคีวาม เจา้หน้ีจะฟ้องรอ้งหุน้ส่วน
คนใดก็ได้  แต่ถ้าจดทะเบียนจะกลายเป็นห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล  โดยใช้ค าว่า “ห้าง
หุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล” ในการประกอบชื่อห้าง เมื่อเกดิคดคีวาม เจา้หนี้ก็จะต้องฟ้องรอ้งใน
นามนิตบุิคคล และถ้าทรพัยส์นิของห้างไม่เพยีงพอต่อการช าระหน้ี เจา้หน้ีจงึจะไปฟ้องรอ้งผู้
เป็นหุน้ส่วนต่อไป 

 

    2.2  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั คอื ห้างหุ้นส่วนที่มผีู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท คอื หุ้นส่วน
ประเภทจ ากดัความรบัผดิ และหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากดัความรบัผดิ  หุ้นส่วนประเภทจ ากัด
ความรบัผดิจะรบัผดิชอบหนี้สนิของหา้งไม่เกนิจ านวนทีต่นรบัจะลงทุน ส่วนหุน้ส่วนประเภทไม่
จ ากัดความรบัผิดจะต้องรบัผิดชอบหนี้สินของห้างโดยไม่จ ากัดจ านวนเช่นเดียวกับผู้ เป็น
หุน้ส่วนในห้างหุน้ส่วนสามญั  หา้งหุน้ส่วนจ ากดัจะต้องจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมาย 
โดยใช้ค าว่า “ห้างหุ้นส่วนจ ากัด” ในการประกอบชื่อห้าง  และผู้เป็นหุ้นส่วนที่มสีิทธิในการ
จดัการงานของหา้งตอ้งเป็นหุน้ส่วนประเภทไม่จ ากดัความรบัผดิเท่านัน้ 

                    ขอ้ดขีองการจดัตัง้หา้งหุน้ส่วน คอื การก่อตัง้สามารถท าไดง้่าย วธิกีารจดัตัง้ไม่
ซบัซอ้น สามารถระดมเงนิทุนไดม้ากกว่ากจิการเจา้ของคนเดยีว เพราะเกดิจากการรวมทุนของ
ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหลายคน และเมื่อมผีู้เป็นหุน้ส่วนหลายคน แต่ละคนต่างกม็คีวามรูส้ามารถอนัจะ
ส่งผลใหเ้กดิการตดัสนิใจทีเ่ป็นไปอยา่งรอบคอบ ความเสีย่งในการด าเนินงานกจ็ะลดลง 
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                     ขอ้เสยีของการจดัตัง้หา้งหุน้ส่วน คอื การทีม่หีุน้ส่วนหลายคน อาจจะประสบ
ปญัหาขอ้ขดัแยง้ระหว่างผูเ้ป็นหุน้ส่วนท าใหเ้กดิการล่าชา้ในการตดัสนิใจซึง่อาจจะส่งผลเสยีได ้
และผูเ้ป็นหุน้ส่วนประเภทไมจ่ ากดัความรบัผดิ จะมภีาระในการรบัผดิชอบหนี้สนิของหา้งที่
มากกว่าธุรกจิประเภทอื่น 

 

3.  บริษทัจ ากดั (Corporation หรือ Limited company)  
                บรษิทัจ ากดั คอื ธุรกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยการรวมทุนของกลุ่มคนเพื่อท ากจิการรว่มกนั 
โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะหาก าไรเพื่อมาแบ่งกนั บรษิทัตอ้งแบ่งทุนออกเป็นหุน้ มลูค่าหุน้ละเท่า ๆ 
กนั แลว้น าหุน้นัน้ออกจ าหน่ายใหผู้ล้งทุน ผูล้งทุนทีเ่ขา้มาซือ้หุน้จะเรยีกว่าผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้แต่
ละคนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไมเ่กนิจ านวนมลูค่าหุน้ทีย่งัส่งใชไ้มค่รบมลูค่าทีต่นถอื ผูถ้อืหุน้
ไมม่สีทิธจิดัการบรษิทั ยกเวน้ว่าจะไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิทั เพื่อการจดัการ
บรษิทัเป็นอ านาจหน้าทีข่องกรรมการเท่านัน้ บรษิทัจ ากดัจะมกีารแบ่งก าไรตามส่วนทุนทีล่ง ซึง่
หมายถงึตามจ านวนหุน้ทีถ่อืนัน้เอง 

      บรษิทัจ ากดัตอ้งจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล และตอ้งใชค้ าว่า “บรษิทั” ไวห้น้าชื่อ และ
ค าว่า “จ ากดั” ไวห้ลงัชื่อ ยกเวน้ธนาคาร ไมต่อ้งใชค้ าว่า “บรษิทั” ไวห้น้าชื่อ  บรษิทัจ ากดั แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื บรษิทัเอกชนจ ากดั และ บรษิทัมหาชนจ ากดั 

 

       3.1 บริษทัเอกชนจ ากดั 

                     บรษิทัเอกชนจ ากดั หรอื บรษิทัจ ากดั คอื บรษิทัประเภทซึง่จดัตัง้ดว้ยการแบ่ง
ทุนเป็นหุ้นมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กนั โดยมผีู้ถอืหุ้นไม่ถงึหนึ่งร้อยคน และผู้ถือหุ้นมคีวามรบัผดิ
จ ากดัเพยีงไมเ่กนิจ านวนทีต่นยงัส่งใชไ้มค่รบมลูค่าหุน้ทีต่นถอื 

 

       3.2  บริษทัมหาชนจ ากดั  

            บรษิทัมหาชนจ ากดั คอื บรษิทัประเภทซึง่ดว้ยความประสงคเ์สนอขายหุน้ต่อ
ประชาชนโดยผูถ้อืหุน้มคีวามรบัผดิจ ากดัไมเ่กนิมลูค่าหุน้ 

                    ขอ้ดขีองการจดัตัง้บรษิทั คอื สามารถระดมทุนเป็นจ านวนมากไดเ้ท่าทีต่อ้งการ
โดยการออกหุน้ และการบรหิารงานกระท าโดยคณะกรรมการซึง่เลอืกโดยทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ 
จะท าใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพดกีว่าธุรกจิรปูแบบอื่น  นอกจากนี้ผูถ้อืหุน้
แต่ละคนยงัรบัผดิชอบภาระหนี้สนิของบรษิทัเพยีงจ านวนทีต่นยงัส่งใชไ้มค่รบเท่านัน้  

                    ขอ้เสยีของการจดัตัง้บรษิทั คอื การจดัตัง้ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทีบ่ญัญตัไิว ้
ซึง่มคีวามยุง่ยากมากกว่ากจิการเจา้ของคนเดยีวและหา้งหุน้ส่วน นอกจากนี้หากบรษิทัมกี าไร
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จะตอ้งเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลตามจ านวนก าไรทีไ่ด ้ และเมือ่บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผู้
ถอืหุน้ ผูถ้อืจะตอ้งน าเงนิปนัผลน้ีไปรวมเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิเพื่อเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา
อกีครัง้หนึ่งท าใหเ้สยีภาษซี ้าซอ้น   
 

4.  สหกรณ์ (Co-operative)  
               สหกรณ์ คอื ธุรกจิทีเ่กดิจากการรวมกลุ่มของบุคคลคณะใดคณะหนึ่งโดยความสมคัร
ใจ มารว่มลงทุน รว่มแรง ระดมความคดิ ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ตามหลกัการช่วยเหลอืตนเอง  
และหลกัการประหยดัเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ  โดยผูร้ว่มลงทุนจะตอ้งมอีย่างน้อย 10 

คน ทุนของสหกรณ์จะแบ่งเป็นมลูค่าเท่า ๆ กนั เรยีกว่าหุน้ การเป็นสมาชกิของสหกรณ์เป็นได้
โดยการซือ้หุน้ ซึง่สหกรณ์สามารถรบัสมาชกิไดไ้ม่จ ากดัจ านวน เพราะสหกรณ์ไมไ่ดจ้ ากดั
จ านวนทุนเรอืนหุน้ไว ้สมาชกิจะไดร้บัผลประโยชน์จากสหกรณ์ในรปูของเงนิปนัผล และสมาชกิ
ของสหกรณ์สามารถมสีทิธอิอกเสยีงในการด าเนินงานไดห้นึ่งเสยีง ไมว่่าจะถอืหุน้มากน้อย
เท่าใด  
      การจดัตัง้สหกรณ์จะตอ้งจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล โดยระบุว่าเป็นสหกรณ์จ ากดั
หรอืสหกรณ์ไม่จ ากดั สหกรณ์จ ากดัสมาชกิของสหกรณ์จะรบัผดิชอบภาระหนี้สนิของสหกรณ์
เพยีงไมเ่กนิมลูค่าหุน้ทีส่่งใชย้งัไมค่รบ  แต่ถา้เป็นสหกรณ์ไม่จ ากดัสมาชกิของสหกรณ์ทุกคน
จะตอ้งรว่มกนัรบัผดิชอบในภาระหนี้สนิของสหกรณ์โดยไมจ่ ากดัจ านวน 

      สหกรณ์แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คอื สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์
นิคม สหกรณ์รา้นคา้ สหกรณ์บรกิาร และสหกรณ์ออมทรพัย์ 
 

5.  รฐัวิสาหกิจ (State enterprise)  
               รฐัวสิาหกจิ หมายถงึ องคก์ารของรฐับาลหรอืหน่วยงานธุรกจิทีม่รีฐับาลเป็นเจา้ของ 
และ บรษิทัจ ากดั หรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีม่อีงคก์ารรฐับาลหรอืหน่วยงานธุรกจิมทีุนรวมอยู่
ดว้ยเกนิรอ้ยละ 50 ทัง้นี้ไมร่วมองคก์ารหรอืกจิการทีม่วีตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อสงเคราะหห์รอื
ส่งเสรมิการใดๆ ทีม่ใิช่ธุรกจิ รฐัวสิาหกจิจะมกีารแยกส่วนการบรหิารงานออกต่างหากจากส่วน
ราชการ แต่ระเบยีบการปฏบิตังิานต่าง ๆ ใชห้ลกัการเดยีวกนักบัส่วนราชการ แต่พนกังาน
รฐัวสิาหกจิไมถ่อืเป็นขา้ราชการ   
 

กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (The conceptual framework) 

 สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์ไดอ้อกประกาศสภาวชิาชพีบญัช ีที ่35/2557 เรือ่ง
กรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2557) และประกาศในราชกจิจานุเบกษา
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แลว้เมือ่วนัที ่ 15 ตุลาคม 2557 ซึง่ประกาศฉบบัน้ีออกมาเพื่อการยกเลกิแมบ่ทการบญัช ี
(ปรบัปรงุ 2552) และใหใ้ช ้กรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2557) ฉบบั
นี้แทน เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดขึน้โดยมาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ โดย
ประเดน็ส าคญัของกรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิ สรปุไดด้งันี้ 
 

1. วตัถปุระสงคข์องการรายงานทางการเงิน (General purpose financial 

Report) 

               วตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงนิ จะเน้นไปทีว่ตัถุประสงคท์ัว่ไป คอื การให้
ขอ้มลูทางการเงนิเกีย่วกบักจิการทีเ่สนอรายงาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ผูใ้หกู้ย้มื หรอื
เจา้หนี้อื่น ทัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสนิใจจดัสรรทรพัยากรให้แก่
กจิการ  ซึง่การตดัสนิใจดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบั การซือ้ขาย หรอืถอืตราสารทุนและตราสารหนี้ 
และการใหห้รอืช าระเงนิกู้ 
 

2.  ลกัษณะเชิงคณุภาพของข้อมลูทางการเงินท่ีมีประโยชน์ (Qualitative 

characteristics of useful financial) 

               ลกัษณะเชงิคุณภาพของขอ้มลูทางการเงนิทีม่ปีระโยชน์ ต่อผูล้งทุน ผูใ้หกู้ย้มืหรอื
เจา้หน้ีอื่นทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต ตอ้งมลีกัษณะคุณภาพเชงิพืน้ฐาน และลกัษณะเชงิคุณภาพ
เสรมิ ไดแ้ก่ 

 

     2.1 ลกัษณะคณุภาพเชิงพื้นฐาน (Fundamental characteristics) 

                       ลกัษณะคุณภาพเชงิพืน้ฐาน ประกอบดว้ยลกัษณะ 2 ประการ ดงันี้ 
                      2.1.1 ความเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ (Relevance) 

                          ขอ้มูลทางการเงนิที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัการตดัสนิใจ สามารถท าให้ผู้ใช้
ขอ้มลูตดัสนิใจแตกต่างไป ไม่ว่าผู้ใชเ้ลอืกทีจ่ะไม่ใชข้อ้มลูนัน้ในการตดัสนิใจ หรอืผู้ใชร้บัทราบ
ขอ้มลูนัน้แลว้จากแหล่งขอ้มลูอื่น ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ามารถท าใหก้ารตดัสนิใจแตกต่างไปควร
มคีุณค่าทางการพยากรณ์หรอืคุณค่าทางการยนืยนั หรอืมทีัง้สองคุณค่า  ขอ้มลูทางการเงนิจะมี
คุณค่าทางการพยากรณ์ เมื่อข้อมูลนัน้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการพยากรณ์
ผลลพัธ์ในอนาคต  ส่วนข้อมูลทางการเงินจะมคีุณค่าทางการยนืยนั ก็ต่อเมื่อข้อมูลนัน้ช่วย
ยนืยนัการประเมนิในอดตีหรอืท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงการประเมนิในอดตี 

 

 



18 

 

บทท่ี 1 ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัการบญัชี                                                                               สุริสา  จตัชุยั 

                      2.1.2 ความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม (Faithful representation) 

                          ขอ้มูลในรายงานทางการเงนิเป็นตวัแทนของปรากฏการณ์เชงิเศรษฐกิจ 
ทัง้ในรูปของข้อความและตัวเลข ข้อมูลทางการเงินที่มปีระโยชน์ต้องไม่เป็นเพียงตัวแทน
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเท่านัน้ แต่ต้องเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของ
ปรากฏการณ์ที่น าเสนอดว้ย ซึง่ในการเป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรมอย่างสมบูรณ์นัน้ ขอ้มูลควรมี
ลกัษณะ 3 ประการ คอื ครบถว้น  เป็นกลาง และปราศจากขอ้ผดิพลาด ดงันี้ 
        2.1.2.1  ครบถ้วน  (Completeness) 

                                     ครบถ้วน หมายถึง การรวบรวมข้อมูล การให้ความหมายและ
ค าอธบิายที่จ าเป็นทัง้หมดส าหรบัผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้เขา้ใจปรากฏการณ์ที่รายการนัน้แสดง เช่น 
ขอ้มลูที่ครบถ้วนของกลุ่มสนิทรพัย ์ควรรวมรายละเอยีดของสนิทรพัยใ์นกลุ่มพรอ้มจ านวนเงนิ 
และรายละเอยีดว่าจ านวนเงนิเหล่านัน้ได้น าเสนอมูลค่าใดของสนิทรพัย์ เช่น ต้นทุนเริม่แรก 
ตน้ทุนทีป่รบัปรงุ หรอืมลูค่ายตุธิรรม 

       2.1.2.2   เป็นกลาง  (Neutrality) 

                                     เป็นกลาง หมายถงึ การเลอืกหรอืน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิโดย
ปราศจากอคต ิไมเ่อนเอยีง ไม่มกีารใหค้วามส าคญั ไม่มกีารเน้นหรอืยกเลกิการเน้น หรอืไม่ท า
การตกแต่งขอ้มลูเพื่อใหผู้ใ้ชข้อ้มลูพงึพอใจหรอืไมพ่งึพอใจในขอ้มลู 

                              2.1.2.3   ปราศจากข้อผิดพลาด (Free form error) 

                                     ปราศจากขอ้ผดิพลาด หมายถงึ การไม่มขีอ้ผดิพลาดหรอืการละ
เว้นการให้ความหมายของปรากฏการณ์ และการไม่มขี้อผิดพลาดในกระบวนการเลอืกและ
ประยุกต์กระบวนการทีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทีร่ายงาน ทัง้นี้ การปราศจากขอ้ผดิพลาด  ไม่ได้
หมายความว่า ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด เพราะขอ้มูลทางการเงนิบางรายการเกดิจากการประมาณ
การ ซึ่งการประมาณการนัน้สามารถเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมได้หากกิจการมกีารอธิบาย
ลกัษณะและขอ้จ ากดัของการประมาณการดงักล่าว 

 

     2.2 ลกัษณะเชิงคณุภาพเสริม (Enhancing characteristics) 

                      ลกัษณะเชงิคุณภาพเสรมิ ประกอบดว้ยลกัษณะ 4 ประการ ดงันี้ 
 

          2.2.1 ความสามารถเปรียบเทียบได้ (Comparability) 

                          การตดัสนิใจของผูใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิของกจิการ มกัจะเกี่ยวขอ้งกบัการ
เลอืกทางเลอืกต่าง ๆ เช่น การซือ้ การขาย หรอืการถอืครองตราสารทุนหรอืตราสารหนี้ใน
กจิการแห่งหนึ่งหรอือกีแห่ง ดงันัน้ผูใ้ชข้อ้มลูจะตอ้งมกีารเปรยีบเทยีบขอ้มลูของหลายๆ กจิการ 
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หรอืเปรยีบเทยีบขอ้มลูของกจิการเดยีวกนัส าหรบัรอบระยะเวลาอื่น  ซึง่หากขอ้มลูนัน้สามารถ
เปรยีบเทยีบกนัได ้ จะท าใหผู้ใ้ชข้อ้มลูสามารถระบุความเหมอืนหรอืความแตกต่างของรายการ
ต่าง ๆ ได ้

          2.2.2 ความสามารถพิสจูน์ยืนยนัได้ (Verifiability)  

                          ความสามารถพสิูจน์ยนืยนัได ้ ช่วยใหค้วามเชื่อมัน่แก่ผูใ้ชข้อ้มลูว่าขอ้มลู
นัน้เป็นตวัแทนอนัเทีย่งธรรมของปรากฏการณ์รายการต่างๆ ทีข่อ้มลูนัน้น าเสนอ ความสามารถ
พสิจูน์ยนืยนัได ้ อาจเป็นทางตรงหรอืทางออ้มกไ็ด ้ ความสามารถพสิจูน์ไดท้างตรง หมายถงึ 
การพสิูจน์จ านวนหรอืการเป็นตวัแทนอื่นดว้ยการสงัเกตโดยตรง เช่น การตรวจนับเงนิสด การ
พสิจูน์ทางออ้ม หมายถงึ การตรวจสอบปจัจยัน าเขา้แบบจ าลอง สตูร หรอืการใชเ้ทคนิคอื่น และ
ค านวณผลลพัธอ์กีครัง้ดว้ยวธิกีารทีเ่หมอืนกนั 

          2.2.3 ความทนัเวลา (Timeliness) 

                          ความทนัเวลาของข้อมูลทางการเงนิ หมายถึง การมขี้อมูลพร้อมให้ผู้
ตดัสนิใจน าขอ้มูลไปใช้ให้ทนัเวลาที่ขอ้มลูสามารถมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ ซึ่งโดยทัว่ไปแล้ว
ขอ้มลูทางการเงนิในอดตีย่อมมปีระโยชน์ในการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิน้อยกว่าขอ้มลูในปจัจุบนั 
แต่ในบางเวลาข้อมูลในอดีตบางรายการอาจต้องใช้ประเมนิแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของ
ขอ้มลู 

                      2.2.4 ความสามารถเข้าใจได้ (Understandability) 

                          การน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิเพื่อใหผู้ใ้ชข้อ้มลูสามารถเขา้ใจได ้จะต้องมี
การจดัประเภท มกีารก าหนดลกัษณะ และการน าเสนอข้อมูลอย่างชดัเจนและกระชบั แต่
อย่างไรกต็ามการไม่น าเสนอรายการทีม่คีวามซบัซอ้น อาจท าใหง้่ายต่อการตดัสนิใจ แต่จะท า
ให้รายงานทางการเงนินัน้ไม่สมบูรณ์และอาจท าใหผู้้ใช้งบการเงนิเกดิความเขา้ใจผดิได้  ทัง้นี้
ผูใ้ชข้อ้มลูรายงานทางการเงนิควรมคีวามรูเ้กีย่วกบักจิกรรมทางธุรกจิและกจิกรรมเชงิเศรษฐกจิ 
อยา่งมเีหตุผล รวมถงึมคีวามขยนัหมัน่เพยีรทีจ่ะทบทวนและวเิคราะหข์อ้มลูนัน้ 

 

3.  ค านิยาม การบัรู้รายการและการวดัมลูค่าองคป์ระกอบของโครงสร้างงบ
การเงิน 

                 3.1  ค านิยาม 

                    ค านิยามขององคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการวดัฐานะการเงนิ 
ประกอบดว้ย สนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ ดงันี้  
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          สินทรพัย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ 
ทรพัยากรดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดตีซึง่กจิการคาดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
จากทรพัยากรนัน้ในอนาคต 

                    หน้ีสิน (Liabilities) หมายถงึ ภาระผกูพนัในปจัจุบนัของกจิการ ซึง่เป็นผล
ของเหตุการณ์ในอดตี โดยการช าระภาระผกูพนันัน้คาดว่าจะส่งผลใหก้จิการสญูเสยีทรพัยากรที่
มปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ 

                    ส่วนของเจ้าของ (Equity) หมายถงึ ส่วนไดเ้สยีคงเหลอืในสนิทรพัยข์อง
กจิการหลกัจากหกัหนี้สนิทัง้สิน้ออกแลว้ 

                    ค านิยามขององคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการวดัผลการด าเนินงาน
ประกอบดว้ยรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย มดีงันี้ 
                    รายได้ (Income)  หมายถงึ การเพิม่ขึน้ของประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในรอบ
ระยะเวลาบญัชใีนรปูกระแสเขา้ หรอืการเพิม่ค่าของสนิทรพัย ์ หรอืการลดลงของหนี้สนิ         
อนัส่งผลใหส้่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้ 

                    ค่าใช้จ่าย (Expense)   หมายถงึ การลดลงของประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในรอบ
ระยะเวลาบญัชใีนรปูกระแสออกหรอืการลดค่าของสนิทรพัย ์ หรอืการเพิ่มขึน้ของหนี้สนิ        
อนัส่งผลใหส้่วนของเจา้ของลดลง 

 

     3.2  การรบัรู้รายการ (Recognition) 

          การรบัรูร้ายการ หมายถงึ การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิหรอืงบ
ก าไรขาดทุน  ดว้ยขอ้ความและจ านวนเงนิ พรอ้มกบัรวมจ านวนเงนินัน้ในยอดรวมของงบดุล
หรอืงบก าไรขาดทุนหากรายการนัน้เป็นไปตามค านิยามขององคป์ระกอบและเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ 
ดงัต่อไปนี้ 
                   3.2.1 มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีก่จิการจะไดร้บัหรอืสญูเสยีประโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิในอนาคตจากรายการดงักล่าว 

                   3.2.2  รายการดงักล่าวมรีาคาทุนหรอืมลูค่าทีส่ามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

 

      3.3  การวดัมลูค่าองคป์ระกอบของโครงสร้างงบการเงิน (Measurement of the 

elements of financial statement) 

                   การวดัมลูค่า คอื กระบวนการก าหนดจ านวนทีเ่ป็นตวัเงนิเพื่อรบัรูอ้งคป์ระกอบ
ของงบการเงนิในงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน โดยใชเ้กณฑใ์นการวดัมลูค่าต่าง ๆ 
ดงันี้ 



21 

 

บทท่ี 1 ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัการบญัชี                                                                               สุริสา  จตัชุยั 

    3.3.1 ราคาทุนเดิม (Historical cost) 

                            ราคาทุนเดมิ หมายถงึ การบนัทกึสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนเงนิสดหรอื
รายการเทยีบเท่าเงนิสดทีจ่่าย หรอืดว้ยมลูค่ายตุธิรรมของสิง่ทีน่ าไปแลกสนิทรพัย ์ ณ เวลาที่
ไดม้าซึง่สนิทรพัยน์ัน้  และการบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัจากการก่อภาระผกูพนั หรอื
ในบางสถานการณ์ดว้ยเงนิสดหรอืรายการเทยีบเท่าเงนิสดทีค่าดว่าจะตอ้งจา่ยเพื่อช าระหน้ีสนิที่
เกดิจากการด าเนินงานตามปกตขิองกจิการ 

        3.3.2 ราคาทุนปัจจบุนั (Current cost) 

                            ราคาทุนปจัจุบนั หมายถงึ การแสดงสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนเงนิสดหรอื
รายการเทยีบเท่าเงนิสดทีต่้องจา่ยในขณะนัน้ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัยช์นิดเดยีวกนัหรอื
สนิทรพัยท์ีเ่ท่าเทยีมกนั  และการแสดงหนี้สนิดว้ยจ านวนเงนิสดหรอืรายการเทยีบเท่าเงนิสดที่
ตอ้งใชช้ าระภาระผกูพนัในขณะนัน้โดยไมต่อ้งคดิลด 

        3.3.3 มลูค่าท่ีจะได้รบั (จ่าย) (Net realizable (settlement) value) 

                            มลูค่าทีจ่ะไดร้บั (จา่ย) หมายถงึ การแสดงสนิทรพัยด์ว้ยจ านวนเงนิสด
หรอืรายการเทยีบเท่าเงนิสดทีจ่ะไดม้าในขณะนัน้ หากกจิการขายสนิทรพัยโ์ดยเป็นไปตาม
ขัน้ตอนปกตใินการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ และการแสดงหนี้สนิดว้ยมลูค่าทีจ่ะตอ้งจ่ายคนืหรอืดว้ย
จ านวนเงนิสดหรอืรายการเทยีบเท่าเงนิสดทีค่าดว่าจะต้องจา่ยเพื่อช าระหน้ีสนิทีเ่กดิจากการ
ด าเนินงานตามปกตโิดยไม่ตอ้งคดิลด 

        3.3.4 มลูค่าปัจจบุนั (Present value) 

                            มลูค่าปจัจบุนั หมายถงึ การแสดงสนิทรพัยด์ว้ยมลูค่าปจัจบุนัของกระแส
เงนิสดรบัสุทธใินอนาคต ซึง่คาดว่าจะไดร้บัจากสนิทรพัยน์ัน้ในการด าเนินงานตามปกตขิอง
กจิการ และการแสดงหน้ีสนิดว้ยมลูค่าปจัจบุนัของกระแสเงนิสดจ่ายสุทธซิึง่คาดว่าจะตอ้งจา่ย
ช าระหน้ีสนิในการด าเนินงานตามปกตขิองกจิการ 

 

4.  แนวคิดเร่ืองทุนและการรกัษาระดบัทุนและการวดัก าไร  
                 4.1 แนวคิดเร่ืองทุน (Concepts of capital) 
                    แนวคดิเรือ่งทุนแบ่งออกเป็น 2 แนวคดิ คอื แนวคดิเรือ่งทุนทางการเงนิ และ 
แนวคดิเรือ่งทุนทางกายภาพ โดยแนวคดิเรือ่งทุนทางการเงนิ ทุนมคีวามหมายเดยีวกบั
สนิทรพัยส์ุทธหิรอืส่วนของเจา้ของ ส่วนแนวคดิเรือ่งทุนทางกายภาพ ทุนหมายถงึก าลงัการ
ผลติทีก่จิการม ีและสามารถผลติไดจ้รงิ เช่น ผลผลติต่อวนั  กจิการโดยส่วนใหญ่น าแนวคดิเรือ่ง
ทุนทางการเงนิมาใชใ้นการจดัท างบการเงนิ   
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                 4.2 แนวคิดการรกัษาระดบัทุนและการวดัก าไร (Capital maintenance) 

                   การรกัษาระดบัทุนทางการเงนิ ตามแนวคดินี้ ก าไรเกดิขึน้เมือ่จ านวนทีเ่ป็นตวั
เงนิของสนิทรพัยส์ุทธเิมือ่สิน้รอบระยะเวลาสงูกว่าจ านวนทีเ่ป็นตวัเงนิของสนิทรพัยส์ุทธเิมือ่เริม่
รอบระยะเวลา 

                   การรกัษาระดบัทุนทางกายภาพ ตามแนวคดินี้ ก าไรเกดิขึน้เมือ่ก าลงัการผลติ 
หรอืความสามารถในการด าเนินงานของกจิการ หรอืทรพัยากรหรอืเงนิทุนทีจ่ าเป็นในการบรรลุ
การผลติ เมือ่สิน้รอบระยะเวลาสงูกว่าเมือ่เริม่รอบระยะเวลา  
 

บทสรปุ 

 การบญัชเีป็นกระบวนการของการจดัท ารายงานทางการเงนิ อนัจะเป็นประโยชน์แก่
ผูใ้ชข้อ้มูลฝ่ายต่าง ๆ รวมถงึผู้สนใจทัว่ไป โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อจดบนัทกึรายการคา้ต่างๆ ที่
เกดิขึน้ในกจิการ เพื่อให้ผู้บรหิารหรอืเจ้าของกจิการได้ทราบถงึผลการด าเนินงาน และฐานะ
การเงนิของกจิการ รวมถงึให้เจา้ของกจิการใชเ้ป็นขอ้มลูทางการเงนิในการตดัสนิใจ วางแผน
และควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้

 ในการจดัท าบญัชมีกีฎหมายทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งคอื พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 

ซึง่เป็นกฎหมายว่าดว้ยการบญัช ีเพื่อใหม้กีารจดัท าบญัชแีละงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามความเป็น
จริง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล นอกจากนี้ ใน
พระราชบญัญตัฉิบบันี้ยงัก าหนด ให้ผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัช ีจดัให้มกีารท าบญัช ีโดยมผีูท้ าบญัช ี
เป็นผู้รบัผดิชอบในการท าบญัชีของผู้มหีน้าที่จดัท าบญัช ี ผู้มหีน้าที่จดัท าบญัช ีได้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบยีนที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย  บรษิัทจ ากดัที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย  
บริษัทมหาชนจ ากัดที่จ ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย  นิติบุคคลที่จ ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย และกจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร   
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แบบฝึกหดั 

 

1. จงอธบิายความหมายของการบญัช ี

2. จงอธบิายวตัถุประสงคข์องการจดัท าบญัชวี่ามอีะไรบา้ง  
3. จงอธบิายว่าใครคอืผูม้หีน้าทีจ่ดัท าบญัชแีละผูท้ าบญัช ี

4. สถาบนัทางวชิาชพีบญัชใีนประเทศไทยประกอบดว้ยองคก์รใดบา้ง 

5. ประเภทของธุรกจิมกีีป่ระเภท ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

6. รปูแบบการจดัตัง้ธุรกจิมกีีร่ปูแบบจงอธบิาย 

7. ประเดน็ส าคญัของกรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิ ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  2 

งบการเงิน 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1.  การนําเสนองบการเงนิ 

2.  รายการยอ่ทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ 

3.  งบแสดงฐานะการเงนิ 

4.  รปูแบบของงบแสดงฐานะการเงนิ 

5.  งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

6.  รปูแบบของงบกําไรขาดทุน 

7.  บทสรปุ 

8.  แบบฝึกหดั 

 

วตัถปุระสงค ์เชิงพฤติกรรม 

1.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายการนําเสนองบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 

(ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง การนําเสนองบการเงนิได ้

2.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความหมายของงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ได ้

3.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายรปูแบบของงบการเงนิได้ 
4.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความแตกต่างระหว่างงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ได้ 
5.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายส่วนประกอบของงบแสดงฐานะการเงนิได้ 
6.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายส่วนประกอบของงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนื้อหา 

2.  ถามตอบในชัน้เรยีน 

3.  ศกึษางบการเงนิแบบต่าง ๆ  
4.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์สาํหรบังบการเงนิของธุรกจิ

ประเภทต่าง ๆ  
5.  ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง งบการเงนิ 

2.  ชุดการสอน PowerPoint  

3.  แหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

4.  รายงานประจาํปีของบรษิทัต่าง ๆ  
 

การวดัผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบคาํถาม 

2.  สงัเกตจากการทําแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4.  ประเมนิผลจากการทําแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  2  
งบการเงิน 

 

 การจดัทาํบญัช ีเป็นกระบวนการของการจดัทํารายงานทางการเงนิอนัจะเป็นประโยชน์
แก่ผูใ้ชข้อ้มลูในฝ่ายต่าง ๆ และไดอ้ธบิายขอ้กําหนดในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ที่
กําหนดให้ผู้มหีน้าที่จดับญัช ีต้องมกีารจดัทําบญัชแีละงบการเงนิให้เป็นไปตามความเป็นจรงิ
และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีดังนัน้ในลําดบัต่อไปในบทนี้จงึไดม้กีารอธบิายความหมาย
ของและส่วนประกอบของงบการเงนิแต่ละชนิดตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 1 

(ปรบัปรุง 2557) เรื่องการนําเสนองบการเงนิ พรอ้มทัง้อธบิายถงึรปูแบบของรายการย่อในงบ
การเงนิตามประกาศของกรมพฒันาธุรกจิการคา้  
 

การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงนิ ไดก้ําหนด
เกณฑโ์ดยรวมในการนําเสนองบการเงนิ  แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัโครงสรา้งและขอ้กําหนดขัน้ตํ่า
สาํหรบัเนื้อหาทีต่อ้งแสดงในงบการเงนิ ซึง่สามารถสรปุได ้ดงันี้ 

 

1.  จดุมุ่งหมายของงบการเงิน 

    งบการเงนิเป็นการนําเสนอฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานทางการเงนิของ
กจิการอยา่งมแีบบแผน โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

    1.1 เพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของ
กจิการ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิ 

    1.2 เพื่อแสดงถงึผลการบรหิารงานของฝา่ยบรหิารซึง่ไดร้บัมอบหมาย ใหด้แูล
ทรพัยากรของกจิการ  

     ดังนัน้ เพื่อให้งบการเงินบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว งบการเงินต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกบัสนิทรพัย ์ หนี้สนิ  ส่วนของเจา้ของ  รายได้และค่าใชจ้่าย รวมถงึผลกําไรและขาดทุน 
เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูเ้ป็นเจา้ของ และการจดัสรรทุนใหผู้เ้ป็นเจา้ของในฐานะทีเ่ป็นเจา้ของ  และ
กระแสเงนิสดของกจิการ 
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2.  งบการเงินฉบบัสมบรูณ์ 

    งบการเงนิฉบบัสมบรูณ์ประกอบดว้ย 

    2.1 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัสิน้งวด 

    2.2 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสําหรบังวด 

    2.3 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของสาํหรบังวด 

    2.4 งบกระแสเงนิสดรวม 

    2.5 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ซึง่ประกอบดว้ยสรปุนโยบายการบญัชทีีส่ําคญั 
และขอ้มลูทีใ่หค้าํอธบิายอื่น 

    2.6 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัต้นงวดของงวดก่อน เมื่อกจิการไดนํ้านโยบายการ
บญัชใีหม่มาถอืปฏบิตัยิอ้นหลงั หรอืการปรบัยอ้นหลงัรายการในงบการเงนิ หรอืเมื่อกจิการมี
การจดัประเภทรายการใหมใ่นงบการเงนิ 

      
3.  การระบช่ืุองบการเงิน 

    งบการเงนิต้องมกีารระบุชื่อไวอ้ย่างชดัเจน และแยกออกจากขอ้มลูอื่นทีนํ่าเสนออยู่
ในเอกสารเผยแพร่ชุดเดยีวกนั นอกจากนี้กจิการต้องระบุชื่อส่วนประกอบของงบการเงนิและ
หมายเหตุประกอบงบการเงนิแต่ละส่วนอย่างชดัเจน และแสดงข้อมูลทุกข้อดงัต่อไปนี้อย่าง
ชดัเจน 

    3.1 ชื่อของกจิการทีเ่สนอรายงาน หรอืวธิกีารอื่นทีเ่ป็นการระบุและการเปลีย่นแปลง
ในขอ้มลูดงักล่าวจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

    3.2 การระบุว่างบการเงนินัน้เป็นงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืเป็นงบการเงนิของ
กลุ่มกจิการ 

    3.3 วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน หรอืรอบระยะเวลาทีค่รอบคลุมงบการเงนิ หรอื
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

    3.4 สกุลเงนิทีใ่ชร้ายงาน ตามทีก่ําหนดในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 
2557) เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

    3.5 จาํนวนหลกัทีใ่ชใ้นการแสดงจาํนวนเงนิในงบการเงนิ 

 

4.  งบแสดงฐานะการเงิน 

              งบแสดงฐานะการเงนิตอ้งมรีายการทีแ่สดงจาํนวนเงนิทุกรายการดงัต่อไปนี้     
เป็นอยา่งน้อย 

     4.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
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     4.2 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 

     4.3 สนิคา้คงเหลอื 

     4.4 สนิทรพัยช์วีภาพ 

     4.5 เงนิลงทุนซึง่บนัทกึโดยวธิสี่วนไดเ้สยี 

     4.6 สนิทรพัยท์างการเงนิ 

     4.7 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

     4.8 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

     4.9 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

     4.10 ยอดรวมของสนิทรพัยท์ีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขายและสนิทรพัย์
ทีร่วมอยูใ่นกลุ่มสนิทรพัยท์ีย่กเลกิซึง่จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย  
     4.11 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

     4.12 ประมาณการหนี้สนิ 

     4.13 หนี้สนิทางการเงนิ 

     4.14 หน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดส้าํหรบังวดปจัจบุนั 

     4.15 หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

     4.16 หนี้สนิทีร่วมกลุ่มสนิทรพัยท์ีย่กเลกิทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย 

     4.17 ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมทีแ่สดงในส่วนของเจา้ของ 

     4.18 ทุนทีอ่อกจาํหน่าย และสาํรองต่าง ๆ ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั
ใหญ่ 
 

5.  งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

    กจิการตอ้งแสดงรายการรายได ้และค่าใชจ้่ายทุกรายการสาํหรบังวดในงบการเงนิ 
ดงัต่อไปนี้ 

    5.1 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เพยีงงบเดยีว หรอื 

    5.2 แยกแสดงเป็นสองงบ คอื งบทีแ่สดงเฉพาะองคป์ระกอบของกําไรหรอืขาดทุน 
ไดแ้ก่ งบกําไรขาดทุน   และงบทีต่ ัง้ตน้ดว้ยกําไรหรอืขาดทุน และแสดงองคป์ระกอบของกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ไดแ้ก่ งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

     5.2.1  งบกําไรขาดทุน 

                   กจิการตอ้งนําเสนอขอ้มลูในส่วนของงบกําไรขาดทุน ดงันี้ 
                   (1) รายได ้

                   (2) ตน้ทุนทางการเงนิ 
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                   (3) ส่วนแบ่งกําไรหรอืขาดทุนของบรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ทีใ่ชว้ธิ ี
ส่วนไดเ้สยี 

                   (4) ค่าใชจ้่ายภาษ ี

                   (5) ยอดรวมของการดาํเนินงานทีย่กเลกิ 

           5.2.2 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

                   กจิการตอ้งนําเสนอขอ้มลูในส่วนของงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ดงันี้ 
                    (1) กําไรหรอืขาดทุน 

                    (2) องคป์ระกอบแต่ละรายการของกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

                    (3) ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้
ทีใ่ชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 

                             (4) กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

 

6.  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

              กิจการต้องนําเสนองบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ซึ่งประกอบด้วย
รายการดงัต่อไปนี้ 
              6.1 กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด ซึง่แสดงจาํนวนรวมที่จดัสรรให้แก่ส่วน
ของผูเ้ป็นเจา้ของซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ และส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุมแยกออกจากกนั 

     6.2 ผลกระทบของการนํานโยบายการบญัชมีาปรบัปรุงย้อนหลงั หรอืแก้ไขงบ
การเงนิยอ้นหลงัของแต่ละรายการในส่วนประกอบของส่วนของเจา้ของ 

     6.3 การกระทบยอดระหว่างยอดยกมา ณ วนัต้นงวด และวนัสิ้นงวด ของแต่ละ
รายการในส่วนประกอบของส่วนของเจา้ของ 

 

7.  งบกระแสเงินสด 

               การนําเสนองบกระแสเงนิสดช่วยให้ กิจการสามารถประเมนิความสามารถของ
กจิการในการก่อให้เกดิเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด โดยในมาตรฐานการบญัชฉีบบันี้ 
กําหนดใหป้ฏบิตัติาม มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่งงบกระแสเงนิสด 

 

8.  หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

              กจิการตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามลาํดบั ดงัต่อไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

     8.1 ขอ้ความทีร่ะบุว่างบการเงนิไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

     8.2 สรปุนโยบายการบญัชสีาํคญัทีก่จิการใช ้
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     8.3 ขอ้มลูประกอบแต่ละรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ งบกําไรขาดทุนทีแ่สดงแยกต่างหาก งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ และ
งบกระแสเงนิสด โดยจดัเรยีงลาํดบัตามงบการเงนิและตามลําดบัของแต่ละรายการทีนํ่าเสนอใน
งบการเงนิ 

     8.4 การเปิดเผยขอ้มลูอื่น ๆ รวมถงึ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ ภาระผูกพนัตามสญัญาซึง่
ยงัไม่ได้รบัรู ้ และการเปิดเผยขอ้มูลที่ไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงนิ เช่น วตัถุประสงค์และนโยบาย
การบรหิารความเสีย่งทางการเงนิของกจิการ 

 

รายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ ไดอ้อกประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่ง กําหนดรายการ
ยอ่ทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ พ.ศ. 2554 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2554  ไดก้ําหนดใหง้บการเงนิของผู้
มหีน้าทีจ่ดัทําบญัชตีอ้งมรีายการยอ่ ดงัต่อไปนี้ 

1. หา้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน ตอ้งมรีายการยอ่ตามแบบ 1 

2. บรษิทัจาํกดั ตอ้งมรีายการยอ่ตามแบบ 2 

3. บรษิทัมหาชนจาํกดั ตอ้งมรีายการยอ่ตามแบบ 3 

4. นิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ตอ้งมรีายการยอ่ตามแบบ 4 

5. กจิการรว่มคา้ตามประมวลรษัฎากร ตอ้งมรีายการยอ่ตามแบบ 5 

 ในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะนําเสนอเฉพาะรายการยอ่ทีต่อ้งมงีบการเงนิของ
บรษิทัจาํกดัเท่านัน้ 
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ตวัอยา่ง งบการเงนิของบรษิทัจาํกดั 

บริษทั ตวัอย่าง จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

หน่วย : บาท 

หมายเหตุ  25X1     25X0 

สินทรพัย ์

1. สินทรพัยห์มุนเวียน 

    1.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

    1.2 เงนิลงทุนชัว่คราว 

    1.3 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 

    1.4 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 

    1.5 สนิคา้คงเหลอื 

    1.6 สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 

          รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 

 

2. สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

    2.1 เงนิลงทุนเผื่อขาย 

    2.2 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

    2.3 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

    2.4 เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 

    2.5 เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 

    2.6 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 

    2.7 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

    2.8 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 

    2.9 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

    2.10 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

    2.11 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี* 

    2.12 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 

             รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

             รวมสินทรพัย ์
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หน่วย : บาท 

                      หมายเหตุ  25X1          25X0 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

3. หน้ีสินหมนุเวียน 

    3.1 เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

    3.2 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

    3.3 ส่วนของหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

    3.4 เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

    3.5 ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 

    3.6 ประมาณการหน้ีสนิระยะสัน้ 

    3.7 หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 

           รวมหน้ีสินหมนุเวียน 

4. หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

    4.1 เงนิกูย้มืระยะยาว 

    4.2 หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี* 

    4.3 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

    4.4 ประมาณการหน้ีสนิระยะยาว 

    4.5 หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น 

           รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

           รวมหน้ีสิน 

5. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

    5.1 ทุนเรอืนหุน้ 

          5.1.1 ทุนจดทะเบยีน 

                  5.1.1.1 หุน้บุรมิสทิธ ิ

                  5.1.1.2 หุน้สามญั 

          5.1.2 ทุนทีช่ําระแลว้ 

                  5.1.2.1 หุน้บุรมิสทิธ ิ

                  5.1.2.2 หุน้สามญั 

    5.2 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 

          5.2.1 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้บุรมิสทิธ ิ

          5.2.2 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 
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หน่วย : บาท 

                      หมายเหตุ  25X1          25X0 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ) 
5.3 กําไร (ขาดทุน) สะสม 

     5.3.1 จดัสรรแลว้ 

             5.3.1.1 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

             5.3.1.2 อื่น ๆ 

     5.3.2 ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

5.4 องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 

      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

      รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

 

 * กรณใีชแ้นวทางทีอ่าจเลอืกปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรบักจิการทีไ่มม่ี
ส่วนไดเ้สยีสาธารณะ (NPAE) 
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 งบก าไรขาดทุน จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 

หน่วย : บาท 

                            หมายเหตุ  25X1          25X0 

1. รายไดจ้ากการขายหรอืการใหบ้รกิาร 

2. รายไดอ้ื่น 

     รวมรายได้ 

3. การเปลีย่นแปลงของสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหว่างทาํ 

4. งานทีท่ําโดยกจิการและบนัทกึเป็นสนิทรพัย ์

5. วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 

6. ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 

7. ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

8. ค่าใชจ้่ายอื่น 

    รวมค่าใช้จ่าย 

9. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

10. ตน้ทุนทางการเงนิ 

11. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

12. ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 
13. ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ 
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งบก าไรขาดทุน จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี - ขัน้เดียว 

หน่วย : บาท 

                            หมายเหตุ  25X1          25X0 

1. รายได้ 

    1.1 รายไดจ้ากการขายหรอืการใหบ้รกิาร 

    1.2 รายไดอ้ื่น 

           รวมรายได้ 

2. ค่าใช้จ่าย 

    2.1 ตน้ทุนขายหรอืตน้ทุนการใหบ้รกิาร 

    2.2 ค่าใชจ้่ายในการขาย 

    2.3 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

    2.4 ค่าใชจ้่ายอื่น 

           รวมค่าใช้จ่าย 

3. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

4. ตน้ทุนทางการเงนิ 

5. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

6. ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้

7. ก าไร(ขาดทุน) สทุธิ 
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งบก าไรขาดทุน จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี – หลายขัน้ 

หน่วย : บาท 

                            หมายเหตุ  25X1          25X0 

1. รายไดจ้ากการขายหรอืการใหบ้รกิาร 

2. ตน้ทุนขายหรอืตน้ทุนการใหบ้รกิาร 

3. ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 

4. รายไดอ้ื่น 

5. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 

6. ค่าใชจ้่ายในการขาย 

7. ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

8. ค่าใชจ้่ายอื่น 

9. รวมค่าใช้จ่าย 

10. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

11. ตน้ทุนทางการเงนิ 

12. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

13. ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 
14. ก าไร(ขาดทุน) สทุธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

บทท่ี  2  งบการเงิน                                                                                                               สุริสา  จตัชุยั 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน่วย : บาท 

 หมาย
เหต ุ

ทนุที่
ชาํระ
แลว้ 

ส่วนเกนิ
มลูคา่หุน้ 

ผลกําไร
(ขาดทนุ) 
ทีย่งัไม่
เกดิขึน้

จรงิ 

ผลต่าง
จากการ
แปลง
ค่างบ

การเงนิ 

กําไร
(ขาดทนุ) 

สะสม 

รวม 

1. ยอดคงเหลอื ณ ตน้ปี 25X0        

2. ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี*        

3. ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางการบญัช ี*        

4. ยอดคงเหลือท่ีปรบัปรงุแล้ว        

5. การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส าหรบัปี 

25X0 

       

    5.1 การเพิม่(ลด) หุน้สามญั        

    5.2 การเพิม่(ลด) หุน้บุรมิสทิธ ิ        

    5.3 กําไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ25X0        

    5.4 เงนิปนัผล        

    5.5 องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ :        

          5.5.1 ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการ
แปลงค่างบการเงนิ 

       

          5.5.2 ผลกําไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงนิ
ลงทนุเผื่อขาย 

       

          5.5.3 ผลกําไร(ขาดทนุ) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิอื่น        

6. ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 25X0        

7. ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี**        

8. ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางการบญัช ี**        

9. ยอดคงเหลือท่ีปรบัปรงุแล้ว        

10. การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส าหรบัปี 

25X1 

       

    10.1 การเพิม่(ลด) หุน้สามญั        

    10.2 การเพิม่(ลด) หุน้บุรมิสทิธ ิ        

    10.3 กําไร(ขาดทนุ) สุทธ ิ25X1        

    10.4 เงนิปนัผล        

    10.5 องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ :        

          10.5.1 ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการ
แปลงค่างบการเงนิ 

       

          10.5.2 ผลกําไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงนิ
ลงทนุเผื่อขาย 

       

10.5.3 ผลกําไร(ขาดทนุ) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิอื่น        

11. ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 25X1        

 

* ผลกระทบสะสมทีเ่กดิขึน้จากการปรบังบการเงนิยอ้นหลงั 
** กรณทีีไ่มส่ามารถปรบัขอ้มลูยอ้นหลงัไดต้ามรายการที ่2 หรอื 3 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิตอ้งจดัทําใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

สาํหรบักจิการทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยีสาธารณะ (NPAE) โดยม ี2 ส่วน คอื 

1. สรปุนโยบายการบญัชทีีส่ําคญั 

2. ขอ้มลูเพิม่เตมิอื่น 
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งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of financial position) 

มผีูใ้หค้วามหมายของงบแสดงฐานะการเงนิไวห้ลายความหมาย ดงันี้ 
งบแสดงฐานะการเงนิ คอื งบทีแ่สดงฐานะการเงนิของกจิการ ณ วนัใดวนัหน่ึง ว่า

กจิการมสีนิทรพัยห์นี้สนิและทุน (ส่วนของเจา้ของเท่าใด) (เสนีย ์พวงยาณ,ี 2557 : 33) 

 งบแสดงฐานะการเงนิ เป็นรายการทีแ่สดงขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิของกจิการ ณ 
วนัใดวนัหน่ึง รายการในงบแสดงฐานะการเงนิจงึเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการวดัฐานะ
ทางการเงนิของกจิการ โดยเสนอขอ้มลูประกอบดว้ย สนิทรพัย ์ หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ
(วฒันา ศวิะเกือ้, ดุษฏ ีสงวนชาต,ิ และนนัทพร พทิยะ, 2556 : 17) 

 งบแสดงฐานะการเงนิหรอืงบดุล เป็นรายงานทีจ่ดัทําขึน้มาเพื่อแสดงฐานะทางการเงนิ
ของกจิการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (อญัชล ีพพิฒันเสรญิ, 2554 : 14) 

 งบดุลหรอืงบแสดงฐานะการเงนิ คอื รายงานทางการเงนิทีท่ําขึน้ตามหลกัการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไปเพื่อแสดงใหเ้หน็ฐานะการเงนิของกจิการ ณ วนัใดวนัหน่ึง ว่ามสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ
ประเภทอะไร เป็นมลูค่าเท่าใด และมเีงนิทุนเท่าใด (ผกาพรรณ  พรหมสาขา ณ สกลนคร, 
2554 : 1-36) 

 The Statement of financial position, of balance sheet, is a financial statement 

that describes where the enterprise stands at a specific date. It is sometimes described 

as a snapshot of the business in financial of dollar terms (that is, what the enterprise 

“looks like” at a specific date). (Williams, et al., 2015 : 40)   
 จากความหมายขา้งต้น สามารถสรุปความหมายของงบแสดงฐานะการเงนิไดว้่า  
 งบแสดงฐานะการเงนิหรอืงบดุล เป็นรายงานทางการเงนิทีจ่ดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชี
ทีร่บัรองโดยทัว่ไป เพื่อแสดงใหเ้หน็ขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะทางการเงนิของกจิการ ณ วนัใดวนั
หนึ่ง ว่ากจิการมสีนิทรพัย ์หนี้สนิ ประเภทอะไร เป็นมลูค่าเท่าใด และมทีุนหรอืส่วนของเจา้ของ
เท่าใด สรปุสาระสาํคญัของงบแสดงฐานะการเงนิ ไดด้งันี้ 

1. แสดงฐานะการเงนิของกจิการ ณ วนัใดวนัหน่ึง 

2. ประกอบดว้ยสนิทรพัยป์ระเภทใด จาํนวนเงนิเท่าใด 

3. ประกอบดว้ยหนี้สนิประเภทใด จาํนวนเงนิเท่าใด 

4. มทีุนหรอืส่วนของเจา้ของเท่าใด 

 งบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ยรายการต่าง ๆ ของสนิทรพัย ์ หนี้สนิ และส่วนของ
เจา้ของ ดงันี้ 
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 1. สินทรพัย ์(Assets) 

              สนิทรพัย ์หมายถงึ ทรพัยากรที่อยู่ในความควบคุมของกจิการ ทรพัยากรดงักล่าว
เป็นผลของเหตุการณ์ในอดตีซึง่กจิการคาดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจากทรพัยากรนัน้
ในอนาคต (สภาวชิาชพีบญัช,ี 2557)  สนิทรพัยแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 

     1.1 สินทรพัยห์มุนเวียน (Current assets) 

                    สนิทรพัยห์มนุเวยีน หมายถงึ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  สนิทรพัยท์ี่
คาดว่าจะไดร้บัประโยชน์ หรอืตัง้ใจจะขายหรอืใชภ้ายในรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ
ของกจิการ สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อคา้ และสนิทรพัยท์ีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์ภายในรอบ
ระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากรอบระยะเวลารายงาน  
  สนิทรพัยห์มุนเวยีนประกอบดว้ย 

  1.1.1  เงินสดและเงินฝากธนาคาร (Cash on hand and at banks) 

                   หมายถงึ เงนิสดในมอื และเงนิฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงนิ
ฝากประเภททีต่อ้งจา่ยคนืเมือ่สิน้ระยะเวลาทีก่ําหนด เช่น ธนบตัร  เหรยีญกษาปณ์ เงนิสดย่อย 

ธนาณตั ิตัว๋แลกเงนิไปรษณยี ์ เงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั เงนิฝากธนาคารประเภท
ออมทรพัย ์  บตัรเงนิฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิอื่น เชค็ที่ถงึกําหนด
ชาํระแต่ยงัมไิดนํ้าฝาก เชค็เดนิทาง ดราฟตข์องธนาคาร 
                         1.1.2  เงินลงทุนชัว่คราว (Temporary investments) 

                   หมายถงึ เงนิลงทุนทีก่จิการตัง้ใจจะถอืไวไ้ม่เกนิ 1 ปี เช่น เงนิลงทุนใน
หลกัทรพัยเ์พื่อค้า เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขาย เงนิลงทุนทัว่ไป และตราสารหนี้ที่จะครบ
กําหนดภายใน 1 ปี 

                         1.1.3  ลกูหน้ีการค้า (Account receivable) 

                             หมายถงึ เงนิทีล่กูคา้คา้งชําระค่าสนิคา้หรอืค่าบรกิารทีก่จิการไดข้าย
หรอืใหบ้รกิารตามปกตขิองกจิการ 

                         1.1.4  ตัว๋เงินรบั (Notes receivable) 

                             หมายถงึ สญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยปราศจากเงือ่นไขทีบุ่คคล
อื่นรบัจะชําระเงนิจาํนวนหนึ่งใหแ้ก่กจิการภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

                         1.1.5  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid expenses) 

                                    หมายถงึ ค่าใชจ้า่ยทีก่จิการไดจ้่ายไปก่อนสาํหรบัสนิทรพัยห์รอื
บรกิารทีก่จิการจะไดร้บัประโยชน์ในอนาคตอนัใกล้มกัจะเกดิขึน้จากการดําเนินงานตามปกติ
ของกจิการ เช่น ค่าเบีย้ประกนัจ่ายล่วงหน้า ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
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                        1.1.6  รายได้ค้างรบั (Accrued revenue) 

                            หมายถงึ รายไดอ้ื่นของกจิการทีเ่กดิขึน้แลว้ แต่กจิการยงัไมไ่ดร้บัชาํระ
เงนิในวนัสิน้งวดบญัช ีเช่น ดอกเบีย้คา้งรบั 

                        1.1.7  เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ (Short-term loans) 

                            หมายถึง เงินที่กิจการให้ผู้อื่นกู้ยืม ซึ่งมีข้อตกลงที่จะเรียกชําระคืน
ภายใน 12 เดอืนนับจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ รวมถงึลูกหนี้ในลกัษณะอื่นซึง่จดัเป็น
สนิทรพัยห์มนุเวยีน นอกจากลกูหนี้การคา้ทีเ่กดิจากการขายสนิคา้หรอืบรกิารและลกูหนี้อื่น 

                        1.1.8  สินค้าคงเหลือ (Inventories) 

                            หมายถงึ สนิคา้สําเรจ็รปู งานระหว่างทาํหรอืสนิคา้ระหว่างผลติ วตัถุดบิ 
และวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติเพื่อขายหรอืใหบ้รกิารตามปกตขิองกจิการ 

                         1.1.9  วสัดสุ านักงานหรือวสัดส้ิุนเปลือง (Office supplies or supplies) 

                            หมายถงึ วสัดุทีใ่ชใ้นสาํนกังาน หรอืกจิการ ซึง่จะใชห้มดไปในระยะเวลา
อันสัน้ และเมื่อกิจการใช้วสัดุหมดไป ส่วนที่หมดไปจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ เช่น กระดาษ สมดุ ปากกา ดนิสอ  
                          1.1.10 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (Other current assets) 

                              หมายถงึ สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น ทีน่อกเหนือจากทีก่ําหนดไวข้า้งตน้ 

 

                   1.2  สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน (Non - current Assets) 

                      สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน หมายถงึ สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตน สนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีัวตน 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่ลีกัษณะเป็นสนิทรพัยร์ะยะยาวและไมม่ขีอ้หา้มในการใช้ 
                      สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนประกอบดว้ย 

                          1.2.1 เงินลงทุนเผือ่ขาย (Available-for-sale investment) 

                             หมายถึง เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิด หรอืตราสารทุนในความ
ต้องการของตลาดซึ่งไม่ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อค้า และไม่ถอืเป็นตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกําหนด 
หรอืเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย หรอืเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 

                         1.2.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (Investment in associated) 

                            หมายถงึ  เงนิลงทุนในกจิการอื่นซึง่กจิการมอีทิธพิลอยา่งมนียัสําคญัใน
กจิการนัน้ 

                         1.2.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (Investment in subsidiaries) 

                            หมายถงึ  เงนิลงทุนในการซือ้หุน้สามญัในกจิการอื่น โดยมวีตัถุประสงค์
ทีจ่ะควบคุมกจิการอื่นนัน้ 
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                         1.2.4 เงินลงทุนในการร่วมค้า (Investment in joint ventures) 

                            หมายถงึ เงนิลงทุนเพื่อการประกอบกจิกรรมเชงิเศรษฐกจิของบุคคล
หรอืกจิการตัง้แต่สองรายขึน้ไป โดยมกีารควบคุมรว่มกนัตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญา 

                         1.2.5 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (Other long-term investments) 

                             หมายถงึ เงนิลงทุนระยะยาวในกจิการอื่นนอกเหนือจากทีก่ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ 

                         1.2.6 เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Long-term loans) 

                             หมายถงึ เงนิทีก่จิการใหผู้อ้ื่นกู้ยมื ซึง่มขีอ้ตกลงทีจ่ะเรยีกชาํระคนืเกนิ
กว่า 12 เดอืนนบัจากวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

                         1.2.7 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน (Investment property) 

                             หมายถงึ ทีด่นิ หรอือาคาร ทีก่จิการซือ้ไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายได้
ค่าเช่า หรอืจากการเพิม่ขึน้ของมลูค่าสนิทรพัย ์ 
                         1.2.8 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (Property, plant and equipment) 

                            หมายถงึ สนิทรพัยท์ี่มตีวัตนที่กจิการมไีว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลติ 
เพื่อใชใ้นการจาํหน่ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร เพื่อใหเ้ช่า หรอืเพื่อใชใ้นการบรหิารงาน โดยกจิการ
คาดว่าจะใช้ประโยชน์สินทรพัย์นัน้เกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลารายงาน  ตวัอย่างเช่น ที่ดิน 

อาคาร โรงงาน อุปกรณ์ เครือ่งใชส้าํนกังาน เครือ่งตกแต่ง เครือ่งจกัร ยานพาหนะ 

                          1.2.9 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (Intangible assets) 

                             หมายถงึ สนิทรพัยท์ีไ่มเ่ป็นตวัเงนิทีส่ามารถระบุได ้ และไม่มรีปูร่าง
หรอืไมม่ตีวัตน ซึง่กจิการสามารถวดัมลูค่าสนิทรพัยน์ัน้ได ้ และสนิทรพัยน์ัน้จะใหป้ระโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิแก่กจิการในอนาคต ตวัอยา่งเช่น ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร สมัปทาน  เครือ่งหมายการคา้ 

 

 2. หน้ีสิน (Liabilities) 

     หน้ีสนิ หมายถงึ ภาระผูกพนัในปจัจบุนัของกจิการ ซึง่เป็นผลของเหตุการณ์ในอดตี
โดยการชําระภาระผกูพนันัน้คาดว่าจะส่งผลใหก้จิการสญูเสยีทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิ (สภาวชิาชพีบญัช,ี 2557) หนี้สนิแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 

                 2.1 หน้ีสินหมนุเวียน (Current liabilities) 

                   หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่กิจการคาดว่าจะมกีารชําระภายในรอบ
ระยะเวลาการดําเนินงานตามปกตขิองกิจการ หรอืภายใน 12 เดอืนนับจากรอบระยะเวลา
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รายงาน รวมถงึส่วนของหนี้สนิระยะยาวที่จะครบกําหนดชําระภายใน 12 เดอืน รายการที่
จดัเป็นหน้ีสนิหมนุเวยีนไดแ้ก่ 

            2.1.1  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
(Bank overdrafts and short-term borrowing from financial institutions) 

                  หมายถงึ เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร และหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการกู้ยมืเงนิ
ระยะสัน้จากธนาคารพาณชิยห์รอืสถาบนัการเงนิอื่น รวมถงึการขายหรอืขายลดช่วงตัว๋เงนิกบั
สถาบนัการเงนิทีจ่ดัเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีน 

                       2.1.2 เจ้าหน้ีการค้า (Payables) 

       หมายถึง เงนิที่กจิการค้างชําระค่าสนิค้าหรอืบรกิาร ที่กิจการซื้อมาเพื่อ
ขาย หรอืเพื่อใชใ้นการผลติสนิคา้ หรอืเพื่อใหบ้รกิารตามปกต ิ

                       2.1.3 ตัว๋เงินจ่าย (Note payables) 

                  หมายถงึ สญัญาทีม่กีารกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึง่กจิการไดร้บัรอง
ใหไ้วต่้อบุคคลอื่น ว่ากจิการจะชาํระเงนิจาํนวนหน่ึงใหแ้ก่บุคคลนัน้ภายในเวลาทีก่ําหนด โดย
ปราศจากเงือ่นไข ซึง่อาจจะเป็น ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

                        2.1.4 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued expenses) 

                   หมายถงึ มลูค่าของสนิคา้หรอืบรกิารทีก่จิการไดร้บัประโยชน์แลว้ แต่ใน
วนัทีก่จิการจดัทํางบแสดงฐานะการเงนิกจิการยงัไมไ่ดช้ําระเงนิค่าสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ เช่น ค่า
ไฟฟ้าคา้งจา่ย ค่าโทรศพัทค์า้งจ่าย ค่าแรงงานคา้งจ่าย ดอกเบีย้คา้งจา่ย 

                        2.1.5 รายได้รบัล่วงหน้า (Unearned revenue) 

                   หมายถงึ หนี้สนิทีเ่กดิจากการทีก่จิการไดร้บัเงนิไวล้่วงหน้าสําหรบัค่า
สนิคา้หรอืบรกิารทีย่งัมไิดใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้ จงึเกดิเป็นภาระผกูพนัทีก่จิการจะตอ้งส่งมอบ
สนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ต่อไป เช่น ค่าเช่ารบัล่วงหน้า  
                       2.1.6 หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (Current portion of 

Long-term liabilities) 

                  หมายถงึ หนี้สนิระยะยาวในส่วนทีจ่ะตอ้งชาํระคนืภายในหนึ่งปีนบัจากวนั
สิน้รอบระยะเวลารายงาน 

                        2.1.7 เงินกู้ยืมระยะสัน้ (Short-term borrowings) 

                  หมายถงึ เงนิทีก่จิการกู้ยมืจากผูอ้ื่นโดยมกีําหนดชําระคนืภายใน 1 ปี
รวมถงึหนี้สนิในลกัษณะอื่นนอกเหนือจากหนี้สนิทีเ่กดิจากการซือ้สนิคา้ 
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                2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Non-current  liabilities) 

                   หนี้สนิไมห่มุนเวยีน หมายถงึ หนี้สนิทีม่รีะยะเวลาการชาํระหนี้นานเกนิกว่ารอบ
ระยะเวลาการดาํเนินงานตามปกตขิองกจิการ หรอืเกนิกว่า 1 ปี นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน รายการทีจ่ดัเป็นหนี้สนิไมห่มุนเวยีนไดแ้ก่ 

                       2.2.1 เงินกู้ยืมระยะยาว (Long-term borrowings) 

                  หมายถงึ เงนิทีก่จิการกูย้มืจากผูอ้ื่นโดยมกีําหนดชาํระคนืเกนิกว่า 1 ปี 
นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

                       2.2.2 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (Employee benefit obligation) 

                  หมายถงึ หนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์พนกังาน เช่น บํานาญ 
ผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน ประกนัชวีติหลงัออกจากงาน และค่ารกัษาพยาบาลหลงัออกจาก
งาน 

 

 3. ส่วนของเจ้าของ 

     ส่วนของเจา้ของ หมายถงึ ส่วนไดเ้สยีคงเหลอืในสนิทรพัยข์องกจิการหลงัจากหกั
หนี้สนิทัง้สิน้ออกแลว้ (สภาวชิาชพีบญัช,ี 2557) สว่นของเจา้ของสามารถแยกอธบิายตาม
ลกัษณะของกจิการ ได ้3 ลกัษณะ  
 

     3.1 กิจการเจ้าของคนเดียว 

                   ส่วนของเจา้ของของกจิการเจา้ของคนเดยีวจะเรยีกว่า ส่วนของเจา้ของ โดย
ประกอบดว้ย เงนิทุนทีนํ่ามาลงทุนบวกดว้ยผลกําไรหรอืหกัดว้ยผลขาดทุน  และหกัดว้ยส่วนที่
เจา้ของถอนทุนออกไป การแสดงส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการแสดงไดด้งันี้ 
 

ส่วนของเจ้าของ (Owner’s equity) 

 ทุน        XXX 

 บวก(หกั) กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ    XXX 

        XXX 

 หกั ถอนใชส้่วนตวั     XXX 

  รวมส่วนของเจา้ของ    XXX 
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     3.2 ห้างหุ้นส่วน 

          สว่นของเจา้ของในกรณทีีเ่ป็นหา้งหุน้ส่วน จะเรยีกว่า ส่วนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน 
โดยจะประกอบดว้ยทุนของผูเ้ป็นหุน้ส่วนแต่ละคนและกําไรขาดทุนส่วนทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร การ
แสดงส่วนของผูเ้ป็นหุน้ส่วนในงบแสดงฐานะการแสดงไดด้งันี้ 
 

ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน (Partner’s equity) 

 ทุน – นาย ก      XXX 

 ทุน – นาย ข      XXX 

 กําไร(ขาดทุน)สะสมทีย่งัไม่ไดแ้บ่ง   XXX 

  รวมส่วนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน   XXX 

 

     3.3  บริษทั 

          ส่วนของเจ้าของในกรณีที่เป็นบริษัท จะเรียกว่า ส่วนของผู้ถือหุ้น โดยจะ
ประกอบดว้ย ทุนเรอืนหุน้ ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น และกําไรสะสม  การแสดงส่วนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน
ในงบแสดงฐานะการแสดงไดด้งันี้ 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholder’s equity) 

 ทุนเรอืนหุน้       

  ทุนจดทะเบยีน      XXX 

  ทุนทีอ่อกและชําระแลว้     XXX 

 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้      XXX 

กําไร(ขาดทุน)สะสม 

  จดัสรรแลว้ 

   สาํรองตามกฎหมาย  XXX 

   สาํรองอื่น   XXX XXX 

  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร     XXX XXX 

 องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้    XXX 

  รวมส่วนของผูถ้อืหุน้     XXX 
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รปูแบบของงบแสดงฐานะการเงิน 

 งบแสดงฐานะการเงนิสามารถจดัทาํได ้2 รปูแบบ คอื 

 1.  แบบบญัชี (Accounting form) 

     งบแสดงฐานะการเงนิในรปูแบบบญัช ีเป็นรปูแบบทีนํ่ามาใชใ้นการอธบิายการจดัทํา
งบการเงนิใหง้า่ยขึน้ ใชใ้นการเรยีนการสอนเท่านัน้  แต่ไม่ใช่รปูแบบของการนําเสนอทีก่ําหนด
ตามกฎหมาย  โดยจะแสดงรายการสนิทรพัยท์างดา้นซา้ยมอื และแสดงรายการหนี้สนิและส่วน
ของเจา้ของทางด้านขวามอื ซึ่งในที่นี้จะนําเสนอตวัอย่างงบแสดงฐานะของกจิการเจา้ของคน
เดยีวก่อนเพื่อให้ผู้เรยีนได้เริม่เรยีนรู้จากกิจการที่มขีนาดเล็กแล้วค่อยศึกษางบการเงนิของ
บรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ต่อไป งบแสดงฐานะการเงนิในรปูแบบบญัชแีสดงไดด้งันี้ 

ร้านจตัชุยัการค้า 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

สินทรพัยห์มุนเวียน  หน้ีสินหมนุเวียน   

     เงนิสด XX      เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร  XX 

     เงนิฝากธนาคาร XX      เจา้หนี้การคา้  XX 

     ลกูหนี้การคา้ XX      หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  XX 

     สนิคา้คงเหลอื XX          รวมหน้ีสนิหมุนเวยีน  XX 

     สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น XX หน้ีสินไม่หมุนเวียน   

          รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน XX      เงนิกูย้มืระยะยาว  XX 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น  XX 

     ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ XX           รวมหน้ีสนิ  XX 

     สนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตน XX ส่วนของเจ้าของ   

     สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น XX      ทุน                             XX  

          รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน XX      บวก  กําไรสุทธ ิ             XX  

                                         XX  

       หกั  ถอนใชส้่วนตวั          XX  

       รวมส่วนของเจา้ของ  XX 

รวมสนิทรพัย ์ XX รวมหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของ  XX 
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     2.  แบบรายงาน (Report form) 

     งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน เป็นรูปแบบของการนําเสนอที่เป็นไปตาม
รปูแบบของกฎหมาย โดยจะแสดงรายการสนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ ตามแนวตัง้  
              งบแสดงฐานะการเงนิในรปูแบบรายงานแสดงไดด้งันี้ 

ร้านจตัชุยัการค้า 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์   

สินทรพัยห์มุนเวียน   

     เงนิสด  XX 

     เงนิฝากธนาคาร  XX 

     ลกูหนี้การคา้  XX 

     ตัว๋เงนิรบัการคา้  XX 

     สนิคา้คงเหลอื  XX 

     สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  XX 

          รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน  XX 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน   

     ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  XX 

     สนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตน  XX 

     สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น  XX 

          รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน  XX 

รวมสนิทรพัย ์  XX 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ   

หน้ีสินหมนุเวียน   

     เงนิเกนิบญัชธีนาคาร  XX 

     เจา้หนี้การคา้  XX 

     เงนิกูย้มืระยะสัน้  XX 

     หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  XX 

         รวมหน้ีสนิหมุนเวยีน  XX 
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หน้ีสินไม่หมุนเวียน   

     เงนิกูย้มืระยะยาว  XX 

     หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น  XX 

          รวมหน้ีสนิ  XX 

ส่วนของเจ้าของ   

     ทุน                             XX  

     บวก  กําไรสุทธ ิ             XX  

                                       XX  

     หกั  ถอนใชส้่วนตวั          XX  

     รวมส่วนของเจา้ของ  XX 

รวมหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของ  XX 

 

 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (Statement of comprehensive income) 

 งบกําไรขาดทุนหรอืงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ คอื งบทีแ่สดงผลการดาํเนินงานของ
กจิการในการดําเนินงานสาํหรบัรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ว่ามรีายได ้ ค่าใชจ้่าย และผลต่าง
ของรายไดก้บัค่าใชจ้่ายเท่าใด ส่วนน้ีเรยีกว่ากําไรสุทธหิรอืขาดทุนสุทธ ิ(เสนีย ์พวงยาณ,ี 2557 

: 35) 

 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ เป็นรายงานทีแ่สดงผลการดําเนินงานของกจิการสําหรบังวด
เวลาหนึ่งเพื่อสรปุใหเ้หน็ว่า เมือ่เปรยีบเทยีบรายไดก้บัค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัชนีัน้แลว้ 
กจิการมผีลกําไรหรอืขาดทุนสุทธเิท่าใด (วฒันา ศวิะเกือ้, ดุษฏ ีสงวนชาต,ิ และนนัทพร พทิยะ, 
2556 : 26) 

งบกําไรขาดทุน เป็นงบที่แสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับรอบงวด
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยการสรุปว่ากจิการมรีายได้(Revenues) และค่าใช้จ่าย (Expenses) 
รวมทัง้กําไรหรอืขาดทุนสุทธเิท่าใด (อญัชล ีพพิฒันเสรญิ, 2554 : 75) 

 งบเฉพาะกําไรขาดทุน หมายถึง รายงานทางการเงินที่ทําขึ้นเพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานของกิจการสําหรบังวดเวลาหนึ่ง เพื่อสรุปให้เห็นว่าเมื่อเปรยีบเทียบรายได้กับ
ค่าใช้จ่ายของงวดเวลานัน้แล้ว จะมผีลกําไร เสมอตวัหรอืขาดทุนเท่าใด (ผกาพรรณ  พรหม
สาขา ณ สกลนคร, 2554 : 1-29) 
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งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หมายถงึ รายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย (รวมถงึการ
ปรบัปรงุการจดัประเภทรายการใหม)่ ซึง่ไมอ่นุญาตใหร้บัรูใ้นงบเฉพาะกําไรขาดทุน โดย
มาตรฐานการายงานทางการเงนิ (ผกาพรรณ  พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2554 : 1-29) 

 An income statement is an activity statement that depicts the revenues and 

expenses for a designated period of time. (Williams, et al., 2015 : 40)   
 จากความหมายขา้งต้น สามารถสรปุความหมายของงบกําไรขาดทุน ไดเ้ป็น 2 ส่วน
ดงันี้ 
 งบกําไรขาดทุน หมายถงึ รายงานทีแ่สดงผลการดําเนินงานของกจิการสําหรบัรอบ
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อสรปุใหเ้หน็ว่าเมื่อเปรยีบเทยีบรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยสาํหรบัรอบ
ระยะเวลานัน้แลว้ ผลต่างนัน้ทีเ่กดิขึน้นัน้กจิการมผีลกําไรสุทธหิรอืขาดทุนสุทธ ิ หรอืเสมอตวั
เป็นจาํนวนเท่าใด 

 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ หมายถงึ รายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ที่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิไมอ่นุญาตใหร้บัรูใ้นงบเฉพาะงบกําไรขาดทุน 

สรปุสาระสําคญัของงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ไดด้งันี้ 
1. แสดงผลการดําเนินงานสาํหรบัรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

2. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื งบกําไรขาดทุน และ งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

3. งบกําไรขาดทุน ประกอบดว้ย รายได ้ค่าใชจ้่าย และกําไรหรอืขาดทุนสุทธ ิ

4. งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประกอบดว้ย รายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจาก
ในงบกําไรขาดทุน 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ประกอบดว้ยรายการต่าง ๆ  ดงันี้ 
 

            1.  รายได้ 

              รายได ้หมายถงึ การเพิม่ขึน้ของประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในรอบระยะเวลาบญัชใีนรปู
กระแสเขา้หรอืการเพิม่ค่าของสนิทรพัย ์ หรอืการลดลงของหนี้สนิ อนัส่งผลใหส้่วนของเจา้ของ
เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ไม่รวมถงึเงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูม้สี่วนรว่มในส่วนของเจา้ของ (สภาวชิาชพีบญัช,ี 
2557)  รายไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

                1.1 รายได้จากการขายหรือให้บริการ (Revenues from sales or revenues 

from services)   

              หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรอืบรกิาร ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของ
กจิการเพื่อแลกเปลีย่นกบัเงนิสด สทิธเิรยีกรอ้งใหช้ําระเงนิ หรอืสิง่อื่นทีม่มีลูค่าเป็นเงนิได ้โดย
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ให้แยกแสดงเป็นรายได้หลกัแต่ละประเภท เช่น รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการ
ใหบ้รกิาร 
                 1.2 รายได้อ่ืน (Other income)   

              หมายถงึ รายไดจ้ากการดําเนินงานอื่นนอกเหนือจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้
หรอืบรกิาร  รวมถงึผลกําไรอื่น เช่น ผลกําไรจากการขายเงนิลงทุน ผลกําไรจากการขายทีด่นิ
อาคารและอุปกรณ์ 

 

2.  ค่าใช้จ่าย 

     ค่าใชจ้า่ย หมายถงึ การลดลงของประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในรอบระยะเวลาบญัชใีน
รปูกระแสออกหรอืการลดค่าของสนิทรพัย ์ หรอืการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิ อนัส่งผลใหส้่วนของ
เจา้ของลดลง ทัง้น้ีไมร่วมถงึการแบ่งปนัใหก้บัผูม้สี่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ(สภาวชิาชพีบญัช,ี 
2557)  ค่าใชจ้่ายสามารถจดัแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ไดด้งันี้ 
                  2.1  ต้นทุนขาย (Cost of sales)   

               หมายถงึ ตน้ทุนของสนิคา้หรอืบรกิารทีข่าย โดยตน้ทุนขายประกอบไปดว้ย 
ราคาซือ้สนิคา้ ตน้ทุนการผลติสนิคา้ และค่าใชจ้่ายอื่นเพื่อใหส้นิคา้อยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะขาย 
แต่ถา้เป็นกจิการใหบ้รกิาร จะเรยีกตน้ทุนน้ีว่า  ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 

                 2.2  ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (Operating expense)   

               ค่าใชจ้า่ยในการขาย หมายถงึ ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการขายสนิคา้หรอืบรกิาร
ของกจิการ เช่น ค่านายหน้า ค่าโฆษณา ค่าขนส่งเมือ่ขายสนิคา้ เงนิเดอืนพนกังานขาย 

  ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร หมายถงึ ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารงานของ
กจิการโดยทัว่ไป เช่น ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าเช่า เงนิเดอืนพนักงานทัว่ไป ค่าเสื่อมราคาอาคาร 

                  2.3  ต้นทุนทางการเงิน (Finance costs)   

               หมายถงึ ค่าใชจ้่ายหรอืตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จากการก่อหนี้สนิของกจิการ เช่น 
ดอกเบีย้จ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคารทีเ่กดิจากการกูเ้งนิ 

                 2.4  ค่าใช้จ่ายอ่ืน (Other expenses)   

               หมายถงึ ค่าใชจ้า่ยทีไ่มไ่ดเ้กดิจากกจิกรรมตามปกตขิองกจิการ เช่น ขาดทุน
จากการจาํหน่ายเงนิลงทุน ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ 

                 2.5  ภาษีเงินได้ (Income tax)   

               หมายถงึ ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลตามประมวลรษัฎากร หากกจิการจดัตัง้ธุรกจิ
โดยจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล เช่น บรษิทัจาํกดั หรอืหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
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3.  ก าไรสทุธิ (Net profit) 

               กําไรสุทธ ิหมายถงึ ผลต่างระหว่างรายไดท้ัง้หมดและค่าใชจ้่ายทัง้หมดของกจิการ 
ในกรณีที่รายไดสู้งกว่าค่าใช้จ่ายจะถอืเป็นกําไรสุทธิ   โดยกําไรสุทธจิะส่งผลให้สนิทรพัยส์ุทธิ
และส่วนทุนของกจิการในรอบระยะเวลาบญัชหีนึ่งเพิม่ขึน้ 

 

4.  ขาดทุนสทุธิ (Net loss) 

               ขาดทุนสุทธิ หมายถึง ผลต่างระหว่างรายได้ทัง้หมดและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของ
กจิการ ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้จะถือเป็นขาดทุนสุทธ ิ  โดยขาดทุนสุทธจิะส่งผลให้
สนิทรพัยส์ุทธแิละส่วนทุนของกจิการในรอบระยะเวลาบญัชหีนึ่งลดลง 

 

5.  ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน  (Other comprehensive income) 

               หมายถึง รายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่
อนุญาตให้รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน รวมถงึการปรบัปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ เช่น ผล
กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผื่อขาย ผลกําไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบ
การเงนิของการดําเนินงานในต่างประเทศ การเปลีย่นแปลงมลูค่าของสนิทรพัยจ์ากการตมีลูค่า
สนิทรพัยใ์หม ่
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รปูแบบของงบก าไรขาดทนุ 

รปูแบบของงบกําไรขาดทุนต่อไปนี้จะนําเสนองบการเงนิของกจิการเจา้ของคนเดยีว
เพื่อใหง้า่ยต่อการศกึษา ซึง่สามารถจดัทําได ้2 รปูแบบ คอื 

 1.  แบบบญัชี (Accounting form) 

     งบกําไรขาดทุนแบบบญัชเีป็นรูปแบบทีนํ่ามาใช้ในการอธบิายการจดัทํางบการเงนิ
ให้ง่ายขึ้น ใช้ในการเรียนการสอนเท่านัน้  แต่ไม่ใช่รูปแบบของการนําเสนอที่กําหนดตาม
กฎหมาย  โดยงบกําไรขาดทุนในรปูแบบนี้จะแสดงรายการค่าใชจ้่ายทางดา้นซา้ยมอื และแสดง
รายการรายได้ด้านขวามอื  ผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย หากรายได้มากกว่าจะแสดง
เป็นกําไรสุทธไิวท้างด้านซ้ายมอื แต่หากรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายจะแสดงเป็นขาดทุนสุทธไิว้
ทางด้านขวามอื ซึ่งในที่นี้จะนําเสนอตวัอย่างงบกําไรขาดทุน ของกจิการเจา้ของคนเดยีวก่อน
เพื่อให้ผู้เรยีนได้เริม่เรยีนรู้จากกิจการที่มขีนาดเล็กแล้วค่อยศึกษางบการเงนิของบรษิัทที่มี
ขนาดใหญ่ต่อไป 

 

ร้านจตัชุยัการค้า 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

ตน้ทุนขาย   XX รายไดจ้ากการขาย XX 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร XX รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร XX 

เงนิเดอืน XX รายไดอ้ื่น XX 

ค่าสาธารณูปโภค XX   

ค่าขนส่งออก  XX   

ค่าโฆษณา XX   

ค่าเสื่อมราคา XX   

วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป  XX   

ดอกเบีย้จ่าย XX   

กําไรสุทธ ิ XX   

 XX  XX 
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2.  แบบรายงาน (Report form) 

     งบกําไรขาดทุนแบบรายงาน เป็นรปูแบบของการนําเสนอทีเ่ป็นไปตามรปูแบบของ
กฎหมาย ซึง่สามารถจดัทาํได ้2 ลกัษณะ คอื 

     2.1  แบบขัน้เดียว (Single step)  

                   งบกําไรขาดทุนแบบขัน้เดยีว จะแบ่งรายการออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื กลุ่มของ
รายการรายได้ และกลุ่มของรายการค่าใช้จ่าย แล้วนําค่าใช้จ่ายไปหกัออกจากรายได้ หาก
รายได้มากกว่ายอดคงเหลอืจะเป็นกําไรสุทธิ และหากรายได้น้อยกว่า ยอดคงเหลอืจะเป็น
ขาดทุนสุทธ ิ 

                     งบกําไรขาดทุนแบบขัน้เดยีวแสดงไดด้งันี้ 
ร้านจตัชุยัการค้า 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

                                                                                                     หน่วย : บาท 

รายได ้:   

     รายไดจ้ากการขาย  XX 

     รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  XX 

     รายไดอ้ื่น  XX 

         รวมรายได ้   XX 

ค่าใชจ้่าย :   

     ตน้ทุนขาย  XX 

     ตน้ทุนการใหบ้รกิาร  XX 

     เงนิเดอืน  XX 

     ค่าสาธารณูปโภค  XX 

     ค่าขนส่งออก  XX 

     ค่าโฆษณา  XX 

     ค่าเสื่อมราคา  XX 

     วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป   XX 

          รวมค่าใชจ้่าย  XX 

กําไร(ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย  XX 

หกั ดอกเบีย้จา่ย  XX 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ  XX 
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     2.2  แบบหลายขัน้ (Multiple step)   

                    งบกําไรขาดทุนแบบหลายขัน้ จะแยกแสดงความสมัพนัธข์องรายการทีเ่กดิจาก
การดําเนินงานตามปกต ิและกจิกรรมอื่นออกจากกนั 

                    งบกําไรขาดทุนแบบหลายขัน้แสดงไดด้งันี้ 
ร้านจตัชุยัการค้า 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

                                                                                                 หน่วย : บาท 

รายไดจ้ากการขาย หรอืใหบ้รกิาร   XX 

หกั ตน้ทุนขาย หรอืตน้ทุนการใหบ้รกิาร   XX 

กําไรขัน้ตน้   XX 

หกั ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร XX   

     เงนิเดอืน XX   

     ค่าสาธารณูปโภค XX   

     ค่าขนส่งออก XX   

     ค่าโฆษณา XX   

     ค่าเสื่อมราคา XX   

     วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป  XX  XX 

กําไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน   XX 

บวก  รายไดอ้ื่น XX   

        ดอกเบีย้รบั XX  XX 

หกั    ค่าใชจ้า่ยอื่น XX   

        ดอกเบีย้จ่าย  XX  XX 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษเีงนิได้   XX 

หกั    ภาษเีงนิได ้   XX 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ   XX 
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บทสรปุ 

การจัดทํางบการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงานทางการเงินของกิจการ และกระแสเงินสดของกิจการ โดยงบการเงินให้ข้อมูล
เกี่ยวกบัสนิทรพัย ์ หนี้สนิ  ส่วนของเจา้ของ  รายได้และค่าใชจ้่าย รวมถงึผลกําไรและขาดทุน 
เงนิทุนทีไ่ดร้บัจากผูเ้ป็นเจา้ของ และการจดัสรรทุนใหผู้เ้ป็นเจา้ของในฐานะทีเ่ป็นเจา้ของ  และ
กระแสเงนิสดของกิจการ  งบการเงนิที่สําคญั ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นสําหรบังวด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบังวด  งบกระแสเงนิสด และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิสามารถจดัทําได ้2 รปูแบบคอื แบบบญัช ีและแบบรายงาน งบ
แสดงฐานะการเงนิในรูปแบบบญัช ีเป็นรปูแบบทีนํ่ามาใชใ้นการอธบิายการจดัทํางบการเงนิให้
งา่ยขึน้ ใชใ้นการเรยีนการสอนเท่านัน้  แต่ไมใ่ช่รปูแบบของการนําเสนอทีก่ําหนดตามกฎหมาย 

ส่วนงบแสดงฐานะการเงนิแบบรายงาน เป็นรูปแบบของการนําเสนอทีเ่ป็นไปตามรปูแบบของ
กฎหมาย โดยจะแสดงรายการสนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ ตามแนวตัง้ 

งบกําไรขาดทุนสามารถจดัทาํได ้ 2 รปูแบบคอื แบบบญัช ี และแบบรายงาน งบกําไร
ขาดทุนแบบรายงานทําได ้2 ลกัษณะคอื แบบขัน้เดยีวและแบบหลายขัน้ 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. จงพิจารณาว่ารายการดงัต่อไปนี้ รายการใดเป็นสนิทรพัย์ หนี้สนิ ทุน รายได้ หรอื 
ค่าใชจ้่าย ของกจิการ โดยใส่ A เมื่อเป็นสนิทรพัย ์ใส่ L เมื่อเป็นหนี้สนิ ใส่ C เมื่อเป็นทุน ใส่ R 

เมือ่เป็นรายได ้ใส่ E เมือ่เป็นค่าใชจ้า่ย และใส่ N เมือ่ไมเ่ป็นทัง้ 5 อยา่ง 
 

A 1)  เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร  R 11)  รายไดจ้ากการขาย 

A 2)  ตัว๋เงนิรบั  N 12)  พนกังานของกจิการ 

A 3)  วสัดุสาํนกังาน   E 13)  ตน้ทุนขาย 

C 4)  ทุนของเจา้ของกจิการ  L 14)  เจา้หนี้การคา้ 

A 5)  อุปกรณ์สาํนกังาน  L 15)  เงนิกูย้มืจากธนาคาร 

L 6)  ดอกเบีย้คา้งจ่าย  E 16)  เงนิเดอืนของพนกังาน 

E 7)  คา่ไฟฟ้า  A 17)  รถยนต์ประจาํตําแหน่งผูจ้ดัการ 

N 8)  บา้นของเจา้ของกจิการ  A 18)  ลกูหนี้การคา้ 

A 9)  ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า  L 19)  ตัว๋เงนิจา่ย 

L 10)  ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย  A 20)  ลขิสทิธิ ์  
 

ข้อ 2. จงพิจารณาว่ารายการดงัต่อไปนี้ รายการใดเป็นสนิทรพัย์ หนี้สนิ ทุน รายได้ หรอื 
ค่าใชจ้่าย ของกจิการ โดยใส่ A เมื่อเป็นสนิทรพัย ์ใส่ L เมื่อเป็นหนี้สนิ ใส่ C เมื่อเป็นทุน ใส่ R 

เมือ่เป็นรายได ้ใส่ E เมือ่เป็นค่าใชจ้า่ย และใส่ N เมือ่ไมเ่ป็นทัง้ 5 อยา่ง 
 

A 1)  เงนิฝากธนาคาร  L 11)  ค่าเช่าคา้งจ่าย 

A 2)  รถบรรทุก  A 12)  เงนิลงทุนชัว่คราว 

A 3)  สนิคา้คงเหลอื  L 13)  เงนิกูจ้าํนอง 

L 4)  ตัว๋เงนิจา่ย  C 14) ถอนใชส้่วนตวั 

A 5)  ลกูหนี้การคา้  A 15)  เครือ่งตกแต่ง 
C 6)  ทุนหุน้สามญั  L 16) เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 

L 7)  เจา้หนี้การคา้  A 17)  เครือ่งหมายการคา้ 

A 8)  เงนิลงทุนระยะยาว  A 18)  ดอกเบีย้คา้งรบั 

C 9)  กําไรสะสม  C 19)  ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 

C 10)  ทุน – นางสุรสิา  L 20)  รายไดร้บัล่วงหน้า 
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ข้อ 3. จงพจิารณาว่ารายการดงัต่อไปนี้ รายการใดเป็นสินทรพัย์หมุนเวียน สินทรพัย์ไม่
หมุนเวยีน หนี้สนิหมุนเวยีน หนี้สนิไม่หมุนเวยีน หรอืส่วนของเจา้ของ โดยใส่เครื่องหมาย √ 
ในช่องทีต่อ้งการ 

 สินทรพัย์
หมนุเวียน 

สินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียน 

หน้ีสิน
หมนุเวียน 

หน้ีสินไม่
หมนุเวียน 

ส่วนของ
เจ้าของ 

อุปกรณ์สาํนกังาน      

ลกูหนี้การคา้      

เจา้หนี้การคา้      

ทุน      

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย      

เงนิสด      

รถยนต์      

ตัว๋เงนิรบั      

ตัว๋เงนิจา่ย      

อาคาร      

เงนิกูร้ะยะยาว      

ถอนใชส้่วนตวั      

เงนิเบกิเกนิบญัช ี      

วสัดุสาํนกังาน      

ทีด่นิ      

ค่าใชจ้่ายจา่ยล่วงหน้า      

สนิคา้คงเหลอื      

ทุนหุน้สามญั      

กําไรสะสม      

เงนิกูย้มืระยะสัน้      

สนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตน      

เครือ่งตกแต่ง      

รายไดร้บัล่วงหน้า      

รายไดค้า้งรบั      
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ข้อ 4. เมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 25x8 รา้นเสรมิสวยสมหญงิ มบีญัชต่ีาง ๆ ของกจิการดงัต่อไปนี้ 
 

ค่ารบัรอง 1,450 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค 1,500 บาท 

ค่าโฆษณา 2,000 บาท 

ดอกเบีย้รบั 500 บาท 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 10,000 บาท 

รายไดอ้ื่น ๆ 5,000 บาท 

เงนิเดอืนพนกังาน 3,400 บาท 

ค่าเบีย้ประกนัภยั 700  บาท 

ค่าเสื่อมราคา-อาคาร 1,000 บาท 

ค่าเช่า 3,000 บาท 

 

ให้ท า  งบกําไรขาดทุนแบบบญัช ี สาํหรบัปีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 25x8 ของรา้นเสรมิสวย
สมหญงิ 
 

ข้อ 5. นายสมชาย ประกอบกจิการอู่ซ่อมรถยนต ์ในวนัที ่31 ธนัวาคม 25x8 นายสมชาย มี
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ ดงัต่อไปนี้ 
 เงนิฝากธนาคาร       15,000 บาท 

 เงนิสด        20,000 บาท 

 ค่าเช่าจา่ยล่วงหน้า(จนถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์25x9)     1,200 บาท 

 ตัว๋เงนิจา่ย       11,000 บาท 

 ค่าแรงคนงานคา้งจา่ย        5,000 บาท 

 ลกูหนี้(ค่าซ่อมรถทีย่งัเกบ็เงนิไมไ่ด้)      3,500 บาท 

 เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการซ่อมรถ     13,000 บาท 

 อะไหล่คงเหลอื         6,000 บาท 

 ทุน             ?   บาท 

 

ให้ท า  งบแสดงฐานะการเงนิแบบบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x8 ของอู่ซ่อมรถนายสมชาย 
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ข้อ 6. เมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 25x8 บรษิทั นะโม จาํกดั  มรีายการรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
ในระหว่างปี ดงัต่อไปนี้ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 55,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค 4,500 บาท 

ดอกเบีย้จ่าย 1,600 บาท 

ค่าขนส่งออก 1,600 บาท 

ค่าเสื่อมราคา 5,000 บาท 

เงนิเดอืน 12,000 บาท 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 15,000 บาท 

ค่าโฆษณา 9,000 บาท 

รายไดอ้ื่น 2,000 บาท 

วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 6,000 บาท 

 

ให้ท า  งบกําไรขาดทุนแบบขัน้เดยีว สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31ธนัวาคม25x8  

 

ข้อ 7. เมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 25x5 บรษิทั คติตี ้จาํกดั  มรีายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
ในระหว่างปี ดงัต่อไปนี้ 

รายไดจ้ากการขาย 47,000 บาท 

ตน้ทุนขาย 10,000 บาท 

เงนิเดอืน 9,000 บาท 

ค่าโฆษณา 5,000 บาท 

ดอกเบีย้จ่าย 2,400 บาท 

ค่าเบีย้ประกนัภยั 8,000 บาท 

ภาษเีงนิได ้ 2,000 บาท 

ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์ 3,000 บาท 

วสัดุสาํนกังานใชไ้ป 1,500 บาท 

ดอกเบีย้รบั 12,000 บาท 

ค่าน้ํา ค่าไฟ 3,300 บาท 

ค่าพาหนะ 6,000 บาท 

 

ให้ท า  งบกําไรขาดทุนแบบหลายขัน้  สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x5  
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ข้อ 8. จากงบกําไรขาดทุนของ บรษิทั ซมัซุง จาํกดั ต่อไปนี้ จงหาว่าตวัเลขทีห่ายไปคอือะไร 

บริษทั ซมัซุง 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

รายได ้:   

     รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  50,000 

     รายไดอ้ื่น  ?(1) 

         รวมรายได ้   63,000 

ค่าใชจ้่าย :   

     ตน้ทุนการใหบ้รกิาร  24,000 

     เงนิเดอืน  ?(2) 

     ค่าสาธารณูปโภค  12,500 

          รวมค่าใชจ้่าย  47,500 

กําไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย  15,500 

หกั ดอกเบีย้จา่ย   ?(3) 

กําไรสุทธ ิ  10,000 
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ข้อ 9.  จากงบแสดงฐานะการเงนิของรา้นศรินุิชการคา้ จงเตมิจาํนวนเงนิทีห่ายไปใหส้มบรูณ์ 

ร้านศิรินุชการค้า 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

สินทรพัยห์มุนเวียน  หน้ีสินหมนุเวียน   

   เงนิสด 7,000    เจา้หนี้การคา้  33,000 

   เงนิฝากธนาคาร 39,000    ค่าไฟฟ้าคา้งจา่ย  4,000 

   ลกูหนี้การคา้ ? (1)      รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน  37,000 

   วสัดุสาํนกังาน  5,000    

      รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน ? (2) ส่วนของเจ้าของ   

           ทุน                            ? (3)  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน     บวก  กําไรสุทธ ิ 20,000  

   ทีด่นิ 50,000  120,000  

   อาคารและอุปกรณ์ 35,000     หกั   ถอนใชส้่วนตวั 9,000  

     รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 85,000      รวมส่วนของเจา้ของ  ? (4) 

     รวมสนิทรพัย ์ 148,000    รวมหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของ ? (5) 
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ข้อ 10.  ต่อไปนี้เป็นงบกําไรขาดทุนสาํหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 ซึง่พนกังานบญัชี
ของรา้นกระบี ่ไดจ้ดัทาํไว ้ 

ร้านกระบี่ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

รายได ้:  

     รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 95,000 

     รายไดอ้ื่น 35,000 

          รวมรายได ้ 130,000 

ค่าใชจ้่าย :  

     ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 55,000 

     เงนิเดอืน 38,000 

     เงนิกู้ 70,000 

     ค่าเสื่อมราคา 5,000 

     ค่าโฆษณา 9,000 

     วสัดุสาํนกังาน 4,500 

     ค่าสาธารณูปโภค 3,800 

          รวมค่าใชจ้่าย 185,300 

ขาดทุนสุทธ ิ (55,300) 

 

ให้ท า  งบกําไรขาดทุนทีถู่กตอ้งสมบรูณ์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  3 

หลกัการบนัทึกบญัชีและการวิเคราะหร์ายการค้า 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1.  รายการคา้ 

2.  สมการบญัช ี

3.  ผลกระทบของรายการคา้ทีม่ต่ีอสมการบญัช ี

4.  หลกัการบนัทกึบญัช ี

5.  กฎของการบนัทกึดา้นเดบติและดา้นเครดติ 

6.  การวเิคราะหร์ายการคา้โดยใชห้ลกัการบญัชคีู่ 
7.  บทสรปุ 

8.  แบบฝึกหดั 

 

วตัถปุระสงค ์เชิงพฤติกรรม 

1.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความหมายของรายการคา้ได้ 
2.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายสมการบญัชไีด ้

3.  ผูเ้รยีนสามารถวเิคราะหผ์ลกระทบของรายการคา้ทีม่ต่ีอสมการบญัชไีด้ 
4.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายกฎของการบนัทกึบญัชดีา้นเดบติและดา้นเครดติได้ 
5.  ผูเ้รยีนสามารถวเิคราะหร์ายการคา้โดยใชร้ะบบบญัชคีู่ได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนื้อหา 

2.  ถามตอบในชัน้เรยีน 

3.  ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะหร์ายการคา้ 

4.  ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

4.  ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง หลกัการบนัทกึบญัชแีละการวเิคราะหร์ายการคา้ 

2.  ชุดการสอน PowerPoint  

3.  แหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์
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4.  แหล่งความรูจ้ากวารสารและหนงัสอืพมิพต่์าง ๆ 

 

การวดัผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบคาํถาม 

2.  สงัเกตจากการทําแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4.  ประเมนิผลจากการทําแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  3  
หลกัการบนัทึกบญัชีและการวิเคราะหร์ายการค้า 

 รายการที่เกิดขึ้นในธุรกิจแต่ละวนั ย่อมมรีายการหรอืเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็น
จํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสนิค้าไว้เพื่อขาย การขายสนิค้าให้ลูกค้า การจดัตกแต่งร้าน 
การต้อนรบัลูกคา้  ซึง่รายการเหล่านี้บางรายการมตีวัเงนิเขา้มาเกี่ยวขอ้ง และบางรายการกไ็ม่
มตีวัเงนิมาเกี่ยวขอ้ง ในบทนี้จะอธบิายถงึ รายการคา้ทีต่้องนํามาบนัทกึบญัชีและการวเิคราะห์
รายการคา้ รวมไปถงึการบนัทกึรายการคา้เหล่านัน้บญัช ี

 

รายการค้า (Business transaction) 

 มผีูใ้หค้วามหมายของรายการคา้ไวห้ลายความหมาย ดงันี้ 
รายการคา้ หมายถงึ เหตุการณ์ทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้กบักจิการทีก่่อใหเ้กดิการ

แลกเปลีย่น หรอืการโอนอนัสิง่ทีม่มีลูค่าเป็นตวัเงนิระหว่างกจิการกบับุคคลภายนอก (พชัราณี 
อุดมวุฒกิําจร, 2555 : 17) 

รายการคา้ หมายถงึ เหตุการณ์ทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในกจิการ อนัมผีลทาํใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในสนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ (นิตยา  งามแดน, 2552 : 22) 

รายการคา้ คอื เหตุการณ์ทางเศรษฐกจิซึง่เป็นผลทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน
สนิทรพัย ์ หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของกจิการ รายการคา้อาจจะเป็นการรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลภายนอก เช่น การซือ้ขายสนิคา้ การกูย้มืเงนิ และการจ่ายค่าบรกิาร หรอือาจจะเป็น
รายการทีเ่กดิขึน้ภายในกจิการ เช่น การเปลีย่นแปลงอนัเกดิจากการใชส้นิทรพัยถ์าวร ใน
ลกัษณะของการคดิค่าเสื่อมราคา (อญัชล ีพพิฒันเสรญิ, 2554 : 18) 

 รายการคา้ คอื เหตุการณ์ทางเศรษฐกจิซึง่เป็นผลทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน 
สนิทรพัย ์ หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของกจิการ รวมถงึรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลภายนอก 
(ผกาพรรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2554 : 2-1) 

 รายการคา้ หมายถงึ รายการทีก่จิการจะนํามาบนัทกึบญัชเีพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัทาํ
งบการเงนิซึง่ในทางการบญัชอีาจเรยีกว่า รายการทางการบญัช ี การพจิารณาว่ารายการใดทีจ่ะ
ถอืว่าเป็นรายการทางการบญัชไีด ้จะประกอบดว้ย 2 ลกัษณะดว้ยกนั คอื ตอ้งเป็นรายการทีว่ดั
ค่าเป็นหน่วยเงนิตราได ้ และตอ้งสามารถนํามาบนัทกึในบญัชไีด ้ เหตุการณ์ทีส่ามารถบนัทกึ
บญัชไีดต้อ้งเป็นเหตุการณ์ทีเ่มือ่เกดิขึน้แลว้ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย ์ หนี้สนิ และ
ส่วนของเจา้ของกจิการ (วฒันา ศวิะเกือ้, ดุษฏ ีสงวนชาต,ิ และนนัทพร พทิยะ, 2556 : 34) 
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 จากความหมายขา้งต้น สามารถสรุปความหมายของรายการคา้ไดว้่า “รายการคา้ 
หมายถงึ เหตุการณ์ทางเศรษฐกจิทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย ์ หนี้สนิและส่วนของ
เจา้ของกจิการ อนัจะนํามาซึง่ขอ้มลูในการจดัทํางบการเงนิ ซึง่รายการคา้นัน้จะตอ้งเป็นรายการ
ทีส่ามารถวดัค่าเป็นหน่วยเงนิตราได ้ และเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ภายในกจิการเอง หรอือาจจะ
เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ระหว่างกจิการกบับุคคลภายนอก” ตวัอยา่งของรายการคา้ทีเ่กดิขึน้
โดยทัว่ไปมดีงันี้ 
 1. การนําเงนิสดหรอืสนิทรพัยอ์ยา่งอื่นมาลงทุนในกจิการ 

 2. การถอนเงนิทุนไปจากกจิการ 

 3. การซือ้สนิทรพัยม์าไวใ้ชใ้นกจิการโดยเงนิสด และเงนิเชื่อ 

 4. การซือ้สนิคา้มาไวข้ายโดยเงนิสดและเงนิเชื่อ 

 5. การรบัชําระหน้ีจากลกูหนี้ 
 6. การจา่ยชําระหน้ี 

 7. การใหบ้รกิารลกูคา้ไดร้บัเป็นเงนิสด หรอืคา้งชําระ 

 8. การขายสนิคา้เป็นเงนิสด หรอืเงนิเชื่อ 

 9. การจา่ยค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

 10. การกูย้มืเงนิจากแหล่งเงนิทุน 

 

สมการบญัชี (Accounting equation) 

 สมการบัญชี เป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ ของรายการที่อยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงนิ ซึ่งประกอบไปด้วย สินทรพัย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดยสินทรพัย์จะแสดง
ทางดา้นซา้ยมอืของสมการ ส่วนหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของจะแสดงทางดา้นขวามอื ดงันี้ 
         
  

 

 

 

 

 

 

 

สินทรพัย ์(Assets)  =  หน้ีสิน (Liabilities) + ส่วนของเจ้าของ (Owner’ s equities) 
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ผลกระทบของรายการค้าท่ีมีต่อสมการบญัชี 

 เมือ่มรีายการคา้เกดิขึน้ในกจิการ แสดงว่าเกดิการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย ์หนี้สนิและ
ส่วนของเจ้าของกิจการ แต่ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สมการบญัชทีัง้สองข้าง
จะตอ้งเท่ากนัเสมอ  
 ในตวัอยา่งที ่1 จะอธบิายใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อสมการบญัช ีโดยแบ่งเป็น 
การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อ สนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  3.1  นางใจใสเริม่ตัง้กจิการเจา้ของคนเดยีวเพื่อใหบ้รกิารเสรมิความงามชื่อ “ใจใส
สวยด”ี เมือ่วนัที ่1 มกราคม 25x1 ต่อไปนี้เป็นรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในเดอืนมกราคม 25x1  

 

รายการท่ี 1 นางใจใสนําเงนิสดส่วนตวัมาลงทุนในกจิการ จาํนวน 100,000 บาท 

 รายการน้ีทาํใหก้จิการมสีนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ คอื เงนิสดจาํนวน 100,000 บาท และไม่มผีล
ต่อการเกดิขึน้ของหนี้สนิ เนื่องจากไมม่ภีาระผกูพนัทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอกกจิการ 

 ดงันัน้ เมือ่สนิทรพัยข์องกจิการเพิม่ขึน้ 100,000 บาท จงึทําใหส้่วนของเจา้ของ คอื ทุน
เพิม่ขึน้ จาํนวน 100,000 บาท ดว้ยเช่นกนั 

 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แสดงในรปูของสมการบญัช ีไดด้งันี้ 

                

 

 

 

 

 

รายการท่ี 2 ซือ้อุปกรณ์เสรมิสวยเพื่อใชใ้นการใหบ้รกิารเสรมิความงาม โดยจ่ายเงนิสดจาํนวน 
30,000 บาท 

 รายการนี้ทําให้กจิการมสีนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ คอื อุปกรณ์เสรมิสวย จํานวน 30,000 บาท 
และในขณะเดยีวกนัทําใหส้นิทรพัยล์ดลง คอื เงนิสด จาํนวน 30,000 บาท ส่วนหนี้สนิและส่วน
ของเจา้ของรายการน้ีไมท่ําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงแต่อยา่งใด 

 

 สินทรพัย ์ = หน้ีสิน + ส่วนของเจ้าของ 

 เงินสด         =  + ทุน-นางใจใส 

รายการที ่1     +100,000    =   +100,000 
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ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แสดงในรปูของสมการบญัช ีไดด้งันี้          

 

 

 

 

                            

 

 

 

รายการท่ี 3 ซื้อวสัดุในการเสรมิสวยโดยวนันี้กจิการยงัไม่ได้จ่ายเงนิให้รา้นแชมพู จํานวน 
15,000 บาท  

 รายการนี้ทําใหก้จิการมสีนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ คอื วสัดุในการเสรมิสวย จาํนวน 15,000 

บาท และ กจิการมหีนี้สนิเพิม่ขึน้ คอื มเีจา้หนี้ทีก่จิการจะตอ้งจ่ายชําระในภายหลงัเป็นเงนิ
จาํนวน 15,000 บาท และรายการน้ีไมไ่ดท้ําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของแต่อยา่ง
ใด 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แสดงในรปูของสมการบญัช ีไดด้งันี้                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สินทรพัย ์ = หน้ีสิน + ส่วนของเจ้าของ 

 เงินสด         +อปุกรณ์ =  + ทุน-นางใจใส 

ยอดยกมา        +100,000     =   +100,000 

รายการที ่2 -30,000 +30,000 =    

ยอดคงเหลือ +70,000 +30,000 =   +100,000 

 

 

 สินทรพัย ์ = หน้ีสิน + ส่วนของเจ้าของ 

 เงินสด         +อปุกรณ์ +วสัด ุ = เจ้าหน้ี
การค้า 

+ ทุน-นางใจใส 

ยอดยกมา        +70,000    +30,000  =   +100,000 

รายการที ่3   +15,000 = +15,000   

ยอดคงเหลือ +70,000 +30,000 +15,000 = +15,000  +100,000 
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รายการท่ี 4 จา่ยค่าเช่ารา้นเป็นเงนิสด จาํนวน 1,000 บาท 

 รายการนี้ทําใหส้นิทรพัยล์ดลงคอื เงนิสดจาํนวน 1,000 บาท และการจ่ายค่าเช่าถอืเป็น
ค่าใชจ้่ายทําใหส้่วนของเจา้ของลดลงจาํนวน 1,000 บาท รายการน้ีไม่ทาํใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในหน้ีสนิ 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แสดงในรปูของสมการบญัช ีไดด้งันี้ 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

รายการท่ี 5 กจิการใหบ้รกิารเสรมิสวยแก่ลกูคา้ โดยไดร้บัเงนิสดจาํนวน 20,000 บาท 

 รายการนี้ทําใหส้นิทรพัยเ์พิม่ขึน้ คอื เงนิสดจาํนวน 20,000 บาท และมรีายไดเ้กดิขึน้
ซึง่รายไดท้ีเ่กดิขึน้จะทาํใหส้่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้จาํนวน 20,000 บาท รายการน้ีไมท่าํใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิ 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แสดงในรปูของสมการบญัช ีไดด้งันี้                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 สินทรพัย ์ = หน้ีสิน + ส่วนของเจ้าของ 

 เงินสด         +อปุกรณ์ +วสัด ุ = เจ้าหน้ี
การค้า 

+ ทุน-นางใจใส 

ยอดยกมา        +70,000 +30,000 +15,000 = +15,000  +100,000 

รายการที ่4 -1,000   =   -1,000 

ยอดคงเหลือ +69,000 +30,000 +15,000 = +15,000  +99,000 

 

 

 สินทรพัย ์ = หน้ีสิน + ส่วนของเจ้าของ 

 เงินสด         +อปุกรณ์ +วสัด ุ = เจ้าหน้ี
การค้า 

+ ทุน-นางใจใส 

ยอดยกมา        +69,000 +30,000 +15,000 = +15,000  +99,000 

รายการที ่5 +20,000   =   +20,000 

ยอดคงเหลือ +89,000 +30,000 +15,000 = +15,000  +119,000 
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รายการท่ี 6 กจิการไดนํ้าเงนิสดไปชําระหน้ีเจา้หนี้รา้นแชมพบูางส่วนจาํนวน 12,000 บาท 

 รายการนี้ทําใหส้นิทรพัยล์ดลง คอื เงนิสดจาํนวน 12,000 บาท และหนี้สนิลดลงคอื
เจา้หนี้การคา้ จาํนวน 12,000 บาท 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แสดงในรปูของสมการบญัช ีไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

รายการท่ี 7 กจิการไดใ้หบ้รกิารเสรมิสวยแก่ลกูคา้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ แต่ลกูคา้ยงัไมไ่ดช้าํระ
เงนิใหใ้นวนัน้ี จาํนวน 8,000 บาท ซึง่ลกูคา้จะนําเงนิมาชาํระใหก้จิการภายใน 30 วนั     

 รายการนี้กจิการไดใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้เสรจ็สิน้แลว้ แสดงว่ากจิการมรีายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารเกดิขึน้ รายการน้ีจงึทําใหส้่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้จาํนวน 8,000 บาท เช่นเดยีวกนักบั
รายการที ่5 ขณะเดยีวกนักจิการยงัไมไ่ดร้บัเงนิสดจากลูกคา้ จงึทาํใหก้จิการมสีนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 
คอื ลกูหนี้การคา้จาํนวน 8,000 บาท 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แสดงในรปูของสมการบญัช ีไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สินทรพัย ์ = หน้ีสิน + ส่วนของเจ้าของ 

 เงินสด         +อปุกรณ์ +วสัด ุ = เจ้าหน้ี
การค้า 

+ ทุน-นางใจใส 

ยอดยกมา        +89,000 +30,000 +15,000 = +15,000  +119,000 

รายการที ่6 -12,000   = -12,000   

ยอดคงเหลือ +77,000 +30,000 +15,000 = +3,000  +119,000 

 

 

 สินทรพัย ์ = หน้ีสิน + ส่วนของ
เจ้าของ 

 เงินสด         +ลกูหน้ี
การค้า 

+อปุกรณ์ +วสัด ุ = เจ้าหน้ี
การค้า 

+ ทุน-นางใจ
ใส 

ยอดยกมา        +77,000  +30,000 +15,000 = +3,000  +119,000 

รายการที ่7  +8,000   =   +8,000 

ยอดคงเหลือ +77,000 +8,000 +30,000 +15,000 = +3,000  +127,000 

 



73 

 

บทท่ี 3 หลกัการบนัทึกบญัชีและการวิเคราะหร์ายการค้า                                                  สุริสา  จตัชุยั 

รายการท่ี 8 นางใจใสเจา้ของกจิการนําเงนิสดของกจิการไปใชส้่วนตวัจาํนวน 2,000 บาท 

 รายการนี้ทําใหส้นิทรพัยข์องกจิการลดลง คอื เงนิสดจาํนวน 2,000 บาท และไม่มผีล
ต่อหนี้สนิของกจิการ แต่การทีเ่จา้ของนําเงนิสดของกจิการไปใชส้่วนตวั จะส่งผลใหทุ้นหรอืส่วน
ของเจา้ของของกจิการลดลงจาํนวน 2,000 บาท 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แสดงในรปูของสมการบญัช ีไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการท่ี 9 กจิการไดร้บัเงนิสดจากลกูคา้ทีค่า้งชําระค่าบรกิารในรายการที ่7 จาํนวน 5,000 

บาท 

 รายการนี้ทําใหส้นิทรพัยข์องกจิการเพิม่ขึน้ คอื เงนิสดจาํนวน 5,000 บาท และ
สนิทรพัยข์องกจิการลดลงคอื ลกูหนี้การคา้จาํนวน 5,000 บาท รายการนี้ไมส่่งผลกระทบต่อ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร เพราะรายไดท้ัง้หมดถอืว่าเกดิขึน้แลว้ในวนัทีก่จิการใหบ้รกิารเสรจ็ คอื
ในรายการที ่7 

  ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แสดงในรปูของสมการบญัช ีไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 

 

 สินทรพัย ์ = หน้ีสิน + ส่วนของ
เจ้าของ 

 เงินสด         +ลกูหน้ี
การค้า 

+อปุกรณ์ +วสัด ุ = เจ้าหน้ี
การค้า 

+ ทุน-นางใจ
ใส 

ยอดยกมา        +77,000 +8,000 +30,000 +15,000 = +3,000  +127,000 

รายการที ่8 -2,000    =   -2,000 

ยอดคงเหลือ +75,000 +8,000 +30,000 +15,000 = +3,000  +125,000 
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รายการท่ี 10 กจิการจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นเงนิสด จาํนวน 2,000 บาท    

 รายการนี้ทําใหส้นิทรพัยล์ดลง คอื เงนิสด จาํนวน 2,000 บาท และการจ่ายค่า
สาธารณูปโภคถอืเป็นค่าใชจ้า่ยทาํใหส้่วนของเจา้ของลดลดจาํนวน 2,000 บาท รายการนี้ไมท่าํ
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในหนี้สนิ 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้แสดงในรปูของสมการบญัช ีไดด้งันี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สินทรพัย ์ = หน้ีสิน + ส่วนของ
เจ้าของ 

 เงินสด         +ลกูหน้ี
การค้า 

+อปุกรณ์ +วสัด ุ = เจ้าหน้ี
การค้า 

+ ทุน-นางใจ
ใส 

ยอดยกมา        +75,000 +8,000 +30,000 +15,000 = +3,000  +125,000 

รายการที ่9 +5,000 -5,000   =    

ยอดคงเหลือ +80,000 +3,000 +30,000 +15,000 = +3,000  +125,000 

 

 

 สินทรพัย ์ = หน้ีสิน + ส่วนของ
เจ้าของ 

 เงินสด         +ลกูหน้ี
การค้า 

+อปุกรณ์ +วสัด ุ = เจ้าหน้ี
การค้า 

+ ทุน-นางใจ
ใส 

ยอดยกมา        +80,000 +3,000 +30,000 +15,000 = +3,000  +125,000 

รายการที ่10 -2,000 -5,000   =   -2,000 

ยอดคงเหลือ +78,000 +3,000 +30,000 +15,000 = +3,000  +123,000 
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จากรายการคา้ทัง้ 10 รายการ เมือ่มกีารวเิคราะหร์ายการคา้แลว้ พบว่ารายการคา้แต่
ละรายการจะส่งผลกระทบต่อ สนิทรพัย ์ หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ แต่ไมว่่ารายการจะ
เปลีย่นแปลงไปอยา่งไร สมการบญัชกีย็งัคงแสดง สนิทรพัยเ์ท่ากบัหนี้สนิบวกส่วนของเจา้ของ 

จากการวเิคราะหร์ายการทัง้หมดจากรายการที ่ 1 ถงึรายการที ่ 10 สามารถนํามา
วเิคราะหร์วมกนัแสดงเป็นตารางสรุปไดด้งันี้ 

หน่วย : บาท 

รายการ 

ท่ี 

สินทรพัย ์ = หน้ีสิน           +          ส่วนของเจ้าของ 

เงินสด ลกูหน้ี
การค้า 

อปุกรณ์ วสัด ุ = เจ้าหน้ี
การค้า 

ทุน-ใจใส  

1 +100,000    =  +100,000 ทุน-ใจใส 

คงเหลือ +100,000    =  +100,000  

2 -30,000  +30,000  =   ซื้ออุปกรณ์เสรมิสวย 

คงเหลือ +70,000  +30,000  =  +100,000  

3    +15,000 = +15,000  ซื้อวสัดุเสรมิสวย 

คงเหลือ +70,000  +30,000 +15,000 = +15,000 +100,000  

4 -1,000    =  -1,000 ค่าเช่า 

คงเหลือ +69,000  +30,000 +15,000 = +15,000 +99,000  

5 +20,000    =  +20,000 รายไดค้่าบรกิาร 

คงเหลือ +89,000  +30,000 +15,000 = +15,000 +119,000  

6 -12,000    = -12,000  จ่ายชาํระหนี้ 

คงเหลือ +77,000  +30,000 +15,000 = +3,000 +119,000  

7  +8,000   =  +8,000 รายไดค้่าบรกิาร 

คงเหลือ +77,000 +8,000 +30,000 +15,000 = +3,000 +127,000  

8 -2,000    =  -2,000 ถอนใชส้่วนตวั 

คงเหลือ +75,000 +8,000 +30,000 +15,000 = +3,000 +125,000  

9 +5,000 -5,000   =   รบัชาํระหนี้ 

คงเหลือ +80,000 +3,000 +30,000 +15,000 = +3,000 +125,000  

10 -2,000    =  -2,000 ค่าสาธารณูปโภค 

คงเหลือ +78,000 +3,000 +30,000 +15,000 = +3,000 +123,000  
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 จากการวเิคราะหร์ายการขา้งตน้สามารถจดัทํางบการเงนิไดด้งันี้ 

1. งบกําไรขาดทุน เป็นรายงานทีแ่สดงผลการดาํเนินงานของกจิการสําหรบังวดเวลาใด
เวลาหนึ่ง โดยแสดงใหเ้หน็ถงึรายได ้ ค่าใชจ้่าย และกําไรขาดทุนของกจิการว่าเป็นจาํนวน
เท่าใด  การแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนของ “รา้นใจใสสวยด”ี ประจาํเดอืนมกราคม แสดง
ไดด้งันี้ 

ร้านใจใสสวยดี 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัระยะเวลา  1 เดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มกราคม 25x1 

หน่วย : บาท 

รายได ้: 
  รายไดจ้ากการบรกิารเสรมิความงาม   28,000 

   รวมรายได ้     28,000 

ค่าใชจ้่าย : 
  ค่าเช่า         1,000 

  ค่าสาธารณูปโภค       2,000 

     รวมค่าใชจ้่าย       3,000 

กําไรสุทธ ิ       25,000 

 

 2. งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ เป็นรายงานทีแ่สดงถงึการเปลีย่นแปลงใน
ส่วนของเจา้ของของกจิการ โดยแสดงการเปลีย่นแปลงจากวนัต้นงวดไปหาวนัปลายงวด งบ
แสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ ของรา้นใจใสสวยด ีแสดงไดด้งันี้ 

ร้านใจใสสวยดี 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

ส าหรบัระยะเวลา  1 เดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มกราคม 25x1 

หน่วย : บาท 

        ทุน-ใจใส    รวม 

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 25x1   100,000 100,000 

 บวก กําไรสุทธปิระจาํงวด      25,000   25,000 

 หกั ถอนใชส้่วนตวั       (2,000)   (2,000) 

 ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มกราคม 25x1    123,000 123,000 
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 3. งบแสดงฐานะการเงนิ เป็นรายงานทีแ่สดงฐานะการเงนิของกจิการ ณ วนัใดวนัหน่ึง
ว่ากจิการม ี สนิทรพัย ์ หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของเป็นจาํนวนเท่าใด  งบแสดงฐานะการเงนิ 
ของรา้นใจใสสวยด ีแสดงไดด้งันี้ 

ร้านใจใสสวยดี 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี 31 มกราคม 25x1 

                                                                                    หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน 

 เงนิสด        78,000 

 ลกูหนี้การคา้         3,000 

 วสัดุเสรมิสวย       15,000 

  รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน     96,000 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

 ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ 

      อุปกรณ์เสรมิสวย               30,000 

  รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน     30,000 

  รวมสนิทรพัย ์              126,000 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

หน้ีสินหมนุเวียน 

 เจา้หนี้การคา้         3,000 

ส่วนของเจ้าของ 

 ทุน-ใจใส               123,000 

  รวมหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของ            126,000 
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หลกัการบนัทึกบญัชี 

 หลกัการบนัทกึบญัช ี หมายถงึ วธิปีฏบิตัทิีใ่ชใ้นการบนัทกึรายการคา้ หรอืรายการทาง
บญัชทีีเ่กดิขึน้ในกจิการ ซึง่หลกัการทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปคอื “หลกัการบญัชคีู่” (Double-

entry accounting) ซึง่หลกัสาํคญัของหลกับญัชคีู่มาจากสมการบญัช ี คอื สนิทรพัยเ์ท่ากบั
หนี้สนิบวกส่วนของเจา้ของ  เมือ่มกีารวเิคราะหร์ายการคา้ใดกต็าม สมการบญัชจีะตอ้งเท่ากนั
เสมอ โดยในทางปฏบิตัจิะใชเ้ครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า “บญัช ี (Account)” ซึง่แสดงในรปูตวัท ี        
(T-account) เพื่อบนัทกึการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของ สนิทรพัย ์ หนี้สนิและส่วนของเจา้ของ
(Williams, et al., 2015 : 91)  ตวัอยา่งของบญัชรีปูตวัทแีสดงไดด้งันี้ 

ช่ือบญัชี 

ด้านเดบิต 

Debit 

(Dr.) 

ด้านเครดิต 

Credit 

(Cr.) 

 

 ดา้นซา้ยของบญัชเีรยีกว่า “ดา้นเดบติ (Debit)” สามารถเขยีนตวัยอ่ว่า “Dr.”    ดา้นขวา
ของบญัชเีรยีกว่า “ดา้นเครดติ (Credit)” สามารถเขยีนตวัยอ่ว่า “Cr.”  นกับญัชใีชด้า้นหน่ึงใน
การบนัทกึการเพิม่ขึน้ และใชอ้กีดา้นหนึ่งสาํหรบัการบนัทกึการลดลง ส่วนการบนัทกึว่ารายการ
ใดจะบนัทกึเพิม่ขึน้หรอืลดลงดา้นใด ขึน้อยูก่บัว่ารายการนัน้อยูด่า้นใดของสมการบญัช ี 
  

กฎของการบนัทึกด้านเดบิตและด้านเครดิต 

 จากการวเิคราะหร์ายการคา้จะทําใหเ้ราทราบว่ารายการนัน้มผีลกระทบต่อสนิทรพัย ์
หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ เพิม่ขึน้หรอืลดลงอยา่งไร แลว้จงึบนัทกึบญัชตีามกฎการบนัทกึ
บญัชดีา้นเดบติและดา้นเครดติ ดงันี้ 
 

 1.  สินทรพัย ์

     สนิทรพัยใ์ดทีเ่พิม่ขึน้ใหบ้นัทกึไวด้า้นเดบติ หรอืดา้นซา้ยมอืของบญัช ี แต่ถา้
สนิทรพัยใ์ดทีล่ดลงใหบ้นัทกึไวด้า้นเครดติ หรอืดา้นขวามอืของบญัชี 

บญัชีสินทรพัย ์

เดบิต (Dr.) 

เพ่ิมขึ้น (+) 

 

เครดิต (Cr.) 

ลดลง (-) 
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2.  หน้ีสิน 

     หนี้สนิใดทีเ่พิม่ขึน้ใหบ้นัทกึไวด้า้นเครดติ หรอืดา้นขวามอืของบญัช ี แต่ถา้หนี้สนิใด
ทีล่ดลงใหบ้นัทกึไวด้า้นเดบติ หรอืดา้นซา้ยมอืของบญัชี 

บญัชีหน้ีสิน 

เดบิต (Dr.) 

ลดลง (-) 
 

เครดิต (Cr.) 

เพ่ิมขึ้น (+) 

 

 

3.  ส่วนของเจ้าของ 

     ส่วนของเจา้ของใดทีเ่พิม่ขึน้ใหบ้นัทกึไวด้า้นเครดติ หรอืดา้นขวามอืของบญัช ีแต่ถา้
ส่วนของเจา้ของใดทีล่ดลงใหบ้นัทกึไวด้า้นเดบติ หรอืดา้นซา้ยมอืของบญัชี 

บญัชีส่วนของเจ้าของ 

เดบิต (Dr.) 

ลดลง (-) 
 

เครดิต (Cr.) 

เพ่ิมขึ้น (+) 

 

 

4.  รายได้ 

     รายไดท้าํใหส้่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้ ดงันัน้ รายการใดทีท่ําใหร้ายไดเ้พิม่ขึน้ให้
บนัทกึไวด้า้นเครดติ หรอืดา้นขวามอืของบญัช ีส่วนรายการทีท่าํใหร้ายไดล้ดลงใหบ้นัทกึไวด้า้น
เดบติหรอืดา้นซา้ยมอืของบญัช ี

บญัชีรายได้ 

เดบิต (Dr.) 

ลดลง (-) 
 

เครดิต (Cr.) 

เพ่ิมขึ้น (+) 
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5.  ค่าใช้จ่าย 

    ค่าใชจ้า่ยทําใหส้่วนของเจา้ของลดลง ดงันัน้ รายการใดทีท่าํใหค้่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ให้
บนัทกึไวด้า้นเดบติ หรอืดา้นซา้ยมอืของบญัช ี ส่วนรายการทีท่ําใหค้่าใชจ้า่ยลดลงใหบ้นัทกึไว้
ดา้นเครดติหรอืดา้นขวามอืของบญัช ี

บญัชีค่าใช้จ่าย 

เดบิต (Dr.) 

เพ่ิมขึ้น (+) 

เครดิต (Cr.) 

ลดลง (-) 
 

 

การวิเคราะหร์ายการค้าโดยใช้หลกัการบญัชีคู่ 
 เมือ่มรีายการคา้เกดิขึน้ในกจิการ จะตอ้งทาํการวเิคราะหร์ายการคา้เหล่านัน้ก่อนว่า 
รายการคา้ทีเ่กดิขึน้มผีลกระทบต่อสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้หรอืลดลง หนี้สนิเพิม่ขึน้หรอืลดลง และส่วน
ของเจา้ของเพิม่ขึน้หรอืลดลง แลว้นําไปบนัทกึบญัชตีามกฎการบนัทกึบญัชดีา้นเดบติและดา้น
เครดติ ดงัแสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่3.2 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี  3.2  ใชข้อ้มลูรายการคา้ของรา้นใจใสสวยด ีทัง้ 10 รายการ จากตวัอยา่งที ่3.1  

รายการท่ี 1 นางใจใสนําเงนิสดส่วนตวัมาลงทุนในกจิการ จาํนวน 100,000 บาท 

การวิเคราะห์ กฎของการบนัทึกบญัชี 

สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ คอื เงนิสด 

ส่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้ คอื ทุน 

สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้บนัทกึดา้นเดบติ 

ส่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้บนัทกึดา้นเครดติ 

 

บญัชีเงินสด 

เดบิต (Dr.) 

+100,000 (1) 

เครดิต (Cr.) 

 

 

บญัชีทุน 

เดบิต (Dr.) 

 

เครดิต (Cr.) 

+100,000 (1) 
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รายการท่ี 2 ซือ้อุปกรณ์เสรมิสวยเพื่อใชใ้นการใหบ้รกิารเสรมิความงาม โดยจ่ายเงนิสดจาํนวน 
30,000 บาท 

การวิเคราะห์ กฎของการบนัทึกบญัชี 

สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ คอื อุปกรณ์เสรมิสวย 

สนิทรพัยล์ดลง คอื เงนิสด 

สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้บนัทกึดา้นเดบติ 

สนิทรพัยล์ดลงบนัทกึดา้นเครดติ 

 

บญัชีอปุกรณ์เสริมสวย 

เดบิต (Dr.) 

+30,000 (2) 

เครดิต (Cr.) 

 

 

บญัชีเงินสด 

เดบิต (Dr.) 

+100,000 (1) 

เครดิต (Cr.) 

-30,000 (2) 

 

รายการท่ี 3 ซื้อวสัดุในการเสรมิสวยโดยวนันี้กจิการยงัไม่ได้จ่ายเงนิให้รา้นแชมพู จํานวน 
15,000 บาท  

การวิเคราะห์ กฎของการบนัทึกบญัชี 

สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ คอื วสัดุในการเสรมิสวย 

หนี้สนิเพิม่ขึน้ คอื เจา้หนี้การคา้ 

สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้บนัทกึดา้นเดบติ 

หนี้สนิเพิม่ขึน้บนัทกึดา้นเครดติ 

 

บญัชีวสัดใุนการเสริมสวย 

เดบิต (Dr.) 

+15,000 (3) 

เครดิต (Cr.) 

 

 

บญัชีเจ้าหน้ีการค้า 

เดบิต (Dr.) 

 

เครดิต (Cr.) 

+15,000 (3) 
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รายการท่ี 4 จา่ยค่าเช่ารา้นเป็นเงนิสด จาํนวน 1,000 บาท 

การวิเคราะห์ กฎของการบนัทึกบญัชี 

ส่วนของเจา้ของลดลง คอื ค่าเช่า 

สนิทรพัยล์ดลง คอื เงนิสด 

ส่วนของเจา้ของลดลงบนัทกึดา้นเดบติ 

สนิทรพัยล์ดลงบนัทกึดา้นเครดติ 

 

บญัชีค่าเช่า 

เดบิต (Dr.) 

-1,000 (4) 

เครดิต (Cr.) 

 

 

บญัชีเงินสด 

เดบิต (Dr.) 

+100,000 (1) 

เครดิต (Cr.) 

-30,000 (2) 

-1,000 (4) 

 

รายการท่ี 5 กจิการใหบ้รกิารเสรมิสวยแก่ลกูคา้ โดยไดร้บัเงนิสดจาํนวน 20,000 บาท 

การวิเคราะห์ กฎของการบนัทึกบญัชี 

สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ คอื เงนิสด 

ส่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้ คอื รายไดค้่าบรกิาร 

สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้บนัทกึดา้นเดบติ 

ส่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้บนัทกึดา้นเครดติ 

 

บญัชีเงินสด 

เดบิต (Dr.) 

+100,000 (1) 

+20,000 (5) 

เครดิต (Cr.) 

-30,000 (2) 

-1,000 (4) 

 

บญัชีรายได้ค่าบริการ 

เดบิต (Dr.) 

 

เครดิต (Cr.) 

+20,000 (5) 
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รายการท่ี 6 กจิการไดนํ้าเงนิสดไปชําระหน้ีเจา้หนี้รา้นแชมพบูางส่วนจาํนวน 12,000 บาท 

การวิเคราะห์ กฎของการบนัทึกบญัชี 

หนี้สนิลดลง คอื เจา้หนี้การคา้ 

สนิทรพัยล์ดลง คอื เงนิสด 

หนี้สนิลดลงบนัทกึดา้นเดบติ 

สนิทรพัยล์ดลงบนัทกึดา้นเครดติ 

 

บญัชีเจ้าหน้ีการค้า 

เดบิต (Dr.) 

-12,000 (6) 

เครดิต (Cr.) 

+15,000 (3) 

 

บญัชีเงินสด 

เดบิต (Dr.) 

+100,000 (1) 

+20,000 (5) 

 

เครดิต (Cr.) 

-30,000 (2) 

-1,000 (4) 

-12,000 (6) 

 

รายการท่ี 7 กจิการไดใ้หบ้รกิารเสรมิสวยแก่ลกูคา้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ แต่ลกูคา้ยงัไมไ่ดช้าํระ
เงนิใหใ้นวนัน้ี จาํนวน 8,000 บาท ซึง่ลกูคา้จะนําเงนิมาชาํระใหก้จิการภายใน 30 วนั   

การวิเคราะห์ กฎของการบนัทึกบญัชี 

สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ คอื ลกูหนี้การคา้ 

ส่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้ คอื รายไดค้่าบรกิาร 

สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้บนัทกึดา้นเดบติ 

ส่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้บนัทกึดา้นเครดติ 

 

บญัชีลกูหน้ีการค้า 

เดบิต (Dr.) 

+8,000 (7) 

เครดิต (Cr.) 
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 บญัชีรายได้ค่าบริการ 

เดบิต (Dr.) 

 

เครดิต (Cr.) 

+20,000 (5) 

+8,000 (7) 

 

รายการท่ี 8 นางใจใสเจา้ของกจิการนําเงนิสดของกจิการไปใชส้่วนตวัจาํนวน 2,000 บาท 

การวิเคราะห์ กฎของการบนัทึกบญัชี 

ส่วนของเจา้ของลดลง คอื ถอนใชส้่วนตวั 

สนิทรพัยล์ดลง คอื เงนิสด 

ส่วนของเจา้ของลดลงบนัทกึดา้นเดบติ 

สนิทรพัยล์ดลงบนัทกึดา้นเครดติ 

 

บญัชีถอนใช้ส่วนตวั 

เดบิต (Dr.) 

-2,000 (8) 

เครดิต (Cr.) 

 

 

บญัชีเงินสด 

เดบิต (Dr.) 

+100,000 (1) 

+20,000 (5) 

 

เครดิต (Cr.) 

-30,000 (2) 

-1,000 (4) 

-12,000 (6) 

-2,000 (8) 

 

รายการท่ี 9 กจิการไดร้บัเงนิสดจากลกูคา้ทีค่า้งชําระค่าบรกิารในรายการที ่7 จาํนวน 5,000 

บาท 

การวิเคราะห์ กฎของการบนัทึกบญัชี 

สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ คอื เงนิสด 

สนิทรพัยล์ดลง คอื ลกูหนี้การคา้ 

สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้บนัทกึดา้นเดบติ 

สนิทรพัยล์ดลดบนัทกึดา้นเครดติ 
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บญัชีเงินสด 

เดบิต (Dr.) 

+100,000 (1) 

+20,000 (5) 

+5,000 (9) 

 

เครดิต (Cr.) 

-30,000 (2) 

-1,000 (4) 

-12,000 (6) 

-2,000 (8) 

 

บญัชีลกูหน้ีการค้า 

เดบิต (Dr.) 

+8,000 (7) 

เครดิต (Cr.) 

-5,000 (9) 

 

รายการท่ี 10 กจิการจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นเงนิสด จาํนวน 2,000 บาท    

การวิเคราะห์ กฎของการบนัทึกบญัชี 

ส่วนของเจา้ของลดลง คอื ค่าสาธารณูปโภค 

สนิทรพัยล์ดลง คอื เงนิสด 

ส่วนของเจา้ของลดลงบนัทกึดา้นเดบติ 

สนิทรพัยล์ดลงบนัทกึดา้นเครดติ 

 

บญัชีค่าสาธารณูปโภค 

เดบิต (Dr.) 

-2,000 (10) 

เครดิต (Cr.) 

 

 

บญัชีเงินสด 

เดบิต (Dr.) 

+100,000 (1) 

+20,000 (5) 

+5,000 (9) 

 

เครดิต (Cr.) 

-30,000 (2) 

-1,000 (4) 

-12,000 (6) 

-2,000 (8) 

-2,000 (10) 
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สรปุผลการวเิคราะหร์ายการคา้ของรา้นใจใสบรกิาร ทัง้ 10 รายการ แสดงไดด้งันี้ 

  สินทรพัย ์              =                  หน้ีสิน                   +            ส่วนของเจ้าของ 

บญัชเีงนิสด  บญัชเีจา้หนี้การคา้  บญัชทีุน 

+100,000 (1) 

+20,000 (5) 

+5,000 (9) 

 

ยอดคงเหลอื 

78,000 

-30,000 (2) 

-1,000 (4) 

-12,000 (6) 

-2,000 (8) 

 -2,000 (10) 

 

 
-12,000 (6) +15,000 (3) 

 

 

ยอดคงเหลอื 

3,000 

  
+100,000 (1) 

 

 

ยอดคงเหลอื 

100,000 

 

บญัชลีกูหนี้การคา้    บญัชถีอนใชส้่วนตวั 

+8,000 (7) 

ยอดคงเหลอื 

3,000 

-5,000 (9)     -2,000 (8) 

ยอดคงเหลอื 

2,000 

 

 

 

 

บญัชวีสัดุในการเสรมิสวย    บญัชรีายไดค้่าบรกิาร 

+15,000 (3) 

 

ยอดคงเหลอื 

15,000 

      +20,000 (5) 

+8,000 (7) 

ยอดคงเหลอื 

28,000 

 

     บญัชอุีปกรณ์เสรมิสวย   บญัชคี่าเช่า 

+30,000 (2) 

ยอดคงเหลอื 

30,000 

     -1,000 (4) 

ยอดคงเหลอื 

1,000 

 

 

 

    บญัชคี่าสาธารณูปโภค 

      -2,000 (10) 

ยอดคงเหลอื 

2,000 
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  สินทรพัย ์                      =          หน้ีสิน           +          ส่วนของเจ้าของ 

เงนิสด 

ลกูหนี้การคา้ 

วสัดุในการเสรมิสวย 

อุปกรณ์เสรมิสวย 

78,000 

3,000 

15,000 

30,000 

 

           

126,000 

 

 

 

 

 

 

= 

เจา้หนี้
การคา้ 

3,000 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

 

 

+ 

ทุน 

บวก รายไดค้่าบรกิาร 

 

หกั ถอนใชส้่วนตวั 

     ค่าเช่า 
     ค่าสาธารณูปโภค 

100,000 

28,000 

128,000 

2,000 

1,000 

2,000 

123,000 

  

จากการสรปุผลของการวเิคราะหร์ายการ จะเหน็ไดว้่าสมการบญัชทีัง้สองขา้งเท่ากนั 
แสดงว่ารายการคา้ทีบ่นัทกึดา้นเดบติ และดา้นเครดตินัน้ ถูกตอ้งตามหลกับญัชคีู่ 
 

บทสรปุ 

รายการคา้คอืเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิทีก่่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัย ์หนี้สนิ
และส่วนของเจา้ของกจิการ เมือ่มรีายการคา้เกดิขึน้ในกจิการ จะต้องทําการวเิคราะหร์ายการคา้
เหล่านัน้ก่อนว่า รายการค้าที่เกิดขึ้นมผีลกระทบต่อสินทรพัย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
เพิม่ขึน้หรอืลดลงเท่าใด โดยจะวเิคราะห์ตามสมการบญัช ี“สนิทรพัย ์= หนี้สนิ + ส่วนของ
เจา้ของ” ซึ่งไม่ว่าผลการวเิคราะห์จะเกดิการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สมการบญัชทีัง้สองขา้ง
จะต้องเท่ากนัเสมอ หลงัจากนัน้นําผลการวเิคราะห์รายการไปบนัทกึบญัชตีามหลกัการบนัทกึ
บญัช ีโดยหลกัการที่เป็นที่ยอมรบักนัโดยทัว่ไปคอื “หลกัการบญัชคีู่”  ซึ่งในทางปฏบิตัิจะใช้
เครื่องมอืที่เรยีกว่า “บญัช”ี ซึ่งแสดงในรูปตวัทีเพื่อบนัทกึการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของสนิทรพัย ์
หนี้สนิและส่วนของเจา้ของ  โดยดา้นซา้ยของบญัชเีรยีกว่า “ดา้นเดบติ” ส่วนดา้นขวาของบญัชี
เรยีกว่า “ดา้นเครดติ” กฎการบนัทกึบญัชดี้านเดบติและด้านเครดติ มดีงันี้ สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ให้
บนัทกึไวด้า้นเดบติ แต่ถา้สนิทรพัยล์ดลงใหบ้นัทกึไวด้า้นเครดติ  หนี้สนิเพิม่ขึน้ใหบ้นัทกึไวด้า้น
เครดติ แต่ถ้าหนี้สนิลดลงใหบ้นัทกึไวด้า้นเดบติ และส่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้ใหบ้นัทกึไว้ดา้น
เครดติ แต่ถา้ส่วนของเจา้ของลดลงใหบ้นัทกึไวด้า้นเดบติ 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. จากสมการบญัช ี  “สินทรพัย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจ้าของ”  จงเตมิตวัเลขทีห่ายไป 

   สินทรพัย ์    = หน้ีสิน    +   ส่วนของเจ้าของ 

ตวัอยา่ง 30,000  = 10,000  + 20,000 

 

1.   10,000  =   5,000  + …………….. 
2.   …………….. =   8,000  + 10,000 

3.   40,000  = …………….. + 32,000 

4.   35,000  =  15,000  + …………….. 
5.   19,000  = …………….. + 11,000 

6.   52,000  = …………….. + 48,000 

7.   …………….. =  15,000  +   9,000 

8.   78,000  =  16,000  + …………….. 
9.   41,000  =  18,000  + …………….. 
10.   …………….. =  21,000  +  19,000 

 

ข้อ 2. จากสมการบญัช ี  “สินทรพัย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจ้าของ”  จงเตมิตวัเลขทีห่ายไป 

   สินทรพัย ์    = หน้ีสิน    +   ส่วนของเจ้าของ 

 

1.   23,000  =   5,000  + …………….. 
2.   32,000  = …………….. + 18,000 

3.   38,000  =  16,000  + …………….. 
4.   55,000  =  15,000  + …………….. 
5.   …………….. =  11,000  +  18,000 

6.   34,000  = …………….. +   8,000 

7.   …………….. =  13,000  +   8,000 

8.   23,000  =   6,000  + …………….. 
9.   11,000  =   8,000  + …………….. 
10.   …………….. =  27,000  +  30,000 
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ข้อ 3. นายวนัรฐั ไดก่้อตัง้สาํนกังานบญัชชีื่อ สาํนกังานบญัชวีนัรฐั ขึน้เมือ่วนัที ่1 มกราคม 
25x1 โดยมรีายการคา้ในเดอืนมกราคมดงันี้ 
25x1  

ม.ค.  2   นําเงนิสดทีม่าจากทุนส่วนตวัมาลงทุนในสํานกังานบญัชจีาํนวน 50,000 บาท 

 5   ซือ้อุปกรณ์สํานกังานเป็นเงนิเชื่อ 15,000 บาท 

 6   ซือ้วสัดุสาํนกังานเป็นเงนิสด 3,000 บาท 

 9   จา่ยชําระหนี้เจา้หนี้ค่าอุปกรณ์สาํนกังานทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่5 ม.ค. 10,000 บาท 

 11  รบัเงนิสดเป็นค่าบรกิารทาํบญัช ี12,000 บาท 

 14  จา่ยค่าเช่าสาํนกังานเดอืนมกราคม 3,000 บาท  
 17  ส่งใบแจง้หนี้เพื่อเกบ็เงนิค่าบรกิารทําบญัชใีหล้กูคา้ชื่อสมจรงิ จาํนวน 8,000 บาท 

 22  นายวนัรฐันําเงนิสดไปใชส้่วนตวั 2,000 บาท 

 25  ไดร้บัเงนิจากนางสาวสมจรงิ 5,000 บาท 

 30  จา่ยเงนิเดอืนพนกังาน 6,000 บาท 

 31  มวีสัดุสาํนกังานคงเหลอืจาํนวน 500 บาท ดงันัน้ ค่าวสัดุสาํนกังานใชไ้ปจงึมี
จาํนวนเท่ากบั 2,500 บาท 

 

ให้ท า 1.ใหว้เิคราะหผ์ลกระทบของรายการคา้และยอดคงเหลอืของแต่ละรายการโดยใชห้วัขอ้
ตามตารางดงัต่อไปนี้ 
วนัที ่ รายการ สนิทรพัย ์ = หนี้สนิ  + ส่วนของเจา้ของ 

เงนิสด ลกูหนี้
การคา้ 

วสัดุ
สาํนกังาน 

อุปกรณ์
สาํนกังาน 

เจา้หนี้
การคา้ 

ทุน – นายวนัรฐั 

         

 

 2. งบกําไรขาดทุน สาํหรบังวด เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มกราคม 25x1 

 3. งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ สาํหรบังวดเดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มกราคม 
25x1 

 4. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 มกราคม 25x1 
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ข้อ 4.  เมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์25x1 นางสาวรฐัพร ไดเ้ช่ากจิการใหเ้ช่ารถยนต ์โดยใชช้ื่อว่า 
“รฐัพร บรกิาร” โดยมรีายการคา้ในเดอืนกุมภาพนัธด์งันี้ 
25x1  

ก.พ. 1   นําเงนิสดส่วนตวัมาลงทุนในกจิการ จาํนวน 600,000 บาท 

 3   จา่ยเงนิสดซือ้รถยนตเ์พื่อนํามาใหเ้ช่า 500,000 บาท 

 5   ซือ้วสัดุสาํนกังานเป็นเงนิเชื่อ 4,000 บาท 

 7   จา่ยค่าเช่าอาคารสํานกังานของเดอืนกุมภาพนัธ ์10,000 บาท 

 8   ไดร้บัเงนิสดจากการใหลู้กคา้เช่ารถยนต ์15,000 บาท 

 10  จา่ยชําระหนี้เจา้หนี้ค่าวสัดุสาํนกังาน 3,000 บาท 

 14  น.ส.รฐัพร นําเงนิสดของกจิการไปใชส้่วนตวั 2,000 บาท 

 18  ส่งใบแจง้หนี้เพื่อเกบ็เงนิค่าเช่ารถยนตจ์ากนายพงษ์เทพ 20,000 บาท 

 25  จา่ยค่าไฟฟ้า 1,000 บาท 

 26  จา่ยเงนิเดอืนพนกังาน 8,000 บาท 

 27  นายพงษ์เทพนําเงนิมาชาํระค่าเช่ารถยนตจ์าํนวน 20,000 บาท 

 28  วสัดุสาํนกังานคงเหลอือยูจ่าํนวน 1,500 บาท ดงันัน้ จงึมวีสัดุสาํนกังานทีใ่ชไ้ป
จาํนวน 2,500 บาท 

 

ให้ท า 1.ใหว้เิคราะหผ์ลกระทบของรายการคา้และยอดคงเหลอืของแต่ละรายการโดยใชห้วัขอ้
ตามตารางดงัต่อไปนี้ 
วนัที ่ รายการ สนิทรพัย ์ = หนี้สนิ  + ส่วนของเจา้ของ 

เงนิสด ลกูหนี้
การคา้ 

วสัดุ
สาํนกังาน 

รถยนต ์ เจา้หนี้
การคา้ 

ทุน – รฐัพร 

         

 

2. งบกําไรขาดทุน สาํหรบังวดเดอืน สิน้สุด วนัที ่ 28 กุมภาพนัธ ์25x1 

 3. งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ สาํหรบังวดเดอืน สิน้สุดวนัที ่28 

กุมภาพนัธ ์25x1 

 4. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์25x1 
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ข้อ 5. รา้นน้องเมยก์ารคา้ ใหบ้รกิารรบัซกัรดีเสือ้ผา้ มรีายการต่าง ๆ เกดิขึน้ 9 รายการ  ให้
วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนัซึง่มผีลกระทบต่อสมการบญัช ีและการจดัทํางบ
แสดงฐานะการเงนิ ดงันี้ 
มนีาคม 1     น้องเมยนํ์าเงนิสด  40,000 บาท ทีด่นิ 50,000 บาท มาลงทุน 

5  ซือ้วสัดุสิน้เปลอืงเป็นเงนิสด  800 บาท 

7     ซือ้อุปกรณ์สาํนกังาน เป็นเงนิเชื่อ 14,000 บาท จ่ายเงนิสดไป 4,000 บาท 

9     ซือ้วสัดุสิน้เปลอืงเป็นเงนิเชื่อ 4,500 บาท 

12    จ่ายชําระหน้ีค่าอุปกรณ์สาํนกังานทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่7 ม.ีค เป็นเงนิ  5,000 บาท 

15    ซกัผา้ใหน้้องแทนแต่น้องแทนขอคา้งชําระไวก่้อน 1,500 บาท 

19    รบัชาํระหนี้จากน้องแทนทัง้หมด 

 23    จ่ายเงนิเดอืนใหพ้นกังานเป็นเงนิสด  1,500 บาท 

 25    น้องเมยนํ์าเงนิของกจิการไปใชส้่วนตวั 1,000 บาท 

 

วนัท่ี 

 

25x1 

สินทรพัย ์ หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 

เงินสด ลูกหน้ี
การค้า 

วสัดุ
ส้ินเปลือง 

ท่ีดิน อปุกรณ์ เจ้าหน้ี
การค้า 

ทุน 

ม.ีค.1        

5        

7        

9        

12        

15        

19        

23        

25        
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ข้อ 6.  นายศริศิกัดิ ์ เปิดรา้นรบัซ่อมโทรทศัน์และวทิย ุใชช้ื่อว่า “ศริศิกัดิบ์รกิาร”  โดยมรีายการ
คา้ต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
ก.ค.  1  นายศริศิกัดิ ์นําเงนิสดมาลงทุน 70,000 บาท 

 4  ซือ้เครือ่งใชส้าํนกังานเป็นเงนิสด 10,000 บาท 

 6  ซือ้เครือ่งตกแต่ง จากรา้น สายใจ เป็นเงนิเชื่อ  8,000 บาท 

 8 รบัเงนิค่าซ่อมวทิย ุ 2,000 บาท 

 10 ซ่อมโทรทศัน์ใหน้ายปองคุณเสรจ็แต่ยงัไมไ่ดร้บัเงนิ 1,500 บาท 

 12 จา่ยเงนิชําระหน้ีใหร้า้นสายใจ จาํนวน 3,000 บาท 

 14 รบัชําระหน้ีจากนายปองคุณ ทัง้หมด 

 21 จา่ยค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์ 800  บาท 

 25 กูเ้งนิจากธนาคารกรงุศร ี 30,000 บาท 

 28 นายศริศิกัดิเ์จา้ของรา้นนําเงนิไปใชส้่วนตวั 1,000 บาท 

 31  จา่ยเงนิเดอืนใหล้กูจา้ง 5,000 บาท 

 

วนัท่ี 

 

25x1 

สินทรพัย ์ หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 

เงินสด ลูกหน้ี
การค้า 

เครือ่งใช้  
ส านักงาน 

เครือ่ง
ตกแต่ง 

เจ้าหน้ี
การค้า 

เงินกู้ ทุน 

ก.ค.1        

4        

6        

8        

10        

12        

14        

21        

25        

28        

31        
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ข้อ 7. จงวเิคราะหร์ายการต่อไปนี้ว่ามผีลกระทบต่อสนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ
อยา่งไร โดยเขยีนคาํว่า เพิม่ขึน้ หรอืลดลง ในแต่ละรายการใหถู้กตอ้ง  

รายการ สินทรพัย ์ หน้ีสิน ส่วนของ
เจ้าของ 

1. นางสาวสรุสิานําเงนิมาลงทุนจาํนวนเงนิ 10,000 บาท    

2. ซือ้เครื่องใชส้าํนกังานเป็นเงนิสด จาํนวน 5,000 บาท    

3. จ่ายค่าโทรศพัท ์เป็นเงนิสด จาํนวน 100 บาท    

4. ซือ้วสัดุสาํนกังานเป็นเงนิเชื่อจากรา้นสสีม้เป็นเงนิ 2,000 บาท    

5. นางสาวสรุสิาเบกิเงนิสดไปใชส้ว่นตวั 1,000 บาท    

6. จ่ายเงนิสดชาํระหนี้ใหร้า้นสสีม้ เป็นเงนิ 2,000 บาท    

7.ใหบ้รกิารลกูคา้แต่ลกูคา้ยงัไมไ่ดช้าํระเงนิในวนัน้ี 500 บาท    

8. ซือ้รถยนต ์ราคา 20,000 บาท  โดยจ่ายเงนิสด จาํนวน 5,000 

บาท ทีเ่หลอืออกตัว๋เงนิจ่ายให ้

   

9. รบัชาํระหนี้จากลกูหนี้ของกจิการเป็นจาํนวนเงนิ 500 บาท    

10. รบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเป็นเงนิสด 4,000 บาท    

  

ข้อ 8. จงวเิคราะหร์ายการต่อไปนี้ว่ามผีลกระทบต่อสนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ
อยา่งไร โดยเขยีนคาํว่า เพิม่ขึน้ หรอืลดลง ในแต่ละรายการใหถู้กตอ้ง  

รายการ สินทรพัย ์ หน้ีสิน ส่วนของ
เจ้าของ 

1. นายมานะนําเงนิสดมาลงทุนในกจิการ    

2. จ่ายค่าน้ําค่าไฟ    

3.ซือ้เครื่องตกแต่งเป็นเงนิสด    

4. ซือ้รถยนตเ์ป็นเงนิเชื่อ 1 คนั    

5.นายมานะถอนเงนิสดไปใชส้ว่นตวั    

6. สง่บลิเกบ็เงนิเป็นค่าบรกิารจากลกูคา้แต่ยงัมไิดร้บัเงนิ    

7. นําเงนิฝากธนาคาร    

8. จ่ายเชค็ชาํระหนี้แก่เจา้หนี้    

9. จ่ายเงนิเดอืนดว้ยเชค็    

10. กูเ้งนิจากธนาคาร    

11. ออกตัว๋เงนิจ่ายเพื่อชาํระหนี้    

12. รบัเชค็เงนิสดจากลกูหนี้เป็นการชาํระหนี้    

13. จ่ายชาํระหนี้ดว้ยเชค็ลงวนัทีล่่วงหน้า    

14. มคี่าเช่าของเดอืนมกราคมคา้งจ่ายจาํนวนหนึ่ง    
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ข้อ 9. จงวเิคราะหร์ายการต่อไปนี้ว่ามผีลกระทบต่อสนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ
อยา่งไร โดยเขยีนคาํว่า เพิม่ขึน้ หรอืลดลง ในแต่ละรายการใหถู้กตอ้ง  
 

รายการ สินทรพัย ์ หน้ีสิน ส่วนของ
เจ้าของ 

1. นายสขุใจนําเงนิมาลงทุนเปิดรา้นซ่อมเครื่องไฟฟ้า    

2. จ่ายค่าเช่าดว้ยเชค็    

3. จ่ายค่าโทรศพัท ์    

4. ซือ้เครื่องมอืในการซ่อมเป็นเงนิสด    

5. รบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารซ่อมเครื่องไฟฟ้าดว้ยตัว๋
สญัญาใชเ้งนิ 

   

6. ซือ้รถยนตเ์ป็นเงนิเชื่อ 1 คนั    

7. เจา้ของกจิการถอนเงนิไปใชส้ว่นตวั    

8. กูเ้งนิจากธนาคาร    

9. สง่บลิไปเรยีกเกบ็เงนิจากลกูคา้เป็นค่าบรกิารซ่อมเครื่อง
ไฟฟ้ายงัไม่ไดร้บัเงนิ 

   

10. จ่ายเงนิชาํระหนี้ค่ารถยนต ์    

11. ซือ้พนัธบตัรรฐับาล    

12. รบัชาํระหนี้จากลกูหนี้การคา้    

13. นําเงนิสดฝากเขา้ธนาคาร    

14. จ่ายเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังาน    

15. ออกตัว๋จ่ายเพื่อเป็นการชาํระหนี้    
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ข้อ 10. นายปญัญาไดเ้ปิดสาํนกังานจดัหางาน โดยรบัเป็นนายหน้าในการจดัหางานใหก้บัคนที่
ไมม่งีานทาํ  รายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์ 25x1 มดีงัต่อไปนี้  ใหท้่าน
วเิคราะหร์ายการคา้โดยระบุจาํนวนเงนิทีท่ําให ้ สนิทรพัย ์ หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้
หรอืลดลง 

วนัท่ี รายการค้า สินทรพัย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 

เพ่ิมขึน้ ลดลง เพ่ิมขึน้ ลดลง เพ่ิมขึน้ ลดลง 

1 นายปญัญานําเงนิสดมาลงทุน 
30,000 บาท 

      

4 ซือ้ชุดรบัแขกเป็นเงนิเชื่อ 8,000 

บาท 

      

6 จ่ายค่าเช่าสาํนกังาน 12,000 

บาท 

      

8 ซือ้อุปกรณ์สาํนกังานเป็นเงนิสด  
15,000 บาท 

      

11 รบัเงนิสดเป็นรายไดค้่านายหน้า
จดัหางาน 3,000 บาท 

      

12 จ่ายชาํระหนี้ 6,000 บาท       

14 จ่ายเงนิเดอืน 4,000 บาท       

16  สง่บลิไปเรยีกเกบ็เงนิค่า
นายหน้าจดัหางาน ยงัไม่ไดร้บั
เงนิ 4,000 บาท 

      

20  รบัชาํระหนี้ 3,000 บาท       

24 จ่ายค่าโฆษณา 1,500 บาท       

25 นายปญัญาถอนเงนิไปใชส้ว่นตวั 
500 บาท 
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ข้อ 11.  จากรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในเดอืนมกราคม 25x1 ของรา้นกานดาซกัรดี ใหว้เิคราะห์
รายการคา้โดยระบุจาํนวนเงนิ และชื่อบญัชทีีท่ําใหส้นิทรพัย ์ หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ 
เพิม่ขึน้หรอืลดลง 
วนัท่ี รายการค้า สินทรพัย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 

เพ่ิมขึน้ ลดลง เพ่ิมขึน้ ลดลง เพ่ิมขึน้ ลดลง 

1 นางสาวกานดานําเงนิสดมา
ลงทุน 90,000 บาท 

      

3 ซือ้อุปกรณ์ซกัรดีเป็นเงนิเชื่อ
จากรา้นทองใบ 35,000 บาท 

      

5 นําเงนิสดไปเปิดบญัชเีงนิฝาก
กระแสรายวนัทีธ่นาคารไทย
นิยม 60,000 บาท 

      

6 ซือ้อุปกรณ์สาํนกังาน โดยจ่าย
เป็นเงนิสด 15,000 บาท 

 

      

7 ใหบ้รกิารซกัรดีแก่ลกูคา้ไดเ้งนิ
สด 19,000 บาท 

      

10 จ่ายค่าเช่ารา้น 5,000 บาท       

11 ซือ้วสัดุในการซกัรดี 1,500 จ่าย
เป็นเงนิสด 

      

13 จ่ายชาํระหนี้รา้นทองใบ 15,000 

บาท ดว้ยเชค็ 

      

15 ถอนเงนิฝากจากธนาคาร 
16,000 บาท 

      

18 คดิค่าบรกิารจากลกูคา้ 9,000 

บาท แต่ยงัไม่ไดร้บัเงนิ 

      

20 จ่ายเงนิเดอืนพนกังาน 10,000 

บาท เป็นเงนิสด 

      

25 รบัชาํระหนี้จากลกูคา้เป็นเงนิสด 
4,000 บาท 

      

28 นางสาวกานดาถอนเงนิสดไปใช้
สว่นตวั 11,000 บาท 

      

30 จ่ายค่าสาธารณูปโภค 2,000 

บาท 
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ข้อ 12.  จากรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในเดอืนกรกฎาคม 25x1 ของรา้นพนิิจอนิเตอรเ์นต ให้
วเิคราะหร์ายการคา้โดยระบุจาํนวนเงนิ และชื่อบญัชทีีท่าํใหส้นิทรพัย ์ หนี้สนิ และส่วนของ
เจา้ของ เพิม่ขึน้หรอืลดลง 

วนัท่ี รายการค้า สินทรพัย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 

เพ่ิมขึน้ ลดลง เพ่ิมขึน้ ลดลง เพ่ิมขึน้ ลดลง 

1 นายพนิิจนําเงนิสดมาลงทุน 
50,000 บาท 

      

3 ซือ้อุปกรณ์เป็นเงนิเชื่อ 20,000 

บาท 

      

5 จ่ายค่าเช่ารา้น 5,000 บาท       

8 นําเงนิสดไปฝากธนาคาร 
10,000 บาท 

      

10 จ่ายชาํระหนี้ค่าอุปกรณ์ 5,000 

บาท เป็นเชค็ 

      

12 กูเ้งนิจากธนาคารกรุงเทพ 
30,000 บาท 

      

15 นายพนิิจนําเงนิของรา้นไปใช้
จ่ายสว่นตวั 3,000 บาท 

      

16 ซือ้อุปกรณ์เป็นเงนิสด 10,000 

บาท 

      

18 จ่ายค่าน้ําค่าไฟ 6,000 บาท       

21 รบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
15,000 บาทเป็นเงนิสด 

      

24 จ่ายชาํระหนี้เงนิกูธ้นาคาร 
5,000 บาท 

      

26 สง่บลิไปเกบ็เงนิค่าบรกิารจาก
ลกูคา้ยงัไม่ไดร้บัเงนิ 6,000 

บาท 

      

29 รบัชาํระหนี้จากลกูคา้ 6,000 

บาท 

      

30 จ่ายเงนิเดอืนพนกังาน 3,000 

บาท 
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ข้อ 13.  นางสาวทพิวรรณ์ ได้เปิดรา้นเสรมิสวย ชื่อว่า ทพิวรรณ์บวิตี้  โดยในระหว่างเดอืน
สงิหาคม 25x1  มรีายการค้าต่าง ๆ เกดิขึน้ดงันี้   ให้แสดงผลการวเิคราะห์รายการค้าโดยระบุ
ชนิดของรายการทีท่าํใหส้นิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้หรอืลดลง และนํารายการ
ไปบนัทกึบญัชใีหถู้กตอ้ง   

วนัท่ี รายการค้า สินทรพัย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ การบนัทึกบญัชี 

เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เดบิต เครดิต 

1 นําเงนิมาลงทุน 120,000 
บาท 

        

3 ซื้ออุปกรณ์เสรมิสวยเป็น
เงนิเชือ่ 8,000 บาท 

        

4 นําเงนิฝากธนาคาร 2,000 
บาท 

        

7 จ่ายค่าเช่ารา้น 1,500บาท         

8 จ่ายเงนิซื้อชุดรบัแขก 
7,000 บาท 

        

9 ไดร้บัเงนิสดเป็นค่าเสรมิ
สวย5,000 บาท 

        

10 จ่ายเชค็ชาํระหนี้ค่า
อุปกรณ์เสรมิสวย 3,000 
บาท 

        

12 นําเงนิไปซื้อหลกัทรพัยใ์น
ความตอ้งการของตลาด 
6,000  

        

15 ส่งบลิไปเกบ็เงนิค่าเสรมิ
สวยจากลกูคา้แต่ยงัไมไ่ด้
รบัเงนิ 25,000 บาท 

        

18 จ่ายค่าน้ํา ค่าไฟ 800 บาท         

20 กูเ้งนิจากธนาคาร 50,000 
บาท 

        

22 รบัเชค็จากลกูหนี้เมอืวนัที ่
15 และนําฝากธนาคาร
ทนัท ี

        

25 จ่ายเงนิเดอืนพนกังาน 
7,500 บาท 

        

28 นางสาวทพิวรรณ์นํา
อุปกรณ์เสรมิสวยมาลงทุน
เพิม่ 12,000 บาท 
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ข้อ 14.  นายสมศกัดิ ์ได้เปิดรา้นรบัซ่อมรถจกัรยานยนต์ เมื่อ 1 มกราคม 25x1 มรีายการค้า
ต่าง ๆ ดงันี้   ให้แสดงผลการวเิคราะห์รายการค้าโดยระบุชนิดของรายการที่ทําให้สนิทรพัย ์
หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้หรอืลดลง และนํารายการไปบนัทกึบญัชใีหถู้กตอ้ง  

 

วนัท่ี รายการค้า สินทรพัย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ การบนัทึกบญัชี 

เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เดบิต เครดิต 

1 นายสมศกัดินํ์าเงนิสดมา
ลงทุน 60,000 บาท 

        

3 จ่ายค่าเช่ารา้น  8,000 
บาท 

        

4 กูเ้งนิจากธนาคาร 20,000 
บาท 

        

5 นายสมศกัดินํ์าอุปกรณ์ใน
การซ่อมรถมาลงทุน 
10,000 บาท 

        

6 ซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมรถ
เป็นเงนิเชือ่ 20,000 บาท 

        

7 รบัเงนิสดเป็นค่าบรกิาร
ซ่อมรถ 15,000 บาท 

        

9 จ่ายเงนิซื้อเครือ่งตกแต่ง
รา้น 12,000 บาท 

        

11 นําเงนิฝากธนาคาร  
35,000 บาท 

        

13 คดิค่าซ่อมรถจากลกูคา้ 
8,000 บาท ลกูคา้ขอคา้ง
ไวก้่อน 

        

15 นายสมศกัดินํ์าเงนิไปใช้
ส่วนตวั 5,000 บาท 

        

18 ถอนเงนิฝากจากธนาคาร 
10,000 บาท 

        

20 รบัชาํระหนี้จากลกูคา้ที่
คา้งไวเ้มือ่วนัที ่13 

        

23 จ่ายชาํระหนี้ค่าอุปกรณ์ใน
การซ่อมรถทีซ่ื้อมาเมือ่
วนัที ่6 จาํนวน 5,000 
บาท 

        

25 ออกตัว๋เงนิจ่ายเพือ่ชาํระ
หนี้ค่าอุปกรณ์ในการซ่อม
รถทเีหลอื 
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ข้อ 15.   น.ส มาลยั ไดเ้ปิดรา้นบรกิารเสรมิสวย ชื่อว่า “มาลยั” โดยเริม่ดาํเนินการตัง้แต่เดอืน 
มนีาคม  25x1 เป็นตน้ไป ซึง่มรีายการคา้เกดิขึน้ในเดอืนมนีาคม ดงัต่อไปนี้ 
ม.ีค.     1 น.ส มาลยั นําอุปกรณ์เสรมิสวยมาลงทุน 42,500 บาท 

3        กูเ้งนิจากธนาคาร 100,000 บาท เป็นเงนิกู้ระยะยาว และธนาคารไดโ้อนเงนิ 

          เขา้บญัชเีงนิฝากให้ 
 6       จ่ายเงนิสดเพื่อซือ้วสัดุในการเสรมิสวย 9,000 บาท 

10 จา่ยค่าเช่าบา้น 2,500 บาท ดว้ยเชค็ 

11 ซือ้เครือ่งตกแต่งเป็นเงนิเชื่อ 15,000 บาท 

18 รบัเงนิเป็นค่าบรกิารเสรมิสวย 2,100 บาท 

19 จา่ยเงนิเดอืนใหแ้ก่พนกังานเสรมิสวย 3 คน ๆ ละ 1,000 บาท โดยผ่าน
ธนาคาร 

25 จา่ยเงนิชําระหน้ีค่าเครือ่งตกแต่ง 5,000 บาท ดว้ยเชค็ 

30 น.ส มาลยั นําเงนิสดไปใชส้่วนตวั 10,000 บาท โดยถอนจากบญัชธีนาคาร 

ให้ท า  จงวเิคราะหร์ายการคา้ โดยระบุจาํนวนเงนิและชื่อบญัช ี ทีท่ําใหส้นิทรพัย ์ หนี้สนิและ
ส่วนของเจา้ของ เพิม่ขึน้ หรอืลดลง และนํารายการไปบนัทกึบญัช ี(โดยจดัทําตามแบบฟอรม์ใน
ขอ้ 13) 

 

ข้อ 16.  นายสมบตัไิดเ้ปิดอู่ซ่อมรถยนตช์ื่อว่า “สมบตักิารช่าง” โดยเริม่ดําเนินกจิการตัง้แต่วนัที ่
1 มถุินายน 25x1 เป็นตน้ไป ซึง่ผลการดาํเนินงานในเดอืนแรก มรีายการคา้ต่าง ๆ เกดิขึน้ดงันี้   
ม.ิย      1 นายสมบตันํิาเงนิสด 80,000 บาท เครือ่งมอืเครือ่งใช ้20,000 บาท และ 
                     รถยนต ์1 คนั มลูค่า 320,000 บาทมาลงทุน 

3 ซือ้อะไหล่ สพี่นรถยนตอ์ื่น ๆ รวมทัง้สิน้ 45,000 บาท เป็นเงนิสด (วสัดุในการ
ซ่อม) 

4 จา่ยค่าเช่าอู่ 3,000 บาท 

10 ส่งบลิไปเกบ็เงนิค่าบรกิารซ่อมรถยนต ์30,000 บาท ไดร้บัเงนิมาเพยีง 10,000 
บาท ทีเ่หลอืลกูคา้ขอคา้งไวก่้อน 

16 รบัเงนิค่าบรกิารซ่อมรถยนตจ์ากลกูหนี้ 10,000 บาท เป็นเชค็ลงวนัที ่15 ก.ค 
25x1 

17 จา่ยค่าโฆษณา 2,000 บาท และค่าพาหนะ 500 บาท 

18 ซือ้เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการซ่อมเพิม่เตมิ 60,000 บาท โดยออกตัว๋สญัญาใช้
เงนิใหไ้ป 
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19 นายสมบตันํิาเงนิสดไปจา่ยเป็นค่าเล่าเรยีนใหบุ้ตรจาํนวน 6,000 บาท 

22 จา่ยเงนิเดอืนใหแ้ก่ช่างซ่อม 2 คน ๆ ละ 2,000 บาท 

24 รบัเงนิสดเป็นค่าบรกิารซ่อมรถยนต ์35,000 บาท 

ให้ท า  จงวเิคราะหร์ายการคา้ โดยระบุจาํนวนเงนิและชื่อบญัช ี ทีท่ําใหส้นิทรพัย ์ หนี้สนิและ
ส่วนของเจา้ของ เพิม่ขึน้ หรอืลดลง และนํารายการไปบนัทกึบญัช ี(โดยจดัทําตามแบบฟอรม์ใน
ขอ้ 13) 

 

ข้อ 17.  จากรายการต่อไปนี้ ใหบ้นัทกึบญัชตีามตวัอยา่ง 

ตวัอย่าง ซือ้ทีด่นิเป็นเงนิสด 50,000 บาท 

   บญัชทีีด่นิ                      บญัชเีงนิสด 

                  50,000                                                                              50,000 

 

1)   ซือ้อุปกรณ์สํานกังานเป็นเงนิสด  10,000 บาท 

                          

                   

 

2)   ซือ้วสัดุสาํนกังานเป็นเงนิเชื่อ   1,000 บาท 

                          

                   

 

3)   ส่งบลิไปเกบ็เงนิค่าใหบ้รกิารแก่ลกูคา้    8,000 บาท  ยงัไมไ่ดร้บัชาํระเงนิ 

                          

                   

 

4)   จา่ยค่าไฟฟ้าเป็นเงนิสด   1,000 บาท 

                          

       

             

5)   จา่ยชาํระหนี้ใหแ้ก่เจา้หนี้เป็นเงนิสด   1,000 บาท 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  4 

การบนัทึกรายการค้าในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท 

และงบทดลอง 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1.  กระบวนการบนัทกึรายการ 

2.  ผงับญัช ี

3.  สมดุรายวนั 

4.  การบนัทกึรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

5.  รายการเปิดบญัช ี

6.  สมดุรายวนัขัน้ปลายหรอืบญัชแียกประเภท 

7.  รปูแบบของบญัชแียกประเภท 

8.  การผ่านบญัชจีากสมดุรายวนัขัน้ตน้ไปบญัชแียกประเภท 

9.  การหายอดคงเหลอืในสมดุบญัชแียกประเภทดว้ยดนิสอ 

10. การจดัท างบทดลอง 

11. บทสรปุ 

12. แบบฝึกหดั 

 

วตัถปุระสงค ์เชิงพฤติกรรม 

1.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายกระบวนการจดบนัทกึรายการได ้

2.  ผูเ้รยีนสามารถจดัท าผงับญัชไีด้ 
3.  ผูเ้รยีนสามารถบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปได้ 
4.  ผูเ้รยีนสามารถผ่านรายการจากสมดุรายวนัไปบญัชแียกประเภทได้ 
5.  ผูเ้รยีนสามารถจดัท างบทดลองได ้

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนื้อหา 

2.  ถามตอบในชัน้เรยีน 

3.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์นเรือ่งผงับญัช ี
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          4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป บญัชแียก
ประเภทและงบทดลอง 

2.  ชุดการสอน PowerPoint  

3.  แหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

4.  แหล่งความรูจ้ากวารสารและหนงัสอืพมิพต่์าง ๆ 

 

การวดัผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4.  ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  4  
การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท                

และงบทดลอง 

 

 รายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในธุรกจิ ผูท้ าบญัชตี้องท าการวเิคราะหร์ายการคา้ตามสมการบญัช ี
รวมไปถึงการบนัทึกบญัชตีามหลกับญัชคีู่ เพื่อน าผลที่ได้มาจัดท างบก าไรขาดทุน งบแสดง
ฐานะการเงนิ ส่วนในบทนี้จะกล่าวถงึ การจดัท าผงับญัช ีการน ารายการค้ามาบนัทกึในสมุด
บญัชขีัน้ตน้ และการผ่านรายการไปยงัสมดุบญัชขีัน้ปลาย รวมไปถงึการจดัท างบทดลอง 

 

กระบวนการบนัทึกรายการ 

 กระบวนการบันทึกรายการของกิจการจะเริ่มต้นจากเหตุการณ์ทางธุรกิจ ซึ่งจะมี
เอกสารทางธุรกจิเป็นหลกัฐานทีแ่สดงการเกดิขึน้ของรายการนัน้ ซึง่อาจจะเป็นเอกสารที่กจิการ
ไดร้บัมาจากบุคคลภายนอก เช่น ใบเสรจ็รบัเงนิทีไ่ดร้บัเมื่อกจิการจ่ายเงนิสดใหบุ้คคลภายนอก
หรือเป็นเอกสารที่กิจการจัดท าขึ้นเอง เช่น ส าเนาใบเสร็จรับเงินที่กิจการเป็นผู้ออกให้
บุคคลภายนอกเมื่อมกีารไดร้บัเงนิสด เมื่อไดร้บัเอกสารเหล่านี้มานักบญัชจีะน ามาพจิารณา ว่า
มผีลกระทบต่อสมการบญัชอีย่างไร แล้วน าผลกระทบนัน้บนัทกึในลงในสมุดบญัชขีัน้ต้น เช่น 
สมุดรายวันทัว่ไป แล้วผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีขัน้ปลายหรือสมุดบัญชีแยกประเภท 
หลงัจากนัน้ท าการสรุปยอดคงเหลอืของแต่ละบญัชนี าไปจดัท างบทดลอง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของการจดบนัทกึบญัชวี่าเป็นไปตามหลกับญัชคีู่หรอืไม่   
 กระบวนการจดบนัทกึรายการสามารถสรปุไดต้ามภาพที ่4.1 ดงันี้ 

                

 

ภาพที ่4.1 กระบวนการบนัทกึรายการบญัช ี

สมุดรายวันขัน้ต้น 

สมุดรายวันขัน้ปลาย
หรือ บัญชีแยกประเภท 

งบทดลอง 
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ผงับญัชี (Chart of accounts) 

 ผงับญัช ี คอื แผนผงัทีแ่สดงรายละเอยีดของชื่อบญัชแีละเลขทีบ่ญัชทีัง้หมดทีก่จิการใช้
ในการบนัทกึบญัช ี โดยจะมกีารออกแบบไวใ้นการวางระบบบญัชขีองกจิการเมื่อเริม่ก่อตัง้
กจิการ ซึง่ผงับญัชขีองแต่และกจิการจะมคีวามแตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัลกัษณะการด าเนินงาน
ของแต่ละกจิการนัน้ ๆ เช่น กจิการใหบ้รกิาร กจิการซือ้มาขายไป หรอื เป็นธุรกจิเจา้ของคน
เดยีว หา้งหุน้ส่วน หรอืบรษิทัจ ากดั  
 การออกแบบผงับญัชไีม่มกีฎเกณฑท์ีแ่น่นอน ขึน้อยูก่บัความตอ้งการและความ
เหมาะสมในการน าไปใชป้ระโยชน์ การก าหนดเลขทีบ่ญัชอีาจจะใช ้ 2 หรอื 3 จ านวนตวัอกัษร 
หรอืมากกว่า หรอืบางกจิการอาจใชต้วัเลขประกอบกบัตวัอกัษรกไ็ด ้ แต่ทีน่ิยมใชก้นัโดยทัว่ไป
นัน้จะก าหนดใหต้วัเลขตวัแรก แสดงถงึประเภทของบญัช ีดงันี้ 
 บญัชแียกประเภท สนิทรพัย ์  ก าหนดใหต้วัแรกเป็นเลข  1 

บญัชแียกประเภท หนี้สนิ   ก าหนดใหต้วัแรกเป็นเลข  2 

 บญัชแียกประเภท ส่วนของเจา้ของ  ก าหนดใหต้วัแรกเป็นเลข  3 

 บญัชแียกประเภท รายได ้   ก าหนดใหต้วัแรกเป็นเลข  4 

 บญัชแียกประเภท ค่าใชจ้า่ย  ก าหนดใหต้วัแรกเป็นเลข  5 

  

 เมื่อตวัเลขในหลกัแรกแสดงถงึประเภทของบญัชแีล้ว ตวัเลขในหลกัที่สอง หลกัทีส่าม 
อาจแสดงชนิดของบญัชีว่าเป็นสินทรพัย์ประเภทใด หรอืล าดับที่เท่าไหร่ ดังแสดงได้ตาม
ตวัอยา่งที ่4.1   และตวัอยา่งที ่4.2  ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 4.1 แสดงวธิกีารก าหนดเลขทีบ่ญัช ีกรณใีชเ้ลข 2 หลกั 

หลกัที ่1 หมายถงึ  ประเภทของบญัช ี

  โดยก าหนดให ้ 1  หมายถงึ สนิทรพัย ์

    2  หมายถงึ หนี้สนิ 

    3  หมายถงึ ส่วนของเจา้ของ 

    4  หมายถงึ รายได ้

    5  หมายถงึ ค่าใชจ้า่ย 

 

   หลกัที ่2 หมายถงึ   ล าดบัทีข่องบญัชแียกประเภทนัน้ 

  

      X       X 
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จากวธิกีารขา้งตน้สามารถจดัท าผงับญัช ีกรณใีชเ้ลข 2 จ านวนตวัอกัษร ไดด้งันี้ 
เลขท่ีบญัชี ประเภท ช่ือบญัชี 

10  สนิทรพัย ์

 11   เงนิสด 

 12   เงนิฝากธนาคาร 

 13   ลกูหนี้การคา้ 

 14   วสัดุส านกังาน 

 15   ค่าใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 

 16   ทีด่นิ 

 17   อาคาร 

 18   อุปกรณ์ส านกังาน 

20  หนี้สนิ   

 21   เจา้หนี้การคา้ 

 22   ตัว๋เงนิจา่ย 

 23   ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 

 24   เงนิกู ้
30  ส่วนของเจา้ของ 

 31   ทุน 

 32   ถอนใชส้่วนตวั 

 33   ก าไรขาดทุน 

40  รายได ้

 41   รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

 42   รายไดอ้ื่น 

50  ค่าใชจ้า่ย 

 51   ค่าเช่า 

 52   ค่าโฆษณา 

 53   เงนิเดอืน 

 54   ค่าสาธารณูปโภค 

 55   ค่าเบีย้ประกนั 

 56   ค่านายหน้า 
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ตวัอย่างท่ี 4.2  แสดงวธิกีารก าหนดเลขทีบ่ญัช ีกรณใีชเ้ลข 3 จ านวนตวัอกัษร 

  

หลกัที ่1 หมายถงึ  ประเภทของบญัช ี

  โดยก าหนดให ้ 1  หมายถงึ สนิทรพัย ์

    2  หมายถงึ หนี้สนิ 

    3  หมายถงึ ส่วนของเจา้ของ 

    4  หมายถงึ รายได ้

    5  หมายถงึ ค่าใชจ้า่ย 

 

     หลกัที ่2-3 หมายถงึ   ล าดบัทีข่องบญัชแียกประเภทนัน้ 

 

  

      X       X         X 

 

จากวธิกีารขา้งตน้สามารถจดัท าผงับญัช ีกรณใีชเ้ลข 2 หลกั ไดด้งันี้ 
เลขท่ีบญัชี ประเภท ช่ือบญัชี 

100  สนิทรพัย ์

 101   เงนิสด 

 102   เงนิฝากธนาคาร 

 103   ลกูหนี้การคา้ 

 104   วสัดุส านกังาน 

 105   ค่าใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 

 106   ทีด่นิ 

 107   อาคาร 

 108   อุปกรณ์ส านกังาน 

200  หนี้สนิ   

 201   เจา้หนี้การคา้ 

 202   ตัว๋เงนิจา่ย 

 203   ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 

 204   เงนิกู ้
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300  ส่วนของเจา้ของ 

 301   ทุน 

 302   ถอนใชส้่วนตวั 

 303   ก าไรขาดทุน 

400  รายได ้

 401   รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

 402   รายไดอ้ื่น 

500  ค่าใชจ้า่ย 

 501   ค่าเช่า 

 502   ค่าโฆษณา 

 503   เงนิเดอืน 

 504   ค่าสาธารณูปโภค 

 505   ค่าเบีย้ประกนั 

 506   ค่านายหน้า 

 

สมดุรายวนั (Journal)  
 สมุดรายวัน คือ สมุดบันทึกรายการขัน้ต้นที่ใช้ในการบนัทึกรายการที่เกิดขึ้นเรียง
ตามล าดบัก่อน-หลงั ตามหลกัการบญัชคีู่ โดยสมุดรายวนัขัน้ต้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 
(ผกาพรรณ  พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2554 : 2-15) 

 

 1.  สมดุรายวนัเฉพาะ (Special journal) 

     สมุดรายวนัเฉพาะ คอื สมุดบนัทกึรายการขัน้ต้นที่ใช้บนัทกึรายการค้าประเภทใด
ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ซึง่จะใชใ้นกรณีทีก่จิการมรีายการคา้ทีเ่กดิขึน้ซ ้ากนับ่อยครัง้ เช่น การ
ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ หรอืการขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ  ซึง่มสีมดุบญัชต่ีาง ๆ ดงันี้ 
      1.1  สมดุรายวนัซือ้ (Purchases journal) ใชบ้นัทกึเฉพาะรายการซือ้สนิคา้เป็นเงนิ
เชื่อ 

      1.2  สมดุรายวนัขาย (Sales journal) ใชบ้นัทกึเฉพาะรายการขายสนิคา้เป็นเงนิ
เชื่อ 

      1.3  สมดุรายวนัเงนิสดรบั (Cash receipts journal) ใชบ้นัทกึรายการรบัเงนิสด 
และการน าเงนิฝากธนาคาร 
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      1.4  สมดุรายวนัเงนิสดจา่ย (Cash disbursements journal) ใชบ้นัทกึรายการ
จา่ยเงนิสด และการถอนเงนิฝากจากธนาคาร 

 

 2.  สมดุรายวนัทัว่ไป (General journal)  

      สมดุรายวนัทัว่ไป คอื สมุดบนัทกึรายการขัน้ต้น ทีใ่ชบ้นัทกึรายการคา้ทีไ่ม่สามารถ
บนัทกึในสมดุรายวนัเฉพาะเล่มใดได ้ 

 

 การบนัทกึรายการคา้ในบทนี้ จะอธบิายเฉพาะการใชส้มดุรายวนัทัว่ไปเพยีงเล่มเดยีว 
ส่วนสมดุรายวนัเฉพาะเล่มอื่น ๆ จะไดอ้ธบิายในบทต่อไป 

 

การบนัทึกรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป  
 สมดุรายวนัทัว่ไป (General journal) เป็นสมดุรายวนัขัน้ตน้ทีใ่ชบ้นัทกึรายการคา้ที่
เกดิขึน้ในแต่ละวนั โดยการบนัทกึบญัชจีะเริม่ตน้ดว้ยการวเิคราะหร์ายการคา้แต่ละรายการทีม่ ี
ผลกระทบต่อการสมการบญัช ี แลว้น ามาบนัทกึตามหลกัการบญัชคีู่ คอื บนัทกึทางดา้นเดบติ
และดา้นเครดติ ดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ท่ากนั ซึง่มวีธิกีารบนัทกึดงัต่อไปนี้ 
 

 1. แบบฟอรม์ของสมดุรายวนัทัว่ไป 

 

                                  สมดุรายวนัทัว่ไป   (General journal)                         หน้า.... 
วนั เดอืน 

ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
        

        

        

        

 ¤      

  

 แบบฟอรม์ของสมดุรายวนัทัว่ไป มคีวามหมายดงันี้ 
 1.  ดา้นบนของแบบฟอรม์เขยีนชื่อของ “สมดุรายวนัทัว่ไป”  และมมุดา้นขวาของ
แบบฟอรม์ใชใ้ส่เลขหน้าของสมดุรายวนัทัว่ไป 
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 2.  ช่องต่าง ๆ ในแบบฟอรม์สมดุรายวนัทัว่ไป ใชบ้นัทกึดงันี้ 
     ช่องที ่1 คอื ช่อง “วนั เดอืน ปี” เป็นช่องส าหรบัแสดง วนั เดอืน ปี ทีบ่นัทกึรายการ 

โดยประกอบดว้ย 2 ช่องยอ่ย ช่องแรกใชใ้ส่ พ.ศ. และ เดอืน ส่วนช่องที ่2 ใชใ้ส่วนัที ่
     ช่องที ่ 2 คอื ช่อง “รายการ” เป็นช่องส าหรบัเขยีนชื่อบญัชทีีบ่นัทกึดา้นเดบติและ

ดา้นเครดติ พรอ้มทัง้เขยีนอธบิายรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ 

     ช่องที ่ 3 คอื ช่อง “เลขทีบ่ญัช”ี เป็นช่องส าหรบัใส่เลขทีบ่ญัชขีองบญัชเีมือ่มกีาร
ผ่านรายการคา้จากสมดุรายวนัทัว่ไป ไปยงับญัชแียกประเภท  

     ช่องที ่ 4 คอื ช่อง “เดบติ” เป็นช่องส าหรบัใส่ตวัเลขจ านวนเงนิทีต่อ้งการบนัทกึ
บญัชดีา้นเดบติ โดยประกอบดว้ย 2 ช่องยอ่ย ช่องแรกใชใ้ส่จ านวนเงนิเป็นบาท ส่วนช่องที่สอง 

ใชใ้ส่จ านวนเงนิเป็นสตางค ์

     ช่องที ่ 5 คอื ช่อง “เครดติ” เป็นช่องส าหรบัใส่ตวัเลขจ านวนเงนิทีต่อ้งการบนัทกึ
บญัชดีา้นเครดติ โดยประกอบดว้ย 2 ช่องยอ่ย ช่องแรกใชใ้ส่จ านวนเงนิเป็นบาท ส่วนช่องทีส่อง
ใชใ้ส่จ านวนเงนิเป็นหลกัสตางค์ 

 

 2.  วิธีการบนัทึกรายการค้าในสมดุรายวนัทัว่ไป 

               วธิกีารบนัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไป มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
      2.1  วเิคราะหร์ายการคา้ทีจ่ะบนัทกึบญัช ี ว่าจะเดบติบญัชอีะไร จ านวนเงนิเท่าใด 
และเครดติบญัชอีะไร จ านวนเงนิเท่าใด พรอ้มทัง้ตรวจสอบว่าจ านวนเงนิทีจ่ะบนัทกึทางดา้น  
เดบติและดา้นเครดติจ านวนเงนิจะตอ้งเท่ากนั 

     2.2   บนัทกึ ช่องวนั เดอืน ปี โดยจะเขยีนปี พ.ศ. ไวต้อนบนสุดของช่อง ในแต่ละ
หน้าของสมดุรายวนัทัว่ไปเพยีงครัง้เดยีวและไมต่อ้งเขยีนทุกครัง้จนกว่าจะขึน้หน้าใหม ่ บรรทดั
ต่อมาใหเ้ขยีนเดอืนและวนัที ่การเขยีนเดอืนอาจจะเขยีนเป็นตวัยอ่กไ็ด ้และไมต่อ้งเขยีนทุกครัง้
จนกว่าจะขึน้หน้าบญัชใีหม่หรอืเดอืนใหม ่ ส่วนวนัทีใ่หเ้ขยีนทุกวนัทีม่รีายการคา้เกดิขึน้ เวน้แต่
รายการคา้นัน้เกดิขึน้ในวนัเดยีวกนัไมต่อ้งเขยีนวนัทีซ่ ้า 

      2.3   บนัทกึ ช่องรายการ โดยเขยีนชื่อบญัชทีีจ่ะบนัทกึรายการทางดา้นเดบติก่อน
เสมอ และเขยีนชดิเสน้ช่องวนัที ่พรอ้มทัง้เขยีนจ านวนเงนิไวใ้นบรรทดัเดยีวกนัในช่องเดบติ ถา้
มบีญัชทีีต่อ้งบนัทกึดา้นเดบติมากกว่า 1 บญัช ี ใหเ้ขยีนเช่นเดยีวกนัโดยเขยีนเรยีงล าดบัใน
บรรทดัต่อมา 

     เมือ่บนัทกึรายการทางดา้นเดบติครบทุกบญัชแีลว้ ใหเ้ขยีนชื่อบญัชทีีจ่ะ
บนัทกึรายการทางดา้นเครดติในบรรทดัต่อมา โดยการเขยีนเยือ้งไปขวา ห่างจากเสน้ช่องวนัที่
ประมาณ 1 นิ้ว พรอ้มทัง้เขยีนจ านวนเงนิไวใ้นบรรทดัเดยีวกนัในช่องเครดติ 
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     เมือ่บนัทกึรายการทางดา้นเดบติและดา้นเครดติครบทุกบญัชแีลว้ในบรรทดั
ต่อมาใหเ้ขยีนค าอธบิายรายการ โดยใหเ้ขยีนชดิเสน้ช่องวนัที ่ในการเขยีนค าอธบิายรายการนัน้
ใหเ้ขยีนโดยยอ่แต่ใหม้ใีจความสมบรูณ์ตามเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

     2.4   ขดีเสน้คัน่รายการเพื่อแสดงว่ารายการนัน้ไดบ้นัทกึเสรจ็สิน้แลว้ และเพื่อแยก
รายการคา้แต่ละรายการใหช้ดัเจน และงา่ยต่อการอ่าน โดยการขดีเสน้ใหข้ดีเฉพาะช่องรายการ
เท่านัน้ 

 

 3.  ประโยชน์ของสมดุรายวนัทัว่ไป 

               การบนัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไป มปีระโยชน์ ดงัต่อไปนี้ 
      3.1 ช่วยใหก้จิการน ารายการคา้ทีเ่กดิขึน้มาบนัทกึบญัชไีวต้ามล าดบัก่อนหลงั ซึง่
จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบหากมขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ โดยเริม่ตน้ดตูัง้แต่การบนัทกึ
รายการในสมุดรายวนัทัว่ไป แลว้ค่อยไปตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในขัน้ตอนต่อไป 

      3.2 การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัเป็นการบนัทกึรายการทางดา้นเดบติและดา้น
เครดติไวใ้นทีเ่ดยีวกนั จะเป็นการช่วยป้องกนัขอ้ผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิจากการบนัทกึรายการคา้
เพยีงดา้นเดยีว หรอืการบนัทกึรายการซ ้า หรอืการบนัทกึดว้ยจ านวนทีผ่ดิ 

      3.3 การอธบิายรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปช่วยใหก้จิการเขา้ใจรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ 
และเขา้ใจผลกระทบทีม่ต่ีอบญัชทีุกบญัชทีีบ่นัทกึไว ้

      3.4  การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป ส าหรบัทุกรายการตามล าดบัก่อนหลงั 
จะท าใหก้ารท างานไมส่บัสนและไมค่ัง่คา้ง  

   

รายการเปิดบญัชี (Opening entry) 

 รายการเปิดบญัช ี คอื การบนัทกึรายการเมือ่มกีารลงทุนครัง้แรกของกจิการ หรอืการ
เริม่งวดบญัชใีหม ่(เสนีย ์พวงยาณี, 2557 : 81) 

 การลงทุนครัง้แรกของกจิการ อาจจะมกีารน าสนิทรพัยเ์พยีงชนิดเดยีวคอืเงนิสดมา
ลงทุนเพยีงอย่างเดยีว หรอืน าสนิทรพัยห์ลายชนิดมาลงทุน หรอืน าสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิมา
ลงทุน  

การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปของรายการเปิดบญัชเีมือ่มกีารลงทุนครัง้แรกหรอื
การเริม่งวดบญัชใีหม ่และรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในกจิการ แสดงไดด้งัตวัอยา่งที ่ 4.3 ถงึ ตวัอยา่ง
ที ่4.6 ดงันี้ 
 

 



113 

 

บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

ตวัอย่างท่ี 4.3 การเปิดบญัชีโดยการน าสินทรพัยเ์พียงชนิดเดียวมาลงทุน 

 นายปองคุณไดเ้ปิดอู่ซ่อมรถชื่อว่า “ปองคุณการช่าง” โดยไดเ้ริม่ด าเนินงานในเดอืน
มกราคม 25x1 และมรีายการคา้ต่าง ๆ เกดิขึน้ดงันี้ 
 ม.ค. 1   นายปองคุณน าเงนิสดมาลงทุน 100,000 บาท 

  3   ซือ้เครือ่งมอืในการซ่อมเป็นเงนิสด 50,000 บาท 

  5   ซ่อมรถใหล้กูคา้เสรจ็รบัเงนิสดค่าซ่อมรถ 25,000 บาท 

  10   จา่ยค่าเช่าอู่ 15,000 บาท 

  13   ซือ้วสัดุส านกังานเป็นเงนิเชื่อ 5,000 บาท 

  15   ซ่อมรถใหล้กูคา้เสรจ็ลูกคา้ขอคา้งไวก่้อน 15,000 บาท 

  17   จา่ยช าระหนี้ค่าวสัดุส านกังานทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่13 จ านวน 3,000 บาท 

  20   รบัช าระหนี้จากลกูคา้ทีค่า้งค่าซ่อมรถ 4,000 บาท 

  24   จา่ยค่าน ้าค่าไฟ 2,000 บาท 

  31   นายปองคุณน าเงนิสดของรา้นไปใชส้่วนตวั 1,000 บาท 

 การบนัทกึรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปของอู่ซ่อมรถ “ปองคุณการช่าง” ตัง้แต่วนัที ่1 

มกราคม 25x1 จนถงึวนัที ่31 มกราคม 25x1 แสดงไดด้งันี้ 
 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ม.ค. 1 เงนิสด  100,000 -   

       ทุน    100,000 - 

  นายปองคุณน าเงนิสดมาลงทุน      

 3 เครือ่งมอืในการซ่อม  50,000 -   

       เงนิสด    50,000 - 

  ซือ้เครือ่งมอืในการซ่อม      

 5 เงนิสด  25,000 -   

       รายไดค้่าบรกิารซ่อมรถ    25,000 - 

  รบัรายไดค้่าบรกิารซ่อมรถ      
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                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 2 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 10 ค่าเช่า    15,000 -   

       เงนิสด    15,000 - 

  จา่ยค่าเช่าอู่      

 13 วสัดุส านกังาน  5,000 -   

       เจา้หนี้การคา้    5,000 - 

  ซือ้วสัดุส านกัเป็นเงนิเชื่อ      

 15 ลกูหนี้การคา้  10,000 -   

       รายไดค้่าบรกิารซ่อมรถ    10,000 - 

  ซ่อมรถใหล้กูคา้เสรจ็ลกูคา้ยงัไมช่ าระ      

 17 เจา้หนี้การคา้  3,000 -   

       เงนิสด    3,000 - 

  จา่ยช าระหนี้เจา้หนี้      

 20 เงนิสด  4,000 -   

       ลกูหนี้การคา้    4,000 - 

  รบัช าระหน้ีจากลกูหนี้      

 24 ค่าน ้าค่าไฟ  2,000 -   

       เงนิสด    2,000 - 

  จา่ยค่าน ้าค่าไฟ      

 31 ถอนใชส้่วนตวั  1,000 -   

       เงนิสด    1,000 - 

  นายปองคุณน าเงนิไปใชส้่วนตวั      
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ตวัอย่างท่ี 4.4 การเปิดบญัชีโดยการน าสินทรพัยห์ลายชนิดมาลงทุน 

 นายณฐักติไดเ้ปิดรา้นใหเ้ช่าอนิเตอรเ์นตชื่อว่า “ณฐักติเกม” โดยไดเ้ริม่ด าเนินงานใน
เดอืนพฤษภาคม 25x1 และมรีายการคา้ต่าง ๆ เกดิขึน้ดงันี้ 
 พ.ค. 1   นายณฐักติน าสนิทรพัยม์าลงทุนดงันี้ 
   เงนิสด        50,000 บาท เงนิฝากธนาคาร    40,000 บาท 

   อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์30,000 บาท  อุปกรณ์ส านกังาน 20,000 บาท 

  3   ซือ้อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์50,000 บาท โดยจา่ยเงนิสดวนัน้ี 20,000 บาท 

  7   จา่ยค่าโฆษณา 3,000 บาท 

  13  ส่งบลิไปเกบ็เงนิค่าบรกิารอนิเตอร ์40,000 บาท ลกูคา้จ่ายเงนิวนัน้ี  
                         15,000 บาท ทีเ่หลอืลกูคา้ของคา้งไวก่้อน 

  21  จา่ยค่าเช่าเป็นเชค็ 18,000 บาท 

  25  รบัเงนิสดเป็นค่าบรกิารอนิเตอรเ์นต 17,000 บาท 

 

การบนัทกึรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปของ “ณฐักติเกม” ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 
25x1 จนถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 25x1 แสดงไดด้งันี้ 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

พ.ค. 1 เงนิสด  50,000 -   

  เงนิฝากธนาคาร  40,000 -   

  อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์  30,000 -   

  อุปกรณ์ส านกังาน  20,000 -   

       ทุน    140,000 - 

  นายณฐักติน าสนิทรพัยม์าลงทุน      

 3 อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์  50,000 -   

 ¤     เงนิสด    20,000 - 

       เจา้หนี้การคา้    30,000 - 

  ซือ้คอมพวิเตอรจ์า่ยเงนิสดบางส่วน      
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                                          สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 2 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
พ.ค. 7 ค่าโฆษณา  3,000 -   

       เงนิสด    3,000 - 

  จา่ยค่าโฆษณา      

 13 เงนิสด  15,000 -   

  ลกูหนี้การคา้  25,000 -   

       รายไดค้่าบรกิารอนิเตอรเ์นต    40,000 - 

  ใหบ้รกิารลกูคา้ไดร้บัเงนิบางส่วน      

 21 ค่าเช่า  18,000 -   

       เงนิฝากธนาคาร    18,000 - 

  จา่ยค่าเช่าเป็นเชค็      

 25 เงนิสด  17,000 -   

       รายไดค้่าบรกิารอนิเตอรเ์นต    17,000 - 

  รบัเงนิสดค่าบรกิารอนิเตอรเ์นต      

 

ตวัอย่างท่ี 4.5 การเปิดบญัชีโดยการน าสินทรพัยแ์ละหน้ีสินมาลงทุน 

 นางวไิลวรรณไดเ้ปิดรา้นเสรมิสวยชื่อว่า “วไิลวรรณบวิตี้” โดยไดเ้ริม่ด าเนินงานในวนัที ่
1 สงิหาคม 25x1 และไดน้ าสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิมาลงทุนดงันี้ เงนิสด 30,000 บาท อุปกรณ์ใน
การเสรมิสวย 25,000 บาท วสัดุในการเสรมิสวย 10,000 บาท และมเีงนิกู ้40,000 บาท 
รายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในเดอืนสงิหาคม 25x1 มดีงันี้ 
 ส.ค. 1   จา่ยค่าเช่ารา้น 3,000 บาท 

  5   น าเงนิสดไปฝากธนาคาร 20,000 บาท 

  7   รบัรายไดค้่าบรกิารเสรมิสวย 16,000 บาท 

  9   ซือ้อุปกรณ์เสรมิสวยเพิม่เตมิ จ านวน 15,000 บาท โดยจ่ายเงนิสดเพยีง  
                         5,000 บาท ทีเ่หลอืขอคา้งไวก่้อน 

  11  ถอนเงนิฝากจากธนาคาร 8,000 บาท 

  16  ออกบลิเกบ็เงนิจากลกูคา้เป็นค่าบรกิารเสรมิสวย 15,000 บาท  
                         ยงัไมไ่ดร้บัเงนิ 

  23  จา่ยช าระหนี้ค่าอุปกรณ์เสรมิสวยทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่9 ดว้ยเชค็ 



117 

 

บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

  31   จา่ยเงนิเดอืนพนกังาน 9,000 บาท 

 การบนัทกึรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปของ “วไิลวรรณบวิตี้” ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 
25x1 จนถงึวนัทีท่ี ่31 สงิหาคม 25x1 แสดงไดด้งันี้ 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ส.ค. 1 เงนิสด  30,000 -   

  อุปกรณ์เสรมิสวย  25,000 -   

  วสัดุในการเสรมิสวย  10,000 -   

       เงนิกู ้    40,000 - 

       ทุน    25,000 - 

  นางวไิลวรรณน าสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
มาลงทุน 

     

 1 ค่าเช่า  3,000 -   

       เงนิสด    3,000 - 

  จา่ยค่าเช่า      

 5 เงนิฝากธนาคาร  20,000 -   

       เงนิสด    20,000 - 

  น าเงนิสดไปฝากธนาคาร      

 7 เงนิสด  16,000 -   

       รายไดค้่าบรกิารเสรมิสวย    16,000 - 

  รบัรายไดค้่าบรกิารเสรมิสวย      

 9 อุปกรณ์เสรมิสวย  15,000 -   

 ¤     เงนิสด    5,000 - 

       เจา้หนี้การคา้    10,000 - 

  ซือ้อุปกรณ์เสรมิสวยจ่ายเงนิบางส่วน      

 11 เงนิสด  8,000 -   

       เงนิฝากธนาคาร    8,000 - 

  ถอนเงนิฝากจากธนาคาร      
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                                          สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

25x1        

ส.ค. 16 ลกูหนี้การคา้  15,000 -   

       รายไดค้่าบรกิารเสรมิสวย    15,000 - 

  ออกบลิเกบ็เงนิค่าบรกิารเสรมิสวย      

 23 เจา้หนี้การคา้  10,000 -   

       เงนิฝากธนาคาร    10,000 - 

  จา่ยช าระหนี้ดว้ยเชค็      

 31 เงนิเดอืน  9,000 -   

       เงนิสด    9,000 - 

  จา่ยเงนิเดอืน      

 

ตวัอย่างท่ี 4.6 การเปิดบญัชีโดยการเร่ิมงวดบญัชีใหม่ 

นางนกน้อย ไดเ้ปิดรา้นซกัรดีชื่อว่า “นกน้อยซกัรดี” โดยไดเ้ริม่ด าเนินงานมาตัง้แต่ปี 
25x1 ในวนัที ่1 มกราคม 25x2 ซึง่เป็นวนัเริม่ตน้งวดบญัชใีหม ่พบว่ามรีายการสนิทรพัย ์
หนี้สนิและทุน ยกมาจากงวดก่อนดงันี้ 

เงนิสด    50,000 บาท 

  ลกูหนี้การคา้   25,000 บาท 

  อุปกรณ์ซกัรดี   30,000 บาท 

  วสัดุซกัรดี     5,000 บาท 

  เจา้หนี้การคา้   15,000 บาท 

  ทุน    95,000 บาท 

รายการคา้ในเดอืนมกราคม 25x2 มดีงัต่อไปนี้ 
 ม.ค.  1   รบัรายไดค้่าบรกิารซกัรดี 22,000 บาท 

  5   จา่ยค่าน ้าค่าไฟ 5,000 บาท 

  9   รบัช าระหน้ีจากลกูหนี้ 20,000 บาท 

  13  ซือ้วสัดุซกัรดี 2,000 บาท 

  24  จา่ยช าระหนี้เจา้หนี้ 15,000 บาท 
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การบนัทกึรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปของ “นกน้อยซกัรดี” ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
25x2 จนถงึวนัที ่31 มกราคม 25x2 แสดงไดด้งันี้ 

 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x2        

ม.ค. 1 เงนิสด  50,000 -   

  ลกูหนี้การคา้  25,000 -   

  อุปกรณ์ซกัรดี  30,000 -   

  วสัดุซกัรดี  5,000 -   

       เจา้หนี้    15,000 - 

       ทุน    95,000 - 

  ยอดคงเหลอืยกมา      

 1 เงนิสด  22,000 -   

       รายไดค้่าบรกิารซกัรดี    22,000 - 

  รบัรายไดค้่าบรกิารซกัรดี      

 5 ค่าน ้าค่าไฟ  5,000 -   

       เงนิสด    5,000 - 

  จา่ยค่าน ้าค่าไฟ      

 9 เงนิสด  20,000 -   

       ลกูหนี้การคา้    20,000 - 

  รบัช าระหน้ีจากลกูหนี้      

 13 วสัดุซกัรดี  2,000 -   

 ¤     เงนิสด    2,000 - 

  ซือ้วสัดุซกัรดี      

 24 เจา้หนี้การคา้  15,000 -   

       เงนิสด    15,000 - 

  จา่ยช าระหนี้เจา้หนี้      
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สมดุรายวนัขัน้ปลายหรือบญัชีแยกประเภท 

สมุดรายวันขัน้ปลายหรือบัญชีแยกประเภทถือเป็นสมุดบัญชีที่จดัท าขึ้นเพื่อแยก
รายการค้าที่ได้บนัทกึรายการในสมุดรายวนัขัน้ต้น และหายอดคงเหลอืของบญัชต่ีางๆ ได้แก่ 
บญัชแียกประเภทสนิทรพัย ์หนี้สนิ ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ้่าย แลว้น ายอดคงเหลอื
นัน้ไปจดัท างบการเงนิ โดยสมุดรายวนัขัน้ปลายหรอืบญัชแียกประเภทสามารถแบ่งได ้2 ชนิด 
ดงันี้ (เสนีย ์ พวงยาณ,ี 2557 : 105) 

 1.  บญัชีแยกประเภททัว่ไป (General ledger) 

     บญัชแียกประเภททัว่ไป เป็นสมดุบญัชทีีก่จิการต้องจดัท าต่อจากสมุดบญัชขีัน้ตน้ 
เพราะเป็นทีร่วบรวมของบญัชแียกประเภททุกบญัช ี

 2.  บญัชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary ledger) 

      บญัชแียกประเภทยอ่ยเป็นสมุดบญัชทีีแ่สดงรายละเอยีดของบญัชแียกประเภท
ทัว่ไป ซึง่ประกอบดว้ย 

     2.1  บญัชีแยกประเภทย่อยลกูหน้ี  (Account receivable ledger) 

                     บญัชแียกประเภทยอ่ยลกูหนี้ใชบ้นัทกึรายละเอยีดลกูหนี้ของกจิการโดยแยก
ตามลกูหนี้รายตวั 

     2.2  บญัชีแยกประเภทย่อยเจ้าหน้ี (Account payable ledger) 

                     บญัชแียกประเภทยอ่ยเจา้หนี้ใชบ้นัทกึรายละเอยีดเจา้หนี้ของกจิการโดยแยก
ตามเจา้หนี้รายตวั 

  

รปูแบบของบญัชีแยกประเภท 

 รปูแบบของบญัชแียกประเภทมหีลายรปูแบบ แต่รปูแบบทีเ่ป็นมาตรฐานและนิยมใชม้ ี
2 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

 1. แบบมาตรฐานหรือบญัชีรปูตวัที (Standard account form or T-account) 

    บญัชแียกประเภทในรปูแบบมาตรฐานนี้จะมลีกัษณะเหมอืนรปูตวัท ี ซึง่แบ่งบญัชี
ออกเป็น 2 ดา้น โดยดา้นซา้ยของรปูตวัทบีนัทกึจ านวนเงนิดา้นเดบติ และทางดา้นขวาของรปู
ตวัทบีนัทกึจ านวนเงนิดา้นเครดติ และเมือ่ตอ้งการหายอดคงเหลอืของบญัช ี ณ วนัใดวนัหน่ึง 
จะตอ้งท าการรวมยอดจ านวนเงนิทีบ่นัทกึไวใ้นแต่ละดา้นแลว้น ามาลบกนั กไ็ดจ้ะไดย้อด
คงเหลอืของบญัชนีัน้ ๆ แบบฟอรม์บญัชแียกประเภทแบบมาตรฐานแสดงไดด้งันี้ 
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                                                              ชื่อบญัช.ี.........                             เลขทีบ่ญัช.ี.......... 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

            

            

            

            

            

 

 แบบฟอรม์ของบญัชแียกประเภทแบบมาตรฐาน มคีวามหมายดงันี้ 
 1.  ดา้นบนของแบบฟอรม์เขยีนชื่อบญัชขีองบญัชแียกประเภท โดยจะเขยีนไวต้รง
กลางของบญัชรีปูตวัท ีและมมุดา้นขวาของแบบฟอรม์ใชใ้ส่เลขทีบ่ญัชขีองบญัชแียกประเภทนัน้ 

 2.  ช่องต่าง ๆ ในแบบฟอรม์บญัชแียกประเภท ใชบ้นัทกึดงันี้ 
     ช่อง “วนั เดอืน ปี” เป็นช่องส าหรบัแสดง วนั เดอืน ปี ทีบ่นัทกึรายการไวใ้นสมดุ

รายวนัทัว่ไป โดยประกอบดว้ย 2 ช่องยอ่ย ช่องแรกใชใ้ส่ พ.ศ. และ เดอืน ส่วนช่องทีส่องใชใ้ส่
วนัที ่

     ช่อง “รายการ” เป็นช่องส าหรบัเขยีนชื่อบญัชทีีต่รงกนัขา้มของชื่อบญัชทีีเ่กดิขึน้
ส าหรบัรายการคา้เดยีวกนั โดยดอูา้งองิจากสมุดรายวนัทัว่ไป 

     ช่อง “หน้าบญัช”ี เป็นช่องส าหรบัใส่หน้าบญัชขีองสมดุรายวนัทัว่ไปทีบ่นัทกึรายการ
คา้นัน้ 

     ช่อง “เดบติ” เป็นช่องส าหรบัใส่ตวัเลขจ านวนเงนิทีต่อ้งการบนัทกึบญัชดีา้นเดบติ 
โดยประกอบดว้ย 2 ช่องยอ่ย ช่องแรกใชใ้ส่จ านวนเงนิเป็นบาท ส่วนช่องทีส่องใชใ้ส่จ านวนเงนิ
เป็นสตางค ์

     ช่อง “เครดติ” เป็นช่องส าหรบัใส่ตวัเลขจ านวนเงนิทีต่อ้งการบนัทกึบญัชดีา้นเครดติ 
โดยประกอบดว้ย 2 ช่องยอ่ย ช่องแรกใชใ้ส่จ านวนเงนิเป็นบาท ส่วนช่องทีส่อง ใชใ้ส่จ านวนเงนิ
เป็นสตางค ์

 

 2. แบบแสดงยอดคงเหลือ (Balance account form) 

     บญัชแียกประเภทแบบแสดงยอดคงเหลอืนอกจากจะมชี่องส าหรบับนัทกึจ านวนเงนิ
ดา้นเดบติและดา้นเครดติแลว้ จะมชี่องจ านวนคงเหลอืเพิม่ขึน้มา เพื่อแสดงยอดคงเหลอื ณ วนั
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ใดวนัหน่ึงเมือ่ไดท้ าการบนัทกึผ่านรายการมายงับญัชแียกประเภทเรยีบรอ้ยแลว้ แบบฟอรม์
บญัชแียกประเภทแบบแสดงยอดคงเหลอืแสดงไดด้งันี้ 
 

                                                              ชื่อบญัช.ี.........                             เลขทีบ่ญัช.ี.......... 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ เครดติ คงเหลอื 

    บญัช ี บาท สต บาท สต บาท สต 

          

          

          

          

          

 

 

การผา่นบญัชีจากสมดุรายวนัขัน้ต้นไปบญัชีแยกประเภท 

 เมือ่กจิการไดบ้นัทกึรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในสมุดรายวนัทัว่ไปเรยีบรอ้ยแลว้ ขัน้ตอน
ต่อไปคอื การผ่านบญัช ี(Posting)   ซึง่หมายถงึ การผ่านบญัชจีากสมดุรายวนัทัว่ไปไปยงับญัชี
แยกประเภท โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 1. ผ่านรายการทีบ่นัทกึไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไปทางดา้นเดบติ ไปยงัดา้นเดบติของบญัชี
แยกประเภท ช่อง “วนั เดอืน ปี” เขยีน พ.ศ. ไวบ้รรทดัแรก เดอืนและวนัที ่ ใส่ไวใ้นบรรทดั
ต่อมา  ช่อง “เดบติ” เขยีนจ านวนเงนิตามจ านวนทีบ่นัทกึไวใ้นสมดุรายวนัทัว่ไปดา้นเดบติ ช่อง 
“หน้าบญัช”ี เขยีนหน้าบญัชขีองสมดุรายวนัทัว่ไป โดยใชต้วัยอ่ เช่น ถา้เป็นสมดุรายวนัทัว่ไป
หน้า 1 ใหใ้ส่ “รว.1” ส่วนในสมดุรายวนัทัว่ไปช่อง “เลขทีบ่ญัช”ี ใหใ้ส่เลขทีบ่ญัชขีองบญัชแียก
ประเภท เพื่อเป็นการอา้งองิซึง่กนัและกนั  ช่อง “รายการ” ใหน้ าชื่อบญัชทีีบ่นัทกึทางดา้น
เครดติมาใส่  แต่ถา้ในกรณทีบีญัชทีีบ่นัทกึทางดา้นเครดติมมีากกว่าสองบญัชขีึน้ไปใหใ้ส่ค าว่า 
“สมดุรายวนัทัว่ไปหรอืสมดุรายวนัขัน้ต้นอื่น” แทนการเขยีนชื่อบญัชทีุกบญัช ี 

2. ผ่านรายการทีบ่นัทกึไวใ้นสมดุรายวนัทัว่ไปทางดา้นเครดติ ไปยงัดา้นเครดติของ
บญัชแียกประเภท ช่อง “วนั เดอืน ปี” เขยีน พ.ศ. ไวบ้รรทดัแรก เดอืนและวนัที ่ใส่ไวใ้นบรรทดั
ต่อมา  ช่อง “เครดติ” เขยีนจ านวนเงนิตามจ านวนทีบ่นัทกึไวใ้นสมดุรายวนัทัว่ไปดา้นเครดติ 
ช่อง “หน้าบญัช”ี เขยีนหน้าบญัชขีองสมดุรายวนัทัว่ไป โดยใชต้วัยอ่ เช่น ถา้เป็นสมดุรายวนั
ทัว่ไปหน้า 1 ใหใ้ส่ “รว.1” ส่วนในสมดุรายวนัทัว่ไปช่อง “เลขทีบ่ญัช”ี ใหใ้ส่เลขทีบ่ญัชขีองบญัชี
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แยกประเภท เพื่อเป็นการอา้งองิซึง่กนัและกนั  ช่อง “รายการ” ใหน้ าชื่อบญัชทีีบ่นัทกึทางดา้น
เดบติมาใส่  แต่ถา้ในกรณทีบีญัชทีี่บนัทกึทางดา้นเดบติมมีากกว่าสองบญัชขีึน้ไปใหใ้ส่ค าว่า 
“สมดุรายวนัทัว่ไปหรอืสมดุรายวนัขัน้ต้นอื่น” แทนการเขยีนชื่อบญัชทีุกบญัช ี

ตวัอยา่งการผ่านบญัชจีากสมดุรายวนัทัว่ไป ไปยงับญัชแียกประเภท แสดงไดต้าม
ตวัอยา่งที ่4.7  ดงันี้ 

 

ตวัอย่างท่ี 4.7 การผ่านบญัชีจากสมดุรายวนัขัน้ต้นไปบญัชีแยกประเภท 1 รายการ 

 วนัที ่1 มกราคม 25x1 กจิการน าเงนิสดมาลงทุน 90,000 บาท 

 การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปและการผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทแสดง
ไดด้งันี้ 

 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ม.ค.  1 เงนิสด 101 90,000 -   

       ทุน 301   90,000 - 

  น าเงนิสดมาลงทุน      

 

บญัชเีงนิสด                                           เลขที ่ 101 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 1 ทนุ รว.1 90,000 -       

 

                                                                   บญัชทีุน                                        เลขที ่ 301 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ม.ค. 1 เงนิสด รว.1 90,000 - 

1 
2 

3 

4 
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จากการบนัทกึขา้งตน้ ตวัเลขต่าง ๆ อธบิายไดด้งันี้ 
1. ผ่านรายการทีบ่นัทกึไวใ้นสมดุรายวนัทัว่ไปทางดา้นเดบติคอืบญัชเีงนิสด ไปบนัทกึ

ทางดา้นเดบติของบญัชแียกประเภทเงนิสด 

2. ผ่านรายการทีบ่นัทกึไวใ้นสมดุรายวนัทัว่ไปทางดา้นเครดติคอืบญัชทีุน ไปบนัทกึ
ทางดา้นเครดติของบญัชแียกประเภททุน 

3.  ในสมดุรายวนัทัว่ไปช่อง “เลขทีบ่ญัช”ี ใหใ้ส่เลขทีบ่ญัชขีองบญัชแียกประเภทเงนิสด
เลขที ่101 และบญัชทีุน เลขที ่301  

4. ช่อง “หน้าบญัช”ี ในบญัชแียกประเภท เขยีนหน้าบญัชขีองสมดุรายวนัทัว่ไป หน้า 1 

คอื รว.1 

 

ตวัอย่างท่ี 4.8 การบนัทึกบญัชีในสมดุรายวนัทัว่ไปและการผา่นรายการไปยงับญัชีแยก
ประเภท 

 นางสาวรฐัพรไดเ้ปิดรา้นเพื่อใหบ้รกิารเสรมิสวย ชื่อว่า “เสรมิสวยรฐัพร” เมือ่วนัที ่ 1 

ธนัวาคม 25x1 โดยมรีายการคา้เกดิขึน้ในเดอืนธนัวาคม ดงันี้ 
 

รายการค้า วนัที ่1 ธนัวาคม 25x1 นางสาวรฐัพรน าเงนิสด 30,000 บาท และอุปกรณ์เสรมิสวย 

20,000 บาท มาลงทุน 
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค.  1 เงนิสด 11 30,000 -   

  อุปกรณ์เสรมิสวย 12 20,000 -   

       ทุน 31   50,000 - 

  น าสนิทรพัยม์าลงทุน      

 

บญัชเีงนิสด                                                เลขที ่ 11 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 30,000 -       

 

บญัชอีุปกรณ์เสรมิสวย                                  เลขที ่ 12 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 20,000 -       

 

                                                                   บญัชทีุน                                                 
เลขที ่ 31 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 1 เงนิสด รว.1 30,000 - 

        อปุกรณ์เสรมิสวย รว.1 20,000 - 
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

รายการค้า วนัที ่3 ธนัวาคม 25x1 ซือ้วสัดุในการเสรมิสวยเป็นเงนิเชื่อ 15,000 บาท 

 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค.  3 วสัดุในการเสรมิสวย 13 15,000 -   

       เจา้หนี้การคา้ 21   15,000 - 

  ซือ้วสัดุในการเสรมิสวยเป็นเงนิเชื่อ      

 

                                   บญัชวีสัดุในการเสรมิสวย                                      เลขที ่ 13 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 3 เจา้หนี้การคา้ รว.1 15,000 -       

 

                                                             บญัชเีจา้หนี้การคา้                                          เลขที ่ 
21 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 3 วสัดุในการเสรมิฯ รว.1 15,000 - 
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

รายการค้า วนัที ่7 ธนัวาคม 25x1 จา่ยค่าเช่าอาคาร เป็นเงนิสด 5,000 บาท 

 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค.  7 ค่าเช่าอาคาร 51 5,000 -   

       เงนิสด 11   5,000 - 

  จา่ยค่าเช่าอาคาร      

 

                                   บญัชคี่าเช่าอาคาร                                              เลขที ่ 51 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 7 เงนิสด รว.1 5,000 -       

 

บญัชเีงนิสด                                                เลขที ่ 11 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 30,000 - ธ.ค. 7 ค่าเชา่อาคาร รว.1 5,000 - 
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

รายการค้า วนัที ่10 ธนัวาคม 25x1 ไดร้บัเงนิสดเป็นค่าบรกิารจากลกูคา้ 19,000 บาท 

 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค.  10 เงนิสด 11 19,000 -   

       รายไดค้่าบรกิาร 41   19,000 - 

  รบัเงนิสดเป็นค่าบรกิารจากลกูคา้      

 

บญัชเีงนิสด                                                เลขที ่ 11 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 30,000 - ธ.ค. 7 ค่าเชา่อาคาร รว.1 5,000 - 

 10 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 19,000 -       

 

                                        บญัชรีายไดค้่าบรกิาร                                           เลขที ่ 41 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 10 เงนิสด รว.1 19,000 - 
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

รายการค้า วนัที ่12 ธนัวาคม 25x1 ซือ้อุปกรณ์เสรมิสวยเป็นเงนิเชื่อ 10,000 บาท 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค.  12 อุปกรณ์เสรมิสวย 12 10,000 -   

       เจา้หนี้การคา้ 21   10,000 - 

  ซือ้อุปกรณ์เสรมิสวยเป็นเงนิเชื่อ      

 

บญัชอีุปกรณ์เสรมิสวย                                  เลขที ่ 12 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 20,000 -       

 12 เจา้หนี้การคา้ รว.1 10,000 -       

 

                                                          บญัชเีจา้หนี้การคา้                                             เลขที ่ 
21 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 3 วสัดุในการเสรมิฯ รว.1 15,000 - 

       12 อปุกรณ์เสรมิสวย รว.1 10,000 - 
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

รายการค้า วนัที ่18 ธนัวาคม 25x1 จา่ยช าระหนี้เจา้หนี้ 8,000 บาท 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค.  18 เจา้หนี้การคา้ 21 8,000 -   

       เงนิสด 11   8,000 - 

  จา่ยช าระหนี้เจา้หนี้      

 

                                                          บญัชเีจา้หนี้การคา้                                             เลขที ่ 
21 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 18 เงนิสด รว.1 8,000 - ธ.ค. 3 วสัดุในการเสรมิฯ รว.1 15,000 - 

       12 อปุกรณ์เสรมิสวย รว.1 10,000 - 

 

                                                          บญัชเีงนิสด                                                เลขที ่ 11 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 30,000 - ธ.ค. 7 ค่าเชา่อาคาร รว.1 5,000 - 

 10 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 19,000 -  18 เจา้หนี้การคา้ รว.1 8,000 - 
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

รายการค้า วนัที ่ 21 ธนัวาคม 25x1 ส่งบลิไปเกบ็เงนิจากลกูคา้ 6,000 บาท ไดร้บัเงนิสดมา
เพยีง 2,000 บาท 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค.  21 เงนิสด 11 2,000 -   

  ลกูหนี้การคา้ 14 6,000 -   

       รายไดค้่าบรกิาร 41   8,000 - 

  ส่งบลิไปเกบ็เงนิ ไดเ้งนิเพยีงบางส่วน      

บญัชเีงนิสด                                                เลขที ่ 11 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 30,000 - ธ.ค. 7 ค่าเชา่อาคาร รว.1 5,000 - 

 10 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 19,000 -  18 เจา้หนี้การคา้ รว.1 8,000 - 

 21 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 2,000 -       

                                       บญัชลีกูหนี้การคา้                                               เลขที ่ 14 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 21 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 6,000 -       

                                        บญัชรีายไดค้่าบรกิาร                                           เลขที ่ 41 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 10 เงนิสด รว.1 19,000 - 

       21 เงนิสด รว.1 2,000 - 

        ลูกหนี้การคา้ รว.1 6,000 - 
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

รายการค้า วนัที ่25 ธนัวาคม 25x1 นางสาวรฐัพร น าเงนิไปใชส้่วนตวั 1,000 บาท 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค.  25 ถอนใชส้่วนตวั 32 1,000 -   

       เงนิสด 11   1,000 - 

  น าเงนิไปใชส้่วนตวั      

 

                                                   บญัชถีอนใชส้ว่นตวั                                             เลขที ่ 32 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 25 เงนิสด รว.1 1,000 -       

 

 

บญัชเีงนิสด                                                เลขที ่ 11 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 30,000 - ธ.ค. 7 ค่าเชา่อาคาร รว.1 5,000 - 

 10 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 19,000 -  18 เจา้หนี้การคา้ รว.1 8,000 - 

 21 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 2,000 -  25 ถอนใชส้่วนตวั รว.1 1,000 - 
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

รายการค้า วนัที ่27 ธนัวาคม 25x1 รบัช าระหนี้จากลูกหนี้  2,500 บาท 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค.  27 เงนิสด 11 2,500 -   

       ลกูหนี้การคา้ 14   2,500 - 

  รบัช าระหน้ีจากลกูหนี้      

 

บญัชเีงนิสด                                                เลขที ่ 11 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 30,000 - ธ.ค. 7 ค่าเชา่อาคาร รว.1 5,000 - 

 10 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 19,000 -  18 เจา้หนี้การคา้ รว.1 8,000 - 

 21 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 2,000 -  25 ถอนใชส้่วนตวั รว.1 1,000 - 

 27 ลูกหนี้การคา้ รว.1 2,500 -       

 

                                              บญัชลีกูหนี้การคา้                                       เลขที ่ 14 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 21 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 6,000 - ธ.ค. 27 เงนิสด รว.1 2,500 - 
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

รายการค้า วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 จา่ยเงนิเดอืนพนกังาน 15,000 บาท 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค.  31 เงนิเดอืน 52 15,000 -   

       เงนิสด 11   15,000 - 

  จา่ยเงนิเดอืนพนกังาน      

 

                                                        บญัชเีงนิเดอืน                                              เลขที ่ 52 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 31 เงนิสด รว.1 15,000 -       

 

บญัชเีงนิสด                                                เลขที ่ 11 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 30,000 - ธ.ค. 7 ค่าเชา่อาคาร รว.1 5,000 - 

 10 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 19,000 -  18 เจา้หนี้การคา้ รว.1 8,000 - 

 21 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 2,000 -  25 ถอนใชส้่วนตวั รว.1 1,000 - 

 27 ลูกหนี้การคา้ รว.1 2,500 -  31 เงนิเดอืน รว.1 15,000 - 
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

สรปุการบนัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไปและการผ่านรายการไปยงัสมุดบญัชแียก
ประเภทของรา้นเสรมิสวยรฐัพร ไดด้งันี้ 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค.  1 เงนิสด 11 30,000 -   

  อุปกรณ์เสรมิสวย 12 20,000 -   

       ทุน 31   50,000 - 

  น าสนิทรพัยม์าลงทุน      

 3 วสัดุในการเสรมิสวย 13 15,000 -   

       เจา้หนี้การคา้ 21   15,000 - 

  ซือ้วสัดุในการเสรมิสวยเป็นเงนิเชื่อ      

 7 ค่าเช่าอาคาร 51 5,000 -   

       เงนิสด 11   5,000 - 

  จา่ยค่าเช่าอาคาร      

 10 เงนิสด 11 19,000 -   

       รายไดค้่าบรกิาร 41   19,000 - 

  รบัเงนิสดเป็นค่าบรกิารจากลกูคา้      

 12 อุปกรณ์เสรมิสวย 12 10,000 -   

       เจา้หนี้การคา้ 21   10,000 - 

  ซือ้อุปกรณ์เสรมิสวยเป็นเงนิเชื่อ      

 18 เจา้หนี้การคา้ 21 8,000 -   

       เงนิสด 11   8,000 - 

  จา่ยช าระหนี้เจา้หนี้      

 21 เงนิสด 11 2,000 -   

  ลกูหนี้การคา้ 14 6,000 -   

       รายไดค้่าบรกิาร 41   8,000 - 

  ส่งบลิไปเกบ็เงนิ ไดเ้งนิเพยีงบางส่วน      
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค.  25 ถอนใชส้่วนตวั 32 1,000 -   

       เงนิสด 11   1,000 - 

  น าเงนิไปใชส้่วนตวั      

 27 เงนิสด 11 2,500 -   

       ลกูหนี้การคา้ 14   2,500 - 

  รบัช าระหน้ีจากลกูหนี้      

 31 เงนิเดอืน 52 15,000 -   

       เงนิสด 11   15,000 - 

  จา่ยเงนิเดอืนพนกังาน      

 

บญัชเีงนิสด                                                เลขที ่ 11 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 30,000 - ธ.ค. 7 ค่าเชา่อาคาร รว.1 5,000 - 

 10 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 19,000 -  18 เจา้หนี้การคา้ รว.1 8,000 - 

 21 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 2,000 -  25 ถอนใชส้่วนตวั รว.1 1,000 - 

 27 ลูกหนี้การคา้ รว.1 2,500 -  31 เงนิเดอืน รว.1 15,000 - 

 

บญัชอีุปกรณ์เสรมิสวย                                  เลขที ่ 12 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 20,000 -       

 12 เจา้หนี้การคา้ รว.1 10,000 -       
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

                                        บญัชวีสัดุในการเสรมิสวย                                      เลขที ่ 13 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 3 เจา้หนี้การคา้ รว.1 15,000 -       

 

                                           บญัชลีกูหนี้การคา้                                           เลขที ่ 14 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 21 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 6,000 - ธ.ค. 27 เงนิสด รว.1 2,500 - 

 

                                                           บญัชเีจา้หนี้การคา้                                           เลขที ่ 
21 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 18 เงนิสด รว.1 8,000 - ธ.ค. 3 วสัดุในการเสรมิฯ รว.1 15,000 - 

       12 อปุกรณ์เสรมิสวย รว.1 10,000 - 

 

                                                                   บญัชทีุน                                                 
เลขที ่ 31 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 1 เงนิสด รว.1 30,000 - 

        อปุกรณ์เสรมิสวย  20,000 - 
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

                                                   บญัชถีอนใชส้ว่นตวั                                             เลขที ่ 32 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 25 เงนิสด รว.1 1,000 -       

 

                                        บญัชรีายไดค้่าบรกิาร                                           เลขที ่ 41 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 10 เงนิสด รว.1 19,000 - 

       21 เงนิสด รว.1 2,000 - 

       21 ลูกหนี้ รว.1 6,000 - 

 

                                   บญัชคี่าเช่าอาคาร                                              เลขที ่ 51 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 7 เงนิสด รว.1 5,000 -       

 

                                                               บญัชเีงนิเดอืน                                              
เลขที ่ 52 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 31 เงนิสด รว.1 15,000 -       
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

การหายอดคงเหลือในสมดุบญัชีแยกประเภทด้วยดินสอ 

 เมือ่กจิการบนัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไป และผ่านรายการไปบญัชแียกประเภท
ครบทุกรายการแลว้ ในวนัสิน้งวดบญัช ี จะตอ้งหายอดคงเหลอืของบญัชแียกประเภททุกบญัช ี
ซึง่เรยีกว่า “การหายอดคงเหลอืดว้ยดนิสอ (Pencil Footing)” เพื่อสรปุขอ้มลูทางการเงนิที่
เกดิขึน้ในกจิการ  ขัน้ตอนการหายอดคงเหลอืดว้ยดนิสอมดีงันี้ 
 1. รวมตวัเลขในสมดุบญัชแียกประเภททัง้ดา้นเดบติ และดา้นเครดติ แลว้เขยีนยอด
รวมไวใ้นช่องเดบติหรอืเครดติดว้ยดนิสอ 

 2.  น ายอดรวมด้านเดบิตและด้านเครดิตมาลบกันจะเกิดผลต่างเรียกว่ า“ยอดดุล
คงเหลอื” ของบญัชนีัน้ แล้วให้ใส่ยอดคงเหลอืในช่องรายการของด้านที่มยีอดรวมสูงกว่าด้วย
ดนิสอ  โดยหากยอดคงเหลอืมยีอดรวมดา้นเดบติมากกว่าดา้นเครดติ แสดงว่ามยีอดดุลดา้นเด
บติ (Debit balance) แต่ถ้ามยีอดรวมด้านเครดติมากกว่ายอดรวมด้านเดบติ แสดงว่าบญัชมีี
ยอดดุลดา้นเครดติ (Credit balance) ซึง่ยอดดุลคงเหลอืตามปกตขิองบญัชต่ีาง ๆ มดีงันี้ 
  บญัชสีนิทรพัย ์  มยีอดดุลคงเหลอืดา้นเดบติ 

  บญัชหีนี้สนิ  มยีอดดุลคงเหลอืดา้นเครดติ 

  บญัชสี่วนของเจา้ของ มยีอดดุลคงเหลอืดา้นเครดติ  

  บญัชรีายได ้  มยีอดดุลคงเหลอืดา้นเครดติ 

  บญัชคี่าใชจ้า่ย  มยีอดดุลคงเหลอืดา้นเดบติ 

 3. ในกรณีที่สมุดบญัชแียกประเภทมยีอดรวมด้านเดบติเท่ากบัยอดรวมด้านเครดติ
แสดงว่าไมม่ยีอดดุลคงเหลอื ใหใ้ส่เลข 0 ไวท้างดา้นของยอดดุลคงเหลอืปกตดิว้ยดนิสอ 

 4. ในกรณีทีบ่ญัชแียกประเภทใดมรีายการดา้นเดบติ หรอืดา้นเครดติเพยีงดา้นเดยีว 
ใหเ้ขยีนจ านวนยอดรวมไวใ้ตร้ายการสุดทา้ยในช่องเดบติหรอืเครดติ แลว้น ายอดรวมดงักล่าว
ไปเขยีนในช่องรายการต่อจากรายการสุดทา้ย ดว้ยดนิสอ 

 การหายอดคงเหลอืในสมดุบญัชแียกประเภทดว้ยดนิสอ   แสดงไดด้งัตวัอยา่งที ่ 4.9   

ต่อไปนี้ 
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

ตวัอย่างท่ี 4.9 การหายอดคงเหลือด้วยดินสอ 

 จากบญัชแียกประเภทของรา้นเสรมิสวยรฐัพร สามารถหายอดคงเหลอืดว้ยดนิสอได้
ดงันี้  

บญัชเีงนิสด                                                เลขที ่ 11 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 30,000 - ธ.ค. 7 ค่าเชา่อาคาร รว.1 5,000 - 

 10 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 19,000 -  18 เจา้หนี้การคา้ รว.1 8,000 - 

 21 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 2,000 -  25 ถอนใชส้่วนตวั รว.1 1,000 - 

 27 ลูกหนี้การคา้ รว.1 2,500 -  31 เงนิเดอืน รว.1 15,000 - 

    53,500      29,000  

  
24,500 

         

 

บญัชอีุปกรณ์เสรมิสวย                                  เลขที ่ 12 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 20,000 -       

 12 เจา้หนี้การคา้ รว.1 10,000 -       

    30,000        

  
30,000 

         

 

                                        บญัชวีสัดุในการเสรมิสวย                                      เลขที ่ 13 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 3 เจา้หนี้การคา้ รว.1 15,000 -       

  
15,000 

         

  24,500 

  30,000 

  15,000 
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บทท่ี 4 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป บญัชีแยกประเภท และงบทดลอง            สุริสา  จตัชุยั 

                                              บญัชลีกูหนี้การคา้                                       เลขที ่ 14 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 21 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 6,000 - ธ.ค. 27 เงนิสด รว.1 2,500 - 

  
 

 6,000      2,500  

  3,500          

 

                                                            บญัชเีจา้หนี้                                             เลขที ่ 21 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 18 เงนิสด รว.1 8,000 - ธ.ค. 3 วสัดุในการเสรมิฯ รว.1 15,000 - 

    8,000   12 อปุกรณ์เสรมิสวย รว.1 10,000 - 

          25,000  

        
17,000 

   

 

                                                            บญัชทีุน                                                 เลขที ่ 31 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 1 เงนิสด รว.1 20,000 - 

        อปุกรณ์เสรมิสวย รว.1 30,000 - 

        
50,000 

   

 

 

 

 

 

 

  3,500 

  17,000 

  50,000 
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                                                  บญัชถีอนใชส้ว่นตวั                                             เลขที ่ 32 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 25 เงนิสด รว.1 1,000 -       

  
1,000 

         

 

                                        บญัชรีายไดค้่าบรกิาร                                           เลขที ่ 41 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 10 เงนิสด รว.1 19,000 - 

       21 เงนิสด รว.1 2,000 - 

        ลูกหนี้การคา้ รว.1 6,000 - 

        
 

   

 

                                   บญัชคี่าเช่าอาคาร                                              เลขที ่ 51 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 7 เงนิสด รว.1 5,000 -       

  
5,000 

         

 

                                                         บญัชเีงนิเดอืน                                              เลขที ่ 52 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 31 เงนิสด รว.1 15,000 -       

  
15,000 

         

  1,000 

  5,000 

  15,000 

  27,000 
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การจดัท างบทดลอง 

 เมือ่กจิการไดบ้นัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไป และผ่านรายการไปยงับญัชแียก
ประเภทแลว้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทกึบญัชตีามหลกับญัชคีู่ จงึตอ้งมี
การจดัท างบทดลองขึน้ โดยมวีธิกีารจดัท าดงัต่อไปนี้ 
 

1.  งบทดลอง (Trial balance) 

                 งบทดลองเป็นงบแสดงยอดคงเหลอืของบญัชแียกประเภททุกบญัชใีนวนัใดวนัหน่ึง 
เพื่อตอ้งการพสิจูน์การบนัทกึบญัชแีละการผ่านบญัชวี่า กจิการไดท้ าถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี
คู่ (วฒันา  ศวิะเกือ้, ดุษฎ ีสงวนชาต ิและนันทพร พทิยะ, 2556 : 69) 

 

ชื่อกจิการ................ 
งบทดลอง 

วนัที.่....................................... 
หน่วย : บาท 

ช่ือบญัชี เลขท่ี เดบิต เครดิต 

 บญัชี บาท สต. บาท สต. 
      

      

      

      

      

      

 

2.  ขัน้ตอนในการจดัท างบทดลอง 

       การจดัท างบทดลองมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
     1. ค านวณหายอดคงเหลอืของบญัชแียกประเภทแต่ละบญัช ีโดยการหายอด
คงเหลอืดว้ยดนิสอ 

     2. เขยีนหวังบทดลอง 3 บรรทดั ประกอบดว้ย บรรทดัที ่1 ชื่อกจิการ บรรทดัที ่2 

ชื่องบ “งบทดลอง” และบรรทดัที ่3 วนัทีท่ีแ่สดงยอดคงเหลอื  “ส าหรบังวด..............สิน้สุดวนัที่
.............” 
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     3. เขยีนชื่อบญัชแีละเลขทีบ่ญัช ีลงในช่อง “ชื่อบญัช”ี และช่อง “เลขทีบ่ญัช”ี โดย
เรยีงตามล าดบัสมดุบญัชแียกประเภทแยกประเภททัว่ไป คอื เรยีงล าดบัจากบญัชปีระเภท 
สนิทรพัย ์หนี้สนิ ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ้า่ย 

     4. เขยีนจ านวนเงนิยอดดุลคงเหลอื ของแต่ละบญัช ีลงในช่องจ านวนเงนิ โดยยอด
ดุลคงเหลอืดา้นเดบติ ใหใ้ส่ในช่อง “เดบติ” แต่ถา้เป็นยอดดุลคงเหลอืดา้นเครดติ ใหใ้ส่ในช่อง 
“เครดติ” 
     5. รวมจ านวนเงนิในช่องเดบติ และช่องเครดติ โดยผลรวมของทัง้ 2 ช่องจะตอ้ง
เท่ากนั  

     การจดัท างบทดลองแสดงไดด้งัตวัอยา่งที ่4.10 ต่อไปน้ี 

 

ตวัอย่างท่ี 4.10 การจดัท างบทดลอง 

 จากบญัชแียกประเภทและการหายอดคงเหลอืดว้ยดนิสอของรา้นเสรมิสวยรฐัพร
สามารถน ามาจดัท างบทดลอง ไดด้งันี้  

รา้นเสรมิสวยรฐัพร 

งบทดลอง 

ส าหรบังวดเดอืน สิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

ช่ือบญัชี เลขท่ี เดบิต เครดิต 

 บญัชี บาท สต. บาท สต. 
เงนิสด 11 24,500 -   

อุปกรณ์เสรมิสวย 12 30,000 -   

วสัดุในการเสรมิสวย 13 15,000 -   

ลกูหนี้ 14 3,500 -   

เจา้หนี้ 21   17,000 - 

ทุน 31   50,000 - 

ถอนใชส้่วนตวั 32 1,000 -   

รายไดค้่าบรกิาร 41   27,000 - 

ค่าเช่าอาคาร 51 5,000 -   

เงนิเดอืน 52 15,000 -   

  94,000 - 94,000 - 
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3.  การหาข้อผิดพลาดเม่ืองบทดลองไม่ลงตวั 

     ในการจดัท างบทดลอง โดยปกตยิอดดุลรวมดา้นเดบติ จะตอ้งเท่ากบัยอดดุลรวม
ดา้นเครดติเสมอ ซึง่ถอืเป็นการยนืยนัว่า กจิการไดบ้นัทกึบญัชตีามหลกับญัชคีู่ แต่หากยอด
รวมทัง้สองดา้นไมเ่ท่ากนัจะถอืว่างบทดลองไมล่งตวั แสดงว่าเกดิขอ้ผดิพลาดในการบนัทกึ
บญัชเีกดิขึน้ โดยสามารถตรวจสอบความผดิพลาดนัน้ไดต้ามล าดบัขัน้ตอนดงันี้ 

    1. ตรวจสอบการรวมยอดในงบทดลองอกีครัง้ ทัง้ดา้นเดบติและดา้นเครดติ 

    2. ตรวจสอบการน ายอดคงเหลอืจากบญัชแียกประเภทมาลงในงบทดลองว่า
ครบถว้นหรอืไม ่พรอ้มทัง้ตรวจสอบว่าน าเขยีนในช่องเดบติหรอืเครดติถูกตอ้งหรอืไม่ 

    3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการค านวณหายอดคงเหลอืในบญัชแียกประเภททุก
บญัช ี

     4. ตรวจสอบการผ่านรายการจากสมดุรายวนัทัว่ไป ไปยงับญัชแียกประเภททัว่ไป 
ว่าถูกบญัช ีถูกดา้น และจ านวนเงนิถูกตอ้งหรอืไม่ 
     5. ตรวจสอบการบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป ว่าไดม้กีารบนัทกึดว้ยจ านวนที่
ถูกตอ้ง และบนัทกึดา้นเดบติและดา้นเครดติดว้ยจ านวนทีเ่ท่ากนัทุกรายการ 

 

บทสรปุ 

 การบนัทกึรายการของกิจการจะเริม่ต้นจากเหตุการณ์ทางธุรกิจ ซึ่งจะมเีอกสารทาง
ธุรกิจเป็นหลกัฐานที่แสดงการเกิดขึ้นของรายการนัน้ เมื่อได้รบัเอกสารมานักบญัชีจะน ามา
วเิคราะห์รายการตามสมการบญัชวี่ามผีลกระทบต่อสมการบญัชอีย่างไร แล้วน าผลกระทบนัน้
บนัทกึในสมุดรายวนัทัว่ไป แล้วผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท หลงัจากนัน้ท าการสรุป
ยอดคงเหลอืของแต่ละบญัชนี าไปจดัท างบทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการจดบนัทกึ
บญัชวี่าเป็นไปตามหลกับญัชคีู่หรอืไม่   
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. นายสุรชยัด าเนินกจิการใหเ้ช่าหอพกั เมือ่วนัที ่ 1 พฤษภาคม 25x1 ไดน้ าสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิต่าง ๆ มาลงทุนดงันี้ เงนิสด 100,000 บาท เงนิฝากธนาคาร 25,000 บาท อุปกรณ์
ส านกังาน 50,000 บาท และเงนิกูธ้นาคาร 40,000 บาท  ในระหว่างเดอืนพฤษภาคม 25x1 มี
รายการคา้ต่าง ๆ เกดิขึน้ ดงันี้ 
25x1 พ.ค. 2  ซือ้เครือ่งตกแต่ง 30,000 บาท เป็นเงนิสด 

    5  ไดร้บัเงนิค่าเช่าหอพกั 80,000 บาท 

   10  ซือ้อุปกรณ์ส านกังาน 60,000 บาท เป็นเงนิเชื่อ 

   12  จา่ยค่าซ่อมแซม อาคารหอพกั 8,000 บาท 

   16  จา่ยค่าโทรศพัท ์900  บาท 

   18  กูเ้งนิจากธนาคาร 300,000 บาท โดยน าทีด่นิและอาคารไปค ้าประกนั 

   20  ไดร้บัเงนิค่าเช่าหอพกั 10,000 บาท และน าฝากเขา้ธนาคารทนัท ี

   21  จา่ยค่าโฆษณา 800  บาท และค่าเครือ่งเขยีน 100  บาท 

             22  จา่ยเงนิค่าอุปกรณ์ส านกังานทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่10 พ.ค. จ านวน 20,000 บาท 

   24  ส่งบลิไปเกบ็ค่าเช่าหอพกั 30,000 บาทไดร้บัเงนิสดมาเพยีง 10,000 บาท ส่วนที ่ 
        เหลอืยงัไมไ่ดร้บัช าระ 

   25  น าเงนิสดไปซือ้หุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์70,000 บาท เพื่อเกง็ก าไรในระยะสัน้ 

   26  นายสุรชยัน าเงนิไปซือ้ของใชส้่วนตวั 3,000 บาท 

   27  รบัช าระหน้ีค่าเช่าหอพกั 5,000 บาท 

   31  จา่ยค่าน ้าค่าไฟ 16,000 บาท ดว้ยเชค็  
 

ให้ท า บนัทกึรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

 

ข้อ 2. นายสรยทุธ เปิดส านักงานบญัชชีื่อว่า “ส านกังานบญัชสีรยุทธ” ในระหว่างเดอืนกนัยายน 
25x1 มรีายการคา้ต่าง ๆ เกดิขึน้ ดงันี้ 
ก.ย.  1 นายสรยุทธน าเงนิสด 200,000 บาท อุปกรณ์ส านกังาน 80,000 บาท  
                    และเงนิกูธ้นาคาร 50,000 บาท มาลงทุน 

 5 ซือ้รถยนต ์1 คนั ราคา 90,000 บาท เป็นเงนิเชื่อ 

 7 ซือ้วสัดุส านกังานเป็นเงนิสด 10,000 บาท 

 10 ใหบ้รกิารสอบบญัชลีกูคา้ไดเ้งนิสด 30,000 บาท 

 13 จา่ยค่าเช่าส านกังาน 5,000 บาท 
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 16 จา่ยช าระหนี้ค่าซือ้รถยนต ์เมือ่วนัที ่5 ก.ย. จ านวน 40,000 บาท 

 20  ใหบ้รกิารสอบบญัชลีกูคา้ คดิค่าธรรมเนียม 55,000 บาท ลกูคา้ 

                    จา่ยเงนิในวนัน้ีเพยีง 25,000 บาท 

 24 นายสรยุทธน าเงนิสดของส านกังานไปใชส้่วนตวั 8,000 บาท 

 28  ลกูคา้ทีค่า้งค่าบรกิารน าเงนิมาช าระ 20,000 บาท 

 29 จา่ยเงนิเดอืนพนกังาน 15,000 บาท 

 30 ไดร้บับลิค่าไฟฟ้าประจ าเดอืนกนัยายน 2,500 บาท  
 

ให้ท า บนัทกึรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

 

ข้อ 3. นายเคารพ ไดเ้ปิดรา้นบรกิารเช่ารถยนต ์ โดยตัง้ชื่อว่า “เคารพคาเรน้ท”์ ในวนัที ่ 1 
มถุินายน 25x1 มรีายการเกีย่วกบัสนิทรพัย ์ และหนี้สนิมาลงทุน ดงันี้ เงนิสด 650,000 บาท   
เงนิฝากธนาคาร 20,000 บาท อาคาร 300,000 บาท ทีด่นิ 500,000 บาท และมเีงนิกู้จาก
ธนาคาร 900,000 บาท รายการคา้อื่น ๆ ทีเ่กดิขึน้ในเดอืนมถุินายน 25x1 มดีงันี้ 
25x1   ม.ิย.   2    ซือ้รถยนต ์5 คนั ๆ ละ 100,000 บาท เป็นเงนิเชื่อ 

                  4    ซือ้เครือ่งตกแต่ง เป็นเงนิสด 50,000 บาท 

                  8    รบัเงนิค่าเช่ารถ 10,000 บาท 

                 10   จา่ยช าระหน้ีค่ารถยนต ์400,000 ดว้ยเชค็ 

                 20   จา่ยค่าโฆษณา  5,000 บาท 

                 30   จา่ยช าระหน้ีค่ารถยนต ์100,000 บาท ดว้ยตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

 

ให้ท า  บนัทกึรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

 

ข้อ 4.  นายยิง่ยง ไดเ้ปิดรา้นบรกิารซ่อมเครือ่งใชไ้ฟฟ้า มาตัง้แต่ปี 25x1 โดยชื่อว่า “ยิง่ยง
บรกิาร” ในวนัที ่1 มกราคม 25x1 ซึง่ถอืเป็นวนัเริม่ตน้งวดบญัชใีหม ่นายยิง่ยงไดต้รวจสอบ
พบว่ามรีายการทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ดงันี้ 
  เงนิสด     25,000 บาท 

  ลกูหนี้     10,000 บาท 

  อุปกรณ์ในการซ่อม   24,000 บาท 

  วสัดุในการซ่อม      8,000 บาท 

  เจา้หนี้     12,000 บาท 
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และในเดอืนมกราคม นี้มรีายการคา้ต่าง ๆ เกดิขึน้ดงันี้ 
25x5     ม.ค.  2    จา่ยค่าโฆษณา 2,000 บาท 

10   จา่ยช าระหนี้ใหแ้ก่เจา้หนี้ 10,000 บาท 

15   รบัเงนิค่าบรกิารซ่อมเครือ่งใชไ้ฟฟ้า  5,000 บาท 

18   รบัช าระหนี้จากลกูหนี้ทีค่า้งอยู ่  2,000 บาท 

     20    ซือ้วสัดุในการซ่อมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเป็นเงนิเชื่อ 20,000 บาท    
     28    นายยิง่ยง น าเงนิสดไปใชส้่วนตวั  2,000 บาท 

 

ให้ท า  บนัทกึรายการเปิดบญัช ีและรายการคา้ต่าง ๆ ในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 

ข้อ 5.   บรษิทั ใจใสสะอาด จ ากดั เริม่ตัง้บรษิทัเพื่อรบับรกิารซกัอบรดี โดยจดทะเบยีนและออก
ขายหุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 10 บาท จ านวน 50,000 หุน้ โดยมรีายการคา้ในเดอืน กุมภาพนัธ ์
25x1 ดงันี้ 
 ก.พ. 1   ออกจ าหน่ายหุน้ทัง้หมด 50,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 10 บาทเป็นเงนิสด 

  4   น าเงนิสดไปฝากธนาคาร 200,000 บาท 

  7   ซือ้อุปกรณ์ในการซกัรดีเป็นเงนิ 90,000 บาท โดยจ่ายเงนิสดในวนันี้  
                         40,000 บาท ทีเ่หลอืจะช าระในภายหลงั 

  9   รบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารซกัรดี เป็นเงนิสด 35,000 บาท 

  11  จา่ยค่าสาธารณูปโภค 5,000 บาท 

  13  จา่ยช าระหนี้ค่าอุปกรณ์ทีเ่หลอื 

  15  ใหบ้รกิารซกัรดีแก่ลกูคา้เรยีบรอ้ย เป็นเงนิ 20,000 บาท แต่ยงัไมไ่ดร้บัเงนิ 

  18  ซือ้วสัดุในการซกัรดี เป็นเงนิสด 4,500 บาท 

  22  ไดร้บัช าระหน้ีจากลกูคา้ทีค่า้งค่าบรกิาร 15,000 บาท 

  28  จา่ยเงนิเดอืนพนกังาน 25,000 บาท 

 

ให้ท า  บนัทกึรายการเปิดบญัช ีและรายการคา้ต่าง ๆ ในสมดุรายวนัทัว่ไป 
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ข้อ 6. นายณฐัพงษ์ ไดเ้ปิดอู่ซ่อมรถชื่อว่า “ณฐัพงษ์การช่าง” โดยไดเ้ริม่ด าเนินงานในเดอืน
มกราคม 25x1 และมรีายการคา้ต่าง ๆ เกดิขึน้ดงันี้ 
 ม.ค.  1   นายณฐัพงษ์น าเงนิสดมาลงทุน 90,000 บาท 

  2   ซือ้วสัดุส านกังานเป็นเงนิเชื่อ 9,000 บาท 

6   ซือ้เครือ่งมอืในการซ่อมเป็นเงนิสด 32,000 บาท 

  8   ซ่อมรถใหล้กูคา้เสรจ็รบัเงนิสดค่าซ่อมรถ 35,000 บาท 

  11  จา่ยค่าเช่าอู่ 5,000 บาท 

  12  นายณฐัพงษ์น าเงนิสดของรา้นไปใชส้่วนตวั 8,000 บาท 

  19  ซ่อมรถใหล้กูคา้เสรจ็ เป็นเงนิ 20,000 บาท ลกูคา้ช าระเงนิในวนัน้ี      
                          5,000 บาท ทีเ่หลอื ลกูคา้ขอคา้งไวก่้อน 

  21  จา่ยช าระหนี้ค่าวสัดุส านกังานทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่2 จ านวน 4,000 บาท 

  24  รบัช าระหน้ีจากลกูคา้ทีค่า้งค่าซ่อมรถ 12,000 บาท 

  28  จา่ยค่าน ้าค่าไฟ 4,000 บาท 

  31  จา่ยเงนิเดอืนพนกังาน 5,000 บาท   

  

กจิการไดม้กีารก าหนดชื่อบญัชแีละเลขทีบ่ญัชไีว ้ดงัต่อไปนี้ 
เลขทีบ่ญัช ี       ชื่อบญัช ี เลขทีบ่ญัช ี    ชื่อบญัช ี

101      เงนิสด 302      ถอนใชส้่วนตวั 

102      ลกูหนี้ 401      รายไดค้่าซ่อมรถ 

103      วสัดุส านกังาน 501      ค่าเช่า 

104      เครือ่งมอืในการซ่อม 502      ค่าน ้าค่าไฟ 

201      เจา้หนี้ 503      เงนิเดอืน 

301      ทุน   

 

ให้ท า   1. บนัทกึรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป  
 2. ผ่านรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปสมดุบญัชแียกประเภท 

 3. จดัท างบทดลอง 
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ข้อ 7. นางสาวกตีาร ์ไดเ้ปิดโรงเรยีนสอนดนตรชีื่อว่า “ดนตรกีตีาร”์ เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 25x1 

ซึง่ในเดอืนธนัวาคม มรีายการคา้เกดิขึน้ ดงันี้ 
1   นางสาวกตีารน์ าเงนิสดส่วนตวัมาลงทุนในกจิการจ านวน 50,000 บาท 

2   จา่ยค่าเช่าอาคาร 10,000 บาท 

4   ซือ้เครือ่งดนตรทีีใ่ชใ้นการสอนดนตร ี20,000 บาท 

5   ซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรม์าใชใ้นส านกังาน 15,000 บาท 

10  ไดร้บัเงนิสดจากลกูคา้ค่าเรยีนดนตร ี30,000 บาท 

12  จา่ยค่าไฟฟ้า 1,500 บาท 

14  ซือ้วสัดุส านกังาน 2,000 บาท 

16  ซือ้เครือ่งดนตรเีพิม่เตมิเป็นเงนิเชื่อ 13,000 บาท 

19  ออกใบแจง้หนี้ใหล้กูคา้ค่าเรยีนดนตร ี10,000 บาท 

21  จา่ยช าระหนี้ค่าเครือ่งดนตรทีีซ่ือ้มาวนัที ่16 ธ.ค. 13,000 บาท 

24  ลกูคา้ทีค่า้งค่าเรยีนดนตรนี าเงนิสดมาจา่ย 8,000 บาท 

25  นางสาวกตีารน์ าเงนิสดของกจิการไปใชจ้า่ยส่วนตวั 4,000 บาท 

28  ไดร้บัใบแจง้หนี้ค่าน ้าของเดอืนธนัวาคม 9,000 บาท กจิการยงัไมไ่ดจ้่ายเงนิ 

30  จา่ยเงนิเดอืนลกูจา้ง 16,000 บาท 

 

กจิการไดม้กีารก าหนดชื่อบญัชแีละเลขทีบ่ญัชไีว ้ดงัต่อไปนี้ 
เลขทีบ่ญัช ี       ชื่อบญัช ี เลขทีบ่ญัช ี    ชื่อบญัช ี

101     เงนิสด 301    ทุน 

102     ลกูหนี้การคา้ 302    ถอนใชส้่วนตวั 

103     วสัดุส านกังาน 401    รายไดค้่าบรกิารสอนดนตร ี

104     เครือ่งดนตร ี 501    ค่าเช่า 

105     อุปกรณ์ส านกังาน 502    ค่าไฟฟ้า 

201     เจา้หนี้การคา้ 503    เงนิเดอืน 

202     ค่าน ้าคา้งจ่าย 504    ค่าน ้า 

 

ให้ท า   1. บนัทกึรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป  
 2. ผ่านรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปสมดุบญัชแียกประเภท 

 3. จดัท างบทดลอง 
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ข้อ  8. นายเทพไทย ลงทุนเปิดส านกังานใหบ้รกิารการท่องเทีย่ว ชื่อ  เทพไทยทวัร ์ เมือ่วนัที ่ 
1 มกราคม 25x5  โดยมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิต่าง ๆ ดงันี้ 
 เงนิสด      80,000  บาท 

 ลกูหนี้การคา้     25,000  บาท 

 ยานพาหนะ     80,000  บาท 

 เงนิกูธ้นาคาร     40,000  บาท 

ในระหว่างเดอืนมกราคม 25x5 มรีายการเกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
ม.ค  1    จา่ยเงนิสดซือ้วสัดุส านักงานราคา 2,000 บาท  

3    ซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์(อุปกรณ์ส านกังาน) ราคา 15,000 บาท จากรา้นบานาน่า  

      เป็นเงนิเชื่อ 

7    จา่ยค่าเบีย้ประกนัรถยนต ์ส าหรบั 1 ปี เป็นจ านวนเงนิ 12,000 บาท 

10  ซือ้ทีด่นิราคา 50,000 บาท จ่ายเป็นเงนิสด  และซือ้อาคารราคา 30,000 บาท   
     โดยในส่วนของอาคารไดอ้อกตัว๋เงนิอาย ุ6 เดอืน ดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ต่อปีให ้

15  รบัช าระหน้ีจากลกูหนี้ 8,000 บาท และจ่ายค่าน ้ามนัรถเป็นเงนิสด 1,000 บาท 

 19  จา่ยช าระหนี้รา้นบานาน่าครึง่หนึ่ง 

22  รบัรายไดค้่าบรกิารท่องเทีย่วเป็นเงนิสด 55,000 บาท 

24  น ารถยนตไ์ปซ่อมที ่อู่สมานและ อู่สมานส่งใบแจง้หนี้ค่าซ่อมรถมาใหจ้ านวนเงนิ  
      2,400 บาท แต่กจิการยงัไมไ่ดช้ าระ 

25  น าเงนิสดไปช าระหน้ีเงนิกูธ้นาคาร จ านวน 10,000 บาท และ จา่ยดอกเบีย้อกี  
     1,000 บาท  

     26  รบัรายไดค้่าบรกิารท่องเทีย่วเป็นเงนิสด 35,000 บาท  
 28  จา่ยค่าน ้ามนัรถ เป็นเงนิสด จ านวน 5,200 บาท 

 30  ส่งใบแจง้หนี้ไปใหล้กูคา้เป็นค่าบรกิารท่องเทีย่วภเูกต็ จ านวน 15,000 บาท แต่ยงั 

               ไมไ่ดร้บัช าระเงนิ 

 31  จา่ยช าระหนี้ใหอู้่สมานค่าซ่อมรถยนต์ทีค่า้งอยูท่ ัง้หมด และ 

                จา่ยเงนิเดอืนและค่าแรงใหก้บัพนกังานเป็นเงนิสด 25,000 บาท 
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ผงับญัชขีอง เทพไทยทวัร ์ มรีายละเอยีด ดงันี้ 
ช่ือบญัชี                          เลขท่ีบญัชี              ช่ือบญัชี             เลขท่ีบญัชี 

เงนิสด    11   เจา้หนี้ – รา้นบานาน่า  22 

ลกูหนี้การคา้   12   เจา้หนี้ – สมาน   23 

วสัดุส านกังาน   13   เงนิกูธ้นาคาร   24 

ค่าเบีย้ประกนัจ่ายล่วงหน้า 14   ทุน     31 

ทีด่นิ    15   รายไดค้่าบรกิารท่องเทีย่ว 41 

อาคาร    16   ค่าน ้ามนัรถ   51 

อุปกรณ์ส านกังาน  17   ค่าซ่อมแซมรถ   52 

ยานพาหนะ   18   เงนิเดอืนและค่าแรง  53 

ตัว๋เงนิจา่ย   21   ดอกเบีย้จ่าย   54 

 

ให้ท า   1. บนัทกึรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป  
 2. ผ่านรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปสมดุบญัชแียกประเภท 

 3. จดัท างบทดลอง 

 

ข้อ  9. หา้งหุน้ส่วน จตุัชยั จ ากดั ไดก่้อตัง้กจิการรบับรกิารจดัหางาน เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 
25x1 มรีายการคา้เกดิขึน้ในเดอืนสงิหาคม 25x1 ดงันี้ 
ส.ค. 1   ไดร้บัเงนิสดจาก ผูเ้ป็นหุน้ส่วนคอื นายแทป และนายแทน คนละ 50,000 บาท 

 4   จา่ยค่าเช่าส านกังานเป็นเงนิสด 5,000 บาท 

 5   ซือ้อุปกรณ์ส านกังานเป็นเงนิเชื่อ 18,000 บาท 

 6   กูเ้งนิจากธนาคารไดร้บัเงนิสด 40,000 บาท 

 8   ไดร้บัรายไดค้่าบรกิารจดัหางาน 30,000 บาท 

 10  ใหบ้รกิารลกูคา้ เป็นเงนิจ านวน 15,000 บาท ไดร้บัเงนิสดในวนันี้ 8,000 บาท ที่
เหลอืลกูคา้ขอคา้งไวก่้อน 

 15  ซือ้รถยนตโ์ดยจา่ยเป็นเงนิสด  60,000 บาท 

 17  ซือ้วสัดุส านกังานเป็นเงนิสด 4,000 บาท 

 20  จา่ยช าระหนี้ค่าซือ้อุปกรณ์ส านกังานทัง้หมด 

 23  จา่ยค่ารบัรองลกูคา้ 1,500 บาท 

 25  ลกูคา้ทีค่า้งช าระหน้ีเมือ่วนัที ่10 สงิหาคม น าเงนิมาช าระ 5,000 บาท 

 26  ไดร้บัใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้าของเดอืนสงิหาคม 25x1 จ านวน 2,400 บาท 
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 30  จา่ยเงนิเดอืนพนกังาน 19,000 บาท 

 

ให้ท า   1. ผงับญัช ี 
2. บนัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไป  

 3. ผ่านรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปสมดุบญัชแียกประเภท 

 4. จดัท างบทดลอง 

 

ข้อ  10. บรษิทั คารเ์รน้ท ์จ ากดั เป็นกจิการใหเ้ช่ารถยนต ์ โดยเปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่วนัที ่1 

กุมภาพนัธ ์25x1 เมือ่วนัที ่1 มกราคม 25x5 มยีอดคงเหลอืยกมา ดงันี้ 
 เงนิสด   59,000   บาท เงนิกู ้     40,000  บาท 

 รถยนต์   90,000   บาท ทุนหุน้สามญั  109,000  บาท 

 รายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในเดอืนมกราคม 25x5 มดีงันี้  

ม.ค. 1   จา่ยช าระเงนิกูธ้นาคาร 20,000 บาท พรอ้มดว้ยดอกเบีย้อกี 5,000 บาท 

 5   รบัรายไดค้่าเช่ารถยนต ์35,000 บาท โดยน าเงนิฝากธนาคารทนัท ี

 9   ซือ้วสัดุส านกังานเป็นเงนิเชื่อ 12,000 บาท 

 13  จา่ยค่าซ่อมแซมรถยนต์ 6,000 บาท 

 16  จา่ยช าระหนี้ค่าวสัดุส านกังาน 5,000 บาท 

 20  ลกูคา้ใชบ้รกิารเช่ารถเสรจ็คดิค่าบรกิาร 16,000 บาท ลกูคา้ขอคา้งไวก่้อน 

 23  ถอนเงนิฝากจากธนาคารเพื่อมาใชใ้นกจิการ 20,000 บาท 

 26  ลกูคา้ทีค่า้งค่าบรกิารน าเงนิมาช าระ 8,000 บาท 

 29  จา่ยเงนิเดอืนพนกังาน 15,000 บาท  

 30  จา่ยค่าสาธารณูปโภค 4,000 บาท 

 

ให้ท า   1. ผงับญัช ี 
2. บนัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไป  

 3. ผ่านรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปสมดุบญัชแียกประเภท 

 4. จดัท างบทดลอง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  5 

การปรบัปรงุบญัชีในวนัส้ินงวด 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1.  ความหมายของรายการปรบัปรงุบญัช ี

2.  สาเหตุทีต่อ้งมรีายการปรบัปรงุบญัช ี

3.  รายการปรบัปรุงบญัช ี

4.  งบทดลองหลงัปรบัปรงุ 

5.  การจดัท ากระดาษท าการ 

6.  การกลบัรายการ 

7.  บทสรปุ 

8.  แบบฝึกหดั 

 

วตัถปุระสงค ์เชิงพฤติกรรม 

1.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความหมายของรายการปรบัปรงุบญัชไีด ้

2.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายสาเหตุของรายการปรบัปรงุบญัชไีด ้

3.  ผูเ้รยีนสามารถบนัทกึรายการปรบัปรงุบญัชไีด้ 
4.  ผูเ้รยีนสามารถจดัท างบทดลองหลงัปรบัปรงุบญัชไีด ้

5.  ผูเ้รยีนสามารถจดัท ากระดาษท าการได้ 
6.  ผูเ้รยีนสามารถบนัทกึกลบัรายการได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนื้อหา 

2.  ถามตอบในชัน้เรยีน 

3.  การคน้ควา้หาความรูแ้หล่งอเิลก็ทรอนิกส ์

4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การปรบัปรงุบญัชใีนวนัสิน้งวด 

2.  ชุดการสอน PowerPoint  
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3.  แหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่กีย่วขอ้งจากอนิเทอรเ์น็ต 

4.  แหล่งความรูจ้ากวารสารและหนงัสอืพมิพต่์าง ๆ 

 

การวดัผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4.  ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  5  
การปรบัปรงุบญัชีในวนัส้ินงวด 

 

 บททีผ่่านมาไดอ้ธบิายเกีย่วกบัการบนัทกึรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป การผ่านรายการ
ไปบญัชแียกประเภท และการจดัท างบทดลอง ในขัน้ตอนต่อไปก่อนทีจ่ะมกีารจดัท างบการเงนิ
ของกิจการ จะต้องมกีารปรบัปรุงรายการบญัชใีนวนัสิ้นงวดเพื่อให้กิจการสามารถวดัผลการ
ด าเนินงาน และแสดงฐานะการเงนิของกจิการเป็นไปอย่างถูกต้องตามทีค่วร อนัไดแ้ก่ รายการ
ปรบัปรุงรายได้รบัล่วงหน้า รายได้ค้างรบั ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าเสื่อม
ราคา หนี้สงสยัจะสญู และวสัดุส านกังานใชไ้ป   
 

ความหมายของรายการปรบัปรงุบญัชี 

รายการปรบัปรุงบญัชใีนวนัสิ้นงวด หมายถงึ การปรบัปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงจ านวนที่
บนัทกึไวใ้นบญัชใีหถู้กตอ้งก่อนการจดัท างบการเงนิ รายการปรบัปรงุบญัชจีะต้องบนัทกึในสมุด
รายวนัทัว่ไปและผ่านไปยงับญัชแียกประเภทที่เกี่ยวขอ้ง (วฒันา  ศิวะเกื้อ, ดุษฎ ีสงวนชาติ
และนนัทพร พทิยะ, 2556 : 80) 

 รายการปรบัปรุง หมายถึง การบนัทึกรายการในสมุดบญัชี ณ วนัสิ้นงวดบญัชีเพื่อ
ปรบัปรุงแก้ไขรายการทางการบญัชต่ีาง ๆ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑค์งคา้ง (Accrual basis) (เสนีย ์
พวงยาณ,ี 2557 : 141) 

 จากความหมายทีก่ล่าวมาขา้งต้น สามารถสรุปไดด้งันี้ รายการปรบัปรุง หมายถงึ การ
บนัทึกรายการในสมุดบญัชี ณ วนัสิ้นงวด เพื่อปรบัปรุงแก้ไขจ านวนที่บนัทึกไว้ในบญัชีให้
ถูกต้อง และเป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง ก่อนการจดัท างบการเงนิ โดยรายการปรบัปรุงบญัชี
จะตอ้งบนัทกึในสมดุรายวนัทัว่ไป และผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท 

 

สาเหตท่ีุต้องมีรายการปรบัปรงุบญัชี 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2557) เรื่อง การน าเสนองบการเงนิ ก าหนดให้
กจิการตอ้งจดัท างบการเงนิตามเกณฑค์งคา้ง โดยเกณฑค์งคา้งจะแสดงผลกระทบของรายการ
สนิทรพัย์ หนี้สนิ ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ในงวดที่รายการนัน้เกิดขึ้น แม้ว่า
กจิการยงัไมไ่ดร้บัหรอืจา่ยเงนิสด 
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ดงันัน้ หากมรีายการสนิทรพัย ์หนี้สนิ ส่วนของเจา้ของ รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
แล้ว แต่กิจการยงัไม่ได้บนัทกึบญัช ีอาจเป็นเพราะยงัไม่ได้รบัเอกสารจงึไม่มหีลกัฐานที่จะมา
ประกอบการบนัทกึบญัชทีี่กจิการไดใ้ชบ้รกิารไปแลว้ เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์หรอืมกีาร
บนัทกึบญัชแีล้วแต่จ านวนเงนิยงัไม่ถูกต้องตามที่ควร อาจมรีายการบางรายการเกี่ยวเนื่องกบั
ผลประโยชน์ที่จะได้รบักับงวดบัญชีถัดไป จงึจ าเป็นต้องมกีารรายการปรบัปรุง เพื่อให้งบ
การเงนิแสดงรายการอยา่งถูกตอ้ง 

 

รายการปรบัปรงุบญัชี 

 รายการปรบัปรงุบญัชปีระกอบดว้ย 8 รายการดงัต่อไปนี้ 
 1. รายไดร้บัล่วงหน้า 

           2. รายไดค้า้งรบั 

           3. คา่ใชจ้า่ยล่วงหน้า 

           4. ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 

           5. วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 

           6. ค่าเสื่อมราคา 

           7. หนี้สงสยัจะสญู 

 

1. รายได้รบัล่วงหน้า (Revenue receive in advance) 

     รายไดร้บัล่วงหน้า (Revenue receive in advance หรอื Deferred revenue หรอื 
unearned revenue) หมายถงึ จ านวนเงนิที่กจิการไดร้บัล่วงหน้ามาจากลูกคา้และไดบ้นัทกึ
บญัชแีล้ว แต่กจิการยงัมไิดม้กีารส่งมอบสนิค้าหรอืบรกิารให้แก่ลูกคา้  ซึ่งจ านวนเงนิที่กจิการ
ไดร้บัมานัน้จะยงัไม่ถอืเป็นรายได้ของกจิการ แต่ถอืเป็นหนี้สนิหรอืภาระผูกพนัของกจิการ ซึ่ง
จะตอ้งชดใชด้ว้ยสนิคา้หรอืบรกิารทีย่งัคา้งอยูน่ัน้  
     ดงันัน้ จ านวนเงนิที่กจิการไดร้บัล่วงหน้ามานัน้ให้แสดงเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนในงบ
แสดงฐานะการเงนิ และจะถอืเป็นรายไดเ้มือ่มกีารส่งมอบสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้แลว้ 

    การบญัชสี าหรบัรายไดร้บัล่วงหน้าม ี2 วธิ ีคอื 
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       วิธีท่ี 1 ณ วนัท่ีได้รบัเงินสดบนัทึกจ านวนท่ีได้รบัเป็นรายได้รบัล่วงหน้า 

          วธินีี้ในวนัทีก่จิการไดร้บัเงนิสด กจิการจะบนัทกึบญัชโีดย  
เดบิต   เงนิสด      xx 

เครดิต   รายไดร้บัล่วงหน้า    xx 

           บญัชรีายไดร้บัล่วงหน้าถอืเป็นบญัชปีระเภทหนี้สนิ  ต่อมาในวนัสิน้งวดกจิการ
จะตอ้งตรวจสอบว่ากจิการไดส้่งมอบสนิคา้หรอืบรกิารใหล้กูคา้ไปแลว้เป็นจ านวนเท่าใด จากนัน้
น าจ านวนนัน้มาปรบัปรงุบนัทกึเป็นรายไดข้องงวดบญัชปีจัจบุนั โดย  

เดบิต   รายไดร้บัล่วงหน้า    xx 

เครดิต   รายได ้    xx 

           การบนัทกึรายการปรบัปรุงรายไดร้บัล่วงหน้า ในวธิทีี ่1 ณ วนัทีไ่ดร้บัเงนิสด
บนัทกึจ านวนทีไ่ดร้บัเป็นรายไดร้บัล่วงหน้า แสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่5.1 ดงัต่อไปนี้ 

 

ตวัอย่างท่ี 5.1 วนัที ่1 กนัยายน 25x1 บรษิทั จตุัชยั จ ากดั ไดใ้หบุ้คคลภายนอกมาเช่าอาคาร
เพื่อขายอาหารใหพ้นกังาน โดยบรษิทั จตุัชยั จ ากดั คดิค่าเช่าเดอืนละ 2,000 บาท บรษิทัไดร้บั
เงนิสดในวนันี้จ านวน 24,000 บาท ซึง่เป็นค่าเช่าล่วงหน้าส าหรบัระยะเวลา 12 เดอืน 

 การบนัทกึบญัช ีในวนัที ่1 กนัยายน 25x1 บนัทกึไดด้งันี้                
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ย. 1 เงนิสด 11 24,000 -   

            รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า 25   24,000 - 

  บนัทกึรบัเงนิสดเป็นรายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า      

 เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                             รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า                                      25 

  25x1  

  ก.ย. 1     เงนิสด 24,000 

    

 ในวนัสิ้นงวด วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 เมื่อกจิการจดัท างบทดลองจะมบีญัชีรายไดค้่า
เช่ารบัล่วงหน้าแสดงเป็นหน้ีสนิจ านวน 24,000 บาท กจิการจะต้องบนัทกึรายการปรบัปรุง โดย
โอน รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้าในส่วนทีเ่ป็นรายไดข้องปี 25x1 เป็นเวลา 4 เดอืนคอืตัง้แต่เดอืน
กนัยายนถงึเดอืนธนัวาคม ไปไวท้ีบ่ญัชรีายไดค้่าเช่าเป็นจ านวนเงนิ 8,000 บาท ดงันี้ 
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 1 ก.ย. 25x1                              31 ธ.ค. 25x1                        31 ส.ค. 25x2 

                                   4 เดอืน                                      8 เดอืน 

                       รายไดค้่าเช่า  8,000 บาท        รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า 16,000 บาท 

 รายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 บนัทกึไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 6 

25x1        

ธ.ค. 31 รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า 25 8,000 -   

            รายไดค้่าเช่า 41   8,000 - 

  ปรบัปรงุรายไดค้่าเช่าของปี 25x1      

เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                             รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า                                      25 

25x1  25x1  

ธ.ค. 31     รายไดค้่าเช่า 8,000 ก.ย. 1     เงนิสด 24,000 

    

                                                    รายไดค้่าเช่า                                             41 

  25x1  

  ธ.ค. 31  รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า 8,000 

 

 

   

 การแสดงรายการในงบการเงนิปี 25x1 จะแสดงไดด้งันี้ 
 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 จะแสดงบญัชรีายได้ค่าเช่ารบั
ล่วงหน้าเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 16,000 ซึง่เป็นรายไดค้่าเช่าส าหรบัระยะเวลา 8 เดอืน ที่
กจิการยงัไมไ่ดใ้หบ้รกิาร 

 งบก าไรขาดทุนส าหรบัปี 25x1 จะแสดงบญัชรีายได้ค่าเช่า เป็นรายไดจ้ านวน 8,000 

บาท ซึง่เป็นรายไดค้่าเช่าส าหรบัระเวลา 4 เดอืน ทีก่จิการไดใ้หบ้รกิารไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

16,000 

8,000 
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      วิธีท่ี 2  ณ วนัท่ีได้รบัเงินสดบนัทึกจ านวนท่ีได้รบัเป็นรายได้ 

           ในวธินีี้เมือ่กจิการไดร้บัเงนิสดกจิการจะบนัทกึบญัชโีดย 

เดบิต   เงนิสด      xx 

เครดิต   รายได ้     xx 

          ต่อมาในวนัสิ้นงวดกจิการต้องตรวจสอบว่ากจิการยงัไม่ได้ส่งมอบสนิค้าหรอื
บรกิารให้แก่ลูกค้าเป็นจ านวนเท่าใด จากนัน้น าจ านวนนัน้มาปรบัปรุง บนัทกึเป็นรายได้รบั
ล่วงหน้าโดย 

เดบิต   รายได ้      xx 

เครดิต   รายไดร้บัล่วงหน้า    xx 

                     การบนัทกึรายการปรบัปรุงรายไดร้บัล่วงหน้า ในวธิทีี ่2 ณ วนัทีไ่ดร้บัเงนิสด
บนัทกึจ านวนทีไ่ดร้บัเป็นรายได ้แสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่5.2 ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 5.2  จากตวัอย่างที ่5.1 ถ้ากจิการใชว้ธิบีนัทกึจ านวนเงนิที่ไดร้บัเป็นรายได้ การ
บนัทกึบญัชใีนวนัที ่1 กนัยายน 25x1 จะแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ย. 1 เงนิสด 11 24,000 -   

            รายไดค้่าเช่า 41   24,000 - 

  บนัทกึรบัเงนิสดเป็นรายไดค้่าเช่า      

 เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                                    รายไดค้่าเช่า                                             25 

  25x1  

  ก.ย. 1     เงนิสด 24,000 

 

 

   

 ในวนัสิ้นงวด วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 เมื่อกจิการจดัท างบทดลองจะมบีญัชรีายไดค้่า
เช่า และแสดงเป็นรายไดจ้ านวน 24,000 บาท  กจิการจะต้องบนัทกึรายการปรบัปรุง โดยโอน
รายไดค้่าเช่าในส่วนทีเ่ป็นรายไดข้องงวดบญัชถีดัไป ไปไวท้ีบ่ญัชรีายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้าเป็น
เงนิเงนิ 16,000 บาท 

 

24,000 
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 รายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 บนัทกึไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 6 

25x1        

ธ.ค. 31 รายไดค้่าเช่า 41 16,000 -   

            รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า 25   16,000 - 

  ปรบัปรงุรายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้าของปี 25x1      

เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                                     รายไดค้่าเช่า                                           41 

25x1  25x1  

ธ.ค. 31 รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า 16,000 ก.ย. 1     เงนิสด 24,000 

    

                                               รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า                                  25                         
  25x1  

  ธ.ค. 31    รายไดค้่าเช่า 16,000 

 

 

   

 การแสดงรายการในงบการเงินปี 25x1 ทัง้สองปีจะแสดงผลเช่นเดยีวกนั คอื บญัชี
รายไดค้่าเช่าจะแสดงรายการเป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทุน จ านวน 8,000 บาท บญัชรีายไดค้่า
เช่ารบัล่วงหน้า จะแสดงรายการเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ จ านวน 16,000 

บาท 

 

             2. รายได้ค้างรบั (Accrued revenue) 

     รายได้ค้างรบั หมายถึง รายได้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบญัชปีจัจุบนั แต่
กจิการยงัไมไ่ดร้บัเงนิจงึยงัไมไ่ดบ้นัทกึบญัช ีเมือ่ถงึวนัสิน้งวดบญัช ีกจิการจะต้องพจิารณาว่ามี
รายได้ทีเ่กดิขึน้แลว้แต่ยงัไม่ไดร้บัอยู่จ านวนเท่าใด แลว้น ามาบนัทกึเป็นรายได้ทางดา้นเครดติ 
และ บนัทกึเป็นรายไดค้้างรบัทางดา้นเดบติ บญัชรีายไดค้้างรบัถอืเป็นบญัชปีระเภทสนิทรพัย ์
แสดงเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

               การบนัทกึรายการปรบัปรงุรายไดค้า้งรบั แสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่5.3 ดงัต่อไปนี้ 

 

8,000 

16,000 
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ตวัอย่างท่ี 5.3  วนัที่ 1 กรกฎาคม 25x1 บรษิทั จตุัชยั จ ากดั ได้น าเงนิสดไปซื้อพนัธบตัร
รฐับาลจ านวน 100,000 บาท อตัราดอกเบีย้ 2% ต่อปี โดยก าหนดจ่ายดอกเบีย้ปีละ 1 ครัง้ ใน
วนัที ่30 มถุินายน ของทุกปี (กจิการปิดบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม) 
 ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 25x1 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 ซึง่เป็นวนัสิน้งวดบญัช ี
ถือว่ากิจการมรีายได้ดอกเบี้ยรบัเกิดขึ้นแล้วเป็นเวลา 5 เดือนคิดเป็นเงนิจ านวนเท่ากับ 
100,000 x 2/100 x 6/12 =  1,000 บาท แต่กจิการยงัไม่ไดร้บัเงนิสดเพราะยงัไม่ถงึวนัทีจ่ะ
ไดร้บัดอกเบีย้คอืวนัที ่30 มถุินายน 25x2 และในงบทดลอง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 ยงัไม่มี
รายไดจ้ านวนน้ีปรากฏ ดงันัน้กจิการจงึตอ้งบนัทกึรายการปรบัปรงุ 

 รายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 บนัทกึไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 7 

25x1        

ธ.ค. 31 ดอกเบีย้คา้งรบั 17 1,000 -   

            ดอกเบีย้รบั 44   1,000 - 

  ปรบัปรงุดอกเบีย้รบัของปี 25x1      

 เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                                ดอกเบีย้คา้งรบั                                         17 

25x1    

ธ.ค. 31 ดอกเบีย้รบั 1,000   

    

                                                      ดอกเบีย้รบั                                            44                       
  25x1  

  ธ.ค. 31    ดอกเบีย้คา้งรบั 1,000 

    

 การแสดงรายการในงบการเงนิปี 25x1 จะแสดงไดด้งันี้ 
 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 จะแสดงบญัชดีอกเบี้ยคา้งรบัเป็น
สนิทรพัยห์มุนเวยีนจ านวน 1,000 บาท ซึง่หมายถงึรายได้ทีเ่กดิขึน้แล้วแต่กจิการยงัไม่ไดร้บั
เงนิสด 

 งบก าไรขาดทุนส าหรบัปี 25x1 จะแสดงบญัชดีอกเบีย้รบัเป็นรายไดจ้ านวน 1,000 บาท 
ซึง่เป็นดอกเบีย้รบัส าหรบัระยะเวลา 5 เดอืน 

1,000 

1,000 
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 ต่อมาปี 25x2 เมื่อถงึก าหนดวนัทีก่จิการจะไดร้บัดอกเบีย้ในวนัที ่30 มถุินายน 25x2 

กจิการจะได้รบัเงนิสดจ านวน 2,000 บาท ซึ่งในจ านวนนี้เป็นดอกเบี้ยของปี 25x1 จ านวน 
1,000 บาท และเป็นรายไดข้องปี 25x2 จ านวน 1,000 บาท  

การบนัทกึรบัดอกเบีย้ในวนัที ่30 มถุินายน 25x2 แสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 9 

25x2        

ม.ิย. 30 เงนิสด 11 2,000 -   

            ดอกเบีย้คา้งรบั 17   1,000 - 

            ดอกเบีย้รบั 44   1,000 - 

  บนัทกึรบัดอกเบีย้      

 

 

             3. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid expense) 

     ค่าใชจ้่ายล่วงหน้า หมายถงึ จ านวนเงนิทีก่จิการไดจ้่ายไปก่อนส าหรบัค่าสนิคา้หรอื
บรกิารแต่กจิการยงัไม่ได้รบัการส่งมอบสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ ซึ่งจ านวนเงนิที่กจิการได้จ่ายไป
นัน้จะยงัไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ แต่ถือเป็นสนิทรพัย์ที่กิจการจะได้รบัประโยชน์จาก
สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ในอนาคต  
     ดงันัน้ จ านวนเงนิทีก่จิการไดจ้่ายล่วงหน้าไปนัน้ใหแ้สดงเป็นสนิทรัพยห์มุนเวยีนใน
งบแสดงฐานะการเงนิ และจะถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อกจิการไดร้บัการส่งมอบสนิคา้หรอืบรกิารนัน้
แลว้ 

    การบญัชสี าหรบัค่าใชจ้า่ยล่วงหน้าม ี2 วธิ ีคอื 

     วิธีท่ี 1  ณ วนัท่ีจ่ายเงินสดบนัทึกจ านวนท่ีจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

          วธินีี้ในวนัทีก่จิการจา่ยเงนิสด กจิการจะบนัทกึบญัชโีดย  
เดบิต   ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า    xx 

เครดิต   เงนิสด    xx 

          บญัชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าถือเป็นบญัชีประเภทสินทรพัย์  ต่อมาในวนัสิ้นงวด
กจิการจะต้องตรวจสอบว่ากิจการได้ใช้ประโยชน์จากจ านวนเงนิที่จ่ายนัน้ไปแล้วเป็นจ านวน
เท่าใด จากนัน้น าจ านวนนัน้มาปรบัปรงุบนัทกึเป็นค่าใชจ้า่ยของงวดบญัชปีจัจบุนั โดย  

เดบิต   ค่าใชจ้า่ย    xx 

เครดิต   ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า    xx 
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                     การบนัทกึรายการปรบัปรงุค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า ในวธิทีี ่ 1 ณ วนัทีจ่า่ยเงนิสด
บนัทกึจ านวนทีจ่า่ยเป็นค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า แสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่5.4 ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 5.4  เมือ่วนัที ่ 1 สงิหาคม 25x1 บรษิทั จตุัชยั จ ากดั ไดจ้่ายค่าเบีย้ประกนัภยั
ส าหรบัระยะเวลา 1 ปี เป็นจ านวนเงนิ 12,000 บาท   
 การบนัทกึบญัช ีในวนัที ่1 สงิหาคม 25x1 บนัทกึไดด้งันี้                
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ส.ค. 1 ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 15 12,000 -   

            เงนิสด 11   12,000 - 

  บนัทกึจา่ยเงนิสดเป็นค่าเบีย้ประกนัภยั      

 เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                          ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า                                 15 

25x1    

ส.ค. 1     เงนิสด 12,000   

    

 

 ในวนัสิ้นงวด วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 เมื่อกิจการจดัท างบทดลองจะมบีญัชคี่าเบี้ย
ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้าแสดงเป็นสนิทรพัยจ์ านวน 12,000 บาท กจิการจะต้องบนัทกึรายการ
ปรบัปรุง โดยโอน ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้าในส่วนทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายของปี 25x1 จ านวน 5 

เดอืนคอืตัง้แต่เดอืนสงิหาคมจนถงึเดอืนธนัวาคม ไปไวท้ีบ่ญัชคี่าเบีย้ประกนัภยัเป็นจ านวนเงนิ 
5,000 บาท ดงันี้ 

 1 ส.ค. 25x1                              31 ธ.ค. 25x1                        31 ก.ค. 25x2 

                                   5 เดอืน                                      7 เดอืน 

                     ค่าเบีย้ประกนัภยั  5,000 บาท     ค่าเบีย้ประกนัภยัจา่ยล่วงหน้า 7,000 บาท 

 

 

 

12,000 
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 รายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 บนัทกึไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 6 

25x1        

ธ.ค. 31 ค่าเบีย้ประกนัภยั 55 5,000 -   

            ค่าเบีย้ประกนัภยัจา่ยล่วงหน้า 15   5,000 - 

  ปรบัปรงุค่าเบีย้ประกนัของปี 25x1      

เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                                ค่าเบีย้ประกนัภยั                                           55 

25x1    

ธ.ค. 31ค่าเบีย้ประกนัภยัจา่ยล่วงหน้า 5,000   

    

                                           ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า                                15 

25x1  25x1  

ส.ค. 1     เงนิสด 12,000 ธ.ค. 31  ค่าเบีย้ประกนัภยั 5,000 

    

 การแสดงรายการในงบการเงนิปี 25x1 จะแสดงไดด้งันี้ 
 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 จะแสดงบญัชคี่าเบีย้ประกนัภยัจ่าย
ล่วงหน้าเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนจ านวน 7,000 ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประกนัภยัส าหรบัระยะเวลา 7 

เดอืน ทีก่จิการยงัไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร 

 งบก าไรขาดทุนส าหรบัปี 25x1 จะแสดงบญัชคี่าเบี้ยประกนัภยัเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 
5,000 บาท ซึง่เป็นค่าใชจ้า่ยส าหรบัระยะเวลา 5 เดอืน ทีก่จิการไดใ้ชบ้รกิารไปแลว้ 

 

     วิธีท่ี 2  ณ วนัท่ีจ่ายเงินสดบนัทึกจ านวนท่ีจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

           ในวธินีี้เมือ่กจิการจา่ยเงนิสดกจิการจะบนัทกึบญัชเีป็นค่าใชจ้า่ยทัง้จ านวนโดย 

เดบิต   ค่าใชจ้า่ย     xx 

เครดิต   เงนิสด     xx 

 

 

 

5,000 

7,000 
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          ต่อมาในวนัสิ้นงวดกจิการต้องตรวจสอบว่ากจิการยงัไม่ไดใ้ชส้นิค้าหรอืบรกิาร
เป็นจ านวนเท่าใด จากนัน้น าจ านวนนัน้มาปรบัปรงุ บนัทกึเป็นค่าใชจ้า่ยล่วงหน้าโดย 

เดบิต   ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า    xx 

เครดิต   ค่าใชจ้า่ย    xx 

                     การบนัทกึรายการปรบัปรุงค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ในวธิทีี ่2 ณ วนัที่จ่ายเงนิสด
บนัทกึจ านวนทีจ่า่ยเป็นค่าใชจ้า่ย แสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่5.5 ดงัต่อไปนี้ 

 

 ตวัอย่างท่ี 5.5  จากตวัอย่างที่ 5.4 ถ้ากิจการใช้วธิบีนัทกึจ านวนเงนิที่จ่ายเป็น
ค่าใชจ้า่ย การบนัทกึบญัชใีนวนัที ่1 สงิหาคม 25x1 จะแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ส.ค. 1 ค่าเบีย้ประกนัภยั 55 12,000 -   

            เงนิสด 11   12,000 - 

  บนัทกึจา่ยเงนิสดเป็นค่าเบีย้ประกนัภยั      

เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                                    ค่าเบีย้ประกนัภยั                                     55 

25x1    

ส.ค. 1     เงนิสด 12,000   

    

 ในวนัสิ้นงวด วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 เมื่อกิจการจดัท างบทดลองจะมบีญัชคี่าเบี้ย
ประกนัภยั แสดงเป็นค่าใชจ้่ายจ านวน 12,000 บาท  กจิการจะต้องบนัทกึรายการ โดยโอนค่า
เบี้ยประกนัภยัในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายของงวดบญัชถีดัไป ไปไว้ที่บญัชคี่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย
ล่วงหน้าเป็นจ านวนเงนิ 7,000 บาท 

 รายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 บนัทกึไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 6 

25x1        

ธ.ค. 31 ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 15 7,000 -   

            ค่าเบีย้ประกนัภยั 55   7,000 - 

  ปรบัปรงุค่าเบีย้ประกนัภยัของปี 25x1      
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เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                              ค่าเบีย้ประกนัภยั                                             55 

25x1  25x1  

ส.ค. 1     เงนิสด 12,000 ธ.ค. 31ค่าเบีย้ประกนัภยัจา่ยล่วงหน้า 7,000 

    

                                      ค่าเบีย้ประกนัภยัจา่ยล่วงหน้า                                     15 

25x1    

ส.ค. 1     ค่าเบีย้ประกนั 7,000   

    

  

การแสดงรายการในงบการเงนิปี 25x1 จะแสดงไดด้งันี้ 
 การแสดงรายการในงบการเงนิปี 25x1 ทัง้สองวธิจีะแสดงผลเช่นเดยีวกนั คอื บญัชคี่า
เบี้ยประกนัภยัจะแสดงรายการเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน จ านวน 5,000 บาท บญัชคี่า
เบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า จะแสดงรายการเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
จ านวน 7,000 บาท 

 

             4. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued expenses) 

     ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย หมายถงึ ค่าใช้จ่ายซึ่งเกดิขึน้แล้วในรอบระยะเวลาบญัชปีจัจุบนั 
แต่กจิการยงัไมไ่ดจ้า่ยเงนิจงึยงัไมไ่ดบ้นัทกึบญัช ีเมือ่ถงึวนัสิน้งวดบญัช ีกจิการจะต้องพจิารณา
ว่ามคี่าใช้จ่ายใดที่เกดิขึ้นแล้วแต่ยงัไม่ได้จ่ายอยู่จ านวนเท่าใด แล้วน ามาบนัทกึเป็นค่าใช้จ่าย
ทางดา้นเดบติ และ บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายทางดา้นเครดติ บญัชคี่าใชจ้่ายคา้งจ่ายถอืเป็น
บญัชปีระเภทหนี้สนิ แสดงเป็นหน้ีสนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

               การบันทึกรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย แสดงได้ตามตัวอย่างที่ 5.6 

ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 5.6  เมือ่วนัที ่ 1 ตุลาคม 25x1 บรษิทั จตุัชยั จ ากดั ไดกู้เ้งนิจากธนาคารกรงุไทย 
จ านวน 500,000 บาท โดยธนาคารคดิดอกเบีย้ในอตัรา 9% ต่อปี ก าหนดจา่ยดอกเบีย้ปีละ 1 

ครัง้ในวนัที ่30 กนัยายน ของทุกปี 

 ในวนัสิน้งวดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 กจิการยงัไม่ไดจ้่ายดอกเบีย้ใหธ้นาคารเนื่องจาก
ยงัไมถ่งึก าหนดจา่ย แต่กจิการตอ้งถอืว่ากจิการมคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้แลว้นับตัง้แต่วันทีก่จิการกู้มา
คอืวนัที ่1 ตุลาคม 25x1 จนถงึวนัสิ้นงวดบญัชคีอืวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 เป็นระยะเวลา 3 

5,000 

7,000 
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เดอืน คดิเป็นเงนิจ านวนเท่ากบั  500,000 x 9/100 x 3/12 = 12,250 บาท  เงนิจ านวนนี้กจิการ
ยังไม่ได้จ่ายให้ธนาคารเนื่ องจากยังไม่ถึงก าหนดจ่าย ดังนั ้น  ในวันสิ้นงวดบัญชีกิจการ
จ าเป็นตอ้งปรบัปรงุรายการนี้เป็นดอกเบีย้คา้งจา่ย เพื่อรบัรูเ้ป็นภาระหนี้สนิของกจิการ 

 รายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 บนัทกึไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 7 

25x1        

ธ.ค. 31 ดอกเบีย้จ่าย 57 11,250 -   

            ดอกเบีย้คา้งจา่ย 25   11,250 - 

  ปรบัปรงุดอกเบีย้คา้งจา่ยของปี 25x1      

 เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                                 ดอกเบีย้จา่ย                                           57 

25x1    

ธ.ค. 31 ดอกเบีย้คา้งจา่ย 11,250   

    

                                                     

                                                ดอกเบีย้คา้งจ่าย                                 25                        
  25x1  

  ธ.ค. 31    ดอกเบีย้จา่ย 11,250 

    

  

การแสดงรายการในงบการเงนิปี 25x1 จะแสดงไดด้งันี้ 
 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 จะแสดงบญัชดีอกเบีย้คา้งจ่ายเป็น
หนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 11,250 บาท ซึ่งหมายถงึค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นแล้วแต่กจิการยงัไม่ได้
จา่ยเงนิสด 

 งบก าไรขาดทุนส าหรบัปี 25x1 จะแสดงบญัชดีอกเบีย้จ่ายเป็นค่าใชจ้่ายจ านวน 11,250 

บาท ซึง่เป็นดอกเบีย้จา่ยส าหรบัระยะเวลา 3 เดอืน 

 ต่อมาปี 25x2 เมือ่ถงึก าหนดวนัทีก่จิการจะต้องจ่ายดอกเบีย้ในวนัที ่30 กนัยายน 25x2 

กจิการจะต้องจ่ายเงนิสดจ านวน 45,000 บาท ซึ่งในจ านวนนี้เป็นดอกเบี้ยจ่ายของปี 25x1 

จ านวน 11,250 บาท และเป็นดอกเบีย้จา่ยของปี 25x2 จ านวน 33,750 บาท  

11,250 

11,250 
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การบนัทกึจา่ยดอกเบีย้ในวนัที ่30 กนัยายน 25x2 แสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 9 

25x2        

ก.ย. 30 ดอกเบีย้จ่าย 51 33,750 -   

  ดอกเบีย้คา้งจา่ย 25 11,250 -   

            เงนิสด 44   45,000 - 

  บนัทกึการจา่ยดอกเบีย้      

 

             5. วสัดส้ิุนเปลืองใช้ไป (Supplies used หรือ Supplies expenses) 

     วสัดุสิ้นเปลอืง หมายถึง วสัดุต่าง ๆ ที่กิจการซื้อมาไว้ใช้ในกิจการ เช่น ปากกา 
ดนิสอ ไมบ้รรทดั ยางลบ กระดาษ หมกึพมิพ์ ซึ่งวสัดุเหล่านี้ใชแ้ล้วหมดไป ในวนัทีก่จิการซื้อ
วสัดุมา สามารถบนัทกึได ้2 แบบคอื จะบนัทกึไวเ้ป็นสนิทรพัยท์ีเ่รยีกว่า “วสัดุสิน้เปลอืง” หรอื
บนัทกึไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่เรยีกว่า “ค่าวสัดุสิ้นเปลอืง” ก็ได้ แต่เมื่อถงึวนัสิ้นงวดบญัชกีจิการ
จะตอ้งปรบัปรงุวสัดุสิน้เปลอืงใหค้งเหลอืตามจ านวนทีเ่หลอือยูจ่รงิในงวดบญัชนีัน้ ๆ  

     การบญัชสี าหรบัวสัดุสิน้เปลอืงม ี2 วธิ ีคอื 

 

      วิธีท่ี 1  เม่ือซ้ือวสัดส้ิุนเปลือง บนัทึกเป็นสินทรพัย ์

          วธินีี้ในวนัทีก่จิการซือ้วสัดุสิน้เปลอืง กจิการจะบนัทกึบญัชโีดย  
เดบิต   วสัดุสิน้เปลอืง    xx 

เครดิต   เงนิสด    xx 

           บญัชวีสัดุสิน้เปลอืงถอืเป็นบญัชปีระเภทสนิทรพัย ์ ต่อมาในวนัสิน้งวดกจิการ
จะต้องตรวจสอบว่ากิจการใช้วัสดุสิ้นเปลืองไปเป็นจ านวนเท่าใด จากนัน้น าจ านวนนัน้มา
ปรบัปรงุบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายของงวดบญัชปีจัจุบนั โดย  

เดบิต   วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป    xx 

เครดิต   วสัดุสิน้เปลอืง    xx 

           จ านวนวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ปในระหว่างงวดสามารถค านวณไดด้งันี้ 
  วสัดุสิ้นเปลอืงใชไ้ป = วสัดุสิน้เปลอืงคงเหลอืต้นงวด + ซือ้วสัดุสิ้นเปลอืงใน
ระหว่างงวด – วสัดุสิน้เปลอืงคงเหลอืปลายงวด 

                     การบนัทกึรายการปรบัปรงุวสัดุสิน้เปลอืง ในวธิทีี ่1 เมือ่ซือ้วสัดุสิน้เปลอืง 

บนัทกึเป็นสนิทรพัย ์แสดงไดต้ามตวัอย่างที ่5.7 ดงัต่อไปน้ี 
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ตวัอย่างท่ี 5.7  เมือ่วนัที ่ 1 มกราคม 25x1 ซึง่เป็นวนัตน้งวดของบรษิทั จตุัชยั จ ากดั มวีสัดุ
สิน้เปลอืงคงเหลอืยกมา 5,000 บาท ในวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์25x1 ซือ้วสัดุสิน้เปลอืง 7,000 บาท  
วนัที ่ 31 ธนัวาคม 25x1 ซึง่เป็นวนัสิน้งวดบญัช ี วสัดุสิน้เปลอืงคงเหลอืและตรีาคาได ้ 4,000 

บาท  

 การบนัทกึบญัช ีในวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์25x1 บนัทกึไดด้งันี้                
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.พ. 1 วสัดุสิน้เปลอืง 16 7,000 -   

            เงนิสด 11   7,000 - 

  บนัทกึจา่ยเงนิสดซือ้วสัดุสิน้เปลอืง      

 เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                                   วสัดุสิน้เปลอืง                                      16 

25x1    

ม.ค. 1     ยอดยกมา 5,000   

ก.พ. 1     เงนิสด 7,000   

    

 

 ในวนัสิ้นงวดวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 เมื่อกิจการจดัท างบทดลองจะมบีญัชีวสัดุ
สิน้เปลอืงแสดงเป็นสนิทรพัยจ์ านวน 12,000 บาท กจิการจะต้องบนัทกึรายการปรบัปรุง โดย
โอนวสัดุสิน้เปลอืงในส่วนทีใ่ชห้มดไปเป็นค่าใชจ้า่ยของปี 25x1 จ านวน 8,000 บาทไปไวท้ีบ่ญัชี
วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป ดงันี้ 
 วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป = 5,000 + 7,000 – 4,000 

        = 8,000 

 รายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 บนัทกึไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 6 

25x1        

ธ.ค. 31 วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 56 8,000 -   

            วสัดุสิน้เปลอืง 16   8,000 - 

  ปรบัปรงุวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป      

 

12,000 
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เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                                   วสัดุสิน้เปลอืง                                      16 

25x1  25x1  

ม.ค. 1     ยอดยกมา 5,000 ธ.ค. 31  วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 8,000 

ก.พ. 1     เงนิสด 7,000   

    

                                                วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป                                 56 

25x1    

ธ.ค. 31  วสัดุสิน้เปลอืง 8,000   

                       8,000    

 การแสดงรายการในงบการเงนิปี 25x1 จะแสดงไดด้งันี้ 
 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 จะแสดงบญัชวีสัดุสิ้นเปลอืงเป็น
สนิทรพัยห์มนุเวยีนจ านวน 4,000 ซึง่เป็นวสัดุสิน้เปลอืงในส่วนกจิการยงัใชไ้มห่มด 

 งบก าไรขาดทุนส าหรบัปี 25x1 จะแสดงบญัชวีสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ปเป็นค่าใชจ้่ายจ านวน 
8,000 บาท ซึง่เป็นวสัดุสิน้เปลอืงในส่วนทีก่จิการไดใ้ชห้มดไปแลว้ 

 

     วิธีท่ี 2  เม่ือซ้ือวสัดส้ิุนเปลือง บนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย 

           ในวธินีี้เมือ่กจิการจา่ยเงนิสดกจิการจะบนัทกึบญัชเีป็นค่าใชจ้า่ยทัง้จ านวนโดย 

เดบิต   ค่าวสัดุสิน้เปลอืง    xx 

เครดิต   เงนิสด     xx 

          ต่อมาในวนัสิ้นงวดกจิการต้องตรวจสอบว่ากจิการมวีสัดุสิ้นเปลอืงคงเหลอือยู่
จ านวนเท่าใด จากนัน้น าจ านวนนัน้มาปรบัปรุง บนัทกึเป็นวสัดุสิน้เปลอืง 

เดบิต   วสัดุสิน้เปลอืง     xx 

เครดิต   ค่าวสัดุสิน้เปลอืง   xx 

                     การบนัทกึรายการปรบัปรงุวสัดุสิน้เปลอืง ในวธิทีี ่2 เมือ่ซือ้วสัดุสิน้เปลอืง 

บนัทกึเป็นค่าใชจ้า่ย แสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่5.8 ดงัต่อไปนี้ 
 

 

8,000 

4,000 
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ตวัอย่างท่ี 5.8  ในวนัที ่ 1 กุมภาพนัธ ์ 25x1 บรษิทั จตุัชยั ซือ้วสัดุสิน้เปลอืง 10,000 บาท  
วนัที ่ 31 ธนัวาคม 25x1 ซึง่เป็นวนัสิน้งวดบญัช ี วสัดุสิน้เปลอืงคงเหลอืและตรีาคาได ้ 4,000 

บาท การบนัทกึบญัชใีนวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์25x1 จะแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.พ. 1 ค่าวสัดุสิน้เปลอืง 56 10,000 -   

            เงนิสด 11   10,000 - 

  บนัทกึจา่ยเงนิสดซือ้วสัดุสิน้เปลอืง      

เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                                    ค่าวสัดุสิน้เปลอืง                                    56 

25x1    

ก.พ. 1     เงนิสด 10,000   

    

 ในวนัสิ้นงวดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1  เมื่อกจิการจดัท างบทดลองจะมบีญัชีค่าวสัดุ
สิน้เปลอืง และแสดงเป็นค่าใชจ้่ายจ านวน 10,000 บาท  กจิการจะต้องบนัทกึรายการปรบัปรุง 
โดยโอนค่าวสัดุสิ้นเปลอืงในส่วนที่ยงัใช้ไม่หมดเป็นค่าใช้จ่ายของงวดบญัชถีดัไป ไปไว้ทีบ่ญัชี
วสัดุสิน้เปลอืงเป็นจ านวนเงนิ 4,000 บาท 

 รายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 บนัทกึไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 6 

25x1        

ธ.ค. 31 วสัดุสิน้เปลอืง 16 4,000 -   

            คา่วสัดุสิน้เปลอืง 56   4,000 - 

  ปรบัปรงุค่าวสัดุสิน้เปลอืง      

เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                                    ค่าวสัดุสิน้เปลอืง                                    56 

25x1  25x1  

ก.พ. 1     เงนิสด 10,000 ธ.ค. 31     วสัดุสิน้เปลอืง 4,000 

    

   
6,000 
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                                                วสัดุสิน้เปลอืง                                        16 

25x1    

ธ.ค. 31     ค่าวสัดุสิน้เปลอืง 4,000   

                       

 

  

 การแสดงรายการในงบการเงนิปี 25x1 จะแสดงไดด้งันี้ 
 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 จะแสดงบญัชวีสัดุสิ้นเปลอืงเป็น
สนิทรพัยห์มนุเวยีนจ านวน 4,000 ซึง่เป็นวสัดุสิน้เปลอืงในส่วนกจิการยงัใชไ้มห่มด 

 งบก าไรขาดทุนส าหรบัปี 25x1 จะแสดงบญัชคี่าวสัดุสิ้นเปลอืงเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 
6,000 บาท ซึง่เป็นวสัดุสิน้เปลอืงในส่วนทีก่จิการไดใ้ชห้มดไปแล้ว 

 

             6. ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 

     มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ได้ให้
ความหมายและก าหนดวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัค่าเสื่อมราคาไว ้ดงันี้ 
     ค่าเสื่อมราคา หมายถงึ การปนัส่วนจ านวนทีค่ดิค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยอ์ย่างมี
ระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัยน์ัน้   ซึ่งกจิการสามารถใช้วธิกีารคดิค่าเสื่อม
ราคาไดห้ลายวธิ ีเช่น วธิเีสน้ตรง วธิยีอดคงเหลอืลดลด และวธิจี านวนผลผลติ   โดยในทีน่ี้จะ
กล่าวถงึวธิกีารค านวณค่าเสื่อมราคาเฉพาะวธิเีสน้ตรง 

     การค านวณค่าเสื่อมราคาวธิเีสน้ตรง ตอ้งใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี้ 
     1. ราคาทุน หมายถงึ ราคาซือ้สนิทรพัย ์ รวมถงึต้นทุนทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ
จดัหาสนิทรพัยเ์พื่อใหส้นิทรพัยน์ัน้อยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านได ้ เช่น ตน้ทุนการเตรยีม
สถานที ่ตน้ทุนการขนส่งเริม่แรกและการเกบ็รกัษา ตน้ทุนการตดิตัง้และประกอบ 

     2. มูลค่าคงเหลอื หมายถงึ จ านวนเงนิทีก่จิการคาดว่าจะไดร้บัในปจัจุบนั จากการ
จ าหน่ายสินทรพัย์หลงัจากหกัต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจ าหน่ายสินทรพัย์นัน้ หาก
สนิทรพัยน์ัน้มอีายแุละสภาพทีค่าดว่าจะเป็น ณ วนัสิน้สุดอายกุารใหป้ระโยชน์ 

     3. อายกุารใหป้ระโยชน์ หมายถงึ ระยะเวลาทีก่จิการคาดว่าจะมสีนิทรพัยไ์วใ้ช้ หรอื  
จ านวนผลผลติหรอืจ านวนหน่วยในลกัษณะอื่นที่คล้ายคลงึกนัซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รบัจาก
สนิทรพัย ์

 

 

 

4,000 
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 วิธีค านวณค่าเส่ือมราคาวิธีเส้นตรง 

  ค่าเสื่อมราคา   =   ราคาทุน – มลูค่าคงเหลอื 

                                                  อายกุารใหป้ระโยชน์ 

    หรอื 

   

  ค่าเสื่อมราคา   =  (ราคาทุน – มลูค่าคงเหลอื) x อตัราค่าเสื่อมราคา 

 

            การบนัทกึรายการปรบัปรงุค่าเสื่อมราคา แสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่5.9 ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 5.9  เมือ่วนัที ่ 1 พฤษภาคม 25x1 บรษิทั เอมกิา จ ากดั ซือ้เครื่องจกัร ราคา 
100,000 บาท คาดว่าจะมอีายกุารใชง้าน 10 ปี เมือ่หมดอายกุารใชง้านแลว้ จะมมีลูค่าคงเหลอื 
10,000 บาท การค านวณค่าเสื่อมราคาแสดงไดด้งันี้ 
 ค่าเสื่อมราคา    =  100,000 – 10,000    =  9,000 บาท/ปี 

                                         10 ปี 

 ค่าเสื่อมราคา ปี 25x1 =  9,000 x 8/12   =  6,000  บาท 

 

 รายการปรบัปรงุในวนัสิน้งวด วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 บนัทกึไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 6 

25x1        

ธ.ค. 31 ค่าเสื่อมราคา – เครือ่งจกัร 57 6,000 -   

            ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครือ่งจกัร 17   6,000 - 

  ปรบัปรงุค่าเสื่อมราคาเครือ่งจกัร      

 

เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                                    ค่าเสื่อมราคา                                            57 

25x1    

ธ.ค. 31     ค่าเสื่อมราคาสะสม 6,000   

                         

                           

 

6,000 
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                                         ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครือ่งจกัร                                17 

  25x1  

  ธ.ค. 31     ค่าเสื่อมราคา 6,000 

                          

 การแสดงรายการในงบการเงนิปี 25x1 จะแสดงไดด้งันี้ 
 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 จะแสดงบญัชคี่าเสื่อมราคาสะสมซึง่
เป็นบญัชปีรบัมูลค่าสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน จ านวน 6,000 โดยแสดงเป็นยอดหกัจากบญัชี
เครือ่งจกัร ดงันี้ 

บริษทั เอมิกา จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน 

 - 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

 ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ 

  เครือ่งจกัร    100,000 

  หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครือ่งจกัร    (6,000) 94,000 

 

 งบก าไรขาดทุนส าหรบัปี 25x1 จะแสดงบญัชคี่าเสื่อมราคา-เครื่องจกัร เป็นค่าใชจ้่าย
จ านวน 6,000 บาท  
 ต่อมาในปี 25x2 กจิการใชเ้ครื่องจกัรตลอดปี ในวนัสิน้งวดบญัชกีจิการจะต้องปรบัปรุง
ค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใชจ้า่ยของปี 25x2 จ านวน 9,000 บาท ซึง่จะท าใหบ้ญัชคี่าเสื่อมราคาสะสม
เพิม่ขึน้เป็น 15,000 บาท 

รายการปรบัปรงุในวนัสิน้งวด วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 บนัทกึไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 6 

25x2        

ธ.ค. 31 ค่าเสื่อมราคา – เครือ่งจกัร 57 9,000 -   

            ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครือ่งจกัร 17   9,000 - 

  ปรบัปรงุค่าเสื่อมราคาเครือ่งจกัร      

6,000 
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เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                                    ค่าเสื่อมราคา                                            57 

25x2    

ธ.ค. 31     ค่าเสื่อมราคาสะสม 9,000   

  

 

  

                                       ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครือ่งจกัร                                17 

  25x2  

  ม.ค.  1    ยอดยกมา 6,000 

  ธ.ค.  31   ค่าเสื่อมราคา 9,000 

    

 

การแสดงรายการในงบการเงนิปี 25x2 จะแสดงไดด้งันี้ 
 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x2 จะแสดงบญัชคี่าเสื่อมราคาสะสม 
จ านวน 15,000 ซึง่เป็นยอดค่าเสื่อมราคาสะสมของปี 25x1 รวมกบัปี 25x2 

บริษทั เอมิกา จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน 

 - 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

 ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ 

  เครือ่งจกัร    100,000 

  หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครือ่งจกัร  (15,000) 85,000 

 

 งบก าไรขาดทุนส าหรบัปี 25x2 จะแสดงบญัชคี่าเสื่อมราคา-เครื่องจกัร เป็นค่าใชจ้่าย
จ านวน 9,000 บาท  
 

 

9,000 

15,000 
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             7. หน้ีสงสยัจะสญู (Bad debts expense หรือ Doubtful account) 

     มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่101 เรื่องหนี้สงสยัจะสูญ และหนี้สูญ ไดใ้หค้วามหมาย
และก าหนดวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัหนี้สงสยัจะสญูไวด้งันี้ 
     หนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ และถือเป็น
ค่าใชจ้า่ยของรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ 

     ค่าเผื่อหนี้สูญ หรอื ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ หมายถงึ จ านวนที่กนัไว้ส าหรบัลูกหนี้
การค้าที่คาดว่าจะเรยีกเกบ็ไม่ได ้และถอืเป็นบญัชปีรบัมลูค่าที่ตัง้ขึน้เพื่อแสดงเป็นรายการหกั
จากบญัชลีูกหนี้การคา้ในงบการเงนิเพื่อให้คงเหลอืเป็นมลูค่าสุทธขิองลูกหนี้การคา้ทีค่าดว่าจะ
เกบ็ได ้

     หนี้สญู หมายถงึ ลกูหนี้การคา้ทีไ่ดต้ดิตามทวงถามจนถงึทีสุ่ดแลว้ แต่ไม่ไดร้บัช าระ
หนี้และไดต้ดัจ าหน่ายออกจากบญัช ี

 

     การบนัทึกลกูหน้ีท่ีเกบ็เงินไม่ได้ มี 2 วิธี คือ 

      วิธีท่ี 1 ตดัจ าหน่ายโดยตรง 

        วธิตีดัจ าหน่ายโดยตรง จะไม่บนัทกึรายการจนกว่าจะมลีูกหนี้ การค้าที่เก็บเงนิ
ไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ โดยบนัทกึดงันี้ 
   เดบิต หนี้สญู   xxx 

    เครดิต ลกูหนี้   xxx 

        วธิตีดัจ าหน่ายโดยตรง เป็นวธิทีี่ง่ายและสะดวก แต่มขีอ้บกพร่องคอืไม่เป็นไป
ตามหลกัการว่าดว้ยการเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายกบัรายไดข้องรอบระยะเวลาบญัช ีวธินีี้จงึเป็นวธิี
ทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรบั 

 

     วิธีท่ี 2 ตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 

        วธิตีัง้ค่าเผื่อจะมกีารประมาณจ านวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงนิไม่ได้ โดยค านวณ
จากยอดขายหรอืยอดลกูหนี้การคา้ แลว้บนัทกึจากจ านวนทีป่ระมาณนัน้ โดยบนัทกึดงันี้ 
   เดบิต หนี้สงสยัจะสญู  xxx 

    เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู xxx 

        วิธีตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักก ารบัญชีว่าด้วยการ
เปรยีบเทยีบค่าใช้จ่ายกบัรายได้ของรอบระยะเวลาบญัช ีและบญัชลีูกหนี้ การค้าในวนัสิ้นงวด
บญัช ีจะแสดงในมลูค่าทีใ่กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิ 
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 การประมาณหน้ีสงสยัจะสญู มี 3 วิธี คือ 

 1. ค านวณเป็นร้อยละของยอดขาย 

   1.1  ค านวณเป็นร้อยละของยอดขายรวม 

         ในวิธีนี้ถือว่าการขายเป็นรายการที่ก่อให้เกิดลูกหนี้ การค้า ยิ่งมีการขายสูง
จ านวนหน้ีทีค่าดว่าจะเกบ็เงนิไมไ่ดก้จ็ะสงูตามไปดว้ย  
                    การบันทึกรายการปรับปรุงหนี้สงสัยจะสูญ โดยค านวณเป็นร้อยละของ
ยอดขายรวม แสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่5.10 ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 5.10  จากขอ้มลูในงบทดลอง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 ของ บรษิทั หนองคาย 
จ ากดั (บางส่วน) ดงันี้ 
 ลกูหนี้การคา้      300,000 

 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู          9,000 

 ขายสนิคา้        500,000 

 (ขายเป็นเงนิเชื่อ   400,000  บาท และขายเป็นเงนิสด 100,000 บาท) 
 กจิการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 5% จากยอดขายรวม  
 การค านวณหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัปี 25x1 แสดงไดด้งันี้ 
  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู    =   ขายรวม x  อตัราค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

          =   500,000 x  5% 

     =    25,000 

รายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 บนัทกึไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 6 

25x1        

ธ.ค. 31 หนี้สงสยัจะสญู 58 25,000 -   

            ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 18   25,000 - 

  ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู      

เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                                    หนี้สงสยัจะสูญ                                        58 

25x1    

ธ.ค. 31     ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 25,000   

                         25,000 
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                                              ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู                                     18 

  25x1  

  ธ.ค.  31    ยอดคงเหลอื 9,000 

                 หนี้สงสยัจะสญู 25,000 

    

 

การแสดงรายการในงบการเงนิปี 25x1 จะแสดงไดด้งันี้ 
 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 จะแสดงบญัชคี่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
ซึ่งเป็นบญัชีปรบัมูลค่าสินทรพัย์หมุนเวียน จ านวน 34,000 โดยแสดงเป็นยอดหักจาก
บญัชลีกูหนี้การคา้ ดงันี้ 

บริษทั หนองคาย จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน 

 ลกูหนี้การคา้    300,000 

 หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู   (34,000) 266,000 

 

 งบก าไรขาดทุนส าหรบัปี 25x1 จะแสดงบญัชีหนี้สงสยัจะสูญ เป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 
25,000 บาท  
 

   1.2  ค านวณเป็นร้อยละของยอดขายเช่ือ 

         ในวธินีี้ถอืว่าการขายเชื่อเป็นรายการทีก่่อใหเ้กดิลูกหนี้การคา้โดยตรง ส่วนการ
ขายเงนิสดไม่ไดก่้อใหเ้กดิลูกหนี้การค้าแต่อย่างใด จงึน าเฉพาะยอดขายเชื่อมาค านวณจ านวน
หนี้ทีค่าดว่าจะเกบ็เงนิไมไ่ดเ้ท่านัน้  
                    การบันทึกรายการปรับปรุงหนี้สงสัยจะสูญ โดยค านวณเป็นร้อยละของ
ยอดขายรวม แสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่5.11 ดงัต่อไปนี้ 
 

 

 

34,000 
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ตวัอย่างท่ี 5.11  จากขอ้มลูในตวัอยา่งที ่5.10   สมมตวิ่ากจิการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 4% 

จากยอดขายเชื่อ  
 การค านวณหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัปี 25x1 แสดงไดด้งันี้ 
  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู    =   ขายเชื่อ x  อตัราค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

=   400,000 x  4% 

     =    16,000 

รายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 บนัทกึไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 6 

25x1        

ธ.ค. 31 หนี้สงสยัจะสญู 58 16,000 -   

            ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 18   16,000 - 

  ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู      

 

การแสดงรายการในงบการเงนิปี 25x1 จะแสดงไดใ้นลกัษณะเดยีวกนักบัการค านวณ
จากยอดขายรวม 

 

 2. ค านวณเป็นร้อยละของยอดลกูหน้ีการค้า 

     2.1  ค านวณเป็นร้อยละของยอดลกูหน้ีการค้า 

                    วธิีนี้จะพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาว่ามอีตัราการเกิดหนี้สูญ
จ านวนเท่าใด แลว้น ามาประมาณหน้ีทีค่าดว่าจะเกบ็เงนิไม่ได้ในงวดปจัจุบนั โดยค านวณดว้ย
อตัราส่วนคงทีส่ าหรบัลกูหนี้การคา้ทัง้หมด 

                    การบนัทกึรายการปรบัปรงุหนี้สงสยัจะสญู โดยค านวณเป็นรอ้ยละของยอด
ลกูหนี้ แสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่5.12 ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 5.12  จากขอ้มลูในตวัอยา่งที ่5.10   สมมตวิ่ากจิการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 6% 

จากยอดลกูหนี้การคา้  
 การค านวณหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัปี 25x1 แสดงไดด้งันี้ 
  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู    =   ลกูหนี้การคา้ x  อตัราค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

     =   300,000 x 7% 

      =   21,000 
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  จากยอดค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญก่อนการปรบัปรุงจ านวน 9,000(Cr.) บาท 
จะต้องปรบัปรุงเพิม่ขึน้อกี 12,000 บาท (21,000 – 9,000)  เพื่อท าใหย้อดค่าเผื่อหนี้สงสยัจะ
สญูเท่ากบัยอดทีค่ านวณได ้ 

 รายการปรบัปรงุในวนัสิน้งวด วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 บนัทกึไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 6 

25x1        

ธ.ค. 31 หนี้สงสยัจะสญู 58 12,000 -   

            ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 18   12,000 - 

  ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู      

  (21,000 – 9,000)      

เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                                    หนี้สงสยัจะสูญ                                        58 

25x1    

ธ.ค. 31     ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 12,000   

    

                           

                                              ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู                                       18 

  25x1  

  ธ.ค.  31    ยอดคงเหลอื 9,000 

                 หนี้สงสยัจะสญู 12,000 

                      

 

การแสดงรายการในงบการเงนิปี 25x1 จะแสดงไดด้งันี้ 
 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 จะแสดงบญัชคี่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
ซึ่งเป็นบญัชีปรบัมูลค่าสินทรพัย์หมุนเวียน จ านวน 21,000 โดยแสดงเป็นยอดหักจาก
บญัชลีกูหนี้การคา้ ดงันี้ 
 

 

 

 

12,000 

21,000 
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บริษทั หนองคาย จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน 

 ลกูหนี้การคา้    300,000 

 หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู   (21,000) 279,000 

 

 งบก าไรขาดทุนส าหรบัปี 25x1 จะแสดงบญัชหีนี้สงสยัจะสูญ เป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 
12,000 บาท  
 

     2.2  ค านวณโดยการจดักลุ่มลกูหน้ีการค้าจ าแนกตามอายขุองหน้ีท่ีค้างช าระ 

                    วธินีี้จะจดักลุ่มลูกหนี้การค้าตามอายุของหนี้ที่ค้างช าระ จากนัน้น ามาค านวณ
จ านวนหนี้สงสยัจะสูญ โดยถอืว่าลูกหนี้ทีค่า้งช าระนานจะมอีตัราการเกดิหนี้สงสยัจะสูญสูงกว่า
ลกูหนี้ทีเ่ร ิม่คา้งช าระ 

                     การบนัทึกรายการปรบัปรุงหนี้สงสยัจะสูญ ค านวณโดยการจดักลุ่มลูกหนี้
จ าแนกตามอายขุองหนี้ทีค่า้งช าระ แสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่5.13 ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 5.13  จากขอ้มลูในตวัอย่างที ่5.10 มขีอ้มลูรายละเอยีดของลกูหนี้คา้งช าระ ดงันี้ 
 

 

ช่ือลูกหน้ี 

อายุลูกหน้ี 

1 – 30 วนั 31 – 60 วนั 61 – 90 วนั มากกว่า 

90 วนั 

ยอด
คงเหลือ 

นาย ก  10,000  20,000 30,000 

นาย ข 30,000 40,000 50,000  120,000 

นาย ค 20,000  60,000  80,000 

นาย ง  30,000  40,000 70,000 

รวม 50,000 80,000 110,000 60,000 300,000 

อตัราค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 1% 3% 5% 7%  

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 500 2,400 5,500 4,200 12,600 
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จากยอดค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญก่อนการปรบัปรุงจ านวน 9,000(Cr.) บาท จะต้อง
ปรบัปรงุเพิม่ขึน้อกี 3,600 บาท (12,600 – 9,000)  เพื่อท าใหย้อดค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเท่ากบั
ยอดทีค่ านวณได ้ 

 รายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 บนัทกึไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 6 

25x1        

ธ.ค. 31 หนี้สงสยัจะสญู 58 3,600 -   

            ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 18   3,600 - 

  ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู      

  (12,600 – 9,000)      

 

เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทจะแสดงไดด้งันี้ 

                                                    หนี้สงสยัจะสูญ                                        58 

25x1    

ธ.ค. 31     ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 3,600   

    

 

                                              ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู                                     18 

  25x1  

  ธ.ค.  31    ยอดคงเหลอื 9,000 

                 หนี้สงสยัจะสญู 3,600 

                      

 

การแสดงรายการในงบการเงนิปี 25x1 จะแสดงไดด้งันี้ 
 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 จะแสดงบญัชคี่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
ซึ่งเป็นบญัชีปรบัมูลค่าสินทรพัย์หมุนเวียน จ านวน 12,600 โดยแสดงเป็นยอดหักจาก
บญัชลีกูหนี้การคา้ ดงันี้ 
 

 

 

3,600 

12,600 
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บริษทั หนองคาย จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน 

 ลกูหนี้การคา้    300,000 

 หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู   (12,600) 287,400 

 

 งบก าไรขาดทุนส าหรบัปี 25x1 จะแสดงบญัชหีนี้สงสยัจะสูญ เป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 
3,600 บาท  
 

 3. ค านวณโดยพิจารณาลกูหน้ีการค้าแต่ละราย 

     ในวธินีี้จะพจิารณาหนี้ที่คาดว่าจะสูญจากลูกหนี้การค้าแต่ละรายโดยจะรวมเฉพาะ
รายทีค่าดว่าจะเกบ็เงนิไมไ่ดเ้ท่านัน้ วธินีี้จะท าไดย้ากในกรณทีีม่ลีกูหนี้จ านวนมากราย 

 

งบทดลองหลงัปรบัปรงุ 

 ในวนัสิน้งวดบญัชเีมื่อกจิการบนัทกึรายการปรบัปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไปเรยีบรอ้ยแล้ว 
ขัน้ตอนต่อไปคอืการผ่านรายการปรบัปรงุไปยงับญัชแียกประเภท ซึง่จะท าใหบ้ญัชแียกประเภท
บญัชทีีม่กีารปรบัปรุงมยีอดดุลทีเ่ปลีย่นไป และมบีางบญัชทีีย่งัไม่ไดบ้นัทกึในระหว่างงวด แต่มี
รายการปรบัปรุงมยีอดดุลเพิม่ขึน้หรอืลดลง ดงันัน้ควรมกีารจดัท างบทดลองใหม่หลงัรายการ
ปรบัปรุง ซึ่งเรยีกว่า “งบทดลองหลงัรายการปรบัปรุง” เพื่อเป็นการตรวจสอบว่ายอดดุลรวม
ทางดา้นเดบติเท่ากบัยอดดุลรวมทางดา้นเครดติ 

 

การจดัท ากระดาษท าการ 

 กระดาษท าการ (Working paper or Work sheet) เป็นเครื่องมอืทีน่ักบญัชจีดัท าขึน้ใน
วนัสิ้นงวดบญัชีเพื่อช่วยในการปรบัปรุงและจดัท างบการเงนิของกิจการให้ง่ายและสะดวก
รวดเรว็ขึน้ ซึง่หากมขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้กส็ามารถทีจ่ะตรวจสอบและแก้ไขรายการทีผ่ดิพลาดได้
โดยง่าย  กระดาษท าการไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของการบนัทกึทางการบญัช ี ดงันัน้กจิการอาจจะ
จดัท ากระดาษท าการหรอืไม่ก็ได้ ซึ่งถ้าหากเป็นกจิการขนาดเลก็ที่มรีายการทางบญัชไีม่มาก
อาจจะไมจ่ าเป็นตอ้งจดัท ากระดาษท าการ  
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1.  รปูแบบของกระดาษท าการ 

      กระดาษท าการสามารถจดัท าได้หลายรูป ได้แก่  กระดาษท าการชนิด 6 ช่อง         
8 ช่อง   10 ช่อง  และ 12 ช่อง ดงันี้ 
               1.1  กระดาษท าการ 6 ช่อง 

 

ชื่อกจิการ………………………………. 
กระดาษท าการ 

ส าหรบังวด…………สิน้สุดวนัที.่........................................... 
ชื่อบญัช ี เลขที ่

บญัช ี

งบทดลอง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงนิ 

เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ 
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                  1.2  กระดาษท าการ 8 ช่อง 

 

ชื่อกจิการ………………………………. 
กระดาษท าการ 

ส าหรบังวด…………สิน้สุดวนัที.่........................................... 
ชือ่บญัช ี เลขที ่

บญัช ี

งบทดลอง รายการปรบัปรุง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงนิ 

เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ 

          

          

          

          

          

          

          

 

                1.3  กระดาษท าการ 10 ช่อง 

 

ชื่อกจิการ………………………………. 
กระดาษท าการ 

ส าหรบังวด…………สิน้สุดวนัที.่........................................... 
ชือ่บญัช ี เลขที ่

บญัช ี

งบทดลอง รายการ
ปรบัปรุง 

งบทดลอง
หลงัปรบัปรุง 

งบก าไร
ขาดทุน 

งบแสดงฐานะ
การเงนิ 

เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ 
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   1.4  กระดาษท าการ 12 ช่อง 

ชื่อกจิการ………………………………. 
กระดาษท าการ 

ส าหรบังวด…………สิน้สุดวนัที.่........................................... 
ชือ่บญัช ี เลข

ที ่
บญัช ี

งบทดลอง รายการ
ปรบัปรุง 

งบทดลอง
หลงัปรบัปรุง 

งบตน้ทุนการ
ผลติ 

งบก าไร
ขาดทุน 

งบแสดง
ฐานะการเงนิ 

เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

2.  ขัน้ตอนการจดัท ากระดาษท าการ 

      ขัน้ตอนการจดัท ากระดาษท าการในบทนี้จะอธบิายขัน้ตอนการจดัท ากระดาษท า
การชนิด 10 ช่อง ดงัต่อไปนี้ 
      2.1  การเขยีนหวักระดาษท าการ โดยการเขยีนชื่อกจิการในบรรทดัแรก บรรทดัที่
สองเขยีน “กระดาษท าการ” บรรทดัทีส่ามเขยีนวนัทีส่ ิน้สุด 

      2.2  การจดัท าช่อง “งบทดลอง” โดยการลอกรายการบญัชใีนงบทดลองทัง้ชื่อบญัชี
และจ านวนเงนิ หลงัจากนัน้ให้รวมจ านวนเงนิทางด้านเดบติและด้านเครดติว่าเท่ากนัหรอืไม ่
เพื่อทดสอบความถูกตอ้ง 

      2.3  การจดัท าช่อง “รายการปรบัปรุง” โดยการตรวจสอบรายการทีต่้องปรบัปรุงใน
วนัสิ้นงวด แล้วบนัทกึรายการปรบัปรุงลงในช่อง “รายการปรบัปรุง” หากบญัชทีี่ต้องปรบัปรุง
บญัชใีดทีม่อียูใ่นงบทดลองแลว้ ใหเ้ขยีนจ านวนเงนิทีจ่ะปรบัปรุงในบรรทดัเดยีวกนัในดา้นเดบติ
หรอืเครดติที่มกีารปรบัปรุง แต่ถ้าบญัชใีดที่ไม่มใีนงบทดลอง ให้เขยีนชื่อบญัชเีพิม่โดยเขยีน
ต่อท้ายชื่อบัญชีในงบทดลอง แล้วจึงใส่จ านวนเงนิที่จะปรบัปรุงลงในช่องรายการปรบัปรุง  
หลงัจากนัน้เมื่อปรบัปรุงครบทุกรายการแลว้ ให้รวมจ านวนเงนิทางด้านเดบติ และดา้นเครดติ
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ของช่องรายการปรบัปรุง เพื่อตรวจสอบว่าการบนัทกึรายการปรบัปรุงทางด้านเดบติและด้าน
เครดติมจี านวนเงนิเท่ากนั 

      2.4  การจดัท าช่อง “งบทดลองหลงัรายการปรบัปรุง” จ านวนเงนิในช่องงบทดลอง
หลงัรายการปรบัปรุงหาได้จาก การน าจ านวนเงนิจากช่องงบทดลองมาปรบัดว้ยจ านวนเงนิใน
ช่องรายการปรบัปรุง โดยหากจ านวนเงนิในช่องงบทดลอง และจ านวนเงนิในช่องรายการ
ปรบัปรงุอยูด่า้นเดยีวกนัใหน้ ามารวมกนั แต่หากอยู่คนละดา้นใหน้ ามาลบกนัโดยน าผลต่างทีไ่ด้
ใส่ไวใ้นช่องงบทดลองหลงัรายการปรบัปรุงในดา้นทีม่ยีอดมากกว่า เมื่อท าครบทุกบญัชแีลว้ให้
รวมจ านวนเงนิทางด้านเดบติ และด้านเครดติของช่องงบทดลองหลงัรายการปรบัปรุง เพื่อ
ตรวจสอบว่าการบนัทกึรายการปรบัปรงุทางดา้นเดบติและดา้นเครดติมจี านวนเงนิเท่ากนั 

      2.5  การจดัท าช่อง “งบก าไรขาดทุน” โดยการน าจ านวนเงนิของบญัชปีระเภท
รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยจากช่องงบทดลองหลงัรายการปรบัปรุงไปใส่ในช่องงบก าไรขาดทุน โดยถ้า
มยีอดดา้นเดบติใหใ้ส่ในช่องเดบติ และถ้ามยีอดดา้นเครดติใหใ้ส่ในช่องเครดติ  หลงัจากนัน้ให้
รวมจ านวนเงนิดา้นเดบติ และดา้นเครดติ แล้วเปรยีบเทยีบว่าด้านใดมจี านวนมากกว่ากนั ซึ่ง
โดยปกตยิอดทัง้สองดา้นจะไมเ่ท่ากนั ดงันี้   
             2.5.1  ถ้าผลรวมจ านวนเงนิดา้นเครดติมากกว่า แสดงว่ามกี าไรสุทธ ิใหน้ า
ผลต่างนัน้ใส่บรรทดัถดัมาทางดา้นเดบติ เพื่อใหย้อดรวมทางดา้นเดบติและดา้นเครดติมจี านวน
เท่ากนั 

             2.5.2  ถ้าผลรวมจ านวนเงนิดา้นเดบติมากกว่า แสดงว่ามขีาดทุนสุทธ ิใหน้ า
ผลต่างนัน้ใส่บรรทดัถัดมาทางด้านเครดิต เพื่อให้ยอดรวมทางด้านเดบิตและด้านเครดิตมี
จ านวนเท่ากนั 

      2.6 การจดัท าช่อง “งบแสดงฐานะการเงนิ” โดยการน าจ านวนเงนิของบญัชปีระเภท 
สนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ จากช่องงบทดลองหลงัรายการปรบัปรุงไปใส่ในช่องงบ
แสดงฐานะการเงนิ โดยถ้ามยีอดด้านเดบติให้ใส่ในช่องเดบติ และถ้ามยีอดดา้นเครดติให้ใส่ใน
ช่องเครดติ  หลงัจากนัน้ใหร้วมจ านวนเงนิดา้นเดบติ และดา้นเครดติ แลว้เปรยีบเทยีบว่าดา้นใด
มจี านวนมากกว่ากนั ซึ่งโดยปกติยอดทัง้สองด้านจะไม่เท่ากนั  หลงัจากนัน้ให้น าผลต่างจาก
ช่องงบก าไรขาดทุนมาใส่ในงบแสดงฐานะการเงนิโดย 

                      2.6.1  หากผลต่างเป็นก าไรสุทธ ิใหน้ าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงนิ
ทางดา้นเครดติ เนื่องจากก าไรสุทธสิ่งผลใหส้่วนของเจา้ของเพิม่ขึน้ แลว้รวมจ านวนเงนิในช่อง
งบแสดงฐานะการเงนิทางดา้นเดบติและดา้นเครดติ หากการจดัท ากระดาษท าการถูกต้อง ยอด
รวมในงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงนิจะเท่ากนั 
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            2.6.2  หากผลต่างเป็นขาดทุนสุทธ ิ ใหน้ าไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะการเงนิ
ทางดา้นเดบติ เนื่องจากขาดทุนสุทธสิ่งผลใหส้่วนของเจา้ของลดลง แลว้รวมจ านวนเงนิในช่อง
งบแสดงฐานะการเงนิทางดา้นเดบติและดา้นเครดติ 

 

 การจดัท ากระดาษท าการแสดงไดด้งัตวัอยา่งที่ 5.14 ดงันี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 5.14  ส านกังานทนายความรฐัพร เริม่เปิดด าเนินงาน เมือ่วนัที ่1 มกราคม 25x1 

งบทดลอง ณ สิน้ปี 25x1 เป็นดงันี้ 
ช่ือบญัชี เดบิต เครดิต 

เงนิสด 500  

ลกูหนี้การคา้ 1,500  

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  50 

วสัดุสิน้เปลอืง 400  

ค่าเบีย้ประกนัจ่ายล่วงหน้า 4,500  

อุปกรณ์ส านกังาน 3,000  

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ส านกังาน  600 

ทีด่นิ 8,900  

เจา้หนี้  2,900 

รายไดจ้ากการว่าความรบัล่วงหน้า  800 

เงนิกูร้ะยะยาว  5,000 

ทุน  8,550 

ถอนใชส้่วนตวั 200  

รายไดจ้ากการว่าความ  5,400 

รายไดอ้ื่น ๆ   1,200 

เงนิเดอืน 3,300  

ค่ารบัรอง 700  

ค่าไฟฟ้า 900  

ค่าโฆษณา 600  

 24,500 24,500 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

1) ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  10% ของยอดลกูหนี้ 
2) คดิค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านกังาน 10%   

3) วสัดุสิน้เปลอืงคงเหลอื 150 บาท 

4) มคี่าไฟฟ้าของเดอืนธนัวาคม 25x1 จ านวน  300 บาท ยงัไมไ่ดจ้า่ย 

5) ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้าเป็นของระยะเวลา 9 เดอืน เริม่ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 25x1 

6) รายไดจ้ากการว่าความรบัล่วงหน้าเป็นของระยะเวลา 4 เดอืน เริม่ตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 25x1 

 การบนัทกึรายการปรบัปรงุในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                           สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน ปี รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค. 31 หนี้สงสยัจะสญู  100 -   

(1)       ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู    100 - 

  ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู      

  (1,500 x 10% = 150 – 50)      

(2)  ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์ส านกังาน  300 -   

       ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ฯ    300 - 

  ปรบัปรงุค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านกังาน      

  (3,000 x 10% = 300)      

(3)  วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป  250 -   

       วสัดุสิน้เปลอืง    250 - 

  ปรบัปรงุวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป      

  (400 – 150 = 250)      

(4)  ค่าไฟฟ้า  300 -   

       ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย    300 - 

  ปรบัปรงุค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย      

(5)  ค่าเบีย้ประกนัภยั  1,500 -   

      ค่าเบีย้ประกนัภยัจา่ยล่วงหน้า    1,500 - 

  ปรบัปรงุค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า      

  (4,500 x 3/9)      
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                                           สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน ปี รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
(6)  รายไดจ้ากการว่าความรบัล่วงหน้า  200 -   

       รายไดจ้ากการว่าความ    200 - 

  ปรบัปรงุรายไดจ้ากการว่าความรบั
ล่วงหน้า(800 x 1/4) 
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การจดัท ากระดาษท าการในขัน้ตอนที ่1 และ ขัน้ตอนที ่2 การเขยีนหวักระดาษท าการ
และการจดัท า “ช่องงบทดลอง”  แสดงไดด้งันี้ 
 

ส านกังานทนายความรฐัพร 

กระดาษท าการ 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

จ านวนเงนิ : บาท 

 

ช่ือบญัชี 

งบทดลอง 

 

รายการ 

ปรบัปรงุ 

งบทดลอง 

หลงัปรบัปรงุ 

งบก าไร 

ขาดทุน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

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

เงนิสด 500          

ลกูหนี้การคา้ 1,500          

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะ
สญู 

 50         

วสัดุสิน้เปลอืง 400          

ค่าเบีย้ประกนัจ่าย
ล่วงหน้า 

4,500          

อุปกรณ์ส านกังาน 3,000          

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม - 
อุปกรณ์ส านกังาน 

 600         

ทีด่นิ 8,900          

เจา้หนี้การคา้  2,900         

รายไดจ้ากการว่าความ
รบัล่วงหน้า 

 800         

เงนิกูร้ะยะยาว  5,000         

ทุน  6,550         

ถอนใชส้่วนตวั 200          

รายไดค้่าว่าความ  7,400         

รายไดอ้ื่น ๆ   1,200         

เงนิเดอืน 3,300          

ค่ารบัรอง 700          

ค่าไฟฟ้า 900          

ค่าโฆษณา 600          

 24,500 24,500         
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การจดัท ากระดาษท าการในขัน้ตอนที ่3 การจดัท าช่อง “รายการปรบัปรงุ” 
 

ส านกังานทนายความรฐัพร 

กระดาษท าการ 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

จ านวนเงนิ : บาท 

 

ช่ือบญัชี 

งบทดลอง 

 

รายการ 

ปรบัปรงุ 

งบทดลอง 

หลงัปรบัปรงุ 

งบก าไร 

ขาดทุน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

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

เงนิสด 500          

ลกูหนี้การคา้ 1,500          

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะ
สญู 

 50  (1)100       

วสัดุสิน้เปลอืง 400   (3)250       

ค่าเบีย้ประกนัจ่าย
ล่วงหน้า 

4,500   (5)1,500       

อุปกรณ์ส านกังาน 3,000          

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม - 
อุปกรณ์ส านกังาน 

 600  (2)300       

ทีด่นิ 8,900          

เจา้หนี้การคา้  2,900         

รายไดจ้ากการว่าความ
รบัล่วงหน้า 

 800 (6)200        

เงนิกูร้ะยะยาว  5,000         

ทุน  6,550         

ถอนใชส้่วนตวั 200          

รายไดจ้ากการว่าความ  7,400  (6)200       

รายไดอ้ื่น ๆ   1,200         

เงนิเดอืน 3,300          

ค่ารบัรอง 700          

ค่าไฟฟ้า 900  (4)300        

ค่าโฆษณา 600          

 24,500 24,500         

หนี้สงสยัจะสญู (1)100        

ค่าเสือ่มราคา – อุปกรณ์ส านกังาน (2)300        

วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป (3)250        

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย  (4)300       

ค่าเบีย้ประกนัภยั (5)1,500        

 2,650 2,650       
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การจดัท ากระดาษท าการในขัน้ตอนที ่4 การจดัท าช่อง “งบทดลองหลงัปรบัปรุง” 
ส านกังานทนายความรฐัพร 

กระดาษท าการ 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

จ านวนเงนิ : บาท 

 

ช่ือบญัชี 

งบทดลอง 

 

รายการ 

ปรบัปรงุ 

งบทดลอง 

หลงัปรบัปรงุ 

งบก าไร 

ขาดทุน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

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

เงนิสด 500    500      

ลกูหนี้การคา้ 1,500    1,500      

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะ
สญู 

 50  (1)100  150     

วสัดุสิน้เปลอืง 400   (3)250 150      

ค่าเบีย้ประกนัจ่าย
ล่วงหน้า 

4,500   (5)1,500 3,000      

อุปกรณ์ส านกังาน 3,000    3,000      

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม - 
อุปกรณ์ส านกังาน 

 600  (2)300  900     

ทีด่นิ 8,900    8,900      

เจา้หนี้การคา้  2,900    2,900     

รายไดจ้ากการว่าความ
รบัล่วงหน้า 

 800 (6)200   600     

เงนิกูร้ะยะยาว  5,000    5,000     

ทุน  6,550    6,550     

ถอนใชส้่วนตวั 200    200      

รายไดจ้ากการว่าความ  7,400  (6)200  7,600     

รายไดอ้ื่น ๆ   1,200    1,200     

เงนิเดอืน 3,300    3,300      

ค่ารบัรอง 700    700      

ค่าไฟฟ้า 900  (4)300  1,200      

ค่าโฆษณา 600    600      

 24,500 24,500         

หนี้สงสยัจะสญู (1)100  100      

ค่าเสือ่มราคา – อุปกรณ์ส านกังาน (2)300  300      

วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป (3)250  250      

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย  (4)300  300     

ค่าเบีย้ประกนัภยั (5)1,500  1,500      

 2,650 2,650 25,200 25,200     

ก าไรสุทธ ิ         
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การจดัท ากระดาษท าการในขัน้ตอนที ่5 การจดัท าช่อง “งบก าไรขาดทุน” 
ส านกังานทนายความรฐัพร 

กระดาษท าการ 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

จ านวนเงนิ : บาท 

 

ช่ือบญัชี 

งบทดลอง 

 

รายการ 

ปรบัปรงุ 

งบทดลอง 

หลงัปรบัปรงุ 

งบก าไร 

ขาดทุน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

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

เงนิสด 500    500      

ลกูหนี้การคา้ 1,500    1,500      

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะ
สญู 

 50  (1)100  150     

วสัดุสิน้เปลอืง 400   (3)250 150      

ค่าเบีย้ประกนัจ่าย
ล่วงหน้า 

4,500   (5)1,500 3,000      

อุปกรณ์ส านกังาน 3,000    3,000      

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม - 
อุปกรณ์ส านกังาน 

 600  (2)300  900     

ทีด่นิ 8,900    8,900      

เจา้หนี้การคา้  2,900    2,900     

รายไดจ้ากการว่าความ
รบัล่วงหน้า 

 800 (6)200   600     

เงนิกูร้ะยะยาว  5,000    5,000     

ทุน  6,550    6,550     

ถอนใชส้่วนตวั 200    200      

รายไดจ้ากการว่าความ  7,400  (6)200  7,600  7,600   

รายไดอ้ื่น ๆ   1,200    1,200  1,200   

เงนิเดอืน 3,300    3,300  3,300    

ค่ารบัรอง 700    700  700    

ค่าไฟฟ้า 900  (4)300  1,200  1,200    

ค่าโฆษณา 600    600  600    

 24,500 24,500         

หนี้สงสยัจะสญู (1)100  100  100    

ค่าเสือ่มราคา – อุปกรณ์ส านกังาน (2)300  300  300    

วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป (3)250  250  250    

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย  (4)300  300     

ค่าเบีย้ประกนัภยั (5)1,500  1,500  1,500    

 2,650 2,650 25,200 25,200 7,950 8,800   

ก าไรสุทธ ิ     850    

     8,800 8,800   
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การจดัท ากระดาษท าการในขัน้ตอนที ่6 การจดัท าช่อง “งบแสดงฐานะการเงนิ” 
ส านกังานทนายความรฐัพร 

กระดาษท าการ 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

จ านวนเงนิ : บาท 

 

ช่ือบญัชี 

งบทดลอง 

 

รายการ 

ปรบัปรงุ 

งบทดลอง 

หลงัปรบัปรงุ 

งบก าไร 

ขาดทุน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

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

เงนิสด 500    500    500  

ลกูหนี้การคา้ 1,500    1,500    1,500  

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะ
สญู 

 50  (1)100  150    150 

วสัดุสิน้เปลอืง 400   (3)250 150    150  

ค่าเบีย้ประกนัจ่าย
ล่วงหน้า 

4,500   (5)1,500 3,000    3,000  

อุปกรณ์ส านกังาน 3,000    3,000    3,000  

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม - 
อุปกรณ์ส านกังาน 

 600  (2)300  900    900 

ทีด่นิ 8,900    8,900    8,900  

เจา้หนี้การคา้  2,900    2,900    2,900 

รายไดจ้ากการว่าความ
รบัล่วงหน้า 

 800 (6)200   600    600 

เงนิกูร้ะยะยาว  5,000    5,000    5,000 

ทุน  6,550    6,550    6,550 

ถอนใชส้่วนตวั 200    200    200  

รายไดจ้ากการว่าความ  7,400  (6)200  7,600  7,600   

รายไดอ้ื่น ๆ   1,200    1,200  1,200   

เงนิเดอืน 3,300    3,300  3,300    

ค่ารบัรอง 700    700  700    

ค่าไฟฟ้า 900  (4)300  1,200  1,200    

ค่าโฆษณา 600    600  600    

 24,500 24,500         

หนี้สงสยัจะสญู (1)100  100  100    

ค่าเสือ่มราคา – อุปกรณ์ส านกังาน (2)300  300  300    

วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป (3)250  250  250    

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย  (4)300  300    300 

ค่าเบีย้ประกนัภยั (5)1,500  1,500  1,500    

 2,650 2,650 25,200 25,200 7,950 8,800 17,250 16,400 

ก าไรสุทธ ิ     850   850 

     8,800 8,800 17,250 17,250 



198 

 

บทท่ี 5 การปรบัปรงุบญัชีในวนัส้ินงวด                                                                               สุริสา  จตัชุยั 

การกลบัรายการ   (Reversing entries) 

 การกลบัรายการ หมายถงึ การบนัทกึกลบัรายการทีไ่ดเ้คยบนัทกึไวใ้นดา้นตรงกนัขา้ม
ซึ่งมวีตัถุประสงค์ เพื่อยกเลิกการบนัทึกบัญชีที่เคยท าไว้ให้เกิดความสะดวกในการบนัทึก
รายการ หรอืเพื่อป้องกนัการบนัทกึรายการ ไม่ครบในงวดบญัชต่ีอไป (นิตยา งามแดน, 2552 : 

118) 

 การกลบัรายการ คอื การกลบัรายการปรบัปรุงที่ได้ปรบัปรุงไว้ ณ วนัสิ้นงวดบญัชทีี่
ผ่านมาซึง่การกลบัรายการจะช่วยใหส้ะดวกในการบนัทกึบญัชใีนงวดบญัชต่ีอไป การบนัทกึการ
กลบัรายการนัน้ จะท าเฉพาะรายการปรับปรุงบางรายการเท่านัน้ (เสนีย ์พวงยาณี, 2557 : 

171) 

จากความหมายขา้งต้น สามารถสรุปความหมายของการกลบัรายการ ได้ว่า การกลบั
รายการ หมายถงึ การบนัทกึกลบัรายการปรบัปรุงที่ได้เคยบนัทกึปรบัปรุงไว้ ณ วนัสิ้นงวด
บญัช ีโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อยกเลกิการบนัทกึบญัชทีี่เคยบนัทกึไว้ และช่วยท าให้การบนัทกึ
บญัชใีนงวดใหมเ่ป็นไปดว้ยความสะดวก อกีทัง้เพื่อเป็นการป้องกนัการบนัทกึรายการไม่ครบใน
งวดบญัชีต่อไป โดยการบนัทกึกลบัรายการปรบัปรุงจะมกีารบนัทกึกลบัรายการเฉพาะบาง
รายการ 

รายการปรบัปรงุทีค่วร บนัทกึกลบัรายการ มดีงัต่อไปนี้ 
 

1. รายได้รบัล่วงหน้า 

              รายไดร้บัล่วงหน้า มวีธิกีารบนัทกึ 2 วธิ ีคอื 

    วิธีท่ี 1  ณ วนัท่ีได้รบัเงินสดบนัทึกจ านวนท่ีได้รบัเป็นรายได้รบัล่วงหน้า 

     ในวธินีี้วนัที่กจิการได้รบัเงนิสด จะบนัทกึรายได้รบัล่วงหน้าไว้เป็นหนี้สนิ ต่อมาใน
วนัสิ้นงวดกิจการจะต้องปรบัปรุงรายได้รบัล่วงหน้าให้เป็นรายได้ของงวดปจัจุบนั  หลงัจาก
ปรบัปรุงแล้ว ในงบแสดงฐานะการเงนิจะมยีอดคงเหลอืของรายได้รบัล่วงหน้าแสดงเป็นหนี้สนิ  

ในวนัต้นงวดงวดต่อมากิจการไม่ต้องบนัทกึกลบัรายการ เพราะมยีอดคงเหลอืของบญัชรีาย
ไดร้บัล่วงหน้าแสดงเป็นหน้ีสนิตรงตามวธิกีารทีก่ าหนด 

     วิธีท่ี 2  ณ วนัท่ีได้รบัเงินสดบนัทึกจ านวนท่ีได้รบัเป็นรายได้ 

     ในวธินีี้วนัที่กจิการได้รบัเงนิสด จะบนัทกึเงนิสดที่ได้รบัเป็นรายได้ ต่อมาในวันสิ้น
งวดกจิการจะต้องปรบัปรุงรายไดร้บัล่วงหน้าใหแ้สดงเป็นหน้ีสนิในงวดปจัจุบนั ต่อมาในวนัต้น
งวดงวดต่อมากจิการจะต้องบนัทกึกลบัรายการ โดยการโอนยอดรายได้รบัล่วงหน้าไปเป็น
รายได ้เพื่อใหแ้สดงเป็นรายไดข้องงวดบญัชต่ีอไปดงันี้ 
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      การบนัทกึรายการปรบัปรงุ ณ วนัสิน้งวด 

เดบิต   รายได ้      xx 

เครดิต   รายไดร้บัล่วงหน้า    xx 

     การบนัทกึกลบัรายการ ณ วนัตน้งวดถดัมา 

เดบิต   รายไดร้บัล่วงหน้า    xx 

เครดิต   รายได ้     xx 

       การบนัทกึรายการปรบัปรุงรายได้รบัล่วงหน้าและการกลบัรายการแสดงได้ตาม
ตวัอยา่งที ่5.15 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 5.15  บรษิทั แขง็แรง จ ากดั เป็นกจิการใหบ้รกิารดา้นฟิตเนต ในวนัที ่1 กนัยายน 
25x1 ไดร้บัค่าบรกิารจากลูกคา้ จ านวน 24,000 บาท เป็นค่าบรกิารส าหรบัระยะเวลา 12 เดอืน  

ต่อมา ในวนัที ่1 กนัยายน 25x2 ลูกคา้ไดจ้่ายค่าบรกิารส าหรบัระยะ 12 เดอืน อกีเป็นจ านวน 
21,600 บาท วนัสิน้งวดบญัชคีอื วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 การบนัทกึรายการทัง้ 2 วธิแีสดงไดด้งันี้ 
 

วนัท่ี วิธีท่ี 1  ณ วนัท่ีได้รบัเงินสดบนัทึกจ านวนท่ี
ได้รบัเป็นรายได้รบัล่วงหน้า 

วิธีท่ี 2  ณ วนัท่ีได้รบัเงินสดบนัทึกจ านวนท่ี
ได้รบัเป็นรายได ้

25x1 

ก.ย. 1 

เดบิต เงนิสด                        24,000 

   เครดิต  รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า 24,000 

ไดร้บัเงนิสดเป็นค่าบรกิาร  

เดบิต  เงนิสด                   24,000 

   เครดิต  รายไดค้่าบรกิาร             24,000 

ไดร้บัเงนิสดเป็นค่าบรกิาร 

ธ.ค. 31 เดบิต รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า 8,000 

   เครดิต  รายไดค้่าบรกิาร              8,000 

ปรบัปรุงรายไดค้่าบรกิารของปี 25x1 

เดบิต รายไดค้่าบรกิาร        16,000 

   เครดิต  รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า16,000 

ปรบัปรุงรายไดค้่าบรกิารของปี 25x1 

25x2 

ม.ค. 1 

 

ไม่ตอ้งบนัทกึกลบัรายการ 

 

เดบิต รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า16,000 

   เครดิต  รายไดค้่าบรกิาร            16,000 

บนัทกึกลบัรายการปรบัปรุง 

ก.ย. 1 เดบิต เงนิสด                        21,600 

   เครดิต  รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า 21,600 

ไดร้บัเงนิสดเป็นค่าบรกิาร  

เดบิต  เงนิสด                   21,600 

   เครดิต  รายไดค้่าบรกิาร             21,600 

ไดร้บัเงนิสดเป็นค่าบรกิาร 

ธ.ค. 31 เดบิต รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า 23,200 

   เครดิต  รายไดค้่าบรกิาร              23,200 

ปรบัปรุงรายไดค้่าบรกิารของปี 25x2 

เดบิต รายไดค้่าบรกิาร        14,400 

   เครดิต  รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า14,400 

ปรบัปรุงรายไดค้่าบรกิารของปี 25x2 
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วนัท่ี วิธีท่ี 1  ณ วนัท่ีได้รบัเงินสดบนัทึกจ านวนท่ี
ได้รบัเป็นรายได้รบัล่วงหน้า 

วิธีท่ี 2  ณ วนัท่ีได้รบัเงินสดบนัทึกจ านวนท่ี
ได้รบัเป็นรายได ้

 รายไดค้่าบรกิาร ปี 25x2  

เดอืน ม.ค. – ส.ค. (2,000 x 8 เดอืน) = 16,000 

เดอืน ก.ย. – ธ.ค. (1,800 x 4 เดอืน) =  7,200 

รวมรายไดปี้ 25x2                       = 23,200 

รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า ปี25x2 

ยอดคงเหลอื ณ 31 ธ.ค. 25x2        = 37,600 

หกั รายไดข้องปี 25x2                 = 23,200 

รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า           = 14,400 

 

เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท ใน วธิทีี ่1  ณ วนัทีไ่ดร้บัเงนิสดบนัทกึจ านวน
ทีไ่ดร้บัเป็นรายไดร้บัล่วงหน้า แสดงไดด้งันี้ 

                                          รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า                                    26 

25x1  25x1  

ธ.ค. 31  รายไดค้่าบรกิาร 8,000 ก.ย.1  เงนิสด 24,000 

                                             

    

                                                รายไดค้่าบรกิาร                                            41 

  25x1  

  ธ.ค.31 รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า 8,000 

                         

                                         รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า                                    26 

25x2  25x2  

ธ.ค. 31  รายไดค้่าบรกิาร 23,200 ม.ค.1  ยอดยกมา 16,000 

  ก.ย.1  เงนิสด 21,600 

                         

    

                                                รายไดค้่าบรกิาร                                            41 

  25x2  

  ธ.ค.31 รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า 23,200 

                         

 

16,000 

8,000 

14,400 

23,200 
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เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท ใน วธิทีี ่2  ณ วนัทีไ่ดร้บัเงนิสดบนัทกึจ านวน
ทีไ่ดร้บัเป็นรายได ้แสดงไดด้งันี้ 

                                          รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า                                    26 

  25x1  

  ธ.ค.31  รายไดค้่าบรกิาร 16,000 

                         

    

                                                รายไดค้่าบรกิาร                                            41 

25x2  25x1  

ธ.ค. 31 รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า 16,000 ก.ย. 1 เงนิสด 24,000 

                         

                                          รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า                                    26 

25x2  25x2  

ม.ค. 1 รายไดค้่าบรกิาร 16,000 ม.ค. 1 ยอดยกมา 16,000 

  ธ.ค. 31 รายไดค้่าบรกิาร 14,400 

    

    

                                                รายไดค้่าบรกิาร                                            41 

25x2  25x2  

ธ.ค. 31 รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า 14,400 ม.ค. 1 รายไดค้่าบรกิารรบัล่วงหน้า 16,000 

  ก.ย. 1 เงนิสด 21,600 

    

 

2. รายได้ค้างรบั 

     การบนัทกึรายการปรบัปรงุรายไดค้า้งรบั มวีตัถุประสงคเ์พื่อรบัรูร้ายไดท้ีเ่กดิขึน้ใน
งวดบญัชปีจัจบุนัแมก้จิการจะยงัไมไ่ดร้บัเงนิ ดงันัน้ในวนัทีก่จิการไดร้บัเงนิในงวดบญัชถีดัไป 
อาจจะมกีารบนัทกึเงนิจ านวนนัน้เป็นรายไดข้องงวดบญัชใีหม ่ โดยไมไ่ดค้ านึงถงึรายไดค้า้งรบั
ทีไ่ดเ้คยบนัทกึไวเ้มือ่สิน้งวดทีแ่ลว้ ดงันัน้ เพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลาดดงักล่าว กจิการอาจจะ
ก าหนดใหม้กีารกลบัรายการรายไดค้า้งรบัเมือ่วนัตน้งวด เมือ่ถงึวนัทีก่จิการไดร้บัรายไดใ้ห้

16,000 

8,000 

14,400 

23,200 
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บนัทกึบญัชเีป็นรายไดต้ามปกต ิ ซึง่รายไดจ้ านวนนี้จะไปหกักลบกบัรายไดท้ีเ่กดิจากการบนัทกึ
กลบัรายการเมือ่วนัตน้งวด ดงันี้ 
     การบนัทกึรายการปรบัปรงุ ณ วนัสิน้งวด 

เดบิต   รายไดค้า้งรบั     xx 

เครดิต   รายได ้     xx 

    การบนัทกึกลบัรายการ ณ วนัตน้งวดถดัมา 

เดบิต   รายได ้      xx 

เครดิต   รายไดค้า้งรบั     xx 

     การบนัทกึรายการปรบัปรงุรายไดค้า้งรบัและการกลบัรายการแสดงไดต้ามตวัอยา่ง
ที ่5.16 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 5.16  บรษิทั ล าไย จ ากดั ไดใ้หพ้นักงานกู้ยมืเงนิเมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 25x1 จ านวน 
10,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยคดิดอกเบีย้ในอตัรา 6% ต่อปี พนักงานต้องจ่ายดอกเบีย้
ปีละ 1 ครัง้ ในวนัที ่1 ตุลาคม ของทุกปี วนัสิน้งวด วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 

 การบนัทกึรายการในกรณไีมโ่อนกลบัรายการ และกรณโีอนกลบัรายการแสดงไดด้งันี้ 
วนัท่ี กรณีไม่โอนกลบัรายการ กรณีโอนกลบัรายการ 

25x1 

ธ.ค. 31 

เดบิต  ดอกเบีย้คา้งรบั                150 

     เครดิต  ดอกเบีย้รบั                      150 

ปรบัปรุงดอกเบีย้รบั ปี 25x1  

เดบิต  ดอกเบีย้คา้งรบั                150 

     เครดิต  ดอกเบีย้รบั                      150 

ปรบัปรุงดอกเบีย้รบั ปี 25x1 

25x2 

ม.ค. 1 

 

ไม่ตอ้งบนัทกึกลบัรายการ 

 

เดบิต  ดอกเบีย้รบั                    150 

     เครดิต  ดอกเบีย้คา้งรบั                  150 

ปรบัปรุงดอกเบีย้รบั ปี 25x1 

ต.ค. 1 เดบิต  เงนิสด                          600 

     เครดิต  ดอกเบีย้คา้งรบั               150 

                ดอกเบีย้รบั                      450 

บนัทกึการรบัดอกเบีย้ 

(10,000 x 6%) 

เดบิต  เงนิสด                          600 

     เครดิต  ดอกเบีย้รบั                    600            
บนัทกึการรบัดอกเบีย้ 

(10,000 x 6%) 
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3. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

    ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้ามวีธิกีารบนัทกึ 2 วธิ ีคอื 

    วิธีท่ี 1  ณ วนัท่ีจ่ายเงินสดบนัทึกจ านวนท่ีจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

     วธินีี้ในวนัทีก่จิการจ่ายเงนิสด กจิการจะบนัทกึค่าใชจ้่ายล่วงหน้าเป็นสนิทรพัย ์ เมื่อ
ถงึวนัสิน้งวดกจิการจะตอ้งปรบัปรงุค่าใชจ้า่ยล่วงหน้าใหเ้ป็นค่าใชจ้่ายของงวดปจัจุบนั หลงัจาก
ทีม่กีารปรบัปรุงแลว้ ในงบแสดงฐานะการเงนิจะมยีอดคงเหลอืของค่าใชจ้่ายล่วงหน้าแสดงเป็น
สนิทรพัย ์ในวนัต้นงวดงวดถดัมา กจิการไม่ต้องบนัทกึกลบัรายการ เพราะมยีอดคงเหลอืของ
บญัชคี่าใชจ้า่ยล่วงหน้าแสดงเป็นสนิทรพัยต์ามวธิกีารทีก่ าหนดแลว้ 

    วิธีท่ี 2  ณ วนัท่ีจ่ายเงินสดบนัทึกจ านวนท่ีจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

     ในวธินีี้ ณ วนัที่กจิการจ่ายเงนิ กจิการจะบนัทกึเงนิสดที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อถึง
วันสิ้นงวดกิจการจะต้องปรบัปรุงค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้แสดงเป็นสินทรพัย์ในงวดปจัจุบัน 
หลงัจากทีม่กีารปรบัปรุงแลว้ ในวนัต้นงวดงวดถดัมากจิการจะต้องบนัทกึกลบัรายการ โดยการ
โอนยอดค่าใชจ้า่ยล่วงหน้าไปเป็นค่าใชจ้า่ย เพื่อใหแ้สดงเป็นค่าใชจ้า่ยของงวดบญัชต่ีอไป ดงันี้ 
     การบนัทกึรายการปรบัปรงุ ณ วนัสิน้งวด 

เดบิต   ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า    xx 

เครดิต   ค่าใชจ้า่ย    xx 

    การบนัทกึกลบัรายการ ณ วนัตน้งวดถดัมา 

เดบิต   ค่าใชจ้า่ย     xx 

เครดิต   ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า   xx 

      การบนัทึกรายการปรบัปรุงค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและการกลบัรายการแสดงได้ตาม
ตวัอยา่งที ่5.17 ต่อไปนี้ 
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ตวัอย่างท่ี 5.17  บรษิทั ยนิด ีจ ากดั ไดจ้่ายค่าเบีย้ประกนัภยัอาคาร  ในวนัที ่1 พฤศจกิายน 
25x1 จ านวน 12,000 บาท เป็นค่าเบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลา 12 เดอืน  ต่อมา ในวนัที ่1 

พฤศจกิายน 25x2 กจิการไดจ้า่ยค่าเบีย้ประกนัของปีต่อมา อกีเป็นจ านวน 14,400 บาท 

 

 การบนัทกึรายการทัง้ 2 วธิแีสดงไดด้งันี้ 
วนัท่ี วิธีท่ี 1  ณ วนัท่ีจ่ายเงินสดบนัทึกจ านวน 

ท่ีจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยล่วงหน้า 

วิธีท่ี 2  ณ วนัท่ีจ่ายเงินสดบนัทึกจ านวน 

ท่ีจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย 

25x1 

พ.ย. 1 

เดบิต  ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า12,000 

  เครดิต  เงนิสด                           12,000 

จ่ายค่าเบีย้ประกนัภยั 

เดบิต  ค่าเบีย้ประกนัภยั             12,000 

    เครดิต  เงนิสด                      12,000 

จ่ายค่าเบีย้ประกนัภยั 

ธ.ค. 31 เดบิต  ค่าเบีย้ประกนัภยั              2,000 

  เครดิต ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า  2,000 

ปรบัปรุงค่าเบีย้ประกนัภยั 

เดบิต  ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 10,000 

     เครดิต ค่าเบีย้ประกนัภยั             10,000 

ปรบัปรุงค่าเบีย้ประกนัภยั 

25x2 

ม.ค. 1 

 

ไม่ตอ้งบนัทกึกลบัรายการ 
 

เดบิต ค่าเบีย้ประกนัภยั                 10,000 

  เครดิต ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า10,000  

บนัทกึกลบัรายการปรบัปรุง 
พ.ย. 1 เดบิต  ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า14,400 

  เครดิต  เงนิสด                         14,400

จ่ายค่าเบีย้ประกนัภยั 

เดบิต  ค่าเบีย้ประกนัภยั                14,400 

  เครดิต  เงนิสด                           14,400

จ่ายค่าเบีย้ประกนัภยั 

ธ.ค. 31 เดบิต  ค่าเบีย้ประกนัภยั              12,400 

  เครดิต ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า12,400 

ปรบัปรุงค่าเบีย้ประกนัภยั 

ค่าเบีย้ประกนัภยั ปี 25x2  

เดอืน ม.ค. – ต.ค.(1,000 x 10เดอืน) =10,000 

เดอืน พ.ย. – ธ.ค. (1,200 x 2 เดอืน) =  2,400 

รวมค่าเบีย้ประกนัภยัปี 25x2          = 12,400 

เดบิต  ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 12,000 

     เครดิต ค่าเบีย้ประกนัภยั             12,000 

ปรบัปรุงค่าเบีย้ประกนัภยั 

ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า ปี25x2 

ยอดคงเหลอื ณ 31 ธ.ค. 25x2        = 24,400 

หกั ค่าใชจ้า่ยของปี 25x2              = 12,400 

ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า        = 12,000 

 

เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท ใน วธิทีี ่1  ณ วนัทีจ่่ายเงนิสดบนัทกึจ านวนที่
จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า แสดงไดด้งันี้ 
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                                        ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า                                    16 

25x1  25x1  

พ.ย.1  เงนิสด 12,000 ธ.ค. 31  ค่าเบีย้ประกนัภยั 2,000 

    

    

                                                ค่าเบีย้ประกนัภยั                                          55 

25x1    

ธ.ค. 31ค่าเบีย้ประกนัภยัจา่ยล่วงหน้า 2,000   

    

                                        ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า                                    16 

25x2  25x2  

ม.ค. 1 ยอดยกมา 10,000 ธ.ค. 31 ค่าเบีย้ประกนัภยั 12,400 

พ.ย. 1 เงนิสด 14,400   

    

                                                ค่าเบีย้ประกนัภยั                                          55 

25x2    

ธ.ค.31ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 12,400   

    

 

เมือ่ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท ใน วธิทีี ่2  ณ วนัทีจ่่ายเงนิสดบนัทกึจ านวนที่
จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ย แสดงไดด้งันี้ 

                                        ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า                                    16 

25x1  25x1  

ธ.ค. 31 ค่าเบีย้ประกนัภยั 10,000   

    

    

 

 

 

10,000 

2,000 

12,000 

12,400 

10,000 
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                                                ค่าเบีย้ประกนัภยั                                          55 

25x1    

พ.ย. 1 เงนิสด 12,000 ธ.ค.31ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่าล่วงหน้า 10,000 

12,000    

                                        ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า                                    16 

25x2  25x2  

ม.ค. 1 ยอดยกมา 10,000 ม.ค. 1 ค่าเบีย้ประกนัภยั 10,000 

ธ.ค. 31 ค่าเบีย้ประกนัภยั 12,000   

    

                                               ค่าเบีย้ประกนัภยั                                          55 

25x2  25x2  

ม.ค.1 ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 10,000 ธ.ค.31 ค่าเบีย้ประกนัภยัจา่ย   
          ล่วงหน้า 

 

12,000 

พ.ย.1 เงนิสด 14,400   

    

 

4. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

    การบนัทกึรายการปรบัปรงุค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย มวีตัถุประสงคเ์พื่อรบัรูค้่าใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ในงวดบญัชปีจัจุบนัแมก้จิการจะยงัไมไ่ดจ้่ายเงนิ ดงันัน้ ในวนัทีก่จิการไดม้กีารจา่ยเงนิ
ในงวดบญัชถีดัมา อาจจะมกีารบนัทกึเงนิจ านวนนัน้เป็นค่าใชจ้า่ยของงวดบญัชต่ีอมา โดยไมไ่ด้
ค านึงถงึค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายทีไ่ดเ้คยบนัทกึไวเ้มือ่สิน้งวดทีแ่ลว้ ดงันัน้ เพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลาด
ดงักล่าว กจิการอาจจะก าหนดใหม้กีารกลบัรายการรายค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายในวนัตน้งวด เมือ่ถงึ
วนัทีก่จิการไดจ้า่ยเงนิ ใหบ้นัทกึบญัชเีป็นค่าใชจ้า่ยตามปกต ิ โดยค่าใชจ้่ายจ านวนน้ีจะไปหกั
กลบกบัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการบนัทกึกลบัรายการเมือ่วนัตน้งวด ดงันี้ 
     การบนัทกึรายการปรบัปรงุ ณ วนัสิน้งวด 

เดบิต   ค่าใชจ้า่ย     xx 

เครดิต   ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย    xx 

    การบนัทกึกลบัรายการ ณ วนัตน้งวดถดัมา 

เดบิต   ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย   xx 

เครดิต   ค่าใชจ้า่ย     xx 

12,000 

12,000 

12,400 
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     การบนัทกึรายการปรบัปรงุค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายและการกลบัรายการ แสดงไดต้าม
ตวัอยา่งที ่5.18 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 5.18  บรษิทั หทยัรตัน์ จ ากดั ไดกู้้เงนิจากธนาคาร เมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม 25x1 

จ านวน 50,000 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยธนาคารคดิดอกเบีย้ในอตัรา 9% ต่อปี ธนาคาร
ก าหนดใหจ้่ายดอกเบีย้ปีละ 1 ครัง้ ในวนัที ่1 สงิหาคม ของทุกปี วนัสิน้งวด วนัที ่31 ธนัวาคม 
25x1  

 

 การบนัทกึรายการในกรณไีมโ่อนกลบัรายการ และกรณโีอนกลบัรายการแสดงไดด้งันี้ 
วนัท่ี กรณีไม่โอนกลบัรายการ กรณีโอนกลบัรายการ 

25x1 

ธ.ค. 31 

เดบิต  ดอกเบีย้จ่าย                    1,875 

     เครดิต  ดอกเบีย้คา้งจ่าย              1,875 

ปรบัปรุงดอกเบีย้คา้งจ่าย 

เดบิต  ดอกเบีย้จ่าย                    1,875 

     เครดิต  ดอกเบีย้คา้งจ่าย              1,875 

ปรบัปรุงดอกเบีย้คา้งจ่าย 

25x2 

ม.ค. 1 

 

ไม่ตอ้งบนัทกึกลบัรายการ 

 

เดบิต  ดอกเบีย้คา้งจ่าย               1,875 

     เครดิต  ดอกเบีย้จ่าย                   1,875 

บนัทกึกลบัรายการปรบัปรุง 

ส.ค. 1 เดบิต  ดอกเบีย้คา้งจ่าย                 1,875 

          ดอกเบีย้จ่าย                      2,625 

     เครดิต  เงนิสด                          4,500 

บนัทกึการจ่ายดอกเบีย้ 

เดบิต  ดอกเบีย้จ่าย                    4,500 

     เครดิต  เงนิสด                          4,500 

บนัทกึการจ่ายดอกเบีย้ 

 

 

บทสรปุ 

 รายการปรบัปรุงเป็นการบนัทกึรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป เพื่อปรบัปรุงแก้ไขจ านวน
ที่บนัทึกไว้ในบญัชีให้ถูกต้อง และเป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง ก่อนการจดัท างบการเงนิ โดย 

รายการปรบัปรุงบญัชปีระกอบด้วยการปรบัปรุงรายไดร้บัล่วงหน้า  รายได้คา้งรบั ค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้า  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป ค่าเสื่อมราคา และหนี้สงสยัจะสูญ เมื่อกจิการ
บนัทกึรายการปรบัปรงุในสมดุรายวนัทัว่ไปเรยีบรอ้ยแลว้หลงัจากนัน้จะผ่านรายการปรบัปรุงไป
ยงับญัชแียกประเภท แลว้จดัท างบทดลองหลงัรายการปรบัปรงุเพื่อเป็นการตรวจสอบว่ายอดดุล
รวมทางดา้นเดบติเท่ากบัยอดดุลรวมทางดา้นเครดติ หลงัจากนัน้น างบทดลองไปจดัท ากระดาษ
ท าการเพื่อจดัท างบการเงนิต่อไป 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูของบรษิทั จตุัชยั จ ากดั ทีน่กับญัชใีชใ้นการปรบัปรงุรายการ ณ วนัที ่
30 มถุินายน 25x2 

 1. ค่าไฟฟ้าคา้งจ่ายเดอืนมถุินายน 25x2 มจี านวน 15,000 บาท 

 2. มคี่าเสื่อมราคาอาคารจ านวน 3,000 บาท 

 3. วสัดุส านกังาน ณ วนัที ่30 มถุินายน 25x2 มยีอดปรากฏในบญัช ี2,800 บาท แต่
วสัดุส านกังานทีม่อียู่จรงิมจี านวน 1,300 บาท 

 4. รายไดค้่าธรรมเนียมรบัล่วงหน้า ณ วนัที ่30 มถุินายน 25x2 จ านวน 6,000 บาท ที่
ปรากฏอยูใ่นในเสรจ็รบัเงนิวนัที ่1 พฤษภาคม 25x2 เป็นของระยะเวลา 6 เดอืน 

 5. ค่าเบีย้ประกนัภยัจา่ยล่วงหน้า ณ วนัที ่30 มถุินายน25x2 จ านวน 9,000 บาท ที่
ปรากฏอยูใ่นใบเสรจ็รบัเงนิ วนัที ่1 มถุินายน 25x2 เป็นของระยะเวลา 3 เดอืน 

 

ให้ท า  บนัทกึรายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่30 มถุินายน 25x2 ในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 

ข้อ 2. ต่อไปนี้เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัรายการปรบัปรงุของรา้นเสรมิสวยสมหญงิ ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 25x1  

 1. ไดร้บับลิค่าโทรศพัทเ์ดอืนธนัวาคม 25x1 ทีต่อ้งช าระจ านวน 1,900 บาท 

 2. ค่าเบีย้ประกนัภยัจ านวน 24,000 บาท เป็นการประกนัภยัส าหรบัระยะเวลา 1 ปี 
โดยกรมธรรมม์ผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 25x1 ถงึ วนัที ่31 สงิหาคม 25x2  

 3.  ยอดลกูหนี้การคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 มจี านวน 150,000 บาท และมบีญัชี
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 2,500 บาท กจิการไดก้ าหนดใหม้กีารประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
5% ของยอดลกูหนี้สิน้ปี 

 4. กจิการไดซ้ือ้อุปกรณ์เสรมิสวย เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 25x1 จ านวน 80,000 บาท 
คาดว่าจะมอีายกุารใชง้านประมาณ 10 ปี กจิการคดิค่าเสื่อมราคาวธิเีสน้ตรง 

 5. รายไดค้่าบรกิารเสรมิสวยจ านวน 36,000 บาท ทีไ่ดร้บัจากลกูคา้มาเมือ่วนัที ่1 

ตุลาคม 25x1 เป็นรายไดท้ีต่้องใหบ้รกิารลกูคา้จนถงึวนัที ่30 มถุินายน 25x2  

 6. กจิการน าเงนิไปซือ้พนัธบตัรรฐับาลจ านวน 100,000 บาท เมือ่วนัที ่1 เมษายน 
25x1 โดยรฐับาลจะจ่ายดอกเบีย้ในอตัรา 8% ต่อปี ทุกวนัที ่1 เมษายน และ 1 ตุลาคม 

 

ให้ท า  บนัทกึรายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 ในสมดุรายวนัทัว่ไป 
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ข้อ 3. บรษิทั นกฮกู จ ากดั ไดจ้ดัท างบทดลองก่อนรายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

ดงันี้ 
บรษิทั นกฮกู จ ากดั 

งบทดลองก่อนปรบัปรงุ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

ชื่อบญัช ี เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
เงนิสด 101 7,500 -   

ลกูหนี้การคา้ 102 20,000 -   

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 103   500 - 

วสัดุส านกังาน 104 1,800 -   

อุปกรณ์ 105 50,000 -   

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ 106   2,500 - 

เจา้หนี้การคา้ 201   12,000 - 

รายไดค้่าซกัรดีรบัล่วงหน้า 202   8,000 - 

ทุน – นกฮกู 301   47,200 - 

รายไดค้่าซกัรดี 401   24,000 - 

ค่าแรงงาน 501 9,000 -   

ค่าเช่า 502 3,000 -   

ค่าน ้าค่าไฟ 503 1,800 -   

ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 504 1,100 -   

  94,200 - 94,200 - 

ขอ้มลูต่อไปนี้ไดม้กีารตรวจสอบและรวบรวมขึน้เพื่อใชใ้นการปรบัปรงุงบทดลอง ดงันี้ 
1. กจิการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 10% ของยอดลกูหนี้ 
2. กจิการคดิค่าเสื่อมราคาในอตัรา 5% ต่อปี อุปกรณ์ทีป่รากฏซือ้มาเมือ่วนัที ่1 ม.ค. 25x1  

3. มคี่าแรงงานคา้งจ่าย 3,000 บาท 

4. รายไดค้่าซกัรดีรบัล่วงหน้าทีป่รากฏในงบทดลอง เป็นยอดรายไดค้่าซกัรดีของเดอืนตุลาคม 
25x2 ถงึเดอืนพฤษภาคม 25x3 

5. ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 มวีสัดุส านกังานคงเหลอือยูจ่รงิจ านวน 800 บาท 

6. ค่าเช่าจ านวน 3,000 บาท เป็นค่าเช่าส าหรบัระยะเวลา 3 เดอืน เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 พ.ย. 25x2 

ให้ท า  บนัทกึรายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 ในสมดุรายวนัทัว่ไป 
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ข้อ 4. ใหบ้นัทกึรายการตามขอ้มลูในแต่ละขอ้ต่อไปนี้ซึง่แต่ละขอ้ไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั  
 1. ณ วนัสิน้ปี 25x1 มยีอดลกูหนี้คงเหลอื 200,000 บาท และ ยอดค่าเผื่อหนี้สงสยัจะ
สญู 5,000 บาท คาดว่าจะเกบ็เงนิไมไ่ด ้ 10% ของยอดลกูหนี้สิน้ปี ใหบ้นัทกึรายการ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 25x1  

 2. บรษิทั ณฐักร จ ากดั ไดร้บัรายไดค้่าเช่าล่วงหน้า 9 เดอืน เป็นเงนิ 18,000 บาท ใน
วนัที ่1 กรกฎาคม 25x1 โดยบนัทกึเป็นรายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า ใหบ้นัทกึรายการ ณ วนัที ่ 1 

กรกฎาคม 25x1 และรายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1  

 3. วนัที ่1 ตุลาคม 25x1 บรษิทั หวัหนิ จ ากดั ซือ้รถยนต ์1 คนั ราคา 900,000 บาท 
คาดว่าจะมอีายกุารใชง้าน 5 ปี และมรีาคาซาก 40,000 บาท กจิการค่าเสื่อมราคาวธิเีสน้ตรง 
ใหบ้นัทกึรายการปรบัปรงุค่าเสื่อมราคา ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1  

 4. บรษิทั ตรงั จ ากดั จา่ยค่าเบีย้ประกนัภยัอาคาร ส าหรบัระยะเวลา 1 ปี  ณ วนัที ่1 

กนัยายน 25x1 จ านวน 12,000 บาท บรษิทั บนัทกึเป็นค่าใชจ้า่ย ใหบ้นัทกึรายการ ณ วนัที ่1 

กนัยายน 25x1 และรายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1  

 5.  บรษิทั ธนบุร ีจ ากดั ใหน้ายหมวกแดง เช่าพืน้ทีภ่ายในโรงงานเพื่อขายอาหาร โดย
คดิค่าเช่าเป็นรายเดอืน เดอืนละ 2,000 บาท ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 25x1 นายหมวกแดงยงั
ไมไ่ดช้ าระค่าเช่า เป็นจ านวนเงนิทัง้หมด 8,000 บาท ใหบ้นัทกึรายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่ 31 

ธนัวาคม 25x1  

 6. บรษิทั อุดร จ ากดั ไดร้บัรายไดค้่าเช่าล่วงหน้า 6 เดอืน เป็นเงนิ 24,000 บาท ใน
วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 25x1 โดยบนัทกึเป็นรายไดค้่าเช่า ใหบ้นัทกึรายการ ณ วนัที ่ 1 

พฤศจกิายน 25x1 และรายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 

ข้อ 5. วนัที ่ 1 ตุลาคม 25x1 บรษิทั กรงุเทพ จ ากดั ซือ้อุปกรณ์ส านกังาน ราคาทุน 60,000 

บาท ประมาณว่ามอีายกุารใชง้าน 10 ปี และมมีลูค่าคงเหลอื 2,000 บาท กจิการคดิค่าเสื่อม
ราคาวธิเีสน้ตรง 

ให้ท า  1. บนัทกึรายการซือ้อุปกรณ์ส านกังาน ณ วนัที ่1 ตุลาคม 25x1  

 2. บนัทกึรายการปรบัปรงุค่าเสื่อมราคา วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 ซึง่เป็นวนัสิน้งวด 

 3. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 25x1 (เฉพาะรายการทีเ่กีย่วกบัอุปกรณ์
ส านกังาน) 
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ข้อ 6. จากขอ้มลูในงบทดลอง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 ของ บรษิทั เชยีงใหม ่จ ากดั 
บางส่วน ดงันี้ 
 ลกูหนี้การคา้     300,000 

 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู         9,000 

 ขายสนิคา้       500,000 

 

ให้ท า  1. ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 5% จากยอดลกูหนี้ และบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1   

2. ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 4% จากยอดขาย และบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 

ข้อ 7.  จากขอ้มลูต่อไปนี้ใหบ้นัทกึรายการปรบัปรงุของแต่ละขอ้  ในสมดุรายวนัทัว่ไป โดย
กจิการ มรีอบระยะเวลา บญัช ี1 ปี และปิดบญัชทีุกวนัที ่31 ธนัวาคม 

1.  วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1   บญัชคี่าเช่าจา่ยล่วงหน้ามยีอดคงเหลอืก่อนปรบัปรงุ
จ านวน 10,000 บาท หลงัจากตรวจสอบขอ้มลูพบว่า ค่าเช่าควรเป็นค่าใชจ้่ายของปี 25x1  

จ านวน 2,000 บาท 

2.  วนัที1่ พฤศจกิายน 25x1 บรษิทักูเ้งนิจากธนาคารกรงุเทพเป็นเงนิกู้ระยะเวลา 3 

เดอืน จ านวนเงนิตน้ 60,000 บาท อตัราดอกเบีย้ 12% ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 ยงัไมไ่ดจ้า่ย
ดอกเบีย้เลย 

3. ระหว่างปี 25x1 ไดร้บัดอกเบีย้เป็นเงนิสดจากลกูคา้จ านวน 1,200 บาท กจิการ
บนัทกึไวเ้ป็นดอกเบีย้รบั  ณ 31 ธนัวาคม 25x1  หลงัจากตรวจสอบขอ้มลูแลว้ปรากฏว่า
ดอกเบีย้รบัควรมจี านวน 400 บาท 

4.  ซือ้รถยนตเ์มือ่วนัที่ 1 มกราคม 25x1  ราคา 200,000 บาท  รถยนตม์อีายกุารใช้
งาน 10 ปี บรษิทัใชว้ธิเีสน้ตรงในการคดิค่าเสื่อมราคา 

5. จากขอ้ 4 ถา้คดิค่าเสื่อมราคาในอตัรา 15% ต่อปี 

6.  กจิการมยีอดขายเชื่อในปี 25x1 จ านวน 250,000 บาท มยีอดลกูหนี้สิน้ปี 60,000 

บาท และค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 200 บาท กจิการมนีโยบายประมาณหนี้ทีค่าดว่าจะเกบ็เงนิ
ไมไ่ด ้1% จากยอดขายเชื่อ 

7.  จากขอ้ 6 ถา้กจิการประมาณหนี้สงสยัจะสญู 2% จากยอดลกูหนี้ 
8.  วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 มคี่าแรงเดอืนธนัวาคม ยงัมไิดจ้า่ย 3,000 บาท 
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9.   ในวนัที ่1 กนัยายน 25x1 กจิการรบัเงนิสดเป็นรายไดค้่าเช่าส าหรบั 1 ปี จ านวน 
12,000 บาท บนัทกึไวใ้นบญัชรีายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า 

10.  จากขอ้ 9 ถา้ในวนัที ่1 กนัยายน 25x1 บนัทกึไวใ้นบญัชรีายไดค้่าเช่า 

11. กจิการยงัไมไ่ดร้บัค่าเช่าของเดอืนพฤศจกิายน และ ธนัวาคม เดอืนละ 2,000 บาท 

12. ค่าเบีย้ประกนัภยัปรากฏในบญัช ี48,000 บาท เป็นค่าเบีย้ประกนัภยัอาคาร เป็น
ระยะเวลา 1 ปี กจิการเริม่สญัญา 1 ตุลาคม 25x1 

13. ในวนัที ่1 มกราคม 25x1 กจิการมบีญัชวีสัดุสิน้เปลอืง 6,000 บาท ระหว่างปีมกีาร
ซือ้เพิม่เตมิ 10,000 บาท แต่เมือ่ตรวจนบัอกีครัง้หนึ่งในวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 มเีพยีง 3,000

บาท 

14. รบับลิค่าน ้า ค่าไฟ และค่าโทรศพัท ์1,500 บาท ยงัไมไ่ดจ้่ายเงนิ 

15. ค่าโฆษณา 12,000 บาท ส าหรบัระยะเวลาโฆษณา 6 เดอืน สญัญาเริม่ตัง้แต่วนัที ่
1 กนัยายน 25x1  กจิการไดล้งบญัชเีป็นค่าใชจ้า่ยปี 25x1 ทัง้จ านวน 

 

ข้อ 8. งบทดลองก่อนการปรบัปรงุของบรษิทั จตุัชยั จ ากดั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 25x8  เป็นดงันี้ 

บรษิทั จตุัชยั จ ากดั 

งบทดลองก่อนการปรบัปรงุ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x8 

ชื่อบญัช ี เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท ส.ต บาท ส.ต 

เงนิสด 101 60,000 -   

ตัว๋เงนิรบั 102 20,000 -   

พนัธบตัรรฐับาล 103 100,000 -   

ลกูหนี้การคา้ 104 220,000 -   

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 104.1   10,000 - 

วสัดุส านกังาน 105 95,000 -   

ค่าเช่าจา่ยล่วงหน้า 106 45,000 -   

ทีด่นิ 107 2,400,000 -   

อาคาร 108 500,000 -   

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร 108.1   100,000 - 

อุปกรณ์ส านกังาน 109 100,000 -   
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ชื่อบญัช ี เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท ส.ต บาท ส.ต 

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ส านกังาน 109.1   40,000 - 

รถยนต์ 110 850,000 -   

ค่าเสื่อมราคาสะสม – รถยนต ์ 110.1   250,000 - 

เจา้หนี้การคา้ 201   510,000 - 

ตัว๋เงนิจา่ย 202   400,000 - 

เงนิกูร้ะยะยาว (ดอกเบีย้รอ้ยละ 12% ต่อปี) 203   1,200,000 - 

ทุน 301   635,000 - 

รายไดค้่าบรกิาร 401   1,600,000 - 

ดอกเบีย้รบั 402   45,000 - 

เงนิเดอืน 501 290,000 -   

ค่าสาธารณูปโภค 502 40,000 -   

ค่าโฆษณา 503 70,000 -   

  4,790,000 - 4,790,000 - 

 

รายการปรบัปรงุในปี 25x8 มดีงัต่อไปนี้ 
1. ค่าน ้าค่าไฟของเดอืนธนัวาคม 25x8 มจี านวน 12,000 บาทจ่ายเป็นเงนิสดไปแลว้ 

แต่ยงัไมไ่ดบ้นัทกึบญัช ี

2. เงนิเดอืนคา้งจ่ายประจ าเดอืน ธนัวาคม 25x8 จ านวน 30,000 บาท 

3. คดิค่าเสื่อมราคาอาคารในอตัรา 5%  อุปกรณ์ส านกังานในอตัรา 20% และ รถยนต์
ในอตัรา 20% โดยวธิเีสน้ตรง 

4. ประมาณการหน้ีสงสยัจะสญูประจ าปี  โดยคดิ 10% ของยอดลกูหนี้สิน้ปี 

5. วสัดุส านกังานใชไ้ป จ านวน 70,000 บาท 

6. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ทัง้จ านวนเป็นค่าเช่าอาคาร ระยะเวลา 9 เดอืน  โดยเริม่ตัง้แต่
วนัที ่1 สงิหาคม 25x8  - 30 เมษายน 25x9  ซึง่บรษิทัยงัไมไ่ดร้บัรูเ้ป็นค่าเช่าส าหรบังวดเลย 

7. ดอกเบีย้เงนิกู้ระยะยาวอตัรารอ้ยละ 12 ต่อปี โดยเริม่กูต้ ัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 25x8 

8.  ค่าโฆษณา ไดร้วมค่าโฆษณา จ านวน 50,000 บาท  ซึง่ตามสญัญาไดก้ าหนดเวลา 
5 เดอืน นบัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 25x1 – 28 กุมภาพนัธ ์25x9 

 

ให้ท า  บนัทกึรายการปรบัปรงุในสมดุรายวนัทัว่ไปในวนัที ่31 ธนัวาคม 25x8 
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ข้อ 9.  ในวนัที ่1 ตุลาคม 25x1 บรษิทั มงักร จ ากดั ได้รบัค่าเช่าอาคารจากลูกคา้ จ านวน 
36,000 บาท เป็นค่าบรกิารส าหรบัระยะเวลา 12 เดอืน  ต่อมา ในวนัที ่1 ตุลาคม 25x2 ลูกคา้
ได้จ่ายค่าเช่าส าหรบัระยะ 12 เดอืน อกีเป็นจ านวน 37,200 บาท (กจิการปิดบญัชวีนัที่ 31 

ธนัวาคม) 
 

ให้ท า บนัทกึรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป ตามวิธีท่ี 1 ณ วนัที่ได้รบัเงนิสดบนัทกึจ านวนที่
ไดร้บัเป็นรายไดร้บัล่วงหน้า และ วิธีท่ี 2  ณ วนัทีไ่ดร้บัเงนิสดบนัทกึจ านวนทีไ่ดร้บัเป็นรายได ้
โดยใหบ้นัทกึทัง้ 2 วธิ ี ตามรายการดงัต่อไปนี้ 
 1. วนัที ่1 ตุลาคม 25x1 

 2. วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 3. วนัที ่1 ตุลาคม 25x2 

 4. วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

 

ข้อ 10.  วนัที ่1 ธนัวาคม 25x1 บรษิทั ดวงจนัทร ์จ ากดั ไดจ้่ายค่าเบีย้ประกนัภยัอาคาร  ใน 

จ านวน 24,000 บาท เป็นค่าเบี้ยประกนัภยัส าหรบัระยะเวลา 12 เดอืน  ต่อมา ในวนัที่ 1 

ธนัวาคม 25x2 กจิการไดจ้า่ยค่าเบีย้ประกนัของปีต่อมา อกีเป็นจ านวน 25,200 บาท 

 

ให้ท า บนัทกึรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป ตามวิธีท่ี 1 ณ วนัทีจ่่ายเงนิสดบนัทกึจ านวนทีจ่่าย
เป็นค่าใชจ้่ายล่วงหน้า และ วิธีท่ี 2  ณ วนัทีจ่่ายเงนิสดบนัทกึจ านวนทีจ่่ายเป็นค่าใชจ้่าย ตาม
รายการดงัต่อไปนี้ 
 1. วนัที ่1 ธนัวาคม 25x1 

 2. วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 3. วนัที ่1 ธนัวาคมคม 25x2 

 4. วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 
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ข้อ 11. ต่อไปนี้เป็นงบทดลองและขอ้มลูเพิม่เตมิของ บรษิทั บวัตอง จ ากดั  
บรษิทั บวัตอง จ ากดั 

งบทดลองก่อนปรบัปรงุ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

ชื่อบญัช ี เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
เงนิสด  23,000 -   

ลกูหนี้  10,000 -   

วสัดุส านกังาน  9,000 -   

ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า  21,600 -   

ค่าเช่าจา่ยล่วงหน้า  6,000 -   

อุปกรณ์  40,000 -   

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์    8,000 - 

เจา้หนี้การคา้    25,000 - 

ทุน     50,000 - 

ก าไรสะสม    15,100 - 

รายไดค้่าบรกิาร    36,000 - 

ดอกเบีย้จ่าย  2,000 -   

ค่าโฆษณา  3,000 -   

ค่าสาธารณูปโภค  4,500 -   

เงนิเดอืน  15,000 -   

  134,100 - 134,100 - 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติม 

 1.  ค่าเบีย้ประกนัจ่ายล่วงหน้า ในวนัสิน้ปี มจี านวน 7,200 บาท 

 2.  ค่าเช่าจา่ยล่วงหน้า ในวนัสิน้ปี มจี านวน 2,000 บาท 

 3.  คดิค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ในอตัรา 5% ต่อปี 

 4.  วสัดุส านกังานคงเหลอืสิน้ปี จ านวน 4,000 บาท 

 

ให้ท า  1. บนัทกึรายการปรบัปรงุในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 2. จดัท ากระดาษท าการ 10 ช่อง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  6 

การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1.  การบนัทกึรายการปิดบญัช ี

2.  การหายอดดุลของบญัชทีีย่งัไมไ่ดปิ้ด 

3.  งบทดลองหลงัปิดบญัช ี 

4.  การจดัท างบการเงนิ 

5.  วงจรบญัช ี

6.  บทสรปุ 

7.  แบบฝึกหดั 

  

วตัถปุระสงค ์เชิงพฤติกรรม 

1.  ผูเ้รยีนสามารถบนัทกึรายการปิดบญัชไีด้ 
2.  ผูเ้รยีนสามารถหายอดดุลของบญัชทีีย่งัไมไ่ดปิ้ดได้ 
3.  ผูเ้รยีนสามารถจดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชไีด้ 
4.  ผูเ้รยีนสามารถจดัท างบการเงนิได ้

5.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายวงจรบญัชไีด้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนื้อหา 

2.  ถามตอบในชัน้เรยีน 

3.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์กีย่วกบังบการเงนิของบรษิทัที่
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การปิดบญัชแีละการจดัท างบการเงนิ 

2.  ชุดการสอน PowerPoint  
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3.  แหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

4.  แหล่งความรูจ้ากวารสารและหนงัสอืพมิพต่์าง ๆ 

 

การวดัผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4.  ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  6  
การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน 

 

 ตามที่ได้กล่าวถึงในบทก่อนๆ เกี่ยวกบัการบนัทึกในสมุดบญัชีขัน้ต้น และการผ่าน
รายการไปยงัสมดุบญัชขีัน้ปลาย การจดัท างบทดลอง การปรบัปรุงบญัช ีและการจดัท ากระดาษ
ท าการ ในขัน้ตอนต่อไปในบทนี้จะได้อธิบายถึง การปิดบญัชี เพื่อหายอดคงเหลือในบญัช ี
สนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ เพื่อยกยอดไปในงวดบญัชถีดัไป รวมไปถงึการจดัท างบ
แสดงฐานะการเงนิ เพื่อแสดงถงึฐานะการเงนิ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีและการจดัท างบ
ก าไรขาดทุน เพื่อแสดงผลการด าเนินงานของกจิการส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีผ่่านมา 

 

การบนัทึกรายการปิดบญัชี 

 เมือ่มรีายการคา้เกดิขึน้ในกจิการ จะตอ้งบนัทกึรายการในสมุดบญัชขีัน้ตน้ และผ่าน
รายการไปยงัสมดุบญัชแียกประเภท แลว้หายอดคงเหลอืน ามาจดัท างบทดลอง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการบนัทกึบญัช ี จากนัน้เมือ่ถงึวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ใหบ้นัทกึรายการ
ปรบัปรงุเพื่อใหแ้สดงรายการสนิทรพัย ์ หนี้สนิ ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่ง 
ถูกตอ้งตามควร เมือ่บนัทกึรายการปรบัปรงุเรยีบรอ้ยแลว้ ขัน้ตอนต่อไปคอืการปิดบญัชีสรปุ
ยอดรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเพื่อจะไดท้ราบว่ากจิการมกี าไรสุทธ ิ หรอืขาดทุนสุทธเิท่าใด ถา้รายได้
มากกว่าค่าใชจ้า่ยผลต่างนัน้จะเรยีกว่า “ก าไรสุทธ”ิ และก าไรสุทธจิะส่งผลใหบ้ญัชทีุนของ
กจิการเพิม่ขึน้ แต่ในทางกลบักนั หากรายไดน้้อยกว่าค่าใชจ้่าย ผลต่างนัน้จะเรยีกว่า “ขาดทุน
สุทธ”ิ และขาดทุนสุทธจิะส่งผลใหบ้ญัชทีุนของกจิการลดลง  
 วฒันา ศวิะเกือ้, ดุษฎ ีสงวนชาต ิและนนัทพร พทิยะ(2556 : 123) ไดก้ล่าวถงึการปิด
บญัชไีวว้่า “การปิดบญัชเีป็นการจดบนัทกึทางการบญัชอียา่งหนึ่ง คอื การโอนยอดดุลของบญัชี
ทีต่อ้งการปิดไปไวท้ีอ่กีบญัชหีนึ่ง โดยใหย้อดดุลทีโ่อนไปนี้อยูใ่นบญัชใีหม่ดา้นเดยีวกบัทีเ่คยอยู่
ในบญัชเีดมิ และท าใหบ้ญัชเีดมิทีถู่กโอนยอดดุลไป แสดงยอดดุลเป็นศูนย์”  
 จากค ากล่าวดงักล่าว สามารถสรปุไดว้่า การปิดบญัช ี คอื การจดบนัทกึทางการบญัชี
อยา่งหนึ่ง เพื่อท าใหบ้ญัชทีีต่อ้งการจะปิดมยีอดดุลเป็นศูนย ์  โดยหากบญัชทีีต่อ้งการจะปิดมี
ยอดดุลดา้นเดบติ ใหบ้นัทกึปิดดา้นเครดติ แต่หากบญัชทีีต่อ้งการจะปิดมยีอดดุลดา้นเครดติ ให้
บนัทกึปิดดา้นเดบติ เช่น บญัชปีระเภทค่าใชจ้า่ยจะมยีอดดุลดา้นเดบติ ใหบ้นัทกึปิดไปดา้น
เครดติ ส่วนบญัชปีระเภทรายไดจ้ะมยีอดดุลดา้นเครดติ ใหบ้นัทกึปิดไปดา้นเดบติ  โดยการปิด
ไปยงับญัชกี าไรขาดทุน  
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การปิดบญัชมีขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ (อญัชล ีพพิฒันเสรญิ, 2554 : 86) 

1.  ปิดบญัชีรายได้ให้เป็นศนูย ์ 

               บญัชปีระเภทรายได ้เป็นบญัชทีีม่ยีอดดุลคงเหลอืดา้นเครดติ จะตอ้งปิดใหเ้ป็นศูนย ์
เพื่อทีจ่ะใหบ้ญัชรีายไดน้ัน้พรอ้มทีจ่ะบนัทกึรายไดข้องงวดบญัชต่ีอไป   ดงันัน้ จงึบนัทกึโดย  
เดบติบญัชรีายได ้เพื่อใหจ้ านวนเงนิดา้นเดบติและดา้นเครดติเท่ากนั  ส่วนดา้นเครดติใหบ้นัทกึ
ไปทีบ่ญัชกี าไรขาดทุน ซึง่เป็นบญัชชีัว่คราวทีเ่ปิดขึน้มาใหมเ่พื่อใชส้รุปรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย  
ของกจิการ ซึง่การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปสามารถแสดงไดด้งันี้ 
   เดบิต รายได ้    xxx 

    เครดิต ก าไรขาดทุน   xxx 

       และเมือ่บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแลว้ใหผ้่านรายการไปยงับญัชแียก
ประเภทก าไรขาดทุน และบญัชแียกประเภทรายไดท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

 2.  ปิดบญัชีค่าใช้จ่ายให้เป็นศนูย ์

               บญัชปีระเภทค่าใชจ้่าย เป็นบญัชทีีม่ยีอดดุลคงเหลอืดา้นเดบติ จะต้องปิดใหเ้ป็น
ศูนยเ์พื่อทีจ่ะใหบ้ญัชคี่าใชจ้่ายพรอ้มทีจ่ะบนัทกึค่าใชจ้่ายของงวดบญัชต่ีอไป ดงันัน้ จงึบนัทกึ
โดยเดบติบญัชกี าไรขาดทุน และเครดติบญัชคี่าใชจ้่าย เพื่อใหจ้ านวนเงนิดา้นเดบติและดา้น
เครดติเท่ากนั ซึง่การบนัทกึบญัชใีนสมุดรายวนัทัว่ไปสามารถแสดงไดด้งันี้ 
   เดบิต ก าไรขาดทุน   xxx 

    เครดิต ค่าใชจ้่าย   xxx 

                และเมือ่บนัทกึรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปแลว้ใหผ้่านรายการไปยงับญัชแียก
ประเภทก าไรขาดทุน และบญัชแียกประเภทค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 3.  โอนยอดก าไรหรือขาดทุนไปยงับญัชีทุน 

               หลงัจากทีก่จิการบนัทกึปิดบญัชรีายได ้ และบญัชคี่าใชจ้่ายในสมดุรายวนัทัว่ไปและ
ผ่านไปบญัชแียกประเภทเรยีบรอ้ยแลว้ ใหค้ านวณหายอดดุลคงเหลอืในบญัชกี าไรขาดุทน ว่ามี
ยอดดุลดา้นใด หากมยีอดดุลดา้นเดบติ แสดงว่ากจิการมผีลขาดทุนสุทธ ิ ใหบ้นัทกึปิดไปดา้น
เครดติ แต่หากมยีอดดุลดา้นเครดติ แสดงว่ากจิการมผีลก าไรสุทธ ิ ใหบ้นัทกึปิดไปดา้นเดบติ 
ส่วนอกีดา้นใหบ้นัทกึไปยงับญัชทีุน  ซึง่การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปสามารถแสดงได้
ดงันี้ 
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  กรณีมีผลก าไรสทุธิ 

   เดบิต ก าไรขาดทุน   xxx 

    เครดิต ทุน    xxx 

กรณีมีผลขาดทุนสทุธิ 

   เดบิต ทุน    xxx 

    เครดิต ก าไรขาดทุน   xxx 

 

 4.  ปิดบญัชีถอนใช้ส่วนตวั 

               ในกรณีทีก่จิการมกีารถอนเงนิไปใชส้่วนตวั บญัชถีอนใชส้่วนตวัจะมยีอดคงเหลือ
ทางดา้นเดบติ ดงันัน้ การปิดบญัชถีอนใชส้่วนตวัใหบ้นัทกึปิดไปดา้นเครดติ โดยเดบติไปที่
บญัชทีุน เพราะการถอนใชส้่วนตวัมผีลท าใหทุ้นหรอืส่วนของเจา้ของลดลง  ซึง่การบนัทกึบญัชี
ในสมดุรายวนัทัว่ไปสามารถแสดงไดด้งันี้ 
   เดบิต  ทุน    xxx 

    เครดิต ถอนใชส้่วนตวั   xxx 

                และเมือ่บนัทกึรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปแลว้ให้ผ่านรายการไปยงับญัชแียก
ประเภททุน และบญัชแียกประเภทถอนใชส้่วนตวั 

 การบนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปและการผ่านรายการไปยงับญัชแียก
ประเภทสามารถแสดงไดด้งัตวัอยา่งที ่6.1 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 6.1 ต่อไปนี้เป็นบญัชแียกประเภทของรา้นเสรมิสวยรฐัพร ส าหรบัระยะเวลา 1 เดอืน 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1  

บญัชเีงนิสด                                                เลขที ่ 11 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 30,000 - ธ.ค. 7 ค่าเชา่อาคาร รว.1 5,000 - 

 10 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 19,000 -  18 เจา้หนี้การคา้ รว.1 8,000 - 

 21 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 2,000 -  25 ถอนใชส้่วนตวั รว.1 1,000 - 

 27 ลูกหนี้การคา้ รว.1 2,500 -  31 เงนิเดอืน รว.1 15,000 - 
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                                                     บญัชอีุปกรณ์เสรมิสวย                                       เลขที ่ 12 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 20,000 -       

 12 เจา้หนี้การคา้ รว.1 10,000 -       

 

                                        บญัชวีสัดุในการเสรมิสวย                                      เลขที ่ 13 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 3 เจา้หนี้การคา้ รว.1 15,000 -       

 

                                              บญัชลีกูหนี้การคา้                                        เลขที ่ 14 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 21 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 6,000 - ธ.ค. 27 เงนิสด รว.1 2,500 - 

 

                                                          บญัชเีจา้หนี้การคา้                                      เลขที ่ 21 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 18 เงนิสด รว.1 8,000 - ธ.ค. 3 วสัดุในการเสรมิฯ รว.1 15,000 - 

       12 อปุกรณ์เสรมิสวย รว.1 10,000 - 
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                                                            บญัชทีุน                                                 เลขที ่ 31 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 1 เงนิสด รว.1 30,000 - 

        อปุกรณ์เสรมิสวย รว.1 20,000 - 

 

                                                  บญัชถีอนใชส้ว่นตวั                                             เลขที ่ 32 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 25 เงนิสด รว.1 1,000 -       

 

                                        บญัชรีายไดค้่าบรกิาร                                           เลขที ่ 41 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 10 เงนิสด รว.1 19,000 - 

       21 เงนิสด รว.1 21,000 - 

        ลูกหนี้การคา้  6,000 - 

 

                                   บญัชคี่าเช่าอาคาร                                              เลขที ่ 51 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 7 เงนิสด รว.1 5,000 -       

 

 

 

 



224 

 

บทท่ี 6 การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน                                                                     สุริสา  จตัชุยั 

                                                        บญัชเีงนิเดอืน                                              เลขที ่ 52 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 31 เงนิสด รว.1 15,000 -       

 

 จากบัญชีแยกประเภทดงักล่าว สามารถน ามาบนัทึกรายการปิดบัญชีตามขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 
 1. บนัทกึรายการปิดบญัชปีระเภทรายไดทุ้กบญัช ีไปบญัชกี าไรขาดทุน หลงัจากนัน้
ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท 

     จากบญัชแียกประเภทรายไดค้่าบรกิารต่อไปนี้ 
                                        บญัชรีายไดค้่าบรกิาร                                           เลขที ่ 41 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 10 เงนิสด รว.1 19,000 - 

       21 เงนิสด รว.1 2,000 - 

        ลูกหนี้การคา้ รว.1 6,000 - 

 

     น ามาบนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป ไดด้งันี้ 
                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 3 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค. 31 รายไดค้่าบรกิาร 41 27,000 -   

       ก าไรขาดทุน 33   27,000 - 

  ปิดบญัชรีายไดไ้ปบญัชกี าไรขาดทุน      
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     ผ่านรายการไปยงัสมดุบญัชแียกประเภท ไดด้งันี้ 
                                        บญัชรีายไดค้่าบรกิาร                                           เลขที ่ 41 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 31 ก าไรขาดทนุ รว.3 27,000 - ธ.ค. 10 เงนิสด รว.1 19,000 - 

       21 เงนิสด รว.1 2,000 - 

        ลูกหนี้การคา้ รว.1 6,000 - 

    27,000 -     27,000 - 

 

                                        บญัชกี าไรขาดทุน                                          เลขที ่ 33 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 31 รายไดค้่าบรกิาร รว.3 27,000 - 

            

 

 

 2. บนัทกึรายการปิดบญัชปีระเภทค่าใชจ้่ายทุกบญัช ีไปบญัชกี าไรขาดทุน หลงัจากนัน้
ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท 

     จากบญัชแียกประเภทค่าใชจ้า่ย ดงัต่อไปนี้ 
                                   บญัชคี่าเช่าอาคาร                                              เลขที ่ 51 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 7 เงนิสด รว.1 5,000 -       
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                                                        บญัชเีงนิเดอืน                                              เลขที ่ 52 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 31 เงนิสด รว.1 15,000 -       

 

     น ามาบนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป ไดด้งันี้ 
                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 3 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุน 33 20,000 -   

       ค่าเชา่อาคาร 51   5,000 - 

       เงนิเดอืน 52   15,000 - 

  ปิดบญัชคี่าใชจ้่ายไปบญัชกี าไร
ขาดทุน 

     

 

     ผ่านรายการไปยงัสมดุบญัชแียกประเภท ไดด้งันี้ 
                                   บญัชคี่าเช่าอาคาร                                              เลขที ่ 51 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 7 เงนิสด รว.1 5,000 - ธ.ค. 31 ก าไรขาดทนุ รว.3 5,000 - 

    5,000 -     5,000 - 
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                                                        บญัชเีงนิเดอืน                                              เลขที ่ 52 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 31 เงนิสด รว.1 15,000 - ธ.ค. 31 ก าไรขาดทนุ รว.3 15,000 - 

    15,000 -     15,000 - 

 

                                        บญัชกี าไรขาดทุน                                          เลขที ่ 33 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 31 ค่าเชา่อาคาร รว.3 5,000 - ธ.ค. 31 รายไดค้่าบรกิาร รว.3 27,000 - 

  เงนิเดอืน รว.3 15,000 -       

 

 

 3. ค านวณหายอดดุลคงเหลอืในบญัชกี าไรขาดุทน ว่ากจิการมผีลก าไรหรอืผลขาดทุน 
แลว้ปิดบญัชกี าไรขาดทุนไปบญัชทีุน หลงัจากนัน้ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท 

                                        บญัชกี าไรขาดทุน                                          เลขที ่ 33 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 31 ค่าเชา่อาคาร รว.3 5,000 - ธ.ค. 31 รายไดค้่าบรกิาร รว.3 27,000 - 

  เงนิเดอืน รว.3 15,000 -       

 

              จากบญัชีแยกประเภทก าไรขาดทุนข้างต้นยอดรวมด้านเดบิต มจี านวน 20,000 

บาท และยอดรวมด้านเครดติมจี านวน 27,000 บาท ดงันัน้ จงึมผีลต่างทางดา้นเดบติ จ านวน 
7,000 บาท ผลต่างจ านวนน้ีถอืเป็นก าไรของกจิการ ใหปิ้ดไปยงับญัชทีุน โดยบนัทกึรายการปิด
บญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป ไดด้งันี้ 
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                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 3 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุน 33 7,000 -   

       ทุน 31   7,000 - 

  ปิดบญัชรีายไดไ้ปบญัชกี าไรขาดทุน      

 

              ผ่านรายการไปยงัสมดุบญัชแียกประเภท ไดด้งันี้ 
                                        บญัชกี าไรขาดทุน                                          เลขที ่ 33 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 31 ค่าเชา่อาคาร รว.3 5,000 - ธ.ค. 31 รายไดค้่าบรกิาร รว.3 27,000 - 

  เงนิเดอืน รว.3 15,000 -       

  ทนุ รว.3 7,000 -       

    27,000 -     27,000 - 

                  
                                                            บญัชทีุน                                                 เลขที ่ 31 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 1 เงนิสด รว.1 30,000 - 

        อปุกรณ์ รว.1 20,000 - 

       31 ก าไรขาดทนุ รว.- 7,000 - 

 

 

 4. ปิดบญัชถีอนใชส้่วนตวัไปบญัชทุีน หลงัจากนัน้ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท 

              จากบญัชแียกประเภทถอนใชส้่วนตวั ดงัต่อไปนี้ 
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                                                   บญัชถีอนใชส้ว่นตวั                                             เลขที ่ 32 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 25 เงนิสด รว.1 1,000 -       

 

              น ามาบนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป ไดด้งันี้ 
                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 3 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค. 31 ทุน 31 1,000 -   

       ถอนใชส้่วนตวั 32   1,000 - 

  ปิดบญัชถีอนใชส้่วนตวั      

              
     ผ่านรายการไปยงัสมดุบญัชแียกประเภท ไดด้งันี้ 
                                                  บญัชถีอนใชส้ว่นตวั                                             เลขที ่ 32 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 25 เงนิสด รว.1 1,000 - ธ.ค. 31 ทนุ รว.3 1,000 - 

    1,000 -     1,000 - 

                                                            บญัชทีุน                                                 เลขที ่ 31 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 31 ถอนใชส้่วนตวั รว.3 1,000 - ธ.ค. 1 เงนิสด รว.1 30,000 - 

        อปุกรณ์ รว.1 20,000 - 

       31 ก าไรขาดทนุ รว.- 7,000 - 
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การหายอดดลุของบญัชีท่ียงัไม่ได้ปิด 

 หลงัจากที่กจิการได้บนัทกึรายการปิดบญัชรีายได้ ค่าใช้จ่าย ไปยงับญัชกี าไรขาดทุน 
และผ่านรายการดงักล่าวไปบัญชีแยกประเภทแล้ว บญัชีรายได้และค่าใช้จ่ายจะมียอดดุล
คงเหลอืเป็นศูนย์ แต่ยงัมบีญัชอีื่นที่มยีอดดุลคงเหลอืที่ยงัไม่ได้ปิดบญัช ีคอื บญัชีประเภท
สนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ กจิการจะต้องหายอดดุลคงเหลอืยกไปในงวดบญัชถีดัไป 
ซึง่การหายอดดุลของบญัชทีีย่งัไม่ไดปิ้ด มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ (วฒันา ศวิะเกื้อ, ดุษฎ ีสงวนชาต ิ
และนนัทพร พทิยะ, 2556 : 132) 

 1. รวมจ านวนเงนิดา้นเดบติและดา้นเครดติ แลว้น ายอดรวมในแต่ละดา้นมาค านวณหา
ผลต่าง ว่ามยีอดดุลด้านเดบติหรอืยอดดุลด้านเครดติ ถ้ายอดรวมด้านเดบติมากกว่าเรยีกว่า 
“ยอดดุลเดบติ” แต่ถ้ายอดรวมด้านเครดติมากกว่าจะเรยีกว่า “ยอดดุลเครดติ”  หากบญัชใีดมี
รายการเพยีงดา้นเดยีวกใ็หใ้ชย้อดรวมนัน้เป็นยอดดุล  
 2. เขยีน วนั เดอืน ปี ของวนัสิน้งวดในช่องวนัทีด่า้นตรงกนัขา้มกบัยอดดุล โดยบญัชทีี่
มยีอดดุลเดบติ ให้เขยีน วนั เดอืน ปี ด้านเครดติ บญัชทีี่มยีอดดุลเครดติ ให้เขยีนด้านเดบติ 
ส่วนในช่องรายการใหเ้ขยีนค าว่า “ยอดยกไป” และใส่เครื่องหมาย “√” (Check Mark) ในช่อง
หน้าบญัช ีเพื่อใหท้ราบว่ารายการนัน้ไมไ่ดผ้่านมาจากสมดุรายวนัขัน้ตน้  และในช่องจ านวนเงนิ
ใหใ้ส่จ านวนเงนิทีเ่ป็นยอดดุล 

 3. รวมจ านวนเงนิทัง้ดา้นเดบติและดา้นเครดติ ซึง่จะมจี านวนทีเ่ท่ากนั โดยใหย้อดรวม
ดงักล่าวอยูใ่นบรรทดัเดยีวกนัทัง้สองดา้น 

 4. ในบรรทดัถดัมา ใหเ้ขยีน วนั เดอืน ปี ของงวดบญัชถีดัมา ในช่องวนัที ่ดา้นเดยีวกนั
กบัยอดดุลคงเหลอื(ด้านตรงกนัข้ามกบัยอดยกไป) โดยถ้ามยีอดดุลด้านเดบติ ก็ให้เขยีน วนั 
เดอืน ปี ดา้นเดบติ ส่วนช่องรายการใหเ้ขยีนค าว่า “ยอดยกมา” และใส่เครื่องหมาย “√” (Check 

Mark) ในช่องหน้าบญัช ี และในช่องจ านวนเงนิใหใ้ส่จ านวนเงนิทีเ่ป็นยอดดุล(จ านวนเดยีวกนั
กบัยอดยกไป) 
 การหายอดดุลของบญัชทีีย่งัไมไ่ดปิ้ด สามารถแสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่6.2 ต่อไปนี้ 
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ตวัอย่างท่ี 6.2 จากบญัชแียกประเภทของรา้นเสรมิสวยรฐัพร ในตวัอย่างที ่6.1 สามารถหา
ยอดดุลของบญัชทีีย่งัไมไ่ดปิ้ด ไดด้งันี้ 

บญัชเีงนิสด                                                เลขที ่ 11 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 30,000 - ธ.ค. 7 ค่าเชา่อาคาร รว.1 5,000 - 

 10 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 19,000 -  18 เจา้หนี้การคา้ รว.1 8,000 - 

 21 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 2,000 -  25 ถอนใชส้่วนตวั รว.1 1,000 - 

 27 ลูกหนี้การคา้ รว.1 2,500 -  31 เงนิเดอืน รว.1 15,000 - 

       31 ยอดยกไป √ 24,500 - 

    53,500 -     53,500 - 

25x2            

ม.ค. 1 ยอดยกมา √ 24,500 -       

 

บญัชอีุปกรณ์เสรมิสวย                                  เลขที ่ 12 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 1 ทนุ รว.1 20,000 - ธ.ค. 31 ยอดยกไป √ 30,000 - 

 12 เจา้หนี้การคา้ รว.1 10,000 -       

    30,000 -     30,000 - 

25x2            

ม.ค. 1 ยอดยกมา √ 30,000 -       
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                                        บญัชวีสัดุในการเสรมิสวย                                      เลขที ่ 13 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 3 เจา้หนี้การคา้ รว.1 15,000 - ธ.ค. 31 ยอดยกไป √ 15,000 - 

    15,000 -     15,000 - 

25x2            

ม.ค. 1 ยอดยกมา √ 15,000 -       

 

                                          บญัชลีกูหนี้การคา้                                           เลขที ่ 14 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 21 รายไดค้่าบรกิาร รว.1 6,000 - ธ.ค. 27 เงนิสด รว.1 2,500 - 

       31 ยอดยกไป √ 3,500 - 

    6,000 -     6,000 - 

25x2            

ม.ค. 1 ยอดยกมา √ 3,500 -       

 

                                                        บญัชเีจา้หนี้การคา้                                        เลขที ่ 21 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 18 เงนิสด รว.1 8,000 - ธ.ค. 3 วสัดุในการเสรมิฯ รว.1 15,000 - 

 31 ยอดยกไป √ 17,000 -  12 อปุกรณ์เสรมิสวย รว.1 10,000 - 

    25,000 -     25,000 - 

      25x2      

      ม.ค. 1 ยอดยกมา √ 17,000 - 
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                                                            บญัชทีุน                                                 เลขที ่ 31 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 31 ถอนใชส้่วนตวั รว.3 1,000 - ธ.ค. 1 เงนิสด รว.1 30,000 - 

 31 ยอดยกไป √ 56,000 -   อปุกรณ์ รว.1 20,000 - 

       31 ก าไรขาดทนุ รว.- 7,000 - 

    57,000 -     57,000 - 

      25x2      

      ม.ค. 1 ยอดยกมา √ 56,000 - 

 

 

งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

เมือ่กจิการบนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมุดรายวนัทัว่ไป และผ่านรายการไปยงับญัชแียก
ประเภท เรยีบรอ้ยแล้ว เพื่อเป็นการทดสอบว่า ยอดดุลรวมของบญัชแียกประเภทต่าง ๆ ด้าน 
เดบติและดา้นเครดติมจี านวนเงนิทีเ่ท่ากนั เป็นไปตามหลกัการบญัชคีู่หรอืไม่ กจิการอาจจดัท า
งบทดลองหลงัการปิดบญัช ีเพื่อตรวจสอบยอดดุลดงักล่าว นอกจากนี้การท างบทดลองหลงัการ
ปิดบญัช ียงัช่วยใหก้จิการไดท้ราบว่ามบีญัชใีดบา้งทีม่ยีอดคงเหลอืยกไปในงวดบญัชถีดัไป และ
มจี านวนเงนิคงเหลอืเท่าใด งบทดลองหลงัการปิดบัญชจีะแสดงเฉพาะบญัชทีี่มยีอดคงเหลอื
เท่านัน้ ไดแ้ก่ บญัชปีระเภทสนิทรพัย ์บญัชปีระเภทหนี้สนิ และบญัชทีุนหรอืส่วนของเจา้ของ 

การท างบทดลองหลงัการปิดบญัช ีแสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่6.3 ต่อไปนี้ 
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ตวัอย่างท่ี 6.3 จากยอดดุลของบญัชแียกประเภทของรา้นเสรมิสวยรฐัพร ในตวัอย่างที่ 6.2 

สามารถจดัท างบทดลองหลงัปิดบญัช ีไดด้งันี้ 
ร้านเสริมสวยรฐัพร 

งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

ช่ือบญัชี เลขท่ี เดบิต เครดิต 

 บญัชี บาท สต. บาท สต. 
เงนิสด 11 24,500 -   

อุปกรณ์เสรมิสวย 12 30,000 -   

วสัดุในการเสรมิสวย 13 15,000 -   

ลกูหนี้การคา้ 14 3,500 -   

เจา้หนี้การคา้ 21   17,000 - 

ทุน 31   56,000 - 

  73,000 - 73,000 - 
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การจดัท างบการเงิน  
 หลงัจากที่กิจการได้ท าการปิดบญัชเีรยีบร้อยแล้ว ขัน้ตอนต่อไปจะเป็นการจดัท างบ
การเงนิ เพื่อน าเสนอฐานะการเงนิของกจิการ และผลการด าเนินงานของกจิการ รวมไปถงึแสดง
การเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของของกจิการ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงนิ  หากกจิการใช้
กระดาษท าการ ข้อมูลที่น ามาจดัท างบการเงนิจะใช้ข้อมูลในกระดาษท าการ แต่หากกิจการ
ไมไ่ดจ้ดัท ากระดาษท าการ อาจจะใชข้อ้มลูจากงบทดลองหรอืบญัชแียกประเภท 

 งบการเงนิที่กจิการต้องจดัท าได้แก่ งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงนิ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ งบกระแสเงนิสด และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ดงัที่ได้
กล่าวไวแ้ลว้ในบทที ่2 

 การจดัท างบการเงนิสามารถแสดงไดด้งัตวัอยา่งที ่6.4 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 6.4 จากยอดดุลคงเหลอืของบญัชแียกประเภทรา้นเสรมิสวยรฐัพร สามารถน าจดัท า
งบการเงนิไดด้งันี้ 

ร้านเสริมสวยรฐัพร 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบังวดเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

รายได ้: 

 รายไดค้่าบรกิาร        27,000 

ค่าใชจ้า่ย : 
 ค่าเช่าอาคาร          5,000 

 เงนิเดอืน        15,000 

 รวมค่าใชจ้า่ย        20,000 

ก าไรสุทธ ิ           7,000 
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ร้านเสริมสวยรฐัพร 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน 

 เงนิสด         24,500 

 วสัดุในการเสรมิสวย       15,000 

 ลกูหนี้การคา้          3,500 

 รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน       43,000 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

 อุปกรณ์เสรมิสวย       30,000 

 รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน      30,000 

 รวมสนิทรพัย ์        73,000 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

หน้ีสินหมนุเวียน 

 เจา้หนี้การคา้        17,000 

 รวมหน้ีสนิ        17,000 

ส่วนของเจ้าของ 

 ทุน        50,000 

 บวก  ก าไรสุทธ ิ        7,000 

         57,000 

 หกั  ถอนใชส้่วนตวั        1,000   

 รวมส่วนของเจา้ของ       56,000 

 รวมหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของ      73,000 

 

 

 

 

 



237 

 

บทท่ี 6 การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน                                                                     สุริสา  จตัชุยั 

วงจรบญัชี 

 วงจรบญัช ี(Accounting cycle) หมายถงึ ขัน้ตอนการบนัทกึบญัชทีีเ่กดิขึน้เหมอืนๆ กนั
ในแต่ละงวดบญัช ี(พชัราณ ีอุตมวุฒกิ าจร, 2555 : 84) 

 วงจรการบนัทกึบญัชเีริม่ต้นจาก เมื่อมรีายการค้าเกดิขึน้ในกจิการซึ่งพจิารณาได้จาก
เอกสารทางธุรกจิ แล้วน าเอกสารนัน้มาวเิคราะห์ว่ามผีลกระทบอย่างไรต่อสมการบญัช ีโดย
บนัทกึขอ้มลูการลงรายการคา้ในเอกสารประกอบ จากนัน้บนัทกึรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวใน
สมุดรายวนัทัว่ไป แลว้ผ่านรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไป ไปยงับญัชแียกประเภท เมื่อสิ้นรอบ
ระยะเวลาหนึ่งพนักงานบญัชจีะหายอดดุลคงเหลอืในบญัชแียกประเภทดว้ยดนิสอ แลว้น ายอด
คงเหลอืนี้ไปจดัท างบทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบนัทกึบญัช ี หลงัจากนัน้หาก
มกีารรายการที่ยงัไม่ถูกต้องตามหลกัการบญัชใีห้บนัทกึรายการปรบัปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป 
และผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภททีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้จดัท ากระดาษเพื่อเตรยีมขอ้มลูใน
การจดัท างบการเงนิ ขัน้ตอนต่อมาให้บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปและผ่าน
รายการไปบญัชแียกประเภท แลว้จดัท างบทดลองหลงัการปิดบญัชเีพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของการปิดบญัช ีขัน้ตอนสุดทา้ยในวงจรบญัชคีอืการน ารายการต่าง ๆ ไปจดัท างบการเงนิเพื่อ
น าเสนอใหผู้ใ้ช้ขอ้มลูต่อไป เมื่อเริม่ต้นงวดบญัชใีหม่ ใหบ้นัทกึรายการเปิดบญัชใีนสมุดรายวนั
ทัว่ไปซึง่ประกอบดว้ยรายการ สนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ ทีม่ยีอดดุลคงเหลอืยกมา
จากงวดบญัชก่ีอน หลงัจากนัน้จงึค่อยบนัทกึรายการค้าที่เกดิขึน้ในงวดบญัชใีหม่ แล้วปฏบิตัิ
ตามขัน้ตอนเช่นเดมิ เป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเลกิกจิการ  ดงัแสดงได้ตามภาพที ่
6.1 ดงัต่อไปนี้ 
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  ภาพที ่6.1 วงจรบญัช ี

ทีม่า : ปรบัปรงุจาก ธาร ีหริญัรศัม ีและคณะ (2557 : 111) 

 

 

 

 

1. บันทึกรายการ
เปิดบัญชีเมื่อ

เร่ิมต้นงวดบัญชี
ใหม่ 2.บันทึกข้อมูล

เก่ียวกับรายการ
ค้าลงในเอกสาร

ประกอบ 

3.บันทึกรายการ
ค้าใน 

สมุดรายวันทั่วไป 

4.ผ่านรายการไป     
บัญชีแยก
ประเภท 

5.หายอดคงเหลือ
ด้วยดินสอ และ
จัดท างบทดลอง 

6.บันทึกรายการ
ปรับปรุง          
และจัดท า     

กระดาษท าการ 

7.ปิดบัญชีในสมุด
รายวันทั่วไป และ
ผ่านรายการไป

บัญชีแยกประเภท 

8.จัดท างบทดลอง
หลังปิดบัญชี 

9.จัดท างบ
การเงิน 
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บทสรปุ 

 การปิดบญัช ีคอื การบนัทกึทางการบญัช ีเพื่อท าใหบ้ญัชทีีต่้องการจะปิดมยีอดดุลเป็น
ศูนย ์ ซึง่มขี ัน้ตอนการปิดบญัชคีอื 1. ปิดบญัชรีายไดใ้หเ้ป็นศูนย ์2. ปิดบญัชคี่าใชจ้่ายใหเ้ป็น
ศูนย ์3. โอนยอดก าไรหรอืขาดทุนไปยงับญัชทีุน 4. ปิดบญัชถีอนใชส้่วนตวั  การปิดบญัชจีะท า
การบนัทกึในสมุดรายวนัทัว่ไปแล้วผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท เมื่อกจิการบนัทกึปิด
บญัชรีายได ้และค่าใชจ้า่ยเรยีบรอ้ยแลว้  จะมบีญัชอีื่นทีม่ยีอดดุลคงเหลอืทีย่งัไม่ไดปิ้ดบญัช ีคอื 
บญัชปีระเภทสนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของเจา้ของ ให้กจิการหายอดดุลคงเหลอืยกไปในงวด
บญัชถีดัไป ของบญัชเีหล่านัน้ แล้วน ายอดดุลคงเหลอืดงักล่าวไปจดัท างบทดลองหลงัการปิด
บัญชี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการปิดบัญชี  หลังจากที่กิจการได้ท าการปิดบัญชี
เรยีบร้อยแล้ว ขัน้ตอนสุดท้ายคอืการจดัท างบการเงนิ เพื่อน าเสนอฐานะการเงนิ และผลการ
ด าเนินงานของกจิการ  
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. จากขอ้มลูเกีย่วกบับญัชต่ีาง ๆ ในสมดุบญัชแียกประเภท ของส านกังานบญัชแีละ
ทนายความสุรสิา   
 

ให้ท า  1. หายอดคงเหลอืของบญัชต่ีาง ๆ ดว้ยดนิสอ 

 2. บนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป และผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท 

 3. หายอดดุลของบญัชทีีย่งัไมไ่ดปิ้ด 

 4. จดัท างบทดลองหลงัการปิดบญัช ี

 

บญัชเีงนิสด                                             เลขที ่ 101 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ยอดยกมา √ 27,700  - ธ.ค. 4 วสัดุส านกังาน รว.1 7,000 - 

 8 รายไดค้่าว่าความ ร.ว 2 17,600  -  10 ค่าโฆษณา รว.2 4,500 - 

   

รายไดจ้ากการท า
บญัช ี ร.ว 2 9,000  -  11 ค่าน ้าค่าไฟฟ้า รว.2 8,950 - 

 25 เงนิฝากธนาคาร ร.ว 3 70,000  -  14 

ค่ารบัรองและคา่
พาหนะ รว.2 6,450 - 

 27 รายไดค้่าว่าความ ร.ว 3 4,550  -  18 

ค่ารบัรองและคา่
พาหนะ รว.3 850 - 

   

รายไดจ้ากการท า
บญัช ี ร.ว 3 1,850  -  26 ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ รว.3 1,750 - 

 30 ลูกหนี้การคา้ ร.ว 4 5,000  -  28 

ค่ารบัรองและคา่
พาหนะ รว.3 2,980 - 
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                                                   บญัชเีงนิฝากธนาคาร                                         เลขที ่ 102 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ยอดยกมา √ 459,900  - ธ.ค. 2 วสัดุส านกังาน รว.1 100,000 - 

 3 ลูกหนี้การคา้ รว. 1 33,000  -  5 ถอนใชส้่วนตวั รว.1 50,000 - 

 6 รายไดค้่าว่าความ รว. 2 73,500  -  16 ค่าโฆษณา รว.3 2,000 - 

 7 

รายไดจ้ากการท า
บญัช ี รว. 2 24,000  -  20 เจา้หนี้การคา้ รว.3 120,000 - 

       25 เงนิสด รว.3 70,000 - 

       31 เงนิเดอืนและคา้จา้ง รว.4 48,400 - 

            

            

            

 

                                                     บญัชลีกูหนี้การคา้                                           เลขที ่ 103 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ยอดยกมา √ 43,800  - ธ.ค. 3 ธนาคาร รว.1 33,000 - 

       30 เงนิสด รว.4 5,000 - 
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                                                    บญัชวีสัดุส านกังาน                                         เลขที ่ 104 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ยอดยกมา √ 15,200  -      - 

 2 ธนาคาร รว.1 100,000  -      - 

 4 เงนิสด รว.1 7,000  -       

            

            

            

    
                                                    บญัชทีีด่นิและอาคาร                                       เลขที ่ 104 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ยอดยกมา √ 800,000  -       

            

            

            

 

                                                 บญัชเีครื่องใชส้ านกังาน                                    เลขที ่ 105 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ยอดยกมา √ 114,000  -      - 

 4 เจา้หนี้การคา้ รว.1 50,000  -       
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                                                        บญัชเีครื่องตกแต่ง                                        เลขที ่ 106 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 1 ยอดยกมา √ 75,000  -      - 

 4 เจา้หนี้การคา้ รว.1 20,000  -       

            

            

            

 

                                                         บญัชเีจา้หนี้                                               เลขที ่ 201 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ  หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ธ.ค. 20 ธนาคาร รว.3 120,000  - ธ.ค. 1 ยอดยกมา √ 169,500  - 

       4 เครื่องใชส้ านกังาน รว.1 50,000 - 

         เครื่องตกแต่ง รว.1 20,000 - 

            

            

            

 

                                                       บญัชเีงนิกูจ้ านอง                                           เลขที ่ 202 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ  หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 1 ยอดยกมา √ 500,000  - 
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                                                  บญัชทีุน – นางสรุสิา                                           เลขที ่ 301 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ  หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 1 ยอดยกมา √ 866,100  - 

            

            

            

            

 

                                                    บญัชถีอนใชส้ว่นตวั                                           เลขที ่ 302 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ  หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 5 ธนาคาร รว.1 50,000  -       

            

 

                                                      บญัชกี าไรขาดทุน                                           เลขที ่ 303 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ  หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 
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                                                บญัชรีายไดค้า่ว่าความ                                           เลขที ่ 401 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ  หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 6 ธนาคาร รว.2 73,500 - 

       8 เงนิสด รว.2 17,600 - 

       27 เงนิสด รว.3 4,550 - 

            

 

                                                บญัชรีายไดจ้ากการท าบญัช ี                                   เลขที ่ 402 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ  หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ธ.ค. 7 ธนาคาร รว.2 24,000 - 

       8 เงนิสด รว.2 9,000 - 

       27 เงนิสด รว.3 1,850 - 

            

 

                                                บญัชเีงนิเดอืนและค่าจา้ง                                        เลขที ่ 501 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ  หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 31 เงนิฝากธนาคาร รว.4 48,400  -       
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                                                บญัชคี่ารบัรองและค่าพาหนะ                                   เลขที ่ 502 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ  หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 14 เงนิสด รว.2 6,450  -       

 18 เงนิสด รว.2 850  -       

 28 เงนิสด รว.3 2,980  -       

            

 

                                                       บญัชคี่าโฆษณา                                            เลขที ่ 503 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ  หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 10 เงนิสด รว.2 4,500  -       

 16 เงนิสด รว.3 2,000  -       

            

 

                                                      บญัชคี่าน ้าค่าไฟ                                            เลขที ่ 504 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ  หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 11 เงนิสด รว.2 8,950  -       

            

                                                       บญัชคี่าใชจ้่ายอื่น                                         เลขที ่ 505 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ  หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ธ.ค. 26 เงนิสด รว.3 1,750  -       
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ข้อ 2. ส านกังานทนายความ พชิชาอร เริม่เปิดด าเนินงาน เมือ่วนัที ่1 มกราคม 25x3 

 งบทดลอง ณ สิน้ปี 25x3 เป็นดงันี้ 
ชื่อบญัช ี เดบติ เครดติ 

เงนิสด 2,500  

ลกูหนี้การคา้ 2,000  

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  15 

วสัดุสิน้เปลอืง 500  

ค่าโฆษณาจา่ยล่วงหน้า 800  

อุปกรณ์ส านกังาน 4,800  

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์  480 

ทีด่นิ 22,000  

เจา้หนี้การคา้  6,500 

รายไดค้่าว่าความรบัล่วงหน้า  4,500 

เงนิกูร้ะยะยาว  10,000 

ทุน  7,155 

ถอนใชส้่วนตวั 300  

รายไดค้่าว่าความ  8,900 

รายไดอ้ื่น ๆ   1,400 

เงนิเดอืน 3,900  

ค่าเช่ารา้น 1,800  

ค่าไฟฟ้า 450  

ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 900  

 38,950 38,950 

ข้อมลูเพ่ิมเติม 

1) ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  3% ของยอดลกูหนี้ 
2) คดิค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านกังาน 10%   

3) วสัดุสิน้เปลอืงคงเหลอื 100 บาท 

4) มคี่าไฟฟ้าคา้งจา่ย  250 บาท 

5) ค่าโฆษณาจา่ยล่วงหน้าเป็นของระยะเวลา 8 เดอืน เริม่ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 25x3 

6) รายไดค้่าว่าความรบัล่วงหน้าเป็นของระยะเวลา 3 เดอืน เริม่ตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 25x3 

ให้ท า   1. บนัทกึรายการปรบัปรงุในสมดุรายวนัทัว่ไป  
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2. กระดาษท าการ 10 ช่อง  
          3. งบก าไรขาดทุน ส าหรบัระยะเวลา 1 ปี สิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 25x3  
          4. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x3  
          5. บนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป  
 

ข้อ 3. ส านกังานกฎหมาย “ปรดีาทนายความ” เริม่เปิดด าเนินงาน เมือ่วนัที ่1 มกราคม 25x6 

 งบทดลอง ณ สิน้ปี 25x6 เป็นดงันี้ 
 

ช่ือบญัชี เดบิต เครดิต 

เงนิสด 7,500  

ลกูหนี้การคา้ 3,000  

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  100 

วสัดุสิน้เปลอืง 1,500  

ค่าเบีย้ประกนัจ่ายล่วงหน้า 9,000  

อุปกรณ์ 30,000  

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์  1,500 

ทีด่นิ 40,000  

เจา้หนี้การคา้  2,800 

เงนิกูร้ะยะยาว  9,000 

ทุน  50,000 

ถอนใชส้่วนตวั 2,000  

รายไดค้่าว่าความ  45,000 

ดอกเบีย้รบั  1,900 

เงนิเดอืน 7,000  

ค่าเช่า 3,000  

ค่าไฟฟ้า 4,800  

ค่าโฆษณา 2,500  

 110,300 110,300 
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ข้อมลูเพ่ิมเติม 

1) ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  10% ของยอดลกูหนี้ 
2) คดิค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์  5%   

3) วสัดุสิน้เปลอืงคงเหลอื 500 บาท 

4) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x6 ไดร้บับลิค่าไฟฟ้าจ านวน 1,800 บาท ยงัมไิดจ้า่ยเงนิ 

5) ค่าเบีย้ประกนัจ่ายล่วงหน้าเป็นของระยะเวลา 9 เดอืน เริม่ตัง้แต่ 1 สงิหาคม 25x6 

6) รายไดค้่าว่าความทีป่รากฏในบญัช ีเป็นรายไดค้่าว่าความรบัล่วงหน้าจ านวน 5,000 บาท 

 

ให้ท า   1. บนัทกึรายการปรบัปรงุในสมดุรายวนัทัว่ไป  

2. กระดาษท าการ 10 ช่อง  
          3. งบก าไรขาดทุน ส าหรบัระยะเวลา 1 ปี สิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 25x6 

          4. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x6 

          5. บนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป  
 

ข้อ 4.  บรษิทั อุดรธานี จ ากดั ซึง่ด าเนินกจิการใหบ้รกิารซกัแหง้ โดยมทีุนแบ่งเป็นหุน้ จ านวน 
10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท เมือ่วนัที ่ 31 ธนัวาคม 25x1 มยีอดคงเหลอืในบญัชแียก
ประเภทดงันี้ 
  เงนิสด     35,000  บาท 

  ลกูหนี้การคา้    14,000 บาท 

  อาคาร     60,000 บาท 

  ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร  12,000 บาท 

  อุปกรณ์ส านกังาน   30,000 บาท 

  ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์    3,000 บาท 

  ทีด่นิ     98,000 บาท 

  เจา้หนี้การคา้    15,000 บาท 

  เงนิเดอืนคา้งจา่ย     5,000 บาท 

  ทุนเรอืนหุน้            100,000 บาท 

  ก าไรสะสม            102,000 บาท 
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 ในระหว่างเดอืนมกราคม 25x2 มรีายการคา้เกดิขึน้ ดงันี้ 
25x2 

ม.ค. 2   จา่ยเดอืนพนกังานทีค่า้งอยู ่จ านวน 3,000 บาท 

 4   เกบ็เงนิจากลกูหนี้การคา้ จ านวน 10,000 บาท 

 5   รบัเงนิสดเป็นค่าบรกิารซกัแหง้ จ านวน 23,000 บาท 

 6   จา่ยเงนิซือ้วสัดุสิน้เปลอืง จ านวน 7,000 บาท 

 8   จา่ยค่าเบีย้ประกนัภยัอาคาร จ านวน 12,000 บาท 

 10  จา่ยค่าโฆษณา จ านวน 9,000 บาท 

 12  ส่งบลิเรยีกเกบ็เงนิจากลกูคา้ทีร่บับรกิารซกัแหง้ จ านวน15,000 บาท 

 14  จา่ยช าระหนี้เจา้หนี้การคา้ 12,000 บาท 

 19  รบัเงนิสดเป็นค่าบรกิารซกัแหง้ จ านวน 20,000 บาท 

 21  จา่ยค่าสาธารณูปโภค จ านวน 6,000 บาท 

 23  รบัช าระหน้ีจากลกูหนี้ จ านวน 5,000 บาท 

 25  ซือ้วสัดุสิน้เปลอืงจ านวน 17,000 บาท จา่ยเงนิสดในวนัน้ีเพยีง 7,000 บาท 

 31  จา่ยเงนิเดอืนพนกังาน 9,000 บาท 

 

รายการปรบัปรงุ 

 1. ค่าเบีย้ประกนัภยัอาคารทีจ่า่ยไป เป็นค่าเบีย้ประภยัอาคารของเดอืนมกราคม 
จ านวน 2,000 บาท 

 2. บรษิทัยงัไมไ่ดจ้า่ยเงนิเดอืนพนกังานอกีจ านวน 8,000 บาท 

 3. เมือ่วนัที ่31 มกราคม 25x2 ตรวจนบัวสัดุสิน้เปลอืงไดจ้ านวน 20,000 บาท 

 4. คดิค่าเสื่อมราคาอาคารในอตัรา 5% ต่อปี และคดิค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านกังานใน
อตัรา 10% ต่อปี 

 

ให้ท า  1. บนัทกึรายการเปิดบญัชใีนวนัเริม่งวดบญัชใีหม่ 
 2. บนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ในเดอืนมกราคม 25x2 ในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 3. ผ่านรายการไปบญัชแียกประเภท 

 4. หายอดคงเหลอืดว้ยดนิสอในบญัชแียกประเภท และจดัท างบทดลอง 

 5. บนัทกึรายการปรบัปรงุ วนัที ่31 มกราคม 25x2 ในสมดุรายวนัทัว่ไป และผ่าน
รายการไปบญัชแียกประเภท 

 6. กระดาษท าการ 10 ช่อง 
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 7. บนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป และผ่านรายการไปบญัชแียกประเภท 

 8. งบก าไรขาดทุน ส าหรบัระยะเวลา 1 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มกราคม 25x2 

 9. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 มกราคม 25x2 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  7 

การบญัชีส าหรบักิจการท่ีซ้ือขายสินค้า 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1.  การด าเนินงานของกจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้ 

2.  เอกสารทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายสนิคา้ 

3.  ระบบบญัชเีกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอื 

4.  เปรยีบเทยีบการบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวดและแบบต่อเนื่อง 

5.  การวดัผลการด าเนินงานของกจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้ 

6.  การจดัท ากระดาษท าการของกจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้ 

7.  งบการเงนิส าหรบักจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้ 

8.  การปิดบญัชสี าหรบักจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้ 

9.  บทสรปุ 

10. แบบฝึกหดั 

 

วตัถปุระสงค ์เชิงพฤติกรรม 

1.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายลกัษณะการด าเนินงานของกจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้ได้ 
2.  ผูเ้รยีนสามารถบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวดและแบบต่อเนื่องได้ 
3.  ผูเ้รยีนสามารถจดัท ากระดาษท าการของกจิการซือ้ขายสนิคา้ได้ 
4.  ผูเ้รยีนสามารถจดัท างบการเงนิของกจิการซือ้ขายสนิคา้ได้ 
5.  ผูเ้รยีนสามารถบนัทกึรายการปิดบญัชสี าหรบักจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้ได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนื้อหา 

2.  ถามตอบในชัน้เรยีน 

3.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์กีย่วกบัเอกสารทีเ่กีย่วกบัการ
ซือ้ขายสนิคา้ 

4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบญัชสี าหรบักจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้ 

2.  ชุดการสอน PowerPoint  

3.  แหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

4.  แหล่งความรูจ้ากวารสารและหนงัสอืพมิพต่์าง ๆ 

 

การวดัผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4.  ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  7  
การบญัชีส าหรบักิจการท่ีซ้ือขายสินค้า 

 

 ตามทีบ่ทที ่3 ถงึบทที่ 6 ได้อธบิายถงึการบนัทกึบญัช ีการปรบัปรุงรายการ การปิด
บญัชี รวมถึงการจดัท างบการเงนิของกิจการประเภทให้บรกิาร เช่น กิจการให้เช่ารถยนต ์
กจิการใหบ้รกิารซกัรดี กจิการรา้นเสรมิสวย ส านักงานบญัช ีส านักงานทนายความ ในบทนี้จะ
ได้อธบิายถงึการบนัทกึบญัชเีกี่ยวกบักจิการทีซ่ื้อขายสนิค้า การด าเนินงานของกจิการซื้อขาย
สนิคา้ การส่งคนืสนิคา้และการได้รบัส่วนลด รวมไปถงึการจดัท างบการเงนิส าหรบักจิการทีซ่ื้อ
ขายสนิคา้ 

 

การด าเนินงานของกิจการท่ีซ้ือขายสินค้า 

 การด าเนินงานของกจิการทีซ่ื้อขายสนิคา้ จะด าเนินงานโดยการซื้อสนิคา้มาแลว้น าไป
จ าหน่าย ซึ่งอาจมีการจดัตัง้ในรูปของกิจการเจ้าของคนเดยีว ห้างหุ้นส่วน หรอืบรษิัทจ ากัด 
กจิการซือ้ขายสนิคา้แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคอื ผูค้า้ส่ง (Wholesalers) และผูค้า้ปลกี (Retailers) 

โดยผู้ค้าส่งจะซื้อสนิค้าเป็นจ านวนมากโดยตรงจากผู้ผลิตแล้วน าไปจ าหน่ายให้กบัผู้ค้าปลีก 
ส่วนผู้ค้าปลกีจะซื้อสนิค้าจากผู้ค้าส่งแล้วน าไปจ าหน่ายให้กบัผู้บรโิภค กิจการซื้อขายสนิค้า
ไดแ้ก่ รา้นสะดวกซือ้ รา้นขายยา หา้งสรรพสนิคา้ เป็นต้น 

 วงจรการปฏบิตังิานของกจิการทีซ่ือ้สนิคา้มาขาย เริม่ตน้ดว้ยการซือ้สนิคา้จากผูผ้ลติ
หรอืผูข้ายส่ง โดยอาจจะมกีารซือ้ทีเ่ป็นเงนิสดหรอืซือ้ทีเ่ป็นเงนิเชื่อ หลงัจากนัน้กเ็ป็นการขน
ยา้ยสนิคา้กลบัไปทีก่จิการ เมือ่สนิคา้มาถงึกจิการแลว้หากปรากฏว่าสนิคา้นัน้ช ารดุเสยีหาย
กจิการอาจจะใหผู้ข้ายรบัผดิชอบผลเสยีหายทีเ่กดิขึน้ แลว้ท าการส่งคนืสนิคา้นัน้ใหแ้ก่ผูข้าย 
เมือ่สนิคา้พรอ้มทีจ่ะขายแลว้ กจ็ะเริม่ตน้กระบวนการขาย โดยอาจจะมกีารขายเป็นเงนิสดหรอื
เงนิเชื่อกไ็ด ้ หลงัจากการขายลกูคา้จะท าการขนสนิคา้ไป และเมือ่สนิคา้ไปถงึกจิการลกูคา้แลว้
หากสนิคา้นัน้เกดิการช ารดุ กจิการอาจจะรบัผดิชอบโดยการรบัคนืสนิคา้  แต่หากสนิคา้ทีข่าย
นัน้ไมม่กีารรบัคนื กจิการจะไดร้บัเงนิจากลกูคา้ แลว้น าเงนินัน้ไปซื้อสนิคา้มาขายหมนุเวยีน
เช่นน้ีเรือ่ยไป  

ในการซือ้หรอืขายทีเ่ป็นเงนิเชื่อจะมกีารก าหนดเงือ่นไขการช าระหน้ีและการใหส้่วนลด
เมือ่ช าระหนี้ หากกจิการจา่ยช าระหนี้ใหผู้ข้ายแลว้ไดร้บัส่วนลดกจ็ะเกดิส่วนลดรบั แต่หาก
กจิการไดร้บัช าระหนี้จากลกูคา้แลว้กจิการใหส้่วนลดลกูคา้กจ็ะเกดิส่วนลดจ่าย ดงัจะไดอ้ธบิาย
ในหวัขอ้ต่อไป 
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วงจรการปฏบิตังิานของกจิการทีซ่ือ้สนิคา้มาขาย แสดงไดต้ามภาพที ่7.1 ดงันี้ 
 

 

                                 
   

              ผูผ้ลิตหรือผูข้าย                กิจการท่ีซ้ือสินค้ามาขาย                          ผู้ซ้ือ 

 

                       จ่ายช าระเงนิ,ไดส้ว่นลด (สว่นลดรบั)        รบัช าระเงนิ,ใหส้ว่นลด (สว่นลดจ่าย) 
 

ภาพที ่7.1 วงจรการปฏบิตังิานของกจิการทีซ่ือ้มาขายไป 

ทีม่า : ปรบัปรงุจาก นิตยา งามแดน (2552 : 160) 

 

เอกสารท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายสินค้า 

 ในการด าเนินงานของกจิการซือ้ขายสนิคา้ จะมเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัต่อไปนี้ (เสนีย ์ 
พวงยาณ,ี 2557 : 235) 

 

 1.  ใบสัง่ซ้ือสินค้า (Purchase order)  

               ใบสัง่ซือ้สนิคา้ เป็นเอกสารทีผู่ซ้ ือ้จดัท าขึน้เมือ่ตอ้งการซือ้สนิคา้ โดยผูซ้ือ้สนิคา้จะ
เขยีนรายละเอยีดเกีย่วกบัสนิคา้ทีต่นเองตอ้งการ เช่น ชนิดของสนิคา้ ราคา ปรมิาณ ลงใน 
ใบสัง่ซือ้สนิคา้แลว้ส่งไปใหผู้ข้ายสนิคา้หรอืผูผ้ลติ โดยอาจจะจดัส่งทางไปรษณีย ์ ทางโทรสาร 
ทางโทรศพัท ์หรอืทางอนิเตอรเ์นต 

 

 2.  ใบก ากบัสินค้า (Invoice) และใบก ากบัภาษี (Tax invoice) 

                  ใบก ากับสินค้าและใบก ากบัภาษีเป็นเอกสารที่ผู้ขายจดัท าขึ้น และน าส่งให้ผู้ซื้อ
พรอ้มกบัสนิคา้ทีผู่ซ้ ือ้สัง่ซือ้ตามใบสัง่ซือ้สนิคา้ เมือ่ผูซ้ือ้ไดร้บัแลว้กจ็ะตรวจสอบสนิคา้ทีไ่ดร้บัว่า
เป็นไปตามที่ส ัง่ซื้อหรอืไม่และตรงตามใบก ากับสินค้าและใบก ากบัภาษีที่ผู้ขายแนบมาด้วย
หรอืไม่ หากถูกต้องก็น าสนิค้านัน้ไปเก็บยงัคลงัสนิคา้ และน าใบก ากบัสนิคา้และใบก ากบัภาษี
ไปบนัทกึบญัชต่ีอไป โดยผูข้ายจะบนัทกึรายการขายสนิคา้ ส่วนผูซ้ือ้จะบนัทกึรายการซือ้สนิคา้ 

 

ซื้อสนิคา้ 

 

ส่งคนืสนิคา้ 

 

    ขายสนิคา้ 
 

รบัคนืสนิคา้ 
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 3.  ใบลดหน้ี หรือใบรบัคืนสินค้า (Credit memorandum หรือ Credit note) 

                  ใบลดหนี้หรอืใบรบัคนืสนิคา้ เป็นเอกสารทีผู่ข้ายจดัท าขึน้ เพื่อลดหนี้ใหก้บัผูซ้ือ้ใน
กรณต่ีาง ๆ เช่น สนิคา้ช ารดุ หรอืสนิคา้ทีไ่ดร้บัไมต่รงตามใบสัง่ซือ้ โดยผูข้ายจะเขยีน
รายละเอยีดของสนิคา้และจ านวนเงนิทีล่ดให ้แลว้ส่งไปใหผู้ซ้ือ้ หลงัจากนัน้ผูข้ายจะน าส าเนาใบ
ลดหนี้หรอืใบรบัคนืสนิคา้ไปบนัทกึบญัชรีบัคนืสนิคา้ 

 

 4.  ใบขอลดหน้ี หรือใบส่งคืนสินค้า (Dredit memorandum หรือ Dredit note) 

                  ใบขอลดหนี้หรอืใบส่งคนืสนิคา้ เป็นเอกสารทีผู่ซ้ ือ้จดัท าขึน้ เพื่อแจ้งใหผู้ข้ายทราบ
ว่าสนิคา้ทีต่นไดร้บันัน้ช ารดุ และขอใหผู้ข้ายลดหนี้ให ้ หลงัจากนัน้ผูซ้ือ้จะน าส าเนาใบขอลดหนี้
หรอืใบส่งคนืสนิคา้ไปบนัทกึบญัชสี่งคนืสนิคา้ 

 

 5.  ใบเสรจ็รบัเงิน (Receipt) 

                  ใบเสรจ็รบัเงนิ เป็นเอกสารทีผู่้ขายจดัท าขึน้เมื่อไดร้บัเงนิสดจากผูซ้ือ้ในกรณีทีข่าย
เป็นเงินสด และในกรณีที่ผู้ซื้อน าเงินมาช าระค่าสินค้า ภายหลังจากที่ซื้อเป็นเงินเชื่อ 
ใบเสรจ็รบัเงนินี้จะน าไปเป็นหลกัฐานในการบนัทกึบญัชีทัง้ด้านผูซ้ื้อและด้านผู้ขาย โดยด้านผู้
ซือ้บนัทกึรายการว่าไดม้กีารจ่ายช าระเงนิแลว้ ส่วนดา้นผูข้ายบนัทกึว่าไดม้กีารรบัช าระเงนิแลว้ 

 

ระบบบญัชีเก่ียวกบัสินค้าคงเหลือ 

 สิง่ส าคญัในการด าเนินงานของกจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้ คอืจะตอ้งมสีนิคา้คงเหลอืไวท้ี่
กจิการเพื่อขายใหล้กูคา้อยา่งเพยีงพอกบัความตอ้งการของลกูคา้ ซึง่ระบบการบนัทกึบญัชี
เกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอื สามารถจดัท าไดเ้ป็น 2 ระบบ ดงันี้ (Horngren, Harrison, and Oliver, 

2012 : 281)  
1. ระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด (Periodic inventory system) 

 2. ระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้ต่อเนื่อง (Perpetual inventory system) 

 

 1.  ระบบการบนัทึกบญัชีสินค้าเม่ือส้ินงวด  
               ระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด เมือ่มกีารซือ้สนิคา้จะบนัทกึในบญัชซีือ้
สนิคา้ เมือ่มกีารส่งคนืสนิคา้จะบนัทกึในบญัชสี่งคนืสนิคา้และส่วนลด และจะมกีารบนัทกึบญัชี
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการซือ้สนิคา้ ส่วนบญัชสีนิคา้คงเหลอืจะบนัทกึเมือ่ท าการปิดบัญชี
เพื่อค านวณตน้ทุนขาย ระบบการบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด จะใชใ้นกรณทีีก่จิการด าเนินธุรกจิ
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จ าหน่ายสนิคา้หลายชนิดและราคาต่อหน่วยของสนิคา้แต่ละชนิดมรีาคาไมส่งูเช่น รา้นขายยา  
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นขายของช า 

     วธิกีารบนัทกึบญัชใีนระบบบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด มวีธิปีฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
 

     1.1  การซ้ือสินค้า 

                    การซือ้สนิคา้กจิการอาจจะซือ้เป็นเงนิสดหรอืเงนิเชื่อกไ็ด ้ ขึน้อยูก่บัว่าผูข้ายมี
นโยบายขายเป็นเงนิเชื่อหรอืไม ่ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ทีก่จิการจะน ามาใชใ้นการบนัทกึ
บญัชไีดแ้ก่ ใบก ากบัสนิคา้หรอืใบก ากบัภาษ ี ใบเสรจ็รบัเงนิ นอกจากนี้ในวนัทีก่จิการซือ้สนิคา้
ผูข้ายอาจมกีารลดราคาสนิคา้จากราคาทีต่ ัง้ไวเ้ดมิเพื่อการเป็นการจงูใจใหผู้ซ้ือ้ซือ้สนิคา้มากขึน้ 
ซึง่ส่วนลดทีผู่ข้ายลดใหน้ี้เรยีกว่า “ส่วนลดการค้า” ในการบนัทกึบญัชจีะไมม่กีารบนัทกึบญัชี
ส่วนลดการคา้นี้ แต่ใหบ้นัทกึดว้ยราคาหลงัหกัส่วนลดการคา้แลว้  
                    เมือ่มกีารซือ้สนิคา้จะบนัทกึบญัชซีือ้สนิคา้ดา้นเดบติ ส่วนดา้นเครดติจะบนัทกึ
บญัชใีดขึน้อยูก่บัว่ากจิการซือ้เป็นเงนิสด หรอืซือ้เป็นเงนิเชื่อ หากซือ้เป็นเงนิสดจะเครดติบญัชี
เงนิสด แต่ถา้ซือ้เป็นเงนิเชื่อจะเครดติบญัชเีจา้หนี้ ดงัแสดงไดด้งันี้ 
   เดบิต ซือ้สนิคา้   xx 

    เครดิต  เงนิสด/เจา้หนี้การคา้  xx 

 

  การบนัทกึบญัชกีารซือ้สนิคา้แสดงไดด้งัตวัอยา่งที ่7.1 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.1 เมือ่วนัที ่ 1 มกราคม 25x1 กจิการซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ ราคาสนิคา้ 10,000 

บาท ผูข้ายใหส้่วนลดการคา้ 10%  

  ส่วนลดการคา้  =  ราคาสนิคา้ 10,000 บาท x ส่วนลดการคา้ 10%   

    =  1,000 บาท 

  ราคาสุทธ ิ     =  ราคาสนิคา้ 10,000 บาท  -  ส่วนลดการคา้ 1,000 บาท 

    =  9,000 บาท 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ม.ค. 1 ซือ้สนิคา้ 51 9,000 -   

            เจา้หนี้การคา้ 21   9,000 - 

  บนัทกึซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ      
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     1.2  การจ่ายค่าขนส่งสินค้า 

                    เมื่อกิจการซื้อสนิค้าเรยีบร้อยแล้ว ขัน้ตอนต่อไปคอืการขนส่งสนิค้าจากร้าน
ผู้ขายไปยงัร้านผู้ซื้อ ซึ่งค่าใช้จ่ายการขนส่งสนิค้านี้ จะถอืเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขายหรอืผู้ซื้อ
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับการขนส่งว่าระหว่างผู้ขา ยกับผู้ซื้อว่าใครจะเป็นฝ่าย
รบัผดิชอบ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถงึเงื่อนไขการขนส่งสนิคา้ 2 เงื่อนไข ดงันี้ (ผกาพรรณ  พรหม
สาขา ณ สกลนคร, 2554 : 5-9)  

  1.2.1  F.O.B Shipping point (Free on board at the shipping point)    
                             หมายความว่า เป็นราคา ณ จดุขาย ดงันัน้ ภาระการขนส่งไปยงัรา้นผู้
ซือ้ จงึเป็นภาระของผูซ้ือ้ ทีเ่รยีกว่า “ค่าขนส่งเข้า” ซึง่ถอืเป็นตน้ทุนของสนิคา้ทีซ่ือ้  
                              เมือ่มกีารจา่ยค่าขนส่งเขา้เป็นเงนิสด จะบนัทกึบญัชคี่าขนส่งเขา้ดา้น
เดบติ ส่วนดา้นเครดติจะบนัทกึบญัชเีงนิสด ดงัแสดงไดด้งันี้ 
   เดบิต ค่าขนส่งเขา้   xx 

    เครดิต  เงนิสด    xx 

                    1.2.2  F.O.B Destination (Free on board at destination)  

                             หมายความว่า เป็นราคา ณ จดุปลายทาง ดงันัน้ ภาระการขนส่งไปยงั
รา้นผูซ้ือ้ จงึเป็นภาระของผูข้าย ทีเ่รยีกว่า “ค่าขนส่งออก” ซึง่ถอืเป็นค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินงาน 

                              เมือ่มกีารจา่ยค่าขนส่งออกเป็นเงนิสด จะบนัทกึบญัชคี่าขนส่งออกดา้น
เดบติ ส่วนดา้นเครดติจะบนัทกึบญัชเีงนิสด ดงัแสดงไดด้งันี้ 
   เดบิต ค่าขนส่งออก   xx 

    เครดิต  เงนิสด    xx 

           การบนัทกึบญัชจีา่ยค่าขนส่งเขา้แสดงไดด้งัตวัอยา่งที ่7.2 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.2 จากการซือ้สนิคา้ตามตวัอยา่งที ่7.1 มเีงือ่นไขการขนส่ง F.O.B Shipping point 
เมือ่วนัที ่2 มกราคม 25x1 กจิการจ่ายค่าขนส่งเป็นเงนิสดจ านวน 500 บาท  

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ม.ค. 2 ค่าขนส่งเขา้ 52 500 -   

            เงนิสด 11   500 - 

  จา่ยค่าขนส่งเป็นเงนิสด      
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     1.3  การส่งคืนสินค้าและส่วนลดท่ีได้รบั 

                    เมือ่สนิคา้มกีารขนส่งมาถงึรา้นของผูซ้ือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ผูซ้ือ้กจ็ะตรวจสอบว่า
สนิคา้นัน้เป็นไปตามทีไ่ดส้ ัง่ซือ้ หรอืมสีนิคา้ใดช ารดุเสยีหายหรอืไม ่ หากไมต่รงตามทีส่ ัง่ซือ้ 
หรอืสนิคา้นัน้ช ารุดเสยีหาย ผูซ้ือ้อาจขอส่งคนืสนิคา้นัน้ จะเรยีกว่า “การส่งคืนสินค้า”  หรอื
หากไมส่่งสนิคา้คนืแต่อาจขอลดราคาจากผูข้าย จะเรยีกว่า “ส่วนลดท่ีได้รบั”  การส่งคนืสนิคา้
หรอืการไดส้่วนลดนัน้ หากมกีารซือ้สนิคา้เป็นเงนิสด ผูข้ายจะตอ้งจ่ายเงนิสดคนืใหก้ับผูซ้ือ้ แต่
ถา้หากการซือ้สนิคา้นัน้ซือ้เป็นเงนิเชื่อ ผูข้ายจะตอ้งลดหนี้ใหก้บัลกูหนี้ ซึง่จะตอ้งท าเอกสารที่
เรยีกว่าใบลดหนี้หรอืใบรบัคนืสนิคา้ 

                    เมือ่มกีารส่งคนืสนิคา้หรอืไดร้บัส่วนลดจะบนัทกึบญัชสี่งคนืสนิคา้และส่วนลด
ดา้นเครดติ ส่วนดา้นเดบติจะบนัทกึบญัชใีดขึน้อยูก่บัว่ากจิการซือ้เป็นเงนิสด หรอืซือ้เป็นเงนิ
เชื่อ หากซือ้เป็นเงนิสดจะเดบติบญัชเีงนิสด แต่ถา้ซือ้เป็นเงนิเชื่อจะเดบติบญัชเีจา้หนี้ ดงัแสดง
ไดด้งันี้ 
   เดบิต เงนิสด/เจา้หนี้การคา้  xx 

    เครดิต  ส่งคนืสนิคา้และส่วนลด  xx 

 

  การบนัทกึบญัชกีารส่งคนืสนิคา้แสดงไดด้งัตวัอยา่งที ่7.3 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.3 จากการซือ้สนิคา้ตามตวัอยา่งที ่7.1  เมือ่วนัที ่3 มกราคม 25x1 มสีนิคา้ช ารดุ
จ านวน 2,000 บาท กจิการจงึท าการส่งคนืผูข้าย 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
 

                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ม.ค. 3 เจา้หนี้การคา้ 21 2,000 -   

            ส่งคนืสนิคา้และส่วนลด 53   2,000 - 

  ส่งคนืสนิคา้ทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่2 ม.ค. 25x1      
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     1.4  การจ่ายช าระหน้ีค่าซ้ือสินค้า 

                    เมือ่กจิการซือ้สนิคา้เป็นเชื่อ ผูข้ายจะก าหนดเงือ่นไขการช าระหนี้ค่าซือ้สนิคา้
ว่าผูซ้ือ้ตอ้งช าระหน้ีภายในกีว่นั และนอกจากนี้ผูข้ายอาจจะก าหนดใหส้่วนลดเพิม่อกีเพื่อเป็น
การจงูใจใหผู้ซ้ือ้ช าระหนี้เรว็ขึน้ ซึง่ส่วนลดทีผู่ข้ายยอมลดใหผู้ซ้ือ้เมือ่ช าระเงนิภายในก าหนดนี้
เรยีกว่า “ส่วนลดเงินสด”  สว่นลดเงนิสดน้ีดา้นผูซ้ือ้จะบนัทกึบญัชเีป็น “ส่วนลดรบั” ซึง่
ส่วนลดรบัน้ีจะท าใหต้น้ทุนของสนิคา้ลดลง 

  ลกัษณะของเงือ่นไขการช าระเงนิ แสดงไดด้งันี้ (วฒันา ศวิะเกือ้, ดุษฎ ี สงวน
ชาต ิและนนัทพร  พทิยะ, 2556 : 150) 

  2/10,n/30 อ่านว่า “two ten, net thirty” หมายถงึ ก าหนดช าระเงนิตามราคา
สุทธใินใบก ากบัสนิคา้เป็นเวลา 30 วนั หากช าระภายใน 10 วนั จะไดส้่วนลด 2% 

  2/E.O.M., n/60 อ่านว่า “two end of month, net sixty” หมายถงึ ก าหนดช าระ
เงนิตามราคาสุทธใินใบก ากบัสนิคา้เป็นเวลา 60 วนั หากช าระภายในเดอืนทีซ่ือ้สนิคา้จะได้
ส่วนลด 2% 

                     เมือ่มกีารจ่ายช าระหน้ีดว้ยเงนิสดและไดร้บัส่วนลดจะบนัทกึบญัชโีดยเดบติ
บญัชเีจา้หนี้เครดติบญัชเีงนิสด และบญัชสี่วนลดรบั ดงัแสดงไดด้งันี้ 
   เดบิต เจา้หนี้การคา้  xx 

    เครดิต  ส่วนลดรบั  xx 

 เงนิสด   xx 

 

  การบนัทกึบญัชกีารจ่ายช าระหนี้และได้รบัส่วนลดแสดงได้ดงัตวัอย่างที่ 7.4 

ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.4 จากการซือ้สนิคา้ตามตวัอย่างที ่7.1 หากผู้ขายก าหนดเงื่อนไขการช าระเงนิ 
2/10,n/30  เมือ่วนัที ่10 มกราคม 25x1 กจิการจา่ยช าระหนี้เจา้หนี้ทีค่า้งอยู่ทัง้หมด 

 ยอดเจา้หนี้คงเหลอื  =  มลูค่าหนี้ ณ วนัทีซ่ือ้ 9,000 – ส่งคนืสนิคา้และส่วนลด 2,000  

         =  7,000 บาท 

 ส่วนลดรบั             =  เจา้หนี้ 7,000 บาท x ส่วนลด 2%   

         =  140 บาท 

 เงนิสดทีจ่า่ย           =  เจา้หนี้ 7,000 บาท  -  ส่วนลดรบั 140 บาท 

                                     =  6,860 บาท 
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การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ม.ค. 10 เจา้หนี้การคา้ 21 7,000 -   

       ส่วนลดรบั 54   140 - 

       เงนิสด 11   6,860 - 

  จา่ยช าระหนี้และไดร้บัส่วนลด      

 

     1.5  การขายสินค้า 

                    เมือ่มสีนิคา้พรอ้มทีจ่ะขายแลว้ ขัน้ตอนต่อไปคอืการขายสนิคา้ โดยการขาย
สนิคา้อาจจะมกีารขายเป็นเงนิสดหรอืขายเป็นเงนิเชื่อกไ็ดข้ึน้อยูก่บันโยบายของกจิการ ในการ
ขายเป็นเชื่อกจ็ะตอ้งมกีารก าหนดเงนิเงือ่นไขการช าระเงนิ เช่นเดยีวกบักรณกีารซือ้สนิคา้ 

                    เมือ่มกีารขายสนิคา้จะบนัทกึบญัชขีายสนิคา้ดา้นเครดติ ส่วนดา้นเดบติจะ
บนัทกึบญัชใีดขึน้อยูก่บัว่ากจิการขายสนิคา้เป็นเงนิสด หรอืขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ หากขาย
สนิคา้เป็นเงนิสดจะเดบติบญัชเีงนิสด แต่ถา้ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อจะเครดติบญัชลีกูหนี้ ดงั
แสดงไดด้งันี้ 
   เดบิต เงนิสด/ลกูหนี้การคา้  xx 

    เครดิต  ขายสนิคา้   xx 

 

  การบนัทกึบญัชกีารขายสนิคา้แสดงไดด้งัตวัอยา่งที ่7.5 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.5 เมือ่วนัที ่15 มกราคม 25x1 กจิการขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ สนิคา้มรีาคา 20,000 

บาท โดยสนิคา้มรีาคาทุน 12,000 บาท  เงือ่นไขการช าระเงนิ 2/10,n/30   

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ม.ค. 15 ลกูหนี้การคา้ 12 20,000 -   

       ขายสนิคา้ 41   20,000 - 

  ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ      
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     1.6  การจ่ายค่าขนส่งสินค้าเม่ือขาย 

                     ตามทีไ่ดม้กีารอธบิายไปก่อนหน้านี้ ว่าระหว่างผูซ้ือ้และผูข้ายฝา่ยใดจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าขนส่งนัน้ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการขนส่ง  ซึง่ถา้หากเป็นเงือ่นไข F.O.B Destination 

ผูข้ายตอ้งรบัผดิชอบค่าขนส่ง  ดงัแสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่7.6 ดงัต่อไปนี้  
 

ตวัอย่างท่ี 7.6 เมือ่วนัที ่16 มกราคม 25x1 กจิการจา่ยค่าขนส่งเป็นเงนิสด จ านวน 1,000 บาท 
ตามเงือ่นไข F.O.B Destination 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ม.ค. 16 ค่าขนส่งออก 55 1,000 -   

       เงนิสด 11   1,000 - 

  จา่ยค่าขนส่งออก      

 

     1.7  การรบัคืนสินค้าและส่วนท่ียอมลดให้ 

                    เมือ่กจิการขายสนิคา้ และมกีารขนส่งสนิคา้ไปใหล้กูคา้แลว้ ภายหลงัหาก
ปรากฏว่าสนิคา้นัน้ไมเ่ป็นไปตามทีล่กูคา้ตอ้งการ หรอืสนิคา้มกีารช ารดุเสยีหาย กจิการผูข้าย
อาจจะรบัผดิชอบโดยการรบัคนืสนิคา้นัน้ ซึง่เรยีกว่า “รบัคืนสินค้า” หรอื ผูข้ายอาจจะตอ้งลด
ราคาสนิคา้ใหล้กูคา้ ซึง่เรยีกว่า “ส่วนลดท่ียอมลดให้” การรบัคนืสนิคา้หรอืการทีก่จิการยอม
ใหส้่วนลดนัน้ หากมกีารขายสนิคา้เป็นเงนิสด ผูข้ายจะตอ้งจา่ยเงนิสดคนืใหก้บัผูซ้ือ้ แต่ถา้หาก
การขายสนิคา้นัน้ขายเป็นเงนิเชื่อ ผูข้ายจะตอ้งลดหนี้ใหก้บัลกูหนี้ ซึง่จะตอ้งท าเอกสารที่
เรยีกว่าใบลดหนี้หรอืใบรบัคนืสนิคา้ 

                    เมือ่มกีารรบัคนืสนิคา้หรอืส่วนทีย่อมลดให ้ จะบนัทกึบญัชรีบัคนืสนิคา้และ
ส่วนลดดา้นเดบติ ส่วนดา้นเครดติจะบนัทกึบญัชใีดขึน้อยูก่บัว่ากจิการขายสนิคา้เป็นเงนิสด 
หรอืขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ หากขายเป็นเงนิสดจะเครดติบญัชเีงนิสด แต่ถา้ขายเป็นเงนิเชื่อจะ 
เดบติบญัชลีกูหนี้ ดงัแสดงไดด้งันี้ 
   เดบิต รบัคนืสนิคา้และส่วนลด  xx 

    เครดิต  เงนิสด/ลกูหนี้การคา้  xx 

 

          การบนัทกึบญัชกีารรบัคนืสนิคา้แสดงไดด้งัตวัอยา่งที ่7.7 ต่อไปนี้ 
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ตวัอย่างท่ี 7.7 จากการขายสนิคา้ตามตวัอยา่งที ่ 7.5  เมือ่วนัที ่ 17 มกราคม 25x1 มสีนิคา้
ช ารดุจ านวน 2,000 บาท ลูกคา้จงึน าสนิคา้ดงักล่าวมาคนืกจิการ ซึง่สนิคา้ทีร่บัคนืมามรีาคาทุน 
1,200 บาท 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ม.ค. 17 รบัคนืสนิคา้และส่วนลด 21 2,000 -   

            ลกูหนี้การคา้ 53   2,000 - 

  รบัคนืสนิคา้ทีข่ายไปเมือ่วนัที ่17 ม.ค. 25x1      

 

     1.8  การรบัช าระหน้ีค่าขายสินค้า   

                    เมือ่กจิการขายสนิคา้เป็นเชื่อ กจิการจะตอ้งก าหนดเงือ่นไขการช าระหน้ีของ
ลกูหนี้ว่าจะตอ้งช าระหน้ีภายในกีว่นั และอาจจะมกีารใหส้่วนลดแก่ลกูหนี้เพิม่อกีเพื่อเป็นการจงู
ใจใหล้กูหนี้มาช าระหน้ีเรว็ขึน้ ซึง่ส่วนลดทีล่ดใหน้ี้ดา้นผูข้ายจะบนัทกึบญัชเีป็น “ส่วนลดจ่าย” 
ซึง่ถอืเป็นบญัชปีรบัมลูค่าของยอดขายในงบก าไรขาดทุน  โดยลกัษณะของเงือ่นไขการช าระหนี้ 
จะมลีกัษณะเดยีวกนักบัการซือ้สนิคา้ดงัทีก่ล่าวไปแลว้ 

                     เมื่อมกีารรบัช าระหนี้ด้วยเงนิสดและให้ส่วนลดแก่ลูกหนี้จะบนัทกึบญัชโีดย   
เดบติบญัชเีงนิสด และบญัชสี่วนลดจ่าย ส่วนดา้นเครดติจะบนัทกึไปที่บญัชลีูกหนี้ ดงัแสดงได้
ดงันี้ 
   เดบิต เงนิสด   xx 

    ส่วนลดจา่ย  xx 

    เครดิต  ลกูหนี้การคา้   xx 

  การบนัทกึบญัชกีารรบัช าระหนี้และการให้ส่วนลดแสดงได้ดงัตัวอย่างที่ 7.8 

ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.8 จากการขายสนิคา้ตามตวัอย่างที ่7.5 หากกจิการก าหนดเงื่อนไขการช าระเงนิ 
2/10,n/30  เมือ่วนัที ่25 มกราคม 25x1 กจิการไดร้บัช าระหนี้จากลกูหนี้ทีค่า้งอยู่ทัง้หมด 

 ยอดลกูหนี้คงเหลอื =  มลูค่าหนี้ ณ วนัทีข่าย 20,000 – รบัคนืสนิคา้และส่วนลด 2,000  

       =  18,000 บาท 

           ส่วนลดจา่ย         =  ลกูหนี้การคา้ 18,000 บาท x ส่วนลด 2%   

       =  360 บาท 
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  เงนิสดทีไ่ดร้บั      =  ลกูหนี้การคา้ 18,000 บาท  -  ส่วนลดจา่ย 360 บาท 

       =  17,640 บาท 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ม.ค. 25 เงนิสด 11 17,640 -   

  ส่วนลดจา่ย 43 360 -   

       ลกูหนี้การคา้ 12   18,000 - 

  รบัช าระหน้ีจากลกูหนี้การคา้และใหส้่วนลด      

 

             2.  ระบบการบนัทึกบญัชีสินค้าต่อเน่ือง  
               ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าต่อเนื่อง จะมีการบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้า
คงเหลอืในแต่ละครัง้ทีซ่ือ้สนิคา้และขายสนิคา้ รวมถงึมกีารบนัทกึการเปลีย่นแปลงในต้นทุนของ
สนิค้าคงเหลอือย่างต่อเนื่อง และเมื่อมกีารขายสนิค้าจะบนัทกึโอนต้นทุนของสนิค้าคงเหลอืไป
ยงับญัชตีน้ทุนขายทุกครัง้ทีม่กีารขาย ในระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้ต่อเนื่องนิยมใชใ้นธุรกจิทีม่ ี
ราคาทุนต่อหน่วยสงู และมคีวามถี่ในการขายสนิคา้ไม่มาก เช่น กจิการขายรถยนต์ กจิการขาย
เครื่องใชไ้ฟฟ้า  โดยบญัชทีีใ่ช้บนัทกึราคาต้นทุนของสนิค้าได้แก่ “บญัชีสินค้าคงเหลือ” และ
บญัชทีีใ่ชบ้นัทกึตน้ทุนของสนิคา้ทีข่ายไปไดแ้ก่ “บญัชีต้นทุนขาย”  
      วธิกีารบนัทกึบญัชใีนระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้ต่อเนื่อง มวีธิปีฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
 

                   2.1  การซ้ือสินค้า 

                      เมือ่มกีารซือ้สนิคา้จะบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ดา้นเดบติ ส่วนดา้น
เครดติจะบนัทกึบญัชใีดขึน้อยูก่บัว่ากจิการซือ้เป็นเงนิสด หรอืซือ้เป็นเงนิเชื่อ หากซือ้เป็นเงนิ
สดจะเครดติบญัชเีงนิสด แต่ถา้ซือ้เป็นเงนิเชื่อจะเครดติบญัชเีจา้หนี้ ดงัแสดงไดด้งันี้ 
   เดบิต สนิคา้คงเหลอื   xx 

    เครดิต  เงนิสด/เจา้หนี้การคา้  xx 

 

  การบนัทกึบญัชกีารซือ้สนิคา้ในระบบบญัชสีนิคา้ต่อเนื่องแสดงไดด้งัตวัอยา่งที ่
7.9 ต่อไปนี้ 
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ตวัอย่างท่ี 7.9  เมือ่วนัที ่ 1 มกราคม 25x1 กจิการซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ ราคาสนิคา้ 10,000 

บาท ผูข้ายใหส้่วนลดการคา้ 10%  

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ม.ค. 1 สนิคา้คงเหลอื 15 9,000 -   

            เจา้หนี้การคา้ 21   9,000 - 

  บนัทกึซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ      

 

     2.2  การจ่ายค่าขนส่งสินค้า 

                     เมือ่มกีารจ่ายค่าขนส่งเขา้เป็นเงนิสด จะบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ดา้น
เดบติ เพราะถอืว่าค่าขนส่งเขา้เป็นตน้ทุนของสนิคา้งคงเหลอื ส่วนดา้นเครดติจะบนัทกึบญัชเีงนิ
สด ดงัแสดงไดด้งันี้ 
   เดบิต สนิคา้คงเหลอื   xx 

    เครดิต  เงนิสด    xx 

   การบนัทกึบญัชจีา่ยค่าขนส่งเขา้ในระบบบญัชสีนิคา้ต่อเนื่องแสดงไดด้งั
ตวัอยา่งที ่7.10 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.10 เมือ่วนัที ่2 มกราคม 25x1 กจิการจ่ายค่าขนส่งเป็นเงนิสดจ านวน 500 บาท 
ตามเงือ่นไขการขนส่ง F.O.B Shipping point 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ม.ค. 2 สนิคา้คงเหลอื 15 500 -   

            เงนิสด 11   500 - 

  จา่ยค่าขนส่งเป็นเงนิสด      

 

             2.3  การส่งคืนสินค้าและส่วนลดท่ีได้รบั 

                    เมือ่มกีารส่งคนืสนิคา้หรอืไดร้บัส่วนลด จะท าใหต้น้ทุนของสนิคา้คงเหลอืลดลง
ดงันัน้ จะบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืดา้นเครดติ ส่วนดา้นเดบติจะบนัทกึบญัชใีดขึน้อยูก่บัว่า
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กจิการซือ้เป็นเงนิสด หรอืซือ้เป็นเงนิเชื่อ หากซือ้เป็นเงนิสดจะเดบติบญัชเีงนิสด แต่ถา้ซือ้เป็น
เงนิเชื่อจะเดบติบญัชเีจา้หนี้ ดงัแสดงไดด้งันี้ 
   เดบิต เงนิสด/เจา้หนี้การคา้  xx 

    เครดิต  สนิคา้คงเหลอื   xx 

 

  การบนัทกึบญัชกีารส่งคนืสนิคา้ในระบบบญัชสีนิคา้ต่อเนื่องแสดงไดด้งัตวัอยา่ง
ที ่7.11 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.11 จากการซือ้สนิคา้ตามตวัอยา่งที ่7.9  เมือ่วนัที ่3 มกราคม 25x1 มสีนิคา้ช ารดุ
จ านวน 2,000 บาท กจิการจงึท าการส่งคนืผูข้าย 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ม.ค. 3 เจา้หนี้การคา้ 21 2,000 -   

            สนิคา้คงเหลอื 53   2,000 - 

  ส่งคนืสนิคา้ทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่2 ม.ค. 25x1      

 

     2.4  การจ่ายช าระหน้ีค่าซ้ือสินค้า 

                     เมือ่มกีารจ่ายช าระหน้ีดว้ยเงนิสดและไดร้บัส่วนลด ส่วนลดทีไ่ดร้บัน้ีจะท าให้
ตน้ทุนสนิคา้ทีซ่ือ้มาลดลง ดงันัน้จะบนัทกึบญัชโีดยเดบติบญัชเีจา้หนี้ เครดติบญัชเีงนิสดและ
บญัชสีนิคา้คงเหลอื ดงัแสดงไดด้งันี้ 
   เดบิต เจา้หนี้การคา้  xx 

    เครดิต  สนิคา้คงเหลอื  xx 

 เงนิสด   xx 

  การบนัทกึบญัชกีารจ่ายช าระหนี้และไดร้บัส่วนลดในระบบบญัชสีนิคา้ต่อเนื่อง
แสดงไดด้งัตวัอยา่งที ่7.12 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.12 จากการซือ้สนิคา้ตามตวัอย่างที ่7.9 เมื่อวนัที ่10 มกราคม 25x1 กจิการจ่าย
ช าระหนี้เจา้หนี้ทีค่า้งอยูท่ ัง้หมด  โดยมเีงือ่นไขการช าระเงนิ 2/10,n/30   

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
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                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ม.ค. 10 เจา้หนี้การคา้ 21 7,000 -   

       สนิคา้คงเหลอื 15   140 - 

       เงนิสด 11   6,860 - 

  จา่ยช าระหนี้และไดร้บัส่วนลด      

 

     2.5  การขายสินค้า 

                     เมือ่มกีารขายสนิคา้จะบนัทกึบญัชขีายสนิคา้ดา้นเครดติ ส่วนดา้นเดบติจะ
บนัทกึบญัชใีดขึน้อยูก่บัว่ากจิการขายสนิคา้เป็นเงนิสด หรอืขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ หากขาย
สนิคา้เป็นเงนิสดจะเดบติบญัชเีงนิสด แต่ถา้ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อจะเครดติบญัชลีกูหนี้ 
นอกจากนี้ในการขายสนิคา้ทุกครัง้จะตอ้งบนัทกึต้นทุนของสนิคา้ทีข่าย โดยเดบติบญัชตีน้ทุน
ขาย เครดติบญัชสีนิคา้คงเหลอื ดงัแสดงไดด้งันี้ 
   เดบิต เงนิสด/ลกูหนี้การคา้  xx  

    เครดิต  ขายสนิคา้   xx 

   เดบิต ตน้ทุนขาย   xx 

    เครดิต  สนิคา้คงเหลอื   xx 

  การบนัทกึบญัชกีารขายสนิคา้ในระบบบญัชสีนิคา้ต่อเนื่องแสดงไดด้งัตวัอยา่ง
ที ่7.13 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.13 เมือ่วนัที ่ 15 มกราคม 25x1 กจิการขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ สนิคา้มรีาคา 
20,000 บาท โดยสนิคา้มรีาคาทุน 12,000 บาท  เงือ่นไขการช าระเงนิ 2/10,n/30   

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ม.ค. 15 ลกูหนี้การคา้ 12 20,000 -   

       ขายสนิคา้ 41   20,000 - 

  ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ      

  ตน้ทุนขาย 51 12,000 -   

       สนิคา้คงเหลอื 15   12,000 - 

  บนัทกึตน้ทุนสนิคา้ทีข่าย      
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     2.6  การจ่ายค่าขนส่งสินค้าเม่ือขาย 

                     การจา่ยค่าขนส่งสนิคา้เมือ่ขาย หากเป็นเงื่อนไข F.O.B Destination ผูข้าย
ตอ้งรบัผดิชอบค่าขนส่ง  สามารถบนัทกึไดเ้ช่นเดยีวกนักบัระบบบญัชสีนิคา้สิน้งวด โดยเดบติ
บญัชคี่าขนส่งออก และ เครดติบญัชเีงนิสด ดงัแสดงไดด้งันี้ 
   เดบิต ค่าขนส่งออก   xx  

    เครดิต  เงนิสด    xx 

 

           การบนัทกึบญัชกีารจ่ายค่าขนส่งเมือ่ขายในระบบบญัชสีนิคา้ต่อเนื่องแสดงได้
ดงัตวัอยา่งที ่7.14 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.14 เมือ่วนัที ่ 16 มกราคม 25x1 กจิการจา่ยค่าขนส่งเป็นเงนิสด จ านวน 1,000 

บาท ตามเงือ่นไข F.O.B Destination 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ม.ค. 16 ค่าขนส่งออก 55 1,000 -   

       เงนิสด 11   1,000 - 

  จา่ยค่าขนส่งออก      

 

     2.7  การรบัคืนสินค้าและส่วนท่ียอมลดให้ 

                    เมือ่มกีารรบัคนืสนิคา้หรอืส่วนทีย่อมลดให ้ จะบนัทกึบญัชรีบัคนืสนิคา้และ
ส่วนลดดา้นเดบติ ส่วนดา้นเครดติจะบนัทกึบญัชใีดขึน้อยูก่บัว่ากจิการขายสนิคา้เป็นเงนิสด 
หรอืขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ หากขายเป็นเงนิสดจะเครดติบญัชเีงนิสด แต่ถา้ขายเป็นเงนิเชื่อจะ 
เดบติบญัชลีกูหนี้  นอกจากนี้เมือ่ลกูคา้น าสนิคา้มาคนื จะท าใหก้จิการไดส้นิคา้คงเหลอืคนืมา
และตน้ทุนของสนิคา้ทีข่ายกจ็ะลดลง ดงันัน้ จงึตอ้งบนัทกึรายการรบัคนืสนิคา้ดงักล่าว โดย    
เดบติบญัชสีนิคา้คงเหลอื และเครดติบญัชตีน้ทุนขาย ดงัแสดงไดด้งันี้ 
   เดบิต รบัคนืสนิคา้และส่วนลด  xx 

    เครดิต  เงนิสด/ลกูหนี้การคา้  xx 

เดบิต สนิคา้คงเหลอื   xx 

    เครดิต  ตน้ทุนขาย   xx 
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          การบนัทกึบญัชกีารรบัคนืสนิคา้ในระบบบญัชสีนิคา้ต่อเนื่องแสดงไดด้งั
ตวัอยา่งที ่7.15 ต่อไปนี้ 

 

ตวัอย่างท่ี 7.15 จากการขายสนิคา้ตามตวัอยา่งที ่7.13  เมือ่วนัที ่17 มกราคม 25x1 มสีนิคา้
ช ารดุจ านวน 2,000 บาท ลูกคา้จงึน าสนิคา้ดงักล่าวมาคนืกจิการ ซึง่สนิคา้ทีร่บัคนืมามรีาคาทุน 
1,200 บาท 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ม.ค. 17 รบัคนืสนิคา้และส่วนลด 21 2,000 -   

            ลกูหนี้การคา้ 53   2,000 - 

  รบัคนืสนิคา้ทีข่ายไปเมือ่วนัที ่17 ม.ค. 25x1      

  สนิคา้คงเหลอื 15 1,200 -   

            ตน้ทุนขาย 51   1,200 - 

  บนัทกึลดยอดตน้ทุนสนิคา้ทีข่าย      

 

     2.8  การรบัช าระหน้ีค่าขายสินค้า   

                     การบนัทกึบญัชกีารรบัช าระหนี้และการใหส้่วนลดในระบบบญัชสีนิคา้ต่อเนื่อง
บนัทกึเช่นเดยีวกนักบัระบบบญัชสีนิคา้สิน้งวด แสดงไดด้งัตวัอยา่งที ่7.16 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.16 จากการขายสนิคา้ตามตวัอย่างที ่7.13 เมื่อวนัที ่25 มกราคม 25x1 กจิการ
ไดร้บัช าระหนี้จากลกูหนี้ทีค่า้งอยูท่ ัง้หมด ตามเงือ่นไขการช าระเงนิ 2/10,n/30   

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ม.ค. 25 เงนิสด 11 17,640 -   

  ส่วนลดจา่ย 43 360 -   

       ลกูหนี้การคา้ 12   18,000 - 

  รบัช าระหน้ีจากลกูหนี้และใหส้่วนลด      

 

 



271 

 

บทท่ี 7 การบญัชีส าหรบักิจการท่ีซ้ือขายสินค้า                                                                   สุริสา  จตัชุยั 

เปรียบเทียบการบนัทึกบญัชีสินค้าเม่ือส้ินงวดและแบบต่อเน่ือง 

 การบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สนิคา้สิน้งวดและแบบต่อเนื่อง มคีวามแตกต่างกนั ดงันี้ 
 1. เมือ่มกีารซือ้สนิคา้ แบบสิน้งวดจะบนัทกึไปทีบ่ญัชซีือ้สนิคา้ ส่วนแบบต่อเนื่องจะ
บนัทกึไปทีบ่ญัชสีนิคา้คงเหลอื 

 2. เมือ่มกีารจา่ยค่าขนส่งเขา้ แบบสิน้งวดจะบนัทกึไปทีบ่ญัชคี่าขนส่งเขา้ ส่วน
แบบต่อเนื่องจะบนัทกึไปทีบ่ญัชสีนิคา้คงเหลอื 

 3. เมือ่มกีารส่งคนืสนิคา้หรอืส่วนลดทีไ่ดร้บั แบบสิน้งวดจะบนัทกึไปทีบ่ญัชสี่งคนืสนิคา้
และส่วนลด ส่วนแบบต่อเนื่องจะบนัทกึไปทีบ่ญัชสีนิคา้คงเหลอื 

 4. เมือ่มกีารจา่ยช าระหนี้และไดร้บัส่วนลด แบบสิน้งวดจะบนัทกึส่วนลดทีไ่ดร้บัไปที่
บญัชสี่วนลดรบั ส่วนแบบต่อเนื่องจะบนัทกึไปทีบ่ญัชสีนิคา้คงเหลอื 

 5. เมือ่มกีารขายสนิคา้ แบบสิน้งวดจะบนัทกึรายการขายเพยีงรายการเดยีว แต่
แบบต่อเนื่องจะบนัทกึตน้ทุนของสนิคา้ทีข่ายเพิม่อกีหนึ่งรายการ 

 6. เมือ่มกีารรบัคนืสนิคา้ แบบสิน้งวดจะบนัทกึรายการรบัคนืสนิคา้เพยีงรายการเดยีว 
แต่แบบต่อเนื่องจะบนัทกึลดยอดตน้ทุนของสนิคา้ทีข่ายอกีหนึ่งรายการ 

 การเปรยีบเทยีบการบนัทกึบญัชสีนิคา้เมื่อสิ้นงวดและแบบต่อเนื่องแสดงไดด้งัตารางที ่
7.1 ดงัต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 7.1 แสดงการเปรยีบเทยีบการบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวดและแบบต่อเนื่อง 

รายการ ระบบการบนัทึกบญัชีสินค้า 

เมื่อส้ินงวด 

ระบบการบนัทึกบญัชีสินค้า
แบบต่อเน่ือง 

1.การซือ้สนิคา้เป็นเงนิ
สดหรอืเงนิเชื่อ 

Dr. ซือ้สนิคา้ 

     Cr. เงนิสด/เจา้หนี้การคา้ 

xx  

xx 

Dr. สนิคา้คงเหลอื 

   Cr.เงนิสด/เจา้หนี้การคา้ 

xx  

xx 

2.การจ่ายค่าขนสง่เขา้ Dr. ค่าขนสง่เขา้ 

     Cr. เงนิสด 

xx  

xx 

Dr. สนิคา้คงเหลอื 

   Cr. เงนิสด 

xx  

xx 

3.การสง่คนืสนิคา้และ
สว่นลดทีไ่ดร้บั 

Dr. เงนิสด/เจา้หนี้การคา้ 

     Cr.สง่คนืสนิคา้และสว่นลด 

xx  

xx 

Dr. เงนิสด/เจา้หนี้การคา้ 

     Cr.สนิคา้คงเหลอื 

xx  

xx 

4.การจ่ายช าระหนี้ค่า
ซือ้สนิคา้ 

Dr. เจา้หนี้การคา้ 

     Cr. สว่นลดรบั 

           เงนิสด 

xx  

xx 

xx 

Dr. เจา้หนี้การคา้ 

     Cr. สนิคา้คงเหลอื 

           เงนิสด 

xx  

xx 

xx 

5. การขายสนิคา้เป็น
เงนิสดหรอืเงนิเชื่อ 

Dr. เงนิสด/ลกูหนี้การคา้ 

     Cr. ขายสนิคา้ 

xx  

xx 

Dr. เงนิสด/ลกูหนี้การคา้ 

     Cr. ขายสนิคา้ 

Dr. ตน้ทุนขาย 

     Cr. สนิคา้คงเหลอื 

xx 

 

xx 

 

xx 

 

xx 
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ตารางท่ี 7.1 แสดงการเปรยีบเทยีบการบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวดและแบบต่อเนื่อง (ต่อ) 
รายการ ระบบการบนัทึกบญัชีสินค้า 

เมื่อส้ินงวด 

ระบบการบนัทึกบญัชีสินค้า
แบบต่อเน่ือง 

6.การจ่ายค่าขนสง่
ออก 

Dr. ค่าขนสง่ออก 

     Cr. เงนิสด 

xx  

xx 

Dr. ค่าขนสง่ออก 

    Cr. เงนิสด 

xx  

xx 

7. การรบัคนืสนิคา้และ
สว่นทีย่อมลดให ้

Dr. รบัคนืสนิคา้และสว่นลด 

     Cr. เงนิสด/เจา้หนี้การคา้ 

xx  

xx 

Dr.รบัคนืสนิคา้และสว่นลด 

   Cr.เงนิสด/เจา้หนี้การคา้ 

Dr. สนิคา้คงเหลอื 

    Cr. ตน้ทุนขาย 

xx 

 

xx 

 

xx 

 

xx 

8.การรบัช าระหนี้ค่า
ขายสนิคา้ 

Dr. เงนิสด 

     สว่นลดจ่าย 

     Cr. ลกูหนี้การคา้ 

xx 

xx 

 

 

xx 

Dr. เงนิสด 

     สว่นลดจ่าย 

     Cr. ลกูหนี้การคา้ 

xx 

xx 

 

 

xx 

9.เมื่อมกีารน าสนิคา้
ไปแจกเพื่อโฆษณา 

Dr. ค่าโฆษณา 

     Cr. ซือ้สนิคา้ 

xx  

xx 

Dr. ค่าโฆษณา 

     Cr. สนิคา้คงเหลอื 

xx  

xx 

 

การวดัผลการด าเนินงานของกิจการท่ีซ้ือขายสินค้า 

 การวดัผลการด าเนินงานของกจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้ สามารถวดัไดจ้ากการน ารายได้
จากการขายหกัดว้ยตน้ทุนของสนิคา้ทีข่าย และค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานต่าง ๆ หากรายได้
สงูกว่าแสดงว่ากจิการมผีลก าไร หรอืหากรายไดต้ ่ากว่าแสดงว่ากจิการมผีลขาดทุน ดงัแสดงได้
ตามงบก าไรขาดทุนแบบงา่ยดงัต่อไปนี้ 

รา้น ................................. 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัระยะเวลา………สิน้สุดวนัที.่................................. 
รายไดจ้ากการขาย      xxx   

หกั ตน้ทุนขาย       xxx 

ก าไรขัน้ตน้       xxx 

หกั ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน     xxx 

ก าไรสุทธ(ิขาดทุนสุทธ)ิ      xxx 

  

 การวดัผลการด าเนินงานของกจิการซือ้ขายสนิคา้จะตอ้งมกีารค านวณรายไดจ้ากการ
ขาย ค านวณตน้ทุนขาย และการตรีาคาสนิคา้เหลอื ดงัต่อไปนี้ 
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 1.  การค านวณรายได้จากการขาย 

               รายไดจ้ากการขายจะตอ้งเป็นรายไดจ้ากการขายสุทธ ิ นัน้คอืจะตอ้งน ารายการรบั
คนืสนิคา้และส่วนลด พรอ้มดว้ยส่วนลดจา่ยมาหกัออก ซึง่สามารถแสดงรายการขายสนิคา้ในงบ
ก าไรขาดทุนไดด้งันี้ 

รา้น ................................. 
งบก าไรขาดทุน(บางส่วน) 

ส าหรบังวด………สิน้สุดวนัที.่................................. 
รายไดจ้ากการขาย      xxx 

 หกั รบัคนืสนิคา้และส่วนลด    xxx 

      ส่วนลดจา่ย      xxx xxx 

 รายไดจ้ากการขายสุทธ ิ      xxx 

 

 2.  การค านวณต้นทุนขาย 

               การค านวณตน้ทุนขายนัน้จะมคีวามแตกต่างกนัส าหรบัการบนัทกึบญัชใีนแต่ละ
ระบบ ดงันี้ 
 

     2.1 ระบบบนัทึกบญัชีสินค้าเม่ือส้ินงวด 

                    ในระบบบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด ตน้ทุนขายค านวณไดจ้ากน าสนิคา้ทีม่ไีว้
เพื่อขายทัง้สิน้ หกัดว้ยสนิคา้ทีเ่หลอืในตอนสิน้งวด ทีม่าจากการตรวจนบัในวนัสิน้งวด ส่วน
สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขายประกอบดว้ยสนิคา้ทีค่งเหลอืจากงวดก่อน รวมกบัสนิคา้ทีม่กีารซือ้มาเพิม่
ในระหว่างงวด ซึง่สนิคา้ทีซ่ือ้มาเพิม่ในระหว่างงวด หากไดจ้ากยอดซือ้สนิคา้บวกดว้ยค่าขนส่ง
เขา้ หกัส่งคนืสนิคา้และส่วนลด และหกั ส่วนลดทีไ่ดร้บั  ดงัแสดงไดด้งันี้ 
 

             การค านวณต้นทุนขาย : 
      สนิคา้คงเหลอืตน้งวด  xxx 

      บวก ซือ้สุทธ ิ  xxx 

      สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย  xxx 

      หกั สนิคา้คงเหลอืปลายงวด  xxx 

      ตน้ทุนขาย  xxx 
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            การค านวณซ้ือสุทธิ : 
             ซือ้สนิคา้  xxx 

             บวก  ค่าขนส่งเขา้  xxx 

  xxx 

             หกั  ส่งคนืสนิคา้และส่วนลด xxx  

                   ส่วนลดรบั xxx xxx 

             ซือ้สุทธ ิ  xxx 

 

     2.2 ระบบบนัทึกบญัชีสินค้าต่อเน่ือง 

                     ในระบบบนัทกึบญัชสีนิคา้ต่อเนื่อง จะมกีารบนัทกึตน้ทุนขายทุกครัง้ทีม่กีาร
ขายสนิคา้ ดงันัน้ ในวนัสิน้งวดหากตอ้งการทราบจ านวนตน้ทุนขาย ก็จะสามารถทราบไดท้นัที
โดยดจูากบญัชทีีม่กีารจดบนัทกึไว ้

 

 3.  การค านวณสินค้าคงเหลือ 

                 การค านวณสนิคา้คงเหลอืจะมคีวามแตกต่างกนัส าหรบัการบนัทกึบญัชใีนแต่ละ
ระบบ ดงันี้ 
 

     3.1 ระบบบนัทึกบญัชีสินค้าเม่ือส้ินงวด 

                         กจิการทีใ่ชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด จะบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอื ณ 
วนัสิน้งวด เพื่อบนัทกึจ านวนสนิคา้ทีม่อียูใ่นวนัสิน้งวด ดว้ยราคาทุน ซึง่สนิคา้คงเหลอืนี้ถอืเป็น
สนิทรพัยอ์ยา่งหนึ่งของกจิการ โดยในการก าหนดราคาของสนิคา้คงเหลอืปลายงวด มวีธิกีาร
ดงัต่อไปนี้ 
           1. ตรวจนับสนิคา้แต่ละชนิดทีเ่หลอือยูใ่นกจิการในวนัสิน้งวดบญัชี 

          2. หาราคาทุนต่อหน่วยของสนิคา้แต่ละชนิดโดยวธิกีารต่าง ๆ ดงัจะไดอ้ธบิาย
ต่อไป แลว้น าไปคณูกบัจ านวนสนิคา้คงเหลอืทีต่รวจนบัได้ 
  3. รวมราคาทุนของสินค้าทุกชนิดเข้าด้วยกัน จ านวนที่ได้คือราคาสินค้า
คงเหลอืปลายงวดในราคาทุน  
  เมือ่ไดร้าคาทุนของสนิคา้คงเหลอืปลายงวดแลว้ ใหบ้นัทกึบญัชโีดยเดบติสนิคา้
คงเหลอื และเครดติบญัชกี าไรขาดทุน เพื่อปิดบญัชหีาผลการด าเนินงาน 
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  ในงวดบญัชถีดัไปสนิคา้คงเหลอืปลายงวดนี้ จะกลายเป็นสนิคา้คงเหลอืตน้งวด
ของงวดถดัไป สนิคา้คงเหลอืตน้งวดนี้จะมยีอดคงทีไ่ปจนถงึวนัสิน้งวดบญัช ี เมือ่ถงึวนัสิน้งวด
บญัชใีหบ้นัทกึปิดบญัชไีปยงับญัชกี าไรขาดทุน โดยเดบติบญัชกี าไรขาดทุนและเครดติบญัชี
สนิคา้คงเหลอื เพื่อน าไปรวมกบัตน้ทุนของสนิคา้ทีม่กีารซือ้ในระหว่างงวด 

 

     3.2 ระบบบนัทึกบญัชีสินค้าต่อเน่ือง 

                     กจิการทีใ่ชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้ต่อเนื่อง จะมกีารบนัทกึการเปลีย่นแปลง
ของตน้ทุนสนิคา้คงเหลอืทุกครัง้ ดงันัน้ยอดดุลของบญัชสีนิคา้คงเหลอืจงึแสดงถงึจ านวนสนิคา้
ทีก่จิการมใีนขณะนัน้ ณ วนัสิน้งวด จะตอ้งน าไปแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิถอืเป็นสนิทรพัย์
หมนุเวยีนอยา่งหนึ่งของกจิการ 

                    ตามระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้ต่อเนื่อง จะมกีารบนัทกึรบัและจา่ยสนิคา้ทุก
ครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยจะใชบ้ญัชยี่อย เพื่อลงรายการรบัจ่ายสนิคา้ในแต่ละชนิด พรอ้มทัง้
หายอดคงเหลอืทุกครัง้เพื่อจะไดท้ราบว่ามยีอดคงเหลอืเท่าใด โดยมรีปูแบบทีใ่ชบ้นัทกึตามภาพ
ที ่7.2 ดงันี้ 
 

ชื่อสนิคา้........................................... 
เลขทีส่นิคา้.................. 

 

ว.ด.ป. 
รบั จ่าย คงเหลอื 

จ านวน
หน่วย 

ตน้ทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงนิ 

จ านวน
หน่วย 

ตน้ทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงนิ 

จ านวน
หน่วย 

ตน้ทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงนิ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.2 รปูแบบการบนัทกึสนิคา้ในระบบบญัชสีนิคา้ต่อเนื่อง 

ทีม่า : อญัชล ี พพิฒันเสรญิ (2554 : 101) 
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     3.3  การตีราคาสินค้าคงเหลือ 

                     การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนมหีลายวธิีซึ่งจะได้ศึกษาในวิชาการ
บญัชใีนระดบัสูงต่อไป ในบทนี้จะได้กล่าวถงึการตรีาคาสนิค้าคงเหลอืที่นิยมใชก้นั  ได้แก่ วธิี
ราคาทุนถวัเฉลีย่แบบถ่วงน ้าหนัก  วธิรีาคาทุนถวัเฉลี่ยเคลื่อนที่ วธิรีาคาทุนแบบเขา้ก่อนออก
ก่อนและ วธิรีาคาทุนแบบเขา้หลงัออกก่อน ซึง่ในแต่ละวธิมีวีธิปีฏบิตัดิงันี้ 
 

 3.3.1 วิธีราคาทุนถวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนัก(Weighted average method) 

                              วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนักจะใช้ส าหรบักิจการที่ใช้ระบบ
บนัทกึสนิคา้เมือ่สิน้งวด ในการค านวณราคาทุนถวัเฉลีย่ต่อหน่วยจะค านวณโดยการ น าจ านวน
สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขายไปหารดว้ยจ านวนต้นทุนสนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย  แลว้น าราคาทุนถวัเฉลีย่ต่อ
หน่วยทีไ่ดค้ณูดว้ยจ านวนสนิคา้คงเหลอืปลายงวด กจ็ะได้ราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืปลายงวด 
ดงัแสดงไดด้งันี้ 
 

ราคาทุนถวัเฉลีย่ต่อหน่วย  =    ตน้ทุนสนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย   
                                                  จ านวนสนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย 

ราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืปลายงวด   
                              = จ านวนสนิคา้คงเหลอืปลายงวด x ราคาทุนถวัเฉลีย่ต่อหน่วย 

 

                               การค านวณราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืปลายงวดตามวธิรีาทุนถวัเฉลีย่
แบบถ่วงน ้าหนกัแสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่7.17 ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.17 บรษิทั พงษ์ศริ ิ จ ากดั  ไดเ้ปิดกจิการขายเสื้อกนัหนาว  ในระหว่างเดอืน 
ธนัวาคม 25x6 มรีายการเกี่ยวกบัการซือ้และการขายเสือ้ ดงันี้ 
ธ.ค.  1  ยอดยกมาจากงวดทีแ่ลว้ จ านวน 120   ตวั ราคาทุน  ตวัละ   5  บาท 

 3  ขายเสือ้ไป        จ านวน   40   ตวั ราคาขาย ตวัละ  20 บาท 

 5  ซือ้เสือ้มาเพิม่     จ านวน   60   ตวั ราคาทุน ตวัละ   6  บาท 

 8  ขายเสือ้ไป      จ านวน  100   ตวั ราคาขาย ตวัละ  20 บาท 

 10  ซือ้เสือ้มาเพิม่     จ านวน   90   ตวั ราคาทุน ตวัละ   7  บาท 

 15  ขายเสือ้ไป      จ านวน   90   ตวั ราคาขาย ตวัละ  20 บาท 

 20  ซือ้เสือ้มาเพิม่     จ านวน   70   ตวั ราคาทุน ตวัละ   8  บาท  
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การค านวณจ านวนสนิคา้คงเหลอืปลายงวด   
                                          =  สนิคา้คงเหลอืตน้งวด + สนิคา้ทีซ่ือ้มา – สนิคา้ทีข่ายไป  
                                          =  120 ตวั + 220 ตวั – 230 ตวั   
                                          =  110  ตวั 

   

การค านวณราคาทุนต่อหน่วย      =    ตน้ทุนสนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย   
                                                จ านวนสนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย 

                                          =  (120 x 5)  + (60 x 6)  + (90 x 7) + (70 x 8)                   

                                                                        340                

                                          =   600 + 360 + 630 + 560          

                                                             340        

                                          =   2,150 

                                                340 

                                          =     6.32   บาท/ตวั 

 

การค านวณราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืปลายงวด   
                                     =    จ านวนสนิคา้คงเหลอืปลายงวด x ราคาทุนถวัเฉลีย่ต่อหน่วย 

                                     =   110 ตวั x   6.32  บาท       
                                     =   695.20   บาท 

 

 3.3.2  วิธีราคาทุนถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving average method) 

                              วธิรีาคาทุนถวัเฉลีย่เคลื่อนทีจ่ะใชส้ าหรบักจิการทีใ่ชร้ะบบบนัทกึสนิคา้
เมือ่สิน้งวด โดยในวธินีี้จะมกีารค านวณราคาทุนถวัเฉลีย่ต่อหน่วยทุกครัง้ทีม่กีารซือ้สนิคา้เขา้มา
เพิม่ และเมือ่มกีารขายสนิคา้จะใชร้าคาเฉลีย่ต่อหน่วยทีค่ านวณได้ ไปค านวณตน้ทุนของสนิคา้
ทีข่าย และสนิคา้ทีเ่หลอือยูใ่นขณะใดขณะหน่ึง และเมื่อมกีารซือ้สนิคา้เขา้มาใหม ่ กจ็ะค านวณ
ราคาทุนถวัเฉลีย่ใหม ่ดงัแสดงไดด้งันี้ 
 

ราคาเฉลีย่ต่อหน่วยเคลื่อนที ่  =    ตน้ทุนสนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขายในขณะใดขณะหน่ึง   
                                                     จ านวนสนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขายในขณะใดขณะหนึ่ง 
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การค านวณราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืปลายงวดตามวธิรีาคาทุนถวัเฉลีย่เคลื่อนทีแ่สดง
ไดต้ามตวัอยา่งที ่7.18 ดงัต่อไปนี้ 

 

ตวัอย่างท่ี 7.18 จากขอ้มลูในตวัอยา่งที ่ 7.17 สามารถแสดงการค านวณราคาทุนของสนิคา้
คงเหลอืปลายงวดไดด้งันี้ 

ชื่อสนิคา้..............เสือ้กนัหนาว................... 
เลขทีส่นิคา้.....100.......... 

 

ว.ด.ป. 
รบั จ่าย คงเหลอื 

จ านวน
หน่วย 

ตน้ทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงนิ 

จ านวน
หน่วย 

ตน้ทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงนิ 

จ านวน
หน่วย 

ตน้ทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงนิ 

25x6          

ธ.ค. 1       120 5 600 

      3    40 5 200 80 5 400 

      5 60 6 360    140 5.43* 760 

      8    100 5.43 543 40 5.43 217 

     10 90 7 630    130 6.52* 847 

     15    90 6.52 587 40 6.52 260 

     20 70 8 560    110 7.45* 820 

*การค านวณราคาทุนถวัเฉลีย่ต่อหน่วย  
วนัที ่5 ธ.ค.   = (400 + 360) / (80 + 60)   =  760 / 140    = 5.43 

วนัที ่10 ธ.ค.  = (217 + 630) / (40 + 90)   =  847 / 130    = 6.52 

วนัที ่20 ธ.ค.  = (260 + 560) / (40 + 70)   =  820 / 110    = 7.45 

 

ราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืปลายงวด  = 820  บาท 

 

   3.3.3  วิธีราคาทุนแบบเข้าก่อนออกก่อน (First in, first out หรือ FIFO 

method) 

                               การค านวณราคาสนิคา้คงเหลอืตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน มขีอ้สมมตวิ่า
สนิคา้ใดทีซ่ือ้มาก่อนจะถูกขายออกไปก่อน ดงันัน้ ราคาสนิคา้ทีค่งเหลอืตอนปลายงวดจงึเป็น
ราคาสนิคา้ทีซ่ือ้มาครัง้หลงั ๆ การค านวณราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืปลายงวดตามวธิรีาคาทุน
แบบเขา้ก่อนออกก่อนสามารถจดัท าได ้2 กรณ ีดงันี้ 
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   (1)  ระบบบนัทึกบญัชีสินค้าเม่ือส้ินงวด 

                                     ในกรณีกิจการใช้ระบบบนัทกึบญัชสีนิค้าเมื่อสิ้นงวด ข้อสมมติ
ตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน คอื สนิค้าใดที่ซื้อมาก่อนจะถูกขายออกไปก่อน ดงันัน้สนิค้าคงเหลอื
ปลายงวด จงึประกอบดว้ยสนิคา้ทีซ่ือ้มาครัง้หลงัสุดตามล าดบัไล่ขึน้ไป ดงัแสดงการค านวณได้
ตามตวัอยา่งที ่7.19 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.19 จากขอ้มลูในตวัอยา่งที ่ 7.17 สามารถแสดงการค านวณราคาทุนของสนิคา้
คงเหลอืปลายงวดไดด้งันี้ 

ราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืปลายงวด ประกอบดว้ย 

                   สนิคา้ทีซ่ือ้เมือ่วนัที ่ 20 ธ.ค.        70 ตวั ๆ ละ 8 บาท    =  560  บาท 

                   สนิคา้ทีซ่ือ้เมือ่วนัที ่ 10 ธ.ค.        40 ตวั ๆ ละ 7 บาท    =  280  บาท 

                  รวมสนิคา้คงเหลอืปลายงวดทัง้สิน้ 110 ตวั                     =  840   บาท 

 

                               (2)  ระบบบนัทึกบญัชีสินค้าแบบต่อเน่ือง 

                                      ในกรณทีีก่จิการใชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้แบบต่อเนื่อง จะมกีาร
ค านวณตน้ทุนขายและสนิคา้คงเหลอืทุกครัง้ทีม่กีารขาย โดยราคาต้นทุนของสนิคา้ทีข่ายจะเป็น
ราคาทีซ่ือ้มาครัง้แรกๆ ส่วนต้นทุนของสนิคา้คงเหลอื จะเป็นราคาทีซ่ือ้มาครัง้หลงั ๆ  ดงัแสดง
การค านวณไดต้ามตวัอยา่งที ่7.20 ต่อไปนี้ 
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ตวัอย่างท่ี 7.20 จากขอ้มลูในตวัอยา่งที ่ 7.17 สามารถแสดงการค านวณราคาทุนของสนิคา้
คงเหลอืปลายงวดไดด้งันี้ 

ชื่อสนิคา้..............เสือ้กนัหนาว................... 
เลขทีส่นิคา้.....100.......... 

 

ว.ด.ป. 
รบั จ่าย คงเหลอื 

จ านวน
หน่วย 

ตน้ทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงนิ 

จ านวน
หน่วย 

ตน้ทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงนิ 

จ านวน
หน่วย 

ตน้ทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงนิ 

25x6          

ธ.ค. 1       120 5 600 

      3    40 5 200 80 5 400 

      5 60 6 360    80 5 400 

       60 6 360 

      8    80 5 400    

    20 6 120 40 6 240 

     10 90 7 630    40 6 240 

       90 7 630 

     15    40 6 240    

    50 7 350 40 7 280 

     20 70 8 560    40 7 280 

       70 8 560 

 

ราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืปลายงวด  = 280 + 560 = 840   บาท 

 

   3.3.4  วิธีราคาทุนแบบเข้าหลงัออกก่อน (Last in, first out หรือ LIFO 

methot) 

                               การค านวณราคาสนิคา้คงเหลอืตามวธิเีขา้หลงัออกก่อน มขีอ้สมมตวิ่า
สนิคา้ใดทีซ่ือ้มาทหีลงัจะถูกขายออกไปก่อน ดงันัน้ ราคาสนิคา้ทีค่งเหลอืตอนปลายงวดจงึเป็น
ราคาสนิคา้ทีซ่ือ้มาครัง้แรก ๆ การค านวณราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืปลายงวดตามวธิรีาคาทุน
แบบเขา้หลงัออกก่อนสามารถจดัท าได ้2 กรณ ีดงันี้ 
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                                      (1)  ระบบบนัทึกบญัชีสินค้าเม่ือส้ินงวด 

                                     ในกรณีกิจการใช้ระบบบนัทกึบญัชสีนิค้าเมื่อสิ้นงวด ข้อสมมติ
ตามวธิเีขา้หลงัออกก่อน คอื สนิคา้ใดทีซ่ือ้มาทหีลงัจะถูกขายออกไปก่อน ดงันัน้สนิคา้คงเหลอื
ปลายงวด จงึประกอบด้วยสนิค้าที่ซื้อมาครัง้แรกสุดตามล าดบั ดงัแสดงการค านวณได้ตาม
ตวัอยา่งที ่7.21 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.21 จากขอ้มลูในตวัอยา่งที ่ 7.17 สามารถแสดงการค านวณราคาทุนของสนิคา้
คงเหลอืปลายงวดไดด้งันี้ 

ราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืปลายงวด ประกอบดว้ย 

                   ยอดยกมา        110 ตวั ๆ ละ 5 บาท        =  550   บาท 

                    รวมสนิคา้คงเหลอืปลายงวดทัง้สิน้ 110 ตวั   =  550   บาท 

 

                               (2)  ระบบบนัทึกบญัชีสินค้าแบบต่อเน่ือง 

                                      ในกรณทีีก่จิการใชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้แบบต่อเนื่อง จะมกีาร
ค านวณตน้ทุนขายและสนิคา้คงเหลอืทุกครัง้ทีม่กีารขาย โดยราคาต้นทุนของสนิคา้ทีข่ายจะเป็น
ราคาที่ซือ้มาครัง้หลงั ส่วนต้นทุนของสนิค้าคงเหลอื จะเป็นราคาที่ซื้อมาครัง้แรก ๆ  ดงัแสดง
การค านวณไดต้ามตวัอยา่งที ่7.22 ต่อไปนี้ 
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ตวัอย่างท่ี 7.22 จากขอ้มลูในตวัอยา่งที ่ 7.17 สามารถแสดงการค านวณราคาทุนของสนิคา้
คงเหลอืปลายงวดไดด้งันี้ 

ชื่อสนิคา้..............เสือ้กนัหนาว................... 
เลขทีส่นิคา้.....100.......... 

 

ว.ด.ป. 
รบั จ่าย คงเหลอื 

จ านวน
หน่วย 

ตน้ทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงนิ 

จ านวน
หน่วย 

ตน้ทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงนิ 

จ านวน
หน่วย 

ตน้ทุน
ต่อ

หน่วย 

จ านวน
เงนิ 

25x6          

ธ.ค. 1       120 5 600 

      3    40 5 200 80 5 400 

      5 60 6 360    80 5 400 

       60 6 360 

      8    60 6 360    

    40 5 200 40 5 200 

     10 90 7 630    40 5 200 

       90 7 630 

     15    90 7 630 40 5 200 

     20 70 8 560    40 5 200 

       70 8 560 

 

ราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืปลายงวด  = 200 + 560 = 760   บาท 

 

                                การค านวณราคาสนิคา้คงเหลอืในวธิเีขา้หลงัออกก่อน ตามมาตรฐาน
การบญัชฉีบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2557) เรื่อง สนิคา้คงเหลอื ไม่ไดก้ าหนดใหใ้ชว้ธินีี้ในการวดัมลูค่า
สนิคา้คงเหลอื   

  

การจดัท ากระดาษท าการของกิจการท่ีซ้ือขายสินค้า 

 การจดัท ากระดาษท าการของกจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้มวีธิกีารท าเช่นเดยีวกนักบักจิการ
ใหบ้รกิาร เพยีงแต่กจิการซือ้ขายสนิคา้จะมบีญัชทีีเ่กี่ยวกบัการซือ้ขายสนิคา้ รวมถงึบญัชสีนิคา้
คงเหลอืเพิม่ขึน้มา การจดัท ากระดาษท าการสามารถน าไปใชไ้ดท้ัง้กจิการทีใ่ชร้ะบบบนัทกึบญัชี
สนิคา้เมือ่สิน้งวด และระบบบนัทกึบญัชสีนิคา้ต่อเนื่อง ดงันี้ 
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 1.  กระดาษท าการส าหรบักิจการท่ีใช้ระบบบนัทึกบญัชีสินค้าเม่ือส้ินงวด 

               การจดัท ากระดาษท าการส าหรบักจิการทีใ่ชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด 
แสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่7.23 ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.23 ต่อไปนี้เป็นงบทดลองก่อนรายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 25x1 ของ
รา้นสุรสิาการคา้ 

ช่ือบญัชี 

เลขท่ี
บญัชี เดบิต เครดิต 

เงนิสด 101 30,000   

ลกูหนี้การคา้ 102 25,000   

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 102.1   500 

สนิคา้คงเหลอื (ตน้งวด) 103 9,000   

วสัดุส านกังาน 104 3,000   

อุปกรณ์ส านกังาน 105 50,000   

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ส านกังาน 105.1   5,000 

เจา้หนี้การคา้ 201   4,500 

ทุน-สุรสิา 301   31,000 

ถอนใชส้่วนตวั 302 1,000   

ขายสนิคา้ 401   120,000 

รบัคนืสนิคา้และส่วนลด 402 1,000   

ส่วนลดจา่ย 403 2,000   

ซือ้สนิคา้ 501 25,000   

ค่าขนส่งเขา้ 502 1,500   

ส่งคนืสนิคา้และส่วนลด 503   3,000 

ส่วนลดรบั 504   500 

ค่าน ้าค่าไฟ 506 2,000   

เงนิเดอืน 507 15,000   

    164,500 164,500 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

1.  กจิการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 3% ของยอดลกูหนี้สิน้ปี 

2.  กจิการคดิค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านกังานในอตัรา 5% ต่อปี 

3.  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 มวีสัดุส านกังานคงเหลอืจ านวน 1,000 บาท 

4.  กจิการไดร้บัใบแจง้หนี้ค่าน ้าค่าไฟของเดอืนธนัวาคม จ านวน 900 บาท กจิการยงั
ไมไ่ดจ้่ายเงนิ 

5.  กจิการตรวจนบัสนิคา้คงเหลอืปลายงวดไดจ้ านวน 4,000 บาท 

 

 การบนัทกึรายการปรบัปรงุในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 5 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค. 31 หนี้สงสยัจะสญู  250 -   

(1)       ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู    250 - 

  ปรบัปรงุค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ      

  (25,000 x 3% = 750 – 500)      

(2)  ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์  2,500 -   

 ¤     ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์    2,500 - 

 ¤ปรบัปรงุค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์      

 ¤(50,000 x 5% = 2,500)      

(3)  วสัดุส านกังานใชไ้ป  2,000 -   

       วสัดุส านกังาน    2,000 - 

  ปรบัปรงุวสัดุส านกังานใชไ้ป      

(4)  ค่าน ้าค่าไฟ  900 -   

       ค่าน ้าค่าไฟคา้งจ่าย    900 - 

  ปรบัปรงุค่าน ้าค่าไฟคา้งจ่าย      
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 การจดัท ากระดาษท าการแสดงไดด้งันี้ 
ร้านสริุสาการค้า 

กระดาษท าการ 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

จ านวนเงิน : บาท 

 

ชื่อบญัช ี

งบทดลองก่อน
ปรบัปรงุ 

รายการ 

ปรบัปรงุ 

งบทดลอง 

หลงัปรบัปรงุ 

งบก าไร 

ขาดทนุ 

งบแสดงฐานะ
การเงนิ 

เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ 

เงนิสด 30,000    30,000    30,000  

ลกูหนี้การคา้ 25,000    25,000    25,000  

ค่าเผือ่หนี้สงสยั
จะสญู  500 

  

250 

  

750 

    

750 

สนิคา้คงเหลอื 9,000    9,000  9,000    

วสัดุส านกังาน 3,000   2,000 1,000    1,000  

อุปกรณ์
ส านกังาน 50,000  

  50,000    50,000  

ค่าเสือ่มราคา
สะสม - อุปกรณ์  5,000 

  

2,500 

  

7,500 

    

7,500 

เจา้หนี้การคา้  4,500    4,500    4,500 

ทุน-สุรสิา  31,000    31,000    31,000 

ถอนใชส้่วนตวั 1,000    1,000    1,000  

ขายสนิคา้  120,000    120,000  120,000   

รบัคนืสนิคา้ 1,000    1,000  1,000    

ส่วนลดจ่าย 2,000    2,000  2,000    

ซื้อสนิคา้ 25,000    25,000  25,000    

ค่าขนส่งเขา้ 1,500    1,500  1,500    

ส่งคนืสนิคา้  3,000    3,000  3,000   

ส่วนลดรบั  500    500  500   

ค่าน ้าค่าไฟ 2,000  900  2,900  2,900    

เงนิเดอืน 15,000    15,000  15,000    

 164,500 164,500         

หนี้สงสยัจะสญู 250  250  250    

ค่าเสือ่มราคา – อุปกรณ์ 2,500  2,500  2,500    

วสัดุส านกังานใชไ้ป 2,000  2,000  2,000    

ค่าน ้าค่าไฟคา้งจ่าย  900  900    900 

สนิคา้คงเหลอืปลายงวด      4,000 4,000  

 5,650 5,650 168,150 168,150 61,150 127,500 111,000 44,650 

ก าไรสุทธ ิ     66,350   66,350 

     127,500 127,500 111,000 111,000 
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 2.  กระดาษท าการส าหรบักิจการท่ีใช้ระบบบนัทึกบญัชีสินค้าแบบต่อเน่ือง 

               การจดัท ากระดาษท าการส าหรบักจิการทีใ่ชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้แบบต่อเนื่อง 
แสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่7.24 ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.24 ต่อไปนี้เป็นงบทดลองก่อนรายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 25x1 ของ
รา้นสุรสิาการคา้ 

ช่ือบญัชี 

เลขท่ี
บญัชี เดบิต เครดิต 

เงนิสด 101 30,000   

ลกูหนี้การคา้ 102 25,000   

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 102.1   500 

สนิคา้คงเหลอืปลายงวด 103 4,000   

วสัดุส านกังาน 104 3,000   

อุปกรณ์ส านกังาน 105 50,000   

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ส านกังาน 105.1   5,000 

เจา้หนี้การคา้ 201   4,500 

ทุน-สุรสิา 301   31,000 

ถอนใชส้่วนตวั 302 1,000   

ขายสนิคา้ 401   120,000 

รบัคนืสนิคา้และส่วนลด 402 1,000   

สว่นลดจา่ย 403 2,000   

ตน้ทุนขาย 501 28,000  

ค่าน ้าค่าไฟ 502 2,000   

เงนิเดอืน 503 15,000   

    161,000 161,000 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

1.  กจิการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 3% ของยอดลกูหนี้สิน้ปี 

2.  กจิการคดิค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านกังานในอตัรา 5% ต่อปี 
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3.  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 มวีสัดุส านกังานคงเหลอืจ านวน 1,000 บาท 

4.  กจิการไดร้บัใบแจง้หนี้ค่าน ้าค่าไฟของเดอืนธนัวาคม จ านวน 900 บาท กจิการยงั
ไมไ่ดจ้่ายเงนิ 

 

การบนัทกึรายการปรบัปรงุในสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 5 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค. 31 หนี้สงสยัจะสญู  250 -   

(1)       ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู    250 - 

  ปรบัปรงุค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ      

  (25,000 x 3% = 750 – 500)      

(2)  ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์  2,500 -   

 ¤     ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์    2,500 - 

 ¤ปรบัปรงุค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์      

 ¤(50,000 x 5% = 2,500)      

(3)  วสัดุส านกังานใชไ้ป  2,000 -   

       วสัดุส านกังาน    2,000 - 

  ปรบัปรงุวสัดุส านกังานใชไ้ป      

(4)  ค่าน ้าค่าไฟ  900 -   

       ค่าน ้าค่าไฟคา้งจ่าย    900 - 

  ปรบัปรงุค่าน ้าค่าไฟคา้งจ่าย      
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 การจดัท ากระดาษท าการแสดงไดด้งันี้ 
ร้านสริุสาการค้า 

กระดาษท าการ 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

จ านวนเงิน : บาท 

 

ชื่อบญัช ี

งบทดลองก่อน
ปรบัปรงุ 

รายการ 

ปรบัปรงุ 

งบทดลอง 

หลงัปรบัปรงุ 

งบก าไร 

ขาดทนุ 

งบแสดงฐานะ
การเงนิ 

เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ 

เงนิสด 30,000    30,000    30,000  

ลกูหนี้การคา้ 25,000    25,000    25,000  

ค่าเผือ่หนี้สงสยั
จะสญู  500 

  

250 

  

750 

    

750 

สนิคา้คงเหลอื 4,000    4,000    4,000  

วสัดุส านกังาน 3,000   2,000 1,000    1,000  

อุปกรณ์
ส านกังาน 50,000  

  50,000    50,000  

ค่าเสือ่มราคา
สะสม - อุปกรณ์  5,000 

  

2,500 

  

7,500 

    

7,500 

เจา้หนี้การคา้  4,500    4,500    4,500 

ทุน-สุรสิา  31,000    31,000    31,000 

ถอนใชส้่วนตวั 1,000    1,000    1,000  

ขายสนิคา้  120,000    120,000  120,000   

รบัคนืสนิคา้ 1,000    1,000  1,000    

ส่วนลดจ่าย 2,000    2,000  2,000    

ตน้ทุนขาย 28,000    28,000  28,000    

ค่าน ้าค่าไฟ 2,000  900  2,900  2,900    

เงนิเดอืน 15,000    15,000  15,000    

 161,000 161,000         

หนี้สงสยัจะสญู 250  250  250    

ค่าเสือ่มราคา – อุปกรณ์ 2,500  2,500  2,500    

วสัดุส านกังานใชไ้ป 2,000  2,000  2,000    

ค่าน ้าค่าไฟคา้งจ่าย  900  900    900 

 5,650 5,650 164,650 164,650 53,650 120,000 111,000 44,650 

ก าไรสุทธ ิ     66,350   66,350 

     120,000 120,000 111,000 111,000 
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งบการเงินส าหรบักิจการท่ีซ้ือขายสินค้า 

 งบการเงนิส าหรบักจิการซือ้ขายสนิคา้ และกจิการใหบ้รกิารมวีธิกีารจดัท าเช่นเดยีวกนั 
เพยีงแต่ในงบก าไรขาดทุนของกจิการซือ้ขายสนิคา้ จะมรีายการทีเ่กี่ยวกบัการซือ้และการขาย
เพิม่ขึน้มา ซึง่การจดัท างบการเงนิส าหรบักจิการซือ้ขายสนิคา้ สามารถจดัท าได ้2 แบบ ดงันี้ 
 

 1. งบการเงินในกรณีกิจการใช้ระบบการบนัทึกบญัชีสินค้าเม่ือส้ินงวด 

              การจดัท างบการเงนิในระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวดแสดงไดต้ามตวัอยา่ง
ที ่7.25 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.25  จากกระดาษท าการในตวัอย่างที ่7.23 สามารถจดัท างบการเงนิไดด้งันี้ 
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ร้านสริุสาการค้า 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบังวด ปี ส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

จ านวน : บาท 

ขายสนิคา้    120,000 

หกั รบัคนืสนิคา้และส่วนลด   1,000  

     ส่วนลดจา่ย   2,000 3,000 

ขายสุทธ ิ    117,000 

หกั ตน้ทุนสนิคา้ทีข่าย     

     สนิคา้คงเหลอืตน้งวด   9,000  

     บวก ซือ้สุทธ ิ     

            ซือ้สนิคา้  25,000   

            บวก  ค่าขนส่งเขา้  1,500   

  26,500   

            หกั  ส่งคนืสนิคา้และส่วนลด 3,000    

                  ส่วนลดรบั 500 3,500 23,000  

      สนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย   32,000  

      หกั สนิคา้คงเหลอืปลายงวด   4,000 28,000 

ก าไรขัน้ตน้    89,000 

หกั ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน :     

     ค่าน ้าค่าไฟ   2,900  

     เงนิเดอืน   15,000  

     หนี้สงสยัจะสญู   250  

     ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์   2,500  

     วสัดุส านกังานใชไ้ป   2,000 22,650 

ก าไรสุทธ ิ    66,350 
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ร้านสริุสาการค้า 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

จ านวน : บาท 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน 

เงนิสด  30,000 

ลกูหนี้การคา้ 25,000  

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 750 24,250 

สนิคา้คงเหลอื  4,000 

วสัดุส านกังาน  1,000 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน  59,250 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

อุปกรณ์ส านกังาน 50,000  

หกั ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านกังาน 7,500 42,500 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  42,500 

รวมสนิทรพัย ์  101,750 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

หน้ีสินหมนุเวียน 

เจา้หนี้การคา้  4,500 

ค่าน ้าค่าไฟคา้งจา่ย  900 

รวมหน้ีสนิ  5,400 

ส่วนของเจ้าของ 

ทุน 31,000  

บวก  ก าไรสุทธ ิ 66,350  

 97,350  

หกั  ถอนใชส้่วนตวั 1,000  

รวมส่วนของเจา้ของ  96,350 

รวมหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของ  101,750 
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            2. งบการเงินในกรณีกิจการใช้ระบบการบนัทึกบญัชีสินค้าแบบต่อเน่ือง 

              การจดัท างบการเงนิในระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้แบบต่อเนื่องแสดงไดต้าม
ตวัอยา่งที ่7.26 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.26 จากกระดาษท าการในตวัอยา่งที ่7.24 สามารถจดัท างบการเงนิไดด้งันี้ 
ร้านสริุสาการค้า 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบังวดปี ส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

จ านวน : บาท 

ขายสนิคา้    120,000 

หกั รบัคนืสนิคา้และส่วนลด   1,000  

     ส่วนลดจา่ย   2,000 3,000 

ขายสุทธ ิ    117,000 

หกั ตน้ทุนขาย    28,000 

ก าไรขัน้ตน้    89,000 

หกั ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน :     

     ค่าน ้าค่าไฟ   2,900  

     เงนิเดอืน   15,000  

     หนี้สงสยัจะสญู   250  

     ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์   2,500  

     วสัดุส านกังานใชไ้ป   2,000 22,650 

ก าไรสุทธ ิ    66,350 
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ร้านสริุสาการค้า 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

จ านวน : บาท 

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มุนเวียน 

เงนิสด  30,000 

ลกูหนี้การคา้ 25,000  

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 750 24,250 

สนิคา้คงเหลอื  4,000 

วสัดุส านกังาน  1,000 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน  59,250 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

อุปกรณ์ส านกังาน 50,000  

หกั ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านกังาน 7,500 42,500 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน  42,500 

รวมสนิทรพัย ์  101,750 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 

หน้ีสินหมนุเวียน 

เจา้หนี้การคา้  4,500 

ค่าน ้าค่าไฟคา้งจา่ย  900 

รวมหน้ีสนิ  5,400 

ส่วนของเจ้าของ 

ทุน 31,000  

บวก  ก าไรสุทธ ิ 66,350  

 97,350  

หกั  ถอนใชส้่วนตวั 1,000  

รวมส่วนของเจา้ของ  96,350 

รวมหน้ีสนิและส่วนของเจา้ของ  101,750 
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การปิดบญัชีส าหรบักิจการท่ีซ้ือขายสินค้า 

 การปิดบญัชสี าหรบักจิการทีซ่ือ้ขายสนิค้า มวีธิปีฏบิตัเิช่นเดยีวกนักบักจิการให้บรกิาร 
แต่ต่างกนัตรงที ่กจิการทีซ่ื้อขายสนิคา้จะม ีบญัชต่ีางๆ ที่เกี่ยวกบัการซือ้ขายสนิค้าเพิม่ขึน้มา 
ซึง่รายการปิดบญัชจีะมกีารปิดบญัชอีะไรบ้างขึน้อยู่กบัระบบการบนัทกึบญัชสีนิค้าทีก่จิการใช ้
ดงันี้ 
 

 1. รายการปิดบญัชีในกรณีกิจการใช้ระบบการบนัทึกบญัชีสินค้าเม่ือส้ินงวด 

              การปิดบญัชขีองกจิการทีใ่ชร้ะบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด สามารถท าได ้ 2 

วธิคีอื  
     1.1   การปิดบญัชีโดยไม่ผ่านบญัชีต้นทุนขาย 

                     การบนัทกึรายการปิดบญัชโีดยไมผ่่านตน้ทุนขาย มขี ัน้ตอนดงันี้ 
                     1.1.1 บนัทกึสนิคา้คงเหลอืปลายงวด และปิดบญัชรีายไดแ้ละบญัชทีีเ่กีย่วกบั
การซือ้ขายสนิคา้ทีม่ยีอดดา้นเครดติ ไปยงับญัชกี าไรขาดทุน 

  1.1.2 ปิดบญัชคี่าใชจ้า่ยและบญัชทีีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายสนิคา้ทีม่ยีอดดา้น     
เดบติไปยงับญัชกี าไรขาดทุน 

  1.1.3 ปิดบญัชกี าไรขาดทุนไปยงับญัชทีุนหรอืบญัชกี าไรสะสม ในกรณทีีเ่ป็น
กจิการเจา้ของคนเดยีวปิดไปบญัชทีุน แต่หากกจิการทีเ่ป็นบรษิทัใหปิ้ดไปทีบ่ญัชกี าไรสะสม 

  1.1.4 ปิดบญัชถีอนใชส้่วนตวัไปยงับญัชทีุน ในกรณทีีเ่ป็นกจิการเจา้ของคน
เดยีว 

            การบนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป โดยไมผ่่านบญัชตีน้ทุนขาย 
ในกรณกีจิการใชร้ะบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด  แสดงไดด้งัตวัอยา่งที ่7.27 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.27 จากกระดาษท าการในตวัอยา่งที ่7.23 สามารถบนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุ
รายวนัทัว่ไป ไดด้งันี้ 
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                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 6 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค. 31 ขายสนิคา้  120,000 -   

  ส่งคนืสนิคา้  3,000 -   

  ส่วนลดรบั  500 -   

  สนิคา้คงเหลอืปลายงวด  4,000 -   

 ¤     ก าไรขาดทุน    127,500 - 

  บนัทกึสนิคา้คงเหลอืปลายงวด และ
ปิดบญัชรีายไดแ้ละบญัชทีีเ่กีย่วกบั
การซือ้ขายสนิคา้ทีม่ยีอดดา้นเครดติ 
ไปยงับญัชกี าไรขาดทุน 

     

  ก าไรขาดทุน  61,150 -   

 ¤     สนิคา้คงเหลอืตน้งวด    9,000 - 

 ¤     รบัคนืสนิคา้    1,000 - 

 ¤     ส่วนลดจา่ย    2,000 - 

 ¤     ซือ้สนิคา้    25,000 - 

 ¤     ค่าขนส่งเขา้    1,500 - 

 ¤     ค่าน ้าค่าไฟ    2,900 - 

 ¤     เงนิเดอืน    15,000 - 

 ¤     หนี้สงสยัจะสญู    250 - 

 ¤     ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์    2,500 - 

 ¤     วสัดุส านกังานใชไ้ป    2,000 - 

 ¤ปิดบญัชคี่าใชจ้่ายและบญัชเีกีย่วกบั
การซือ้ขายสนิคา้ทีม่ยีอดดา้นเดบติ 
ไปยงับญัชกี าไรขาดทุน 

     

  ก าไรขาดทุน   66,350 -   

      ทุน – สุรสิา    66,350 - 

  ปิดบญัชกี าไรขาดทุนไปยงับญัชทีุน      
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                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 7 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
  ทุน – สุรสิา  1,000 -   

       ถอนใชส้่วนตวั    1,000 - 

  ปิดบญัชถีอนใชส้่วนตวัไปยงับญัชทีุน      

 

              1.2  การปิดบญัชีโดยผา่นต้นทุนขาย 

                    การบนัทกึรายการปิดบญัชโีดยผ่านตน้ทุนขาย มขี ัน้ตอนดงันี้ 
  1.2.1 โอนปิดบญัชสีนิคา้คงเหลอืตน้งวด บญัชซีือ้สนิคา้ บญัชคี่าขนส่งเขา้ เขา้
บญัชตีน้ทุนขาย 

  1.2.2  บนัทกึสนิคา้คงเหลอืปลายงวด และโอนปิดบญัชสี่งคนืสนิคา้และส่วนลด 
และบญัชสี่วนลดรบั เขา้บญัชตีน้ทุนขาย 

  1.2.3  ปิดบญัชรีายไดไ้ปยงับญัชกี าไรขาดทุน 

  1.2.4  ปิดบญัชตีน้ทุนขาย และบญัชคี่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ไปยงับญัชกี าไรขาดทุน 

  1.2.5 ปิดบญัชกี าไรขาดทุนไปยงับญัชทีุนหรอืบญัชกี าไรสะสม ในกรณทีีเ่ป็น
กจิการเจา้ของคนเดยีวปิดไปบญัชทีุน แต่หากกจิการทีเ่ป็นบรษิทัใหปิ้ดไปทีบ่ญัชกี าไรสะสม 

  1.2.6  ปิดบญัชถีอนใชส้่วนตวัไปยงับญัชทีุน ในกรณีทีเ่ป็นกจิการเจา้ของคน
เดยีว 

           การบนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป โดยผ่านบญัชตีน้ทุนขาย ใน
กรณกีจิการใชร้ะบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด  แสดงไดด้งัตวัอยา่งที ่7.28 ต่อไปนี้ 
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ตวัอย่างท่ี 7.28 จากกระดาษท าการในตวัอยา่งที ่7.23 สามารถบนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุ
รายวนัทัว่ไป ไดด้งันี้ 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 6 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค. 31 ตน้ทุนขาย  35,500 -   

       สนิคา้คงเหลอืตน้งวด    9,000 - 

       ซือ้สนิคา้    25,000 - 

       ค่าขนส่งเขา้    1,500 - 

  โอนปิดบญัชสีนิคา้คงเหลอืตน้งวด 
บญัชซีือ้สนิคา้ บญัชคี่าขนส่งเขา้ เขา้
บญัชตีน้ทุนขาย 

     

  ส่งคนืสนิคา้และส่วนลด  3,000 -   

 ¤ส่วนลดรบั  500 -   

 ¤สนิคา้คงเหลอืปลายงวด  4,000 -   

 ¤     ตน้ทุนขาย    7,500  

 ¤บนัทกึสนิคา้คงเหลอืปลายงวด และ
โอนปิดบญัชสี่งคนืสนิคา้และส่วนลด 
และบญัชสี่วนลดรบั เขา้บญัชตีน้ทุน
ขาย 

     

  ขายสนิคา้  120,000 -   

       ก าไรขาดทุน    120,000 - 

  ปิดบญัชรีายไดไ้ปยงับญัชกี าไร
ขาดทุน 
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                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 7 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
  ก าไรขาดทุน  53,650 -   

       ตน้ทุนขาย(35,500 – 7,500)    28,000 - 

       รบัคนืสนิคา้    1,000 - 

       ส่วนลดจา่ย    2,000 - 

       ค่าน ้าค่าไฟ    2,900 - 

       เงนิเดอืน    15,000 - 

       หนี้สงสยัจะสญู    250 - 

       ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์    2,500 - 

       วสัดุส านกังานใชไ้ป    2,000 - 

  ปิดบญัชตีน้ทุนขาย และบญัชี
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไปยงับญัชกี าไร
ขาดทุน 

     

  ก าไรขาดทุน (120,000 - 53,650)  66,350 -   

      ทุน – สุรสิา    66,350 - 

  ปิดบญัชกี าไรขาดทุนไปยงับญัชทีุน      

  ทุน – สุรสิา  1,000 -   

       ถอนใชส้่วนตวั    1,000 - 

  ปิดบญัชถีอนใชส้่วนตวัไปยงับญัชทีุน      

 

             2.  รายการปิดบญัชีในกรณีกิจการใช้ระบบการบนัทึกบญัชีสินค้าแบบต่อเน่ือง 

               การปิดบญัชขีองกจิการทีใ่ชร้ะบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้แบบต่อเนื่อง มขี ัน้ตอนดงันี้ 
      2.1 ปิดบญัชรีายไดไ้ปยงับญัชกี าไรขาดทุน 

               2.2 ปิดบญัชคี่าใชจ้า่ยและบญัชทีีเ่กีย่วกบัการขายสนิคา้ทีม่ยีอดดา้นเดบติไปยงั
บญัชกี าไรขาดทุน 

               2.3 ปิดบญัชกี าไรขาดทุนไปยงับญัชทีุนหรอืบญัชกี าไรสะสม ในกรณทีีเ่ป็นกจิการ
เจา้ของคนเดยีวปิดไปบญัชทีุน แต่หากกจิการทีเ่ป็นบรษิทัใหปิ้ดไปทีบ่ญัชกี าไรสะสม 

               2.4 ปิดบญัชถีอนใชส้่วนตวัไปยงับญัชทีุน ในกรณทีีเ่ป็นกจิการเจา้ของคนเดยีว 
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               การบนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป ในกรณกีจิการใชร้ะบบการบนัทกึ
บญัชสีนิคา้แบบต่อเนื่อง  แสดงไดด้งัตวัอยา่งที ่7.29 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 7.29 จากกระดาษท าการในตวัอยา่งที ่7.24 สามารถบนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุ
รายวนัทัว่ไป ไดด้งันี้ 

                                        สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 6 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค. 31 ขายสนิคา้  120,000 -   

 ¤     ก าไรขาดทุน    120,000 - 

  ปิดบญัชรีายไดไ้ปยงับญัชกี าไร
ขาดทุน 

     

  ก าไรขาดทุน  53,650 -   

 ¤     รบัคนืสนิคา้    1,000 - 

 ¤     ส่วนลดจา่ย    2,000 - 

 ¤     ตน้ทุนขาย    28,000  

 ¤     ค่าน ้าค่าไฟ    2,900 - 

 ¤     เงนิเดอืน    15,000 - 

 ¤     หนี้สงสยัจะสญู    250 - 

 ¤     ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์    2,500 - 

 ¤     วสัดุส านกังานใชไ้ป    2,000 - 

 ¤ปิดบญัชคี่าใชจ้่ายและบญัชเีกีย่วกบั
การขายสนิคา้ทีม่ยีอดดา้นเดบติ ไปยงั
บญัชกี าไรขาดทุน 

     

  ก าไรขาดทุน   66,350 -   

      ทุน – สุรสิา    66,350 - 

  ปิดบญัชกี าไรขาดทุนไปยงับญัชทีุน      

  ทุน – สุรสิา  1,000 -   

       ถอนใชส้่วนตวั    1,000 - 

  ปิดบญัชถีอนใชส้่วนตวัไปยงับญัชทีุน      
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บทสรปุ 

          กจิการทีซ่ือ้ขายสนิคา้จะด าเนินงานโดยการซือ้สนิคา้มาแลว้น าไปจ าหน่าย โดยอาจจะ
ด าเนินงานโดยเป็นผูค้า้ส่ง หรอืผูค้้าปลกี ซึ่งวธิกีารบนัทกึบญัชสีามารถจดัท าได้เป็น 2 ระบบ 
คอื ระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้เมื่อสิน้งวด (Periodic inventory system) และ ระบบการบนัทกึ
บญัชสีนิคา้ต่อเนื่อง (Perpetual inventory system) ส่วนการวดัผลการด าเนินงานของกจิการที่
ซือ้ขายสนิคา้ สามารถวดัไดจ้ากการน ารายไดจ้ากการขายหกัด้วยต้นทุนของสนิค้าที่ขาย โดย
การค านวณหาตน้ทุนของสนิคา้ทีข่ายกจิการจะต้องค านวณราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืดว้ยซึง่มี
วธิกีารค านวณไดห้ลายวธิ ีแต่ทีก่ล่าวถงึในบทน้ีประกอบดว้ย 4 วธิคีอื วธิรีาคาทุนถวัเฉลีย่แบบ
ถ่วงน ้าหนัก(Weighted average method)  วธิรีาคาทุนถวัเฉลีย่เคลื่อนที ่(Moving average 

method) วธิรีาคาทุนแบบเขา้ก่อนออกก่อน (First in, first out หรอื FIFO method) และวธิี
ราคาทุนแบบเขา้หลงัออกก่อน (Last in, first out หรอื LIFO method) 

การจดักระดาษท าการ งบการเงนิ และการปิดบญัชสี าหรบักจิการซื้อขายสนิค้า และ
กิจการให้บรกิารมวีิธีการปฏิบตัิเช่นเดียวกัน หากแต่ในกิจการซื้อขายสินค้า จะมรีายการที่
เกีย่วกบัการซือ้การขาย และสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้มา 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. รา้นเกรยีงไกรการคา้ ไดด้ าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการซือ้ -  ขายสนิคา้ ในระหว่างเดอืน
กนัยายน  25x5  มรีายการซือ้ขายสนิคา้ ดงันี้ 
25x5 

ก.ย.  1    ซือ้สนิคา้จากรา้น CAT   จ านวน  10,000 บาท เป็นเงนิเชื่อ เงือ่นไขการช าระเงนิ  
2/10,n/30       
 2    จา่ยค่าขนส่งสนิคา้จ านวน  100  บาท  ตามเงือ่นไขการส่งมอบ  F.O.B. Shipping 

Point   

4    ขายสนิคา้ใหร้า้น DOG  จ านวน  25,000  บาท เงือ่นไขการช าระเงนิ   1/15,n/60 

ราคาทุนของสนิคา้ทีข่าย  17,500 บาท   
7 ซือ้สนิคา้เป็นเงนิสด   24,000 บาท  ส่วนลดการคา้  10%   

8 ส่งคนืสนิคา้ทีช่ ารดุใหร้า้น CAT  จ านวน  2,500 บาท   
10 จา่ยช าระหนี้ใหร้า้น CAT ทัง้หมด   
12   ส่งคนืสนิคา้ทีซ่ือ้วนัที ่7 ในราคาหลงัหกัส่วนลด  1,800  บาท  
15 รบัคนืสนิคา้ทีช่ ารดุจากรา้น  DOG  จ านวน  5,000 บาท  ราคาทุนของสนิคา้ 

3,500 บาท  

17   ซือ้อุปกรณ์ส านกังานจ่ายช าระเป็นเชค็ 15,000  บาท 

19    รบัช าระหนี้จากรา้น  DOG ทัง้หมด 

28   ขายสนิคา้เป็นเงนิสดใหร้า้น FISH  จ านวน  22,000 บาท  ส่วนลดการคา้ 5%   

ราคาทุนของสนิคา้ทีข่าย  14,630  บาท  
29    จ่ายค่าขนส่งสนิคา้  900 บาท ตามเงือ่นไข  F.O.B. Destination   

 

ให้ท า   บนัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไปในกรณดีงัต่อไปนี้ 
1. วธิบีนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืเมือ่สิน้งวด  ( Periodic  inventory  method ) 

2. วธิบีนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง  ( Perpetual  inventory  method ) 

 

ข้อ 2. รายการต่อไปนี้เป็นรายการคา้ทีเ่กดิขึน้ในเดอืน กนัยายน 25X5 ของรา้นจตุัชยัการคา้ 

25x5 

ก.ย. 2  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจากรา้นสมบตัจิ านวน 84,000 บาท เงือ่นไขการช าระเงนิ 
2/10,n/30 เงือ่นไขการส่งมอบ F.O.B Shipping point 

 3  จา่ยค่าขนส่งสนิคา้ทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่2 ก.ย. เป็นเงนิสด จ านวน 1,000 บาท 
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 4  ขายสนิคา้เป็นเงนิสด จ านวน 24,000 บาท ราคาทุนของสนิคา้ทีข่าย 20,000 บาท 

 7  ซือ้วสัดุส านกังานเป็นเงนิสด จ านวน 14,500 บาท 

 8  รบัคนืสนิคา้ทีข่ายไปเมือ่วนัที ่4 ก.ย. จ านวน 3,600 บาท ราคาทุน 3,000 บาท 

 10  ส่งคนืสนิคา้ทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่2 ก.ย. เนื่องจากสนิคา้ช ารดุ จ านวน 2,700 บาท 

 11  จา่ยช าระหนี้ใหร้า้นสมบตัทิีค่า้งอยูท่ ัง้หมด 

 13  กจิการไดน้ าสนิคา้ไปแจกใหอ้าจารยท์ีม่หาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานีเพื่อเป็นการ
โฆษณา สนิคา้ราคาทุน 15,000 บาท 

 14  น าเงนิสดไปฝากธนาคาร 20,000 บาท 

 17  ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อใหร้า้นสมใจ จ านวน 19,500 บาท ราคาทุน 15,000 บาท 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 2/10,n/30 เงือ่นไขการขนส่ง F.O.B Destination 

 18  รา้นสมใจไดส้่งใบ Debit Note มาเพื่อขอลดหนี้ จ านวน 2,000 บาท เนื่องจาก
กจิการคดิราคาสงูไป 

 20  จา่ยค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์จ านวน 490 บาท ดว้ยเงนิสด 

 24  ซือ้เครือ่งใชส้ านกังาน จ านวน 50,000 บาท โดยเงนิเป็นเงนิสด 20,000 บาท ที่
เหลอืจา่ยเป็นเชค็ลงวนัที ่20 พ.ย. 25x5  

 27  รบัช าระหน้ีจากรา้นสมใจทัง้หมด ดว้ยเงนิสด 

 

ให้ท า   บนัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไปในกรณดีงัต่อไปนี้ 
1. วธิบีนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืเมือ่สิน้งวด  ( Periodic  inventory  method ) 

2. วธิบีนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง  ( Perpetual  inventory  method ) 

 

ข้อ 3. รา้นสุรสิาการคา้ มรีายการซือ้ขายสนิคา้ในเดอืนมนีาคม 25x5 ดงันี้ 
ม.ีค. 1   ซือ้สนิคา้เป็นเงนิสดจากรา้นมานะ ราคาสนิคา้ 50,000 บาท ไดร้บัส่วนลดการคา้ 10%   
       3   ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อใหร้า้นปิต ิจ านวน 25,000 บาท  เงือ่นไขการช าระหนี้ 
2/10,n/60 ราคาทุนของสนิคา้ 20,000 บาท และจา่ยค่าขนส่งสนิคา้ 300 บาท ตามเงื่อนไข 
F.O.B    Destination 

       4   ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจากรา้นมานี จ านวน 10,000 บาท  เงือ่นไขการช าระหนี้  
1/10,n/60 เงือ่นไขการขนส่ง F.O.B Shipping point 

       5   กจิการจา่ยค่าขนส่งสนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นมานี เป็นเงนิสด 500 บาท 

 7  ส่งคนืสนิคา้ทีซ่ือ้จากรา้นมานี  ตัง้แต่วนัที ่4 ม.ค. 25x5 จ านวน 2,000 บาท 

12 รบัช าระหน้ีจากรา้นปิต ิทีค่า้งทัง้สิน้ 
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14  จา่ยช าระหนี้ใหร้า้นมานี ทีค่า้งทัง้สิน้ 

21 ขายสนิคา้เป็นเงนิสด จ านวน 8,000 บาท ราคาทุนของสนิคา้ 6,400 บาท 

25 รบัคนืสนิคา้ทีข่ายไปเมือ่วนัที ่21 ม.ีค. 25x5 เนื่องจากสนิคา้ช ารดุ จ านวน 500 บาท  
 

ให้ท า   บนัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไปในกรณดีงัต่อไปนี้ 
1. วธิบีนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืเมือ่สิน้งวด  ( Periodic  inventory  method ) 

2. วธิบีนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง  ( Perpetual  inventory  method ) 

 

ข้อ 4.  รา้นยนิด ีการคา้ ด าเนินกจิการจ าหน่ายสนิคา้   การซือ้สนิคา้ถา้เป็นเงนิเชื่อ เงือ่นไข 
2/10,n/40   เงือ่นไขการขนส่ง F.O.B Shipping point   และการขายสนิคา้ ถา้ขายเป็นเงนิเชื่อ  
เงือ่นไข 1/10,n/30  เงือ่นไขการขนส่ง F.O.B Destination  รายการคา้ของเดอืน กุมภาพนัธ ์
25x8 มดีงันี้ 
ก.พ. 1  ซือ้สนิคา้ เป็นเงนิเชื่อ ราคา  200,000 บาท 

 1   จา่ยค่าขนส่งส าหรบัสนิคา้ทีซ่ือ้เมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์1,000 บาท 

 2   ซือ้สนิคา้ เป็นเงนิสด 150,000 บาท  
 3   ส่งคนืสนิคา้ทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์ 50,000 บาท 

4   จา่ยค่าขนส่งสนิคา้ทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2,000 บาท 

5   ซือ้วสัดุส านกังานเป็นเงนิเชื่อ 25,000 บาท 

6   จา่ยช าระค่าสนิคา้ทีซ่ือ้มาเมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์ทัง้จ านวน 

7   ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ ราคา 300,000 บาท โดย  สนิคา้จ านวนน้ีมตีน้ทุน 200,000

บาท 

9   จา่ยค่าขนส่งสนิคา้ทีข่าย เมือ่วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์ 5,000 บาท 

11   ลกูคา้ทีข่ายไปเมือ่วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์น าสนิคา้มาคนื มลูค่า 30,000 บาท โดยมี
ตน้ทุนสนิคา้ทีร่บัคนื 20,000 บาท 

13   รบัช าระหนี้จากลกูคา้ที ่ขายไปเมือ่วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์ทัง้หมด 

16 น าสนิคา้ราคาทุน  4,500 บาท ไปแจกใหอ้าจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
เพื่อเป็นการโฆษณา 

19   จา่ยค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 15,000 บาท 

  23   นาย ยนิด ีน าสนิคา้ไปใชส้่วนตวั สนิคา้นี้มรีาคาทุน  1,500 บาท 

 25   ขายสนิคา้เป็นเงนิสด 20,000 บาท ใหส้่วนลดการคา้ 5%  สนิคา้มรีาคาทุน 
15,000 บาท  
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 27  ซือ้อุปกรณ์ส านกังานเป็นเงนิเชื่อ  25,000 บาท 

28 จา่ยเงนิเดอืนพนกังาน 9,000 บาท 

 

ให้ท า   บนัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไปในกรณดีงัต่อไปนี้ 
1. วธิบีนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืเมือ่สิน้งวด  ( Periodic  inventory  method ) 

2. วธิบีนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง  ( Perpetual  inventory  method ) 

 

ข้อ 5.  บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั  ไดเ้ปิดกจิการขายรองเทา้  ในระหว่างเดอืน มกราคม 25x9 มี
รายการเกี่ยวกบัการซือ้และการขายรองเทา้ ดงันี้ 
ม.ค.  1  ยอดยกมาจากงวดทีแ่ลว้ จ านวน 150   คู่ ราคาทุน  คู่ละ   110  บาท 

 5  ซือ้มาเพิม่      จ านวน  100   คู่ ราคาทุน คู่ละ   115  บาท 

 15 ซือ้มาเพิม่      จ านวน  200   คู่ ราคาทุน คู่ละ   135  บาท 

 18  ขายไป        จ านวน  275  คู่ ราคาขาย คู่ละ   250  บาท 

 20  ซือ้มาเพิม่         จ านวน  250   คู่ ราคาทุน คู่ละ   150  บาท 

 25  ขายไป      จ านวน  250   คู่ ราคาขาย คู่ละ   300  บาท 

 28 ซือ้มาเพิม่      จ านวน  100   คู่ ราคาทุน คู่ละ   160  บาท 

 30  ขายไป      จ านวน   50   คู่ ราคาขาย คู่ละ   260 บาท 

 

ให้ท า 1. แสดงการค านวณราคาสนิคา้คงเหลอืเมือ่วนัที ่31 มกราคม 25x9 โดยสมมตใิห้
กจิการใชร้ะบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด ในแต่ละวธิดีงันี้ 
    1.1 วธิถีวัเฉลีย่แบบถ่วงน ้าหนกั 

    1.2 วธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

    1.3 วธิเีขา้หลงัออกก่อน (LIFO)  

 2. แสดงการค านวณราคาสนิคา้คงเหลอืเมือ่วนัที ่31 มกราคม 25x9 โดยสมมตใิห้
กจิการใชร้ะบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้แบบต่อเนื่อง ในแต่ละวธิดีงันี้ 
    2.1 วธิถีวัเฉลีย่แบบเคลื่อนที่ 
    2.2 วธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

    2.3 วธิเีขา้หลงัออกก่อน (LIFO)  

 

ข้อ 6.  บรษิทั ตวัเลก็ จ ากดั  ไดเ้ปิดกจิการขายตุ๊กตา  ในระหว่างเดอืน มกราคม 25x8 มี
รายการเกี่ยวกบัการซือ้และการขายตุ๊กตา ดงันี้ 
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ม.ค.  1  ยอดยกมาจากงวดทีแ่ลว้ จ านวน 200   ตวั ราคาทุน  ตวัละ   50  บาท 

 3  ขายไป        จ านวน   80   ตวั ราคาขาย ตวัละ   199  บาท 

 7  ซือ้มาเพิม่         จ านวน   90   ตวั ราคาทุน ตวัละ   60  บาท 

 19  ขายไป      จ านวน  120   ตวั ราคาขาย ตวัละ   199  บาท 

 24  ซือ้มาเพิม่      จ านวน  250   ตวั ราคาทุน ตวัละ   70 บาท 

 29  ขายไป      จ านวน  150   ตวั ราคาขาย ตวัละ   199 บาท 

 30  ซือ้มาเพิม่      จ านวน   80   ตวั ราคาทุน ตวัละ   80  บาท 

 

ให้ท า 1. แสดงการค านวณราคาสนิคา้คงเหลอืเมือ่วนัที ่31 มกราคม 25x8 โดยสมมตใิห้
กจิการใชร้ะบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด ในแต่ละวธิดีงันี้ 
    1.1 วธิถีวัเฉลีย่แบบถ่วงน ้าหนกั 

    1.2 วธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

    1.3 วธิเีขา้หลงัออกก่อน (LIFO)  

 2. แสดงการค านวณราคาสนิคา้คงเหลอืเมือ่วนัที ่31 มกราคม 25x8 โดยสมมตใิห้
กจิการใชร้ะบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้แบบต่อเนื่อง ในแต่ละวธิดีงันี้ 
    2.1 วธิถีวัเฉลีย่แบบเคลื่อนที่ 
    2.2 วธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

    2.3 วธิเีขา้หลงัออกก่อน (LIFO)  

   
ข้อ 7.  จากบญัชแียกประเภททัว่ไปของบรษิทั วนัด ีจ ากดั มยีอดคงเหลอืในบญัชบีางบญัช ีเมือ่
วนัที ่30 มถุินายน 25x5 ดงันี้ 
 สนิคา้คงเหลอืตน้งวด     120,000 บาท 

 สนิคา้คงเหลอืปลายงวด       80,000 บาท 

 ซือ้สนิคา้      150,000 บาท 

 ขายสนิคา้      350,000 บาท 

 รบัคนืสนิคา้และส่วนลด        5,000 บาท 

 ส่งคนืสนิคา้และส่วนลด        2,500 บาท 

 ส่วนลดรบั         1,300 บาท 

 ส่วนลดจา่ย         3,000 บาท 

 ค่าขนส่งเขา้         4,000 บาท 

ให้ท า  งบตน้ทุนขายและก าไรขัน้ตน้ 
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ข้อ 8.  ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลอืบางบญัชขีองรา้นสงิหาคมการคา้ ในระหว่างปี 25x8 

 สนิคา้คงเหลอื 1 มกราคม 25x8   25,000  

 สนิคา้คงเหลอื 31 ธนัวาคม 25x8   36,000 

 ซือ้สนิคา้     33,500 

 ส่วนลดจา่ย       1,200  

ขายสนิคา้             135,000 

 ส่วนลดรบั         900 

 ค่าขนส่งเขา้       1,600 

 ส่งคนืสนิคา้และส่วนลด      4,500 

 รบัคนืสนิคา้และส่วนลด      3,600 

 

ให้ท า   1. ค านวณหายอดขายสุทธ ิ

 2. ค านวณหายอดซือ้สุทธ ิ

 3. ค านวณหาสนิคา้ทีม่ไีวเ้พื่อขาย 

 4. ค านวณหาตน้ทุนขาย 

 5. ค านวณหาก าไรขัน้ต้น 

 

ข้อ 9.  ต่อไปนี้เป็นงบทดลองก่อนรายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 ของรา้นสมจรงิ
การคา้ 

 ช่ือบญัชี 

เลขท่ี
บญัชี เดบิต เครดิต  

 เงนิสด 101 180,000    

 ลกูหนี้การคา้ 102 55,000    

 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 102.1   2,000  

 สนิคา้คงเหลอื 103 42,000    

 วสัดุส านกังาน 104 15,000    

 อุปกรณ์ส านกังาน 105 80,000    

 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ส านกังาน 105.1   16,000  

 เจา้หนี้การคา้ 201   46,000  

 ทุน-สมจรงิ 301   225,500  
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 ช่ือบญัชี 

เลขท่ี
บญัชี เดบิต เครดิต 

 ถอนใชส้่วนตวั 302 4,500    

 ขายสนิคา้ 401   285,000  

 รบัคนืสนิคา้ 402 18,500    

 ส่วนลดจา่ย 403 21,000    

 ซือ้สนิคา้ 501 99,000    

 ค่าขนส่งเขา้ 502 13,500    

 ส่งคนืสนิคา้ 503   11,500  

 ส่วนลดรบั 504   12,000  

 ค่าเบีย้ประกนั 505 16,000    

 ค่าน ้าค่าไฟ 506 10,000    

 เงนิเดอืน 507 35,000    

 ค่าโฆษณา 508 8,500    

     598,000 598,000  

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

1. กจิการยงัไมไ่ดจ้า่ยเงนิเดอืนใหพ้นกังานบางส่วนส าหรบัเดอืนธนัวาคมจ านวน 
15,000 บาท 

2.  ในบญัชคี่าเบีย้ประกนั 16,000 บาท เป็นค่าเบีย้ประกนัส าหรบัระยะเวลา 8 เดอืน 
เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 25x1 

3.  กจิการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 5% ของยอดลกูหนี้สิน้ปี 

4.  กจิการคดิค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านกังานในอตัรา 10% ต่อปี 

5.  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 มวีสัดุส านกังานคงเหลอืจ านวน 5,000 บาท 

6.  กจิการตรวจนบัสนิคา้คงเหลอืปลายงวดจ านวน 65,000 บาท 

 

ให้ท า    1. บนัทกึรายการปรบัปรงุในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 2. กระดาษท าการ 10 ช่อง ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1  

 3. งบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 4. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 5. บนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป โดยใชว้ธิปิีดผ่านต้นทุนขาย 
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ข้อ 10.    ต่อไปนี้เป็นงบทดลองก่อนรายการปรบัปรงุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 ของรา้นรฐัพร
การคา้ 

 ช่ือบญัชี 

เลขท่ี
บญัชี เดบิต เครดิต  

 เงนิสด 101 155,000   

 ลกูหนี้การคา้ 102 30,000   

 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 102.1  1,000  

 สนิคา้คงเหลอื 103 12,000   

 วสัดุส านกังาน 104 5,000   

 อุปกรณ์ส านกังาน 105 80,000   

 ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ส านกังาน 105.1  10,000  

 เจา้หนี้การคา้ 201  15,000  

 ทุน-รฐัพร 301  211,000  

 ถอนใชส้่วนตวั 302 1,000   

 ขายสนิคา้ 401  200,000  

 รบัคนืสนิคา้ 402 2,500   

 ส่วนลดจา่ย 403 1,000   

 ซือ้สนิคา้ 501 90,000   

 ค่าขนส่งเขา้ 502 3,500   

 ส่งคนืสนิคา้ 503  1,500  

 ส่วนลดรบั 504  2,000  

 ค่าโฆษณา 505 17,000   

 ค่าน ้าค่าไฟ 506 10,000   

 ค่าแรงงาน 507 25,000   

 ค่าขนส่งออก 508 8,500   

     440,500 440,500  

 

 

 



309 

 

บทท่ี 7 การบญัชีส าหรบักิจการท่ีซ้ือขายสินค้า                                                                   สุริสา  จตัชุยั 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

1. มคี่าแรงคา้งจ่ายเดอืนธนัวาคม จ านวน 10,000 บาท 

2.  ในบญัชคี่าโฆษณา 17,000 บาท เป็นการจา่ยล่วงหน้า 7,000 บาท 

3.  กจิการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 2% ของยอดขาย 

4.  กจิการคดิค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านกังานในอตัรา 10% ต่อปี 

5.  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 มวีสัดุส านกังานคงเหลอืจ านวน 1,000 บาท 

6.  กจิการตรวจนบัสนิคา้คงเหลอืปลายงวดจ านวน 5,000 บาท 

 

ให้ท า    1. บนัทกึรายการปรบัปรงุในสมดุรายวนัทัว่ไป 

 2. กระดาษท าการ 10 ช่อง ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1  

 3. งบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 4. งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x1 

 5. บนัทกึรายการปิดบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไป โดยใชว้ธิไีมผ่่านต้นทุนขาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  8 

การบญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1.  ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัภาษมีลูค่าเพิม่ 

2.  ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่ 

3.  ความรบัผดิในการเสยีภาษ ี

4.  หน้าทีข่องผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ 

5.  ผูไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีมลูค่าเพิม่ 

6.  ใบก ากบัภาษ ี

7.  อตัราภาษมีลูค่าเพิม่ 

8.  การค านวณภาษ ี

9.  ภาษซีือ้ตอ้งหา้ม 

10. การบนัทกึรายการคา้ 

11.  บทสรุป 

12.  แบบฝึกหดั 

  

วตัถปุระสงค ์เชิงพฤติกรรม 

1.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความรูท้ ัว่ไปของภาษมีลูค่าเพิม่ได ้

2.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายว่าผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่ประกอบดว้ยใครบา้ง 

3.  ผูเ้รยีนมาสามารถอธบิายความรบัผดิในการเสยีภาษ ีและหน้าทีข่องผูป้ระกอบการ
จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ได ้

4.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายว่าผูท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษมีลูเพิม่ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

5.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายส่วนประกอบของใบก ากบัภาษมีลูค่าเพิม่ได้ 
6.  ผูเ้รยีนสามารถค านวณภาษมีลูค่าเพิม่ได้ 
7.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายลกัษณะของภาษซีือ้ตอ้งหา้มได้ 
8.  ผูเ้รยีนสามารถบนัทกึรายการคา้เกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ได้ 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนื้อหา 

2.  ถามตอบในชัน้เรยีน 

3.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์กีย่วกบัรปูแบบของใบก ากบั
ภาษ ี

4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง การบญัชภีาษมีลูค่าเพิม่ 

2.  ชุดการสอน PowerPoint  

3.  ตวัอยา่งใบก ากบัภาษ(ีเตม็รปู) ใบก ากบัภาษ(ีอยา่งยอ่) รายงานภาษซีือ้ รายงาน
ภาษขีาย รายงานสนิคา้คงเหลอืและวตัถุดบิ และแบบน าส่งภาษมีลูค่าเพิม่(ภ.พ.30) 

4.  แหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

5.  แหล่งความรูจ้ากวารสารและหนงัสอืพมิพต่์าง ๆ 

 

การวดัผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4.  ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  8  
การบญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

 ได้มกีล่าวถึงการบนัทกึบญัชสี าหรบักิจการซื้อขายสนิค้าที่ไม่ได้จดทะเบยีนในระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วในบทที่ 7 ซึ่งบทนี้จะได้อธิบายถึง การบนัทึกบัญชีของกิจการที่จด
ทะเบยีนในระบบภาษีมูลค่าเพิม่ รวมถึงความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิม่  ความรบัผดิใน
การเสยีภาษี อตัราภาษีมูลค่าเพิม่ หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ การ
ค านวณภาษ ีลกัษณะของใบก ากบัภาษ ีและภาษซีือ้ตอ้งหา้ม 

 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ (Value added tax หรอื VAT) ตามประมวลรษัฎากร หมายถงึ ภาษทีี่
รฐับาลเรยีกเกบ็จากมลูค่าของสนิคา้หรอืบรกิาร เฉพาะจากมลูค่าส่วนทีเ่พิม่ขึ้นในแต่ละขัน้ตอน
ของการจ าหน่ายสนิค้าหรอืการให้บรกิาร หรอืการผลติที่ยงัไม่เคยเสยีภาษีมาก่อน  โดยให้
ผูป้ระกอบการเป็นผู้มหีน้าทีจ่ดัเกบ็จากผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผู้ใชบ้รกิารในขัน้ตอนสุดทา้ย แลว้น าส่ง
ภาษมีลูค่าเพิม่นัน้ใหแ้ก่รฐับาล 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ทีเ่กดิขึน้แลว้ตอ้งน ามาบนัทกึบญัช ีแบ่งออกได ้2 ลกัษณะ คอื  
 ภาษีซือ้ (Input tax) หมายถงึ ภาษมีูลค่าเพิม่ที่ผู้ซือ้สนิค้าหรอืผูใ้ช้บรกิารจ่ายให้แก่
ผูข้ายสนิค้าหรอืผู้ให้บรกิารทีเ่ป็นผู้ประกอบการจดทะเบยีนภาษีมลูค่าเพิม่ เมื่อมกีารซือ้สนิค้า
หรอืไดร้บับรกิาร 

 ภาษขีาย (Output tax) หมายถงึ ภาษีมลูค่าเพิม่ที่ผูข้ายสนิค้าหรอืผู้ให้บรกิารทีเ่ป็น
ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่เรยีกเกบ็จากผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร เมื่อมกีารขาย
สนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 

 เมือ่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนเรยีกเกบ็ภาษขีายจากลกูคา้แลว้ จะต้องน าส่งภาษขีายให้
กรมสรรพากร และในขณะเดยีวกนั ภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการได้จ่ายไปสามารถขอคนืภาษีซื้อ
จากกรมสรรพากรได้ ดงันัน้ ในวนัสิ้นเดือน ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องค านวณ
ภาษมีลูค่าเพิม่ทีต่อ้งช าระ ซึง่สามารถค านวณไดด้งันี้ 
 

  ภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีต้องช าระ =  ภาษีขาย – ภาษีซ้ือ 
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 หากภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ กจิการจะต้องน าส่งภาษีมูลค่าเพิม่ด้วยผลต่างระหว่าง
ภาษีขายและภาษีซื้อ แต่หากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย กจิการสามารถขอคนืภาษีมูลค่าเพิม่
เป็นเงนิสด หรอื กจิการจะขอยกยอดไปหกักบัภาษีขายในเดอืนถดัไปก็ได้ ซึ่งจะเรยีกว่า การ
เครดติภาษ ี โดยการยืน่แบบแสดงรายการพรอ้มช าระภาษมีลูค่าเพิม่ จะต้องท าภายในวนัที ่15 

ของเดอืนถดัไป 

 

ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่ ไดแ้ก่ 

1. ผูป้ระกอบการทีม่รีายรบัจากการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารเป็นเงนิเกนิกว่า 1,800,000 

บาทต่อปี 

2. ผู้ประกอบการกจิการขายสนิคา้หรอืให้บรกิาร ซึ่งมแีผนงานที่สามารถพสิูจน์ได้ว่า 
ได้มกีารด าเนินการ และเตรยีมการประกอบกจิการอนัเป็นเหตุให้ต้องมกีารซื้อสนิค้า หรอืรบั
บรกิารทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ เช่น การก่อสรา้งโรงงาน ก่อสรา้งอาคารส านักงาน 
หรอืตดิตัง้เครือ่งจกัร 

3. ผูป้ระกอบการทีอ่ยูน่อกราชอาณาจกัร และไดข้ายสนิคา้หรอืให้บรกิารใน
ราชอาณาจกัร โดยมตีวัแทนอยูใ่นราชอาณาจกัร  
 

ความรบัผิดในการเสียภาษี 

 ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่ มคีวามรบัผดิในการเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ ตามมาตรา 78 
แห่งประมวลรษัฎากร มดีงันี้ 
 1. การขายสนิค้า ให้ความรบัผดิเกิดขึ้นเมื่อมกีารส่งมอบสนิค้า ยกเว้นมีการกระท า
ดงัต่อไปนี้ก่อนการส่งมอบสนิค้า ให้ถอืว่าความรบัผดิเกดิขึน้เมื่อได้มกีารกระท านัน้ ๆ  ได้แก่ 
การโอนกรรมสทิธิใ์นสนิคา้ การไดร้บัช าระราคาสนิคา้ หรอื ไดอ้อกใบก ากบัภาษ ี

 2. การให้บรกิาร ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้รบัช าระราคาค่าบรกิาร ยกเว้นมกีาร
กระท าดงัต่อไปนี้ก่อนการได้รบัช าระราคาค่าบรกิาร ให้ถอืว่าความรบัผดิเกดิขึน้เมื่อได้มกีาร
กระท านัน้ ๆ ไดแ้ก่ การออกใบก ากบัภาษ ีหรอื ไดใ้ชบ้รกิารไมว่่าโดยตนเองหรอืบุคคลอื่น 

 

หน้าท่ีของผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 ผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ มหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
 1.  เรยีกเกบ็ภาษมีลูค่าเพิม่จากผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิาร  
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 2.  ออกใบก ากบัภาษใีหแ้ก่ผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิาร เพื่อเป็นหลกัฐานการเรยีกเกบ็
ภาษมีลูค่าเพิม่ 

 3.  จดัท ารายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ รายงานภาษซีือ้ รายงานภาษขีาย และ
รายงานสนิคา้และวตัถุดบิ โดยแยกตามเดอืนภาษ ี

 4.  ยืน่แบบแสดงรายการภาษมีลูค่าเพิม่ โดยใชแ้บบ ภ.พ. 30 และใหย้ืน่ทุกเดอืน
ภายในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป แมว้่าจะไมม่กีารขายสนิคา้หรอืบรกิาร  
 5.  ช าระภาษมีลูค่าเพิม่ หากภาษขีายมากกว่าภาษซีือ้ ขอคนืภาษหีรอืขอเครดติภาษี
หากภาษซีือ้มากกว่าภาษขีาย 

 

ผูไ้ด้รบัยกเว้นภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 ผูไ้ดร้บัยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ ตามมาตรา 81 แห่งประมวลรษัฎากร ไดแ้ก่ 

 1. การขายพชืผลทางการเกษตร 

 2. การขายสตัว ์ไมว่่าจะมชีวีติหรอืไมม่ชีวีติ 

 3. การขายปุ๋ ย 

 4. การขายปลาปน่ อาหารสตัว ์

 5. การขายยาหรอืเคมภีณัฑท์ีใ่ชส้ าหรบัพชืหรอืสตัว ์ 
 6. การขายหนงัสอืพมิพ ์นิตยสารหรอืต าราเรยีน 

 7. การใหบ้รกิารการศกึษาของสถานศกึษาของทางราชการ หรอืเอกชน 

 8. การใหบ้รกิารทีเ่ป็นงานทางศลิปะและวฒันธรรม 

 9. การใหบ้รกิารประกอบโรคศลิปะ การสอบบญัช ีการว่าความ  
 10. การใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลของสถานพยาบาล 

 11. การใหบ้รกิารวจิยั หรอืการใหบ้รกิารทางวชิาการ 

 12. การใหบ้รกิารหอ้งสมดุ พพิธิภณัฑ ์สวนสตัว์ 
 13. การใหบ้รกิารตามสญัญาจา้งแรงงาน 

 14. การใหบ้รกิารจดัแข่งขนักฬีาสมคัรเล่น 

 15. การใหบ้รกิารของนกัแสดงสาธารณะ 

 16. การใหบ้รกิารขนส่งในราชอาณาจกัร 

 17. การใหบ้รกิารขนส่งระหว่างประเทศ ซึง่มใิช่เป็นการขนส่งโดยอากาศยานหรอืเรอื
เดนิทะเล 

 18. การใหบ้รกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 
 19. การใหบ้รกิารของราชการส่วนทอ้งถิน่ 
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 20. การขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารของกระทรวง ทบวง กรม ซึง่ส่งรายรบัทัง้สิน้ใหแ้ก่
รฐัโดยไมห่กัรายจ่าย 

 21. การขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรอืการสาธารณกุศล
ภายในประเทศ 

 22. การน าเขา้สนิคา้ ไดแ้ก่ พชืผลทางการเกษตร สตัวไ์มว่่าจะมชีวีติหรอืไม่มชีวีติ ปุ๋ ย 

ปลาป่น อาหารสตัว ์

 23. การขายสนิคา้หรอืการใหบ้รกิารตามทีก่ าหนดโดยพระราชกฤษฎกีา 

 

ใบก ากบัภาษี 

 ใบก ากบัภาษี คอื เอกสารหลกัฐานที่ผู้ประกอบการจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่จะต้อง
จดัท าและออกให้กับผู้ซื้อสนิค้าหรอืผู้รบับรกิารทุกครัง้ที่มกีารขายสนิค้าหรอืให้บรกิาร เพื่อ
แสดงมลูค่าของสนิคา้หรอืบรกิารและจ านวนภาษมีลูค่าเพิม่ ทีผู่ป้ระกอบการเรยีกเกบ็จากผูซ้ื้อ
สนิค้าหรอืบรกิารในแต่ละครัง้ ซึ่งใบก ากบัภาษี ม ี2 ลกัษณะ คอื ใบก ากบัภาษีเต็มรูป และ
ใบก ากบัภาษอียา่งยอ่ 

 ใบก ากบัภาษีเตม็รปู ตอ้งมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปน้ี  
 1. ค าว่า “ใบก ากบัภาษ”ี ในทีท่ีเ่หน็ไดเ้ด่นชดั 

 2. ชื่อ ทีอ่ยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร ของผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีอ่อก
ใบก ากบัภาษ ี

 3. ชื่อ ทีอ่ยู ่ของผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิาร 

 4. เลขที ่และเล่มทีข่องใบก ากบัภาษ ี(ถา้ม)ี  
 5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปรมิาณ และมลูค่าของสนิคา้หรอืของบรกิาร 

 6. จ านวนภาษมีลูค่าเพิม่ทีค่ านวณจากมลูค่าของสนิคา้หรอืของบรกิาร โดยใหแ้ยกออก
จากมลูค่าของสนิคา้และหรอืของบรกิาร 

 7. วนั เดอืน ปี ทีอ่อกใบก ากบัภาษี 
 8. ขอ้ความอื่นทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรก าหนด 

 ใบก ากบัภาษแีบบเตม็รปู ผูซ้ือ้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่สามารถ
น าไปเป็นหลกัฐานในการขอคนืภาษไีด้ 
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ใบก ากบัภาษีอย่างย่อ ตอ้งมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
 1. ค าว่า “ใบก ากบัภาษอีย่างยอ่” ในทีท่ีเ่หน็ไดเ้ด่นชดั 

 2. ชื่อ หรอืชื่อยอ่ และเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากรของผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีอ่อก
ใบก ากบัภาษ ี

 3. เลขที ่และเล่มทีข่องใบก ากบัภาษ ี(ถา้ม)ี  
 4. ชื่อ ชนิด ประเภท ปรมิาณ และมลูค่าของสนิคา้หรอืของบรกิาร 

 5. ราคาสนิคา้หรอืราคาค่าบรกิาร โดยตอ้งมขีอ้ความระบุชดัเจนว่า ไดร้วม
ภาษมีลูค่าเพิม่ไวแ้ลว้ 

 6. วนั เดอืน ปี ทีอ่อกใบก ากบัภาษี 
 7. ขอ้ความอื่นทีอ่ธบิดกีรมสรรพากรก าหนด 

 ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนทีป่ระกอบกจิการคา้ปลกี สามารถออกใบก ากบัภาษอีย่างย่อ
ได ้เนื่องจากมกีารขายสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ผูซ้ือ้เป็นจ านวนมากราย แต่ในกรณีนี้ผูซ้ ือ้จะไม่
สามารถน าใบก ากบัภาษอียา่งยอ่ไปแสดงเป็นหลกัฐานเพื่อขอคนืภาษไีด้ 
 

อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 อตัราภาษมีลูค่าเพิม่ ม ี2 อตัราคอื 

 1. อตัราภาษปีกตติามประมวลรษัฎากรคอืรอ้ยละ 10   

             แต่ในปจัจุบนัมพีระราชกฤษฎกีาลดอตัราภาษมีลูค่าเพิม่เป็นการชัว่คราวจากรอ้ยละ 
10 เหลอืรอ้ยละ 6.3  และเมื่อรวมกบัภาษทีอ้งถิน่อกีรอ้ยละ 0.7 จะเท่ากบั รอ้ยละ 7 ดงันัน้ผูม้ ี
หน้าทีเ่สยีภาษมีลูค่าเพิม่ จงึต้องเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 7 ซึง่ไดแ้ก่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีน
ภาษมีลูค่าเพิม่ทีป่ระกอบกจิการ การขายสนิคา้ การใหบ้รกิาร และการน าเขา้ 

 2. อตัราภาษรีอ้ยละ 0  
             อตัราภาษีรอ้ยละ 0 มผีลเท่ากบัไม่ต้องเสียภาษีจากการขายสนิค้าหรอืบรกิาร ซึ่ง
หมายถึงผู้ประกอบการไม่ต้องเรยีกเก็บภาษีขายจากลูกค้า แต่สามารถขอคนืภาษีซื้อได้ ใน
กรณีอตัราภาษรีอ้ยละ 0 ใชส้ าหรบัผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ที่ประกอบกจิการ
ส่งออกสนิคา้ และใหบ้รกิารขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน หรอืเรอืเดนิทะเล  
 

การค านวณภาษี 

 กจิการทีเ่ป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ เมื่อมกีารขายสนิคา้หรอืบรกิารมี
หน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าที่เรียกว่าภาษีขาย ในขณะเดียวกันเมื่อ
ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนไปซือ้สนิคา้หรอืบรกิารจากกจิการทีเ่ป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีน ก็
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ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิม่ที่เรยีกว่าภาษีซื้อเช่นเดยีวกนั  หากภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ กจิการ
จะต้องช าระภาษมีูลค่าเพิม่ใหก้รมสรรพากร แต่หากภาษซีื้อมากกว่าภาษีขาย กจิการสามารถ
ขอคนืภาษีมูลค่าเพิม่เป็นเงนิสด หรอื อาจจะเครดติภาษีในเดอืนถดัไปก็ได้ ดงัแสดงได้ตาม
ตวัอยา่งที ่8.1 และตวัอยา่งที ่8.2 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 8.1 บรษิทั ภคัจริา จ ากดั เป็นบรษิทัจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้า ในเดอืนมนีาคม 25x1 

มกีารซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเงนิ 50,000 บาท และในเดอืนเดยีวกนัได้ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าไป 
เป็นเงนิ 70,000 บาท   
 การค านวณภาษมีลูค่าเพิม่แสดงไดด้งันี้ 
  ภาษมีลูค่าเพิม่ทีต่อ้งช าระ  =   ภาษขีาย – ภาษซีือ้ 

  ภาษขีาย    = 70,000 x 7% 

      = 4,900  บาท 

  ภาษซีือ้    = 50,000 x 7% 

      = 3,500  บาท 

  ภาษมีลูค่าเพิม่ทีต่อ้งช าระ = 4,900 – 3,500  

      = 1,400 บาท 

 จากการค านวณ จะเห็นได้ว่าภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ดงันัน้ บรษิัท ภคัจริา จ ากดั 
จะต้องช าระภาษมีลูค่าเพิม่ของเดอืนมนีาคม 25x1 เป็นเงนิจ านวน 1,400 บาท โดยต้องช าระ
ภายในวนัที ่15 เดอืนเมษายน 25x1  

 

ตวัอย่างท่ี 8.2 บรษิทั หทยัรตัน์ จ ากดั เป็นบรษิทั จ าหน่ายเสือ้ผา้สตร ีในเดือนพฤษภาคม 
25x1 มกีารซือ้สนิคา้มาเป็นเงนิ 50,000 บาท และขายสนิคา้ไป เป็นเงนิ 10,000 บาท   
 การค านวณภาษมีลูค่าเพิม่แสดงไดด้งันี้ 
  ภาษมีลูค่าเพิม่ทีต่อ้งช าระ  =   ภาษขีาย – ภาษซีือ้ 

  ภาษขีาย    = 10,000 x 7% 

      = 700  บาท 

  ภาษซีือ้    = 50,000 x 7% 

      = 3,500  บาท 

  ภาษมีลูค่าเพิม่ทีต่อ้งช าระ = 700 – 3,500  

      = -2,800 บาท 
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 จากการค านวณ จะเหน็ได้ว่าภาษีซือ้มากกว่าภาษขีาย ดงันัน้ บรษิทั หทยัรตัน์ จ ากดั 
สามารถขอคนืภาษีเป็นเงนิสด จ านวน 2,800 บาท หรอื อาจจะน าไปหกัออกจากภาษีที่ต้อง
ช าระในเดอืนถดัไป ทีเ่รยีกว่า เครดติภาษ ี 

 

ภาษีซ้ือต้องห้าม 

 ภาษซีือ้ตอ้งหา้ม คอื ภาษซีือ้ทีผู่ป้ระกอบการจดทะเบยีนไมส่ามารถน าไปหกัจากภาษี
ขายในการค านวณภาษมีลูค่าเพิม่ได ้  

ภาษซีือ้ตอ้งหา้ม ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรษัฎากร ไดแ้ก่กรณดีงัต่อไปนี้ 
1. ไมม่ใีบก ากบัภาษ ีหรอืไมส่ามารถแสดงไดว้่ามกีารช าระภาษซีือ้ 

2. ใบก ากบัภาษมีขีอ้ความไมถู่กตอ้ง หรอืไมส่มบูรณ์ในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนด  

3. ภาษซีือ้ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการ 

4. ภาษซีือ้ทีเ่กดิจากรายจา่ยเพื่อการรบัรอง 

5. ภาษซีือ้ตามใบก ากบัภาษซีึง่ออกโดยผูท้ี่ไม่มสีทิธอิอกใบก ากบัภาษี   
6. ภาษซีือ้ตามทีอ่ธบิดกี าหนด โดยอนุมตัริฐัมนตร ีดงัต่อไปนี้ 
    6.1 ภาษซีือ้ทีเ่กดิจากการซือ้ เช่าซือ้ เช่า หรอืรบัโอนรถยนตน์ัง่ และรถยนต์

โดยสารทีม่ทีีน่ัง่ไมเ่กนิ 10 คน 

    6.2 ภาษซีือ้ตามใบก ากบัภาษอีย่างยอ่ 

    6.3 ภาษซีือ้ทีเ่กดิจากการซือ้ทรพัยส์นิเพื่อใชใ้นกจิการประเภททีไ่มต่อ้งเสยี
ภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษซีือ้ทีเ่กดิจากรายจา่ยของกจิการประเภททีไ่มต่อ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ 

    6.4 ภาษซีือ้ทีเ่กดิจากการก่อสรา้งอาคารหรอือสงัหารมิทรพัยอ์ื่นเพื่อใชใ้นกจิการ
ประเภททีต่อ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ เฉพาะทีไ่ดก้ระท าภายในสามปี 

    6.5 ภาษซีือ้ตามใบก ากบัภาษทีีม่ไิดต้พีมิพ ์หรอืมไิดจ้ดัท าขึน้ดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร ์ในกรณจีดัท าใบก ากบัภาษดีว้ยระบบคอมพวิเตอรท์ัง้ฉบบั 

    6.6 ภาษซีือ้ตามใบก ากบัภาษทีีไ่ม่มคี าว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ในกรณทีีม่กีาร
จดัท าใบก ากบัภาษรีว่มกบัเอกสารอื่น ๆ หลายฉบบั 

    6.7 ภาษซีือ้ตามใบก ากบัภาษทีีเ่ป็นส าเนา ในกรณเีอกสารออกเป็นชุด 

    6.8 ภาษซีือ้ส่วนทีเ่ฉลีย่เป็นของกจิการประเภททีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ 

    6.9 ภาษซีือ้ทีเ่กดิจากการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร ซึง่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนน าไปใช้
ในการประกอบกิจการทัง้ประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสีย
ภาษมีลูค่าเพิม่ และผูป้ระกอบการใชส้ทิธเิลอืกไมน่ าภาษซีือ้ไปหกัทัง้จ านวน 
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    6.10  ภาษซีือ้ตามใบก ากบัภาษ ีทีม่กีารถูกแกไ้ขเปลีย่นแปลง 

    6.11 ภาษซีือ้ทีเ่กดิจากการซือ้  เช่าซือ้ หรอืรบัโอนรถยนตท์ีม่ใิช่รถยนตน์ัง่และ
รถยนตโ์ดยสารทีม่ทีีน่ัง่ไมเ่กนิ 10 คน ตามกฎหมายว่าดว้ยพกิดัอตัราภาษสีรรพสามติ เพื่อใช้
ในกจิการประเภททีต่อ้งเสยีภาษมีลูค่าเพิม่ แต่ต่อมาไดม้กีารดดัแปลงเป็นรถยนต์นัง่ หรอืรถ
โดยสารทีม่ทีีน่ัง่ไมเ่กนิ 10 คน ทัง้นี้เฉพาะทีไ่ดก้ระท าภายในสามปีนบัแต่เดอืนภาษีทีไ่ดร้ถยนต์
ไวใ้นครอบครอง 

    6.12 ภาษซีือ้ตามใบก ากบัภาษ ี ทีค่ าว่า “ใบก ากบัภาษ”ี และ “ชื่อ ทีอ่ยู ่ และเลข
ประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร” มไิดต้พีมิพข์ึน้ หรอืมไิดจ้ดัท าขึน้ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ ในกรณี
จดัท าใบก ากบัภาษดีว้ยระบบคอมพวิเตอรท์ัง้ฉบบั 

 ภาษซีือ้ตอ้งหา้มตามทีไ่ดก้ล่าวมา ใหบ้นัทกึบญัชเีป็นสนิทรพัย ์หรอืค่าใชจ้า่ย ตามแต่
ละเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

 

การบนัทึกรายการค้า 

 การบนัทกึรายการค้าของกจิการที่จดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ มวีธิปีฏบิตัเิช่นเดยีวกนั
กนักจิการอื่นตามทีไ่ดศ้กึษามาแลว้ แต่มสี่วนทีแ่ตกต่างจากกจิการอื่น คอื มรีายการทีเ่กี่ยวกบั
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้นมาได้แก่บัญชีภาษีซื้อและบัญชีภาษีขาย  บัญชีภาษีซื้อใช้บันทึก
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ เกิดจากการซื้อสินค้าหรือซื้อบริการ ส่วนบัญชีภาษีขายใช้บันทึก
ภาษีมูลค่าเพิม่ที่เก็บจากลูกค้าในตอนที่กิจการขายสนิค้าหรอืบรกิาร  ซึ่งสามารถสรุปวธิกีาร
บนัทกึบญัชภีาษมีลูค่าเพิม่ ดงัแสดงไดต้ามตารางที ่8.1 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่8.1 สรปุการบนัทกึบญัชภีาษมีลูค่าเพิม่ 

รายการ การบนัทึกบญัชี 

1.การซือ้สนิคา้เป็นเงนิสดหรอืเงนิเชื่อ เดบิต  ซือ้สนิคา้/สนิคา้คงเหลอื 

          ภาษซีือ้ 

          เครดิต  เงนิสด/เจา้หนี้การคา้ 

xx 

xx 

 

 

 

xx 

2.การสง่คนืสนิคา้และสว่นลดทีไ่ดร้บั เดบิต  เงนิสด/เจา้หนี้การคา้ 

         เครดิต  สง่คนืสนิคา้/สนิคา้คงเหลอื 

                     ภาษซีือ้ 

xx 

xx 

 

 

xx 

3.การขายสนิคา้เป็นเงนิสดหรอืเงนิเชื่อ เดบิต  เงนิสด/ลกูหนี้การคา้ 

         เครดิต  ขายสนิคา้ 

                     ภาษขีาย 

xx  

xx 

xx 
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ตารางที ่8.1 สรปุการบนัทกึบญัชภีาษมีลูค่าเพิม่ (ต่อ) 
รายการ การบนัทึกบญัชี 

4.การรบัคนืสนิคา้และสว่นทีย่อมลดให ้ เดบิต  รบัคนืสนิคา้และสว่นลด 

          ภาษขีาย 

         เครดิต  ขายสนิคา้ 

xx 

xx 

 

 

xx 

5.การรบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

   5.1  เมื่อให้บรกิารเสรจ็และส่งใบแจ้งหนี้ให้
ลกูคา้ 

 

   5.2   เมื่อไดร้บัช าระค่าบรกิารจากลกูคา้ 

 

เดบิต  รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั 

         เครดิต  รายไดค้่าบรกิาร 

                     ภาษขีายยงัไม่ครบก าหนด 

เดบิต  เงนิสด 

         ภาษขีายยงัไม่ครบก าหนด 

         เครดิต   รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั 

                      ภาษขีาย 

 

xx 

 

 

xx 

xx 

 

 

xx 

xx 

 

 

xx 

xx 

6. การจ่ายค่าบรกิาร 

    6.1 เมื่อกจิการไดร้บัใบแจง้หนี้ค่าบรกิาร 

 

 

    6.2 เมื่อกจิการจ่ายช าระหนี้ค่าบรกิาร 

 

เดบิต  ค่าใชจ้่าย 

          ภาษซีือ้ยงัไม่ครบก าหนด 

          เครดิต  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

เดบิต  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

          ภาษซีือ้ 

          เครดิต  เงนิสด 

                    ภาษซีือ้ยงัไม่ครบก าหนด 

 

xx 

xx 

 

xx 

xx 

 

 

 

xx 

 

 

xx 

xx 

7.การซือ้สนิทรพัยเ์งนิสดหรอืเงนิเชื่อ เดบิต  สนิทรพัย ์

          ภาษซีือ้ 

          เครดิต  เงนิสด/เจา้หนี้การคา้ 

xx 

xx 

 

 

 

xx 

8.การจ่ายค่าใชจ้่าย เดบิต  ค่าใชจ้่าย 

          ภาษซีือ้ 

          เครดิต  เงนิสด 

xx 

xx 

 

 

 

xx 

9. การปิดบญัชภีาษซีือ้และภาษขีาย 

    9.1  กรณีภาษซีือ้มากกว่าภาษขีาย 

 

 

 

    9.2 กรณีภาษขีายมากกว่าภาษซีือ้ 

 

เดบิต ภาษขีาย 

         ลกูหนี้ – กรมสรรพากร 

         เครดิต  ภาษซีือ้ 

 

เดบิต  ภาษขีาย 

         เครดิต  เจา้หนี้ – กรมสรรพากร 

                    ภาษซีือ้  

 

xx 

xx 

 

 

xx 

 

 

 

 

xx 

 

 

xx 

xx 



322 

 

บทท่ี 8 การบญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม                                                                                           สุริสา  จตัชุยั 

 การบนัทกึรายการในกรณทีีม่ภีาษมีลูค่าเพิม่แสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่8.1 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 8.1 รา้น วนัรฐั การคา้ ประกอบกจิการขายและรบัซ่อมโทรศพัทม์อืถอื จดทะเบยีน
ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และใชว้ธิกีารบนัทกึบญัชสีนิค้าเมื่อสิน้งวด  ในเดอืน กรกฎาคม 25x1 มี
รายการคา้เกดิขึน้ ดงันี้ 
25x1 

ก.ค. 1 ซือ้มอืถอื 50 เครื่อง ๆ ละ 1,000 บาท จากรา้นเชอรี ่มเีงื่อนไข 2/10, n/30 จ านวนเงนิ
รวมภาษ ี53,500 บาท ใบส่งของและใบก ากบัภาษเีลขที ่100 

 การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ค. 1 ซือ้สนิคา้ 51 50,000 -   

  ภาษซีือ้ 15 3,500 -   

            เจา้หนี้การคา้ 21   53,500 - 

  บนัทกึซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ      

 

ก.ค.  2  ส่งคนืโทรศพัทม์อืถอืใหร้า้นเชอรีจ่ านวน 5 เครื่อง เนื่องจากสนิคา้ช ารุด กจิการไดร้บั
ใบลดหนี้เลขที ่200 จากรา้นเชอรี ่

การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ค. 2 เจา้หนี้การคา้ 21 5,350 -   

       ส่งคนืสนิคา้และส่วนลด 53   5,000 - 

       ภาษซีือ้ 15   350 - 

  ส่งคนืสนิคา้เนื่องจากช ารดุ      
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ก.ค. 10 จ่ายช าระหนี้ให้ร้านเชอรี่ทัง้จ านวน ได้ส่วนลด 2% ของมูลค่าสินค้าไม่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่ 

การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ค. 10 เจา้หนี้การคา้ (53,500 - 5,350)  48,150 -   

       เงนิสด    47,250 - 

       ส่วนลดรบั ((50,000 – 5,000) x 2%))    900 - 

  จา่ยช าระหนี้ไดร้บัส่วนลด 2%      

 

ก.ค. 11  ขายโทรศพัทม์อืถอืให ้นายอุดร จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท เงื่อนไข 1/10, 
n/30  กจิการออกใบส่งของและใบก ากบัภาษเีลขที ่001 

การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ค. 11 ลกูหนี้การคา้ 14 21,400 -   

       ขายสนิคา้ 41   20,000 - 

       ภาษขีาย 23   1,400 - 

  ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ      

 

ก.ค. 12  รบัคนืโทรศพัทม์อืถอืจากนายอุดรเนื่องจากช ารุด จ านวน 2 เครื่อง กจิการไดอ้อกใบ
ลดหนี้เลขที ่300 ใหน้ายอุดร 

การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ค. 12 รบัคนืสนิคา้และส่วนลด 42 4,000 -   

  ภาษขีาย 23 280 -   

       ลกูหนี้การคา้ 14   4,280 - 

  รบัคนืสนิคา้เนื่องจากช ารดุ      
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ก.ค. 13  รบัช าระหนี้จากนายอุดรทัง้จ านวน ให้ส่วนลด 1% ของมูลค่าสินค้าไม่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่ 

การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ค. 13 เงนิสด 11 19,660 -   

  ส่วนลดจา่ย ((20,000 – 4,000) x 1% 43 160 -   

       ลกูหนี้การคา้  (21,400 - 4,280) 14   19,820 - 

  รบัช าระหน้ีจากลกูหนี้ใหส้่วนลด 1%      

 

ก.ค. 15 ซือ้เครือ่งตกแต่ง ราคา  9,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 630 บาท กจิการจา่ยเป็นเงนิสด 

การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ค. 15  เครือ่งตกแต่ง 17 9,000 -   

  ภาษซีือ้ 15 630 -   

       เงนิสด 11   9,630 - 

  ซือ้เครือ่งตกแต่งเป็นเงนิสด      

 

ก.ค. 18  ไดร้บัเงนิสดเป็นค่าซ่อมโทรศพัท ์จ านวน 3,210 บาท ซึง่เป็นราคาทีร่วมภาษแีลว้ 

การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ค. 18 เงนิสด 11 3,210 -   

       รายไดค้่าบรกิาร 44   3,000 - 

       ภาษขีาย 23   210 - 

  ใหบ้รกิารซ่อมโทรศพัทไ์ดร้บัเงนิสด      
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ก.ค. 20  ซือ้รถยนตน์ัง่ ราคา 800,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 56,000 บาท จา่ยเป็นเงนิสด   
 ในกรณีนี้ตามกฎหมาย รถยนต์นัง่ ไม่สามารถขอคืนภาษีได ซึ่งเรียกว่า ภาษีซื้อ
ตอ้งหา้ม จงึใหน้ าภาษมีลูค่าเพิม่ รวมเป็นราคาทุนของรถยนต ์

การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ค. 20  รถยนต์ 18 856,000 -   

       เงนิสด 11   856,000 - 

  ซือ้รถยนตเ์ป็นเงนิสด      

 

ก.ค. 22 ไดร้บัใบแจง้หนี้ค่าซ่อมแซมรถยนต์ จ านวนเงนิ 8,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 560 บาท 
กจิการยงัไมไ่ดจ้า่ยเงนิ และยงัไมไ่ดร้บัใบก ากบัภาษ ีเนื่องจาก ผูใ้หบ้รกิารจะออกใบก ากบัภาษี
ใหเ้มือ่กจิการจา่ยเงนิ 

การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ค. 22  ค่าซ่อมแซมรถยนต ์ 56 8,000 -   

  ภาษซีือ้ยงัไมค่รบก าหนด 16 560 -   

       ค่าซ่อมแซมรถยนตค์า้งจา่ย 26   8,560 - 

  บนัทกึค่าซ่อมแซมรถยนตค์า้งจ่าย      

 

ก.ค. 25  จา่ยช าระหนี้ค่าซ่อมแซมรถยนต์จ านวน 8,560 บาท ไดร้บัใบก ากบัภาษเีลขที ่124 

การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ค. 22  ค่าซ่อมแซมรถยนตค์า้งจ่าย 26 8,560 -   

  ภาษซีือ้ 15 560 -   

       เงนิสด 11   8,560 - 

       ภาษซีือ้ยงัไมค่รบก าหนด 16   560 - 

  จา่ยช าระหนี้ค่าซ่อมแซมรถยนต์      
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ก.ค.  23  ออกใบแจง้หนี้ค่าซ่อมโทรศพัทใ์หร้า้นอาม่า จ านวน 2,140 บาท ซึง่เป็นราคาทีร่วม
ภาษีแล้ว  กิจการยงัไม่ได้ออกใบก ากบัภาษี เนื่องจากการให้บรกิารจะออกใบก ากบัภาษีให้
ลกูคา้เมือ่ไดร้บัเงนิสด 

 การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ค. 23  รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั 19 3,210 -   

       รายไดค้่าบรกิาร 44   3,000 - 

       ภาษขีายยงัไมค่รบก าหนด 24   210 - 

  ออกใบแจง้หนี้ค่าซ่อมโทรศพัท ์      

 

ก.ค. 24  ร้านอาม่า น าเงนิมาช าระหนี้ค่าซ่อมโทรศพัท์ จ านวน 2,140 กิจการได้ออก
ใบเสรจ็รบัเงนิและใบก ากบัภาษใีหใ้นวนัน้ี 

การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ค. 24  เงนิสด 11 3,210 -   

  ภาษขีายยงัไมค่รบก าหนด 24 210 -   

       รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั 19   3,210 - 

       ภาษขีาย 23   210 - 

        

 

ก.ค. 26  ขายโทรศพัทม์อืถอืใหลู้กคา้ จ านวน 20 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท ใหส้่วนลดการคา้ 
5%  ลกูคา้ช าระเป็นเงนิสด  กจิการออกใบเสรจ็รบัเงนิและใบก ากบัภาษเีลขที ่002 

การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ค. 26 เงนิสด 11 40,660 -   

       ขายสนิคา้ 41   38,000 - 

       ภาษขีาย 23   2,660 - 

  ขายสนิคา้เป็นเงนิสด      
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ก.ค. 27  จา่ยค่าไฟฟ้า จ านวนเงนิรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 6,420 บาท  
การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 

                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ค. 27 ค่าไฟฟ้า 57 6,000 -   

  ภาษซีือ้ 15 420 -   

       เงนิสด 11   6,420 - 

  ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ      

 

ก.ค. 31 โอนปิดบญัชภีาษซีือ้และภาษขีายของเดอืนกรกฎาคม  
 เมื่อผ่านรายการจากสมุดรายวนัไปบญัชแียกประเภท ของบัญชภีาษซีื้อ และภาษขีาย
แสดงไดด้งันี้ 

บญัชภีาษซีือ้                                            เลขที ่ 15 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ก.ค. 1 เจา้หนี้การคา้ รว.5 3,500 - ก.ค. 2 เจา้หนี้การคา้ รว.5 350 - 

 15 เงนิสด รว.5 630 -       

 22 ภาษซีือ้ยงัไมค่รบฯ รว.5 560 -       

 27 เงนิสด รว.5 420 -       

  
 

         

บญัชภีาษขีาย                                          เลขที ่ 23 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ก.ค. 12 ลูกหนี้การคา้ รว.5 280 - ก.ค. 11 ลูกหนี้การคา้ รว.5 1,400 - 

       18 เงนิสด รว.5 210 - 

       24 ภาษขีายยงัไมค่รบฯ รว.5 210 - 

       26 เงนิสด รว.5 2,660 - 

        
4,200 

   

4,760

00 

4,200

00 
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 จากยอดดุลคงเหลอืในบญัชแียกประเภท ภาษซีือ้มจี านวน 4,760 บาท และ ภาษขีายมี
จ านวน 4,200 บาท   

การบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนัทัว่ไปแสดงไดด้งันี้ 
                                             สมดุรายวนัทัว่ไป                                         หน้า 5 

25x1        

ก.ค. 31 ภาษขีาย  4,200 -   

  ลกูหนี้กรมสรรพากร  580 -   

       ภาษซีือ้    4,780 - 

  ปิดบญัชภีาษซีือ้และภาษขีาย      

 

 

บทสรปุ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ (Value added tax หรอื VAT) เป็นภาษทีีร่ฐับาลเรยีกเกบ็จากมลูค่า
ของสนิคา้หรอืบรกิาร โดยใหผู้้ประกอบการเป็นผูม้หีน้าทีจ่ดัเก็บจากผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร 
แลว้น าส่งภาษมีลูค่าเพิม่นัน้ใหแ้ก่รฐับาล  ภาษมีลูค่าเพิม่ แบ่งออกได ้2 ลกัษณะ คอื ภาษซีื้อ 
และภาษีขาย   ภาษีซื้อเป็นภาษีมูลค่าเพิม่ที่ผู้ซื้อสนิค้าหรอืผู้ใช้บรกิารจ่ายให้แก่ผู้ขายสนิค้า
ส่วนภาษีขายเป็นภาษีมูลค่าเพิม่ที่ผู้ขายสินค้าหรอืผู้ให้บรกิารเรยีกเก็บจากผู้ซื้อสนิค้าหรอื
ผูใ้ช้บรกิาร ในวนัสิน้เดอืน ผู้ประกอบการจดทะเบยีนจะต้องค านวณภาษีมลูค่าเพิม่ทีต่้องช าระ 
โดยน าภาษีขายหกัด้วยภาษีซื้อ หากภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ กิจการจะต้องช าระภาษีให้
กรมสรรพากร แต่หากภาษีซือ้มากกว่าภาษขีาย กจิการสามารถขอคนืภาษีมูลค่าเพิม่เป็นเงนิ
สดหรอื น าไปหกักบัภาษขีายในเดอืนถดัไป  โดยอตัราภาษมีลูค่าเพิม่ ม ี2 อตัราคอื อตัราภาษี
ปกตติามประมวลรษัฎากรคอืรอ้ยละ 10 และอตัราภาษรีอ้ยละ 0 

การบันทึกบัญชีของกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะมีรายการที่เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้นมาได้แก่บัญชีภาษีซื้อและบัญชีภาษีขาย บัญชีภาษีซื้อใช้บันทึก
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ เกิดจากการซื้อสินค้าหรือซื้อบริการ ส่วนบัญชีภาษีขายใช้บันทึก
ภาษมีลูค่าเพิม่ทีเ่กบ็จากลกูคา้ในตอนทีก่จิการขายสนิคา้หรอืบรกิาร   
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. รา้นศรสีุขการคา้ ประกอบกจิการขายและรบัซ่อมนาฬกิา จดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

และใชว้ธิกีารบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด  ในเดอืนธนัวาคม 25x1 มรีายการคา้เกดิขึน้ ดงันี้ 
ธ.ค.  1  ซือ้นาฬกิา 100 เรอืน ๆ ละ 400 บาท จากรา้นโลเลก็ มเีงื่อนไข 2/10, n/30 จ านวน
เงนิรวมภาษ ี42,800 บาท ใบส่งของและใบก ากบัภาษเีลขที ่101 

        2  ส่งคนืนาฬกิาใหร้า้นโลเลก็จ านวน 5 เรอืน เนื่องจากสนิคา้ช ารุด กจิการไดร้บัใบลดหนี้
เลขที ่201 จากรา้นโลเลก็ 

        3  จา่ยช าระหนี้ใหร้า้นโลเลก็ทัง้จ านวน ไดส้่วนลด 2% ของมลูค่าสนิคา้ไมร่วม
ภาษมีลูค่าเพิม่ 

        5  ขายนาฬกิาให ้นายเทีย่งตรง จ านวน 40 เรอืน ๆ ละ 900 บาท เงือ่นไข 1/10, n/30  

กจิการออกใบส่งของและใบก ากบัภาษเีลขที ่301 

        6   รบัคนืนาฬกิาจากนายเทีย่งตรงเนื่องจากช ารุด จ านวน 5 เรอืน กจิการไดอ้อกใบลด
หนี้เลขที ่300 ใหน้ายเทีย่งตรง 

       10  รบัช าระหนี้จากนายเทีย่งตรงทัง้จ านวน ใหส้่วนลด 1% ของมลูค่าสนิคา้ไมร่วม
ภาษมีลูค่าเพิม่ 

       15  ซือ้เครือ่งตกแต่ง ราคา 13,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 910 บาท กจิการจา่ยเป็นเงนิสด 

       19  ไดร้บัเงนิสดเป็นค่าซ่อมนาฬกิา จ านวน 7,490 บาท ซึง่เป็นราคาทีร่วมภาษแีลว้ 

       20  ซือ้รถยนตน์ัง่ ราคา 400,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 28,000 บาท จา่ยเป็นเงนิสด   
       22  ไดร้บัใบแจง้หนี้ค่าซ่อมแซมรถยนต ์จ านวนเงนิ 9,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 630 บาท 
กจิการยงัไมไ่ดจ้่ายเงนิ และยงัไมไ่ดร้บัใบก ากบัภาษ ี 
       23   จา่ยช าระหนี้ค่าซ่อมแซมรถยนตจ์ านวน 9,630 บาท ไดร้บัใบก ากบัภาษเีลขที ่119 

       24   ออกใบแจง้หนี้ค่าซ่อมนาฬกิาใหน้ายยนิด ีจ านวน 1,070 บาท ซึง่เป็นราคาทีร่วม
ภาษแีลว้  กจิการยงัไมไ่ดอ้อกใบก ากบัภาษี 
       25  นายยนิดนี าเงนิมาช าระหนี้ค่าซ่อมนาฬกิา จ านวน 1,070 กจิการไดอ้อก
ใบเสรจ็รบัเงนิและใบก ากบัภาษใีหใ้นวนันี้ 
       26   ขายนาฬกิาใหล้กูคา้ จ านวน 20 เรอืน ๆ ละ 900 บาท ใหส้่วนลดการคา้ 5%  ลกูคา้
ช าระเป็นเงนิสด  กจิการออกใบเสรจ็รบัเงนิและใบก ากบัภาษเีลขที ่305 

       27   จา่ยค่าไฟฟ้า จ านวนเงนิรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 2,140 บาท  
       31   โอนปิดบญัชภีาษซีือ้และภาษขีายของเดอืนธนัวาคม  
 

ให้ท า  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป 
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ข้อ 2. ร้านเจรญิการค้า ประกอบกิจการขายและรบัซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จดทะเบียน
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และใชว้ธิกีารบนัทกึบญัชสีนิคา้เมื่อสิน้งวด  ในเดอืนมกราคม 25x1 มรีาย
การคา้เกดิขึน้ ดงันี้ 
ม.ค.  1  ซือ้คอมพวิเตอร ์10 เครือ่ง ๆ ละ 15,000 บาท จากรา้นเอเซอร ์มเีงือ่นไข 2/10, n/30 

จ านวนเงนิรวมภาษ ี160,500 บาท  
        2  ส่งคนืคอมพวิเตอรใ์หร้า้นเอเซอรจ์ านวน 1 เคื่อง เนื่องจากสนิคา้ช ารดุ 

        5  ขายคอมพวิเตอร ์นายยนืยง จ านวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 25,000 บาท เงือ่นไข 2/10, n/30   

        8  รบัคนืคอมพวิเตอรจ์ากนายยนืยงเนื่องจากช ารดุ จ านวน 1 เครือ่ง  
       10  จา่ยช าระหน้ีใหร้า้นเอเซอรท์ัง้จ านวน ไดส้่วนลด 2% ของมลูค่าสนิคา้ไม่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่ 

       15  ซือ้อุปกรณ์ส านกังานเป็นเงนิสด ราคา 5,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 350 บาท  
       16  รบัช าระหนี้จากนายยนืยงทัง้จ านวน ใหส้่วนลด 2% ของมลูค่าสนิคา้ไมร่วม
ภาษมีลูค่าเพิม่ 

       21  ไดร้บัเงนิสดเป็นค่าซ่อมเครือ่งคอมพวิเตอร ์จ านวน 6,420 บาท ซึง่เป็นราคาทีร่วม
ภาษแีลว้ 

       24  ไดร้บัใบแจง้หนี้ค่าซ่อมแซมอาคาร จ านวนเงนิ 10,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 700 

บาท กจิการยงัไมไ่ดจ้่ายเงนิ และยงัไมไ่ดร้บัใบก ากบัภาษ ี 
       25  ออกใบแจง้หนี้ค่าซ่อมเครือ่งคอมพวิเตอรใ์หน้ายสมชาย จ านวน 7,490 บาท ซึง่เป็น
ราคาทีร่วมภาษแีลว้  กจิการยงัไมไ่ดอ้อกใบก ากบัภาษี 
       26  จา่ยช าระหน้ีค่าซ่อมแซมอาคารจ านวน 10,700 บาท 

       27  นายสมชายน าเงนิมาช าระหนี้ค่าซ่อมเครือ่งคอมพวิเตอร ์จ านวน 7,490 กจิการได้
ออกใบเสรจ็รบัเงนิและใบก ากบัภาษใีหใ้นวนัน้ี 

       28  ขายคอมพวิเตอรใ์หล้กูคา้ จ านวน 3 เครือ่ง ๆ ละ 25,000 บาท ใหส้่วนลดการคา้ 
10%  ลกูคา้ช าระเป็นเงนิสด   

       29  จา่ยค่าน ้า จ านวนเงนิรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 535 บาท  
       31  โอนปิดบญัชภีาษซีือ้และภาษขีายของเดอืนมกราคม  
 

ให้ท า  บนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไป 
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ข้อ 3. รา้นคมิหนัตก์ารคา้ ไดด้ าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการซือ้ -  ขายสนิคา้ โดยจดทะเบยีน
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ในระหว่างเดอืนกนัยายน  25x4  มรีายการซือ้ขายสนิคา้ ดงันี้ 
ก.ย.  1   ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจากรา้นไหมทอง  จ านวน  40,000 บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 
ใบก ากบัภาษ ีเลขที ่101 เงือ่นไขการช าระเงนิ   2/15,n/30  

3   ซือ้สนิคา้เป็นเงนิสด 70,000 บาท  ไดร้บัส่วนลดการคา้  10%  ใบก ากบัภาษ ี

เลขที ่102 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

7    ส่งคนืสนิคา้ทีช่ ารดุใหร้า้นไหมทอง  จ านวน  4,000 บาท  ใบลดหนี้เลขที ่1/101 

         10   ขายสนิคา้ใหร้า้นรกัด ีจ านวน 135,000  บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ใบก ากบัภาษ 

เลขที ่201 เงือ่นไขการช าระเงนิ 1/10,n/60   
         13   จ่ายช าระหน้ีใหร้า้นไหมทองทัง้หมด  ไดร้บัส่วนลดตามเงือ่นไข 

         15   รบัคนืสนิคา้ทีช่ ารดุจากรา้นรกัด ีจ านวน  6,000 บาท ใบลดหนี้เลขที ่1/201 

         29   ไดร้บัใบแจง้หนี้ค่าสาธารณูปโภค 12,840 บาท (ราคารวมภาษมีลูค่าเพิม่)  
         30    ปิดบญัชภีาษซีือ้และภาษขีาย  

 

ให้ท า     บนัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไป   โดยกจิการใชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอื
เมือ่สิน้งวด  ( Periodic  inventory  method )  

 

ข้อ 4.  รา้นเพื่อนนกัเรยีน  มรีายการคา้ระหว่างเดอืน กุมภาพนัธ ์25x5 ดงันี้ 
ก.พ.  1  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิสด 20,000 บาท ส่วนลดการคา้ 10% ภาษมีลูค่าเพิม่ 1,260 บาท 

        5   ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อให ้รา้นอรนุช จ านวน 10,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

เงือ่นไขการส่งมอบ F.O.B Destination เงือ่นไขการช าระหนี้ 1/10,n/30  ราคาทุนของสนิคา้ 
7,000 บาท 

        6   รา้นอรนุชแจง้ว่าไดจ้่ายค่าขนส่งแทนกจิการเป็นเงนิ 500 บาท 

       10  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจาก รา้นตราดาว  จ านวน 15,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 1,050

บาท  เงือ่นไขการช าระหน้ี 2/10,n/30 เงือ่นไขการส่งมอบ F.O.B Shipping Point  

       11  รา้นตราดาวแจง้ว่าไดจ้่ายค่าขนส่งแทนกจิการเป็นเงนิ 400 บาท 

       13 ไดร้บั Credit Note จากรา้นตราดาว ส าหรบัสนิคา้ทีส่่งคนืจ านวน 500 บาท 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 35 บาท 

       15  รบัช าระหนี้จากรา้นอรนุชทีค่า้งทัง้สิน้  
       25  จา่ยช าระหน้ีใหร้า้นตราดาว ทีค่า้งทัง้สิน้ 

       28  ปิดบญัชภีาษซีือ้ และ ภาษขีาย 
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ให้ท า     บนัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไป   โดยกจิการใชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอื
แบบต่อเนื่อง  ( Perpetual  inventory  method ) 

 

ข้อ 5.  รา้นดนิสอการคา้  มรีายการคา้ระหว่างเดอืน พฤษภาคม 25x4 ดงันี้ 
พ.ค.  1  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิสด 8,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% เงือ่นไขการส่งมอบ         
F.O.B Shipping Point  กจิการจา่ยค่าขนส่ง  500 บาท 

 5  ขายสนิคา้เป็นเงนิสด 9,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% เงือ่นไขการส่งมอบ        
F.O.B Destination  กจิการจา่ยค่าขนส่ง 200 บาท  ราคาทุนของสนิคา้ 5,400 บาท 

 9  ซือ้สนิคา้จากรา้นสุขใจ  จ านวน 15,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 1,050 บาท เงือ่นไข
การส่งมอบ F.O.B Destination เงือ่นไขการช าระหนี้ 2/10,n/30  

 11  กจิการจ่ายค่าขนส่งแทนรา้นสุขใจ จ านวน 150 บาท 

 19  จา่ยช าระหนี้รา้นสุขใจ 

 24  ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อใหร้า้นตะโก ้ จ านวน 20,000 บาท ส่วนลดการคา้ 10% 

ภาษมีลูค่าเพิม่ 1,260 บาท เงือ่นไขการช าระหนี้ 2/10,n/60 ราคาทุนของสนิคา้ 10,800 บาท 

 26  ออก Credit Memo เพื่อลดหนี้ใหร้า้นตะโกก้ารคา้ ส าหรบัสนิคา้ที่รบัคนื จ านวน 
1,000 บาท  ในราคาหกัส่วนลดการคา้แลว้ ภาษมีลูค่าเพิม่  70 บาท  ราคาทุนของสนิคา้ทีร่บั
คนื 600 บาท 

 31   ปิดบญัชภีาษซีือ้ ภาษขีาย 

 

ให้ท า     บนัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไป   โดยกจิการใชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอื
แบบต่อเนื่อง  ( Perpetual  inventory  method ) 

 

ข้อ  6.     บรษิทั จตุัชยั จ ากดั  เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่จ าหน่ายอุปกรณ์
ก่อสรา้ง  รายการคา้ของเดอืนมนีาคม 25x7 มดีงันี้ 
ม.ีค. 1    ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ 214,000 บาท เป็นค่าสนิคา้ 200,000 บาท และค่า
ภาษมีลูค่าเพิม่  14,000 บาท เงือ่นไข 1/15,n/30 

2 ขายสนิคา้เป็นเงนิสด 310,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  

ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ 150,000 บาท  ภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  เงือ่นไข 1/10,n/45 

จา่ยค่าขนส่งในการขาย  1,500 บาท 

5 ลกูคา้ทีซ่ือ้เป็นเงนิเชื่อเมือ่วนัที ่2 มนีาคม ส่งคนืสนิคา้ จ านวน 21,400 บาท เป็น 

ค่าสนิคา้ 20,000 บาท และค่าภาษมีลูค่าเพิม่  1,400 บาท 
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7    ซือ้วสัดุส านกังานเป็นเงนิเชื่อ  5,350 บาท  เป็นค่าวสัดุส านกังาน 5,000 บาท และ 

ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 350 บาท   
 8    ซือ้สนิคา้เป็นเงนิสด 60,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และจ่ายค่าขนส่ง 500 บาท 

 10    ส่งคนืสนิคา้ทีซ่ือ้มาเมื่อวนัที ่8 มนีาคม มลูค่าสนิคา้ 10,000 บาท 

12   รบัช าระหน้ีจากลกูหนี้ทีข่ายไปเมือ่วนัที ่2 มนีาคม 

15   ซือ้เครือ่งใชส้ านกังานเป็นเงนิเชื่อ  25,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  

16    จา่ยช าระค่าสนิคา้ทีซ่ือ้เมือ่วนัที ่1 มนีาคม  และไดส้่วนลดตามเงือ่นไข 

21    จา่ยค่าโฆษณา จ านวน 4,000 บาท 

23    จา่ยค่าไฟฟ้า มลูค่ารวมภาษ ีจ านวน 1,500 บาท 

25    ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ 50,000 บาท ไดส้่วนลดการคา้ 5%  เสยีภาษมีลูค่าเพิม่ 1% 

31   ปิดบญัชภีาษซีือ้ และ ภาษขีาย 

 

ให้ท า     บนัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไป   โดยกจิการใชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอื
เมือ่สิน้งวด  ( Periodic  inventory  method ) 

 

ข้อ 7.  รา้นณเดชการคา้ ไดด้ าเนินธุรกจิเกี่ยวกบัการซือ้ -  ขายสนิคา้ โดยจดทะเบยีน
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ในระหว่างเดอืนกนัยายน  25x5  มรีายการซือ้ขายสนิคา้ ดงันี้ 
ก.ย.  1  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจากรา้นบวัลอย  จ านวน  6,000 บาท ใบก ากบัภาษเีลขที ่101 
เงือ่นไขการช าระเงนิ   2/15,n/30 

4  ส่งคนืสนิคา้ทีช่ ารดุใหร้า้นบวัลอย  จ านวน  600  บาท  ใบลดหนี้เลขที ่1/101  ขาย
สนิคา้ใหร้า้นเตา้หู ้จ านวน 15,000  บาท  ใบก ากบัภาษเีลขที ่201 เงือ่นไข 

การช าระเงนิ 1/10,n/60   
16  จา่ยช าระหนี้ใหร้า้นบวัลอยทัง้หมด  ไดร้บัส่วนลดตามเงือ่นไข 

19  รบัคนืสนิคา้ทีช่ ารดุจากรา้นเตา้หู ้จ านวน  4,000 บาท ใบลดหนี้เลขที ่1/201  

25 จา่ยค่าสาธารณูปโภค 2,140 บาท(ราคารวมภาษมีลูค่าเพิม่)ใบก ากบัภาษเีลขที่ 
501 

30  ปิดบญัชภีาษซีือ้และภาษขีาย  

ให้ท า     บนัทกึรายการคา้ในสมดุรายวนัทัว่ไป   โดยกจิการใชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอื
เมือ่สิน้งวด  (Periodic  inventory  method) 
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เอกสารอ้างอิง 

 

 กรมสรรพากร. ประมวลรษัฎากร และอนุบญัญติัท่ีเก่ียวข้อง. [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก :      
              http://www.rd.go.th/publish/307.0.html  (1 พฤศจกิายน 2557). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rd.go.th/publish/307.0.html
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  9 

สมุดรายวนัเฉพาะ 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1.  ความหมายของสมดุรายวนัเฉพาะ 

2.  ประโยชน์ของสมดุรายวนัเฉพาะ 

3.  ขัน้ตอนการบนัทกึในสมุดรายวนัเฉพาะ 

4.  สมดุบญัชแียกประเภทย่อย 

5.  สมดุรายวนัซือ้ 

6.  สมดุรายวนัขาย 

7.  สมดุรายวนัรบัเงนิ 

8.  สมดุรายวนัจา่ยเงนิ 

9.  สมดุเงนิสด 

10.  บทสรุป 

11.  แบบฝึกหดั 

  

วตัถปุระสงค ์เชิงพฤติกรรม 

1.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายความหมายของสมดุรายวนัเฉพาะได้ 
2.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายประโยชน์ของสมดุรายวนัเฉพาะ 

3.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายขัน้ตอนการบนัทกึในสมุดรายวนัเฉพาะได้ 
4.  ผูเ้รยีนสามารถบนัทกึรายการในสมดุรายวนัเฉพาะ และสมดุบญัชแียกประเภทย่อย

ได ้

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนื้อหา 

2.  ถามตอบในชัน้เรยีน 

3.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์กีย่วกบัแบบฟอรม์สมดุรายวนั
เฉพาะ 

4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง สมดุรายวนัเฉพาะ 

2.  ชุดการสอน PowerPoint  

3.  แหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

4.  แหล่งความรูจ้ากวารสารและหนงัสอืพมิพต่์าง ๆ 

 

การวดัผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4.  ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  9  
สมุดรายวนัเฉพาะ 

 

 การบนัทกึบญัชตีามที่ได้มกีารอธบิายแล้วว่า จะบนัทกึรายการค้าต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นใน
สมดุรายวนัทัว่ไปแลว้ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท แต่ส าหรบักจิการทีม่ขีนาดใหญ่และมี
รายการค้าเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก การใช้สมุดรายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียวอาจจะท าให้การ
บนัทึกบัญชีล่าช้า และเสียเวลาในการผ่านรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไป ไปยงับัญชีแยก
ประเภท ดงันัน้ เพื่อช่วยใหก้ารบนัทกึบญัชเีป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเรว็จงึมกีารน าสมุด
รายวนัเฉพาะเขา้มาช่วยในการบนัทกึบญัช ี

 

ความหมายของสมดุรายวนัเฉพาะ 

 สมุดรายวนัเฉพาะ หมายถงึ สมุดรายวนัที่ใช้บนัทกึรายการขัน้ต้นเฉพาะเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งตามแต่ละประเภทของสมดุรายวนัเฉพาะนัน้ ๆ ไดแ้ก่  

1. สมดุรายวนัซือ้ (Purchases journal) ใชบ้นัทกึรายการซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ 

2. สมดุรายวนัขาย (Sales Journal) ใชบ้นัทกึรายการขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ 

3. สมดุรายวนัรบัเงนิ (Cash receipts journal) ใชบ้นัทกึรายการรบัเงนิ 

4. สมดุรายวนัจา่ยเงนิ (Cash payments journal) ใชบ้นัทกึรายการจา่ยเงนิ 

5. สมดุเงนิสด (Cash book) ใชบ้นัทกึรายการรบัเงนิและจา่ยเงนิ 

 

ประโยชน์ของสมดุรายวนัเฉพาะ 

 การน าสมดุรายวนัเฉพาะมาใชใ้นการบนัทกึบญัช ีมปีระโยชน์ดงัต่อไปนี้ 
 1. ท าให้การบนัทกึบญัชเีป็นไปดว้ยความรวดเรว็ ลดขัน้ตอนในการผ่านบญัช ีโดยไม่
ตอ้งผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภททุกครัง้ทีเ่กดิรายการ 

 2. ผูบ้รหิารสามารถน าขอ้มลูในสมดุรายวนัเฉพาะไปใชไ้ดส้ะดวกรวดเรว็ขึน้ เช่น ขอ้มลู
การรบัเงนิสด หรอืจา่ยเงนิสดในแต่ละวนั หรอืขอ้มลูของยอดขายทีเ่กดิขึน้ว่ามมีากน้อยแค่ไหน 
และผูบ้รหิารสามารถตดัสนิใจแกป้ญัหาไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี

3. ในกจิการทีม่ขีนาดใหญ่และรายการบญัชมีมีาก การใชส้มุดรายวนัเฉพาะจะช่วยให้
สามารถแบ่งหน้าที่การท างานได้ง่ายขึ้น โดยพนักงานบญัชีแต่ละคนอาจจะรบัผิดชอบสมุด
รายวนัคนเล่ม โดยผูบ้รหิารสามารถประเมนิการท างานของพนกังานแต่ละคนได้  
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 4. หากพนักงานบญัชทีีบ่นัทกึสมุดรายวนัรบัเงนิและ สมุดรายวนัจ่ายเงนิเป็นคนละคน
กนั จะท าใหเ้กดิการควบคุมภายในทีด่ ีสามารถตรวจสอบซึง่กนัและกนัได ้

   
ขัน้ตอนการบนัทึกในสมดุรายวนัเฉพาะ 

 การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัเฉพาะมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ (วฒันา  ศวิะเกือ้, ดุษฎ ี
สงวนชาต ิและนันทพร พทิยะ, 2556 : 283) 

 1. เมือ่มรีายการคา้เรือ่งใดเรือ่งหนึ่งเกดิขึน้ ใหบ้นัทกึรายการในสมดุรายวนัเฉพาะเรือ่ง
นัน้ ๆ เช่น หากมรีายการขายสนิคา้เป็นเชื่อ กใ็หบ้นัทกึในสมดุรายวนัขาย โดยบนัทกึตามหลกั
บญัชคีู่ คอื เดบติบญัชลีกูหนี้การคา้ และเครดติบญัชขีายสนิคา้ และยงัไมต่อ้งผ่านรายการไปยงั
บญัชแียกประเภท แต่ถา้หากรายการนัน้มกีารบนัทกึในช่องบญัชอีื่น ใหผ้่านรายการในช่อง
บญัชอีื่นนัน้ไปยงับญัชแียกประเภททนัททีีเ่กดิรายการ 

 2.  หากรายการคา้นัน้มกีารบนัทกึในช่องบญัชลีกูหนี้การคา้ หรอืบญัชเีจา้หนี้การคา้ ให้
น าจ านวนเงนิทีบ่นัทกึนัน้ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทย่อยลูกหนี้หรอืเจา้หนี้ทนัททีีเ่กดิ
รายการ และเมื่อผ่านรายการเรยีบร้อยแล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่องหน้าบญัชหีรอืเลขที่
บญัช ีของสมุดรายวนัเฉพาะ เพื่อแสดงว่าได้มกีารผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทย่อย
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 3. ในวนัสิน้เดอืน ใหร้วมยอดจ านวนเงนิในแต่ละช่องของสมุดรายวนัเฉพาะแต่ละเล่ม 
และใหต้รวจสอบว่ายอดรวมดา้นเดบติ กบัยอดรวมดา้นเครดติเท่ากนัหรอืไม่ ถ้าเท่ากนัแสดงว่า
ไดม้กีารบนัทกึถูกตอ้งตามหลกับญัชคีู่ 
 4.  น ายอดรวมแต่ละช่องในสมดุรายวนัเฉพาะผ่านรายการไปบญัชแียกประเภทตามชื่อ
บญัชีที่อยู่ในช่องนัน้ ๆ และเมื่อผ่านรายการเรยีบร้อยแล้ว ให้น าเลขที่บญัชีของบญัชีแยก
ประเภทมาใส่ใตย้อดรวม เพื่อเป็นการอา้งองิว่าไดม้กีารผ่านรายการเรยีบรอ้ยแลว้  
 

สมดุบญัชีแยกประเภทย่อย 

 ในกจิการซื้อขายสนิค้านัน้ จะมกีารซื้อขายทัง้ที่เป็นเงนิสดและเป็นเงนิเชื่อ กรณีที่ซื้อ
ขายเป็นเงนิเชื่อจะมบีญัชเีจ้าหนี้การค้าและบญัชีลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก หาก
กจิการบนัทกึบญัชลีูกหนี้เจา้หนี้ทุกรายรวมอยู่ในบญัชแียกประเภทเดยีวกนั จะท าให้ไม่ทราบ
รายละเอยีดยอดลูกหนี้เจา้หนี้คงเหลอืแต่ละราย เกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้หรอืจ่ายช าระหนี้ หรอื
การครบก าหนดจา่ยเงนิ ดงันัน้จงึตอ้งมกีารบนัทกึบญัชแียกประเภทย่อยลูกหนี้เจา้หนี้แต่ละราย 
เพื่อใหท้ราบถงึจ านวนยอดหนี้ทีค่งเหลอื  
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 บญัชแียกประเภทยอ่ยมรีปูแบบเหมอืนกบับญัชแียกประเภททัว่ไป คอื แบบมาตรฐาน
หรอืแบบตวัท ีและแบบแสดงยอดคงเหลอื แต่รปูแบบทีน่ิยมใชส้ าหรบับญัชแียกประเภทยอ่ยคอื 
แบบแสดงยอดคงเหลอื เพราะสามารถทราบยอดคงเหลอืไดท้นัท ี ดงัแสดงไดต้ามแบบฟอรม์
บญัชแียกประเภทยอ่ย ดงัต่อไปนี้ 

                                                   บญัช.ี.....................                              เลขทีบ่ญัช.ี......... 
ปี รายการ หน้า

บญัช ี

เดบติ เครดติ คงเหลอื 

เดอืน วนั 

          

          

          

          

 

 

สมดุรายวนัซ้ือ 

 สมดุรายวนัซือ้ เป็นสมดุรายวนัขัน้ตน้ทีใ่ชบ้นัทกึรายการซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ เพื่อช่วย
ใหก้ารบนัทกึบญัชเีป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ ในกรณทีีก่จิการมกีารรายการซือ้เป็นจ านวน
มากการบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทัว่ไปทีจ่ะตอ้งผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภททุกครัง้
ทีเ่กดิรายการจะท าใหส้ิน้เปลอืงเวลามากกว่าการใชส้มุดรายวนัซือ้ 

 แบบฟอรม์ของสมดุรายวนัซือ้จะประกอบดว้ยช่องอะไรบา้งขึน้อยูก่บั วธิกีารบญัชทีี่
กจิการนัน้ใช ้ ว่ากจิการใชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้เมื่อสิน้งวด หรอืระบบบนัทกึบญัชสีนิคา้
แบบต่อเนื่อง หากกจิการใชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด จะมชี่องบญัชชีือ้สนิคา้ แต่หาก
กจิการใชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้แบบต่อเนื่อง จะเปลี่ยนเป็นช่องบญัชสีนิคา้คงเหลอื และ
นอกจากนี้หากกจิการเป็นกจิการทีจ่ดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ จะมชี่องภาษซีือ้ เพิม่ขึน้มาอกี
ช่องหนึ่ง ในทีน่ี้จะขออธบิายเฉพาะกรณทีีก่จิการใชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด และเป็น
กจิการทีจ่ดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ เท่านัน้ ดงัแสดงไดต้ามแบบฟอรม์สมดุรายวนัซือ้ ต่อไปนี้ 
                                                         สมุดรายวนัซือ้                                         หน้า......... 

ปี เลขที่
ใบส า
คญั 

ชื่อเจา้หนี้ เงื่อนไขการ
ช าระเงนิ 

หน้า 

 

เดบติ เครดติ 

เจา้หนี้
การคา้ 

เดอืน วนั ซือ้สนิคา้ ภาษซีือ้ 
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การอา้งองิรายการ สมดุรายวนัซือ้จะใชต้วัยอ่คอื “ซ.” 
 การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัซือ้สามารถแสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่9.1 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 9.1 ต่อไปนี้เป็นรายการคา้เกีย่วกบัการซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อของรา้นมานีการคา้ 

25x1 

ม.ค. 1  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจากรา้นปิต ิจ านวน 30,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% เงือ่นไข 
2/10, n/30 ตามใบก ากบัภาษเีลขที ่009 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัซือ้แสดงไดด้งันี้ 
 

                                                        สมุดรายวนัซือ้                                         หน้า....1..... 
ปี เลขที่

ใบส า
คญั 

ชื่อเจา้หนี้ เงื่อนไขการ
ช าระเงนิ 

หน้า 

 

เดบติ เครดติ 

เจา้หนี้
การคา้ 

เดอืน วนั ซือ้สนิคา้ ภาษซีือ้ 

25x1 

ม.ค. 
 

1 

 

009 

 

รา้นปิต ิ

 

2/10, n/30 

 

 

 

30,000 

 

- 

 

2,100 

 

- 

 

32,100 

 

- 

  

เมือ่บนัทกึรายการในสมดุรายวนัซือ้แลว้จะผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทยอ่ย
เจา้หนี้รายตวั รา้นปิต ิดงัแสดงไดด้งันี้ 

 

บญัชเีจา้หนี้การคา้ – รา้นปิต ิ

ปี รายการ หน้า 

บญัช ี

เดบติ เครดติ คงเหลอื 

เดอืน วนั 

25x1 

ม.ค.  
 

1 

 

สมุดรายวนัซือ้ 

 

ซ.1 

 

 

  

32,100 

 

- 

 

32,100 

 

- 
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ม.ค. 3  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจากรา้นมานะ จ านวน 20,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% เงือ่นไข 
1/10, n/45  ตามใบก ากบัภาษเีลขที ่103 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัซือ้แสดงไดด้งันี้ 
 

                                                        สมุดรายวนัซือ้                                         หน้า....1..... 
ปี เลขที่

ใบส า
คญั 

ชื่อเจา้หนี้ เงื่อนไขการ
ช าระเงนิ 

หน้า 

 

เดบติ เครดติ 

เจา้หนี้
การคา้ 

เดอืน วนั ซือ้สนิคา้ ภาษซีือ้ 

25x1 

ม.ค. 
 

1 

 

009 

 

รา้นปิต ิ

 

2/10, n/30 

 

 

 

30,000 

 

- 

 

2,100 

 

- 

 

32,100 

 

- 

 3 103 รา้นมานะ 1/10, n/45  20,000 - 1,400 - 21,400 - 

 

 เมือ่บนัทกึรายการในสมดุรายวนัซือ้แลว้จะผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทยอ่ย
เจา้หนี้รายตวั รา้นมานะ ดงัแสดงไดด้งันี้ 
 

บญัชเีจา้หนี้การคา้ – รา้นมานะ 

ปี รายการ หน้า
บญัช ี

เดบติ เครดติ คงเหลอื 

เดอืน วนั 

25x1 

ม.ค.  
 

3 

 

สมุดรายวนัซือ้ 

 

ซ.1 

 

 

  

21,400 

 

- 

 

21,400 

 

- 
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ม.ค. 16  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจากรา้นปิต ิจ านวน 10,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% เงือ่นไข 
2/15, n/60 ตามใบก ากบัภาษเีลขที ่012 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัซือ้แสดงไดด้งันี้ 
 

                                                        สมุดรายวนัซือ้                                         หน้า...1...... 
ปี เลขที่

ใบส า
คญั 

ชื่อเจา้หนี้ เงื่อนไขการ
ช าระเงนิ 

หน้า 

 

เดบติ เครดติ 

เจา้หนี้
การคา้ 

เดอืน วนั ซือ้สนิคา้ ภาษซีือ้ 

25x1 

ม.ค. 
 

1 

 

009 

 

รา้นปิต ิ

 

2/10, n/30 

 

 

 

30,000 

 

- 

 

2,100 

 

- 

 

32,100 

 

- 

 3 103 รา้นมานะ 1/10, n/45  20,000 - 1,400 - 21,400 - 

 16 012 รา้นปิต ิ 2/15, n/60  10,000 - 700 - 10,700 - 

 

เมือ่บนัทกึรายการในสมดุรายวนัซือ้แลว้จะผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภทยอ่ย
เจา้หนี้รายตวั รา้นปิต ิดงัแสดงไดด้งันี้ 

 

บญัชเีจา้หนี้การคา้ – รา้นปิต ิ

ปี รายการ หน้า 

บญัช ี

เดบติ เครดติ คงเหลอื 

เดอืน วนั 

25x1 

ม.ค.  
 

1 

 

สมุดรายวนัซือ้ 

 

ซ.1 

 

 

  

32,100 

 

- 

 

32,100 

 

- 

 16 สมุดรายวนัซือ้ ซ.1   10,700 - 42,800 - 

  

 เมือ่ถงึวนัสิน้เดอืนใหร้วมจ านวนเงนิในสมดุรายวนัซือ้ ซึง่ประกอบดว้ยจ านวนเงนิใน
ช่อง ซือ้สนิคา้ ภาษซีือ้ และบญัชเีจา้หนี้การคา้  หลงัจากนัน้ใหน้ ายอดรวมทีไ่ด ้ ผ่านไปบญัชี
แยกประเภทในแต่ละบญัช ี และเมือ่ผ่านบญัชเีสรจ็แลว้ ใหน้ าเลขทีบ่ญัชขีองบญัชแียกประเภท
นัน้มาใส่ใตย้อดรวมเพื่อเป็นการอา้งองิว่าไดม้กีารผ่านรายการแลว้  ดงัแสดงไดด้งันี้ 
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                                               สมุดรายวนัซือ้                                         หน้า...1...... 
ปี เลขที่

ใบส า
คญั 

ชื่อเจา้หนี้ เงื่อนไขการ
ช าระเงนิ 

หน้า 

 

เดบติ เครดติ 

เจา้หนี้
การคา้ 

เดอืน วนั ซือ้สนิคา้ ภาษซีือ้ 

25x1 

ม.ค. 
 

1 

 

009 

 

รา้นปิต ิ

 

2/10, n/30 

 

 

 

30,000 

 

- 

 

2,100 

 

- 

 

32,100 

 

- 

 3 103 รา้นมานะ 1/10, n/45  20,000 - 1,400 - 21,400 - 

 16 012 รา้นปิต ิ 2/15, n/60  10,000 - 700 - 10,700 - 

      60,000 - 4,200 - 64,200 - 

      (51)  (15)  (21)  

 

                                                            บญัชเีจา้หนี้การคา้                                          เลขที ่ 
21 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ม.ค. 31 สมดุรายวนัซือ้ ซ.1 64,200 
- 

 

                                                               บญัชซีือ้สนิคา้                                              
เลขที ่ 51 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 31 สมดุรายวนัซือ้ ซ.1 60,000 -       

 

                                                               บญัชภีาษซีือ้                                              เลขที ่ 
15 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 
31 สมดุรายวนัซือ้ ซ.1 4,200 -       

 



344 

 

บทท่ี 9 สมุดรายวนัเฉพาะ                                                                                                   สุริสา  จตัชุยั 

สมดุรายวนัขาย 

 สมดุรายวนัขาย เป็นสมดุรายวนัขัน้ต้นทีใ่ชบ้นัทกึรายการขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อ ใน
กรณทีีก่จิการมรีายการขายสนิคา้เป็นจ านวนมาก  การใชส้มดุรายวนัขายในการบนัทกึแทน
สมดุรายวนัทัว่ไป จะช่วยใหก้ารบนัทกึรายการท าไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็ 

 แบบฟอรม์ของสมดุรายวนัขาย มลีกัษณะคลา้ยกบัสมดุรายวนัซือ้ เพยีงแต่เปลีย่นจาก
การซือ้สนิคา้เป็นการขายสนิคา้ นอกจากนี้แบบฟอรม์ของสมดุรายวนัขายยงัขึน้อยู่กบัระบบการ
บนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืทีก่จิการใช ้ว่ากจิการใชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด หรอืระบบ
บนัทกึบญัชสีนิคา้แบบต่อเนื่อง หากกจิการใชร้ะบบบนัทกึบญัชสีนิคา้แบบต่อเนื่อง จะตอ้ง
บนัทกึตน้ทุนขายและสนิคา้คงเหลอืทุกครัง้ทีม่กีารขาย แบบฟอรม์สมดุรายวนัขายจะมชี่อง
ตน้ทุนขายและสนิคา้คงเหลอื เพิม่ขึน้มา ในทีน่ี้จะขออธบิายเฉพาะกรณีทีก่จิการใชร้ะบบบนัทกึ
บญัชสีนิคา้เมือ่สิน้งวด และเป็นกจิการทีจ่ดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ เท่านัน้ ดงัแสดงไดต้าม
แบบฟอรม์สมดุรายวนัขาย ต่อไปนี้ 
  

                                                         สมุดรายวนัขาย                                         หน้า......... 
ปี เลขที่

ใบส า
คญั 

ชื่อลกูหนี้ เงื่อนไขการ
ช าระเงนิ 

หน้า 

 

เครดติ เดบติ 

ลกูหนี้
การคา้ 

เดอืน วนั ขายสนิคา้ ภาษขีาย 

            

            

            

 

การอา้งองิรายการ สมดุรายวนัขายจะใชต้วัยอ่คอื “ข.” 
 การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัขายสามารถแสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่9.2 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 9.2 ต่อไปนี้เป็นรายการคา้เกีย่วกบัการขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อของรา้นใจดกีารคา้ 

25x1 

ม.ค. 6  ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อใหร้า้นนิยม จ านวน 15,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% เงือ่นไข 
2/10, n/30 ตามใบก ากบัภาษเีลขที ่100 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัขายแสดงไดด้งันี้ 
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                                                        สมุดรายวนัขาย                                         หน้า....1..... 
ปี เลขที่

ใบส า
คญั 

ชื่อลกูหนี้ เงื่อนไขการ
ช าระเงนิ 

หน้า 

 

เครดติ เดบติ 

ลกูหนี้
การคา้ 

เดอืน วนั ขายสนิคา้ ภาษขีาย 

25x1 

ม.ค. 
 

6 

 

100 

 

รา้นนิยม 

 

2/10, n/30 

 

 

 

15,000 

 

- 

 

1,050 

 

- 

 

16,050 

 

- 

 

 เมือ่บนัทกึรายการในสมดุรายวนัขายแลว้จะผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทยอ่ย
ลกูหนี้รายตวั รา้นนิยม ดงัแสดงไดด้งันี้ 

บญัชลีกูหนี้การคา้ – รา้นนิยม 

ปี รายการ หน้า 

บญัช ี

เดบติ เครดติ คงเหลอื 

เดอืน วนั 

25x1 

ม.ค.  
 

6 

 

สมุดรายวนัขาย 

 

ข.1 

 

16,050 

 

- 

   

16,050 

 

- 

 

ม.ค. 15  ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อใหร้า้นวเิศษ จ านวน 25,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% เงือ่นไข 
1/10, n/45  ตามใบก ากบัภาษเีลขที ่101 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัขายแสดงไดด้งันี้ 
                                                        สมุดรายวนัขาย                                         หน้า....1..... 

ปี เลขที่
ใบส า
คญั 

ชื่อลกูหนี้ เงื่อนไขการ
ช าระเงนิ 

หน้า 

 

เครดติ เดบติ 

ลกูหนี้
การคา้ 

เดอืน วนั ขายสนิคา้ ภาษขีาย 

25x1 

ม.ค. 
 

6 

 

100 

 

รา้นนิยม 

 

2/10, n/30 

 

 

 

15,000 

 

- 

 

1,050 

 

- 

 

16,050 

 

- 

 15 101 รา้นวเิศษ 1/10, n/45  25,000 - 1,750 - 26,750 - 

 

 เมือ่บนัทกึรายการในสมดุรายวนัขายแลว้จะผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทยอ่ย
ลกูหนี้รายตวั รา้นวเิศษ ดงัแสดงไดด้งันี้ 

บญัชลีกูหนี้การคา้ – รา้นวเิศษ 

ปี รายการ หน้า
บญัช ี

เดบติ เครดติ คงเหลอื 

เดอืน วนั 

25x1 

ม.ค.  
 

15 

 

สมุดรายวนัขาย 

 

ข.1 

 

26,750 

 

- 

   

26,750 

 

- 
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ม.ค. 26  ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อใหร้า้นนิยม จ านวน 35,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% เงือ่นไข 
2/10, n/30 ตามใบก ากบัภาษเีลขที ่102 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัขายแสดงไดด้งันี้ 
 

                                                        สมุดรายวนัขาย                                         หน้า....1..... 
ปี เลขที่

ใบส า
คญั 

ชื่อลกูหนี้ เงื่อนไขการ
ช าระเงนิ 

หน้า 

 

เครดติ เดบติ 

ลกูหนี้
การคา้ 

เดอืน วนั ขายสนิคา้ ภาษขีาย 

25x1 

ม.ค. 
 

6 

 

100 

 

รา้นนิยม 

 

2/10, n/30 

 

 

 

15,000 

 

- 

 

1,050 

 

- 

 

16,050 

 

- 

 15 101 รา้นวเิศษ 1/10, n/45  25,000 - 1,750 - 26,750 - 

 26 102 รา้นนิยม 2/10, /30  35,000 - 2,450 - 37,450 - 

 

 เมือ่บนัทกึรายการในสมดุรายวนัขายแลว้จะผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทยอ่ย
ลกูหนี้รายตวั รา้นวเิศษ ดงัแสดงไดด้งันี้ 
 

บญัชลีกูหนี้การคา้ – รา้นนิยม 

ปี รายการ หน้า 

บญัช ี

เดบติ เครดติ คงเหลอื 

เดอืน วนั 

25x1 

ม.ค.  
 

6 

 

สมุดรายวนัขาย 

 

ข.1 

 

16,050 

 

- 

   

16,050 

 

- 

 26 สมุดรายวนัขาย ข.1 37,450 -   53,500 - 

 

 เมือ่ถงึวนัสิน้เดอืนใหร้วมจ านวนเงนิในสมดุรายวนัขาย ซึง่ประกอบดว้ยจ านวนเงนิใน
ช่อง ขายสนิคา้ ภาษขีาย และบญัชลีกูหนี้  หลงัจากนัน้ใหน้ ายอดรวมทีไ่ด ้ ผ่านไปบญัชแียก
ประเภทในแต่ละบญัช ีและเมือ่ผ่านบญัชเีสรจ็แลว้ ใหน้ าเลขทีบ่ญัชขีองบญัชแียกประเภทนัน้มา
ใส่ใตย้อดรวมเพื่อเป็นการอา้งองิว่าไดม้กีารผ่านรายการแลว้  ดงัแสดงไดด้งันี้ 
 

 

 

 

 

 



347 

 

บทท่ี 9 สมุดรายวนัเฉพาะ                                                                                                   สุริสา  จตัชุยั 

                                                        สมุดรายวนัขาย                                         หน้า....1..... 
ปี เลขที่

ใบส า
คญั 

ชื่อลกูหนี้ เงื่อนไขการ
ช าระเงนิ 

หน้า 

 

เครดติ เดบติ 

ลกูหนี้
การคา้ 

เดอืน วนั ขายสนิคา้ ภาษขีาย 

25x1 

ม.ค. 
 

6 

 

100 

 

รา้นนิยม 

 

2/10, n/30 

 

 

 

15,000 

 

- 

 

1,050 

 

- 

 

16,050 

 

- 

 15 101 รา้นวเิศษ 1/10, n/45  25,000 - 1,750 - 26,750 - 

 26 102 รา้นนิยม 2/10, /30  35,000 - 2,450 - 37,450 - 

      75,000 - 5,250 - 80,250 - 

      (41)  (25)  (12)  

 

                                                           บญัชลีกูหนี้การคา้                                             
เลขที ่ 12 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 31 สมดุรายวนัขาย ข.1 80,250 -       

 

                                                                   บญัชขีายสนิคา้                                        เลขที ่ 
41 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

 
     ม.ค. 31 สมดุรายวนัขาย ข.1 75,000 - 

 

                                                                   บญัชภีาษขีาย                                         เลขที ่ 
25 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

 
     ม.ค. 31 สมดุรายวนัขาย ข.1 5,250 - 
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สมดุรายวนัรบัเงิน 

 สมดุรายวนัรบัเงนิเป็นสมดุรายวนัขัน้ตน้ทีใ่ชบ้นัทกึการรบัเงนิสดของกจิการทุกรายการ 
เช่น การรบัเงนิสดจากการขายสนิคา้ การรบัเงนิสดจากลกูหนี้ หรอืการรบัเงนิสดจากรายได้
อื่นๆ  สมดุรายวนัรบัเงนิจะช่วยใหก้จิการไดท้ราบว่ากจิการไดร้บัเงนิมาเป็นจ านวนเท่าใด โดย
ทุกรายการจะรวมไวใ้นสมดุเล่มเดยีว  ส่วนการจา่ยเงนิของกจิการ กจิการจะตอ้งใชส้มดุรายวนั
จา่ยเงนิเพื่อบนัทกึรายการจ่ายเงนิ  ควบคู่ไปกบัสมดุรายวนัรบัเงนิดว้ยเสมอ นอกจากนี้เพื่อ
เป็นการควบคุมภายในทีด่ ี เมือ่กจิการไดร้บัเงนิสด กจิการควรมกีารน าเงนิฝากธนาคารในทุก
สิน้วนั 

 แบบฟอรม์สมดุรายวนัรบัเงนิประกอบดว้ย ดา้นเดบติ และดา้นเครดติ ดา้นเดบติใช้
บนัทกึรบัเงนิสด และบนัทกึส่วนลดจา่ย ส่วนดา้นเครดติ ใชบ้นัทกึลกูหนี้ ขายสนิคา้ และภาษี
ขาย ส่วนช่องบญัชอีื่น ๆ ใชบ้นัทกึในกรณีทีก่ารรบัเงนินัน้ นอกเหนือจากการขายสนิคา้ และ
การรบัเงนิจากลกูหนี้ ดงัแสดงในแบบฟอรม์สมดุรายวนัรบัเงนิดงันี้ 
 

                                                                         สมดุรายวนัรบัเงนิ                                              หน้า......... 
วนั 

เดอืน 

ปี 

เลขที ่
ใบ 

ส าคญั 

รายการ เดบติ เครดติ 

เงนิ
สด 

ส่วน
ลด 

จ่าย 

ลกูหนี้การคา้ ขาย
สนิคา้ 

ภาษี
ขาย 

บญัชอีื่นๆ 

หน้า
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

ชือ่บญัช ี เลขที่
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

            

            

            

  

การอา้งองิรายการ สมดุรายวนัรบัเงนิจะใชต้วัยอ่คอื “รง.” 
ทัง้นี้แบบฟอรม์ของสมดุรายวนัรบัเงนิของแต่ละกจิการสามารถออกแบบขึน้ไดเ้องเพื่อ

ความเหมาะสมของกจิการโดยพจิารณาจากรายการทีเ่กดิขึน้บ่อยๆ ในกจิการ 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัรบัเงนิสามารถแสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่9.3 ต่อไปนี้ 
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ตวัอย่างท่ี 9.3 ต่อไปนี้เป็นรายการคา้เกีย่วกบัการรบัเงนิของรา้นกุหลาบการคา้ 

25x1 

ม.ค. 5   ขายสนิคา้ไดเ้งนิสด 8,560 บาท (ราคารวมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้) 
การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัรบัเงนิแสดงไดด้งันี้ 

 

                                                                         สมดุรายวนัรบัเงนิ                                              หน้า...1..... 
วนั 

เดอืน 

ปี 

เลขที ่
ใบ 

ส าคญั 

รายการ เดบติ เครดติ 

เงนิ
สด 

ส่วน
ลด 

จ่าย 

ลกูหนี้การคา้ ขาย
สนิคา้ 

ภาษี
ขาย 

บญัชอีื่นๆ 

หน้า
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

ชือ่บญัช ี เลขที่
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

25x1            

ม.ค.5  ขายสนิคา้ 8,560    8,000 560    

 

ม.ค. 15  รบัช าระหนี้จากลกูหนี้นายอุดรจ านวน 10,000 บาท ใหส้่วนลดลกูหนี้ 2% 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัรบัเงนิแสดงไดด้งันี้ 
                                                                         สมดุรายวนัรบัเงนิ                                              หน้า...1..... 
วนั 

เดอืน 

ปี 

เลขที ่
ใบ 

ส าคญั 

รายการ เดบติ เครดติ 

เงนิ
สด 

ส่วน
ลด 

จ่าย 

ลกูหนี้การคา้ ขาย
สนิคา้ 

ภาษี
ขาย 

บญัชอีื่นๆ 

หน้า
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

ชือ่บญัช ี เลขที่
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

25x1            

ม.ค.5  ขายสนิคา้ 8,560    8,000 560    

    15  รบัช าระหนี้ 9,800 200 √ 10,000      

 

เมือ่บนัทกึรายการในสมดุรายวนัรบัเงนิแลว้จะผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทย่อย
ลกูหนี้รายตวั รา้นนิยม ดงัแสดงไดด้งันี้ 

บญัชลีกูหนี้การคา้ – นายอุดร 

ปี รายการ หน้า 

บญัช ี

เดบติ เครดติ คงเหลอื 

เดอืน วนั 

25x1 

ม.ค.  
 

10 

 

สมุดรายวนัขาย 

 

ข.1 

 

10,000 

 

- 

   

10,000 

 

- 

 15 สมุดรายวนัรบัเงนิ รง.1   10,000 - 0 - 
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ม.ค.  20  ใหบ้รกิารซ่อมแซมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าไดร้บัเงนิสด 7,490 บาท (ราคารวมภาษมีลูค่าเพิม่
แลว้) 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัรบัเงนิแสดงไดด้งันี้ 
                                                                         สมดุรายวนัรบัเงนิ                                              หน้า...1..... 
วนั 

เดอืน 

ปี 

เลขที ่
ใบ 

ส าคญั 

รายการ เดบติ เครดติ 

เงนิ
สด 

ส่วน
ลด 

จ่าย 

ลกูหนี้การคา้ ขาย
สนิคา้ 

ภาษี
ขาย 

บญัชอีื่นๆ 

หน้า
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

ชือ่บญัช ี เลขที่
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

25x1            

ม.ค.5  ขายสนิคา้ 8,560    8,000 560    

    15  รบัช าระหนี้ 9,800 200 √ 10,000      

20  รบัคา่บรกิาร 7,490     490 รายไดค้่าซ่อม 41 7,000 

 

เมือ่บนัทกึรายการในสมดุรายวนัรบัเงนิแลว้จะผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท
รายไดค้่าซ่อม ดงัแสดงไดด้งันี้ 
                                                             บญัชรีายไดค้า่ซ่อม                                         เลขที ่  
41 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ม.ค. 20 สมดุรายวนัรบัเงนิ รง.1 7,000 - 

 

ม.ค.  29  รบัเงนิสดจากการขายสนิคา้ 5,350 บาท เป็นราคาสนิคา้ 5,000 บาท และ
ภาษมีลูค่าเพิม่ 350 บาท 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัรบัเงนิแสดงไดด้งันี้ 
                                                                         สมดุรายวนัรบัเงนิ                                              หน้า...1..... 
วนั 

เดอืน 

ปี 

เลข
ที ่
ใบ 

ส า 

คญั 

รายการ เดบติ เครดติ 

เงนิสด ส่วน
ลด 

จ่าย 

ลกูหนี้การคา้ ขาย
สนิคา้ 

ภาษี
ขาย 

บญัชอีื่นๆ 

หน้า
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

ชือ่บญัช ี เลข
ที่

บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

25x1            

ม.ค.5  ขายสนิคา้ 8,560    8,000 560    

    15  รบัช าระหนี้ 9,800 200 √ 10,000      

20  รบัคา่บรกิาร 7,490     490 รายไดค้่าซ่อม 41 7,000 

29  ขายสนิคา้ 5,350    5,000 350    
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เมือ่ถงึวนัสิน้เดอืนใหร้วมจ านวนเงนิในสมดุรายวนัรบัเงนิ ซึง่ประกอบดว้ยจ านวนเงนิ
ในช่อง เงนิสด ส่วนลดจา่ย ลกูหนี้ ขายสนิคา้ และภาษขีาย  หลงัจากนัน้ใหน้ ายอดรวมทีไ่ด ้
ผ่านไปบญัชแียกประเภทในแต่ละบญัช ี และเมือ่ผ่านบญัชเีสรจ็แลว้ ใหน้ าเลขทีบ่ญัชขีองบญัชี
แยกประเภทนัน้มาใส่ใตย้อดรวมเพื่อเป็นการอ้างองิว่าไดม้กีารผ่านรายการแลว้  ดงัแสดงได้
ดงันี้ 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัรบัเงนิแสดงไดด้งันี้ 
                                                                         สมดุรายวนัรบัเงนิ                                              หน้า...1..... 
วนั 

เดอืน 

ปี 

เลข
ที ่
ใบ 

ส า 

คญั 

รายการ เดบติ เครดติ 

เงนิสด ส่วน
ลด 

จ่าย 

ลกูหนี้การคา้ ขาย
สนิคา้ 

ภาษี
ขาย 

บญัชอีื่นๆ 

หน้า
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

ชือ่บญัช ี เลข
ที่

บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

25x1            

ม.ค.5  ขายสนิคา้ 8,560    8,000 560    

    15  รบัช าระหนี้ 9,800 200 √ 10,000      

20  รบัคา่บรกิาร 7,490     490 รายไดค้่าซ่อม 41 7,000 

29  ขายสนิคา้ 5,350    5,000 350    

   31,250 200  10,000 13,000 1,400   7,000 

   (11) (43)  (12) (41) (25)    

 

                                                               บญัชเีงนิสด                                               เลขที ่  
11 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 31 สมดุรายวนัรบัเงนิ รง.1 31,250 -       

                               
                                                        บญัชสีว่นลดจ่าย                                           เลขที ่  43 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 31 สมดุรายวนัรบัเงนิ รง.1 200 -       
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                                                       บญัชลีกูหนี้การคา้                                         เลขที ่  12 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ม.ค. 31 สมดุรายวนัขาย ข.1 10,000 - ม.ค. 31 สมดุรายวนัรบัเงนิ รง.1 10,000 - 

 

                                                       บญัชขีายสนิคา้                                             เลขที ่  41 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ม.ค. 31 สมดุรายวนัรบัเงนิ รง.1 13,000 - 

 

                                                         บญัชภีาษขีาย                                            เลขที ่  25 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ม.ค. 31 สมดุรายวนัรบัเงนิ รง.1 1,400 - 

 

 

สมดุรายวนัจ่ายเงิน 

 สมุดรายวนัจ่ายเงนิเป็นสมุดรายวนัขัน้ต้นที่ใช้บนัทึกการจ่ายเงนิสดของกิจการทุก
รายการ โดยกจิการจะใชค้วบคู่ไปกบัสมดุรายวนัรบัเงนิเสมอ   
 แบบฟอร์มสมุดรายวันจ่ายเงินจะคล้ายกับสมุดรายวนัรบัเงนิ เพียงแต่เปลี่ยนจาก
ดา้นรบัเงนิเป็นดา้นจ่ายเงนิ ซึง่ประกอบดว้ย ช่องเครดติบญัชเีงนิสด และบญัชสี่วนลดรบั ช่อง
เดบิตบัญชีเจ้าหนี้  บัญชีซื้อสินค้า บัญชีภาษีซื้อ และช่องเดบิตบัญชีอื่น ๆ  ดังแสด งใน
แบบฟอรม์สมดุรายวนัจา่ยเงนิดงันี้ 
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                                                                         สมดุรายวนัจ่ายเงนิ                                          หน้า......... 
วนั 

เดอืน 

ปี 

เลขที ่
ใบ 

ส าคญั 

รายการ เครดติ เดบติ 

เงนิสด ส่วนลด 

รบั 

เจา้หนี้การคา้ ซื้อ
สนิคา้ 

ภาษซีื้อ บญัชอีื่นๆ 

หน้า
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

ชือ่
บญัช ี

เลขที่
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

            

            

            

 

การอา้งองิรายการ สมดุรายวนัรบัเงนิจะใชต้วัยอ่คอื “จง.” 
ทัง้นี้แบบฟอรม์ของสมดุรายวนัจา่ยเงนิของแต่ละกจิการสามารถออกแบบขึน้ไดเ้องเพื่อ

ความเหมาะสมของกจิการเช่นเดยีวกนักบัสมดุรายวนัจ่ายเงนิ 

 การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัจ่ายเงนิสามารถแสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่9.4 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 9.4 ต่อไปนี้เป็นรายการคา้เกีย่วกบัการจา่ยเงนิของรา้นดอกสม้การคา้ 

25x1 

ม.ค.  6  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิสด จ านวน 20,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัจ่ายเงนิแสดงไดด้งันี้ 
                                                                         สมดุรายวนัจ่ายเงนิ                                          หน้า.....1.... 

วนั 

เดอืน 

ปี 

เลขที ่
ใบ 

ส าคญั 

รายการ เครดติ เดบติ 

เงนิสด ส่วน
ลด 

รบั 

เจา้หนี้การคา้ ซื้อ
สนิคา้ 

ภาษี
ซื้อ 

บญัชอีื่นๆ 

หน้า
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

ชือ่
บญัช ี

เลขที่
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

25x1            

ม.ค.6  ซื้อสนิคา้ 21,400    20,000 1,400    

 

ม.ค. 18  จา่ยช าระหนี้เจา้หนี้ นายอรณุ 5,000 บาท ไดร้บัส่วนลด 100 บาท 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัจ่ายเงนิแสดงไดด้งันี้ 
                                                                         สมดุรายวนัจ่ายเงนิ                                          หน้า...1...... 

วนั 

เดอืน 

ปี 

เลขที ่
ใบ 

ส าคญั 

รายการ เครดติ เดบติ 

เงนิสด ส่วน
ลด 

รบั 

เจา้หนี้การคา้ ซื้อ
สนิคา้ 

ภาษี
ซื้อ 

บญัชอีื่นๆ 

หน้า
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

ชือ่
บญัช ี

เลข
ที่

บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

25x1            

ม.ค.6  ซื้อสนิคา้ 21,400    20,000 1,400    

18  จ่ายช าระหนี้ 4,900 100 √ 5,000      
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เมือ่บนัทกึรายการในสมดุรายวนัจ่ายเงนิแลว้จะผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท
ยอ่ยเจา้หนี้รายตวั รา้นอรณุ ดงัแสดงไดด้งันี้ 

บญัชเีจา้หนี้การคา้ – รา้นอรณุ 

ปี รายการ หน้า 

บญัช ี

เดบติ เครดติ คงเหลอื 

เดอืน วนั 

25x1 

ม.ค.  
 

10 

 

สมุดรายวนัซือ้ 

 

ซ.1 

   

5,000 

 

- 

 

5,000 

 

- 

 18 สมุดรายวนัจ่ายเงนิ จง.1 5,000 -   0 - 

 

ม.ค. 24  จา่ยค่าแรง จ านวน 1,500 บาท 

การบนัทกึรายการในสมดุรายวนัจ่ายเงนิแสดงไดด้งันี้ 
                                                                         สมดุรายวนัจ่ายเงนิ                                          หน้า.....1.... 

วนั 

เดอืน 

ปี 

เลขที ่
ใบ 

ส าคญั 

รายการ เครดติ เดบติ 

เงนิสด ส่วน
ลด 

รบั 

เจา้หนี้การคา้ ซื้อ
สนิคา้ 

ภาษี
ซื้อ 

บญัชอีื่นๆ 

หน้า
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

ชือ่
บญัช ี

เลข
ที่

บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

25x1            

ม.ค.6  ซื้อสนิคา้ 21,400    20,000 1,400    

18  จ่ายช าระหนี้ 4,900 100 √ 5,000      

24  จ่ายค่าแรง 1,500      ค่าแรง 58 1,500 

 

เมือ่บนัทกึรายการในสมดุรายวนัจ่ายเงนิแลว้จะผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภท
ค่าแรง ดงัแสดงไดด้งันี้ 
                                                         บญัชคี่าแรง                                               เลขที ่  58 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 24 สมดุรายวนัจา่ยเงนิ จง.1 1,500 -       

 

เมือ่ถงึวนัสิน้เดอืนใหร้วมจ านวนเงนิในสมดุรายวนัจา่ยเงนิ ซึง่ประกอบดว้ยจ านวนเงนิ
ในช่อง เงนิสด ส่วนลดรบั เจา้หนี้ ซือ้สนิคา้ และภาษซีือ้  หลงัจากนัน้ใหน้ ายอดรวมทีไ่ด ้ผ่าน
ไปบญัชแียกประเภทในแต่ละบญัช ี และเมือ่ผ่านบญัชเีสรจ็แลว้ ใหน้ าเลขทีบ่ญัชขีองบญัชแียก
ประเภทนัน้มาใส่ใตย้อดรวมเพื่อเป็นการอ้างองิว่าไดม้กีารผ่านรายการแลว้  ดงัแสดงไดด้งันี้ 
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                                                                         สมดุรายวนัจ่ายเงนิ                                          หน้า....1..... 
วนั 

เดอืน 

ปี 

เลขที ่
ใบ 

ส าคญั 

รายการ เครดติ เดบติ 

เงนิสด ส่วน
ลด 

รบั 

เจา้หนี้การคา้ ซื้อ
สนิคา้ 

ภาษี
ซื้อ 

บญัชอีื่นๆ 

หน้า
บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

ชือ่
บญัช ี

เลข
ที่

บญัช ี

จ านวน
เงนิ 

25x1            

ม.ค.6  ซื้อสนิคา้ 21,400    20,000 1,400    

18  จ่ายช าระหนี้ 4,900 100 √ 5,000      

24  จ่ายค่าแรง 1,500      ค่าแรง 58 1,500 

   27,800 100  5,000 20,000 1,400   1,500 

   (11) (54)  (21) (51) (14)    

 

                                                         บญัชเีงนิสด                                               เลขที ่  11 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ม.ค. 31 สมดุรายวนัจา่ยเงนิ จง.1 27,800 - 

 

                                                         บญัชสีว่นลดรบั                                          เลขที ่  54 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ม.ค. 31 สมดุรายวนัจา่ยเงนิ จง.1 100 - 

 

                                                        บญัชเีจา้หนี้การคา้                                       เลขที ่  21 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ม.ค. 31 สมดุรายวนัจา่ยเงนิ จง.1 5,000 - ม.ค. 31 สมดุรายวนัซือ้ ซ.1 5,000 - 
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                                                      บญัชซีือ้สนิคา้                                                เลขที ่ 51 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 31 สมดุรายวนัจา่ยเงนิ จง.1 20,000 -       

 

                                                       บญัชภีาษซีือ้                                                เลขที ่ 14  

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 31 สมดุรายวนัจา่ยเงนิ จง.1 1,400 -       

 

 

สมดุเงินสด 

 สมดุเงนิสด เป็นสมดุรายวนัขัน้ต้นทีใ่ชบ้นัทกึการรบัและจา่ยเงนิสดทุกรายการ รวมถงึ
บนัทกึรายการเงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้และลดลง โดยมกัจะใชใ้นกจิการทีม่ขีนาดเลก็ทีม่รีายการ
รบัและจา่ยเงนิไมม่าก  ซึง่หากกจิการใชส้มดุเงนิสดแลว้ กไ็มต่อ้งม ีสมดุรายวนัรบัเงนิ และสมดุ
รายวนัจ่ายเงนิอกี 

 สมดุเงนิสดนอกจากจะเป็นสมุดรายวนัขัน้ตน้แลว้ ยงัใชเ้ป็นสมดุบญัชแียกประเภทเงนิ
สดและเงนิฝากธนาคารดว้ย 

 แบบฟอรม์ของสมดุเงนิสด สามารถจดัท าไดห้ลายรปูแบบขึน้อยูก่บัแต่ละกจิการ ในทีน่ี้
จะกล่าวถงึ แบบฟอรม์ของสมดุเงนิสดทีแ่บ่งเป็น 2 ดา้น คอื ดา้นซา้ยหรอืดา้นเดบติ และ
ดา้นขวาหรอืดา้นเครดติ และใชบ้นัทกึทัง้เงนิสดและเงนิฝากธนาคารในเล่มเดยีวกนั  ดงัแสดง
ไดต้ามแบบฟอรม์ของสมดุเงนิสด ดงัต่อไปนี้ 
                                                                                      สมดุเงินสด                                                                 หน้า.......... 

วนั 
เดือน 

ปี 

เลขท่ี 

ใบ 

ส าคญั 

รายการ หน้า
หรือ
เลขท่ี
บญัชี 

เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร 

วนั 
เดือน

ปี 

เลขท่ี 

ใบ 

ส าคญั 

รายการ หน้า
หรือ
เลขท่ี
บญัชี 

เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร 
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เมือ่เกดิรายการรบัเงนิสดหรอืเงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้จะบนัทกึ เงนิสดและเงนิฝาก
ธนาคารเพิม่ขึน้ดา้นเดบติในสมดุเงนิสด  ส่วนดา้นเครดติจะบนัทกึไปทีบ่ญัชแียกประเภทที่
เกีย่วขอ้งกบัการรบัเงนิทนัทใีนวนัทีเ่กดิรายการ  ในทางกลบักนั หากเกดิรายการจ่ายเงนิสด
หรอืเงนิฝากธนาคารลดลงจะบนัทกึเงนิสดหรอืเงนิฝากธนาคารดา้นเครดติ ส่วนดา้นเดบติจะ
บนัทกึไปทีบ่ญัชแียกประเภททีเ่กีย่วขอ้งกบัจา่ยเงนิทนัท ีเช่นเดยีวกนักบัการรบัเงนิ 

 การบนัทกึรายการในสมดุเงนิสดสามารถแสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่ 9.5 ต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 9.5 ต่อไปนี้เป็นรายการคา้เกีย่วกบัการรบัเงนิและจ่ายเงนิของรา้นมะลกิารคา้ 

25x1 

ม.ค. 1  มยีอดคงเหลอืของบญัชต่ีาง ๆ ยกมาดงัต่อไปนี้ 
 เงนิสด   50,000  บาท เงนิฝากธนาคาร  90,000 บาท 

 ลกูหนี้ – นายธนชาต ิ   20,000  บาท เจา้หนี้ – นายนคร 15,000 บาท 

      2  ขายสนิคา้ไดเ้งนิสด 15,000 บาท 

      5  จ่ายเงนิสดเป็นค่าไฟฟ้า 1,800 บาท 

      8  ถอนเงนิจากธนาคารมาใชใ้นกจิการ 20,000 บาท 

     10  จา่ยเชค็เพื่อซือ้สนิคา้ 30,000 บาท 

     15  รบัช าระหน้ีจากนายธนชาต ิจ านวน 20,000 บาท ใหส้่วนลด 1,000 บาท 

     19  จา่ยช าระหน้ีนายนครเป็นเงนิสด 15,000 บาท ไดร้บัส่วนลด 2% 

     22  น าเงนิสดไปฝากธนาคาร 19,000 บาท 

     28  ขายสนิคา้ไดเ้งนิสด 5,000 บาท และน าเงนิฝากธนาคารทนัท ี
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                                                                                                                     สมดุเงินสด                                                                           หน้า.....1..... 
วนั 

เดือน 

ปี 

เลขท่ี 

ใบ 

ส าคญั 

รายการ หน้า
หรอื
เลขท่ี
บญัชี 

เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร 

วนั 
เดือน

ปี 

เลขท่ี 

ใบ 

ส าคญั 

รายการ หน้า
หรอื
เลขท่ี
บญัชี 

เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร 

25x1      25x1      

ม.ค. 1  ยอดยกมา √ 50,000 90,000 ม.ค. 
5 

 

 

 

จ่ายค่าไฟฟ้า 

 

55 

 

1,800 

 

2  ขายสนิคา้ 41 15,000  8  ถอนเงนิจากธนาคาร C  20,000 

8  รบัเงนิสดจากธนาคาร C 20,000  10  จ่ายเชค็ซือ้สนิคา้ 51  30,000 

15  รบัช าระหนี้ รว.4 19,000  19  จ่ายช าระหนี้ รว.4 14,700  

22  น าเงนิสดฝากธนาคาร C  19,000 22  น าเงนิสดฝากธนาคาร C 19,000  

28  ขายสนิคา้ 41  5,000 31  ยอดยกไป √ 68,500 64,000 

    104,000 114,000     104,000 114,000 

 ก.พ.1  ยอดยกมา √ 68,500 64,000       
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รายการวนัที ่8 มกราคม ถอนเงนิสดจากธนาคารมาใชใ้นกจิการ จะบนัทกึสมุดเงนิสด
ทัง้สองด้าน คอื ด้านเดบติบนัทกึที่ช่องเงนิสด ส่วนด้านเครดติบนัทกึที่ช่องเงนิฝากธนาคาร 
โดยรายการนี้ไม่ต้องผ่านรายการไปบญัชแียกประเภทเพราะมกีารบนัทกึทัง้ดา้นเดบติและดา้น
เครดติในสมุดเงนิสดแลว้ ในช่องหน้าหรอืเลขทีบ่ญัชจีงึใส่ตวัอกัษร “C” (Contra)   (ผกาพรรณ  
พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2554 : 6-17)    ในทางกลบักนัรายการวนัที ่22  มกราคม น าเงนิสด
ไปฝากธนาคาร จะบนัทกึรายการในสมดุเงนิสดทัง้สองดา้นเช่นเดยีวกนั โดย ดา้นเดบติบนัทกึที่
ช่องเงนิฝากธนาคาร ส่วนดา้นเครดติบนัทกึทีช่่องเงนิสด  

รายการวนัที ่ 15 มกราคม รบัช าระหน้ีจากลกูหนี้และใหส้่วนลดลกูหนี้ ดงันัน้จะตอ้ง
บนัทกึบญัชสี่วนลดจ่าย แต่เนื่องจากในแบบฟอรม์ของสมดุเงนิสดไม่มชี่องบญัชสี่วนลดจา่ยให้
บนัทกึ จงึตอ้งไปบนัทกึในสมดุรายวนัทัว่ไปดว้ย ดงันี้ 
                                              สมดุรายวนัทัว่ไป                                       หน้า 4 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ม.ค. 15 สมดุเงนิสด งส.1 19,000 -   

  ส่วนลดจา่ย 43 1,000 -   

       ลกูหนี้การคา้ 12   20,000 - 

  รบัช าระหน้ีจากลกูหนี้ใหส้่วนลด      

 

 รายการวนัที ่ 19 มกราคม จา่ยช าระหนี้เจา้หนี้และไดร้บัส่วนลด ดงันัน้จะตอ้งบนัทกึ
บญัชสี่วนลดรบั แต่เนื่องจากในแบบฟอรม์ของสมุดเงนิสดไมม่ชี่องบญัชสี่วนลดรบัใหบ้นัทกึ จงึ
ตอ้งไปบนัทกึในสมดุรายวนัทัว่ไปดว้ย ดงันี้ 
                                              สมดุรายวนัทัว่ไป                                       หน้า 4 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ม.ค. 19 เจา้หนี้การคา้ 21 15,000 -   

 ¤     สมดุเงนิสด งส.1   14,700 - 

 ¤     ส่วนลดรบั 54   300 - 

  จา่ยช าระหนี้ไดส้่วนลด 2%      
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 ส าหรบัรายการอื่นทีเ่หลอืเมื่อบนัทกึในสมดุเงนิสดแลว้ จะตอ้งผ่านรายการไปบญัชแียก
ประเภททีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันี้   
                                                        บญัชลีกูหนี้การคา้                                         เลขที ่ 12  

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ม.ค. 1 ยอดยกมา √ 20,000 - ม.ค. 15 สมดุเงนิสด  รว.4 19,000 - 

        ส่วนลดจา่ย รว.4 1,000 - 

 

                                                       บญัชเีจา้หนี้การคา้                                         เลขที ่ 21  

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ม.ค. 19 สมดุเงนิสด รว.4 14,700 - ม.ค. 1 ยอดยกมา √ 15,000 - 

  ส่วนลดรบั รว.4 300 -       

 

                                                        บญัชขีายสนิคา้                                             เลขที ่ 41  

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ม.ค. 2 สมดุเงนิสด งส.1 15,000 - 

       28 สมดุเงนิสด งส.1 5,000 - 

            

                                                       บญัชสีว่นลดจ่าย                                            เลขที ่ 43  

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 15 ลูกหนี้ รว.4 1,000 -       
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                                                          บญัชซีือ้สนิคา้                                            เลขที ่ 51  

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 10 สมดุเงนิสด งส.1 30,000 -       

 

                                                        บญัชสีว่นลดรบั                                            เลขที ่ 54  

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ม.ค. 19 เจา้หนี้ รว.4 300 - 

 

                                                         บญัชคี่าไฟฟ้า                                            เลขที ่ 55  

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 5 สมดุเงนิสด งส.1 1,800 -       

 

 

บทสรปุ 

 สมุดรายวนัเฉพาะ เป็นสมุดรายวนัขัน้ต้นที่ใช้บนัทกึรายการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตามแต่ละประเภทของสมุดรายวนัเฉพาะนัน้ ๆ ซึง่ไดแ้ก่ สมุดรายวนัซือ้ (Purchases journal) 

ใชบ้นัทกึรายการซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ   สมดุรายวนัขาย (Sales Journal) ใชบ้นัทกึรายการขาย
สนิคา้เป็นเงนิเชื่อ   สมุดรายวนัรบัเงนิ (Cash receipts journal) ใชบ้นัทกึรายการรบัเงนิ  สมุด
รายวนัจ่ายเงนิ (Cash payments journal) ใชบ้นัทกึรายการจ่ายเงนิ  และ สมุดเงนิสด (Cash 

book) ใชบ้นัทกึรายการรบัเงนิและจ่ายเงนิ 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. บรษิทั ดาวเทยีม จ ากดั เป็นกจิการจดทะเบยีนในระบบภาษมีลูค่าเพิม่ มรีายการที่
เกีย่วกบัการขาย ดงันี้ 
25x1 

ม.ค.  1  ขายสนิคา้ใหน้ายแดง มลูค่าสนิคา้ 6,000 บาท เงือ่นไข 2/10, n/30 ใบก ากบัภาษี
เลขที ่101 

 3  ขายสนิคา้ใหน้ายเขยีว มลูค่าสนิคา้ 18,000 บาท เงือ่นไข 1/10, n/30 ใบก ากบัภาษี
เลขที ่102 

5  ขายสนิคา้ใหน้ายด า มลูค่าสนิคา้ 15,000 บาท เงือ่นไข 3/10, n/30 ใบก ากบัภาษี
เลขที ่103 

15  ขายสนิคา้ใหน้ายแดง มลูค่าสนิคา้ 22,000 บาท เงือ่นไข 2/10, n/30 ใบก ากบัภาษี
เลขที ่104 

23  ขายสนิคา้ใหน้ายเขยีว มลูค่าสนิคา้ 9,000 บาท เงือ่นไข 1/10, n/30 ใบก ากบัภาษี
เลขที ่105 

25  ขายสนิคา้ใหน้ายด าเป็นเงนิสด มลูค่าสนิคา้ 10,000 บาท ใบก ากบัภาษเีลขที ่106 

 

ให้ท า  1. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัขาย 

 2. ผ่านรายการไปยงัสมดุบญัชแียกประเภทยอ่ยและบญัชแียกประเภททัว่ไป 

 

ข้อ 2. บรษิทั กรงุเทพ จ ากดั เป็นกจิการจดทะเบยีนในระบบภาษมีลูค่าเพิม่ มรีายการที่
เกีย่วกบัการซือ้ ดงันี้ 
25x1 

ม.ค.  1  ซือ้สนิคา้จากรา้นกุหลาบ มลูค่าสนิคา้ 8,000 บาท เงือ่นไข 2/10, n/30 ใบก ากบั
ภาษเีลขที ่112 

6  ซือ้สนิคา้จากรา้นทวิลปิ มลูค่าสนิคา้ 18,000 บาท เงื่อนไข 1/10, n/30 ใบก ากบัภาษี
เลขที ่234 

12  ซือ้สนิคา้จากรา้นทานตะวนั มลูค่าสนิคา้ 25,000 บาท เงือ่นไข 4/10, n/60 

ใบก ากบัภาษเีลขที ่345 

16  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิสดจากรา้นทวิลปิมลูค่าสนิคา้ 18,000 บาทใบก ากบัภาษเีลขที ่
446 
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26  ซือ้สนิคา้จากรา้นทวิลปิ มลูค่าสนิคา้ 21,000 บาท เงือ่นไข 1/10, n/30 ใบก ากบั
ภาษเีลขที ่245 

31  ซือ้สนิคา้จากรา้นกุหลาบ มลูค่าสนิคา้ 4,000 บาท เงือ่นไข 2/10, n/30 ใบก ากบั
ภาษเีลขที ่135 

 

ให้ท า  1. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัซือ้ 

 2. ผ่านรายการไปยงัสมดุบญัชแียกประเภทยอ่ยและบญัชแียกประเภททัว่ไป 

 

ข้อ 3. บรษิทั กรงุเทพ จ ากดั เป็นกจิการจดทะเบยีนในระบบภาษมีลูค่าเพิม่ ขายและรบัซ่อม
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า มรีายการทีเ่กีย่วกบัการรบัเงนิ ดงัน้ี 

25x1 

ม.ค.  1  ขายสนิคา้เป็นเงนิสด มลูค่าสนิคา้ 7,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ตามใบส าคญัรบั
เงนิเลขที ่001 

 6  รบัช าระหนี้จากลกูหนี้-นายสมจติร จ านวน 10,000 บาท ใหส้่วนลด 200 บาท ตาม
ใบส าคญัรบัเงนิเลขที ่002 

 12 ขายสนิคา้เป็นเงนิสด มลูค่าสนิคา้ 9,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ตามใบส าคญัรบั
เงนิเลขที ่003 

 16 รบัรายไดจ้ากใหบ้รกิารซ่อม มลูค่า 4,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ตามใบส าคญั
รบัเงนิเลขที ่004 

 20 พนกังานทีกู่ย้มืเงนิไปน าเงนิมาช าระจ านวน 8,000 บาท ตามใบส าคญัรบัเงนิเลขที ่
005 

 

ให้ท า  1. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัรบัเงนิ 

 2. ผ่านรายการไปยงัสมดุบญัชแียกประเภทยอ่ยและบญัชแียกประเภททัว่ไป 

 

ข้อ 5. บรษิทั หนองคาย จ ากดั เป็นกจิการจดทะเบยีนในระบบภาษมีลูค่าเพิม่ ขายและรบัซ่อม
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า มรีายการทีเ่กีย่วกบัการจ่ายเงนิ ดงันี้ 
25x1 

ม.ค.  1  มยีอดคงเหลอืของบญัชต่ีาง ๆ ยกมาดงัต่อไปนี้ 
 เงนิสด   40,000  บาท เงนิฝากธนาคาร  80,000 บาท 

 ลกูหนี้ – นายสมควร     15,000  บาท เจา้หนี้ – นายพรเทพ 25,000 บาท 
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      4  ขายสนิคา้ไดเ้งนิสด 25,000 บาท 

      7  จ่ายเงนิสดเป็นค่าไฟฟ้า 1,500 บาท 

     10  ถอนเงนิจากธนาคารมาใชใ้นกจิการ 10,000 บาท 

     12  จา่ยเชค็เพื่อซือ้สนิคา้ 20,000 บาท 

     17  รบัช าระหน้ีจากนายสมควร จ านวน 15,000 บาท ใหส้่วนลด 1,000 บาท 

     21  จา่ยช าระหน้ีนายพรเทพเป็นเงนิสด 25,000 บาท ไดร้บัส่วนลด 2% 

     24  น าเงนิสดไปฝากธนาคาร 5,000 บาท 

     30  ขายสนิคา้ไดเ้งนิสด 8,000 บาท และน าเงนิฝากธนาคารทนัท ี

 

ให้ท า  1. บนัทกึรายการในสมดุเงนิสด 

 2. ผ่านรายการไปยงัสมดุบญัชแียกประเภทยอ่ยและบญัชแียกประเภททัว่ไป 

 

ข้อ 6. บรษิทั จตุัชยั จ ากดั เป็นกจิการจดทะเบยีนในระบบภาษมีลูค่าเพิ่ม  มบีญัชแียกประเภท
ลกูหนี้และเจา้หนี้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x0 ดงันี้ 
  ลกูหนี้คงเหลอื   25,000 บาท  ประกอบดว้ย 

  ลกูหนี้ – นายศรราม  10,000 บาท 

  ลกูหนี้ – นายสมชาย  15,000 บาท 

 เจา้หนี้คงเหลอื  30,000 บาท ประกอบดว้ย 

  เจา้หนี้ – รา้นพอเพยีง  18,000 บาท 

  เจา้หนี้ – รา้นพอใจ  12,000 บาท 

รายการคา้ในระหว่างเดอืนมกราคม 25x1 มดีงัต่อไปนี้   
25x1 

ม.ค.  1  ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อใหน้ายศรราม 5,000 บาท เงือ่นไขการช าระเงนิ 2/10, n/30 

ใบก ากบัภาษเีลขที ่ 101 

 4  รบัช าระหนี้จากนายสมชายเป็นเงนิสด จ านวน 10,000 บาท ใหส้่วนลด 300 บาท 
ออกใบเสรจ็รบัเงนิเลขที ่201 

 7  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิสดมลูค่า 8,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบั
ภาษเีลขที ่455 

 10  ขายสนิคา้เป็นเงนิสดมลูค่า 30,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ออกใบเสรจ็รบัเงนิ/
ใบก ากบัภาษเีลขที ่401 

 13  จา่ยค่าขนส่งออกเป็นเงนิสด 500 บาท  
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 15  จา่ยช าระหนี้เจา้หนี้รา้นพอใจ 5,000 บาท ไดร้บัส่วนลด 200 บาท 

 21  ขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อใหน้ายสมชาย 25,000 บาท เงือ่นไขการช าระเงนิ 1/10, 
n/30 ใบก ากบัภาษเีลขที ่ 102 

 24  ซือ้สนิคา้เป็นเชื่อจากรา้นพอเพยีง มลูค่า 9,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ใบก ากบั
สนิคา้/ใบกบัภาษ ีเลขที ่501 เงือ่นไขการช าระเงนิ 2/25,n/45 

 26  รบัรายไดจ้ากใหบ้รกิาร มลูค่า 3,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  

 27  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิสดมลูค่า 2,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบั
ภาษเีลขที ่556 

 29  ซือ้สนิคา้เป็นเชื่อจากรา้นพอใจ มลูค่า 11,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ใบก ากบั
สนิคา้/ใบกบัภาษ ีเลขที ่601 เงือ่นไขการช าระเงนิ 2/25,n/45 

 31 ซือ้อุปกรณ์ส านกังานเป็นเงนิเชื่อมลูค่า 20,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ใบก ากบั
สนิคา้/ใบกบัภาษ ีเลขที ่151 

 

ให้ท า  1. บนัทกึรายการในสมดุรายวนัขาย สมดุรายวนัซือ้ สมุดรายวนัรบัเงนิ สมดุรายวนั
จา่ยเงนิ และสมุดรายวนัทัว่ไป 

 2. ผ่านรายการไปยงัสมดุบญัชแียกประเภทยอ่ยและบญัชแียกประเภททัว่ไป 
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เอกสารอ้างอิง 

 

ผกาพรรณ  พรหมสาขา ณ สกลนคร. (2554). การบญัชี 1. พมิพค์รัง้ที ่5. กรงุเทพฯ :   
            เสมาสาสน์. 
วฒันา ศวิะเกือ้, ดุษฏ ีสงวนชาต,ิ และนันทพร พทิยะ. (2556). การบญัชีขัน้ต้น. พมิพค์รัง้ที ่7 

            กรงุเทพฯ : ว.ีพริน้ท(์1991).  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  10 

ระบบใบส าคญั 

 

หวัข้อเน้ือหาประจ าบท  

1.  ลกัษณะของระบบใบส าคญั 

2.  กระบวนการของระบบใบส าคญั 

3.  การบนัทกึในทะเบยีนใบส าคญั 

4.  การบนัทกึในทะเบยีนเชค็จา่ย 

5.  การจดัท าใบส าคญัในกรณต่ีาง ๆ 

6.  การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

7.  การบนัทกึรายการในทะเบยีนใบส าคญัและทะเบยีนเชค็จา่ย 

8.  บทสรปุ 

9.  แบบฝึกหดั 

  

วตัถปุระสงค ์เชิงพฤติกรรม 

1.  ผูเ้รยีนสามารถอธบิายกระบวนการของระบบใบส าคญัได ้

2.  ผูเ้รยีนสามารถบนัทกึรายการในทะเบยีนใบส าคญัได้ 
3.  ผูเ้รยีนสามารถบนัทกึรายการในทะเบยีนเชค็จ่ายได ้

4.  ผูเ้รยีนสามารถบนัทกึรายการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในระบบใบส าคญัได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1.  การบรรยายเนื้อหา 

2.  ถามตอบในชัน้เรยีน 

3.  การคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์กีย่วกบัรปูแบบของใบส าคญั
จา่ย 

4.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน  

1.  เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง ระบบใบส าคญั 
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2.  ชุดการสอน PowerPoint  

3.  แหล่งขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

4.  แหล่งความรูจ้ากวารสารและหนงัสอืพมิพต่์าง ๆ 

 

การวดัผลและการประเมินผล  

1.  สงัเกตความสนใจขณะฟงับรรยายและการตอบค าถาม 

2.  สงัเกตจากการท าแบบฝึกหดัในชัน้เรยีน  
3.  สงัเกตจากพฤตกิรรมความสนใจ และการรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน 

4.  ประเมนิผลจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทท่ี  10  
ระบบใบส าคญั 

 

 สิง่ส าคญัประการหนึ่งของกิจการในการด าเนินธุรกิจคือการควบคุมการรบัและการ
จ่ายเงนิของกจิการ เพื่อให้มคีวามเหมาะสม เนื่องจากหากเงนิสดทีร่บัมาน้อยกว่าเงนิสดทีจ่่าย
ไป กจิการกจ็ะประสบปญัหาขาดสภาพคล่อง และท าใหธุ้รกจิลม้เหลวในทีสุ่ด ดงันัน้ ในการรบั
เงนิจา่ยเงนิของกจิการจงึควรทีจ่ะมรีะบบปฏบิตังิานทีร่ดักุมมปีระสทิธภิาพ สามารถควบคุมการ
รบัเงนิและการจ่ายเงนิไม่ใหเ้กดิการทุจรติขึน้ในกจิการ ซึง่ในเนื้อหาของบทที ่10 นี้จะกล่าวถงึ
การควบคุมการจา่ยเงนิสดวธิหีนึ่งซึง่กค็อืการใชร้ะบบใบส าคญั 

 

ลกัษณะของระบบใบส าคญั 

 ระบบใบส าคญั เป็นระบบการปฏบิตัิงานที่มไีว้เพื่อควบคุมการจ่ายเงนิของกจิการให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกจิการ คอืการมกี าไรสงูสุด โดยในระบบใบส าคญั ก่อนการจ่ายเงนิ
แต่ละรายการ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงนิเพื่อซื้อสนิค้า การจ่ายเงนิเพื่อซื้อสนิทรพัย์ หรอืการ
จ่ายเงนิเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องมกีารรวบรวมหลกัฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์นัน้ เพื่อขออนุมตัิจากผู้อ านาจ เมื่อผู้มอี านาจตรวจสอบแล้วก็สามารถด าเนินการ
จ่ายเงินได้ โดยในการจ่ายเงินทุกรายการจะจ่ายเป็นเช็ค เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ใน
ภายหลงั และเพื่อใหเ้กดิการควบคุมภายในทีด่ ี

  
กระบวนการของระบบใบส าคญั 

 ระบบใบส าคญัเป็นระบบทีใ่ชค้วบคุมการจ่ายเงนิของกจิการ โดยในการจ่ายเงนิทุก
รายการจะมกีารบนัทกึเป็นหนี้สนิไวก่้อน แลว้ค่อยจา่ยโดยใชเ้ชค็ ซึง่ในแต่ละขัน้ตอนจะมกีารใช้
เอกสารและสมดุในการจดบนัทกึตามกระบวนการดงัต่อไปนี้(เสนีย ์พวงยาณี, 2557 : 365) 

 

1. การเตรียมและจดัท าใบส าคญั 

               เมือ่เกดิรายการคา้ทีต่อ้งจา่ยเงนิ เช่น การซือ้สนิคา้ การซือ้สนิทรพัย ์ หรอืการจา่ย
ค่าใชจ้่าย พนกังานบญัชจีะตอ้งตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการนัน้ 
เช่น การซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจะมหีลกัฐานคอืใบก ากบัสนิคา้  การจ่ายค่าใชจ้่ายจะมหีลกัฐานคอื
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ใบแจง้หนี้ หลงัจากนัน้น าเอกสารดงักล่าวมาจดัท าใบส าคญัจ่ายตามแบบฟอรม์ของกจิการ 
โดยทัว่ไปใบส าคญัจ่ายจะมรีปูแบบดงันี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ค าอธบิายของช่องในใบส าคญัจา่ย มดีงันี้ 
       เลขทีใ่บส าคญัจ่าย ซึง่ต้องเรยีงตามล าดบั 

      ชื่อบรษิทัทีจ่ดัท าใบส าคญัจา่ย 

  ทีอ่ยูข่องบรษิทัทีจ่ดัท าใบส าคญัจ่าย 

  วนัที ่ทีจ่ดัท าใบส าคญัจ่าย และใชเ้ป็นวนัทีล่งบนัทกึบญัช ี

  ชื่อผูร้บัเงนิ 

เลขที.่............. 
ใบส าคญัจ่าย 

บรษิทั.......................................... 
ทีอ่ยู.่................................................. 

วนัที.่.................................... 
ผูร้บัเงนิ.................................................................... 
ทีอ่ยู.่........................................................................ 

วนัที ่ เลขทีใ่บก ากบัภาษ ี เงือ่นไข ค าอธบิาย จ านวนเงนิ 

 

     

 

 

    

 

เดบติ...................................................................................................................... 
 เครดติ........................................................................................................ 
 

การจ่ายเงิน                                                                                        

เชค็ธนาคาร...................................................  ผูจ้ดัท า................................. 
เลขทีเ่ชค็.......................................................  ผูต้รวจสอบ........................... 
ลงวนัที.่.........................................................  ผูอ้นุมตั.ิ................................ 
จ านวนเงนิ.....................................................  ผูล้งบญัช.ี.............................. 
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  ทีอ่ยูข่องผูร้บัเงนิ 

  รายละเอยีดของเอกสารประกอบใบส าคญั 

  ชื่อบญัชทีีต่อ้งบนัทกึดา้นเดบติ และดา้นเครดติ 

  รายละเอยีดของการจ่ายเงนิ และจ านวนเงนิ 

  ลายมอืชื่อของ ผูจ้ดัท าใบส าคญั ผูต้รวจสอบ ผูอ้นุมตั ิและผูบ้นัทกึบญัช ี 

 

2. การบนัทึกใบส าคญั 

                เมื่อพนักงานบญัชีจดัท าใบส าคญัจ่ายแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้มี
อ านาจอนุมตักิารจา่ยเงนิลงนามแลว้  หลงัจากนัน้จะน าไปบนัทกึไวใ้น “ทะเบยีนใบส าคญั” โดย
ทะเบยีนใบส าคญัถอืเป็นสมดุรายวนัขัน้ตน้ทีใ่ชบ้นัทกึหนี้สนิทุกรายการ ช่องดา้นเดบติใชบ้นัทกึ
ซือ้สนิคา้ ซือ้สนิทรพัย ์หรอืค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ส่วนดา้นเครดติใชบ้นัทกึเจา้หนี้ใบส าคญัสัง่จ่าย ใน
กรณีที่กิจการน าระบบใบส าคัญจ่ายมาใช้แล้ว ไม่ต้องใช้สมุดรายวันซื้อและสมุดบัญชีแยก
ประเภทยอ่ยรายตวัเจา้หนี้  แบบฟอรม์ทะเบยีนใบส าคญัโดยทัว่ไปจะมรีปูแบบดงันี้ 
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ทะเบยีนใบส าคญั (Voucher Register) 

วนัที ่ เลขที ่
ใบส าคญั 

ผูร้บัเงนิ ค าอธบิาย เงือ่นไข 

การจ่ายเงนิ 
เครดติ 

เจา้หนี้
ใบส าคญัจ่าย 

    เดบติ        บญัชอีื่น ๆ   

วนัที ่
 

เลข
ที่

เชค็ 
ซื้อสนิคา้ ภาษซีื้อ 

ค่าขนส่ง
เขา้ 

ชือ่บญัช ี

เลข
ที่

บญัชี
  

เดบติ เครดติ 

                      

    
  

                    

  
  

                
 

    
  

                                  

  
  

                 

  
  

                 

  
  

                 

  
  

                 

  
  

                 

  
  

                 

  
  

                 

 

บทที่ 1
0

  ระบบใบส าคญั                                                                                                     สุริสา  จตัชุยั
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     ค าอธบิายของช่องในทะเบยีนใบส าคญั มดีงันี้ 
  วนัทีต่ามใบส าคญัจา่ย 

  เลขทีข่องใบส าคญัจา่ย ใหบ้นัทกึเรยีงตามล าดบัใบส าคญัจา่ย 

  ชื่อผูร้บัเงนิ หรอืชื่อเจา้หนี้ทีก่จิการตอ้งจา่ยเงนิ 

  ค าอธบิายรายการ เพื่ออธบิายเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

  เงือ่นไขการช าระเงนิ เพื่อเป็นขอ้มลูในการพจิารณาการจา่ยเงนิว่ากจิการจะตอ้ง
ช าระเงนิวนัใดเพื่อใหไ้ดส้่วนลดตามเงือ่นไข 

  การจ่ายเงนิ ช่องวนัทีใ่หใ้ส่วนัทีท่ีส่ ัง่จ่ายเชค็ ส่วนช่องเลขทีเ่ชค็ใหใ้ส่เลขทีเ่ชค็ที่ได้
จา่ยเงนิตามใบส าคญัจา่ยฉบบันัน้ ซึง่จะใส่ขอ้มลูในช่องนี้เมือ่ไดม้กีารสัง่จา่ยเชค็แลว้เท่านัน้  
หากใบส าคญัจา่ยเลขทีใ่ดยงัไมม่ขีอ้มลูในช่องการจา่ยเงนิ แสดงว่าใบส าคญัจา่ยฉบบันัน้ยงัไม่มี
การจา่ยเงนิ 

  เครดติเจา้หนี้ใบส าคญัจ่าย ใหใ้ส่จ านวนเงนิตามใบส าคญัจา่ย 

  เดบติ หมายถงึ รายจ่ายทีเ่กดิขึน้ในกจิการทีเ่กดิขึน้บ่อยๆ ซึง่แต่ละกจิการอาจจะมี
ช่องเดบติทีแ่ตกต่างกนั ในทีน่ี้ยกตวัอยา่งเป็น ช่องซือ้สนิคา้ ช่องภาษซีือ้ และช่องค่าขนส่งเขา้ 

  ช่องบญัชอีื่น ๆ ใชบ้นัทกึรายการอื่น ๆ ทีเ่กดิขึน้ไม่บ่อย ทัง้ดา้นเดบติและดา้น
เครดติ 

 

3. การเกบ็ใบส าคญัท่ียงัไม่ได้จ่ายเงิน 

     เมื่อพนักงานบญัชบีนัทกึรายการในทะเบยีนใบส าคญัเรยีบรอ้ยแล้ว ให้น าใบส าคญั
จา่ยไปจดัเกบ็ไวใ้นแฟ้ม โดยตัง้ชื่อแฟ้มว่า “แฟ้มใบส าคญัจ่ายทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ” โดยเรยีง
เอกสารตามล าดบัวนัที่ที่ต้องจ่ายช าระเงนิ แฟ้มใบส าคญัจ่ายนี้จะท าหน้าที่เป็นสมุดบญัชแียก
ประเภทยอ่ยเจา้หนี้ดว้ย   
 

4. การจ่ายเงินตามใบส าคญั 

                 เมือ่ใบส าคญัจา่ยฉบบัใดถงึก าหนดช าระเงนิ ใหน้ าใบส าคญัจ่ายฉบบันัน้มาเสนอใหผู้้
มอี านาจอนุมตักิารจา่ยเงนิลงลายมอืชื่ออนุมตักิารจา่ยเงนิ  แลว้ส่งเอกสารใหผู้ท้ีม่หีน้าทีจ่่ายเงนิ
เพื่อจดัท าเช็ค พร้อมทัง้ให้ผู้มอี านาจลงนามสัง่จ่ายเช็ค เมื่อเช็คนัน้ได้รบัการลงนามแล้วจงึ
ด าเนินการจดัส่งใหแ้ก่เจา้หนี้ แลว้บนัทกึรายละเอยีดการจ่ายเงนิในช่องการจ่ายเงนิในใบส าคญั
จา่ย และส่งเอกสารคนืใหพ้นกังานบญัชเีพื่อบนัทกึขอ้มลูการจ่ายเชค็ใน “ทะเบยีนเชค็จ่าย” และ
บนัทกึวนัที่จ่ายเช็คกบัเลขที่เช็ค ในทะเบยีนใบส าคญัในช่องการจ่ายเงนิ ตามใบส าคญัที่ได้
จา่ยเงนิแลว้  แบบฟอรม์ทะเบยีนเชค็จา่ยโดยทัว่ไปจะมรีปูแบบดงันี้ 
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ทะเบยีนเชค็จา่ย 

วนัที ่ เลขทีเ่ชค็ ผูร้บัเงนิ เลขทีใ่บส าคญัจ่าย เดบติ 

เจา้หนี้ 
ใบส าคญัจ่าย 

เครดติ 

สว่นลดรบั ธนาคาร 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

     ค าอธบิายของช่องในทะเบยีนเชค็จา่ย มดีงันี้ 
  วนัทีต่ามทีร่ะบุในเชค็ 

  เลขทีเ่ชค็  
  ชื่อผูร้บัเงนิตามทีร่ะบุในเชค็ 

  เลขทีใ่บส าคญัจา่ย ทีม่กีารจา่ยเชค็ฉบบันัน้ 

  เดบติเจา้หนี้ใบส าคญัสัง่จา่ย ใส่จ านวนเงนิตามใบส าคญัจา่ย 

  เครดติส่วนลดรบั ใส่จ านวนเงนิส่วนลดทีไ่ดร้บั(ถ้าม)ี 
  เครดติธนาคาร ใส่จ านวนเงนิตามเชค็ 

 

5. การเกบ็ใบส าคญัท่ีจ่ายเงินแล้ว 

                ใบส าคญัจ่ายทีไ่ดม้กีารจ่ายเงนิแลว้ จะน าไปจดัเกบ็ไวใ้นแฟ้มโดยใชช้ื่อแฟ้มว่า 
“แฟ้มใบส าคญัทีจ่่ายเงนิแลว้”  เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตรวจสอบต่อไป โดยอาจจะ
จดัเรยีงตามล าดบัใบส าคญัจ่าย หรอืจดัเรยีงตามเลขทีเ่ชค็กไ็ด้ 
 

 กระบวนการในระบบใบส าคญัจา่ยทีก่ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดต้ามภาพที ่10.1 

ดงัต่อไปนี้ 
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ภาพที ่10.1 กระบวนการในระบบใบส าคญัจ่าย 

ทีม่า : ปรบัปรงุจาก บุญเสรมิ  วมิกุตะนนัทน์และคณะ (2554 : 72) 

รายการคา้ทีต่อ้งจ่ายเงนิ 

จดัท าใบส าคญัจา่ย 

บนัทกึใน “ทะเบียนใบส าคญั” 

จดัเกบ็เขา้แฟ้ม “แฟ้มใบส าคญัจา่ยทีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระ” 

เมือ่ถงึวนัครบก าหนดจา่ยเงนิ 

ออกเชค็สัง่จา่ย 

บนัทกึใน “ทะเบียนเชค็จ่าย” 

บนัทกึในทะเบยีนใบส าคญั 

ในช่องการจ่ายเงนิโดย 

ใส่เลขทีเ่ชค็และวนัทีใ่นเชค็ 

 

เกบ็ใบส าคญัจ่ายใน “แฟ้มใบส าคญัทีจ่า่ยเงนิแลว้” 
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การบนัทึกในทะเบยีนใบส าคญั 

 เมื่อมรีายการค้าที่ต้องจ่ายเงนิเกิดขึ้น พนักงานบญัชีจะจดัท าใบส าคญัสัง่จ่าย แล้ว
น ามาบนัทกึรายการขัน้ต้นในทะเบยีนใบส าคญั ซึ่งทะเบยีนใบส าคญันี้จะใช้แทนสมุดรายวนั
เฉพาะ ซึง่จะบนัทกึเป็นไปตามหลกับญัชคีู่คอืบนัทกึทัง้ดา้นเดบติและดา้นเครดติ แต่กจิการไม่
ตอ้งผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภททนัท ี ใหผ้่านรายการ ณ วนัสิน้เดอืนโดยการรวมยอด
แลว้ผ่านรายการดว้ยยอดรวม ยกเวน้รายการทีอ่ยู่ในช่องบญัชอีื่น ๆ ใหผ้่านรายการทนัททีีเ่กดิ
รายการนัน้  ดงัแสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่10.1 ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 10.1 บรษิทั จตุัชยั จ ากดั เป็นกจิการขายโทรศพัท์มอืถอื มรีายการทีต่้องจ่ายเงนิ 
ดงัต่อไปนี้ 
25x1 

ม.ค. 1  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจากรา้นรฐัพร เป็นโทรศพัทม์อืถอื จ านวน 5 เครือ่งราคาเครือ่งละ 
1,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% เงือ่นไข 2/10, n/30 พนกังานท าใบส าคญัจ่ายเลขที ่001 

       3  ซือ้อุปกรณ์ส านกังานเป็นเงนิเชื่อจากรา้นวราพร จ านวน 3,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 
7% เงือ่นไข 1/10, n/30  พนกังานท าใบส าคญัจา่ยเลขที ่002 

       7  ไดร้บัใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้า จ านวนรวมภาษมีลูค่าเพิม่ 1,070 บาท 
พนกังานท าใบส าคญัจา่ยเลขที ่003 

 

 การบนัทกึรายการในทะเบยีนใบส าคญั แสดงไดด้งันี้ 
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ทะเบยีนใบส าคญั (Voucher Register) 

วนัที ่
เลขที ่

ใบ 

ส าคญั 

ผูร้บัเงนิ ค าอธบิาย เงือ่นไข 

การจ่ายเงนิ 
เครดติ 

เจา้หนี้
ใบส าคญั

จ่าย 

    เดบติ        บญัชอีื่น ๆ   

วนัที ่
 

เลข
ที่

เชค็ 

ซื้อสนิคา้ ภาษซีื้อ 
ค่าขนส่ง

เขา้ 
ชือ่บญัช ี เลขที่

บญัช ี 

เดบติ เครดติ 

25x1 

ม.ค.1 

 

001 

 

รา้นรฐัพร 

 

ซื้อสนิคา้ 

 

2/10,n/30 
  

 

5,350 - 5,000 - 350 -         

3 002 รา้นวราพร ซื้ออุปกรณ์ 1/10,n/30   3,210 -   210 -   อุปกรณ์ 15 3,000 -   

7 003 การไฟฟ้า รบัใบแจง้หนี้    1,070 -   70 -   ค่าไฟฟ้า 56 1,000 -   

  
  

                 

  
  

                
 

  
  

                 

  
  

                 

  
  

                 

  
  

                 

 

บทที่ 1
0

  ระบบใบส าคญั                                                                                                     สุริสา  จตัชุยั
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การบนัทึกในทะเบยีนเชค็จ่าย 

 ใบส าคญัจ่ายฉบบัใดทีถ่งึก าหนดช าระเงนิ จะน ามาจดัท าเชค็ พรอ้มทัง้ใหผู้ม้อี านาจลง
นามสัง่จ่ายเชค็ และบนัทกึขอ้มลูการจา่ยเชค็ใน “ทะเบยีนเชค็จ่าย” ดงัแสดงไดต้ามตวัอยา่งที ่
10.2 ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 10.2 จากขอ้มลูในตวัอยา่งที ่10.1 มขีอ้มลูการจา่ยเงนิดงันี้ 
25x1 

ม.ค.  7   จ่ายช าระหนี้ให้รา้นรฐัพร ตามใบส าคญัจ่ายเลขที่ 001 ดว้ยเชค็เลขที่ 10001 ไดร้บั
ส่วนลดตามเงือ่นไข 

       15  จา่ยช าระหนี้ใหร้า้นวราพร ตามใบส าคญัจา่ยเลขที ่002 ดว้ยเชค็เลขที ่10002 

       17  จา่ยช าระหน้ีใหก้ารไฟฟ้า ตามใบส าคญัจา่ยเลขที ่003 ดว้ยเชค็เลขที ่10003 

 

       การบนัทกึรายการในทะเบยีนเชค็ แสดงไดด้งันี้ 
ทะเบยีนเชค็จา่ย 

วนัที ่ เลขทีเ่ชค็ ผูร้บัเงนิ เลขที่
ใบส าคญั 

เดบติ 

เจา้หนี้
ใบส าคญัจ่าย 

เครดติ 

สว่นลดรบั ธนาคาร 

25x1 

ม.ค.1 

 

10001 

 

รา้นรฐัพร 

 

001 

 

5,350 

 

- 

 

100 

 

- 

 

5,250 

 

- 

15 10002 รา้นวราพร 002 3,210 -   3,210 - 

17 10003 การไฟฟ้า 003 1,070 -   1,070 - 

          

          

          

          

          

 

 หลงัจากบนัทกึการจา่ยเชค็ในทะเบยีนเชค็จ่ายเรยีบรอ้ยแลว้ ใหน้ าวนัทีจ่่ายเชค็พรอ้ม
ดว้ยเลขทีเ่ชค็ ไปบนัทกึในทะเบยีนใบส าคญัในช่องการจ่ายเงนิ ดงันี้ 
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ทะเบยีนใบส าคญั (Voucher Register) 

วนัที ่
เลขที ่

ใบ 

ส าคญั 

ผูร้บัเงนิ ค าอธบิาย เงือ่นไข 

การจ่ายเงนิ 
เครดติ 

เจา้หนี้
ใบส าคญั

จ่าย 

    เดบติ        บญัชอีื่น ๆ   

วนัที ่
 

เลขที่
เชค็ 

ซื้อสนิคา้ ภาษซีื้อ 
ค่าขนส่ง

เขา้ 
ชือ่บญัช ี

เลข
ที่

บญัชี
  

เดบติ เครดติ 

25x1 

ม.ค.1 

 

001 

 

รา้นรฐัพร 

 

ซื้อสนิคา้ 

 

2/10,n/30 1 ม.ค. 10001 

 

5,350 - 5,000 - 350 -         

3 002 รา้นวราพร ซื้ออุปกรณ์ 1/10,n/30 15 ม.ค. 10002 3,210 -   210 -   อุปกรณ์ 15 3,000 -   

7 003 การไฟฟ้า รบัใบแจง้หนี้  17 ม.ค. 10003 1,070 -   70 -   ค่าไฟฟ้า 56 1,000 -   

  
  

                
 

  
  

                 

  
  

                 

  
  

                 

  
  

                 

  
  

                 

 

บทที่ 1
0

  ระบบใบส าคญั                                                                                                     สุริสา  จตัชุยั
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การจดัท าใบส าคญัในกรณีต่าง ๆ 

 รายการคา้ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบใบส าคญัมวีธิปีฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 
 

 1.  รายการเงินสดย่อย 

               ในระบบใบส าคญัการจา่ยเงนิทุกรายการจะจ่ายเป็นเชค็ แต่หากมรีายการค่าใชจ้่าย
เลก็ๆ น้อยๆ ทีต่้องจ่ายเป็นเงนิสด กจิการจะมกีารตัง้วงเงนิสดย่อยขึน้มา โดยขัน้ตอนแรกของ
เงนิสดย่อยคอืพนักงานผู้รกัษาเงนิสดย่อยจะจดัท าใบส าคญัจ่ายเพื่อเบกิเงนิสดย่อย รายการนี้
จะบนัทกึในทะเบยีนใบส าคญัโดย 

      เดบิต  เงนิสดยอ่ย   xx 

   เครดิต เจา้หนี้ใบส าคญัจ่าย  xx 

       ต่อมาหากพนักงานรกัษาเงนิสดย่อยมกีารน าใบเสรจ็ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาขอเบกิ
ชดเชยเงนิสดย่อย พนักงานบญัชจีะจดัท าใบส าคญัจ่ายขึน้เท่ากบัจ านวนค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีข่อ
เบกิ พรอ้มทัง้บนัทกึค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ในทะเบยีนใบส าคญั ดงันี้  
      เดบิต  ค่าใชจ้่าย   xx 

   เครดิต เจา้หนี้ใบส าคญัจ่าย  xx 

 

 2.  การช าระเงินกู้และดอกเบีย้ 

              ในกรณีทีก่จิการมกีารกู้เงนิจากธนาคาร ณ วนัทีกู่้เงนิจะบนัทกึในสมุดรายวนัทัว่ไป 
โดยเดบติเงนิสด เครดติเงนิกู้ธนาคาร ซึง่รายการนี้จะยงัไม่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัระบบใบส าคญั 
แต่จะเกีย่วขอ้งกบัระบบใบส าคญัเมือ่ถงึวนัทีก่จิการจะต้องจ่ายช าระหนี้เงนิกู้พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ 
เมื่อถึงวนัช าระหนี้ดงักล่าวพนักงานก็จะจดัท าใบส าคญัจ่ายด้วยจ านวนเงนิเท่ากับเงนิกู้และ
ดอกเบีย้ทีจ่ะช าระ แลว้บนัทกึในทะเบยีนใบส าคญัจา่ย ดงันี้    
      เดบิต  เงนิกูธ้นาคาร   xx 

ดอกเบีย้จ่าย   xx 

   เครดิต เจา้หนี้ใบส าคญัจ่าย  xx 

 

 3.  การจ่ายเงินเดือน 

              การจา่ยเงนิเดอืนใหพ้นกังานในวนัสิน้เดอืน หากในกรณีทีก่จิการจะต้องหกัภาษเีงนิ
ได ้ณ ทีจ่่ายไว ้และต้องน าส่งกรมสรรพกร จงึท าใหร้ายการน้ีกจิการจะต้องจ่ายเงนิใหส้องฝ่าย
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คอื จา่ยใหพ้นกังานของกจิการ และจา่ยใหก้รมสรรพากร ดงันัน้จงึต้องจดัท าใบส าคญัจ่าย 2 ใบ 
รายการน้ีจะบนัทกึในทะเบยีนใบส าคญัโดย 

      เดบิต  เงนิเดอืน   xx 

   เครดิต เจา้หนี้ใบส าคญัจ่าย (จา่ยพนกังาน) xx 

            เจา้หนี้ใบส าคญัจา่ย (จา่ยสรรพากร) xx 

 

 4.  การจ่ายเงินน้อยกว่าจ านวนเงินในใบส าคญัจ่าย 

                 ในกรณทีีเ่มือ่ถงึก าหนดช าระเงนิตามใบส าคญัจา่ย แต่กจิการไมส่ามารถจา่ยเงนิตาม
จ านวนทีร่ะบุไวใ้นใบส าคญัจา่ย ซึง่อาจเกดิจากสาเหตุหลายประการ เช่น มกีารส่งคนืสนิคา้หรอื
การไดร้บัส่วนลด การแบ่งจ่ายเป็นหลายงวด การจ่ายโดยการรบัรองตัว๋เงนิจ่าย ในกรณเีหล่านี้
ท าใหใ้บส าคญัจา่ยทีเ่คยจดัท าไว ้ ไมส่ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในการออกเชค็ไดเ้นื่องจากจ านวน
เงนิทีจ่ะจ่ายกบัจ านวนเงนิในใบส าคญัไมต่รงกนั ดงันัน้ กจิการจงึตอ้งยกเลกิใบส าคญัจา่ยใบ
เดมิและออกใบส าคญัจ่ายใบใหม ่โดยบนัทกึตามหลกัการบญัชคีู่ดงันี้ 
  เดบิต  เจา้หนี้ใบส าคญัจา่ย (ใบทีย่กเลกิ)  xx 

   เครดิต เจา้หนี้ใบส าคญัจ่าย (ใบทีอ่อกใหม)่ xx 

 

     เมือ่ออกใบส าคญัจา่ยใบใหม ่เรยีบรอ้ยแลว้กใ็หน้ าไปบนัทกึในทะเบยีนใบส าคญัตาม
ขัน้ตอนที่ได้มกีารกล่าวไว้แล้ว ส่วนใบส าคญัใบเดมิที่ยกเลกิให้บนัทกึในช่องการช าระเงนิว่า 
“ยกเลกิดใูบส าคญัจา่ยเลขที.่....”  
    
                  4.1  การส่งคืนสินค้าหรือการได้รบัส่วนลดท่ีไม่ใช่ส่วนลดเงินสด 

                         ในวนัที่กิจการซื้อสนิค้าเป็นเชื่อ กจิการจะจดัท าใบส าคญัจ่ายทัง้จ านวน หาก
ต่อมาภายหลังมีการส่งคืนสินค้าหรือได้รบัส่วนลดเนื่องจากสินค้าช ารุด มีต าหนิ หรอืเกิด
ขอ้ผดิพลาดในการจดัส่ง จะท าใหจ้ านวนเงนิที่กจิการต้องจ่ายลดลด ดงันัน้ในกรณีนี้ให้ท าการ
ยกเลกิใบส าคญัจา่ยใบเดมิและออกใบส าคญัจา่ยใบใหม่ พรอ้มทัง้บนัทกึส่งคนืสนิคา้และส่วนลด
โดยบนัทกึตามหลกัการบญัชคีู่ดงันี้ 
  เดบิต  เจา้หนี้ใบส าคญัจา่ย (ใบทีย่กเลกิ)  xx 

   เครดิต เจา้หนี้ใบส าคญัจ่าย (ใบทีอ่อกใหม)่ xx 

                                            ส่งคนืสนิคา้และส่วนลด   xx 
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      4.2  การแบ่งจ่ายหลายงวด 

                    การแบ่งจ่ายหลายงวดอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ เมื่อถึงก าหนดช าระเงินตาม
ใบส าคญัแล้ว แต่กิจการไม่สามารถช าระเงนิได้ทัง้จ านวน อาจจะมกีารขอแบ่งช าระจ่ายเป็น
หลายงวด ในกรณนีี้ใหย้กเลกิใบส าคญัจา่ยใบเดมิและออกใบส าคญัจา่ยใบใหม่ตามจ านวนงวดที่
จา่ย เช่น ถ้าจ่ายเป็น 2 งวด กใ็หท้ าใบส าคญัจ่ายใบใหม่ จ านวน 2 ใบ ดว้ยจ านวนเงนิทีจ่ะจ่าย
ในแต่ละงวด โดยบนัทกึตามหลกัการบญัชคีู่ดงันี้ 
  เดบิต  เจา้หนี้ใบส าคญัจา่ย (ใบทีย่กเลกิ)  xx 

   เครดิต เจา้หนี้ใบส าคญัจ่าย (ใบทีอ่อกใหม)่ xx 

                                            เจา้หนี้ใบส าคญัจา่ย (ใบทีอ่อกใหม)่ xx 

 

      4.3  การช าระหน้ีโดยรบัรองตัว๋เงินจ่าย 

                        เมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ตามใบส าคญัจ่าย หากกิจการได้จ่ายช าระหนี้โดยการ
รบัรองตัว๋เงนิจา่ย กรณนีี้ใบส าคญัจ่ายทีไ่ดท้ าไว ้กไ็ม่จ าเป็นต้องจ่าย จงึใหท้ าการยกเลกิใบเดมิ
และไม่ต้องออกใบส าคญัจ่ายใบใหม่ แต่ให้บนัทกึภาระหนี้สนิที่เกิดจากการรบัรองตัว๋เงนิจ่าย
แทน โดยรายการน้ีจะตอ้งบนัทกึในสมดุรายวนัทัว่ไป ดงันี้ 
 

                                   สมดุรายวนัทัว่ไป                                          หน้า 1 

วนั เดอืน 
ปี 

รายการ เลขที ่
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

บาท สต. บาท สต. 
  เจา้หนี้ใบส าคญัจา่ย (ใบทีย่กเลกิ)  xx -   

       ตัว๋เงนิจา่ย    xx - 

  รบัรองตัว๋เงนิจา่ยเพื่อช าระหนี้      

 

 

      4.4  การจ่ายเงินสดบางส่วนและรบัรองตัว๋เงินจ่ายอีกส่วนหน่ึง 

                    ในกรณีที่เมื่อถึงก าหนดช าระเงิน กิจการขอจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เป็นเงินสด
บางส่วน ส่วนที่เหลอืขอรบัรองตัว๋เงนิจ่าย ในกรณีจ านวนเงนิสดที่จะจ่ายมจี านวนไม่เท่ากบั
ใบส าคญัจา่ยทีเ่คยท าไว ้ดงันัน้ จงึตอ้งยกเลกิใบส าคญัจ่ายใบเดมิและ ออกใบส าคญัจ่ายใบใหม่
เท่ากบัจ านวนเงนิสดที่จะจ่าย ส่วนตัว๋เงนิจ่ายให้บนัทกึในทะเบยีนใบส าคญัในช่องบญัชอีื่น ๆ 
ดา้นเครดติ ดงันี้ 
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  เดบิต  เจา้หนี้ใบส าคญัจา่ย (ใบทีย่กเลกิ)  xx 

   เครดิต เจา้หนี้ใบส าคญัจ่าย (ใบทีอ่อกใหม)่ xx 

                                            ตัว๋เงนิจา่ย    xx 

 

การแก้ไขข้อผิดพลาด 

 ในระบบใบส าคญัจา่ย มขี ัน้ตอนการปฏบิตัหิลายขัน้ตอนซึง่ไดแ้ก่ การจดัท าใบส าคญั
จา่ย การบนัทกึในทะเบยีนใบส าคญั และการบนัทกึในทะเบยีนเชค็จ่าย ซึง่ในแต่ละขัน้ตอน
อาจจะเกดิขอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ได ้ซึง่เมือ่เกดิขอ้ผดิพลาดแลว้มวีธิกีารแกไ้ขไดด้งันี้ 
 1. ขอ้ผดิพลาดทีต่รวจพบในระหว่างเดอืน ก่อนการผ่านรายการไปสมุดบญัชแียก
ประเภท ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
     1.1  กรณบีนัทกึจ านวนเงนิในใบส าคญัจ่ายผดิ ใหย้กเลกิใบส าคญัจา่ยใบเดมิ และ
ออกใบส าคญัจา่ยใบใหม ่โดยใชเ้ลขทีใ่บส าคญัจา่ยใบเดมิ 

              1.2  กรณจี านวนเงนิในใบส าคญัถูก แต่บนัทกึจ านวนเงนิในทะเบยีนใบส าคญัผดิ ให้
แกไ้ขในทะเบยีนใบส าคญัโดยการขดี่่าจ านวนเงนิทีผ่ดิพรอ้มเซน็ชื่อก ากบั แลว้เขยีนจ านวน
เงนิทีถู่ก 

 2. ขอ้ผดิพลาดทีต่รวจพบภายหลงัจากการผ่านยอดรวมในทะเบยีนใบส าคญัไปยงับญัชี
แยกประเภทแลว้ ใหแ้กไ้ขรายการทีผ่ดิโดยการปรบัปรงุรายการใหถู้กตอ้งในสมดุรายวนัทัว่ไป 

             
การบนัทึกรายการในทะเบยีนใบส าคญัและทะเบยีนเชค็จ่าย 

 การบนัทกึรายการในทะเบยีนใบส าคญัและทะเบยีนเชค็จา่ย สามารถแสดงไดต้าม
ตวัอยา่งที ่10.3 ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่างท่ี 10.2 ต่อไปนี้เป็นรายการคา้ของรา้นสุรสิาการคา้ 

25x1 

ม.ค. 1  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจาก บรษิทั ผา้ไหม จ ากดั ราคาสนิคา้ 5,000 บาท 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% เงือ่นไข 2/10, n/30 

 3  จา่ยค่าขนส่งเขา้ ใหบ้รษิทัขนส่งจ ากดั 1,000 บาท โดยออกเชค็เลขที ่20001 

 6  จา่ยเชค็เลขที ่20002 จ านวนเงนิ 2,000 บาท ใหน้างสาวรฐัพร เพื่อเป็นเงนิสดย่อย 

 8  จา่ยช าระหนี้ใหบ้รษิทั ผา้ไหม จ ากดั  โดยออกเชค็เลขที ่20003 กจิการไดร้บั
ส่วนลดตามเงือ่นไข 
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 10  ซือ้อุปกรณ์ส านกังาน ราคา 10,000 บาท จากบรษิทั ซมัซุง จ ากดั โดยออกเชค็
เลขที ่20004 จ านวน 2,000 บาท เพื่อจา่ยก่อนบางส่วน ทีเ่หลอืแบ่งจา่ยเป็น 2 งวด ๆ ละ 
4,000 บาท ในวนัที ่10 ก.พ. และ 10 ม.ีค. 
 15  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจาก บรษิทั ตน้หมอ่น จ ากดั ราคาสนิคา้ 6,000 บาท 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% เงือ่นไข 2/10, n/30 

 16  ส่งคนืสนิคา้ทีซ่ือ้จากบรษิทั ตน้หมอ่น จ ากดั เนื่องจากสนิคา้ช ารดุ สนิคา้ทีค่นืมี
ราคายงัไมร่วมภาษ ี1,000 บาท  
 19  ออกเชค็เลขที ่20005 จ านวน 1,500 บาท ใหน้างสาวรฐัพร ซึง่เป็นพนกังานรกัษา
เงนิสดยอ่ย เพื่อชดเชย ค่าไปรษณยี ์500 บาท และค่ารบัรอง 1,000 บาท 

 25  ออกเชค็เลขที ่20006 จ านวน 9,000 บาท ใหน้ายวนัรฐัเพื่อจ่ายเงนิเดอืนพนกังาน 

 

ก.พ. 10  ออกเชค็เลขที ่20007 จ านวน 4,000 บาท เพื่อจา่ยช าระหน้ีบรษิทัซมัซุงจ ากดั 

 15  ออกเชค็เลขที ่20008 จ านวน 2,350 บาท เพื่อจา่ยช าระหน้ีบรษิทั ตน้หมอ่น จ ากดั 
ทีเ่หลอือกี 3,000 บาท กจิการไดร้บัรองตัว๋เงนิจา่ย ระยะเวลา 30 วนั ใหแ้ก่บรษิทัต้นหมอ่น
จ ากดั 

 

 จากรายการคา้ดงักล่าวขา้งตน้ กจิการจะตอ้งจดัท าใบส าคญัจา่ย และออกเชค็ ดงันี้ 
รายการวนัที ่1 ม.ค. จดัท าใบส าคญัจ่าย เลขที ่001  จ านวน 5,350 บาท ส าหรบั ซือ้

สนิคา้ 5,000 บาท และภาษซีือ้ 350 บาท  

 รายการวนัที ่3 ม.ค. จดัท าใบส าคญัจ่าย เลขที ่002  จ านวน 1,000 บาท ส าหรบั ค่า
ขนส่งเขา้ 1,000 บาท และออกเชค็เลขที ่20001 

 รายการวนัที ่6 ม.ค. จดัท าใบส าคญัจ่าย เลขที ่003  จ านวน 2,000 บาท ส าหรบั เงนิ
สดยอ่ย และออกเชค็เลขที ่20002 

 รายการวนัที ่8 ม.ค. ออกเชค็เลขที ่20003 โดยไม่ต้องจดัท าใบส าคญัจ่าย แต่ใหบ้นัทกึ
ในทะเบยีนใบส าคญั เลขที ่001 ในช่องการจา่ยเงนิ 

 รายการวนัที ่10 ม.ค.  จดัท าใบส าคญัจ่าย 3 ใบ ไดแ้ก่ เลขที ่004 จ านวน 2,000 บาท 
เลขที ่005 จ านวน 4,000 บาท และเลขที ่006 จ านวน 4,000 บาท  ส าหรบัการซือ้อุปกรณ์
ส านักงาน 10,000 บาท  และออกเชค็เลขที ่20004 จ านวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายตามใบส าคญั
จา่ยเลขที ่004 
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 รายการวนัที ่15 ม.ค. จดัท าใบส าคญัจ่าย เลขที ่007  จ านวน 6,420 บาท ส าหรบั ซือ้
สนิคา้ 6,000 บาท และภาษซีือ้ 420 บาท 

 รายการวนัที ่16 ม.ค. การส่งคนืสนิคา้ท าใหจ้ านวนเงนิทีก่จิการต้องช าระลดลง ดงันัน้
จงึตอ้งยกเลกิใบส าคญัจ่ายใบเดมิ และออกใบส าคญัจ่ายใบใหม่ เลขที ่008 จ านวน 5,350 บาท 

พรอ้มทัง้บนัทกึการส่งคนืสนิคา้ จ านวน 1,000 บาท และบนัทกึลดยอดภาษซีือ้จ านวน 70 บาท 

 รายการวนัที่ 19 ม.ค. จดัท าใบส าคญัจ่าย เลขที่ 009 จ านวน 1,500 บาท ส าหรบั
ชดเชยเงนิสดย่อย ค่าไปรษณีย ์500 บาท และค่ารบัรอง 1,000 บาท  พรอ้มทัง้ออกเชค็เลขที ่
20005  

 รายการวนัที ่25 ม.ค. จดัท าใบส าคญัจ่าย เลขที ่010 จ านวน 9,000 บาท เพื่อจ่ายเงนิ
เดอืน และออกเชค็เลขที ่20006  

 รายการวนัที่ 10 ก.พ. ออกเชค็เลขที่ 20007 โดยไม่ต้องจดัท าใบส าคญัจ่าย แต่ให้
บนัทกึในทะเบยีนใบส าคญัจา่ย เลขที ่005 ในช่องการจา่ยเงนิ 

 รายการวนัที่ 15 ก.พ. จ านวนเงนิทีจ่่ายไม่เท่ากบัจ านวนในใบส าคญัจ่ายทีท่ าไว ้ดงันัน้
ใหย้กเลกิใบส าคญัจา่ยใบเดมิ และออกใบส าคญัจ่ายใบใหม่เลขที ่011 จ านวน 2,350 บาท ส่วน
ทีเ่หลอืใหบ้นัทกึตัว๋เงนิจ่าย จ านวน 3,000 บาท นอกจากนี้ต้องออกเชค็เลขที ่20008 จ านวน 
2,350 บาท เพื่อช าระหนี้บางส่วน 

 การบนัทึกรายการดงักล่าวในทะเบยีนใบส าคญั และทะเบียนเช็คจ่าย และการผ่าน
รายการไปยงับญัชแียกประเภท แสดงไดด้งันี้ 
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ทะเบยีนใบส าคญั (Voucher Register) 

วนัที ่
เลขที ่

ใบ 

ส าคญั 

ผูร้บัเงนิ ค าอธบิาย เงือ่นไข 

การจ่ายเงนิ 
เครดติ 

เจา้หนี้
ใบส าคญั

จ่าย 

    เดบติ        บญัชอีื่น ๆ   

วนัที ่
 

เลขที่
เชค็ ซื้อสนิคา้ ภาษซีื้อ 

ค่าขนส่ง
เขา้ 

ชือ่บญัช ี

เลข
ที่

บญัช ี

เดบติ เครดติ 

25x1 

ม.ค.1 

 

001 

 

บ.ผา้ไหม 

 

ซือ้สนิคา้ 

 

2/10,n/30 8 ม.ค. 20003 

 

5,350 - 5,000 - 350 -         

3 002 บ.ขนสง่ จา่ยคา่ขนสง่  2 ม.ค. 20001 1,000 -     1,000 -       

6 003 น.ส.รฐัพร ตัง้เงนิสดย่อย  6 ม.ค. 20002 2,000 -       เงนิสดย่อย 12 2,000 -   

10 004 บ.ซมัซุง ซือ้อปุกรณ์  10 ม.ค. 20004 2,000 -       อปุกรณ์ 15 10,000 -   

 005 บ.ซมัซุง ซือ้อปุกรณ์  10 ก.พ. 20007 4,000 -             

 006 บ.ซมัซุง ซือ้อปุกรณ์    4,000 -             

15 007 บ.ตน้หมอ่น ซือ้สนิคา้ 2/10,n/30 ยกเลกิ ดู 008 6,420 - 6,000 - 420 -         

16 008 บ.ตน้หมอ่น ซือ้สนิคา้ 2/10,n/30 ยกเลกิ ดู 011 5,350 -       

เจา้หนี้
ใบส าคญัจ่าย 21 6,420 -   

               ส่งคนืสนิคา้ 53   1,000 - 

               ภาษซีือ้ 15   70 - 

19 009 น.ส.รฐัพร เบกิเงนิสดย่อย  19 ม.ค. 20005 1,500 -       ค่ารบัรอง 55 500 -   

               ค่าไปรษณยี ์ 56 1,000 -   

25 010 นายวนัรฐั จา่ยเงนิเดอืน  25 ม.ค. 20006 9,000 -       เงนิเดอืน 57 9,000 -   

       40,620 - 11,000 - 770 - 1,000 -   28,920 - 1,070 - 

       (21)  (51)  (15)  (52)        

ก.พ. 15 011 บ.ตน้หมอ่น ซือ้สนิคา้  15 ก.พ. 20008 2,350 -       

เจา้หนี้
ใบส าคญัจ่าย 21 5,350 -   

               ตัว๋เงนิจา่ย 22   3,000 - 

บทที่ 1
0

  ระบบใบส าคญั                                                                                                     สุริสา  จตัชุยั
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ทะเบยีนเชค็จา่ย 

วนัที ่ เลขทีเ่ชค็ ผูร้บัเงนิ เลขที่
ใบส าคญั 

เดบติ 

เจา้หนี้
ใบส าคญัจ่าย 

เครดติ 

สว่นลดรบั ธนาคาร 

25x1 

ม.ค.3 

 

20001 

 

บ.ขนส่ง 

 

002 

 

1,000 

 

- 

   

1,000 

 

- 

6 20002 น.ส.รฐัพร 003 2,000 -   2,000 - 

8 20003 บ.ผา้ไหม 001 5,350 - 100 - 5,250 - 

10 20004 บ.ซมัซุง 004 2,000 -   2,000 - 

19 20005 น.ส.รฐัพร 009 1,500 -   1,500 - 

25 20006 นายวนัรฐั 010 9,000 -   9,000 - 

    20,850 - 100 - 20,750 - 

    (21)  (54)  (11)  

ก.พ.10 20007 บ.ซมัซุง 005 4,000 -   4,000 - 

15 20008 บ.ตน้หมอ่น 011 2,350 -   2,350 - 

 

                                                         บญัชเีงนิสดย่อย                                          เลขที ่ 12 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 6 ทะเบยีนใบส าคญัจา่ย ทจ.1 2,000 -       

            

 

                                                        บญัชอีุปกรณ์                                               เลขที ่ 15 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 10 ทะเบยีนใบส าคญัจา่ย ทจ.1 10,000 -       
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                                                      บญัชเีจา้หนี้ใบส าคญัจ่าย                                    เลขที ่ 21 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ม.ค. 16 ทะเบยีนใบส าคญัจา่ย ทจ.1 6,420 - ม.ค. 31 ทะเบยีนใบส าคญัจา่ย ทจ.1 40,620 - 

 31 ทะเบยีนเชค็ ทช.1 20,850 -       

            

 

                                                       บญัชสีง่คนืสนิคา้                                            เลขที ่ 53  

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ม.ค. 16 ทะเบยีนใบส าคญัจา่ย ทจ.1 1,000 - 

            

 

                                                          บญัชภีาษซีือ้                                              เลขที ่ 15 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1      25x1      

ม.ค. 31 ทะเบยีนใบส าคญัจา่ย ทจ.1 770 - ม.ค. 16 ทะเบยีนใบส าคญัจา่ย ทจ.1 70 - 

            

 

                                                         บญัชคี่ารบัรอง                                             เลขที ่ 55 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 19 ทะเบยีนใบส าคญัจา่ย ทจ.1 500 -       

            



389 

 

บทท่ี 10 ระบบใบส าคญั                                                                                                        สุริสา  จตัชุยั 

 

                                                      บญัชคี่าไปรษณีย ์                                            เลขที ่ 56 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 19 ทะเบยีนใบส าคญัจา่ย ทจ.1 1,000 -       

            

 

                                                        บญัชเีงนิเดอืน                                               เลขที ่ 57 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 25 ทะเบยีนใบส าคญัจา่ย ทจ.1 9,000 -       

            

 

                                                         บญัชซีือ้สนิคา้                                              เลขที ่ 51 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 31 ทะเบยีนใบส าคญัจา่ย ทจ.1 11,000 -       

            

 

                                                      บญัชคี่าขนสง่เขา้                                         เลขที ่ 52 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

25x1            

ม.ค. 31 ทะเบยีนใบส าคญัจา่ย ทจ.1 1,000 -       
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                                                        บญัชสีว่นลดรบั                                             เลขที ่ 54 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ม.ค. 31 ทะเบยีนเชค็ ทช.1 100 - 

            

 

                                                          บญัชธีนาคาร                                              เลขที ่ 11 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เดบติ วนั เดอืน ปี รายการ หน้า เครดติ 

    บญัช ี บาท สต     บญัช ี บาท สต 

      25x1      

      ม.ค. 31 ทะเบยีนเชค็ ทช.1 20,750 - 

            

 

 

บทสรปุ 

 ระบบใบส าคญั เป็นระบบการปฏบิตังิานทีม่ไีวเ้พื่อควบคุมการจา่ยเงนิของกจิการ 

โดยในการจ่ายเงนิทุกรายการจะมกีารบนัทกึเป็นหนี้สนิไว้ก่อน แล้วค่อยจ่ายโดยใช้เชค็ ซึ่งมี
กระบวนการอยู่ 5 ขัน้ตอนไดแ้ก่ การเตรยีมและการจดัท าใบส าคญั การบนัทกึใบส าคญั การ
จดัเกบ็ใบส าคญัทีย่งัไมไ่ดจ้า่ยเงนิ การจา่ยเงนิตามใบส าคญั และการเกบ็ใบส าคญัทีจ่า่ยเงนิแลว้ 

การบนัทกึบญัชีในระบบใบส าคญัจ่ายจะบนัทึกรายการใน  “ทะเบยีนใบส าคญั” ซึ่ง
ทะเบยีนใบส าคญัถอืเป็นสมุดรายวนัขัน้ต้นทีใ่ชบ้นัทกึหนี้สนิ แบบฟอรม์ของทะเบยีนใบส าคญั
ประกอบด้วย ช่องด้านเดบติใช้บนัทกึซื้อสนิค้า ซื้อสนิทรพัย์ หรอืค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส่วนด้าน
เครดติใชบ้นัทกึเจา้หนี้ใบส าคญัจ่าย นอกจากนี้การใช้ระบบใบส าคญัต้องม ี“ทะเบยีนเชค็จ่าย” 
เพื่อใชบ้นัทกึขอ้มลูการจา่ยเชค็ของกจิการ อกีอยา่งหนึ่งดว้ย 
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แบบฝึกหดั 

ข้อ 1. ต่อไปนี้เป็นรายการคา้ของ บรษิทั หฤทยั จ ากดั ในปี   25x1 

25x1 

ม.ค. 1  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจาก บรษิทั แตงโม จ ากดั ราคาสนิค้า 4,000 บาท 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% เงือ่นไข 2/10, n/30 

 4  จา่ยค่าขนส่งเขา้ ใหบ้รษิทัขนส่งจ ากดั 500 บาท โดยออกเชค็เลขที ่30001 

 7  จา่ยเชค็เลขที ่30002 จ านวนเงนิ 1,000 บาท ใหน้างสาวปณติา เพื่อเป็นเงนิสดย่อย 

 9  จา่ยช าระหนี้ใหบ้รษิทั แตงโม จ ากดั  โดยออกเชค็เลขที ่30003 กจิการไดร้บัส่วนลด
ตามเงือ่นไข 

 11  ซือ้อุปกรณ์ส านกังาน ราคา 9,000 บาท จากบรษิทั แคนนอน จ ากดั โดยออกเชค็
เลขที ่30004 จ านวน 3,000 บาท เพื่อจา่ยก่อนบางส่วน ทีเ่หลอืแบ่งจา่ยเป็น 2 งวด ๆ ละ 
3,000 บาท ในวนัที ่11 ก.พ. และ 11 ม.ีค. 
 16  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจาก บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั ราคาสนิคา้ 8,000 บาท 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% เงือ่นไข 2/10, n/30 

 17  ส่งคนืสนิคา้ทีซ่ือ้จากบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั เนื่องจากสนิคา้ช ารดุ สนิคา้ทีค่นืมรีาคา
ยงัไม่รวมภาษ ี2,000 บาท  
 20  ออกเชค็เลขที ่30005 จ านวน 500 บาท ใหน้างสาวปณิตา ซึง่เป็นพนกังานรกัษา
เงนิสดยอ่ย เพื่อชดเชย ค่าไปรษณยี ์200 บาท  ค่ารบัรอง 300 บาท 

 26  ออกเชค็เลขที ่30006 จ านวน 8,000 บาท ใหน้ายยอดเพื่อจา่ยเงนิเดอืนพนกังาน 

 

ก.พ. 11   ออกเชค็เลขที ่30007 จ านวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายช าระหนี้บรษิทัแคนนอนจ ากดั 

 16   ออกเชค็เลขที ่30008 จ านวน 2,420 บาท เพื่อจ่ายช าระหนี้บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั 
ทีเ่หลอือกี 4,000 บาท กจิการไดร้บัรองตัว๋เงนิจา่ย ระยะเวลา 30 วนั ใหแ้ก่บรษิทั แสนสริจิ ากดั 

 

ให้ท า บนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ในทะเบยีนใบส าคญั  และทะเบยีนเชค็จา่ย 

 

ข้อ 2. ต่อไปนี้เป็นรายการคา้ของ บรษิทั รฐัพร จ ากดั ในปี   25x1 

พ.ค. 1  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจากบรษิทั ออรา่ จ ากดั จ านวนเงนิ 50,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 
7% เงือ่นไข 2/10,n/30 

       2 ออกเชค็เลขที ่10001 จ านวนเงนิ 25,000 บาท เพื่อจา่ยค่าซ่อมแซมใหร้า้นตอ้ม 
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       4 ออกเชค็เลขที ่10002 จ านวนเงนิ 32,000 บาท เพื่อช าระตัว๋เงนิจา่ยทีอ่อกใหน้างใจด ี
เป็นเงนิต้น 30,000 บาท และดอกเบีย้ 2,000 บาท 

       9  ซือ้คอมพวิเตอรจ์ากบรษิทั คอมเทค จ ากดั จ านวน 50,000 บาท โดยจ่ายช าระ 2 
งวดๆ ละ 25,000 บาท  โดยในงวดแรกออกเชค็เลขที ่10003 งวดที ่2 ก าหนดจา่ยวนัที ่9 ม.ิย.
25x1 

       10  ออกเชค็เลขที ่10004  เพื่อช าระหนี้ใหบ้รษิทั ออรา่ ไดร้บัส่วนลดตามเงือ่นไข 

       16  ออกเชค็เลขที ่10005 จ านวน 1,500 บาท ใหน้ายสมพงษ์ ซึง่เป็นพนกังานถอืเงนิรอง
จา่ยเพื่อชดเชยค่ารบัรอง 1,000 บาท และค่าพาหนะ 500  บาท 

       25  ซือ้สนิคา้จากบรษิทั เมษา จ ากดั จ านวนเงนิ 35,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

เงือ่นไข 2/10,n/30 

       26  ส่งคนืสนิคา้ใหบ้รษิทั เมษา จ ากดั จ านวนเงนิ 5,000 บาท เนื่องจากสนิคา้ช ารดุ 

       29  ออกเชค็เลขที ่10006 จ านวนเงนิ 80,000 บาท ใหน้างสมร เพื่อจา่ยเงนิเดอืน
พนกังาน 

 

ม.ิย. 1  ออกเชค็เลขที ่10007 ใหบ้รษิทั คอมเทค จ ากดั ในงวดที ่2 จ านวน 20,000 บาท  อกี 
5,000 บาท ตกลงจา่ยวนัที ่30 ม.ิย. 
       2  จา่ยช าระหนี้ให ้บรษิทั เมษา จ ากดั 30,000 บาท ไดร้บัส่วนลด 2% ออกเชค็เลขที ่
10008 

 

ให้ท า บนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ในทะเบยีนใบส าคญั  และทะเบยีนเชค็จา่ย 

 

ข้อ 3. ต่อไปนี้เป็นรายการคา้ของ บรษิทั วมิล จ ากดั ในปี   25x1 

พ.ค.  1  ซือ้สนิคา้เป็นเงนิเชื่อจากบรษิทั โชคด ีจ ากดั จ านวนเงนิ 30,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 
7%  เงือ่นไข 2/10,n/30 

        2   ออกเชค็เลขที ่10001 จ านวนเงนิ 25,000 บาท เพื่อจ่ายค่าวสัดุใหร้า้นมดแดง 

        9  ซือ้อุปกรณ์ส านกังานจากบรษิทั เนคเทค จ ากดั จ านวน 60,000 บาท โดยจา่ยช าระ 3 

งวดๆ ละ  20,000 บาท  โดยในงวดแรกออกเชค็เลขที ่10002 งวดที ่2  และงวดที ่3  ก าหนด
จา่ยวนัที ่9 ม.ิย. 25x1  และ 9 กรกฎาคม 25x1  

       10  ออกเชค็เลขที ่10003  เพื่อช าระหนี้ใหบ้รษิทั โชคด ีไดร้บัส่วนลดตามเงือ่นไข 
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       25  ซือ้สนิคา้จากบรษิทั เมธาว ีจ ากดั จ านวนเงนิ 50,000 บาท ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

เงือ่นไข 2/10,n/30 

       26  ส่งคนืสนิคา้ใหบ้รษิทั เมธาว ีจ ากดั มลูค่าสนิคา้จ านวน 10,000 บาท เนื่องจากสนิคา้
ช ารดุ 

29 ออกเชค็เลขที ่10004 จ านวนเงนิ 80,000 บาท ใหน้างสมรเพื่อจ่ายเงนิเดอืนพนกังาน 

ม.ิย.   4   จา่ยช าระหนี้ให ้บรษิทั เมธาว ีจ ากดั ทัง้หมดไดร้บัส่วนลด 2%  ออกเชค็เลขที ่
10005 

        9  ออกเชค็เลขที ่10006 ใหบ้รษิทั เนคเทค จ ากดั ในงวดที ่2 จ านวน 20,000 บาท  
 

ให้ท า บนัทกึรายการทีเ่กดิขึน้ในทะเบยีนใบส าคญั  และทะเบยีนเชค็จา่ย 
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