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บทที่ 1 

แนวคิดพื้นฐานของการบัญชีและการบัญชี 
 

ความยากจนเป็นปัญหาของประเทศปัญหาหนึ่ง ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน ได้พยายามช่วยเหลือในการแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น ซึ่ง
เป็นเรื่องยากลําบาก มีการจัดอบรมทางวิชาการจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น ต้นเหตุสําคัญของความยากจน คือภาระ
หนี้สิน ซึ่งแท้จริงแล้วคือปัญหาของครอบครัว ปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
จะได้เกิดความยั่งยืน 

ปัญหาความยากจนอาจเกิดจากสาเหตุดังนี้ 
1. ไม่เห็นประโยชน์ของการจดบันทึก ทําให้ไม่ทราบจํานวนรายรับ รายจ่าย 

2. ไม่มีการจดบันทึกรายรับ รายจ่าย ทําให้ไม่สามารถวางแผนรายรับ รายจ่ายได้ 

3. ไม่สามารถเปิดเผยจํานวนเงินที่ได้รับเข้ามาทั้งหมดได้ ทําให้ไม่ทราบจํานวนรายรับ 
รายจ่ายที่แทจ้ริง การบริหารจัดการด้านการเงินทําได้ยาก  

4. เมื่อเกิดรายจ่ายไม่ได้รับหลักฐาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ทําให้ไม่สามารถจําตัวเลขที่เกิด
จากรายจ่ายได้ ซึ่งไม่จูงใจต่อการจดบันทึก 

ฉะนั้นในการแก้ปัญหาความยากจนควรมีรูปแบบอย่างง่ายที่สุดและสะดวกที่สุด อาจจะ
เริ่มจากการให้ความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเงินสดที่ได้รับเข้ามา เงินสดที่จ่ายออกไป  
มีความหมายว่าอย่างไรจากนั้นจึงเพิ่มทักษะในการจดบันทึกว่าทางด้านซ้ายของสมุดให้จดจํานวน
เงินสดที่ได้รับเข้ามา ทางด้านขวาให้จดจํานวนเงินสดที่จ่ายออกไป และเห็นความสําคัญของการ
จดบันทึก เป็นต้น  การจดบันทึกรายการที่เกี่ยวกับตัวเลขในชีวิตประจําวันเป็นสิ่งแรกที่ต้องเห็น
ความสําคัญ อาจใช้วิธีการของการบัญชีครัวเรือนเข้ามาช่วย 

การท าบัญชีครัวเรือน คือ การบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย ที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน โดยข้อมูลที่ได้บันทึกไว้น้ีจะนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านการเงินและเรื่อง
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในครอบครัว 
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การบัญชีครัวเรือนเป็นการนําการบัญชีมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นบัญชีที่ใช้สําหรับบันทึกรายรับและรายจ่าย เพื่อที่จะทําให้ทราบ
ถึงการใช้จ่ายของตนเองจะได้มีการวางแผนการออมเงินหรือการวางแผนลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น
ออกไป การศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องราวของการบัญชีที่เป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถ
ตรวจสอบได้ จะทําให้สามารถนําความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน การวางแผนการลงทุน
ในสินทรัพย์ การวางแผนการก่อหนี้สิน และการบริหารจัดการรายได้ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรวมไป
ถึงการดําเนินธุรกิจ ซึ่งล้วนมีความสําคัญเป็นอย่างมาก 

 เมื่อรัฐบาลได้นําการบัญชีไปเป็นเคร่ืองมือในการท่ีจะ 

1. ลดภาระหนี้สิน ซึ่งการมีหนี้สินเป็นสาเหตุของความยากจน โดยใช้บัญชีครัวเรือน 

2. สร้างพื้นฐานในการเก็บออม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีเงินเหลือนํา
ฝากธนาคาร 

สิ่งที่กล่าวมา 2 ข้อ หากได้ใช้พื้นฐานทางการบัญชีเข้าไปร่วมด้วย จะทําให้การปฏิบัติจริง 

ได้ผลมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น ความจําเป็นในการทําความเข้าใจเรื่องของการบัญชีในเบื้องต้นจึงมี
ความสําคัญต่อทุกคน โดยเฉพาะเมื่อการบัญชีสามารถนํามาแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้  
นั่นหมายความว่าการศึกษาการบัญชีเป็นเรื่องที่จําเป็น เพราะอย่างน้อย เมื่อได้ศึกษาการบัญชี 
สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการเงินเศรษฐศาสตร์ การตลาด การผลิต ได้อีกด้วย 

 

แนวคิดพื้นฐานของการบัญชี 
 การที่จะเห็นความสําคัญของการบัญชีและนําไปปฏิบัติจนเห็นถึงประโยชน์ของการบัญชี
นั้น จะต้องเกิดจากความเชื่อมั่นในความมีมาตรฐานของการบัญชีก่อน ดังนั้น การบัญชีจึงต้องมี
กฎเกณฑ์อย่างเป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้  
 ในอดีตที่ผ่านมาอย่างยาวนานนั้นการบัญชี เป็นวิวัฒนาการ เนื่องจากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ เช่น ระบบของแลกของคือผู้คนในอดีตนําสิ่งของไปแลกเปลี่ยนกันโดยยังไม่
มีการกําหนดมูลค่าของสิ่งของ จนกระทั่งผู้คนรู้จักนําสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาใช้คือเงินตรา 
เป็นต้น เมื่อความเจริญและการล่าอาณานิคมได้เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ประเทศที่มีความเจริญ
กว่าได้นําสิ่งที่ทําให้การบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแพร่กระจายไปทั่วโลก การบัญชีจึงได้
เปลี่ยนจากวิวัฒนาการมาเป็นพัฒนาการ เช่น การเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม  
การคิดต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเพื่อนําไปขาย เป็นต้น พัฒนาการทางบัญชีจึงมีความต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน 
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Jerry J. Weygandt, Donald E Kieso and Paul D Kimmel. (2008,9) ให้ความเห็นว่า  
วิชาชีพบัญชีได้มีการพัฒนามาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปและการปฏิบัติในระดับสากล 
ชุดของมาตรฐานที่เรียกว่าหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) มาตรฐานเหล่านี้บ่งบอกถึงวิธีการ
รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ 

ตามความเห็นข้างต้น การปฏิบัติทางการบัญชีจะปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
หรือ GAAP หรือ Generally Accepted Accounting Principles มีความหมายว่า คนส่วนใหญ่
ยึดถือว่าสิ่งนั้นดีก็จะปฏิบัติตามกันอย่างแพร่หลาย วิธีปฏิบัตินี้ทําให้กิจการได้ข้อมูลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานของกิจการ  

แต่การปฏิบัติตาม GAAP ไม่ได้ออกเป็นกฎเพื่อบังคับใช้ ซึ่งในการปฏิบัติทางการบัญชีนั้น
ถ้าไม่บังคับใช้ งานบัญชีก็จะไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน ในภายหลังจึงต้องออกเป็นกฎเพื่อบังคับใช้ 
เพื่อให้การทําบัญชีเป็นมาตรฐานเดียวกัน เรียกว่า “มาตรฐานการบัญชี” หลายประเทศมีความเห็น
ตรงกันในเรื่องของการที่จะพัฒนาการบัญชีให้มีระบบและได้มาตรฐาน จึงเกิดวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีเรียกว่า “มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standard: IAS)” 
ขึ้น เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับนานาประเทศ โดยมีที่มาคือ GAAP 

การนํามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนี้ไปใช้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะนําฉบับภาษาอังกฤษไปแปลเป็นภาษาของตนเอง หรือนําฉบับ
ภาษาอังกฤษไปใช้ในประเทศของตนเอง หรือจะนําฉบับภาษาอังกฤษไปดัดแปลงให้เข้ากับสภาพ
ของประเทศตนเองก็สามารถทําได้ทั้งนั้นและในภายหลังคําว่า “มาตรฐานการบัญชี” ได้ถูกเปลี่ยน
ชื่อเรียกเป็น “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ทําให้เกิด “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ” (International Financial Reporting Standard: IFRS) เพื่อระบุว่าในการ
ปฏิบัติงานทางบัญชี นอกจากจะต้องทําบัญชีตามขั้นตอนแล้วยังต้องรายงานให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูล
ที่ต้องการรายงานอีกด้วยซึ่งได้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่ได้มาตรฐาน โดยประเทศไทยนั้นได้
นํามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและแปลเป็นภาษาไทย 
ตราเป็นกฎหมาย เป็น “มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย” จัดทําโดยคณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดต้ังขึ้นเพื่อ
ดูแลงานทางด้านการบัญชีให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ได้แก ่ 
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1. การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานทางบัญชีต่างๆเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ตรงกันและ
เข้าใจความหมายไปในแนวทางเดียวกัน 

2. การให้บริการทางวิชาการแก่ผู้ทําบัญชี เพื่อที่ผู้ทําบัญชีและผู้ที่สนใจจะได้ข้อมูลที่มี
ความเป็นปัจจุบัน  

มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่จัดทําขึ้นเหมาะสําหรับ
กิจการขนาดใหญ่เท่านั้น ซึ่งส่งผลให้กิจการขนาดกลาง และกิจการขนาดย่อม ต้องจัดทํางบ
การเงินที่มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน เกินความจําเป็นสําหรับธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้กิจการขนาด
กลาง กิจการขนาดย่อมและกิจการขนาดเล็กซึ่งถือว่าเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะได้มี
แนวทางในการปฏิบัติที่ลดภาระลง  คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีจึงได้กําหนด
มาตรฐานการบัญชีออกเป็น 2 ชุด คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

ดังนี้ 
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

หรือเรียกว่า “TFRS for NPAEs” เป็นมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนเป็นจํานวนมาก ซึ่งกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ ดังนี้ (วรศักด์ิ ทุมมานนท์, บรรยาย 20 มีนาคม 2558)  

1.1 ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ 

1.2 ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะเป็นหลัก แต่ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีส่วนได้เสียสาธารณะเพียง
แค่ 2 ฉบับ คือ TAS 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ และ TAS 

19 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน 

1.3 ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะทั้งหมด 

2. มาตรฐานการบัญชีส าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ เรียกว่า “TFRS for  

PAEs” กิจการที่เป็นกิจการขนาดใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนเป็นจํานวนมาก กิจการนี้จะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดที่ประเทศไทยประกาศใช้โดยไม่ได้รับการ
ยกเว้น 
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นอกเหนือจากการจัดทํา “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ในเวลาต่อมานักบัญชีจึงได้
จัดทํา “กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน” ขึ้น เพื่อตีกรอบวิธีปฏิบัติทางการบัญชีให้อยู่
ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ อันจะนําไปสู่การสรุปข้อมูลทางการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือ “งบการเงิน” 
ดังนี้ 

 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  
งบการเงินคือ การรายงานข้อมูลทางบัญชีที่ได้รวบรวมไว้ การจัดทํางบการเงินจะต้อง

จัดทําภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับจะถูก
กําหนดขอบเขตด้วยกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ทําให้งบการเงินอยู่ภายใต้
แนวคิดเดียวกัน จึงจะสามารถนํางบการเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  
 สิ่งที่ถูกกําหนดในกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) คือ  

1. การกําหนดวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน เป็นวัตถุประสงค์ทั่วไป 
หมายความว่า กิจการได้จัดทําตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้จัดทําขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทราบข้อมูลของเจ้าของกิจการ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ผู้ที่จะลงทุน ผู้ให้กู้ยืม 
เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานของกิจการ โดยข้อมูลจะมีประโยชน์ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ที่จะนําไปใช้ในการตัดสินใจ 

2. ข้อมูลทางการเงินที่ถูกจัดทําขึ้นเป็นรายงานนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและมี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ เช่น การนําข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต เพื่อ
จะได้เปรียบเทียบความแตกต่างในการดําเนินงาน เป็นต้น 

3. ในกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ได้กําหนดความหมาย วิธีการบันทึก
บัญชี การวัดมูลค่าของ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งรายการที่กล่าว
มานี้ คือ โครงสร้างของงบการเงิน ดังนี้ สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของเป็นองค์ประกอบของ
งบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ รายการรายได้และค่าใช้จ่ายเป็น
องค์ประกอบของงบกําไรขาดทุน ซึ่งแสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการ 

4. การจัดทํางบการเงินจะต้องมีแนวคิดในเรื่องของทุนของกิจการว่าจะมีแนวคิด “ทุน
ทางการเงิน” หรือ “ทุนทางการผลิต” เพื่อผู้ใช้งบการเงินจะได้เข้าใจวิธีคิดของกิจการ หากกิจการใช้
แนวคิด “ทุนทางการเงิน” กําไรจะเกิดจากทุนที่นํามาลง หากกิจการใช้แนวคิด “ทุนทางการผลิต” 
กําไรจะเกิดจากกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น  
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ข้อสมมติพื้นฐานของการบัญชี 
 การทําความเข้าใจให้ตรงกันกับนักบัญชีในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางบัญชี ซึ่ง
ก็คือ ข้อสมมติพื้นฐานของการบัญชี ซึ่งมีความหมายว่า กิจการต้องปฏิบัติให้ได้ตามข้อสมมตินี้ 
ตามที่ Donald E Kieso, Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield. (2011: 48) ) ให้ความเห็น
ว่า ข้อสมมติพื้นฐานของโครงสร้างการบัญชีการเงินมี 5 ข้อ ได้แก่ ความเป็นหน่วยงาน การ
ดําเนินงานต่อเนื่อง หน่วยเงินตรา งวดเวลา และเกณฑ์คงค้าง อธิบายได้ ดังนี้ 

1. ความเป็นหน่วยงาน (Economic Entity Assumption) หมายถึง การแยกออกจาก 

กันระหว่างเรื่องเฉพาะบุคคลกับเรื่องเฉพาะของการดําเนินกิจการ ไม่ควรนํามาปะปนกัน เพื่อ
ความถูกต้องของข้อมูล 

2. การด าเนินงานต่อเนื่อง (Going Concern Assumption)หมายถึง การดําเนิน
กิจการ กิจการจะต้องมีการวางแผนในการดําเนินงานและสามารถดําเนินงานให้บรรลุตามแผนที่
วางเอาไว ้

3. หน่วยเงินตรา (Monetary Unit Assumption) หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีจะต้องบันทึกเป็นจํานวนเงิน คําว่า จํานวนเงิน หมายถึง มูลค่าของรายการนั้นๆ ซึ่งการ
รายงานเป็นจํานวนเงินจะทําให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจสถานการณ์ของกิจการตามความเป็นจริงที่
เกิดขึ้น 

4. งวดเวลา (Periodicity Assumption) หมายถึง การดําเนินกิจการ กิจการต้องทราบ
ถึงความเป็นไปของกิจการว่าเกิดผลอย่างไร กิจการต้องกําหนดระยะเวลาขึ้นมาเอง ตามความ
ต้องการทราบข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ข้อมูลของกิจการเอง  อาจ
กําหนดงวดเวลาเป็น รายเดือน รายไตรมาส รายหกเดือน เช่น งวดเวลารายไตรมาส เริ่มวันที่  
1 มกราคม สิ้นสุดงวดเวลาคือวันที่  31 มีนาคม ทําให้วันที่  1 มกราคมเป็นวันต้นงวด วันที่  
31 มีนาคม เป็นวันสิ้นงวด ในวันสิ้นงวดกิจการต้องสรุปผลอออกมาว่า กิจการมีผลการดําเนินงาน
เป็นอย่างไร กิจการมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าประกาศอีกด้วย 

5. เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis Accounting) หมายถึง เมื่อมีเหตุการณ์ทางบัญชี 
เกิดขึ้นกิจการต้องจดบันทึกทันทีไม่ว่าจะได้จ่ายเงินสดหรือยังไม่จ่ายเงินสดก็ตาม ถือว่ารายการนั้น
เกิดขึ้นแล้ว เช่น กิจการค้างจ่ายค่าไฟฟ้า หมายความว่า กิจการมีค่าใช้จ่ายคือค่าไฟฟ้า แต่ยังไม่ได้
จ่ายเงินสด กิจการต้องบันทึกข้อมูลตามความเป็นจริงว่า กิจการมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นพร้อมกับหน้ีสิน 
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ความหมายของการบัญชี (Accounting) 
ศัพท์บัญชี (2538:4) ได้ให้ความหมายของการบัญชี (Account, Accountancy) ว่า  

ศิลปะของการเก็บรวบรวมบันทึก จําแนกและทําสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจใน
รูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือ การให้ข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคล
หลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ 

Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel and Donald E Kieso. (2013: 4) ได้ให้ความเห็น
ว่า บัญชีประกอบด้วยขั้นพื้นฐาน 3 ข้อ คือ การระบุ การจดบันทึกและ การสื่อสาร เหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจของกิจการสําหรบัผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลเหล่านี้ 

จากความหมายของการบัญชีข้างต้น สามารถอธิบายลักษณะของการบัญชีได้ ดังนี้ 
1. การบันทึกข้อมูลของเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้น 

2. การนําข้อมูลที่บันทึกไว้มาจัดประเภท 

3. การนําข้อมูลที่จัดประเภทแล้วมาสรุป 

4. การนําเอาผลสรุปมาวิเคราะห์และแปลความหมายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

เช่น  
1. ซื้อหนังสือบัญชีที่ร้านหนังสือนายอินทร์ ราคาเล่มละ 299 บาท รายการนี้ส่งผลให้  

เสียเงินสด 299 บาท แต่ได้หนังสือบัญชีมาอ่านราคาเล่มละ 299 บาท รายการนี้มีความหมายว่า
อย่างไรและควรจดบันทึกข้อมูลอย่างไร 

2. ได้รับเงินจากการรับจ้างทําความสะอาดวันละ 300 บาท รายการนี้ส่งผลให้ได้รับเงิน
สด 300 บาท เงินสดที่ได้รับมานี้เพราะว่ามีรายได้เกิดขึ้น 300 บาท เช่นกัน รายการนี้มีความหมาย
ว่าอย่างไรและควรจดบันทึกข้อมูลอย่างไร 

เมื่อเกิดรายการเช่นนี้จะต้องมีการเก็บข้อมูลของรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด เพื่อจะได้รู้ 
ที่มาและที่ไปของข้อมูล ทําให้ขั้นตอนการบันทึกดังกล่าวถูกจัดทําขึ้นอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

1. การบันทึกข้อมูลของเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้น หมายถึง การจดบันทึกข้อมูล
ของเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากเมื่อเจ้าของกิจการนํารายการต่างๆมาลงทุนใน
กิจการ จากนั้นกิจการจะดําเนินงานตามปกติ 

2. การน าข้อมูลที่บันทึกไว้มาจัดประเภท เมื่อจดบันทึกข้อมูลของเหตุการณ์ทาง
บัญชีที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนที่ 1. แล้ว ทําให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่รวมกันในขั้นตอนนี้ จึงต้องนําข้อมูล
ทั้งหมดมาจัดประเภท เพื่อความเป็นระเบียบของข้อมูล เช่น  



8 

 

 

2.1 รายการที่ได้รับเงินสด รายการที่จ่ายเงินสด กิจการจะต้องนํารายการเงินสดมา
อยู่รวมกัน เป็นต้น 

2.2 รายการเจ้าหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืม 3 ครั้ง นํามาอยู่รวมกัน เป็นต้น 

3. การน าข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาท าการสรุป จากขั้นตอนที่ 2.เมื่อข้อมูลทั้งหมดได้
ถูกจัดประเภทแล้ว เช่น รายการที่ได้รับเงินสด รายการที่จ่ายเงินสด กิจการจะต้องนํารายการเงิน
สดมาอยู่รวมกันแล้ว รายการเจ้าหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมมาอยู่รวมกันแล้ว ในขั้นตอนนี้กิจการต้อง
สรุปว่า เงินสดมีจํานวนอยู่เท่าใด เจ้าหนี้มีอยู่จํานวนเท่าใด ทําอย่างนี้กับทุกรายการที่เกิดขึ้นกับ
กิจการ 

4. การน าเอาผลสรุปมาวิเคราะห์และแปลความหมายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด เมื่อสรุปผลท่ีเกิดขึ้นแล้ว  ขั้นตอนต่อมาคือการนําข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลมาทําการ
วิเคราะห์และแปลความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นกับการดําเนินงานที่ผ่านมาในช่วงเวลานั้น เพื่อการ
ตัดสินใจสําหรับกิจการต่อไป เช่น รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จะมีผลเป็นกําไร อาจต้องมีการขยาย
กิจการในอนาคต หรือหากกิจการมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้จะมีผลเป็นขาดทุน  อาจต้องเลิก
กิจการ หรือหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป เป็นต้น ศัพท์บัญชี (2538: 53,64) ให้ความหมายของคําว่า 
กําไร (gains) หมายถึง ส่วนของรายได้ที่เกินกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากรายการอันมิได้เป็น
วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการนั้น ขาดทุน ( loss) หมายถึง 1. ส่วนของต้นทุนที่เกินกว่า
รายได้จากรายการอันมิได้เป็นวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการนั้น 2. ต้นทุนที่หมดไปโดยมิได้
ก่อให้เกิดรายได้ 

การบัญชี  คือ การจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ให้ครบถ้วนเพื่อนําข้อมูลที่จดบันทึกไว้มา
จัดประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการสรุป จากนั้นนําผลสรุปมาแปลความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็น
อย่างไร ดังภาพที่ 1-1  

 

จดบันทึกข้อมูล    จัดประเภทข้อมูล   สรุปผลข้อมูล     นําผลสรุปของข้อมูลมาแปลความหมาย 

 

ภาพท่ี 1.1 ความหมายของการบัญชี 
 

ในบทนี้จะกล่าวถึง เรื่องใกล้ตัว เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างง่าย โดยเริ่มจากความหมาย
ของแนวคิดพื้นฐานของการบัญชี ความหมายของการบัญชี การบัญชีเฉพาะบุคคลและการบัญชี
สําหรับการประกอบอาชีพ ตามลําดับ 
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การบัญชีเฉพาะบุคคลและการบัญชีส าหรับการประกอบอาชีพ 

การบัญชี เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข ในเบื้องต้นจะกล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข
ในส่วนเฉพาะบุคคลก่อน เช่น นายทิด เป็นเจ้าของ รายการ 4 รายการ   

เงินสด   (900 บาท) มีประโยชน์ คือ ไว้ใช้จับจ่ายเมื่อต้องการซื้อสิ่งของหรือซื้ออาหาร 

โทรศัพท์เคลื่อนที่  (600 บาท) มีประโยชน์ คือ ไว้ใช้ติดต่อสื่อสาร และ 

รถจักรยาน  (1,000 บาท)  มีประโยชน์ คือ ไว้ใช้ในการเดินทาง 

สร้อยคอทองคํา (1,500 บาท) มีประโยชน์ คือ ไว้ใช้สวมใส่ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (2558: 63) ได้ให้ความหมายของทรัพย์ และทรัพย์สิน 
ดังนี้ 

มาตรา 137 ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุมีรูปร่าง 

มาตรา 138 ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและ
อาจถือเอาได้ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (2558: 93) ได้ให้ความหมายของหนี้ ดังนี้ 
มาตรา 194 ด้วยอํานาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ชําระหนี้ได้ อนึ่ง

การชําระหนี้ด้วยงดเว้นการอันใดอันหนึ่งก็ย่อมมีได้ 

หากวิเคราะห์ความหมายของทรัพย์สินตามที่กฎหมายกําหนดไว้  จะพบว่า เงินสด 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ รถจักรยานและสร้อยคอทองคํา เป็นวัตถุที่มีรูปร่าง มีราคาและถือเอาได้ เมื่อ
นายทิดมีสิ่งเหล่านี้สามารถตีความหมายได้ว่า เงินสด โทรศัพท์เคลื่อนที่ รถจักรยานและสร้อยคอ
ทองคํา เปน็ทรัพย์สินของนายทิด ซึ่งนายทิดสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเหล่านี้ได้ และหาก
วิเคราะห์ความหมายของหนี้จะเห็นได้ว่า นายทิดไม่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายใดที่จะต้องกระทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแก่เจ้าหนี้ ทรัพย์สินทั้งหมด 4 รายการ จึงเป็นของนายทิดแต่เพียงผู้เดียว หรือ
กล่าวได้ว่า นายทิดมีสิทธิในทรัพย์สินของตนแต่เพียงผู้เดียว จํานวน 4,000 บาท หรืออาจเรียกว่า 
“ส่วนที่เป็นของเจ้าของ” ซึ่งทรัพย์สินนี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะบุคคลของนายทิด 

แต่ถ้านายทิดมีความจําเป็นที่ต้องกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เจ้าหนี้  ทรัพย์สิน
ทั้งหมด 4 รายการ จึงไม่ได้เป็นของนายทิดแต่เพียงผู้เดียว หรือกล่าวได้ว่า นายทิดไม่มีสิทธิใน
ทรัพย์สินของตนแต่เพียงผู้เดียว จะมีเจ้าหนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากนายทิดมีหนี้ นั่นเอง 
สมมติว่าเงินสดของนายทิดจํานวน 900 บาท เกิดจากการยืมเงินผู้อ่ืนจํานวน 200 บาท นายทิดจะ
มีสิทธิในทรัพย์สินทั้งสิ้นของตนเพียง 3,800 บาทดังนั้นถ้าหากนายทิดนําทรัพย์สินไปใช้หนี้จํานวน 
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200 บาทแล้ว นายทิดจะเหลือทรัพย์สินรวมเพียง 3,800 บาท ดังนั้น หากนายทิดมีหนี้ นายทิดจะมี
สิทธิในทรัพย์สินของตนมูลค่าเท่ากับที่เหลือหลังจากหักหนี้ทั้งสิ้นออกแล้วแสดงได้ดังตารางที่ 1-1 

 

ตารางท่ี 1.1 แสดงรายการเฉพาะบุคคลของนายทิด 

เงินสด 

(บาท) 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

(บาท) 
รถจักรยาน 

(บาท) 
สร้อยคอ
ทองค า 
(บาท) 

= หน้ีสิน 

(บาท) 
ส่วนของเจ้าของ 

(บาท) 

ในกรณีที่นายทิดไม่มีหนี้สิน 

900 600 1,000 1,500 = 0 4,000 

4,000  4,000 

กรณีที่นายทิดมีหนี้สิน   
900 600 1,000 1,500  200 3,800 

4,000  4,000 

 

หากต่อมานายทิดมีความสนใจในงานบริการ มีความอดทนสูงและมีสุขภาพพละกําลังมือ
ที่แข็งแรงมีความรู้ความเข้าใจศาสตร์การนวด นายทิดจึงเปิดร้านนวดแผนไทยเป็นการนวดเพื่อ
ผ่อนคลาย ได้นําเงินสด 30,000 บาท เบาะนวด 2 หลังๆละ 2,000 บาทมูลค่า 4,000 บาท หมอน 
มูลค่า 500 บาท และโต๊ะนวดเท้า มูลค่า 800 บาท มาลงทุนในกิจการ โดยมีสถานที่เป็นบ้านของ
นายทิดเอง โดยนายทิดได้กําหนดราคาเอาไว้ว่า เวลาที่ให้บริการ 60 นาที ราคาครั้งละ 220 บาท 
ถ้านวดครบ 10 ครั้ง แถมนวดให้ฟรี 2 ครั้ง และนายทิดกําหนดว่าทุกๆ 1 เดือน นายทิดจะต้องได้รู้
ความเป็นไปของกิจการว่าเป็นอย่างไร  

สิ่งที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีเพื่อประโยชน์สําหรับการนวด สรุปได้ ดังนี้ 
1. เงินสด มูลค่า 30,000 บาท มีประโยชน์ คือสามารถนําไปจับจ่ายซื้อสิ่งของที่ต้องการ

มาไว้ให้บริการ 

2. เบาะนวด 2 หลังๆละ 2,000 บาทมูลค่า 4,000 บาท  มีประโยชน์ คือ ให้ผู้มานวดได้
นอน 

3. หมอนมูลค่า 500 บาทมีประโยชน์ คือ ให้ผู้มานวดนอนหนุน 

4. โต๊ะนวดเท้า มูลค่า 800 บาท มีประโยชน์ คือ เอาไว้ให้ผู้มานวดใช้วางเท้า 
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เงินสด เบาะนวด หมอนและโต๊ะนวดเท้า เมื่อสิ่งเหล่านี้สามารถนํามาใช้และได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ สิ่งเหล่านี้จึงจัดได้ว่าเป็นทรัพย์สินในการให้บริการการนวด และนายทิด
สามารถยึดเป็นอาชีพของนายทิดได้ เมื่อเป็นเช่นนี้นายทิดสามารถจัดทรัพย์สินที่มีไว้ ใช้เพื่อการ
นวดเพื่อหารายได้เป็น ทรัพย์สินของการประกอบอาชีพ แยกต่างหากซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินเฉพาะ
บุคคล แสดงรายการประกอบอาชีพของนายทิดได้ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1.2 การแสดงรายการการประกอบอาชีพของนายทิด 

เงินสด 

(บาท) 

เบาะ
นอน 

(บาท) 

หมอน 

(บาท) 
โต๊ะวาง
เท้า 
(บาท) 

= หน้ีสิน 

(บาท) 
ส่วนของเจ้าของ(บาท) 
รายได้ 
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย
(บาท) 

ในกรณีที่การประกอบอาชีพไม่มีหนี้สิน 

30,000 4,000 500 800 = 0 35,300 

35,300 = 35,300 

 

ในการศึกษาเนื้อหาการบัญชีในเบื้องต้นจะไม่กล่าวถึง การบัญชีเฉพาะบุคคลแต่จะ
กล่าวถึงการบัญชีที่เกิดจากการประกอบอาชีพเท่านั้น 

จากรายการประกอบอาชีพของนายทิด จะเห็นว่ามี เงินสด เบาะนวด หมอน โต๊ะวางเท้า 
ในเวลาต่อไปอาจมีรายการหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย จึงต้องศึกษาก่อนว่า รายการแต่ละรายการ
ที่เกิดขึ้นคือรายการอะไรบ้าง เงินสด คือสิ่งใด มีประโยชน์อย่างไร โดยการศึกษาความหมายของ
คําต่างๆเหล่านี้  

สินทรัพย์ หมายถึง สิ่งที่มีไว้ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต เป็นสิ่งที่มีมูลค่าและ
อยู่ในความควบคุมของเจ้าของ 

เมื่อเปลี่ยนจากเรื่องเฉพาะบุคคลมาเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพหรือการดําเนิน
กิจการ ทรัพย์สินมักจะถูกเรียกว่า “สินทรัพย์” เพราะในการดําเนินธุรกิจ กิจการจะมีทรัพย์สินไว้
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามคํานิยามของคําว่า “สินทรัพย์” ในทางบัญชี 

หน้ีสิน หมายถึง ภาระผูกพันที่ได้ก่อขึ้นในวันนี้และต้องชดใช้ในวันข้างหน้าด้วยสินทรัพย์
ของกิจการ 

สิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของตน  หมายถึง ส่วนที่เป็นของเจ้าของจริงๆ
หลังจากนําหนี้สินทั้งสิ้นหักออกจากสินทรัพย์ทั้งสิ้นแล้วมีความหมายเช่นเดียวกับ “ส่วนของ
เจ้าของ ” มีความหมายเช่นเดียวกับคําว่า “ทุน” 
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รายได้ หมายถึง การที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเพราะการให้บริการหรือจากการขายสินค้า ส่งผล
ให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น แต่ต้องไม่ใช่ทุนที่เจ้าของนํามาลง 

ค่าใช้จ่าย หมายถึง การท่ีสินทรัพย์ลดลงเพื่อให้ได้รับประโยชน์ ณ ขณะนั้น ส่งผลให้ส่วน
ของเจ้าของลดลง แต่ต้องไม่ใช่การลดทุนของเจ้าของ 

ซึ่งหากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลก็สามารถระบุถึงสิ่งเหล่านี้ คือ ทรัพย์สิน หนี้สินและส่วนของ
เจ้าของ (สิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของตน) เช่นเดียวกันเมื่อนายทิดประกอบอาชีพ
ให้บริการนวดแผนไทย สามารถเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ นั่นเอง 

จากข้อมูลการประกอบอาชีพรับจ้างนวดแผนโบราณของนายทิด มีรายการ ดังนี้ 
1. สินทรัพย์ 4 รายการ ประกอบด้วย เงินสด 30,000 บาท หมอน มูลค่า 500 บาทเบาะ

นวด 2 หลังๆละ 2,000 บาทมูลค่า 4,000 บาท และโต๊ะนวดเท้ามูลค่า 800 บาท รวมเป็นเงิน 
35,300 บาท 

2. หนี้สิน ไม่มี 
3. ส่วนของเจ้าของ รวมเป็นเงิน 35,300 บาท 

แต่หากนายทิดกลัวว่าเงินสดจะไม่พอ จึงต้องไปยืมเงินสดมาเพื่อซื้อลูกประคบและอ่ืนๆ
อีกจํานวน 10,000 บาท จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1. สินทรัพย์ 5 รายการ รวมเป็นเงิน 45,300 บาทประกอบด้วย เงินสด 40,000 บาท 
(30,000 + 10,000) เบาะนวด 2 หลังๆละ 2,000 บาทมูลค่า 4,000 บาทหมอน มูลค่า 500 บาท
และโต๊ะนวดเท้ามูลค่า 800 บาท 

2. หนี้สิน 10,000 บาท 

3. ส่วนของเจ้าของ รวมเป็นเงิน 35,300 บาท 

สมมติตามกรณีนายทิดประกอบอาชีพว่า นายทิดได้เปิดดําเนินงานให้บริการเป็นเวลา  
1 เดือน ทําให้มีลูกค้ามานวดมีรายได้ 10,000 บาท เป็นเงินสด (ทําให้เงินสดเพิ่มขึ้น 10,000 บาท) 
มีค่าไฟฟ้าเกิดขึ้น 800 บาทสด (ทําให้เงินสดลดลง 800 บาท) และซื้อลูกประคบสมุนไพรต่างๆ 
3,000 บาท (ทําให้เงินสดลดลง 3,000 บาท) สามารถวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 1-3 
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ตารางท่ี 1.3 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่เกิดขึ้น 

เงินสด 

(บาท) 
เบาะ
นอน 

(บาท) 

หมอน 

(บาท) 
โต๊ะ
วาง
เท้า 

วัสดุ
สิ้นเปลือง 
(บาท) 

= หน้ีสิน 

(บาท) 
ส่วนของเจ้าของ

(บาท) 
รายได้ 
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
ก่อนให้บริการคือวันต้นเดือน 

40,000 4,000 500 800 - = 10,000 35,300 

45,300 = 45,300 

หลังจากเปิดให้บริการเป็นเวลา 1 เดือน 

40,000 4,000 500 800 - = 10,000 35,300 

+10,000 0 0 0 0  0 +10,000 0 

-800 0 0 0 0  0 0 -800 

-3,000 0 0 0 +3,000  0 0 0 

46,200 4,000 500 800 3,000 = 10,000 44,500 

54,500 = 54,500 

การประกอบธุรกิจทําให้เกิดรายได้ ค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดจากการใช้งานสินทรัพย์ สินทรัพย์
อาจได้มาจากเงินของเจ้าของหรือจากการกู้ยืม วิเคราะห์สั้นๆ 

1. รายได้ทําให้เงินสดเพิ่มขึ้นและส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น (+10,000) 
2. ค่าใช้จ่ายทําให้เงินสดลดลงและส่วนของเจ้าของลดลง (- 800) 
3. ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและสินทรัพย์ลดลง (-3,000 และ +3,000) 
4. รายการใดไม่เกี่ยวข้องจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง (0) 
ซึ่งความสัมพันธ์นี้ จะเห็นว่ามีการนําสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มาใช้ และถูกค่ันด้วย

เครื่องหมายเท่ากับ โดยจํานวนเงินทางด้านซ้ายจะต้องเท่ากับจํานวนเงินทางด้านขวา จึงจะถือว่า
ถูกต้อง หากนําจํานวนเงินของสินทรัพย์ไว้ทางด้านซ้ายและนําจํานวนเงินของหนี้สินและนําจํานวน
เงินของส่วนของเจ้าของมารวมกันแล้วให้อยู่ทางด้านขวา ซึ่งจะมีมูลค่าเท่ากับสินทรัพย์เพียง
จํานวนเดียว ทําให้เกิดความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สินบวกกับส่วนของเจ้าของ  

แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์นี้หากวิเคราะห์ผิดจะทําให้จํานวนเงินแต่ละด้านไม่เท่ากัน  
แต่ถ้าจํานวนเงินด้านซ้ายและด้านขวาเท่ากันหมายความว่าทุกอย่างถูกต้อง ทําให้มั่นใจว่า การ
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วิเคราะห์นั้นถูกต้อง ความเท่ากันทั้ง 2 ด้านนี้ภาษาคณิตศาสตร์คือ “สมการ” เมื่อนํามารวมกับ
เหตุการณ์ทางบัญชี จะกลาย เป็น “สมการบัญชี” 

ศัพท์บัญชี (2538: 5) ได้ให้ความหมายของ สมการบัญชีไว้ดังนี้ 
สมการบัญชี (Accounting Equation) คือ ผลของการบันทึกรายการบัญชีทั้งด้านเดบิต

และเครดิตด้วยจํานวนเงินที่เท่ากันตามหลักการบัญชีคู่ทําให้เกิดเป็นสมการบัญชี ดังนี้ 
 

 

 จากความสัมพันธ์ของรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ทําให้เกิดความ
มั่นใจในการบัญชีว่าสามารถตรวจสอบได้ในเบื้องต้น หมายความว่าเมื่อมีรายการและเหตุการณ์
ทางบัญชีใดๆเกิดขึ้นจะมีผลทําให้ สินทรัพย์ทั้งสิ้น จะต้องเท่ากับ หนี้สินทั้งสิ้นบวกด้วยส่วนของ
เจ้าของ นั่นเอง 

การประกอบอาชีพนั้น ผู้เป็นเจ้าของกิจการจะดําเนินงานตามที่ตนเองถนัด เช่นนายทิด 
จากนั้นยังต้องวางแผนว่าธุรกิจของตนเองจะมีรูปแบบเป็นอย่างไร 
 

ประเภทของการประกอบอาชีพและรูปแบบการจัดตั้งกิจการ 

Thomas P. Edmonds, Christopher T. Edmonds, Philip R. Olds, Frances M.  

Mcnair and Bor-Yi Tsay. (2015: 294) ได้จัดรูปแบบขององค์กรธุรกิจ ดังนี้ 
1. กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole proprietorships) คือ กิจการเจ้าของคนเดียว เป็น

เจ้าของโดยบุคคลเพียงคนเดียวที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทําธุรกิจและกําไรและการ
ตัดสินใจ กิจการเจ้าของคนเดียวมักจะเป็นลักษณะท่ีเรียบง่าย  

2. ห้างหุ้นส่วน (Partnerships) คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน ยอมรับให้บุคคลอ่ืนที่จะแบ่งปัน
ความสามารถของพวกเขา เงินทุนและความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น
เจ้าของธุรกิจ เพราะสองคนหรือมากกว่าคนเดียวที่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ผู้เป็น
หุ้นส่วนต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้มีอํานาจ ความเสี่ยงและผลกําไรที่
จะใช้ร่วมกัน 

3. บริษัทจํากัด (Corporation) บริษัทจํากัด เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากที่จัดต้ังขึ้นตาม
ข้อกําหนดของหน่วยงานภาครัฐ เป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อน 

 

 

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน 
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จากการจัดรูปแบบของธุรกิจข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในการประกอบธุรกิจ 

สามารถจัดต้ังตามถนัดหรือตามกําลังทรัพย์ที่มี ในที่นี้จะกล่าวถึงเพียง 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. กิจการเจ้าของคนเดียว คือ การดําเนินธุรกิจ โดยมีเจ้าของกิจการเพียงผู้เดียว 

เจ้าของกิจการมีอํานาจในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าผลการดําเนินงานจะเป็นกําไรสุทธิ
หรือขาดทุนสุทธิ เจ้าของกิจการจะต้องรับไว้แต่เพียงผู้เดียว ได้แก่ ร้านขายอาหารตามสั่ง ร้าน
กาแฟสด เป็นต้น 

2. ห้างหุ้นส่วน คือ การดําเนินธุรกิจโดยมีเจ้าของกิจการต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกัน
ดําเนินงาน เรียกเจ้าของกิจการว่า “ผู้เป็นหุ้นส่วน”  ผลการดําเนินงานจะเป็นกําไรสุทธิหรือขาดทุน
สุทธิจะแบ่งกันตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือตามจํานวนทุนที่นํามาลงในห้าง ห้างหุ้นส่วนสามารถแบ่ง
การดําเนินงานออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 

2.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ การจัดต้ังสามารถทําได้เลยโดยไม่ต้องจดทะเบียน และ
ผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้องรับผิดชอบในภาระหนี้สินของห้างทั้งหมด 

2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล คือ การจัดต้ังจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
และผู้เป็นหุ้นส่วนจะต้องรับผิดชอบในภาระหนี้สินของห้างทั้งหมด ไม่ว่าผู้เป็นหุ้นส่วนจะลงทุนใน
ห้างเป็นจํานวนเท่าใด 

2.3 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คือ การจัดต้ังจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และผู้เป็น
หุ้นส่วนจะต้องรับผิดชอบในภาระหนี้สินของห้างเท่ากับจํานวนทุนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ลงทุนไว้
เท่านั้น 

3. บริษัทจ ากัด คือ การดําเนินธุรกิจ โดยมีเจ้าของกิจการต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกัน 

ดําเนินงาน เรียกเจ้าของกิจการว่า “ผู้ถือหุ้น”  ผลการดําเนินงานจะเป็นกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
จะแบ่งกันตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น   และผู้ถือหุ้นจะต้องรับผิดชอบในภาระหนี้สินของบริษัท
เท่ากับจํานวนทุนที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทุนไว้เท่านั้น 

ในชีวิตประจําวันเรื่องเฉพาะบุคคลหรือการประกอบอาชีพ มีความเกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ 
หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย ความจําเป็นที่ต้องทราบความเป็นไปเกี่ยวกับข้อมูล
ทางการเงินที่เกิดขึ้น ควรเริ่มจากการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีที่เกิดขึ้นทุกรายการและทุกวัน 
บันทึกข้อมูลตามลําดับที่เกิดขึ้น บันทึกไปจนกระทั่งถึงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการสรุปข้อมูล เพื่อ
จะได้นําข้อมูลที่สรุปได้นั้นมาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้น ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่ต้อง
เข้าใจก่อนคือ ความสําคัญ และการรายงานข้อมูลทางการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยรายงานเป็น
งบการเงิน 
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งบการเงิน 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ให้ความหมายของงบการเงิน ดังนี้ 
งบการเงิน หมายความว่า รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลง

ฐานะการเงินของกิจการ ไม่ว่าจะรายงานโดยงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) งบกําไรขาดทุน งบ
กําไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบประกอบ หรือหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หรือคําอธิบายอ่ืนซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน 

ตามที่กฎหมายกําหนด งบการเงินนี้เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วน
ของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ทางบัญชีของกิจการ โดยรวบรวมข้อมูลมา
บันทึก การจัดระเบียบข้อมูล สรุปผลและแปลความหมาย ซึ่งการทําบัญชีต้องจัดทําเป็นขั้นตอน  
เพื่อความเป็นระบบ  มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ และนําเสนอเป็นรายงานได้ แสดงดัง
ภาพที่ 1-2 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.2 แสดงขั้นตอนของงานบัญชี 
 

การรายงานนั้นสามารถรายงานได้ในหลายลักษณะ เช่น  
1. รายงานผลการดําเนินงานของกิจการ สามารถรายงานโดย งบกําไรขาดทุน 

2. รายงานฐานะทางการเงินของกิจการ สามารถรายงานโดย งบแสดงฐานะการเงิน  

กรมพัฒนาธุรกิจได้กําหนดว่าผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีแต่ละประเภทต้องจัดทํางบการเงิน ดัง
ตาราง1.4 ต่อไปนี้ 

สรุปข้อมูลฐานะการเงิน 

บันทึกข้อมูล (เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการบัญชี) 

จัดประเภทข้อมูล 

สรุปข้อมูลการดําเนินงาน 

วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการบัญชี 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการบัญชี 

นําผลสรุปมาแปลความหมาย 
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ตารางท่ี 1.4 คําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 
๒๕๕๔  

แบบ/ผู้มี
หน้าที่จดัทาํ
บัญช ี

งบแสดง
ฐานะ
การเงิน 

งบกาํไร
ขาดทุน
เบ็ดเสรจ็ 

งบกาํไร
ขาดทุน 

งบแสดงการ
เปล่ียนแปลง
ส่วนของเจา้ของ 

งบกระแส
เงนิสด 

งบ
การเงิน
รวม 

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน 

งบการเงิน
เปรยีบ 

เทียบกับปี
ก่อน 

1. ห้าง
หุ้นส่วนจด
ทะเบียน 

/  /    / / 

2. บริษัท
จํากดั 

/  / /   / / 

3. บริษัท
มหาชน
จํากดั 

/ /  / / / /  

4. นิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย
ต่างประเทศ 

/  / /   / / 

5. กิจการ
ร่วมคา้ตาม
ประมวล
รัษฎากร 

/  / /   / / 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=1099&filename=law06) 

ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีแต่ละประเภทต้องจัดทํางบการเงินตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
พ.ศ.2554 กําหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ปฏิบัติตาม แบบ 1 

2. บริษัทจํากัด ปฏิบัติตาม แบบ 2 (ดูได้ท่ีภาคผนวก) 
3. บริษัทมหาชนจํากัด ปฏิบัติตาม แบบ 3* 
4. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ปฏิบัติตาม แบบ 4* 

5. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ปฏิบัติตาม แบบ 5*  

* แบบ 3 4 5 ศึกษาจาก http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=1099&filename=law06 

http://www.dbd.go.th/download/PDF_law/form_4.pdf
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งบการเงิน 

ของ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

---------------------------- 

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

                    หน่วย : บาท 

หมายเหตุ   25x1    25x0 

สินทรัพย ์

1. สินทรัพย์หมุนเวียน 

1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

1.2 เงินลงทุนชั่วคราว 

1.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

1.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

1.5 สินค้าคงเหลือ 

1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

2.1 เงินลงทุนเผื่อขาย 

2.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

2.3 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

2.4 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

2.5 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

2.6 เงินกูย้ืมระยะยาว 

2.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

2.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 

2.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

2.11 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
2.12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

รวมสินทรัพย ์          

แบบ 1 
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หน้ีสินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

3. หน้ีสินหมุนเวียน 

3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

3.2 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

3.3 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ี

3.4 เงินกู้ยืมระยะสั้น 

3.5 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

3.6 ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 

3.7 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน        

รวมหนี้สินหมุนเวียน       

4. หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

1.1 เงินกู้ยืมระระยาว 

1.2 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
1.3 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

1.4 ประมาณการหนี้สินระยะยาว 

1.5 หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน       

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน      

รวมหนี้สิน          

5. ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

5.1 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน 

5.2 กําไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้แบ่ง 

5.3 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน  
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2.1 งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 

                หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1       25x0 

1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 

2. รายได้อ่ืน         

รวมรายได้  

3. การเปลี่ยนแปลงของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา 

4. งานที่ทําโดยกิจการและบันทึกเป็นสินทรัพย์ 
5. วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 

6. ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์พนักงาน 

7. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 

8. ค่าใช้จ่ายอ่ืน  

 รวมค่าใช้จ่าย 

9. กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
10. ต้นทุนทางการเงิน 

11. กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
12. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   
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2.2 งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – ขั้นเดียว 

    หน่วย : บาท 

 หมายเหตุ 25x1 25x0 

1. รายได้ 

1.1  รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 

1.2 รายได้อ่ืน       

รวมรายได้  

2. ค่าใช้จ่าย 

2.1 ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

2.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 รวมค่าใช้จ่าย 

3. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
4. ต้นทุนทางการเงิน 

5. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
6. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
7. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
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2.3 งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – หลายขั้น 

หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1          25x0 

1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 

2. ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ 

3. กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 

4. รายได้อ่ืน 

5. กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายอ่ืน 

6. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

7. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

8. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

9. รวมค่าใช้จ่าย 

10. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
11. ต้นทุนทางการเงิน 

12. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
13. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
14. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินต้องจัดท าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) โดยมี 2 ส่วน คือ 

 

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

2. ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างงบการเงิน 
 

งบการเงินที่จะให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในเบื้องต้น คือ งบกําไรขาดทุน และ
งบแสดงฐานะการเงิน 

งบกําไรขาดทุนจะนําเสนอ รายได้และค่าใช้จ่าย เช่น แม่ค้าขายส้มตํา รายได้มาจากการ
ตําส้มตําขาย ค่าใช้จ่ายเกิดจากการเช่าพื้นเพื่อที่ขายส้มตํา การจ่ายค่าน้ําค่าไฟฟ้า ถ้ารายได้มี
มูลค่าสูงกว่าค่าใช้จ่าย ผลการดําเนินงานจะเป็นผลกําไร แต่ถ้าตรงกันข้ามรายได้น้อยกว่า
ค่าใช้จ่าย ผลการดําเนินงานจะเป็นผลขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน จะนําเสนอ สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ สินทรัพย์ของ
แม่ค้าขายส้มตํา คือ ครก สาก หม้อ โต๊ะ เก้าอ้ี หนี้สินของแม่ค้าขายส้มตํา คือ เงินกู้ยืมเพื่อมา
ลงทุนในสินทรัพย์ และส่วนของเจ้าของ คือ เงินทุนส่วนที่เป็นของแม่ค้าส้มตําจริงๆไม่รวมหนี้สิน 
เป็นต้น 

ฉะนั้น ความสัมพันธ์ของงบการเงิน ทั้งสอง คือ กิจการจะต้องจัดทํางบกําไรขาดทุนก่อน 
เพื่อจะได้ทราบผลการดําเนินงานของกิจการ และจากผลกําไรที่เกิดขึ้น จะส่งผลให้ส่วนที่เป็นของ
เจ้าของเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้ส่วนที่เป็นของเจ้าของลดลง 
สินทรัพย์ของกิจการอาจเกิดการลงทุนเอง หรืออาจเกิดจากการกู้ยืมก่อให้เกิดหนี้สิน ส่วนที่เป็น
ของเจ้าของคือสิ่งที่แสดงว่ากิจการมีความสามารถในการดํารงอยู่ต่อไปหรือไม่  ซึ่งกิจการจะต้อง
สามารถนํางบการเงินมาเปรียบเทียบต้ังแต่เริ่มต้นกิจการจนถึงวันที่ต้องการทราบถึ งการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจสําหรับผู้ใช้ข้อมูลต่อไป 

ในเบื้องต้นจะศึกษารูปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียว ซึ่งเป็นรูปแบบอย่างง่าย สิ่งที่
สําคัญคือต้องสามารถระบุได้ว่ารายการใดเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์ในการเข้าใจการนําเสนอข้อมูลทางการบัญชี แสดงได้ ดังนี้ 

 

งบก าไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement) 

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร  (2552: 25) ให้ความเห็นว่า  
งบกําไรขาดทุนเป็นงบการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานของกิจการในช่วง 1 เดือน 3 
เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามแต่ความต้องการของเจ้าของกิจการ โดยทั่วไปแล้วการจัดทํางบกําไร
ขาดทุนมักจะมีการจัดทําเมื่อครบรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี หรือ 12 เดือน  ประกอบด้วย 3 ส่วน
หลักๆคือ รายได้ (Incomes or Revenues) ค่าใช้จ่าย (Expenses) กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 
(Net Profit or Net Loss)  
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จากความหมายข้างต้นจะเห็นว่างบกําไรขาดทุน เป็นการรายงานข้อมูลทางการ 

บัญชีเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับกิจการ ซึ่งจะสรุปว่า ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เกิดผล
การดําเนินงานเป็นอย่างไร หากรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายคือผลกําไร หากรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย 
คือผลขาดทุน แสดงได้ ดังนี้ 

ชื่อกิจการ..................... 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับระยะเวลา     ................    สิ้นสุดวันที่ ...................................... 
        หน่วย : บาท 

รายได้ : 
 รายได้จากการให้บริการ       xx 

 รายได้อ่ืนๆ        xx  

รวมรายได ้         xx  

ค่าใช้จ่าย :  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       xx  

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ        xx  

รวมค่าใช้จ่าย         xx  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ        xx 
 

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) 

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์ครีุเสถียร. (2552: 26) ให้ความเห็นว่า  
งบดุล จัดเป็นงบการเงินที่สําคัญ ที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการสรุปถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใด
วันหนึ่งว่า กิจการ ณ วันนั้นจะมีสินทรัพย์ประเภทใดบ้าง มีหนี้สินหรือภาระผูกพันอะไรบ้าง
ตลอดจนจํานวนเงินส่วนที่เป็นของเจ้าของ นั่นก็คือ ทุน  

นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร (2554: 11-13) ให้ความเห็นว่า  
เดิมงบแสดงฐานะการเงินเรียกว่า งบดุล เนื่องจากชื่อ งบดุล เน้นการจัดทําว่ารวมสินทรัพย์เท่ากับ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ตามสมการบัญชี แต่ไม่ได้ให้ความหมายหรือคําอธิบายเกี่ยวกับ
งบนี้ จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อ งบแสดงฐานะการเงินที่ให้ความหมายว่า งบที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินของกิจการ ซึ่งชื่อใหม่ชัดเจนกว่าชื่อเดิม 
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จากความหมายข้างต้นจะเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินเป็นการรายงานข้อมูลทางการ
บัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ จะสรุปว่า ณ เวลาหนึ่งกิจการมีรายการต่างๆ
เหล่านี้มูลค่าเท่าใด ซึ่งมีความหมายว่าเป็นการรายงานฐานะทางการเงินของกิจการนั่นเอง ในอดีต
ใช้ชื่อว่า “งบดุล” สาเหตุของชื่องบดุล เพราะว่า สินทรัพย์ต้องเท่ากับหนี้สินรวมส่วนของเจ้าของ 
ต้องดุลกันคือต้องเท่ากัน แต่ต้องเปลี่ยนชื่อ เพราะ “งบแสดงฐานะการเงิน” เป็นชื่อที่ให้ความหมาย
ที่ชัดเจนกว่า งบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ แสดงได้ดังนี้ 

 

ชื่อกิจการ..................... 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ ............................................... 
หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     xx 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น      xx 

สินค้าคงเหลือ        xx 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน       xx 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน        xx  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์       xx 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน       xx  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       xx  

รวมสินทรัพย ์         xx  

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 
หนี้สิน  

หนี้สินหมุนเวียน : 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน      xx 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน       xx 

รวมหนี้สินหมุนเวียน        xx 

หนี้สินไม่หมุนเวียน : 
เงินกู้ยืมระระยาว       xx 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน        xx  

รวมหนี้สิน         xx 

ส่วนของเจ้าของ : 

ทุน         xx  

บวก กําไรสุทธิ หรือ หัก ขาดทุนสุทธิ     xx 

          xx 

หัก ถอนใช้ส่วนตัว       xx 

รวมส่วนของเจ้าของ        xx 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ       xx 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 งบการเงินจะประกอบไปด้วยข้อมูลเป็นจํานวนเงิน คือมีแต่ตัวเลข ซึ่งไม่สามารถอธิบาย
รายการที่เกดิขึ้นทั้งหมดได้ในงบการเงิน กิจการจึงต้องจัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม 
การอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมน้ีเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจข้อมูลที่กิจการนําเสนอมากขึ้น นอกจากนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินยังสามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่กิจการไม่สามารถบันทึกบัญชีได้หรือ
ข้อมูลที่กิจการต้องการนําเสนอกิจการสามารถเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ทั้งนั้น 
เช่น งบแสดงฐานะการเงิน แสดงบัญชี ที่ดิน ซึ่งกิจการได้นําไปคํ้าประกันเพื่อกู้ยืมเงิน ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจะต้องอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่ดินนี้กิจการได้นําไปคํ้าประกันเงินกู้แล้ว เป็น
ต้น 
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งบการเงินส าหรับกิจการแต่ละประเภท 

ขอยกตัวอย่างเพียง 2 งบการเงิน คือ งบกําไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับ 
กิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้าและกิจการผลิตสินค้าเพื่อขาย ดังนี้ 

 

งบก าไรขาดทุนส าหรับกิจการให้บริการ (จากข้อมูลของตาราง 1.3) 
ทิดบริการนวด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

                               หน่วย : บาท 

รายได้ : 

  รายได้จากการนวด      10,000 

รวมรายได ้        10,000 

ค่าใช้จ่าย : 

  ค่าน้ําค่าไฟฟ้า            800 

รวมค่าใช้จ่าย             800 

กําไรสุทธิ           9,200 

งบแสดงฐานะการเงินส าหรับกิจการให้บริการ 
ทิดบริการนวด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

                                         หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

  เงินสด        46,200 

  วัสดุสิ้นเปลือง (ลูกประคบ+สมุนไพร)      3,000 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน       49,200 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : 

  อุปกรณ์เครื่องใช้ (4,000+500+800)      5,300 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        5,300 

รวมสินทรัพย์        54,500 
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

หนี้สินหมุนเวียน : 

  เจ้าหนี้        10,000 

รวมหนี้สิน        10,000 

ส่วนของเจ้าของ : 

  ทุน-นายทิด       35,300 

  บวก  กําไรสุทธิ (มาจากงบกําไรขาดทุน)      9,200 

รวมส่วนของเจ้าของ                  41,500 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ      54,500 

งบก าไรขาดทุนส าหรับกิจการซื้อขายสินค้า 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เก๋ไก๋ 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวด 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

           หน่วย : บาท  
รายได้จากการขายสินค้า        317,400 

หัก  รับคืนและส่วนลด            7,040 

        ส่วนลดจ่าย            2,490 

รายได้จากการขายสุทธ ิ                   307,870 

หัก  ต้นทุนขาย                    207,466 

กําไรขั้นต้น         100,404 

หัก  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      

 ค่าขนส่งออก            2,760 

 ค่าโฆษณา            3,000 

 เงินเดือน          26,000 

 ค่าน้ําค่าไฟฟ้า          14,800 

ดอกเบี้ยจ่าย            7,200 

รวมค่าใช้จ่าย           53,760 

กําไรสุทธิ           46,644 
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งบแสดงฐานะการเงินส าหรับกิจการซื้อขายสินค้า 
 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เก๋ไก๋ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่  31 ธันวาคม 2557 

หน่วย : บาท                                                                                                                                      
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน : 

 เงินสด           557,594 

 ลูกหนี้การค้า          175,300 

 สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด)        373,810 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                  1,106,704 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : 

 เครื่องใช้สํานักงาน                    173,400 

 ที่ดิน                       1,797,400 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                 1,970,800 

รวมสินทรัพย ์                   3,077,504 

หนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

หนี้สินหมุนเวียน : 

 เจ้าหนี้การค้า                     278,900 

รวมหนี้สินหมุนเวียน                     278,900 

หนี้สินไม่หมุนเวียน : 

 เงินกู้ระยะยาว                  1,200,000 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                  1,200,000 

รวมหนี้สิน                   1,478,900 
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ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน : 

 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน 

 ทุน- เก๋          775,980 

 ทุน- ไก๋         775,980              
 กระแสทุน-เก๋ (46,644 / 2)       23,322 

 กระแสทุน-ไก๋ (46,644 / 2)       23,322 

รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน                 1,598,604 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน                3,077,504 

 

งบก าไรขาดทุนส าหรับกิจการผลิตสินค้าเพื่อขาย 

 

บริษัท บ้านข้าวสารการผลิต จํากัด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

 

                   หน่วย : บาท 

ขายสินค้า         548,400 

หัก  รับคืนและส่วนลด          15,000 

ขายสุทธิ         533,400 

หัก  ต้นทุนขาย         384,337 

กําไรขั้นต้น                                                                                              149,063 

หัก  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน           91,350 

       วัสดุสํานักงานใช้ไป            12,150 

กําไรสุทธิ           45,563 
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งบแสดงฐานะการเงินส าหรับกิจการผลิตสินค้าเพื่อขาย 

 

บริษัท  บ้านข้าวสารการผลิต จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 30 มิถุนายน 2557 

                 หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

 เงินสด          10,050 

 สินค้าคงเหลือ   

  วัตถุดิบ  ( ปลายงวด )       20,250 

  สินค้าระหว่างผลิต ( ปลายงวด )      16,500 

  สินค้าสําเร็จรูป  ( ปลายงวด )      15,263 

 วัสดุสํานักงาน           8,400 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                    70,463 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : 

 เครื่องจักร      259,050 

 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร     88,950          170,100 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                 170,100 

รวมสินทรัพย ์                   240,563 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน : 

 ค่าแรงงานค้างจ่าย          1,950 

รวมหนี้สิน                       1,950 

ส่วนของผู้ถือหุ้น : 

 ทุนหุ้นสามญั                  150,000 

 กําไรสะสม      43,050 

 บวก  กําไรสุทธิ      45,563              88,613 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                  238,613 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                 240,563 
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5,500 

รักชาต ิ

ข้อความและจ านวนเงินที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลทางบัญชี 

การบันทึกข้อมูลทางบัญชีนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเป็นจํานวนเงิน ซึ่งหมายถึงการจด
บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการบัญชี เริ่มจากการจดบันทึกข้อมูลตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ก่อนและหลัง จากนั้นจะมีการจัดระเบียบข้อมูล ซึ่งจะต้องมีการอ้างอิงข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจน
การสรุปข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้น  ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลขและ
ข้อความจํานวนมาก จึงควรศึกษาความรู้พื้นฐานก่อนการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี 

หลักปฏิบติัในการเขียนตัวเลขหรือข้อความ มดัีงนี้ 
1. การเขียนข้อความ 

1.1 ควรใช้รายการย่อตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด เช่น “รายได้จากการ
ขาย” หมายถึง รายได้จากการขายสินค้า หรือ “ต้นทุนขาย” หมายถึง ราคาทุนของสินค้าที่ขายไป
แล้ว เป็นต้น 

1.2 คําอธิบายรายการ ควรอธิบายอย่างกระชับ 

1.3 หากเขียนข้อความผิด ห้ามลบ ให้ทําการแก้ไขและลงชื่อกํากับ  
2. การเขียนจํานวนเงิน 

2.1 ใช้ตัวเลขอารบิคเพื่อความเป็นสากล 

2.2 การเขียนตัวเลขในช่องบาทให้เขียนหลักหน่วยชิดเส้นขวาสุดเท่านั้น 

2.3 การเขียนตัวเลขในช่องสตางค์  ถ้าไม่มีจํานวนสตางค์ให้ใส่เครื่องหมาย “-”  
2.4 จํานวนเงินต้ังแต่ 3 หลักขึ้นไป ให้ใส่เครื่องหมายจุลภาคค่ันทุกครั้ง 

2.5 หากเขียนตัวเลขผิด ห้ามลบ ให้ทําการแก้ไขและลงชื่อกํากับ  ดังตัวอย่าง 

 

วันที่ รายการ รับ จ่าย คงเหลือ 

2557  บาท สต บาท สต บาท สต 

ก.ย. 22 รายได้จากการรับจ้าง 8,500 -   8,500 - 

        25 จ่ายค่าเช่า   3,000 - 4,500  
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เทคโนโลยีกับงานบัญชี 

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าทั้งทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความต้องการความสะดวก ความทันสมัย ซึ่งก่อให้เกิดความ
ต้องการใช้เครื่องมือที่จะนํามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลที่มีเป็นจํานวนมาก 
ช่วยในการประมวลผลข้อมูล ช่วยในการวิเคราะห์งาน เป็นต้น  

สุภาภรณ์ คงสวัสด์ิ และ พัฒนพงศ์ สุวรรณชาต (2554: 123) ได้กล่าวในบทความเรื่อง 
“Accounting Software กับการทําบัญชีในยุคปัจจุบัน”  ว่า กระบวนการจัดทําบัญชีการทําบัญชี
ด้วยระบบมือการทําบัญชีในยุคแรกเริ่มจะเป็นการจัดทําบัญชีด้วยระบบมือ ซึ่งมีขั้นตอนการ
ทํางานที่ยุ่งยากพอสมควร โดยขั้นตอนการทํางานประกอบด้วย 1)การรวบรวมเอกสารเพื่อการ
บันทึกบัญชี 2) การบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น 3) การผ่านรายการจากสมุดบันทึก
รายการขัน้ต้นไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป 4) การรวบรวมข้อมูลจากบัญชีแยกประเภทเพื่อจัดทํา
งบทดลอง 5) การจัดทํารายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด และงบอ่ืนๆ ซึ่งโดยปกติการจัดทําบัญชีด้วยระบบมือจะมีการ
สรุปยอดเพื่อจัดทํารายงานทางการเงินเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น 

จากบทความข้างต้น ทําให้ทราบว่า การจัดทําบัญชีตามที่กล่าวมาอย่างคร่าวๆ เป็นการ
จัดทําบัญชีด้วยตัวเองหรืออาจเรียกว่า “การทําบัญชีด้วยมือ” โดยสามารถจัดทําให้ตัวเองซึ่งเป็น
เรื่องเฉพาะบุคคลหรือเป็นเรื่องของการดําเนินธุรกิจ มีขั้นตอนและการจัดเก็บเอกสารหลายขั้นตอน 
และผู้ที่จะสามารถจัดทํา “การทําบัญชีด้วยมือ”  จะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดทําบัญชี
ตามที่พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กําหนดอีกด้วย เริ่มต้ังแต่การรวบรวมเอกสาร
ประกอบการบันทึกข้อมูล มาบันทึกลงในสมุดบัญชี มีสมุดขั้นต้น สมุดขั้นปลายและสมุดบัญชีอ่ืนๆ
ตามการใช้งาน ในการบันทึกข้อมูลจะบันทึกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นรายการซ้ําๆ กันใน
แต่ละวัน จากนั้นกิจการต้องสรุปจํานวนเงินที่เกิดขึ้นจากแต่ละรายการเพื่อรวบรวมข้อมูลว่าในรอบ
ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ทางบัญชีขึ้นนี้ส่งผลดีหรือไม่ดีอย่างไรและกิจการควรตัดสินใจอย่างไร
ต่อไป   

นักบัญชีจึงได้คิดค้นเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในการคํานวณและการจัดเก็บ
ข้อมูล  คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ถูกนํามาใช้เนื่องจากมีความแม่นยําในการคํานวณ
และสามารถเก็บข้อมูลจํานวนมากสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ทุกขั้นตอน 
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี ที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกตรงตาม
ความต้องการในการใช้งาน เกิดการประหยัดเวลา การค้นพบข้อผิดพลาดได้เร็วขึ้น เป็นต้น 
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เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน คือ กิจการควรนําระบบที่มีคุณภาพมาใช้
โดยเฉพาะระบบบัญชีที่ถูกต้อง แม่นยํา ทันสมัยและสามารถตรวจสอบได้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
บัญชีจึงเป็นเทคโนโลยีระบบหนึ่งที่ถูกนํามาใช้ เพื่อให้ทันกับความต้องการและในนําข้อมูลไปใช้ใน
การตัดสินใจ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว กิจการอาจพัฒนาระบบ
ที่ว่านี้ขึ้นมาใช้เองหรือว่าจ้างกิจการที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์มาจัดการให้หรือ
กิจการจะจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่ตรงตามความต้องการของกิจการมาใช้ก็
สามารถทําได้ทั้งนั้น การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับกิจการ จึงมีความจําเป็นมาก เพราะหาก
ไม่เหมาะกับกิจการจะทําให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง อาจส่งผลไปยังความผิดพลาดต่อการ
ตัดสินใจของเจ้าของกิจการอีกด้วย 

 

ตารางที ่1.5 การเปรียบเทียบการทําบัญชีด้วยมือและการทําบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
(ดัดแปลงจาก บทความ“Accounting Software กับการทําบัญชีในยุคปัจจุบัน”  ของสุภาภรณ์  
คงสวัสด์ิ และ พัฒนพงศ์ สุวรรณชาต (2554: 124)) 

การท าบัญชีด้วยมือ การท าบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
การใช้มือเขียน ข้อความหรือจํานวนเงิน อาจ
ทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิด 

การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ เก็บข้อมูล ลด
ความคลาดเคลื่อนเรื่องข้อความ จํานวนเงิน 
เพราะคอมพิวเตอร์มีความชัดเจน 

การจัดทําบัญชีมีหลายขั้นตอน ทําให้ เกิด
ข้อผิดพลาดในระหว่างขั้นตอนได้ง่าย และยาก
ต่อการถูกค้นพบ 

การจัดทําบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ จะต้องทํา
ในแต่ละขั้นตอนให้จบ จึงจะผ่านไปขั้นตอน
ต่อไปได้ทําให้สะดวกต่อการถูกค้นพบ 

การคํานวณโดยใช้เพียงเครื่องคํานวณหรือ
เครื่องคิดเลข ทําให้ล่าช้าหรืออาจผิดพลาดใช้
เวลานานในการแก้ไข 

การ คําน วณโ ดยค อม พิ ว เ ตอร์ มี โอ กา ส
ผิดพลาดน้อยเพราะคอมพิวเตอร์มีความ
แม่นยําสามารถพิมพ์ข้อมูลมาตรวจสอบได้ 

การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องต้องใช้พื้นที่ใน
การจัดเก็บมาก การค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต้องใช้เวลานาน 

ส า ม า ร ถ จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
คอมพิวเตอร์ได้และสามารถเรียกข้อมูลที่
เกี่ยวข้องมาดูได้เมื่อต้องการ 

การประมวลผลต้องบันทึกข้อมูลทําให้ครบทุก
ขั้นตอน ซึ่งใช้เวลานาน 

สามารถนําข้อมูลที่มีอยู่มาประมวลผลตามที่
ต้องการทราบได้ทันที 

ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลในการจัดทํางบการเงิน 
อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 

การเชื่อมโยงข้อมูลในการจัดทํางบการเงินมี
ประสิทธิภาพมาก โอกาสทําผิดมีน้อย 
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การท าบัญชีด้วยมือ การท าบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
ผู้จัดทําจะต้องมีความรู้ความสามารถในการ
จัดทําบัญชีและจะต้องจัดทําบัญชีตามที่
พระราชบัญญัติการบัญชีกําหนดเรียกว่า “ผู้ทํา
บัญชี” 

ผู้ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ไม่จําเป็นต้อง
มีความรู้ความสามารถในการจัดทําบัญชี
ตามที่พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

กําหนดไว้แต่จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก 
“ผู้ทําบัญชี” 

 

พัฒนพงศ์ สุวรรณชาต และ สุภาภรณ์ คงสวัสด์ิ (2554: 116) กล่าวในบทความเรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้ Excel กับงานบัญชี” ว่า ปัจจุบันมีการนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดทําบัญชีมาก
ยิง่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หรือโปรแกรมสเปรดชีตซึ่งต่างมีวัตถุประสงค์เดียวกัน
คือ ช่วยให้การจัดทําบัญชีง่ายขึ้น การนําโปรแกรมสเปรดชีตมาจัดทําบัญชีได้รับความนิยมเพิ่ม
มากขึ้นเนื่องจากกิจการส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม Microsoft Office ในสํานักงานอยู่แล้ว ดังนั้น 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีตกับงานบัญชีจึงไม่ทําให้มีต้นทุนสูงขึ้นอีกทั้งยังสามารถใช้งบ
การเงิน อีกทั้งยังสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อได้ในอนาคต ดังนั้น การทําบัญชีด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการทําบัญชีสําหรับนักบัญชียุคไอที 

จากบทความข้างต้นเป็นการนําโปรแกรม Microsoft Office ที่ใช้ในการดําเนินงานอยู่แล้ว
มาเป็นตัวช่วยในการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่ายที่สุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด และ
ข้ันตอนในการจัดทําจะคล้ายกับการทําบัญชีด้วยมือ คือโปรแกรม Microsoft Excel เพียงแต่ต้องมี
การวางแผนการบันทึกข้อมูล การกําหนดจํานวนสมุดบัญชีที่ต้องการใช้งาน ผังบัญชี หมวดบัญชี 
การใช้โปรแกรมMicrosoft Excel ทําให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลต้ังแต่การเกิดขึ้นของมูลทําให้ลด
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเดิมซ้ําๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดของการบันทึกบัญชี 

ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556: 42) ได้กล่าวในบทความเรื่อง “ไลน์รูปแบบการสื่อสารบน
ความสร้างสรรค์ของสมาร์ทโฟน” ว่า ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารช่วย
ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมสะดวกสบายมากขึ้น ช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสาร
และผู้รับสารมีขนาดเล็กลง ทําให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย ด้วยการพัฒนา รูปแบบของ
เทคโนโลยีที่พกติดตัวผู้ใช้อยู่ตลอดเวลาอย่างสมาร์ทโฟน (Smartphone) และแอปพลิเคชัน 
(Application) บนสมาร์ทโฟน ทําาให้ผู้ใช้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารมากกว่าการสนทนาผ่าน
ทางโทรศัพท์ด้วย “การสนทนาผ่านข้อความ” (Chat) บนแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นพร้อมกัน 
รูปแบบของแอปพลิเคชันสําหรับการแชทนั้นมีหลายแบบ เช่น LINE 



36 

 

จากบทความนี้จะเห็นว่า รูปแบบของเทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่ง่าย เช่น 
โทรศัพท์มือถือ ได้ถูกพัฒนามาจนกระทั่งเป็น โทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถหลายด้าน เรียกว่า 
“สมาร์ทโฟน”  ซึ่งเมื่อนํามาผนวกรวมเข้ากับการบัญชีที่ต้องอาศัยการจดบันทึก การเก็บข้อมูล ที่มี
ความยุ่งยากและในปัจจุบันมีโปรแกรมที่มีความเฉพาะที่สามารถนํามาใช้บนสมาร์ทโฟนได้ 
เรียกว่า “แอปพลิเคชัน” ซึ่งมีอยู่มากมายตามความต้องการใช้งาน เช่น แอปพลิเคชั่นพยากรณ์
อากาศแอปพลิเคชันระบบนําทาง เป็นต้น ส่วนในงานบัญชีเช่น แอปพลิเคชันของ “การบัญชี
ครัวเรือน” ซึ่งมีความสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกวัน สามารถรายงานค่าใช้จ่ายใน
ช่วงเวลาหนึ่งได้ เป็นต้น ส่งผลให้สามารถวางแผนในเรื่องของรายรับ รายจ่ายได้ ดังนั้น ผู้ใช้งาน
สามารถเลือกใช้แอปพลิเคชันทางบัญชีที่มีความเหมาะและความต้องการใช้ข้อมูลอาจมีค่าใช้จ่าย
หรือไม่มีค่าใช้จ่ายในการนําแอปพลิเคชันมาใช้งาน อาจไม่สามารถนําแอปพลิเคชันมาใช้ในการ
ดําเนินงานของธุรกิจได้แต่อย่างน้อย เมื่อมีความสะดวกจากเทคโนโลยีจะทําให้การเข้าถึงบัญชี
เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป 

ในบทต่อไปจะกล่าวถึงกระบวนการทางบัญชี ซึ่งเป็นการศึกษาทฤษฎีให้เข้าใจก่อนจึงจะ
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ถ้าหากสามารถเข้าใจได้ต้ังแต่แรกแล้ว การปฏิบัติจะสามารถทําได้
อย่างราบรื่น เพราะว่าการจัดทําบัญชี จะจัดทําเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการในการ
ตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายจะได้ถูกต้องและเชื่อถือได้มากที่สุด ที่กล่าวมานี้เรียกว่า 
“การทําบัญชีด้วยมือ” ซึ่งมีความล่าช้า การตรวจสอบใช้เวลานาน  

การนําเทคโนโลยีมาใช้ในงานบัญชี โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย จะทําให้ระบบ
บัญชีเป็นงานที่ไม่ยุ่งยากมากอีกต่อไป ซึ่งในปัจจุบันมีโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีมากมายที่
กิจการสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจการและงบประมาณของกิจการ กิจการอาจพัฒนา
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใช้เองซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงแต่สามารถนํามาใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือ
อาจซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีขายทั่วไปซึ่งมีราคาไม่สูงมากนักแต่อาจไม่ตอบสนองความต้องการ
ของกิจการทั้งหมด  

ในเบื้องต้นจึงต้องทําความเข้าใจ “การทําบัญชีด้วยมือ”ก่อน ซึ่งมีความเป็นระบบ 
ตรวจสอบได้ และมีความน่าเชื่อถือ เมื่อเข้าใจ “การทําบัญชีด้วยมือ”เป็นอย่างดีแล้ว การจะจัดหา
ระบบหรือโปรแกรมสําเร็จรูปหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีผู้คิดค้นขึ้นมาอย่างมากมายนั้น กิจการ
สามารถที่จะนํามาใช้ในกิจการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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ตัวอย่าง 1-1 ร้านซักอบรีดแห่งหนึ่ง มีนางจัน เป็นเจ้าของร้านได้นําเงินสด 30,000 บาท เครื่องซัก
ผ้า มูลค่า 3,000 บาท เตารีด มูลค่า 500 บาท ผงซักฟอกและน้ํายาปรับผ้านุ่ม มูลค่า 800 บาท มา
ลงทุนในกิจการ โดยเริ่มต้นกิจการในวันที่ 1 พ.ย. 2557 โดยมีสถานที่เป็นบ้านของนางจันเอง มี
เหตุการณ์เกิดขึ้น ดังนี้ 
2557 

พ.ย. 10 ลูกค้านําผ้าห่มมาซัก รับเงินสดจํานวน 2,500 บาท 

พ.ย. 15 ลูกค้านําผ้ามาซัก รับเงินสดจํานวน 2,000 บาท 

พ.ย. 20 ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ําประปา จํานวน 500 บาท และจ่ายเงินสดในวันนี้ 
พ.ย. 25 ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000 บาท และจ่ายเงินสดในวันนี้ 
พ.ย. 28 ยืมเงินสดมาไว้ใช้จ่าย จํานวน 500 บาท   
พ.ย.      30 ผงซักฟอกและน้ํายาปรับผ้านุ่มใช้ไป 80 % ของทั้งหมด  

จากรายการลงทุนนี้ นางจัน ต้องบันทึกข้อมูลในเบื้องต้น ในวันที่ 1 พ.ย.2557 ดังนี้ 
เงินสด มีจํานวน ..................30,000..................บาท 

เครื่องซักผ้า จํานวน......1....เครื่อง  มูลค่า .......3,000............บาท 

เตารีด         จํานวน......1...เครื่อง  มูลค่า .......500............บาท  
ผงซักฟอกและน้ํายาปรับผ้านุ่ม มูลค่า ...800.........บาท 

จากรายการและเหตุการณ์เกิดขึ้นในแต่ละวัน  สรุปข้อมูล ในวันที่ 1-30 พ.ย.2557 ดังนี้ 
เงินสด มีจํานวน .............33,500.......................บาท (30,000 +2,000-500-1,000+500) 
เครื่องซักผ้า จํานวน.....1.....เครื่อง  มูลค่า ..........3,000.........บาท 

เตารีด         จํานวน.....1....เครื่อง  มูลค่า .......500............บาท  
ผงซักฟอกและน้ํายาปรับผ้านุ่ม มูลค่า ....160........บาท  

( มี 800 ใช้ไป 80 % คือ 640 (800x80 %)ทําให้เหลือ 160 ) 
หนี้สิน  มูลค่า .....500..............บาท  

รายได้ค่าซักผ้า...........4,500...............................บาท (2,500 + 2,000) 
ค่าน้ําประปา.....500...........บาท  ค่าไฟฟ้า....1,000..........บาท   
ค่าผงซักฟอกและน้ํายาปรับผ้านุ่ม..........640...............บาท 

สามารถนําข้อมูลที่สรุปได้มาเขียนเป็นรายงานเรียกว่า “งบการเงิน” ดังนี้ 
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จันซักอบรีด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 วันที่ 1พฤศจิกายน 2557 

                                                                                                หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน :  

 เงินสด       33,000 

 ผงซักฟอกและน้ํายาปรับผ้านุ่ม         800 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      30,800 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : 

 เตารีด            500 

เครื่องซักผ้า       3,000 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      3,500 

รวมสินทรัพย ์                 34,300 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของ : 

ทุน-นางจัน       34,300 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ     34,300   
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จันซักอบรีด 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 

 

หน่วย : บาท 

รายได้  : 
 รายได้ค่าซักผ้า      4,500 

รวมรายได ้       4,500 

ค่าใช้จ่าย : 
 ค่าน้ําประปา        500 

 ค่าไฟฟ้า      1,000 

 ค่าผงซักฟอกและน้ํายาปรับผ้านุ่ม       640 

รวมค่าใช้จ่าย       2,140 

กําไรสุทธิ       2,360 

 

จันซักอบรีด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 

     หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน :  

 เงินสด       33,500 

 ผงซักฟอกและน้ํายาปรับผ้านุ่ม                    160 160 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      33,660 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : 

 เตารีด            500 

เครื่องซักผ้า        3,000 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       3,500 

รวมสินทรัพย ์      37,16 037,160 
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

หนี้สิน : 
เจ้าหนี้            500 

รวมหนี้สิน            500 

ส่วนของเจ้าของ : 

ทุน-นางจัน (ทุนต้นงวด)      34,300 

บวก  กําไรสุทธิ         2,360  

รวมส่วนของเจ้าของ      36,660 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ      37,160   

 อธิบาย นางจันได้ดําเนินกิจการ ร้านซักอบรีดในช่วงเวลา 1 เดือน นางจันได้นําข้อมูลมา
จัดทําเป็นงบการเงินเพื่อจะได้ทราบรายละเอียดของผลที่เกิดขึ้นและฐานะทางการเงินจากการ
ดําเนินธุรกิจ 

สรุป 

 การดําเนินชีวิตที่เรียบง่ายในปัจจุบัน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ 
ความต้องการอุปโภคบริโภคที่มีมากขึ้น ที่ทําให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น  หรูหราขึ้น อาจก่อให้เกิด
ภาระหนี้สินตามมา หากมีการวางแผนเป็นอย่างดีจะทําให้สามารถบริหารจัดการหนี้สินนี้ได้ แต่ถ้า
หากไม่มีการวางแผนที่ดีแล้ว ปัญหาความยากจนหรือปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวต้องเกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน การจัดทําบัญชีครัวเรือน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางบัญชี จึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวัน และเมื่อได้ศึกษากระบวนการทางบัญชีอย่างเข้าใจแล้ว จะเห็นว่า การบัญชีนั้นถูก
คิดค้นขึ้นมาเพื่อการประกอบธุรกิจ ทําให้เจ้าของกิจการมีข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการตัดสินใจ 
เช่น ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด เป็นต้นและการบัญชียังสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับเรื่อง
ส่วนตัวในการใช้ชีวิตประจําวันได้  สําหรับมนุษย์เงินเดือนที่อาจผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการ 
สามารถใช้วิธีการทางบัญชีนี้มาประกอบการดําเนินธุรกิจจนประสบความสําเร็จได้ เช่นกัน การ
จัดทําบัญชีตามรูปแบบเดิมคือ “การทําบัญชีด้วยมือ” และเพื่อเพิ่มความสะดวก แม่นยําและมี
ประสิทธิภาพ จําเป็นต้องนําเทคโนโลยีคือการนําคอมพิวเตอร์มาเป็นตัวช่วยและพัฒนาไปจนเป็น
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่ตรงตามความต้องการใช้งานมากที่สุด 
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แบบฝึกหัด บทที่ 1 

 

แนวคิดพื้นฐานของการบัญชีและการบัญชี 
 

ข้อ 1. ให้ระบุว่า รายการใดเป็นสินทรัพย์ (A) หนี้สิน (L) และส่วนของเจ้าของ (OE)   ให้ใช้อักษร
ย่อเป็นภาษาอังกฤษแทน 

 

  ตัวอย่าง    ....... A.........=  รถบรรทุก      เป็นต้น 

  
.................1.เคร่ืองโทรสาร   .................2. เคร่ืองคิดเลข 

.................3. เคร่ืองจกัร    .................4. ทุน- นางสาวเย็นฤดี 

.................5. เคร่ืองถ่ายเอกสาร   .................6.เงนิกู้- ธนาคารกรุงไทย 

.................7. เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์  .................8. เงนิสด 

.................9. เจา้หน้ี-บริษัท อุดรบ้านห้วย  จํากัด .................10.ค่าไฟฟา้ค้างจา่ย 

.................11. ต๋ัวเงนิจา่ย   .................12.ตู้เย็น 

.................13. รถยนต์    .................14. เจา้หนี้จํานอง 

.................15. ค่านํ้าประปาค้างจา่ย  .................16.นายมอส  ( ลูกหน้ี ) 

.................17. เคร่ืองปรับอากาศ   .................18. ต๋ัวเงนิรบั 

.................19. เคร่ืองรับเงนิสด (Cash Register) .................20.ท่ีดินมไีว้ขาย 

.................21.ร้านเจนพลาสติก (เจ้าหนี้)  ................22. วัสดุสํานักงาน 

ข้อ 2. รายการต่อไปนี้ให้ระบุว่า รายการใดเป็นรายได้ (R) และค่าใช้จ่าย (E) โดยให้ใช้อักษรย่อ
เป็นภาษาอังกฤษแทน 

 

ตัวอย่าง     …….E……..  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

 

.................1. ค่าเช่าหอพัก    .................2. ค่าน้ําประปา 

.................3. ดอกเบี้ยรับ    .................4. ดอกเบี้ยจ่าย  

.................5.รายได้จากการรับจ้างตัดหญ้า  .................6. ค่าเทอม  

.................7.รายได้จากการรับจ้างทําความสะอาด .................8. ค่าพาหนะ 

.................9.รายได้จากการรับจ้างเรยีนหนังสือ  .................10.รายได้อ่ืนๆ 
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ข้อ 3. ต่อไปนี้เป็นงบการเงินของ “เก๋บิวต้ี” ให้ทําตามคําสั่ง ดังนี้ 
3.1 ให้เติมตัวเลขหรือตัวอักษรลงในงบการเงินที่ให้มา ให้สมบูรณ์ 

 

เก๋บิวต้ี 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 

 

หน่วย  : บาท 

..........................: 
 รายได้จากการเสริมสวย      85,000 

 รายได้อ่ืนๆ       41,000 

..........................                ............... 

..........................: 
   ค่าสาธารณูปโภค        1,200 

   เงินเดือนพนักงาน      98,000 

   ค่าเช่า          4,500 

   ค่าพาหนะ         5,000 

   ดอกเบี้ยจ่าย            800 

   ค่าใช่จ่ายเบ็ดเตล็ด           400  

รวมค่าใช้จ่าย        ............ 
..........................       ............   
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เก๋บิวต้ี 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ ......................................................... 
หน่วย  : บาท 

........................................... 
...........................................   

  เงินสด           2,400 

  เงินฝากธนาคาร          5,600 

  ลูกหนี้การค้า        10,000 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน            ..................... 
...........................................     

เครื่องตกแต่ง                   20,000 

  อาคาร         25,000 

ที่ดิน         50,000 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            .................. 
รวมสินทรัพย์           ....................... 

............................................................................ 
...........................................   

  เจ้าหนี้           6,000 

  เงินเดือนค้างจ่าย       14,300 

  ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย        1,100  

รวมหนี้สินหมุนเวียน           ...................... 
...........................................   

  เงินกู้จํานอง                   30,000 

รวมหนี้สิน                     ......................... 
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...........................................   
ทุน-เก๋         45,500 

บวก  ...........................        ..................... 
...........................................                    ....................... 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ      .......................  

 

3.2 ตอบคําถามต่อไปนี้ 
-  งบแสดงฐานะการเงินนี้เป็นของ..................................................................................... 
-  งบแสดงฐานะการเงินนี้จัดทําขึ้นเมื่อ.............................................................................. 
-  ผู้เป็นเจ้าของกิจการคือ................................................................................................. 
- กิจการมีสินทรัพย์รวมจํานวน........................รายการ รวม เป็นเงิน..................................บาท 

-  กิจการมีหนี้สินจํานวน................................รายการรวม  เป็นเงิน...................................บาท 

-  กิจการมีรายได้จํานวน................................รายการรวม  เป็นเงิน...................................บาท 

-  กิจการมีค่าใช้จ่ายจํานวน...........................รายการรวม  เป็นเงิน....................................บาท 

-  สิทธิที่เจ้าของกิจการมีต่อสินทรัพย์เป็นจํานวน....................................... .....................บาท
  

ข้อ 4. ร้านแย้มบริการ มีนางแย้ม เป็นเจ้าของร้านได้นําเงินสด 43,000 บาท โต๊ะเก้าอ้ี ผ้าคลุมโต๊ะ
มูลค่า 300,000 บาท มาลงทุนในกิจการ โดยเริ่มต้นกิจการในวันที่ 1 พ.ค. 2557 โดยมีสถานที่เป็น
บ้านของนางแย้ม มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ดังนี้ 
2557 

พ.ค. 10 ลูกค้ามาเช่าโต๊ะเพื่อจัดงานบวช รับเงินสดจํานวน 25,000 บาท 

พ.ค. 15 ลูกค้ามาเช่าโต๊ะเพื่อจัดงานขึ้นบ้านใหม่ รับเงินสดจํานวน 20,000 บาท 

พ.ค. 20 จ่ายเงินสดเป็นค่าเช่ารถหกล้อ จํานวน 5,000 บาท  
พ.ค. 25 ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ํามันรถหกล้อ จํานวน 10,000 บาท และจ่ายเงินสดในวันนี้ 
พ.ค. 28 ยืมเงินสดมาไว้ใช้จ่าย จํานวน 5,000 บาท   
พ.ค.      30 จ่ายเงินเดือนพนักงาน 6,400 บาท  
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จากรายการลงทุนนี้ นางแย้ม ต้องบันทึกข้อมูลในเบื้องต้น ในวันที่ 1 พ.ค.2557 ดังนี้ 
เงินสด มีจํานวน ....................................บาท 

โต๊ะเก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ มูลค่า ...................บาท 

จากรายการและเหตุการณ์เกิดขึ้นในแต่ละวัน  สรุปข้อมูล ในวันที่ 1-31 พ.ค.2557 ดังนี้ 
เงินสด มีจํานวน ....................................บาท  

หนี้สิน  มูลค่า ...................บาท  

รายได้ให้บริการเช่า..........................................บาท  

ค่าเช่ารถหกล้อ........................บาท  ค่าน้ํามันรถ..................บาท   
เงินเดือนพนักงาน.........................บาท 

สามารถนําข้อมูลที่สรุปได้มาเขียนเป็นรายงานเรียกว่า “งบการเงิน” ดังนี้ 
 

แย้มบริการ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 

                                                                                            หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน :  

 เงินสด       43,000 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน        43,000 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : 

 โต๊ะเก้าอี ้                300,000 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                300,000 

รวมสินทรัพย ์                  343,000 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจ้าของ : 

            ทุน-นางแย้ม      343,000 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ     343.000   
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แย้มบริการ 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 

หน่วย : บาท 

รายได้  : 
 รายได้ให้บริการเช่า     45,000 

รวมรายได ้       45,000 

ค่าใช้จ่าย : 
 ค่าเช่ารถหกล้อ       5,000 

 ค่าน้ํามัน                 10,000 

 เงินเดือนพนักงาน       6,400 

รวมค่าใช้จ่าย                  21,400 

กําไรสุทธิ                               23,600 

 

แย้มบริการ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 

     หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน :  

 เงินสด       71,600 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      71,600 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : 

 โต๊ะเก้าอี ้               300,000 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน              300,000 

รวมสินทรัพย ์      37,16 371,600 
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

หนี้สิน : 
เจ้าหนี้          5,000 

รวมหนี้สิน         5,000 

ส่วนของเจ้าของ : 

ทุน-นางแย้ม (ทุนต้นงวด)             343,000 

บวก  กําไรสุทธิ      23,600  

รวมส่วนของเจ้าของ              366,600 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ              371,600   

 



บทที ่2 

กระบวนการทางการบัญชี 
 

เมื่อได้ศึกษาความหมายของการบัญชีจากบทที่ 1 กระบวนการทางการบัญชีที่มีขั้นตอน 
และสามารถนําข้อมูลจากการบันทึกมาวิเคราะห์และแปลความหมายได้นั้น วิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีที่ถูกต้องจะต้องจัดทําขึ้นตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดเท่านั้น เพราะข้อมูล
ทางการบัญชีเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเลข เกี่ยวกับการตัดสินใจ ฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดจะต้องมีที่มา
ชัดเจนและตรงไปตรงมาเพื่อความมั่นใจของทั้งผู้รายงานและผู้ใช้ข้อมูลจากงบการเงิน ในบทนี้จะ
กล่าวถึงขั้นตอนทางการบัญชีอย่างละเอียด 

Jan R. Williams, Susan F. Haka, Mark S. Betterner, Joseph V. Carcello, Nelson  

C.Y. Lam and Peter T.Y. Lau. (2015: 6) ให้ความเห็นว่า  
ระบบบัญชีประกอบด้วยบุคลากร กระบวนการเทคโนโลยีและมีการบันทึกข้อมูลขององค์กร  
1) การพัฒนาข้อมูลทางบัญชีและ 2) การสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ การ
ออกแบบระบบและความสามารถของระบบเหล่านี้ในแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกัน ในธุรกิจ
ขนาดเล็กระบบบัญชีอาจประกอบด้วย เครื่องคิดเงิน สมุดเช็คและการเตรียมเสียภาษีรายได้
ประจําปี  ในธุรกิจขนาดใหญ่ ระบบบัญชีรวมถึงคอมพิวเตอร์ การอบรมบุคลากรขั้นสูงและ
รายงานบัญชีที่มีผลต่อการดําเนินงานประจําวันของทุกแผนก แต่ทุกๆกรณีวัตถุประสงค์พื้นฐาน
ของระบบบัญชียังคงเหมือนเดิมเพื่อตอบสนององค์กรต้องการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

จากความเห็นดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าในการดําเนินธุรกิจจําเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีอย่างเป็นระบบ ระบบบัญชีนี้จะประกอบไปด้วย ผู้จัดทํา กระบวนการที่ทันสมัยในการ
จัดเก็บข้อมูลตลอดจนการรายงานข้อมูล เริ่มต้ังแต่วิธีการในการจัดเก็บข้อมูล การจัดประ เภท
ข้อมูลการสรุปผลของข้อมูล จนกระทั่งรายงานข้อมูลทางการบัญชีให้ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจใน
การตัดสินใจของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดใหญ่หรือกิจการขนาดเล็ก ต่างก็มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันคือความต้องการข้อมูลที่มีคุณภาพ เมื่อผู้มีอํานาจขององค์กรได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ การ
ตัดสินใจต่างๆจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดําเนินงาน  
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ข้อมูลทางการบัญชีประกอบด้วย 5 รายการ แต่ละรายการจะทําหน้าที่ต่างๆ ดังนี้ 
1. การรายงานผลการดําเนินงานให้รายงานเป็น งบกําไรขาดทุน ประกอบด้วย รายได้

และค่าใช้จ่าย จะรายงานรายงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กิจการกําหนดไว้  
2. การรายงานฐานะการเงินให้รายงานเป็นหรืองบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย 

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ จะรายงาน ณ วันสิ้นสุดของช่วงเวลาที่กิจการกําหนดไว้ 
รายการทั้ง 5 รายการนี้คือ องค์ประกอบของงบการเงิน 

องค์ประกอบของบการเงิน  
 การศึกษาความหมายของรายการทั้ง 5 รายการนี้ จึงต้องศึกษาอย่างละเอียด เพื่อจะได้
ระบุประเภทของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 

องค์ประกอบของบการเงิน มี 5 รายการ ดังนี้ 
1. สินทรัพย์ 
2. หนี้สิน 

3. ส่วนของเจ้าของ 

4. รายได้ 

5. ค่าใช้จ่าย 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กําหนดให้ 
กิจการต้องแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่ หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน 
ซึ่งมีความแตกต่างกันในการนําเสนอคือ รายการหมุนเวียนจะแสดงก่อนรายการไม่หมุนเวียน และ
ยังต้องเรียงตามสภาพคล่องอีกด้วย คําว่า สภาพคล่อง เป็นลักษณะของการได้รับเงินสดกลับคืน
มายังกิจการได้รวดเร็ว เช่น เงินสดมีสภาพคล่องมากกว่า เงินฝากธนาคาร เนื่องจากเงินสด
สามารถนําไปใช้ได้เลยในทันที และกิจการทุกกิจการจะต้องมีการกําหนด รอบระยะเวลารายงาน 
และรอบระยะเวลาดําเนินงาน หากกิจการไม่สามารถกําหนดรอบระยะเวลาดําเนินงานได้ ให้ใช้ 
รอบระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน เมื่อเป็นเช่นนี้รายการ ”หมุนเวียน” และรายการ “ไม่
หมุนเวียน” จะมีความต่างกันที่ระยะเวลา 12 เดือน  

การเรียงลําดับในงบการเงินจึงต้องเรียงจากรายการหมุนเวียน และรายการไม่
หมุนเวียน โดยจะต้องเรียงตามลําดับสภาพคล่อง อย่างเป็นระเบียบ 

1. สินทรัพย์  (Assets) 
สินทรัพย์ หมายถึง  สิ่งที่มีไว้ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต เป็นสิ่งที่มีมูลค่าและ

อยู่ในความควบคุมของเจ้าของ 
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1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน (Current  Assets) 

สินทรัพย์หมุนเวียน หมายถึง สิ่งที่มีไว้ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต เป็น
สิ่งที่มีมูลค่าและอยู่ในความควบคุมของเจ้าของ กิจการจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หมุนเวียน
ภายในเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้
การค้า สินค้าคงเหลือ วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น  

1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สิ่งที่มีไว้ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต เป็น

สิ่งที่มีมูลค่าและอยู่ในความควบคุมของเจ้าของ กิจการจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนนานเกิน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องจักร ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น 

2. หน้ีสิน (Liabilities) 
หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันที่ได้ก่อขึ้นในวันนี้และต้องชดใช้ในวันข้างหน้าด้วย

สินทรัพย์ของกิจการ แบ่งเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 
2.1 หน้ีสินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันที่ได้ก่อขึ้นในวันนี้

และต้องชดใช้ในวันข้างหน้าด้วยสินทรัพย์ของกิจการ และจะมีระยะเวลาชําระภาระผูกพันภายใน 
12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน เช่น  เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ค่าแรงงานค้างจ่าย 
เป็นต้น 

2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันที่ได้ก่อ
ขึ้นในวันนี้และต้องชดใช้ในวันข้างหน้าด้วยสินทรัพย์ของกิจการและจะมีระยะเวลาชําระภาระ
ผูกพันนานเกินกว่า 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน เช่น เงินกู้ยืมระยะยาว ต๋ัวเงินจ่ายอายุ 
2 ปี เป็นต้น 

หนี้สินอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ทําให้มีชื่อเรียกแตกต่างกันตามสาเหตุที่เกิด เช่น 

การยืมเงิน เรียกว่า เงินกู้ เช่น นักศึกษากู้ยืมเงินจากรัฐบาล เรียกว่า เงินกู้ยืมเพื่อ 

การศึกษา 

 กิจการได้ใช้บริการแล้วแต่ยังไม่ได้ชําระค่าบริการน้ัน  เรียกว่า  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  เช่น   
ค่าน้ําประปาค้างจ่าย  เป็นต้น 

การทําสัญญาในการเป็นหนี้ระหว่างกัน ซึ่งผู้ก่อภาระผูกพันจะต้องเป็นผู้จัดทําสัญญา 

ฉบบันี้ คือ ต๋ัวเงินจ่าย 

 



51 

 

 

3. ส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity) 
ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนที่เป็นของเจ้าของจริงๆหลังจากนําหนี้สินทั้งสิ้นหักออก

จากสินทรัพย์ทั้งสิ้นแล้ว ส่วนของเจ้าของมีลักษณะแตกต่างกันตามลักษณะการลงทุน ดังนี้ 
3.1 กิจการเจ้าของคนเดียว เป็นกิจการขนาดเล็ก  ซึ่งมีเจ้าของเพียงคนเดียว

บริหารจัดการกิจการ  สิ่งที่เป็นปัญหาของกิจการเจ้าของคนเดียวคือ การไม่สามารถแยกเรื่อง
ส่วนตัวของเจ้าของกิจการออกจากการดําเนินงานได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้นในการบันทึกข้อมูล
ทางการบัญชีจึงต้องกําหนด “บัญชีถอนใช้ส่วนตัว” เพื่อบันทึกรายการที่เป็นเรื่องส่วนตัวของ
เจ้าของกิจการซึ่งไม่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ เช่น เจ้าของกิจการนําเงินสดของกิจการไปใช้หนี้
เจ้าหนี้ส่วนตัว 

3.2 ห้างหุ้นส่วน มีเจ้าของต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปคนขึ้นไปร่วมกันลงทุนในกิจการ 
เรียกว่า “ผู้เป็นหุ้นส่วน” สิ่งที่เป็นปัญหาของห้างหุ้นส่วนคือ ไม่สามารถแยกเรื่องส่วนตัวของ
เจ้าของกิจการออกจากการดําเนินงานได้อย่างเด็ดขาด แต่ว่าในการบริหารจัดการระหว่างผู้เป็น
หุ้นส่วนด้วยกันจะมีวิธีการที่เป็นระบบกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว ดังนั้นในการบันทึกข้อมูล
ทางการบัญชีจึงต้องกําหนด “บัญชีกระแสทุนหรือบัญชีเงินถอน”(Current or Drawing Accounts) 
หมายถึงบัญชีที่ใช้บันทึกการแบ่งกําไรขาดทุน การถอนใช้ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน  
(นุชจรี  พิเชฐกุล, 2556: 146) เพื่อบันทึกรายการการแบ่งกําไร ขาดทุน ของกิจการให้กับผู้เป็น
หุ้นส่วนและเรื่องส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ 

3.3 บริษัทจ ากัด มีเจ้าของต้ังแต่ 3 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนในกิจการเรียกว่า “ผู้ถือ
หุ้น” บริษัทจํากัดจะตัดปัญหาเรื่องส่วนตัวของเจ้าของกิจการออกจากการดําเนินงานได้อย่าง
เด็ดขาด โดยไม่ให้ผู้ถือหุ้นมีเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ  

4. รายได้ (Income) 
รายได้ หมายถึง การที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเพราะการให้บริการหรือจากการขายสินค้า 

ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น แต่ต้องไม่ใช่ทุนที่เจ้าของนํามาลง ได้แก ่

การขายสินค้า เกิด รายได้จากการขายสินค้า 

การให้บริการ เกิด รายได้จากการรับจ้างตัดหญ้า 

ผลตอบแทนที่เกิดจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์  เช่น รายได้ค่าเช่าหอพัก ดอกเบี้ยรับท่ี 

ได้จากการให้กู้ยืม 

ผลกําไรที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจากการนําสินทรัพย์ไปแลกเปลี่ยนกับ 

สินทรัพย์ 
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5. ค่าใช้จ่าย (Expenses) 
ค่าใช้จ่าย หมายถึง การท่ีสินทรัพย์ลดลงเพื่อให้ได้รับประโยชน์ ณ ขณะนั้น ส่งผลให้

ส่วนของเจ้าของลดลง แต่ต้องไม่ใช่การลดทุนของเจ้าของ ดังนี้  
  การซื้อสินค้ามาขาย เช่น ต้นทุนขาย 

  การใช้บริการต่างๆ เช่น  ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า   
  การใช้สินทรัพย์ของผู้อื่น เช่น ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเช่าหอพัก 

  ผลขาดทุนที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 

เมื่อองค์ประกอบของงบการเงินประกอบไปด้วย รายการ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ
เจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งมีความสัมพันธ์กันสามารถนําเสนอออกมาเป็นงบการเงิน คือ  
งบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งยังมีรายงานทางการเงินอีกหลายรายการที่จะทํา
หน้าที่ให้ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป เพื่อที่ผู้ใช้งบการเงินจะได้ประโยชน์สูงสุดจากรายการและ
เหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ การศึกษากระบวนการทางการบัญชีจึงควรเริ่มจากต้นเหตุ
เป็นสิ่งแรก  คือ  รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่ เกิดขึ้นกับกิจการ  และทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เรียกสั้นๆว่า “รายการค้า” รายการค้าที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ละเวลา จะมีอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งจะแตกต่างกันแล้วแต่ว่ากําลังดําเนิน
กิจกรรมอะไร เป็นธุรกิจประเภทใด 

 

รายการค้า (Business Transaction) 

รายการค้า คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ 
หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย อาจเกิดขึ้นภายในกิจการหรือภายนอกกิจการ 

อธิบายเพิ่มเติม 

การเปลี่ยนแปลงนี้ในมูลค่า คือสามารถระบุได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีจํานวนเงินเท่าใด 

และการเปลี่ยนแปลงมีเพียง 2 แบบ คือ  
1. เพิ่มขึ้น 

2. ลดลง 

 การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นกับ ลดลง นําไปใช้ได้กับรายการสินทรัพย์  หนี้สิน และส่วนของ
เจ้าของ ส่วนรายการรายได้และค่าใช้จ่าย เนื่องจากว่ารายการส่วนของเจ้าของเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจะไม่ได้กระทบท่ีส่วนของเจ้าของโดยตรงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก 
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1. รายได้เกิดขึ้นจะ ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 

2. ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจะ ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง 

แสดงการเปลี่ยนแปลง ดังภาพที่ 2.1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 ความหมายของรายการค้า 

 

เมื่อเกิดรายการค้าขึ้น กิจการต้องวิเคราะห์รายการค้าว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
จากนั้นจึงนําไปบันทึกบัญชี ส่วนรายการที่ไม่ใช่รายการค้าไม่ต้องนํามาวิเคราะห์และไม่ต้องนําไป
บันทึกบัญชีในสมุดบัญชี เรียกว่า รายการที่ไม่ใช่รายการค้า (Non-Business Transaction) 
เนื่องจากว่า รายการนี้ไม่สามารถระบุจํานวนเงิน หรือ ไม่มีมูลค่า จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์และบันทึกบัญชี เช่น กิจการเปิดให้บริการอพาร์ทเม้นรายวัน ราคาห้องพัก 490 บาท ต่อ
วันต่อห้องและมีลูกค้ามาขอดูห้องพัก แต่ลูกค้าไม่ได้เข้าพัก เป็นต้น 

เมื่อรายการค้าทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเภทของบัญชี 5 รายการดังกล่าวแล้ว จะ
มั่นใจได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นถูกต้อง จึงจําเป็นต้องมีวิธีการตรวจสอบถึงการ
เปลี่ยนแปลงนั้นว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมีเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
จึงควรนําความสัมพันธ์ของรายการทั้ง 5 รายการมาเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบ นั่นคือ สมการ
บัญชี  

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้วทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ

สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ  
รายได้และค่าใช้จ่าย 

สินทรัพย์ 

หนี้สิน 

ส่วนของ
เจ้าของ 

รายได้ 

ค่าใช้จ่าย การเปลี่ยนแปลงมี 2 ลักษณะ 

เพิ่มขึ้น ลดลง 
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สมการบัญชี  (Accounting Equation) 

ภาพร  เอกอรรถพร (2546: 43) ให้ความเห็นว่า การบันทึกบัญชีคู่เริ่มต้นจากสมการ 
สมการที่ว่านี้คือ สมการบัญชีที่แยกออกเป็นสมการย่อยอีกสองสมการคือ สมการงบดุล และ 
สมการก าไรขาดทุน สมการบัญชีเริ่มต้นที่ สมการงบดุล (สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ) 
ซึ่งมีตัวแปรอยู่ 3 ตัว (ภาษาบัญชีเรียกว่า มี 3 องค์ประกอบ) สมการนี้มีไว้สําหรับสรุปฐานะของ
กิจการ ว่ากิจการมีสินทรัพย์เท่าไร มีหนี้สินเท่าไรและมีส่วนของเจ้าของเท่าไร การสรุปฐานะของ
กิจการน้ีทําขึ้นในรูปของงบการเงินที่เรียกว่า งบดุล 

จากความเห็นข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ 
รายได้และค่าใช้จ่าย สามารถนํามาอธิบายตามลักษณะของคณิตศาสตร์ได้ ดังนี้ 

 

    

        สินทรัพย์  = หน้ีสิน + ส่วนของเจ้าของ 
 

ภาพท่ี 2-2 สมการบัญชี 
 

สมการบัญชีเป็นความสัมพันธ์ของ สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของว่า สินทรัพย์ของ
กิจการอาจเกิดจากการลงทุนโดยเจ้าของ ดังนี้  

สินทรัพย์ มาจาก ทุนที่เจ้าของนํามา (ส่วนของเจ้าของ) สามารถเขียนความสัมพันธ์ 
ได้ ดังนี้    

สินทรัพย์  = ส่วนของเจ้าของ 

แต่ถ้าหากสินทรัพย์มีไม่พอ อาจเกิดการกู้ยืม  ดังนี้   
สินทรัพย์ มาจาก ทุนของเจ้าของ (ส่วนของเจ้าของ) และ มาจาก การกู้ยืม สามารถเขียน

ความสัมพันธ์ได้ ดังนี้  

สินทรัพย์  = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ 

จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสินทรัพย์ เกิดจาก เจ้าของและเจ้าหนี้ ทําให้ สมการบัญชีที่เกิดขึ้น
จะต้องให้ความสําคัญตามลําดับ โดยให้บัญชีหนี้สินมาก่อนบัญชีส่วนของเจ้าของ เนื่องจาก 
หนี้สินเป็นสิ่งที่กิจการต้องชดใช้ ส่วนของเจ้าของคือส่วนที่ เป็นของเจ้าของกิจการ จึงให้
ความสําคัญเป็นลําดับถัดมาจากหนี้สินนั่นเอง สมการบัญชี มีดังนี้  

สินทรัพย์  = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ 

ค่าใช้จ่ายทําให้ส่วนของเจ้าของลดลง 

รายได้ทําให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 
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เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว รายการค้าที่เกิดขึ้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านซ้ายของสมการบัญชี
หรือเปลี่ยนแปลงด้านขวาหรือเปลี่ยนแปลงทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของสมการบัญชีก็ถือว่าเกิด
การเปลี่ยนแปลง จึงควรนําสมการบัญชีมาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์รายการค้าให้มีความถูกต้อง
มากที่สุดเพราะไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  การเปลี่ยนแปลงนั้น  จะยังทําให้จํานวนเงิน
ในสมการบัญชีทั้งสองด้านมีจํานวนที่เท่ากันเสมอ 

การวิเคราะห์รายการค้า  (Business Transaction Analysis) 

เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ (2552: 14) กล่าวถึงการวิเคราะห์รายการค้าว่า “รายการค้าแต่
ละรายการล้วนส่งผลกระทบต่อสมการบัญชีในลักษณะที่มีความสมดุลกันทั้งสองด้าน ดังนั้นเมื่อ
สมการบัญชีได้รับผลกระทบจากรายการค้าใดๆแล้ว หลังผลกระทบดังกล่าวของสมการบัญชี
จะต้องคงความสมดุลกันไว้อยู่เสมอ” 

จากคํากล่าวข้างต้น จะเห็นว่าเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้น จะต้องนํารายการค้ามาวิเคราะห์ว่า
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง กระทบรายการใดบ้าง  เพื่อความแม่นยําต้องนําสมการบัญชีมา
เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์เพื่อที่จะวิเคราะห์รายการค้านั้นได้อย่างถูกต้อง เนื่องจาก สมการบัญชี 
เน้นว่า จํานวนเงินในสมการบัญชีต้องเท่ากันทั้ง 2 ด้าน จึงเป็นการตรวจสอบการวิเคราะห์รายการ
ค้าไปในตัวว่าถ้าหากวิเคราะห์รายการค้าถูก สมการบัญชีทั้ง 2 ด้านจะต้องเท่ากันแต่ถ้าหาก
วิเคราะห์รายการค้าผิดสมการบัญชีทั้ง 2 ด้านจะไม่เท่ากัน  

 

ตัวอย่าง 2-1 รายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้า 

 

รายการค้า การวิเคราะห์รายการค้า มูลค่า
(บาท) 

 

สรุป 

เจ้าของกิจการนําเงิน
สดจํานวน  500,000  
บาทมาลงทุนใน
กิจการ 

-เจ้าของกิจการนําเงินสดมา
ลงทุน เงินสดเป็นสินทรัพย์ 

-เงินสดเป็นของเจ้าของ
กิจการแต่เพียงผู้เดียว เป็น
ส่วนของเจ้าของ เรียกสั้นๆ
ว่า ทุน 

 

500,000 -สินทรัพย์เพิ่มขึ้นชื่อเงินสด 

-ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 
ชื่อทุน 

(เพราะเกิดจากการท่ี
เจ้าของนําสิ่งที่เป็นตัวเอง
มาลงทุนในกิจการ) 
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รายการค้า การวิเคราะห์รายการค้า มูลค่า
(บาท) 

สรุป 

กิจการซื้อเครื่องใช้
สํานักงาน  50,000  
บาท  เป็นเงินเชื่อ 

-กิจการซื้อเครื่องใช้
สํานักงาน มาใช้ประโยชน์
ในการดําเนินงาน 

-กิจการซื้อเป็นเงินเชื่อก็คือ 

กิจการนําเครื่องใช้ 
สํานักงานมาแล้วแต่ยังไม่ได้
ชําระเงินสด หมายความว่า
กิจการได้ก่อหนี้ 

50,000 -สินทรัพย์ เพิ่มขึ้น ชื่อ  
เครื่องใช้สํานักงาน 

-หนี้สินเพิ่มขึ้น เจ้าหนี้ 

กิจการรับชํ าระหนี้
จ า ก ลู ก ห นี้ จํ า น ว น  
500 บาท 

-กิจการได้รับเงินสด  
-กิจการได้รับเงินสดจาก
ลูกหนี้ของกิจการ  

500 -สินทรัพย์เพิ่มขึ้น ชื่อ เงิน
สด  
-สินทรัพย์ลดลง ชื่อ ลูกหนี้ 
 

กิจการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารกรุงเทพฯ
จํานวน 500,000 

บาท 

- กิจการได้รับเงินสด 

-กิจการได้รับเงินสดเพราะ
ก่อหนี้กับธนาคารกรุงเทพ 
หมายความว่ากิจการมี
หนี้สิน 

500,000 -สินทรัพย์ เพิ่มขึ้น ชื่อ เงิน
สด 

-หนี้สินเพิ่มขึ้น ชื่อ เงินกู้ 
 

กิจการจ่ายค่าไฟฟ้า
ต า ม จํ า น ว น   580  
บาท 

-กิจการได้ใช้บริการค่าไฟฟ้า
แล้ว  
- กิจการจ่ายชําระเงินสด 

580 -สินทรัพย์ลดลงชื่อเงินสด 

-ส่วนของเจ้าของลดลงชื่อ 
ค่าไฟฟ้า 
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ตัวอย่าง  2-2 ร้านประยุช  มีเงินสด  300,000 บาท  เจ้าหนี้  250,000  บาท และส่วนของเจ้าของ  
50,000  บาท  มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น ให้วิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้น 

 

สินทรัพย์ = หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ 

เงินสด = เจ้าหนี้ ส่วนของเจ้าของ 

300,000 = 250,000 50,000 

วันที่ 13  ม.ค. เจ้าของกิจการซื้อเครื่องใช้สํานักงานมูลค่า 5,000 บาท โดยกิจการขอค้างไว้ก่อน 

สินทรัพย์เพิ่มขึ้น คือ เครื่องใช้
สํานักงานมูลค่า 5,000 บาท 

= หนี้สินเพิ่มขึ้น คือ เจ้าหนี้มูลค่า 5,000 บาท 

(เนื่องจากยังไม่ได้ชําระเงิน) 
เงินสด + เครื่องใช้สํานักงาน = เจ้าหนี้ + เจ้าหนี้ใหม่ ส่วนของเจ้าของ 

300,000+5,000 = 250,000+5,000 50,000 

305,000 = 255,000 50,000 

305,000 = 305,000 

เงินสด+ เครื่องใช้สํานักงาน = เจ้าหนี้ ส่วนของเจ้าของ 

วันที่ 15  ม.ค. เจ้าของกิจการนําเงินสดไปชําระหนี้ค่าเครื่องใช้สํานักงานของวันที่ 13 ม.ค. 
สินทรัพย์ลดลงคือเงินสด 5,000  บาท = หนี้สินลดลง คือ เจ้าหนี้มูลค่า 5,000บาท 

(เงินสด-เงินสด) + เครื่องใช้สํานักงาน = (เจ้าหนี้ – เจ้าหนี้ใหม่) ส่วนของเจ้าของ 

( 300,000- 5,000 ) + 5,000 = ( 255,000  - 5,000 ) 50,000 

295,000 + 5,000 = 250,000 50,000 

300,000 = 250,000 50,000 

300,000 = 300,000 

สรุปว่า กิจการมีสินทรัพย์ 2 รายการ = หนี้สิน 1 รายการ และส่วนของเจ้าของ 1 รายการ 

เงินสด 295,000 + 

เครื่องใช้สํานักงาน 5,000 

= เจ้าหนี้ 250,000 ส่วนของเจ้าของ 50,000 

300,000  30,000 

 

 

 

ตัวอย่าง  2-3 ต่อไปนี้เป็นรายการค้าของ “หญิงคารแ์คร์” ให้วิเคราะห์รายการค้าพร้อมระบุจํานวน
เงิน (0 คือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 
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รายการค้า สินทรัพย์ = หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ 
เพิ่มขึ้น ลดลง = เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง 

1. คุณหญิงเปิดร้านให้บริการล้างรถโดยนําเงินสดมาลงทุน 50,000 บาท 

การเปลี่ยน 

แปลง 

เงินสด 
50,000 

 = 0  ทุน 
50,000 

 

 50,000 = 0 50,000 

2.ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเงินเชื่อ 20,000 บาท จากร้านคุณชาย มาใช้ในกิจการ 

ก่อนเปลี่ยน 

แปลง 

เงินสด 50,000  หนี้สิน 0 ทุน 50,000 

การเปลี่ยน 

แปลง 

คอมพิวเตอร์
20,000 

  เจ้าหนี้ 
20,000 

 0  

 เงินสด 50,000+ 

คอมพิวเตอร์ 20,000 

= เจ้าหนี้ 20,000 ทุน 50,000 

 70,000 = 20,000 50,000 

 70,000 = 70,000 

3.จ่ายเงินสดซื้อวัดสุต่างๆ 6,000 บาท มาใช้ในกิจการ 

ก่อนเปลี่ยน 

แปลง 

เงินสด 50,000+ 

คอมพิวเตอร์ 20,000 

 เจ้าหนี้ 20,000 ทุน 50,000 

การเปลี่ยน 

แปลง 

วัสดุ 6,000 เงินสด 
6,000 

= 0  0  

 เงินสด (50,000-6,000)+ 

คอมพิวเตอร์ 20,000+วัสดุ 
6,000 

= เจ้าหนี้ 20,000 ทุน 50,000 

 เงินสด 44,000+ 

คอมพิวเตอร์ 20,000+วัสดุ 
6,000 

= เจ้าหนี้ 20,000 ทุน 50,000 

 70,000 = 20,000 50,000 

 70,000 

 

= 70,000 



59 

 

 

รายการค้า สินทรัพย์ = หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ 
เพิ่มขึ้น ลดลง = เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง 

4. กิจการได้รับเงินสดเป็นรายได้จากการล้างรถให้ลูกค้า 10,000 บาท 

ก่อนเปลี่ยน 

แปลง 

เงินสด 44,000  

+ คอมพิวเตอร์ 20,000 

+ วัสดุ 6,000 

 เจ้าหนี้ 20,000 ทุน 50,000 

การเปลี่ยน 

แปลง 

เงินสด 
10,000 

  0  รายได้ล้าง
รถ 10,000 

 

 เงินสด(44,000+10,000) +  

คอมพิวเตอร์ 20,000 + 

วัสดุ 6,000 

= เจ้าหนี้ 20,000 ทุน 50,000 + 

รายได้ล้างรถ  
10,000 

 เงินสด 54,000 +  

คอมพิวเตอร์ 20,000 + 

วัสดุ 6,000 

= เจ้าหนี้ 20,000 ทุน 50,000 + 

รายได้ล้างรถ  
10,000 

 80,000 = 20,000 60,000 

 80,000 = 80,000 

5. กิจการจ่ายค่าเช่าอาคาร 1,500 บาท เป็นเงินสด 

ก่อนเปลี่ยน 

แปลง 

เงินสด 54,000+  

คอมพิวเตอร์ 20,000 + 

วัสดุ 6,000 

= เจ้าหนี้ 20,000 ทุน 50,000 +  

รายได้ล้างรถ  
10,000 

การเปลี่ยน 

แปลง 

 เงินสด 

1,500 

 0   ค่าเช่า 

1,500 

 เงินสด (54,000-1,500) + 

คอมพิวเตอร์ 20,000 + วัสดุ
6,000 

= เจ้าหน้ี 20,000 ทุน 60,000 - 1,500 

 เงินสด 52,500+ 

คอมพิวเตอร์ 20,000 + วัสดุ
6,000 

 เจ้าหน้ี 20,000 ทุน 58,500 

 78,500 = 20,000 58,500 

 78,500 = 78,500 
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หลักการบัญชีคู่ (Double–Entry  Book-Keeping) 
Jerry J. Weygandt et al., (2013: 52) ให้ความเห็นว่า เดบิตจะถูกระบุให้อยู่ด้านซ้ายของ

บัญชีและเครดิตจะถูกระบุให้อยู่ด้านขวาของบัญชี ตัวย่อของ debit คือDr. ตัวย่อของ credit. คือ 
Cr. ทั้ง 2 คําไม่ได้หมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามที่เป็นอยู่ เราใช้คําเดบิตและเครดิตซ้ําใน
ขั้นตอนการบันทึกเพื่ออธิบายที่รายการที่เกิดขึ้นในทางบัญชี ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดรายการทาง
บัญชีและจํานวนเงินทางด้านซ้ายของบัญชีที่เรียกว่า การเดบิตบัญชี รายการทางด้านขวาจะ
เรียกว่า การเครดิตบัญชี 

จากความหมายของระบบบัญชีคู่ข้างต้นจะเห็นว่า เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ
ต่อองค์ประกอบของงบการเงินทั้ง 5 รายการอย่างแน่นอน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของรายการค้านั้นๆ หลังจากที่ได้วิเคราะห์รายการค้าแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนําผลจากการ
วิเคราะห์รายการค้าไปบันทึกรายการในสมุดบัญชี โดยใช้ “หลักการบัญชีคู่”  

หลักการบัญชีคู่ คือ การกําหนดให้ทางด้านซ้ายเรียกว่า เดบิต กําหนดให้ทางด้านขวา
เรียกว่า เครดิต เป็นกฎของการบัญชี เป็นกฎที่ต้องปฏิบัติตาม เมื่อปฏิบัติแล้วจะได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยกําหนดว่า ถ้าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นให้เพิ่มทางด้านซ้าย ถ้าหนี้สินเพิ่มขึ้นก็ให้เพิ่มขึ้นทาง
ด้านขวา ถ้าส่วนของจ้าของเพิ่มขึ้นก็ให้เพิ่มขึ้นทางด้านขวา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บัญชีเวลาเกิด
จะต้องมาเป็นคู่ ทุกอย่างต้องมาเป็นคู่ แปลว่า ทุกอย่างที่เป็นบัญชีต้องมีที่มาและมีที่ไป จึงถูก
เรียกว่า “บัญชีคู่” 

รายการค้าคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาคู่กันเป็นอย่างน้อย จํานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงก็ต้อง
เท่ากัน เช่น นักศึกษาซื้อหนังสือ 180 บาท นักศึกษาจะได้หนังสือเป็นสินทรัพย์มาอ่านได้ประโยชน์ 
ในเวลาเดียวกันเงินสดก็ลดลง 180 บาท แปลว่า สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุด 2 บัญชี รายการหนึ่ง
ต้องอยู่ด้านเดบิตอีกรายการหนึ่งต้องอยู่ด้านเครดิตจะต้องอยู่กันคนละด้าน แต่อาจจะมีมากกว่า 2 

รายการ เช่น นักศึกษาซื้อเสื้อราคา 200 บาท จ่ายเงินสด 150 บาท สินทรัพย์เพิ่มคือเสื้อ 200 บาท 
สินทรัพย์ลดคือเงินสด 150 บาท จํานวนเงินไม่เท่ากันเพราะมีหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้อง หนี้สินเพิ่ม
ขึ้นมา 50 บาท อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นอาจจะมีมากกว่า 2 รายการ  แต่ไม่ว่าจะอย่างไร 2 
ด้านทั้งด้านซ้ายและขวาจํานวนเงินจะต้องเท่ากันดังนั้นแล้วถ้าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจะต้องเพิ่มขึ้นทาง
ด้านซ้ายหรือเดบิต แล้วถ้าสินทรัพย์ลดลงก็ต้องอยู่ทางด้านขวาหรือเครดิต แค่นั้น แต่ถ้านักศึกษา
ใช้หนี้เพื่อน 50 บาทเป็นเงินสด แสดงว่าสินทรัพย์คือเงินสดลดลง 50 บาท สินทรัพย์ลดก็ต้องเป็น
อีกด้านหนึ่งโดยอัตโนมัติคือด้านเครดิตนั่นเอง สรุปว่าสิ่งที่ถูกกําหนดไว้สองด้านคือเดบิตกับเครดิต 
ดังนี้ 
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ด้านซ้าย Dr. (DEBIT) ด้านขวา Cr. (CREDIT) 
สินทรัพย์   

 

หนี้สิน   

ส่วนของเจ้าของ 

ภาพท่ี 2.3 หลักการบัญชีคู่จากบัญชี 3 หมวด 

 ตามหลักการบัญชีคู่ สิ่งที่ถูกกําหนดมาชัดเจนคือบัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน และบัญชี
ส่วนของเจ้าของ ซึ่งบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย วิธีการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. เมื่อมีรายได้เกิดขึ้นจะส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 

2. เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจะส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง  

ด้านซ้าย Dr. (DEBIT) ด้านขวา Cr. (CREDIT) 

สินทรัพย์   

การเกิดขึ้นของค่าใช้จ่าย 

 

หนี้สิน   

ส่วนของเจ้าของ 

การเกิดขึ้นของรายได้ 

ภาพท่ี 2.4 หลักการบัญชีคู่จากบัญชี 5 หมวด 

 

ตัวอย่าง  2-4 คุณนราพร เปิดกิจการชื่อว่า “นราพรสปากระเป๋า” เมื่อวันที่ 1 ม.ค.2557 ให้บริการ
ดูแลกระเป๋า คุณนราพรพบว่าการทําความสะอาดหรือการเก็บรักษากระเป๋าที่ทําจากวัสดุชนิด
ต่างๆ เช่น หนังเทียม พลาสติก จะต้องมีวิธีการที่จะทําให้กระเป๋าดูดี สะอาด อยู่ตลอดเวลา หาก
ทําไม่ถูกวิธีอาจสร้างความเสียหายแก่กระเป๋าได้ ต้องให้มืออาชีพให้บริการ  

ให้วิเคราะห์รายการค้า โดยใช้ เครื่องหมาย + คือ เพิ่มขึ้นเครื่องหมาย – คือ ลดลง และ 0
คือ ไม่เปลี่ยนแปลง 

(ดัดแปลงจาก สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์และสมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2552: 46) 
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รายการค้า สินทรัพย์ = หน้ีสิน ส่วนของ
เจ้าของ 

การบันทึกบัญชี 

1. คุณนราพร นํา
เงินสดมาลงทุน 

60,000 บาท 

 

เงินสด 

60,000 

=  ทุน 

60,000 

Dr.เงินสด  60,000 

     Cr.ทุน    60,000 

การเปลี่ยนแปลง +60,000 = 0 +60,000 สรุป 

เงินสด = 60,000 

ทุน      =60,000 

 

 60,000 = 60,000 

2.ซื้ออุปกรณ์มาใช้
ในการทําความ
สะอาด เป็นเงินเชื่อ  
40,000 บาท 

 

อุปกรณ์ 
40,000 

= เจ้าหนี้ 
40,000 

 Dr.อุปกรณ์ 40,000 

   Cr.เจ้าหนี้ 40,000 

การเปลี่ยนแปลง +40,000 = +40,000 0 สรุป 

เงินสด   = 60,000 

อุปกรณ์ =40,000 

เจ้าหนี้  =40,000 

ทุน       =60,000 

 

 60,000 + 

40,000 

= 40,000 60,000 

100,000 = 100,000 

3.จ่ายค่าไฟฟ้าของ
กิจการ 800  บาท 
เป็นเงินสด 

เงินสด 

800 

=  ค่าไฟฟ้า 

800 

Dr.ค่าไฟฟ้า   800 

    Cr. เงินสด    800 

การเปลี่ยนแปลง -800  0 -800 สรุป 

เงินสด =  59,200 

อุปกรณ์ =40,000 

เจ้าหนี้  =40,000 

ทุน       =59,200 

 (60,000-

800)+40,000 

= 0 60,000-800 

59,200+ 

40,000 

= 40,000 + (59,200) 

99,200 = 99,200 
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รายการค้า สินทรัพย์ = หน้ีสิน ส่วนของ
เจ้าของ 

การบันทึกบัญชี 

4.ซักกระเป๋าได้รับ
เงินสด 1,000  บาท 

เงินสด 

1,000 

=  รายได้ 1,000 Dr.เงินสด  1,000 

    Cr.รายได้  1,000 

การเปลี่ยนแปลง +1,000  0 +1,000 สรุป 

เงินสด  = 60,200 

อุปกรณ์ =40,000 

เจ้าหนี้  =40,000 

ทุน       =60,200 

 

 

 (59,200+ 

1,000) 
+40,000 

 40,000+(59,200+1,000) 

60,200+ 

40,000 

 40,000+60,200 

100,200 = 100,200 

5.ชําระหนี้ให้ค่า
อุปกรณ์จํานวน 
20,000 บาท 

เงินสด 

20,000 

= เจ้าหนี้ 
20,000 

 Dr.เจ้าหนี้   20,000 

  Cr. เงินสด 20,000 

การเปลี่ยนแปลง - 20,000 = -20,000 0 สรุป 

เงินสด= 40,200 

อุปกรณ์ = 40,000 

เจ้าหนี้   = 20,000 

ทุน      = 60,200 

 (60,200-

20,000) 
+40,000 

= 40,000 – 

20,000 

0 

40,200+40,000 = 20,000 60,200 

80,200 = 80,200 

6.คุณนราพรนําเงิน
สดของกิจการไปใช้
ส่วนตัว 2,000 บาท 

เงินสด 

2,000 

=  ถอนใช้ส่วนตัว 
2,000 

Dr.ถอนใช้ส่วนตวั 

                   2,000 

   Cr. เงินสด  2,000 

การเปลี่ยนแปลง -2,000 = 0 -2,000 สรุป 

เงินสด= 38,200 

อุปกรณ์ = 40,000 

เจ้าหนี้   = 20,000 

ทุน      = 58,200 

 (40,200-

2,000)+40,000 

  60,200-2,000 

38,200+ 

40,000 

 20,000 58,200 

78,200  78,200 
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กิจการต่างๆจะต้องจัดทําบัญชีให้ถูกต้องตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนด  
งานบัญชีจึงต้องทําเป็นขั้นตอน  และทุกขั้นตอนต้องสามารถตรวจสอบได้เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาด เพื่อความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดทําบัญชีควรเริ่มตามขั้นตอนจาก
วงจรบัญชีก่อน  ดังนี้ 

วงจรบัญช ี(The Accounting Cycle) 
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์ครีุเสถียร (2552: 62) ให้ความเห็นว่า 

วงจรบัญชี หมายถึง ขั้นตอนในการจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นลงในสมุดบัญชีต่างๆ 
จนถึงการตรวจสอบความถูกต้องในการจดบันทึกบัญชี การปิดบัญชีตลอดจนการจัดทํารายงาน
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ 

 
ภาพท่ี 2.5 วงจรบัญชี 

 

วิเคราะห์รายการค้า 

บันทึกรายการค้าใน
สมุดรายวันทั่วไป 

ผ่านรายการจากสมุด
รายวันทั่วไปไปสมุด
แยกประเภททั่วไป 

งบทดลอง 

ปรับปรุงรายการใน
สมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุด
แยกประเภททั่วไป 

กระกาษทําการ 10 
ช่อง 

งบการเงิน 

ปิดบัญชีในสมุดรายวัน
ท่ัวไปและสมุดแยก

ประเภทท่ัวไป 

(จุดสิ้นสุด) 

รายการเปิด
บัญช ี

(จุดเริ่มต้น) 

รายการค้า 
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จากความหมายและภาพ 2.5 วงจรบัญชีข้างต้น  หมายถึง  เมื่อเริ่มต้นดําเนินธุรกิจจะมี
รายการค้าเกิดขึ้น  ต้องมีการวิเคราะห์รายการค้าก่อน  และนํารายการค้าที่วิเคราะห์แล้วไปบันทึก
ในสมุดบัญชีขั้นต้นจากนั้นให้นําข้อมูลจากสมุดบัญชีขั้นต้นไปบันทึกในสมุดบัญชีขั้นปลาย  แล้ว
ทําการพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลจากสมุดบัญชีขั้นต้นไปยังสมุดบัญชีขั้นปลาย โดย
การจัดทํางบทดลอง  จากนั้นจะเป็นการปรับปรุงรายการทางบัญชีเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล  
ขั้นต่อไปคือจัดทํากระดาษทําการ ซึ่งกระดาษทําการจะส่งผลให้การจัดทํางบการเงินมีความ
ถูกต้อง  หลังจากที่ได้จัดทํางบการเงินแล้ว  ต้องกลับไปปิดบัญชีในสมุดบัญชีขั้นต้นและสมุดบัญชี
ขั้นปลายเพื่อเป็นการยืนยันการปิดบัญชีในงวดนั้น สุดท้ายในวันเริ่มต้นงวดใหม่จะต้องทําการเปิด
บัญชีในสมุดบัญชีงวดต่อไป 

วงจรบัญชี คือ ช่วงระยะเวลาต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี 
การทําธุรกิจคือ การดําเนินงานเป็นหน่วยงาน ซึ่งจะต้องแยกให้ออกระหว่างเรื่องส่วนตัว

กับเรื่องธุรกิจ สมมติว่านายตู่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เริ่มดําเนินธุรกิจ ตอนเย็นหลังเลิกเรียนจะไป
ขายลูกชิ้นปิ้ง นายตู่จะต้องมีกระเป๋า 2 ใบ ใบที่หนึ่งเรื่องส่วนตัว ใบที่สองเป็นของร้านขายลูกชิ้นปิ้ง 
สําคัญมากเพราะนายตู่จะได้ทราบผลกําไรหรือผลขาดทุนที่ถูกต้อง ถ้าขาดทุนจะได้เลิกแสดงว่า
นายตู่ไม่เหมาะกับการขายลูกชิ้นปิ้ง การจะทําธุรกิจต้องแยกให้ออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับธุรกิจ
อย่างเด็ดขาด ห้ามนํามาปะปนกัน  

ขอยกตัวอย่างร้านตัดผม ร้านตัดผมมีอะไรเป็นสินทรัพย์ ไดร์เป่าผม เครื่องหนีบผม เป็นไป
ได้หรือไม่ว่าร้านเสริมสวยมีหนี้สิน รายได้ของร้านตัดผมมาจากไหน มาจากการให้บริการตัดผม 
แล้วค่าใช้จ่าย ค่าน้ําค่าไฟ ค่าแชมพูสระผม สเปรย์ฉีดผม แป้ง แปรงปัดผม  เป็นต้น 

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่มักจะมีลักษณะเหมือนกัน เริ่มที่สินทรัพย์ ร้าน
สะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นบ้าง ตู้นึ่งซาลาเปาคอมพิวเตอร์ ไมโครเวฟ เครื่องย่างไส้กรอก เครื่อง
คิดเงิน เหล่านี้คือสินทรัพย์ รายได้ ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นรายได้มาจากการขายอย่างเดียว
หรือไม่ การให้บริการเค้าเตอร์เซอร์วิส รับจ่ายค่าน้ําค่าไฟ เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 10 บาทต่อ   

1 ใบแจ้งหนี้ ถ้าจ่ายค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าสมมติค่าไฟฟ้า 100 บาท ก็จ่าย 100 บาท แต่ถ้าไปจ่ายที่
เซเว่นอีเลฟเว่น ก็จ่ายเป็น 110 บาท 10 บาท เป็นรายได้ของการให้บริการของร้านสะดวกซื้อเซเว่น
อีเลฟเว่น-อิเลฟเว่นค่าใช้จ่าย ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นต้องจ่ายเงินเดือนพนักงาน ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ํา จะเห็นได้ว่าในแต่ละธุรกิจ จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแตกต่างกันไป บางรายการต้องชําระ
เงินสดทันทีบางรายการอาจเป็นค้างจ่าย สิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือ ธุรกิจต้องบันทึกบัญชีทุกรายการค้า
ที่เกิดขึ้นหรือไม่ 
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เมื่อต้องบันทึกบัญชี จะบันทึกตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เรียกว่าเกณฑ์คงค้าง 
แล้วเกณฑ์คงค้างหมายความว่าอย่างไร สมมตินักศึกษาต้องจ่ายเงินค่าเทอม 7,000 บาท ค่าเทอม
เป็นบัญชีประเภทไหนของนักศึกษา ถ้านักศึกษามาเรียนหนังสือแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายชื่อ
ว่า “ค่าเทอม” หมายความว่านักศึกษาได้มาใช้บริการของมหาวิทยาลัยแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินสด 
เพราะฉะนั้นถือว่ารายการค้าได้เกิดขึ้นแล้วถึงแม้จะยังไม่จ่ายเงินสดก็ตาม รายการนี้เวลาจดบันทึก 
ต้องบันทึกบัญชีว่านักศึกษามีค่าเทอมเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 7,000 บาท มีหนี้สินคือมหาวิทยาลัย
เป็นเจ้าหนี้ 7,000 บาท หรือสามารถเรียกว่า “ค่าเทอมค้างจ่าย” เป็นต้น จะไม่รอให้มีการจ่ายเงิน
สดก่อนจึงบันทึกบัญชี ซึ่งหมายถึงเกณฑ์เงินสด กิจการต้องบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง แสดงได้
ดังภาพ 2.6 

 

 

ภาพท่ี 2.6 การวิเคราะห์รายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 
 

 เมื่อสามารถวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้สมการบัญชีเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์แล้ว 
จะต้องนําข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาบันทึกลงในสมุดบัญชี และในการบันทึกบัญชี 
จําเป็นต้องจัดทําสมุดบัญชีตามที่กฎหมายกําหนดอีกด้วย 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้กําหนดว่าผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีจะต้องมีการ
จัดทําบัญชี มีดังนี้ 

1. บัญชีรายวัน 

2. บัญชีแยกประเภท 

2.1 บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน 

2.2 บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย 

2.3 บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ 
2.4 บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ 

3. บัญชีสินค้า 

4. บัญชีรายวันบัญชีแยกประเภทอ่ืน และบัญชีแยกประเภทย่อยตามความจําเป็นแก่การ
ทําบัญชีของธุรกิจ 

 

 

ค่าใช้จา่ย ชื่อค่าเทอม 7,000 บาท หน้ีสิน ชื่อเจ้าหน้ี-มหาวิทยาลัย7,000 บาท 



67 

 

 

สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2552: 67) ได้ให้ความหมายของ
สมุดบัญชี ดังนี้  

สมุดขั้นต้น (Book of Original Entry) เป็นสมุดบัญชีที่จะใช้จดบันทึกรายการค้าต่างๆ
ที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก แบ่งออกเป็น 2ประเภทใหญ่ๆดังนี้ 
1. สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal) ใช้จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นเฉพาะ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามแต่ชนิดของสมุดรายวันเฉพาะเท่านั้น ได้แก่ สมุดรายวันรับเงิน 
สมุดรายวันจ่ายเงิน 

2. สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) ใช้จดบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นได้ทุกๆรายการ 

สมุดขั้นปลาย (Ledger) จะช่วยแยกรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อ
สะดวกต่อการนําข้อมูลไปใช้ 

ตามที่พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กําหนดไว้ และตามความเห็นข้างต้นจะเห็น 

ว่ากิจการต้องจัดทํา 1) บัญชีรายวัน เป็นสมุดบัญชีขั้นแรกที่ทําการบันทึกข้อมูล หลังจากได้ทําการ
วิเคราะห์รายการค้าแล้วว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและได้พิจารณาแล้วว่าจะต้องบันทึกบัญชี
ตามหลักการบัญชีคู่ด้านเดบิต (Dr.) หรือเครดิต (Cr.) ก็จะนําข้อมูลมาบันทึกลงในสมุดขั้นต้น และ
2.) นําข้อมูลไปจัดระเบียบหรือไปแยกประเภทในสมุดขั้นปลาย บัญชีสินค้าและบัญชีอ่ืนๆตาม
ความจําเป็น แต่ในเบื้องต้นต้องศึกษาสมุดสองขั้นเป็นพื้นฐานก่อน คือสมุดขั้นต้นและสมุดขั้น
ปลาย ดังนี้ 
 

สมุดบัญชีขั้นต้น (Book of Original Entry) 

 สมุดขั้นต้น คือ สมุดบัญชีที่ทําหน้าที่บันทึกข้อมูลจากรายการค้าที่เกิดขึ้นทุกรายการ โดย
จะต้องจดบันทึกตามหลักบัญชีคู่  

แบ่งออกตามความจําเป็นในการใช้งานของแต่ละกิจการเป็น 2 ประเภท คือ สมุดรายวัน
ทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ 

1. สมุดรายวันท่ัวไป (General Journal) คือ สมุดบัญชีที่ทําหน้าที่บันทึกข้อมูลจาก 

รายการค้าที่เกิดขึ้นทุกรายการ โดยจะต้องจดบันทึกตามหลักบัญชีคู่ ทุกๆกิจการจะต้องมีสมุด
ขั้นต้นนี้ หน้าที่ของสมุดรายวันทั่วไป ได้แก่ บันทึกรายการเปิดบัญชีในวันต้นงวดและปิดบัญชีใน
วันสิ้นงวด บันทึกรายการค้าทุกรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ และบันทึกรายการปรับปรุงและแก้ไข
ข้อผิดพลาด  
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2. สมุดรายวันเฉพาะ (Special  Journal)  คือ สมุดบัญชีที่ทําหน้าที่บันทึกข้อมูลจาก
รายการค้าที่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องนั้นๆ ไม่นํามาปะปนกัน เหมาะกับกิจการที่มีรายการค้าซ้ําๆกันเป็น
จํานวนมากที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อความสะดวกในการบันทึกบัญชีในขั้นตอนต่อไปอีกด้วย 
สามารถดัดแปลงเป็นรูปแบบในการบันทึกบัญชีมาใช้ได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องอยู่ภายใต้
หลักการบัญชีคู่ สมุดรายวันเฉพาะ ได้แก่   

2.1 สมุดเงินสดรับ บันทึกรายการรับเงินสดและเงินฝากธนาคารทุกกรณี 
2.2 สมุดเงินสดจ่าย บันทึกรายการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคารทุกกรณี 
2.3 สมุดรายวันซื้อ บันทึกรายการซื้อสินค้ามาขายเป็นเงินเชื่อ 

2.4 สมุดรายวันขาย บันทึกรายการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

2.5 สมุดรายวันรับคืนสินค้า บันทึกรายการรับคืนสินค้าจากการขายสินค้าเป็นเงิน
เชื่อ 

2.6 สมุดรายวันส่งคืนสินค้า  บันทึกรายการส่งคืนสินค้าจากการซื้อสินค้าเป็นเงิน
เชื่อ 

ในรายวิชาบัญชีการเงิน จะกล่าวถึงเพียงสมุดรายวันทั่วไปเท่านั้น เนื่องจากขั้นตอนและ
วิธีการของสมุดบัญชีขั้นต้นจะมีวิธีปฏิบัติที่คล้ายกัน หากได้ศึกษาวิธีการบันทึกบัญชีในสมุด
รายวันทั่วไปแล้ว จะสามารถเข้าใจขั้นตอนและวิธีการของสมุดรายวันเฉพาะได้เช่นกัน ในขั้นตอน
ต่อไปจะเป็นการกําหนดตัวเลขให้องค์ประกอบของงบการเงิน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
บันทึกบัญชีและความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํางบการเงินต่อไป 

 

การก าหนดตัวเลขให้องค์ประกอบของงบการเงิน 

เมื่อ “องค์ประกอบของงบการเงิน”  ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และ
ค่าใช้จ่าย มีความสัมพันธ์กันในการให้ข้อมูลของงบการเงิน ในแต่ละรายการยังแยกออกเป็นอีก
หลายๆรายการเป็นจํานวนมาก เพื่อความสะดวกในการบันทึกบัญชี จําเป็นต้องกําหนดเลขให้กับ
แต่ละรายการ โดยกําหนดเลขที่แต่ละรายการดังนี้  
 สินทรัพย์  กําหนดให้เป็นหมายเลข  1 

 หนี้สิน   กําหนดให้เป็นหมายเลข  2 

 ส่วนของเจ้าของ  กําหนดให้เป็นหมายเลข  3 

 รายได้   กําหนดให้เป็นหมายเลข  4 

 ค่าใช้จ่าย  กําหนดให้เป็นหมายเลข  5 
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 การกําหนดเลขนี้ สามารถกําหนดจํานวนหลักได้ตามขนาดของกิจการ เช่น  
1. กิจการขนาดเล็ก กําหนดเลขที่บัญชี 2-3 หลัก เช่น กิจการเจ้าของคนเดียว ห้าง 

หุ้นส่วนขนาดเล็ก 

2. กิจการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กําหนดเลขที่บัญชี 3-4 หลัก เช่น กิจการเจ้าของคน
เดียวขนาดใหญ่ ห้างหุ้นส่วนขนาดกลาง 

3. กิจการขนาดใหญ่กําหนดเลขที่บัญชี 4-5 หลัก เช่น ห้างหุ้นส่วนขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ บริษัทจํากัด 

หากนักศึกษากล่าวว่า “ไปซื้อสินทรัพย์” แล้วสินทรัพย์มีอะไรบ้าง เสื้อ กางเกง กระโปรง 
กระเป๋า เมื่อสินทรัพย์ถูกกําหนดให้เป็นเลข 1 หมายความว่าทุกรายการที่เป็นสินทรัพย์จะเป็นเลข 
1 ทั้งหมดใช่หรือไม่ ในขณะที่สินทรัพย์แต่ละรายการต่างก็มีประโยชน์แตกต่างกันออกไป ดังนี้แล้ว
จึงมีความจําเป็นในการระบุเลขให้ชัดเจนจึงมีความจําเป็น ขอยกตัวอย่าง การให้เลขบัญชี 2 หลัก
ของสินทรัพย์ เช่น  

เงินสด    กําหนดให้เป็นหมายเลข  11 

เงินฝากธนาคาร  กําหนดให้เป็นหมายเลข  12 

วัสดุสิ้นเปลือง   กําหนดให้เป็นหมายเลข  13  

รายการสินทรัพย์ทุกรายการ กําหนดให้หมายเลข 1 นําหน้า จากนั้นรายการสินทรัพย์ทุก
รายการจะต้องถูกนําหน้าด้วยหมายเลข 1 และกําหนดรายการต่อไปเรื่อยๆจนครบทุกรายการ จะ
กลายเป็นผังบัญชี ในการเรียงลําดับเริ่มจากสินทรัพย์ หนี้สิน ควรเรียงตามสภาพคล่อง หากเป็น
รายได้และค่าใช้จ่ายควรเรียงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจําและเป็นจํานวนมาก  

ผังบัญชี (Chart of Account) หมายถึง การกําหนดชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ให้กับบัญชี
สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อความสะดวกในการบันทึกบัญชี โดย
จะจัดลําดับตามความสําคัญของการเกิดขึ้นของรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจําและเกิดขึ้นเป็นเงิน
จํานวนมากไว้ลําดับแรกๆเรียงลําดับตามการใช้งานจริงสามารถแก้ไขหรือทําการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม  ตัวอย่างของผังบัญชี มดัีงนี้ 

 

สินทรัพย์  

                 ชื่อบัญชี   ก าหนดเลขบัญชี 2 หลัก  ก าหนดเลขบัญชี 3 หลัก  
เงินสด     11   101 

เงินฝากธนาคาร    12   102 
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หน้ีสิน  

             ชื่อบัญชี   ก าหนดเลขบัญชี 2 หลัก  ก าหนดเลขบัญชี 3 หลัก 

เจ้าหนี้     21   201 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    22   202 

เงินกู ้     23   203 

 

ส่วนของเจ้าของ  

             ชื่อบัญชี   ก าหนดเลขบัญชี 2 หลัก  ก าหนดเลขบัญชี 3 หลัก 

ทุน      31   301 

ถอนใช้ส่วนตัว    32   302 

 

รายได้   

             ชื่อบัญชี   ก าหนดเลขบัญชี 2 หลัก  ก าหนดเลขบัญชี 3 หลัก 

รายได้จากการเสริมสวย   41   401 

รายได้จากการขายลังกระดาษ  42   402 

 

ค่าใช้จ่าย  

             ชื่อบัญชี   ก าหนดเลขบัญชี 2 หลัก ก าหนดเลขบัญชี 3 หลัก 

ค่าน้ําค่าไฟฟ้า    51   501 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด    52   502 

 เมื่อสามารถกําหนดผังบัญชีของกิจการได้แล้ว จะได้ศึกษารูปแบบและวิธีการบันทึกบัญชี
ในสมุดบัญชี ดังนี้ 
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สมุดรายวันทั่วไป (General Journal Form) และหลักการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน
ทั่วไป 

สมุดรายวันทั่วไป        หน้า........ 
พ.ศ. …… รายการ เลขที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เดือน  วันที่ ชื่อบัญชี 
          ชื่อบัญชี 
อธิบายเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นอย่างกระชับ 

ชื่อบัญชี 
          ชื่อบัญชี 
อธิบายเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นอย่างกระชับ 

** 

** 

 

** 

** 

 

**** 
 

 

*** 

 

** 
 

 

** 

 

**** 
 

 

**** 

 

 

** 
 

 

** 

 

ภาพท่ี 2.7  รูปแบบสมุดรายวันทั่วไป 

ดัดแปลงจาก: สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2552: 69) 

ขั้นตอนของการบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป 

เมื่อวิเคราะห์รายการค้าว่ารายการใดเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบใดและจะได้นําไปบันทึก
บัญชีด้านใดในด้านเดบิตและเครดิต โดยจะต้องอธิบายรายการที่เกิดขึ้นแล้วอย่างกระชับ จะต้อง
นํารายการค้านี้ไปบันทึกบัญชีในสมุดบัญชี “สมุดรายวันทั่วไป”ดังนี้  

1. มุมบนด้านขวา คือ หน้าของสมุดบัญชี  จะต้องระบุหน้าตามลําดับ คือ 1 2 และ 3 

ตามลําดับ  

2. ระบุปีพุทธศักราช  เดือนและวันที่  ในช่อง พ.ศ. เดือนและวันที่ ตามที่รายการค้า
เกิดขึ้นและบันทึกข้อมูลตามลําดับที่เกิดขึ้น  ก่อน และหลังอย่างเป็นระเบียบ 

- ถ้าปีพุทธศักราชเป็นปีเดียวกัน ไม่ต้องระบุซ้ํา  ถ้าเดือนเป็นเดือนเดียวกัน ระบุ
เฉพาะวันที่ 

- ถ้าปีพุทธศักราชเป็นปีเดียวกัน ไม่ต้องระบุซ้ํา  ถ้าเดือนเป็นคนละเดือน ให้ระบุ
เดือนและระบุวันที ่

- ถ้าปีพุทธศักราชเป็นคนละปี ต้องระบุให้ชัดเจน   
3. การบันทึกบัญชีจะต้องใช้ชื่อบัญชีตามที่กําหนดไว้ในผังบัญชีเท่านั้น เนื่องจากผัง 

บัญชีได้กําหนดขึ้นอย่างเหมาะสมแล้ว อาจเพิ่มหรือลดได้ตามความจําเป็น 
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4. ในช่องรายการ ให้เขียนชื่อบัญชีที่จะต้องเดบิตก่อน โดยเขียนชิดเส้นด้านซ้ายมือสุด 
และเขียนจํานวนเงินลงในช่องเดบิตในช่องบาทและช่องสตางค์ ข้อสําคัญคือต้องบันทึกบัญชีด้าน
เดบิตให้ครบทุกรายการก่อนแล้วจึงบันทึกบัญชีด้านเครดิตเป็นลําดับถัดไป 

5. ในช่องรายการ ในบรรทัดถัดมาหลังจากที่บันทึกรายการด้านเดบิตครบแล้ว โดยเว้น
ระยะจากเส้นด้านซ้ายมาทางด้านขวาประมาณ 1 นิ้ว ให้เขียนชื่อบัญชีที่จะต้องเครดิต และเขียน
จํานวนเงินลงในช่องเครดิตในช่องบาทและช่องสตางค์ 

6. โปรดสังเกตจํานวนเงินรวมในแต่ละด้าน จะต้องมีจํานวนเท่ากัน  แต่ไม่ต้องพิจารณา
จํานวนบัญชีด้านเดบิตและจํานวนบัญชีด้านเครดิตว่ามีจํานวนเท่ากันหรือไม่ 

7. เมื่อบันทึกบัญชีครบทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิตแล้ว สิ่งสุดท้ายจะต้องอธิบาย
รายการค้าว่าเกิดอะไรขึ้นในบรรทัดถัดมาเป็นการ “อธิบายรายการที่เกิดขึ้น” แบบกระชับแต่ต้อง
เข้าใจ  โดยให้ชิดเส้นทางด้านซ้ายมือในช่องรายการเช่นเดียวกับการลงบัญชีด้านเดบิต แต่ไม่ต้อง
ระบุจํานวนเงิน 

8. เมื่อได้บันทึกข้อมูลด้านเดบิต ด้านเครดิต พร้อมจํานวนเงินและอธิบายรายการจน
ครบถ้วนแล้วให้ขีดเส้นจบรายการนั้นๆโดยขีดเส้นใต้ตรง “อธิบายรายการที่เกิดขึ้น” ในช่องรายการ
เท่านั้น 

9. ไม่ต้องเขียนเลขที่บัญชีในช่องเลขที่บัญชี 
 เมื่อได้จดบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไปซึ่งเป็นสมุดขั้นต้น ในขั้นตอนต่อมาต้องนําข้อมูล
จากสมุดบัญชีขั้นต้นมาบันทึกลงในสมุดบัญชีขั้นปลาย  เพื่อทําการแยกรายการแต่ละรายการให้
เป็นระเบียบ ส่งผลให้สมุดบัญชีทั้ง 2 ขั้นตอน คือ สมุดขั้นต้นและสมุดขั้นปลาย จะต้องมีข้อมูล
เดียวกันแต่ทําหน้าที่แตกต่างกัน  สมุดบัญชีขั้นต้นคือการจดบันทึกรายการค้าประจําวัน  ส่วนสมุด
บัญชีขั้นปลายคือการนําข้อมูลจากสมุดบัญชีขั้นต้นมาจัดระเบียบ 

 

สมุดบัญชีขั้นปลาย (Ledger) 

 บัญชีแยกประเภท คือสมุดขั้นปลาย การนําข้อมูลจากสมุดบัญชีขั้นต้นที่อยู่อย่างกระจัด
กระจายมาจัดระเบียบให้รายการ 5 รายการ คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และ
ค่าใช้จ่าย ได้ถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกันเพื่อความสะดวกในการนําข้อมูลไปใช้ในการจัดทํางบ
การเงินต่อไป สมุดบัญชีขั้นปลาย มีชื่อเรียกว่า “สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป” (General Ledger) 
ซึ่งต้องต้ังชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีของรายการต่างๆตามที่ผังบัญชีได้กําหนดไว้ จะทําให้ทราบ
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จํานวนเงินของแต่ละรายการได้อย่างชัดเจน แบ่งสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปออกเป็น 2 รูปแบบ
ตามการใช้งาน คือ 

1. แบบมาตรฐาน (Standard Account Form) รูปแบบจะถูกแบ่งครึ่งออกเป็น 2 ด้าน  
เท่าๆกัน ด้านซ้ายเป็นการบันทึกบัญชีด้านเดบิต ด้านขวาเป็นการบันทึกบัญชี ด้านเครดิต การ
บันทึกบัญชีจะบันทึกตามข้อมูลจากสมุดบัญชีขั้นต้น รูปแบบมีดังนี้ 
                                                      บัญชี..............................       เลขที่บัญชี......... 

พ.ศ. .. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. .. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท สต บาท สต 

เดือน
วันท่ี 

 

 

   เดือน
วันท่ี 

    

 

 

ภาพท่ี 2.8 รูปแบบของสมุดแยกประเภททั่วไปแบบมาตรฐาน 

ดัดแปลงจาก: สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2552:76) 
2. แบบแสดงยอดคงเหลือ (Balance  Account Form) จะระบุช่องเดบิต เครดิตและ 

ยอดคงเหลือ การบันทึกบัญชีจะบันทึกตามข้อมูลจากสมุดบัญชีขั้นต้น กิจการที่ใช้สมุดบัญชีแยก
ประเภททั่วไปแบบแสดงยอดคงเหลือนี้ ใช้เพื่อแสดงรายละเอียดของกิจการที่มีลูกหนี้และเจ้าหนี้
จํานวนมาก ทําให้ทราบจํานวนของลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้ในทันที รูปแบบมีดังนี้ 
 

                          บัญชี..............................                                    เลขที่บัญชี......... 
พ.ศ. ….. 

 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

บาท สต บาท สต บาท สต 

เดือน วันที ่         

         

ภาพท่ี 2.9 รูปแบบของสมุดแยกประเภททั่วไปแบบแสดงยอดคงเหลือ 

ดัดแปลงจาก: สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2552:77) 
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การน ารายการจากสมุดบัญชีขั้นต้นมาบันทึกในสมุดบัญชีขั้นปลาย 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กําหนดว่า  
บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน ให้มีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ

สินทรัพย์ หนี้สินและทุน โดยให้อ้างชนิดของบัญชีและหน้าบัญชีหรือรหัสที่ อ้างอิง นั้นด้วย
 บัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย ให้มีรายละเอียดที่มาแห่งรายได้หรือค่าใช้จ่าย 
โดยให้อ้างชนิดของบัญชีและหน้าบัญชีหรือรหัสที่อ้างอิงด้วย 

ศัพท์บัญชี (2538: 73) ให้ความหมายของคําว่า ผ่านรายการบัญชี (Posting) ว่า การ
บันทึกรายการบัญชีจากสมุดรายวันขั้นต้นไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง 

 จากข้อกําหนดและตามความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า 

การผ่านรายการ (Posting) หมายถึง การนําข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วในสมุดขั้นต้นมา
บันทึกอีกครั้งในสมุดขั้นปลาย โดยการอ้างอิงเป็นข้อความและหน้าของสมุดบัญชี เพื่อแสดงที่มา
และที่ไปของรายการที่เกิดขึ้นนั้นด้วย มีความหมายเช่นเดียวกับคําว่า “ลอก” การลอกข้อมูลจาก
สมุดขั้นต้นมาสมุดขั้นปลาย ซึ่งทําให้ข้อมูลในสมุดทั้ง 2 ขั้นเป็นข้อมูลเดียวกัน 

ขอยกตัวอย่างการนําสมุดบัญชีขั้นปลาย “แบบมาตรฐาน” มาใช้ 
การผ่านรายการ ปฏิบัติดังนี้ (จันทนา สาขากร และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2556: 4-5) 

1. จัดทําผังบัญชี 
2. เตรียมแบบฟอร์มสมุดแยกประเภททั่วไปโดยต้ังชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีของแต่ละ

รายการ ตามผังบัญชี โดยต้องเรียงตามลําดับ จากหมวด 1 ไปจนถึงหมวดที่ 5 ห้ามสลับกัน 

3. เขียนเลขที่บัญชีในช่องเลขที่บัญชีในสมุดรายวันทั่วไปที่ยังว่างอยู่ของรายการแรกที่ได้
บันทึกไว้ด้านเดบิต รายการนั้นก็จะถูกนํามาบันทึกในสมุดแยกประเภททั่วไปด้านเดบิตเช่นเดิม 
ด้วยจํานวนเงินเดิม วันที่เดิม ตามลําดับ ในช่องรายการให้ระบุที่มาของรายการบัญชีนั้นๆ ว่ามี
ที่มาได้อย่างไร เช่น เดบิตเงินสด เครดิตลูกหนี้ ให้เขียนในช่องรายการของบัญชีแยกประเภทเงินสด
ว่า ลูกหนี้ เพราะว่าเงินสดที่ได้มา ได้มาเพราะลูกหนี้นํามาใช้หนี้ ในช่องหน้าบัญชีในสมุดแยก
ประเภททั่วไปให้อ้างอิงเป็นอักษรย่อว่า ได้นําข้อมูลมาจากสมุดขั้นต้นเล่มใด หน้าใด เช่น จากสมุด
รายวันทั่วไปจากหน้าที่ 1 เช่น  “รว. 1” เป็นต้น และระบุจํานวนเงินตามรายการในสมุดรายวัน
ทั่วไป 

4. หลังจากผ่านรายการด้านเดบิตแล้ว เขียนเลขที่บัญชีในช่องเลขที่บัญชีในสมุดรายวัน
ทั่วไปที่ยังว่างอยู่ ของรายการที่เครดิตไว้แล้ว รายการที่เคยบันทึกไว้ด้านเครดิตในสมุดรายวันทั่วไป
ก็จะถูกนํามาบันทึกในสมุดแยกประเภททั่วไปด้านเครดิตเช่นเดิม ด้วยจํานวนเงินเดิม วันที่เดิม 



75 

 

 

ตามลําดับ ในช่องรายการให้ระบุที่มาของรายการบัญชีนั้นๆ ว่ามีที่มาได้อย่างไร เช่น เดบิตเงินสด 
เครดิตลูกหนี้ ให้เขียนในช่องรายการของบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ว่าเงินสด ลูกหนี้ลดลงเพราะ
ลูกหนี้นําเงินสดมาใช้หนี้ ในช่องหน้าบัญชีในสมุดแยกประเภททั่วไปให้อ้างอิงเป็นอักษรย่อว่า ได้
นําข้อมูลมาจากสมุดขั้นต้นเล่มใด หน้าใด เช่น จากสมุดรายวันทั่วไปจากหน้าที่ 1 เช่น  “รว. 1” 
เป็นต้น  

5. ปฏิบัติเช่นนี้จนครบทุกรายการ โดยไม่ต้องเว้นบรรทัดและไม่ต้องขีดเส้นใต้ 

6. ขั้นตอนสุดท้ายจะต้องตรวจสอบว่ารายการทุกรายการนั้นได้ผ่านรายการจากสมุด
รายวันทั่วไปไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปครบแล้วหรือยัง  โดยสังเกตที่สมุดรายวันทั่วไปใน
ช่องเลขที่บัญชีว่ามีเลขที่บัญชีถูกบันทึกลงไปครบถ้วนทุกรายการแล้ว  หากช่องเลขที่บัญชีช่องใด
ยังว่างอยู่  หมายความว่ารายการนั้นยังไม่ถูกผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

 

งบทดลอง (Trial Balance) 
เมื่อกิจการได้บันทึกข้อมูลตามหลักการทางบัญชีแล้ว ขั้นตอนต่อมาต้องตรวจสอบว่า

รายการทีไ่ด้บันทึกไว้แล้ว แล้วนํามาบันทึกอีกครั้ง ได้ทําครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ กิจการต้องทดลอง
คํานวณทั้งหมดทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต ถ้าถูกต้องทั้งหมด ด้านเดบิตและเครดิตจะต้อง
เท่ากัน เป็นงบที่ลองทํา ก่อนที่จะจัดทําขั้นตอนต่อไป หมายความว่าก่อนที่จะทําขั้นตอนต่อไป ให้
จัดทํางบทดลองก่อนสองด้านซ้ายขวาจะต้องเท่ากัน ถ้าไม่เท่ากันคือทําผิดก็ต้องหาสาเหตุให้พบ 
มิฉะนั้นถ้าดําเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้วหากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น เป็นการยากต่อการแก้ไขให้
ถูกต้อง การทดลองทํานี้คือ การจัดทํางบทดลอง 

งบทดลอง คือ การพิสูจน์ความถูกต้องของการจดบันทึกรายการค้าลงในสมุดบัญชีขั้นต้น
และสมุดบัญชีขั้นปลายว่าได้บันทึกถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้อง จํานวนเงินของทั้งด้านเดบิตและด้าน
เครดิตจะต้องเท่ากัน 
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รูปแบบของงบทดลอง  
ชื่อกิจการ..................... 

งบทดลอง 

วันที่............................. 
ชื่อบัญชี เลขที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

      

      

ภาพท่ี 2.10 รูปแบบของงบทดลอง 

ดัดแปลงจาก : สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2552: 90) 

ขั้นตอนการจัดท างบทดลอง 
 ก่อนลงมือทํางบทดลองจะต้องเตรียมข้อมูลจากสมุดแยกประเภททั่วไปก่อน ด้วยการหา
ยอดคงเหลือในสมุดแยกประเภททั่วไป เป็นการหายอดคงเหลือโดยใช้ดินสอ (Pencil Footing) 
การหายอดคงเหลือนี้เพียงแค่ต้องการนํายอดคงเหลือไปจัดทํางบทดลอง จึงไม่ใช่การบันทึกบัญชี
หรือจํานวนเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงใช้ดินสอเพื่อลบออกได้ในภายหลัง 
 

การหายอดคงเหลือโดยใช้ดินสอในสมุดแยกประเภททั่วไป 

 เริ่มที่สมุดแยกประเภททั่วไป จากบัญชีแรกจนถึงบัญชีสุดท้ายที่ได้ผ่านรายการมาจาก
สมุดรายวันทั่วไป ดังนี้ 

1. รวมจํานวนเงินด้านเดบิต แล้วเขียนยอดรวมทางด้านเดบิต โดยเขียนเฉพาะยอดรวมไว้
ในบรรทัดสุดท้ายในช่องจํานวนเงินในด้านเดบิต 

2. รวมจํานวนเงินด้านเครดิต แล้วเขียนยอดรวมทางด้านเครดิต โดยเขียนเฉพาะยอดรวม
ไว้ในบรรทัดสุดท้ายในช่องจํานวนเงินด้านเครดิต 

3. นําจํานวนเงินที่รวมไว้ในแต่ละด้านในแต่ละบัญชี นํามาลบกัน เมื่อได้ผลลบแล้ว ให้
เขียนจํานวนเงินที่คงเหลือไว้ทางด้านที่มียอดรวมมากกว่า และให้ใช้ดินสอวงกลมจํานวนเงิน
เฉพาะที่เป็นยอดคงเหลือนั้น ทําแบบนี้ทุกบัญชี ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้ 

3.1 หากยอดรวมดา้นเดบติมากกว่ายอดรวมด้านเครดิตยอดคงเหลือจะอยู่ด้านเดบิต  

3.2 หากยอดรวมด้านเครดิตมากกว่ายอดรวมด้านเดบิต ยอดคงเหลือจะอยู่ด้าน
เครดิต 

3.3 หากยอดรวมดา้นเดบิตเท่ากับยอดรวมด้านเครดิต จะไม่มียอดคงเหลือ 
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การจัดท างบทดลอง 
เมื่อได้ยอดคงเหลือจากสมุดแยกประเภททั่วไปแล้วการจัดทํางบทดลอง จัดทําตาม

ขั้นตอนได้ ดังนี้ 
1. เขียนหัวงบ 3 บรรทัด เรียงตามลําดับคือ ชื่อกิจการ ชื่องบทดลอง และวันที่จัดทํางบ

ทดลอง ซึ่งจะต้องเป็นวันสุดท้ายของช่วงระยะเวลาที่กิจการได้กําหนดขึ้น 

2. ในช่องแรกสุดคือช่องชื่อบัญชี อยู่ติดกับช่องเลขที่บัญชี ให้เขียนชื่อบัญชีและเลขที่
บัญชีจากสมุดแยกประเภททั่วไป และเขียนจํานวนเงินตามยอดคงเหลือของแต่ละด้านในช่องเดบิต
หรือเครดิตตามที่คํานวณมาได้ โดยเริ่มจากรายการแรกในสมุดแยกประเภททั่วไป จนถึงรายการ
สุดท้ายตามลําดับ ห้ามสลับกัน รายการใดที่ไม่มียอดคงเหลือให้ข้ามไปได้เลย 

3. รวมยอดของจํานวนเงินทั้ง 2 ด้านลงมาในแนวด่ิง คือ ด้านเดบิต และด้านเครดิต ซึ่ง
หากไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ จํานวนเงินทั้ง 2 ด้าน จะต้องเท่ากัน เรียกว่า งบทดลองลงตัว 

การแก้ปัญหาเมื่องบทดลองไม่ลงตัว 

1. คํานวณจํานวนเงินรวมในแต่ละด้านในงบทดลองใหม่อีกครั้ง 

2. ตรวจสอบงบทดลองกับสมุดแยกประเภททั่วไป เพื่อดูว่าได้บันทึกยอดคงเหลือถูกต้อง
หรือไม่และถูกด้านหรือไม่ 

3. ตรวจสอบการหายอดคงเหลือด้วยดินสอในสมุดแยกประเภททั่วไป 

4. ตรวจสอบสมุดแยกประเภททั่วไปกับสมุดรายวันทั่วไป ว่าการผ่านรายการทําได้
ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการหรือไม่ 

5. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปว่าได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีคู่หรือไม่ 

 การจัดทํางบทดลองทําขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าจํานวนเงินรวมในด้านเดบิตและจํานวนเงินรวมใน
ด้านเครดิตมีจํานวนเท่ากันหรือไม่ หากกิจการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีขั้นต้นผิด แต่บันทึกจํานวน
เงินถูกต้องนั้น ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเกิดการผิดพลาดขึ้น ดังนั้นการจัดทํางบทดลองไม่สามารถ
ตรวจสอบความผิดพลาดได้ทั้งหมด 
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การบันทึกบัญชีกิจการให้บริการ กรณีกิจการเจ้าของคนเดียว 

ตัวอย่าง 2-5 นายทิดเปิดร้านนวดแผนไทยในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย
ได้นําสินทรัพย์ต่างๆมาลงทุนในกิจการ โดยมีสถานที่เป็นบ้านของนายทิดเอง โดยนายทิดได้
กําหนดราคาเอาไว้ว่า เวลาที่ให้บริการ 60 นาที ราคาครั้งละ 200 บาท ถ้านวดครบ 10 ครั้ง แถม
นวดให้ฟรี 2 ครั้ง นายทิดกําหนดว่าทุกๆ 1 เดือน นายทิดจะสรุปผลที่เกิดขึ้นในกิจการว่าเป็น
อย่างไร  
2556 

ธ.ค.  1 นายทิดนําสินทรัพย์ต่างๆมาลงทุนในกิจการของตน ได้แก่ เงินสด 30,000 บาท  
หมอน 500 บาท เบาะนวด 4,000 บาท โต๊ะวางเท้า 800 บาท 

  2 นายทิดไปยืมเงินสดมาอีกจํานวน 10,000 บาท  
 20 มีลูกค้ามานวดมีรายได้ 10,000 บาท เป็นเงินสด  

30 มีค่าไฟฟ้าเกิดขึ้น 800 บาท และซื้อลูกประคบ สมุนไพรต่างๆ 3,000 บาท นาย
ทิดจ่ายเป็นเงินสด รวม 3,800 บาท  

ผังบัญชี – ทิดบริการนวดแผนไทย 

1. สินทรัพย ์ 

 ชื่อบัญชี                     เลขที่บัญชี  
เงินสด        101 

ลูกหนี ้        102 

วัสดุสิ้นเปลือง       103 

อุปกรณ์เครื่องใช้       104 

2. หน้ีสิน 

เจ้าหนี้        201 

3. ส่วนของเจ้าของ 
ทุน-นายทิด        301 

ถอนใช้ส่วนตัว       302 

4.รายได้ 
รายได้จากการนวด       401 

5.ค่าใช้จ่าย 

ค่าน้ําค่าไฟฟ้า       501 
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การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 

สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า    1   
พ.ศ. 2556 รายการ เลขที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

ธ.ค.         1 

 

 

 

2 

 

 

20 

 

 

30 

 

เงินสด 

อุปกรณ์เครื่องใช้ 
                ทุน-นายทิด 

นายทิดนําสินทรัพย์มาลงทุน 

เงินสด 

              เจ้าหนี้ 
ยืมเงินมาไว้ใช้ในกิจการ 

เงินสด 

              รายได้จากการนวด 

รับเงินสดเป็นรายได้จากการนวด 

ค่าน้ําค่าไฟฟ้า 

               เงินสด 

จ่ายค่าน้ําค่าไฟฟ้า   เป็นเงินสด 

วัสดุสิ้นเปลือง 

              เงินสด 

ซื้อลูกประคบ   เป็นเงินสด 

101 

104 

301 

 

101 

201 

 

101 

401 

 

501 

101 

 

502 

101 

30,000 

5,300 

 

 

10,000 

 

 

10,000 

 

 

800 

 

 

3,000 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

35,300 

 

 

10,00 

 

 

10,000 

 

 

800 

 

 

3,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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การผ่านรายการจากสมุดบัญชีขั้นต้น (สมุดรายวันทั่วไป) มายังสมุดบัญชีขั้นปลาย (สมุด
แยกประเภทท่ัวไป) 
 

สมุดแยกประเภทท่ัวไป 

บัญชี  เงินสด         เลขที่บัญชี  101 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   1 

2 

20 

ทุน 

เจ้าหนี้ 
รายได้จากการนวด 

 

รว.1 

รว.1 

รว.1 

30,000 

10,000 

10,000 

50,000 

- 

- 

- 

ธ.ค.   30 

 

ค่าน้ําค่าไฟฟ้า 

วัสดุสิ้นเปลือง 
 

รว.1 

รว.1 

800 

3,000 

3,800 

 

- 

- 

 

 

 

บัญชี  ลูกหนี้     เลขที่บัญชี    102 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

  

 

        

 

บัญชี  วัสดุสิ้นเปลือง    เลขที่บัญชี    103 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค. 30 เงินสด รว.1 3,000 

3,000 

-      

 

         บัญชี อุปกรณ์เครื่องใช้                 เลขที่บัญชี  104 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   1 ทุน 

 

รว.1 5,300 

5,300 

- 

 

     

46,200 

5,300 

3,000 
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                                 บัญชี  เจ้าหนี้                        เลขที่บัญชี  201 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

  

 

   ธ.ค.   2 เงินสด ร.ว. 1 10,000 

10,000 

 

- 

 

            บัญชีทุน-นายทิด                      เลขที่บัญชี  301 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค.1 เงินสด 

อุปกรณ์ 
รว.1 

รว.1 

30,000 

5,300 

35,300 

- 

 

 

 

 

                                                       บัญชีถอนใช้ส่วนตัว                             เลขที่บัญชี  302 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

          

 

                                  บัญชี  รายได้จากการนวด                    เลขที่บัญชี  401 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค.  20 

 

เงินสด รว.1 10,000 

10,000 

 

- 

 

 

10,000 

35,300 

10,000 
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บัญชี  ค่าน้ําค่าไฟ                          เลขที่บัญชี 501 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค. 30 เงินสด รว.1 800 

800 

- 

 

     

 

ทิดบริการนวดแผนไทย 

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 46,200 -   

วัสดุสิ้นเปลือง 103 3,000 -   

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 5,300 -   

เจ้าหนี้ 201   10,000 - 

ทุน-นายทิด 301   35,300 - 

รายได้จากการนวด 401   10,000 - 

ค่าน้ําค่าไฟฟ้า 501 800 -   

รวม  55,300 - 55,300 - 

 

หมายเหตุ นายทิดเห็นว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ที่นายทิดนํามาลงทุนนั้นเก่ามากแล้ว ในปี
ถัดไปจะซื้อใหม่ ในปีนี้จึงยังไม่คํานวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์เครื่องใช้แต่อย่างใด ทําให้
ค่าใช้จ่ายมีเพียง 1 รายการ คือ ค่าน้ําค่าไฟฟ้า 

เมื่อจบข้อมูลของเดือน ธันวาคม 2556 กิจการดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปในวันที่  1 
มกราคม 2557 กิจการจะต้องสรุปสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ ในเดือนธันวาคมปี 2556 ก่อน 
ดังนี้ 

ทุน  = ส่วนของเจ้าของ = 35,300 

รายได้ = รายได้จากการนวด = 10,000 (ส่งผลให้บัญชีทุนเพิ่มขึ้น) 
ค่าใช้จ่าย = ค่าน้ําค่าไฟฟ้า = 800 (ส่งผลให้บัญชีทุนลดลง) 

800 
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ดังนั้น ทุน = 35,300 +10,000 - 800 = 44,500 บาท 

ทิดบริการนวดแผนไทย 

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 46,200 -   

วัสดุสิ้นเปลือง 103 3,000 -   

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 5,300 -   

เจ้าหนี้ 201   10,000 - 

ทุน-นายทิด 301   44,500 - 

รวม  54,500 - 54,500 - 

 

ส่งผลให้วันที่ 1 มกราคม 2557 กิจการมีรายการที่คงเหลือจากเดือนธันวาคม 2556  ตาม
ข้อมูลในงบทดลอง (หลังปิดบัญชี)  

ต่อมาในเดือนมกราคม 2557 นายทิดดําเนินกิจการต่อเนื่อง โดยนายทิดได้กําหนดช่วง
ระยะเวลาไว้คือ 3 เดือน จึงจะทําการสรุปผลการดําเนินงานของกิจการดังนี้ 
2557 

ม.ค.        2   ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ 54,700 บาท เป็นเงินเชื่อและวันนี้ซื้อลูกประคบ 10,000 บาท 

10   นายทิดชําระหนี้ให้เจ้าหนี้ 4,000 บาท 

25   มีรายได้จากการนวด10,000 บาท ลูกค้าจ่ายเงินสด 8,000 บาท ขอค้าง 2,000บาท 

30   จ่ายค่าน้ําค่าไฟฟ้า 1,000 บาท 

ก.พ. 25     มีรายได้จากการนวด 8,000 บาท รับเป็นเงินสด 

28     จ่ายค่าน้ําค่าไฟฟ้า 1,200 บาท 

มี.ค.  5      นายทิดนําเงินสดของกิจการไปใช้หนี้ส่วนตัวจํานวน 5,000 บาท 

25     มีรายได้จากการนวด 8,000 บาท รับเป็นเงินสด 

29     จ่ายค่าน้ําค่าไฟฟ้า 1,300 บาทจ่ายเป็นเงินสด 
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การบันทึกบัญชีในสมุดขั้นต้น 

สมุดรายวันทั่วไป                                หน้า    1   
วันเดือนปี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    ม.ค.      1 เงินสด 101 46,200 -    

  วัสดุสิ้นเปลือง 103 3,000 -    

 อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 5,300 -   

                   เจ้าหนี้ 201   10,000 - 

                   ทุน-นายทิด 301   44,500 - 

 ยอดยกมาจากปี 2556      

2 อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 54,700 -    

                    เจ้าหนี้ 201     54,700  - 

  ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้เป็นเงินเชื่อ          

  วัสดุสิ้นเปลือง 103 10,000  -     

                     เงินสด 101     10,000  - 

  ซื้อลูกประคบและสมุนไพรอ่ืนๆเป็นเงินสด          

10 เจ้าหนี้ 201 4,000  -     

                     เงินสด 101         4,000   - 

  ชําระหนี้ให้เจ้าหนี้เป็นเงินสด          

25 เงินสด 101   8,000  -     

 ลูกหนี ้ 102 2,000   -     

                    รายได้จากการนวด 401     10,000  - 

 รับเงินสดเป็นรายได้จากการนวด      
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สมุดรายวันทั่วไป                                      หน้า    2   
วันเดือนปี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    ม.ค.    30 ค่าน้ําค่าไฟฟ้า  501 1,000  -     

                    เงินสด  101       1,000  - 

  จ่ายค่าน้ําค่าไฟฟ้าเป็นเงินสด           

ก.พ.    25 เงินสด  101 8,000  -     

                    รายได้จากการนวด  401         8,000    

  รับเงินสดเป็นรายได้จากการนวด           

28 ค่าน้ําค่าไฟฟ้า  501 1,200        

                    เงินสด  101        1,200    

  จ่ายค่าน้ําค่าไฟฟ้าเป็นเงินสด           

มี.ค.      5 ถอนใช้ส่วนตัว  302 5,000        

                    เงินสด  101     5,000    

  เจ้าของกิจการนําเงินสดไปใช้ส่วนตัว           

25 เงินสด  101 8,000        

                    รายได้จากการนวด  401     8,000    

 รับเงินสดเป็นรายได้จากการนวด           

29 ค่าน้ําค่าไฟฟ้า  501 1,300       

                    เงินสด  101     1,300   

  จ่ายค่าน้ําค่าไฟฟ้าเป็นเงินสด          
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สมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

 

     บัญชี  เงินสด                     เลขที่บัญชี  101 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 

25 

ก.พ. 28 

มี.ค. 25 

 

ยอดยกมา 

รายได้จากการนวด 

รายได้จากการนวด 

รายได้จากการนวด 

 

 

 

 

รว.2 

รว.2 

รว.2 

 

 

 

46,200 

8,000 

8,000 

8,000 

70,200 

 

- 

- 

- 

ธ.ค.    2 

 

30 

ก.พ.  28 

มี.ค.   5 

30 

 

วัสดุสิ้นเปลือง 
เจ้าหนี้ 
ค่าน้ําค่าไฟฟ้า 

ค่าน้ําค่าไฟฟ้า 

ถอนใช้ส่วนตัว 

ค่าน้ําค่าไฟฟ้า 

 

 

รว.1 

รว.1 

รว.2 

รว.2 

รว.2 

รว.2 

10,000 

4,000 

1,000 

1,200 

5,000 

1,300 

22,500 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

       บัญชี  ลูกหนี ้    เลขที่บัญชี    102 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค. 25 รายได้จากการนวด 

 

รว.2 2,000 

2,000 

-      

 

 

                                                           บัญชี  วัสดุสิ้นเปลือง     เลขที่บัญชี    103 

พ.ศ. 
2557 

รายการ ห น้ า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ ห น้ า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 

2 

ยอดยกมา 

เงินสด 

 

รว.1 

3,000 

10,000 

13,000 

      

 

47,700 

2,000 

13,000 
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                                              บัญชี อุปกรณ์เครื่องใช้                      เลขที่บัญชี  104 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.  1 

 2 

ยอดยกมา 

เจ้าหนี้ 
 

 

 

รว.1 

5,300 

54,700 

60,000 

- 

 

     

 

 

                                                    บัญชี  เจ้าหนี้การค้า                               เลขที่บัญชี  201 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.  10 เงินสด 

 

รว. 1 4,000 

4,000 

 ม.ค.   1 ยอดยกมา 

อุปกรณ์ 
 

รว. 1 

 

10,000 

54,700 

60,700 

- 

 

 

บัญชีทุน-นายทิด                              เลขที่บัญชี  301 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ม.ค.   1 ยอดยกมา  44,500 

44,500 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

60,000 

60,700 

44,500 
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                                 บัญชีถอนใช้ส่วนตัว                       เลขที่บัญชี  302 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค.   5 เงินสด รว. 2 5,000 

5,000 

      

 

 

 

 

                                                       บัญชี  รายได้จากการนวด                     เลขที่บัญชี  401 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ม.ค.   25 

 

ก.พ.   25 

มี.ค.   25 

 

เงินสด 

ลูกหนี ้
เงินสด 

เงินสด 

รว.2 

รว.2 

รว.2 

รว.2 

8,000 

2,000 

8,000 

8,000 

26,000 

 

- 

 

 

บัญชี  ค่าน้ําค่าไฟ                                       เลขที่บัญชี 501 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค. 30 

ก.พ. 28 

มี.ค. 30 

เงินสด 

เงินสด 

เงินสด 

 

รว.2 

รว.2 

รว.2 

1,000 

1,200 

1,300 

3,500 

 

- 

- 

- 

 

     

 

 

26,000 

3,500 

5,000 
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ทิดบริการนวดแผนไทย 

งบทดลอง 

วันที่ 31 มีนาคม 2557 

 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 47,700 -   

ลูกหนี ้ 102 2,000    

วัสดุสิ้นเปลือง 103 13,000    

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 60,000 -   

เจ้าหนี้ 201   60,700 - 

ทุน-นายทิด 301   44,500 - 

ถอนใช้ส่วนตัว 302 5,000    

รายได้จากการนวด 401   26,000  

ค่าน้ําค่าไฟฟ้า 501 3,500 -   

รวม  131,200 - 131,200 - 

 

อธิบายตัวอย่างที่ 2-5 อย่างละเอียด ช่วงวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2556 
1. เตรียมแบบฟอร์มสมุดรายวันทั่วไปและสมุดแยกประเภททั่วไป ดังนี้ 
 

                                        สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า   ..... 
พ.ศ. ....... รายการ เลขที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 
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                                                      บัญชี  ......................                   เลขที่บัญชี  ..... 
พ.ศ. 

.......... 
รายการ หน้า

บัญชี 
เดบิต พ.ศ. 

........... 
รายการ หน้า

บัญชี 
เครดิต 

บาท - บาท - 

  

 

        

 

2. เขียน ปีพุทธศักราช เดือน และ หน้าแรกคือหน้าที่ 1และ 2 ตามลําดับ ในสมุดรายวัน
ทั่วไป 

 

                                    สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า   1  

พ.ศ. 
2556 

รายการ เลขที่บัญชี เดบิต เครดิต 

ธ.ค.     

 

  

 

 

 

ต้ังชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี ตามที่กําหนดไว้ในผังบัญชีตามลําดับ หมวดท่ี 1 ถึงหมวดที่ 5 

 

                                                            บัญชี เงินสด                                เลขที่บัญชี 101 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

  

 

        

 

                                                              บัญชี ลูกหนี้                               เลขที่บัญชี 102 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 
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3. บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป โดยยังไม่เขียนเลขที่บัญชีในช่องเลขที่บัญชี 
 

สมุดรายวันทั่วไป                                     หน้า    1   
พ.ศ.
2556 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ธ.ค.     1 

 

 

 

เงินสด 

อุปกรณ์เครื่องใช้ 
                ทุน-นายทิด 

นายทิดนําสินทรัพย์มาลงทุน 

 30,000 

5,300 

 

- 

- 

 

 

 

35,300 

 

 

 

- 

 

4. เมื่อบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปแล้ว จะต้องนําข้อมูลที่ได้บันทึกไว้มาบันทึกอีกครั้ง
หนึ่งในสมุดแยกประเภททั่วไป เรียกว่า “การผ่านรายการ” ดังนี้ รายการแรกในสมุดรายวันทั่วไปคือ 
เดบิตเงินสด ให้เขียนเลขที่บัญชีของเงินสดคือ 101 ในช่องเลขที่บัญชี ให้เขียนวันที่ 1 เดือน ธ.ค. 
เลียนแบบสมุดรายวันทั่วไปลงในสมุดแยกประเภททั่วไป รายการเดบิต “เงินสด” จะถูกนําไปบันทึก
ด้านเดบติเช่นเดิมในสมุดแยกประเภททั่วไป แต่ให้เขียนในช่องรายการว่า “ทุน” เนื่องจากต้องการ
สื่อให้รู้ว่า “เงินสด” ที่กิจการได้มานั้น ได้มาจากการลงทุนโดยเจ้าของกิจการ ในช่องหน้าบัญชีต้อง
ระบุว่ารายการนีม้าจากสมุดรายวันทั่วไปหน้าที่ 1 ให้ใช้อักษรย่อ “รว. 1” เพื่อจะได้ทราบว่ารายการ
นี้มาจากสมุดเล่มใด หน้าใด สุดท้ายให้เขียนจํานวนเงินของเงินสด “30,000” บาท ลงไปในช่องเด
บิต ดังนี้ 

 

สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า  1   
พ.ศ.
2556 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ธ.ค.     1 

 

 

 

เงินสด 

อุปกรณ์เครื่องใช้ 
                ทุน-นายทิด 

นายทิดนําสินทรัพย์มาลงทุน 

101 30,000 

5,300 

 

- 

- 

 

 

 

35,300 

 

 

 

- 
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                                                           บัญชี  เงินสด                              เลขที่บัญชี  101 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.    1 

 

ทุน รว.1 

 

30,000 

 

- 

 

     

 

รายการต่อไปคือ เดบิต อุปกรณ์เครื่องใช้ ดังนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักการเดิม  

สมุดรายวันทั่วไป                                    หน้า 1   
พ.ศ.
2556 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ธ.ค.      1 

 

 

 

เงินสด 

อุปกรณ์เครื่องใช้ 
                ทุน-นายทิด 

นายทิดนําสินทรัพย์มาลงทุน 

101 

104 

301 

 

30,000 

5,300 

 

- 

- 

 

 

 

35,300 

 

 

 

- 

 

                                                     บัญชี อุปกรณ์เครื่องใช้                           เลขที่บัญชี  104 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค. 1 ทุน 

 

รว.1 5,300 

 

- 

 

     

  

        บัญชีทุน-นายทิด                                 เลขที่บัญชี  301 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค.  1 เงินสด 

อุปกรณ์เครื่องใช้ 
รว.1 

รว.1 

 

30,000 

5,300 

 

- 

- 

 

 

เมื่อผ่านรายการจนครบแล้ว ในสมุดแยกประเภททั่วไปไม่ต้องขีดเส้นใต้ 
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5. รายการจากสมุดรายวันทั่วไปจะถูกผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภททั่วไป จนครบ
ทุกรายการ โดยสังเกตได้จากช่องเลขที่บัญชีในสมุดรายวันทั่วไป หากในช่องเลขที่บัญชีช่องใดยัง
ว่างอยู่ แปลว่ายังไม่ได้ผ่านรายการมายังสมุดแยกประเภททั่วไป เช่น รายการของวันที่ 20 ธ.ค. 
ดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป                                       หน้า    1   
พ.ศ.
2556 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ธ.ค.      1 

 

 

 

2 

 

 

20 

 

เงินสด 

อุปกรณ์เครื่องใช้ 
               ทุน-นายทิด 

นายทิดนําสินทรัพย์มาลงทุน 

เงินสด 

              เจ้าหนี้ 
ยืมเงินมาไว้ใช้ในกิจการ 

เงินสด 

              รายได้จากการนวด 

รับเงินสดเป็นรายได้จากการนวด 

101 

104 

301 

 

101 

201 

30,000 

5,300 

 

 

10,000 

 

 

10,000 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

35,300 

 

 

10,000 

 

 

10,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

                                                              บัญชี  เงินสด                               เลขที่บัญชี  101 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.     1 

2 

ทุน 

เจ้าหนี้ 
รว.1 

รว.1 

30,000 

10,000 

- 

- 

     

 

 

                                            บัญชี อุปกรณ์เครื่องใช้                  เลขที่บัญชี  104 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   1 ทุน 

 

รว.1 5,300 

 

- 
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                                                           บัญชี  เจ้าหนี้                              เลขที่บัญชี  201 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

  

 

   ธ.ค.    2 เงินสด รว. 1 10,000 

 

- 

 

                                                       บัญชี  รายได้จากการนวด                    เลขที่บัญชี  401 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

      

 

    

 

6. เมื่อผ่านรายการเรียบร้อยในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้หายอดคงเหลือด้วยดินสอ 
โดยรวมจํานวนเงินด้านเดบิตได้ 50,000 บาท และจํานวนเงินรวมด้านเครดิตได้ 3,800 บาท ให้
นํามาลบกัน ดังนี้  50,000 – 3,800 = 46,200 บาท  

 

                                               บัญชี  เงินสด                                  เลขที่บัญชี  101 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   1 

2 

20 

 

ยอดยกมา 

เจ้าหนี้ 
รายได้จากการ
นวด 

 

46,200 

รว.1 

รว.1 

รว.1 

 

 

30,000 

10,000 

10,000 

 

50,000 

 

- 

- 

- 

ธ.ค.  30 

 

ค่าวัสดุ
สิ้นเปลือง 
ค่าน้ําค่าไฟฟ้า 

 

รว.1 

 

รว.1 

800 

 

3,000 

3,800 

 

- 

- 

- 

 

 

ให้เขียนผลลัพธ์ 46,200 ไว้ด้านเดบิต เพราะ ด้านเดบิตมียอดรวมของจํานวนเงินมากกว่า
ด้านเครดิต และวงกลมจํานวน 46,200 บาทไว้ จะได้ทราบว่าได้มีการประมวลผลแล้ว ดังนี้ 
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     บัญชี  เงินสด                                  เลขที่บัญชี  101 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.    1 

2 

20 

 

ยอดยกมา 

เจ้าหนี้ 
รายได้จากการ
นวด 

รว.1 

รว.1 

รว.1 

 

 

30,000 

10,000 

10,000 

 

50,000 

 

- 

- 

- 

ธ.ค. 30 

 

ค่าวัสดุ
สิ้นเปลือง 
ค่าน้ําค่าไฟฟ้า 

 

รว.1 

 

รว.1 

800 

 

3,000 

3,800 

 

- 

 

- 

 

 

7. นํายอดคงเหลือในแต่ละด้านที่ประมวลผลได้เช่น บัญชีเงินสด                         มียอด 

คงเหลือด้านเดบิต มาจัดทํา “งบทดลอง” ซึ่งเป็นยอดคงเหลือจากแต่ละบัญชีโดยเรียงตามลําดับ
จากสมุดแยกประเภททั่วไป หมวด 1 ถึงหมวดที่ 5 ตามลําดับ รายการใดไม่มียอดคงเหลือไม่ต้อง
นํามาบันทึกในงบทดลอง เช่น บัญชีลูกหนี้และเครื่องตกแต่ง ให้ข้ามไปได้เลย ดังนี้  

 

ทิดบริการนวดแผนไทย 

งบทดลอง 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 46,200 -   

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 5,300 -   

 

8. เมื่อจบข้อมูลของเดือน ธันวาคม 2556 กิจการดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปในวันที่ 1 
มกราคม 2557 กิจการจะนํา สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ ที่ยังคงเหลืออยู่มาดําเนินงานต่อ 
ซึ่งบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกสรุปเป็นบัญชีทุนของกิจการ ดังนี้ 

ทุน  = ส่วนของเจ้าของ = 35,300 

รายได้ = รายได้จากการนวด = 10,000 (ส่งผลให้บัญชีทุนเพิ่มขึ้น) 
ค่าใช้จ่าย = ค่าน้ําค่าไฟฟ้า = 800 (ส่งผลให้บัญชีทุนลดลง) 
ดังนั้น ทุน = 35,300 +10,000-800 = 44,500 บาท 

46,200 

46,200 
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สมุดรายวันทั่วไป            หน้า    1   
พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ค.      1 

 

 

เงินสด 

อุปกรณ์เครื่องใช้ 
                เจ้าหนี้ 
                ทุน-นายทิด 

ยอดยกมาจากปี 2556 

101 

104 

201 

301 

46,200 

5,300 

 

- 

- 

 

 

 

10,000 

44,500 

 

 

- 

- 

 

การอธิบายรายการในวันที่ 1 มกราคม 2557 ในสมุดรายวันทั่วไป ให้ใช้คําว่า “ยอดยกมา” 
และการผ่านรายการในวันที่ 1 มกราคม 2557 ในสมุดแยกประเภททั่วไปให้ใช้คําว่า “ยอดยกมา” 
เช่นเดียวกัน ในช่องหน้าบัญชีใส่เครื่องหมาย  เพราะเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องจากปี 2557 

ไม่ได้เปิดกิจการใหม่ 
                                                               บัญชี  เงินสด                     เลขที่บัญชี  101 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 ยอดยกมา 

 

 46,200 -      

บัญชีทุน-นายทิด                    เลขที่บัญชี  301 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ม.ค.    1 ยอดยกมา 

 

 44,500 - 

 

การบันทึกบัญชีกิจการให้บริการ กรณีห้างหุ้นส่วน 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (2558 : 358) บัญญัติไว้ว่า 

มาตรา 1012 อันว่าสัญญาจัดต้ังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลต้ังแต่สอง
คนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทํากิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกําไรอันจะพึงได้แต่ กิจการ
ที่ทํานั้น 
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นุชจรี  พิเชฐกุล (2556: 148) ให้ความหมายว่า เมื่อจัดต้ังห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน
อาจจะนําเงินสด หรือสินทรัพย์อ่ืนที่มิใช่เงินสดมาลงทุน นอกจากสินทรัพย์แล้วผู้เป็นหุ้นส่วนอาจ
โอนหนี้สินมาด้วยก็ได้ สินทรัพย์และหนี้สินที่มิใช่เงินสดจะต้องบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair 

Value) ณ วันที่นํามาลงทุน 

ตามที่กฎหมายกําหนดไว้และความเห็นข้างต้น การดําเนินธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วน คือ
กิจการที่มีคนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการ เรียกว่า ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน
สามารถนําสินทรัพย์และหนี้สินมาลงทุนในกิจการได้ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะนําผลกําไรที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินงานมาแบ่งกัน 

ตัวอย่าง  2-6  นางสาวอุดร  และนายธานีได้เปิดกิจการรับเลี้ยงเด็กเล็ก  ชื่อ “ ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
อุดรธานีรักเด็ก ” โดยได้นําสินทรัพย์และหนี้สินต่างๆมาลงทุนในวันที่ 1  ม.ค.  2557 ดังนี้  
ม.ค.   1 นางสาวอุดรนํา เงินสด  50,000  บาท  อาคาร  800,000 บาท   ที่ดิน  1,500,000 

บาท  เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย  100,000 บาท ส่วนนายธานี นํา เงินสด  1,450,000  
บาท  อุปกรณ์สํานักงาน  800,000 บาท    

สมุดรายวันทั่วไป                                 หน้า    1   
พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    ม.ค.      1 เงินสด  500,000 -     

  อาคาร  800,000 -     

 ที่ดิน  1,500,000 -   

                เงินกู ้      100,000 - 

               ทุน-นางสาวอุดร      2,700,000 - 

  นายสาวอุดรนําสินทรัพย์และหนี้สินมา
ลงทุน 

         

1 เงินสด  1,450,000 -     

  อุปกรณ์สํานักงาน            1,250,000  -   

            ทุน-นายธานี    2,700,000 - 

  นายธานีนําสินทรัพย์มาลงทุน         
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ตัวอย่าง 2-7 สมมติว่า นายทิดเปิดร้านนวดแผนไทยในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 โดยนายทิดได้ชวน
เพื่อนคือนายมากมาเป็นหุ้นส่วน โดยจะแบ่งกําไรขาดทุนคนละๆเท่ากัน ต้ังชื่อกิจการว่า “ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด ทิดและมากบริการนวดแผนไทย” โดยได้กําหนดราคาเอาไว้ว่า เวลาที่ให้บริการ 60 
นาที ราคาครั้งละ 200 บาท ถ้านวดครบ 10 ครั้ง แถมนวดให้ฟรี 2 ครั้ง โดยนายทิดกําหนดว่าทุกๆ 

1 เดือน กิจการจะสรุปผลการดําเนินงานของกิจการ  ได้นําสินทรัพย์ต่างๆมาลงทุนในกิจการ ดังนี้ 
2556 

ธ.ค.   1 นายทิดนําสินทรัพย์ต่างๆมาลงทุนในกิจการของตน 30,000 บาท หมอน 500  

บาท เบาะนวด 4,000 บาท โต๊ะวางเท้า 800 บาท ส่วนนายมากนําเงินสด 
30,000 บาทหมอน 500 บาท เบาะนวด 4,000 บาท โต๊ะวางเท้า 800 บาท 
เช่นกัน 

  2 นายทิดไปยืมเงินสดมาเพื่อซื้อลูกประคบและอ่ืนๆอีกจํานวน 10,000 บาท 
สําหรับให้บริการลูกค้า 

 20 มีลูกค้ามานวดมีรายได้ 10,000 บาท เป็นเงินสด  
 28 นายมากนําเงินสดของกิจการไปใช้ส่วนตัว 500 บาท 

30 มีค่าไฟฟ้าเกิดขึ้น 800 บาท และซื้อลูกประคบ สมุนไพรต่างๆ 3,000 บาท นาย
ทิดจ่ายเป็นเงินสด รวม 3,800 บาท  

ผังบัญชี – ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทิดและมากบริการนวดแผนไทย 

1. สินทรัพย์ 
เงินสด   101  ลูกหนี ้   102 

วัสดุสิ้นเปลือง  103  อุปกรณ์เครื่องใช้  104 

2. หนี้สิน 

เจ้าหนี้   201 

3. ส่วนของเจ้าของ 

ทุน-นายทิด   301  ทุน-นายมาก  302 

กระแสทุน-นายทิด  303  กระแสทุน-นายมาก 304 

4.รายได้ 

รายได้จากการนวด       401 

5.ค่าใช้จ่าย 

ค่าน้ําค่าไฟฟ้า       501 
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การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 

สมุดรายวันทั่วไป                                 หน้า    1   
พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

 2556 

 

บัญชี 
    ธ.ค.       1 เงินสด 101 60,000 -     

  อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 10,600 -     

                ทุน-นายทิด 301     35,300 - 

               ทุน-นายมาก 302     35,300 - 

  นายทิดและนายมากนําสินทรัพย์มา
ลงทุนในห้างหุ้นส่วนจํากัด 

         

2 เงินสด 101 10,000       

                เจ้าหนี้ 201    10,000  - 

  ยืมเงินมาไว้ใช้ในกิจการ         

20 เงินสด 101 10,000       

                รายได้จากการนวด 401    10,000   

  รับเงินสดเป็นรายได้จากการนวด           

28 กระแสทุน-นายมาก 304 500  -     

                 เงินสด 101     500   

  นายมากนําเงินสดของกิจการไปใช้
ส่วนตัว  

         

30 ค่าน้ําค่าไฟฟ้า 501 800 -      

                 เงินสด 101   800 -  

  จ่ายค่าน้ําค่าไฟฟ้า   เป็นเงินสด        

  วัสดุสิ้นเปลือง 502 3,000  -     

                 เงินสด 101    3,000 - 

  จ่ายค่าลูกประคบ   เป็นเงินสด        
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การผ่านรายการจากสมุดบัญชีขั้นต้น (สมุดรายวันทั่วไป) มายังสมุดบัญชีขั้นปลาย (สมุด
แยกประเภทท่ัวไป) 
สมุดแยกประเภททั่วไป 

                                                      บัญชี  เงินสด                                เลขที่บัญชี  101 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.    1 

 

2 

20 

ทุน-นายทิด 

ทุน-นายมาก 

เจ้าหนี้ 
รายได้จากการ
นวด 

 

รว.1 

รว.1 

รว.1 

รว.1 

 

30,000 

30,000 

10,000 

10,000 

80,000 

 

- 

- 

- 

- 

ธ.ค.  28 

 

30 

 

กระแสทุน-นาย
มาก 

ค่าน้ําค่าไฟฟ้า 

วัสดุสิ้นเปลือง 
 

รว.1 

 

รว.1 

รว.1 

500 

 

800 

3,000 

4,300 

 

- 

 

- 

- 

 

                                              บัญชี  ลูกหนี้     เลขที่บัญชี    102 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

          

 

                                                      บัญชี  วัสดุสิ้นเปลือง    เลขที่บัญชี    103 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ ห น้ า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   30 เงินสด รว.1 3,000 

3,000 

      

 

บัญชี อุปกรณ์เครื่องใช้                                เลขที่บัญชี  104 

พ.ศ. 
2556 

รายการ ห น้ า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ ห น้ า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.     1 ทุน-นายทิด 

ทุน-นายมาก 

 

รว.1 

รว.1 

5,300 

5,300 

10,600 

- 

 

     

75,700 

10,600 

3,000 
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                                                บัญชี  เจ้าหนี้                         เลขที่บัญชี  201 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

  

 

   ธ.ค.     2 เงินสด รว. 1 10,000 

10,000 

- 

 

บัญชีทุน-นายทิด                    เลขที่บัญชี  301 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค.     1 เงินสด 

อุปกรณ์ 
รว.1 

รว.1 

30,000 

5,300 

35,300 

- 

 

 

 

บัญชีทุน-นายมาก       เลขที่บัญชี  302 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค.    1 เงินสด 

อุปกรณ์ 
รว.1 

รว.1 

30,000 

5,300 

35,300 

- 

- 

 

 

                                           บัญชีกระแสทุน-นายทิด               เลขที่บัญชี  303 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

          

 

                                                      บัญชีกระแสทุน-นายมาก                        เลขที่บัญชี  304 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.  28 เงินสด 

 

รว.1 500 

500 

      

10,000 

35,300 

35,300 

500 
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                              บัญชี  รายได้จากการนวด                          เลขที่บัญชี  401 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค.  20 

 

เงินสด รว.1 10,000 

10,000 

 

- 

                                                        บัญชี  ค่าน้ําค่าไฟ                                 เลขที่บัญชี 501 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.  30 เงินสด รว.1 800 

800 

- 

 

     

 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทิดและมากบริการนวดแผนไทย 

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 75,700 -   

วัสดุสิ้นเปลือง 103 3,000    

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 10,600 -   

เจ้าหนี้ 201   10,000 - 

ทุน-นายทิด 301   35,300 - 

ทุน-นายมาก 302   35,300 - 

กระแสทุน-นายมาก 304 500 -   

รายได้จากการนวด 401   10,000 - 

ค่าน้ําค่าไฟฟ้า 501 800 -   

รวม  90,600  90,600  

 

10,000 

800 
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การบันทึกบัญชีกิจการให้บริการ กรณีบริษัทจ ากัด 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิตย ์(2558: 384) บัญญัติว่า  
มาตรา 1096 อันว่าบริษัทจํากัดนั้น คือบริษัทประเภทซึ่งต้ังขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่า

เท่าๆ กัน โดยมีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่
ตนถือ 

การจัดต้ังบริษัทจํากัดต้องทําตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้ และไม่มีเรื่องส่วนตัวเข้ามา
เกี่ยวข้อง จะไม่มีบัญชี “ถอนใช้ส่วนตัว” หรือบัญชี “กระแสทุน” ในรูปแบบของบริษัทจํากัด ดังนี้ 
(นุชจรี  พิเชฐกุล, 2556: 381) 

ตามที่กฎหมายกําหนดและตามความเห็นข้างต้น การจัดต้ังกิจการในรูปบริษัทจํากัด โดย
เจ้าของกิจการจะมีต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป เรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” จะมีการแบ่งเงินทุนออกเป็นหุ้นแต่ละหุ้น
จะต้องมีมูลค่าเท่ากัน ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นจะมีจํากัด เท่ากับจํานวนเงินที่ผู้ถือหุ้นยังส่งใช้
ไม่ครบตามท่ีผู้ถือหุ้นได้ลงทุน และไม่มีเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในรูปแบบนี้ 

ตัวอย่าง 2-8 สมมติว่านายทิดเปิดร้านนวดแผนไทยในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 โดยนายทิดได้ชวน
เพื่อนคือนายมากและนางนาคมาเป็นผู้ถือหุ้น โดยจัดต้ังชื่อกิจการว่า “บริษัท ทิด มากและนาค
บริการนวดแผนไทย จํากัด”  กิจการได้กําหนดราคาเอาไว้ว่า เวลาที่ให้บริการ 60 นาที ราคาครั้งละ 
200 บาท ถ้านวดครบ 10 ครั้ง แถมนวดให้ฟรี 2 ครั้ง โดยกิจการกําหนดว่าทุกๆ 1 เดือน กิจการจะ
สรุปผลการดําเนินงาน  

2556 

ธ.ค.        1 บริษัท ทิดและมากบริการนวดแผนไทย จํากัด จดทะเบียนหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น 
ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท  

   2 จําหน่ายหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 คน ในราคาหุ้นละ 100 บาท  
  3 นายทิดไปยืมเงินสดมาเพื่อซื้อลูกประคบและอ่ืนๆอีกจํานวน 10,000 บาท 

สําหรับให้บริการลูกค้า 

  4 ซื้อ เบาะนวด 12,000 บาท โต๊ะวางเท้า 3,000 บาท และหมอน 1,500 บาท  
20 มีลูกค้ามานวดมีรายได้ 10,000 บาท เป็นเงินสด  
30 มีค่าไฟฟ้าเกิดขึ้น 800 บาท และซื้อลูกประคบ สมุนไพรต่างๆ 3,000 บาท นาย

ทิดจ่ายเป็นเงินสด รวม 3,800 บาท  
 



104 

 

 

ผังบัญชี – บริษัท ทิด มากและนาคบริการนวดแผนไทย จํากัด 

 

1. สินทรัพย์  
ชื่อบัญชี            เลขที่บัญชี  
เงินสด        101 

ลูกหนี ้        102 

วัสดุสิ้นเปลือง       103 

อุปกรณ์เครื่องใช้       104 

2. หนี้สิน 

เจ้าหนี้        201 

3. ส่วนของเจ้าของ 

หุ้นสามัญ        301 

กําไรสะสม        302 

4.รายได้ 

รายได้จากการนวด       401 

5.ค่าใช้จ่าย 

ค่าน้ําค่าไฟฟ้า       501 
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การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 

สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า   1   
พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2556 

 

บัญชี 
    ธ.ค.       1 บันทึกทรงจํา : จดทะเบียนหุ้นสามัญ 1,000 

หุ้น ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

       

2 เงินสด (1,000 x 100) 101 100,000 -   

                ทุนหุ้นสามัญ 301   100,000 - 

  จําหน่ายหุ้นสามัญเท่ากับราคาตามมูลค่า      

3 เงินสด 101 10,000       

                เจ้าหนี้ 201   - 10,000   

  ยืมเงินมาไว้ใช้ในกิจการ        - 

4 อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 16,500    

               เงินสด 101   16,500  

 ซื้อเบาะนวด โต๊ะวางเท้า และหมอน       

20 เงินสด 101 10,000       

                รายได้จากการนวด 401   - 10,000   

  รับเงินสดเป็นรายได้จากการนวด          - 

30 ค่าน้ําค่าไฟฟ้า 501 800       

                 เงินสด 101   800   

  จ่ายค่าน้ําค่าไฟฟ้า   เป็นเงินสด        

  วัสดุสิ้นเปลือง 502 3,000  -     

                  เงินสด 101    3,000 - 

   จ่ายค่าลูกประคบ   เป็นเงินสด        
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                บัญชี  เงินสด                             เลขที่บัญชี  101 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.    2 

       3 

20 

หุ้นสามัญ 

เจ้าหนี้ 
รายได้จากการ
นวด 

 

รว.1 

รว.1 

รว.1 

 

100,000 

10,000 

10,000 

 

120,000 

 

- 

- 

- 

ธ.ค.    4 

 

30 

 

อุปกรณ์
เครื่องใช ้

ค่าน้ําค่าไฟฟ้า 

วัสดุสิ้นเปลือง 
 

รว.1 

 

รว.1 

รว.1 

16,500 

 

800 

3,000 

20,300 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

                                                          บัญชี  ลูกหนี้การค้า          เลขที่บัญชี    102 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

  

 

        

 

                                                      บัญชี  วัสดุสิ้นเปลือง                  เลขที่บัญชี    103 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   30 เงินสด รว.1 3,000 

3,000 

-      

 

                                                       บัญชี อุปกรณ์เครื่องใช้                   เลขที่บัญชี  104 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.     4 เงินสด รว.1 

 

16,500 

16,500 

- 

 

     

 

      

99,700 

16,500 

3,000 
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                                                             บัญชี  เจ้าหนี้                              เลขที่บัญชี  201 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

  

 

   ธ.ค.     2 เงินสด รว. 1 10,000 

10,000 

 

- 

 

บัญชีทุนหุ้นสามัญ                    เลขที่บัญชี  301 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค.     1 เงินสด 

 

รว.1 

 

100,000 

100,000 

- 

 

 

 

                                    บัญชี  รายได้จากการนวด                         เลขที่บัญชี  401 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค.   20 

 

เงินสด รว.1 10,000 

10,000 

- 

 

      บัญชี  ค่าน้ําค่าไฟ                          เลขที่บัญชี 501 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   30 เงินสด รว.1 800 

800 

- 

 

     

 

 

 

10,000 

100,000 

10,000 

800 
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บริษัท ทิด มากและนาคบริการนวดแผนไทย จํากัด 

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 99,700 -   

วัสดุสิ้นเปลือง 103 3,000 -   

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 16,500 -   

เจ้าหนี้ 201   10,000 - 

ทุนหุ้นสามัญ 301   100,000 - 

รายได้จากการนวด 401   10,000 - 

ค่าน้ําค่าไฟฟ้า 501 800 -   

รวม  120,000 - 120,000 - 

 

ตัวอย่าง 2-9  กรณีที่กิจการใช้สมุดแยกประเภททั่วไปแบบแสดงยอดคงเหลือ  
ต่อไปนี้เป็นรายการค้าของห้างหุ้นส่วนจํากัด ปีเตอร์บริการพิมพ์ 
2557 

มี.ค. 1 นายปีเตอร์และนางสาวพลอยพรรณนําเงินสดคนละ 100,000 บาท  และอุปกรณ์ 
ในการพิมพ์คนละ 40,000 บาท  มาลงทุน 

4 จ่ายค่าเช่าร้าน  1,500 บาท 

 

อธิบายเพิ่มเติม ในกรณีนี้หากกิจการนําสมุดแยกประเภทแบบแสดงยอดคงเหลือมาใช้ กิจการจะ
ทําการผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมายังสมุดบัญชีแยกประเภทตามปกติ และเมื่อกิจการจะ
จัดทํางบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี) กิจการไม่ต้องหายอดคงเหลือด้วยดินสอ กิจการสามารถทราบ
ยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีได้ และนําจํานวนเงินในช่องยอดอดคงเหลือไปจัดทํางบทดลองได้
ทันที 

 

การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป มีดังนี้ 
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สมุดรายวันทั่วไป                                        หน้า    1   
พ.ศ.2557 รายการ เลขที่บัญช ี เดบิต เครดิต 

มี.ค.       1 

 

 

 

 

4 

 

 

เงินสด 

อุปกรณ์การพิมพ์ 
                ทุน-นายปีเตอร์ 
                ทุน-นางสาวพลอยพรรณ 

หุ้นส่วนนําสินทรัพย์มาลงทุน 

ค่าเช่าร้าน 

              เงินสด 

จ่ายค่าเช่าร้านเป็นเงินสด 

101 

104 

301 

302 

 

503 

101 

200,000 

80,000 

 

 

 

1,500 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

140,000 

140,000 

 

 

1,500 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

การผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปโดยใช้แบบแสดงยอดคงเหลือ 

                          บัญชี เงินสด                                              เลขที่บัญชี 101 

พ.ศ.
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

บาท สต บาท สต บาท สต 

มี.ค.   1 ทุน-นายปเีตอร ์ รว.1 100,000 -  - 100,000 - 

 ทุน-นางสาวพลอยพรรณ รว.1 100,000 -  - 200,000 - 

4 ค่าเช่าร้าน รว.1   1,500 - 198,500 - 

 

                        บัญชี อุปกรณ์การพิมพ์                                 เลขที่บัญชี 104 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

บาท สต บาท สต บาท สต 

มี.ค.   1 ทุน-นายปีเตอร์ รว.1 40,000 -   40,000  

 ทุน-นางสาวพลอยพรรณ รว.1 40,000 -   80,000  

 

                        บัญชี ทุน-นายปีเตอร์                                     เลขที่บัญชี 301 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

บาท สต บาท สต บาท สต 

มี.ค.   1 เงินสด รว.1   100,000 - 100,000 - 

 อุปกรณ์การพิมพ์                                 รว.1   40,000 - 140,000 - 
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                        บัญชี ทุน-นางสาวพลอยพรรณ                         เลขที่บัญชี 302 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

บาท สต บาท สต บาท สต 

มี.ค.   1 เงินสด รว.1   100,000 - 100,000 - 

 อุปกรณ์การพิมพ์                                 รว.1   40,000 - 140,000 - 

 

                        บัญชี ค่าเช่าร้าน                                              เลขที่บัญชี 503 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

บาท สต บาท สต บาท สต 

มี.ค.   4 เงินสด รว.1 1,500 -   1,500 - 

         

 

สรุป  
 กระบวนการทางบัญชีเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเลข เป็นเรื่องราวทางการบัญชี ซึ่งผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องการรู้ข้อมูลเพื่อทําการตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ข้อมูลเป็นใครและจะต้องนําข้อมูลไป
ตัดสินใจอย่างไร ข้อมูลทางการบัญชีจะถูกรวบรวมและบันทึกและสรุปเป็นรายงานทางการเงิน
หรือ “งบการเงิน” ซึ่งในที่นี้หมายถึงงบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 

สิ่งสําคัญสําหรับการทําความเข้าใจในบทนี้ต้องสามารถระบุว่ารายการและเหตุการณ์ทาง
บัญชีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประเภทใดคือต้องระบุให้ได้ว่าเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของรายได้
และค่าใช้จ่าย เช่น เงินสดเป็นสินทรัพย์ ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย เป็นหนี้สิน เป็นต้น  โดยจะต้องศึกษา
ขั้นตอนทางการบัญชี ต้ังแต่ต้นเหตุคือ รายการค้า ขั้นตอนต่อไปการวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้
สมการบัญชีมาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ให้มีความแม่นยํามากขึ้น การบันทึกรายการค้าในสมุด
บัญชีขั้นต้นคือสมุดรายวันทั่วไปตามหลักการบัญชีคู่ การนําข้อมูลจากสมุดบัญชีขั้นต้นมาจัด
ระเบียบด้วยการผ่านรายการ (Posting) ไปยังสมุดบัญชีขั้นปลายคือสมุดแยกประเภททั่วไป 
จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนด้วยการจัดทํางบทดลอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไป ในบทต่อไปจะเป็นการปรับปรุงรายการและการปิดบัญชีเพื่อความ
สมบูรณ์แบบของข้อมูลก่อนที่จะจัดทํางบการเงิน 
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แบบฝึกหัด บทที่ 2 

 

กระบวนการทางการบัญชี 
 

ข้อ 1. รายการต่อไปนี้ให้ระบุว่า รายการใดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน (CA) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
(NCA) หนี้สินหมุนเวียน (CL) หนี้สินไม่หมุนเวียน (NCL)ส่วนของเจ้าของ (OE) รายได้ (R) 
ค่าใช้จ่าย (E)โดยให้ใช้อักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษแทน 

........CA....1.  วัสดุสิ้นเปลือง   .................2.  อาคารสํานักงาน 

.................3.  ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย   .................4. ลูกหนี้การค้า 

.................5.  เครื่องปรับอากาศ   .................6. รายได้จากการนวด 

.................7. ต๋ัวเงินจ่ายอายุ 6 เดือน  .................8. ต๋ัวเงินรับอายุ14 เดือน 

.................9.  อุปกรณ์สํานักงาน    ................10.  เงินสด   

.................11.  รถยนต์      ................12.  ที่ดิน   

.................13.  เงินฝากธนาคาร   ................14.  อาคารสํานักงาน   

.................15.  เงินลงทุนชั่วคราว  ................16.  สินค้าคงเหลือ 

.................17.  เครื่องจักร     ................18.  ค่าน้ําประปาค้างจ่าย   

.................19. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง   ................20.  รายได้จากการกําจัดหนู 

.................21.  ถอนใช้ส่วนตัว   ................21.  ดอกเบี้ยรับ   
 

ข้อ 2. น.ส.นวลพรรณได้เปิดกิจการให้บริการขนส่ง ชื่อ “นวลพรรณ ทรานสปอร์ต” โดยได้นํา
สินทรัพย์ต่างๆมาลงทุนในวันที่ 1 มิ.ย. 2557 และมีรายการค้าต่างๆเกิดขึ้น  
ให้ท า  1. วิเคราะห์รายการค้าโดยใส่เครื่องหมาย (เพิ่มขึ้น) หรือ  (ลดลง) ระบุชื่อบัญชีและ 

               จํานวนเงิน 

2. บันทึกรายการในสมุดขั้นต้น (สมุดรายวันทั่วไป) 
2557 

มิ.ย. 1 เงินสด 200,000 บาท รถบรรทุก 875,000 บาท เจ้าหนี้ 100,000 บาท 

วิเคราะห์ สินทรัพย์..... จํานวน...2...รายการ  ชื่อบัญชีคือ.....เงินสด 200,000 บาท 
รถบรรทุก 875,000 บาท  รวม 1,075,000 บาท 

หนี้สิน.....จํานวน..1....รายการชื่อบัญชีคือ.....เจ้าหนี้ 100,000 บาท............... 
ส่วนของเจ้าของ....จํานวน...1.. รายการชื่อบัญชีคือ........ทุน 975,0000 บาท 
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   6 รับเงินสดเป็นรายได้จากการขนส่ง  10,000 บาท 

วิเคราะห์ สินทรัพย์......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ............................................... 
หนี้สิน......จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ..................................................... 
ส่วนของเจ้าของ......จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ....................................... 

15 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า 50,000 บาทจ่ายเงิน
สด 35,000 บาท ที่เหลือ 15,000 บาท ขอค้างไว้ 

วิเคราะห์ สินทรัพย์......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ.............................................. 
สินทรัพย์......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ............................................... 
หนี้สิน......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ................................................... 
ส่วนของเจ้าของ......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ..................................... 

มิ.ย. 28 ชําระหนี้ให้เจ้าหนี้ที่ค้างจากวันที่ 15 มิ.ย. เป็นเงินสด 

วิเคราะห์ สินทรัพย์......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ............................................... 
หนี้สิน......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ................................................... 
ส่วนของเจ้าของ...... จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ...................................... 

 28 จ่ายค่าน้ํามันรถ 2,500 บาท เป็นเงินสด 

วิเคราะห์ สินทรัพย์......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ............................................... 
หนี้สิน......จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ..................................................... 
ส่วนของเจ้าของ......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ..................................... 

2557 

มิ.ย. 30 จ่ายเงินเดือนพนักงาน 2 คน เป็นเงินสด 25,000 บาท  
วิเคราะห์ สินทรัพย์......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ............................................... 

หนี้สิน......จํานวน........รายการชื่อบัญชีคือ..................................................... 
ส่วนของเจ้าของ......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ..................................... 
 

ข้อ 3. ถ้านายประจินมีสินทรัพย์ทั้งสิ้นจํานวน 20,000 บาท  หนี้สินทั้งสิ้นจํานวน 19,999 บาท  
ถามว่านายประจินจะมีส่วนของเจ้าของอยู่จํานวนเท่าไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อ 4. นายเกียรติศักด์ิ ได้เปิดร้านบริการเช่ารถยนต์ ชื่อ “ซิโก้ คาร์เร้นท์” โดยได้นําสินทรัพย์และ
หนี้สินต่างๆมาลงทุนในวันที่ 1 พ.ย. 2557 และมีรายการค้าต่างๆเกิดขึ้น ดังนี้  
ให้ท า 1. วิเคราะห์รายการค้าโดยใส่เครื่องหมาย (เพิ่มขึ้น) หรือ  (ลดลง) ระบุชื่อบัญชีและ   
               จํานวนเงิน 

2. บันทึกรายการในสมุดขั้นต้น (สมุดรายวันทั่วไป) 
2557 

พ.ย. 1 เงินสด 600,000 บาท  เงินฝากธนาคาร 20,000 บาท  อาคาร 800,000 บาท    
                         ที่ดิน 1,000,000 บาท เงินกู-้ธนาคารไทยกรุง 1,000,000 บาท  
วิเคราะห์ สินทรัพย์......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ.............................................. 

…………………………………………………………………………………….. 
หนี้สิน......จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ.................................................... 
ส่วนของเจ้าของ...... จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ..................................... 

 4 ซื้อรถยนต์ 2 คันๆละ 600,000 บาท  เป็นเงินเชื่อ 

วิเคราะห์ สินทรัพย์......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ............................................... 
หนี้สิน......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ................................................... 
ส่วนของเจ้าของ......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ..................................... 

             8 ซื้อเครื่องตกแต่งสํานักงานเป็นเงินสด 50,000 บาท 

วิเคราะห์ สินทรัพย์......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ............................................... 
สินทรัพย์......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ............................................... 
หนี้สิน......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ................................................... 
ส่วนของเจ้าของ......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ..................................... 

พ.ย. 15 รับเงินเป็นรายได้จากการเช่ารถ 50,000 บาท  
วิเคราะห์ สินทรัพย์......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ............................................... 

หนี้สิน......จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ..................................................... 
ส่วนของเจ้าของ......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ..................................... 

 20 จ่ายชําระหนี้ค่ารถยนต์ 200,000 บาท เป็นเช็ค 

วิเคราะห์ สินทรัพย์......  จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ............................................... 
หนี้สิน......จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ..................................................... 
ส่วนของเจ้าของ......จํานวน........รายการ  ชื่อบัญชีคือ....................................... 
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ข้อ 5. นายชาญได้เปิดกิจการรับกําจัดหนูชื่อร้าน “หนูหาย” ในวันที่ 1 ม.ค. 2557 หนูเป็นพาหะ
ของโรคร้ายหลายชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว การให้บริการ
กําจัดหนูอย่างมืออาชีพที่จะช่วยป้องกันอันตรายจากหนูได้ โดยกําหนดเลขที่บัญชีไว้ดังนี้ 

ชื่อบัญชี         เลขที่บัญชี  ชื่อบัญชี     เลขที่บัญชี 
 เงินสด   101   ลูกหนี ้   102  

 วัสดุสิ้นเปลือง  103   อุปกรณ์   104  

เจ้าหนี ้   201   ทุน-นายชาญ  301 

 ถอนใช้ส่วนตวั  302   รายได้กําจัดหนู  401  

ค่าเช่าร้าน  501   รายได้อ่ืน  402 

 ค่าพาหนะ  502   ค่าน้ําค่าไฟฟ้า  503 

2557 

ม.ค.   1 นายชาญได้นําเงินสด 250,000 บาท และเจ้าหนี้ 99,000 มาลงทุน 

  2 ซื้อเครื่องไล่หนูในนาและไล่หนูในห้องเครื่องยนต์  เป็นเงินสด 60,000 บาท 

   4 จ่ายเงินสดซื้อเหยื่อกําจัดหนู 22,000 บาท (วัสดุสิ้นเปลือง) 
   5 ชําระหนี้ให้เจ้าหนี้ 50,000 บาท 

   6 จ่ายค่าเช่าร้าน 1,500 บาท 

 10 จ่ายค่าพาหนะ  2,000 บาท 

 25 รับเงินสดจากการให้บริการกําจัดหนู 22,000 บาท 

 30 นายชาญนําเงินสดของร้านไปซื้อของใช้ส่วนตัวจํานวน 1,500 บาท 

 31 มีลูกค้ามาใช้บริการกําจัดหนูจํานวน 1,000 บาท แต่ยังไม่จ่ายเงิน 

ให้ท า 1.  บันทึกรายการในสมุดขั้นต้น (สมุดรายวันทั่วไป) 
2.   ผ่านรายการจากสมุดขั้นต้น (สมุดรายวันทั่วไป)ไปยังสมุดขั้นปลาย (สมุดแยกประเภท

ทั่วไป) 
3.   งบทดลอง 
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ข้อ 6. นางสาวรัชนกได้เปิดกิจการชื่อ “เมย์บริการ” เพื่อให้บริการจัดงานต่างๆ มีรายการค้า ดังนี้  
2557 

ม.ค.   1 นางสาวรัชนกนําเงินสด 200,000 บาท มาลงทุน 

   2 ซื้อเครื่องใช้สํานักงานเป็นเงินเชื่อ  25,000 บาท จากร้านทรัพย์สิรี 
   8 กิจการนําเงินสดของกิจการไปฝากธนาคารจํานวน 50,000 บาท 

 10 จ่ายค่าเช่าร้าน 2,000 บาท และซื้อวัสดุสํานักงาน 500 บาท 

15 รับเงินสดเป็นรายได้จากการจัดงานบวช 2,500 บาท และนําเงินสดไปฝาก
ธนาคารทันท ี

 19 จ่ายชําระหนี้ค่าเครื่องใช้สํานักงานเป็นเช็คมูลค่า 25,000 บาท 

 20 จ่ายค่าพาหนะเพื่อไปติดต่องานกับลูกค้า 200 บาท 

26 ส่งใบเรียกเก็บเงินไปให้นางสาวณิชชาอร เป็นรายได้จากการรับจ้างจัดงานขึ้ น
บ้านใหม่ จํานวน 12,000 บาท กิจการได้รับเงินสดมา 4,000 บาท ที่เหลือ
นางสาวณิชชาอร ขอค้างไว้ก่อน 

 25 จ่ายค่าน้ํา-ค่าไฟฟ้า 850 บาท 

31 นางสาวรัชนก นําเงินสด 4,000 บาท ไปใช้ส่วนตัว  และในวันนี้กิจการได้รับชําระ 
หนี้จากนางสาวณิชชาอรจํานวนเงิน 8,000 บาท และได้นําเงินที่ได้จากนางสาว
ณิชชาอร ไปฝากธนาคาร 

ผังบัญชีของ  “เมย์บริการ” 
เงินสด     101 เจ้าหนี้     201 

เงินฝากธนาคาร    102 ทุน-เมย์     301 

ลูกหนี ้     103 ถอนใช้ส่วนตัว    302 

วัสดุสํานักงาน    104 รายได้จากการรับจ้าง   401 

เครื่องใช้สํานักงาน   105 รายได้อ่ืน    402 

ค่าเช่าร้าน    501 ค่าพาหนะ    502 

ค่าน้ําค่าไฟฟ้า    503 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   504 

ให้ท า 1.   บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

            2.   ผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปสมุดแยกประเภททั่วไป 

            3.   จัดทํางบทดลอง 

 

 



บทที่ 3 

การปรับปรุงรายการและการจัดท ากระดาษท าการ 
 

เมื่อกิจการได้จัดท าบัญชีตามขั้นตอนจนกระทั่งมาถึงการจัดท างบทดลอง ซึ่งการจัดท างบ
ทดลองท าขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี คู่ และหากมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจะได้แก้ไขได้ในทันทีก่อนที่จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ในการจัดท างบ
ทดลองนั้นจะน ายอดคงเหลือจากสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป มาเรียงตามล าดับตามเลขที่บัญชี
เริ่มจากหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ สิ้นสุดที่ค่าใช้จ่าย จากนั้นรวมจ านวนเงิน
ในแต่ละด้าน ด้านเดบิตจะต้องมียอดรวมเท่ากับด้านเครดิต ซึ่งงบทดลองมีประโยชน์คือพิสูจน์
ความถูกต้องในการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ 

หลังจากที่งบทดลองลงตัวแล้ว จะมีรายการหลายรายการของกิจการที่อาจยังไม่สมบูรณ์
หรือยังไม่ได้บันทึกบัญชี กิจการต้องตรวจสอบและท าการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ฉะนั้น
ขั้นตอนหลังจากจัดท างบทดลองแล้ว คือการปรับปรุงรายการ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูล
ทางบัญชีก่อนที่จะสรุปผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ 
 

การปรับปรุงรายการทางบัญชี 

เด็กหญิงรักเรียนซื้อปากกามาไว้ใช้เขียน โดยจ่ายเงินสด 20 บาทในวันที่ 15 พฤษภาคม 
2557 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียน สามารถวิเคราะห์รายการค้านี้ได้ว่า สินทรัพย์เพิ่มขึ้นคือปากกา  20 

บาท และสินทรัพย์ลดลงคือเงินสด 20 บาท และเมื่อถึงวันปิดภาคเรียนคือวันที่ 30 กันยายน 2557 

ปากกายังสามารถใช้งานได้ ณ ขณะนี้คือวันปิดภาคเรียน ปากกายังคงมีมูลค่า 20 บาท เหมือน
เมื่อวันเปิดภาคเรียนหรือไม่  

เด็กหญิงรักเรียนได้รับรถจักรยานสีชมพูเป็นของขวัญวันเกิดจากคุณพ่อคุณแม่ เด็กหญิง
รักเรียนดีใจมาก เพราะรถจักรยานสวยและใหม่เอ่ียม เด็กหญิงรักเรียนขับขี่มันทุกวันหลังเลิกเรียน 
จนกระทั่งเวลาผ่านไป 1 ปี เด็กหญิงรักเรียนสังเกตเห็นว่า รถจักรยานของเธอสีซีดลง มีรอยถลอก  
ณ ขณะนี้คือวันที่ครบ 1 ปีหลังจากได้รับรถจักรยาน รถจักรยานยังคงสภาพใหม่เอ่ียมเหมือนเดิม
ทุกประการหรือไม่ 
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Charles T. Horngren, Walter T. Harrison, Jr. and M. Suzanne Oliver. (2012: 159) 
ให้ความเห็นว่า รายการปรับปรุงเป็นตัวก าหนดรายได้ในช่วงเวลาที่กิจการได้รับรู้แล้วและ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น รายการปรับปรุงยังท าให้บัญชีสินทรัพย์และบัญชีหนี้สินเป็น
ปัจจุบันด้วย การปรับปรุงมีความจ าเป็นที่จะต้องวัด 2 อย่าง คือ 

1. ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) ในงบก าไรขาดทุนและ 

2. สินทรัพย์และหนี้สินในงบดุล 

จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า การปรับปรุงรายการทางบัญชีมีความจ าเป็นมาก 
โดยเฉพาะกับผลก าไรหรือขาดทุนสุทธิ จะต้องพิจารณาจากบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายของ
กิจการ ซึ่งจะส่งผลไปยังสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน  

เนื่องจากว่ากิจการต้องบันทึกบัญชีทันทีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของบัญชีสินทรัพย์ 
บัญชีหนี้สิน บัญชีส่วนของเจ้าของ บัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย ถึงแม้จะยังไม่ได้รับเงินสดหรือ
ยังไม่ได้จ่ายเงินสดก็ตาม ส่งผลให้กิจการต้องปรับปรุงรายการให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่
เกิดขึ้น ก่อนที่จะท าการปิดบัญชี ถ้าหากไม่ได้ปรับปรุงรายการผลก าไรหรือขาดทุนของกิจการก็จะ
ไม่ถูกต้องด้วยเช่นกัน ซึ่งการบันทึกข้อมูลทางบัญชีจะต้องบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง คือบันทึกบัญชี
ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะได้รับเงินสดหรือจ่ายเงินสดหรือไม่  

เมื่อถึงเวลาที่กิจการต้องสรุปข้อมูล กิจการต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่า มีรายการใดที่
ยังไม่ได้บันทึกบัญชีหรือมีรายการใดที่บันทึกบัญชีไว้แล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ กิจการต้องน า
ข้อมูลดังกล่าวมาท าการปรับปรุงรายการเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล 

 

รายการปรับปรุง 

รายการปรับปรุง หมายถึง  การบันทึกบัญชีรายการต่างๆให้สมบูรณ์ในวันสิ้นงวดก่อนที่
จะท าการปิดบัญชี ซึ่งหมายถึง รายการที่ได้บันทึกบัญชีไว้แล้วหรือรายการที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี 
โดยเฉพาะบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลโดยตรงไปยังการรายงานผลการด าเนินงานที่
ถูกต้องของกิจการ 

เจ้าของกิจการจะต้องก าหนดว่า ช่วงเวลานานเท่าใดที่เจ้าของกิจการต้องการทราบข้อมูล
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ เจ้าของกิจการจะต้องก าหนดช่วง
ระยะเวลานี้ขึ้นมา อาจเป็น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน ตามความเหมาะสมและตาม
ความจ าเป็น เพื่อสรุปผลจากการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ เช่น กิจการหนึ่งก าหนด
ระยะเวลาที่จะสรุปผลเป็นเวลา 12 เดือน โดยเริ่มเปิดด าเนินงานในวันที่ 1 มกราคม 2557 กิจการ
จะด าเนินงานตามปกติ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 กิจการจะน าข้อมูลที่เกิดขึ้นเฉพาะใน
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ช่วงเวลานี้มาสรุปว่า การด าเนินงานเป็นอย่างไรและมีฐานะการเงินเป็นอย่างไรบ้าง การสรุปนี้ 
หมายถึง “การปิดบัญช”ี 

 

ขั้นตอนการปรับปรุงรายการในวันสิ้นงวด 

 
 

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการปรับปรุงรายการในวันสิ้นงวด 

การปรับปรุงรายการ มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป 

2. น ารายการที่ได้ปรับปรุงแล้วจากสมุดรายวันทั่วไปผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยก
ประเภททั่วไป 

3. ค านวณหายอดคงเหลือของบัญชีต่างๆในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปใหม่อีกครั้ง
ด้วยดินสอ และน ายอดคงเหลือนั้นไปจัดท า “กระดาษท าการ 10 ช่อง” 

หากเป็นเช่นนี้แล้ว ปากกาและรถจักรยานของเด็กหญิงรักเรียนหลังจากถูกใช้งานไปแล้ว
มูลค่าจะต้องลดลงและมูลค่าที่ลดลงนี้คือประโยชน์ที่เด็กหญิงรักเรียนได้รับแล้ว หมายความว่า 
มูลค่าการใช้งานที่ลดลงของปากกาและรถจักรยานคือการเกิดขึ้นของค่าใช้จ่าย ตัวอย่างนี้คือ

วิเคราะห์รายการค้า 

บันทึกรายการค้าใน
สมุดรายวันทั่วไป 

ผ่านรายการจาก
สมุดรายวันทั่วไปไป
สมุดแยกประเภท

ทั่วไป 

งบทดลอง 

ปรับปรุงรายการใน
สมุดรายวันทั่วไปและ
ผ่านรายการไปสมุด
แยกประเภททั่วไป 

กระกาษท าการ  

10 ช่อง 

งบการเงิน 

ปิดบัญชีในสมุด
รายวันทั่วไปและ
สมุดแยกประเภท

ทั่วไป 

รายการเปิดบัญช ี

รายการค้า 
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ความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงรายการทั้งปากกาและรถจักรยาน เพื่อให้ได้มูลค่าที่แท้จริงของ
สินทรัพย์ทั้งสองรายการนั่นเอง การด าเนินธุรกิจก็มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงรายการในลักษณะ
เช่นนี้ เพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูล 

ตัวอย่าง 3-1 กิจการหนึ่งเริ่มเปิดด าเนินงานในวันที่ 1 มกราคม 2557 โดยกิจการได้ก าหนดว่า 
เมื่อด าเนินงานครบ 1 ปี กิจการจะต้องสรุปผลว่าการด าเนินงานเป็นอย่างไรและมีฐานะการเงิน
เป็นอย่างไรบ้าง 

    วันต้นงวด   วันสิ้นงวด 

รอบระยะเวลาด าเนินงานที่ 1 วันที่ 1 มกราคม 2557  วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รอบระยะเวลาด าเนินงานที่ 2 วันที่ 1 มกราคม 2558  วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ตามตัวอย่างนี้ วันเปิดกิจการเป็นวันแรกมีเพียงวันเดียวคือ วันที่ 1 มกราคม 2557 เจ้าของ
กิจการน าสินทรัพย์ หนี้สินต่างๆมาลงทุน จากนั้นกิจการจะด าเนินงานตามปกติ จนกระทั่งถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันสิ้นงวด กิจการต้องปิดบัญชี เพื่อสรุปข้อมูลในปี 2557 ว่า ผลการ
ด าเนินงานเป็นอย่างไรและมีฐานะการเงินเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นกิจการจะด าเนินงานต่อในรอบ
ระยะเวลาที่ 2 คือ วันที่ 1 มกราคม 2558 โดยเจ้าของกิจการน าสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของ
เจ้าของจากปี 2557 มาด าเนินงานต่อในปี 2558 กิจการจะด าเนินการตามปกติ จนกระทั่งถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 กิจการต้องปิดบัญชี เพื่อสรุปข้อมูลในปี 2558 และจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ในบท
นี้จะอธิบายถึงการปรับปรุงรายการก่อนที่จะท าการปิดบัญชี 
 

ประเภทของรายการปรับปรุง 
1. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า   2. รายได้รับล่วงหน้า 

3.   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    4. รายได้ค้างรับ 

5. หนี้สงสัยจะสูญ    6. ค่าเสื่อมราคา 

7.  วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) 

ดวงสมร อรพินท์, กชกร เฉลิมกาญจนา, แพร กีระสุนทรพงษ์, ปริญดา มณีโรจน์ และ 
สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ (2556: 105) แสดงความเห็นว่า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง รายการที่
กิจการจ่ายเงินสดออกไปล่วงหน้าก่อนเพื่อประโยชน์ที่กิจการจะได้รับในอนาคต ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีจะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน วิธีการปรับปรุงรายการนี้ขึ้นอยู่กับ
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วิธีการบันทึกบัญชีรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ซึ่งมีอยู่ 2 วิธี คือ 1)บันทึกเป็นสินทรัพย์  
2) บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 

ตามความหมายข้างต้น หากพิจารณาความหมายของ ค่าใช้จ่าย จะพบว่า 

ค่าใช้จ่าย หมายถึง “การท่ีสินทรัพย์ลดลงเพื่อให้ได้รับประโยชน์ ณ ขณะนั้น ส่งผลให้ส่วน
ของเจ้าของลดลง แต่ต้องไม่ใช่การลดทุนของเจ้าของ” เมื่อค่าใช้จ่าย มีค าว่า “จ่  ายล่วงหน้า” จะมี
ความหมาย ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  หมายถึง รายการที่กิจการได้จ่ายเงินไปแล้วเพื่อที่จะได้รับ
ประโยชน์จากสิ่งนั้นในอนาคต ให้ต้ังชื่อรายการนี้โดยใช้ชื่อของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และมีค าว่า 
“จ่ายล่วงหน้า” ต่อท้ายเป็น “ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า” 

เมื่อถึงวันสิ้นงวดหากกิจการยังไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์แล้วแต่ยังรับ
ประโยชน์ไม่ครบ ต้องปรับปรุงรายการเพื่อความถูกต้องของข้อมูล พิจารณาได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 กิจการจ่ายเงินสดไปแล้ว เพื่อจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นในอนาคต  โดย
บันทึกบัญชีไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ซึ่งมีความหมายเป็นสินทรัพย์ ดังนี้ 

 

สมุดรายวันทั่วไป                                      หน้า    11 

พ.ศ.25x7 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

วันจ่าย 

เงินสด 

 

วันสิ้นงวด 

 

 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

              เงินสด 

บันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

ค่าใช้จ่าย (ระบุชื่อของค่าใช้จ่าย)  

             ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 

บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต้ังแต่
วันที่จ่ายเงินถึงวันสิ้นงวด 

1xx 

1xx 

 

5xx 

1xx 

xxx 

 

 

xxx 

 

- 

 

 

- 

 

 

xxx 

 

 

xxx 

 

 

- 

 

 

- 

เมื่อถึงวันสิ้นงวดกิจการต้องตรวจสอบว่าต้ังแต่วันที่กิจการจ่ายเงินสดจนถึงวันสิ้นงวดของ
กิจการนับเป็นระยะเวลาเท่าใด เพื่อกิจการจะได้บันทึกบัญชีจ านวนเงินที่กิจการได้รับประโยชน์
แล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของกิจการและบันทึกบัญชีว่าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าที่บันทึกไว้เป็น
สินทรัพย์นั้นมีมูลค่าลดลงเท่าใด 
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ตัวอย่าง 3-1 บริษัท หนูหาย จ ากัด รับจ้างจ ากัดหนู บริษัทตกลงท าสัญญาว่าจ้างกิจการแห่งหนึ่ง
ให้เป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีให้กับกิจการเป็นเวลาหนึ่งปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่  
1 สิงหาคม 2558 โดยกิจการจ่ายเงินสดในวันนี้ 24,000 บาท  กิจการปิดบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม 
 

5   เดือน    7   เดือน 

 

1 ส.ค. 57   31 ธ.ค.  57    1 ส.ค. 58 
 

สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า    20 

พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ส.ค.      1 

 

 

 

ธ.ค.    31 

 

 

ค่าปรึกษาจ่ายล่วงหน้า  

              เงินสด 

จ่ายเงินเป็นค่าปรึกษาเป็นเวลา 1 ปี 

(1 ส.ค. 57- 1 ส.ค. 58) 
ค่าปรึกษา 

   ค่าปรึกษาจ่ายล่วงหน้า 

บันทึกค่าปรึกษาที่เกิดขึ้นจริง 5 เดือน 

(1 ส.ค. 57-  -31 ธ.ค. 57) 

111 

101 

 

 

511 

111 

24,000 

 

 

 

10,000 

- 

 

 

 

- 

 

24,000 

 

 

 

10,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 

บัญชี  ค่าปรึกษาจ่ายล่วงหน้า        เลขที่บัญชี  111 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ส.ค.    1 เงินสด 

 

รว.10 24,000 

 

- ธ.ค.   31 
 

ค่าปรึกษา รว.20 10,000 - 

 

บัญชี  ค่าปรึกษา         เลขที่บัญชี  511 

พ.ศ.
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.  31 
 

ค่าปรึกษา
จ่ายล่วงหน้า 

รว.20 10,000 

 

- 

 

     

14,000 

10,000 
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การแสดงรายการบางส่วนในงบการเงิน 

 

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

     หน่วย : บาท 

รายได้ :          

ค่าใช้จ่าย : 

ค่าปรึกษา                  10,000 

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

      หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

ค่าปรึกษาจ่ายล่วงหน้า      14,000   
 

อธิบาย 

กิจการจ่ายเงินสดส าหรับอนาคต 1 ปี 24,000 บาท ต้องค านวณหาว่า  
1. ค่าปรึกษาที่เกิดขึ้นจริงต้ังแต่วันที่ 1 ส.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 เป็นเวลา 5 เดือน  

= 24,000 x 5/12 = 10,000 บาท 

2. ค่าปรึกษาจ่ายล่วงหน้าส าหรับอนาคต  ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค.2558 - 1 ส.ค. 2558  

เป็นเวลา 7 เดือน = 24,000 x 7/12 = 14,000 บาท 

3. กิจการบันทึกบัญชีไว้แล้วในวันที่ 1 ส.ค. 2557เป็นค่าปรึกษาจ่ายล่วงหน้า (สินทรัพย์) 
เป็นเวลา 1 ปี หรือ 12 เดือน เวลาผ่านมาจนถึงวันสิ้นงวด คือ 1 ส.ค. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2557 ต้อง
บันทึกบัญชีด้านเดบิตว่าเกิดค่าปรึกษาเป็นค่าใช้จ่ายที่ขึ้นจริง 5 เดือน และบันทึกด้านเครดิตลด
จ านวนค่าปรึกษาจ่ายล่วงหน้าที่บันทึกไว้ 12 เดือน ให้ลดลง 5 เดือน ด้วยเช่นกัน 

4. สรุปว่า ในวันสิ้นงวด วันที่ 31 ธ.ค. 2557 กิจการมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงคือค่าปรึกษา 
= 10,000 บาท และ สินทรัพย์ที่ยังได้รับบริการไม่ครบ คือ ค่าปรึกษาจ่ายล่วงหน้า = 14,000 บาท 
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รูปแบบที่ 2 กิจการจ่ายเงินสดไปแล้วในขณะที่ยังไม่ได้รับประโยชน์ แต่กิจการได้บันทึก
บัญชีว่าเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ ดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป                                   หน้า    11 

พ.ศ.25x7 รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

วันจ่ายเงิน
สด 

 

 

วันสิ้นงวด 

 

 

ค่าใช้จ่าย (ระบุชื่อของค่าใช้จ่าย)  

                เงินสด 

บันทึกจ่ายค่าใช้จ่ ายล่วงหน้าแ ต่
บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  
                ค่าใช้จ่าย 

บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต้ังแต่
วันที่จ่ายเงินถึงวันสิ้นงวด 

5xx 

1xx 

 

 

1xx 

5xx 

xxx 

 

 

 

xxx 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

เมื่อกิจการได้บันทึกการจ่ายเงินสดส าหรับการได้รับประโยชน์ในอนาคตแล้ว แต่กิจการยัง
ไม่ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนี้แต่อย่างใด จึงยังไม่ควรบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในทันที ดังนั้น
กิจการต้องตรวจสอบว่าต้ังแต่วันที่กิจการจ่ายเงินสดจนถึงวันสิ้นงวดของกิจการนับเป็นระยะเวลา
เท่าใด และต้ังแต่วันสิ้นงวดจนถึงวันที่ครบก าหนดของการจ่ายล่วงหน้าเป็นระยะเวลาเท่าใด เพื่อ
กิจการจะได้บันทึกบัญชีจ านวนเงินที่กิจการได้รับประโยชน์ในอนาคตเป็นสินทรัพย์และบันทึก
บัญชีลดจ านวนค่าใช้จ่ายที่ได้บันทึกไว้แล้ว 

ตัวอย่าง 3-2 บริษัท หนูหาย จ ากัด รับจ้างจ ากัดหนู ได้ตกลงท าสัญญาว่าจ้างกิจการแห่งหนึ่งให้
เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีให้กับกิจการเป็นเวลาหนึ่งปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 
2558 โดยกิจการจ่ายเงินสด 24,000 บาท กิจการปิดบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ี

 

5   เดือน    7   เดือน 

 

1 ส.ค. 57   31 ธ.ค.  57     1 ส.ค. 58 
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สมุดรายวันทั่วไป                         หน้า    10 

พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ส.ค.      1 

 

 

 

ธ.ค.    31 

 

 

ค่าปรึกษา                 
                เงินสด 

จ่ายเงินเป็นค่าปรึกษาเป็นเวลา 1 ปี 

(1 ส.ค. 57- 1 ส.ค. 58) 
ค่าปรึกษาจ่ายล่วงหน้า( 24,000*5 / 12 ) 
     ค่าปรึกษา 

บันทึกค่าปรึกษาจ่ายล่วงหน้าส าหรับ
อนาคตอีก 7 เดือน 

511 

101 

 

 

111 

511 

24,000 

 

 

 

14,000 

- 

 

 

 

- 

 

24,000 

 

 

 

14,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

บัญชี ค่าปรึกษาจ่ายล่วงหน้า        เลขที่บัญชี  111 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   31 ค่าปรึกษา 

 

รว.10 14,000 

 

-     - 

บัญชี ค่าปรึกษา            เลขที่บัญชี  511 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ส.ค.     1 
 

เงินสด 

 

รว.10 24,000 

 

- 

 

ธ.ค.   31 ค่าปรึกษา
จ่ายล่วงหน้า                       

รว.1 14,000 - 

 

 

 

 

14,000 

10,000 
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การแสดงรายการบางส่วนในงบการเงิน 

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

     หน่วย : บาท 

รายได้ :          

ค่าใช้จ่าย : 

ค่าปรึกษา                  10,000 

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

      หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

ค่าปรึกษาจ่ายล่วงหน้า      14,000   

อธิบาย กิจการจ่ายเงินสดส าหรับอนาคต 1 ปี 24,000 บาท ต้องค านวณหาว่า  
1. ค่าปรึกษาที่เกิดขึ้นจริงต้ังแต่วันที่ 1 ส.ค. 2557- 31 ธ.ค. 2557 เป็นเวลา 5 เดือน = 

24,000 x 5/12 = 10,000 บาท 

2. ค่าปรึกษาจ่ายล่วงหน้าส าหรับอนาคตต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค.2558- 1 ส.ค. 2558 เป็นเวลา 
7 เดือน = 24,000 x 7/12 = 14,000 บาท 

3. กิจการบันทึกบัญชีไว้แล้วเป็นค่าปรึกษา (ค่าใช้จ่าย) เป็นเวลา 1 ปี หรือ 12 เดือน 
เวลาผ่านมาต้ังแต่ 1 ส.ค. 2557 จนถึงวันสิ้นงวดวันที่ 31 ธ.ค. 2557  ต้องบันทึกบัญชีด้านเดบิตว่า
เกิดค่าปรึกษาจ่ายล่วงหน้าส าหรับอนาคตอีก 7 เดือน ที่กิจการยังไม่ได้รับประโยชน์และบันทึกด้าน
เครดิตลดจ านวนค่าปรึกษาที่ได้บันทึกบัญชีไว้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 7 เดือน เพื่อที่จะได้เหลือเป็น
ค่าใช้จ่าย 5 เดือน 

4. สรุปว่า วันสิ้นงวด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 กิจการมี ค่าใช้จ่าย คือค่าปรึกษาที่เกิดขึ้น
จริง = 10,000 บาทและ สินทรัพย์ คือ ค่าปรึกษาจ่ายล่วงหน้า= 14,000 บาท 

ข้อสังเกต จะเห็นว่าไม่ว่าจะได้บันทึกบัญชีไว้ตามรูปแบบที่ 1 หรือรูปแบบที่ 2 เมื่อได้ปรับปรุง
รายการในวันสิ้นงวดแล้ว ผลลัพธ์จะมีค่าเท่ากัน 



126 

 

รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Income) 
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2552: 205) ให้ความเห็นว่า 

รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง รายได้ที่กิจการได้รับมาไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร หรือ
เงินมัดจ าค่าบริการ โดยที่จ านวนเงินที่ได้รับนั้นมีภาระผูกพันกับกิจการที่จะต้องให้บริการหรือ
ผลประโยชน์กับบุคคลอ่ืนในงวดบัญชีถัดไป ซึ่งในส่วนที่เป็นภาระผูกพันกับกิจการในงวดบัญชี
ต่อๆไป นั้นก็คือ รายได้ที่กิจการได้รับล่วงหน้า 

ตามความหมายข้างต้น หากพิจารณาความหมายของ รายได้ จะพบว่า 

รายได้ หมายถึง “การท่ีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเพราะการให้บริการหรือจากการขายสินค้า ส่งผล
ให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น แต่ต้องไม่ใช่ทุนที่เจ้าของน ามาลง” เมื่อรายได้มีค าว่า “รับล่วงหน้า” จะ
มีความหมาย ดังนี้ 

รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง  รายการที่กิจการได้รับเงินสดมาแล้วในขณะที่กิจการยัง
ไม่ได้ให้บริการจะถือเป็นรายได้ไม่ได้ ให้บันทึกบัญชีเป็นภาระ (หนี้สิน) ของกิจการ โดยเครดิต
รายได้รับล่วงหน้า หมายความว่า กิจการมีภาระที่จะต้องให้บริการในอนาคต ให้ต้ังชื่อรายการนี้
ตามรายได้ที่เกิดขึน้และเติมค าว่า “รับล่วงหน้า” ต่อท้าย พิจารณาได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบที1่ กิจการรับเงินสดมาแล้วแต่ยังไม่ได้ให้บริการ กิจการบันทึกบัญชีเป็นหนี้สินของกิจการ  

สมุดรายวันทั่วไป                                   หน้า    1   
พ.ศ.25xx รายการ เลขที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

วันรับเงินสด 

 

 

วันสิ้นงวด 

 

 

 

เงินสด 

             รายได้รับล่วงหน้า (หนี้สิน) 
บันทึกรายได้รับล่วงหน้า 

รายได้รับล่วงหน้า  

             รายได้  (รายได้) 
บันทึกรายได้ที่เกิดขึ้นจริงต้ังแต่วันที่รับ
เงินถึงวันสิ้นงวด 

1xx 

2xx 

 

2xx 

4xx 

xxx 

 

 

xxx 

 

- 

 

 

- 

 

xxx 

 

 

xxx 

 

 

- 

 

 

- 

เมื่อถึงวันสิ้นงวดกิจการต้องตรวจสอบว่าต้ังแต่วันที่กิจการได้รับเงินสดจนถึงวันสิ้นงวด
ของกิจการนับเป็นระยะเวลาเท่าใด เพื่อกิจการจะได้บันทึกบัญชีจ านวนเงินที่กิจการได้ให้บริการ
แล้วเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นตามจริงของกิจการและบันทึกบัญชีว่ารายได้รับล่วงหน้าที่เคยบันทึกไว้เป็น
ภาระ (หนี้สิน) มีมูลค่าลดลง  
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ตัวอย่าง 3-3 บริษัท หนูหาย จ ากัด รับจ้างจ ากัดหนู ได้รับเงินสด 6,000 บาทจากการท าสัญญา
ว่าจ้างให้ก าจัดหนูเป็นเวลา 6 เดือน กิจการปิดบัญชีวันที่31 ธันวาคม ของทุกปี สัญญาจ้างเริ่ม
วันที่ 1 กันยายน 2557 ดังนี้ 
            4 เดือน   2 เดือน 

 

        1 ก.ย. 57                        31 ธ.ค. 57        1 มี.ค. 58 

สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า    11 

พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ก.ย.      1 

 

 

 

ธ.ค.    31
  

 

เงินสด 

          รายได้ก าจัดหนูรับล่วงหน้า  

รับเงินเป็นรายได้ก าจัดหนูส าหรับ
ระยะเวลา 6 เดือน (1ก.ย.57-1 มี.ค. 58 ) 
รายได้ก าจัดหนูรับล่วงหน้า  

          รายได้ก าจัดหน ู

บันทึกรายได้ที่ เกิดขึ้นจริงจ านวน 4 
เดือน  (1 ก.ย.57 -31 ธ.ค. 57) 

111 

211 

 

 

211 

411 

6,000 

 

 

 

4,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

6,000 

 

 

 

4,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 

   บัญชี  รายได้ก าจัดหนูรับล่วงหน้า                                เลขที่บัญชี 211 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   31 รายได้ก าจัดหนู รว.11 4,000 - ก.ย.       1 เงินสด 

 

รว.1 6,000 - 

 

 

บัญชี  รายได้ก าจัดหนู           เลขที่บัญชี 411 

พ.ศ. 
2557 

รายการ ห น้ า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ ห น้ า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

    - 

 

ธ.ค. 31 

 

รายได้ก าจัดหนู
รับล่วงหน้า 

รว.11 4,000 - 

2,000 

4,000 
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การแสดงรายการบางส่วนในงบการเงิน 

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

         หน่วย : บาท 

รายได้ :  
รายได้ก าจัดหนู            4,000

  

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

      หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
                  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน : 

 รายได้ก าจัดหนูรับล่วงหน้า                   2,000 

อธิบาย  กิจการรับเงินสดส าหรับอนาคต 6 เดือน จ านวน 6,000 บาท ต้องค านวณว่า  
1. รายได้ที่เกิดขึ้นจริงต้ังแต่วันที่  1 ก.ย. 2557- 31 ธ.ค. 2557 เวลา 4 เดือน  

= 6,000 x 4/6 = 4,000 บาท 

2. รายได้รับล่วงหน้าส าหรับอนาคต  ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค.2558  - 1 มี.ค. 2558 เป็นเวลา  
2 เดือน = 24,000 x 7/12 = 2,000 บาท 

3. กิจการบันทึกบัญชีไว้แล้วเป็นรายได้รับล่วงหน้า (หนี้สิน) เป็นเวลา 6 เดือน ในวันที่รับ
เงินสด เวลาผ่านมาจนถึงวันสิ้นงวด ต้องบันทึกบัญชีด้านเดบิตว่ารายได้รับล่วงหน้าลดลง  4 เดือน 
และบันทึกด้านเครดิตว่าเกิดรายได้ค่าปรึกษาขึ้นจริงเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจริง จ านวน 4 เดือน 
เช่นกัน 

4. สรุปว่า วันสิ้นงวด วันที่ 31 ธ.ค. 2557 กิจการมีรายได้ก าจัดหนู = 4,000 บาท ถือเป็น
รายได้ของกิจการ กิจการมีภาระ (หนี้สิน) ที่ต้องให้บริการในอนาคตอีก 2 เดือน  คือ รายได้รับ
ล่วงหน้า = 2,000 บาท 
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รูปแบบที่ 2 กิจการรับเงินสดมาแล้วแต่ยังไม่ได้ให้บรกิาร แต่บันทึกบัญชีไว้เป็นรายได้ของกิจการ 
 

สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า    1   
พ.ศ. 25xx รายการ เลขที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

วันรับเงินสด 

 

 

วันสิ้นงวด 

 

 

เงินสด 

             รายได้  (ระบุชื่อของรายได้) 
บันทึกรายได้ 

รายได้  (ระบุชื่อของรายได้) 
            รายได้รับล่วงหน้า 

บันทึกรายได้ที่จะต้องให้บริการใน
อนาคต 

1xx 

4xx 

 

4xx 

2xx 

xxx 

 

 

xxx 

 

- 

 

 

- 

 

xxx 

 

 

xxx 

 

 

- 

 

 

- 

เมื่อถึงวันสิ้นงวดกิจการต้องตรวจสอบว่าต้ังแต่วันที่กิจการได้รับเงินสดจนถึงวันสิ้นงวด
ของกิจการนับเป็นระยะเวลาเท่าใด เพื่อกิจการจะได้บันทึกบัญชีรายได้รับล่วงหน้าที่กิจการต้อง
ให้บริการในอนาคตเป็นจ านวนเท่าใดและบันทึกลดยอดบัญชีรายได้ที่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ไ ว้
แล้วทั้งจ านวน 

ตัวอย่าง 3-4 บริษัท หนูหาย จ ากัด รับจ้างก าจัดหนู ได้รับเงินสด 6,000 บาท จากการท าสัญญา
ว่าจ้างให้ก าจัดหนูเป็นเวลา 6 เดือน กิจการปิดบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม สัญญาจ้างเริ่มวันที่  
1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2558 ดังนี้ 

 

             4 เดือน   2 เดือน 

          1 ก.ย. 57                      31 ธ.ค.  57           1 มี.ค. 58 
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สมุดรายวันทั่วไป     หน้า    11 

พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ก.ย.    1 

 

 

ธ.ค.  31  

 

เงินสด 

            รายได้ก าจัดหนู 
รับเงินเป็นรายได้ส าหรับเวลา 6 เดือน 

รายได้ก าจัดหนู 
            รายได้ก าจัดหนูรับล่วงหน้า 

บันทึกรายได้ที่ต้องให้บริการอีก 2 เดือน 

111 

411 

 

411 

211 

6,000 

 

 

2,000 

 

- 

 

 

- 

 

6,000 

 

 

2,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

 

 บัญชี  รายได้ก าจัดหนูรับล่วงหน้า      เลขที่บัญชี  211 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค.    31 รายได้ก าจัดหน ู รว.11 2,000 - 

 

 

 

 บัญชี  รายได้ก าจัดหนู    เลขที่บัญชี  411 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.  31 
 

ร าย ไ ด้ ก า จั ด
หนูรับล่วงหน้า 

 

รว.11 2,000 - ก.ย.      1 
 

เงินสด 

 

รว.11 6,000 - 

 

 

4,000 

2,000 
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การแสดงรายการบางส่วนในงบการเงิน 

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

          หน่วย : บาท 

รายได้ :  
 รายได้ก าจัดหน ู         4,000 

  

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

      หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
              หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน : 

  รายได้ก าจัดหนูรับล่วงหน้า        2,000 

 

อธิบาย  กิจการรับเงินสดส าหรับอนาคต 6 เดือน จ านวน 6,000 บาท ต้องค านวณหาว่า  
1. รายได้ที่เกิดขึ้นจริงต้ังแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557  - 31 ธ.ค. 2557 เป็นเวลา 4 เดือน  

= 6,000 x 4/6 = 4,000 บาท 

2. รายได้รับล่วงหน้าส าหรับอนาคต  วันที่ 1 ม.ค.2558  - 1 มี.ค. 2558 เป็นเวลา 2 เดือน 
= 24,000 x 7/12 = 2,000 บาท 

3. กิจการบันทึกบัญชีไว้แล้วเป็นรายได้ (รายได้) ในวันที่รับเงินสดเป็นเวลา 6 เดือน เวลา
ผ่านมาจนถึงวันสิ้นงวด ต้องบันทึกบัญชีด้านเดบิตว่ารายได้ลดลง 2 เดือน และบันทึกด้านเครดิต
ว่าเกิดรายได้รับล่วงหน้า (หนี้สิน) ส าหรับอนาคต  2 เดือน 

4. สรุปว่า วันสิ้นงวด วันที่ 31 ธ.ค. 2557 กิจการมี รายได้ คือรายได้ = 4,000 บาทและ
หนี้สิน คือ รายได้รับล่วงหน้า = 2,000 บาท 

ข้อสังเกต จะเห็นว่าไม่ว่าจะได้บันทึกบัญชีไว้ตามรูปแบบที่ 1 หรือรูปแบบที่ 2 เมื่อได้ปรับปรุง
รายการแล้ว ผลลัพธ์จะมีค่าเท่ากัน 
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ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) 
 สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2552: 207) ให้ความเห็นว่า 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง บริการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนที่กิจการได้รับหรือได้ใช้ประโยชน์แล้ว ใน
งวดบัญชีนั้นแต่กิจการก็ยังมิได้ท าการบันทึกรายการไว้ในสมุดบัญชี ดังนั้น เมื่อถึงวันสิ้นงวด
กิจการจึงต้องท าการปรับปรุง โดยบันทึกค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนี้
จะถือเป็นหนีส้ินหมุนเวียนชนิดหนึ่งของกิจการ 
 ตามความเห็นข้างต้น จะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวด
นั้น ซึ่งกิจการได้รับประโยชน์แล้วแต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินและยังไม่ได้บันทึกบัญชี หมายความว่า 
กิจการมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นพร้อมกับหนี้สิน และการบันทึกบัญชีรายการหนี้สิน กิจการควรต้ังชื่อ
หนี้สินโดยใช้ชื่อค่าใช้จ่ายนั้นๆ เพียงแค่เติมค าว่า “ค้างจ่าย” ต่อท้ายลงไป เช่น ค่าไฟฟ้า จะเป็น ค่า
ไฟฟ้าค้างจ่าย  ค่าเช่า จะเป็น ค่าเช่าค้างจ่าย เป็นต้น ปรับปรุงรายการ ดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป          หน้า    1   
พ.ศ. 
25xx 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

วันสิ้นงวด 

 

 

ค่าใช้จ่าย (ระบุชื่อของค่าใช้จ่าย)  

                ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(ระบุชื่อของ
ค่าใช้จ่าย) 

5xx 

2xx 

xxx 

 

-  

xxx 

 

 

- 

ตัวอย่าง 3-5 บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด รับจ้างดูแลท าความสะอาดกระเป๋า พบว่า เมื่อ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดบัญชีของกิจการ  พบว่ากิจการยังไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้าจ านวน 
1,500 บาท และกิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชีรายการนี้  

สมุดรายวันทั่วไป                    หน้า    15 

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ธ.ค.   31 

 

 

ค่าไฟฟ้า 

                ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 

บันทึกค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 

505 

204 

1,500 

 

-  

1,500 

 

 

- 
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การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
  

    บัญชี  ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย                               เลขที่บัญชี  204 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค.    31 
 

ค่าไฟฟ้า 

 

รว.15 1,500 

 

- 

 

    บัญชี  ค่าไฟฟ้า          เลขที่บัญชี  505 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   31 
 

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 

 

รว.15 1,500 

 

- 

 

     

 

การแสดงรายการบางส่วนในงบการเงิน 

บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

          หน่วย : บาท 

รายได้ :  
 รายได้ท าความสะอาดกระเป๋า          xxxx 

 ค่าใช้จ่าย : 

ค่าไฟฟ้า          1,500  

บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

      หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน 

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย          1,500 

1,500 

1,500 
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อธิบาย กิจการยังไม่ได้บันทึกค่าไฟฟ้าและยังไม่ได้ช าระเงินสด จึงเกิด ค่าไฟฟ้า (ค่าใช้จ่าย)= 

1,500 บาท และค่าไฟฟ้าค้างจ่าย (หนี้สิน) = 1,500 บาท 

 

ตัวอย่าง 3-6 วันที่ 1 มีนาคม 2557 บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด  ได้ขอยืมเงินนายประยุช 
120,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี โดยกิจการจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับนาย
ประยุชปีละ 2 ครั้ง คือทุกวันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน และวันที่ 1 กันยายน 2557 กิจการ
ได้จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกแล้ว 3,600 บาท กิจการปิดบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม   
วิเคราะห์โจทย์  กิจการต้องจ่ายดอกเบี้ยให้นายประยุช คือ “ดอกเบี้ยจ่าย” เป็นค่าใช้จ่ายของ
กิจการ  

ค านวณดอกเบี้ยต่อปีโดย  120,000 x  6 % = 7,200 บาทจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งๆ ละ
7,200 / 2 = 3,600 บาท จ่ายงวดแรกแล้ววันที่ 1 กันยายน 2557=7,200 / 2 = 3,600 บาท กิจการ
ได้จ่ายดอกเบี้ยไปแล้วในวันที่ 1 ก.ย. 2557 แต่เมื่อถึงวันสิ้นงวด  31 ธ.ค. 2557 กิจการต้องบันทึก
บัญชีดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง คือ ที่เกิดขึ้นต้ังแต่วันที่ 1 ก.ย.  2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 
เป็นเวลา 4 เดือน แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงิน เพราะยังไม่ถึงก าหนดตามที่ตกลงกันไว้กิจการจึงต้อง
บันทึกบัญชีดอกเบี้ยค้างจ่าย (หนี้สิน) ค านวณโดย 7,200x 4 / 12 = 2,400 บาท ปรับปรุงดังนี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป          หน้า    25 

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ธ.ค.   31 

 

 

ดอกเบี้ยจ่าย 

                ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

บันทึกดอกเบี้ยจ่ายที่ เกิดขึ้นจริง 4 

เดือน ( 1 ก.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2557) 

503 

203 

2,400 

 

-  

2,400 

 

 

- 

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

บัญชี  ดอกเบี้ยค้างจ่าย           เลขที่บัญชี  203 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค. 31 

 

ดอกเบี้ยจ่าย 

 

รว.25 2,400 

 

- 

 

2,400 



135 

 

บัญชี  ดอกเบี้ยจ่าย       เลขที่บัญชี  503 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ก.ย.     1 

ธ.ค.  31 
 

เงินสด 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

 

รว.20 

รว.25 

3,600 

2,400 

 

- 

- 

 

     

 

การแสดงรายการบางส่วนในงบการเงิน 

บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

       หน่วย : บาท 

รายได้ :  
 รายได้ท าความสะอาดกระเป๋า       xxxx 

 ค่าใช้จ่าย : 
ดอกเบี้ยจ่าย (3,600+2,400)     6,000 

  

บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

      หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน 

  ดอกเบี้ยค้างจ่าย        2,400 

อธิบาย ดอกเบี้ยจ่าย (ค่าใช้จ่าย) ที่เกิดขึ้นจริง = 2,400 บาท แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยค้าง
จ่าย (หนี้สิน) = 2,400 บาท 

 

6,000 
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รายได้ค้างรับ (Accrued Revenues) 

อรุณี อย่างธารา, อรสา วีระประดิษฐ์, สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์ และ วิภาดา ตันติ
ประภา (2557: 5-2) ให้ความหมายว่า รายได้ค้างรับคือบริการที่กิจการได้ให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อย
แล้ว แต่ลูกค้ายังมิได้ช าระเงิน ซึ่งในกรณีนี้ทางบัญชีถือว่ารายได้เกิดขึ้นแล้วแต่ลูกค้าติดหนี้ ถ้า
กิจการส่งใบแจ้งหนี้ขอเรียกเก็บเงินจากลูกค้าแล้ว 

จากความหมายข้างต้น จะเห็นว่า 
รายได้ค้างรับ หมายความว่า รายได้ที่กิจการได้ให้บริการแล้วแต่กิจการยังไม่ได้รับเงิน 

ดังนั้น ผู้ที่ยังไม่จ่ายเงินให้กิจการจะต้องกลายมาเป็นลูกหนี้ของกิจการซึ่งถือเป็นบัญชีสินทรัพย์
บันทึกบัญชีด้านเดบิตและบันทึกบัญชีด้านเครดิตว่ากิจการได้ให้บริการแล้วเป็นบัญชีรายได้ของ
กิ จการ  เพื่ อความสะดวก  จึ งควร ต้ั ง ชื่ อบัญชี ลู กหนี้ ต ามรายไ ด้นั้ นๆแล้ ว เ ติมค า ว่ า  

“ค้างรับ” ลงไปเป็น “รายได้ค้างรับ” ปรับปรุง ดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป           หน้า    1   
พ.ศ. 
25xx 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

วันสิ้นงวด 

 

รายได้ค้างรับ(ระบุชื่อของรายได้+ค้างรับ)
 รายได้ (ระบุชื่อของรายได้) 
บันทึกรายได้ที่ให้บริการแล้วแต่ยังไม่ได้รับ
เงิน 

1xx 

4xx 

xxx 

 

-  

xxx 

 

 

- 

ตัวอย่าง 3-7 ในปี  2557 บริษัท หนูหาย จ ากัด ได้แบ่งบริเวณหน้าร้านให้ผู้อ่ืนเช่า แต่กิจการยัง
ไม่ได้รับค่าเช่า 2,000 บาท และกิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชีรายการนี้  กิจการปิดบัญชีทุกวันที่ 31 
ธันวาคม  

สมุดรายวันทั่วไป           หน้า    11 

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ธ.ค.     31 
 

 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ 

              รายได้ค่าเช่า 

บันทึกรายได้ที่ให้บริการแล้วแต่ยังไม่ได้
รับเงิน 

111 

411 

2,000 

 

-  

2,000 

 

 

- 
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    บัญชี  รายได้ค่าเช่าค้างรับ       เลขที่บัญชี  111 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   31 
 

รายได้ค่าเช่า 

 

รว.11 2,000 

 

- 

 

     

 

    บัญชี  รายได้ค่าเช่า           เลขที่บัญชี  411 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

    - 

 

ธ.ค. 31 
 

รายได้ค่าเช่า
ค้างรับ 

 

รว.11 2,000 

 

- 

อธิบาย กิจการมีรายค่าเช่า(รายได้)=2,000 บาท และรายได้ค่าเช่าค้างรับ(สินทรัพย์)=2,000 บาท 

การแสดงรายการบางส่วนในงบการเงิน 

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

          หน่วย : บาท 

รายได้ :  

 รายได้ค่าเช่า       2,000 

 ค่าใช้จ่าย : 
บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

      หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

  รายได้ค่าเช่าค้างรับ      2,000 

 

2,000 

2,000 
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ตัวอย่าง 3-8 วันที่ 1 มีนาคม 2557 บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด น าเงินสดไปฝากธนาคาร 
120,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับกิจการปีละ 2 ครั้งคือทุก
วันที่ 1 มกราคม และวันที่ 1 กรกฎาคม กิจการปิดบัญชีทุกวันที่ 31 ธันวาคม  
วิเคราะห์โจทย์  กิจการน าเงินสดไปฝากธนาคาร ดังนั้นกิจการจะได้ รับผลตอบแทนคือ   
“ดอกเบี้ยรับ” ค านวณดอกเบี้ยต่อปีโดย  120,000 x  3 % = 3,600 บาท  
รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง   = 3,600 / 2= 1,800 บาท 

งวดแรก  วันที่ 1 กรกฎาคม  2557  รับดอกเบี้ย = 1,200 บาท เพราะกิจการน าเงินสดไป
ฝากต้ังแต่วันที่ 1 มี.ค. – 1 ก.ค.=120,000 x  3 %x 4/12    

แต่เมื่อถึงวันสิ้นงวด 31 ธ.ค. 2557 กิจการต้องบันทึกบัญชี รายได้ที่เกิดขึ้นจริง คือ  
“ดอกเบี้ยรับ” ที่เกิดขึ้นต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นเวลา 6 เดือน 
แต่กิจการยังไม่ได้รับเงินสดในวันนี้ เพราะยังไม่ถึงก าหนดตามที่ตกลงกันไว้ แต่กิจการต้องบันทึก
บัญชีรายการนี้โดย    

 

สมุดรายวันทั่วไป             หน้า    25 

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ธ.ค.   31 

 

 

ดอกเบี้ยค้างรับ 

             ดอกเบี้ยรับ 

บันทึกดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นจริงเป็นเวลา  
6 เดือน ( 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2557 ) 

105 

402 

1,800 

 

-  

1,800 

 

 

- 

 

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

 

 บัญชี  ดอกเบี้ยค้างรับ       เลขที่บัญชี  105 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   31 
 

ดอกเบี้ยรับ 

 

รว.25 1,800 

 

- 

 

     

  
1,800 
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    บัญชี  ดอกเบี้ยรับ   เลขที่บัญชี  402 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     

 

ก.ค.     1 

ธ.ค.  31 
 

เงินสด 

ดอกเบี้ยค้าง
รับ 

 

รว.15 

รว.25 

 

1,200 

1,800 

 

- 

- 

 

การแสดงรายการบางส่วนในงบการเงิน 

บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

         หน่วย : บาท 

รายได้ :  
 ดอกเบี้ยรับ (1,200+1,800)      3,000 

ค่าใช้จ่าย :  

 

บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

      หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

 เงินสด           xx 

  ดอกเบี้ยค้างรับ       1,800 

 

 

 

 

 

3,000 
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หน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful Account) 

ค าชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ ต้องมีในงบการเงิน  
(2554: 3-1) ให้ความหมายของ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (Trade and other receivables) ดังนี้ 
 ลูกหนี้การค้า หมายถึงเงินที่ลูกค้าค้างช าระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่กิจการได้ขายหรือ
ให้บริการตามปกติ และลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าว 

 ลูกหนี้อ่ืน หมายถึง ลูกหนี้อ่ืนที่ไม่ใช่ลูกหนี้การค้าเช่น ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ 
เงินทดรองจ่าย เป็นต้น 

ตามความหมายข้างต้น ลูกหนี้ จึงหมายถึง 
ลูกหนี้ (Receivables) หมายถึง ผู้ที่มาซื้อสินค้าหรือมาใช้บริการแล้วแต่ยังไม่ได้ช าระเงิน

ให้กับกิจการ หรือผู้ที่ยืมเงินของกิจการไป ส่งผลให้กิจการมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้นั้นช าระเงินให้กับ
กิจการ  

ลูกหนี้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ดังนี้ 
ลูกหนี้การค้า หมายถึง หมายถึง ผู้ที่มาซื้อสินค้าหรือมาใช้บริการแล้วแต่ยังไม่ได้ช าระเงิน

ให้กับกิจการ ซึ่งเกิดจากการด าเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น กิจการด าเนินธุรกิจเป็นการซื้อ
ขายสินค้า ลูกหนี้การค้าคือลูกหนี้ที่ไม่ได้ช าระเงินในการซื้อสินค้าให้กับ ลูกหนี้การค้าจึงจัดเป็น 
สินทรัพย์หมุนเวียน เพราะส่วนใหญ่แล้ว กิจการให้เวลาไม่นานในการเป็นลูกหนี้ เช่น 30 วัน เป็น
ต้น 

ลูกหนี้อื่น หมายถึง  ผู้ที่ยืมเงินของกิจการไป ซึ่งไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานตามปกติ
ของกิจการ เช่น พนักงานของกิจการได้ยืมเงินจากกิจการ จะเป็น “ลูกหนี-้พนักงาน” เป็นต้น 

กิจการต้องก าหนดระยะเวลาในการช าระหนี้ให้กับลูกหนี้และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้  
หากลูกหนีม้าช าระหนี้ กิจการมักจะได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้การค้า ดังนี้ 

 

สมุดรายวันทั่วไป                                       หน้า    1   
พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

มี.ค.    1 

 

เงินสด 

                ลูกหนี ้
รับช าระเงินสดจากลูกหนี้ 

101 

105 

50,000 -  

50,000 

 

 

- 
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ตามปกติถือว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แต่อาจมีกรณีที่ลูกหนี้บางรายไม่สามารถช าระหนี้
ได้ และกิจการจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าลูกหนี้รายใดจะไม่ช าระหนี้จนกว่าจะครบก าหนดช าระ 
เมื่อกิจการไม่ได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้ ถือว่าเกิดความเสียหายขึ้นแก่กิจการซึ่งส่งผลให้บัญชีลูกหนี้
มีจ านวนสูงกว่าความเป็นจริงเมื่อครบก าหนดช าระหนี้  
 เมื่อกิจการมีนโยบายว่าจะให้สินเชื่อกับลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้ากลายเป็นลูกหนี้ กิจการควร
วางแผนว่าหากกิจการไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้กิจการมีวิธีปฏิบัติอย่างไร ตามที่มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ ก าหนดว่า กิจการควรใช้วิธีต้ังค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ หมายความว่า เมื่อถึงวันสิ้นงวด กิจการต้องคาดการณ์ว่า จ านวนเงินที่จะไม่ได้รับ
ช าระจากลูกหนี้ มีมูลค่าเท่าใดแล้วน าไปบันทึกบัญชีเป็นประมาณการที่คาดว่าจะเก็บเงินจาก
ลูกหนี้ไม่ได้ โดยที่การคาดการณ์จะต้องใช้ข้อมูลในอดีตมาเป็นตัวช่วย หรืออาจใช้สภาพของ
เศรษฐกิจในขณะนั้นได้ 

การคาดการณ์จ านวนเงินขึ้นมานี้ สามารถท าได้ 3 วิธี ตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ ก าหนดไว้ สามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

1. ค านวณจากรายได้ ซึ่งส่วนมากแล้วคือบัญชีขายสินค้า บัญชีขายสินค้าไม่มีความ
ต่อเนื่องจากงวดหนึ่งไปอีกงวดหนึ่ง เมื่อค านวณการคาดการณ์ได้แล้ว น าผลลัพธ์ไปบันทึก
บัญชีได้เลย 

2. ค านวณจากบัญชีลูกหนี้การค้าทั้งหมดของกิจการ บัญชีลูกหนี้การค้ามีความ
ต่อเนื่อง จากงวดหนึ่งไปอีกงวดหนึ่ง เมื่อค านวณการคาดการณ์ได้แล้ว จะต้องพิจารณาว่า
กิจการได้เคยคาดการณ์ไว้จากงวดที่แล้ว น ามามาค านวณหาผลต่าง จึงน าผลลัพธ์ไปบันทึกบัญชี 

3. ค านวณโดยน าลูกหนี้แต่ละรายมาพิจารณา 

เมื่อกิจการก าหนดว่าจะใช้วิธีใดมาปฏิบัติ กิจการต้องค านวณและน าผลการค านวณไป
บันทึกบัญชี รายการปรับปรุงได้ ดังนี้ 

 

สมุดรายวันทั่วไป                                        หน้า    1   
พ.ศ. 
25XX 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

วันสิ้นงวด 

 

หนี้สงสัยจะสูญ (ค่าใช้จ่าย) 
        ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(สินทรัพย์) 
บันทึกประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

5xx 

1xx 

xx 

 

-  

xx 

 

 

- 
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ตัวอย่าง 3-9 บริษัท หนูหาย จ ากัด รับก าจัดหนู เปิดกิจการในวันที่ 1 ม.ค. 2556 และมี
นโยบายให้ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ 1 % ของบัญชีขายสินค้า (ขายกรงดักหนู) ในแต่ละปี 
และในปี 2556 มีบัญชีขายสินค้า 20,000 บาท และบัญชีลูกหนี้ 10,000 บาท กิจการปิดบัญชีใน
วันสิ้นงวดคือวันที่ 31 ธันวาคม 

การค านวณ นโยบายของกิจการ = 1 % ของบัญชีขายสินค้า 

ดังนั้น =  20,000 x 1/100 = 200 บาท  
จากนั้นน าจ านวนเงินที่ค านวณได้ไปบันทึกบัญชีในวันสิ้นงวด ดังนี้ 

สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า    11 

พ.ศ. 
2556 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ธ.ค.   31 

 

หนี้สงสัยจะสูญ  

                 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บันทึกประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 1 % 
ของบัญชีขายสินค้า 

505 

105.1 

200 -  

200 

 

 

- 

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

 

    บัญชี  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     เลขที่บัญชี 105.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค.   31 
 

หนี้สงสัยจะสูญ 

 

รว.11 200 

 

- 

 

 

    บัญชี  หนี้สงสัยจะสูญ   เลขที่บัญชี  505 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   31 
 

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 

 

รว.11 200 

 

- 

 

     

200 

200 
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การแสดงรายการบางส่วนในงบการเงิน 

 

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

          หน่วย : บาท 

รายได้ :          

 ขายสินค้า       20,000 

ค่าใช้จ่าย : 
หนี้สงสัยจะสูญ                       200 

 

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

  หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

ลูกหนี้การค้า          10,000   

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ            200 

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ                     9,800 

 

อธิบาย กิจการมีบัญชีลูกหนี้การค้า 10,000 บาท กิจการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก
บัญชีขายสินค้าได้จ านวน 200 บาท ท าให้ลูกหน้ีการค้าที่คาดว่าจะเก็บเงินได้มีจ านวน 9,800 บาท  

-  ปีต่อมา วันที่ 31 ธ.ค. 2557 ซึ่งเป็นวันสิ้นงวด กิจการมีนโยบายให้ประมาณหนี้สงสัย
จะสูญ1 % ของบัญชีขายสินค้าในแต่ละปี และในปี 2557 มีบัญชีขายสินค้า 25,000 บาท 
บัญชีลูกหนี ้12,000 บาท  
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การค านวณ นโยบายของกิจการ = 1 % ของบัญชีขายสินค้า 

ดังนั้น =  25,000 x 1/100= 250 บาท น าจ านวนเงินที่ค านวณได้ไปบันทึกบัญชี ในวันสิ้นงวด ดังนี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า    11 

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ธ.ค.   31 

 

หนี้สงสัยจะสูญ  

           ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บันทึกประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 1 % 
ของบัญชีขายสินค้า 

505 

105.1 

250 -  

250 

 

 

- 

 

การน าข้อมูลจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

 

    บัญชี  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     เลขที่บัญชี 105.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ม.ค.    1 

ธ.ค.   31 
 

ยอดยกมา 

หนี้สงสัยจะสูญ 

 

 

รว.11 

200 

250 

450 

- 

- 

 

 

บัญชี  หนี้สงสัยจะสูญ         เลขที่บัญชี 505 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   31 
 

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 

 

รว.11 250 

 

- 

 

     

 

 

 

450 

250 
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การแสดงรายการบางส่วนในงบการเงิน 

 

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

   หน่วย : บาท 

รายได้ :          

 ขายสินค้า           25,000 

ค่าใช้จ่าย : 

หนี้สงสัยจะสูญ               250 

 

 

 

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

       หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

ลูกหนี้การค้า          12,000   

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ปี 2556=200+ปี 2557=250)         450 

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ        11,550 

อธิบาย กิจการมีบัญชีลูกหนี้การค้า 12,000 บาท กิจการได้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากบัญชีขายสินค้าได้จ านวน 450 บาท ท าให้ลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะเก็บเงินได้มีจ านวน 
11,550 บาท  
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ตัวอย่าง 3-10 บริษัท หนูหาย จ ากัด รับก าจัดหนู เปิดกิจการในวันที่ 1 ม.ค. 2556 กิจการมี
นโยบายให้ประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 1% ของบัญชีลูกหนี้และในปี 2556 มีบัญชีขายสินค้า 

20,000 บาทและบัญชีลูกหนี้ 10,000 บาท ปิดบัญชีในวันสิ้นงวดคือวันที่ 31 ธันวาคม 

การค านวณ นโยบายของกิจการ = 1 % ของบัญชีลูกหนี้ 
ดังนั้น =  10,000 x 1/100 = 100 บาท  
น าจ านวนเงินที่ค านวณได้ไปบันทึกบัญชี ในวันสิ้นงวด ดังนี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป             หน้า    11 

พ.ศ. 
2556 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ธ.ค.   31 

 

หนี้สงสัยจะสูญ  

           ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 1 % ของ
ลูกหนี ้

505 

105.1 

100 -  

100 

 

 

- 

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

 

บัญชี  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  เลขที่บัญชี 105.1 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค.   31 
 

หนี้สงสัยจะสูญ 

 

รว.1 100 

 

- 

 

 

บัญชี  หนี้สงสัยจะสูญ            เลขที่บัญชี 505 

พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   31 
 

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 

 

รว.1 100 

 

- 

 

     

100 

100 
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การแสดงรายการบางส่วนในงบการเงิน 

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

   หน่วย : บาท 

รายได้ :         

 ขายสินค้า          20,000 

ค่าใช้จ่าย : 

หนี้สงสัยจะสูญ                         100 

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

ลูกหนี้การค้า        10,000   

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          100 

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ        9,900 

 

ปีต่อมา วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันสิ้นงวด กิจการใช้นโยบายเดิมให้ประมาณหนี้
สงสัยจะสูญ 1 % ของบัญชีลูกหนี้และสิ้นปี 2557 กิจการมีบัญชีขายสินค้า 25,000 บาท 
บัญชีลูกหนี้ 12,000 บาท 

การค านวณ นโยบายของกิจการ = 1 % ของบัญชีลูกหนี้=  12,000 x 1/100= 120 บาท
เนื่องจากว่า กิจการใช้นโยบายลูกหนี้ ลูกหนี้เป็นสินทรัพย์มียอดคงเหลือ มีความต่อเนื่องจึง
ต้องพิจารณาความต่อเนื่องของการคาดการณ์เดิมว่ามีเท่าใด บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มี
ยอดคงเหลือจากปี 2556 มีจ านวน 100 บาทหมายความว่า กิจการได้มีการคาดการณ์อยู่แล้ว 100 

บาท แต่ ในปีนี้ 2557 กิจการค านวณใหม่ได้ 120 บาท จึงต้องค านวณหาผลต่างของ = 120 – 100 

= 20 ซึ่งเป็นผลต่างที่จะท าให้การคาดการณ์เดิมเท่ากับการคาดการณ์ใหม่ ซึ่งในปีนี้ บัญชีค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญจะต้องเป็น 120 บาท เท่านั้น จากนั้นน าจ านวน 20 บาท ไปบันทึกบัญชีในวันสิ้น
งวด ดังนี้ 
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สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า    11 

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ธ.ค.   31 

 

หนี้สงสัยจะสูญ  

               ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 1 % ของ
บัญชีลูกหนี้ 

505 

105.1 

20 -  

20 

 

 

- 

การน าข้อมูลจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

 

    บัญชี  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     เลขที่บัญชี 105.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ม.ค.   1 

ธ.ค. 31 

 

ยอดยกมา 

หนี้สงสัยจะสูญ 

 

รว.11 

100 

20 

 

- 

- 

    

บัญชี  หนี้สงสัยจะสูญ          เลขที่บัญชี 505 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   31 
 

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ 

 

รว.11 20 

 

- 

 

     

 

 

 

120 

20 
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การแสดงรายการบางส่วนในงบการเงิน 

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หน่วย : บาท 

 

รายได้ : 

 ขายสินค้า       25,000 

ค่าใช้จ่าย : 

หนี้สงสัยจะสูญ             20 

บริษัท หนูหาย จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

ลูกหนี้การค้า        12,000   

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ            120 

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ      11,880 

 

การได้รับประโยชน์จากรายจ่าย 

ศัพท์บัญชี ได้ให้ความหมายของค าต่างๆ ดังนี้  
รายจ่าย (Expenditure) (2538 : 45) หมายถึง จ านวนเงินหรือสินทรัพย์ที่ได้จ่าย

หรือจะจ่ายเพื่อช าระค่าบริการหรือสินทรัพย์ 
สินทรัพย์ คือ (asset) (2538 : 15) ในทางบัญชี หมายถึง สิทธิและทรัพยากรที่

กิจการมีอยู่ซึ่งเกิดจากการประกอบการ สามารถแสดงค่าเป็นตัวเงินได้จะให้ประโยชน์ใน
อนาคต ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินสด หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
และลูกหนี้ เป็นต้น ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง เช่น สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือ
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สินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ต้นทุนที่คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์และรายได้ในอนาคต เช่น 
สินค้าคงเหลือ ค่าสิทธิต่างๆ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอการตัดบัญชี เป็นต้น 

ค่าใช้จ่าย (Expense) (2538 : 45)  คือ ต้นทุนส่วนที่หักออกจากรายได้ในรอระยะเวลา
การด าเนินงานหนึ่ง 

วัสดุ (supply) (2538 : 87) เป็นรายการหนึ่งในของคงเหลือ ซึ่งมักจะมีมูลค่าไม่มาก
พอที่จะจัดจ าแนกเป็นประเภทวัตถุดิบได้ในบางครั้งมักจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อซื้อ ส่วนใหญ่
เป็นของสิ้นเปลืองในส านักงานหรือในโรงงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ 

ตามความหมายข้างต้น  เมื่อกิจการมีรายการที่ต้องจ่ายเงินเกิดขึ้น (รายจ่าย) กิจการต้อง
พิจารณาว่า รายจ่ายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้กิจการได้รับประโยชน์ในอนาคตหมายถึงเป็น
สินทรัพย์ หรือเป็นสิ่งที่ท าให้กิจการได้รับประโยชน์เพียงขณะนั้นหมายถึงเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งจะ
น าไปสู่การบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 

1. สินทรัพย์ เมื่อกิจการมีสินทรัพย์ในการด าเนินงานไว้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับ
กิจการ และเมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์แล้วจะส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ลดลง ฉะนั้น กิจการต้องค านวณหาว่ามูลค่าของประโยชน์ที่ได้รับมีจ านวนเท่าใด ประโยชน์ที่
กิจการได้รับนี้จะถูกน าไปบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการอีกครั้งหนึ่งในวันสิ้นงวดเพื่อความ
ถูกต้องจากการใช้งานจริง  ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน กิจการต้องพิจารณาว่าประโยชน์ที่กิจการได้รับจากการใช้
งานสินทรัพย์เป็นจ านวนเท่าใด ในวันสิ้นงวดต้องบันทึกบัญชี การใช้งานสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย 
โดยมีค าว่า “ใช้ไป” ต่อท้ายชื่อของสินทรัพย์นั้น หรือมี ค าว่า “ค่า” อยู่ด้านหน้าสินทรัพย์นั้น
เนื่องจากว่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่กล่าวมานี้มีมูลค่าน้อยและมีลักษณะสิ้นเปลือง ใช้แล้วหมดไป จึง
ใช้ค าว่า พิจารณาประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ปากกาที่ใช้งานในส านักงาน ถือเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใน
ส านักงาน เรียกว่า “วัสดุส านักงาน” เป็นต้น 

1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน กิจการต้องค านวณว่าประโยชน์ที่กิจการได้รับจากการใช้
งานสินทรัพย์เป็นจ านวนเท่าใด เนื่องจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่ามาก มีลักษณะคงทนถาวร
จึงต้องท าการค านวณ ในวันสิ้นงวดต้องบันทึกบัญชี การใช้งานสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย โดยใช้
ชื่อว่า “ค่าเสื่อมราคา” และระบุชื่อสินทรัพย์ที่ค านวณค่าเสื่อมราคานั้น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ได้แก่ รถยนต์ เครื่องจักร เป็นต้น ยกเว้นเพียงรายการเดียวที่ไม่ค านวณค่าเสื่อมราคา คือ 
ที่ดิน 
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2. ค่าใช้จ่าย เป็นรายการที่กิจการได้รับประโยชน์ในขณะนั้น เช่น ค่ารถโดยสาร เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 แสดงความหมายของรายจ่าย 

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปหรือ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (Supplies used Expenses) 

 จันทนา สาขากร และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2556: 5-11) กล่าวว่า วัสดุสิ้นเปลืองเป็น
สินทรัพย์ที่กิจการซื้อมาใช้ และหมดสภาพไปทันทีเมื่อมีการเบิกมาใช้งาน เช่น วัสดุส านั กงาน
(เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ) 

จากความหมายข้างต้น วัสดุ เป็นสินทรัพย์ที่กิจการไว้มีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกิจการ 
ในรอบระยะเวลาการด าเนินงาน ดังนั้น 

วัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง “การน าสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์ในรอบระยะเวลาการด าเนินงาน
คือ 12 เดือน หรือสินทรัพย์หมุนเวียน มาใช้และเมื่อกิจการได้รับประโยชน์แล้ว กิจการต้องบันทึก
บัญชีว่ากิจการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์เป็นมูลค่าเท่าใดในวันสิ้นงวด มูลค่าของประโยชน์ที่
กิจการได้รับสามารถประมาณได้จากการตรวจสอบมูลค่าสินทรัพย์ที่ยังคงเหลือหลังจากได้รับ
ประโยชน์แล้ว ซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้สินทรัพย์ลดลงและเกิดเป็นค่าใช้จ่ายขึ้น ”  ได้แก่ ปากกา 
กระดาษ เครื่องเขียนต่างๆ เป็นต้น อาจมีชื่อเรียกต่างๆว่า วัสดุส านักงาน วัสดุโรงงาน วัสดุก่อสร้าง 
วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น  โดยชื่อของค่าใช้จ่ายนี้ ให้ใช้ค าว่า “ใช้ไป” ต่อท้ายวัสดุ หรือเติมค าว่า “ค่า” 
หน้าชื่อบัญชี วัสดุ เช่น  

ชื่อบัญชี วัสดุส านักงาน  (สินทรัพย์) เป็น ชื่อบัญชี วัสดุส านักงานใช้ไป (ค่าใช้จ่าย) หรือ 

ชื่อบัญชี วัสดุส านักงาน  (สินทรัพย์) เป็น ชื่อบัญชี ค่าวัสดุส านักงาน (ค่าใช้จ่าย) 
บันทึกรายการปรับปรุงโดย 

 

 

รายจ่าย 

สินทรัพย์ 
ได้รับประโยชน์
ในอนาคต 

ค่าใช้จ่าย 

ได้รับประโยชน์
ใน ขณะนั้น 

ค่าเสื่อมราคา 

ค่า.. (ระบุชื่อ) 

หมุนเวียน 

ไม่หมุนเวียน 

...ใช้ไป, ค่า..... 
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สมุดรายวันทั่วไป                           หน้า...30 

พ.ศ.  
25xx 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

วันสิ้นงวด 

 

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (ค่าวัสดุสิ้นเปลือง) 
             วัสดุสิ้นเปลือง 
บันทึกวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไปจริง 

5xx 

1xx 

xx   

xx 

 

ตัวอย่าง 3-13 บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด รับท าความสะอาดกระเป๋า ได้ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 
9,000 บาท ในวันที่ 13 ม.ค. 2557  เมื่อถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 ตรวจพบว่าวัสดุสิ้นเปลือง ที่ยังคง
เหลืออยู่มีจ านวนเท่ากับ 2,000 บาท  

 

สมุดรายวันทั่วไป       หน้า....30 

พ.ศ.  
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ม.ค.      13 

 

 

ธ.ค.       31 

วัสดุสิ้นเปลือง 
                เงินสด 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ 

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 

               วัสดุสิ้นเปลือง 
บันทึกวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไปจริง 

109 

101 

 

509 

109 

9,000 

 

 

7,000 

- 

 

 

- 

 

9,000 

 

 

7,000 

 

- 

 

 

- 

 

 

บัญชี  วัสดุสิ้นเปลือง          เลขที่บัญชี109 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.  13 เงินสด 

 

รว.10 9,000 - ธ.ค.   31 
 

วัสดุสิ้น เปลือง
ใช้ไป 

รว.30 7,000 

 

- 

 

 

 

2,000 
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บัญชี  วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป         เลขที่บัญชี 509 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.  31 
 

วัสดุสิ้นเปลือง 
 

รว.30 7,000 

 

- 

 

     

 

การแสดงรายการบางส่วนในงบการเงิน 

บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หน่วย : บาท 

รายได้ :  

ค่าใช้จ่าย : 

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป      7,000 

บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

 เงินสด          xxx 

 ลูกหนี ้          xxx 

 วัสดุสิ้นเปลือง       2,000 

 

 

 

 

7,000 
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ตัวอย่าง 3-14 กิจการท าความสะอาดกระเป๋า “นราพรสปากระเป๋า” ได้ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 9,000 
บาท ในวันที่ 13 ม.ค. 2557  เมื่อถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 ตรวจพบว่าวัสดุสิ้นเปลืองถูกใช้ไปจนหมด   

สมุดรายวันทั่วไป                                              หน้า....30 

พ.ศ.  
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ม.ค.      13 

 

 

ธ.ค.       31 

วัสดุสิ้นเปลือง 
                เงินสด 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ 

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 

               วัสดุสิ้นเปลือง 
บันทึกวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไปจริง 

109 

101 

 

509 

109 

9,000 

 

 

9,000 

- 

 

 

- 

 

9,000 

 

 

9,000 

 

- 

 

 

- 

 

 

บัญชี  วัสดุสิ้นเปลือง             เลขที่บัญชี109 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.  13 เงินสด 

 

รว.1 9,000 - ธ.ค.  31 
 

วัสดุสิ้น เปลือง
ใช้ไป 

รว.30 9,000 

 

- 

 

บัญชี  วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป      เลขที่บัญชี 509 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.  31 
 

วัสดุสิ้นเปลือง 
 

รว.30 9,000 

 

- 

 

     

 

 

 

 

0 

9,000 
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การแสดงรายการบางส่วนในงบการเงิน 

บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หน่วย : บาท 

รายได้ : 

ค่าใช้จ่าย : 

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป      9,000 

 

บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

 เงินสด          xxx 

 ลูกหนี ้          xxx 

 วัสดุสิ้นเปลือง            -  

อธิบาย กิจการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองมา 9,000 บาท และน ามาใช้งานไปแล้ว 9,000 บาท  
ส่งผลให้วัสดุสิ้นเปลืองไม่มียอดคงเหลือ และแสดงเป็นค่าใช้จ่ายชื่อว่า วัสดุใช้ไปจ านวน 9,000 

บาท แสดงในงบก าไรขาดทุน 

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) 

ตามที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ก าหนดว่า กิจการจะบันทึกบัญชีรายการใดเป็นสินทรัพย์ของกิจการ สิ่งนั้นจะต้องมีประโยชน์ต่อ
กิจการในลักษณะของการน ามาผลิต ให้เช่า หรือน ามาใช้ในการด าเนินงาน โดยกิจการต้องได้รับ
ประโยชน์มากกว่า 12 เดือน  
 สินทรัพย์ คือ สิ่งของที่กิจการมีไว้ใช้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อจะได้รับประโยชน์ในอนาคต
อย่างเต็มที่จากสิ่งของนั้น และทุกกิจการจะต้องมีสินทรัพย์ไว้ใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งสินทรัพย์ที่มี
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ไว้ใช้ในการด าเนินงานส่วนใหญ่ก็คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนที่กิจการมี
ไว้เพื่อจะได้รับประโยชน์จากการใช้ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลา” 
ประโยชน์ที่กิจการได้รับจากสินทรัพย์ ได้แก่ 

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าสินทรัพย์มาผลิตสินค้า เช่น บริษัท เพรสซิเดนท์เบ-เกอรี 
จ ากัด (มหาชน) มีเครื่องจักรท่ีน ามาผลิตขนมปัง เพื่อจ าหน่าย 

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าสินทรัพย์มาใช้ในการจ าหน่ายสินค้า เช่น ร้านสะดวกซื้อ 7-

11น าตู้นึ่งซาลาเปามานึ่งซาลาเปา เป็นต้น 

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าสินทรัพย์มาให้บริการ เช่น ร้านเสริมสวย มีเครื่องอบไอ
น้ าไว้ให้บริการแก่ลูกค้า เป็นต้น 

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าสินทรัพย์มาให้เช่า เช่น กิจการที่มีอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า
รายวันหรือรายเดือน เป็นต้น 

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าสินทรัพย์มาใช้ในการบริหารงาน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีมี รถกอล์ฟไว้ใช้ในการตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

รายการที่ขีดเส้นใต้ ได้แก่ เครื่องจักร ตู้นึ่งซาลาเปา เครื่องอบไอน้ า อพาร์ทเม้นท์ รถกอล์ฟ 
คือ สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการ สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับกิจการส่วนใหญ่คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งจะให้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบ
ระยะเวลารายงาน ก็คือ ให้ประโยชน์มากกว่า 12 เดือน เมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์
แล้วกิจการต้องค านวณออกมาเป็นจ านวนเงินว่ามูลค่าของประโยชน์ที่ได้รับมีจ านวนเท่าใด 
ประโยชน์ที่กิจการได้รับนี้จะเรียกว่า“ค่าเสื่อมราคา” เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายของกิจการ เมื่อกิจการ
ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ลดลง กิจการต้องค านวณว่า 
ประโยชน์ที่กิจการได้รับนี้เป็นจ านวนเงินเท่าใด เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องว่า เมื่อน าสินทรัพย์มาใช้
งานกิจการได้รับประโยชน์จากการใช้งานสินทรัพย์นั้นส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีสินทรัพย์ลดลง 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคา จะต้องเข้าใจความหมายของค าต่างๆ ดังนี้ 
มูลค่าตามบัญชี หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์หลังจากที่กิจการได้รับประโยชน์จากการใช้

งานสินทรัพย์แล้ว 

ราคาทุน หมายถึง มูลค่าที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งานได้ตามที่กิจการต้องการ  
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มูลค่าคงเหลือ หมายถึง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หลังจาก
กิจการได้ใช้งานสินทรัพย์แล้ว 

อายุการให้ประโยชน์ หมายถึง ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการน า
สินทรัพย์มาใช้ การน ามาใช้อาจก าหนดเป็นปี เป็นจ านวนผลผลิตหรือเป็นชั่วโมงการท างาน 

ค่าเสื่อมราคา จึงหมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่กิจการน าสินทรัพย์ที่มีอายุการให้
ประโยชน์มากกว่า 12 เดือน มาใช้ในการด าเนินงาน ส่งผลให้สินทรัพย์ที่ถูกใช้งานแล้วเสื่อมค่าลง 
กิจการต้องค านวณการเสื่อมค่าออกมาเป็นจ านวนเงินว่ามีมูลค่าเท่าใด จัดเป็นค่าใช้จ่ายของ
กิจการ  

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 145) มาตรา 4 ก าหนดว่า การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
ของทรัพย์สินให้ค านวณหักตามระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีในกรณี
ที่รอบระยะเวลาใดไม่เต็มสิบสองเดือนให้เฉลี่ยตามส่วนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ ไม่
เกินอัตราร้อยละของมูลค่าต้นทุนตามประเภทของทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ (1) อาคารถาวร ร้อยละ 5 
(2) ทรัพย์สินอย่างอ่ืน ซึ่งโดยสภาพของทรัพย์สินนั้นสึกหรอหรือเสื่อมราคาได้นอกจากที่ดินและ
สินค้า ร้อยละ 20 

จากความหมายข้างต้น ในการค านวณหาจ านวนค่าเสื่อมราคานั้น ต้องใช้ข้อมูลจาก (บุญ
เสริม วิมุกตะนันท์, ดุษฎี สงวนชาติ, นันทพร พิทยะ และ พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย, 2556: 244) 

1. ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ราคาทุนของสินทรัพย์ประกอบด้วย ราคาที่ซื้อมา
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการได้สินทรัพย์นั้นมาเพื่อให้สินทรัพย์สามารถน ามาใช้ได้ตามที่
กิจการต้องการ 

2. อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ คือ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
จากการใช้งานสินทรัพย์นั้น 

3. มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ คือ จ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับหลังจากที่น าสินทรัพย์ที่
ไม่ใช้แล้วไปขาย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดว่า 
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี เช่น วิธีเส้นตรง วิธีเส้นตรงมีผลท าให้ค่าเสื่อมราคามีจ านวนคงที่
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หากมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์นั้นไม่เปลี่ยนแปลง 
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อ านาจ รัตนสุวรรณ และ อรรถพล ตริตานนท์ (2554: 62) ให้ความเห็นว่า การค านวณค่า
เสื่อมราคามีหลายวิธี แต่ที่จะน ามากล่าวในเบื้องต้นนี้ คือ วิธีการค านวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธี
เส้นตรง ซึ่งค านวณได้ ดังนี้ 

ค่าเสื่อมราคาต่อปี = ( ราคาทุน – มูลค่าซาก ) / อายุการใช้งาน 

จากความหมายข้างต้น การค านวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงนี้ มีความหมายว่า 
กิจการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์เท่ากันทุกรอบระยะเวลาซึ่งอาจเป็นไปได้ยาก แต่สามารถ
กระจายประโยชน์ที่ได้รับได้อย่างลงตัว จึงนิยมใช้วิธีเส้นตรงกันอย่างกว้างขวาง และตามที่ พระ
ราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 145) มาตรา 4 ก าหนดให้ค านวณค่าเสื่อมราคา“อาคารถาวร ร้อยละ 5 

(2) ทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากท่ีดินและสินค้า ร้อยละ 20” ซึ่งมีความหมายเป็นวิธีเส้นตรงเช่นกัน  
วิธีการค านวณค่าเสื่อมราคานั้น กิจการสามารถน ามาใช้ให้เหมาะกับการใช้งานสินทรัพย์

และสภาพของสินทรัพย์ คือวิธีเส้นตรง เพราะวิธีนี้สามารถเฉลี่ยการใช้งานได้อย่างลงตัว เมื่อ
ค านวณออกมาแล้วจะมีมูลค่าเท่ากันทุกงวดตลอดอายุการให้ประโยชน์ ซึ่งมีสูตรในการค านวณ 
ดังนี้  

1. ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (ราคาทุน – มูลค่าคงเหลือ) /  อายุการให้ประโยชน์ 
2. ค่าเสื่อมราคาต่อปี = (ราคาทุน – มูลค่าคงเหลือ ) x อัตราค่าเสื่อมราคา  
เมื่อได้ผลลัพธ์จากการค านวณจะต้องน าผลลัพธ์นี้ไปบันทึกบัญชีในวันสิ้นงวด ตาม

จ านวนระยะเวลาที่ใช้งานสินทรัพย์นั้นจริง 

 

สมุดรายวันทั่วไป                                     หน้า....30 

พ.ศ.  
25xx 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

วันสิ้นงวด 

 

ค่าเสื่อมราคา-ระบุชื่อสินทรัพย์ 
       ค่าเสื่อมราคาสะสม-ระบุชื่อสินทรัพย์ 
บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามระยะเวลา
ที่ใช้งานจริงตั้งแต่วันต้นงวดถึงวันสิ้นงวด 

5xx 

1xx 

xx   

xx 

 

ตัวอย่าง 3-11 กิจการท าความสะอาดกระเป๋า “นราพรสปากระเป๋า” ซื้ออุปกรณ์ในการท าความ
สะอาดกระเป๋ามูลค่า 40,000 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2557 อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 
หลังจากนั้นจะมีมูลค่าคงเหลือ 2,000 บาท ปิดบัญชีทุกวันที่ 31 ธ.ค. 
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อธิบาย กิจการใช้งานสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 1   ปี คือ อุปกรณ์  

จากสูตร ค่าเสื่อมราคาต่อป ี = ราคาทุน – มูลค่าคงเหลือ 

                  อายุการให้ประโยชน ์

แทนค่า        = 40,000 –2,000   = 7,600  บาท 

                         5        
สมุดรายวันทั่วไป                                              หน้า....30 

พ.ศ.  
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ธ.ค.   31 

 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ 
       ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ 
บันทึกค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์ที่ ใช้ งาน
มาแล้วเป็นเวลา 1  ปี  (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) 

511 

105.1 

7,600 -  

7,600 

 

- 

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

บัญชี  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์     เลขที่บัญชี  105.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค.   31 
 

ค่าเสื่อม
ราคา-อุปกรณ์ 
 

รว.30 7,600 

 

- 

 

 

บัญชี  ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์        เลขที่บัญชี  511 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   31 
 

ค่าเสื่อมราคา
สะสม-อุปกรณ์ 
 

รว.30 7,600 - 

 

     

7,600 

7,600 
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ตัวอย่าง 3-12 บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด ซื้ออุปกรณ์ในการท าความสะอาดกระเป๋ามูลค่า 
40,000 บาท ในวันที่ 1 ม.ค. 2557 อัตราค่าเสื่อมราคา 20% ต่อปี หลังจากนั้นจะมีมูลค่าคงเหลือ 

2,000 บาท ปิดบัญชีทุกวันที่ 31 ธ.ค. 
อธิบาย  กิจการใช้งานสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 1ปี คือ อุปกรณ์ กิจการต้องค านวณ 

จากสูตร ค่าเสื่อมราคาต่อปี = ( ราคาทุน – มูลค่าคงเหลือ ) * อัตราค่าเสื่อมราคา  
แทนค่า    = ( 40,000 –2,000 ) x  20 / 100 

     = 7,600   บาท 

สมุดรายวันทั่วไป                                              หน้า....30 

พ.ศ.  
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ธ.ค.   31 

 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ 
       ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ 
บันทึกค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์ที่ ใช้ งาน
มาแล้วเป็นเวลา 1   ปี  (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) 

511 

105.1 

7,600 -  

7,600 

 

- 

 

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

บัญชี  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์     เลขที่บัญชี 105.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ธ.ค.   31 
 

ค่าเสื่อมราคา-

เครื่องจักร 
 

รว.30 7,600 

 

- 

 

 

    บัญชี  ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์        เลขที่บัญชี 511 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   31 
 

ค่าเสื่อมราคา
สะสม-เครื่องจักร 
 

รว.30 7,600 - 

 

     

7,600 

7,600 
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 จากตัวอย่างที่ 3-11 และ 3-12 จะเห็นว่าเมื่อกิจการค านวณค่าเสื่อมราคาจากสูตรได้แล้ว
ค าตอบที่ได้จะเท่ากัน เพราะค านวณจากวิธีเส้นตรง เช่นกัน  กิจการต้องน าจ านวนเงิน 7,600 บาท 
ไปบันทึกบัญชีในวันสิ้นงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อบันทึกค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการใช้งาน
จริง 
บัญชีค่าเสื่อมราคา (ค่าใช้จ่าย) = 7,600 บาท บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม (สินทรัพย์) = 7,600 บาท  
การแสดงรายการในงบการเงินบางส่วน 

บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หน่วย : บาท 

 

รายได้ : 

ค่าใช้จ่าย : 
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์         7,600 

บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 
 เงินสด               xxx 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : 
 อุปกรณ์         40,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์        7,600 

อุปกรณ์-สุทธิ(มูลค่าตามบัญชี)      32,400 

อธิบาย  อุปกรณ์จัดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกิจการ เนื่องจากมีอายุการให้ประโยชน์
มากกว่า 1 ปี กิจการต้องค านวณหาค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ โดยใช้วิธีเส้นตรง =7,600 บาทต่อปี 
ดังนั้น ความหมายของรายงานในงบก าไรขาดทุน คือ ค่าเสื่อมราคาเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย ส่วนในงบ
แสดงฐานะการเงิน คือ อุปกรณ์ ถูกแสดงในราคาทุน หัก ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม หมายความว่า 
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กิจการได้รับประโยชน์จากการใช้งานอุปกรณ์มาแล้ว 1 ปี =7,600 บาท ส่งผลให้บัญชีอุปกรณ์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ หรือสภาพที่แท้จริงของอุปกรณ์หลังจากถูกใช้งานมาแล้ว 1 ปี มี
มูลค่าเท่ากับ 32,400 บาท 

บัญชีค่าเสื่อมราคาเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย = 7,600 บาท ที่แสดงในงบก าไรขาดทุน และบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสะสม ) = 7,600 บาท เป็นบัญชีสินทรัพย์ แต่เป็นสินทรัพย์ที่ถูกบันทึกบัญชีด้าน
เครดิต  แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อให้สินทรัพย์ที่น ามาค านวณค่าเสื่อมราคานั้นแสดงมูล
ค่าที่แท้จริงจากการถูกใช้งานแล้ว แสดงในงบการเงินปีแรกดังนี้ 
แสดงในงบการเงิน ปีที่สองดังนี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป                                              หน้า....30 

พ.ศ.  
2558 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

ธ.ค.   31 

 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ 
       ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ 
บันทึกค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์ที่ ใช้ งาน
มาแล้วเป็นเวลา 1   ปี (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.) 

511 

105.1 

7,600 -  

7,600 

 

- 

อธิบาย ค่าเสื่อมราคาเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายในปีที่ 2 ในงบก าไรขาดทุนจะถูกแสดง = 7,600 บาท 
ส่วนในงบแสดงฐานะการเงิน คือ อุปกรณ์ ถูกแสดงในราคาทุน หัก ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 
แปลว่า กิจการได้รับประโยชน์จากการใช้งานอุปกรณ์มาแล้ว 2 ปี = 15,200 บาทส่งผลให้บัญชี
อุปกรณ์สุทธิหรือสภาพที่แท้จริงของอุปกรณ์หลังจากถูกใช้งานมาแล้ว 1 ปี มีมูลค่าเท่ากับ 24,800 

บาท 

บัญชีค่าเสื่อมราคาจะเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการไปทุกปีๆ ละ 7,600 บาทไปจนครบ 5 ปี 

ส่วนบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมจะถูกสะสมท าให้มูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีๆ ละ 7,600 บาท จนครบ 5 ปี 
จะสะสมจนมีมูลค่าเท่ากับ 38,000 บาท ท าให้อุปกรณ์เหลือมูลค่าเท่ากับ 2,000 บาท ซึ่งจะมี
เท่ากับมูลค่าคงเหลือของอุปกรณ์นั่นเอง 
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การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

บัญชี  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์  เลขที่บัญชี 105.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ม.ค.   1 

ธ.ค. 31 

 

ยอดยกมา 

ค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักร 
 

 

รว.30 

7,600 

7,600 

 

- 

- 

 

 

    บัญชี  ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์            เลขที่บัญชี 511 

พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ธ.ค.   31 
 

ค่าเสื่อมราคา
สะสม-เครื่องจักร 
 

รว.30 7,600 - 

 

     

 

บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : บาท 

รายได้ : 

ค่าใช้จ่าย : 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์        7,600 

 

 

 

 

 

 

15,200 

7,600 
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บริษัท นราพรสปากระเป๋า จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

 เงินสด         xxx 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : 
 อุปกรณ์       40,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์    15,200 

อุปกรณ์-สุทธิ (มูลค่าตามบัญชี)    24,800 

 

การกลับรายการปรับปรุง  

เมื่อกิจการได้ท าการปรับปรุงรายการทั้งหมดแล้ว รายการปรับปรุงจะส่งผลให้ผลการ
ด าเนินงานของกิจการถูกต้องในงวดนี้ และจะมีบางรายการที่มียอดยกไปในงวดถัดไป กิจการต้อง
ไม่ลืมบันทึกบัญชีในงวดถัดไปให้ถูกต้อง แต่หากกิจการกลัวว่าจะลืมรายการที่ต้องบันทึกบัญชีใน
งวดถัดไป กิจการสามารถเลือกวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ไม่ต้องบันทึกบัญชีกลับรายการปรับปรุง แต่กิจการต้องทราบว่ารายการที่ได้เคย
ปรับปรุงเอาไว้ในงวดที่แล้วว่าเป็นอย่างไร และในงวดบัญชีถัดไปจะต้องบันทึกบัญชีให้สอดคล้อง
กับในงวดที่แล้ว 

2. ต้องบันทึกบัญชีกลับรายการปรับปรุงที่ได้บันทึกบัญชีไว้ในงวดที่แล้วซึ่งจะต้องบันทึก
บัญชีกลับรายการในวันต้นงวดของงวดถัดไป เพื่อความสะดวกเมื่อรายการปรับปรุงนั้นครบ
ก าหนดตามระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นในงวดปัจจุบัน รายการปรับปรุงที่ต้องกลับรายการ มี 4 รายการ
ดังนี้ 

2.1 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า กิจการจะบันทึกบัญชีกลับรายการปรับปรุงนี้เมื่อกิจการ
ได้บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในวันที่จ่ายเงินสด 

เดบิต ค่าใช้จ่าย    xx 

 เครดิต เงินสด    xx 

กิจการยังไม่ได้รับประโยชน์ในวันที่จ่ายเงินสด  



165 

 

และในวันสิ้นงวด กิจการได้ปรับปรุงโดย 

เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  xx 

 เครดิต ค่าใช้จ่าย    xx 

ต่อมาในวันต้นงวดของรอบระยะเวลาถัดไป กิจการต้องบันทึกกลับรายการ ดังนี้ 
  เดบิต ค่าใช้จ่าย     xx 

   เครดิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  xx 

ในวันต้นงวดจะมียอดยกมาด้านเดบิตของบัญชี ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ให้กลับรายการ
ปรับปรุงในวันต้นงวดใหม่ทันที จะส่งผลให้ บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าถูกหักล้างไป เหลือแต่บัญชี 
ค่าใช้จ่ายด้านเดบิต ซึ่งจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของงวดนี้ เช่น 

วันที่ 1 พ.ย. 57 เดบิต ค่าโทรศัพท์   300 

   เครดิต เงินสด   300 

  บันทึกจ่ายค่าโทรศัพท์ส าหรับ 3 เดือนๆละ 100 บาท (เริ่ม 1 พ.ย. 57-1 ก.พ. 58) 
วันที่ 31 ธ.ค. 57 เดบิต ค่าโทรศัพท์จ่ายล่วงหน้า 100 

   เครดิตค่าโทรศัพท์  100 

บันทึกค่าโทรศัพท์ส าหรับ 1 เดือนข้างหน้า (คือเดือน ม.ค. 58 การบันทึกบัญชี
รายการนี้ท าให้เกิดค่าโทรศัพท์ของปี 2557 = 200 บาท และ ค่าโทรศัพท์ส าหรับอนาคต 1  

เดือน =100 บาท คือเดือนมกราคมของปี 2558) 
วันที่ 1 ม.ค. 58 ยอดยกมา คือบัญชี ค่าโทรศัพท์จ่ายล่วงหน้า (ด้านเดบิต) เป็นสินทรัพย์ 

เดบิต ค่าโทรศัพท์  100 

   เครดิต ค่าโทรศัพท์จ่ายล่วงหน้า 100 

  บันทึกกลับรายการท่ีเคยปรับปรุงเมื่อปี 2557 

ถ้าไม่กลับรายการในวันที่ 1 ม.ค. 58 กิจการต้องบันทึกบัญชีในวันที่ 1 ก.พ. 58 ดังนี้ 
เดบิต ค่าโทรศัพท์  100 

   เครดิต ค่าโทรศัพท์จ่ายล่วงหน้า 100 

  บันทึกค่าโทรศัพท์ของปี 2558 จ านวน 100 บาท 
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บัญชี  ค่าโทรศัพท์จ่ายล่วงหน้า           เลขที่บัญชี 105 

พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค. 1 ยอดยกมา  100 - ม.ค. 1 ค่าโทรศัพท์ รว.1 100 

 

- 

 

 

 

บัญชี  ค่าโทรศัพท์          เลขที่บัญชี 511 

พ.ศ. 
2558 

รายการ ห น้ า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ ห น้ า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค. 1 ค่าโทรศัพท์จ่าย
ล่วงหน้า 

  

รว.1 100 - 

 

     

 

วันที่ 1 ม.ค. 58 จะมียอดยกมาด้านเดบิตของบัญชี ค่าโทรศัพท์จ่ายล่วงหน้า 100 บาท ให้
กลับรายการปรับปรุงในวันต้นงวดใหม่ทันที จะส่งผลให้ บัญชีค่าโทรศัพท์จ่ายล่วงหน้า 100 บาท
ถูกหักล้างไป เหลือแต่บัญชี ค่าโทรศัพท์ด้านเดบิต 100 บาท  ซึ่งจะถือเป็นค่าโทรศัพท์ของปี 2558  

2.2 รายรับล่วงหน้า กิจการจะบันทึกบัญชีกลับรายการปรับปรุงนี้ก็ต่อเมื่อกิจการได้ 
บันทึกไว้เป็นรายได้ในวันที่ได้รับเงินสด 

เดบิต เงินสด    xx 

 เครดิต รายได้     xx 

และในวันสิ้นรอบระยะเวลากิจการได้ปรับปรุงโดย 

 เดบิต รายได้    xx 

  เครดิต รายได้รับล่วงหน้า    xx 

ต่อมาในวันเริ่มรอบระยะเวลาใหม่ กิจการต้องบันทึกบัญชีการกลับรายการปรับปรุง ดังนี้ 
เดบิต รายได้รับล่วงหน้า   xx 

  เครดิต รายได้     xx 

0 

100 
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ในวันต้นงวดจะมียอดยกมาด้านเครดิตของบัญชีรายได้รับล่วงหน้า ให้กลับรายการ
ปรับปรุงในวันต้นงวดใหม่ทันที จะส่งผลให้ บัญชีรายได้รับล่วงหน้า ถูกหักล้างไป เหลือแต่บัญชี 
รายได้ด้านเครดิต ซึ่งจะถือเป็นรายได้ของงวดนี้ เช่น 

วันที่ 1 พ.ย. 57 เดบิต เงินสด  300 

    เครดิต รายได้   300 

   บันทึกรายได้ส าหรับ 3 เดือนๆละ 100 บาท เริ่ม 1 พ.ย. 57- 1 ก.พ. 58 

วันที่ 31 ธ.ค. 57 เดบิต รายได้  100 

    เครดิตรายได้รับล่วงหน้า  100 

   บันทึกรายได้ส าหรับ 1 เดือนคือเดือน ม.ค. 58  

 วันที่ 1 ม.ค. 58 ยอดยกมา คือบัญชี รายได้รับล่วงหน้า (ด้านเครดิต) เป็นหนี้สิน 

  เดบิต รายได้รับล่วงหน้า 100 

    เครดิต รายได้   100 

    บันทึกกลับรายการรายได้รับล่วงหน้า 

ถ้าไม่กลับรายการในวันที่ 1 ม.ค. 58 กิจการต้องบันทึกบัญชีในวันที่ 1 ก.พ. 58 ดังนี้ 
  เดบิต รายได้รับล่วงหน้า 100 

    เครดิต รายได้   100 

    บันทึกรายได้ของปี 2558 

บัญชี  รายได้รับล่วงหน้า           เลขที่บัญชี 211 

พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค. 1 รายได้ รว.1 100 - ม.ค. 1 ยอดยกมา 

 

 100 - 

 

 

บัญชี  รายได้          เลขที่บัญชี 411 

พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

    - 

 

ม.ค.  31 
 

รายได้รับ
ล่วงหน้า 

 

รว.1 100 - 

0 

100 
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ในวันต้นงวด 1 ม.ค. 58 จะมียอดยกมาด้านเครดิตของบัญชีรายได้รับล่วงหน้า 100 บาท 
ให้กลับรายการปรับปรุงในวันต้นงวดใหม่นี้ทันที จะส่งผลให้ บัญชีรายได้รับล่วงหน้า ถูกหักล้างไป 
เหลือแต่บัญชี รายได้ด้านเครดิต 100 บาท ซึ่งจะถือเป็นรายได้ของปี 2558  

 

2.3  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เมื่อกิจการได้ใช้ประโยชน์หรือใช้บริการแล้วแต่กิจการยัง
ไม่ได้ช าระเงินสด เช่น 

 วันที่ 31 ธ.ค. 57 เดบิต  ค่าใช้จ่าย  200 

    เครดิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  200 

   บันทึกรายการปรับปรุง 
 วันที่ 1 ม.ค. 58 ยอดยกมาคือบัญชี ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ด้านเครดิต) เป็นหนี้สิน 

เดบิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  200 

    เครดิต ค่าใช้จ่าย   200 

   บันทึกกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

วันที่ 9 ม.ค. 58 เมื่อจ่ายเงินที่ค้างจ่ายในปี 2558 

เดบิต ค่าใช้จ่าย   200 

    เครดิต เงินสด   200 

   บันทึกจ่ายเงินส าหรับค่าใช้จ่ายที่ค้างจ่ายจากปี 2557 

ถ้าไม่กลับรายการในวันที่ 1 ม.ค. 58 กิจการต้องบันทึกบัญชีในวันที่ 9 ม.ค. 58 ดังนี้ 
เดบิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  200 

    เครดิต เงินสด   200 

   บันทึกจ่ายเงินส าหรับค่าใช้จ่ายที่ค้างจ่ายจากปี 2557 

 

บัญชี  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         เลขที่บัญชี 211 

พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 ค่าใช้จ่าย รว.1 200 - ม.ค.    1 ยอดยกมา 

 

 200 - 

 

 

 

0 
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บัญชี  ค่าใช้จ่าย          เลขที่บัญชี 511 

พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    9 เงินสด รว.1 200 - 

 

ม.ค.    1 
 

ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย 

รว.1 200 - 

 

 วันที่ 1 ม.ค. 2558 บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะมียอดยกมาด้านเครดิต ให้กลับรายการทันที
บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะถูกหักล้างบัญชี จะเหลือบัญชีค่าใช้จ่ายด้านเครดิต และเมื่อกิจการ
จ่ายเงินสดเพื่อช าระรายการที่ค้างจ่ายและบันทึกบัญชีเครดิต ค่าใช้จ่าย จะท าให้ปี 2558 ไม่มี
บัญชีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในปีนี้ เพราะความจริงแล้วค่าใช้จ่ายจ านวนนี้ต้องเป็นของปี 2557  

2.4 รายได้ค้างรับ เมื่อกิจการได้ให้บริการแล้วกิจการต้องบันทึกบัญชีว่ามีรายได้
เกิดขึ้นด้านเครดิต แต่ถ้ายังไม่ได้รับเงิน ต้องบันทึกบัญชีด้านเดบิตเป็นสินทรัพย์คือบัญชี รายได้
ค้างรับ เป็นสินทรัพย์หรือบัญชีลูกหนี้ของกิจการนั่นเอง เมื่อถึงวันต้นงวดใหม่ กิจการต้องกลับ
รายการนี้  

เช่น วันที่ 31 ธ.ค. 57 เดบิต รายได้ค้างรับ  100 

     เครดิต รายได้   100 

บันทึกรายได้ของเดือน ธันวาคม 2557 ยังไม่ได้รับเงิน 

 วันที่ 1 ม.ค. 58 ยอดยกมา คือบัญชีรายได้ค้างรับ ด้านเดบิต เป็นสินทรัพย์ 
เดบิต รายได้  100 

     เครดิต รายได้ค้างรับ  100 

    บันทึกกลับรายการรายได้ค้างรับ 

 วันที่ 9 ม.ค. 58 วันที่รับเงิน เดบิต เงินสด  100 

     เครดิต รายได้   100 

บันทึกรับเงินสดจากรายได้ที่ได้ให้บริการแล้วต้ังแต่ ปี 2557 

ถ้าไม่กลับรายการในวันที่ 1 ม.ค. 58 กิจการต้องบันทึกบัญชีในวันที่ 9 ม.ค. 58 ดังนี้ 
เดบิต เงินสด  100 

     เครดิต รายได้ค้างรับ   100 

บันทึกรับเงินสดจากรายได้ที่ได้ให้บริการแล้วต้ังแต่ ปี 2557 

0 
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บัญชี  รายได้ค้างรับ        เลขที่บัญชี 111 

พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 ยอดยกมา 

 

 

 

100 - ม.ค.    1 รายได้ รว.1 100 - 

 
 

บัญชี  รายได้          เลขที่บัญชี 411 

พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2558 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    9 รายได้ค้างรับ รว.1 100 - 

 

ม.ค.    1 
 

เงินสด รว.1 100 - 

 

วันที่ 1 ม.ค. 2558 มียอดยกมาของบัญชีรายได้ค้างรับด้านเดบิต กิจการจะต้องกลับ
รายการปรับปรุงทันที ส่งผลให้บัญชีรายได้ค้างรับถูกหักล้างไป เหลือเพียงบัญชีรายได้ด้านเดบิต 
เมื่อกิจการได้รับเงินสดที่ค้างรับอยู่ จะเดบิตเงินสด เครดิต รายได้ ซึ่งบัญชีรายได้จะไปหักล้างกับ
บัญชีรายได้ด้านเดบิต ปี 2558 จะไม่มีบัญชีรายได้เกิดขึ้น เพราะบัญชีรายได้น้ีต้องเป็นของปี 2557 

นักบัญชีได้สร้างเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งขึ้นเพื่อค านวณผลการด าเนินงานและฐานะทางการ
เงินก่อนที่จะจัดท างบการเงิน เครื่องมือนั้นคือ “กระดาษท าการ” ซึ่งจะจัดท าหลังจากปรับปรุง
รายการแล้ว รายการปรับปรุงจะต้องถูกบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปสมุดแยก
ประเภททั่วไปตามปกติ จากนั้นให้หายอดคงเหลือด้วยดินสออีกครั้งเพื่อจัดท างบทดลองหลัง
ปรับปรุง  จากน้ันให้น ายอดคงเหลือด้วยดินสอมาจัดท ากระดาษท าการก่อน ดังนี้ 

กระดาษท าการ (Working Paper or Work Sheet) 
Jerry J. Weygandt et al., (2013: 158) ให้ความเห็นว่า 

กระดาษท าการคือแบบฟอร์มที่มีหลายคอลัมน์ที่ใช้ในกระบวนการปรับปรุงรายการและ
การเตรียมจัดท างบการเงิน กระดาษท าการเป็นเคร่ืองมือในการท างาน ไม่ได้ท าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ไม่เป็นท้ังสมุดรายวันหรือส่วนหนึ่งของบัญชีแยกประเภททั่วไป กระดาษท าการเป็นเพียงอุปกรณ์ที่
ใช้ในการจัดท ารายการการปรับปรุงและงบการเงิน บริษัททั่วไปใช้ งานกระดาษท าการใน
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสเปรดชีต เช่น Excel 

0 

0 
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จากความเห็นข้างต้น กระดาษท าการคือ เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นแบบฟอร์มที่น ามาใช้
ในการปรับปรุงรายการและเตรียมจัดท างบการเงิน ซึ่งไม่ใช่การบันทึกบัญชี ไม่ใช่สมุดรายวันและ
ไม่ใช่สมุดแยกประเภท กิจการส่วนใหญ่จะท ากระดาษท าการบนโปรแกรมที่มีลักษณะเป็นตาราง 
เช่น เอกเซล 

กระดาษท าการ จึงหมายถึง กระดาษเปล่าที่น ามาขีดเส้นคล้ายตาราง แบ่งออกเป็นคู่ๆ
ตามความต้องการทราบข้อมูล เป็นคู่ของเดบิตกับเครดิต โดยน าข้อมูลของบัญชีต่างๆมาจากงบ
ทดลอง เมื่อท าเสร็จแล้วจ านวนเงินในแต่ละคู่จะต้องเท่ากัน จะท าให้การจัดท างบการเงินซึ่งเป็น
ขั้นตอนต่อไปถูกต้องมากท่ีสุด 

กระดาษท าการที่จัดท าขึ้นสามารถจัดท าได้ตามความต้องการใช้ข้อมูล เช่น กระดาษท า
การ 6 ช่อง 8 ช่อง 10 ช่อง และ 12 ช่อง ดังนี้ (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรี-
เสถียร, 2552: 148) 

กระดาษท าการ 6 ช่อง จะมีช่อง งบทดลอง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน มีไว้
เพื่อค านวณหาผลการด าเนินงานในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งเป็นรายการที่กิจการยังไม่ได้ปรับปรุง
รายการแต่อย่างใด ท าให้ผลการด าเนินงานที่ค านวณได้ ไม่ถูกต้องเท่าใดนัก  

กระดาษท าการ 8 ช่อง จะมีช่อง งบทดลอง รายการปรับปรุง งบก าไรขาดทุน งบแสดง
ฐานะการเงิน มีไว้เพื่อค านวณหาผลการด าเนินงานหลังจากได้ปรับปรุงรายการทางบัญชีแล้ว ท า
ใหไ้ด้ผลการด าเนินงานถูกต้อง  

กระดาษท าการ 10 ช่อง จะมีช่องงบทดลอง รายการปรับปรุง งบทดลองหลังปรับปรุง งบ
ก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน การที่มีจ านวนช่องเป็นจ านวนมากทั้งๆที่สามารถใช้เพียง
กระดาษท าการ 8 ช่องก็ได้นั้น (คือตัดช่องงบทดลองหลังปรับปรุงออกไป) ยิ่งจะท าให้การค านวณ
มีความแม่นย าและละเอียดมากกว่า 

กระดาษท าการ 10 ช่อง อีกรูปแบบหนึ่ง จะมีช่องงบทดลอง รายการปรับปรุง งบต้นทุน
การผลิต งบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน มักใช้กับกิจการที่ท าการผลิตสินค้า ที่จะต้อง
จัดท างบต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นมาอีก แสดงรายละเอียดของวัตถุดิบใช้ไป ค่าแรงงานและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  
 เพื่อความสะดวกในการจัดท าและได้ข้อมูลตรงตามความต้องการอย่างครบถ้วน ในการ
แสดงวิธีท าต่อไปนี้ จะน ากระดาษท าการ 10 ช่อง มาใช้ เนื่องจากมีความละเอียดมากกว่า รูปแบบ 
ของกระดาษท าการ 8 ช่อง  
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รูปแบบกระดาษท าการ 10 ช่อง 
ชื่อกิจการ..................... 

กระดาษท าการ 
ส าหรับระยะเวลา............................สิ้นสุดวันที่............................. 

ชื่อ
บัญชี 

 

เลขที ่
บัญชี 

งบทดลอง 
รายการ
ปรับปรุง 

งบทดลองหลงั
ปรับปรุง งบก าไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

   

            

         
ภาพท่ี 3.3 รูปแบบกระดาษท าการ 10 ช่อง (ดัดแปลงจาก สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช 
โรจน์คุรีเสถียร, 2552 :243)  

 

เมื่อน ากระดาษท าการมาเป็นตัวช่วยท าให้ทราบผลการด าเนินงานได้ในทันทีและเป็นการ
ลดข้อผิดพลาดก่อนที่จะท างบการเงิน ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไป ขอยกตัวอย่าง กระดาษท าการ 10 ช่อง 

การจัดท ากระดาษท าการ 10 ช่อง  
1. ส่วนแรกของกระดาษท าการจะมี 3 บรรทัด บรรทัดแรกให้เขียนชื่อกิจการที่จัดท า 

บรรทัดที่สองกระดาษท าการ และบรรทัดที่สามระบุช่วงเวลาและวันที่สิ้นสุดของช่วงเวลานั้นท่ี
จัดท ากระดาษท าการ 

2. เขียนชื่อบัญชีลงในช่องชื่อบัญชี  และเลขที่บัญชีลงในช่องเลขที่บัญชีโดยเขียนตามงบ
ทดลองทั้งหมด 

3. ช่องแรกของกระดาษท าการคือ ช่องงบทดลอง   
3.1 ให้ลอกจ านวนเงินตามงบทดลองที่ได้จัดท าไว้แล้วมาลงในกระดาษท าการอีก

ครั้งหนึ่ง ทั้งช่องจ านวนเงินที่เป็นเดบิต และช่องจ านวนเงินที่เป็นเครดิต และรวมจ านวนเงินทั้งสอง
ด้านให้เรียบร้อย 

4. ช่องรายการปรับปรุง ให้น ารายการที่ได้ปรับปรุงไว้แล้วในสมุดรายวันทั่วไปมาลอกลง
ไปในช่องรายการปรับปรุง โดยเขียนเฉพาะจ านวนเงินให้ตรงกับชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีที่ท าการ
ปรับปรุง ชื่อบัญชีไหนที่ไม่มีเขียนไว้ให้เขียนเพิ่มในช่องชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีได้ เมื่อครบทั้ง
หมดแล้วให้รวมจ านวนเงินลงมาในแนวด่ิงให้เรียบร้อย 
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5. ช่องงบทดลองหลังปรับปรุง ในช่องนี้ให้ท าการประมวลผลจ านวนเงินใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
โดยน าจ านวนเงินจากช่องงบทดลองและช่องรายการปรับปรุงมาพิจารณา หากจ านวนเงินของ
บัญชีใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีจ านวนเท่าเดิม พิจารณาดังนี้ 

5.1 หากจ านวนเงินของชื่อบัญชีใดมีจ านวนเงินด้านเดบิตในช่องงบทดลอง และ
จ านวนเงินในช่องรายการปรับปรุงอยู่ด้านเดบิต ให้น ามาบวกกันแล้วเขียนจ านวนเงินใหม่ด้านเด
บิตในช่องงบทดลองหลังปรับปรุง 

5.2 หากจ านวนเงินของชื่อบัญชีใดมีจ านวนเงินด้านเครดิตในช่องงบทดลอง และ
จ านวนเงินในช่องรายการปรับปรุงอยู่ด้านเครดิต ให้น ามาบวกกันแล้วเขียนจ านวนเงินใหม่ด้าน
เครดิตในช่องงบทดลองหลังปรับปรุง 

5.3 หากจ านวนเงินของชื่อบัญชีใดมีจ านวนเงินในช่องงบทดลองคนละด้านกับช่อง
รายการปรับปรุง ให้น ามาลบกันแล้วเขียนยอดใหม่ด้านที่มีจ านวนเงินมากกว่าในช่องงบทดลอง
หลังปรับปรุง 

5.4 จากนั้นรวมตัวเลขทั้งหมดในแนวด่ิงลงมาให้เรียบร้อย 

6. ช่องงบก าไรขาดทุน ให้ลอกจ านวนเงินมาจากช่องงบทดลองหลังปรับปรุงเท่านั้น 

6.1 ช่องเดบิตลอกจ านวนเงินของบัญชีในหมวดค่าใช้จ่ายเลขที่บัญชีคือเลข 5 

6.2 ช่องเครดิต ลอกจ านวนเงินของบัญชีในหมวดรายได้ เลขที่บัญชีคือเลข 4 

6.3 จากนั้น ให้รวมตัวเลขลงมาในแนวด่ิงในทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิตซึ่งจ านวน
เงินรวมของด้านเดบิตคือ “รวมค่าใช้จ่าย”  และจ านวนเงินรวมของด้านเครดิตคือ “รวมรายได้” ให้
พิจารณาว่า จ านวนเงินรวมใดมากกว่ากัน  และหาผลต่างระหว่างสองด้าน แบ่งเป็น 2 กรณ ี

6.3.1 หากจ านวนเงินรวมด้านเดบิตมากกว่า คือเกิด“ขาดทุนสุทธิ” (รวม
ค่าใช้จ่ายมากกว่ารวมรายได้) และให้เขียนในบรรทัดถัดมาในช่องชื่อบัญชีว่า“ขาดทุนสุทธิ”และ
เขียนจ านวนเงินของผลต่างลงในช่องเครดิตในบรรทัดเดียวกันกับค าว่าขาดทุนสุทธิและในบรรทัด
ถัดมาให้รวมตัวเลขซ้ าอีกครั้งหนึ่งโดยยอดรวมด้านเดบิตคือ “รวมค่าใช้จ่าย”บวกกับศูนย์และเขียน
จ านวนเงินรวมไว้ในบรรทัดถัดมา ส่วนจ านวนเงินรวมในด้านเครดิตให้น าจ านวน “รวมรายได้” 
บวกกับ “ขาดทุนสุทธิ” สุดท้ายจ านวนเงินของทั้งสองด้านจะต้องเท่ากัน 

6.3.2 หากจ านวนเงินรวมด้านเครดิตมากกว่าคือเกิด“ก าไรสุทธิ” (รวมรายได้
มากกว่ารวมค่าใช้จ่าย) และให้เขียนในบรรทัดถัดมาในช่องชื่อบัญชีว่า “ก าไรสุทธิ” และเขียน
จ านวนเงินของผลต่างลงในช่องเดบิตในบรรทัดเดียวกันกับค าว่า “ก าไรสุทธิ” และในบรรทัดถัดมา
ให้รวมตัวเลขซ้ าอีกครั้งหนึ่ง โดยจ านวนเงินรวมด้านเดบิตคือ “รวมค่าใช้จ่าย”บวกกับยอดก าไร
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สุทธิและเขียนจ านวนเงินรวมไว้ในบรรทัดถัดมา ส่วนจ านวนเงินรวมด้านเครดิตให้น า “รวมรายได้” 
บวกกับศูนย์ สุดท้ายจ านวนเงินของทั้งสองด้านจะต้องเท่ากัน 

7. ช่องงบแสดงฐานะการเงิน ให้ลอกจ านวนเงินจากงบทดลองหลังปรับปรุงเท่านั้น 

7.1 ช่องเดบิต ลอกจ านวนเงินของบัญชีในหมวดสินทรัพย์ เลขที่บัญชีคือเลข 1 และ 
หมวดส่วนของเจ้าของ เลขที่บัญชีคือเลข 3 (เฉพาะบัญชี ถอนใช้ส่วนตัว ถ้าเป็นกิจการเจ้าของคน
เดียว หากเป็นห้างหุ้นส่วน จะเป็นบัญชีกระแสทุน) 

7.2 ช่องเครดิต ลอกจ านวนเงินของบัญชีในหมวดหนี้สินเลขที่บัญชีคือเลข 2 และ
หมวดส่วนของเจ้าของ เลขที่บัญชีคือเลข 3 

7.3 จากนั้นให้รวมตัวเลขลงมาในแนวด่ิงในทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต จะได้
จ านวนเงินรวมด้านเดบิตและจ านวนเงินรวมด้านเครดิตให้หาผลต่างระหว่างสองด้าน ซึ่งผลต่างนี้
จะต้องเท่ากันกับผลต่างของจ านวนเงินในช่องงบก าไรขาดทุน แบ่งเป็น 2 กรณี 

7.3.1 กรณีผลต่างเกิด “ก าไรสุทธิ” ให้น าตัวเลขของก าไรสุทธิจากงบก าไร
ขาดทุนลอกลงด้านเครดิตในบรรทัดเดียวกับค าว่า ก าไรสุทธิและรวมตัวเลขอีกครั้งหนึ่งโดยบวก
จ านวนเงินด้านเดบิตกับศูนย์ บวกยอดด้านเครดิตกับผลก าไรสุทธิ โดยเขียนจ านวนเงินรวมใน
บรรทัดถัดมา สุดท้ายจ านวนเงินของทั้งสองด้านจะต้องเท่ากัน 

7.3.2 กรณีผลต่างเกิด“ขาดทุนสุทธิ”ให้น าตัวเลขของขาดทุนสุทธิลอกลงใน
ด้านเดบิต ในบรรทัดเดียวกันกับค าว่า ขาดทุนสุทธิและรวมตัวเลขอีกครั้งหนึ่งโดยบวกจ านวนเงิน
ด้านเดบิตกับผลขาดทุนสุทธิ บวกจ านวนเงินรวมด้านเครดิตกับศูนย์ โดยเขียนยอดรวมในบรรทัด
ถัดมา สุดท้ายจ านวนเงินของทั้งสองด้านจะต้องเท่ากัน 

ตัวอย่าง 3-14 ต่อไปนี้เป็นงบทดลองก่อนปิดบัญชีของ “ทิดบริการนวดแผนไทย” จากตัวอย่าง 2-5 
หน้า 89 ซึ่งกิจการปิดบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม 2557 กิจการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 
2556 งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สมมติเป็นกรณีก าไรสุทธิ ดังนี้ 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. คิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เครื่องใช้ 20 % ต่อปี ซึ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ซื้อมาใช้เมื่อ  
2 มกราคม 2557 

2. ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1 % จากบัญชีลูกหนี้ 
3. วัสดุสิ้นเปลือง กิจการใช้ไปจนหมด 
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ทิดบริการนวดแผนไทย 

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี) 
วันที่ 31 มีนาคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 47,700 -   

ลูกหนี ้ 102 2,000    

วัสดุสิ้นเปลือง 103 13,000    

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 60,000 -   

เจ้าหนี้ 201   60,700 - 

ทุน-นายทิด 301   44,500 - 

ถอนใช้ส่วนตัว 302 5,000    

รายได้จากการนวด 401   26,000  

ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 501 3,500 -   

รวม  131,200 - 131,200 - 

 

ให้ท า 
1. ให้บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป 

2. ผ่านรายการปรับปรุงไปสมุดแยกประเภททั่วไป 

3. จัดท ากระดาษท าการ 10   ช่อง 
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1. การบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป 

 

สมุดรายวันทั่วไป                                                    หน้า    3 

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

มี.ค. 31 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์เครื่องใช้ 
           ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์เครื่องใช้ 
บันทึกค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ประจ าปี 
(60,000 x 20% x 3/12) 
หนี้สงสัยจะสูญ 

             ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,000 x 1%) 
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 

             วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปจนหมด 

502 

104.1 

 

 

503 

102.1 

 

504 

103 

3,000 

 

 

 

20 

 

 

13,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

3,000 

 

 

 

20 

 

 

13,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

2. การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมายังสมุดแยกประเภททั่วไป 

     บัญชี  เงินสด                                   เลขที่บัญชี  101 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญ
ช ี

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 
25 

ก.พ.  28 

มี.ค. 25 

 

ยอดยกมา 
รายได้จากการนวด 

รายได้จากการนวด 

รายได้จากการนวด 

 

 

 

 

รว.1 
รว.2 

รว.2 

 

 

 

46,200 

8,000 

8,000 

8,000 

70,200 

 

- 

- 

-

- 

ม.ค.    2 

 

30 

ก.พ.  28 

มี.ค.    5 

30 

 

วัสดุสิ้นเปลือง 
เจ้าหนี้ 
ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 
ถอนใช้ส่วนตัว 
ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 
 

รว.1 
รว.1 
รว.2 
รว.2 

รว.2 

รว.2 

10,000 

4,000 

1,000 

1,200 

5,000 

1,300 

22,500 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

 

 

47,700 
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บัญชี  ลูกหนี้    เลขที่บัญชี    102 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.  25 รายได้จากการ
นวด 

 

รว.1 2,000 

2,000 

-      

บัญชี  ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ        เลขที่บัญชี  102.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     มี.ค.      31 
 

หนี้สงสัยจะ
สูญ 

 

รว.3 20 

 

- 

 

 

บัญชี  วัสดุสิ้นเปลือง        เลขที่บัญชี    103 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.  1 

          2 

ยอดยกมา 

เงินสด 

 

รว.1 

3,000 

10,000 

13,000 

-

- 

มี.ค.  31 วัสดุสิ้น- 

เปลืองใช้ไป 

รว.3 10,000 

10,000 

 

- 

 

บัญชี อุปกรณ์เครื่องใช้                    เลขที่บัญชี  104 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.  1 
   2 

ยอดยกมา 

เจ้าหนี้ 
 

 

รว.1 

5,300 

54,700 

60,000 

- 

- 

     

 

20 

3,000 

2,000 

60,000 
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บัญชี  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์   เลขที่บัญชี  104.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     มี.ค.   31 
 

ค่าเสื่อม
ราคา-

อุปกรณ์ 
 

รว.3 3,000 

 

- 

 

 

บัญชี  เจ้าหนี้การค้า                        เลขที่บัญชี  201 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค. 10 เงินสด 

 

รว. 1 4,000 

4,000 

- ม.ค.       1 ยอดยกมา 

อุปกรณ์ 
 

รว.1 

 

10,000 

54,700 

64,700 

 

-

- 

 

บัญชีทุน-นายทิด                 เลขที่บัญชี  301 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ม.ค.   1 ยอดยกมา  44,500 

44,500 

- 

 

 

บัญชีถอนใช้ส่วนตัว        เลขที่บัญชี  302 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค.    5 เงินสด รว.2 5,000 

5,000 

-      

 

 

 

3,000 

60,700 

44,500 

5,000 
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บัญชี  รายได้จากการนวด                      เลขที่บัญชี  401 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ม.ค.     25 

 

ก.พ.     25 

มี.ค.     25 

 

เงินสด 

ลูกหนี ้
เงินสด 

เงินสด 

รว.1 

รว.1 

รว.2 

รว.2 

8,000 

2,000 

8,000 

8,000 

26,000 

-

-

-

- 

 

บัญชี  ค่าน้ าค่าไฟ                            เลขที่บัญชี 501 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    30 

ก.พ.    28 

มี.ค.   30 

เงินสด 

เงินสด 

เงินสด 

 

รว.2 

รว.2 

รว.2 

1,000 

1,200 

1,300 

 

- 

- 

- 

 

     

บัญชี  ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์       เลขที่บัญชี  502 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค.    31 
 

ค่าเสื่อมราคา
สะสม-อุปกรณ์ 
 

รว.3 3,000 - 

 

     

 

บัญชี  หนี้สงสัยจะสูญ       เลขที่บัญชี  503 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค.   31 
 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ 

รว.3 20 

 

- 

 

     

3,000 

20 

26,000 

3,500 
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บัญชี  วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป      เลขที่บัญชี  504 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 

 

วัสดุสิ้นเปลือง 

 

รว.3 13,000 

 

- 

 

     

 

3.  การจัดท ากระดาษท าการ 10 ช่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

13,000 
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ทิดบริการนวดแผนไทย 

กระดาษท าการ 
ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 47,700     47,700    47,700  

ลูกหนี ้ 102 2,000     2,000    2,000  

วัสดุสิ้นเปลือง 103 13,000   13,000 0    0  

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 60,000     60,000     60,000   

เจ้าหนี้ 201   60,700    60,700    60,700 

ทุน-นายทิด 301   44,500    44,500  

 

 44,500 

ถอนใช้ส่วนตัว 302 5,000   

 

 5,000   

  

5,000   

รายได้จากการนวด 401   26,000 

 

  26,000  26,000 

  ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 501 3,500   

  

3,500  3,500  

     131,200 131,200 

                  

 

 

 

1
8

1
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ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

ค่าเสื่อมราคา 502     3,000  3,000  3,000    

ค่าเสื่อมราคาสะสม 104.1      3,000  3,000    3,000 

หนี้สงสัยจะสูญ 503     20  20  20 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 103.1      20  20 

   

20 

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 504     13,000  13,000  13,000 

       16,020 16,020 134,220 134,220 19,520 26,000 114,700 108,220 

ก าไรสุทธิ          6,480 

  

6,480 

           26,000 26,000 114,700 114,700 

 

 

 

 

 

1
8

2
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ตัวอย่าง 3-15 ต่อไปนี้เป็นงบทดลองก่อนปิดบัญชีของ “ทิดบริการนวดแผนไทย” ดัดแปลงจาก
ตัวอย่าง 2-5 หน้า 89 ซึ่งกิจการปิดบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม 2557 กิจการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
ต้ังแต่ปี 2556 งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สมมติเป็นกรณีขาดทุนสุทธิ ดังนี้ 

ทิดบริการนวดแผนไทย 

งบทดลอง 
31 มีนาคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 97,700 -   

ลูกหนี ้ 102 2,000    

วัสดุสิ้นเปลือง 103 13,000    

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 60,000 -   

เจ้าหนี้ 201   60,700 - 

เงินกู ้ 202   50,000 - 

ทุน-นายทิด 301   44,500 - 

ถอนใช้ส่วนตัว 302 5,000    

รายได้จากการนวด 401   26,000  

ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 501 3,500 -   

รวม  181,200 - 181,200 - 

ข้อมูลเพิ่มเติม วันท่ี 31 มีนาคม 2557 

1. คิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 20 % ต่อปีซื้อมาเมื่อ 2 มกราคม 2557 

2. ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1 % จากบัญชีลูกหนี้ 
3. วัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ 3,000 บาท 

4. นายทิดไปเช่าสถานที่บนห้างสรรพสินค้าเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจการของตน 
เสียค่าใช้จ่าย 12,250 บาทยังไม่ได้จ่ายเงินและยังไม่ได้บันทึกบัญชี 

5. แบ่งที่หน้าร้านให้เช่า ยังไม่ได้รับเงินสด 500 บาท 
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6. เงินกู้มาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 อัตราดอกเบี้ย 5 % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 1 
กรกฎาคม 2557 

ให้ท า 1.  ให้บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป 

     สมุดรายวันทั่วไป                                 หน้า    3 

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

มี.ค.    31 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์เครื่องใช้ 
            ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์เครื่องใช้ 
บันทึกค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ประจ าปี 
(60,000 x 20% x 3/12 ) 
หนี้สงสัยจะสูญ 

             ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,000 x 1%) 
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 

             วัสดุสิ้นเปลือง 
บันทึกวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 

ค่าโฆษณา 

             ค่าโฆษณาค้างจ่าย 

ยังไม่ได้จ่ายค่าโฆษณา 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ 

            รายได้ค่าเช่า 

ยังไม่ได้รับค่าเช่าหน้าร้าน 

ดอกเบี้ยจ่าย 

           ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

บันทึกดอกเบี้ยค้างจ่าย (50,000 x 6%x3/12) 

502 

104.1 

 

 

503 

103.1 

 

504 

103 

 

505 

202 

 

105 

402 

 

506 

203 

3,000 

 

 

 

20 

 

 

10,000 

 

 

12,250 

 

 

500 

 

 

750 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3,000 

 

 

 

20 

 

 

10,000 

 

 

 

12,250 

 

500 

 

 

750 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 
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2. การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปมายังสมุดแยกประเภททั่วไป 

บัญชี  เงินสด                                        เลขที่บัญชี  101 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 
2 

25 

ก.พ.  28 

มี.ค. 25 

ยอดยกมา 
เงินกู ้
รายได้จากการนวด 

รายได้จากการนวด 

รายได้จากการนวด 

 

รว.1 
รว.1 
รว.2 

รว.2 

 

46,200 
50,000 

8,000 
8,000 

8,000 

120,200 

- 

- 

-

-

- 

ม.ค.    2 

 

30 

ก.พ.  28 

มี.ค.    5 

30 

 

วัสดุสิ้นเปลือง 
เจ้าหนี้ 
ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 
ถอนใช้ส่วนตัว 
ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 

รว.1 
รว.1 
รว.2 
รว.2 

รว.2 

รว.2 

10,000 
4,000 
1,000 

1,200 

5,000 

1,300 

22,500 

- 

- 

- 

-

-

- 

 

 

  บัญชี  ลูกหนี้            เลขที่บัญชี    102 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.  25 รายได้จากการ
นวด 

รว.1 2,000 

2,000 

-      

 

บัญชี  วัสดุสิ้นเปลือง          เลขที่บัญชี    103 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2556 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 

   2 

ยอดยกมา 

เงินสด 

 

รว.1 

3,000 

10,000 

13,000 

-

- 

มี.ค. 31 วัสดุสิ้นเปลือง
ใช้ไป 

รว.3 10,000 - 

 

 

97,700 

2,000 

3,000 
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         บัญชี อุปกรณ์เครื่องใช้                             เลขที่บัญชี  104 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 
   2 

ยอดยกมา 

เจ้าหนี้ 
 

 

 

รว.1 

5,300 

54,700 

60,000 

- 

- 

     

 

บัญชี  รายได้ค่าเช่าค้างรับ              เลขที่บัญชี  105 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 
 

รายได้ค่าเช่า รว.4 500 - 

 

     

 

บัญชี  เจ้าหนี้การค้า                                   เลขที่บัญชี  201 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค. 10 เงินสด รว. 1 4,000 

4,000 

- ม.ค. 1 ยอดยกมา 

อุปกรณ์ 
 

รว.1 

 

10,000 

54,700 

- 

 

    บัญชี  ค่าโฆษณาค้างจ่าย     เลขที่บัญชี  202 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     มี.ค. 31 

 

ค่าโฆษณา รว.3 12,250 

 

- 

 
12,250 

500 

60,000 

60,700 



187 

 

บัญชี  ดอกเบี้ยค้างจ่าย    เลขที่บัญชี  203 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     มี.ค. 31 

 

ดอกเบี้ยจ่าย รว.3 750 

 

- 

 

 

บัญชี  เงินกู้    เลขที่บัญชี  204 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ม.ค.   2 

 

เงินสด รว.1 50,000 

 

- 

 

 

บัญชีทุน-นายทิด                        เลขที่บัญชี  301 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ม.ค.   1 ยอดยกมา  44,500 

44,500 

- 

 

 

 

บัญชีถอนใช้ส่วนตัว                                       เลขที่  302 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค.   5 เงินสด รว.2 5,000 

5,000 

-      

 

 

 

 

50,000 

44,500 

5,000 

750 
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  บัญชี  รายได้จากการนวด                        เลขที่บัญชี  401 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     ม.ค.25 

 

ก.พ.25 

มี.ค. 25 

 

เงินสด 

ลูกหนี ้
เงินสด 

เงินสด 

รว.1 

รว.1 

รว.2 

รว.2 

8,000 

2,000 

8,000 

8,000 

26,000 

 

-

-

-

- 

 

บัญชี  รายได้ค่าเช่า      เลขที่บัญชี  402 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     มี.ค. 31 

 

รายได้ค่าเช่า
ค้างรับ 

 

รว.3 500 

 

- 

 

 

 บัญชี  ค่าน้ าค่าไฟ                   เลขที่บัญชี 501 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    30 

ก.พ.    28 

มี.ค.    30 

เงินสด 

เงินสด 

เงินสด 

 

รว.2 

รว.2 

รว.2 

1,000 

1,200 

1,300 

 

- 

- 

- 

 

     

 

 

500 

26,000 

3,500 
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บัญชี  ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์     เลขที่บัญชี  502 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 

 

ค่าเสื่อมราคา
สะสม-อุปกรณ์ 

รว.3 3,000 - 

 

     

บัญชี  หนี้สงสัยจะสูญ    เลขที่บัญชี  503 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 

 

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ 

รว.3 20 

 

- 

 

     

 

บัญชี  วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป   เลขที่บัญชี  504 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 วัสดุสิ้นเปลือง รว.3 10,000 

 

- 

 

     

บัญชี  ค่าโฆษณา    เลขที่บัญชี  505 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 ค่าโฆษณาค้าง
จ่าย 

รว.3 12,250 -      

บัญชี  ดอกเบี้ยจ่าย     เลขที่บัญชี  506 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

 

รว.3 750 -      

  

12,250 

750 

3,000 

20 

10,000 
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ทิดบริการนวดแผนไทย 

กระดาษท าการ 
ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 97,700     97,700    97,700  

ลูกหนี้ 102 2,000     2,000    2,000  

วัสดุสิ้นเปลือง 103 13,000   10,000 3,000    3,000  

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 60,000     60,000     60,000   

เจ้าหนี้ 201   60,700    60,700    60,700 

เงินกู ้ 202  50,000    50,000    50,000 

ทุน-นายทิด 301   44,500    44,500  

 

 44,500 

ถอนใช้ส่วนตัว 302 5,000   

 

 5,000   

  

5,000   

รายได้จากการนวด 401   26,000 

 

  26,000  26,000 

  ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 501 3,500   

  

3,500  3,500  

     181,200 181,200 

        

 

1
9

0
 

3. การจัดท ากระดาษท าการ 10 ช่อง 
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ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

ค่าเสื่อมราคา 502     3,000 

 

3,000 

 

3,000 

   ค่าเสื่อมราคาสะสม 104.1     

 

3,000 

 

3,000 

   

3,000 

หนี้สงสัยจะสูญ 503     20  20  20 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 103.1      20  20 

   

20 

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 504     10,000  10,000  10,000 

   ค่าโฆษณา 505   12,250  12,250  12,250 

   ค่าโฆษณาค้างจ่าย 202    12,250  12,250  

  

12,250 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ 106   500  500   

 

500 

 รายได้ค่าเช่า 402    500  500  500 

  ดอกเบี้ยจ่าย 506   750  750  750 

   ดอกเบี้ยค่างจ่าย 203    750  750  

  

750 

    26,520 26,520 197,720 197,720 29,520 26,500 168,200 171,220 

ขาดทุนสุทธิ          

 

3,020 3,020 

            29,520 29,520 171,220 171,220 
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สรุป 

 กิจการต้องปรับปรุงรายการทางบัญชีเพื่อให้การแสดงรายการทุกรายการได้แสดงอย่าง
ถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วน รายการปรับปรุงมีความส าคัญต่อกิจการหากไม่ได้ปรับปรุงหรือ
ปรับปรุงไม่ถูกต้องจะส่งผลถึงผลก าไรหรือขาดทุนสุทธิของกิจการ รายการปรับปรุงได้แก่ ค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้า(สินทรัพย์) รายได้รับล่วงหน้า (หนี้สิน) ค่าเสื่อมราคา (ค่าใช้จ่าย) รายได้ค้างรับ 
(รายได้)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หนี้สิน) หนี้สงสัยจะสูญ (ค่าใช้จ่าย) วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (ค่าใช้จ่าย) 
ดังนั้น การปรับปรุงรายการให้ถูกต้องจะท าให้ผลก าไรหรือขาดทุนสุทธิของกิจการถูกต้องตามไป
ด้วย ซึ่งรายการปรับปรุงจะต้องปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ปรับปรุงแล้ว
ผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภททั่วไปตามปกติ  

การกลับรายการปรับปรุงเพื่อความสะดวกในการบันทึกบัญชีของปีถัดไป ขึ้นอยู่กับกิจการ
อาจท าการกลับรายการปรับปรุงหรือไม่กลับรายการปรับปรุงก็ได้ ขั้นตอนต่อมาหลังจากรายการ
ปรับปรุงคือการจัดท ากระดาษท าการ 10 ช่อง เพื่อเป็นการสรุปข้อมูลว่ามีผลการด าเนินงานเป็น
อย่างไรและมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร ซึ่งกระดาษท าการ 10 ช่อง เนื่องจากมีงบทดลองก่อน
รายการปรับปรุง รายการปรับปรุง งบทดลองหลังรายการปรับปรุง งบก าไรขาดทุนและงบแสดง
ฐานะการเงิน มีความสะดวกและครอบคลุมมากกว่าชนิดอ่ืนๆ ในขั้นตอนต่อไปถัดจากกระดาษท า
การคือ การจัดท างบการเงิน  
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แบบฝึกหัด บทที่ 3 

การปรับปรุงรายการและการจัดท ากระดาษท าการ 

 

ข้อ 1. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 มีรายได้ที่เกิดจากการด าเนินงานใดบ้างให้ยกตัวอย่างมา3 ตัวอย่าง 

ข้อ 2. ร้านสะดวกซื้อ am pm มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินงานใดบ้างให้ยกตัวอย่างมา 5 
ตัวอย่าง 
ข้อ 3. วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป จัดเป็นบัญชีประเภทใด และมีวิธีการพิจารณาได้อย่างไร 
ข้อ 4. เพราะเหตุใด “ท่ีดิน” จึงเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาในการใช้งาน 

ข้อ 5. ให้บันทึกรายการปรับปรุงของกิจการโดยที่กิจการมีงวด 1 ปี เริ่มต้นวันที่ 1 ม.ค. 2557 

สิ้นสุดวันที ่31 ธ.ค. 2557 

5.1 กิจการยังไม่ได้รับค่าเช่าของเดือน พ.ย. และธ.ค. ที่ผ่านมา เดือนละ 10,000 บาท 
และยังไม่ได้บันทึกบัญชี 

5.2 ค่าแรงงานจ านวน 28,000 บาท เป็นของเดือนธันวาคมซึ่งกิจการยังไม่ได้จ่าย 

5.3 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2557 กิจการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย 24,000 บาทซึ่งเป็นค่าเบี้ย
ประกันภัยส าหรับระยะเวลา 6 เดือน กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต้ังแต่วันที่ 1 

พ.ย. 2557 ค่าเบี้ยประกันภัยนี้กิจการบันทึกบัญชีไว้ในบัญชีค่าเบี้ยประกันจ่าย
ล่วงหน้า 

5.4 กิจการซื้อเครื่องใช้ส านักงานมาใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2557 ราคา 360,000 บาท 
ประมาณว่าจะมีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปีหลังจากนั้นจะมีมูลค่าคงเหลือได้ 10,000 

บาท 

5.5 กิจการได้ก าหนดให้มีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญส าหรับปีนี้ เท่ากับ 3 % ของยอด
ลูกหนี้ซึ่งยอดลูกหนี้มีจ านวน 148,500 บาท 

1.1.1 หากปี 2557 กิจการเพิ่งเริ่มด าเนินงาน 

1.1.2 หากต้นปี 2557 บัญชีค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ มียอดยกมาเท่ากับ 3,000 บาท 

5.6 ในวันที่ 1 ม.ค. 2557 กิจการมีบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง จ านวน 11,360 บาทในระหว่างปี
ได้มีการซื้อเพิ่มเติมทั้งสิ้น 75,000 บาทแต่เมื่อได้ท าการตรวจนับใหม่อีกครั้งในวันที่ 
31 ธ.ค. 2557 นี้ เหลือเพียง 28,000 บาท 

5.7 วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจการได้รับเงินจากลูกค้า เป็นรายได้จากการให้ค าปรึกษาด้าน
การตลาด 48,000 บาท โดยกิจการบันทึกบัญชีไว้ในบัญชีรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า ซึ่งกิจการ
จะต้องให้บริการปรึกษาเป็นเวลา 12 เดือน 
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ข้อ 6. ร้านแน่วแน่เริ่มเปิดด าเนินงานรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 งบ
ทดลอง ณ สิ้นปี 2557 เป็นดังนี้ 

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี เดบิต เครดิต 

เงินสด 11 192,500  

เงินฝากธนาคาร 12 105,000  

วัสดุซ่อม 13 38,600  

ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า 14 3,000  

อุปกรณ์ซ่อม 15 104,000  

เจ้าหนี้ 21  12,000 

เงินกู้ (อัตราดอกเบี้ย 6%ต่อปี) 22  40,000 

ทุน 31  129,350 

ถอนใช้ส่วนตัว 32 19,500  

รายได้ค่าซ่อม 41  455,000 

ค่าแรงงาน 51 78,000  

ค่าเช่า 52 60,000  

ค่าสาธารณูปโภค 53 26,000  

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 54 9,750  

  636,350 636,350 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. วัสดุซ่อมที่ตรวจนับและตีราคาได้ ณ วันสิ้นงวดปี 2557 เท่ากับ 6,250 บาท 

2. ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าส าหรับระยะเวลา 6 เดือน เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2557 

3. คิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ซ่อม 20% ต่อป ี(ซื้ออุปกรณ์มาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2557) 
4. เงินกูจ้ านวน 40,000 บาท กู้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

5. ค่าสาธารณูปโภคยังไม่ได้จ่ายเงิน 2,750 บาท และยังไม่ได้บันทึกบัญชี 
ให้ท า 

1. บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป  
2. กระดาษท าการ 10 ช่อง ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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ข้อ 7. งบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของกิจการรับจัดสวน “โรสการ์เด้น” เป็นดังนี้ 

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี เดบิต เครดิต 

เงินสด 11 77,500  

ลูกหนี ้ 12 17,500  

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 12.1  150 

วัสดุสิ้นเปลือง 13 8,400  

อาคาร 14 280,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร 14.1  21,000 

อุปกรณ์จัดสวน 15 210,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ 15.1  28,000 

ที่ดิน 16 390,000  

เจ้าหนี้ 21  25,300 

รายได้ค่าเช่าอาคารรับล่วงหน้า 22  30,000 

ทุน-โรส 31  719,450 

รายได้จัดสวน 41  544,500 

เงินเดือน 51 273,000  

ค่าเบี้ยประกัน 52 42,000  

ค่าสาธารณูปโภค 53 56,000  

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 54 14,000  

  1,368,400 1,368,400 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดลูกหนี้ 
2. วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ 650 บาท 

3. คิดค่าเสื่อมราคา อาคาร 5% และอุปกรณ์ 10% ต่อป ี

4. ค่าเช่าอาคารรับล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2557 

5. ค่าเบี้ยประกันเป็นของระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2557 

ให้ท า  
1. ปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป  
2. กระดาษท าการ 10 ช่อง ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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ข้อ 8. “นัดดาคลีนนิ่ง” ท าธุรกิจรับท าความสะอาดบ้าน งบทดลองก่อนปรับปรุง 31 ธันวาคม 
2557 มีดังนี้ 

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี เดบิต เครดิต 

เงินสด 110 45,000  

เงินฝากธนาคาร 111 620,000  

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการท าความสะอาด 120 65,600  

ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 130 44,900  

ค่าเช่าอุปกรณ์จ่ายล่วงหน้า 140 210,000  

รถยนต์ 150 350,000  

เจ้าหนี้การค้า 210  61,000 

ทุน – นางนัดดา 310  378,000 

รายได้จากการท าความสะอาด 410  1,509,000 

ค่าเช่าอาคาร 510 260,000  

เงินเดือน 520 189,000  

ค่าสาธารณูปโภค 530 136,500  

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 540 27,000  

  1,948,000 1,948,000 

ข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
1. เงินเดือนค้างจ่าย 11,500 บาท ยังไม่ได้บันทึกบัญชี 
2. คิดค่าเสื่อมราคารถยนต์ 20 % ต่อป ี

3. รายการค่าเช่าอุปกรณ์จ่ายล่วงหน้าต้องตัดจ าหน่าย 70,000 บาท 

4. ตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการท าความสะอาด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พบว่า
คงเหลือ17,500 บาท 

5. สัญญาประกันภัยที่ท าไว้ หมดอายุไปในปี 2557 จ านวน 25,000 บาท 

6. วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ท าความสะอาดให้ลูกค้าแล้ว แต่ลูกค้ายังไม่จ่ายเงิน 1,000 
บาท 

ให้ท า  
1. ปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป  
2. กระดาษท าการ 10 ช่อง ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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ข้อ 9.  ต่อไปนี้เป็นงบทดลองของกิจการ “นราพรสปากระเป๋า” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที ่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 20,200 -   

วัสดุสิ้นเปลือง 104 9,000 -   

อุปกรณ์ 106 40,000 -   

เจ้าหนี้ 201   20,000 - 

ทุน-นางนราพร 301   51,000 - 

ถอนใช้ส่วนตัว 302 2,000 -   

รายได้ท าความสะอาด 401   1,000 - 

ค่าไฟฟ้า 501 800    

  72,000  72,000  

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. กิจการยังไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้าและยังไม่ได้บันทึกบัญชี จ านวน 500 บาท 

2. ค่าเสื่อมราคา อุปกรณ์ 20 % ต่อปีอุปกรณ์มีมูลค่าคงเหลือ 2,000 บาท 

3. วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่า 2,000 บาท 

ให้ท า 
1. ให้บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป 

2. จัดท ากระดาษท าการ 10   ช่อง ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 



  บทที่ 4 

การจัดท างบการเงนิและการปิดบัญชีส าหรับกิจการให้บริการ 

หลังจากการปรับปรุงรายการและได้จัดท ากระดาษท าการ 10 ช่องแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการ
น าข้อมูลจากกระดาษท าการซึ่งได้แสดงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ มาจัดท า
เป็น งบการเงิน การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและการผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไป ตาม
วงจรบัญชี ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 4.1 วงจรบญัชี ที่เกี่ยวข้องกับการปิดบัญชี

วิเคราะห์รายการค้า 

บันทึกรายการค้าใน
สมุดรายวันท่ัวไป 

ผ่านรายการจากสมุด
รายวันท่ัวไปไปสมุด
แยกประเภทท่ัวไป 

งบทดลอง 

ปรับปรุงรายการใน
สมุดรายวันท่ัวไปและ
ผ่านรายการไปสมุด
แยกประเภทท่ัวไป 

กระกาษท าการ 10 
ช่อง 

งบการเงิน 

ปิดบัญชีในสมุด
รายวันท่ัวไป
และสมุดแยก
ประเภทท่ัวไป 

รายการเปิด
บัญช ี

รายการค้า 
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 งบการเงิน (Financial Statement) 

งบก าไรขาดทุน จะน าเสนอ รายได้และค่าใช้จ่าย เช่น แม่ค้าขายส้มต า รายได้มาจากการต า
ส้มต าขาย ค่าใช้จ่ายเกิดจากการ เช่าพื้นเพื่อที่ขายส้มต า การจ่ายค่าน้ าค่าไฟฟ้า ถ้ารายได้มีจ านวน
เงินสูงกว่าค่าใช้จ่าย ผลการด าเนินงานจะเป็นผลก าไร แต่ถ้าตรงกันข้ามรายได้มีจ านวนเงินน้อยกว่า
ค่าใช้จ่าย ผลการด าเนินงานจะเป็นผลขาดทุน 

งบก าไรขาดทุน หมายถึง การรายงานผลการด าเนินงานของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย รายได้ ค่าใช้จ่ายและเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งต้องสรุปผลที่เกิดขึ้น คือก าไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิกิจการจะจัดท ารายงานในช่วงระยะเวลาเท่าใดก็แล้วแต่ความต้องการทราบข้อมูลของ
กิจการเอง เช่น ทุกๆสามเดือน  ทุกๆหกเดือน หรือทุกๆหนึ่งปี และกิจการมีหน้าที่ต้องน าส่งงบการเงิน
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด 

งบแสดงฐานะการเงิน จะน าเสนอ สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ สินทรัพย์ของแม่ค้า
ขายส้มต า คือ ครก สาก หม้อ โต๊ะ เก้าอ้ี หนี้สินของแม่ค้าขายส้มต า คือ เงินกู้ยืมเพื่อมาลงทุนใน
สินทรัพย์ และส่วนของเจ้าของ คือ เงินทุนส่วนที่เป็นของแม่ค้าส้มต าจริงๆไม่รวมหนี้สิน เป็นต้น 

งบแสดงฐานะการเงิน หมายถึง การรายงานฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง 
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับช่วงเวลาของงบก าไรขาดทุนที่จะรายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ ในการรายงานฐานะทางการเงินนี้จะต้องน าผลก าไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิจากงบก าไรขาดทุนมารายงานด้วย ถ้าหากจ านวนเงินรวมของสินทรัพย์เท่ากับ จ านวนเงิน
รวมของหนี้สินและจ านวนเงินรวมของส่วนของเจ้าของ หมายความว่า กิจการได้พิสูจน์ว่า ผลก าไร
สุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่ได้จากงบก าไรขาดทุน ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่องการน าเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2557) ก าหนดว่า  
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย 

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด 

2. งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของส าหรับงวด 

4. งบกระแสเงินสดส าหรับงวด 

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ ข้อมูลที่ให้
ค าอธิบายอ่ืน 
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ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนดหมายความว่า “หากกิจการได้จัดท างบการเงินทั้งหมดตามที่
มาตรฐานการบัญชีก าหนด จะท าให้กิจการได้ข้อมูลครบถ้วน และเช่นเดียวกันหากผู้ใช้ข้อมูลได้รู้ข้อมูล
ทั้งหมดที่กิจการน าเสนอ จะท าให้ทั้งกิจการและผู้ใช้ข้อมูลได้ประโยชน์มากที่สุดในการน าข้อมูลไปใช้
ในการตัดสินใจ เพราะงบการเงินแต่ละงบจะให้ข้อมูลแตกต่างกันออกไป” ดังนี้ 

1. งบก าไรขาดทุน แสดงผลการด าเนินงานของกิจการ 
2. งบแสดงฐานะการเงิน แสดงฐานะทางการเงินว่ามีการเปลี่ยนแปลงต้ังแต่ต้นงวดมาจนถึง

สิ้นงวดอย่างไรบ้าง 

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของต้ังแต่
ต้นงวดมาจนถึงสิ้นงวดอย่างไรบ้าง 

4. งบกระแสเงินสดส าหรับงวด แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินสดที่เกิดขึ้นในงวดต้ังแต่ต้นงวด
มาจนถึงสิ้นงวดอย่างไรบ้างว่า เงินสดได้มาและใช้ไปอย่างไรและเหลือเท่าใด 

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ การแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับรายการและ
จ านวนเงินที่แสดงในงบการเงิน จะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจข้อมูลที่น าเสนอในงบการเงินมากขึ้น  
เพื่อแสดงรายละเอียดของที่มาของจ านวนเงินและรายการที่ถูกน าเสนอในงบการเงิน เช่น กิจการใช้
วิธีการค านวณค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง กิจการประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจากบัญชีลูกหนี้การค้า 
เป็นต้น 

 ทั้งหมดนี้ เป็นหน้าที่ของกิจการที่ต้องจัดท าเรียกว่า “ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี” ถ้าได้ท างบ
การเงินที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างหลากหลาย จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการเองและต่อบุคคลภายนอกที่
มีความจ าเป็นต้องทราบข้อมูล ในเบ้ืองต้นจะจัดท าเฉพาะ งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับว่ากิจการจัดต้ังในรูปแบบใด เช่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่มี
หน้าที่จัดท างบการเงินตามหน้าที่ของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  
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การจัดท างบก าไรขาดทุน (ที่มา: มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน าเสนอ
งบการเงิน)  แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 หัวงบ ประกอบไปด้วย ชื่อกิจการ ชื่องบ ช่วงเวลาที่จัดท างบการเงิน 

หัวงบก าไรขาดทุน มี 3 บรรทัด ให้เขียนตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยเขียนทีละบรรทัด เริ่ม
จาก  ชื่อกิจการ ชื่อบอกว่าเป็นงบก าไรขาดทุน และรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่กิจการ
ก าหนดต้องระบุระยะเวลายาวนานเท่าใด สิ้นสุดรอบระยะเวลานี้ในวันใด  

ส่วนที่ 2 ตัวงบ ประกอบไปด้วย สกุลเงินที่ใช้ บัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สินและบัญชีส่วนของ
เจ้าของพร้อมกับจ านวนเงิน 

1.1 เขียนสกุลเงินที่ใช้ในการรายงานและจ านวนหลักที่ใช้ในการแสดงจ านวนในงบการเงิน  
ให้เขียนในบรรทัดถัดมาจากหัวงบ 

1.2 ต้องน าเสนอรายได้เป็นอันดับแรก โดยดูข้อมูลจากกระดาษท าการ 10 ช่อง ให้ดูชื่อ 

บัญชีและเลขที่บัญชีในหมวดเลข 4 และน าจ านวนเงินมาจากช่องงบก าไรขาดทุน มาเขียนเรียง 

ตามล าดับ เขียนเพียงชื่อบัญชีทางด้านซ้ายมือและเขียนจ านวนเงินของแต่ละบัญชีไว้ทางด้านขวา  
และรวมจ านวนเงินทั้งหมด คือ “รวมรายได”้ (ในกระดาษท าการรวมไว้แล้ว) 

1.3 ตามด้วยค่าใช้จ่าย โดยดูข้อมูลจากกระดาษท าการ 10 ช่อง ให้ดูชื่อบัญชีและเลขที่ 
บัญชีในหมวดเลข 5 และน าจ านวนเงินมาจากช่องงบก าไรขาดทุน มาเขียนเรียงตามล าดับ เขียนเพียง
ชื่อบัญชีทางด้านซ้ายมือและเขียนจ านวนเงินของแต่ละบัญชีไว้ทางด้านขวา และรวมจ านวนเงิน
ทั้งหมด คือ “รวมค่าใช้จ่าย” (ในกระดาษท าการรวมไว้แล้ว) 

ส่วนที่ 3 ท้ายงบ ประกอบไปด้วย การสรุปว่า รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเป็นก าไรสุทธิหรือ 
รายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย เป็นขาดทุนสุทธิ  

a. น าผลต่างที่ได้ค านวณไว้แล้วในกระดาษท าการ 10 ช่อง ซึ่งอาจเกิดผลก าไรสุทธิ หรือ
ขาดทุนสุทธิ มาเขียน หรืออาจประมวลผลใหม่อีกครั้งโดยเปรียบเทียบรวมรายได้กับ
รวมค่าใช้จ่ายก็ได้ 

b. ขีดเส้นใต้จ านวนเงินที่ได้ประมวลผลแล้วให้เรียบร้อย 
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การจัดท างบแสดงฐานะการเงิน (ที่มา: มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการ
น าเสนองบการเงิน)  แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 หัวงบ ประกอบไปด้วย ชื่อกิจการ ชื่องบ วันที่จัดท างบการเงิน 

หัวงบแสดงฐานะการเงิน มี 3 บรรทัด ให้เขียนตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยเขียนทีละบรรทัด 
เริ่มจาก  ชื่อกิจการ ชื่อบอกว่าเป็นงบแสดงฐานะการเงิน และวันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลานี้ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับงบก าไรขาดทุน 

ส่วนที่ 2 ตัวงบ ประกอบไปด้วย สกุลเงินที่ใช้ บัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
พร้อมกับจ านวนเงิน 

1.1 เขียนสกุลเงินที่ใช้ในการรายงานและจ านวนหลักที่ใช้ในการแสดงจ านวนในงบการเงิน  
ให้เขียนในบรรทัดถัดมาจากหัวงบ 

1.2 ต้องน าเสนอสินทรัพย์เป็นอันดับแรก โดยดูข้อมูลจากกระดาษท าการ 10 ช่อง ให้ดูชื่อ 

บัญชีและเลขที่บัญชีในหมวดเลข 1 และน าจ านวนเงินมาจากช่องงบแสดงฐานะการเงิน มาเขียนเรียง
ตามล าดับ กิจการต้องน าเสนอสินทรัพย์หมุนเวียนและตามด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพื่อแสดง
ตามล าดับสภาพคล่องของสินทรัพย์ ให้รวมจ านวนเงินของสินทรัพย์หมุนเวียน รวมจ านวนเงินของ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและน าทั้งสองประเภทมารวมกันเป็นรวมสินทรัพย์ 

1.3 ตามด้วยหนี้สิน โดยดูข้อมูลจากกระดาษท าการ 10 ช่อง ให้ดูชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีใน 

หมวดเลข 2 และน าจ านวนเงินมาจากช่องงบแสดงฐานะการเงิน มาเขียนเรียงตามล าดับ กิจการต้อง
น าเสนอหนี้สินหมุนเวียนและตามด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียน เพื่อแสดงตามล าดับสภาพคล่องของหนี้สิน 
ให้รวมจ านวนเงินของหนี้สินหมุนเวียน รวมจ านวนเงินของหนี้สินไม่หมุนเวียนและน าทั้งสองประเภท
มารวมกันเป็นรวมหนี้สิน 

1.4 การรายงานรายการส่วนของเจ้าของ โดยดูข้อมูลจากกระดาษท าการ 10 ช่อง 
เช่นเดียวกัน ให้ดูชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีในหมวดเลข 3 และน าจ านวนเงินมาจากช่องงบแสดงฐานะ
การเงิน มาเขียนเรียง เริ่มที่บัญชีทุน ให้น าบัญชีถอนใช้ส่วนตัวมาหักออกเพื่อแสดงจ านวนเงินของ
บัญชีทุนที่เหลือและน าผลการด าเนินงานมาแสดง ถ้าเป็น 

1.4.1 ก าไรสุทธิ ให้น ามาบวกเข้ากับบัญชีทุน 

1.4.2 ขาดทุนสุทธิ ให้น ามาหักออกจากบัญชีทุน 

      และรวมจ านวนเงิน ของ “รวมส่วนของเจ้าของ” 
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ส่วนที่ 3 ท้ายงบ ประกอบไปด้วย การสรุปว่า สินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจะต้องเท่ากับหนี้สินรวมกับ
ส่วนของเจ้าของ 

1.1 น ารวมหนี้สินและรวมส่วนของเจ้าของมารวมกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผลรวมนี้จะต้องมี
จ านวนเงินเท่ากันกับรวมสินทรัพย์ 

1.2 ขีดเส้นใต้จ านวนเงินที่ได้ประมวลผลแล้วให้เรียบร้อย 

ตัวอย่าง 4-1  การแบ่งงบก าไรขาดทุนออกเป็น 3 ส่วน 

 

ทิดบริการนวดแผนไทย 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

 

 หน่วย : บาท 

รายได้ 

    รายได้จากการนวด    26,000 

รวมรายได ้      26,000 

ค่าใช้จ่าย 

    ค่าน้ าค่าไฟฟ้า       3,500 

    ค่าเสื่อมราคา       3,000 

    หนี้สงสัยจะสูญ            20 

    วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (ลูกประคบ+สมุนไพร)  13,000 

รวมค่าใช้จ่าย      19,520 

 

ก าไรสุทธิ        6,480 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 
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ตัวอย่าง 4-2 การแบ่งงบแสดงฐานะการเงินออกเป็น 3 ส่วน 

ทิดบริการนวดแผนไทย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันท่ี 31 มีนาคม 2557 

    หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

   เงินสด        47,700 

   ลูกหนี้     2,000 

   หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ                     20      1,980 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน       49,680 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

อุปกรณ์เครื่องใช้               60,000 

   หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม   3,000   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      57,000 

 

รวมสินทรัพย์                  106,680 

 

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
หน้ีสินหมุนเวียน 

เจ้าหน้ี       60,700 

รวมหน้ีสิน                    60,700 

ส่วนของเจ้าของ 

   ทุน-นายทิด      44,500 

   หัก ถอนใช้ส่วนตัว        5,000 

          36,500 

   บวก  ก าไรสุทธิ        6,480 

รวมส่วนของเจ้าของ      45,980 

 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ                  106,680

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 2 



205 

 

ตัวอย่าง 4-3 ต่อไปนี้เป็นกระดาษท าการของกิจการ “ทิดบริการนวดแผนไทย” จากบทที่ 3 ตัวอย่าง 3-14  หน้า 180 กรณีก าไรสุทธิ ให้น าข้อมูล
มาจัดท า 

1. งบก าไรขาดทุน ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

2. งบแสดงฐานะการเงินวันที่ 31 มีนาคม 2557 

ทิดบริการนวดแผนไทย 

กระดาษท าการ 
ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 47,700     47,700    47,700  

ลูกหนี้ 102 2,000     2,000    2,000  

วัสดุสิ้นเปลือง 103 13,000   13,000 0    0  

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 60,000     60,000    60,000   

เจ้าหนี้ 201   60,700    60,700    60,700 

ทุน-นายทิด 301   44,500    44,500  

 

 44,500 

ถอนใช้ส่วนตัว 302 5,000   

 

 5,000   

  

5,000   
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ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

รายได้จากการนวด 401   26,000 

 

  26,000  26,000 

  ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 501 3,500   

  

3,500  3,500  

     131,200 131,200 

        ค่าเสื่อมราคา 502     3,000 

 

3,000 

 

3,000 

   ค่าเสื่อมราคาสะสม 104.1     

 

3,000 

 

3,000 

   

3,000 

หนี้สงสัยจะสูญ 503     20  20  20 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ 

103.1      20  20 

   

20 

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 504     13,000  13,000  13,000 

       16,020 16,020 134,220 134,220 19,520 26,000 114,700 108,220 

ก าไรสุทธิ          6,480 

  

6,480 

           26,000 26,000 114,700 114,700 

 

2
0

6
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ทิดบริการนวดแผนไทย 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

   หน่วย : บาท 

รายได้ : 

  รายได้จากการนวด      26,000 

รวมรายได ้        26,000 

ค่าใช้จ่าย : 

  ค่าน้ าค่าไฟฟ้า         3,500 

  ค่าเสื่อมราคา         3,000 

  หนี้สงสัยจะสูญ               20 

  วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (ลูกประคบ+สมุนไพร)    13,000 

รวมค่าใช้จ่าย        19,520 

ก าไรสุทธิ          6,480 
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ทิดบริการนวดแผนไทย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 มีนาคม 2557 

            หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

  เงินสด         47,700 

  ลูกหนี ้         2,000 

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ           20     1,980 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                   49,680 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :   

อุปกรณ์เครื่องใช้     60,000 

  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม      3,000              57,000  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       57,000 

รวมสินทรัพย ์                  106,680 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

หนี้สินหมุนเวียน : 

เจ้าหนี ้         60,700 

รวมหนี้สิน                    60,700 

ส่วนของเจ้าของ : 
  ทุน-นายทิด        44,500 

  หัก ถอนใช้ส่วนตัว         5,000 

           36,500 

  บวก  ก าไรสุทธิ                     6,480 

รวมส่วนของเจ้าของ        45,980 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                            106,680 
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ตัวอย่าง 4-4 ต่อไปนี้เป็นกระดาษท าการของกิจการ “ทิดบริการนวดแผนไทย” จากบทที่ 3 ตัวอย่าง 
3-14  หน้า 190 กรณีขาดทุนสุทธิ ให้น าข้อมูลมาจัดท า 

1. งบก าไรขาดทุน ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

2. งบแสดงฐานะการเงินวันที่ 31 มีนาคม 2557 
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ทิดบริการนวดแผนไทย 

กระดาษท าการ 
ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 97,700     97,700    97,700  

ลูกหนี้ 102 2,000     2,000    2,000  

วัสดุสิ้นเปลือง 103 13,000   10,000 3,000    3,000  

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 60,000     60,000     60,000   

เจ้าหนี้ 201   60,700    60,700    60,700 

เงินกู ้ 202  50,000    50,000    50,000 

ทุน-นายทิด 301   44,500    44,500  

 

 44,500 

ถอนใช้ส่วนตัว 302 5,000   

 

 5,000   

  

5,000   

รายได้จากการนวด 401   26,000 

 

  26,000  26,000 

  ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 501 3,500   

  

3,500  3,500  

     181,200 181,200 

        

 

2
1

0
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ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

ค่าเสื่อมราคา 502     3,000 

 

3,000 

 

3,000 

   ค่าเสื่อมราคาสะสม 104.1     

 

3,000 

 

3,000 

   

3,000 

หนี้สงสัยจะสูญ 503     20  20  20 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 103.1      20  20 

   

20 

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 504     10,000  10,000  10,000 

   ค่าโฆษณา 505   12,250  12,250  12,250 

   ค่าโฆษณาค้างจ่าย 202    12,250  12,250  

  

12,250 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ 106   500  500   

 

500 

 รายได้ค่าเช่า 402    500  500  500 

  ดอกเบี้ยจ่าย 506   750  750  750 

   ดอกเบี้ยค้างจ่าย 203    750  750  

  

750 

    26,520 26,520 197,720 197,720 29,520 26,500 168,200 171,220 

ขาดทุนสุทธิ          

 

3,020 3,020 

            29,520 29,520 171,220 171,220 
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ทิดบริการนวดแผนไทย 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

   หน่วย : บาท 

รายได้ : 

  รายได้จากการนวด      26,000 

  รายได้ค่าเช่า            500 

รวมรายได ้        26,500 

ค่าใช้จ่าย : 

  ค่าน้ าค่าไฟฟ้า         3,500 

  ค่าเสื่อมราคา         3,000 

  หนี้สงสัยจะสูญ              20 

  วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (ลูกประคบ+สมุนไพร)    10,000 

  ดอกเบี้ยจ่าย            750 

  ค่าโฆษณา       12,250 

รวมค่าใช้จ่าย        29,520 

ขาดทุนสุทธิ          3,020 
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ทิดบริการนวดแผนไทย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 มีนาคม 2557 

    หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

  เงินสด          97,700 

  ลูกหนี้        2,000 

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          20                 1,980 

  วัสดุสิ้นเปลือง           3,000 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ             500 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                  103,180 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :   

อุปกรณ์เครื่องใช้     60,000 

  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม      3,000   57,000 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       57,000 

รวมสินทรัพย์                  160,180 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

หนี้สินหมุนเวียน : 

เจ้าหนี้         60,700 

ค่าโฆษณาค้างจ่าย       12,250 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย                 750 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน        73,700 

หนี้สินไม่หมุนเวียน : 

  เงินกู้         50,000 

รวมหนี้สิน                  123,700 
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ส่วนของเจ้าของ : 
  ทุน-นายทิด       44,500 

  หัก ถอนใช้ส่วนตัว        5,000 

          39,500 

  หัก  ขาดทุนสุทธิ                    3,020 

รวมส่วนของเจ้าของ       36,480 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ               160,180 
 

การปิดบัญชสี าหรับกิจการให้บริการ  

เจ้าของกิจการจะต้องก าหนดว่า ช่วงเวลานานเท่าใดที่เจ้าของกิจการต้องการทราบข้อมูลที่
เกิดขึ้น เพื่อจะได้สรุปผลจากการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ กิจการจะน าข้อมูลที่เกิดขึ้น
เฉพาะในช่วงเวลานี้มาสรุปว่า ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไรและมีฐานะการเงินเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่ง
การสรุปนี้ หมายถึง “การปิดบัญชี” ซึ่งการปิดบัญชีจะจัดท าหลังจากได้ปรับปรุงรายการทางบัญชี 
จัดท ากระดาษท าการ 10 ช่อง และจัดท างบการเงินแล้ว ขั้นตอนต่อมากิจการต้องปิดบัญชีในสมุด
บัญชี หมายถึง การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการปิดบัญชีนั้นไปสมุดแยกประ เภท
ทั่วไป จะต้องจัดท าให้เสร็จสิ้นภายในวันสิ้นงวดของกิจการเพื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ต่อไป 

หลักการปิดบัญชี 

 อรุณี อย่างธารา และคณะ, (2557: 5-42) ให้ความเห็นว่า หลังจากปิดบัญชีแล้วบัญชีที่ไม่ถูก
ปิดซึ่งยังมียอดคงเหลืออยู่ คือบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและบัญชีส่วนของเจ้าของ ซึ่งคือบัญชีที่อยู่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ให้หายอดคงเหลือยกไปและยอดคงเหลือยกมาในบัญชีเหล่านี้เพื่อน าไปเป็นยอด
คงเหลือต้นงวดบัญชีใหม่ บัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและบัญชีส่วนของเจ้าของ เรียกว่า บัญชีถาวรหรือ
บัญชีแท้ (Permanent or Real Accounts)  

จากความเห็นข้างต้นและความหมายของรายได้และค่าใช้จ่ายจากบทที่ 3 จะเห็นว่า รายได้ 

และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นเฉพาะของช่วงเวลาหนึ่ง รายได้เมื่อกิจการได้ให้บริการแล้ว หรือได้ให้
ประโยชน์แล้ว ค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับประโยชน์แล้ว จะเกิดขึ้นแล้วจบลงในช่วงเวลานั้น เมื่อหมด
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งวดนั้นแล้ว ก็จะมีรายได้และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาใหม่ในงวดต่อไป มีความหมายเป็นบัญชีชั่วคราว จะ
ไม่มีความต่อเนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับหรือจากบริการที่ได้ให้  

และจากความหมายของการปิดบัญชีข้างต้นจะเห็นว่าในแต่ละช่วงเวลากิจการต้องสรุปว่า 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเป็นจ านวนเงินเท่าใด เพื่อจะได้เปรียบเทียบว่าเกิดผลเป็น
อย่างไร เป็นความหมายของการปิดบัญชี ส่วนบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ มีความ
ต่อเนื่องจากงวดน้ีไปงวดใหม่ ต้องหายอดคงเหลือส าหรับงวดนี้ เพื่อเริ่มต้นงวดใหม่ต่อไป 

การปิดบัญชี คือ “การสรุปบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย ให้จบสิ้นในงวดนี้ และต้องสรุป
ออกมาว่าเป็นผลก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ เพียงแค่สรุปข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เพื่อเริ่มงวดใหม่
ต่อไป ส่วนบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ การปิดบัญชีคือ การหายอดคงเหลือเพื่อน าไป
ด าเนินงานต่อในงวดใหม่” การปิดบัญชีไม่ใช่ปิดกิจการ ท าได้โดยบันทึกบัญชีรายการที่ต้องปิดบัญชี 
ดังนี้ 

1. บัญชีที่ได้บันทึกไว้แล้วด้านเดบิต การปิดบัญชีคือ บันทึกบัญชีรายการนั้นด้านเครดิต 

2. บัญชีที่ได้บันทึกไว้แล้วด้านเครดิต การปิดบัญชีคือ บันทึกบัญชีรายการนั้นด้านเดบิต 

ขั้นตอนการปิดบัญชี (ที่มา: สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2552: 173) 

1. บันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

2. ผ่านรายการปิดบัญชี จากสมุดรายวันทั่วไปไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

3. ปิดบัญชีต่างๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยหายอดคงเหลือยกไปและยกมา 

4. การจัดท างบทดลองหลังปิดบัญชี เพื่อเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของการปิดบัญชี 
 

การปิดบัญชีกิจการเจ้าของคนเดียวกรณีกิจการให้บริการ 

1.  การบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 

กิจการต้องเปิดบัญชีใหม่ขึ้นมาในวันสิ้นงวดนี้ คือ “บัญชีก าไรขาดทุน” เพื่อเป็นตัวกลางที่
จะปิดบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายมาที่บัญชีก าไรขาดทุนนี้ และเมื่อทั้งสองบัญชีถูกปิดมารวมกันที่
บัญชีก าไรขาดทุนจะท าให้มองเห็นบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนว่าเกิดผลก าไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิด้วยจ านวนเท่าใดและบัญชีก าไรขาดทุนจะถูกปิดในวันสิ้นงวดด้วยเช่นกัน ดังนี้ 
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1.1 ปิดบัญชีรายได้ คือหมวดที่ 4 หลังจากจัดท ากระดาษท าการ 10 ช่องแล้ว กิจการจะ
ทราบว่า มีบัญชีรายได้จ านวนเท่าใด ดูได้จากช่องงบก าไรขาดทุนของกระดาษท าการ กิจการจะต้อง
ปิดให้หมดทุกรายการเข้าบัญชีก าไรขาดทุน ดังนี้ 

เดบิต  รายได้ (ทุกรายการ) xx 

   เครดิต ก าไรขาดทุน  xx 

ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

1.2 ปิดบัญชีค่าใช้จ่าย  คือหมวดท่ี 5 หลังจากจัดท ากระดาษท าการ 10 ช่องแล้ว กิจการ
จะทราบว่า มีบัญชีค่าใช้จ่ายจ านวนเท่าใด ดูได้จากช่องงบก าไรขาดทุนของกระดาษท าการ กิจการ
จะต้องปิดให้หมดทุกรายการเข้าบัญชีก าไรขาดทุน ดังนี้ 

เดบิต  ก าไรขาดทุน  xx 

    เครดิต ค่าใช้จ่าย (ทกุรายการ) xx 

ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

1.1 ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน  ตามผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
1.1.1 ก าไรสุทธิ   

เดบิต  ก าไรขาดทุน  xx 

  เครดิต  ทุน    xx 

   ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน 

1.1.2 ขาดทุนสุทธิ  
เดบิต  ทุน   xx 

  เครดิต  ก าไรขาดทุน  xx 

ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน 

1.2 ปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัว  เข้าบัญชีทุน  โดย 

เดบิต  ทุน   xx 

เครดิต  ถอนใช้ส่วนตัว  xx 

   ปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัว  เข้าบัญชีทุน  
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2.  การผ่านรายการปิดบัญชี จากสมุดรายวันท่ัวไปไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

เมื่อบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปแล้วท้ังหมดตามขั้นตอนที่ 1 ถือว่าเสร็จสิ้น
การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ขั้นตอนต่อไปก็คือ การผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภททั่วไป
เฉพาะรายการปิดบัญชีเท่านั้น จัดท าตามปกติ เช่นเดียวกับ บทท่ี 2 ที่ได้อธิบายไว้ 

3. การปิดบัญชีต่างๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป และการหายอดคงเหลือยกไป
ยกมา 

การปิดบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป จะต้องปิดทุกบัญชีต้ังแต่หมวดที่ 1 ถึงหมวด
ที่ 5 จนครบ โดยค านวณว่าแต่ละบัญชีมียอดคงเหลือหรือไม่ ถ้ามียอดคงเหลือจะต้องยกไปในงวด
บัญชีใหม่ต่อไป หรือถ้าไม่มียอดคงเหลือจะต้องปิดให้หมด ยอดคงเหลือเรียกว่า “ยอดยกไป” ยอด
คงเหลือที่ยกมาส าหรับงวดบัญชีใหม่ เรียกว่า “ยอดยกมา” 
วิธีการปิดบัญชีในสมุดแยกประเภทท่ัวไป ก่อนจะมาถึงขั้นตอนนี้ กิจการได้จัดท างบทดลองซึ่งเป็น
งบทดลองก่อนปรับปรุง กิจการได้หายอดคงเหลือด้วยดินสอไว้แล้ว วิธีการมีดังนี้ 

3.1 รวมจ านวนเงินในแต่ละด้านทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิตลงมาในแนวด่ิง จากนั้น
ค านวณหาผลต่างระหว่างจ านวนเงินทั้งสองด้าน ให้เขียนผลต่างไว้ด้านที่มีจ านวนเงินรวมน้อย แล้ว
รวมจ านวนเงินในแต่ละด้านใหม่อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้จ านวนเงินทั้งสองด้านจะต้องเท่ากัน ขีดเส้นใต้ด้วย
เส้นคู่ของจ านวนเงินที่เท่ากัน และต้องเขียนในบรรทัดที่ตรงกัน 

3.2 ในบรรทัดที่เขียนผลต่างไว้ด้านที่มีจ านวนเงินรวมน้อย ในช่องวันที่ให้ระบุวันเดือนปี 
เป็นวันสิ้นงวด ซึ่งก็คือวันปิดบัญชี (หรือถ้าเขียนอยู่แล้วก็ไม่ต้องเขียนวันที่ซ้ า) ในช่องรายการ เขียนค า
ว่า “ยอดยกไป”และในช่องเลขที่บัญชี ใส่เครื่องหมาย  

3.3 หากบัญชีใดไม่มียอดคงเหลือ หมายความว่าไม่มี “ยอดยกไป” เนื่องจาก ด้านเดบิต
รวมและด้านเครดิตรวม มีจ านวนเงินเท่ากัน 
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ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
                     บัญชี  ลูกหนี้การค้า            เลขที่บัญชี    104 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 

   2 

ทุน 

รายได้ 

รว.1 

รว.1 

3,000 

10,000 

 

-

- 

มี.ค.   1 

 

เงินสด 

 

รว.4 9,000 

 

- 

 

          บัญชี  ลูกหนี้การค้า             เลขที่บัญชี    104 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 

2 

ทุน 

รายได้ 

รว.1 

รว.1 

3,000 

10,000 

13,000 

 

-

-

- 

มี.ค.      1 
 31 

 

เงินสด 

ยอดยกไป 

 

รว.4 

 

 

9,000 

4,000 

13,000 

 

-

-

- 

 

4.  การจัดท างบทดลองหลังการปิดบัญชี  

การท างบทดลองหลังปิดบัญชี เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุด
รายวันทั่วไปและการผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปหลังจากปิดบัญชีแล้ว จะจัดท าโดยน ายอด
คงเหลือของบัญชีที่มี “ยอดยกไป” เท่านั้น ให้เขียนชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีและเขียนจ านวนเงินตาม
ยอดยกไปที่มีอยู่ลงในแบบฟอร์มงบทดลองตามปกติ ซึ่งจะมีเพียงบัญชีหมวดสินทรัพย์ บัญชีหมวด
หนี้สิน และบัญชีหมวดส่วนของเจ้าของเฉพาะบัญชีทุนเท่านั้น เพราะบัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่ายและ
บัญชีถอนใช้ส่วนตัวจะถูกปิดเข้าบัญชีทุนหมดแล้วนั่นเอง ต้องระวังว่า การจัดท างบทดลองหลังปิด
บัญชี คือการน ายอดคงเหลือของแต่ละบัญชีมาจัดท า ซึ่งบัญชีแยกประเภททั่วไปในแต่ละบัญชีจะมี
ยอดคงเหลือคือยอดยกไป จะต้องน ายอดยกไปมาจัดท างบทดลองในด้านตรงกันข้าม ดังตัวอย่าง 

 

4,000 
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บัญชี  ลูกหนี้การค้า            เลขที่บัญชี    104 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 

    2 

ทุน 

รายได้ 

รว.1
รว.1 

3,000 

10,000 

13,000 

 

-

-

- 

มี.ค.   1 

 31 

 

เงินสด 

ยอดยกไป 

 

รว.4 

 

 

9,000 

4,000 

13,000 

 

-

-

- 

 

ชื่อกิจการ 
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) 

วันที่ 31 มีนาคม 2557 (วันสิ้นงวด) 
ชื่อบัญชี เลขที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 xx -   

ลูกหนี ้ 102 4,000 -   

 

จากตัวอย่างข้างต้น บัญชีลูกหนี้การค้า มียอดยกไป 4,000 บาท ด้านเครดิต หมายความว่า 
บัญชีลูกหนี้การค้ามีจ านวนเงินที่กิจการยังไม่ได้รับช าระจ านวน 4,000 บาท ในวันสิ้นงวด เรียกว่า 
ยอดยกไป ดังนั้น เมื่อหมดงวดนี้ กิจการต้องด าเนินงานต่อไปในงวดใหม่ จ านวนเงิน 4,000 บาท ต้อง
น าไปด าเนินงานต่อด้วยจึงเรียกว่ายอดยกมา อยู่ด้านเดบิต เพราะบัญชีลูกหนี้การค้าเป็นสินทรัพย์ของ
กิจการ ทุกบัญชีจะปฏิบัติเช่นนี้ ตามลักษะของรายการบัญชีนั้นๆ หมายความว่า หาก “ยอดยกไป” อยู่
ด้านเดบิต “ยอดยกมา” จะอยู่ด้านเครดิต แต่ถ้ายอดยกไป” อยู่ด้านเครดิต “ยอดยกมา” จะอยู่ด้าน 

เดบิต  

เมื่อกิจการจัดท าขั้นตอนจนครบทุกขั้นตอนของการปิดบัญชีแล้ว เป็นอันว่าสรุปข้อมูลของ
ช่วงเวลานี้ และต้องเริ่มต้นในช่วงเวลาใหม่ต่อเนื่องไปอย่างนี้ หมายความว่า กิจการต้องเริ่มต้นงวด
บัญชีใหม่ กิจการควรบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีชุดใหม่เพื่อความสะดวก  
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การบันทึกรายการเปิดบัญชีเพื่อเริ่มงวดเวลาใหม ่

 ในวันเริ่มงวดใหม่ บัญชีที่มียอดคงเหลือจากงวดที่แล้วจะเรียกว่า “ยอดยกไป” พอเริ่มต้นงวด
ใหม่ ยอดยกไปจะถูกน ามาด าเนินงานต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทุนใหม่อีกและเรียกว่า “ยอดยกมา” ซึ่งจะ
อยู่ด้านตรงข้ามกับ “ยอดยกไป” กิจการต้องบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปทุกรายการที่มี “ยอดยก
ไป” และผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไป จากนั้นกิจการจะด าเนินการตามปกติต่อไปได้ ดังนี้ 

1. น าบัญชีที่มียอดยกไป มาบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไปในงวดใหม่ โดยปกติแล้วสินทรัพย์
จะบันทึกบัญชีด้านเดบิต หนี้สินและทุนจะถูกบันทึกบัญชีด้านเครดิต และอธิบายรายการว่า “ยอดยก
มา” 

2. ในการบันทึกบัญชีนี้ จะมีบัญชีสินทรัพย์ที่มียอดด้านเครดิต ได้แก่ บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญและบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม ให้บันทึกบัญชีด้านเครดิตตามปกติ 

3. ผ่านรายการเปิดบัญชีไปสมุดแยกประเภททั่วไป โดยในช่องรายการทุกบัญชีจะต้องใช้ค า
ว่า “ยอดยกมา” 

4. ในช่อง “หน้าบัญชี” จะใส่เครื่องหมาย  แทนการเขียน รว. 1 ดังนี้ 
 

บัญชี  ลูกหนี้การค้า           เลขที่บัญชี    104 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 

            2 

ทุน 

รายได้ 

รว.1 

รว.1 

3,000 

10,000 

13,000 

 

-

-

- 

มี.ค.   1 

 31 

 

เงินสด 

ยอดยกไป 

 

รว.4 

 

 

9,000 

4,000 

13,000 

 

-

-

- 
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หากใช้สมุดบัญชีเล่มเก่า 

บัญชี  ลูกหนี้การค้า             เลขที่บัญชี    104 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 

            2 

 

เม.ย.   1 

 

ทุน 

รายได้ 

 

ยอดยกมา 

รว.1 

รว.1 

 

 

3,000 

10,000 

13,000 

4,000 

-

-

-

- 

มี.ค.   1 

 31 

 

เงินสด 

ยอดยกไป 

 

รว.4 

 

 

9,000 

4,000 

13,000 

 

-

-

- 

 

หากใช้สมุดบัญชีเล่มใหม่ 

บัญชี  ลูกหนี้การค้า            เลขที่บัญชี    104 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

เม.ย.   1 ยอดยกมา 

 

 

 

4,000 

 

-      

 

ตัวอย่าง 4-5 จากกระดาษท าการของตัวอย่าง 3-14 บทท่ี 3 หน้า 181 กรณีก าไรสุทธิ ให้จัดท า ดังนี้ 

1. ปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการปิดบัญชีไปสมุดแยกประเภททั่วไป 

2. จัดท างบทดลองหลังปิดบัญชี  
3. บันทึกการเปิดรายการใหม่ในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไป 
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ทิดบริการนวดแผนไทย 

กระดาษท าการ 
ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 47,700     47,700    47,700  

ลูกหนี้ 102 2,000     2,000    2,000  

วัสดุสิ้นเปลือง 103 13,000   13,000 0    0  

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 60,000     60,000     60,000   

เจ้าหนี้ 201   60,700    60,700    60,700 

ทุน-นายทิด 301   44,500    44,500  

 

 44,500 

ถอนใช้ส่วนตัว 302 5,000   

 

 5,000   

  

5,000   

รายได้จากการนวด 401   26,000 

 

  26,000  26,000 

  ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 501 3,500   

  

3,500  3,500  

    

 

131,200 131,200 
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ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

ค่าเสื่อมราคา 502     3,000 

 

3,000 

 

3,000 

   ค่าเสื่อมราคาสะสม 104.1      3,000  3,000    3,000 

หนี้สงสัยจะสูญ 503     20  20  20 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 103.1      20  20 

   

20 

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 504     13,000  13,000  13,000 

       16,020 16,020 134,220 134,220 19,520 26,000 114,700 108,220 

ก าไรสุทธิ          6,480 

  

6,480 

           26,000 26,000 114,700 114,700 
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1. การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

สมุดรายวันทั่วไป             หน้า   4   

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ีค.  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้จากการนวด 

           ก าไรขาดทุน 

ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

ก าไรขาดทุน 

          ค่าน้ าค่าไฟฟ้า           
          วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 

          ค่าเสื่อมราคา 

          หนี้สงสัยจะสูญ 

ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

ก าไรขาดทุน  
            ทุน-นายทิด 

ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน 

ทุน-นายทิด 

            ถอนใช้ส่วนตัว 

ปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเข้าบัญชีทุน 

401 

303 

 

303 

501 

504 

502 

503 

 

303 

301 

 

301 

302 

 

26,000 

 

 

19,520 

 

 

 

 

 

6,480 

 

 

5,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

26,000 

 

 

3,500 

13,000 

3,000 

20 

 

 

6,480 

 

 

5,000 

 

 

- 

 

 

-

-

-

- 

 

 

- 

 

 

- 
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การปิดบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

บัญชี  เงินสด                                        เลขที่บัญชี  101 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 
25 

 

ก.พ. 28 

 

มี.ค. 25 

 

ยอดยกมา 

ราย ไ ด้จาก
การนวด 

ราย ไ ด้จาก
การนวด 

ราย ไ ด้จาก
การนวด 

 

 

รว.1 

 

รว.2 

 

รว.2 

 

 

46,200 

8,000 

 

8,000 

 

8,000 

 

70, 200 

- 

- 

 

- 

 

- 

ม.ค.    2 

30 

ก.พ. 28 

มี.ค.   5 

30 

31 

 

วัสดุสิ้นเปลือง 
เจ้าหนี้ 
ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 

ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 

ถอนใช้ส่วนตัว 

ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 

ยอดยกไป 

 

รว.1 

รว.2 

รว.2 

รว.2 

รว.2 

รว.2 

 

10,000 

4,000 

1,000 

1,200 

5,000 

1,300 

47,700 

70,200 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

 

        บัญชี  ลูกหนี ้    เลขที่บัญชี 102 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.  25 รายได้จาก
การนวด 

 

รว.1 2,000 

 

2,000 

- 

 

- 

ธ.ค.   31 ยอดยกไป 

 

 2,000 

 

2,000 

- 

 

- 
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บัญชี  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ           เลขที่บัญชี  103.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค.    31 ยอดยกไป 

 

 20 

20 

-

- 

มี.ค. 31 
 

หนี้สงสัยจะสูญ 

 

รว.3 20 

20 

- 

- 

 

บัญชี  วัสดุสิ้นเปลือง             เลขที่บัญชี    103 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.       1 

         2 

ยอดยกมา 

เงินสด 

 

รว.1 

3,000 

10,000 

13,000 

-

-

- 

มี.ค. 31 
 

วัสดุสิ้นเปลือง
ใช้ไป 

รว.3 13,000 

 

13,000 

- 

 

- 

 

บัญชี อุปกรณ์เครื่องใช้                           เลขที่บัญชี  104 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.   1 

  2 

ยอดยกมา 

เจ้าหนี้ 
 

รว.1 

5,300 

54,700 

60,000 

- 

- 

- 

มี.ค.  31 ยอดยกไป  60,000 

 

60,000 

- 

 

- 
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บัญชี  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์           เลขที่บัญชี  104.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 ยอดยกไป 

 

 3,000 

 

3,000 

- 

 

- 

มี.ค.  31 

 

ค่าเสื่อม
ราคา-อุปกรณ์ 
 

รว.3 3,000 

 

3,000 

- 

 

- 

 

     บัญชี  เจ้าหนี้การค้า                   เลขที่บัญชี  201 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.   10

มี.ค.   31 
 

เงินสด 

ยอดยกไป 

 

ร.ว. 1 

 

 

4,000 

54,700 

60,700 

-

- 

- 

ม.ค.        1 ยอดยกมา 

อุปกรณ์ 
 

รว.1 

 

10,000 

54,700 

60,700 

-

- 

- 

 

บัญชีทุน-นายทิด                เลขที่บัญชี  301 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค.   31 

 

ถอนใช้ส่วนตัว 

ยอดยกไป 

 

รว.3 

 

5,000 

45,980 

 

50,980 

-

- 

 

- 

มี.ค.      1 
31 

ยอดยกมา 

ก าไรขาดทุน 

รว.1 

รว.4 

44,500 

6,480 

 

50,980 

- 

- 

 

- 
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บัญชีถอนใช้ส่วนตัว                         เลขที่บัญชี  302 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค.     5 

 

เงินสด 

 

รว.2 

 

5,000 

 

5,000 

- 

 

- 

มี.ค.   31 ทุน – นายทิด 

 

รว.4 5,000 

 

5,000 

- 

 

- 

 

     บัญชีก าไรขาดทุน            เลขที่บัญชี  303 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค.   31 ค่าไฟฟ้า 

วัสดุสิ้นเปลือง
ใช้ไป 

ค่าเสื่อมราคา 

หนี้สงสัยจะสูญ 

ทุน – นายทิด 

รว.4 

รว.4 

 

รว.4 

รว.4 

รว.4 

3,500 

13,000 

 

3,000 

20 

6,480 

26,000 

-

- 

 

-

- 

- 

- 

มี.ค.   31 รายได้จาก
การนวด 

 

รว.4 

 

26,000 

 

 

 

 

 

26,000 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

บัญชี  รายได้จากการนวด                     เลขที่บัญชี  401 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค.   31 ก าไรขาดทุน 

 

รว.4 26,000 

 

 

 

26,000 

- 

 

 

 

- 

ม.ค.    25 

 

ก.พ.    25 

มี.ค.    25 

 

เงินสด 

ลูกหนี้ 
เงินสด 

เงินสด 

รว.1 

รว.1 

รว.2 

รว.2 

8,000 

2,000 

8,000 

8,000 

26,000 

-

-

-

-

- 
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     บัญชี  ค่าน้ าค่าไฟ                เลขที่บัญชี 501 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.   30 

ก.พ.   28 

มี.ค.   30 

เงินสด 

เงินสด 

เงินสด 

 

รว.1 

รว.2 

รว.2 

1,000 

1,200 

1,300 

 

3,500 

- 

- 

- 

 

- 

มี.ค.    31 ก าไรขาดทุน 

 

รว.4 3,500 

 

 

 

3,500 

- 

 

 

 

- 

 

บัญชี  ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์    เลขที่บัญชี  502 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 
 

ค่าเสื่อมราคา
สะสม-อุปกรณ์ 

รว.3 3,000 

 

3,000 

- 

 

- 

มี.ค.   31 ก าไรขาดทุน 

 

รว.4 3,000 

 

3,000 

- 

 

- 

 

บัญชี  หนี้สงสัยจะสูญ    เลขที่บัญชี  503 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค.   31 
 

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 

 

รว.3 20 

 

20 

- 

 

- 

มี.ค.   31 ก าไรขาดทุน 

 

รว.4 20 

 

20 

- 

 

- 
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บัญชี  วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป   เลขที่บัญชี  504 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค.   31 
 

วัสดุสิ้นเปลือง 

 

รว.3 13,000 

 

13,000 

- 

 

- 

มี.ค.   31 ก าไรขาดทุน 

 

รว.4 13,000 

 

13,000 

- 

 

- 

2. จัดท างบทดลองหลังปิดบัญชี  
 

ทิดบริการนวดแผนไทย 

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) 
วันที่ 31 มีนาคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 47,700 -   

ลูกหนี ้ 102 2,000 -   

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 103.1   20 - 

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 60,000 -   

ค่าเสื่อมราคาสะสม 104.1   3,000 - 

เจ้าหนี้ 201   60,700 - 

ทุน-นายทิด 301   45,980 - 

รวม  109,700 - 109,700 - 
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3. การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปส าหรับงวดใหม่ 

สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า    1   
พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เม.ย.  1 

 

 

 

 

 

 

 

เงินสด 

ลูกหนี ้
อุปกรณ์เครื่องใช้ 
               ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

               ค่าเสื่อมราคาสะสม 

               เจ้าหนี้ 
              ทุน-นายทิด 

ยอดยกมา 

101 

102 

104 

102.1 

104.1 

201 

301 

 

47,700 

2,000 

60,000 

 

 

 

-

-

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

3,000 

60,700 

45,980 

 

 

 

-

-

-

- 

 

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปส าหรับงวดใหม่ 

       บัญชี  เงินสด                        เลขที่บัญชี  101 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

เม.ย.  1 

 

ยอดยกมา 

 

 

 

47,700 

 

- 

 

     

 

 

บัญชี  ลูกหนี ้    เลขที่บัญชี   102 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

เม.ย.  1 

 

ยอดยกมา 

 

 2,000 

 

-      
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บัญชี  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ           เลขที่บัญชี  103.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     เม.ย.  1 

 

ยอดยกมา 

 

 20 

 

- 

 

 

บัญชี อุปกรณ์เครื่องใช้                             เลขที่บัญชี  104 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

เม.ย.  1 

 

ยอดยกมา 

 

 60,000 

 

- 

 

     

บัญชี  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์           เลขที่บัญชี  104.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     เม.ย.  1 

 

ยอดยกมา 

 

 3,000 

 

- 

 

 

บัญชี  เจ้าหนี้การค้า                                เลขที่บัญชี  201 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     เม.ย.  1 

 

ยอดยกมา  60,700 

 

- 

 

บัญชีทุน-นายทิด           เลขที่บัญชี  301 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

    - เม.ย. 1 

 

ยอดยกมา 

 

 45,980 

 

- 
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ตัวอย่าง 4-6 จากกระดาษท าการของตัวอย่าง 3-15 บทที่ 3 หน้า 190 กรณีขาดทุนสุทธิ ให้จัดท า 
ดังนี้  

1. ปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

2. ผ่านรายการปิดบัญชีไปสมุดแยกประเภททั่วไป 

3. จัดท างบทดลองหลังปิดบัญชี 
4.  การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ส าหรับงวดใหม่ 
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ทิดบริการนวดแผนไทย 

กระดาษท าการ 
ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 97,700   
  

97,700 
   

97,700 
 

ลูกหนี ้ 102 2,000   
  

2,000 
   

2,000 
 

วัสดุสิ้นเปลือง 103 13,000 
  

10,000 3,000 
   

3,000 
 

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 60,000   
  

60,000  
   

60,000  
 

เจ้าหนี้ 201   60,700 
   

60,700 
   

60,700 

เงินกู ้ 202 
 

50,000 
   

50,000 
   

50,000 

ทุน-นายทิด 301   44,500 
   

44,500 
   

44,500 

ถอนใช้ส่วนตัว 302 5,000   
  

5,000   
  

5,000   

รายได้จากการนวด 401   26,000 
   

26,000 
 

26,000 
  

ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 501 3,500   
  

3,500 
 

3,500 
   

   181,200 181,200 
        

 

2
3

4
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ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

ค่าเสื่อมราคา 502     3,000  3,000  3,000    

ค่าเสื่อมราคาสะสม 104.1     
 

3,000 
 

3,000 
   

3,000 

หนี้สงสัยจะสูญ 503     20 
 

20 
 

20 
   

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 103.1     
 

20 
 

20 
   

20 

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 504     10,000 
 

10,000 
 

10,000 
   

ค่าโฆษณา 505 
  

12,250 
 

12,250 
 

12,250 
   

ค่าโฆษณาค้างจ่าย 202 
   

12,250 
 

12,250 
   

12,250 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ 106 
  

500 
 

500 
   

500 
 

รายได้ค่าเช่า 402 
   

500 
 

500 
 

500 
  

ดอกเบี้ยจ่าย 506 
  

750 
 

750 
 

750 
   

ดอกเบี้ยค่างจ่าย 203 
   

750 
 

750 
   

750 

  
  

26,520 26,520 197,720 197,720 29,520 26,500 168,200 171,220 

ขาดทุนสุทธิ      
     

3,020 3,020 
 

       
    

29,520 29,520 171,220 171,220 

 

2
3

5
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1.การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า    4 

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

มี.ค.     31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้จากการนวด 

รายได้ค่าเช่า 

           ก าไรขาดทุน 

ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

ก าไรขาดทุน 

           ค่าน้ าค่าไฟฟ้า  
           ค่าเสื่อมราคา 

          วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 

           ค่าโฆษณา 

           หนี้สงสัยจะสูญ 

           ดอกเบี้ยจ่าย 

ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

ทุน-นายทิด 

            ก าไรขาดทุน  
ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน 

ทุน-นายทิด 

            ถอนใช้ส่วนตัว 

ปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเข้าบัญชีทุน 

401 

402 

303 

 

303 

501 

502 

504 

505 

503 

506 

 

301 

303 

 

301 

302 

 

26,000 

500 

 

 

29,520 

 

 

 

 

 

 

 

3,020 

 

 

5,000 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

26,500 

 

 

3,500 

3,000 

10,000 

12,250 

20 

750 

 

 

3,020 

 

 

5,000 

 

 

 

- 

 

 

-

-

-

-

-

- 

 

 

- 

 

 

- 
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2. การปิดบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

บัญชี  เงินสด                                          เลขที่บัญชี  101 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 
2 

25 

ก.พ.  28 

มี.ค. 25 

 

 

ยอดยกมา 
เงินกู ้
รายได้จากการนวด 

รายได้จากการนวด 

รายได้จากการนวด 

 

 

 

 

รว.1 

รว.2 

รว.2 

รว.3 

 

 

 

46,200 

50,000 

8,000 

8,000 

8,000 

 

 

120,200 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

ม.ค.    2 

30 

ก.พ.  28 

มี.ค.    5 

30 

31 

 

วัสดุสิ้นเปลือง 
เจ้าหนี้ 
ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 
ถอนใช้ส่วนตัว 
ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 
ยอดยกไป 

 

รว.1 

รว.1 

รว.2 

รว.2 

รว.2 

รว.2 

 

10,000 

4,000 

1,000 

1,200 

5,000 

1,300 

97,700 

120,200 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

 

        บัญชี  ลูกหนี ้              เลขที่บัญชี    102 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค. 25 รายได้จากการนวด 

 

รว.1 2,000 

2,000 

- 

- 

ม.ีค. 31 ยอดยกไป 

 

 2,000 

2,000 

- 

- 

 

บัญชี  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          เลขที่บัญชี  103.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 ยอดยกไป 

 

 20 

 

20 

- 

 

- 

มี.ค. 31 

 

หนี้สงสัยจะสูญ 

 

รว.3 20 

 

20 

- 

 

- 
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     บัญชี  วัสดุสิ้นเปลือง          เลขที่บัญชี  103 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.   1 

         2 

ยอดยกมา 

เงินสด 

 

รว.1 

3,000 

10,000 

 

13,000 

- 

- 

 

- 

มี.ค. 31 

 

วัสดุสิ้นเปลือง
ใช้ไป 

ยอดยกไป 

รว.3 

 

 

 

10,000 

 

3,000 

13,000 

- 

 

- 

- 

 

                    บัญชี อุปกรณ์เครื่องใช้                 เลขที่บัญชี  104  

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.   1 

    2 

ยอดยกมา 

เจ้าหนี้ 
 

 

รว.1 

5,300 

54,700 

60,000 

- 

- 

- 

มี.ค. 31 ยอดยกไป 

 

 60,000 

 

60,000 

- 

 

- 

 

บัญชี  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์           เลขที่บัญชี  104.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 ยอดยกไป 

 

 3,000 

 

3,000 

- 

 

- 

มี.ค. 31 

 

ค่าเสื่อมราคา-

อุปกรณ์ 
รว.3 3,000 

 

3,000 

- 

 

- 

 

บัญชี  รายได้ค่าเช่าค้างรับ   เลขที่บัญชี  105 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 

 

ดอกเบี้ยรับ 

 

รว.3 500 

500 

- 

- 

มี.ค. 31 ยอดยกไป 

 

 500 

500 

- 

- 
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     บัญชี  เจ้าหนี้การค้า                            เลขที่บัญชี  201 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.   10

มี.ค.   31 
 

เงินสด 

ยอดยกไป 

 

รว.1 

 

 

4,000 

54,700 

60,700 

- 

- 

- 

ม.ค.      1 ยอดยกมา 

อุปกรณ์ 
 

รว.1 

 

10,000 

54,700 

60,700 

- 

- 

- 

 

    บัญชี  ค่าโฆษณาค้างจ่าย    เลขที่บัญชี  202 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 

 

ยอดยกไป  

 

12,250 

12,250 

- 

- 

มี.ค. 31 

 

ค่าโฆษณา รว.3 12,250 

12,250 

- 

- 

 

บัญชี  ดอกเบี้ยค้างจ่าย     เลขที่บัญชี  203 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 

 

ยอดยกไป  

 

750 

750 

-

- 

มี.ค. 31 

 

ดอกเบี้ยจ่าย รว.4 750 

750 

- 

- 

 

บัญชี  เงินกู้                เลขที่บัญชี  204 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 

 

ยอดยกไป 

 

 50,000 

50,000 

-

- 

ม.ค.   2 

 

เงินสด รว.1 50,000 

50,000 

- 

- 
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บัญชีทุน-นายทิด                           เลขที่บัญชี  301 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 

 

ถอนใช้ส่วนตัว 

ก าไรขาดทุน 

ยอดยกไป 

 

รว.4 

รว.4 

 

5,000 

3,020 

36,480 

44,500 

- 

- 

-

- 

มี.ค.   1 

 

ยอดยกมา 

 

 44,500 

 

 

44,500 

- 

 

 

- 

 

บัญชีถอนใช้ส่วนตัว                                เลขที่บัญชี  302 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค.   5 

 

เงินสด รว.2 

 

5,000 

5,000 

- 

- 

มี.ค. 31 ก าไรขาดทุน 

 

รว.4 5,000 

5,000 

- 

- 

 

บัญชีก าไรขาดทุน                   เลขที่บัญชี  303 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 ค่าไฟฟ้า 

วัสดุสิ้นเปลือง
ใช้ไป 

ค่าเสื่อมราคา 

หนี้สงสัยจะสูญ 

ค่าโฆษณา 

ดอกเบี้ยจ่าย 

รว.4
รว.4 

 

รว.4
รว.4 

รว.4
รว.4 

 

3,500 

13,000 

 

3,000 

20 

10,000 

750 

29,520 

-

- 

มี.ค. 31 รายได้จาก
การนวด 

รายได้ค่าเช่า 

ทุน 

 

 

รว.4 

 

รว.4 

รว.4 

26,000 

500 

3,020 

 

 

 

 

29,520 

-

-

- 
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บัญชี  รายได้จากการนวด                        เลขที่บัญชี  401 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 ก าไรขาดทุน 

 

รว.5 26,000 

 

 

 

26,000 

- 

 

 

 

- 

ม.ค. 25 

 

ก.พ.25 

มี.ค. 25 

 

เงินสด 

ลูกหนี ้
เงินสด 

เงินสด 

รว.1 

รว.1 

รว.2 

รว.3 

8,000 

2,000 

8,000 

8,000 

26,000 

-

-

-

-

- 

 

บัญชี  รายได้ค่าเช่า                เลขที่บัญชี  402 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 ก าไรขาดทุน 

 

รว.5 500 

500 

- 

- 

มี.ค. 31 

 

รายได้ค่าเช่า
ค้างรับ 

รว.4 500 

500 

- 

- 

 

     บัญชี  ค่าน้ าค่าไฟ                              เลขที่บัญชี 501 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค. 30 

ก.พ.28 

มี.ค. 30 

เงินสด 

เงินสด 

เงินสด 

 

รว.1 

รว.2 

รว.3 

1,000 

1,200 

1,300 

3,500 

- 

- 

- 

- 

มี.ค. 31 ก าไรขาดทุน 

 

รว.5 3,500 

 

 

3,500 

- 

 

 

- 
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บัญชี  ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์              เลขที่บัญชี  502 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 

 

ค่าเสื่อมราคา
สะสม-อุปกรณ์ 

รว.4 3,000 

 

3,000 

- 

 

- 

มี.ค. 31 ก าไรขาดทุน 

 

รว.5 3,000 

 

3,000 

- 

 

- 

    บัญชี  หนี้สงสัยจะสูญ                         เลขที่บัญชี  503 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 

 

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 

รว.4 20 

20 

-

- 

มี.ค. 31 ก าไรขาดทุน 

 

รว.5 20 

20 

-

- 

 

    บัญชี  วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป   เลขที่บัญชี  504 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 

 

วัสดุสิ้นเปลือง 
 

รว.4 10,000 

10,000 

- 

- 

มี.ค. 31 ก าไรขาดทุน 

 

รว.5 10,000 

10,000 

-

- 

 

บัญชี  ค่าโฆษณา               เลขที่บัญชี  505 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 

 

ค่าโฆษณาค้าง
จ่าย 

รว.4 12,250 

 

12,250 

- 

 

- 

มี.ค. 31 ก าไรขาดทุน 

 

รว.5 12,250 

 

12,250 

- 

 

- 
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บัญชี  ดอกเบี้ยจ่าย              เลขที่บัญชี  506 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

มี.ค. 31 

 

ด อ ก เ บี้ ย ค้ า ง
จ่าย 

รว.4 750 

 

750 

- 

 

- 

มี.ค. 31 ก าไรขาดทุน 

 

ร.ว. 5 750 

 

750 

- 

 

- 

 

3.งบทดลองหลังปิดบัญชี 
ทิดบริการนวดแผนไทย 

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) 
วันที่ 31 มีนาคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 97,700 -   

ลูกหนี ้ 102 2000 -   

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 102.1   20 - 

วัสดุสิ้นเปลือง 103 3,000 -   

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 60,000 -   

ค่าเสื่อมราคาสะสม 104.1   3,000 - 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ 105 500 -   

เจ้าหนี้ 201   60,700 - 

ค่าโฆษณาค้างจ่าย 202   12,250 - 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 203   750 - 

เงินกู ้ 204   50,000 - 

ทุน-นายทิด 301   36,480 - 

รวม  163,200 - 163,200 - 
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4. การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปส าหรับงวดใหม่ 

สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า    1   
พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เม.ย.  1 

 

 

 

 

 

 

 

เงินสด 

ลูกหนี ้
อุปกรณ์เครื่องใช้ 
วัสดุสิ้นเปลือง 
               ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

               ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์เครื่องใช้ 
               เจ้าหนี้ 
               ค่าโฆษณาค้างจ่าย 

               ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

               เงินกู ้
               ทุน-นายทิด 

ยอดยกมา 

101 

102 

104 

103 

102.1 

104.1 

201 

202 

203 

302 

301 

 

97,700 

2,000 

60,000 

3,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

3,000 

60,700 

12,250 

750 

50,000 

36,480 
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สมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไปส าหรับงวดใหม ่

     บัญชี  เงินสด                          เลขที่บัญชี  101 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

เม.ย.  1 

 

ยอดยกมา  

 

97,700 

 

- 

 

     

 

     บัญชี  ลูกหนี ้                เลขที่บัญชี    102 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

เม.ย.  1 

 

ยอดยกมา 

 

 2,000 

 

-      

บัญชี  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ           เลขที่บัญชี   103.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     เม.ย. 1 

 

ยอดยกมา 

 

 20 

 

- 

 

     บัญชี วัสดุสิ้นเปลือง                       เลขที่บัญชี  103 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

เม.ย. 1 

 

ยอดยกมา 

 

 3,000 

 

- 
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บัญชี อุปกรณ์เครื่องใช้                            เลขที่บัญชี  104 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

เม.ย. 1 

 

ยอดยกมา 

 

 60,000 

 

- 

 

     

บัญชี  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์           เลขที่บัญชี  104.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     เม.ย.  1 

 

ยอดยกมา 

 

 3,000 

 

- 

 

บัญชี  เจ้าหนี้การค้า                               เลขที่บัญชี   201 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     เม.ย.  1 

 

ยอดยกมา  60,700 

 

- 

บัญชี  ค่าโฆษณาค้างจ่าย                เลขที่บัญชี  202 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     เม.ย.  1 

 

ยอดยกมา  12,250 

 

- 

  

 

 

 



247 

 

     บัญชี  ดอกเบี้ยค้างจ่าย             เลขที่บัญชี  203 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     เม.ย.  1 

 

ยอดยกมา  750 

 

- 

บัญชี  เงินกู้                 เลขที่บัญชี   204 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

     เม.ย.  1 

 

ยอดยกมา  50,000 

 

- 

บัญชีทุน-นายทิด              เลขที่บัญชี  301 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

    - เม.ย.  1 

 

ยอดยกมา 

 

 36,480 

 

- 

 

 

การปิดบัญชีกิจการห้างหุ้นส่วนกรณีกิจการให้บริการ 

การปิดบัญชีกิจการเจ้าของคนเดียวจะแตกต่างกับกิจการห้างหุ้นส่วน เนื่องจากว่ามีเจ้าของ
ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป เรียกว่า “ผู้เป็นหุ้นส่วน” และมีบัญชีทุนของเจ้าของมีมากกว่า 1 คน โดยบัญชีทุนจะ
มีไว้เพื่อบันทึกการลงทุนครั้งแรก การลงทุนเพิ่มและการลดจ านวนทุนลงเท่านั้น ส่วนบัญชี “ถอนใช้
ส่วนตัว” จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบัญชี “กระแสทุน” มีไว้เพื่อบันทึกส่วนได้ส่วนเสียของผู้เป็นหุ้นส่วน ท าให้ 
การปิดบัญชีก าไรขาดทุน จะต้องปิดมาที่บัญชี “กระแสทุน”ดังนั้นการปิดบัญชีจะสั้นกว่าคือมีเพียง  
3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ปิดบัญชีรายได้ คือหมวดที่ 4 หลังจากจัดท ากระดาษท าการ 10 ช่องแล้ว กิจการจะ
ทราบวา่ มีบัญชีรายได้จ านวนเท่าใดรายการ โดยดูได้จากช่องงบก าไรขาดทุนของกระดาษท า
การ กิจการจะต้องปิดให้หมดทุกรายการเข้าบัญชีก าไรขาดทุน ดังนี้ 

เดบิต  รายได้ (ทุกรายการ) xx 

   เครดิต ก าไรขาดทุน  xx 

ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

2. ปิดบัญชีค่าใช้จ่าย  คือหมวดที่ 5 หลังจากจัดท ากระดาษท าการ 10 ช่องแล้ว กิจการ
จะทราบว่า มีบัญชีค่าใช้จ่ายจ านวนเท่าใดรายการ โดยดูได้จากช่องงบก าไรขาดทุนของ
กระดาษท าการ กิจการจะต้องปิดให้หมดทุกรายการเข้าบัญชีก าไรขาดทุน ดังนี้ 

เดบิต  ก าไรขาดทุน  xx 

    เครดิต ค่าใช้จ่าย (ทุกรายการ) xx 

ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

3. ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน  ตามผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
4.1 กรณกี าไรสุทธิ   

เดบิต  ก าไรขาดทุน   xx 

  เครดิต  กระแสทุน-หุ้นส่วนคนที่ 1  xx 

  เครดิต  กระแสทุน-หุ้นส่วนคนที่ 2  xx 

   ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน 

4.2 กรณขีาดทุนสุทธิ  
เดบิต  กระแสทุน-หุ้นส่วนคนที่ 1  xx 

เดบิต  กระแสทุน-หุ้นส่วนคนที่ 2  xx 

  เครดิต  ก าไรขาดทุน    xx 

ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน 

ส าหรับประเทศไทยกฎหมายบัญญัติให้แบ่งก าไรและขาดทุนตามอัตราส่วนทุนของผู้เป็น
หุ้นส่วนตามที่น ามาลงทุน ดังนั้นในการแบ่งผลก าไรและผลขาดทุนที่เกิดขึ้นให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนให้แบ่ง
ตามอัตราส่วนทุนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนน ามาลงทุน และจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาจัดต้ัง
ห้างหุ้นส่วน เช่น  
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1. นายไก่นายเป็ด ลงทุนในห้างหุ้นส่วนคนละ 50 % ของทุนทั้งหมดของห้าง ดังนั้นเวลาแบ่ง
ก าไรขาดทุน จะต้องแบ่งคนละครึ่ง 

2. นายยิ้ม ลงทุนในห้างหุ้นส่วน 40 %  นายแย้ม ลงทุนในห้างหุ้นส่วน 60% ดังนั้นเวลาแบ่ง
ก าไรขาดทุน จะต้องแบ่ง 40 : 60   

ตัวอย่าง 4-7 การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไก่และเป็ดบริการ โดยผู้เป็น
หุ้นส่วนได้ตกลงแบ่งก าไรขาดทุนตามอัตราส่วนทุนที่น ามาลงทุน ในที่นี้ผู้เป็นหุ้นส่วนลงทุนคนละ
เท่าๆกัน โดยในระหว่างงวดไม่มีการเปลี่ยนแปลงของทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนที่น ามาลง  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไก่และเป็ดบริการ  
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี) 
วันที่ 31 มีนาคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 75,700 -   

วัสดุสิ้นเปลือง 103 3,000    

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 11,200 -   

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์เครื่องใช้ 104.1   600  

เจ้าหนี้ 201   13,700 - 

ทุน-นายไก่ 301   35,300 - 

ทุน-นายเป็ด 302   35,300 - 

กระแสทุน-นายเป็ด 304 500 -   

รายได้จากการให้บริการ 401   20,000 - 

รายได้อ่ืน 402   5,000 - 

ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 501 10,000 -   

เงินเดือน 502 8,900 -   

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์เครื่องใช้ 503 600 -   

รวม  109,900 - 109,900 - 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไก่และเป็ดบริการ  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

          หน่วย : บาท 

รายได้ : 

  รายได้จากการให้บริการ      20,000 

  รายได้อ่ืน         5,000 

รวมรายได ้        25,000 

ค่าใช้จ่าย : 

  เงินเดือน       10,000 

ค่าน้ าค่าไฟฟ้า         8,900 

  ค่าเสื่อมราคา            600 

รวมค่าใช้จ่าย        19,500 

ก าไรสุทธิ          5,500 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไก่และเป็ดบริการ  
งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 มีนาคม 2557 

           หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

  เงินสด         75,700 

  วัสดุสิ้นเปลือง          3,000 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                   78,700 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :   

อุปกรณ์เครื่องใช้     11,200 

  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม         600   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       10,600 

รวมสินทรัพย์                    89,300 

หนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

หนี้สินหมุนเวียน : 

เจ้าหนี้         13,700 

รวมหนี้สิน                    13,700 

ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

  ทุน-นายไก่        35,300 

  ทุน-นายเป็ด        35,300 

 กระแสทุน-นายไก่         2,750 

 กระแสทุน-นายเป็ด (2,750 - 500)        2,250 

รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน       75,600 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน      89,300 
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การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปกิจการห้างหุ้นส่วนกรณีกิจการให้บริการ 

สมุดรายวันทั่วไป                                              หน้า   4 

วันเดือนปี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    มี.ค.    31 รายได้จากการให้บริการ 401  20,000       

  รายได้อ่ืน 402  5,000       

                ก าไรขาดทุน 305      25,000   

  ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

 

        

  ก าไรขาดทุน 305  19,500       

                 เงินเดือน 501      10,000   

                 ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 502      8,900   

                 ค่าเสื่อมราคา 503      600   

 

ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

     

 

ก าไรขาดทุน (5,500 / 2) 305 5,500 

   

 

              กระแสทุน-ไก่ 303 

  

2,750 

 

 

              กระแสทุน-เป็ด 304 

  

2,750 

 

 

ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีกระแสทุนของผู้
เป็นหุ้นส่วนโดยแบ่งก าไรขาดทุนตาม
อัตราส่วนทุนที่น ามาลงทุนคือคนละครึ่ง 

      

หลังจากปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปแล้ว ต้องผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท
ตามปกติ และจัดท างบทดลองหลังปิดบัญชี  ดังนี้ 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไก่และเป็ดบริการ  
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) 
วันที่ 31 มีนาคม 2557 

 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 75,700 -   

วัสดุสิ้นเปลือง 103 3,000 -   

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 11,200 -   

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์เครื่องใช้ 104.1   600 - 

เจ้าหนี้ 201   13,700 - 

ทุน-นายไก่ 301   35,300 - 

ทุน-นายเป็ด 302   35,300 - 

กระแสทุน-นายไก่ 303   2,750 - 

กระแสทุน-นายเป็ด* 304   2,250 - 

รวม  89,900 - 89,900 - 

 

* นายเป็ด มีบัญชีกระแสทุน ด้านเดบิต = 500 บาท ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับบัญชีถอนใช้ส่วนตัวของ
กิจการเจ้าของคนเดียว การแบ่งก าไรสุทธิในวันสิ้นงวด นายเป็ดได้ส่วนแบ่งก าไรสุทธิ = 2,750 บาท จึง
ท าให้บัญชี กระแสทุน-นายเป็ด = 2,250 บาท  

จากนั้นบันทึกรายการเปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปในงวดใหม่ตามปกติ ดังเช่น 
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การปิดบัญชีกิจการบริษัทจ ากัดกรณีกิจการให้บริการ 

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2552: 182) กล่าวว่า การบันทึกรายการ
ปิดบัญชีในกรณีที่กิจการเป็นบริษัท เมื่อท าการปิดบัญชีรายได้ และบัญชีค่าใช้จ่ายแล้วก็จะท าการโอน
ผลก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเข้าไปในบัญชีก าไรสะสมของบริษัท 

จากค ากล่าวข้างต้นจะเห็นว่า การปิดบัญชีของกิจการบริษัทจ ากัดจะคล้ายกับกิจการห้าง
หุ้นส่วน เพียงแต่ว่ามีเจ้าของเพิ่มขึ้นเป็นต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป เรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” บัญชีทุนจะเปลี่ยนเป็น 
“บัญชีทุนเรือนหุ้น” ส่วนบัญชี“ถอนใช้ส่วนตัว” และบัญชี “กระแสทุน” จะไม่มี เนื่องจากบริษัทจ ากัดจะ
ไม่น าเรื่องส่วนตัวของผู้ถือหุ้นเข้ามาเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ท าให้ การปิดบัญชีก าไรขาดทุน 
จะต้องปิดมาที่บัญชี “ก าไรสะสม” แทนเพราะบัญชีก าไรสะสมมีไว้เพื่อบันทึกรายการก าไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิที่กิจการด าเนินงานมาได้ ดังนั้นการปิดบัญชีจะมีเพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ปิดบญัชีรายได้ คือหมวดท่ี 4 หลังจากจัดท ากระดาษท าการ 10 ช่องแล้ว กิจการจะทราบ 

ว่า มีบัญชีรายได้จ านวนเท่าใดรายการ โดยดูได้จากช่องงบก าไรขาดทุนของกระดาษท าการ กิจการ
จะต้องปิดให้หมดทุกรายการเข้าบัญชีก าไรขาดทุน ดังนี้ 

เดบิต  รายได้ (ทุกรายการ) xx 

   เครดิต ก าไรขาดทุน  xx 

ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

2. ปิดบัญชีค่าใช้จ่าย  คือหมวดท่ี 5 หลังจากจัดท ากระดาษท าการ 10 ช่องแล้ว กิจการจะ 

ทราบว่า มีบัญชีค่าใช้จ่ายจ านวนเท่าใดรายการ โดยดูได้จากช่องงบก าไรขาดทุนของกระดาษท าการ 
กิจการจะต้องปิดให้หมดทุกรายการเข้าบัญชีก าไรขาดทุน ดังนี้ 

เดบิต  ก าไรขาดทุน  xx 

    เครดิต ค่าใช้จ่าย (ทุกรายการ) xx 

ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

3. ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน  ตามผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
3.1 กรณกี าไรสุทธิ   

เดบิต  ก าไรขาดทุน  xx 

  เครดิต  ก าไรสะสม   xx 

   ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีก าไรสะสม 
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3.2 กรณขีาดทุนสุทธิ  
เดบิต  ก าไรสะสม   xx 

 เครดิต  ก าไรขาดทุน  xx 

ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีก าไรสะสม 

ตัวอย่าง 4-8 สมมติว่า “นายย้ิม นายแย้มและนางย้อย” ด าเนินกิจการในรูปบริษัทจ ากัด การปิดบัญชี 
ในสมุดรายวันทั่วไปของบริษัท งบทดลองก่อนปิดบัญชี มีดังนี้ 

บริษัท ย้อยยิ้มแย้ม จ ากัด 

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี) 
วันที่ 31 มีนาคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 99,700 -   

วัสดุสิ้นเปลือง 103 3,000 -   

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 16,500 -   

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์เครื่องใช้ 104.1   3,500 - 

เจ้าหนี้ 201   10,200 - 

ทุนหุ้นสามัญ 301   100,000 - 

รายได้จากการรับจ้าง 401   20,000 - 

รายได้อ่ืน 402   5,000 - 

เงินเดือน 501 10,000 -   

ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 502 6,000 -   

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์เครื่องใช้ 503 3,500 -   

รวม  138,700 - 138,700 - 
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บริษัท ย้อยยิ้มแย้ม จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

            หน่วย : บาท 

รายได้ : 
  รายได้จากการรับจ้าง      20,000 

  รายได้อ่ืน         5,000 

รวมรายได ้        25,000 

ค่าใช้จ่าย : 
  เงินเดือน       10,000 

ค่าน้ าค่าไฟฟ้า         6,000 

  ค่าเสื่อมราคา         3,500 

รวมค่าใช้จ่าย        19,500 

ก าไรสุทธิ           5,500 
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บริษัท ย้อยยิ้มแย้ม จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 31 มีนาคม 2557 

            หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

  เงินสด         99,700 

  วัสดุสิ้นเปลือง          3,000 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                 102,700 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :   

อุปกรณ์เครื่องใช้     16,500 

  หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม      3,500   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       13,000 

รวมสินทรัพย์                  115,700 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน : 
เจ้าหนี้           10,200 

รวมหนี้สิน         10,200 

ส่วนของผู้ถือหุ้น : 

  ทุนหุ้นสามัญ                 100,000 

  ก าไรสะสม          5,500 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                 105,500 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                115,700 
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การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปกิจการบริษัทจ ากัดกรณีกิจการให้บริการ 

สมุดรายวันทั่วไป                                               หน้า 30 

วันเดือนปี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    มี.ค.    31 รายได้จากการรับจ้าง 401  20,000       

  รายได้อ่ืน 401  5,000       

                ก าไรขาดทุน 303      25,000   

  ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

 

        

  ก าไรขาดทุน 303  19,500       

                 เงินเดือน 501      10,000   

                 ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 502      6,000   

                 ค่าเสื่อมราคา 503      3,500   

 

ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

     

 

ก าไรขาดทุน 303 5,500 

   

 

                ก าไรสะสม 304 

  

5,500 

 

 

ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีก าไรสะสม 

      

หลังจากปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปแล้ว ต้องผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท
ตามปกติ และจัดท างบทดลองหลังปิดบัญชี  ดังนี้ 
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บริษัท ย้อยยิ้มแย้ม จ ากัด 

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) 
วันที่ 31 มีนาคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 99,700 -   

วัสดุสิ้นเปลือง 103 3,000 -   

อุปกรณ์เครื่องใช้ 104 16,500 -   

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์เครื่องใช้ 104.1   3,500 - 

เจ้าหนี้ 201   10,200 - 

ทุนหุ้นสามญั 301   100,000 - 

ก าไรสะสม 303   5,500 - 

รวม  119,200 - 119,200 - 

จากนั้นบันทึกรายการเปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปในงวดใหม่ตามปกติ  

สรุป 

 หลังจากท ากระดาษท าการเสร็จแล้ว จะจัดท างบการเงิน ปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและ
สมุดแยกประเภททั่วไป จัดท างบทดลองหลังปิดบัญชี จากนั้นเป็นการเปิดงวดบัญชีใหม่ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานต่อเนื่องจากงวดหนึ่งไปงวดหนึ่ง ในบทนี้กล่าวถึงการจัดท างบการเงินส าหรับกิจการ
ให้บริการ ตามด้วยการปิดบัญชีเฉพาะการปิดบัญชีของกิจการให้บริการซึ่งเป็นเจ้าของคนเดียวอย่าง
ละเอียด ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดจะกล่าวเพียงเพียงเล็กน้อย และการปิดบัญชีจะต้องจัดท าตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ คือ การปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีก าไรขาดทุน การปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีก าไร
ขาดทุน การปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน การปิดบัญชีคือการท าให้หมดไป จะเห็นว่าหลักการคือ
ปิดเฉพาะบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย ต่อไปกิจการจะเริ่มต้นงวดใหม่ โดยน าสินทรัพย์ หนี้สินและ 

ทุนที่มียอดคงเหลือจากงวดที่แล้วมาด าเนินงานต่อไป
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แบบฝึกหัดบทท่ี 4 

ข้อ 1. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลจากกระดาษท าการของ “นราพรสปากระเป๋า” ในช่วงระยะเวลา 1 ปี 

นราพรสปากระเป๋า 

กระดาษท าการ 
ส าหรับระยะเวลา 1 ปี  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 20,200    20,200    20,200  

วัสดุสิ้นเปลือง 102 9,000    2,000    2,000  

อุปกรณ์ 103 40,000    40,000    40,000  

เจ้าหนี้ 201  20,000    20,000    20,000 

ทุน-นางนราพร   301  51,000    51,000    51,000 

ถอนใช้ส่วนตัว 302 2,000    2,000    2,000  

รายได้ท าความสะอาด 401  1,000    1,000  1,000   

ค่าไฟฟ้า 501 800  500  800  1,300    

  72,000 72,000         

 260
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ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 202    500  500    500 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ 502   7,600  7,600  7,600    

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ 103.1    7,600  7,600    7,600 

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 503    7,000  7,000  7,000    

    15,100 15,100 81,000 81,000     

        15,900 1,000 64,200 70,100 

ขาดทุนสุทธิ         14,900 14,900  

        15,900 15,900 70,100 70,100 

 

ให้ท า 

1. จัดท างบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

2. จัดท างบแสดงฐานะการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

3. ปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
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ข้อ 2. ต่อไปนี้เป็นรายการค้าระหว่างเดือน มีนาคม 2557 ของร้านส้มโอบริการเช่าโต๊ะเก้าอี้  
2557 

มี.ค. 1 นางสาวส้มโอน าเงินสด 6,000 บาท และอุปกรณ์ในการเช่า 4,000 บาท มาลงทุน 

4 ซื้อเครื่องเขียน  1,000 บาท 

5 รับเงินค่าเช่า 500 บาท 

7 ซื้อตู้เก็บเอกสารเป็นเงินเชื่อจากร้านมะม่วง  3,500 บาท 

10 ส่งบิลไปเรียกเก็บเงินบริษัท  มะขาม  จ ากัด  มาเช่าโต๊ะเก้าอ้ี  เป็นเงิน 2,500 
บาทยังไม่ได้รับเงิน 

15 จ่ายช าระหนี้ให้ร้านมะม่วง 2,000 บาท 

20 นางสาวส้มโอถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัว 800 บาท 

30 จ่ายค่าเช่าซุ้มเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการ  1,000 บาท 

31 รับช าระหนี้จากบริษัท มะขาม จ ากัด  ทั้งหมด   

ผังบัญชี – ร้านส้มโอบริการเช่า 

ชื่อบัญชี         เลขที่บัญชี  ชื่อบัญชี       เลขที่บัญชี  
เงินสด   101  เจ้าหนี้   201 

ลูกหนี ้   102  ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย202 

วัสดุสิ้นเปลือง  103  ทุน-นางสาวส้มโอ 301 

อุปกรณ์ในการเช่า  104  ถอนใช้ส่วนตัว  302 

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ในการเช่า104.1 ก าไรขาดทุน  303 

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป  501  รายได้ค่าเช่า  401 

ค่าเช่าซุ้ม   502 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในการเช่า 503 

รายการปรับปรุง ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 มีดังนี้ 
1. ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ในการเช่า 20 %ต่อป ี

2. ตรวจนับแล้วพบว่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปจนหมด 

 

ให้ท า (กิจการปิดบัญชีในวันที่ 31 มีนาคม 2557) 

1. บันทึกรายการท้ังหมดในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไป 
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2. จัดท างบทดลอง 
3. จัดท ากระดาษท าการ 10 ช่อง 
4. จัดท างบก าไรขาดทุน ส าหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 

5. จัดท างบแสดงฐานะการเงิน วันที่ 31 มีนาคม 2557 

6. ปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการปิดบัญชีไปสมุดแยกประเภททั่วไป 

7. จัดท างบทลองหลังปิดบัญชี 
8. เริ่มต้นงวดใหม่ในวันที่ 1 เม.ย. 2557 

 

ข้อ 3. ในการจัดท างบการเงินจะต้องจัดท าหลังจากได้จัดท ากระดาษท าการ 10 ช่อง เพราะเหตุใด
จึงต้องจัดท างบก าไรขาดทุนก่อนงบแสดงฐานะการเงิน 

ข้อ 4. ในวันสิ้นงวดกิจการต้องปิดบัญชีและจะต้องเปิดบัญชีขึ้นมา 1 บัญชี คือ “บัญชีก าไร
ขาดทุน” บัญชีนี้จัดอยู่ในหมวดใดและเปิดขึ้นมาในวันสิ้นงวดเพราะเหตุใด 

ข้อ 5.การด าเนินงานต่อเนื่องจากงวดเก่าไปงวดใหม่ ในงวดใหม่กิจการต้องน าบัญชีที่มียอด
คงเหลือจากงวดเก่ามาด าเนินงานต่อ โดยไม่ต้องลงทุนใหม่  ในงวดเก่าจะเรียกว่า “ยอดยกไป” 
ส่วนในงวดใหม่จะเรียกว่าอย่างไร 

ข้อ 6. จากข้อ 6. ข้อ 7.  ข้อ 8. ข้อ 9. จากบทท่ี 3 ให้น ากระดาษท าการ 10 ช่อง มาจัดท า ดังนี้ 

1. ปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

2. จัดท างบทลองหลังปิดบัญชี 
3. บันทึกรายการเปิดบัญชีในวันเริ่มต้นงวดใหม่  
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  บทที่ 5 

การบญัชีส าหรับกจิการซื้อสนิค้ามาเพื่อขาย 

 

การด าเนินงานในบทท่ี 4 เป็นกิจการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า มีเพียงรายได้และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ท าให้การสรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงินสามารถจัดท า
ได้อย่างไม่ซับซ้อนนัก ในล าดับถัดมาจะเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้นกว่ากิจการให้บริการคือ กิจการซื้อ
สินค้ามาเพื่อขาย รายการที่ซับซ้อน คือกิจการต้องซื้อสินค้ามาก่อน จากนั้นจึงขายออกไป ท าให้
กิจการต้องค านวณผลการด าเนินงาน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ ก าไรในเบื้องต้นที่เกิดจากการซื้อ
สินค้ามาเพื่อขาย ขั้นตอนที่สองคือก าไรที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เป้าหมายของบทนี้จึงมุ่งไปยัง
สินค้าที่กิจการซื้อมาเพื่อน ามาขาย เริ่มต้ังแต่การซื้อสินค้า การขายสินค้า การขนส่งสินค้า เป็นต้น ใน
เบื้องต้นจะต้องเห็นความแตกต่างของกิจการซื้อ-ขายสินค้ากับกิจการให้บริการก่อนว่ามีขั้นตอนใดบ้าง
ที่เพิ่มเติมเข้ามา ดังนี้ 

การเปรียบเทียบระหว่างกิจการให้บริการกับกิจการซื้อสินค้ามาเพื่อขาย 

    กิจการให้บริการ 

 

           กิจการซื้อสินค้ามาเพื่อขาย 

 

 

ภาพท่ี 5.1 การเปรียบเทียบระหว่างกิจการให้บริการกับกิจการซื้อสินค้ามาเพื่อขาย 

รายได ้

จากการ
ให้บริการ 

ค่าใช้จา่ย
ในการ

ด าเนินงาน 

ก าไร
สุทธ ิ

ค่าใช้จา่ย 

(ราคาทุนของสินคา้ที่ขายไปแล้ว) 

ก าไร
สุทธ ิ

ก าไรขั้นต้น 

ค่าใช้จา่ย
ในการ

ด าเนินงาน 

รายได้จาก
การขาย 

สินค้า 
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 ธุรกิจซื้อสินค้ามาเพื่อขายนี้จะเริ่มจากการซื้อสินค้ามาแล้วน าสินค้ามาขายต่อซึ่งกิจการที่ท า
เช่นนี้เรียกตัวเองว่าเป็น ผู้ค้าปลีก (Retailers) คือซื้อสินค้ามาแล้วน าสินค้ามาขายเป็นหน่วยย่อย เช่น 
ซื้อสบู่มา 60 ก้อน เมื่อมีผู้มาซื้อ 1 ก้อน ขาย 1 ก้อน เป็นต้น หรือ ผู้ค้าส่ง (Wholesalers)  คือซื้อสินค้า
มาแล้วน าสินค้ามาขายแต่จะไม่ขายเป็นหน่วยย่อย เช่น ซื้อสบู่มา 60 ก้อน เมื่อมีผู้มาซื้อจะขายครั้งละ 
12 ก้อน หรือ 24 ก้อน เป็นต้น  

รายการท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือ-ขายสินค้า 

ในการซื้อขายควรมีการรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าในการซื้อขาย เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
ของทั้ง 2 ฝ่ายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทุกสิ่งทุกอย่างควรตกลงกันให้ชัดเจน เช่น ในเรื่องของส่วนลดใน
การซื้อขายสินค้าและความรับผิดชอบในการขนส่งสินค้าระหว่างกัน 

ส่วนลดในการซ้ือขายสินค้า 

กิจการต้องวางแผนในการซื้อ เช่น การซื้อสินค้าเป็นเงินสด การซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ กิจการ
ต้องสามารถวางแผนได้ว่าเมื่อใดจะไปช าระเงินสด กิจการใดให้ส่วนลดมากจะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ นอกจากนี้ในการขายสินค้าต้องมีการวางแผนเช่นกัน การขายสินค้าเป็นเงินสด การขายสินค้า
เป็นเงินเชื่อ ลูกหนี้มาช าระหนี้ช้ากิจการจะต้องท าอย่างไร กิจการควรให้ส่วนลดแก่ลูกค้าเพื่อเพิ่ม
ยอดขายหรือไม่ หรือกิจการอาจจูงใจให้ลูกหนี้มาช าระเงินโดยเร็วเพื่อจะได้เงินเร็วขึ้น รายการแรกจะ
ศึกษาถึงส่วนลด เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการซื้อขาย ส่วนลดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ส่วนลดการค้าและ
ส่วนลดเงินสด  

1. ส่วนลดการค้า (Trade Discount) หมายถึง จ านวนเงินที่ค านวณจากราคาสินค้าที่ได้
ก าหนดไว้และน าจ านวนเงินนั้นมาหักออกจากราคาสินค้าที่ได้ก าหนดไว้ จ านวนเงินนี้ คือ “ส่วนลด
การค้า” จะท าการลดทันที จ านวนเงินของ “ส่วนลดการค้า” จะไม่ถูกบันทึกบัญชีทั้งด้านผู้ซื้อและด้าน
ผู้ขาย จะบันทึกบัญชีเพียง จ านวนเงินของสินค้าท่ีได้ลดราคาแล้ว อาจจ่ายเงินสดทันที หรือเป็นเงินเชื่อ
ก็ได ้

2. ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) หมายถึง หมายถึง จ านวนเงินที่ค านวณจากราคา
สินค้าที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเป็นเงินเชื่อและน าจ านวนเงินนั้นมาหักออกจากราคาสินค้า
ที่ได้ตกลงกันไว้โดยการให้ส่วนลดเงินสดเมื่อเกิดการช าระเงินสดนั่นเอง ซึ่งในรายละเอียดจะมี
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ข้อก าหนดว่าต้องช าระเงินสดภายในเวลากี่วัน จะได้รับส่วนลดเป็นจ านวนเท่าใด และจ านวนหนี้
ทั้งหมดต้องช าระภายในเวลากี่วัน เรียกว่า เงื่อนไขในการช าระเงิน ซึ่งมีตัวอย่าง ดังนี้ 

2/EOM n/60 หมายความว่า  จ านวนหนี้ทั้งหมดต้องช าระภายใน 60 วัน แต่ถ้าสามารถช าระ
หนี้ภายในวันสิ้นเดือนที่มีการซื้อขายสินค้านั้น จะได้รับส่วนลดเงินสด 2 % จากราคาที่ตกลงกันไว้ 

2/10 EOM, n/60 หมายความว่า จ านวนหนี้ทั้งหมดต้องช าระภายใน 60 วันแต่ถ้าสามารถ
ช าระหนี้ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปที่มีการซื้อขายสินค้าจะได้รับส่วนลดเงินสด 2% จากราคาที่ตก
ลงกันไว้ (EOM ย่อมาจาก End of Month) 

2/10, n/30 หมายความว่า จ านวนหนี้ทั้งหมดต้องช าระภายใน 30 วัน แต่ถ้าสามารถช าระหนี้
ภายใน 10 วันนับจากวันท่ีท าการซื้อสินค้านั้น  จะได้รับส่วนลดเงินสด 2 % จากราคาที่ตกลงกันไว้ 

(n ย่อมาจาก ค าว่า net แปลว่า สุทธิ) 
ส่วนลดเงินสด แบ่งได้อีก 2 ประเภท คือ 

2.1 ส่วนลดรับ  (Purchase Discount) คือ ส่วนลดที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อไป
ช าระเงินสดให้เจ้าหนี้การค้าได้ทันตามที่ก าหนดไว้ 

2.2 ส่วนลดจ่าย  (Sale Discount) ส่วนลดที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อได้รับช าระ
หนี้เป็นเงินสดจากลูกหนี้การค้าได้ทันตามที่ก าหนดไว้ 

 

การขนส่งสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

 ในการซื้อขายสินค้าหากมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องตกลงกันว่า ฝ่าย
ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งต้ังแต่กิจการของผู้ขายไปจนถึงกิจการของผู้ซื้อจะต้องตกลงกันให้
ชัดเจน  

หากสามารถตกลงกันว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง ฝ่ายนั้นจะต้องบันทึกบัญชีค่า
ขนส่งเป็นค่าใช้จ่ายและค าว่า “ความรับผิดชอบในตัวสินค้า” หมายถึง ความระมัดระวังในตัวสินค้า
และครอบคลุมไปถึงการจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้รับในสภาพที่ควรจะเป็น
ตามปกติ ไม่ช ารุดเสียหาย สามารถแบ่งค่าขนส่งได้เป็น  2 ประเภท ตามความรับผิดชอบและตาม
ความหมายของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ดังนี้ 
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1. F.O.B. Shipping Point คือ ข้อตกลงว่าผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งทั้งหมด 
เมื่อผู้ซื้อได้ตกลงกับผู้ขายว่า ผู้ซื้อจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้านี้เองเริ่มต้ังแต่กิจการของ
ผู้ขายจนกระทั่งสินค้าได้ส่งมาถึงกิจการของผู้ซื้อ ผู้ซื้อต้องบริหารจัดการสินค้าเองในระหว่างการขนส่ง
ท าให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น คือ “ค่าขนส่ง” และค่าขนส่งที่ท าให้ได้สินค้าเข้ามายังกิจการ เรียกว่า  
ค่าขนส่งเข้า” 

2. F.O.B. Destination คือ ข้อตกลงว่าผู้ขายจะต้องเปน็ผู้รับผิดชอบในการขนส่งทั้งหมดเมื่อ
ผู้ซื้อตกลงกับผู้ขายว่า ผู้ขายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้านี้เองเริ่มต้ังแต่กิจการของผู้ขาย
จนกระทั่งสินค้าได้ส่งมาถึงกิจการของผู้ซื้อ ผู้ขายต้องบริหารจัดการสินค้าเองในระหว่างการขนส่งท า
ให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น คือ “ค่าขนส่ง” และค่าขนส่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าได้ส่งไปกิจการผู้ซื้อเรียกว่า 
“ค่าขนส่งออก” 

การออกใบ Debit Note หรือ ใบ Credit Note 

ในการซื้อขายสินค้า จ านวนสินค้าในการซื้อขาย อาจไม่ตรงตามจ านวนที่สั่ง เช่นอาจมีการส่ง
สินค้าไปเกิน สินค้าที่ส่งไปอาจช ารุด หรือสินค้าที่ส่งไปขาด เป็นต้น เพื่อเป็นหลักฐานที่ชัดเจนในการ
ซื้อขาย กิจการสามารถจัดท าเอกสารเพื่อยืนยันจ านวนของสินค้าระหว่างกันได้ ดังนี้ 

การออกใบ Debit Note แปลว่า กิจการได้ออกใบนี้เพื่อเดบิตทุกกรณี ดังนี้ 
1. กิจการมีลูกหนี้การค้า จะบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้าด้านเดบิต หากกิจการออกใบ Debit 

Note แปลว่า กิจการได้ออกใบเพิ่มหนี้ให้กับลูกหนี้การค้าแล้ว ท าให้บัญชีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 

2. กิจการมีเจ้าหนี้การค้า จะบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้าด้านเครดิต หากกิจการออกใบ Debit 

Note แปลว่า กิจการได้ออกใบขอลดหน้ีจากเจ้าหนี้การค้า ท าให้บัญชีเจ้าหนี้การค้าลดลง 
การออกใบ Credit Note แปลว่า กิจการได้ออกใบนี้เพื่อเครดิตทุกกรณี เช่น 

1. กิจการมีลูกหนี้การค้า จะบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้าด้านเดบิต หากกิจการออกใบ Credit 

Note แปลว่า กิจการได้ออกใบลดหน้ีให้กับลูกหนี้การค้าแล้ว ท าให้บัญชีลูกหนี้การค้าลดลง 
2. กิจการมีเจ้าหนี้การค้า จะบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้าด้านเครดิต หากกิจการออกใบ Credit 

Note แปลวา่ กิจการได้ออกใบเพิ่มหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้า ท าให้บัญชีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 
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ในการซื้อขายนี้ ตัวกลางคือ สินค้า ซึ่งโดยทั่วไปจะมีความแตกต่างกัน อาจเป็นสินค้าที่มีไว้ใช้ 
สินค้าที่มีไว้รับประทาน สินค้าที่มีราคาแพง สินค้าที่มีราคาถูก สินค้าที่มีอายุสั้น สินค้าที่มีอายุยาว เป็น
ต้น ท าให้กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะนี้ ต้องหาวิธีการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมกับสินค้าที่จะซื้ อ
มาขาย โดยสินค้าที่ซื้อมา ถ้าสินค้าได้ขายออกไปจะส่งผลดีต่อกิจการคือก่อให้เกิดรายได้จากการขาย
สินค้าและส่งผลเป็นก าไรสุทธิในที่สุด ส่วนปัญหาคือ สินค้าที่ยังไม่ได้ขายออกไป ซึ่งมีหลายชนิด หลาย
ราคา ท าให้กิจการต้องให้ความส าคัญมักเรียกว่า “สินค้าคงเหลือ”  

การซ้ือสินค้า 
 

                                                      ขายสินค้า 

 

               ซื้อสินค้าเป็นเงินสด                                             เก็บเงินจากลูกหนี้การค้า 

 

ภาพท่ี 5.2 วงจรของสินค้าคงเหลือจากการซื้อสินค้าเป็นเงินสด 

 

                                                           ขายสินค้า 

 

               ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ                               เก็บเงินจากลูกหนี้การค้า 

      

         น าเงินสดไปช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ 

ภาพท่ี 5.3 วงจรของสินค้าคงเหลือจากการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

เจ้าหนีก้ารคา้ 

สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การคา้ 

เงินสด 

สินค้าคงเหลือ 

ลูกหนี้การคา้ 

เงินสด 

เงินสด 

เงินสด 
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จากภาพที่ 5.2 และ 5.3 จะเห็นว่ากิจการจะชื้อสินค้าจากผู้ขาย อาจซื้อเป็นเงินสดหรือเป็นเงิน
เชื่อ จากนั้นจะน าสินค้ามาขาย อาจขายเป็นเงินสดหรือขายเป็นเงินเชื่อก็ได้เช่นกัน อธิบายได้ ดังนี้ 

1. กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินสด น าสินค้าไปขายเป็นเงินสด และน าเงินสดไปซื้อสินค้ามาขาย 

2. กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินสด น าสินค้าไปขายเป็นเงินเชื่อ เมื่อเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ 
จะน าเงินสดไปซื้อสินค้ามาขาย 

3. กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ น าสินค้าไปขายเป็นเงินสด จะน าเงินสดไปจ่ายช าระหนี้ให้
เจ้าหนี้การค้าและน าเงินสดไปซื้อสินค้ามาขาย 

4. กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ น าสินค้าไปขายเป็นเงินเชื่อ เมื่อเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้
จะน าเงินสดไปจ่ายช าระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าและน าเงินสดไปซื้อสินค้ามาขาย 

5. กิจการต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการซื้อสินค้าจะได้มีสินค้าไว้เพื่อขายอย่างเพียงพอ การ
น าเงินสดไปช าระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า การพิจารณาคุณสมบัติของลูกหนี้การค้า การวางแผนเรื่อง
ระยะเวลาในการให้ลูกหนี้การค้าค้างช าระ รวมไปถึงการน าสินค้ามาขายให้ลูกค้า อีกทั้งยังสามารถ
ป้องกันการสั่งซ้ า การสูญหาย การขโมย เพื่อความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการ ใน
เบื้องต้นจะอธิบายขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีในขั้นตอนต่อไป 

การสั่งซื้อสินค้า 

1. การสั่งซื้อสินค้า โดยการตรวจสอบราคาสินค้า ผู้ขายสินค้า ระยะเวลาในการจ่ายช าระค่า
สินค้า ปริมาณในการสั่งซื้อสินค้า กิจการต้องส่งใบสั่งซื้อสินค้าไปยังกิจการผู้ขายสินค้าซึ่งใบสั่งซื้อนี้
เป็นเอกสารที่กิจการจัดท าขึ้นมาเอง โดยกิจการต้องระบุรายการสินค้า ชนิดของสินค้าและจ านวนของ
สินค้าอย่างชัดเจนแล้วจึงส่งใบสั่งซื้อไปยังผู้ขาย แล้วจึงส่งใบสั่งซื้อไปยังผู้ขาย 

2. กรณีซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ เมื่อผู้ขายน าสินค้ามาส่ง กิจการต้องตรวจสอบสินค้าก่อนว่า
ตรงกับที่ได้สั่งซื้อหรือไม่ โดยตรวจสอบเอกสารคือใบสั่งซื้อที่กิจการได้สั่งซื้อกับเอกสารที่ผู้ขายส่งมาให้
พร้อมกับสินค้าคือ ใบก ากับสินค้าหรือใบแจ้งหนี้ซึ่งจะต้องตรงกัน หากไม่ตรงกันกิจการสามารถออก
เอกสารคือ ใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายผู้ซื้อหรือฝ่ายผู้ขายเป็นผู้ออก คือจะเรียกชื่อ
ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อได้จัดท าใบดังกล่าวแล้วจะรอเวลาการช าระเงินสดต่อไป แบ่งเป็นกรณี 
ดังนี้ 
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2.1 ได้รับสินค้าครบ กิจการต้องเก็บใบก ากับสินค้าหรือใบแจ้งหนี้ไว้เพื่อรอเวลาการช าระ
เงินสดต่อไป 

2.2 ได้รับสินค้าเกิน  
2.2.1 กิจการรับสินค้าไว้ กิจการอาจออกใบขอเพิ่มหนี้ (Credit Note) ส่งไปกิจการ

ผู้ขาย เพื่อขอให้ผู้ขายเพิ่มจ านวนหนี้ขึ้น และกิจการผู้ขายก็จะออกใบ (Debit  Note) ส่งมาให้กิจการ 
เพื่อเป็นการบอกว่า กิจการผู้ขายได้เพิ่มจ านวนหนี้ให้แล้ว 

2.2.2 กิจการไม่รับสินค้าไว้ กิจการอาจออกใบขอลดหนี้ (Debit  Note) ส่งไป
กิจการผู้ขาย เพื่อขอให้ผู้ขายลดจ านวนหนี้ลง และกิจการผู้ขายก็จะออกใบ (Credit Note) ส่งมาให้
กิจการ เพื่อเป็นการบอกว่า กิจการผู้ขายได้ลดจ านวนหนี้ให้แล้ว 

2.3 ได้รับสินค้าไม่ครบ กิจการรับสินค้าไว้ กิจการอาจออกใบขอลดหนี้ (Debit Note)
ส่งไปกิจการผู้ขาย เพื่อขอให้ผู้ขายลดจ านวนหนี้ลง และกิจการผู้ขายก็จะออกใบ (Credit Note) ส่งมา
ให้กิจการ เพื่อเป็นการบอกว่า กิจการผู้ขายได้ลดจ านวนหนี้ให้แล้ว 

2.4 ได้รับสินค้าครบแต่สินค้าบางส่วนช ารุด  
2.4.1 กิจการรับสินค้าไว้ แต่ขอให้ผู้ขายลดราคาให้ เมื่อกิจการได้รับสินค้าแล้ว

สินค้านั้นช ารุด กิจการไม่ส่งคืนสินค้าแต่ขอให้ผู้ขายลดราคาให้ กิจการอาจออกใบขอลดหนี้ (Debit  

Note) ส่งไปกิจการผู้ขาย เพื่อขอให้ผู้ขายลดจ านวนหนี้ลง และกิจการผู้ขายก็จะออกใบ (Credit Note) 
ส่งมาให้กิจการ เพื่อเป็นการบอกว่า กิจการผู้ขายได้ลดจ านวนหนี้ให้แล้ว 

2.4.2 กิจการไม่รับสินค้าไว้ กิจการจะอาจออกใบขอลดหนี้ (Debit  Note) ส่งไป
กิจการผู้ขาย เพื่อขอให้ผู้ขายลดจ านวนหนี้ลง และกิจการผู้ขายก็จะออกใบ (Credit Note) ส่งมาให้
กิจการ เพื่อเป็นการบอกว่า กิจการผู้ขายได้ลดจ านวนหนี้ให้แล้ว  

3. กรณีซื้อสินค้าเป็นเงินสด เมื่อผู้ขายน าสินค้ามาส่งสินค้าจะมาพร้อมกับใบเสร็จรับเงิน
กิจการต้องตรวจสอบสินค้าก่อนว่าตรงกับที่ได้สั่งซื้อหรือไม่ โดยตรวจสอบเอกสารคือใบสั่งซื้อที่กิจการ
ได้สั่งซื้อกับเอกสารที่ผู้ขายส่งมาให้พร้อมกับสินค้าคือ ใบเสร็จรับเงินซึ่งจะต้องตรงกัน หรืออาจส่งคืน
สินค้าไปให้ผู้ขายในกรณีที่กิจการไม่ต้องการรับสินค้านั้นไว้ 

3.1 ได้รับสินค้าครบ  
3.2 ได้รับสินค้าเกิน กิจการต้องการคืนสินค้า สามารถส่งสินค้าคืนไปยังผู้ขายได้  
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3.3 ได้รับสินค้าไม่ครบ กิจการขอให้ผู้ขายส่งเงินสดคืนมาให้กิจการหรือให้ส่งสินค้ามา
เพิ่ม 

3.4 ได้รับสินค้าครบแต่สินค้าบางส่วนช ารุด กิจการต้องการคืนสินค้า สามารถส่งสินค้า
คืนไปยังผู้ขายได้ผู้ขายจะส่งเงินสดคืนมาให้กิจการ 

4. การจัดเก็บสินค้าในโกดังหรือคลังสินค้า จะต้องมีการจัดท าเอกสารเพื่อควบคุมและ
ตรวจสอบสินค้า เช่น การรับเข้ามาจากการซื้อ การเบิกไปขาย กิจการอาจจัดท าบัตรบัญชีสินค้า เพื่อ
บันทึกรายละเอียดการเข้า ออก รุ่น ยี่ห้อ จ านวน ของสินค้าเพื่อจะได้ทราบจ านวนของสินค้าที่มีเพื่อ
ขายและจ านวนของสินค้าคงเหลือได้ตลอดเวลา การจัดท าบัตรสินค้าส าหรับคลังสินค้าอาจระบุเพียง
รุ่นและจ านวนของสินค้าเท่านั้น ดังนี้ 

 

รหัสสินค้า........... 
บัตรบัญชีสินค้า 

รายการสินค้า...................................รุ่น....................................ยี่ห้อ............................... 
พ.ศ.
2557 

รายการ รายการรับ รายการจ่าย คงเหลือ 

     

     

     

หมายเหตุ.......................................................................................................................... 
ผู้บันทึก.....................................                                        ผู้ตรวจสอบ................................ 
วันที่.........................................                                         วันที่.......................................... 

ภาพท่ี 5.4 บัตรบัญชีสินค้า  
(ดัดแปลงจาก: สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2552: 361) 
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ภาพท่ี 5.5 การสั่งซื้อสินค้า 

รายการท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า 

1. การขนส่งสินค้าเมื่อซื้อ เมื่อผู้ซื้อตกลงกับผู้ขายว่า ผู้ซื้อจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งสินค้านี้เรียกว่า “ค่าขนส่งเข้า” หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกับผู้ขาย คือ F.O.B. Shipping Point 

กิจการผู้ซื้อต้องบันทึกค่าขนส่งเข้าเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ 
2. การส่งคืนสนิค้า บัญชีส่งคืนและส่วนลด เป็นบัญชีที่เกิดขึ้นเนื่องจากการซื้อสินค้า จึงถือ

เป็นบัญชีค่าใช้จ่าย แต่บันทึกบัญชีด้านตรงกันข้ามกับบัญชีซื้อสินค้า ใช้บันทึกบัญชีเมื่อเกิดปัญหา
เกี่ยวกับตัวสินค้า เช่น สินค้าช ารุดหรือส่งมาเกิน กิจการจึงส่งสินค้าคืนไปยังผู้ขาย โดยใช้ชื่อบัญชีนี้ว่า 
“ส่งคืนสินค้าและส่วนลด ”แบ่งเป็นกรณีได้ ดังนี้ 

2.1 กิจการส่งคืนสินค้ากลับไปยังผู้ขายสินค้า ผู้ซื้อจะได้รับเงินสดคืนหรือบัญชี 
เจ้าหนี้ลดจ านวนลง จากการที่กิจการได้ส่งคืนสินค้าไปยังผู้ขาย 

2.2 กิจการไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนเพียงแต่ให้ผู้ขายลดราคาสินค้าให้ กิจการอาจขอให้ 
ผู้ขายลดราคาสินค้าให้ เนื่องจากเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยโดยกิจการไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนไปให้ผู้ขาย 

ใบส่ังซื้อสินคา้ 

ซื้อสินค้าเป็นเงินสด ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับสินค้า (ใบแจ้งหน้ี) 

ใบเสร็จรับเงิน 

คลังสินค้า 

การส่ังซื้อสินคา้ 
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3. ส่วนลด เมื่อซื้อสินค้า หากกิจการได้รับส่วนลดจะท าให้มูลค่าของสินค้าที่ซื้อลดลง 
ส่วนลดในการซื้อ มีดังนี้ 

3.1 ส่วนลดการค้า กิจการอาจซื้อสินค้าเป็นจ านวนมาก อาจถูกจูงใจโดยส่วนลดที่จะ
ลดให้จากราคาสินค้าที่ก าหนดไว้ 

3.2 ส่วนลดเงินสด เมื่อเจ้าหนี้การค้าจูงใจให้กิจการไปช าระหนี้โดยเร็วเพื่อที่จะได้
จ่ายเงินสดน้อยกว่าราคาที่ซื้อมา การที่กิจการจ่ายช าระเงินสดเพื่อให้ได้ส่วนลด คือความหมายของ
ส่วนลดเงินสดในฐานะที่กิจการเป็นผู้ซื้อเรียกว่า “ส่วนลดรับ” 

 

4.  

 

ภาพท่ี 5.6 รายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า 

ตัวอย่าง 5-1 วันที่ 1 มีนาคม 2557 กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินสด จ านวน 1,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 
15 บาท ได้รับส่วนลดการค้า 10 % (การแสดงส่วนลด อาจเป็นช่วงจัดรายการลดราคาสินค้าลงในใบ
แสดงรายการสินค้า (List Price) หรือมีป้ายติดลดราคา 10 % ไว้ที่ตัวสินค้า) 

 ค านวณราคาสินค้าก่อนหักส่วนลดการค้า   =1,000 x 15 = 15,000 บาท 

 ค านวณส่วนลดการค้า    = 15,000 x 10 / 100 = 1,500 บาท 

 ค านวณราคาสินค้าหลังหักส่วนลดการค้า = 15,000 – 1,500 = 13,500 บาท 

 ดังนั้น  ราคาสินค้า  =   15,000    บาท   (ได้ส่วนลดการค้า =1,500   บาท) 
หมายความว่า  ถ้าซื้อเป็นเงินสดต้องจ่ายเงิน  = 13,500 บาท  
                       ถ้าซื้อเป็นเงินเชื่อ จะมีเจ้าหนี้  = 13,500  บาท   เช่นกัน 

น าจ านวนเงิน  13,500 บาท  ไปบันทึกบัญชี 

 

 

 

 

ซื้อสินค้า ค่าขนส่งเข้า ส่งคืนสินค้าและส่วนลด ส่วนลดรับ 
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ตัวอย่าง 5-2 จากตัวอย่าง 5-1 สมมติว่ากิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ กิจการจะบันทึกบัญชีเจ้าหนี้
การค้าจ านวน 13,500 บาท โดยเจ้าหนี้การค้าจะก าหนดเงื่อนไขในการช าระเงินไว้ 1/10,n/45 

ราคาสินค้าก่อนหักส่วนลดเงินสด    =13,500  บาท 

 ค านวณส่วนลดเงินสดชื่อ “ส่วนลดรับ” = 13,500 x 1 / 100 = 135 บาท 

 ค านวณราคาสินค้าหลังหักส่วนลดเงินสด = 13,500 – 135 = 13,365 บาท 

หมายความว่า กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมาในราคา 13,500 บาท หากกิจการสามารถช าระ
หนี้ได้ภายใน 10 วันนับต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ซึ่งก็คือ วันที่ 11 มีนาคม 2557 กิจการจะได้
ส่วนลดรับจ านวน 1% = 135 บาท ท าให้กิจการจ่ายเงินสดเพียง  = 13,365 บาท 

กิจการต้องบันทึกบัญชี จ านวนเงินที่กิจการเป็นหนี้ทั้งหมด  = 13,500 บาท และจ านวนเงินที่
เป็นส่วนลดรับ = 135 บาท และจ านวนเงินสดท่ีจะต้องจ่าย = 13,365 บาท 

 แต่ถ้ากิจการช าระเงินไม่ทันภายใน 10 วัน คือไม่ทันวันที่ 11 มีนาคม 2557 กิจการจะไม่ได้
ส่วนลดรับ กิจการต้องจ่ายช าระหนี้เต็มจ านวน = 13,500 บาท   

(วิธีการนับระยะเวลา 10 วัน คือนับวันถัดจากวันที่ท าการซื้อขาย และนับวันครบก าหนดด้วย 
จากตัวอย่าง 5-2 ต้องเริ่มนับวันที่ 2 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2557 = 10 วัน ) 

การขายสินค้า 
การขายสินค้าที่ไม่ขายเป็นหน่วยย่อยเรียกว่า “ขายส่ง” หรือขายเป็นหน่วยย่อย เรียกว่า “ขาย

ปลีก” รวมถึงการขายเป็นเงินสดและการขายเป็นเงินเชื่อ ในการขายสินค้า กิจการอาจได้รับใบสั่งซื้อ
จากลูกค้า กิจการจะท าการส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่ง หากขายเป็นเงินสดกิจการต้องออกใบเสร็จรับเงิน
ให้กับลูกค้า แต่ถ้าขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ จะต้องมีการก าหนดระยะเวลาในการเป็นหนี้ โดยกิจการจะ
ออกหลักฐานในการขายเป็นใบก ากับสินค้าหรือใบแจ้งหนี้ ซึ่งจะระบุรายการสินค้า จ านวนสินค้า 
จ านวนเงินและระยะเวลาในการรับช าระเงิน กิจการต้องพิจารณาใบ Credit Note หรือใบ Debit Note 

ที่กิจการได้ออกให้กับลูกหนี้ด้วย เมื่อถึงวันครบก าหนดช าระเงิน กิจการจึงจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับ
ลูกหนี้การค้าได้อย่างถูกต้อง ดังภาพ 5.7 
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                                        ขายสินค้า 

 

ภาพท่ี 5.7 วงจรการขายสินค้า 

ขั้นตอนในการขายสินค้าจะมีการเจรจาการซื้อขาย การตกลงเรื่องการขนส่ง การพิจารณาหาก
ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ การตกลงเรื่องระยะเวลาในการเป็นหนี้ เพราะจะมีเรื่องของการรับช าระเงินสด
เข้ามาเกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการขายสินค้าตามปกติอธิบายตามล าดับ ดังนี้ 

 

 

ภาพท่ี 5.8 รายการที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า 

รายการท่ีเกี่ยวข้องกับการขายสินค้า 

1. การรับคืนสินค้า เป็นบัญชีที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขายสินค้าจึงถือเป็นบัญชีรายได้ แต่
บันทึกบัญชีด้านตรงกันข้ามกับบัญชีขายสินค้า  ใช้บันทึกบัญชีเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้า เช่น 
สินค้าช ารุด ส่งไปเกิน เป็นต้น ดังนี้ 

1.1  กิจการรับคืนสินค้ากลับมายังกิจการ ต้องบันทึกคืนเงินสดให้กับลูกค้าหรือบันทึกลด  
 ยอดบัญชีลูกหนี้การค้าและบันทึกรับสินค้ากลับคืนมาที่กิจการด้วย 

1.2 กิจการไม่ได้รับสินค้ากลับมายังกิจการเพียงแต่ให้กิจการลดราคาสินค้าให้ ต้อง 
        บันทึกคืนเงินสดให้กับลูกค้าหรือบันทึกลดยอดบัญชีลูกหนี้การค้า 

2. ส่วนลด เมื่อขายสินค้า หากกิจการต้องให้ส่วนลดจะท าให้มูลค่าของการขายสินค้าลดลง 
ส่วนลดในการขาย มีดังนี้ 

2.1 ส่วนลดการค้า ส่วนลดนี้กิจการจะท าการลดทันทีที่มีการขายสินค้านั้น เป็นการจูง
ใจโดยลูกค้าอาจจ่ายเงินสดทันที หรือลูกค้ายังค้างช าระก็ได้ ราคาสินค้าจะถูกก าหนดไว้แล้ว ส่วนลด
การค้าจะค านวณจากราคาสินค้าที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั้น 

สินค้าคงเหลือ 

ลูกหนี้การคา้ 

เงินสด 

เงินสด 

รับคืนสินค้าและส่วนลด ส่วนลดจ่าย ขายสินคา้ 
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2.2 ส่วนลดเงินสด เมื่อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ กิจการอาจจูงใจลูกหนี้การค้าให้มาช าระ
หนี้โดยเร็ว กิจการจะลดให้เมื่อลูกหนี้น าเงินสดมาช าระ ส่วนลดนี้คือ “ส่วนลดจ่าย” 

3. การขนส่งสินค้าเมื่อขาย เมื่อผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันว่า ผู้ขายจะรับผิดชอบการขนส่ง
สินค้านี้เองและค่าขนส่งที่ท าให้ได้ขายสินค้าออกไป เรียกว่า “ค่าขนส่งออก” หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตก
ลงกับผู้ซื้อ คือ F.O.B. Destination กิจการผู้ขายต้องบันทึกค่าขนส่งออกนี้เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ 

ตัวอย่าง 5-3 วันที่ 15 มีนาคม 2557 กิจการขายสินค้าเป็นเงินสดจ านวน 1,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 
25 บาท ให้ส่วนลดการค้า 10 % (การแสดงส่วนลด อาจเป็นช่วงจัดรายการลดราคาสินค้าลงในใบ
แสดงรายการสินค้า (List Price) หรือมีป้ายติดลดราคา 10 % ไว้ที่ตัวสินค้า) 

 ค านวณราคาสินค้าก่อนหักส่วนลดการค้า   =1,000 x 25 = 25,000 บาท 

 ค านวณส่วนลดการค้า    = 25,000 x 10 / 100 = 2,500 บาท 

 ค านวณราคาสินค้าหลังหักส่วนลดการค้า = 25,000 – 2,500 = 22,500 บาท 

 ดังนั้น  ราคาสินค้า  =  22,500    บาท   (ใหส้่วนลดการค้า =2,500   บาท) 
หมายความว่า  ถ้าขายเป็นเงินสดต้องได้เงิน  = 22,500 บาท  
                       ถ้าขายเป็นเงินเชื่อ จะมีลูกหนี้  = 22,500 บาท   เช่นกัน 

น าจ านวนเงิน  22,500 บาท  ไปบันทึกบัญชี 

 

ตัวอย่าง 5-4 จากตัวอย่าง 5-3 สมมติว่ากิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ กิจการจะบันทึกบัญชีลูกหนี้
การค้าจ านวน 22,500 บาท โดยกิจการจะก าหนดเงื่อนไขในการช าระเงินไว้ 2/15,n/30 

ราคาสินค้าก่อนหักส่วนลดเงินสด    = 22,500 บาท 

 ค านวณส่วนลดเงินสดชื่อส่วนลดจ่าย = 22,500 x 2 / 100 = 450 บาท 

 ค านวณราคาสินค้าหลังหักส่วนลดเงินสด = 22,500 – 450 = 22,050 บาท 

หมายความว่า  กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อในราคา 22,500 บาท หากลูกหนี้การค้าสามารถ 

ช าระหนี้ได้ภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2557 กิจการจะต้องให้
ส่วนลดจ่ายจ านวน 2% = 450 บาท ท าให้กิจการได้รับเงินสดเพียง  = 22,050 บาท 

กิจการต้องบันทึกบัญชี จ านวนเงินที่มีลูกหนี้การค้าทั้งหมด  = 22,500 บาท และจ านวนเงินที่
เป็นส่วนลดจ่าย = 450 บาท และจ านวนเงินสดท่ีจะได้รับ = 22,050 บาท 
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 แต่ถ้าลูกหนี้การค้ามาช าระเงินไม่ทันภายใน 15 วัน คือไม่ทันวันที่ 30 มีนาคม 2557 กิจการไม่
ต้องให้ส่วนลดจ่าย กิจการจะได้รับช าระเต็มจ านวน = 22,500 บาท   
(วิธีการนับระยะเวลา 15 วัน คือนับวันถัดจากวันที่ท าการซื้อขาย และนับวันครบก าหนดด้วย จาก
ตัวอย่าง 5-4 ต้องเริ่มนับวันที่ 16 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2557  = 15 วัน )                 

จากเรื่องที่กล่าวมาซึ่งข้องกับการซื้อ-ขายสินค้า กิจการจะมีวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไร เพื่อให้
เหมาะกับชนิดของสินค้าและสะดวกแก่การด าเนินงาน กิจการต้องเลือกวิธีการบันทึกบัญชีให้
เหมาะสมกับลักษณะของกิจการและลักษณะของสินค้าที่กิจการขาย โดยพิจารณาว่ากิจการจะบันทึก
บัญชีตามปกติของสินค้าคงเหลือ คือเป็นสินทรัพย์ ซึ่งต้องบันทึกอย่างละเอียดทุกขั้นตอน แต่ถ้ากิจการ
นั้นไม่สามารถที่จะบันทึกอย่างละเอียดได้ จะมีทางเลือกอ่ืนหรือไม่ 

Jan R. Williams et al., (2015: 253) ให้ความเห็นไว้ว่า ทั้งสองวิธีอาจจะใช้ในการบัญชี
เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 1) a perpetual inventory system or 2) a periodic inventory system 

ทั้งสองวิธีถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายทุกวันนี้การใช้งานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าขึ้นได้
ท าให้วิธี perpetual ใช้ง่ายและคุ้มค่าใช้จ่ายที่จะท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จส่วนวิธี  
periodic ส่วนมากจะใช้ในธุรกิจขนาดเล็กมากที่สามารถจัดท าได้ด้วยตัวเอง ระบบสินค้าคงเหลือทั้ง
สองระบบนี้ สิ่งส าคัญที่จะตระหนักว่าการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือจะคล้ายกับการบัญชีส าหรับ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า สินค้าคงเหลือที่ถูกซื้อจะมีการรายงานในขั้นต้นว่าเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ
การเงิน เมื่อขายให้กับลูกค้า สินทรัพย์นี้จะถูกโอนเป็นค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนของสินค้าที่ขาย 

จากความหมายข้างต้นจะเห็นว่า สินค้าคือสินทรัพย์ของกิจการที่กิจการต้องจ่ายเงินไปก่อน
เพื่อจะได้สินค้ามาขาย เมื่อได้ขายออกไปสินทรัพย์จะลดลงพร้อมกับเกิดเป็นค่าใช้จ่าย แต่การบันทึก
บัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่นิยมใช้มี 2 วิธี คือ วิธี perpetual และวิธี periodic ซึ่งมีความแตกต่าง
กัน กิจการท่ีจะน ามาใช้ต้องค านึงถึงลักษณะของสินค้าที่ขายและขนาดของกิจการด้วย 

สินค้าคงเหลือตามปกติจะต้องบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ ถึงแม้จะไม่ได้ซื้อมาเพื่อใช้ประโยชน์
ก็ตาม แสดงรูปภาพ ดังนี้ 
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       คู่ที่ 1 

 

 

คู่ที่ 2 

 

ภาพท่ี 5.9 วงจรของการซื้อสินค้ามาเพื่อขาย 

จากภาพที่ 5.9 เมื่อซื้อสินค้ามาจะบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ สินค้าเป็นสินทรัพย์ตามปกติของ
กิจการ และเมื่อสินค้าถูกขายออกไป กิจการต้องบันทึกให้จ านวนสินค้าลดลงและโอนไปเป็นค่าใช้จ่าย 
ในเวลาเดียวกัน กิจการจะได้รับเงินสดหรอืลูกหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้จากการขายแก่กิจการ วิธีการเช่นนี้
เป็นวิธีการที่มีขั้นตอนละเอียด เนื่องจากสินค้าเป็นสินทรัพย์แต่เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อมาขาย กรณีนี้จึง
ซับซ้อนกว่าสินทรัพย์ทั่วไปๆที่กิจการมีไว้ใช้ประโยชน์ และเพื่อความมีประสิทธิภาพในการควบคุม
ระบบของสินค้าคงเหลือกิจการสามารถทราบจ านวนของสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ได้ทันที ส่วนกิจการที่
ขายสินค้าเป็นจ านวนมากและราคาสินค้าต่อหน่วยไม่สูงมากอาจปรับวิธีการให้ง่ายเพื่อความสะดวก
ในการบันทึกบัญชี อาจไม่ต้องละเอียดเช่นเดียวกับวิธีที่กล่าวมานี้  

วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซ้ือสินค้ามาเพื่อขาย 

วิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมี 2 วิธี คือ 

1. การบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง (Perpetual  Inventory  Method) เป็นวิธีการบันทึก
บัญชี “สินค้าคงเหลือ” เป็น “สินทรัพย์” เมื่อขายออกไปจึงจะบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเพราะก่อให้เกิด
รายได้ เป็นการบันทึกบัญชีสินค้าอย่างละเอียด ท าให้ทราบจ านวนของสินค้าคงเหลือได้ทันที 

สินค้าคงเหลือ    

ต้นทุนสินค้าที่ขาย 

เงินสด,ลูกหนี ้

สินทรัพย์ สินทรัพย์ลดลง 

รายได้จากการขาย 

เมื่อถูกซื้อมาจะบันทึกบัญชีเป็น 

เมื่อสินค้าคงเหลือถูกขายออกไปจะ
บันทึกบัญชีเป็น 

เงินสด 
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2. การบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด (Periodical  Inventory  Method)   เป็นวิธีการ
บันทึกบัญชี “สินค้าคงเหลือ” เป็น “ค่าใช้จ่าย”ก่อน เมื่อถึงวันสิ้นงวดจึงจะบันทึกบัญชี “สินค้าคงเหลือ” 
เป็น “สินทรัพย์” อีกครั้งหนึ่ง จะมีวิธีการบันทึกบัญชีตามความสะดวกในการด าเนินงาน 

1. การบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเน่ือง  
วิธีการบันทึกบัญชีจะมีความละเอียดทุกขั้นตอน สามารถทราบจ านวนของสินค้าคงเหลือได้

ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นกิจการที่ซื้อสินค้ามาเพื่อขายเป็นจ านวนไม่มากและสินค้ามีราคาต่อหน่วยสูง 
กิจการที่ควรใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจการจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการ
จ าหน่ายรถไถนา กิจการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ กิจการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น วิธีการบันทึก
บัญชีอย่างต่อเนื่อง มีดังนี้ 

1.1 เมื่อซื้อสินค้า จะบันทึกบัญชีสินค้าเป็นสินทรัพย์ ชื่อบัญชี “สินค้าคงเหลือ” 
1.1.1 กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินสด   จ านวน 50,000 บาท 

   เดบิต  สินค้าคงเหลือ  50,000 

    เครดิต  เงินสด     50,000 

1.1.2 กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ จ านวน 50,000 บาท โดยเจ้าหนี้การค้าให้ค้าง
ช าระได้นาน 30 วัน 

   เดบิต  สินค้าคงเหลือ  50,000 

    เครดิต  เจ้าหนี้การค้า   50,000 

1.1.3 กิจการช าระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าเมื่อครบก าหนด 30 วัน จ านวน 50,000 บาท 

   เดบิต  เงินสด   50,000 

    เครดิต  เจ้าหนี้การค้า   50,000 

1.2 เมื่อซื้อสินค้าได้รับส่วนลดการค้า 
1.2.1 กิจการซื้อสินค้าจ านวน 50,000 บาท ได้รับส่วนลดการค้า 5 % 

เดบิต  สินค้าคงเหลือ (50,000 – (50,000 x5%)) 47,500 

    เครดิต  เงินสด/เจ้าหนี้     47,500 
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1.3 เมื่อซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อได้รับส่วนลดเงินสด 

1.3.1 กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจ านวน 47,500 บาท เงื่อนไขการช าระหนี้  
3/8,n/45 กิจการช าระหนี้ภายในก าหนด 8 วัน จะได้รับส่วนลดเงินสด 3% ชื่อ ส่วนลดรับ แต่ต้องบันทึก
บัญชีเป็น “สินค้าคงเหลือ” เพราะ บัญชี“ส่วนลดรับ” ท าให้มูลค่าของสินค้าที่ซื้อมาลดลง จึงต้องบันทึก
บัญชีให้ลดลงในทันท ี

เดบิต  เจ้าหนี้การค้า   47,500 

   เครดิต  เงินสด (47,500 – (47,500 x3%))  46,075 

เครดิต  สินค้าคงเหลือ (47,500 x3%)                1,425 
 

1.4 เมื่อขายสินค้า จะบันทึกบัญชี 2 คู่ คู่ที่ 1 การขายสินค้า คู่ที่ 2 คือ บันทึกบัญชีลด
จ านวนสินค้าคงเหลือลงเนื่องจากถูกขายออกไปและโอนรายการนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายชื่อบัญชีต้นทุน
สินค้าที่ขายหรือบัญชีต้นทุนขายและบันทึกรายได้จากการขายสินค้าซึ่งอาจได้รับเป็นเงินสดหรือ
เป็นเงินเชื่อ 

1.4.1 กิจการขายสินค้าเป็นเงินสด ราคาขาย 20,000 บาท ราคาทนุ 15,000 บาท 

เดบิต  เงินสด    20,000 

    เครดิต ขายสินค้า   20,000 

   บันทึกขายสินค้าเป็นเงินสด 

เดบิต  ต้นทุนขาย   15,000 
    เครดิต    สินค้าคงเหลือ  15,000 
   บันทึกต้นทุนของสินค้าที่ขายไปแล้ว 

1.4.2 กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ สินค้ามีราคาขาย  20,000 บาท และราคาทุน  
15,000 บาท โดยกิจการให้ลูกหน้ีการค้าค้างช าระได้ 30 วัน 

เดบิต  ลูกหนี้การค้า   20,000 

    เครดิต ขายสินค้า   20,000 

   ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

   เดบิต  ต้นทุนขาย   15,000 
    เครดิต    สินค้าคงเหลือ  15,000 
   บันทึกราคาทุนของสินค้าที่ขายไปแล้ว 
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1.4.3 รับช าระหนี้จากลูกหนี้เมื่อครบก าหนด 30 วัน 

เดบิต  เงินสด    20,000 

   เครดิต ลูกหนี้การค้า   20,000 

1.5 การให้ส่วนลดการค้าเมื่อขายสินค้า  
1.5.1 กิจการขายสินค้า สินค้ามีราคาขาย  20,000 บาท  และราคาทุน 15,000  

บาท ให้ส่วนลดการค้า 2 % 

เดบิต  เงินสด/เจ้าหนี้การค้า (20,000 – (20,000 x 2%)19,600 

    เครดิต ขายสินค้า    19,600 

   บันทึกขายสินค้าเป็นเงินสด  

   เดบิต  ต้นทุนขาย    15,000 
    เครดิต    สินค้าคงเหลือ   15,000 
   บันทึกต้นทุนของสินค้าที่ขายไปแล้ว 

1.6 การให้ส่วนลดเงินสดเมื่อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

1.6.1 กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ  จ านวน 19,600 บาท เงื่อนไขการช าระหนี้  
3/8,n/45 และลูกหนี้การค้าสามารถมาช าระหนี้ได้ทัน 8 วัน 

เดบิต  เงินสด (19,600 – (19,600 x 3%)     19,012 

เดบิต ส่วนลดจ่าย (19,600 x 3%)                  588 

    เครดิต ลูกหนี้การค้า    19,600 

   บันทึกรับช าระหนี้จากลูกหนี้การค้า ให้ส่วนลดจ่าย 3% 

1.7 เมื่อถึงวันสิ้นงวด กิจการจะทราบจ านวนของสินค้าคงเหลืออยู่แล้ว เนื่องจาก
กิจการได้บันทึกบัญชีอย่างละเอียด แต่กิจการต้องตรวจนับจ านวนของสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริงเพื่อ
น ามาเปรียบเทียบกับจ านวนของสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ในสมุดบัญชีว่ามีจ านวนตรงกันหรือไม่ อย่างไรก็
ตามกิจการต้องตรวจนับสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดเพื่อตรวจสอบกับจ านวนสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ใน
บัญชี และยึดตามจ านวนที่มีอยู่จริง โดยการปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง  ถึงแม้กิจการจะได้บันทึกบัญชี
ไว้อย่างละเอียดแล้วก็ตามและต้องปรับปรุงจ านวนตามที่บันทึกในสมุดบัญชีให้เท่ากับจ านวนที่มีอยู่
จริงเท่านั้น (บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และคณะ, 2556: 174) 
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ค าศัพท์ที่ต้องใช้ในเรื่องสินค้าคงเหลือ 

1. สินค้าคงเหลือต้นงวด หมายความว่า สินค้าที่ขายไม่หมด เหลือจากงวดที่แล้ว จะถูก 

บันทึกเป็นยอดยกมาในงวดนี้ 
2 สินค้าคงเหลือปลายงวด หมายความว่า สินค้าที่ยังไม่ได้ขายในงวดนี้ จะถูกบันทึกเป็น

ยอดยกไปในงวดนี ้
3 ต้นทุนขายหรือต้นทุนสินค้าที่ขายไปแล้ว หมายความว่า ราคาทุนของสินค้าที่ได้ขาย

ไปแล้ว 

ตัวอย่าง 5-5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงกรานต์ เปิดกิจการซื้อขายของใช้เบ็ดเตล็ดในครัวเรือน โดยมีข้อมูล
ของสินค้าคงเหลือที่ยังขายไม่หมดจากปี 2556 จ านวน 10,000 บาท (สินค้าต้นงวดปี 2557) และในปี 
2557 มีรายการซื้อสินค้ามาเพื่อขาย ดังนี้ 

กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินสด จ านวน 50,000 บาท 

 เดบิต  สินค้าคงเหลือ   50,000 

  เครดิต  เงินสด     50,000 

กิจการขายสินค้าเป็นเงินสด  สินค้ามีราคาขาย  20,000 บาท  และราคาทุน 15,000 บาท 

เดบิต  เงินสด    20,000 

   เครดิต ขายสินค้า   20,000 

   เดบิต  ต้นทุนขาย   15,000 

   เครดิต    สินค้าคงเหลือ   15,000 

 

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

              เงินสด 101 

 

     ขายสินค้า 401 

ขายสินค้า 20,000 

      

เงินสด 

 

20,000 
 

       

 

  
  20,000   20,000 
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งบทดลอง 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด) 103 45,000 -   

ต้นทุนขาย 501 15,000 -   

ขายสินค้า 401   20,000 - 

จากการบันทึกบัญชี กิจการจะได้ข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วนทุกรายการ สามารถน าข้อมูล
ไปค านวณหาผลการด าเนินงานต่อไปได้ 

2. การบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด  

วิธีการบันทึกบัญชีจะต้องสะดวกต่อการด าเนินงาน เมื่อซื้อสินค้ามาจะบันทึกบัญชีไว้เป็น
ค่าใช้จ่าย และเมื่อขายสินค้าออกไปจะบันทึกบัญชีเพียงรายได้จากการขายสินค้า ถึงวันสิ้นงวดจึง
บันทึกบัญชี “สินค้าคงเหลือ” เป็น “สินทรัพย์” ของกิจการ ตามวิธีนี้เมื่อกิจการซื้อสินค้าแต่ละครั้งจะซื้อ
สินค้าเป็นจ านวนมากสินค้าที่ซื้อมีราคาไม่สูง ท าให้กิจการที่ควรใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวัน
สิ้นงวด ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายยา ร้านขายของช า ร้านขายเสื้อผ้า เป็นต้น อธิบายได้ ดังนี้ 

2.1 เมื่อซื้อสินค้า เมื่อกิจการซื้อสินค้ามาจะบันทึกการซื้อสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายบันทึกบัญชี  
ดังนี้ 

2.1.1 กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินสด จ านวน 50,000 บาท 

   เดบิต  ซื้อสินค้า   50,000 

    เครดิต  เงินสด    50,000 

 

สินค้าคงเหลือ 103 

 

          ต้นทุนขาย 501 

ยอดยกมา 10,000  ต้นทุนขาย 15,000 

 

สินค้าคงเหลือ 

 

15,000   

  เงินสด 50,000 

         
  

  45,000   15,000 
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2.1.2 กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ จ านวน 50,000 บาท โดยกิจการค้างช าระได้ 30 วัน 

   เดบิต  ซื้อสินค้า   50,000 

    เครดิต  เจ้าหนี้การค้า   50,000 

2.1.3 กิจการจ่ายช าระหนี้ให้เจ้าหนี้เป็นเงินสด เมื่อครบก าหนด 30 วัน 

เดบิต  เจ้าหนี้การค้า  50,000 

    เครดิต  เงินสด    50,000 

2.2 เมื่อซื้อสินค้าได้รับส่วนลดการค้า 
2.2.1 กิจการซื้อสินค้าจ านวน 50,000 บาท ได้รับส่วนลดการค้า 5 % 

เดบิต  ซื้อสินค้า (50,000 – (50,000 x5%)) 47,500 

    เครดิต  เงินสด/เจ้าหนี้    47,500 

2.3 เมื่อซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อและได้รับส่วนลดเงินสด 

2.3.1 กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจ านวน 47,500 บาท เงื่อนไขการช าระหนี้ 3/8,n/45  
กิจการช าระหนี้ภายในก าหนด ได้รับส่วนลดเงินสด 3% ชื่อ “ส่วนลดรับ” 

เดบิต  เจ้าหนี้การค้า   47,500 

    เครดิต  เงินสด (47,500 – (47,500 x3%))  46,075 

เครดิต  ส่วนลดรับ (47,500 x3%)         1,425 
 

2.4 เมื่อขายสินค้า เมื่อกิจการได้ขายสินค้าออกไปจะบันทึกบัญชีเฉพาะราคาขายถือเป็น
รายได้ของกิจการบันทึกบัญชี ดังนี้ 

2.4.1 กิจการขายสินค้าเป็นเงินสด สินค้ามีราคาขาย 20,000 บาท และราคาทุน  
15,000 บาท 

เดบิต  เงินสด   20,000 

    เครดิต ขายสินค้า    20,000 

2.4.2 กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ สินค้ามีราคาขาย 20,000 บาท และราคาทุน  
15,000 บาท โดยกิจการให้ลูกหน้ีการค้าค้างช าระได้ 30 วัน 

เดบิต  ลูกหนี้การค้า  20,000 

    เครดิต ขายสินค้า    20,000 
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2.4.3 รับช าระหนี้จากลูกหนี้ เมื่อครบก าหนด 30 วัน 

 เดบิต  เงินสด   20,000 

  เครดิต ลูกหนี้การค้า   20,000 

2.5 การให้ส่วนลดการค้าเมื่อขายสินค้า  
2.5.1 กิจการขายสินค้า สินค้ามีราคาขาย 20,000 บาท และราคาทุน 15,000 บาท ให้ 

ส่วนลดการค้า 2 % 

เดบิต  เงินสด/เจ้าหนี้การค้า (20,000 – (20,000 x 2%)19,600 

    เครดิต ขายสินค้า     19,600 

2.6 การให้ส่วนลดเงินสดเมื่อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

2.6.1 กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อจ านวน 19,600 บาท  เงื่อนไขการช าระหนี้ 3/8,n/45 

เดบิต  เงินสด(19,600 – (19,600 x 3%)   19,012 

เดบิต ส่วนลดจ่าย (19,600 x 3%)                  588 

    เครดิต ลูกหนี้การค้า    19,600 

  บันทึกรับช าระหนี้จากลูกหนี้การค้า ให้ส่วนลดจ่าย 3% 

2.7 เมื่อถึงวันสิ้นงวด 

ตามวิธีนี้จะบันทึกบัญชีซื้อสินค้าไว้เป็นค่าใช้จ่าย ในระหว่างงวดเมื่อขายสินค้าออกไป
จะไม่ทราบว่ามีจ านวนเท่าไหร่ เมื่อถึงวันสิ้นงวดกิจการต้องตรวจนับจ านวนและวัดมูลค่าสินค้า
คงเหลือปลายงวดว่ามีมูลค่าเท่าใด เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับจ านวนสินค้าที่มีเพื่อขายทั้งหมดจะได้
ทราบจ านวนของสินค้าที่ได้ขายออกไป จากนั้นจะบันทึกสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์  

ตัวอย่าง 5-6 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงกรานต์ เปิดกิจการซื้อขายของใช้เบ็ดเตล็ดในครัวเรือน โดยมีข้อมูล
ของสินค้าคงเหลือที่ยังขายไม่หมดจากปี 2556 จ านวน 10,000 บาท (สินค้าคงเหลือต้นงวดปี 2557 ) 
และในป ี2557 มีรายการซื้อสินค้ามาเพื่อขาย ดังนี้ 

กิจการซื้อสินค้าเป็นเงินสด จ านวน 50,000 บาท 

  เดบิต  ซื้อสินค้า    50,000 

   เครดิต  เงินสด     50,000 
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กิจการขายสินค้าเป็นเงินสด ในราคาขาย 20,000 บาทและราคาทุน 15,000 บาท 

เดบิต  เงินสด    20,000 

   เครดิต ขายสินค้า     20,000 

 
 

  ซื้อสินค้า 501 

 

         ขายสินค้า 401 

เงินสด 50,000  เงินสด 20,000 

  

งบทดลอง 
ชื่อบัญชี เลขที่

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

สินค้าคงเหลือ (ต้นงวด) 103 10,000 -     

ซื้อสินค้า 501 50,000 -   

ขายสินค้า 401   20,000 - 

จะเห็นได้ว่าในระหว่างงวดจะไม่มีข้อมูลของสินค้าคงเหลือ มีแต่บัญชีซื้อสินค้า 50,000 บาท 
และบัญชีขายสินค้าราคาขาย 20,000 บาท ราคาทุน 15,000 บาท กิจการไม่ทราบจ านวนของสินค้า
คงเหลือที่ถูกขายออกไป จึงต้องท าการตรวจนับและวัดมูลค่าแล้วน ามาบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ของ
กิจการอีกขั้นตอนหนึ่งดังนั้นในวันสิ้นงวด กิจการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวดได้ 45,000 บาท 
ค านวณจาก 

สินค้าคงเหลือต้นงวด 10,000 + ซื้อระหว่างงวด 50,000 – ขายไป 15,000 = 45,000 บาท 

  (ราคาทุน)   (ราคาทุน)        (ราคาทุน) 
เพราะฉะนั้น   
             สินค้าคงเหลือที่ยังไม่ได้ขายออกไป (ปลายงวด) ในราคาทุน  = 45,000 บาท 

กิจการท่ีใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด กิจการต้องค านวณหารายการต่อไปนี้ 
1. ซื้อสุทธิ  
2. ต้นทุนขาย 

50,000   20,000 
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2.8 การค านวณซื้อสุทธิ 
ซื้อสุทธิ หมายถึง การซื้อสินค้ามาเพื่อขายและเกิดรายการที่เกี่ยวข้องคือ ค่าขนส่งเข้า ส่งคืน

สินค้าและส่วนลด ส่วนลดรับ กิจการต้องค านวณการซื้อสินค้าทั้งสิ้นที่รวมรายการทุกรายการที่
เกี่ยวข้องว่ามีมูลค่าเท่าใด 

กิจการที่ใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด เพื่อความสะดวกกิจการจึงบันทึกบัญชี
ตามรายการที่เกิดขึ้นจริง คือ การซื้อสินค้า การจ่ายค่าขนส่งเข้า การส่งคืนสินค้าและส่วนลด และการ
ได้รับส่วนลดรับจากเจ้าหนี้การค้า เหตุการณ์ที่กล่าวมานี้อาจเกิดขึ้นได้ทุกรายการหรือเกิดเพียงบาง
รายการแล้วแต่สถานการณ์ ท าให้กิจการต้องค านวณว่า ในการซื้อทั้งหมด ประกอบไปด้วยรายการ
ใดบ้าง มีสูตร ดังนี้ 
 

 

(ที่มา: สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2552: 348) 

หมายความว่า ในการซื้อสินค้ามาขาย ต้องค านวณมูลค่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งหมายถึงการ 
ซื้อสุทธิ โดยที่  

2.8.1  การจ่ายค่าขนส่งเข้าท าให้กิจการได้สินค้ามาขาย จึงน าจ านวนเงินนี้ไปบวกกับการซื้อ 

สินค้า 

2.8.2 การส่งคืนและส่วนลด ท าให้จ านวนเงินที่ซื้อสินค้ามีจ านวนลดลง จึงน าจ านวนเงินนี้ 
ไปหักออกจากการซื้อสินค้า 

2.8.3 การได้ส่วนลดรับ ท าให้จ านวนเงินที่ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมีจ านวนลดลง จึงน าจ านวน 

เงินนี้ไปหักออกจากการซื้อสินค้า 

2.9 การค านวณต้นทุนขาย 

ต้นทุนขาย หมายถึง “ราคาทุนของสินค้าที่ได้ขายไปแล้ว” กิจการที่ใช้วิธีการบันทึกบัญชี
สินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด เมื่อถึงวันสิ้นงวดกิจการจะไม่ทราบจ านวนของสินค้าที่ยัง ไม่ได้ขายออกไป
เนื่องจากสินค้ามีเป็นจ านวนมากและราคาต่อหน่วยต่ า  กิจการไม่ได้บันทึกจ านวนของสินค้าที่ถูกขาย
ออกไปแต่บันทึกข้อมูลเฉพาะสินค้าคงเหลือต้นงวดกับรายการซื้อสินค้ามาในระหว่างงวด ดังนั้น เมื่อ
ถึงวันสิ้นงวดสิ่งที่กิจการต้องทราบคือ 

 

ซื้อสุทธิ       =   ซื้อสินค้า + ค่าขนส่งเข้า – ส่งคืนสินค้าและส่วนลด – ส่วนลดรับ 
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1.  จ านวนสินค้าคงเหลือต้นงวด ที่เหลือมาจากงวดที่แล้ว 

2.  รายการ ซื้อสุทธิ คือรายการซื้อสินค้าซึ่งได้บวกและหักรายการท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 

3.  จ านวนสินค้าคงเหลือปลายงวด ของงวดน้ี 

น ารายการนี้มาค านวณหา ราคาทุนของสินค้าที่ได้ขายไปแล้ว หรือเรียกว่า “ต้นทุนขาย” 
เนื่องจากว่า หากไม่ทราบราคาทุนของสินค้าที่ถูกขายออกไป ก็จะไม่ทราบผลการด าเนินงานใน
เบื้องต้นของกิจการนั่นเอง มีสูตรในการค านวณ ต้นทุนสินค้าที่ขาย ดังนี้ 
 

 

(ที่มา: สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2552: 348) 
จากสูตร ต้นทุนขาย มีความหมายว่า  

1. สินค้าคงเหลือต้นงวด เป็นสินค้าที่เหลือจากรอบระยะเวลาบัญชีที่แล้ว ขายไม่หมด จึง 
น ามาขายต่อในงวดนี้ ซึ่งตามปกติแล้ว กิจการมักจะต้องขายสินค้าคงเหลือต้นงวดนี้ก่อนเป็นอันดับ
แรก เพราะเป็นสินค้าตกค้างจากงวดที่แล้ว ในการค านวณจึงน ามาเป็นรายการแรก 

2. ซื้อสุทธิ เป็นสินค้าที่ซื้อในงวดนี้ ซึ่งซื้อมาเพื่อขายในระหว่างงวดอยู่แล้ว จะต้องถูกขายไป
ในงวดนี้ด้วย และจะมีรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออีก ในการค านวณจึงต้องน าซื้อสุทธิมาบวกเข้าไป 

3. สินค้าคงเหลือปลายงวด เป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ขายออกไป การค านวณจึงต้องน ามาหักออก 

ต่อไปนี้จะเป็นการเปรียบเทียบการบันทึกบัญชีทั้ง 2 แบบ เพื่อจะได้เห็นวิธีการที่แตกต่างกัน
เมื่อน าไปใช้จะได้เหมาะกับสินค้าที่น ามาขาย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ต้นทุนขาย     =    สินค้าคงเหลือต้นงวด+ ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด 
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ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบวิธีการบันทึกบัญชีระหว่าง การบันทึกบัญชีเมื่อถึงวันสิ้นงวดกับการ
บันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง  

รายการ  บันทกึบัญชเีมื่อถึงวนัสิน้งวด  บันทกึบัญชสีินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.ซื้อสินค้า ซื้อสินค้า            ………….. 
             เงินสด/เจ้าหน้ี  

สินค้าคงเหลือ    ……… 

         เงินสด/เจ้าหน้ี           ........ 
2.  การส่งคืนสินค้า เงินสด/เจ้าหน้ี           ........ 

          ส่งคืนและส่วนลด  ............ 
เงินสด/เจ้าหน้ี           ........         
          สินค้าคงเหลือ  .........      

3.  จ่ายช าระค่าสินค้าที่ซื้อมาเป็นเงิน
เชื่อ ( ไม่ได้รับส่วนลด ) 

เจ้าหน้ี           .............. 
       เงินสด               ................ 

เจ้าหน้ี          ................ 
       เงินสด          ............. 

4.  จ่ายช าระค่าสินค้าที่ซื้อมาเป็นเงิน
เชื่อ ( ได้รับส่วนลด ) 

เจ้าหน้ี              .................. 
       เงินสด               ................ 
       ส่วนลดรับ         ................ 

เจ้าหน้ี            .................. 
       เงินสด         ............... 
        สินค้าคงเหลือ   .......... 

5. กิจการจ่ายค่าขนส่งสินค้าเมื่อซื้อ ค่าขนส่งเข้า      .................. 
      เงินสด                   .............. 

สินค้าคงเหลือ   .............. 
      เงินสด             ............ 
 

6.  ขายสินค้า เงินสด/ลูกหนี้     ................ 
        ขายสินค้า           .............. 
 

 

เงินสด/ลูกหนี้     ................ 
        ขายสินค้า       .......... 
ต้นทุนขาย            ........... 
         สินค้าคงเหลือ      ............. 

7.  การรับคืนสินค้าจากการขายเป็น
เงินสดและเชื่อ (ไม่รับสินค้ากลับคืน
แต่ลดราคาสินค้าให้) 

รับคืนและส่วนลด  ............ 
          เงินสด / ลูกหนี้     ........... 

รับคืนและส่วนลด.............. 
        เงินสด /ลูกหนี้            ......... 

8.การรับคืนสินค้าจากการขายเป็นเงิน
สดและเชื่อ  (รับสินค้ากลับคืน) 

รับคืนและส่วนลด  ............ 
          เงินสด / ลูกหนี้     ........... 

รับคืนและส่วนลด.............. 
        เงินสด /ลูกหนี้            ......... 
สินค้าคงเหลือ .........  
        ต้นทุนขาย                ........ 

9.  กิจการจ่ายค่าขนส่งสินค้าเมื่อขาย ค่าขนส่งออก  ................. 
      เงินสด                 ................ 
 

ค่าขนส่งออก  ................. 
        เงินสด           ............ 
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รายการ  บันทกึบัญชเีมื่อถึงวนัสิน้งวด  บันทกึบัญชสีินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

10.  รับช าระหนี้จากการขายสินค้า
เป็นเงินเชื่อ (ไม่ ให้ส่วนลด) 

เงินสด           .................. 
           ลูกหนี้การค้า       ............. 

เงินสด           .................. 
        ลูกหนี้การค้า       ............. 

11.  รับช าระหนี้จากการขายสินค้า
เป็นเงินเชื่อ ( ให้ส่วนลด) 

เงินสด           .................. 
ส่วนลดจ่าย   ................. 
           ลูกหนี้การค้า       ............. 

เงินสด           .................. 
ส่วนลดจ่าย   ................. 
        ลูกหนี้การค้า       ............. 

12. การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือใน
วันส้ินงวด 

ก าไรขาดทุน … 

      สินค้าคงเหลือ(ต้นงวด)  … 

      ซื้อสินค้า                      … 

สินค้าคงเหลือ(ปลายงวด) … 

     ก าไรขาดทุน                     … 

ไม่ต้องบันทึกบัญชี เนื่องจาก
กิจการได้บันทึกบัญชีอย่าง
ต่อเนื่องแลว้ ท าใหม้ีบัญชีสินคา้
คงเหลือและบัญชแียกประเภท     

 (ดัดแปลงจาก :สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2552: 378) 

ไม่ว่ากิจการจะใช้วิธีการบันทึกบัญชีแบบใด กิจการต้องค านวณหา รายการขายสุทธิและ
รายการก าไรขั้นต้น เพื่อน ามาค านวณผลการด าเนินงานของกิจการต่อไป 

การค านวณขายสุทธิ  

ขายสุทธิ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าของกิจการโดยหักรายการที่เกี่ยวข้องกับ
รายการขายสินค้าแล้ว เมื่อขายสินค้าออกไปจะมีรายการที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 รายการ คือ 

1. การรับคืนสินค้าและส่วนลด กิจการรับคืนสินค้ากลับมาหรือกิจการเพียงลดราคาให้ลูกค้า  
2. การให้ส่วนลดแก่ลูกหนี้การค้า คือ ส่วนลดจ่าย ท าให้มูลค่าของการขายสินค้าที่ตกลงกันไว้

ลดลงกิจการต้องค านวณรายการขายสินค้าทั้งสิ้น มีสูตร ดังนี้ 
 

 

(ที่มา: สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2552: 377) 
 

 

 

ขายสุทธิ       =     ขายสินค้า - รับคืนสินค้าและส่วนลด – ส่วนลดจ่าย 
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จากสูตร ขายสุทธิ มีความหมายว่า  
1. ขายสินค้า เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าของกิจการ 
2. รับคืนสินค้าและส่วนลด ท าให้การขายสินค้าออกไปลดลง การค านวณจึงต้องหักออก 

3. ส่วนลดจ่าย ท าให้การขายสินค้าออกไปลดลง เพราะขายเป็นเงินเชื่อแล้ว กิจการลดราคา
ให้เนื่องจากทันตามก าหนด ท าให้รายการขายสินค้าลดลง การค านวณจึงต้องน ามาหักออก 

การค านวณก าไรขั้นต้น  

ก าไรขั้นต้น หมายถึง “ก าไรที่เกิดจากการขายสินค้าสุทธิหักต้นทุนขายโดยยังไม่หักค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆของกิจการ” 

เมื่อกิจการทราบ “ต้นทุนขาย” หรือ ราคาทุนของสินค้าที่ ได้ขายออกไปแล้ว จะสามารถ
ค านวณหาผลการด าเนินงานต่อไปได้ แต่ก าไรที่ค านวณได้นี้จะเป็นเพียง “ก าไรขั้นต้น” เนื่องจากเป็น
ก าไรที่เกิดจากการซื้อสินค้าแล้วน าสินค้านั้นมาขาย ยังไม่ได้น าค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาค านวณ 
ดังนี้ 
  

 

(ที่มา: สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2552: 377) 

จากสูตร ก าไรขั้นต้น มีความหมายว่า  

1. ขายสุทธิ เป็นรายได้จากการขายสินค้าที่หักรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว 

2. ต้นทุนสินขายเป็นค่าใช้จ่ายในการขายสินค้าทั้งหมดของกิจการ จึงต้องน า ต้นทุนขายมา
หักออก 

 

 

 

 

 

 

ก าไรขั้นต้น  =    ขายสุทธิ - ต้นทุนขาย 



292 

 

ตัวอย่าง 5-7 ต่อไปนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นของห้างหุ้นส่วนจ ากัด คู่กรรม ได้เปิดกิจการซื้อขายสินค้าท่ี
เป็นของที่ระลึกจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มีรายละเอียดของเดือน ตุลาคม 2557 มีดังนี้ 
2557 

ต.ค.      8 ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากบริษัท โกโบริ จ ากัด จ านวน 50,000 บาท เงื่อนไขใน 

การช าระหนี้ 1/15,n/45 โดยตกลงว่ากิจการจะรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าเอง จ านวน 
150 บาท ซึ่งกิจการได้จ่ายเงินแล้ว 

    12 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ น.ส.อังศุมาลิน  ราคาทุน 50,000 บาท ราคาขาย 70,000  
บาท  เงื่อนไข 3/10,n/60 โดยตกลงว่ากิจการจะรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าเอง 

          15 น.ส.อังศุมาลิน  จ่ายค่าขนส่งแทนกิจการเป็นเงินสดจ านวน 120 บาท 

          16 กิจการลดราคาสินค้าที่ช ารุดให้ น.ส.อังศุมาลิน  จ านวน 200 บาท โดยไม่ได้รับสินค้า
กลับคืนมา 

    18 ส่งคืนสินค้าที่ช ารุดให้บริษัท โกโบริ จ ากัด จ านวน 300 บาท  
    22           รับช าระหนี้จาก น.ส. อังศุมาลิน  ทั้งหมด 

    23 ช าระหนี้ให้บริษัท โกโบริ จ ากัด ทั้งหมด 
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การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 

 

Periodic   Inventory Perpetual  Inventory 

2557 

ต.ค.   8  ซื้อสินค้า               50,000 

                 เจ้าหนี้การค้า                    50,000 

             ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ   

2557 

ต.ค.   8  สินค้าคงเหลือ       50,000 

                  เจ้าหนี้การค้า                    50,000 

             ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ   
              ค่าขนส่งเข้า              150 

                    เงินสด                        150 

              จ่ายค่าขนส่งเข้าเป็นเงินสด 

           สินค้าคงเหลือ         150 

                    เงินสด                         150 

               จ่ายค่าขนส่งเข้าเป็นเงินสด 

        12   ลูกหนี้การค้า          70,000 

                          ขายสินค้า              70,000 

                ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

 

ไม่บันทึกต้นทุนขาย  

 

          12  ลูกหนี้การค้า          70,000 

                         ขายสินค้า              70,000 

                  ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 

                  ต้นทุนขาย           50,000 

                         สินค้าคงเหลือ       50,000 

                 บันทึกราคาทุนของสินค้าที่ขายแล้ว               
         15    ค่าขนส่งออก            120 

                            ลูกหนี้การค้า                  120 

                 จ่ายค่าขนส่งสินค้าให้ลูกค้า   

         15    ค่าขนส่งออก            120 

                           ลูกหนี้การค้า                120 

                 จ่ายค่าขนส่งสินค้าให้ลูกค้า   
        16    รับคืนและส่วนลด       200 

                      ลูกหนี้การค้า                       200 

               รับคืนสินค้าจากการขายเป็นเงินเชื่อ 

        16    รับคืนและส่วนลด       200 

                         ลูกหนี้การค้า                 200 

                รับคืนสินค้าจากการขายเป็นเงินเชื่อ 

       18     เจ้าหนี้การค้า              300 

                   ส่งคืนและส่วนลด              300 

                ส่งคืนสินค้าจากการซื้อเป็นเงินเชื่อ       

        18    เจ้าหนี้การค้า            300 

                    สินค้าคงเหลือ              300 

                  ส่งคืนสินค้าจากการซื้อเป็นเงินเชื่อ 
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Periodic   Inventory Perpetual  Inventory 

2557 

ต.ค.  22   เงินสด             67,586 

               ส่วนลดจ่าย        2,094 

                            ลูกหนี้การค้า     69,680 

        รับช าระหนี้ให้ส่วนลด 3 % 

 วันที่ 12 ลูกหนี้การค้า                       70,000 

 วันที่ 15 ลูกหนีจ้่ายค่าขนส่งแทน             120 

 วันที่  16 รับคืนสินค้า                            200 

ลูกหนี้การค้าคงค้างทั้งสิ้น                   69,680 

หมายเหตุ ส่วนลดเงินสดจะลดให้จากราคา
สินค้าเท่านั้น ค่าขนส่งที่จ่ายแทนกันจะไม่น ามา
ค านวณ ดังนั้น ราคาสินค้า  
=70,000 – 200 = 69,800 บาท 

ลูกหนี้การค้ามาช าระหนี้วันที่ 22 ต.ค. จะต้องให้
ส่วนลดจ่าย 3 % (69,800 x 3 % =2,094 บาท)   
(จ านวนเงินที่จะได้รับคือ 69,680-2,094=67,586 

2557 

ต.ค. 22   เงินสด             67,586 

                ส่วนลดจ่าย      2,094 

                    ลูกหนี้การค้า             69,680 

                รับช าระหนี้ให้ส่วนลด 3 % 

 

        23    เจ้าหนี้                 49,700 

                          เงินสด                     49,203 

                          ส่วนลดรับ                     497 

                 ช าระหนี้ได้รับส่วนลด 1 % 

( วันที่   8   เจ้าหนี้                         50,000 

  วันที่  18  ส่งคืนสินค้าให้เจ้าหนี้         300  

  ดังนั้น      เจ้าหนี้ทั้งสิ้น             = 49,700 

ช าระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าในวันที่ 23 ส.ค.จะได้รับ
ส่วนลด 1 % (49,700 x 1 % =497 บาท)) ท าให ้

ต้องจ่ายเงิน = 49,700 – 300 = 49,203 บาท  

      23    เจ้าหนี้                      49,700 

                    เงินสด                    49,203 

                สินค้าคงเหลือ             497 

              ช าระหนี้ได้รับส่วนลด 1 % 



295 

 

การค านวณสินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือมีความส าคัญกับงวดนี้และงวดหน้า มีความส าคัญในงบก าไรขาดทุนและงบ
แสดงฐานะการเงิน กิจการต้องมีวิธีในการค านวณหามูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสม 
โดยเฉพาะกิจการที่ใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด ส่วนกิจการที่ใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้า
อย่างต่อเนื่องก็สามารถน าวิธีการเหล่านี้ไปใช้ได้เพื่อความถูกต้องของมูลค่าสินค้าคงเหลือ เช่นเดียวกัน 
การค านวณ มี 2 ขั้นตอน คือ 

1. การตรวจนับสินค้าคงเหลือ เนื่องจากกิจการไม่ทราบจ านวนสินค้าที่ได้ขายออกไป ท า
ให้กิจการต้องตรวจนับจ านวนของสินค้าที่ยังเหลืออยู่ คือกิจการต้องท าการตรวจนับจ านวนสินค้า
คงเหลือที่มีอยู่จริงเป็นจ านวนหน่วย เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับจ านวนของสินค้าที่ซื้อมาทั้งหมด เมื่อ
กิจการทราบจ านวนของสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่จะท าให้สามารถค านวณหาจ านวนของสินค้าที่ได้ขาย
ออกไปได ้

2. การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือในราคาทุน เมื่อกิจการทราบจ านวนของสินค้าที่ยังไม่ได้
ขายออกไปแล้วเป็นจ านวนหน่วย ขั้นตอนต่อมากิจการต้อง เปลี่ยนจ านวนหน่วยให้เป็นบาท 
เรียกว่า “การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยน าราคาทุนมาพิจารณา” เพื่อจะได้น าไปบันทึกบัญชีต่อไป  

ในการตีราคาจะต้องใช้ราคาทุนของสินค้าคงเหลือมาพิจารณา เนื่องจากเป็นสินค้าที่ยังไม่ถูก
ขายออกไป จึงต้องใช้ราคาทุน กิจการต้องหาวิธีการต่างๆมาใช้ให้เหมาะกับลักษณะของสินค้าที่
กิจการซื้อมาขาย ซึ่งมาตรฐานการบัญชีก าหนดไว้ ดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ ได้อธิบายวิธีปฏิบัติที่นิยม
ใช้ ได้แก่ วิธีราคาเจาะจง วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก และวิธีเข้าก่อนออกก่อน อธิบายได้ ดังนี้ 

1. วิธีราคาเจาะจง (Specific Identification Method) วิธีนี้น ามาใช้กับกิจการที่มีสินค้า
เฉพาะแล้วหรือกิจการท่ีมีสินค้าคงเหลือที่จ าเป็นต้องระบุรายการของสินค้า รุ่นของสินค้าและราคาของ
สินค้าคงเหลือได้อย่างถูกต้องหากกิจการใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้ความ
ละเอียดในการบันทึกข้อมูลวิธีราคาเจาะจงนี้มาใช้จะเหมาะสมมาก แต่หากกิจการใช้วิธีการบันทึก
บัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด ซึ่งต้องใช้ความสะดวกในการบันทึกบัญชี เนื่องจากมีสินค้าเป็นจ านวน
มากอาจไม่เหมาะที่จะใช้วิธีราคาเจาะจงนี้ 
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ตัวอย่าง 5-8 บริษัท ยูดีคูล จ ากัด จ าหน่ายพัดลมไอเย็น  พัดลมไอเย็นไม่เกิดละอองน้ า ไม่มีความชื้น 
เคลื่อนที่ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเครื่องปรับอากาศ มีเสียงน้ าไหลเหมือนอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ บริษัท ยูดีคูล จ ากัด รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือในเดือน ธันวาคม 2557 ดังนี้  

- รุ่น HP 105 มีไว้เพื่อขายจ านวน 20 เครื่อง ราคาทุนเครื่องละ 3,000 บาท ราคาขายเครื่อง
ละ 4,500 บาท ขายไปในระหว่างเดือนธันวาคม 15 เครื่อง 

- รุ่น CN 100 มีไว้เพื่อขายจ านวน 15  เครื่อง ราคาทุนเครื่องละ 2,000 บาท ราคาขายเครื่อง
ละ 2,500 บาท ขายไปในระหว่างเดือนธันวาคม 10 เครื่อง 

การค านวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลือปลายงวดและต้นทุนขาย ท าได้ ดังนี้ 

สินค้า (รุ่น) จ านวนที่มีเพื่อขาย
(เครื่อง) 

ต้นทุนสินค้าที่ขายไป
แล้ว(เครื่อง) 

ต้นทุนสินค้าคงเหลือ
(เครื่อง) 

HP 105 20 15 5 

CN 100 15 10 5 

รวม 35 25 10 

 

สินค้า 
(รุ่น) 

จ านวนที่มีเพื่อ
ขาย(เครื่อง) 

ราคาทุน 
(บาท) 

ต้นทุนขาย(บาท) ต้นทุนสินค้า
คงเหลือ(บาท) 

HP 105 20 3,000 15 x 3,000= 45,000    5 x 3,000 = 15,000 

CN 100 15 2,000 10 x 2,000 =20,000    5 x 2,000 = 10,000     
รวม      = 65,000   = 25,000 

 

สรุปว่า  1. ต้นทุนสินค้าคงเหลือรวมทั้งสิ้น จ านวน 10 เครื่อง คิดเป็นเงิน = 25,000 บาท (ราคาทุน) 
  2. ต้นทุนขาย จ านวน 25 เครื่องคิดเป็นเงิน = 65,000 บาท (ราคาทุน) 
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2. วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน (First –in First – out  Method) วิธีเข้าก่อนออกก่อนคือ “การให้
ราคาทุนกับสินค้าที่ยังไม่ได้ขายออกไป โดยกิจการต้องขายสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อนและหลังตามล าดับ 
จะท าให้สินค้าที่ยังคงเหลืออยู่เป็นสินค้าที่ได้ซื้อมาครั้งล่าสุด เป็นสินค้าที่ใหม่ที่สุด”  

 

วิธีนี้น ามาใช้กับกิจการที่ต้องการให้สินค้าคงเหลือเป็นสินค้าใหม่ อาจเป็นสินค้าที่มีอายุสั้น 

หรือสินค้าที่เป็นอาหาร ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เป็นไปตามการไหลเวียนของสินค้ามากที่สุด คือ สินค้ารายการ
ใดซื้อมาก่อนก็จะถูกน าไปขายก่อนท าให้สินค้าคงเหลือเป็นสินค้าที่ซื้อมาครั้งหลังสุด มีความใหม่ที่สุด 
ท าให้มูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าล่าสุด ส่งผลให้งบการเงินน าเสนอข้อมูลที่ใกล้เคียงมูลค่าจริง 
ณ ขณะนั้น 

3. วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average  Method) วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก คือ “การให้ราคาทุนกับสินค้าที่ยังไม่ได้ขายออกไป โดยกิจการได้น าสินค้าที่ซื้อมาปนกันแล้ว 
ท าให้สินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ไม่ทราบว่าถูกซื้อมาในครั้งใด ต้องค านวณหาราคาทุนที่เป็นราคากลาง 
โดยให้ความส าคัญกับปริมาณที่ซื้อมาในแต่ละครั้งด้วย”  

ตามวิธีนี้น ามาใช้กับกิจการที่มีสินค้าเป็นจ านวนมากและสินค้ามีลักษณะคล้ายกัน ราคา 

ใกล้เคียงกัน มีการซื้อเข้ามาหลายครั้ง อาจไม่สามารถระบุได้ว่าสินค้ารายการใดเป็นรายการที่ถูกซื้อ
มาในครั้งใด ไม่เหมาะกับกิจการที่ขายสินค้าราคาสูงและมีสินค้าจ านวนน้อย เพราะวิธีนี้มีหลักการว่า
สินค้ามีหลายราคา มีจ านวนไม่เท่ากัน ต้องหาราคาใหม่ให้กับสินค้า ซึ่งราคาใหม่นี้คือ ราคาที่เป็น
กลางๆ ราคาที่ถัวเฉลี่ยแล้ว จากจ านวนสินค้าที่ซื้อมาแต่ละครั้งก็ไม่ก็เท่ากันทั้งราคาทุนและปริมาณ 
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ตัวอย่าง 5-9 บริษัท เช้านี้ จ ากัดมีรายละเอียด ดังนี้ ในวันต้นงวด คือวันที่ 1 มกราคม 2557 มีสินค้า
คงเหลือยกมาจากสิ้นปี 2556 จ านวน 10,000 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ 40 บาท  
พ.ศ. 2557 รายการซื้อ-ขาย ปริมาณ

(หน่วย) 
ต้นทุนต่อหน่วย

(บาท) 
ต้นทุนรวม
(บาท) 

 ยอดยกมา 10,000 40 400,000 

ม.ค. ซื้อครั้งที่   1 4,000 45 180,000 

 ขายครั้งที่ 1 4,000   

ก.ค. ซื้อครั้งที่   2 5,000 50 250,000 

 ขายครั้งที่ 2 9,000   

ต.ค. ซื้อครั้งที่   3 3,000 55 165,000 

 ขายครั้งที่ 3  6,000   

วันสิ้นงวด คือวันที่ 31 ธ.ค. 2557 กิจการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวดได้จ านวน = 3,000 หน่วย 

การค านวณมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวด โดยใช้โจทย์จากตัวอย่าง 5-9 ตามวิธีต่างๆ ดังนี้ 
1. วิธีเข้าก่อน ออกก่อน กรณีกิจการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด 

กิจการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวดได้จ านวน = 3,000 หน่วย การซื้อครั้งที่ 3 เป็นการซื้อ
มาครั้งหลังสุดจ านวน 3,000 หน่วย ตามวิธีนี้ถือว่าสินค้ายังไม่ถูกขายออกไป เนื่องจากเป็นสินค้าที่ซื้อ
เข้ามาใหม่ล่าสุด ดังนี้ 

1. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือจ านวน  3,000 หน่วย x 55 บาท = 165,000 บาท 

2. ต้นทุนขาย ค านวณได้ ดังนี้ 
พ.ศ. 2557 รายการซื้อ-ขาย ปริมาณ(หน่วย) ต้นทุนต่อหน่วย(บาท) ต้นทุนรวม(บาท) 

 ยอดยกมา 10,000 40 400,000 

ม.ค. ซื้อครั้งที่   1 4,000 45 180,000 

ก.ค. ซื้อครั้งที่   2 5,000 50 250,000 

ต.ค. ซื้อครั้งที่   3 3,000 55 165,000 

 รวมสินค้ามีเพื่อขาย 22,000  995,000 

ต้นทุนขาย= ต้นทุนสินค้าที่มีทั้งหมดเพื่อขาย(ต้นทุนรวม)–ต้นทุนสินค้าคงเหลือปลายงวด 

                          = 995,000 - 165,000  = 830,000 บาท 
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2. วิธีเข้าก่อน ออกก่อน กรณีกิจการบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง กิจการที่ใช้วิธีการ
บันทึกบัญชีวิธีนี้ จะต้องบันทึกข้อมูลของสินค้าคงเหลือลงใน บัตรสินค้า (Stock card) ดังนี้ 

รหัสสินค้า........... 
บัตรบัญชีสนิค้า 

รายการสินค้า...................................รุ่น....................................ยี่ห้อ............................... 

อธบิายช่อง
คงเหลือ 

พ.ศ.
2557 

รายการ รายการรับ รายการจ่าย คงเหลือ  

ม.ค.1 ยอดยกมา   10,000 x 40 =400,000  

  ซื้อสินค้า 4,000 x45 = 180,000  10,000x40 =  400,000 สินค้าเก่า 
    4,000x45 =  180,000 สินค้าซื้อ ม.ค. 
 ขายสินค้า  4,000 x 40= 160,000 6,000 x 40 = 240,000 สินค้าเก่า 
    4,000 x 45 = 180,000 สินค้าซื้อ ม.ค. 
พ.ค. ซื้อสินค้า 5,000x50 = 250,000  6,000 x 40 = 240,000 สินค้าเก่า 
    4,000 x 45 = 180,000 สินค้าซื้อ ม.ค. 
    5,000 x 50 = 250,000 สินค้าซื้อ พ.ค. 
 ขายสินค้า  6,000 x 40 =240,000   

   3,000 x 45 =135,000 1,000 x 45 =   45,000 สินค้าซื้อ ม.ค. 
    5,000 x 50 = 250,000 สินค้าซื้อ พ.ค. 
ต.ค. ซื้อสินค้า 3,000x55= 165,000  1,000 x 45 =   45,000 สินค้าซื้อ ม.ค. 
    5,000 x 50 = 250,000 สินค้าซื้อ พ.ค. 
    3,000 x 55= 165,000 สินค้าซื้อ ต.ค. 
 ขายสินค้า  1,000 x 45 =   45,000   

   5,000 x 50 =250,000 3,000 x 55= 165,000 สินค้าซื้อ ต.ค. 
หมายเหตุ.......................................................................................................................... 
ผู้บันทึก.....................................                                        ผู้ตรวจสอบ................................ 
วันที่.........................................                                         วันที่.......................................... 

(ดัดแปลงจาก สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2552: 361) 
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สรุปได้ว่า 
1. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือจ านวน 3,000 หน่วย x 55 บาท = 165,000 บาท  
            (จากช่องคงเหลือ) 
2. ต้นทุนขาย ค านวณได้จากช่องจ่ายหรือขาย ดังนี้ 

= (4,000 x 40) + (6,000 x 40) + (3,000 x 45) + (1,000 x 45) + (5,000 x 50)  
= 160,000 + 240,000 + 135,000 + 45,000 + 250,000= 830,000 บาท 
 

3. วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักกรณีกิจการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด 

ราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก = ราคาทุนรวมทั้งหมดของสินค้า(สินค้าเก่า+สินค้าซื้อมาในระหว่างงวด) 
                                จ านวนหน่วยทั้งหมดของสินค้า 

(ดัดแปลงสูตรจาก: สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ และ สมเดช โรจน์คุโรเสถียร, 2552: 347) 

 แทนค่า  = (10,000 x 40) + (4,000 x 45) + (5,000 x 50)+(3,000 x 55)       

                                      10,000 + 4,000 + 5,000 + 3,000   

                    = 400,000 + 180,000 +250,000 + 165,000 

                                                  22,000 

        =      995,000         =     45.23   บาทต่อหน่วย     
            22,000 

ต้นทุนสินค้าคงเหลือปลายงวดจ านวน  3,000 หน่วย x 45.23 บาท รวมเป็นเงิน 135,690 บาท  
ต้นทุนขายแล้วมีจ านวน = ราคาทุนรวมของสินค้าทั้งหมด – ต้นทุนสินค้าคงเหลือปลายงวด 

           = 995,000 - 135,690 = 859,310 บาท 

เมื่อกิจการสามารถตรวจนับจ านวนและตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดได้แล้ว กรณีที่กิจการ
บันทึกสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวดจะน าจ านวนเงินไปบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ของกิจการตามปกติ ส่วน
กิจการที่บันทึกสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่องจะมีบัญชีสินค้าคงเหลืออยู่แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ
จัดท ากระดาษท าการ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันของทั้ง 2 วิธี ดังนี้ 
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การจัดท ากระดาษท าการส าหรับกิจการซ้ือสินค้ามาเพื่อขาย 

1. การจัดท างบก าไรขาดทุน จัดท าตามปกติ คือจะมีเพียงบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย 
แต่ค่าใช้จ่ายในที่นี้จะต้องน าบัญชีสินค้าคงเหลือมารวมค านวณด้วย ดังนี้ 

1.1 สินค้าคงเหลือต้นงวดคือ สินค้าที่เหลือมาจากงวดที่แล้ว กิจการต้องน ามาขายใน 

งวดนี้อย่างแน่นอนและกิจการควรได้ขายไปแล้วเนื่องจากเป็นสินค้าเก่า การค านวณจึงต้องน า สินค้า
คงเหลือต้นงวด เขียนลงในช่องด้านเดบิต เพราะสินค้าคงเหลือต้นงวดเป็นสินทรัพย์ถ้าได้ขายไปแล้ว
จะต้องโอนเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย ซึ่งบัญชีค่าใช้จ่ายจะเขียนลงในงบก าไรขาดทุนด้านเดบิต 

 

ชื่อบัญชี งบก าไรขาดทุน 

เดบิต เครดิต 

สินค้าคงเหลือ (ต้นงวด) 100  

สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด)  150 
 

1.2 สินค้าคงเหลือปลายงวด เป็นสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ในงวดนี้ ยังไม่ได้ขายออกไป  
การค านวณจึงต้องน าสินค้าคงเหลือปลายงวด เขียนลงในช่องด้านเครดิต ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายในการขายสินค้า 

2. การจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท าตามปกติ จะมีเพียงบัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน
และบัญชีส่วนของเจ้าของ ซึ่งบัญชีสินทรัพย์จะต้องน าบัญชีสินค้าคงเหลือมารวมค านวณด้วย ดังนี้ 

2.1 สินค้าคงเหลือต้นงวดคือสินค้าที่เหลือมาจากงวดที่แล้ว กิจการต้องน ามาขายในงวดนี้ 
อย่างแน่นอนและกิจการต้องขายไปแล้วเนื่องจากเป็นสินค้าเก่า การค านวณจึงไม่ต้องน าสินค้า
คงเหลือต้นงวดมาเขียนลงในงบแสดงฐานะการเงิน 

2.2 สินค้าคงเหลือปลายงวด เป็นสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ในงวดนี้ยังไม่ได้ขายออกไป 

การค านวณจึงต้องน าสินค้าคงเหลือปลายงวดเป็นสินทรัพย์ที่ยังคงเหลืออยู่ของกิจการเขียนลงด้านเด
บิต 

ชื่อบัญชี งบแสดงฐานะการเงิน 

เดบิต เครดิต 

สินค้าคงเหลือ (ต้นงวด) -  

สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด) 150  
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เมื่อพิจารณา กระดาษท าการอย่างย่อ เฉพาะงบก าไรขาดุนและงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 
ชื่อบัญชี งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

สินค้าคงเหลือ (ต้นงวด) 100    -  

สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด)  150 150  

 

ตัวอย่าง 5-10 จากงบทดลองที่โจทย์ให้มา กิจการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด ส าหรับ
ระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ข้อมูลเพิ่มเติมในวันสิ้นงวด 

1. ตรวจนับสินค้าปลายงวดได้เท่ากับ 373,810 บาท 

2. ดอกเบี้ยค้างจ่ายจ านวน 3,600 บาท 

3. ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้ส านักงาน 10,000 บาท 

ให้ท า น าข้อมูลจากงบทดลองมาจัดท ากระดาษท าการ 10 ช่อง 

อธิบาย  การจัดท ากระดาษท าการของกิจการซื้อ-ขายสินค้าที่แตกต่างจากกิจการให้บริการ 

1. สินค้าคงเหลือต้นงวดจ านวน 274,000 บาท เป็นสินค้าที่ขายไม่หมดจากงวดที่แล้ว จะน ามา
ขายในงวดนี้ การค านวณในงวดนี้ต้องน า สินค้าคงเหลือต้นงวด มาเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย
ที่ท าให้เกิดรายได้จากการขายสินค้า จึงได้น ามาค านวณในงบก าไรขาดทุนด้านเดบิต 

2. สินค้าคงเหลือปลายงวดจ านวน 373,810 บาท เป็นสินค้าที่ขายไม่หมดในงวดนี้ จะน าไปขาย
ในงวดต่อไป การค านวณในงวดนี้ไม่ต้องน า สินค้าคงเหลือปลายงวด มาค านวณในงบก าไร
ขาดทุนด้านเดบิต แต่ สินค้าคงเหลือปลายงวดเป็นสินทรัพย์ของกิจการ ให้น าไปรวมค านวณ
ในงบแสดงฐานะการเงิน ด้านเดบิต 

3. นอกเหนือจากนี้ สามารถจัดท ากระดาษท าการ 10 ช่อง ได้ตามปกติ 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กระบี่กระบอง 
งบทดลอง 

วันที่  31 ธันวาคม 2557 

ชื่อบัญช ี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 557,594 -   

ลูกหนี้การค้า 102 175,300 -   

สินค้าคงเหลือ ( ต้นงวด ) 103 274,000 -   

เครื่องใช้ส านักงาน 104 183,400 -   

ที่ดิน 105 1797,400 -   

เจ้าหนี้การค้า 201   275,300 - 

เงินกู้ระยะยาว 202   1,200,000 - 

ทุน- กระบี ่ 301   776,780 - 

ทุน-กระบอง 302   776,780  

กระแสทุน-กระบี่ 303 1,600 -   

ขายสินค้า 401   317,400 - 

รับคืนและส่วนลด 402 7,040 -   

ส่วนลดจ่าย 403 2,490 -   

ซื้อสินค้า 501 322,400 -   

ค่าขนส่งเข้า 502 2,500 -   

ส่งคืนและส่วนลด 503   12,800 - 

ส่วนลดรับ 504   4,824 - 

ค่าขนส่งออก 505 2,760 -   

เงินเดือน 506 29,000 -   

ดอกเบี้ยจ่าย 507 3,600 -   

ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 508 4,800 -   

  3,363,884 - 3,363,884 - 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กระบี่กระบอง(บันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด) 
กระดาษท าการ 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2557 

ชื่อบัญช ี

เลขที ่
บัญชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบทดลองหลังปรับปรุง งบก าไรขาดทนุ งบแสดงฐานะการเงนิ 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 557,594   
    

557,594   
    

557,594 
  

ลูกหนี้การค้า 102 175,300   
    

175,300   
    

175,300 
  

สินค้าคงเหลือ (ต้นงวด) 103 274,000   
    

274,000   274,000 
  

- 
  

เครื่องใช้ส านักงาน 104 183,400   
    

183,400   
    

183,400 
  

ที่ดิน 105 1,797,400   
    

1,797,400   
    

1,797,400 
  

เจ้าหน้ีการค้า 201   275,300 
    

  275,300  
    

   275,300  

เงินกู้ระยะยาว 202   1,200,000 
    

  1,200,000  
    

  1,200,000  

ทุน- กระบี่ 301   776,780         776,780           776,780  

ทุน-กระบอง 302   776,780          776,780           776,780  

กระแสทุน-กระบี ่ 303 1,600       1,600       1,600   

ขายสินค้า 401   317,400          317,400    317,400      

รับคืนและส่วนลด 402 7,040       7,040   7,040       

ส่วนลดจ่าย 403 2,490       2,490   2,490       
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ชื่อบัญช ี

เลขที ่
บัญชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบทดลองหลังปรับปรุง งบก าไรขาดทนุ งบแสดงฐานะการเงนิ 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

ซื้อสินค้า 501 322,400       322,400   322,400       

ค่าขนส่งเข้า 502 2,500       2,500   2,500       

ส่งคืนและส่วนลด 503   12,800            12,800      12,800      

ส่วนลดรับ 504   4,824              4,824        4,824      

ค่าขนส่งออก 505 2,760       2,760   2,760       

เงินเดือน 506 29,000       29,000   29,000       

ดอกเบี้ยจ่าย 507 3,600       3,600   3,600       

ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 508 4,800       4,800   4,800       

   3,363,884 3,363,884                 

ดอกเบี้ยจ่าย 509 

 

  3,600  3,600  3,600       

ค่าเส่ือมราคา-เครื่องใช้ส านักงาน 510 

  

10,000 

 

10,000 

 

  10,000 

   ค่าเส่ือมราคาสะสม-เครื่องใช้ส านักงาน 105.1    10,000  10,000    10,000 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 203    3,600  3,600    3,600 

สินค้าคงเหลือ(ปลายงวด) 103        373,810 373,810  

      13,600 13,600 3,377,484 3,377,484 662,190 708,834 3,089,104 3,042,460 

ก าไรสุทธิ         46,644   46,644 

          708,834 708,834 3,089,104 3,089,104 
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ตัวอย่าง 5-11 จากงบทดลองที่โจทย์ให้มา สมมติว่ากิจการบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กระบี่กระบอง 
งบทดลอง 

วันที่  31 ธันวาคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 557,594 -   

ลูกหนี้การค้า 102 175,300 -   

สินค้าคงเหลือ( ปลายงวด ) 103 373,810 -   

เครื่องใช้ส านักงาน 104 183,400 -   

ที่ดิน 105 1,797,400 -   

เจ้าหนี้การค้า 201   275,300 - 

เงินกู้ระยะยาว 202   1,200,000 - 

ทุน- กระบี ่ 301   776,780 - 

ทุน-กระบอง 302   776,780  

กระแสทุน-กระบี ่ 303 1,600 -   

ขายสินค้า 401   317,400 - 

รับคืนและส่วนลด 402 7,040 -   

ส่วนลดจ่าย 403 2,490 -   

ต้นทุนขาย 501 207,466 -   

ค่าขนส่งออก 502 2,760 -   

เงินเดือน 503 29,000 -   

ดอกเบี้ยจ่าย 504 3,600 -   

ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 505 4,800 -   

  3,346,260 - 3,346,260 - 
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ข้อมูลเพิ่มเติมในวันสิ้นงวด 

1. ดอกเบี้ยค้างจ่ายจ านวน 3,600 บาท 

2. ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้ส านักงาน 10,000 บาท 

ให้ท า น าข้อมูลจากงบทดลองมาจัดท ากระดาษท าการ 10 ช่อง 

อธิบาย  การจัดท ากระดาษท าการของกิจการซื้อ-ขายสินค้าที่แตกต่างจากกิจการให้บริการ 

1. ไม่มีสินค้าคงเหลือต้นงวด เนื่องจากกิจการได้บันทึกบัญชีอย่างละเอียด ท าให้ทราบข้อมูลของ
สินค้าตลอด เมื่อถึงวันสิ้นงวด จะเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ขายออกไป เป็นสินค้าคงเหลือปลายงวด
นั่นเอง 

2. สินค้าคงเหลือปลายงวดจ านวน 373,810 บาท เป็นสินค้าที่ขายไม่หมดในงวดนี้ จะน าไปขาย
ในงวดต่อไป การค านวณในงวดนี้ไม่ต้องน า สินค้าคงเหลือปลายงวด มาค านวณในงบก าไร
ขาดทุนด้านเดบิต แต่ สินค้าคงเหลือปลายงวดเป็นสินทรัพย์ของกิจการที่มียอดยกไปในงวด
ต่อไป ให้น าไปรวมค านวณในงบแสดงฐานะการเงิน ด้านเดบิต 

3. นอกเหนือจากนี้ รายการอ่ืนๆสามารถจัดท ากระดาษท าการ 10 ช่อง ได้ตามปกติ 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กระบี่กระบอง (บันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง) 
กระดาษท าการ 

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2557 

ชื่อบัญช ี

เลขที ่ งบทดลอง รายการปรับปรุง งบทดลองหลังปรับปรุง งบก าไรขาดทนุ งบแสดงฐานะการเงนิ 

บัญชี เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 557,594   
    

557,594   
    

557,594 
  

ลูกหนี้การค้า 102 175,300   
    

175,300   
    

175,300 
  

สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด) 103 373,810    373,810    373,810  

เครื่องใช้ส านักงาน 104 183,400   
    

183,400   
    

183,400 
  

ที่ดิน 105 1,797,400    1,797,400    1,797,400  

เจ้าหน้ีการค้า 201  275,300    275,300    275,300 

เงินกู้ระยะยาว 202  1,200,000    1,200,000    1,200,000 

ทุน- กระบี่ 301  776,780    776,780    776,780 

ทุน-กระบอง 302  776,780    776,780    776,780 

กระแสทุน-กระบี ่ 303 1,600       1,600       1,600   

ขายสินค้า 401  317,400    317,400  317,400   

รับคืนและส่วนลด 402 7,040    7,040  7,040    

ส่วนลดจ่าย 403 2,490       2,490   2,490       
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ชื่อบัญช ี

เลขที ่
บัญชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบทดลองหลังปรับปรุง งบก าไรขาดทนุ งบแสดงฐานะการเงนิ 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

ต้นทุนขาย 501 207,466       207,466   207,466       

ค่าขนส่งออก 505 2,760       2,760   2,760       

เงินเดือน 506 29,000       29,000   29,000       

ดอกเบี้ยจ่าย 507 3,600       3,600   3,600       

ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 508 4,800       4,800   4,800       

   3,346,260 3,346,260                 

ดอกเบี้ยจ่าย 509   3,600  3,600  3,600    

ค่ า เ ส่ื อ ม ร า ค า -เ ค รื่ อ ง ใ ช้
ส านักงาน 

510   10,000  10,000  10,000    

ค่าเส่ือมราคาสะสม-เครื่องใช้
ส านักงาน 

105.1    10,000  10,000    10,000 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 203    3,600  3,600    3,600 

    13,600 13,600 3,359,860 3,359,860 270,756 317,400 3,089,104 3,042,460 

ก าไรสุทธิ        46,644   46,644 

        317,400 317,400 3,089,104 3,089,104 

  

 

 

309
 



310 

 

การปิดบัญชีกิจการซ้ือสินค้ามาเพื่อขาย  

 เมื่อถึงวันสิ้นงวดกิจการต้องสรุปผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ การปิด
บัญชีส าหรับกิจการซื้อ-ขายสินค้าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังเช่นกิจการให้บริการและส าหรับกิจการนี้
จะมีความแตกต่างในขั้นตอนของค่าใช้จ่ายท่ีซื้อสินค้ามาขายเท่านั้น ดังนี้ 

การปิดบัญชีส าหรับกิจการทีบ่ันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ 
1. ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

 รายได้ของกิจการคือรายได้จากการขายสินค้าซึ่งมีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า ซึ่ง
จะต้องปิดบัญชีพร้อมกันคือบัญชีรับคืนสินค้าและส่วนลด และบัญชีส่วนลดจ่ายรวมถึงบัญชีรายได้
อ่ืนๆของกิจการ ดังนี้ 

 เดบิต ขายสินค้า   xx 

 เดบิต รายได้อ่ืนๆ  xx 

  เครดิต ก าไรขาดทุน  xx 

  เครดิต รับคืนสินค้าและส่วนลด xx 

  เครดิต ส่วนลดจ่าย  xx 
 

2. ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

บัญชีค่าใช้จ่ายหมายถึงต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกิจการ ดังนี้ 
เดบิต ก าไรขาดทุน  xx 

  เครดิต ต้นทุนขาย  xx 

  เครดิต ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานxx 
 

3. ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน 

การปิดบัญชีในขั้นตอนนี้จะปิดบัญชีตามลักษณะของเจ้าของ ได้แก่ กิจการเจ้าของคน
เดียวปิดเข้าบัญชีทุน กิจการห้างหุ้นส่วนปิดเข้าบัญชีกระแสทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน และกิจการบริษัท
จ ากัด ปิดเข้าบัญชีก าไรสะสม ผลการด าเนินงานเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ ก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 

3.1 กรณีก าไรสุทธิ 
เดบิต ก าไรขาดทุน  xx 

  เครดิต ทุน / กระแสทุน / ก าไรสะสม xx 
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3.2 กรณีขาดทุนสุทธิ 
   เดบิต ทุน / กระแสทุน / ก าไรสะสม xx 

    เครดิต ก าไรขาดทุน   xx 

การปิดบัญชีส าหรับการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด แบ่งเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้  

1. ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

รายได้ของกิจการคือรายได้จากการขายสินค้าซึ่งมีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า ซึ่ง
จะต้องปิดบัญชีพร้อมกันคือบัญชีรับคืนสินค้าและส่วนลด และบัญชีส่วนลดจ่ายรวมถึงบัญชีรายได้
อ่ืนๆของกิจการ และสิ่งส าคัญต้องบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดที่ยังไม่ได้ขายออกไป เป็น
สินทรัพย์ของกิจการอีกด้วย  

  เดบิต ขายสินค้า    xx 

  เดบิต รายได้อ่ืนๆ   xx 

เดบิต  สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด) xx 

   เครดิต ก าไรขาดทุน   xx 

   เครดิต รับคืนสินค้าและส่วนลด  xx 

   เครดิต ส่วนลดจ่าย   xx 

2. ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

ซึ่งบัญชีค่าใช้จ่ายหมายถึงบัญชีซื้อสินค้าและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า คือบัญชี
ค่าขนส่งเข้า บัญชีส่งคืนสินค้าและส่วนลดและบัญชีส่วนลดรับ ในขณะเดียวกันต้องปิดบัญชีสินค้า
คงเหลือต้นงวดในขั้นตอนนี้อีกด้วยและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตามปกติของกิจการทั้งหมด 

เดบิต ก าไรขาดทุน   xx 

เดบิต ส่งคืนสินค้าและส่วนลด  xx 

   เดบิต ส่วนลดรับ    xx 

    เครดิต สินค้าคงเหลือ (ต้นงวด) xx 

    เครดิต ซื้อสินค้า    xx 

    เครดิต ค่าขนส่งเข้า   xx 

   เครดิต ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน xx 
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3. ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน  
การปิดบัญชีในขั้นตอนนี้จะปิดบัญชีตามลักษณะของเจ้าของ ได้แก่ กิจการเจ้าของคน

เดียวปิดเข้าบัญชีทุน กิจการห้างหุ้นส่วนปิดเข้าบัญชีกระแสทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน และกิจการบริษัท
จ ากัด ปิดเข้าบัญชีก าไรสะสม ผลการด าเนินงานเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ ก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 

3.1 กรณีก าไรสุทธิ 
เดบิต ก าไรขาดทุน  xx 

  เครดิต ทุน / กระแสทุน / ก าไรสะสม xx 

3.2 กรณีขาดทุนสุทธิ 
   เดบิต ทุน / กระแสทุน / ก าไรสะสมxx 

    เครดิต ก าไรขาดทุน   xx 

 

ตัวอย่าง 5-12 ต่อไปนี้เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นของห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านทรายทอง กิจการด าเนินงานใน
การซื้อขายสินค้า กิจการเพิ่งจะเริ่มด าเนินงาน กิจการบนัทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด ดังนี้ 
2557 

ม.ค.       1 น.ส. ทราย และน.ส.ทอง น าเงินสดมาลงทุนคนละ 100,000 บาท 

  2 ซื้ออุปกรณ์ส านักงานเป็นเงินเชื่อ 30,000 บาท 

 7 ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากบริษัท ชายกลาง จ ากัด จ านวน 50,000 บาท เงื่อนไขใน 

การช าระหนี้ 1/15,n/45 โดยมีเงื่อนไข F.O.B Shipping Point จ านวน 150 บาท ซึ่ง
กิจการได้จ่ายเงินแล้ว 

    11 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ น.ส.หญิงใหญ่  ราคาทุน 30,000 บาท ราคาขาย 40,000 
บาท  เงื่อนไข 3/10,n/60 โดยมีเงื่อนไข F.O.B Destination 

กิจการจ่ายค่าขนส่งสินค้าเป็นเงินสดแล้ว 120 บาท 

     13 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ น.ส.พจมาน ราคาทุน 18,750 บาท ราคาขาย 25,000 บาท   
เงื่อนไข 2/10,n/45  

           15 กิจการลดราคาสินค้าที่ช ารุดให้ น.ส.หญิงใหญ่ จ านวน 200 บาท โดยไม่ได้รับสินค้า
กลับคืนมา 

     17 ส่งคืนสินค้าที่ช ารุดให้บริษัท ชายกลาง จ ากัด จ านวน 300 บาท  
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     21          รับช าระหนี้จาก น.ส. หญิงใหญ่ ทั้งหมด 

     22 ช าระหนี้ให้บริษัท ชายกลาง จ ากัด ทั้งหมด 

     24 รับช าระหนี้จาก น.ส. พจมาน ทั้งหมด 

     30 จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน 12,000 บาท 

     31 รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 2,000 บาท 

ข้อมูลเพิ่มเติมในวันสิ้นงวด 

1. คิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 20 % ต่อปี 
2. กิจการตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดได้จ านวน 603 บาท  

ผังบัญชี 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เงินสด 101 ขายสินค้า 401 

เงินฝากธนาคาร 102 รับคืนสินค้าและส่วนลด 402 

ลูกหนี้การค้า 103 ส่วนลดจ่าย 403 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 103.1 ซื้อสินค้า 501 

สินค้าคงเหลือ 104 ค่าขนส่งเข้า 502 

วัสดุส านักงาน 105 ส่งคืนสินค้าและส่วนลด 503 

อุปกรณ์ส านักงาน 106 ส่วนลดรับ 504 

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 106.1 ค่าขนส่งออก 505 

เจ้าหนี้การค้า 201 เงินเดือน 506 

เจ้าหนี้อื่น 202 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 507 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203 ค่าสาธารณูปโภค 508 

ทุน-ทราย 301 วัสดุส านักงานใช้ไป 509 

ทุน-ทอง 302 ต้นทุนสินค้าที่ขาย 510 

กระแสทุน-ละออง 303   

กระแสทุน-ดาว 304   

ก าไรขาดทุน 305   
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การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

สมุดรายวันทั่วไป                                                            หน้า 1 

พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    ม.ค.    1 เงินสด 101 200,000  -     

          ทุน-ทราย 301     100,000  - 

          ทุน-ทอง 302     100,000  - 

  ผู้เป็นหุ้นส่วนน าเงินสดมาลงทุน         

2 อุปกรณ์ส านักงาน 106 30,000  -    

          เจ้าหนี้อ่ืน 202     30,000  - 

  ซื้ออุปกรณ์ส านักงานเป็นเงินเชื่อ          

          7 ซื้อสินค้า 501 50,000   -     

          เจ้าหนี้การค้า 201     50,000   - 

  ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ          

  ค่าขนส่งเข้า 502 150  -      

          เงินสด 101     150  -  

  จ่ายค่าขนส่งสินค้าที่ซื้อ          

11 ลูกหนี้การค้า 103 40,000   -     

          ขายสินค้า 401     40,000   - 

  ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ          

  ค่าขนส่งออก 506 120   -     

          เงินสด 101     120   - 

  จ่ายค่าขนส่งสินค้าที่ขาย          
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สมุดรายวันทั่วไป หน้า 2 

พ.ศ. 
2557 

รายการ 
 

เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต  เครดิต  

ม.ค. 13 ลูกหนี้การค้า 103 25,000  -      

          ขายสินค้า 401     25,000   - 

  ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ          

15 รับคืนและส่วนลด 401 200   -     

          ลูกหนี้การค้า 103     200   - 

  รับคืนสินค้าจากการขายเป็นเงินเชื่อ          

17 เจ้าหนี้การค้า 201 300   -     

          ส่งคืนและส่วนลด 503     300   - 

  ส่งคืนสินค้าจากการซื้อเป็นเงินเชื่อ          

   21 เงินสด(39,800-(39,800x3%)) 101 38,606   -     

  ส่วนลดจ่าย(39,800x3%) 403 1,194   -     

          ลูกหนี้การค้า(40,000-200) 103     39,800   - 

  รับช าระหนี้จากลูกหนี้ให้ส่วนลดจ่าย 3%          

22 เจ้าหนี้การค้า(50,000-300) 201 49,700   -     

               เงินสด(49,700 -(49,700x1%)) 101     49,203   - 

               ส่วนลดรับ(49,700x 1%) 504     497   - 

  จ่ายช าระหนี้ได้ส่วนลดรับ 1 %          

24 เงินสด 101 25,000  -      

          ลูกหนี้การค้า 103     25,000   - 

  รับช าระหนี้จากลูกหนี้ไม่ให้ส่วนลด          
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 สมุดรายวันทั่วไป    หน้า 3  

พ.ศ. 
2557 รายการ 

เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต  เครดิต  

ม.ค.  30 เงินเดือน 506 12,000   -     

          เงินสด 101     12,000  -  

  จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน          

31 ค่าสาธารณูปโภค 508 2,000   -     

          ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203     2,000  -  

  บันทึกค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย          

 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 507 500 -   

          ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 106.1   500 - 

 บันทึกค่าเสื่อมราคา      

 (30,000 x 20 % x 1 / 12 )      

 

สมุดแยกประเภททั่วไป 

บัญชี  เงินสด         เลขที่ 101 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.    1 ทุน-ละออง รว.1 100,000 - ม.ค.     7 ค่าขนส่งเข้า รว.1 150 - 

  ทุน-ดาว รว.1 100,000 - 11 ค่าขนส่งออก รว.1 120 - 

21 ลูกหนี้การค้า รว.2 38,606 - 22 เจ้าหน้ีการคา้ รว.2 49,203 - 

24 ลูกหนี้การค้า รว.2 25,000 - 30 เงินเดือน รว.3 12,000 - 

 

 

  263,606     61,473  

202,133 
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บัญชี ลูกหนี้การค้า                     เลขที่ 103 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.  11 ขายสินค้า รว.1 40,000 - ม.ค.    7 ค่าขนส่งเข้า รว.1 200 - 

 13 ขายสินค้า รว.2 25,000 - 11 ค่าขนส่งออก รว.1 39,800 - 

      22 เจ้าหน้ีการคา้ รว.2 25,000 - 

   65,000 -    65,000 - 

          

 

บัญชี อุปกรณ์ส านักงาน                               เลขที่ 106 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท  

ม.ค.    1 เจ้าหนี้อื่น รว.1 30,000 -      

 

 

  30,000       

          

 

บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม – อุปกรณ์ส านักงาน               เลขที่ 106.1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

  

 

        ม.ค. 31 ค่าเส่ือมราคา รว.3 500 - 

 

  

0 

30,000 

500 
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      บัญชี เจ้าหนี้การค้า                      เลขที่ 201 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค. 17 ส่งคืนและส่วนลด รว.1 300  ม.ค.  7 ซื้อสินค้า รว.1 50,000 - 

22 เงินสด รว.2 49,700       

   50,000     50,000  

 

   บัญชีเจ้าหนี้อ่ืน          เลขที่ 202 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

  

 

        ม.ค.   2 อุปกรณ์
ส านักงาน 

รว.1 30,000 - 

 

 

 

  บัญชี  ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย          เลขที่ 203 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

  

 

        ม.ค. 31 ค่าสาธารณูปโภค รว.3 2,000 - 

 

 

 

 

 

 

0 

30,000 

2,000 
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บัญชี ทุน-ทราย                                            เลขที่ 301 

บัญชี รับคืนสินค้าส่วนลด                               เลขที่ 402 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท  

ม.ค.  17 ลูกหนี้การค้า รว.1 200 -      

          

บัญชี ส่วนลดจ่าย                                      เลขที่ 403 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท  

ม.ค.  21 ลูกหนี้การค้า รว.2 1,194 -      

          

 

 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค.     2 เงินสด รว.1 100,000 - 

            
 

      

         

 

          บัญชี ทุน-ทอง 
  

เลขที่ 302 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค.       2 เงินสด รว.1 100,000 - 

            
 

      

200 

1,194 

100,000 

100,000 
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บัญชี ซื้อสินค้า                                      เลขที่ 501 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท  

ม.ค.    7 เจ้าหนี้การค้า รว.1 50,000 -      

          

 

บัญชี ค่าขนส่งเข้า                                    เลขที่ 502 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท  

ม.ค.    7 เงินสด รว.1 150 -      

          

บัญชี ค่าสาธารณูปโภค                               เลขที่ 507 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท  

ม.ค.  31 ค่าสาธารณูปโภค
ค้างจ่าย 

รว.3 2,000 -      

          

 

     บัญชี ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน                               เลขที่ 508 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท  

ม.ค.  31 ค่าเสื่อมราคา
สะสม 

รว.3 500 -      

          

50,000 

150 

2,000 

500 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านทรายทอง (บันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด) 
กระดาษท าการ 

ส าหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2557 

 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 202,133       202,133       202,133   

สินค้าคงเหลือ(ต้นงวด) 104  0       0    0   -   

อุปกรณ์ส านักงาน 106 30,000       30,000       30,000   

ค่าเสื่อมราคาสะสม-

อุปกรณ์ส านักงาน 

106.1       500   500       500 

เจ้าหนี้อื่น 202   30,000       30,000       30,000 

ค่าสาธารณูปโภคค้าง
จ่าย 

203   2,000       2,000   

  

  2,000 

ทุน-ทราย 301   100,000       100,000       100,000 

ทุน-ทอง 302   100,000       100,000       100,000 

ขายสินค้า 401   65,000       65,000   65,000     

รับคืนและส่วนลด 402 200       200   200       

 

3
2

1
 

กระดาษท าการ 10 ช่อง 
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ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

  
เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

ซื้อสินค้า 501 50,000       50,000   50,000       

ค่าขนส่งเข้า 502 150       150   150       

ส่งคืนและส่วนลด 503   300       300   300     

ส่วนลดรับ 504   497       497   497     

ค่าขนส่งออก 505 120       120   120       

เงินเดือน 506 12,000       12,000   12,000       

ค่าสาธารณูปโภค 508 2,000       2,000   2,000       

   297,797 297,797                 

ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์
ส านักงาน 

507     500   500   500   

    

สินค้าคงเหลือ(ปลายงวด) 104               603 603   

   595,594 595,594 500 500 298,297 298,297 66,164 66,400 232,736 232,500 

ก าไรสุทธิ              236     236 

               66,400 66,400 232,736 232,736 
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อธิบายการจัดท ากระดาษท าการของตัวอย่าง 5-12 เพิ่มเติม 

1.  การจัดท างบก าไรขาดทุน  
1.1 สินค้าคงเหลือต้นงวดในข้อนี้ไม่มีจ านวนจึงเขียนจ านวนเงิน 0 ให้รู้ว่าถ้ามีจะอยู่ต าแหน่งนี้  

สินค้าคงเหลือต้นงวด เขียนลงในช่องด้านเดบิต  
1.2 สินค้าคงเหลือปลายงวด จ านวน 603 บาท เป็นสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่ในงวดนี้ ยังไม่ได้ 

ขายออกไป  เขียนลงในช่องด้านเครดิต  
2. การจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 

2.1 สินค้าคงเหลือต้นงวดจ านวน 0 บาท (ในกรณีที่มี)ได้ขายไปแล้ว ไม่ต้องเขียนลงในด้าน 

เดบิตของงบแสดงฐานะการเงิน 

2.2 สินค้าคงเหลือปลายงวดเป็นสินทรัพย์จ านวน 603 บาท ที่ยังคงเหลืออยู่ของกิจการต้อง 
บันทึกลงด้านเดบิต 

กิจการสามารถค านวณ ซื้อสุทธิและต้นทุนขาย จากสูตรนี้ได้ หากกิจการต้องการทราบจ านวน
ในทันที โดยที่ยังไม่ได้ปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป โดยน าจ านวนเงินมาจากงบทดลองหลังปรับปรุง 
ดังนี้ 

ซื้อสุทธิ = ซื้อสินค้า + ค่าขนส่งเข้า – ส่งคืนและส่วนลด – ส่วนลดรับ 

  = 50,000 + 150 – 300 – 497= 49,353 บาท 

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด 

      = 0 + 49,353 –603 = 48,750 บาท 

 แต่เพื่อความสะดวกต่อการท าความเข้าใจ ควรน าข้อมูลมาจัดท าเป็นงบการเงิน เนื่องจาก
กิจการไม่ได้บันทึกบัญชีไว้อย่างละเอียด เมื่อถึงวันสิ้นงวด กิจการต้องตรวจนับและตีราคาสินค้า
คงเหลือ เพื่อค านวณผลการด าเนินงานของกิจการ จึงจัดท างบต้นทุนสินค้าที่ขายก่อน จึงจะท างบก าไร
ขาดทุน จะได้เห็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อสินค้ามาขายก่อนที่จะเห็นผลการด าเนินงานในภาพรวม
ใหญ่ ขั้นตอนสุดท้ายจึงจัดท างบแสดงฐานะการเงินตามปกติ ดังนี้ 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านทรายทอง 
งบต้นทุนขาย 

ส าหรับระยะเวลา 1 เดือน  สิ้นสุดวันที่  31 มกราคม 2557 

 

       หน่วย : บาท  
สินค้าคงเหลือ ( ต้นงวด )         0   

บวก  ซื้อสุทธิ : 
บวก  ซื้อสินค้า              50,000 

บวก  ค่าขนส่งเข้า                            150 

หัก    ส่งคืนและส่วนลด                300 

หัก    ส่วนลดรับ                 497   

สินค้าที่มีเพื่อขาย            49,353 

หัก  สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด)                603  

ต้นทุนขาย             48,750 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านทรายทอง 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2557 

           หน่วย : บาท  
ขายสินค้า           65,000 

หัก   รับคืนและส่วนลด               200 

        ส่วนลดจ่าย            1,194 

ขายสุทธิ                      63,606 

หัก  ต้นทุนขาย           48,750 

ก าไรขั้นต้น                      14,856 

หัก  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      

 ค่าขนส่งออก              120 

 เงินเดือน                                12,000 

 ค่าสาธารณูปโภค           2,000 

 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน             500 

รวมค่าใช่จ่ายในการขายและบริหาร                   14,620 

ก าไรสุทธิ                           236 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านทรายทอง 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่  31 มกราคม 2557 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

 เงินสด            202,133 

 สินค้าคงเหลือ(ปลายงวด)              603 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                      202,736 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : 

 อุปกรณ์ส านักงาน   30,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม –อุปกรณ์ส านักงาน               500                                            29,500 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            29,500 

รวมสินทรัพย ์            232,236 

หนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

หนี้สินหมุนเวียน : 

 เจ้าหนี้อื่น            30,000 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย             2,000 

รวมหนี้สินหมุนเวียน                        32,000 

รวมหนี้สิน                        32,000 

 

ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน : 

 ทุน- ทราย           100,000 

 ทุน- ทอง             100,000 

 กระแสทุน – ทราย(236 / 2)                118 

กระแสทุน – ทอง (236 / 2)                118  

รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน                      200,236 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน                    232,236 
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อธิบาย จากงบก าไรขาดทุน ก าไรสุทธิ 236 บาท กิจการต้องน ามาแบ่งให้ผู้เป็นหุ้นส่วนตามข้อตกลง
คือแบ่งกันคนละครึ่งเข้าบัญชีกระแสทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนดังนี้ = 236 / 2 = 118 บาท จะได้ส่วนแบ่ง
ก าไรคนละ 118 บาท   

การปิดบัญชีกิจการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันท่ัวไป 

                                                                   สมุดรายวันทั่วไป    หน้า 4 

พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 ม.ค. 31 ขายสินค้า 401  65,000        

 สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด ) 104 603    

          รับคืนและส่วนลด 402           200    

          ส่วนลดจ่าย 403        1,194    

          ก าไรขาดทุน 305      64,209    

  ปิดบัญชีรายได้และบัญชีที่เกี่ยวข้องเข้าบัญชี
ก าไรขาดทุนและบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวด 
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                                                                   สมุดรายวันทั่วไป    หน้า 4 

พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน 305  63,973        

 ส่งคืนและส่วนลด 503       300     

  ส่วนลดรับ 504       497     

           สินค้าคงเหลือ (ต้นงวด) 104               0      

          ซื้อสินค้า 501      50,000    

          ค่าขนส่งเข้า 502           150    

         เงินเดือน 506      12,000    

         ค่าสาธารณูปโภค 508        2,000    

         ค่าขนส่งออก 505           120    

         ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 507           500    

          ค่าขนส่งเข้า 502           150    

         เงินเดือน 506      12,000    

         ค่าสาธารณูปโภค 508        2,000    

         ค่าขนส่งออก 505           120    

         ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 507           500    

 ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีที่ เกี่ยวข้องเข้า
บัญชีก าไรขาดทุนและปิดบัญชีสินค้าต้นงวด 

         

 ก าไรขาดทุน (64,209 - 63,973 ) 305       236        

         กระแสทุน-ทราย 304           118    

         กระแสทุน-ทอง 303          118    

 ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีกระแสทุนของผู้
เป็นหุ้นส่วน 
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การผ่านรายการปิดบัญชีจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังสมุดแยกประเภททั่วไป จะเป็น
เช่นเดียวกับบทที่ 4 ขอยกตัวอย่างเพียงบัญชีก าไรขาดทุน และบัญชีสินค้าคงเหลือ ดังนี้ 

     บัญชี    สินค้าคงเหลือ เลขที่ 104 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  31 ก าไรขาดทุน รว.4 603 - ม.ค.  31 ยอดยกไป  603 - 

   603     603  

          

บัญชี ก าไรขาดทุน         เลขที่ 305 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท  

ม.ค .   31 สินค้าคงเหลือ 

(ต้นงวด) 
รว.4 

0 - ม.ค.31 ขายสินคา้ รว.4 65,000 
- 

 รับคืนสินค้า รว.4 
200 -  ส่งคืนสินค้าและ

ส่วนลด 
รว.4 

300 

- 

 ส่วนลดจ่าย รว.4 
1,194 -  ส่วนลดรับ รว.4 497 

- 

 ซื้อสินค้า รว.4 
50,000 -  สินค้าคงเหลือ รว.4 603 

- 

 ค่าขนส่งเข้า รว.4 
150 -  (ปลายงวด)    

 เงินเดือน รว.4 
12,000 -      

 ค่าสาธารณูปโภค รว.4 
2,000 -      

 ค่าขนส่งออก รว.4 
120 -      

 ค่าเส่ือมราคา รว.4 
500 -      

 ก าไรขาดทุน รว.4 
236 -      

 
 

 66,400 
-    66,400 

- 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านทรายทอง 
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) 
วันที่ 31 มกราคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 202,133 -     

สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด) 104 603    

อุปกรณ์ส านักงาน 106 30,000 -     

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 106.1     500   

เจ้าหนี้อื่น 202     30,000   

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203     2,000   

ทุน-ทราย 301     100,000   

ทุน-ทอง 302     100,000   

กระแสทุน-ทราย 303   118  

กระแสทุน-ทอง 304   118  

รวม  232,736  232,736  
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ตัวอย่าง 5-13 ต่อไปนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นของห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านทรายทอง การด าเนินงานใน
การซื้อขายสินค้า กิจการเพิ่งเริ่มด าเนินงาน กิจการบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

2557 

ม.ค.      1 น.ส.ทราย และน.ส.ทอง น าเงินสดมาลงทุนคนละ 100,000 บาท 

 2 ซื้ออุปกรณ์ส านักงานเป็นเงินเชื่อ 30,000 บาท 

7 ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากบริษัท ชายกลาง จ ากัด จ านวน 50,000 บาท เงื่อนไขใน 

การช าระหนี้ 1/15,n/45 โดยมีเงื่อนไข F.O.B Shipping Point จ านวน 150 บาท ซึ่ง
กิจการได้จ่ายเงินแล้ว 

    11 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ น.ส.หญิงใหญ่  ราคาทุน 30,000 บาท ราคาขาย 40,000 
บาท  เงื่อนไข 3/10,n/60 โดยมีเงื่อนไข F.O.B Destination 

กิจการจ่ายค่าขนส่งสินค้าเป็นเงินสดแล้ว 120 บาท 

    13 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ น.ส.พจมาน ราคาทุน 18,750 บาท ราคาขาย 25,000 บาท   
เงื่อนไข 2/10,n/45  

          15 กิจการลดราคาสินค้าที่ช ารุดให้น.ส.หญิงใหญ่ จ านวน 200 บาท โดยไม่ได้รับสินค้า
กลับคืนมา 

    17 ส่งคืนสินค้าที่ช ารุดให้บริษัท ชายกลาง จ ากัด จ านวน 300 บาท  
    21           รับช าระหนี้จาก น.ส. หญิงใหญ่ ทั้งหมด 

    22 ช าระหนี้ให้บริษัท ชายกลาง จ ากัด ทั้งหมด 

    24 รับช าระหนี้จาก น.ส. พจมาน ทั้งหมด 

    30 จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน 12,000 บาท 

    31 รับใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค 2,000 บาท 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมในวันสิ้นงวด 

1. คิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 20 % ต่อปี 
 

 



332 

 

ผังบัญชี 
 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เงินสด 101 ทุน-ทราย 301 

เงินฝากธนาคาร 102 ทุน-ทอง 302 

ลูกหนี้การค้า 103 กระแสทุน-ทราย 303 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 103.1 กระแสทุน-ทอง 304 

สินค้าคงเหลือ 104 ก าไรขาดทุน 305 

วัสดุส านักงาน 105 ขายสินค้า 401 

อุปกรณ์ส านักงาน 106 รับคืนสินค้าและส่วนลด 402 

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 106.1 ส่วนลดจ่าย 403 

เจ้าหนี้การค้า 201 ต้นทุนขาย 501 

เจ้าหนี้อื่น 202 ค่าขนส่งออก 502 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203 เงินเดือน 503 

  ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 504 

  ค่าสาธารณูปโภค 505 

  วัสดุส านักงานใช้ไป 506 
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การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

สมุดรายวันทั่วไป             หน้า 1 

วันเดือนปี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    ม.ค.       1 เงินสด  101 200,000  -     

           ทุน-ทราย  301     100,000   - 

           ทุน-ทอง  302     100,000   - 

  ผู้เป็นหุ้นส่วนน าเงินสดมาลงทุน           

2 อุปกรณ์ส านักงาน 106  30,000  -      

           เจ้าหนี้อ่ืน  202     30,000  -  

  ซื้ออุปกรณ์ส านักงานเป็นเงินเชื่อ           

7 สินค้าคงเหลือ 104  50,000  -      

           เจ้าหนี้การค้า  201     50,000   - 

  ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ           

  สินค้าคงเหลือ  104 150   -     

          เงินสด  101     150   - 

  จ่ายค่าขนส่งสินค้าที่ซื้อ           

11 ลูกหนี้การค้า 103  40,000   -     

          ขายสินค้า 401      40,000  - 

  ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ           

 ต้นทุนขาย 501 30,000 -   

          สินค้าคงเหลือ 104   30,000 - 

 บันทึกต้นทุนสินค้าที่ขายออกไป      
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 สมุดรายวันทั่วไป    หน้า 2  

วันเดือนปี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557  บัญชี     

 ม.ค.    11 ค่าขนส่งออก 502 120  -      

           เงินสด 101     120  - 

  จ่ายค่าขนส่งสินค้าที่ขาย          

  13 ลูกหนี้การค้า 103 25,000  -    

           ขายสินค้า 401     25,000   - 

  ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ          

 ต้นทุนขาย 501 18,750 -   

            สินค้าคงเหลือ 104   18,750 - 

 บันทึกต้นทุนสินค้าที่ขายออกไป      

15 รับคืนและส่วนลด 402 200   -     

            ลูกหนี้การค้า 103     200   - 

  รับคืนสินค้าจากการขายเป็นเงินเชื่อ          

17 เจ้าหนี้การค้า 201 300   -     

            สินค้าคงเหลือ 104     300   - 

  ส่งคืนสินค้าจากการซื้อเป็นเงินเชื่อ          

21 เงินสด 101 38,606   -     

  ส่วนลดจ่าย 403 1,194  -     

            ลูกหนี้การค้า 104     39,800  -  

  รับช าระหนี้จากลูกหนี้ให้ส่วนลดจ่าย 3%          
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 สมุดรายวันทั่วไป    หน้า 3  

วันเดือนปี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557  บัญชี     

ม.ค.     22 เจ้าหนี้การค้า 201 49,700   -     

            เงินสด 101     49,203  -  

            สินค้าคงเหลือ 104     497   - 

  จ่ายช าระหนี้ได้ส่วนลดรับ 1 %          

24 เงินสด 101   25,000   -     

            ลูกหนี้การค้า 103     25,000   - 

  รับช าระหนี้จากลูกหนี้ไม่ให้ส่วนลด          

   30 เงินเดือน 503 12,000      

            เงินสด 102     12,000    

  จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน           

31 ค่าสาธารณูปโภค  505 2,000        

            ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203     2,000    

  บันทึกค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย           

 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 504 500 -   

             ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 106.1   500 - 

 บันทึกค่าเสื่อมราคา      

 (30,000 x 20 % x 1 / 12 )      
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สมุดแยกประเภททั่วไป 

     บัญชี  เงินสด    เลขที่  101 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค. 1 ทุน-ละออง รว.1 100,000 - ม.ค. 7 สินค้าคงเหลือ รว.1 150 - 

  ทุน-ดาว รว.1 100,000 - 11 ค่าขนส่งออก รว.1 120 - 

21 ลูกหนี้การค้า รว.2 38,606 - 22 เจ้าหนี้การค้า รว.2 49,203 - 

24 ลูกหนี้การค้า รว.2 25,000 - 30 เงินเดือน รว.3 12,000 - 

   263,606     61,473  

          

  

     บัญชี  ลูกหนี้การค้า   เลขที่  103 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.  11 ขายสินค้า รว.1 40,000 - ม.ค.  15 รับคืนและ
ส่วนลด 

รว.2 200 - 

13 ขายสินค้า รว.2 25,000 - 21 เงินสด รว.2 39,800 - 

         24 เงินสด รว.3 25,000 - 

   65,000         65,000  

          

 

 

 

 

202,133 

0 
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      บัญชี   สินค้าคงเหลือ  เลขที่  104 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.    7 เจ้าหน้ีการคา้ รว.1 50,000 - ม.ค . 11 ต้นทุนสินค้าที่ขาย รว.1 30,000 - 

 เงินสด รว.1 150 - 13 ต้นทุนสินค้าที่ขาย รว.2 18,750 - 

   50,150  17 เจ้าหนี้การค้า รว.2 300 - 

     22 เจ้าหนี้การค้า รว.2 497 - 
 

       49,547  

          

      บัญชี   อุปกรณ์ส านักงาน 

 

เลขที่106 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - บาท - 

ม.ค. 1 เจ้าหนี้อื่น รว.1 30,000 -          

  

 

 30,000  

     

 

บัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน                  เลขที่106.1 

พ.ศ. รายการ ห น้ า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ ห น้ า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค.  31 ค่าเสื่อมราคา รว.3 500 - 

           
 

     

        

        

603 

30,000 

500 
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      บัญชี   เจ้าหนี้การค้า 

 

เลขที่201 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  17 สินค้าคงเหลือ รว.2 300 - ม.ค.    7 สินค้าคงเหลือ รว 1 50,000 - 

22 เงินสด รว.2 49,700 -         

     50,000     
 

 50,000  

         

 

             บัญชี  เจ้าหนี้อื่น 

 

เลขที่202 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค.    2 อุปกรณ์ส านักงาน รว.1 30,000 - 

             

 

     

          

        บัญชี  ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 

 

เลขที่203 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค.   31 ค่าสาธารณูปโภค รว.3 2,000 - 

            
 

     

         

 

 

 

 

         

 

0 

30,000 

2,000 
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   บัญชี ทุน-ทราย   เลขที่  301 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค.     2 เงินสด รว.1 100,000 - 

            
 

      

         

 

     บัญชี  ทุน-ทอง 
  

เลขที่302 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค.       2 เงินสด รว.1 100,000 - 

        
 

   

 
               บัญชี   ขายสินค้า 

 

เลขที่401 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค. 11 ลูกหนี้การค้า รว.1 40,000 - 

          13 ลูกหนี้การค้า รว.2 25,000 - 

            
 

  65,000   

          
      บัญชี  รับคืนสินค้าและส่วนลด เลขที่402 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

 ม.ค. 17  ลูกหนี้การค้า  รว.2  200 -      

            

 

      

          

100,000 

100,000 

65,000 

200 
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      บัญชี ส่วนลดจ่าย เลขที่403 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

 ม.ค. 21  ลูกหนี้การค้า รว.2 1,194 -      

           

 

      

     

บัญชี  ต้นทุนขาย เลขที่501 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

 ม.ค. 11  สินค้าคงเหลือ รว.1  30,000 -      

13  สินค้าคงเหลือ รว.2 18,750 -      

       48,750 -   

 

      

      

บัญชี ค่าขนส่งออก เลขที่   502 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

 ม.ค. 11  เงินสด รว.2 120 -      

            

 

      

      

บัญชี เงินเดือน เลขที่   503 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

 ม.ค. 30  เงินสด รว.3 12,000 -      

            

 

      

          

1,194 

48,750 

120 

12,000 
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บัญชี ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน เลขที่   504 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

 ม.ค. 31 ค่าเสื่อมราคา
สะสม 

 รว. 3 500 -      

            

 

      

      

บัญชี ค่าสาธารณูปโภค เลขที่   505 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

 ม.ค. 11 ค่าสาธารณูปโภค
ค้างจา่ย 

 รว. 1 2,000 -      

            

 

      

500 

2,000 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านทรายทอง (บันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง) 
กระดาษท าการ 

วันที่ 31 มกราคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 202,133       202,133       202,133   

สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด) 104 603       603       603   

อุปกรณ์ส านักงาน 106 30,000       30,000       30,000   

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 106.1       500   500       500 

เจ้าหนี้อื่น 202     30,000        30,000       30,000 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203       2,000        2,000       2,000 

ทุน-ทราย 301   100,000        100,000       100,000 

ทุน-ทอง 302   100,000        100,000       100,000 

ขายสินค้า 401     65,000        65,000   65,000     

รับคืนและส่วนลด 402 200       200   200       

ส่วนลดจ่าย 403 1,194       1,194   1,194       

 

3
4

2
 กระดาษท าการ 10 ช่อง 
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ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

ค่าขนส่งออก 502 120       120   120       

เงินเดือน 503 12,000       12,000   12,000       

ค่าสาธารณูปโภค 505 2,000       2,000   2,000       

  297,000 297,000                  

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 504     500   500   500       

       500 500 297,500 297,500 64,764 65,000 232,736 232,500 

ก าไรสุทธิ              236     236 

               65,000 65,000 232,736 232,736 

อธิบายเพิ่มเติม ตัวอย่าง 5-13 
1. การจัดท ากระดาษท าการ สามารถจัดท าได้ตามปกติโดยไม่ต้องเพิ่มเติมรายการใดๆ เพราะบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ของ

กิจการน่ันเอง 
2. กิจการไม่จ าเป็นต้องค านวณ ซื้อสุทธิและต้นทุนขายจากสูตรแต่อย่างใด เนื่องจากกิจการได้บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ของ

กิจการตามปกติและเมื่อกิจการขายสินค้ากิจการได้บันทึกต้นทุนขายแล้ว สามารถจัดท างบก าไรขาดทุนได้เลย 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านทรายทอง 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2557 

    หน่วย : บาท  
ขายสินค้า                  65,000 

หัก  รับคืนและส่วนลด           200 

        ส่วนลดจ่าย                   1,194 

ขายสุทธิ                  63,606 

หัก  ต้นทุนขาย                             48,750 

ก าไรขั้นต้น                  14,856 

หัก  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      

 ค่าขนส่งออก         120 

 เงินเดือน                          12,000 

 ค่าสาธารณูปโภค                2,000 

 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน       500 

รวมค่าใช่จ่ายในการขายและบริหาร             14,620 

ก าไรสุทธิ                     236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



345 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านทรายทอง 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่  31 มกราคม 2557 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด            202,133 

 สินค้าคงเหลือ(ปลายงวด)              603 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน           202,736 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 อุปกรณ์ส านักงาน     30,000 

            หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม –อุปกรณ์ส านักงาน     500                                         29,500 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           29,500 

รวมสินทรัพย ์           232,236 

หนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

หนี้สินหมุนเวียน 

 เจ้าหนี้อื่น           30,000 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย           2,000 

รวมหนี้สินหมุนเวียน                      32,000 

รวมหนี้สิน            32,000 

ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 ทุน- ทราย         100,000 

 ทุน- ทอง           100,000 

 กระแสทุน – ทราย                          118 

กระแสทุน – ทอง               118 

รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน                               200,236 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน                  232,236 
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การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป                                             

                 สมุดรายวันทั่วไป            หน้า 4 

พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    ม.ค.    31 ขายสินค้า 401  65,000  -     

           รับคืนและส่วนลด 402           200  - 

           ส่วนลดจ่าย 403        1,194  - 

           ก าไรขาดทุน 305      63,606  - 

  ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีก าไรขาดทุน          

  ก าไรขาดทุน 305  63,370  -     

           ต้นทุนขาย 501      48,750  - 

           เงินเดือน 503      12,000  - 

           ค่าสาธารณูปโภค 505        2,000  - 

           ค่าขนส่งออก 502           120  - 

           ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 504           500  - 

  ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีก าไรขาดทุน          

  ก าไรขาดทุน 305       236  -     

           กระแสทุน-ทราย 303           118  - 

           กระแสทุน-ทอง 304           118  - 

  ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีกระแสทุนของผู้
เป็นหุ้นส่วน 

          

 

 

การผ่านรายการปิดบัญชีจากสมุดรายวันทั่วไปมายังสมุดแยกประเภททั่วไป ขอยกตัวอย่างบัญชี  

บัญชีสินค้าคงเหลือ และ บัญชีก าไรขาดทุน ดังนี้ 
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     บัญชี   สินค้าคงเหลือ เลขที่  104 

พ.ศ. 
2557 

รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.   7 เจ้าหน้ีการค้า รว 1 50,000 - ม.ค.  11 ต้นทุนขาย รว.1 30,000 - 

 เงินสด รว.1 150 - 13 ต้นทุนขาย รว.2 18,750 - 

     17 เจ้าหน้ีการค้า รว.2 300 - 

     22 เจ้าหน้ีการค้า รว.2 497 - 

     31 ยอดยกไป  603 - 

   50,150 -    50,150 - 

 

   

บัญชี ก าไรขาดทุน 

 

เลขที ่ 311 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  31 ต้นทุนขาย รว.4   48,750  - ม.ค.   31 ขายสินค้า รว.4 65,000 - 

  เงินเดือน รว.4   12,000  -         

  ค่าสาธารณูปโภค รว.4     2,000  -         

  ค่าขนส่งออก รว.4        120  -         

  ค่าเส่ือมราคา รว.4 500 -           

  รับคืนและส่วนลด รว.4 200 -           

  ส่วนลดจ่าย รว.4 1,194 -           

 กระแสทุน-ละออง รว.4 118 -      

   กระแสทุน-ดาว รว.4 118 -          

      65,000 -        65,000 - 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านทรายทอง 
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) 
วันที่ 31 มกราคม 2557 

 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 202,133 -    

สินค้าคงเหลือ 103 603 -   

อุปกรณ์ส านักงาน 104 30,000 -    

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 104.1     500 - 

เจ้าหนี้อื่น 202     30,000 - 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203     2,000 - 

ทุน-ละออง 301     100,000 - 

ทุน-ดาว 302     100,000 - 

กระแสทุน-ละออง 303   118 - 

กระแสทุน-ดาว 304   118 - 

รวม  232,736 - 232,736 - 
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ตัวอย่าง 5-14 ต่อไปนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นของบริษัท ปัญญาชน จ ากัด ด าเนินงานในการซื้อขาย
สินค้า กิจการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด ดังนี้ 

2557 

ส.ค.      1    จดทะเบียนและออกจ าหน่ายหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น ในราคาตามมูลค่าหุ้นละ 100 

บาท และในวันนีน้ าเงินสดไปฝากธนาคาร 90,000 บาท  
 2 ซื้ออุปกรณ์ส านักงานเป็นเงินเชื่อ 30,000 บาท 

 3 ซื้อวัสดุส านักงานเป็นเงินสด 5,000 บาท 

7 ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากบริษัท เอมิกา จ ากัด จ านวน 51,000 บาท ได้รับส่วนลด
การค้า 1 % เงื่อนไขในการช าระหนี้ 1/15,n/30 โดยตกลงว่ากิจการจะรับผิดชอบ
ค่าขนส่งสินค้าเอง จ านวน 150 บาท ซึ่งกิจการได้จ่ายเงินแล้ว 

11 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ น.ส.อรวิลาศ  ราคาทุน 30,000 บาท ราคาขาย 41,200 
บาท ให้ส่วนลดการค้า 3 % เงื่อนไขในการช าระหนี้ 3/10,n/45 โดยตกลงว่า
กิจการจะรับผิดชอบ ค่าขนส่งสินค้าเอง กิจการจ่ายค่าขนส่งสินค้าเป็นเงินสดแล้ว 
120 บาท 

    13 ขายสินค้าเป็นเงินสดให้ นายวเรศ ราคาทุน 18,750 บาท ราคาขาย 25,000 บาท   
    21           รับช าระหนี้จาก น.ส. อรวิลาศ ทั้งหมด 

    22 ช าระหนี้ให้บริษัท เอมิกา จ ากัด ทั้งหมด 

    30 จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน 12,000 บาท 

    31 รับใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค 2,000 บาท 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมในวันสิ้นงวด 

1. คิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 20 % ต่อปี 
2. ตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดได้ 1,385 บาท 

3. ตรวจนับวัสดุส านักงาน พบว่า คงเหลือ 1,500 บาท 
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ผังบัญชี 

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี 
เงินสด 101 ขายสินค้า 401 

เงินฝากธนาคาร 102 รับคืนสินค้าและส่วนลด 402 

ลูกหนี้การค้า 103 ส่วนลดจ่าย 403 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 103.1 ซื้อสินค้า 501 

สินค้าคงเหลือ 104 ค่าขนส่งเข้า 502 

วัสดุส านักงาน 105 ส่งคืนสินค้าและส่วนลด 503 

อุปกรณ์ส านักงาน 106 ส่วนลดรับ 504 

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์
ส านักงาน 

106.1 ค่าขนส่งออก 505 

เจ้าหนี้การค้า 201 เงินเดือน 506 

เจ้าหนี้อื่น 202 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์
ส านักงาน 

507 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203 ค่าสาธารณูปโภค 508 

ทุนหุ้นสามัญ 301 วัสดุส านักงานใช้ไป 509 

ก าไรสะสม 302 ต้นทุนขาย 510 

ก าไรขาดทุน 303   
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การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

สมุดรายวันทั่วไป              หน้า  1 

วันเดือนปี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    ม.ค.      1 เงินสด 101 100,000  -     

            ทุนหุ้นสามัญ 301    100,000  - 

  ออกจ าหน่ายหุ้น1,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท         

  เงินฝากธนาคาร 102 50,000  -     

            เงินสด 101    50,000  - 

 น าเงินสดฝากธนาคาร      

2 อุปกรณ์ส านักงาน 106 30,000       

             เจ้าหนี้อื่น 202     30,000    

  ซื้ออุปกรณ์ส านักงานเป็นเงินเชื่อ         

3 วัสดุส านักงาน 105 5,000  -     

            เงินสด 101     5,000  - 

  ซื้อวัสดุส านักงานเป็นเงินสด          

7 ซื้อสินค้า (51,000 - (51,000x1%)) 501 50,490  -     

             เจ้าหนี้การค้า 201    50,490  - 

  ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ         

  ค่าขนส่งเข้า 502 150  -     

             เงินสด 101    150  - 

  จ่ายค่าขนส่งสินค้าที่ซื้อ          

11 ลูกหนี้การค้า 103 40,376  -     

             ขายสินค้า 401     40,376  - 

  ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ          
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 สมุดรายวันทั่วไป    หน้า 2  

วันเดือนปี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี     

ม.ค.    11 ค่าขนส่งออก 505 120  -   

           เงินสด 101     120  - 

  จ่ายค่าขนส่งสินค้าที่ขาย          

13 เงินสด 101 25,000  -     

           ขายสินค้า 401     25,000  - 

  ขายสินค้าเป็นเงินสด          

21 เงินสด (40,376- (40,376 x 3%) ) 101 39,165  -     

  ส่วนลดจ่าย (40,376 x 3%) 403 1,211  -     

            ลูกหนี้การค้า 103     40,376  - 

  รับช าระหนี้จากลูกหนี้ให้ส่วนลดจ่าย 3%          

22 เจ้าหนี้การค้า 201 50,490  -     

            เงินสด (50,490-(50,490x1%)) 101     49,985  - 

            ส่วนลดรับ (50,490 x 1%) 503     505  - 

  จ่ายช าระหนี้ได้ส่วนลดรับ 1 %          

30 เงินเดือน 506 12,000  -     

            เงินสด 101     12,000  - 

  จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน          

31 ค่าสาธารณูปโภค 508 2,000  -     

            ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203     2,000  - 

  บันทึกค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย          
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สมุดรายวันทั่วไป – รายการปรับปรุง             หน้า 3 

วันเดือนปี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    ม.ค.    31 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 507 500  -     

               ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 106.1     500  - 

  บันทึกค่าเสื่อมราคา          

  วัสดุส านักงานใช้ไป 509     3,500  -     

             วัสดุส านักงาน 105     3,500  - 

  บันทึกวสัดุส านักงานใช้ไป          

 

สมุดแยกประเภททั่วไป 

   

บัญชี เงินสด 

 

 เลขที ่ 101 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.    1 หุ้นสามัญ รว.1 100,000 - ม.ค. 1 เงินฝากธนาคาร รว.1 50,000 - 

13 ขายสินคา้ รว.2 25,000 - 3 วัสดุส านักงาน รว.1 5,000 - 

21 ลูกหนี้การคา้ รว.2 39,165 - 7 ค่าขนส่งเข้า รว.1 150 - 

      164,165   11 ค่าขนส่งออก รว.1 120 - 

          22 เจ้าหน้ีการคา้ รว.2 49,985 - 

  

 

      30 เงินเดือน รว.2 12,000 - 

               117,255   

 

 

 

46,910 
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บัญชี 
 

เงินฝากธนาคาร 
 

เลขที่ 102 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท  2557 บาท - 

ม.ค.    1 เงินสด รว.1 50,000 -           

                    

   

บัญชี 
 

ลูกหนี้การค้า 

 

เลขที่ 103 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  11 ขายสินค้า รว.2 40,376 - ม.ค.  21 เงินสด รว.2 40,376 - 

  

 

  40,376 -       40,376 - 

                    

 

   

บัญชี 
 

วัสดุส านักงาน 

 

เลขที่ 105 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.   3 เงินสด รว.1 5,000  - ม.ค.  31 วัสดุส านักงาน 

ใช้ไป 

รว.3 3,500 - 

      5,000             

 

      บัญชี   อุปกรณ์ส านักงาน 

 

เลขที่ 106 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.   1 เจ้าหนี้อื่น รว.1 30,000 -           

     30,000 

 

50,000 

0 

1,500 

30,000 
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   บัญชี  ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน เลขที่ 106.1 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค.   31 ค่าเสื่อมราคา รว.3 500 - 

            
 

      

 

      บัญชี   เจ้าหนี้การค้า 

 

เลขที่ 201 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.    22 เงินสด รว.2 50,490 - ม.ค.    7 ซื้อสินค้า รว.1 50,490 - 

      50,490         50,490   

 

      บัญชี   เจ้าหนี้อื่น 

 

เลขที่  202 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค.     2 อุปกรณ์
ส านักงาน 

รว.1 30,000 - 

     
 

 

   

 

      บัญชี  ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เลขที่ 203 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค.    31 ค่าสาธารณูปโภค รว.3 2,000 - 

            
 

      

 

0 

30,000 

2,000 

500 
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      บัญชี  ทุนหุ้นสามัญ  เลขที่ 301 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค.   1 เงินสด รว.1 100,000 - 

            

 

      

 

   บัญชี ขายสินค้า 

 

เลขที่ 401 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค.    11 ลูกหนี้การค้า รว.1 40,376 - 

          13 ลูกหนี้การค้า รว.2 25,000 - 

                65,376   

                    

 

   

บัญชี ส่วนลดจ่าย 

 

เลขที่ 403 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  21 ลูกหนี้การค้า รว.2 1,211 -           

                   

 

   

บัญชี ซื้อสินค้า 

 

เลขที่ 501 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  17 เจ้าหนี้การค้า รว.2 50,490             

                  

 

65,376 

100,000 

1,211 

50,490 
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บัญชี 
 

ค่าขนส่งเข้า 

 

เลขที่ 502 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.    7 เงินสด รว.1 150 -           

                   

 

      บัญชี   ส่วนลดรับ 

 

เลขที่ 504 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค. 22 เจ้าหนี้การค้า รว.2 505 - 

            
 

      

 

   

บัญชี ค่าขนส่งออก 

 

เลขที่  505 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค. 11 เงินสด รว.1 120 -           

                    

 

   

บัญชี 
 

เงินเดือน 

 

เลขที่ 506 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค. 30 เงินสด รว.2 12,000 -           

                    

 

 

150 

505 

120 

12,000 
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บัญชี 
 

ค่าสาธารณูปโภค 

 

เลขที่  508 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  31 ค่าสาธารณูปโภค รว.2 2,000 -           

  ค้างจ่าย                 

 
 

        

 

  

บัญชี ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน เลขที่  507 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  31 ค่าเสื่อมราคาสะสม รว.3 500 -           

                    

 

   

บัญชี วัสดุส านักงานใช้ไป เลขที่ 509 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค. 31 วัสดุส านักงาน รว.3 3,500 -           

                    

 

 

 

 

 

 

 

2,000 

500 

3,500 
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บริษัท ปัญญาชน จ ากัด  
กระดาษท าการ 

ส าหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2557 

 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 46,910       46,910       46,910   

เงินฝากธนาคาร 102 50,000       50,000       50,000   

สินค้าคงเหลือ (ต้นงวด) 104  0        0    0  -   

วัสดุส านักงาน 105 5,000     3500 1,500       1,500  

อุปกรณ์ส านักงาน 106 30,000       30,000       30,000   

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 106.1       500   500       500 

เจ้าหนี้อื่น 202   30,000       30,000       30,000 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203   2,000       2,000       2,000 

ทุนหุ้นสามัญ 301   100,000       100,000       100,000 

ขายสินค้า 401   65,376       65,376   65,376     

 

 
3
5

9
 

กระดาษท าการ 10 ช่อง 
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ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

ส่วนลดจ่าย 403 1,211       1,211   1,211       

ซื้อสินค้า 501 50,490       50,490   50,490       

ค่าขนส่งเข้า 502 150       150   150       

ส่วนลดรับ 504   505       505   505     

ค่าขนส่งออก 505 120       120   120       

เงินเดือน 506 12,000       12,000   12,000       

ค่าสาธารณูปโภค 508 2,000       2,000   2,000       

   197,881 197,881                 

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 507     500   500   500       

วัสดุส านักงานใช้ไป 509     3,500   3,500   3,500       

สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด) 104               1,385 1,385   

       4,000 4000 198,381 198,381 69,971 67,266 129,795 132500 

ขาดทุนสุทธิ                2,705 2,705   

               69,971 69,971 132,500 132,500 

 3
6

0
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กิจการสามารถค านวณ ซื้อสุทธิและต้นทุนสินค้าที่ขาย จากสูตรนี้ได้ หากกิจการต้องการ
ทราบจ านวนในทันที โดยที่ยังไม่ได้ปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้ 

ซื้อสุทธิ = ซื้อสินค้า + ค่าขนส่งเข้า – ส่งคืนและส่วนลด – ส่วนลดรับ 

  = 50,490 + 150 – 0 – 505 = 50,135 บาท 

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด 

   = 0 + 50,135 –1,385 = 48,750 บาท               
กิจการควรน าข้อมูลเหล่านี้มาจัดท าเป็นงบการเงิน ดังนี้ 

บริษัท ปัญญาชน จ ากัด  
งบต้นทุนขาย 

ส าหรับระยะเวลา 1 เดือน  สิ้นสุดวันที่  31 มกราคม 2557 

หน่วย : บาท  
สินค้าคงเหลือ ( ต้นงวด )                 0   

บวก  ซื้อสุทธิ 
         บวก ซื้อสินค้า           50,490 

         บวก  ค่าขนส่งเข้า                            150 

         หัก    ส่วนลดรับ              505   

สินค้าที่มีเพื่อขาย                    50,135 

หัก  สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด)          1,385  

ต้นทุนขาย                     48,750 
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งบก าไรขาดทุน 

 

บริษัท ปัญญาชน จ ากัด  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2557 

           หน่วย : บาท  
ขายสินค้า            65,376 

หัก    รับคืนสินค้าและส่วนลด        0     

        ส่วนลดจ่าย                        1,211 

ขายสุทธิ                      64,165 

หัก ต้นทุนขาย           48,750 

ก าไรขั้นต้น                       15,415 

หัก  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      

 ค่าขนส่งออก               120 

 เงินเดือน                            12,000 

 ค่าสาธารณูปโภค           2,000 

 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน             500 

 วัสดุส านักงานใช้ไป           3,500 

       รวมค่าใช่จ่ายในการขายและบริหาร        18,120 

ขาดทุนสุทธิ             2,705 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัท ปัญญาชน จ ากัด  
งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่  31 มกราคม 2557 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด             46,910 

 เงินฝากธนาคาร            50,000 

 วัสดุส านักงาน              1,500 

 สินค้าคงเหลือ(ปลายงวด)           1,385 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                99,795 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 อุปกรณ์ส านักงาน          30,000 

            หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม –อุปกรณ์ส านักงาน                                                        500  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                     29,500 

รวมสินทรัพย ์          129,295 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน : 

 เจ้าหนี้อื่น            30,000 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย          2,000 

รวมหนี้สินหมุนเวียน               32,000 

รวมหนี้สิน           32,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น : 

ทุนหุ้นสามัญ        100,000 

ขาดทุนสะสม (ขาดทุนสุทธิ)          2,705  

รวมส่วนของเจ้าของ          97,295 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                  129,295 
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การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า 2 

พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    ม.ค.    31 ขายสินค้า 401  65,376   -     

 ส่วนลดรับ 503       505   -   

 สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด) 104    1,385     

             ส่วนลดจ่าย 403        1,211  - 

             ก าไรขาดทุน 303      66,055  - 

  ปิดบัญชีรายได้และบัญชีที่เกี่ยวข้องเข้าบัญชีก าไร
ขาดทุนและบันทึกสินค้าปลายงวด 

         

  ก าไรขาดทุน 303  68,760        

             สินค้าคงเหลือ(ต้นงวด) 104               0      

            ซื้อสินค้า 501      50,490    

            ค่าขนส่งเข้า 502           150    

             เงินเดือน 506      12,000    

             ค่าสาธารณูปโภค 508        2,000    

             ค่าขนส่งออก 505           120    

             ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 507           500    

             วัสดุส านักงานใช้ไป 509        3,500    

  ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีที่เกี่ยวข้องเข้า
บัญชีก าไรขาดทุนและปิดสินค้าต้นงวด 

         

  ก าไรสะสม 302    2,705        

             ก าไรขาดทุน (68,760-66,055) 303        2,705    

  ปิดบัญชกี าไรขาดทุนเข้าบัญชีก าไรสะสม          
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การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดแยกประเภททั่วไป จัดท าตามปกติ ขอยกตัวอย่าง
เพียง บัญชีสินค้าคงเหลือและบัญชีก าไรขาดทุน 

     บัญชี   สินค้าคงเหลือ 

 

เลขที่104 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.   31 ก าไรขาดทุน รว.2 1,385 - ม.ค.  31 ยอดยกไป     1,385 - 

   1,385 -    1,385 - 

 

   

บัญชี ก าไรขาดทุน เลขที ่305 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.    31 สินค้าคงเหลือ 

(ต้นงวด) 
รว.2   0 - ม.ค.  31 ขายสินค้า รว.2 65,376 - 

 ส่วนลดจ่าย รว.2 1,211 -  ส่วนลดรับ รว.2 505  - 

 ซื้อสินค้า รว.2 50,490 -   สินค้าคงเหลือ รว.2 1,385 - 

 ค่าขนส่งเข้า รว.2       150  -   (ปลายงวด)     

 เงินเดือน รว.2   12,000  -  ก าไรขาดทุน รว.2    2,705 - 

  ค่าสาธารณูปโภค รว.2     2,000  -       

  ค่าขนส่งออก รว.2        120  -       

  ค่าเส่ือมราคา รว.2 500 -         

  วัสดุส านักงานใช้ไป รว.2 3,500 -           

      69,971 -        69,971 - 
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งบทดลองหลังปรับปรุง 
บริษัท ปัญญาชน จ ากัด  
งบทดลอง (หลังปรับปรุง) 
วันที่ 31 มกราคม 2557 

 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 46,910 -    

เงินฝากธนาคาร 102 50,000 -    

สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด) 104 1,385 -   

วัสดุส านักงาน 105 1,500 -    

อุปกรณ์ส านักงาน 106 30,000 -    

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 106.1    500 - 

เจ้าหนี้อื่น 202    30,000 - 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203    2,000 - 

ทุนหุ้นสามัญ 301    100,000 - 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 302 2705 -    

รวม   132,500 - 132,500 - 
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ตัวอย่าง 5-15 ต่อไปนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นของบริษัท ปัญญาชน จ ากัด ด าเนินงานในการซื้อขาย
สินค้า กิจการบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

2557 

ม.ค.      1 จดทะเบียนและออกจ าหน่ายหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น ในราคาตามมูลค่าหุ้นละ  
100 บาท และในวันนีน้ าเงินสดไปฝากธนาคาร 90,000 บาท  

 2 ซื้ออุปกรณ์ส านักงานเป็นเงินเชื่อ 30,000 บาท 

 3 ซื้อวัสดุส านักงานเป็นเงินสด 5,000 บาท 

7 ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากบริษัท เอมิกา จ ากัด จ านวน 51,000 บาท ได้รับส่วนลด
การค้า 1 % เงื่อนไขในการช าระหนี้ 1/15, n/45 โดยตกลงว่ากิจการจะรับผิดชอบค่า
ขนส่งสินค้าเอง จ านวน 150 บาท ซึ่งกิจการได้จ่ายเงินแล้ว 

11 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ น.ส.อรวิลาศ  ราคาทุน 30,000 บาท ราคาขาย 41,200 
บาท ให้ส่วนลดการค้า 3 % เงื่อนไขในการช าระหนี้ 3/10,n/60 โดยตกลงว่ากิจการจะ
รับผิดชอบ ค่าขนส่งสินค้าเอง กิจการจ่ายค่าขนส่งสินค้าเป็นเงินสดแล้ว 120 บาท 

    13 ขายสินค้าเป็นเงินสดให้ นายวเรศ ราคาทุน 18,750 บาท ราคาขาย 25,000 บาท   
    21           รับช าระหนี้จาก น.ส. อรวิลาศ ทั้งหมด 

    22 ช าระหนี้ให้บริษัท เอมิกา จ ากัด ทั้งหมด 

    30 จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน 12,000 บาท 

    31 รับใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค 2,000 บาท 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมในวันสิ้นงวด 

1. คิดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 20 % ต่อปี 
2. ตรวจนับวัสดุส านักงาน พบว่า คงเหลือ 1,500 บาท 
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ผังบัญชี 

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี 
เงินสด 101 ขายสินค้า 401 

เงินฝากธนาคาร 102 รับคืนสินค้าและส่วนลด 402 

ลูกหนี้การค้า 103 ส่วนลดจ่าย 403 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 103.1 ต้นทุนขาย 501 

สินค้าคงเหลือ 104 ค่าขนส่งออก 502 

วัสดุส านักงาน 105 เงินเดือน 503 

อุปกรณ์ส านักงาน 106 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์
ส านักงาน 

504 

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 106.1 ค่าสาธารณูปโภค 505 

เจ้าหนี้การค้า 201 วัสดุส านักงานใช้ไป 506 

เจ้าหนี้อื่น 202   

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203   

ทุนหุ้นสามัญ 301   

ก าไรสะสม 302   

ก าไรขาดทุน 303   
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การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

สมุดรายวันทั่วไป                หน้า  1 

วันเดือนปี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    ม.ค.    1 เงินสด 101 100,000  -     

               ทุนหุ้นสามัญ 301     100,000  - 

  จดทะเบียน 1,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท          

  เงินฝากธนาคาร 102 50,000  -     

                เงินสด 101     50,000  - 

 น าเงินสดฝากธนาคาร      

2 อุปกรณ์ส านักงาน 106 30,000  -     

                เจ้าหนี้อื่น 202     30,000  - 

  ซื้ออุปกรณ์ส านักงานเป็นเงินเชื่อ          

   3 วัสดุส านักงาน 105 5,000  -   

                 เงินสด 101     5,000  - 

  ซื้อวัสดุส านักงานเป็นเงินสด          

7 สินค้าคงเหลือ (51,000 - (51,000x1%)) 104 50,490  -     

                 เจ้าหนี้การค้า 201     50,490  - 

  ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ          

  สินค้าคงเหลือ 104 150        

                  เงินสด 101     150    

  จ่ายค่าขนส่งสินค้าที่ซื้อ          

11 ลูกหนี้การค้า 103 40,376  -     

                 ขายสินค้า 401     40,376  - 

  ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ          
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 สมุดรายวันทั่วไป    หน้า 2  

วันเดือนปี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557  บัญชี     

ม.ค.     11 ต้นทุนขาย 501 30,000 -   

                สินค้าคงเหลือ 104   30,000 - 

 บันทึกต้นทุนสินค้าที่ขาย      

  ค่าขนส่งออก 502 120  -     

                 เงินสด 101     120  - 

  จ่ายค่าขนส่งสินค้าที่ขาย          

13 เงินสด 101 25,000  -     

                 ขายสินค้า 401     25,000  - 

  ขายสินค้าเป็นเงินสด          

 ต้นทุนขาย 501 18,750 -   

                สินค้าคงเหลือ 104   18,750 - 

 บันทึกต้นทุนสินค้าที่ขาย      

21 เงินสด (40,376- (40,376 x 3%) ) 101 39,165      

  ส่วนลดจ่าย (40,376 x 3%) 403 1,211        

                 ลูกหนี้การค้า 103     40,376    

  รับช าระหนี้จากลูกหนี้ให้ส่วนลดจ่าย 3%          

22 เจ้าหนี้การค้า 201 50,490        

                 เงินสด(50,490-(50,490x1%)) 101     49,985    

                 สินค้าคงเหลือ (50,490 x 1%) 104     505    

  จ่ายช าระหนี้ได้ส่วนลดรับ 1 %          
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 สมุดรายวันทั่วไป    หน้า 3  

วันเดือนปี รายการ เลขที่ เดบิต  เครดิต  

2557  บัญชี     

ม.ค.  30 เงินเดือน 503 12,000        

                  เงินสด 101     12,000    

  จ่ายเงินเดือนให้พนักงาน          

31 ค่าสาธารณูปโภค 505 2,000        

                  ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203     2,000    

  บันทึกค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย          

 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 504 500       

                ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ 

               ส านักงาน 

106.1     500   

 บันทึกค่าเสื่อมราคา         

 วัสดุส านักงานใช้ไป 506 3,500       

             วัสดุส านักงาน 105     3,500   

 บันทึกวสัดุส านักงานใช้ไป         
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สมุดแยกประเภททั่วไป 

   

บัญชี เงินสด 

 

เลขที่ 101 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค. 1 หุ้นสามัญ รว.1 100,000 - ม.ค.   1 เงินฝากธนาคาร รว.1 50,000 - 

13 ขายสินค้า รว.2 25,000 - 3 วัสดุส านักงาน รว.1 5,000 - 

21 ลูกหนี้การค้า รว.2 39,165 - 7 สินค้าคงเหลือ รว.1 150 - 

     164,165   11 ค่าขนส่งออก รว.2 120 - 

          22 เจ้าหนี้การค้า รว.2 49,985 - 

  

 

      30 เงินเดือน รว.2 12,000 - 

                117,255   

 

   

บัญชี เงินฝากธนาคาร 
 

เลขที่ 102 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.    1 เงินสด รว.1 50,000             

                    

 

   

บัญชี ลูกหนี้การค้า 

 

เลขที่ 103 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  11 ขายสินค้า รว.1 40,376 - ม.ค.   21 เงินสด รว.0 40,376 - 

  

 

  40,376         40,376   

                    

46,910 

50,000 

0 
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บัญชี สินค้าคงเหลือ 

 

เลขที่104 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.   7 เจ้าหนี้การค้า รว.1 50,490 - ม.ค.   11 ต้นทุนขาย รว.1 30,000 - 

 เงินสด รว.1 150 - 13 ต้นทุนขาย รว.2 18,750 - 

   50,640 - 22 เจ้าหนี้การค้า รว.2 505 - 
 

 

      49,255  

 

   

บัญชี วัสดุส านักงาน 

 

เลขที่ 105 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.   3 เงินสด รว.1 5,000 - ม.ค.    31 วัสดุส านักงานใช้ไป รว.3 3,500 - 
 

  5,000 -      

          

 

      บัญชี  อุปกรณ์ส านักงาน 

 

เลขที่ 106 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.    1 เจ้าหนี้อื่น รว.1 30,000 -           

  

 

  30,000 

 

 

 

30,000 

1,385 

1,500 
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      บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน เลขที่ 106.1 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค.  31 ค่าเสื่อมราคา รว.3 500 - 

            
 

      

 

      บัญชี   เจ้าหนี้การค้า 

 

เลขที่ 201 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.    22 เงินสด รว.2 50,490 - ม.ค.  7 สินค้าคงเหลือ รว.1 50,490 - 

     50,490        50,490   

            
 

      

          

     บัญชี  เจ้าหนี้อื่น เลขที่ 202 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค.     2 อุปกรณ์
ส านักงาน 

รว.1 30,000 -

  

            
 

      

 

 

 

 

500 

0 

30,000 
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      บัญชี   ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เลขที่ 203 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค. 31 ค่าสาธารณูปโภค รว.3 2,000   

            
 

      

 

      บัญชี  ทุนหุ้นสามัญ เลขที่ 301 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค.   1 เงินสด รว.1 100,000 - 

            

 

      

 

      บัญชี ขายสินค้า เลขที่401 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

          ม.ค.  11 ลูกหนี้การค้า รว.1 40,376 - 

          13 ลูกหนี้การค้า รว.2 25,000 - 

                65,376   

                    

 

 

 

 

65,376 

2,000 

100,000 
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บัญชี ส่วนลดจ่าย เลขที่ 403 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  21 ลูกหนี้การค้า รว.2 1,211 -           

                    

 

   

บัญชีต้นทุนขาย เลขที่  501 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  11 สินค้าคงเหลือ รว.2 30,000 -      

17 สินค้าคงเหลือ รว.2 18,750 -           

 
 

        

 
      

   

บัญชีค่าขนส่งออก เลขที่ 502 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  11 เงินสด รว.2 120 -           

                   

 

   

บัญชีเงินเดือน 

 

เลขที่ 503 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  30 เงินสด รว.3 12,000 -           

                    

48,750 

1,211 

120 

12,000 
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บัญชีค่าสาธารณูปโภค เลขที่ 504 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  31 ค่าสาธารณูปโภค รว.3 2,000 -           

  ค้างจ่าย                 

 
 

        

 

  

บัญชีค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน เลขที่ 505 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  31 ค่าเสื่อมราคา รว.3 500 -           

 

สะสม 

   

          

 

 

   

  

   

        

  

บัญชีวัสดุส านักงานใช้ไป เลขที่ 506 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  31 วัสดุส านักงาน รว.3 3,500 -           

                    

 

 

2,000 

500 

3,500 
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บริษัท ปัญญาชน จ ากัด  
กระดาษท าการ 

ส าหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31  มกราคม 2557 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการ
ปรับปรุง 

งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 46,910       46,910       46,910   

เงินฝากธนาคาร 102 50,000       50,000       50,000   

สินค้าคงเหลือ(ปลายงวด) 104 1,385       1,385       1,385  

วัสดุส านักงาน 105 5,000     3500 1,500       1,500   

อุปกรณ์ส านักงาน 106 30,000       30,000       30,000   

ค่าเสื่อมราคาสะสม 106.1       500   500       500  

เจ้าหนี้อื่น 202   30,000       30,000       30,000  

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203   2,000       2,000       2,000  

ทุนหุ้นสามัญ 301   100,000       100,000       100,000  

ขายสินค้า 401   65,376       65,376   65,376     

ส่วนลดจ่าย 403 1,211       1,211   1,211       

ต้นทุนขาย 501 48,750       48,750   48,750       

 

3
7

8
 กระดาษท าการ 10 ช่อง 
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ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลองก่อน
ปรับปรุง 

รายการ
ปรับปรุง 

งบทดลองหลัง
ปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

ค่าขนส่งออก 502 120       120   120       

เงินเดือน 503 12,000       12,000   12,000       

ค่าสาธารณูปโภค 505 2,000       2,000   2,000       

   197,376 197,376                 

ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 507     500   500   500       

วัสดุส านักงานใช้ไป 506     3,500   3,500   3,500       

       4,000 4000 197,876 197,876 68,081 65,376 129,795 132,500  

ขาดทุนสุทธิ                2,705 2,705   

               68,081 68,081 132,500 132,500  

อธิบายเพิ่มเติม 

1. การจัดท ากระดาษท าการ สามารถจัดท าได้ตามปกติโดยไม่ต้องเพิ่มเติมรายการใดๆ เพราะบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
ของกิจการนั่นเอง 

2. กิจการไม่จ าเป็นต้องค านวณ ซื้อสุทธิและต้นทุนขายจากสูตรแต่อย่างใด เนื่องจากกิจการได้บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
ของกิจการตามปกติและเมื่อกิจการขายสินค้ากิจการได้บันทึกต้นทุนสินค้าที่ขายแล้ว สามารถจัดท างบก าไรขาดทุนได้เลย

 

379
 



380 

 

บริษัท ปัญญาชน จ ากัด  
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2557 

           หน่วย : บาท  
ขายสินค้า           65,376 

หัก ส่วนลดจ่าย             1,211 

ขายสุทธิ                      64,165 

หัก  ต้นทุนขาย           48,750 

ก าไรขั้นต้น           15,415 

หัก  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      

 ค่าขนส่งออก              120 

 เงินเดือน          12,000 

 ค่าสาธารณูปโภค           2,000 

 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน             500 

 วัสดุส านักงานใช้ไป           3,500 

       รวมค่าใช่จ่ายในการขายและบริหาร                   18,120 

ขาดทุนสุทธิ             2,705 
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บริษัท ปัญญาชน จ ากัด  
งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่  31 มกราคม 2557 

หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

 เงินสด             46,910 

 เงินฝากธนาคาร            50,000 

 วัสดุส านักงาน              1,500 

 สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด)           1,385 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                 99,795 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : 

 อุปกรณ์ส านักงาน           30,000 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม –อุปกรณ์ส านักงาน                                                                    500  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            29,500 

รวมสินทรัพย ์            129,295 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน : 

 เจ้าหนี้อื่น            30,000 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย             2,000 

รวมหนี้สินหมุนเวียน                       32,000 

รวมหนี้สิน             32,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น : 

 ทุนหุ้นสามัญ           100,000 

ขาดทุนสะสม (ขาดทุนสุทธิ)             2,705  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                        97,295 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          129,295 
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การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

สมุดรายวันทั่วไป                  หน้า 4 

วันเดือนปี รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
    ม.ค.     31 ขายสินค้า 401  65,376  -     

             ส่วนลดจ่าย 403        1,211  - 

             ก าไรขาดทุน 305      64,165  - 

  ปิดบัญชีรายได้และบัญชีที่เกี่ยวข้องเข้าบัญชี
ก าไรขาดทุน 

         

  ก าไรขาดทุน 303  66,870  -     

              ต้นทุนขาย 501      48,750  - 

              เงินเดือน 503      12,000  - 

              ค่าสาธารณูปโภค 505        2,000  - 

              ค่าขนส่งออก 502           120  - 

              ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์ส านักงาน 507           500  - 

              วัสดุส านักงานใช้ไป 506        3,500  - 

  ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีที่เกี่ยวข้องเข้า
บัญชีก าไรขาดทุน 

         

  ก าไรสะสม 302    2,705  -     

              ก าไรขาดทุน 303        2,705  - 

  ปิดบัญชกี าไรขาดทุนเข้าบัญชีก าไรสะสม           
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การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปสมุดแยกประเภททั่วไป จะยกตัวอย่างเพียง บัญชี
สินค้าคงเหลือ บัญชีต้นทุนสินค้าที่ขายและบัญชีก าไรขาดทุน 

   

บัญชี  สินค้าคงเหลือ เลขที่ 104 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.   7 เจ้าหนี้การค้า รว.1 50,490 - ม.ค.  11 ต้นทุนขาย รว.2 30,000 - 

  เงินสด รว.1 150 -  13 ต้นทุนขาย รว.2 18,750 - 

  

 

      22  เจ้าหนี้การค้า รว.2  505 - 

 

 

   31 ยอดยกไป  1,385  

 

 

 50,640     50,640  

 

   

บัญชี  ก าไรขาดทุน เลขที ่  305 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.    31 ส่วนลดจ่าย รว.4 1,211 - ม.ค.     31 ขายสินค้า รว.4 65,376 - 

 ต้นทุนขาย รว.4 48,750 -  ก าไรขาดทุน รว.4 2,705 - 

 เงินเดือน รว.4 12,000  -      

  ค่าสาธารณูปโภค รว.4 2,000  -       

  ค่าขนส่งออก รว.4 120  -       

  ค่าเส่ือมราคา รว.4 500 -         

  วัสดุส านักงานใช้ไป รว.4 3,500 -           

      68,081 -        68,081 - 
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บัญชี  ต้นทุนขาย เลขที่   501 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค. 11 สินค้าคงเหลือ รว 2 30,000 - ม.ค.  31 ก าไรขาดทุน รว.4 48,750  - 

 17  สินค้าคงเหลือ รว.2 18,750  -           

   48,750  -    48,750  - 

งบทดลองหลังปรับปรุง 
บริษัท ปัญญาชน จ ากัด  
งบทดลอง (หลังปรับปรุง) 
วันที่ 31 มกราคม 2557 

 

ชื่อบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 46,910 -     

เงินฝากธนาคาร 102 50,000 -     

สินค้าคงเหลือ (ปลายงวด) 104 1,385 -   

วัสดุส านักงาน 105 1,500 -     

อุปกรณ์ส านักงาน 106 30,000 -     

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านักงาน 106.1     500 - 

เจ้าหนี้อื่น 202     30,000 - 

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203     2,000 - 

ทุนหุ้นสามญั 301     100,000 - 

ก าไรสะสม 302 2705 -     

รวม   132,500 - 132,500 - 
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การขายสินค้าด้วยบัตรเครดิต 

ผลงานวิจัย การใช้บัตรกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ไตรมาส
ท่ี  
1 ปี 2556 (อ้างอิงจากรายงานของ Moody’s analytics. (2013)) ระบุว่า  

การเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้จ่ายด้วยเงินสดเป็นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ
การใช้บัตรนั้นนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในด้านความสะดวก ปลอดภัย สามารถ
เลือกใช้บริการที่หลากหลายให้เหมาะกับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อร้านค้าในด้านการ
ขยายฐานลูกค้า การบริการจัดการข้อมูลการท าธุรกิจ และการขายที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพราะจ านวนเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่
ลดลงนั้น จะสามารถลดต้นทุนในการพิมพ์ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ รวมถึงต้นทุนในการจัด
การเงินสดอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การใช้บัตรยังช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมีการหมุนเวียน
โดยการใช้จ่ายที่สะดวกรวดเร็ว จะเป็นแรงกระตุ้นหนึ่งให้มีความต้องการใช้จ่ายที่มากขึ้น ส่งผล
เป็นวัฏจักรการเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้า การจ้างงาน และย้อนกลับมาเป็นรายได้และการใช้จ่าย
ที่มากขึ้น” 

ธารินี  พงศ์สุพัฒน์ ( 2552: 3-27) กล่าวถึง การขายสินค้าด้วยบัตรเครดิต ว่าแม้ว่าบริษัท
เครดิตการ์ดอย่างเช่น วีซ่าหรือมาสเตอร์ จะไม่ใช่ Factor โดยตรง แต่กิจกรรมที่บริษัทเหล่านี้
ด าเนินงานอยู่ ก็ถูกพิจารณาเสมือนว่าเป็นแหล่งจัดหาเงินจากบัญชีลูกหนี้นั่นเอง ประโยชน์ของ
ร้านค้าที่ยอมรับบัตรเครดิตคือ (1) ร้านค้าจะได้รับเงินสดทันทีจากการขายซึ่งมิฉะนั้นแล้วจะต้อง
ขายเป็นเงินสินเชื่อ (หรือขายไม่ได้เลย) และ (2) ช่วยลดต้นทุนในการคัดเลือกลูกค้าและค่าใช้จ่าย
ในการบริการ ส าหรับร้านค้าที่ออกบัตรเครดิตของตนเองหรือที่รับบัตรเครดิตของต่างประเทศ
ในทางปฏิบัติ ร้านค้าจะรวบรวมสลิปบัตรเครดิตที่ขายได้น าเข้าฝากในธนาคารซึ่งท าหน้าที่เป็น
เสมือนตัวแทนของบริษัทเครดิตการ์ด โดยร้านค้าจะถูกหักค่าธรรมเนียมจากบริษัทเครดิตการ์ด 

จากผลการวิจัยและบทความข้างต้นจะเห็นว่า คนเราได้เปลี่ยนพฤติกรรมจากการจับจ่าย
ด้วยเงินสดมาเป็นการใช้บัตรเครดิตแทนเงินสด เนื่องจากการค านึงถึงความสะดวกและปลอดภัย
จากการต้องพกเงินสดเป็นจ านวนมากซึ่งไม่จ าเป็นต้องพกเป็นจ านวนมากอีกต่อไป หากมองด้าน
ความสะดวกของผู้ขาย การเก็บข้อมูลลูกค้า การพยากรณ์ยอดขาย ท าให้เกิดความสะดวกแก่
ผู้ขายด้วยเช่นเดียวกัน การใช้บัตรเครดิตเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นิยม ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการ
ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ดังนี้ 
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1. กิจการต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือ ประเภทเดินสะพัด กับ
ธนาคารที่กิจการต้องการใช้บริการ โดยกิจการต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารนั้นๆก าหนด
เอาไว้ เช่น ร้านค้ามีประวัติร้านค้าดี ไม่เคยเป็นหนี้มีปัญหา เป็นต้น  
(ที่มา : http://www.scbcreditcard.com/merchant.aspx) 

2. เมื่อกิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ กิจการจะออกหลักฐานให้กับลูกค้าของกิจการคือ ”
สลิปบัตรเครดิต” และกิจการจะเก็บหลักฐานเอาไว้เองด้วย 

3. กิจการจะต้องรวบรวมหลักฐานที่กิจการมีลูกหนี้การค้า คือสลิปบัตรเครดิต ไปฝาก
ธนาคาร กิจการจะถูกหักค่าธรรมเนียมจากธนาคาร 1 สลิปบัตรเครดิต ต่อ 1 ครั้งค่าธรรมเนียม จะ
ท าให้กิจการได้รับเงินจากธนาคารทันท ี

4. ส่วนลูกหนี้การค้าของกิจการ ธนาคารจะเป็นผู้เรียกเก็บเอง 

ตัวอย่าง 5-15 บริษัท โตวันโตคืน จ ากัด กิจการรับบัตรเครดิตจากการขายสินค้าตามปกติของ
กิจการ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 กิจการได้ขายสินค้าขายสินค้าให้กับลูกค้ามูลค่า 15,000 บาท 
โดยลูกค้าใช้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทยศรี  เพื่อช าระค่าสินค้า ซึ่งตามข้อตกลงที่กิจการได้ท า
ไว้กับธนาคารกรุงไทยศรี ก็คือกิจการจะเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา 3% ของมูลค่าที่ใช้ให้แก่
ธนาคารกรุงไทยศรี บันทึกบัญชีในสมุดรายวันโดย 

2557 

มิ.ย. 3  เดบิต ลูกหนี้ (ธนาคารกรุงไทยศรี)          14,550 

   เดบิต ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต (15,000 x 3 %)             450 

    เครดิต ขายสินค้า    15,000 

   บันทึกการขายสินค้าผ่านบัตรเครดิต โดยมีสลิปบัตรเครดิตเป็นหลักฐาน 

(กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อจะมีลูกหนี้ แต่ลูกหนี้จะเป็นลูกหนี้ของธนาคารไม่ใช่ลูกหนี้ของกิจการ 
เพราะลูกหนี้ต้องน าเงินไปจ่ายให้ธนาคาร) 

มิ.ย. 4  เดบิต เงินฝากธนาคาร           14,550 

    เครดิต ลูกหนี้ (ธนาคารกรุงไทยศรี)          14,550 

   บันทึกน าสลิปบัตรเครดิตฝากธนาคาร 
(กิจการเพียงน าสลิปบัตรเครดิตที่เป็นหลักฐานในการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อไปฝากธนาคาร กิจการ
จะได้รับเงินจากธนาคาร) 

ตามตัวอย่างข้างต้น การขายสินค้าโดยผ่านบัตรเครดิต พิจารณาได้ ดังนี้  
1. กิจการไม่ต้องพิจารณาสินเชื่อของลูกค้าด้วยตัวเอง (ธนาคารเป็นผู้พิจารณา) 

http://www.scbcreditcard.com/merchant.aspx
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2. กิจการมียอดขายเพิ่มขึ้น 

3. กิจการได้รับเงินจากธนาคารในทันทีท่ีกิจการน าสลิปบัตรเครดิตฝากธนาคาร 
4. กิจการมีค่าใช้จ่าย คือค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียให้กับธนาคาร 1 ค่าใช้จ่ายต่อ 1 สลิป

บัตรเครดิต 

5. กิจการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด ซึ่งแล้วแต่ธนาคารว่าแต่ละธนาคาร
จะมีข้อก าหนดอย่างไรบ้าง 

อย่างไรก็ตาม การขายสินค้าโดยผ่านบัตรเครดิตท าให้ยอดขายสินค้าของกิจการเพิ่มขึ้น 
และมีความสะดวกในเรื่องการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดของกิจการอีกด้วย 

สรุป 

 กิจการซื้อสินค้ามาขายจะมีวิธีการบันทึกบัญชีที่ซับซ้อนกว่ากิจการให้บริการ คือกิจการจะ
มีสินค้าไว้เพื่อขาย จะเรียกว่า “สินค้าคงเหลือ” เริ่มต้ังแต่การสั่งซื้อสินค้า การซื้อสินค้า การตกลง
เรื่องค่าขนส่ง การให้ส่วนลดจ่าย การได้ส่วนลดรับ การจัดเก็บสินค้าเพื่อป้องกันการสูญหาย การ
ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า การจูงใจให้เกิดการช าระ
หนี้โดยเร็ว  มีวิธีการบันทึกบัญชี 2 วิธี เพื่อให้เหมาะกับสินค้าที่กิจการขายและสะดวกแก่การ
ด าเนินงาน คือ วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง และวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้น
งวด ทั้ง 2 วิธีมีความแตกต่างกัน กิจการต้องค านวณหารายการซื้อสุทธิ รายการต้นทุนสินค้าที่ขาย
ไปแล้ว รายการขายสุทธิและรายการก าไรขั้นต้น  รวมไปถึงการตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือ 
ไม่ว่าจะเป็นวิธีราคาเจาะจง วิธีถัวเฉลี่ย วิธีเข้าก่อนออกก่อน สินค้าคงเหลือเป็นรายการที่มีส าคัญ
ส าหรับกิจการ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ทุกอย่างที่กล่าวมาล้วนมีความหมายต่อกิจการ ท าให้กิจการ
ต้องวางแผน มีระบบบริหารจัดการสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ในบทต่อไปจะกล่าวถึง กิจการผลิต
สินค้าเพื่อขาย ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่ากิจการทั้ง 2 รูปแบบ 
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แบบฝึกหัด บทที่ 5 

การบันทึกบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้า 

ข้อ 1. บริษัทเทนนิสการค้า จ ากัด มีรายการซื้อขายสินค้าในเดือน มกราคม 2557 

2557 

ม.ค. 1 ซื้อสินค้าเป็นเงินสด 5,000 บาท เงื่อนไขการส่งมอบ F.O.B Shipping Point  

กิจการจ่ายเงินสดเป็นค่าขนส่ง 400 บาท 

6 ขายสินค้าเป็นเงินสด 8,000 บาท สินค้ามีราคาทุน 5,000 บาท เงื่อนไขการส่ง
มอบ  
F.O.B Destination กิจการจ่ายเงินสดเป็นค่าขนส่ง 300 บาท 

10 ซื้อสินค้าจากร้านราฟาเอล  10,000 บาท เงื่อนไขการส่งมอบ F.O.B Destination 

เงื่อนไขการช าระหนี้ 2/10, n/30 

 12 กิจการจ่ายค่าขนส่งแทนร้านราฟาเอล จ านวน 430 บาท 

 20 จ่ายช าระหนี้ให้ร้านราฟาเอลทั้งสิ้น 

22 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ร้านดนัย จ านวน 15,000 บาท กิจการให้ส่วนลดการค้า 
10 % สินค้ามีราคาทุน 10,000 บาท เงื่อนไขการช าระหนี้  2/10, n/60   

25 ออก  Credit  Memo เลขที่ 115 ให้ร้านดนัย ส าหรับสินค้าที่รับคืนจ านวน 800 
บาท ในราคาหักส่วนลดการค้าแล้ว   

ให้ท า  บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปโดย   

1.1 บันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด 

1.2 บันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อ 2. ต่อไปนี้เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นของห้างหุ้นส่วนจ ากัดตลกซึ่งด าเนินกิจการซื้อขายสินค้า ดังนี้ 

2557 

ม.ีค.      5 ซื้อสินค้าเป็นเงินสดจากร้านหม่ า จ านวน 15,000 บาท ได้รับส่วนลดการค้า 3 % 

 6 เงื่อนไขในการขนส่งสินค้ากับร้านหม่ า คือ F.O.B. Shipping Point  และกิจการ
จ่ายเงินสดแล้ว 150 บาท          

 7 ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากบริษัท เหยิน จ ากัด จ านวน 30,000 บาท  
เงื่อนไขการช าระหนี้ 1/15,n/45 

       8 ขายสินค้าเป็นเงินสดให้นาย เท่ง ในราคาทุน 10,000 บาท ราคาขาย 16,250 
บาท 

     11 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ร้านโหน่ง ราคาทุน 25,000 บาท ราคาขาย 40,000 บาท  
เงื่อนไขการช าระหนี้ 3/10,n/60 

     12 เงื่อนไขในการขนส่งสินค้าให้กับร้าน โหน่งคือ F.O.B. Destination 

และกิจการจ่ายเงินสดแล้ว 120 บาท          
     15 รับคืนสินค้าที่ขายให้นายเท่ง จ านวน 100 บาท 

     17 ส่งคืนสินค้าที่ช ารุดให้ร้านหม่ า จ านวน 300 บาท (เป็นราคาสุทธิจากส่วนลดแล้ว 
) 
     21 รับช าระหนี้ทั้งหมดจากร้าน โหน่ง    
     22 จ่ายช าระหนี้ทั้งหมดให้บริษัท เหยิน จ ากัด 

 

ให้ท า  บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปโดย   

2.1 บันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด 

2.2 บันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อ 3. ร้านนักร้องการค้า มีรายการค้าระหว่างเดือนกรกฎาคม 2557 

2557 

ส.ค.  1 ซื้อสินค้าเป็นเงินสด 12,000 บาท ส่วนลดการค้า 10 %  
10 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ร้าน คีรีบูน ราคาขาย 20,000 บาทสินค้ามีราคาทุน 

12,000 บาท  เงื่อนไขการส่งมอบ F.O.B. Destination เงื่อนไขในการช าระหนี้  
1/15, n/30 

13 ร้านคีรีบูน  แจ้งว่าได้ จ่ายค่าขนส่งแทนกิจการเป็นเงิน 500 บาท 

18 ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากร้านบรั่นดี  จ านวน 9,000 บาท เงื่อนไขการช าระหนี้ 
2/10, n/30 เงื่อนไขการส่งมอบ F.O.B. Shipping Point 

20 ร้านบรั่นดี แจ้งว่า  ได้จ่ายค่าขนส่งแทนกิจการเป็นเงิน 350 บาท 

22 ได้รับ  Credit Note เลขที่ 116จากร้านบรั่นดีส าหรับสินค้าที่ส่งคืนจ านวน 700 
บาท  

25 รับช าระหนี้จากร้าน คีรีบูน ทั้งสิ้น 

28 จ่ายช าระหนี้ให้ร้านบรั่นดี ที่ค้างทั้งสิ้น 

 

ให้ท า  บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปโดย   

2.1 บันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวด 

2.2 บันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อ 4. บริษัท  นางฟ้า  จ ากัด  ขายของเล่นเสริมพัฒนาการให้เด็ก  ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 
มีรายการดังต่อไปนี้ 
ต.ค.  1 ยอดยกมา            10,000  อันๆละ   50   บาท 

  8 ขายสินค้า   5,000  อันๆละ 100   บาท 

 10 ซื้อสินค้า   3,000  อันๆละ   55   บาท 

 18 ขายสินค้า   2,000  อันๆละ 100   บาท 

 20 ซื้อสินค้า   4,000  อันๆละ   60   บาท 

 28 ขายสินค้า   4,000  อันๆละ 100   บาท 

4.1 ค านวณหาจ านวนสินค้าคงเหลือปลายงวด 

4.2 ค านวณหาราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด  ตามวิธี  ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

4.3 ค านวณหาราคาสินค้าคงเหลือ ตามวิธี เข้าก่อน ออกก่อน ของวิธีอย่างต่อเนื่อง 
4.4 ค านวณหาราคาสินค้าคงเหลือ ตามวิธี เข้าก่อน ออกก่อน ของวิธีสิ้นงวด 

ข้อ 5. จากสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปของบริษัท มีความสุข จ ากัด ระยะเวลาด าเนินงาน 6 เดือน 
กิจการปิดบัญชีปีละ 2 ครั้ง คือ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค. ของทุกปี และ มียอดคงเหลือในบัญชีบาง
บัญชีเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2557 ดังนี้ 

สินค้าคงเหลือ  1 ก.ค. 2557      5,500 บาท 

 สินค้าคงเหลือ  31 ธ.ค. 2557    52,000 บาท 

 ค่าขนส่งเข้า                              2,000 บาท 

 ส่งคืนและส่วนลด     14,500 บาท 

 ซื้อสินค้า               223,000 บาท 

 ส่วนลดรับ                              5,000 บาท 

 ขายสินค้า                          323,000 บาท 

 รับคืนและส่วนลด       9,000 บาท 

 ส่วนลดจ่าย                              4,000 บาท 

 ค่าขนส่งออก                              3,000 บาท 

ให้ท า 5.1.  ค านวณหาต้นทุนขาย  ประจ างวด  วันที่ 31 ธ.ค. 2557 

5.2 ค านวณหาก าไรขั้นต้น  ประจ างวด  วันที่ 31 ธ.ค. 2557 
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ข้อ 6. งบทดลอง ส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

บริษัท ความทรงจ า จ ากัด 

งบทดลอง 
วันที่  31 ธันวาคม 2557 

ชื่อบัญช ี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 732,894 -   

สินค้าคงเหลือ (ต้นงวด) 102 274,000 -   

เครื่องใช้ส านักงาน 103 183,400 -   

ค่าเส่ือมราคาสะสม-เครื่องใช้ส านักงาน 103.1   10,000  

ที่ดิน 104 1,797,400 -   

เจ้าหน้ีการค้า 201   278,900 - 

เงินกู้ระยะยาว 202   1,200,000 - 

ทุนหุ้นสามัญ 301   1,551,960 - 

ขายสินค้า 401   317,400 - 

รับคืนและส่วนลด 402 7,040 -   

ส่วนลดจ่าย 403 2,490 -   

ซื้อสินค้า 501 322,400 -   

ค่าขนส่งเข้า 502 2,500 -   

ส่งคืนและส่วนลด 503   12,800 - 

ส่วนลดรับ 504   4,824 - 

ค่าขนส่งออก 505 2,760 -   

เงินเดือน 506 26,000 -   

ค่าเส่ือมราคา-เครื่องใช้ส านักงาน 507 10,000 -   

ค่าโฆษณา 508 3,000 -   

ดอกเบี้ยจ่าย 509 7,200 -   

ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 510 4,800 -   

  3,375,884 - 3,375,884 - 
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เพิ่มเติม วันสิ้นงวดเดือนธันวาคม  2557 ตรวจนับสินค้าปลายงวดได้เท่ากับ 373,810 บาท 

ค าสั่ง พิจารณาว่างบทดลองนี้เป็นการบันทึกบัญชีด้วยวิธีใดและน าข้อมูลจากงบทดลองไปจัด
กระดาษท าการและงบการเงิน 
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ข้อ 7.  งบทดลองส าหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

บริษัท ความทรงจ า จ ากัด 

งบทดลอง 
วันที่  31 ธันวาคม 2557 

ชื่อบัญช ี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 732,894 -   

สินค้าคงเหลือ (ต้นงวด) 102 373,810 -   

เครื่องใช้ส านักงาน 103 183,400 -   

ค่าเส่ือมราคาสะสม-เครื่องใช้ส านักงาน 103.1   10,000  

ที่ดิน 104 1,797,400 -   

เจ้าหน้ีการค้า 201   278,900 - 

เงินกู้ระยะยาว 202   1,200,000 - 

หุ้นสามัญ 301   1,551,960 - 

ขายสินค้า 401   317,400 - 

รับคืนและส่วนลด 402 7,040 -   

ส่วนลดจ่าย 403 2,490 -   

ต้นทุนขาย 501 207,466    

ค่าขนส่งออก 502 2,760 -   

เงินเดือน 503 26,000 -   

ค่าเส่ือมราคา-เครื่องใช้ส านักงาน 504 10,000 -   

ค่าโฆษณา 505 3,000 -   

ดอกเบี้ยจ่าย 506 7,200 -   

ค่าน้ าค่าไฟฟ้า 507 4,800 -   

  3,358,260 - 3,358,260 - 

 

ค าสั่ง พิจารณาว่างบทดลองนี้เป็นการบันทึกบัญชีด้วยวิธีใดและน าข้อมูลจากงบทดลองไปจัด
กระดาษท าการและงบการเงิน  
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บทที่  6 

การบญัชีส าหรับกจิการผลิตสินค้าเพื่อขาย 

การผลิตสิ่งใดจากวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว นับได้ว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งในประเทศไทยมี
การด าเนินงานในรูปแบบนี้อย่างแพร่หลาย เป็นการผลิตที่แตกต่างกันตามวัตถุดิบในแต่ละพื้นที่ตาม
ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย อาจเป็นการผลิตสิ่งของไว้ใช้เองในครอบครัว อาจใช้เวลาว่างจากการ
ประกอบอาชีพหลักมาท าการผลิต หรืออาจเป็นการลงทุนสูง ใช้แรงงาน มีเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตที่
ทันสมัย หรืออาจเป็นการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีท่ีมีระบบการบริหารงานที่ทันสมัย และมีขั้นตอนของ
การผลิตหลายขั้นตอน ต่างก็ต้องอาศัย เงิน แรงงาน เครื่องจักร กรรมวิธีการผลิต การบริหารจัดการ 
การตลาด เป็นต้น  
 กิจการผลิตสินค้าเพื่อขาย หมายถึง กิจการที่จัดหาวัตถุดิบ แรงงานและสิ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น ามาผลิตให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป และน าสินค้าส าเร็จรูปนั้นไปขาย สามารถเรียกได้ว่า ผลิตเพื่อขาย 

ในการผลิตสินค้าส าเร็จรูปจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบว่าจะต้องใช้แรงงานมากหรือน้อย 
จะต้องมีสิ่งที่เกี่ยวข้องมากหรือน้อย เช่น การผลิต น้ าตาลของโรงงานน้ าตาล จะต้องเริ่มต้ังแต่จัดซื้อ
วัตถุดิบคือ อ้อย การใช้เครื่องจักร เพื่อแปรรูปจากอ้อยเป็นน้ าตาล การใช้แรงงานคน การน าอ้อยเข้าสู่
กระบวนการผลิต จนกระทั่งผลิตเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูปแล้วน าไปขาย 

สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2553: 11) ได้ให้ความหมาย ดังนี้ต้นทุน (Costs) หมายถึง มูลค่า
ของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ โดยมูลค่านั้นจะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วย
เงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของการลดลงในสินทรัพย์หรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะเป็น
ประโยชน์ในปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้ เมื่อต้นทุนใดเกิดขึ้นแล้วและกิจการได้ใช้ประโยชน์ไปทั้งสิ้นแล้ว 
ต้นทุนนั้นก็จะถือเป็น ค่าใช้จ่าย (Expense) ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจึงหมายถึงต้นทุนที่ได้ให้ประโยชน์และ
กิจการได้ใช้ประโยชน์ไปหมดแล้วในขณะนั้น และส าหรับต้นทุนที่กิจการสูญเสียไป แต่จะให้ประโยชน์ 
แก่กิจการในอนาคตเรียกว่า สินทรัพย์ (Assets)
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จากความหมายข้างต้นจะเห็นว่าค าศัพท์ 3 ค านี้มีความหมายใกล้เคียงกัน ดังภาพ 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.1 ความหมายของต้นทุน ค่าใช้จ่ายและสินทรัพย์ 

ต้นทุน หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับกิจการนั้น หมายถึง สิ่งที่กิจการต้องเสียไปเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับกิจการ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ถ้าเกิดประโยชน์ในอนาคต หมายถึง สินทรัพย์ ถ้า
เกิดประโยชน์ ณ ขณะนั้น หมายถึง ค่าใช้จ่าย ซึ่งในขั้นตอนการผลิตกิจการต้องเกิดรายจ่ายเพื่อจัดหา
วัตถุดิบ แรงงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งรายจ่ายนี้เป็นได้ทั้งค่าใช้จ่ายและสินทรัพย์ จากนั้นจะ
ท าการผลิตเรียกว่า เข้าสู่กระบวนการผลิต เมื่อผลิตเสร็จ เรียกว่า ”สินค้าส าเร็จรูป” จัดเป็นสินทรัพย์
ของกิจการ โดยรายจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนกระทั่งเป็น ”สินค้าส าเร็จรูป”  เรียกว่า”ราคาต้นทุนของ
สินค้าส าเร็จรูป” ซึ่งกิจการต้องก าหนดราคาขายของ ”สินค้าส าเร็จรูป” ต่อไป ”สินค้าส าเร็จรูป” เป็น
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย ดังนั้นประโยชน์ที่กิจการจะได้รับจากสินทรัพย์รายการนี้ คือ “ก าไรขั้นต้น” ท า
ให้กิจการต้องให้ความส าคัญกับการค านวณราคาทุนของสินค้าส าเร็จรูป 

การผลิตสินค้าเพื่อน ามาขายหรือ กิจการอุตสาหกรรม เต็มไปด้วยขั้นตอนการผลิต จากนั้นจึง
น าสินค้าส าเร็จรูปไปขายเป็นรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้า แต่ในกิจการซื้อสินค้ามาเพื่อขายจะมี
เพียงต้นทุนของการซื้อสินค้ามาขาย จากนั้นจึงน าไปขายเป็นรายได้จากการขายสินค้า ส่วนกิจการ
ให้บริการคือกิจการท่ีให้บริการตามความต้องการของลูกค้า โดยที่กิจการอุตสาหกรรมนี้เป็นกิจการที่มี
ความซับซ้อนมากที่สุดคือ กิจการต้องจัดซื้อวัตถุดิบ แล้วน าวัตถุดิบมาท าการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว
จึงน าไปขาย  เพื่อความเข้าใจในเบื้องต้น จึงต้องทราบความแตกต่างระหว่างกิจการซื้อสินค้ามาเพื่อ
ขายกับกิจการผลิตสินค้าเพื่อขายได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 

 

ต้นทุนหรือรายจา่ย 

“ส่ิงที่กิจการต้องเสียไป” 

ค่าใช้จา่ย 

“กิจการได้รับประโยชน์แล้ว ณ ขณะนั้น” 
สินทรัพย์ 

“กิจการจะได้รับประโยชน์ในอนาคต” 
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1. ความแตกต่างของต้นทุนขายระหว่างกิจการซื้อสินค้ามาเพื่อขาย กับกิจการผลิต
สินค้าเพื่อขาย 

กิจการซื้อสินค้ามาเพื่อขาย 

 

 

 

กิจการผลิตสินค้าเพื่อขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.2 การเปรียบเทียบต้นทุนขายของกิจการทั้งสองประเภท 

จากการเปรียบเทียบข้างต้นถึงความแตกต่างของกิจการซื้อสินค้ามาเพื่อขายกับกิจการซื้อ
วัตถุดิบมาผลิตสินค้าเอง พบว่ากิจการที่ซื้อสินค้ามาเพื่อขาย เพียงแค่ซื้อสินค้ามาแล้วมาวางขายได้
เลย แต่กิจการท่ีท าการผลิตเองต้องหาซื้อวัตถุดิบมาท าการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วจึงน าไปวางขาย
ได้  

ซื้อสินค้าจากบคุคลภายนอก น าสินค้าไปขาย 

เตรียมปจัจยัการผลิต  ได้แก่
วัตถดุิบ ค่าแรงงาน 

ค่าใช้จา่ยในการผลิต 

น าปัจจยัการผลิตเข้า
กระบวนการผลิต 

 

เมื่อผลิตเสร็จเป็นสินค้า
ส าเร็จรูป 

น าสินค้าส าเร็จรูปไปขาย 

ค่าใช้จา่ยทีเ่สียไปเกิดขึ้นเกดิจาก
การซื้อสินคา้ เมื่อได้ขายสินคา้ออก

ไป จึงเรียกว่าต้นทุนขาย 

ค่าใช้จา่ยทีเ่สียไปเกิดขึ้นเกดิ
จากการผลิต เมื่อไดข้าย

สินค้าออกไป จึงเรียกว่าต้นทุน
ขาย 
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2. ความแตกต่างของสินค้าคงเหลือระหว่างกิจการซื้อสินค้ามาเพื่อขาย กับกิจการ
ผลิตสินค้าเพื่อขาย 

กิจการซื้อสินค้ามาเพื่อขาย 

ต้นงวด   ระหว่างงวด   สิ้นงวด 

 

 

 

กิจการผลิตสินค้าเพื่อขาย 

ต้นงวด   ระหว่างงวด   สิ้นงวด 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.3 สินค้าคงเหลือของกิจการทั้งสองประเภท 

สินค้าคงเหลือของกิจการผลิตสินค้าเพื่อขาย 

กิจการซื้อสินค้ามาเพื่อขายถ้าขายสินค้าไม่หมด สินค้าที่คงเหลืออยู่ทั้งหมด  คือ สินค้าที่มีไว้
เพื่อขายเพียงชนิดเดียว เรียกว่า “สินค้าคงเหลือปลายงวด” แต่ถ้าเป็นกิจการอุตสาหกรรมสินค้า
คงเหลือ จึงประกอบไปด้วย 

1. วัตถุดิบปลายงวดและวัสดปุลายงวด (วัสดุในโรงงานต่างๆที่ยังใช้ไม่หมด) 
2. สินค้าระหว่างผลิตปลายงวด (สินค้าที่เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วแต่ยังผลิตไม่เสร็จ) 
3. สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด(ที่ผลิตเสร็จแล้วแต่ขายไม่หมด)  

กระดาษทิชชู่ สบู่ ยาสีฟัน 

คือสินค้า ที่ซื้อมาเพื่อขาย 

เรียกว่า “สินคา้คงเหลือ” 

สินค้าคงเหลือ 

สินค้าระหวา่งผลิตต้นงวด 

วัตถดุิบต้นงวด+ ซื้อวัตถุดิบ 

ค่าแรงงาน 

ค่าใช้จา่ยในการผลิต 

สินค้าระหวา่งผลิต 

(สินค้าที่เข้าสู่
กระบวนการผลิต) 

วัตถดุิบปลายงวด 

สินค้าระหวา่งผลิตปลายงวด 

สินค้าส าเรจ็รูปปลายงวด 
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ปัจจัยการผลิต 

ในการผลิต ต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้  
1. วัตถุดิบ (Material) คือ “สิ่งท่ีจัดหามาเพื่อใช้ผลิตสินค้าส าเร็จรูป” ได้แก่ หนัง พื้นรองเท้า

พียู เป็นต้น 

2. วัสดุโรงงาน (Factory supply) คือ “สิ่งที่จัดหามาเพื่อใช้ผลิตสินค้าส าเร็จรูป แต่ใช้ใน
ปริมาณที่น้อย” ได้แก่ น้ ามันเครื่องหล่อลื่น ด้าย กาวติดรองเท้า เป็นต้น 

3. สินค้าระหว่างผลิต (Goods in process) คือ “การน าสิ่งที่จัดหามา มาเข้ากระบวนการ
ผลิต” ได้แก ่

สินค้าระหว่างผลิตของโรงงานผลิตรองเท้า คือ รองเท้าที่ยังไม่ได้ติดพื้นรองเท้า 

สินค้าระหว่างผลิตของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ คือ ตู้เสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ติดมือจับ 

สินค้าระหว่างผลิตของโรงงานผลิตรถยนต์ คือ รถยนต์ที่ยังไม่ได้ติดประตูรถ 

4. สินค้าส าเร็จรูป (Finished goods) “สินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตเสร็จแล้ว สามารถน าไปขาย
ได้” ได้แก ่

สินค้าส าเร็จรูปของการผลิตรองเท้า คือ รองเท้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อย 

สินค้าส าเร็จรูปของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ คือ ตู้เสื้อผ้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

กิจการอุตสาหกรรมจะต้องจัดหาวัตถุดิบเพื่อมาผลิต จัดหาแรงงานเพื่อผลิตสิ่งต่างๆ และ
จดัหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความจ าเป็นต่อการผลิต ท าให้ในการผลิตประกอบไปด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยในการผลิตจะต้องใช้วัตถุดิบบางชนิดเป็นจ านวนมาก ใช้
วัตถุดิบบางชนิดจ านวนน้อย ค่าแรงงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตมีจ านวนมาก ค่าแรงงานที่ไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตแต่มีส่วนสนับสนุนการผลิตมีจ านวนน้อย ค่าใช้จ่ายอีกหลายรายการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต ฉะนั้นในขั้นตอนการผลิตจึงได้แบ่งล าดับขั้นตามความส าคัญของมูลค่าในการ
ผลิต อธิบายได้ดังนี้ 

1. วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) เป็นวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการผลิต จะต้องเป็น
วัตถุดิบที่เป็นส่วนส าคัญของผลิตภัณฑ์นั้นๆและสามารถค านวณหาจ านวนหน่วยที่ใช้และมูลค่าของ
วัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน เช่น 

โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์  วัตถุดิบทางตรง คือ ไม้ 
โรงงานผลิตขนมคกุก้ี  วตัถุดิบทางตรง คือ ไข่ไก่  เป็นต้น 



400 

 

โรงงานผลิตรองเท้า วัตถุดิบทางตรง คือ หนัง พื้นรองเท้าพียู  
2. ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) คือ ค่าตอบแทนที่กิจการจ่ายให้กับแรงงานที่ใช้ใน

การผลิตสินค้าส าเร็จรูป จะต้องเป็นค่าแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปของวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์
เท่านั้น เพราะมูลค่าของค่าแรงงานทางตรงในการผลิตผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามาก เช่น ค่าแรงงานช่างตัด
หนังท ารองเท้า ค่าแรงงานพนักงานตัดเสื้อ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) ค่าใช้จ่ายซึ่งจ าเป็นในการผลิต เป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิต ยกเว้นวัตถุดิบทางตรงและ
ค่าแรงงานทางตรง เช่น ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน เป็นต้น ส่วน วัตถุดิบ
ทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 วัตถุดิบทางอ้อมหรือวัสดุโรงงาน (Indirect Materials) เป็นวัตถุดิบที่น ามาใช้ใน
การผลิต เป็นวัตถุดิบที่ไม่เป็นส่วนส าคัญของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ใช้วัตถุดิบในจ านวนน้อย การค านวณหา
มูลค่าของวัตถุดิบทางอ้อมที่ใช้ในการผลิตต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เช่น 

 โรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป  วัตถุดิบทางอ้อม คือ ด้าย 

โรงงานผลิตรองเท้า  วัตถุดิบทางอ้อม  คือ กาวติดรองเท้า  
โรงงานท าขนมเค้ก วัตถุดิบทางอ้อม คือ กลิ่นวานิลลา กลิ่นนมเนย 

3.2 ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor) เป็นค่าตอบแทนที่กิจการจ่ายให้กับแรงงาน
ที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลิตภัณฑ์โดยตรงแต่มีส่วนสนับสนุนในการผลิต เช่น เงินเดือนของผู้จัดการ
แผนกผลิต เงินเดือนของแม่บ้านโรงงาน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.4 แสดงเส้นทางการผลิตสินค้าส าเร็จรูปตามความส าคัญของมูลค่าในการผลิต 

วัตถดุิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จา่ยทัง้หมดทีเ่กี่ยวข้องกับการผลิต 
(วัตถุดิบทางอ้อม+ค่าแรงงานทางอ้อม) 

กระบวนการผลิต 

สินค้าส าเรจ็รูป 
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ตารางที ่6.1 การวิเคราะห์รายการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของกิจการผลิตรองเท้าหนังสังเคราะห์ ดังนี้ 

รายการ วัตถดุิบ
ทางตรง 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ค่าใช้จา่ย
การผลิต 

ค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินงาน 

เหตุผล 

หนังสังเคราะห์     หามูลค่าได้ง่าย 

พื้นรองเท้า พียู     หามูลค่าได้ง่าย 

กาวติดรองเท้า     หามูลค่าได้ยาก 

ด้ายเย็บรองเท้า     หามูลค่าได้ยาก 

ช่างตัดหนัง     เกี่ยวข้องกับการผลิต 

ช่างเย็บหนัง     เกี่ยวข้องกับการผลิต 

ค่าไฟฟ้าของโรงงาน     เกี่ยวข้องกับการผลิต 

เงินเดือนพนักงานรักษา
ความปลอดภัยโรงงาน 

    เกี่ยวข้องกับการผลิต 

ค่าเส่ือมราคา-เครื่องจักร     เกี่ยวข้องกับการผลิต 

ค่าเส่ือมราคา-เครื่องใช้ใน
ส านักงาน 

    ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิต 

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิต อาจมีการใช้งานสินทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก ราคาไม่สูง
มากนัก แต่อายุการใช้งานเกิน 1 ปี เมื่อใช้งานสินทรัพย์เหล่านี้กิจการจะไม่ค านวณค่าเสื่อมราคาแต่จะ
ใช้วิธีการตรวจนับมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ ในวันสิ้นงวดแทน เช่น สว่าน เลื่อย แผ่นเจียร เป็นต้น  

เช่น กิจการซื้อสว่านมาใช้งาน 5,000 บาท และเมื่อถึงวันสิ้นงวด กิจการได้พิจารณามูลค่าของ
สว่านคงเหลือ 3,000 บาท บันทึกบัญชี ดังนี้ 

เดบิต  เครื่องมือใช้ไป    2,000 

 เครดิต เครื่องมือ     2,000 

บันทึกใช้เครื่องมือไปในการผลิต 

ส่วนการผลิต กิจการมีได้รับสิทธิตามกฎหมายเพื่อท าการผลิตและจ าหน่ายสินค้าส าเร็จรูป 
เช่น กิจการได้รับสิทธิบัตรในการผลิต 500,000 บาท อายุสิทธิบัตร 5 ปี บันทึกบัญชี ดังนี้ 

เดบิต  สิทธิบัตรตัดจ าหน่าย   100,000 

 เครดิต สิทธิบัตร     100,000 

บันทึกใช้สิทธิบัตรในการผลิตปีที่ 1 (500,000 / 5 ปี) 
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ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเครื่องมือใช้ไปหรือบัญชีสิทธิบัตรตัดจ าหน่าย เมื่อกิจการบันทึกบัญชีแล้ว 
กิจการต้องบันทึกรายการนี้เข้าบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตเพื่อโอนเข้าสู่กระบวนการผลิต ทั้งเครื่องมือใช้
ไปจ านวน 2,000 บาทและ บัญชีสิทธิบัตรตัดจ าหน่าย 100,000 บาท ซึ่งมีความหมายว่า 2 รายการนี้
เป็นส่วนหน่ึงในการผลิต  

กิจการต้องค านวณต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ในงวดนั้นๆอย่างถูกต้องเพื่อที่จะได้ทราบ
ต้นทุนที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ ส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต ไม่ต้องน ามารวมค านวณ ให้
ค านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกิจการแทน เช่น ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้ส านักงาน เป็นต้น
ซึ่งมีใช้ในส านักงาน ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

งบต้นทุนการผลิต 

กิจการอุตสาหกรรมต้องจัดท า งบต้นทุนการผลิต เพื่อแสดงรายละเอียดของต้นทุนการผลิต
สินค้า ท าให้ทราบราคาทุนของสินค้าที่ผลิตเสร็จว่ามีราคาทุนเท่าใด  งบต้นทุนการผลิตจะมี
ส่วนประกอบดังนี้ 

                 งบต้นทุนการผลิต  

สินค้าระหว่างผลิตต้นงวด       XXX 

บวก วัตถุดิบทางตรงใช้ไป       XXX   

บวก ค่าแรงงานทางตรง       XXX 

บวก ค่าใช้จ่ายการผลิต (ค่าแรงงานทางอ้อม+วัตถุดิบทางอ้อม)  XXX 

รวมต้นทุนผลิต         XXX 

หัก สินค้าระหว่างผลิตปลายงวด      (XX)  

ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ       XXX 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

ส่วนท่ี 2 

 

ส่วนท่ี 3 
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วิธีการค านวณงบต้นทุนการผลิต 

น างานที่ค้างจากงวดที่แล้วที่ยังผลิตไม่เสร็จมาผลิตต่อให้เสร็จในงวดนี้ คือสินค้าระหว่างผลิต
ต้นงวดมาเป็นตัวต้ัง น าวัตถุดิบทางตรงใช้ไปมารวมกับ ค่าแรงงานทางตรงที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายการ
ผลิต(ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต) เพื่อค านวณต้นทุนการผลิตงวดนี้ สุดท้ายน าสินค้า
ระหว่างผลิตปลายงวดมาหักออก เนื่องจากยังผลิตไม่เสร็จในงวดนี้ จึงต้องหักออก เพื่อน าไปผลิตต่อ
ในงวดถัดไป 

งบการเงินส าหรับกิจการผลิตสินค้าเพื่อขาย 

ไม่ว่าจะด าเนินกิจการในรูปแบบใด กิจการมีความจ าเป็นที่จะต้องรายงานผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงิน ซึ่งการรายงานนี้มีความจ าเป็นต่อผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกกิจการ รายงานท่ี
เพิ่มเติมจากกิจการซื้อสินค้ามาเพื่อขายคือ “งบต้นทุนการผลิต” เพื่อรายงานรายละเอียดของการ
ผลิตสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตเสร็จในงวดนี้  หลังจากนั้นจะจัดท า “งบต้นทุนขาย” เพื่อรายงาน
รายละเอียดของสินค้าส าเร็จรูปที่ได้ขายไปแล้ว ดังนี้ 

งบต้นทุนการผลิต หมายถึง การรายงานข้อมูลในการผลิตสินค้าส าเร็จรูปทั้งหมดว่ามี
จ านวนเท่าใด ถือเป็นราคาทุนของสินค้าส าเร็จรูป งบต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วย วัตถุดิบ 
ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยจะต้องรวมสินค้าระหว่างผลิตที่ยังผลิตไม่
เสร็จจากงวดท่ีแล้ว และจะต้องไม่น าสินค้าระหว่างผลิตที่ยังผลิตไม่เสร็จในงวดนี้มารวมค านวณ 

งบต้นทุนขาย หมายถึง  การรายงานข้อมูลในการขายสินค้าทั้งสิ้นในงวดนี้ว่าสินค้าที่ได้ขาย
ไปแล้วท้ังหมดมีมูลค่าเท่าใด ซึ่งจะประกอบไปด้วย สินค้าส าเร็จรูปต้นงวดที่เหลือจากงวดที่แล้ว สินค้า
ส าเร็จรูปที่ผลิตเสร็จในงวดนี้ และต้องหักสินค้าส าเร็จรูปปลายงวดออกไป เพราะว่ายังไม่ได้ขาย
ออกไป 
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ตัวอย่าง 7-2 ต่อไปนี้เป็นงบทดลองของ บริษัท  บ้านข้าวสารการผลิต จ ากัด ในวันสิ้นงวด  ดังนี้ 
บริษัท บ้านข้าวสารการผลิต จ ากัด 

งบทดลอง 
วันที่  30  มิถุนายน  2557 

ชื่อบัญช ี เลขทีบ่ัญช ี เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

เงินสด 101 10,050 -   

วัตถุดิบต้นงวด 102 21,300 -   

งานระหว่างท าต้นงวด 103 22,650 -   

สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด 104 20,700 -   

วัสดุส านักงาน 105 8,400 -   

ค่าเส่ือมราคาสะสม-เครื่องจักร 106.1   88,950 - 

ค่าแรงงานค้างจ่าย 201   1,950 - 

ทุนหุ้นสามัญ 301   150,000 - 

ก าไรสะสม 302   43,050 - 

ขายสินค้า 401   548,400 - 

รับคืนสินค้า 402 15,000    

ซื้อวัตถุดิบ 501 106,500 -   

ค่าขนส่งเข้า 502 900    

ส่วนลดรับ 503   1,800 - 

ค่าแรงงานทางตรง 504 120,000 -   

ค่าแรงงานทางอ้อม 505 52,200 -   

ค่าน้ าค่าไฟฟ้าโรงงาน 506 34,650 -   

ค่าเช่าโรงงาน 507 23,700 -   

ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน 508 4,200 -   

ค่าเส่ือมราคา-เครื่องจักร 509 31,350 -   

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 510 91,350 -   

วัสดุส านักงานใช้ไป 511 12,150 -   

  834,150 - 834,150 - 
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ข้อมูลเพิ่มเติม คือสินค้าคงเหลือ ได้แก่ วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด 20,250 บาท สินค้าระหว่างผลิต
ปลายงวด 16,500 บาท และสินค้าส าเร็จรูปปลายงวด 15,263 บาท 

งบต้นทุนการผลิต 

บริษัท  บ้านข้าวสารการผลิต จ ากัด 

งบต้นทุนการผลิต 

ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

                หน่วย : บาท 

สินค้าระหว่างผลิตต้นงวด                22,650 

บวก วัตถุดิบทางตรงใช้ไป : 

 วัตถุดิบต้นงวด     21,300 

 บวก  ซื้อวัตถุดิบ              106,500 

 บวก  ค่าขนส่งเข้า         900  

หัก   ส่วนลดรับ       1,800  

วัตถุดิบที่มีทั้งสิ้น                                    126,900 

 หัก  วัตถุดิบปลายงวด     20,250           106,650 

บวก ค่าแรงงานทางตรง                120,000     

บวก ค่าใช้จ่ายในการผลิต : 

ค่าแรงงานทางอ้อม   52,200 

 ค่าน้ าไฟฟ้าโรงงาน   34,650 

 ค่าเช่าโรงงาน    23,700 

 ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน     4,200 

 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร   31,350                    146,100  

รวมต้นทุนผลิต                395,400 

หัก  สินค้าระหว่างผลิตปลายงวด                16,500 

ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตเสร็จ              378,900 
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งบต้นทุนขาย 

บริษัท บ้านข้าวสารการผลิต จ ากัด 

งบต้นทุนขาย 

ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

                หน่วย : บาท  

 สินค้าส าเร็จรูปต้นงวด        20,700 

 บวก  ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตเสร็จ    378,900 

 สินค้าส าเร็จรูปที่มีเพื่อขาย     399,600 

 หัก  สินค้าส าเร็จรูปปลายงวด       15,263 

ต้นทุนขาย       384,337 

 

งบก าไรขาดทุน 

บริษัท บ้านข้าวสารการผลิต จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

            หน่วย : บาท 

ขายสินค้า        548,400 

หัก  รับคืนสินค้าและส่วนลด        15,000 

ขายสุทธิ        533,400  

หัก  ต้นทุนขาย        384,337 

ก าไรขั้นต้น                                                                            149,063 

หัก  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน        91,350 

       วัสดุส านักงานใช้ไป         12,150  

ก าไรสุทธิ          45,563 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัท บ้านข้าวสารการผลิต จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน 

วันที่ 30 มิถุนายน 2557 

 

          หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน : 

 เงินสด          10,050 

 สินค้าคงเหลือ   

  วัตถุดิบ ( ปลายงวด )       20,250 
  สินค้าระหว่างผลิต ( ปลายงวด )     16,500 
  สินค้าส าเร็จรูป ( ปลายงวด )      15,263 

 วัสดุส านักงาน           8,400 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน         70,463 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : 
 เครื่องจักร                  259,050 

 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร                 88,950 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                 170,100 

รวมสินทรัพย ์                   240,563 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าคงเหลือของกิจการผลิต
สินค้าเพื่อขาย 
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน : 

 ค่าแรงงานค้างจ่าย         1,950 

รวมหนี้สิน           1,950 

ส่วนของผู้ถือหุ้น : 

 ทุนหุ้นสามญั        150,000 

 ก าไรสะสม      43,050 

 บวก  ก าไรสุทธิ      45,563    88,613 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น        238,613 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       240,563 

 

อธิบายเพิ่มเติม การจัดท า “งบต้นทุนการผลิต” นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ  
1. น าสินค้าระหว่างผลิตต้นงวดมาผลิตต่อให้เสร็จในงวดนี้ 
2. งวดนี ้

1.1 วัตถุดิบทางตรงใช้ไป=วัตถุดิบทางตรงต้นงวด+ซื้อวัตถุดิบสุทธิ–วัตถุดิบทางตรง
ปลายงวด 

     โดย ซื้อวัตถุดิบสุทธิ= ซื้อวัตถุดิบ+ค่าขนส่งเข้าวัตถุดิบ – ส่งคืนวัตถุดิบ –ส่วนลดรับ 

1.2 ค่าแรงงานทางตรงใช้ไปในการผลิต 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมด (รวมวัตถุดิบทางอ้อมและค่าแรงงานทางอ้อม) 
2. น าสินค้าระหว่างผลิตที่ยังผลิตไม่เสร็จในงวดนีม้าหักออกเพื่อน าไปผลิตต่อในงวดต่อไป 

 

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการผลิตสินค้า  มี 2 ระบบ  

1. ระบบการบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง  

2. ระบบการบันทึกบัญชีเมื่อถึงวันสิ้นงวด  
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ระบบการบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง  

1.  วัตถุดิบ ทางตรง       สินค้าระหว่างผลิต      สินค้าส าเร็จรูป   
  ทางอ้อม 

2.  ค่าแรงงาน ทางตรง                                 ค่าใช้จ่ายในการผลิต      ขายสินค้า 

  ทางอ้อม 

3.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการผลิต 

 ค่าไฟฟ้าโรงงาน 

 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร 
 เงินเดือนยามโรงงาน 

ภาพที่ 6.5 วงจรการผลิตตามระบบบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง 

 

ตามรูปภาพวงจรการผลิตข้างต้น ระบบนี้เป็นการบันทึกบัญชีอย่างละเอียด กิจการต้องบันทึก
บัญชีวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการผลิต แล้วโอนเข้ากระบวนการผลิต เพื่อค านวณ
ต้นทุนในการผลิตทั้งหมด จะได้เป็นแนวทางในการก าหนดราคาขายต่อไปได้ ซึ่งขั้นตอนในการโอนจะ
ให้ความส าคัญกับวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงเพราะมีมูลค่ามากโดยโอนเข้าบัญชีสินค้า
ระหว่างผลิตได้เลย แต่ถ้าเป็นวัตถุดิบทางอ้อมและค่าแรงงานทางอ้อมและค่าใช้จ่ายในการผลิตจะ
รวบรวมก่อนแล้วจึงโอนเข้าบัญชีสินค้าระหว่างผลิต พอผลิตเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูปแล้วจึงน าไปขาย 
การน าวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตจะต้องมีขั้นตอนการเบิก การผลิตเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูปจะต้อง
น าไปเก็บในคลังสินค้า และการน าสินค้าส าเร็จรูปไปขายจะต้องเบิกมาจากคลังสินค้า ต่อไปจะเป็น
วิธีการบันทึก ดังนี้ 
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1. บัญชีวัตถุดิบ 

1.1 เมื่อซื้อวัตถุดิบทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ ชื่อบัญชีคือ วัตถุดิบ 

  เดบิต วัตถุดิบ   xx 

   เครดิต เงินสด/เจ้าหนี้การค้า xx 

1.2 เมื่อจ่ายค่าขนส่งเข้าวัตถุดิบทั้งทางตรงและทางอ้อม ชื่อบัญชีคือ วัตถุดิบ 

  เดบิต วัตถุดิบ   xx 

   เครดิต  เงินสด   xx 

1.3 เมื่อส่งคืนวัตถุดิบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ซื้อเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ ชื่อบัญชีคือ วัตถุดิบ 

  เดบิต เงินสด/เจ้าหนี้การค้า xx 

   เครดิต วัตถุดิบ   xx 

1.4 หากซื้อวัตถุดิบทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นเงินเชื่อเมื่อไปช าระหนี้เกิดส่วนลดรับ ชื่อบัญชี
คือ วัตถุดิบ 

เดบิต เจ้าหนี้การค้า  xx 

   เครดิต เงินสด   xx 

   เครดิต วัตถุดิบ   xx 

1.5 การน าวัตถุดิบทางตรงเข้าสู่กระบวนการผลิต 

  เดบิต งานระหว่างท า  xx 

   เครดิต  วัตถุดิบ   xx 

1.6 การน าวัตถุดิบทางอ้อมเข้าสู่กระบวนการผลิต 

  เดบิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต xx 

   เครดิต  วัตถุดิบ   xx 

2. บัญชีค่าแรงงาน 

2.1 เมื่อเกิดค่าแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจ่ายเป็นเงินสดหรือค้างจ่าย 

  เดบิต ค่าแรงงาน  xx 

   เครดิต  เงินสด/ค่าแรงงานค้างจ่าย xx 
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2.2 ในวันสิ้นงวดต้องบันทึกโอนบัญชีค่าแรงงานทางตรงไปยังบัญชีสินค้าระหว่างผลิต 

  เดบิต สินค้าระหว่างผลิต xx 

   เครดิต  ค่าแรงงาน  xx 

2.3 ในวันสิ้นงวดต้องบันทึกบัญชีโอนบัญชีค่าแรงงานทางอ้อมไปยังบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต 

  เดบิต ค่าใช้จ่ายการผลิต xx 

   เครดิต  ค่าแรงงาน  xx 

3. บัญชีค่าใช้จ่ายในการผลิต 

3.1 เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้บันทึกบัญชีตามปกติ เช่น จ่ายค่าเบี้ย
ประกันภัยโรงงาน 

 เดบิต ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน xx 

  เครดิต  เงินสด/ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานค้างจ่าย xx 

3.2 วันสิ้นงวดต้องบันทึกบัญชีโอนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไปยังบัญชีค่าใช้จ่ายการ
ผลิต 

 เดบิต ค่าใช้จ่ายการผลิต  xx 

  เครดิต  ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน  xx 

4. บัญชีสินค้าระหว่างผลิต 

4.1 ในวันสิ้นงวด ต้องบันทึกบัญชีโอนบัญชีวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่าย
ทุกรายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ไปยังบัญชีสินค้าระหว่างผลิต (คือเข้าสู่กระบวนการผลิต) 

  เดบิต สินค้าระหว่างผลิต 

   เครดิต วัตถุดิบ (ทางตรง) 
   เครดิต ค่าแรงงาน (ทางตรง) 

   เครดิต ค่าใช้จ่ายการผลิต 

4.2 และในวันสิ้นงวด   ต้องบันทึกบัญชีโอนบัญชีสินค้าระหว่างผลิตไปยังบัญชีสินค้าส าเร็จรูป 
(เพราะว่าผลิตเสร็จแล้ว) 

  เดบิต สินค้าส าเร็จรูป 

   เครดิต สินค้าระหว่างผลิต 
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5. บัญชีสินค้าส าเร็จรูป 

5.1 เมื่อมีการขายสินค้าต้องบันทึกบัญชีว่าสินค้าส าเร็จรูปลดลงและเกิดเป็นต้นทุนขาย  

เดบิต ต้นทุนขาย (ราคาทุน)  xx 

   เครดิต สินค้าส าเร็จรูป   xx 

5.2 และบันทึกรายได้จากการขายสินค้า อาจขายเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อก็ได้ 
  เดบิต เงินสด/ลูกหนี ้   xx 

   เครดิต ขายสินค้า (ราคาขาย)  xx 

ระบบการบันทึกบัญชีเมื่อถึงวันสิ้นงวด  

ตามวิธีนี้จะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน กิจการสามารถบันทึกบัญชีรายการที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น เช่น การซื้อวัตถุดิบ การจ่ายค่าขนส่งเข้า การส่งคืนและส่วนลดรับ ได้ตามปกติ และเมื่อเข้าสู่
กระบวนการผลิต ไม่ต้องท าการบันทึกบัญชีในขั้นตอนนี้ จากนั้น พอถึงวันสิ้นงวด กิจการจึงท าการ
ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ได้แก่ วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด สินค้าระหว่างผลิตคงเหลือปลายงวดและ
สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด เป็นสินทรัพย์ของกิจการ 
 

 

 

 

ภาพที่ 6.6 วงจรการผลิตตามระบบบันมึกบัญชีเมื่อถึงวันสิ้นงวด 

1. บัญชีวัตถุดิบ 

1.1 เมื่อซื้อวัตถุดิบทางตรงเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ ชื่อบัญชี คือ ซื้อวัตถุดิบ 

  เดบิต ซื้อวัตถุดิบ  xx 

   เครดิต เงินสด/เจ้าหนี้  xx 

1.2 เมื่อจ่ายค่าขนส่งเข้าวัตถุดิบทางตรง ชื่อบัญชี คือ ค่าขนส่งเข้า 

  เดบิต ค่าขนส่งเข้า  xx 

   เครดิต  เงินสด   xx 

วันต้นงวด 

สินค้าระหวา่งผลิตต้นงวด 

วัตถดุิบต้นงวด 

 

เมื่อถงึวันส้ินงวด 

 ต้องตรวจนับ 

วัตถดุิบปลายงวด 

สินค้าระหวา่งผลิตปลายงวด 

สินค้าส าเรจ็รูปปลายงวด 

ในระหวา่งงวด 

ซื้อวัตถุดิบ   
จ่ายค่าแรงงาน 

จ่ายค่าใชจ้่ายในการ
ผลิต 

ผลิต
เสร็จ
และ
น าไป
ขาย 
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1.3 เมื่อส่งคืนวัตถุดิบทางตรงจากการซื้อเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อชื่อบัญชีคือ ส่งคืนวัตถุดิบ 

  เดบิต เงินสด/เจ้าหนี้  xx 

   เครดิต ส่งคืน   xx 

1.4 หากซื้อวัตถุดิบทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นเงินเชื่อเมื่อไปช าระหนี้เกิดส่วนลดรับ ชื่อบัญชี 
คือ ส่วนลดรับ 

  เดบิต เจ้าหนี้  xx 

   เครดิต เงินสด   xx 

   เครดิต ส่วนลดรับ  xx 

1.5 การน าวัตถุดิบทางตรงเข้าสู่กระบวนการผลิต ไม่บันทึกบัญชี 
1.6 การน าวัตถุดิบทางอ้อมเข้าสู่กระบวนการผลิต ไม่บันทึกบัญชี 

2. บัญชีค่าแรงงาน 

2.1 เมื่อเกิดค่าแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจ่ายเป็นเงินสดหรือค้างจ่าย 

  เดบิต ค่าแรงงานทางตรง  xx 

  เดบิต ค่าแรงงานทางอ้อม  xx 

   เครดิต  เงินสด/ค่าแรงงานค้างจ่าย xx 

2.2 ในวันสิ้นงวดไม่ต้องบันทึกโอนบัญชีค่าแรงงานทางตรงไปยังบัญชีสินค้าระหว่างผลิต 

2.3 ในวันสิ้นงวดไม่ต้องบันทึกบัญชีโอนบัญชีค่าแรงงานทางอ้อมไปยังบัญชีค่าใช้จ่ายการ
ผลิต 

3. บัญชีค่าใช้จ่ายในการผลิต  
3.1 เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบันทึกบัญชีตามปกติ เช่น จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย

โรงงาน 

 เดบิต ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน  xx 

  เครดิต  เงินสด/ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานค้างจ่าย  xx 

3.2 ในวันสิ้นงวดไม่ต้องบันทึกบัญชีโอนบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไปยังบัญชี
ค่าใช้จ่ายการผลิต 

3.3 ในวันสิ้นงวดไม่ต้องบันทึกบัญชี โอนบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตไปยังบัญชีสินค้าระหว่าง
ผลิต 
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4. บัญชีสินค้าระหว่างผลิต 

4.1 ในวันสิ้นงวด  ไม่ต้องบันทึกบัญชีโอน บัญชีวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและ
ค่าใช้จ่ายการผลิต ไปยังบัญชีสินค้าระหว่างผลิต 

4.2 และในวันสิ้นงวด ไม่ต้องบันทึกบัญชีโอนบัญชีสินค้าระหว่างผลิตไปยังบัญชีสินค้า
ส าเร็จรูป 

5. บัญชีสินค้าส าเร็จรูป 

5.1 เมื่อมีการขายสินค้าจะบันทึกรายได้จากการขายสินค้าอาจขายเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อก็ได ้

 เดบิต เงินสด/ลูกหนี้   xx 

  เครดิต ขายสินค้า (ราคาขาย)  xx 

กิจการต้องจัดหาวัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการผลิต การน า
ปัจจัยการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตจะไม่มีขั้นตอนในการเบิก หรือการโอนใดๆทั้งสิ้นจะท าการผลิต
ตามปกติ จนกระทั่งในวันสิ้นงวดจึงท าการส ารวจว่าปัจจัยในการผลิตเหลือจ านวนเท่าใด เป็น
วัตถุดิบคงเหลือปลายงวด สินค้าระหว่างผลิตคงเหลือปลายงวดและสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด
จากนั้นจะท าการปิดบัญชี ขั้นตอนการปิดบัญชีจะบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไปยังบัญชีต้นทุน
การผลิต และบัญชีต้นทุนการผลิตคือค่าใช้จ่ายตามปกติของกิจการจะถูกน าไปปิดบัญชีพร้อมกับ
ค่าใช้จ่ายรายการอ่ืนๆของกิจการตามปกติ 

การปิดบัญชกีิจการผลิตสินค้าเพื่อขาย   
การปิดบัญชีของกิจการผลิตสินค้า แบ่งได้ 3 ส่วน คือ  
1. การปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าส าเร็จรูป ต้ังแต่การซื้อวัตถุดิบ การจ่าย

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต สินค้าระหว่างผลิตต้นงวดและสินค้าระหว่างผลิตปลายงวด  
2. การปิดบัญชีรายได้และรายการที่เกี่ยวข้องกับรายได้และบัญชีค่าใช้จ่ายและรายการที่

เกี่ยวข้องกับบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

3. การปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีทุน บัญชีกระแสทุน บัญชีก าไรสะสม 
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การบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง 
ตัวอย่าง 6-3 บริษัท โรงงานบ้านตาด จ ากัด มีรายการต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 3 เดือน ดังนี้ 

สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ (ต้นงวด)   25,000 บาท 

 สินค้าระหว่างผลิต (ต้นงวด)      75,000 บาท 

 วัตถุดิบทางตรง (ต้นงวด)  125,000 บาท 

เม.ย.    1 ซื้อวัตถุดิบทางตรง 211,500 บาท วัตถุดิบทางอ้อม 6,000 บาท  
    2 กิจการจ่ายค่าแรงงานทางตรง 15,000 บาท ค่าแรงงานทางอ้อม 5,000 บาท 

    8 กิจการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆในโรงงาน ดังนี้ 
  ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน  8,000 บาท   

ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจักร             2,500 บาท 

พ.ค.      31 รายการปรับปรุงเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย  มีดังนี้ 
1. ค่าสาธารณูปโภคโรงงานค้างจ่าย 2,500 บาท 

2. ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 1,250 บาท 

3. ค่าแรงงานทางตรงค้างจ่าย 4,000 บาท  ค่าแรงงานทางอ้อมค้างจ่าย 1,000 บาท 

มิ.ย.      20 เบิกวัตถุดิบทางตรงไปผลิตจ านวน 200,000 บาท 

23 เบิกวัตถุดิบทางอ้อมไปผลิตจ านวน 6,000 บาท   
27 ผลิตสินค้าส าเร็จรูปค านวณต้นทุนในการผลิตได้ 200,000 บาท  
28 ขายสินค้าในราคาหน่วยละ 35 บาท ไปจ านวน 12,500 หน่วย  
30 จ่ายค่าโฆษณา 20,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 12,500 บาท 
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การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า    1   

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เม.ย.     1 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

พ.ค.   31 

วัตถุดิบ(ทางตรง 211,500+ทางอ้อม 6,000) 
                เงินสด 

ซื้อวัตถุดิบทางตรงและวัตถุดิบทางอ้อม 

ค่าแรงงาน(ตรง 15,000+อ้อม 5,000) 
               เงินสด 

จ่ายค่าแรงงานทางตรง และค่าแรงงาน
ทางอ้อม 

ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน 

ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
                เงินสด 

จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน 

               ค่าสาธารณูปโภคโรงงานค้างจ่าย 

บันทึกค่าไฟฟ้าโรงงานค้างจ่าย 

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร 
              ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร 
ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 
ค่าแรงงาน (ตรง 4,000+อ้อม 1,000) 
                ค่าแรงงานค้างจ่าย 

บันทึกค่าแรงงานทางตรงและทางอ้อมค้าง
จ่าย 

 217,500 

 

 

20,000 

 

 

 

8,000 

2,500 

 

 

2,500 

 

 

1,250 

 

 

 5,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

217,500 

 

 

20,000 

 

 

 

 

10,500 

 

 

2,500 

 

 

1,250 

 

 

 5,000     
 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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สมุดรายวันทั่วไป                          หน้า  2 

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ิย.    20 

 

 

23 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าระหว่างผลิต 

            วัตถุดิบ 

เบิกวัตถุดิบทางตรงเข้ากระบวนการผลิต 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

              วัตถุดิบ 

เบิกวัตถุดิบทางอ้อมเข้ากระบวนการผลิต 

สินค้าระหว่างผลิต (15,000+4,000) 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (5,000+1,000) 
              ค่าแรงงาน  
โอนค่าแรงงานทางตรงเข้ากระบวนการผลิต
และค่าแรงงานทางอ้อมเข้าค่าใช้จ่ายการผลิต 

ค่าใช้จ่ายการผลิต 

             ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน(8,000+2,500) 
             ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
             ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร 
โอนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการผลิตเข้าค่าใช้จ่าย
การผลิต 

สินค้าระหว่างผลิต 

            ค่าใช้จ่ายการผลิต 

โอนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้ากระบวนการผลิต 

(6,000 + 6,000 + 14,250 = 26.250) 
สินค้าส าเร็จรูป 

              สินค้าระหว่างผลิต 

บันทึกต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ 20,000หน่วย 

 200,000 

 

 

6,000 

 

 

19,000 

6,000 

 

 

 

14,250 

 

 

 

 

 

26,250 

 

 

 

200,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

200,000 

 

 

6,000 

 

 

 

25,000 

 

 

 

10,500 

2,500 

1,250 

 

 

 

26,250 

 

 

 

200,000 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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สมุดรายวันทั่วไป                          หน้า  3 

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ิย.    28 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นทุนขาย 

             สินค้าส าเร็จรูป 

บันทึกต้นทุนขาย 12,500 หน่วยๆละ 30 บาท 

เงินสด 

             ขายสินค้า 

ขายสินค้า 12,500 หน่วยๆละ 30 บาท 

ค่าโฆษณา 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
           เงินสด 

จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

รายการปิดบัญชี 
ขายสินค้า 

              ก าไรขาดทุน 

ปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

ก าไรขาดทุน 

               ต้นทุนขาย 

               ค่าโฆษณา 

               ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

ก าไรขาดทุน (437,500-157,500) 
               ก าไรสะสม 

ปิดบัญชีก าไรขาดทุนเข้าบัญชีก าไรสะสม 

 125,000 

 

 

437,500 

 

 

20,000 

12,500 

 

 

 

437,500 

 

 

157,500 

 

 

 

 

280,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

125,000 

 

 

437,500 

 

 

 

32,500 

 

 

 

437,500 

 

 

125,000 

20,000 

12,500 

 

 

280,000 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 
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กิจการบันทึกบัญชีเมื่อถึงวันสิ้นงวด 

ตัวอย่าง 6-4 บริษัทโรงงานบ้านตาด จ ากัด  มีรายละเอียดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 3 เดือน ดังนี้ 

 สินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ (ต้นงวด) 25,000 บาท 

 สินค้าระหว่างผลิต (ต้นงวด)     75,000 บาท 

 วัตถุดิบทางตรง (ต้นงวด)  125,000 บาท 

เม.ย. 1 ซื้อวัตถุดิบทางตรง 211,500 บาท วัตถุดิบทางอ้อม 6,000 บาท  
 2 กิจการจ่ายค่าแรงงานทางตรง 15,000 บาท ค่าแรงงานทางอ้อม 5,000บาท 

            8 กิจการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆในโรงงาน ดังนี้ 
   ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน  8,000 บาท   

ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจักร             2,500 บาท 

พ.ค.   31         รายการปรับปรุงเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย มีดังนี้ 
1. ค่าสาธารณูปโภคโรงงานค้างจ่าย  2,500 บาท 

2. ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  1,250 บาท 

3. ค่าแรงงานทางตรง 4,000 บาท  ค่าแรงงานทางอ้อม 1,000 บาท 

มิ.ย.   27 ผลิตสินค้าส าเร็จรูปค านวณต้นทุนในการผลิตได้ 200,000 บาท 

         28 ขายสินค้าในราคาหน่วยละ 35 บาท ไปจ านวน 12,500 หน่วย  
         30 จ่ายค่าโฆษณา 20,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 12,500บาท 

 

วันสิ้นงวด 30 มิถุนายน 2557 กิจการตรวจนับสินค้าคงเหลือได้ ดังนี้ 
สินค้าส าเร็จรูป (ปลายงวด)         100,000 บาท 

 สินค้าระหว่างผลิต (ปลายงวด) 120,250 บาท 

 วัตถุดิบทางตรง (ปลายงวด) 136,500 บาท 
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การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

สมุดรายวันทั่วไป                                          หน้า    1   
พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เม.ย.     1 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

พ.ค.   31 

 

 

 

ซื้อวัตถุดิบ (217,500+6,000) 
                เงินสด 

ซื้อวัตถุดิบทางตรง และวัตถุดิบทางอ้อม   
ค่าแรงงานทางตรง 
ค่าแรงงานทางอ้อม 

               เงินสด 

จ่ายค่าแรงงานทางตรง และทางอ้อม   
ค่าค่าสาธารณูปโภคโรงงาน  

ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
                เงินสด 

จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร 
              ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร 
บันทึกค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 
ค่าแรงงานทางตรง 
ค่าแรงงานทางอ้อม 

                ค่าแรงงานทางตรงค้างจ่าย 

                ค่าแรงงานทางอ้อมค้างจ่าย 

บันทึกค่าแรงงานทางตรงและทางอ้อมค้างจ่าย 

ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน 

               ค่าสาธารณูปโภคโรงงานค้างจ่าย 

ปรับปรุงค่าสาธารณูปโภคโรงงาน 

ค้างจ่าย 

 217,500 

 

 

15,000 

5,000 

 

 

8,000 

2,500 

 

 

1,250 

 

 

4,000 

1,000 

 

 

 

 

2,500 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

217,500 

 

 

 

20,000 

 

 

 

10,500 

 

 

1,250 

 

 

 

4,000 

1,000 

 

 

 

2,500 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 
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สมุดรายวันทั่วไป                          หน้า  1 

พ.ศ. 
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ิย.    28 

 

 

 

เงินสด 

             ขายสินค้า 

ขายสินค้า 12,500  หน่วย ราคาหน่วยละ 30 บาท 

ค่าโฆษณา 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
           เงินสด 

จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 437,500 

 

 

20,000 

12,500 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

437,500 

 

 

 

32,500 

 

- 

 

 

 

- 
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                       สมุดรายวันทั่วไป-บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต                     หน้า  2 

พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ิย.   30 ต้นทุนการผลิต 

          วัตถุดิบทางตรง (ต้นงวด) 
สินค้าระหว่างผลิต (ต้นงวด) 
ซื้อวัตถุดิบ 

       ค่าแรงงานทางตรง (15,000+4,000) 
       ค่าแรงงานทางอ้อม (5,000+1,000) 
       ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน(8,000+2,500) 
       ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
       ค่าเสื่อมราคา – เครื่องจักร 
ปิดบัญชีวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการผลิต เข้าต้นทุนการผลิต 

วัตถุดิบทางตรง (ปลายงวด) 
สินค้าระหว่างผลิต (ปลายงวด)  
            ต้นทุนผลิต 

บันทึกวัตถุดิบทางตรงและสินค้าระหว่างผลิต
ปลายงวด 

ขายสินค้า 

สินค้าส าเร็จรูป (ปลายงวด) 
            ก าไรขาดทุน 

บันทึกสินค้าส าเร็จรูปปลายงวดและปิดบัญชี
ขายสินค้าเข้าบัญชีก าไรขาดทุน 

 456,750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136,500 

120,250 

 

 

 

437,500 

100,000 

 

 

 

  

125,000 

75,000 

217,500 

19,000 

6,000 

10,500 

2,500 

1,250 

 

 

 

 

256,750 

 

 

 

 

537,500 
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สมุดรายวันทั่วไป-การปิดบัญชี                                          หน้า  3 

พ.ศ.
2557 

รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ม.ิย.   30 ก าไรขาดทุน 

             สินค้าส าเร็จรูป (ต้นงวด) 
             ต้นทุนผลิต (456,750-256,750) 
             ค่าโฆษณา 

             ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ปิดบัญชีสินค้าส าเร็จรูปต้นงวดต้นทุนการ
ผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆเข้าก าไรขาดทุน 

ก าไรขาดทุน (537,500 – 257,500) 
            ก าไรสะสม 

ปิดก าไรขาดทุนเข้าบัญชีก าไรสะสม 

 257,500 

 

 

 

 

 

 

280,000 

  

25,000 

200,000 

20,000 

12,500 

 

 

 

280,000 
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งบการเงินของ บริษัท  โรงงานบ้านตาด จ ากัด จากการบันทึกบัญชีทั้ง 2 ระบบ 

 

บริษัท  โรงงานบ้านตาด จ ากัด 

งบต้นทุนการผลิต 

ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

                          หน่วย : บาท 

สินค้าระหว่างผลิตต้นงวด                  75,000 

บวก วัตถุดิบทางตรงใช้ไป 

 วัตถุดิบต้นงวด     125,000 

 บวก  ซื้อวัตถุดิบ     211,500 

วัตถุดิบที่มีทั้งสิ้น                                                 336,500 

 หัก  วัตถุดิบปลายงวด                                      136,500          200,000 

บวก  ค่าแรงงานทางตรง                  19,000        

บวก  ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

 วัตถุดิบทางอ้อม       6,000 

ค่าแรงงานทางอ้อม      6,000 

 ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน    10,500 

 ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจักร      2,500 

 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร      1,250              26,250    
รวมต้นทนุผลิต                 320,250 

หัก  สินค้าระหว่างผลิตปลายงวด               120,250 

ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตเสร็จ               200,000 

  

สินค้าส าเร็จรูป ผลิตเสร็จ 20,000 หน่วย 

 ราคาทุนต่อหน่วย = 200,000 บาท / 2,000 หน่วย = 10 บาท 
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บริษัท  โรงงานบ้านตาด จ ากัด 

งบต้นทุนขาย 

ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

            หน่วย : บาท 

สินค้าส าเร็จรูป (ต้นงวด)          25,000 

บวก ต้นทุนการผลิต       200,000 

ต้นทุนสินค้าที่มีเพื่อขาย       225,000 

หัก สินค้าส าเร็จรูป (ปลายงวด)      100,000   

ต้นทุนขาย        125,000 

 

บริษัท  โรงงานบ้านตาด จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

            หน่วย : บาท 

ขายสุทธิ        437,500 

หัก  ต้นทุนขาย        125,000 

ก าไรขั้นต้น                                                                                             312,500 

หัก  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 ค่าโฆษณา    20,000 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   12,500     32,500  

ก าไรสุทธิ        280,000 
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สรุป 

การบัญชีส าหรับกิจการท่ีผลิตสินค้าเพื่อขายน้ีเป็นการบัญชีที่เป็นเรื่องของบัญชีต้นทุน คือการ
ค านวณต้นทุนของการผลิตสินค้า การบันทึกบัญชีขั้นตอนการผลิตและน าข้อมูลไปจัดท ารายงาน
ทางการเงิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะท าให้ทราบต้นทุนในการผลิตจริงเพื่อก าหนดราคาขาย การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การพิจารณาว่าจะผลิตเองหรือสั่งซื้อ การลดต้นทุนการผลิตบางรายการ 
เป็นต้น ในการผลิตสินค้าจะค านวณได้จาก วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต ในการบันทึกบัญชีมี 2 รูปแบบคือ การบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง และการบันทึก
บัญชีในวันสิ้นงวด ซึ่งการบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่องจะมีขั้นตอนการบันทึกบัญชีอย่างละเอียด เช่น 
ขั้นตอนการเบิกวัตถุดิบ ขั้นตอนในการผลิตเสร็จ เป็นต้น และทั้ง 2 รูปแบบจะต้องจัดท างบต้นทุนการ
ผลิต เพื่อรายงานต้นทุนในการผลิตสินค้าส าเร็จรูปในงวดนี้ ซึ่งประกอบด้วย สินค้าระหว่างผลิตต้นงวด 
วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ส่วนสินค้าระหว่างผลิตปลายงวดยังผลิตไม่
เสร็จจะไม่น ามารวมค านวณ 
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แบบฝึกหัด บทที่ 6 

การบัญชีส าหรับกิจการผลิตสินค้าเพื่อขาย 

ข้อ 1. ให้บอกความแตกต่างของกิจการที่ซื้อสินค้ามาขายและกิจการที่ผลิตสินค้าเพื่อน าไปขายมา 2 
ประเด็น 

ข้อ 2. ในการผลิตสินค้าจะต้องใช้ปัจจัยการผลิต ให้อธิบายปัจจัยการผลิตตามความส าคัญในการ 
           ผลิต 

ข้อ 3. การค านวณงบต้นทุนการผลิตประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

ข้อ 4. สินค้าคงเหลือของกิจการอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้าง 

ข้อ 5.  เติมตัวเลขลงในงบต้นทุนการผลิต  ให้สมบูรณ์ 

สินค้าระหว่างผลิต  ท าต้นงวด                   ........... 
+ วัตถุดิบทางตรงใช้ไป     2,000  

+ ค่าแรงงานทางตรง     1,000  

+ ค่าใช้จ่ายการผลิต       1,400 

รวมต้นทุนผลิต                             5,200 

- สินค้าระหว่างผลิต  ปลายงวด  ............ 
  ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ     4,000 
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ข้อ 6.  เติมตัวเลขลงในงบต้นทุนการผลิต  ให้สมบูรณ์ 
สินค้าระหว่างผลิต  ต้นงวด        700 

+ วัตถุดิบทางตรงใช้ไป   1,600  

+ ค่าแรงงานทางตรง  ..........  

+ ค่าใช้จ่ายการผลิต  3,000 

 รวมต้นทุนผลิต    6,000 

- สินค้าระหว่างผลิต  ปลายงวด 1,300 

  ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ              .......... 
ข้อ 7.  เติมตัวเลขลงในการค านวณหาวัตถุดิบทางตรงใช้ไป  และงบต้นทุนการผลิต   ให้สมบูรณ์ 

วัตถุดิบทางตรงต้นงวด       7,200 

+ ซื้อวัตถุดิบ                21,800 

 + ค่าขนส่งเข้า         400 

 - ส่งคืนวัตถุดิบ         600       
 - ส่วนลดรับ         600  

 วัตถุดิบที่มีอยู่ทั้งสิ้น              …………… 

 -  วัตถุดิบทางตรงปลายงวด     5,800 

 วัตถุดิบทางตรงใช้ไป    …………… 

งบต้นทุนการผลิต 

สินค้าระหว่างผลิต  ต้นงวด                       - 

+  วัตถุดิบทางตรงใช้ไป   ……………  

+ ค่าแรงงานทางตรง       44,000  

+ ค่าใช้จ่ายการผลิต       50,000 

 รวมต้นทุนผลิต          …………… 

- สินค้าระหว่างผลิต  ปลายงวด        8,000 

  ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ   …………… 

ข้อ 8.  จากข้อมูลของบริษัท  วุ้นบ้านโนน จ ากัด ให้ท างบต้นทุนการผลิต  ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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 สินค้าระหว่างผลิต  1  กรกฎาคม  2557   2,000 

 วัตถุดิบ 1  กรกฎาคม  2557    1,500 

ซื้อวัตถุดิบ      6,400 

ค่าขนส่งเข้า         100 

ส่งคืนวัตถุดิบ         120 

ส่วนลดรับ         150 

ค่าแรงงานทางตรง    12,000 

ค่าแรงงานทางอ้อม    10,000 

ค่าเช่าโรงงาน                 4,000 

สินค้าระหว่างผลิต  31 ธันวาคม  2557   2,500 

 วัตถุดิบ 31 ธันวาคม  2557               2,100 

ข้อ 9.  จากข้อมูลของบริษัท  บ้านจิกการผลิต  จ ากัด ให้ท างบต้นทุนการผลิต  ส าหรับงวด 6 เดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

 สินค้าระหว่างผลิต  1  มกราคม  2557  40,000 

 วัตถุดิบ 1  มกราคม  2557   17,500 

 สินค้าส าเร็จรูป 1  มกราคม  2557  20,000 

ซื้อวัตถุดิบ     90,000 

ค่าขนส่งเข้า          400 

ส่วนลดรับ       2,000 

ค่าแรงงานทางตรง             100,000 

ค่าแรงงานทางอ้อม                 3,000 

ค่าเช่าโรงงาน                  4,000 

ค่าไฟฟ้าโรงงาน                  1,250 

ค่าโฆษณา                       1,000 

สินค้าระหว่างผลิต  30  มิถุนายน 2557             25,000 

 วัตถุดิบ 30  มิถุนายน 2557                9,500 

 สินค้าส าเร็จรูป 30 มิถุนายน 2557                       11,000 
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บทที่ 7 

การบัญชีกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

ในอดีต ประเทศไทยน าภาษีการค้ามาใช้ ภาษีการค้า คือ ภาษีที่เก็บจากรายรับเพียงด้านเดียว 
อัตราที่เรียกเก็บจะแตกต่างกันตามลักษณะของสินค้าหรือบริการ  ภาษีการค้ามีความซ้ าซ้อนในการ
เรียกเก็บ เพื่อลดความซ้ าซ้อน เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน ท าให้วิธีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้น ามาใช้แทนภาษีการค้า ในวันที่  
1 มกราคม 2535 ซึ่งเป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นของสินค้าหรือบริการ โดยภาระภาษี
ทั้งหมดจะไปอยู่ที่ผู้บริโภคคนสุดท้าย 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax - VAT) คือ ภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บในทุกขั้นตอนจากการ
ขายสินค้าหรือการให้บริการของการผลิตและจ าหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ  จะจัดเก็บเฉพาะส่วนที่ 
เพิ่มขึ้นในขั้นตอนการผลิตและจ าหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ  

ส าหรับผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจะต้องมี
หน้าที่เสียภาษี ออกใบก ากับภาษี จัดท ารายงานเกี่ยวกับภาษีซื้อ ภาษีขาย  ยื่นแบบแสดงรายการและ
การน าส่งภาษีหรืออาจขอคืนภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่มในรายวิชาบัญชีการเงินนี้จะกล่าวถึงเรื่องทั่วไปของ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและจะยกตัวอย่างการบันทึกบัญชีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการซื้อสินค้า
มาเพื่อขาย  นอกเหนือจากนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือ ภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร 2557 หรือ เว็บไซด์ http://www.rd.go.th 

ประมวลรัษฎากรได้ก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้ 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
1.  ผู้ประกอบการ ได้แก่ บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคล หรือนิติบุคคลที่ขายสินค้า

หรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ โดยประกอบกิจการในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่ 
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2.   ผู้น าเข้า หมายถึง ผู้น าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่ว่าเพื่อการใดๆ และต้องเสียอากร
ขาเข้าหรือได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรออกจากเขตปลอดอากรโดยมิใช่เพื่อ
ส่งออกด้วย 

3.  ผู้ที่กฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มีดังนี้ 
        1.  การขายสินค้า (ที่มิใช่การส่งออก) หรือให้บริการ ดังนี้ 

ก) การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร  
ข) การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตภายในราชอาณาจักร เช่น โค กระบือ ไก่หรือ 

เนื้อสัตว์ กุ้ง ปลา เป็นต้น  
ค) การขายปุ๋ย 

ง) การขายปลาป่น อาหารสัตว์ 
จ) การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบ ารุงรักษาป้องกัน ท าลายหรือ
ก าจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ 

ฉ) การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียน 

ช) การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาตาม 

กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

ซ) การให้บริการงานที่เป็นศิลปะและวัฒนธรรมในสาขาและลักษณะการประกอบ 

กิจการท่ีอธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
ฌ) การให้บริการประกอบโรคศิลป การสอบบัญชี การว่าความ 

ญ) การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย 

สถานพยาบาล 

ฎ) การให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ และลักษณะการประกอบ 

กิจการที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
ฏ) การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ 
ฐ) การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน 

ฑ) การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น 
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ฒ) การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ และลักษณะการประกอบกิจการที่อธิบดี 

ก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตร ี
ณ) การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร 
ด) การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งมิใช่เป็นการขนส่งโดยอากาศยานหรือเรือ 

เดินทะเล 

ต) การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ถ) การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริการที่เป็นการพาณิชย์ของ 

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นการหารายได้ หรือผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

หรือไม่ก็ตาม 

ท) การขายสินค้าหรือการให้บริการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งส่งรายรับทั้งสิ้น 

ให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย 

ธ) การขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการสาธารณ 

กุศลภายในประเทศ ซึ่งไม่น าผลก าไรไปจ่ายในทางอื่น 

น) การขายสินค้า หรือการให้บริการตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาฯ 

2. การน าเข้าสินค้า ได้แก่  
ก) สินค้าตามข้อ 1 ข้อย่อย ก) ถึง ฉ)  
ข) สินค้าจากต่างประเทศที่น าเข้าไปในเขตปลอดอากร 
ค) สินค้าที่จ าแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่า 

ด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 
ง) สินค้าซึ่งน าเข้าและอยู่ในอารักขาของศุลกากร แล้วได้ส่งกลับไปออกไป 

ต่างประเทศ โดยได้คืนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
จ) การน าเข้าสินค้าของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาใน 

ระบบตามกฎหมายว่าด้วยสถานศึกษาแห่งชาติ หน่วยงานที่ก าหนดให้มีหน้าที่และวัตถุประสงค์เพื่อ
การศึกษาและการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัย
การศึกษา ซึ่งได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศก าหนด 
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3. ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการดังกล่าวมีมูลค่า
ของฐานภาษีไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม 

ความรับผิดในการเสียภาษี  
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เกิดขึ้นได้ ดังนี้ 
1. การขายสินค้า ความรับผิดในการเสียภาษีของผู้ขายจะเกิดขึ้นเมื่อ ส่งมอบสินค้าให้แก่ 

ผู้ซื้อ หรือได้โอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า หรือได้รับช าระราคาสินค้า หรือได้ออกใบก ากับภาษีก่อนมีการส่ง
มอบสินค้า ความรับผิดในการเสียภาษีของผู้ขายจะเกิดขึ้นตามส่วนของการกระท าที่เกิดขึ้นแล้วแต่
กรณ ี

2. การขายสินค้าโดยการส่งออก ความรับผิดในการเสียภาษีจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับการช าระ 

อากรขาออก หรือวันที่ได้มีการวางค้ าประกันอากรขาออก แล้วแต่กรณีและหากเป็นกรณีไม่ต้องเสีย
หรือยกเว้นอากรขาออก ความรับผิดจะเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออกตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร 

3. กรณีน าสินค้าเข้า ความรับผิดในการเสียภาษีของผู้น าเข้าจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับการ 
ช าระอากรขาเข้าหรือเมื่อมีการวางค้ าประกันอากรขาเข้า แล้วแต่กรณีและหากเป็นกรณีไม่ต้องเสียหรือ
ยกเว้นอากรขาเข้าความรับผิดจะเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขนสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

4. การขายสินค้าโดยมีการต้ังตัวแทนเพื่อขายและได้ส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนแล้ว ความ 

รับผิดในการเสียภาษีของผู้ขายจะเกิดขึ้นเมื่อ ตัวแทนได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ตัวแทนได้โอน
กรรมสิทธิ์ในสินค้าก่อน หรือได้รับช าระราคาสินค้า หรือได้ออกใบก ากับภาษี หรือได้มีการน าสินค้าไป
ใช้ ความรับผิดในการเสียภาษีของผู้ขายจะเกิดขึ้นตามส่วนของการกระท าแล้วแต่กรณี 

5. การขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อหรือสัญญาขายผ่อนช าระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่ 
โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบ ความรับผิดในการเสียภาษีของผู้ขายจะเกิดขึ้นเมื่อ ถึงก าหนดช าระราคา
ตามงวด หรือผู้ขายได้รับช าระราคาสินค้า หรือได้ออกใบก ากับภาษีก่อนที่จะถึงก าหนดช าระ ในแต่ละ
งวด ความรับผิดในการเสียภาษีของผู้ขายจะเกิดขึ้นตามส่วนของการกระท าแล้วแต่กรณ ี

6. การให้บริการ ความรับผิดในการเสียภาษีของผู้ให้บริการจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับช าระราคา 

ค่าบริการ หรือผู้ให้บริการได้ออกใบก ากับภาษีแล้ว หรือได้ใช้บริการนั้นเองก่อนมีการช าระค่าบริการ 
ความรับผิดในการเสียภาษีจะเกิดขึ้นตามส่วนของการกระท าแล้วแต่กรณ ี

7. การให้บริการตามสัญญาที่ก าหนดค่าตอบทาตามส่วนของบริการท่ีท า  ความรับผิด 
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ในการเสียภาษีของผู้ให้บริการจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับช าระราคาค่าบริการตามส่วนของบริการที่สิ้นสุดลง
เว้นแต่จะมีการกระท าอย่างอื่นที่เกิดขึ้นก่อนการช าระค่าบริการ 

8. กรณีพิเศษ ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก กฎกระทรวง ฉบับที่ 189 (พ.ศ. 2534) 

ฐานภาษี ฐานภาษีคือ ราคาสินค้าที่ผู้ขายสินค้าเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือราคาค่าบริการที่ผู้ให้บริการ
เรียกเก็บจากผู้รับบริการ การค านวณภาษีซื้อและภาษีขายจะค านวณจากฐานภาษี 

อัตราภาษี อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม มี 2 อัตรา ดังนี้ 
1. อัตราภาษีปกติตามประมวลรัษฎากรมีอัตราเดียวคือร้อยละ 10 แต่มีพระราช 

กฤษฎีกาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 6.3 เมื่อรวมกับภาษี
ท้องถิ่นอีกร้อยละ 0.7 จะเท่ากับร้อยละ 7 ส่วนสินค้าและบริการบางประเภทที่มีลักษณะเป็นสิ่ง
ฟุ่มเฟือย จะมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติมอีกต่างหาก 

2. อัตราภาษีร้อยละ 0 มีผลเท่ากับไม่ต้องเสียภาษีขายจากการขายสินค้าหรือการให ้

บริการ และยังได้รับคืนภาษีซื้อ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 ใช้ส าหรับการประกอบการดังต่อไปนี้ 
 (ก) การส่งออกสินค้า ของผู้ประกอบการจดทะเบียน 

 (ข) การให้บริการที่กระท าในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตาม
ประเภทหลักเกณฑ์ วิธีและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด ดูประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 105) (ฉบับที่ 122) (ฉบับ
ที่ 181) ประกอบ 

การค านวณภาษี   
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ต้องค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นรายเดือน ๆ 

ละหนึ่งครั้ง วิธีค านวณภาษี มีดังนี้ 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ัวไป การค านวณภาษีที่ต้องช าระในแต่ละเดือนจะเป็นดังนี้ 

 ภาษีที่ต้องช าระ  =  ภาษีขาย  -  ภาษีซื้อ 

โดย ภาษีขายและภาษีซื้อ มีความหมายดังนี้ 
 ภาษีขาย หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เรียกเก็บหรือพึงเรียก
เก็บจากผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการเมื่อขายสินค้า หรือรับช าระค่าบริการ หากภาษีขายเกิดขึ้นในเดือน
ใดก็เป็นภาษีขายของเดือนนั้น ไม่ค านึงว่าสินค้าที่ขายหรือบริการที่ให้นั้นจะซื้อมาหรือเป็นผลมาจาก
การผลิตในเดือนใดก็ตาม 
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ภาษีซื้อ หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้จ่ายให้กับผู้ขายสินค้า หรือผู้
ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน เมื่อซื้อสินค้าหรือช าระค่าบริการเพื่อใช้ในการประกอบ
กิจการของตน (ท้ังที่เป็นวัตถุดิบ หรือ สินค้าทุนประเภทเคร่ืองจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น) หาก
ภาษีซื้อเกิดในเดือนใด ก็เป็นภาษีซื้อของเดือนนั้น ไม่ค านึงว่าสินค้าที่ซื้อมานั้นจะขายหรือน าไปใช้ใน
การผลิตในเดือนใดก็ตาม 

 การค านวณภาษี ไม่ว่าจะเป็นอัตราร้อยละ 7 และอัตราร้อยละ 0 ในการค านวณภาษีขายจะ
ค านวณจากราคาสินค้าที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือราคาค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้รับบริการ ส่วนภาษีซื้อ
จะค านวณจากการซื้อหรือการได้รับบริการ จากนั้นน าภาษีขายมาต้ังหักด้วยภาษีซื้อ ผลลัพธ์ที่ได้ หาก
ภาษขายมากกว่าภาษีซื้อ ผู้ประกอบการต้องช าระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่หากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย 
ผู้ประกอบการสามารถขอคืนภาษีเป็นเงินสด หรือขอเครดิตภาษียกยอดไปในเดือนถัดไปได้ 

ภาษีซื้อที่ไม่ให้น ามาหักในการค านวณภาษี หมายถึง ภาษีซื้อที่ไม่ให้น ามาหักออกจากภาษีขายใน
การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่  

1. ไม่มีใบก ากับภาษีหรือไม่อาจแสดงใบก ากับภาษีได้ว่ามีการช าระภาษีซื้อ 

2. ใบก ากับภาษีไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
3. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดี

ก าหนด 

4. ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรอง 
5. ภาษีซื้อตามใบก ากับภาษีซึ่งออกโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ออกใบก ากับภาษี 
6. ภาษีซื้อตามที่อธิบดีก าหนด 

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือ
ให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ซึ่งอาจหมายถึงผู้ประกอบการทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล
หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ก็ตาม ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้ประกอบการขายสินค้า หรือให้บริการกรณีไม่ได้รับการยกเว้น และมีรายรับเกินกว่า 
1,800,000 บาทต่อปีขึ้นไป 
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 2. เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ประมวลรัษฎากรก าหนด แต่
กฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้มีสิทธิขอจดทะเบียนได้ ได้แก่ 
        2.1  การขายสินค้า (ที่มิใช่การส่งออก) หรือให้บริการ ดังนี้ 

ก) การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร  
ข) การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตภายในราชอาณาจักร เช่น โค  

กระบือ ไก่หรือเนื้อสัตว์ กุ้ง ปลา เป็นต้น  
ค) การขายปุ๋ย 

ง) การขายปลาป่น อาหารสัตว์ 
จ) การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบ ารุงรักษาป้องกัน  

ท าลายหรือก าจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ 

ฉ) การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือต าราเรียน 

1.2 ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับยกเว้นตามที่ประมวลรัษฎากรก าหนดและมีรายรับไม่ 
เกิน 1,800,000 บาทต่อป ี

2.3   การให้บริการขนส่งทางอากาศ 

2.4   กิจการขนส่งบางกรณี 
2.5   ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการท่ีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการ 

ดังกล่าวมีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม 

   3.  เป็นผู้ประกอบการท่ีอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักร
เป็นปกติ 

ก าหนดเวลาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยปกติจะต้องยื่นค าขอจด 

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนวันเริ่มประกอบการหรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกินเกณฑ์ที่
ก าหนด 
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  
1. ใบก ากับภาษี คือ เอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ 

ต้องจัดท าและออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ ทุกครั้งที่ขายสินค้าหรือให้บริการ ใบก ากับภาษีมี 
2 รูปแบบ คือ  

1.1 ใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป ใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปคือ เอกสารหลักฐานซึ่งได้ 

แสดงรายละเอียดอย่างชัดเจนของราคาสินค้าและมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ เรียกเก็บต่างหาก 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบก ากับภาษีแบบเต็มรูป ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกโดยใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปสามารถน ามาค านวณภาษีซื้อ และภาษีขายได้ ซึ่ง
ใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปจะต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี ้

       (1)   ค าว่า "ใบก ากับภาษี"  
         (2)   ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบก ากับภาษี ต้องระบุ 

ส านักงานใหญ่หรือสาขาที่ของผู้ขาย 

         (3)   ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ ต้องระบุเลขประจ าตัวของผู้เสีย 

ภาษีซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนและส านักงานใหญ่หรือสาขาของผู้ซื้อ 

         (4)   หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษีและหมายเลขล าดับของเล่ม (ถ้ามี)  
         (5)   ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ 
         (6)   จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บ ให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือ 

บริการอย่างชัดแจ้ง 

         (7)   วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ากับภาษี  
         (8)   ข้อความอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนด 

1.2 ใบก ากับภาษีแบบย่อ ใบก ากับภาษีอย่างย่อ คือ เอกสารหลักฐานที่ 
ผู้ประกอบการได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในราคาสินค้าหรือราคาบริการแล้ว ผู้มีสิทธิออกใบก ากับภาษี
อย่างย่อได้ คือผู้ขายปลีกหรือผู้ให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจ านวนมาก ส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออก
โดยใบก ากับภาษีอย่างย่อนี้ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการไม่สามารถน าไปค านวณภาษีซื้อได้ แต่ผู้ขายหรือผู้
ให้บริการสามารถน าไปค านวณภาษีขายได้ และหากผู้ขายปลีกหรือผู้ให้บริการรายย่อยจะใช้เครื่อง
บันทึกการเก็บเงินออกใบก ากับภาษีอย่างย่อต้องขออนุมัติจากกรมสรรพากร ใบก ากับภาษีอย่างย่อ 
อย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
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         (1)   ค าว่า "ใบก ากับภาษอีย่างย่อ"  
         (2)   ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบก ากับภาษี  
         (3)   หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษีและหมายเลขล าดับของเล่ม (ถ้ามี)  
         (4)   ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ 

(5)   ราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการ ต้องมีข้อความระบุว่าได้รวม 

ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว        
   (6)   วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ากับภาษี 

        (7)   ข้อความอื่นตามที่อธิบดีก าหนด 

2.  ใบเพิ่มหน้ี เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการได้ท าการเพิ่มราคาสินค้าที่ขายหรือราคาที่ 
ให้บริการ โดยออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ถือเป็นใบก ากับภาษีด้วย 

3.  ใบลดหน้ี เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการได้ท าการลดราคาสินค้าที่ขายหรือราคาที่ 
ให้บริการ หรือการรับคืนสินค้าที่ขายไปแล้ว โดยออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ถือเป็นใบก ากับ
ภาษีด้วย 

รายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานดังนี้  
1. รายงานภาษีขาย จะแสดงรายละเอียดของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ ได้แก่ ชื่อและเลขประจ า 

ตัวผู้เสียภาษีอากรผู้ซื้อหรอืผู้รับบริการ มูลค่าของสินค้าหรือบริการ และจ านวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม  

2. รายงานภาษีซื้อ จะแสดงรายละเอียดของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ได้แก่ ชื่อและเลขประจ า 

ตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ มูลค่าของสินค้าหรือบริการ และจ านวนเงิน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 

3. รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (เฉพาะกิจการขายสินค้า) จะแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ซื้อ 

มาและสินค้าที่ขายออกไปและยอดคงเหลือของสินค้า 

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม มีดังนี้ 
1. แบบ ภ.พ. 30 ส าหรับผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้จัดท าเป็นรายเดือนเดือนละหนึ่ง 

ครั้ง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องช าระในเดือนใด ให้ยื่นแบบ ภ.พ. 30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่า
จะมีการขายสินค้าหรือให้บริการเกิดขึ้นในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม และแบบ ภ.พ. 30 เป็นค าร้องขอ
คืนภาษี โดยผู้ประกอบการสามารถแสดงความประสงค์ว่าจะขอคืนภาษีเป็นเงินสดหรือขอยกยอด
ภาษีไปในเดือนถัดไปได ้
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2. แบบ ภ.พ. 36 ส าหรับ 

2.1 ผู้ที่จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการท่ีอยู่นอก 

ราชอาณาจักรซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
หรือ ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการน้ันในราชอาณาจักร  

2.2 ผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในบริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว 

2.3 ผู้ทอดตลาดซึ่งขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน 

3. แบบใบขนสินค้าขาเข้า ใช้ส าหรับผู้น าเข้าสินค้าที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ตามที่ประมวลรัษฎากรก าหนด จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 
จะต้องจัดท าใบก ากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้า
คงเหลือ เพื่อความชัดเจนและจ านวนเงินที่ถูกต้องในการเสียภาษี  หากไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หรือเจตนาที่จะฝ่าฝืน อาจมีความผิดต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม  

ต่อไปนี้เป็นรูปแบบของ รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้า ตามรูปแบบที่
กรมสรรพากรก าหนดไว้ ดังนี้  

รายงานภาษีขาย 

เดือนภาษี.......................................ปี....................................... 
ชื่อผู้ประกอบการ...................................................   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

 

 ชื่อสถานประกอบการ.............................................          ส านักงานใหญ่                  สาขาที ่
   

ล า
ดับ
ท่ี 

ใบก ากับภาษี ชื่อผูซ้ื้อสินค้า/
ผู้รับบริการ 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากรของ 

ผู้ซื้อสินค้า/
ผู้รับบริการ 

สถานประกอบการ มูลค่าสินค้า
หรือบริการ 

จ านวน
เงินภาษี
มูลค่า 

เพิ่ม 

วัน
เดือนปี 

เล่มที่ /
เลขที่ 

ส านัก 

งานใหญ่ 
สาขาที ่

           

           

ที่มา : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (2557: 325) 
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รายงานภาษีซื้อ 

เดือนภาษี.......................................ปี....................................... 
ชื่อผู้ประกอบการ...............................................   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

 

 ชื่อสถานประกอบการ.............................................         ส านักงานใหญ่             สาขาที่ 
   

ล า
ดับ
ท่ี 

ใบก ากับภาษี ชื่อผูข้าย
สินค้า/ 

ผู้ให้บริการ 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากรของ
ผู้ขายสินค้า/ 
ผู้ให้บริการ 

สถานประกอบการ มูลค่าสินค้า
หรือบริการ 

จ านวน
เงินภาษี
มูลค่า 

เพิ่ม 

วัน
เดือนปี 

เล่มที่ /
เลขที่ 

ส านัก 

งานใหญ่ 
สาขาที ่

           

           

ที่มา : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (2557: 325) 
 

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

ชื่อผู้ประกอบการ...................................................   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
 

 ชื่อสถานประกอบการ.............................................  ส านักงานใหญ่                      สาขาที่ 
   

ชื่อสินค้า / วัตถุดิบ ........................................................................................ 
ชนิด / ขนาด ...................................................................  ปริมาณนบัเป็น..................................... 

เลขที่ใบ 

ส าคัญ 

วันเดือนปี ปริมาณสินค้า วัตถุดิบ หมายเหตุ 

รับ จ่าย คงเหลือ 

      

      

ที่มา : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (2557: 324) 
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การบันทึกบัญชีกรณีมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ตัวอย่าง  7-1    

บริษัท รักการบริการ จ ากัด ให้บริการซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ มูลค่า 200,000 บาท แล้วเสร็จ
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และกิจการได้รับเงินจากลูกค้าแล้วในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 กิจการ
บันทึกบัญชี โดย 

2557 

ก.ค. 12  เดบิต  เงินสด    21,400 

   เครดิต  รายได้จากการบริการ   20,000 

   เครดิต  ภาษีขาย(20,000x7%)     1,400 

  บันทึกรับเงินสดจากการให้บริการและออกใบก ากับภาษี 
อธิบาย ภาระภาษีขายเกิดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เพราะกิจการได้รับเงินจากลูกค้า

ในวันนี้ เป็นไปตามที่ประมวลรัษฎากรก าหนดว่า “การให้บริการ ความรับผิดในการเสียภาษีของผู้
ให้บริการเกิดขึ้นเมื่อได้ช าระราคาค่าบริการ”กิจการต้ังราคาไว้ 20,000 บาท การค านวณภาษีขาย 
ค านวณจากราคาที่ได้ตกลงกันไว้คือ 20,000 บาท จะได้ภาษีขาย 1,400 บาท 

ตัวอย่าง  7-2   
บริษัท เทน้ าเทท่า จ ากัด ขายสินค้าในราคา 37,450 บาท เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แล้วและกิจการได้รับเงินจากลูกค้าแล้วในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 กิจการบันทึกบัญชี โดย 

2557 

ก.ค. 12  เดบิต  เงินสด    37,450 

   เดบิต  ขายสินค้า(37,450 – 2,450) 35,000  

   เครดิต  ภาษีขาย                           2,450   

  บันทึกซื้อสินค้าในราคาที่รวมภาษีแล้ว 

อธิบาย   ภาษีขาย  =  ฐานภาษีรวมภาษีขาย  x  (7/107) 

 ดังนั้น      ภาษีขาย  = 37,450 x (7/107) =  2,450  บาท 
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ตัวอย่าง 7-3 กิจการขายสินค้า และให้ส่วนลดการค้า 
บริษัท อยากขาย จ ากัด ขายสินค้ามูลค่า 20,000 บาท เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กิจการให้ส่วนลดกับลูกค้า 1% ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 กิจการบันทึกบัญชี โดย 

2557 

ก.ค. 12  เดบิต  เงินสด   21,186 

   เครดิต  ขายสินค้า (20,000 – (20,000x1%)) 19,800 

   เครดิต  ภาษีขาย (19,800x7%)    1,386 

  บันทึกรับเงินสดจากการขายสินค้าและออกใบก ากับภาษี 
 

อธิบาย ภาษีขายเกิดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เพราะกิจการได้รับเงินจากลูกค้าในวันนี้ 
เป็นไปตามที่ประมวลรัษฎากร (2557) ก าหนดว่า “กรณีขายสินค้า ความรับผิดในการเสียภาษีทั้งหมด
ของผู้ขายจะเกิดขึ้นเมื่อ ได้รับช าระราคาสินค้า” แต่ “ส่วนลดเงินสด” เกิดขึ้นหลังจากมีการตกลงซื้อ
ขายสินค้าแล้ว จึงไม่น ามาเกี่ยวข้องกิจการต้ังราคาขายไว้ 20,000 บาท และให้ส่วนลดการค้าแก่ลูกค้า 
1% ท าให้มูลค่าหลังจากหักส่วนลดแล้วเหลือ 19,800 บาท จากนั้นจึงน ามูลค่าของสินค้าหลังจากหัก
ส่วนลดการค้าแล้วไปค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้ภาษีขาย 1,386 บาท 
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ตัวอย่าง  7-4 กิจการซื้อขายสินค้ากรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ 

ต่อไปนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก้วตาพี่ กิจการด าเนินงานในการซื้อขาย
สินค้า เพิ่งเริ่มด าเนินงาน กิจการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อถึงวันสิ้นงวดและจดทะเบียนเข้าสู่ระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (จ านวนเงินที่ให้มา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้ 
2557 

ม.ค.      1 น.ส. แก้ว และน.ส.ตา น าเงินสดมาลงทุนคนละ 100,000 บาท 

 7 ซื้ออุปกรณ์ส านักงานเป็นเงินเชื่อ 30,000 บาท จากบริษัท คฑาเทพ จ ากัด 

9 ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากบริษัท นาถลดา จ ากัด จ านวน 50,000 บาท เงื่อนไขใน 

การช าระหนี้ 1/15,n/45 โดยตกลงว่ากิจการจะรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าเอง จ านวน 
150 บาท ซึ่งกิจการได้จ่ายเงินแล้ว 

    12 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิษณุ ราคาทุน 50,000 บาท ราคาขาย 
70,000 บาท  เงื่อนไข 3/10,n/60 โดยตกลงว่ากิจการจะรับผิดชอบ ค่าขนส่งสินค้าเอง 

ในวันนี้กิจการจ่ายค่าขนส่งสินค้าเป็นเงินสดแล้ว 120 บาท 

          15 กิจการลดราคาสินค้าที่ช ารุดให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิษณุ จ านวน 200 บาท โดยไม่ได้
รับสินค้ากลับคืนมา 

    17 ส่งคืนสินค้าที่ช ารุดให้บริษัท นาถลดา จ ากัด จ านวน 300 บาท  
    22           รับช าระหนี้จาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิษณุ ทั้งหมด 

    24 ช าระหนี้ให้บริษัท นาถลดา จ ากัด ทั้งหมด 

  27 ซื้อสินค้าเป็นเงินสดจากบริษัท นาถลดา จ ากัด จ านวน 80,000 บาท โดยตกลงว่า
ผู้ขายจะรับผิดชอบค่าขนส่งเอง 

  28 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ บริษัท อมัจจ์ จ ากัด ราคาทุน 80,000 บาท ราคาขาย 
112,000 บาท  เงื่อนไข 2/10,n/45  

  31 รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 2,000 บาท 

ก.พ.   15 น าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
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     สมุดรายวันทั่วไป                  หน้า 1 

พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบิต 

 

เครดิต 

2557 

 

บัญชี 
   

  

ม.ค.  1 เงินสด 101   200,000  -     

           ทุน-แก้ว 301     100,000    

           ทุน-ตา 302     100,000    

  ผู้เป็นหุ้นส่วนน าเงินสดมาลงทุน          

7 อุปกรณ์ส านักงาน 107    30,000        

 ภาษีซื้อ 106 2,100    

           เจ้าหนี้อื่น 202     32,100    

 ซื้ออุปกรณ์ส านักงานเป็นเงินเชื่อ      

  9 ซื้อสินค้า 501     50,000     

 ภาษีซื้อ 106 3,500    

          เจ้าหนี้การค้า 201     53,500    

  ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ          

  ค่าขนส่งเข้า 502          150        

           เงินสด 101     150    

  จ่ายค่าขนส่งสินค้าที่ซื้อ          

12 ลูกหนี้การค้า 103     74,900        

           ขายสินค้า 401     70,000    

          ภาษีขาย 204   4,900  

  ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ          
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                         สมุดรายวันทั่วไป       หน้า 2  

พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบิต  เครดิต  

2557  บัญชี      

ม.ค. 12 ค่าขนส่งออก 506          120        

            เงินสด 101     120    

 จ่ายค่าขนส่งสินค้าที่ขาย      

15 รับคืนและส่วนลด 401          200      

  ภาษีขาย 204 14    

           ลูกหนี้การค้า 103     214    

  รับคืนสินค้าจากการขายเป็นเงินเชื่อ          

17 เจ้าหนี้การค้า 201          321        

            ส่งคืนและส่วนลด 503     300    

           ภาษีซื้อ 106   21  

  ส่งคืนสินค้าจากการซื้อเป็นเงินเชื่อ          

22 เงินสด(39,800-(39,800x3%)) 101  38,606        

  ส่วนลดจ่าย(39,800x3%) 403       1,194        

            ลูกหนี้การค้า(40,000-200) 103     39,800    

  รับช าระหนี้จากลูกหนี้ให้ส่วนลดจ่าย 3%          

24 เจ้าหนี้การค้า(50,000-300) 201    49,700        

            เงินสด(49,700 -(49,700x1%)) 101     49,203    

           ส่วนลดรับ(49,700x 1%) 504     497    

  จ่ายช าระหนี้ได้ส่วนลดรับ 1 %          

หมายเหตุ ค่าขนส่งจะไม่บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม  เนื่องจากประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 81 
ก าหนดว่า “การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร” ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ที่มา : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (2557: 266) 
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                         สมุดรายวันทั่วไป       หน้า 3  

พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบิต  เครดิต  

2557  บัญชี      

ม.ค. 27 ซื้อสินค้า 501     80,000        

  ภาษีซื้อ 106 5,600    

           เจ้าหนี้การค้า 201     85,600    

 ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ      

28 ลูกหนี้การค้า 103   119,840       

           ขายสินค้า 401     112,000   

           ภาษีขาย 204   7,840  

  ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ          

31 ค่าสาธารณูปโภค 505       2,000      

  ภาษีซื้อ 106 140    

            ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203     2,140    

  บันทึกค่าไฟฟ้าค้างจ่าย          

 ภาษีขาย 

            ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ปิดบัญชีภาษีขายเข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

204 

205 

12,726   

12,726 

 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม   
           ภาษีซื้อ 

205 

106 

11,319   

11,319 

 

 ปิดบัญชีภาษีซื้อเข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม        

ก.พ.15 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 205 1,407    

            เงินสด 101   1,407  

 น าส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม      
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หมายเหตุ  การก าหนดเลขที่บัญชีของภาษีซื้อ ภาษีขายและภาษีมูลค่าเพิ่ม  อธิบายได้ ดังนี้ 
1. บัญชีภาษีซื้อ คือ 105 หมายถึง สินทรัพย์ เนื่องจากกิจการสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ 

2. บัญชีภาษีขาย คือ 204 หมายถึง หนี้สิน เนื่องจาก กิจการต้องน าส่งภาษีขาย 

3. บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ 205 หมายถึง หนี้สิน เนื่องจาก ส่วนใหญ่แล้วกิจการจะต้อง
น าส่งภาษี 

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บางบัญชี มีดังนี้ 

   

บัญชี  ภาษีซื้อ เลขที ่105 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.  7 อุปกรณ์ส านักงาน รว.1 2,100 - ม.ค.  17 ส่ ง คื น สิ น ค้ า
และส่วนลด 

รว.2 21 - 

9 ซื้อสินค้า รว.1 3,500 - 31 ภาษีมูลค่าเพิ่ม รว.3 11,319  

27 ซื้อสินค้า รว.3 5,600 -      

31 ค่าสาธารณูปโภค รว.3 140 -      

 

 

 11,340     11,340  

 

      บัญชี  ภาษีขาย   เลขที่ 204 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.   15 ลูกหนี้การค้า รว.1 14 - ม.ค.     12 ลูกหนี้การค้า รว.2 4,900 - 

 31 ภาษีมูลค่าเพิ่ม รว.3 12,726   27 ลูกหนี้การค้า รว.3 7,840 - 

      12,740         12,740   
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      บัญชี  ภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขที่ 205  

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.    31 ภาษีซื้อ รว.3 11,319 - ม.ค.     31 ภาษีขาย รว.3 12,726 - 

  ยอดยกไป   1,407 -       

      12,726 -    12,726 - 

ก.พ.    15 เงินสด  รว.3 1,407  - ก.พ.     1 ยอดยกมา  1,407 - 

 

การจัดท ารายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย 

รายงานภาษขีาย 

เดือนภาษี....... มกราคม..............ปี............พ.ศ. 2557.............. 
ชื่อผู้ประกอบการ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก้วตาพี่                    เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

 

 ชื่อสถานประกอบการ....ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก้วตาพี่                  ส านักงานใหญ่        สาขาที่ 
    

ล า
ดับ
ท่ี 

ใบก ากับภาษี ชื่อผูซ้ื้อสินค้า/
ผู้รับบริการ 

เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษีอากรของ 

ผู้ซื้อสินค้า/
ผู้รับบริการ 

สถาน
ประกอบการ 

มูลค่าสินค้า
หรือบริการ 

จ านวนเงิน
ภาษีมูลค่า 

เพิ่ม วัน
เดือนปี 

เล่มที่ /
เลขที่ 

ส านัก 

งานใหญ่ 
สาขา
ท่ี 

1 12 ม.ค. 
57 

57/01 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ชิษณุ   

2012045678901 /  70,000  4,900  

2 15 ม.ค. 
57 

57/02 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ชิษณุ   

2012045678901 /  (200)  (14)  

3 28 ม.ค. 
57 

57/03 บริษัท อมัจจ์
จ ากัด  

1012045678901 /  112,000  7,840  

   รวม 3 รายการ    181,800  12,726  

5 6 7

7
9 2 5 5 8 9 4 3 2 1

/ 
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รายงานภาษีซื้อ 

เดือนภาษี....... มกราคม..............ปี............พ.ศ. 2557.............. 
ชื่อผู้ประกอบการ  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แก้วตาพี่                    เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

 

 ชื่อสถานประกอบการ... ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก้วตาพี่                ส านักงานใหญ่             สาขาที่ 
   

ล า
ดับ
ท่ี 

ใบก ากับภาษี ชื่อผู้ขาย
สินค้า/ 

ผู้ให้บริการ 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากรของ
ผู้ขายสินค้า/ 
ผู้ให้บริการ 

สถาน
ประกอบการ 

มูลค่าสินค้า
หรือบริการ 

จ านวนเงิน
ภาษีมูลค่า 

เพิ่ม วัน
เดือนปี 

เล่มที่ /
เลขที่ 

ส านัก 

งานใหญ่ 
สาขา
ท่ี 

1 7 ม.ค. 
57 

5678 บริษั ท  คฑา
เพท จ ากัด 

2016789123456 /  30,000  2,100  

2 9 ม.ค. 
57 

1234 บริ ษั ท  น าถ
ลดาจ ากัด 

1012345678911 /  50,000  3,500  

3 17 ม.ค. 
57 

1123 บริ ษั ท  น าถ
ลดาจ ากัด 

1012345678911 /  300  (21)  

4 27 ม.ค. 
57 

1236 บริ ษั ท  น าถ
ลดาจ ากัด 

1012345678911 /  80,000  5,600  

5 31 ม.ค. 
57 

1111 การไฟฟ้า 1011122334411 /  2,000  140  

   รวม 5 รายการ    162,000  11,319  

การค านวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ = 12,726 – 11,319 = 1,407 บาท 

ภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือน มกราคม 2557 มีจ านวน 1,407 บาท และภาษีขาย มากกว่า ภาษีซื้อ 

ดังนั้น กิจการต้อง น าส่งภาษี จ านวน 1,407 บาท ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 

 

 

5 6 7

7
9 2 5 5 8 9 4 3 2 1

/ 
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ตัวอย่าง  7-5 กิจการซื้อขายสินค้า กรณีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย 

ต่อไปนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก้วตาพี่ กิจการด าเนินงานในการซื้อขาย
สินค้า เพิ่งเริ่มด าเนินงาน กิจการบันทึกบัญชีสินค้าอย่างต่อเนื่องและจดทะเบียนเข้าสู่ระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (จ านวนเงินที่ให้มา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้ 

2557 

ม.ค.      1 น.ส. แก้ว และน.ส.ตา น าเงินสดมาลงทุนคนละ 100,000 บาท 

 7 ซื้ออุปกรณ์ส านักงานเป็นเงินเชื่อ 30,000 บาท จากบริษัท คฑาเทพ จ ากัด 

9 ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากบริษัท นาถลดา จ ากัด จ านวน 50,000 บาท เงื่อนไขใน 

การช าระหนี้ 1/15,n/45 โดยตกลงว่ากิจการจะรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าเอง จ านวน 
150 บาท ซึ่งกิจการได้จ่ายเงินแล้ว 

          12 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิษณุ  ราคาทุน 25,000 บาท ราคาขาย 
35,000 บาท เงื่อนไข 3/10,n/60 โดยตกลงว่ากิจการจะรับผิดชอบ ค่าขนส่งสินค้าเอง
กิจการจ่ายค่าขนส่งสินค้าเป็นเงินสดแล้ว 120 บาท 

15 กิจการลดราคาสินค้าที่ช ารุดให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิษณุ จ านวน 200 บาท โดยได้รับ
สินค้ากลับคืนมาในราคาทุน 145 บาท 

     17 ส่งคืนสินค้าที่ช ารุดให้บริษัท นาถลดา จ ากัด จ านวน 300 บาท  
     22         รับช าระหนี้จาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิษณุ ทั้งหมด 

     24 ช าระหนี้ให้บริษัท นาถลดา จ ากัด ทั้งหมด 

     27 ซื้อสินค้าเป็นเงินสดจากบริษัท นาถลดา จ ากัด จ านวน 80,000 บาท โดยตกลงว่า
ผู้ขายจะรับผิดชอบค่าขนส่งเอง 

     28 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ บริษัท อมัจจ์ จ ากัด ราคาทุน 80,000 บาท ราคาขาย 
112,000 บาท เงื่อนไข 2/10,n/45  

     31 รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า 2,000 บาท 

ก.พ.    15 ยกยอดภาษีไปเดือนถัดไป 

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
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สมุดรายวันทั่วไป           หน้า 1 

พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557 

 

บัญชี บาท - บาท - 

ม.ค.     1 เงินสด 101 200,000 -     

          ทุน-แก้ว 301     100,000  - 

          ทุน-ตา 302     100,000  - 

  ผู้เป็นหุ้นส่วนน าเงินสดมาลงทุน          

7 อุปกรณ์ส านักงาน 107    30,000  -     

 ภาษีซื้อ 106 2,100 -   

          เจ้าหนี้อื่น 202     32,100  - 

  ซื้ออุปกรณ์ส านักงานเป็นเงินเชื่อ          

   9 สินค้าคงเหลือ 501     50,000  -     

  ภาษีซื้อ 106 3,500 -   

         เจ้าหนี้การค้า 201     53,500  - 

  ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ          

  สินค้าคงเหลือ 104          150  -     

          เงินสด 101     150  - 

  จ่ายค่าขนส่งสินค้าที่ซื้อ          

12 ลูกหนี้การค้า 103     37,450  -     

          ขายสินค้า 401     35,000  - 

         ภาษีขาย 204   2,450  

 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ      

 ต้นทุนขาย 501 25,000    

          สินค้าคงเหลือ 104   25,000  

  บันทึกต้นทุนสินค้าที่ขาย          
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 สมุดรายวันทั่วไป    หน้า 2  

พ.ศ. รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

2557  บัญชี บาท - บาท - 

 ม.ค.  12 ค่าขนส่งออก 506          120  -     

          เงินสด 101     120  - 

  จ่ายค่าขนส่งสินค้าที่ขาย          

15 รับคืนและส่วนลด 401          200  -     

  ภาษีขาย 204 14 -   

         ลูกหนี้การค้า 103     214  - 

 รับคืนสินค้าจากการขายเป็นเงินเชื่อ      

 สินค้าคงเหลือ 501 145 -   

          ต้นทุนขาย 104   145 - 

  บันทึกราคาทุนของสินค้าที่รับกลับคืนมา          

  17 เจ้าหนี้การค้า 201          321  -    

          สินค้าคงเหลือ 104     300  - 

         ภาษีซื้อ 106   21 - 

 ส่งคืนสินค้าจากการซื้อเป็นเงินเชื่อ      

   22 เงินสด(39,800-(39,800x3%)) 101     38,606  -   

 ส่วนลดจ่าย(39,800x3%) 403       1,194  -   

          ลูกหนี้การค้า(40,000-200) 103     39,800  - 

  รับช าระหนี้จากลูกหนี้ให้ส่วนลดจ่าย 3%          
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 สมุดรายวันทั่วไป    หน้า 3  

พ.ศ. 
2557 

รายการ 
 

เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.  24 เจ้าหนี้การค้า(50,000-300) 201    49,700  -     

           เงินสด(49,700 -(49,700x1%)) 101     49,203  - 

           สินค้าคงเหลือ(49,700x 1%) 104     497  - 

  จ่ายช าระหนี้ได้ส่วนลดรับ 1 %          

27 สินค้าคงเหลือ 104     80,000  -     

  ภาษีซื้อ 106 5,600 -   

         เจ้าหนี้การค้า 201     85,600  - 

 ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ      

28 ลูกหนี้การค้า 103   119,840  -    

          ขายสินค้า 401     112,000  - 

          ภาษีขาย 204   7,840 - 

 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ      

 ต้นทุนขาย 501 80,000 -   

           สินค้าคงเหลือ 104   80,000 - 

 บันทึกต้นทุนสินค้าที่ขาย      

.   31 ค่าสาธารณูปโภค 505       2,000  -     

  ภาษีซื้อ 106 140 -   

          ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 203     2,140  - 

  บันทึกค่าไฟฟ้าค้างจ่าย          
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 สมุดรายวันทั่วไป    หน้า 4  

พ.ศ. 
2557 

รายการ 
 

เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.   31 ภาษีขาย 

              ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

204 

205 

10,276 -  

10,276 

 

- 

 ปิดบัญชีภาษีขายเข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

205 

  

11,319 

   

              ภาษีซื้อ 105   11,319  

 ปิดบัญชีภาษีซื้อเข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม      

ก.พ.   15 ไม่บันทึกบัญชี เพราะขอยกยอดภาษี
จ านวนนี้ไปเดือนถัดไปจ านวน 1,043 
บาท 

     

 

สมุดแยกประเภททั่วไป บางบัญชี มีดังนี้ 

   

บัญชี ภาษีซื้อ เลขที่ 105 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.         7 อุปกรณ์
ส านักงาน 

รว.1 2,100 - ม.ค.       17 ส่งคืนสินค้า
และส่วนลด 

รว.3 21 - 

9 ซื้อสินค้า รว.1 3,500 - 31 ภาษีมูลค่าเพิ่ม รว.4 11,319  

27 ซื้อสินค้า รว.3 5,600 -      

31 ค่า
สาธารณูปโภค 

รว.3 140 -      

 

 

 11,340     11,340  
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      บัญชีภาษีขาย   เลขที่ 204 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.   15 ลูกหนี้การค้า รว.1 14 - ม.ค.   12 ลูกหนี้การค้า รว.1 2,450 - 

 31 ภาษีมูลค่าเพิ่ม รว.4  10,276   27 ลูกหนี้การค้า รว.1 7,840 - 

       10,290         10,290   

 

      บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขที่ 205 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.   31 ภาษีซื้อ รว.3 11,319 - ม.ค.   31 ภาษีขาย รว.4 10,276 - 

        ยอดยกไป   1,043  - 

     11,319 -    11,319 - 

ก.พ.     1 ยอดยกมา  1,043 -      
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การจัดท ารายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย   

รายงานภาษีซื้อ 

เดือนภาษี....... มกราคม..............ปี............พ.ศ. 2557.............. 
ชื่อผู้ประกอบการ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก้วตาพี่                    เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

 

 ชื่อสถานประกอบการ...ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก้วตาพี่                  ส านักงานใหญ่             สาขาที่ 
   

ล า
ดับ
ท่ี 

ใบก ากับภาษี ชื่อผู้ขาย
สินค้า/ 

ผู้ให้บริการ 

เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีอากรของ
ผู้ขายสินค้า/ 
ผู้ให้บริการ 

สถาน
ประกอบการ 

มูลค่าสินค้า
หรือบริการ 

จ านวนเงิน
ภาษีมูลค่า 

เพิ่ม วั น
เดือนป ี

เล่มที่ /
เลขที่ 

ส านัก 

งานใหญ่ 
สาขา
ท่ี 

1 7 ม.ค. 
57 

5678 บริษั ท  คฑา
เทพ จ ากัด 

2016789123456 /  30,000  2,100  

2 9 ม.ค. 
57 

1234 บริ ษั ท  น าถ
ลดา จ ากัด 

1012345678911 /  50,000  3,500  

3 17 ม.ค. 
57 

1123 บริ ษั ท  น าถ
ลดา จ ากัด 

1012345678911 /  300  (21)  

4 27 ม.ค. 
57 

1236 บริ ษั ท  น าถ
ลดา จ ากัด 

1012345678911 /  80,000  5,600  

5 31 ม.ค. 
57 

1111 การไฟฟ้า 1011122334411 /  2,000  140  

   รวม 5 รายการ    162,000  11,319  
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รายงานภาษีขาย 

เดือนภาษี....... มกราคม..............ปี............พ.ศ. 2557.............. 
ชื่อผู้ประกอบการ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก้วตาพี่                    เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

 

 ชื่อสถานประกอบการ......ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก้วตาพี่                ส านักงานใหญ่       สาขาที ่
   

ล า
ดับ
ท่ี 

ใบก ากับภาษี ชื่อผูซ้ื้อสินค้า/
ผู้รับบริการ 

เลขประจ าตัวผู้
เสียภาษีอากรของ 

ผู้ซื้อสินค้า/
ผู้รับบริการ 

สถาน
ประกอบการ 

มูลค่าสินค้า
หรือบริการ 

จ านวนเงิน
ภาษีมูลค่า 

เพิ่ม วัน
เดือนปี 

เล่มที่ /
เลขที่ 

ส านัก 

งานใหญ่ 
สาขา
ท่ี 

1 12 ม.ค. 
57 

57/01 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ชิษณุ   

2012045678901 57/01  35,000 - 2,450 - 

2 15 ม.ค. 
57 

57/02 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ชิษณุ   

2012045678901 57/02  (200) - (14) - 

3 28 ม.ค. 
57 

57/03 บริษัท อมัจจ์
จ ากัด  

1012045678901 57/03  112,000 - 7,840 - 

   รวม 3 รายการ    146,800 - 10,276 - 

การค านวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ = 10,276 – 11,319 = 1,043 บาท 

ภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือน มกราคม 2557 มีจ านวน 1,043 บาท โดยที่ภาษีซื้อมากกว่า ภาษีขาย 

ดังนั้น กิจการสามารถขอคืนภาษีเป็นเงินสด จ านวน 1,407 บาท หรือเครดิตภาษียกยอดภาษีไปใน
เดือนถัดไปได้ โดยจะต้องด าเนินการภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 
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หรือหากกิจการขอเงินคืนจากกรมสรรพากรในเดือนถัดไป ( คือ เดือน กุมภาพันธ์ 2557) 

สมุดรายวันทั่วไป                                                หน้า 4 

พ.ศ. 
2557 

รายการ 
 

เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท - บาท - 

ม.ค.   31 ภาษีขาย 

              ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

204 

205 

10,276 -  

10,276 

 

- 

 ปิดบัญชีภาษีขายเข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

205 

  

11,319 

   

              ภาษีซื้อ 105   11,319  

 ปิดบัญชีภาษีซื้อเข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม      

ก.พ.   15 เงินสด 

           ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ขอคืนเงินสดจากกรมสรรพากร 

101 

205 

1,043   

1,043 

 

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

   

บัญชี ภาษีซื้อ เลขที่  105 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.      7 อุปกรณ์
ส านักงาน 

รว.1 2,100 - ม.ค.  17 ส่งคืนสินค้า
และส่วนลด 

รว.1 21 - 

9 ซื้อสินค้า รว.1 3,500 - 31 ภาษีมูลค่าเพิ่ม รว.4 

 

11,319 

 

 

27 ซื้อสินค้า รว.1 5,600 -      

31 ค่าสาธารณูปโภค รว.1 140 -      

 

 

 11,340     11,340  
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      บัญชี  ภาษีขาย   เลขที่ 204 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.   15 ลูกหนี้การค้า รว.1 14 - ม.ค.    12 ลูกหนี้การค้า รว.1 2,450 - 

 31 ภาษีมูลค่าเพิ่ม รว.4 10,276 - 27 ลูกหนี้การค้า รว.1 7,840 - 

       10,290         10,290   

 

      บัญชี  ภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขที่ 205 

พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เดบิต พ.ศ. รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557 บาท - 2557 บาท - 

ม.ค.   31 ภาษีซื้อ รว.1 11,319 - ม.ค.   31 ภาษีขาย รว.1 10,276 - 

        ยอดยกไป   1,043  - 

     11,319 -    11,319 - 

ก.พ.     1 ยอดยกมา  1,043 - ก.พ.   15 เงินสด รว.3 1,043 - 
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สรุป 

 เมื่อภาษีมูลค่าเพิ่มมีความจ าเป็นในการน ามาใช้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน 
การปรับปรุงระบบภาษีจึงมีความส าคัญมาก ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการ ไม่ว่าจะได้ท า
ธุรกิจในรูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด หากมีรายรับเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ผู้ประกอบการนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
เว้นเสียแต่ว่าได้รับยกเว้น โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะเป็นผู้รับภาระในการน าส่งหรือการขอคืนภาษีจาก
รัฐบาล โดยการจัดท ารายงานเพื่อความชัดเจนและการตรวจสอบจากกรมสรรพากร การจัดท ารายงาน
ภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย การออกใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปหรือใบก ากับภาษีอย่างย่อ สรุปยอดที่ต้อง
ขอคืนหรือน าส่งทุกเดือน การรับโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด และเมื่อภาษีมูลค่าเพิ่ม
มีความเกี่ยวข้องในการบันทึกบัญชีคือการบันทึกภาษีซื้อเมื่อกิจการซื้อสินค้าหรือการรับบริการ ภาษี
ขายเมื่อกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มในวันสิ้นเดือน ซึ่งกิจการต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ภาษีซื้อสามารถขอคืนได้ บันทึกบัญชีด้านเดบิต ภาษีขายต้องน าส่ง บันทึกบัญชีด้าน
เครดิต  โดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีคู่ตามปกติ 
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แบบฝึกหัด บทที่ 7 

การบัญชีกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ข้อ 1. ให้ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % จากราคาซื้อสินค้า และราคาขายสินค้า ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
จินตคามการค้า ลงในตารางต่อไปนี้ 

พ.ศ. 
2557 

รายการค้า ราคาสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ราคาซื้อ ราคาขาย ภาษีซื้อ ภาษีขาย 

ม.ค.       5 ซื้อสินค้า 6,000 บาท เป็นเงินเชื่อ 6,000  420  

6 ส่งคืนสินค้า 500 บาทจากการซื้อวันที่ 5 ม.ค. ( 500)  (35)  

15 ได้ส่วนลดรับ 200 บาท จากการ 
ซื้อสินค้าในวันท่ี 5 ม.ค. 

-  -  

16 ขายสินค้า 8,000 บาท เป็นเงินสด  8,000  560 

18 รับคืนสินค้าจากวันที่ 18 ม.ค. 600 บาท  (600)  (42) 
20 ซื้อสินค้า 8,000 บาท เป็นเงินสด 8,000  560  

25 ขายสินค้า 10,000 บาท เป็นเงินสด  10,000  700 

 

ให้ท า 
1. ค านวณภาษีซื้อและภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือน มกราคม 2557 

2. สรุปยอดภาษีมูลค่าเพิ่มว่ากิจการต้องน าส่งภาษีหรือสามารถขอคืนภาษีได้ 
 

ข้อ 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หมากแข้งการค้า โดยกิจการยังไม่ได้จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
กิจการซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนมาจ าหน่าย 120 ชิ้น ราคารวม 3,210 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 7% 
ถามว่าราคาทุนของเครื่องใช้ในครัวเรือนจะมีราคาชิ้นละเท่าใด 
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ข้อ 3. บริษัท เทนนิสการค้า จ ากัด มีรายการซื้อขายสินค้าในเดือน มกราคม 2557 กิจการได้จด
ทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ราคาสินค้าที่ให้มานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
2557 

ม.ค. 1 ซื้อสินค้าเปน็เงินสด 5,000 บาท  เงื่อนไขการส่งมอบ F.O.B Shipping Point  

กิจการจ่ายเงินสดเป็นค่าขนส่ง 400 บาท 

6 ขายสินค้าเป็นเงินสด  8,000 บาท สินค้ามีราคาทุน 5,000 บาท เงื่อนไขการส่งมอบ  
F.O.B Destination กิจการจ่ายเงินสดเป็นค่าขนส่ง 300 บาท 

10 ซื้อสินค้าจากร้านราฟาเอล  10,000 บาท เงื่อนไขการส่งมอบ F.O.B Destination 

เงื่อนไขการช าระหนี้ 2/10, n/30   
 12 กิจการจ่ายค่าขนส่งแทนร้านราฟาเอล จ านวน 430 บาท 

 20 จ่ายช าระหนี้ให้ร้านราฟาเอลทั้งสิ้น 

 22 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ร้านดนัย จ านวน 15,000 บาท กิจการให้ส่วนลดการค้า 10  
% สินค้ามีราคาทุน 10,000 บาท เงื่อนไขการช าระหนี้  2/10, n/60   

25 ออก  Credit  Memo เลขที่ 115 ให้ร้านดนัย  ส าหรับสินค้าที่รับคืนจ านวน 800 บาท 
ในราคาหักส่วนลดการค้าแล้ว 

31 สรุปยอดภาษีซื้อ ภาษีขาย 

ก.พ. 15 น าส่งหรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม   
 

ให้ท า  
3.1 บันทึกบัญชีแบบสิ้นงวดในสมุดรายวันทั่วไป จากนั้นให้ 

 3.1.1 จัดท ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ของเดือน มกราคม 2557  

3.2   บันทึกบัญชีแบบต่อเนื่องในสมุดรายวันทั่วไป จากนั้นให้ 
3.2.1 จัดท ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ของเดือน มกราคม 2557 
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ข้อ 4.  ต่อไปนี้เป็นรายการค้าของห้างหุ้นส่วนจ ากัดตลก ด าเนินกิจการซื้อขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์
กีฬา กิจการได้จดทะเบียนเข้าสู่ ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ราคาสินค้าที่ ให้มานี้ยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้ 
2557 

ม.ีค.      5 ซื้อสินค้าเป็นเงินสดจากร้านหม่ า จ านวน 15,000 บาท ได้รับส่วนลดการค้า 3 % 

6 เงื่อนไขในการขนส่งสินค้ากับร้านหม่ า คือ F.O.B. Shipping Point  และกิจการ
จ่ายเงินสดแล้ว 150 บาท          

            7 ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากบริษัท เหยิน จ ากัด จ านวน 30,000 บาท  
เงื่อนไขการช าระหนี้ 1/15,n/45 

      8 ขายสินค้าเป็นเงินสดให้นาย เท่ง ราคาทุน 10,000 บาทและราคาขาย 15,000 บาท 

    11 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ร้านโหน่ง ราคาทุน 25,000 บาทราคาขาย 40,000 บาท  
เงื่อนไขการช าระหนี้ 3/10,n/60 

    12 เงื่อนไขในการขนส่งสินค้าให้กับร้าน โหน่งคือ F.O.B. Destination 

และกิจการจ่ายเงินสดแล้ว 120 บาท          
    15 รับคืนสินค้าที่ขายให้นายเท่ง จ านวน 1,000 บาท 

    17 ส่งคืนสินค้าที่ช ารุดให้ร้านหม่ า จ านวน 3,000 บาท (เป็นราคาสุทธิจากส่วนลดแล้ว ) 
    21 รับช าระหนี้ทั้งหมดจากร้าน โหน่ง    
    22 จ่ายช าระหนี้ทั้งหมดให้บริษัท เหยิน จ ากัด 

    31 สรุปยอดภาษีซื้อ ภาษีขาย 

เม.ย.  15 น าส่งหรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม   
 

ให้ท า  
4.1 บันทึกบัญชีแบบสิ้นงวดในสมุดรายวันทั่วไป จากนั้นให้ 

4.1.1  จัดท ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ของเดือน มีนาคม 2557   

4.2    บันทึกบัญชีแบบต่อเนื่องในสมุดรายวันทั่วไป จากนั้นให้ 
4.2.1 จัดท ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ของเดือน มีนาคม 2557  
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ข้อ 5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นักร้องการค้า เปิดกิจการซื้อขายอุปกรณ์ดนตรี มีรายการค้า ดังนี้ 
กิจการได้จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ราคาสินค้าที่ให้มานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
2557 

ส.ค.   1 ซื้อสินค้าเป็นเงินสด  12,000 บาท ส่วนลดการค้า 10 %  
10 ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ร้าน คีรีบูน ราคาขาย 20,000 บาท สินค้ามีราคาทุน 12,000 

บาท  เงื่อนไขการส่งมอบ F.O.B. Destination เงื่อนไขในการช าระหนี้  1/15, n/30 

13 ร้านคีรีบูน  แจ้งว่าได้ จ่ายค่าขนส่งแทนกิจการเป็นเงิน 500 บาท 

18 ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากร้านบรั่นดี  จ านวน 9,000 บาท เงื่อนไขการช าระหนี้ 2/10 , 

n/30 เงื่อนไขการส่งมอบ F.O.B. Shipping Point 

20 ร้านบรั่นดี แจ้งว่า  ได้จ่ายค่าขนส่งแทนกิจการเป็นเงิน 350 บาท 

22 ได้รับ  Credit Note เลขที่ 116 จากร้านบรั่นดีส าหรับสินค้าที่ส่งคืนจ านวน 700 บาท  
25 รับช าระหนี้จากร้าน คีรีบูน ทั้งสิ้น 

28 จ่ายช าระหนี้ให้ร้านบรั่นดี  ที่ค้างทั้งสิ้น 

31 สรุปยอดภาษีซื้อ ภาษีขาย 

ก.ย.     15 น าส่งหรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม   
 

ให้ท า 
5.1 บันทึกบัญชีแบบสิ้นงวดในสมุดรายวันทั่วไป จากนั้นให้ 

5.1.1  จัดท ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ของเดือน กรกฎาคม 2557   

5.2  บันทึกบัญชีแบบต่อเนื่องในสมุดรายวันทั่วไป จากนั้นให้ 
5.2.1จัดท ารายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ของเดือน กรกฎาคม 2557 
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งบการเงนิ 

ของ บริษทัจ ากดั 

---------------------------- 

1. งบแสดงฐานะการเงนิ 

 หนว่ย : บาท 

หมายเหตุ 25x1  25x0 

สินทรัพย์ 
1. สินทรัพย์หมุนเวียน 

1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     

1.2 เงินลงทุนชั่วคราว       

1.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น      

1.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น       

1.5 สินค้าคงเหลือ        

1.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน       

2.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

2.1 เงินลงทุนเผ่ือขาย 

2.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

2.3 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

2.4 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

2.5 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

2.6 เงินกู้ยืมระยะยาว 

2.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

2.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 

2.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

2.11 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
2.12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

รวมสินทรัพย์          

แบบ 2 
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

3. หนี้สินหมุนเวียน 

3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  
3.2 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

3.3 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
3.4 เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

3.5 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

3.6 ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 

3.7 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น        

รวมหนี้สินหมุนเวียน       

4. หนี้สินไม่หมุนเวียน 

4.1 เงินกู้ยืมระระยาว 

4.2 หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี* 
4.3 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

4.4 ประมาณการหนี้สินระยะยาว 

4.5 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น       

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน      

รวมหนี้สิน          

5. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

5.1 ทุนเรือนหุ้น 

5.1.1 ทุนจดทะเบียน 

5.1.1.1 หุ้นบุริมสิทธิ 
5.1.1.2 หุ้นสามัญ 

5.1.2 ทุนที่ช าระแล้ว 

5.1.2.1 หุ้นบุริมสิทธิ 
5.1.2.2 หุ้นสามัญ 

5.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

5.2.1 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 
5.2.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
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5.3 ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

 5.3.1 จัดสรรแล้ว 

5.3.1.1 ทุนส ารองตามกฎหมาย 

5.3.1.2 อื่นๆ 

5.3.2 ยังไม่ได้จัดสรร 

5.4 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

*กรณีใช้แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ (NPAEs) 
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2.1 งบก าไรขาดทนุจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใชจ้่าย 

 หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1 25x0 

1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 

2.  รายได้อื่น         

รวมรายได้  

3. การเปล่ียนแปลงของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า  

4. งานท่ีท าโดยกิจการและบันทึกเป็นสินทรัพย์ 
5. วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 

6. ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์พนักงาน 

7. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

8. ค่าใช้จ่ายอื่น  

 รวมค่าใช้จ่าย 

9. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
10. ต้นทุนทางการเงิน 

11. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
12. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
13. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



475 

 

2.2 งบก าไรขาดทนุจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – ขั้นเดียว 

  หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1  25x0 

1. รายได้ 
1.1 รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 

1.2 รายได้อื่น       

รวมรายได้  

2. ค่าใช้จ่าย 

 2.1 ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ 

 2.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น 

 รวมค่าใช้จ่าย 

3. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
4. ต้นทุนทางการเงิน 

5. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
6. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
7. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
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2.3 งบก าไรขาดทนุจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ – หลายขัน้ 

หน่วย : บาท 

หมายเหตุ 25x1   25x0 

1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 

2. ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ 

3. ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 

4. รายได้อื่น 

5. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายอื่น 

6. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

7. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

8. ค่าใช้จ่ายอื่น 

9. รวมค่าใช้จ่าย 

10. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
11. ต้นทุนทางการเงิน 

12. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
13. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
14. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินต้องจัดท าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) โดยมี 2 ส่วน คือ 

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

2. ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น 
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