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จ านวนหน่วยกิต  3(2-2-5) 

              

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมาย วตัถุประสงค ์ความส าคญัของการบญัชี การใชป้ระโยชน์ของขอ้มูล
ทางการบญัชี กรอบแนวคิดในการจดัท าบญัชี ความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวธีิการบญัชี ตามหลกัการ
บญัชี การจดัท างบการเงินของกิจการใหบ้ริการ กิจการซ้ือมาขายไป และกิจการผลิตสินคา้ วธีิการ
บญัชีเก่ียวกบัระบบภาษีมูลค่าเพิม่ 

 

วตัถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในความหมาย วตัถุประสงค ์ความส าคญัของการบญัชี 
การใชป้ระโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี 

2. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถในการจดัท าบญัชีและการจดัท างบการเงินส าหรับ
กิจการใหบ้ริการ กิจการซ้ือมาขายไป และกิจการผลิตสินคา้ 

3. เพื่อให้ผู ้เ รียนเข้าใจระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและสามารถบันทึกบัญชีเก่ียวกับระบบ
ภาษีมูลค่าเพิม่ 

4. เพื่อให้ผู ้เ รียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เ ก่ียวกับการบัญชีการเงินในวิชา อ่ืนที่      
เก่ียวขอ้งได ้

 

เน้ือหา 
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ประวตัิความเป็นมาและววิฒันาการของการบญัชี 

ความหมายของการบญัชี 

ความส าคญัของการบญัชีและประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี 

ประเภทของการบญัชี 

ลกัษณะของธุรกิจ 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน 



ฑ 

ขอ้สมมติทางการบญัชี 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินที่มีประโยชน์ 
ขอ้จ ากดัดา้นตน้ทุนต่อรายงานทางการเงินที่มีประโยชน์ 
บทสรุป 

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 เอกสารอา้งอิง 

บทที่ 2  งบการเงิน        4 ช่ัวโมง 

  วตัถุประสงคข์องงบการเงิน 

  องคป์ระกอบของงบการเงิน 

  งบแสดงฐานะทางการเงิน 

  งบก าไรขาดทุน 

  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 บทสรุป 

  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

  เอกสารอา้งอิง 

บทที่ 3  กระบวนการทางการบัญชี     12 ช่ัวโมง 

  วงจรบญัชี 

  สมการบญัชี 

  การวเิคราะห์รายการคา้ 

  หลกัการบญัชีคู ่

  ผงับญัชี 

  สมุดบญัชีขั้นตน้หรือสมุดรายวนั 

  การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

  สมุดบญัชีขั้นปลายหรือสมุดบญัชีแยกประเภท 

  การผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 

  งบทดลอง 

  บทสรุป 

  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 เอกสารอา้งอิง 

 



ฒ 

บทที่ 4  รายการปรับปรุงบัญชี การจัดท างบการเงนิ และการปิดบัญชี  8 ช่ัวโมง 

  ความหมายของรายการปรับปรุงบญัชี 

  รายการปรับปรุงบญัชี 

  การกลบัรายการปรับปรุง 

  กระดาษท าการ 

  การจดัท างบการเงิน 

  การปิดบญัชี 

  บทสรุป 

  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 เอกสารอา้งอิง 

บทที่ 5  การบัญชีส าหรับธุรกิจซ้ือขายสินค้า       12 ช่ัวโมง 

  ลกัษณะของธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

  เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

  รายการคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

  ระบบการบนัทึกบญัชีส าหรับธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

  วธีิการบนัทึกบญัชีในระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวดและแบบต่อเน่ือง 

  งบการเงินส าหรับธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

  การปิดบญัชีส าหรับธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

  บทสรุป 

  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

  เอกสารอา้งอิง 

บทที่ 6  สินค้าคงเหลือ                                                               6 ช่ัวโมง 

 ความหมายของสินคา้คงเหลือ 

 การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

 การตีราคาสินคา้คงเหลือตามวธีิราคาทุน 

ผลกระทบของการบนัทกึราคาสินคา้คงเหลือปลายงวดไม่ถูกตอ้งที่มีต่องบการเงิน 

บทสรุป 

  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 เอกสารอา้งอิง 

 

 



ณ 

บทที่ 7  การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                        6 ช่ัวโมง 

 ความหมายของภาษีมูลคา่เพิม่ 

  ผูมี้หนา้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

  ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ 

  หนา้ที่ของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

  อตัราภาษีมูลค่าเพิม่ 

  การค านวณภาษีมูลคา่เพิม่ 

  การบนัทึกบญัชีภาษีมูลคา่เพิม่ 

 บทสรุป 

   แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 เอกสารอา้งอิง 

บทที่ 8  การบัญชีส าหรับธุรกิจผลิตสินค้า         8 ช่ัวโมง 

  ลกัษณะของธุรกิจผลิตสินคา้ 

  สินคา้คงเหลือส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ 

  ตน้ทุนการผลิต 

  วงจรตน้ทุนการผลิต 

  การบนัทึกบญัชีส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ 

  วธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ืองส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ 

  วธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวดส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ 

  งบตน้ทุนการผลิต 

  งบการเงินส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ 

 บทสรุป 

  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 เอกสารอา้งอิง 

 

 

 

 

 

 

 



ด 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ปฐมนิเทศเก่ียวกบัรายละเอียดรายวชิา วธีิการเรียนการสอน รวมทั้งเกณฑก์ารวดัผลและ
ประเมินผลการเรียน 

2. ผูส้อนจะบรรยายเน้ือหา พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ และใหน้กัศึกษาฝึกท าตวัอยา่ง
ร่วมกนัในชั้นเรียน โดยใชเ้อกสารประกอบการสอนและต าราที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งน าเสนอเน้ือหาดว้ย
ส่ือประกอบการสอนทางคอมพวิเตอร์ โปรแกรม Power Point  

3. การบรรยายจะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการบญัชี รวมทั้งคุณธรรม
และจริยธรรมในการด าเนินชีวติประจ าวนัดว้ย 

4. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามและแสดงความคิดเห็นในเน้ือหา ตลอดจนขอ้สงสยัอ่ืน โดยให้
ผูเ้รียนในชั้นเรียนร่วมกนัหาค าตอบ และอาจารยผ์ูส้อนจะเป็นผูส้รุปค าตอบในประเด็นค าถามและขอ้
สงสยั 

5. มอบหมายใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบท พร้อมทั้งแจง้ก าหนดการส่งแบบฝึกหดัให้
นกัศึกษารับทราบ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ส่ือประกอบการสอนทางคอมพวิเตอร์ โปรแกรม Power Point 

3. หนงัสือ ต  ารา และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

4. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 การวัดผล 

1.  คะแนนระหวา่งภาคเรียน     60 คะแนน 

1.1 การเขา้เรียนและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10 คะแนน 

1.2 ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท   10 คะแนน 

1.3 สอบระหวา่งภาคเรียน คร้ังที่ 1  20 คะแนน 

1.4 สอบระหวา่งภาคเรียน คร้ังที่ 2  20 คะแนน  

2.  คะแนนสอบปลายภาคเรียน       40 คะแนน 

        รวม             100 คะแนน 

 



ต 

การประเมินผล 

คะแนนระหวา่ง    80 - 100   ไดร้ะดบั A 

คะแนนระหวา่ง    75 - 79  ไดร้ะดบั B+ 

คะแนนระหวา่ง    70 - 74  ไดร้ะดบั B 

คะแนนระหวา่ง    65 - 69  ไดร้ะดบั C+ 

คะแนนระหวา่ง    60 - 64  ไดร้ะดบั C  

คะแนนระหวา่ง    55 - 59    ไดร้ะดบั D+ 

คะแนนระหวา่ง    50 – 54   ไดร้ะดบั D 

คะแนนระหวา่ง     0 – 49   ไดร้ะดบั F 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

ความรู้ทั่วไปและแนวคดิพืน้ฐานทางการบัญชี 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

1. ประวตัิความเป็นมาและววิฒันาการของการบญัชี 

2. ความหมายของการบญัชี 

3. ความส าคญัของการบญัชีและประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี 

4. ประเภทของการบญัชี 

5. ลกัษณะของธุรกิจ 

6. กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

7. ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน 

8. ขอ้สมมติทางการบญัชี 

9. ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินที่มีประโยชน์ 
10. ขอ้จ ากดัดา้นตน้ทุนต่อรายงานทางการเงินที่มีประโยชน์ 
11. บทสรุป 

12. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

13. เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผูเ้รียนสามารถบอกประวตัิความเป็นมาและววิฒันาการของการบญัชีได ้

2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมายของการบญัชีได ้

3. ผูเ้รียนสามารถอธิบายความส าคญัของการบญัชี พร้อมทั้งบอกประโยชน์ของขอ้มูลทางการ
บญัชีได ้

4. ผูเ้รียนสามารถระบุขอ้แตกต่างระหวา่งการบญัชีการเงินและการบญัชีเพือ่การจดัการได ้

5. ผูเ้รียนสามารถจ าแนกธุรกิจแต่ละประเภทได ้และอธิบายลกัษณะรูปแบบของธุรกิจได ้

6. ผูเ้รียนสามารถทราบถึงวตัถุประสงคข์องกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
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7. ผูเ้รียนสามารถระบุผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน พร้อมทั้งความตอ้งการใชข้อ้มูลของผูใ้ชร้ายงาน
ทางการเงินได ้

8. ผูเ้รียนสามารถอธิบายขอ้สมมติทางการบญัชีได ้

9. ผูเ้รียนสามารถบอกถึงลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินที่มีประโยชน์ และขอ้จ ากดั
ต่อการรายงานทางการเงินที่มีประโยชน์ได ้

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ช้ีแจงและอธิบายลกัษณะของเน้ือหารายวชิา เกณฑใ์นการวดัผล และแนะน าเอกสารและต ารา
อ่ืนที่เก่ียวขอ้งส าหรับอ่านเพิม่เติม 

2. แนะน าเน้ือหารายวชิาในบท น าเสนอเน้ือหาเขา้สู่บทเรียน 

3. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้เอกสารและโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

4. ยกตวัอยา่งและวเิคราะห์สถานการณ์ร่วมกนัในชั้นเรียน 

5. มอบหมายใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบท พร้อมแจง้ก าหนดการส่งงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ส่ือประกอบการสอนทางคอมพวิเตอร์ โปรแกรม Power Point 

3. หนงัสือ ต ารา และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

4. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

การวดัและประเมนิผล 

1. การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา 

2. สงัเกตความสนใจในชั้นเรียนขณะบรรยาย 

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. การถามและตอบค าถามในชั้นเรียน 

5. ส่งแบบฝึกหดัตามก าหนดเวลา และท าแบบฝึกหดัถูกตอ้งร้อยละ 80



บทที่ 1 

ความรู้ทั่วไปและแนวคดิพืน้ฐานทางการบัญชี 

 

ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของโลกมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ลกัษณะการท าธุรกิจก็เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก เช่น มีการคา้ขายผา่นโลกออนไลน์ หรือ
ที่เรียกว่าพาณิชยอิ์เล็คทรอนิกส์ (E-Commerce) ธุรกิจจึงตอ้งมีการแข่งขนักนัอย่างต่อเน่ือง เพื่อการ
ด ารงอยู่ต่อไปในอนาคตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ส่ิงส าคญัที่เจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหารรวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ตอ้งการทราบ คือ ผลการด าเนินงานว่าผลประกอบการเป็นอย่างไร มีผลก าไรหรือขาดทุนเกิดขึ้น
จ านวนเท่าใด รวมทั้งตอ้งการทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการว่า กิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และ
ส่วนของเจา้ของรวมทั้งหมดเท่าใด ค  าถามขา้งตน้จะไม่สามารถหาค าตอบได ้หากกิจการไม่มีการจดัท า
บัญชี ดังนั้ นการบัญชีจึงถือว่ามีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก และจากวิกฤติ       
เศรษฐกิจโลกที่ผ่านมา พบว่าหลายบริษทัยกัษใ์หญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ล่มสลายไม่ว่าจะเป็น 
Enron Corporation หรือ WorldCom สาเหตุหน่ึงเกิดมาจากขอ้มูลทางการเงินขาดความน่าเช่ือถือ มีการ
ปกปิดขอ้มูลและตกแต่งตวัเลขทางการบญัชี บทเรียนดงักล่าวท าให้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นเจา้ของ
หรือผูบ้ริหารของกิจการเอง หรือบุคคลภายนอก เช่น นักลงทุน เจา้หน้ี หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ ได้
เล็งเห็นความส าคญัของการบญัชีมากขึ้น  

 

ประวตัิความเป็นมาและววิฒันาการของการบัญชี 

 การบญัชีมีประวติัความเป็นมาที่ยาวนานและมีวิวฒันาการอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ดงัน้ี 

1. ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการบัญชีในต่างประเทศ สามารถแบ่งช่วงเวลาของ
การเปล่ียนแปลงที่ส าคญั ไดด้งัน้ี 

1.1 ก่อนคริสตศกัราช 3,000 ปี – ศตวรรษที่ 13 คือ ยคุก่อนระบบบญัชีคู่ โดยจากหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์มีการคน้พบว่าการบนัทึกทางการบญัชีมีมาชา้นานประมาณ 5,000 ปี ตั้งแต่สมัย
อียิปต์ บาบิโลเนีย กรีก โรมัน และยุโรป วิวฒันาการของการบัญชีเร่ิมจากบันทึกทรัพย์สินใน
ทอ้งพระคลงัแลว้ท ารายงานส่งใหพ้ระมหากษตัริย ์ต่อมาพบหลกัฐานการจดบนัทึกรายได ้รายจ่าย และ
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ยอดคงเหลือของรายการ รวมทั้งยอดคงเหลือของสินคา้ โดยเป็นการบนัทึกทรัพยสิ์นที่มีอยู ่ยงัไม่มีการ
ค านวณหาผลการด าเนินงาน 

1.2 ปลายศตวรรษที่ 13 – ศตวรรษที่ 18 คือ ยคุระบบบญัชีคู่ ใน ค.ศ .1494 ลูกา ปาชิโอลี 
(Luca Pacioli)  ชาว อิต า ลี  ไ ด้เขี ยนหนัง สือ ช่ือ  “Summa de Arithmetica Geometria Proportioniet  
Proportionalita” เป็นหนังสือทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงหนังสือกล่าวถึงการทบทวนทางเลขคณิต เรขาคณิต 
และอตัราส่วน รวมทั้งกล่าวถึงการบญัชีที่ใชก้นัอยูใ่นอิตาลีในขณะนั้น โดยใชศ้พัทท์างการบญัชีว่า เด
บิโต (Debito) หมายถึงเป็นหน้ี และเครดิตโต (Credito) หมายถึงเช่ือถือ จนกระทัง่ ลูกา ปาชิโอลี (Luca 

Pacioli) ไดรั้บการยกยอ่งเป็นบิดาแห่งวชิาการบญัชี 

1.3 ศตวรรษที่ 19 – ปัจจุบนั คือ ยุคปัจจุบนั จากการปฏิวตัิอุตสาหกรรมในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่ 19 และตน้ศตวรรษที่ 20 และการขยายตวัทางเศรษฐกิจที่เพิม่มากขึ้น ท าให้
เกิดการพฒันาทางการบญัชีมากขึ้น เช่น การบญัชีตน้ทุน การบญัชีบริหาร ฯลฯ ทั้งน้ีกิจการยงัคงใช้
ระบบบญัชีคู่ในการบนัทึกบญัชี รวมทั้งตั้งขอ้สมมติเก่ียวกบัการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง จึงตอ้งมีการ
วดัผลการด าเนินงานและจดัท างบการเงินเป็นงวดๆ เพื่อให้กิจการและบุคคลที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไดท้ราบ
ผลการด าเนินงานโดยไม่ตอ้งรอเลิกกิจการ อีกประการหน่ึงผลจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมท าใหเ้กิดมี
การจดักิจการรูปแบบบริษทัจ ากดัอยา่งแพร่หลาย เพราะสามารถระดมทุนไดง่้าย ท าให้เกิดแนวคิดใน
การบนัทึกบญัชีแยกกิจการเป็นหน่วยงานอิสระทางการบญัชี แยกจากผูเ้ป็นเจา้ของ สร้างความเช่ือถือ
ใหก้บัผูล้งทุนวา่ สินทรัพยต่์างๆของผูล้งทุนไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ต่อกิจการไดม้ากที่สุด 

2. ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการบัญชีในประเทศไทย ส าหรับการบญัชีใน
ประเทศไทยมีประวติัและววิฒันาการมาอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั โดยมีเหตุการณ์ส าคญั ดงัน้ี  

2.1 สมยัรัชกาลที่ 5 ไดเ้ร่ิมจดัท าบญัชีเงินพระคลงัเป็นหมวดหมู่และทรงพระกรุณาโปรด
กลา้ใหบ้รรจุวชิาการบญัชีในโรงเรียนหลวง 

2.2 สมยัรัชกาลที่ 6 พระองคท์รงโปรดใหค้ดัเลือกบุตรขา้ราชการส่งไปเรียนดา้นพาณิชย์
และบญัชีที่ประเทศองักฤษ ดว้ยเหตุการณ์ขา้งตน้น้ีท าให้การบญัชีของไทยสมยันั้นเป็นแบบองักฤษ 
นอกจากนั้นยงัโปรดให้ตั้งโรงเรียนพาณิชยการขึ้น 2 แห่งคือโรงเรียนพาณิชยการวดัสามพระยาและ
โรงเรียนพาณิชยการวดัแกว้ฟ้าโดยมีการสอนบญัชีคู่เป็นคร้ังแรกในโรงเรียนดงักล่าว 

2.3 ปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงระบบการปกครอง ซ่ึงมีผลท าให้
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป กิจการตอ้งจดัท าบญัชี เน่ืองจากรัฐบาลเร่ิมจดัเก็บภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล จากก าไรสุทธิ และในปีดังกล่าวได้มีผูส้ าเร็จการศึกษาทางการบัญชีจากต่างประเทศ 
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บุคคลเหล่าน้ีมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อวิชาชีพบญัชีของประเทศไทย ซ่ึงได้แก่ พระยาไชยยศสมบัติ    
หลวงด าริอิศรานุวรรต นายจรูญ วิมลศิริ นายห้อง บุญนาค นายยุกต ์ณ ถลาง ฯลฯ นักบญัชีสมยันั้น
รวมกลุ่มกันอยู่ ณ ส านักงานคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินซ่ึงอยู่ในศาลาลูกขุนใน ภายใน
พระบรมมหาราชวงั และมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมวิชาชีพสอบบญัชีและตอ้งการจดัตั้งสมาคมวิชาชีพ
ดงัเช่นในต่างประเทศ 

2.4 ปี พ.ศ. 2481 พระยาไชยยศสมบติั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัซ่ึงเป็นประธาน
กรรมการพิจารณาเร่ืองการส่งเสริมการศึกษาทางบัญชีมีมติให้จัดการศึกษาทางการบัญชีใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมือง และจดัตั้งแผนกวิชาการบญัชีขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ขณะเดียวกนัไดจ้ดัใหมี้การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาขึ้นในโรงเรียนพาณิชยการ 

2.5 ปีพ.ศ. 2482 รัฐบาลไดอ้อกกฎหมายพระราชบญัญตัิบญัชี พ.ศ. 2482 เป็นกฎหมายว่า
ดว้ยการบญัชีฉบบัแรก ซ่ึงก าหนดใหผู้ป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัท าบญัชี เพือ่ประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี
ตามประมวลรัษฎากร 

หลงัจากเหตุการณ์ที่กล่าวมาขา้งตน้ การบญัชีในประเทศไทยยงัมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและ
มีเหตุการณ์ส าคญัอีกหลายเหตุการณ์จนถึงปัจจุบนั โดยสถาบนัที่มีบทบาทกบัการบญัชีในประเทศไทย
เป็นอย่างมากในปัจจุบนั คือ สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหน้าที่ส าคญั เช่น ก าหนด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (รวมถึงมาตรฐานการบญัชี) มาตรฐานการสอบบญัชี และมาตรฐาน
อ่ืนที่เก่ียวกับวิชาชีพบัญชี รวมทั้งก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี เป็นต้น ซ่ึง
มาตรฐานต่างๆเหล่าน้ีไดป้รับให้มีความสอดคลอ้งกบัสากลมากขึ้น เพือ่รองรับกบัระบบเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัที่มีการติดต่อคา้ขายระหวา่งประเทศอยา่งแพร่หลาย รวมทั้งการใชค้  าศพัทใ์นทางการบญัชีก็มี
การปรับใช้ค  าเพื่อให้ชัดเจนครอบคลุมและเป็นสากลมากขึ้น เช่น ในอดีตหากกล่าวถึงขอ้มูลทาง
การเงินมกัใชค้  าวา่ งบการเงิน แต่ในปัจจุบนันิยมใชค้  าวา่ รายงานทางการเงิน เพื่อให้ครอบคลุมขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมด ซ่ึงไม่ไดห้มายถึงเฉพาะงบการเงินเท่านั้น ทั้งน้ีงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของ
รายงานทางการเงินนัน่เอง  
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ความหมายของการบัญชี 

 ส าหรับความหมายของการบญัชี (Accounting) ไดมี้ผูใ้หค้  านิยามไวต่้างๆกนั เช่น 

 สมาคมผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Institute of Certified 

Public Accounts หรือ AICPA)ได้ให้ค  านิยามของการบญัชี ดังน้ี “ การบญัชี หมายถึง การจดบนัทึก 
การจ าแนก การสรุปผล และการรายงานเหตุการณ์ที่เก่ียวกับการเงินไวใ้นรูปเงินตรา รวมทั้งการ
ตีความหมายของผลลพัธด์งักล่าวดว้ย” (สมจิตร จึงสงวนพรสุข, 2552: 1-2) 
 สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (The Institute of Certified 

Accountants and Auditor of Thailand : ICAAT) ซ่ึงปัจจุบนัคือ สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ไดใ้ห้นิยามของการบญัชีไวว้่า “การบญัชี คือ ศิลปะของการเก็บรวมรวม บนัทึก จ  าแนก และท าสรุป
ขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีก็คือ การให้ขอ้มูลทางการเงิน 
ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผูท้ี่สนใจในกิจกรรมของกิจการ” 

จากค านิยามของการบัญชีดังที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปกระบวนการทางบัญชีได้ 4 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การจดบันทึก (Recording) คือการจดบนัทึกเหตุการณ์ของกิจการที่เกิดขึ้นแลว้ มีหลกัฐาน
หรือเอกสารที่เช่ือถือไดแ้ละยนืยนัวา่เกิดขึ้นแน่นอน รวมทั้งสามารถวดัมูลค่าเป็นจ านวนเงินได ้โดยจะ
บนัทึกในรูปของหน่วยเงินตรา รายการเหล่าน้ีเรียกว่า รายการคา้ (Business Transaction) ตวัอย่าง
รายการคา้ เช่น บริษทั A ซ้ือสินคา้เป็นเงินสด 5,000 บาท  

2. การจัดหมวดหมู่ (Classifying) คือการน ารายการคา้ที่จดบนัทึกไวม้าจดัเป็นหมวดหมู่ตาม
ลกัษณะและประเภทของรายการทางการบญัชี เพื่อให้รายการประเภทเดียวกนัอยูใ่นหมวดเดียวกนั ซ่ึง
มี 5 หมวด ไดแ้ก่ สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย  

3. การสรุปผล (Summarizing) คือการน าขอ้มูลที่บนัทึกและจดัหมวดหมู่ไวแ้ลว้มาสรุปผล
เม่ือส้ินสุดระยะเวลาทางการบญัชีที่ก  าหนดไว ้เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายปี เพื่อแสดงขอ้มูลทาง
การเงินที่ส าคญัออกมาในรูปของงบการเงิน  

4. การแปลความหมาย (Interpreting) คือการน างบการเงินที่ไดจ้ากการสรุปผลมาวิเคราะห์
และตีความหมายว่ามีผลต่อกิจการอยา่งไร เพื่อประโยชน์ในการวางแผน ควบคุมการปฏิบตัิงาน และ
การตดัสินใจในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยอาจเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของกิจการ 
หรือเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานของกิจการอ่ืน  
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ความส าคญัของการบัญชีและประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 

 ความส าคญัของการบญัชีโดยภาพรวม ก็คือ เป็นขอ้มูลทางการเงินของกิจการที่สามารถใช้
ประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ และจากกระบวนการทางการบญัชีเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลทาง
การเงินที่ตอ้งการ จะพบว่าผลผลิตที่ส าคญัของการบญัชี คือ งบการเงิน ซ่ึงเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือส าคญั
ที่เจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหาร รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก ใชใ้นการตดัสินใจเชิง
เศรษฐกิจ  จึงถือไดว้า่การบญัชีมีความส าคญัและมีประโยชน์มากในทางธุรกิจ ส าหรับประโยชน์ของ
ขอ้มูลทางการบญัชีสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึงว่า ผลการด าเนินงาน
ที่ผา่นมา กิจการมีผลก าไรหรือผลขาดทุนเป็นจ านวนเท่าใด 

2. ทราบถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึงวา่ กิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วน
ของเจา้ของกิจการเป็นจ านวนเท่าใด 

3. ทราบถึงความรับผดิชอบในการใชท้รัพยากรของเจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหาร 

4. ช่วยใหผู้บ้ริหารและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ใชข้อ้มูลเพื่อประกอบการวางแผน การควบคุม 
และตดัสินใจ 

5. ช่วยให้ฝ่ายบริหารทราบถึงขอ้บกพร่องในการด าเนินงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต 

 

ประเภทของการบัญชี 

การบญัชีสามารถจ าแนกประเภทตามลกัษณะและวตัถุประสงคข์องการรายงานข้อมูลใหผู้ใ้ช้
ขอ้มูลไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) เป็นการบญัชีที่จดัท าขอ้มูลรายงานทางการเงิน
ในรูปของงบการเงิน (Financial Statement) ซ่ึงเป็นขอ้มูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต เพื่อให้บุคคลภายนอก 
เช่น นักลงทุน เจา้หน้ี รัฐบาล หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน น าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ งบ
การเงินจะจดัท าตามก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนและเหมือนกนัทุกๆปี และเน่ืองจากมีผูต้อ้งใชข้อ้มูล
ทางการเงินหลายฝ่าย ดังนั้นจึงตอ้งจดัท าขึ้นโดยใช้หลักการบญัชีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เรียกว่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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2. การบัญชีเพ่ือการจัดการ (Managerial Accounting) หรืออาจเรียกวา่ การบญัชีบริหาร เป็น
การบญัชีที่จดัท  าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลทางการบญัชีหรือรายงานทางการเงินในรูปของ รายงานส าหรับฝ่าย
บริหาร ( Management Reports) เพื่อใช้ภายในกิจการ เป็นข้อมูลส าหรับผูบ้ริหารใช้ประกอบการ
วางแผน การควบคุมและการติดตามผล และการตดัสินใจ รวมถึงการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานของ
กิจการ โดยขอ้มูลที่รายงานจะเป็นทั้งขอ้มูลในอดีต ปัจจุบนั และการคาดคะเนในอนาคต การจดัท า
ขอ้มูลไม่มีมาตรฐานการบญัชีก าหนด จะจดัท าขึ้นตามรูปแบบที่ผูบ้ริหารตอ้งการเพือ่ใหส้ัมพนัธก์บัส่ิง
ที่ตอ้งการตดัสินใจและทนัเวลา  
 จากที่กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปการเปรียบเทียบลกัษณะที่แตกต่างกนัระหว่างการบญัชี
การเงินและการบญัชีเพือ่การจดัการไดด้งัตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบการบญัชีการเงินและการบญัชีเพือ่การจดัการ 

การบัญชีการเงนิ การบัญชีเพ่ือการจัดการ 

1. รายงานต่อบุคคลภายนอกกิจการ 

1.1 นกัลงทุน 

1.2 เจา้หน้ี 

1.3 หน่วยงานก ากบัดูแล 

 

1. รายงานต่อผูบ้ริหารภายในกิจการเพือ่ใชใ้นการ 

1.1 วางแผน 

1.2 ควบคุม 

1.3 ตดัสินใจ 

2. เป็นขอ้มูลจริงที่เกิดขึ้นแลว้ 2.  เป็นทั้งขอ้มูลจริงและขอ้มูลจากการคาดคะเนที่
มีผลต่อการตดัสินใจในอนาคต 

3. ให้ความส าคัญกับความเที่ยงธรรมและ
ตรวจสอบได ้

3.  ให้ค วามส า คัญกับค วามเ ก่ี ยวข้อง กับกา ร
ตดัสินใจ 

4. เนน้ความถูกตอ้ง 4. เนน้ความทนัเวลา 

5. แสดงภาพรวมของกิจการ 5. แสดงรายละเอียดแต่ละส่วนงาน 

6. ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน 

6. ไม่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการใชข้อ้มูลของผูบ้ริหาร 

7. ตอ้งได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต หรือผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

7. ไม่ตอ้งได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต หรือผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

ที่มา : ปรับปรุงจาก Garrison, Noreen and Brewer (2012 : 2) 
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ลกัษณะของธุรกจิ 

 1. ประเภทของธุรกิจ ในการด าเนินธุรกิจสามารถจ าแนกลักษณะการด าเนินธุรกิจได้ 3 
ประเภท ดงัน้ี  

1.1 ธุรกิจใหบ้ริการ (Service Business) หมายถึง กิจการที่ประกอบธุรกิจใหบ้ริการต่างๆแก่
ลูกค้า จะมีรายได้หลัก คือ รายได้จากการบริการ รายจ่ายหลัก คือ เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่า ค่า
สาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคา ค่าวสัดุส้ินเปลือง และอ่ืนๆ ขอ้พจิารณาที่เกิดขึ้นในธุรกิจใหบ้ริการ ไดแ้ก่ 
การวดัผลการด าเนินงาน และลกัษณะของผลิตภณัฑซ่ึ์งจะไม่เห็นเป็นตวัตนที่ชดัเจน งบการเงินของ
กิจการจ าแนกรายได ้และค่าใชจ่้ายตามประเภทของลูกคา้ ตวัอยา่งของธุรกิจให้บริการ ไดแ้ก่ อู่ซ่อม
รถยนต ์โรงแรม ส านกังานที่ปรึกษา  เป็นตน้ 

 1.2 ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ (Merchandising Business) หมายถึง กิจการที่ประกอบธุรกิจขาย
สินคา้ทั้งขายส่ง และขายปลีก โดยกิจการไม่ใช่ผูผ้ลิต จะท าการซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปจากธุรกิจผลิตหรือ
ผูค้า้ส่งมาเพื่อขายต่อ รายได้หลกัของกิจการคือ รายไดจ้ากการขาย ค่าใชจ่้ายจ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ 
ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ตน้ทุนขายคิดเป็นตน้ทุนสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็นตน้ทุนประจ างวด  ตวัอย่างของธุรกิจซ้ือขายสินค้า ได้แก่ 
ศูนยก์ารคา้ ร้านขายวสัดุก่อสร้าง ร้านขายของช า เป็นตน้ 

  1.3 ธุรกิจผลิตสินคา้ (Manufacturing Business) หมายถึง กิจการที่ประกอบธุรกิจผลิต ส่วน
ใหญ่มีโรงงานส าหรับผลิตสินคา้ โดยจะซ้ือวตัถุดิบ น าเขา้สู่กระบวนการผลิต โดยว่าจา้งคนงานและ
พนกังาน จ่ายค่าใชจ่้ายการผลิต ที่ใชใ้นกระบวนการผลิต ค่าใชจ่้ายทั้งสามส่วนที่กล่าวมาน้ีจะรวมเป็น
ตน้ทุนสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ส าหรับค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นในส านกังานจะคิดเป็นค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร ซ่ึงถือวา่เป็นตน้ทุนประจ างวด ตวัอยา่งของธุรกิจผลิต ไดแ้ก่ โรงงานผลิตรถยนต ์โรงงานผลิต
อุปกรณ์กีฬา เป็นตน้ 

2. รูปแบบของธุรกิจ 

    การจัดตั้ งธุรกิจสามารถจะด าเนินการได้ในหลายรูปแบบ ผูท้ี่สนใจจะด าเนินธุรกิจ
จ าเป็นตอ้งศึกษาถึงลกัษณะและรูปแบบต่างๆของธุรกิจเพื่อประกอบการพิจารณาตดัสินใจเลือกแบบ
ในการจดัตั้งไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยรูปแบบของธุรกิจแบ่งได ้7 ประเภท ดงัน้ี (ดวงสมร อรพินท ์และ
คณะ, 2557: 10 - 14) 
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2.1 กิจการเจา้ของคนเดียว (Single Proprietorship or Sole Proprietorship) ไดแ้ก่ กิจการที่
มีบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของและน าสินทรัพยข์องตนมาลงทุนในกิจการเพือ่หาก าไร เจา้ของเป็นบุคคล
คนเดียวที่มีอ  านาจจดัการ ควบคุม และตดัสินใจในการด าเนินงานของกิจการ ขนาดของกิจการค่อนขา้ง
เล็ก การจดัตั้งและเลิกกิจการกระท าไดส้ะดวก ก าไรจะเป็นของเจา้ของเพียงบุคคลเดียว ท าให้เกิด
แรงจูงใจในการท างาน ผลการด าเนินงานไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก แต่เจา้ของตอ้ง
รับผิดชอบในหน้ีสินของกิจการโดยไม่จ ากดัจ านวน ทุนของกิจการประเภทน้ีจะจ ากัดเน่ืองจากมีผู ้
ลงทุนเพียงคนเดียว การบริหารจดัการขึ้นอยูก่บัความสามารถของเจา้ของกิจการเพียงบุคคลเดียว เม่ือ
เจา้ของถอนทุนก็จะตอ้งเลิกกิจการไป 

             ทางกฎหมาย กิจการคา้ของเจา้ของคนเดียวน้ีไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู ้
เป็นเจา้ของแต่ในแง่ของการบญัชีจะแยกเป็นหน่วยอิสระหน่วยหน่ึงต่างหากจากผูเ้ป็นเจา้ของ ดงันั้น
เม่ือเจา้ของน าสินทรัพยส่์วนตวัมาลงทุนในกิจการ ถือว่าสินทรัพยเ์หล่าน้ีเป็นของกิจการมิใช่สินทรัพย์
ส่วนตวัของเจา้ของ ถา้มีรายการทางบญัชีเกิดขึ้นก็ตอ้งดูว่าเป็นรายการที่เก่ียวขอ้งกบักิจการคา้ หรือ
ของส่วนตวั เช่น นายเขียว เปิดกิจการร้านซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นายเขียวซ้ือคอมพวิเตอร์เพื่อใชส่้วนตวั
ที่บา้นราคา 40,000 บาท รายการซ้ือคอมพิวเตอร์น้ีจะไม่น ามาบนัทึกในบญัชีของกิจการร้านซ่อม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 2.2   ห้างหุ้นส่วน (Partnership) หมายถึง กิจการที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นเจา้ของ
ตกลงร่วมลงทุนกัน โดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งก าไรกัน ซ่ึงจะลงทุนเป็นเงินสด สินทรัพยอ่ื์น หรือ
แรงงานก็ได ้ผูเ้ป็นหุน้ส่วนจะตกลงท าสัญญาจดัตั้งหา้งหุ้นส่วน สญัญาน้ีอาจท าดว้ยวาจา หรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษร สาระส าคญัในสัญญาจะระบุถึงจ านวนเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นส่วนแต่ละคน ความ
รับผิดชอบของผูเ้ป็นหุ้นส่วน การแบ่งปันผลก าไรหรือขาดทุน และอ่ืนๆ ห้างหุ้นส่วนตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยแ์บ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

            2.2.1 หา้งหุ้นส่วนสามญั (Unlimited Partnership) ไดแ้ก่ หา้งหุ้นส่วนที่ผูเ้ป็นหุน้ส่วน
ทุกคนรับผิดชอบร่วมกนัในหน้ีสินทั้งหมดของห้าง โดยไม่จ ากดัจ านวน ผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนมีสิทธ์ิ
จดัการงานแทนห้างได ้ซ่ึงจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได ้ถา้ในกรณีไม่ไดจ้ดทะเบียน ผูเ้ป็น
หุน้ส่วนทุกคนกบัหา้งหุน้ส่วนจะไม่แยกออกจากกนัเม่ือเกิดคดีความขึ้น เจา้หน้ีจะฟ้องร้องหุน้ส่วนคน
ใดก็ได ้อีกกรณีคือแบบทีจ่ดทะเบียนตอ้งใชค้  าวา่ “หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล” ประกอบช่ือหา้งเสมอ 
และหา้งหุน้ส่วนจะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูเ้ป็นหุน้ส่วน เม่ือเกิดคดีความ เจา้หน้ีจะฟ้องร้องใน
นามของห้างหุ้นส่วน ในกรณีที่สินทรัพยข์องห้างหุ้นส่วนไม่พอช าระหน้ีจะฟ้องร้องเอาจากผูเ้ป็น



-11- 

 

หุน้ส่วนต่อไป ผูเ้ป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนเป็นผูจ้ดัการของหา้งหุน้ส่วนไดต้ามแต่จะตกลงกนั 
และผูมี้หนา้ที่จดัท  าบญัชีส าหรับหา้งหุน้ส่วนสามญัไดแ้ก่ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

            2.2.2 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั (Limited Partnership) หมายถึง หา้งหุ้นส่วนที่กฎหมายบงัคบั
ว่าตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และตอ้งมีค  าว่าห้างหุ้นส่วนจ ากดัประกอบช่ือของห้างหุ้นส่วนดว้ย
เสมอ หา้งหุน้ส่วนจ ากดัจะตอ้งประกอบดว้ยหุน้ส่วน 2 ประเภท ดงัน้ี 

 2.2.2.1 หุ้นส่วนประเภทจ ากัดความรับผิดชอบ ผูเ้ป็นหุ้นส่วนประเภทน้ี
รับผดิชอบในหน้ีสินของหา้งหุน้ส่วน ไม่เกินกวา่จ านวนเงินที่ตนไดล้งทุนใหห้า้งหุน้ส่วน 

 2.2.2.2 หุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดชอบ ผูเ้ป็นหุ้นส่วนประเภทน้ีจะรับผิดใน
หน้ีสินโดยไม่จ ากัดจ านวน กฎหมายก าหนดให้ต้องมีหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากัดความรับผิดชอบ     
อยา่งนอ้ย 1 คน  

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนประเภทน้ีตอ้งระบุให้ชัดเจนว่ามีหุ้นส่วนประเภทจ ากัดความ
รับผดิชอบ และไม่จ ากดัความรับผิดชอบก่ีคน ใครบา้ง ผูเ้ป็นหุน้ส่วนประเภทไม่จ ากดัความรับผดิชอบ
เท่านั้นที่มีสิทธ์ิจดัการวางของห้างหุ้นส่วน และผูมี้หน้าที่จดัท  าบญัชีส าหรับห้างหุ้นส่วนจ ากัดคือ 
ผูจ้ดัการ 

 2.3  บริษทัจ ากดั (Corporation or Company Limited) คือ ธุรกิจที่จดัตั้งโดยการรวมทุนของ
กลุ่มชนเพื่อกระท ากิจการร่วมกนั มีวตัถุประสงคเ์พื่อจะหาก าไรมาแบ่งกนั โดยตั้งเป็นนิติบุคคล คือ 
ตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากเจา้ของ ผูท้ี่ลงทุนซ้ือหุ้นของบริษทัเรียกว่า ผูถื้อหุ้น 
(Stockholders) บริษทัจะมีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บส่วนแบ่ง
ก าไรเป็นเงินปันผล (Dividends) บริษทัจ ากดัจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง หุ้น
ของบริษทัอาจเปล่ียนมือไดโ้ดยการจ าหน่ายหรือโอนให้ผูล้งทุนรายอ่ืนโดยไม่ตอ้งเลิกบริษทั บริษทัที่
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเรียบร้อยแลว้ตอ้งใชค้  าน าหนา้ว่า บริษทั และค าลงทา้ย จ  ากดั เวน้แต่ธนาคาร
พาณิชยจ์ะใชค้  าวา่บริษทัจ ากดั หรือไม่ใชก้็ได ้และผูมี้หนา้ที่จดัท  าบญัชี ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั 
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เดิมนั้นบริษทัจ ากดัมีเพียงประเภทเดียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ไดมี้พระราชบญัญติัใหม่
แบ่งบริษทัจ ากดัออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 2.3.1 บริษทัเอกชน จ ากดั หมายถึง บริษทัที่จดัตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยซ่ึ์งในมาตรา 1096 “อนัวา่บริษทัจ ากดันั้น คือ บริษทัประเภทซ่ึงจดัตั้งดว้ยการแบ่งทุนเป็นหุน้มี
มูลค่าเท่าๆ กนั ผูถื้อ หุน้ดงักล่าวต่างรับผดิชอบจ ากดัเพยีงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่า
ของหุ้นที่ตนถือ” ผูเ้ร่ิมจดัตั้งของบริษทัเอกชน จ ากดั ตอ้งมีจ านวนตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป หุน้ซ่ึงถือว่าเป็น
หุ้นทุนของบริษทัเอกชน จ ากัด เรียกว่า หุ้นสามัญ (Common Stock) คุณสมบติัของผูถื้อหุ้นไม่เป็น
สาระส าคญั กล่าวคือ หากผูถื้อคนใดตาย หรือลม้ละลาย หรือไร้ความสามารถ บริษทัก็ยงัคงด าเนินการ
ต่อไป 

            2.3.2 บริษทัมหาชน จ ากัด หมายถึง บริษทัที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั ซ่ึงเดิมคือพระราชบญัญติักฎหมายมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2521 ต่อมามีการปรับปรุงกฎหมาย 
โดยการยกเลิกฉบบัเดิม และออกพระราชบญัญติัฉบบัใหม่ เป็นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และมีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2544 โดยก าหนดให้ธุรกิจเป็น
บริษัทมหาชนได้ 3 วิธี คือ วิธีที่1 จัดตั้ งใหม่ วิธีที่2 แปรสภาพจากบริษทัเอกชนจ ากัด เป็นบริษัท
มหาชนจ ากดั และวิธีที่3 ควบบริษทัเอกชนจ ากดักบับริษทัมหาชนจ ากดั โดยผูเ้ร่ิมจดัตั้ง มีจ  านวน 15 
คนขึ้นไป หุ้นของบริษทัแต่ละหุน้ตอ้งมีมูลค่าเท่ากนั โดยไม่ก าหนดมูลค่าจ  านวนเงินขั้นต ่าไว ้ถา้มีการ
ออกหุน้โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ใหเ้ก็บเงินเตม็จ านวนคร้ังเดียว และเรียกเก็บส่วนเกินเตม็จ านวน 

           ทั้งบริษทัเอกชน จ ากดั และบริษทัมหาชน จ ากดั ตอ้งมีกรรมการคณะหน่ึงเพื่อด าเนิน
กิจการของบริษทัเรียกว่า คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน และกรรมการ
ไม่นอ้ยวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ธุรกิจแบบบริษทัจ ากดัสามารถที่จะรวบรวมเงินทุนไดเ้ป็นจ านวนมากเท่าที่ตอ้งการ 
อายุการด าเนินงานของธุรกิจจะต่อเน่ือง การบริหารงานของบริษทัจ ากัดมีประสิทธิภาพดีกว่าห้าง
หุ้นส่วนเน่ืองจากบริษทัจ ากดับริหารงานโดยคณะกรรมการบริษทัซ่ึงผูถื้อหุ้นเป็นผูค้ดัเลือก แต่การ
จดัตั้งค่อนข้างยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายมาก ในการจดัตั้งบริษทันั้นผูเ้ร่ิมก่อตั้งตอ้งจัดท าหนังสือ
บริคณห์สนธิ และจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย ์หรือส านักงานพาณิชย ์จงัหวดัที่บริษทัตั้งอยูใ่นส่วน
ภูมิภาค ขอ้เสียคือคณะกรรมการบริษทัอาจขาดความตั้งใจทุ่มเท หรือความรับผิดชอบในการท างาน 
เน่ืองจากกลุ่มบุคคลที่วา่จา้งมาเป็นตวัแทนในการท างาน ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของกิจการเอง 
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2.4  สหกรณ์ (Cooperation) หมายถึง กิจการที่ประกอบธุรกิจโดยการร่วมทุนร่วมแรงร่วม
ปัญญาของบุคคลกลุ่มหน่ึงซ่ึงจดัตั้งโดยความสมคัรใจตามหลกัการช่วยเหลือตนเอง การช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั และประหยดัเพื่อให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ ผูร่้วมลงทุนในสหกรณ์อยา่งน้อยตอ้งมี
จ านวน 10 คน ทุนของสหกรณ์จะแบ่งเป็นหุ้นมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน วตัถุประสงค์ของการจัดตั้ ง
สหกรณ์คือจะไม่เป็นการหาก าไรแต่ตอ้งการช่วยเหลือสมาชิกในดา้นเศรษฐกิจการประกอบอาชีพ และ
การแบ่งผลประโยชน์ใหส้มาชิก 

สหกรณ์ตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และตอ้งระบุวา่ เป็นสหกรณ์จ ากดัหรือไม่จ ากดั ถา้
เป็นสหกรณ์จ ากดัสมาชิกทุกคนจ ากดัความรับผิดชอบเพียงไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ส่งใชย้งัไม่ครบ ถา้เป็น
สหกรณ์ไม่จ ากดัสมาชิกทุกคนตอ้งรับผดิชอบร่วมกนัในหน้ีสินของสหกรณ์โดยไม่จ ากดัจ านวน ผูถื้อ
หุน้เรียกวา่สมาชิกสหกรณ์ สมาชิก 1 คน มี 1 เสียง เพือ่ป้องกนัการควบคุมสหกรณ์จากบุคคลใดบุคคล
หน่ึง 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ได้แบ่งสหกรณ์ในประเทศไทยออกเป็น 6 ประเภท คือ 
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์ร้านคา้ และสหกรณ์
บริการ 

 2.5 รัฐวิสาหกิจ (State Enterprises) หมายถึง หน่วยงานที่รัฐบาลเป็นเจา้ของหรือรัฐร่วม
ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 จดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัสภาพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2502 
มาตรา 13 ซ่ึงไดบ้ญัญติัไวว้า่ “รัฐวสิาหกิจ หมายถึง บริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลซ่ึงทุนทั้งส้ินเป็น
ของกระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาล หรือกระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาลมีทุนรวมอยูด่ว้ยเกินกวา่ร้อย
ละ 50 หรือบริษทั ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดๆ ที่บริษทัหรือห้างหุน้ส่วนนิติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ มีทุน
รวมอยูด่ว้ยเกินกว่าร้อยละ 50 และใหค้วามหมายรวมถึงองคก์ารรัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาล
เป็นเจา้ของ และรวมตลอดถึงห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดๆ ที่องคก์ารรัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจของ
รัฐบาลมีทุนรวมอยูด่ว้ยเกินร้อยละ 50” 
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 2.6 นิติบุคคลต่างประเทศ (Foreign Enterprises) เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยเปิดโอกาส
ให้ต่างชาติน าเงิน และหรือสินทรัพยอ่ื์นมาลงทุนในประเทศเพื่อเป็นการระดมทุน จึงมีรูปแบบธุรกิจ
ประเภทน้ีเกิดขึ้น นิติบุคคลต่างประเทศสามารถจดทะเบียนได้ 2 แบบ คือ นิติบุคคลจดทะเบียนจาก
ต่างประเทศ หรือนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย ผูมี้หน้าที่จดัท าบญัชี คือ ผูจ้ดัการนิติบุคคล
ต่างประเทศที่จดทะเบียนพาณิชยใ์นประเทศไทยจะตอ้งมีผูถื้อหุ้นต่างชาติหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียนขึ้ นไป นิติบุคคลต่างประเทศจะถูกจ ากัดสิทธิในการประกอบธุรกิจบางประเภท เช่น 
การเกษตร เป็นตน้ 

 2.7 กิจการร่วมการคา้ตามประมวลรัษฎากร (Joint Venture) หมายถึง กิจการร่วมการคา้
ตามประมวลรัษฎากร ไดแ้ก่ กิจการที่ด  าเนินร่วมกนัเป็นการคา้ หรือหาก าไรระหวา่งบริษทักบับริษทั 
บริษทักบัห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกบัห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษทั 
และหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลกบับุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือ
นิติบุคคลอ่ืน 

 จากรูปแบบธุรกิจทั้ง 7 รูปแบบ ล้วนมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีในการจดัตั้งกิจการก็
ขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูจ้ดัตั้งและลกัษณะของธุรกิจในแต่ละกิจการ โดยส่วนใหญ่รูปแบบธุรกิจ
ในประเทศไทยจะอยูใ่น 3 ประเภทแรก คือ กิจการเจา้ของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษทัจ ากดั ซ่ึง
สามารถสรุปขอ้ดีขอ้เสียของทั้ง 3 ประเภท ไดด้งัตารางที่ 1.2 
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ตารางที่ 1.2 สรุปขอ้ดีขอ้เสียแต่ละรูปแบบของธุรกิจ 

รูปแบบของธุรกิจ ข้อดี ข้อเสีย 

1. กิจกา รเจ้า ของค น
เดียว 

 การจดัตั้งและเลิกกิจการท าได้
สะดวก 

 ก า ร บ ริ ห า ร ง า น มี ค ว า ม
คล่องตวัสูงและเป็นอิสระ 

 ไม่จ า เป็นต้องแสดงผลการ
ด าเนินงานต่อสาธารณชน ท า
ให้รักษาความลับของกิจการ
ไดดี้  

 มีทุนจ ากัด ขยายกิจกิจการได้
ยาก 

 เจ้าของบริหารคนเดียวอาจ
ผดิพลาดไดง่้าย 

 เจ้าของเป็นผู ้รับผิดชอบใน
หน้ีสินไม่จ ากดัจ านวน 

2. หา้งหุน้ส่วน  การจดัตั้งไม่ยุง่ยาก 

 สามารถหาทุนได้มากกว่า
กิจการเจา้ของคนเดียว 

 ความสามารถในการบริหาร
ดี ก ว่ า  เ น่ื อ ง จ า ก ร ว บ ร ว ม
ความรู้ความสารถของผูเ้ป็น
หุน้ส่วน 

 ผู ้เ ป็ น หุ้ น ส่ ว น บ า ง ค น ต้อ ง
รับผิดชอบในหน้ีสินของห้าง
โดยไม่จ ากดัจ านวน 

 อายุของห้างหุ้นส่วนถูกจ ากัด
ดว้ยอายขุองผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

3. บริษทัจ ากดั  สามารถรวบรวมเงินทุนได้
เป็นจ านวนมากตามตอ้งการ 

 เพิม่ทุนหรือขยายกิจการไดง่้าย 

 การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ดีกวา่ธุรกิจรูปแบบอ่ืน 

 ผูถื้อหุ้นแต่ละคนรับผิดชอบ
หน้ีสินเพยีงจ านวนเงินที่ตนยงั
ส่งใชไ้ม่ครบเท่านั้น 

 สามารถขายหรือโอนหุน้ได ้

 ผูบ้ริหารไม่ใช่เจา้ของโดยตรง 
บางคร้ังอาจขาดความตั้งใจและ
ความรับผดิชอบ 

 มี ข้ อ บั ง คับ แ ล ะ ก ฎ เ ก ณ ฑ์
มากกวา่รูปแบบอ่ืน 

 

 

 

 



-16- 

 

กรอบแนวคดิส าหรับการรายงานทางการเงนิ 

 เน่ืองจากงบการเงินถูกจดัท าขึ้นเพื่อน าเสนอแก่บุคคลภายนอก ดงันั้นจึงตอ้งจดัท าขึ้นโดยใช้
หลักการบญัชีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับแนวคิดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจดัท าและน าเสนองบ
การเงินจะถูกก าหนดอยูใ่นกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) จดัท าขึ้นโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ซ่ึงก าหนดขึ้นมาใช้แทน แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552) 
โดยมีวตัถุประสงคข์องกรอบแนวคิด คือ 

1. เพือ่ช่วยพฒันามาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคต และทบทวนมาตรฐานการรายงาน
การเงินที่มีอยู ่

2. เพื่อช่วยส่งเสริมการท าให้กฎระเบียบ มาตรฐานการบญัชีและกระบวนการเก่ียวกับการ
น าเสนองบการเงินสอดคลอ้งกนั โดยให้เกณฑเ์พื่อลดวิธีปฏิบติัทางการบญัชีที่เป็นทางเลือก
ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินอนุญาต 

3. เพือ่ช่วยพฒันามาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศ 

4. เพือ่ช่วยผูจ้ดัท  างบการเงินปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และจดัการกบัประเด็น
ที่ยงัไม่ไดน้ ามาพจิารณาก าหนดเป็นมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

5. เพื่อช่วยผูส้อบบญัชีแสดงความคิดเห็นว่า งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินหรือไม่ 

6. เพื่อช่วยผูใ้ชง้บการเงินตีความขอ้มูลที่แสดงในงบการเงินซ่ึงได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

7. เพือ่ใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจงานของคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี เก่ียวกบัการก าหนด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  กรอบแนวคิดน้ีไม่ใช่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงันั้นจึงไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานต่างๆ 
ส าหรับประเด็นการวดัมูลค่าและการเปิดเผยขอ้มูลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ ในบางกรณีอาจมีความ
ขดัแยง้เกิดขึ้นระหวา่งกรอบแนวคิดส าหรับรายงานทางการเงินและมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบั
ใดฉบบัหน่ึง หากเกิดกรณีที่มีความขดัแยง้ขึ้น ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
นั้นอยูเ่หนือกว่ากรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ส าหรับเน้ือหาส าคญัในกรอบแนวคิดน้ี
จะก าหนดเร่ืองส าคญัอยู ่4 หวัขอ้ คือ 
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1. วตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงิน 

2. ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินที่มีประโยชน์ 
3. ค านิยาม การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าองคป์ระกอบของโครงสร้างงบการเงิน 

4. แนวคิดเก่ียวกบัทุนและการรักษาระดบัทุน 

ในปัจจุบนัจะสังเกตเห็นไดว้่า การบญัชี เปล่ียนไปใชค้  าว่า การรายงานทางการเงิน เพื่อให้
บุคคลภายนอกเขา้ใจวิชาชาชีพบญัชี เช่น มาตรฐานการบญัชี เปล่ียนเป็น มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ซ่ึงก็รวมทั้ง แม่บทการบญัชี เปล่ียนเป็น กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (นิพนัธ์ 
เห็นโชคชยัชนะ, 2558: 79) 

 

ผู้ใช้รายงานทางการเงนิ 

 เดิมนั้นแม่บทการบญัชีได้ระบุผูใ้ชง้บการเงินไว ้7 กลุ่ม คือ ผูล้งทุน ผูใ้ห้กู ้ผูข้ายสินคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืน ลูกคา้ ลูกจา้ง รัฐบาลและหน่วยงานราชการ และสาธารณชน แต่กรอบแนวคิดส าหรับการ
รายงานทางการเงินจะระบุผูใ้ช้รายงานทางการเงินไว ้2 กลุ่ม คือ ผูใ้ช้หลกั อนัประกอบด้วย 3 ฝ่าย 
ไดแ้ก่ ผูล้งทุน ผูใ้หกู้ย้มื หรือเจา้หน้ีอ่ืน อีกกลุ่มคือผูใ้ชก้ลุ่มอ่ืน เช่น หน่วยงานก ากบัดูแล สาธารณชน 
ซ่ึงสอดคล้องกบัวตัถุประสงคข์องรายงานทางการเงินเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป คือ การให้ขอ้มูลทาง
การเงินเก่ียวกบักิจการที่เสนอรายงานที่มีประโยชน์ต่อผูใ้ชห้ลกั ซ่ึงไดแ้ก่ ผูล้งทุน ผูใ้หกู้ย้มื หรือเจา้หน้ี
อ่ืน ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจจดัสรรทรัพยากรให้แก่กิจการ โดยผูใ้ชใ้น
แต่ละฝ่ายจะใชข้อ้มูลในการตดัสินใจในเร่ืองที่แตกต่างกนั ดงัน้ี 

1. ผู้ใช้หลัก 

1.1 ผูล้งทุน จะใชข้อ้มูลจากรายงานทางการเงินตดัสินใจเก่ียวกบัการซ้ือ ขาย หรือถือ
ตราสารทุนและตราสารหน้ี โดยจะขึ้นอยูก่บัผลตอบแทนที่ผูล้งทุนคาดหวงัจากการลงทุนในตราสาร
เหล่านั้น เช่น เงินปันผล ส่วนต่างของราคาตลาดที่เพิม่ขึ้น เป็นตน้ 

1.2 ผูใ้ห้กูย้มืและเจา้หน้ีอ่ืน จะใชข้อ้มูลจากรายงานทางการเงินตดัสินใจเก่ียวกบัการให้
เงินกู้หรือสินเช่ือในรูปแบบอ่ืน พิจารณาความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ ย หรือ
ผลตอบแทนอ่ืนที่ผูใ้หกู้ย้มืและเจา้หน้ีอ่ืนคาดหวงั 
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ทั้งน้ีวตัถุประสงคข์องรายงานทางการเงินไม่ใช่วตัถุประสงคข์องงบการเงิน แต่ถือวา่งบ
การเงินเป็นส่วนส าคัญหน่ึงของรายงานทางการเงิน ดังนั้ นจึงเน้นการรายงานทางการเงินเพื่อ
วตัถุประสงค์ทั่วไป โดยประโยชน์ของรายงานทางการเงินคือจะให้ขอ้มูลเก่ียวกับทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจของกิจการ สิทธิเรียกร้องต่อกิจการ และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและไดป้ระสิทธิผลของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการก ากบัดูแล 

ผูใ้ช้หลักจะใช้ขอ้มูลจากรายงานทางการเงินในการตดัสินใจจดัสรรทรัพยากรให้แก่
กิจการ แต่อยา่งไรก็ตามรายงานทางการเงินไม่สามารถใหข้อ้มูลทั้งหมดที่ผูใ้ชห้ลกัทั้งในปัจจุบนัและ
ในอนาคตตอ้งการ ผูใ้ช้เหล่าน้ีจึงตอ้งพิจารณาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งจากแหล่งอ่ืน เช่น สภาพเศรษฐกิจ 
เหตุการณ์ทางการเมือง และพยากรณ์เก่ียวกบัอุตสาหกรรมและบริษทั เป็นตน้ 

2. ผู้ใช้กลุ่มอ่ืน 

       นอกจากผูใ้ชห้ลกัแลว้กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินยงัไดร้ะบุผูใ้ชก้ลุ่มอ่ืน 
เช่น หน่วยงานก ากบัดูแล สาธารณชน ซ่ึงกลุ่มผูใ้ชอ่ื้นน้ีอาจพบว่ารายงานทางการเงินมีประโยชน์ แต่
อยา่งไรก็ดี รายงานทางการเงินไม่ไดมี้วตัถุประสงคห์ลกัเพือ่ประโยชน์ของผูใ้ชก้ลุ่มอ่ืนดงักล่าว  

 

ข้อสมมติทางการบัญชี 

 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ได้ก าหนดไวว้่า กิจการตอ้งจดัท างบการเงิน
ภายใตข้อ้สมมติการด าเนินงานต่อเน่ือง โดยกรอบแนวคิดไดอ้ธิบายไวว้า่ “โดยทัว่ไป งบการเงินจดัท า
ขึ้นตามขอ้สมมติที่ว่ากิจการจะด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและด ารงอยูต่่อไปในอนาคตที่คาดการณ์ได้ 
ดงันั้น จึงสมมติวา่กิจการไม่มีเจตนาหรือความจ าเป็นที่จะเลิกกิจการหรือลดขนาดของการด าเนินงาน
อยา่งมีสาระส าคญั หากกิจการมีเจตนาหรือความจ าเป็นดงักล่าว งบการเงินอาจตอ้งจดัท าขึ้นโดยใช้
เกณฑอ่ื์น และตอ้งเปิดเผยเกณฑน์ั้นในงบการเงิน”  
 

ลกัษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงนิทีม่ปีระโยชน์ 

จากหัวขอ้ผูใ้ช้รายงานทางการเงิน จะเห็นว่าผูใ้ช้รายงานทางการเงินตอ้งการขอ้มูลเพื่อ
น าไปใชใ้นการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินจะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดจะ
ขึ้นอยูก่บัความสมบูรณ์ของลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน โดยกรอบแนวคิดส าหรับการ
รายงานทางการเงิน ไดก้  าหนดลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินที่มีประโยชน์วา่ควรมีลกัษณะ
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อยา่งไร ซ่ึงใชไ้ดก้บัขอ้มูลทางการเงินที่ให้ในงบการเงินตลอดจนขอ้มูลทางการเงินที่ให้โดยวิธีอ่ืน 
ลกัษณะเชิงคุณภาพดังกล่าว ประกอบด้วย ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน 2 ประการ และลักษณะเชิง
คุณภาพเสริมอีก 4 ประการ ดงัน้ี 

1. ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน (Fundamental Qualitative Characteristics) มี 2 ประการ 
ไดแ้ก่ 

1.1 ความเก่ียวข้องกับการตดัสินใจ (Relevance) ขอ้มูลทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกับการ
ตดัสินใจตอ้งช่วยให้ผูใ้ชร้ายงานทางการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 
รวมทั้งช่วยยนืยนัหรือช้ีขอ้ผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่านมาในอดีตได ้(คุณค่าทางการยนืยนัและ
คุณค่าทางการพยากรณ์) เช่น ขอ้มูลผลการด าเนินงานส าหรับปีปัจจุบนัสามารถใชเ้ป็นเกณฑส์ าหรับ
พยากรณ์ผลการด าเนินงานในปีต่อๆไป และยงัสามารถเปรียบเทียบกับขอ้มูลผลการด าเนินงานปี
ปัจจุบนัจากการพยากรณ์ที่ท  าตั้งแต่ปีก่อนๆไดด้ว้ย ผลของการเปรียบเทียบดงักล่าวช่วยให้ผูใ้ชแ้กไ้ข
และปรับปรุงกระบวนการต่างๆที่ใชใ้นการพยากรณ์ในอดีต 

ขอ้มูลทางการเงินจะมีความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจหรือไม่ ขึ้ นอยู่กับความมี
สาระส าคญั (Materiality) ของขอ้มูลนั้น กล่าวคือ ขอ้มูลจะมีความมีสาระส าคญัก็ต่อเม่ือหากไม่แสดง
ขอ้มูลนั้นหรือมีการแสดงขอ้มูลผิดพลาดจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชข้อ้มูล
ทางการเงิน ความมีสาระส าคญัอาจขึ้นอยูก่บัขนาดของรายการหรือขนาดของความผดิพลาดที่เกิดขึ้นก็
ได ้อยา่งไรก็ตามขอ้มูลทางการเงินบางขอ้มูลอาจมีจ านวนเป็นตวัเงินไม่มาก แต่หากเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจ กิจการก็ตอ้งแสดงขอ้มูลดงักล่าว 

1.2 ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Faithful Representation) ข้อมูลทางการเงินที่ มี
ประโยชน์ตอ้งไม่เป็นเพียงตวัแทนของรายการและเหตุการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ แต่ตอ้งเป็น
ตวัแทนอนัเที่ยงธรรมของขอ้มูลที่น าเสนอดว้ย โดยกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ได้
ก าหนดลกัษณะของขอ้มูลทางการเงินอนัเป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรมควรจะมี 3 ลกัษณะ คือ ครบถว้น 
เป็นกลาง และปราศจากขอ้ผดิพลาด 

  1.2.1 ความครบถว้น (Completeness) หมายถึง กิจการตอ้งไม่ละเวน้การแสดงรายการ
บางรายการในรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะท าให้รายงานทางการเงินแสดงผิดพลาดหรือท าให้ผูใ้ชง้บ
การเงินเขา้ใจผดิพลาดได ้รายการในที่น้ีหมายถึงทั้งรายการที่เป็นตวัเลขและรายการที่ไม่เป็นตวัเลข 

  1.2.2 ความเป็นกลาง (Neutrality) จากวตัถุประสงคท์ัว่ไปของรายงานทางการเงินตาม
กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินที่ระบุวา่ ตอ้งให้ขอ้มูลทางการเงินที่มีประโยชน์ต่อผูใ้ชห้ลกั ซ่ึง
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ไดแ้ก่ ผูล้งทุน ผูใ้ห้กูย้มื หรือเจา้หน้ีอ่ืน ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ดงันั้นกิจการตอ้งแสดงขอ้มูลอยา่ง
ไม่มีอคติ หรือความล าเอียง กล่าวคือ กิจการตอ้งไม่แสดงขอ้มูลที่ท  าให้ผูใ้ชข้อ้มูลตดัสินใจให้เป็นไป
ตามเจตนาของกิจการ 

  1.2.3 การปราศจากขอ้ผิดพลาด (Free from Error) ลกัษณะขอ้น้ีไม่ไดห้มายความว่า
ตอ้งมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกประการ แต่หมายถึง ขอ้มูลทางการเงินตอ้งไม่มีขอ้ผดิพลาดหรือการละ
เวน้การให้ความหมายของปรากฏการณ์ และไม่มีข้อผิดพลาดในกระบวนการเลือกและประยุกต์
กระบวนการที่ใชใ้นการจดัท าขอ้มูลที่รายงาน 

2. ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม (Enhancing Qualitative Characteristics) มี 4 ประการ ไดแ้ก่ 

2.1 ความสามารถเปรียบเทียบได ้(Comparability) การที่ผูใ้ชจ้ะใชป้ระโยชน์ของรายงาน
ทางการเงินเพื่อตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจในการเลือกทางเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ เช่น การซ้ือเงิน
ลงทุนของกิจการแห่งหน่ึง ผูใ้ชต้อ้งสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลในรายงานทางการเงินของกิจการกับ
กิจการอ่ืน หรือเปรียบเทียบขอ้มูลของกิจการเดียวกันในรอบระยะเวลาอ่ืนที่ต่างกันได้ ซ่ึงความ
สม ่าเสมอจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายความสามารถเปรียบเทียบกันได้ แต่ถึงแม้ความสม ่ าเสมอจะ
สมัพนัธ์กบัความสามารถเปรียบเทียบกนัไดแ้ต่ไม่เหมือนกนั เพราะความสม ่าเสมอ หมายถึง การใชว้ิธี
เดียวกนักบัรายการเดียวกนัในทุกรอบระยะเวลาในกิจการที่เสนอรายงานทางการเงิน  

2.2 ความสามารถพิสูจน์ยืนยนัได้ (Verifiability) ลักษณะเสริมในข้อน้ีจะช่วยให้ผูใ้ช้
รายงานทางการเงินเช่ือมัน่วา่ขอ้มูลที่ใชจ้ดัท ารายงานทางการเงินนั้นเป็นขอ้มูลที่เป็นตวัแทนอนัเที่ยง
ธรรมของปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจที่กิจการน าเสนอ ความสามารถพสูิจน์ยนืยนัได ้หมายความว่า ผู ้
สงัเกตการณ์รายต่างๆที่มีความรอบรู้และมีความเป็นอิสระสามารถไดข้อ้สรุปตรงกนัแต่ไม่จ าเป็นตอ้ง
เป็นขอ้ตกลงอยา่งสมบูรณ์วา่รายการหรือเหตุการณ์นั้นเป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรม  

ความสามารถพิสูจน์ยืนยนัไดน้ี้อาจเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ความสามารถพิสูจน์
ทางตรง หมายถึง การพิสูจน์จ  านวนหรือการเป็นตวัแทนอ่ืนจากการสงัเกตโดยตรง เช่น การตรวจนับ
สินคา้คงเหลือ การพิสูจน์ทางออ้มหมายถึง การตรวจสอบปัจจยัน าเขา้แบบจ าลอง สูตร หรือการใช้
เทคนิคอ่ืน และค านวณผลลพัธอี์กคร้ังดว้ยระเบียบวิธีที่เหมือนกนั เช่น การพิสูจน์มูลค่าตามบญัชีของ
สินคา้คงเหลือดว้ยการตรวจสอบปัจจยัน าเขา้ (ปริมาณและตน้ทุน) และค านวณสินคา้คงเหลือปลาย
งวดอีกคร้ังดว้ยขอ้สมมติการหมุนเวยีนตน้ทุนวธีิเดียวกนั (เช่น ใชว้ธีิเขา้ก่อนออกก่อน) 

2.3   ความทนัเวลา (Timeliness) ในยุคปัจจุบนัที่โลกเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆตอ้งทนัต่อการใช้ขอ้มูล ขอ้มูลทางการเงินก็เช่นเดียวกัน กิจการควรให้ขอ้มูลแก่ผูใ้ช้
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รายงานทางการเงินเพื่อใช้ในการตดัสินใจทนัเวลาที่ขอ้มูลสามารถมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดย
ลกัษณะของขอ้มูลจะพบว่า ขอ้มูลที่ยอ้นกลับไปอดีตเป็นเวลานานยิ่งมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจ
น้อยลง แต่ขอ้มูลในอดีตบางอย่างอาจยงัถือว่าทนัเวลาและมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจ เช่น การใช้
ขอ้มูลในอดีตมาระบุและประเมินแนวโนม้ต่างๆ เป็นตน้ 

2.4   ความสามารถเขา้ใจได ้(Understandability) ขอ้มูลในรายงานทางการเงินตอ้งช่วยให้
ผูใ้ชข้อ้มูลสามารถเขา้ใจในขอ้มูลที่น าเสนอได ้ทั้งน้ีผูใ้ชข้อ้มูลดงักล่าวตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักิจกรรม
ทางธุรกิจและกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจพอสมควร รวมทั้งมีความพยายามและความตั้งใจตามควรใน
การศึกษาขอ้มูลนั้น ดงันั้นแมข้อ้มูลจะมีความซบัซอ้น แต่ถา้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ กิจการตอ้งยงัคง
เสนอขอ้มูลดงักล่าว เช่น กิจการไม่สามารถอา้งไดว้า่ไม่ไดแ้สดงรายการที่มีความซบัซอ้นที่ตอ้งเปิดเผย
ตามที่มาตรฐานรายงานทางการเงินก าหนด เพราะเขา้ใจว่าขอ้มูลดงักล่าวซับซอ้นเกินไป กิจการตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลที่จ  าเป็น เน่ืองจากขอ้มูลที่น าเสนอจะเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจแก่ผูใ้ช้
รายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ระบุว่า ลักษณะเชิงคุณภาพเสริมตอ้งมีการ
น ามาใชใ้หม้ากที่สุดเท่าที่เป็นไปได ้แต่อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริมแต่ละลกัษณะหรือรวม
หลายลกัษณะไม่สามารถท าใหข้อ้มูลมีประโยชน์ หากขอ้มูลนั้นไม่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจหรือไม่
เป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรม  

 

ข้อจ ากดัด้านต้นทุนต่อรายงานทางการเงนิทีม่ปีระโยชน์ 

  การจดัหาข้อมูลไม่ว่าข้อมูลใดๆล้วนมีตน้ทุน ข้อมูลทางการเงินก็เช่นกัน ต้นทุนจึงเป็น
ขอ้จ ากดัเสมอของขอ้มูลที่สามารถแสดงในรายงานทางการเงิน ดงันั้นประเด็นส าคญั คือ ตน้ทุนตอ้ง
คุม้กับประโยชน์ของการรายงานข้อมูล ซ่ึงต้นทุนและประโยชน์ที่ต ้องน ามาพิจารณานั้นมีหลาย
ประเภท กิจการมกัจะใช้ความพยายามในการรวบรวมขอ้มูล การประมวลผล การพิสูจน์ การยนืยนั 
และเผยแพร่ขอ้มูลทางการเงิน แต่สุดทา้ยตน้ทุนในการจดัท ารายงานดงักล่าวนั้น ผูใ้ชจ้ะเป็นผูรั้บภาระ
ในรูปของผลตอบแทนที่ลดลง ดงันั้นในการจดัท ารายงานทางการเงินที่น าเสนอนั้นควรค านึงถึงตน้ทุน
ดว้ย นอกจากน้ีผูใ้ชข้อ้มูลยงัมีตน้ทุนเพิ่มในการวิเคราะห์และแปลความหมายขอ้มูลที่แสดงไวด้ว้ย 
และหากไม่มีการแสดงขอ้มูลที่จ  าเป็น ผูใ้ชก้็จะมีตน้ทุนเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้ได้รับขอ้มูลที่ตอ้งการจาก
แหล่งอ่ืนหรือประมาณขอ้มูลนั้นขึ้นเอง 
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บทสรุป 

การบญัชีมีประวตัิมายาวนานประมาณ 5,000 ปี โดยยคุที่การบญัชีเร่ิมเป็นที่รู้จกัคือยคุระบบ
บญัชีคู่ ผูท้ี่มีบทบาทในยคุน้ีคือ ลูกา ปาชิโอลี ชาวอิตาลี ไดเ้ขียนหนังสือช่ือ “Summa de Arithmetica 
Geometria Proportioniet  Proportionalita และได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งวิชาการบัญชี ส าหรับ
ประเทศไทยการบญัชีเร่ิมเขา้มามีบทบาทตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 และมีวิวฒันาการต่อเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบนั โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์เป็นสถาบนัที่มีบทบาทส าคญักบัการบญัชีของ
ไทยในปัจจุบนั รวมทั้งไดใ้ห้ความหมายของการบญัชีไวว้่า การบญัชี คือ ศิลปะของการเก็บรวมรวม 
บนัทึก จ  าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีก็
คือ การใหข้อ้มูลทางการเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผูท้ี่สนใจในกิจกรรมของกิจการ 

โดยภาพรวมความส าคญัของการบญัชี ก็คือ เป็นขอ้มูลทางการเงินของกิจการที่สามารถใช้
ประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผลผลิตที่ส าคญัของการบญัชี คือ งบการเงิน ซ่ึงจะท าใหท้ราบ
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆ ประเภทของการบญัชี มี 2 ประเภท คือบญัชี
การเงินและบญัชีเพื่อการจดัการส าหรับประเภทธุรกิจมีทั้งหมด 3 ประเภท คือ ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจ
ซ้ือขายสินคา้ และธุรกิจผลิตสินคา้ ส่วนรูปแบบของธุรกิจมีทั้งหมด 7 ประเภท ไดแ้ก่ กิจการเจา้ของคน
เดียว หา้งหุน้ส่วน บริษทัจ ากดั สหกรณ์ รัฐวสิาหกิจ นิติบุคคลต่างประเทศ และกิจการร่วมคา้  

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินถูกก าหนดขึ้นเพือ่เป็นแนวคิดที่ใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การจดัท าและน าเสนองบการเงินบุคคลภายนอก โดยผูใ้ชร้ายงานทางการเงินจะมีผูใ้ชห้ลกั คือ ผูล้งทุน 
ผูใ้ห้กู ้ยมื หรือเจา้หน้ีอ่ืน ส่วนผูใ้ชก้ลุ่มอ่ืน เช่น หน่วยงานก ากบัดูแล สาธารณชน การจดัท ารายงาน
ทางการเงินจะอยู่ภายใตข้้อสมมติการด าเนินงานต่อเน่ือง โดยลักษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงินที่มีประโยชน์จะประกอบดว้ย ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน 2 ประการ คือ ความเก่ียวขอ้งกบัการ
ตัดสินใจ และความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม  และมีลักษณะเชิงคุณภาพเสริม 4 ประการ คือ 
ความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ความสามารถพสูิจน์ยนืยนัได ้ความทนัเวลา และความสามารถเขา้ใจ
ได ้โดยมีตน้ทุนเป็นขอ้จ ากดัของการรายงานทางเงินที่มีประโยชน์ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

ข้อ 1. จงบอกถึงประวตัิความเป็นมาและววิฒันาการของการบญัชีมาพอสงัเขป 

ข้อ 2. จงอธิบายความหมายของการบญัชี 

ข้อ 3. จงอธิบายความส าคญัของการบญัชี และบอกถึงประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชีมาอยา่งนอ้ย             
3 ขอ้ 

ข้อ 4. จงระบุขอ้แตกต่างระหวา่งการบญัชีการเงิน และการบญัชีเพือ่การจดัการ 

ข้อ 5. ธุรกิจมีก่ีประเภทอะไรบา้งจงอธิบายพร้อมทั้งยกตวัอยา่งธุรกิจแต่ละประเภท 

ข้อ 6. รูปแบบของธุรกิจมีก่ีประเภทอะไรบา้ง พร้อมทั้งอธิบายลกัษณะของแต่ละประเภทมาพอสงัเขป 

ข้อ 7. จงเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของรูปแบบธุรกิจกิจการเจา้ของธุรกิจ หา้งหุน้ส่วน และบริษทัจ ากดั 

ข้อ 8. วตัถุประสงคข์องกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินคืออะไร 

ข้อ 9. จงระบุผูใ้ชร้ายงานทางการเงินและความตอ้งการใชข้อ้มูลของผูใ้ชร้ายงานทางการเงินแต่ละฝ่าย 

ข้อ 10. ขอ้สมมติทางการบญัชีคืออะไร พร้อมทั้งอธิบาย 

ข้อ 11. ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินที่มีประโยชน์มีอะไรบา้ง จงแสดงออกมาในรูปแบบ
ของแผนภาพ พร้อมทั้งอธิบายคุณลกัษณะของแต่ละลกัษณะ 

ข้อ 12. เพราะเหตุใดตน้ทุนจึงเป็นขอ้จ ากดัต่อการรายงานทางการเงินที่มีประโยชน์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

งบการเงนิ 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

1. วตัถุประสงคข์องงบการเงิน 

2. องคป์ระกอบของงบการเงิน 

3. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

4. งบก าไรขาดทุน 

5. งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

7. บทสรุป 

8. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

9. เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผูเ้รียนสามารถบอกถึงวตัถุประสงคข์องงบการเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายองคป์ระกอบของงบการเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. ผูเ้รียนสามารถทราบลกัษณะของงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งบอกถึงองคป์ระกอบของงบ
แสดงฐานะการเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. ผูเ้รียนสามารถทราบลกัษณะของงบก าไรขาดทุน รวมทั้งบอกถึงองค์ประกอบของงบก าไร
ขาดทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. ผูเ้รียนสามารถทราบลกัษณะของงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ  
6. ผูเ้รียนสามารถทราบลกัษณะของงบกระแสเงินสด รวมทั้งบอกถึงองคป์ระกอบของงบกระแส

เงินสดได ้

7. ผูเ้รียนสามารถบอกรายละเอียดที่ควรอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินได ้

8. ผูเ้รียนสามารถอภิปรายและตอบค าถามในบทเรียนได ้
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วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. แนะน าเน้ือหารายวชิาในบท น าเสนอเน้ือหาเขา้สู่บทเรียน 

2. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้เอกสารและโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

3. ยกตวัอยา่งและวเิคราะห์สถานการณ์ร่วมกนัในชั้นเรียน 

4. มอบหมายใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบท พร้อมแจง้ก าหนดการส่งงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ส่ือประกอบการสอนทางคอมพวิเตอร์ โปรแกรม Power Point 

3. หนงัสือ ต  ารา และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

4. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

การวดัและประเมนิผล 

1. การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา 

2. สงัเกตความสนใจในชั้นเรียนขณะบรรยาย 

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. การถามและตอบค าถามในชั้นเรียน 

5. ส่งแบบฝึกหดัตามก าหนดเวลา และท าแบบฝึกหดัถูกตอ้งร้อยละ 80



บทที่ 2 

งบการเงนิ  

 

งบการเงินเป็นรายงานทางการเงินที่เสนอขอ้มูลอยา่งมีแบบแผน โดยจะให้ขอ้มูลเก่ียวกับ
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ งบการเงินเป็นผลผลิตของกระบวนการ
บญัชีการเงินทั้งหมด กระบวนการดังกล่าวด าเนินไปภายในขอบเขตหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) ซ่ึงก าหนดว่าขอ้มูลใดควรบนัทึกไวใ้นบญัชีใด 
ควรบนัทึกเม่ือใด ควรวดัค่าของขอ้มูลเท่าใด และควรเปิดเผยข้อมูลอย่างไร ทั้งน้ีการน าเสนองบ
การเงินฉบบัสมบูรณ์  ควรน าเสนออยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

 

วตัถุประสงค์ของงบการเงนิ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ระบุวา่ งบการเงิน
เป็นการน าเสนอฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการอยา่งมีแบบแผน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินกลุ่มต่างๆ นอกจากน้ีงบการเงนิยงัแสดง
ถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้ดูแลทรัพยากรของกิจการ ทั้งน้ีเพื่อที่จะ
บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว งบการเงินควรใหข้อ้มูลทุกขอ้ดงัต่อไปน้ีเก่ียวกบักิจการ 

1. สินทรัพย ์

2. หน้ีสิน 

3. ส่วนของเจา้ของ 

4. รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รวมถึงผลก าไรและขาดทุน 

5. เงินทุนที่ไดรั้บจากผูเ้ป็นเจา้ของและการจดัสรรส่วนทุนให้ผูเ้ป็นเจา้ของในฐานะที่เป็น
เจา้ของ 

6. กระแสเงินสด 

โดยส่วนใหญ่การเสนองบการเงินต่อผูใ้ชง้บการเงินมักเสนอโดยมีรายงานผูส้อบบญัชีดว้ย 
เพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงินเกิดความเช่ือมัน่ในการน าขอ้มูลในงบการเงินไปใช้ในการพิจารณาตดัสินใจ 
ผูส้อบบัญชีจะท าการตรวจสอบงบการเงิน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูส้อบบัญชีสามารถแสดง
ความเห็นต่องบการเงินวา่งบการเงินนั้นไดจ้ดัท าในส่วนสาระส าคญัเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหรือไม่ ในการแสดงความคิดเห็นของผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีตอ้งมีหลกัฐานการสอบ
บญัชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อสามารถสรุปความเห็นของผูส้อบบัญชีได้อย่างสมเหตุสมผล 
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ความเห็นของผูส้อบบญัชีที่ให้ความเช่ือมัน่งบการเงินท าให้งบการเงินมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น แต่ไม่
ถึงขั้นเป็นขอ้ยติุ เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เช่น การใชว้ธีิการทดสอบ ขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ เป็นตน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ไดก้  าหนดว่างบ
การเงินฉบบัสมบูรณ์ ประกอบดว้ย 

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวด 

2. งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด 

3. งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับงวด 

4. งบกระแสเงินสดส าหรับงวด 

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั ขอ้มูลที่ให้
ค  าอธิบายอ่ืน 

6. ขอ้มูลเปรียบเทียบของงวดก่อนตามที่ก  าหนดในขอ้มูลเปรียบเทียบขั้นต ่า 

7. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัตน้งวดของงวดก่อน เม่ือกิจการไดน้ านโยบายการบญัชีใหม่
มาถือปฏิบตัิยอ้นหลัง หรือการปรับยอ้นหลังรายการในงบการเงิน หรือเม่ือกิจการมีการจดัประเภท
รายการใหม่ในงบการเงิน 

ทั้งน้ีกิจการอาจใชช่ื้ออ่ืนส าหรับงบการเงินนอกเหนือจากที่ก  าหนดขา้งตน้ เช่น กิจการอาจจะ
ใชช่ื้อ “งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ” แทน “งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน” 

 

องค์ประกอบของงบการเงนิ 

 กรอบแนวคิดการส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ระบุวา่ งบการเงินแสดงถึง
ผลกระทบทางการเงินของรายการและเหตุการณ์อ่ืนโดยการจดัประเภทรายการ และเหตุการณ์อ่ืนตาม
ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจ ประเภทของรายการดงักล่าวเรียกวา่องคป์ระกอบของงบการเงิน องคป์ระกอบซ่ึง
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัฐานะการเงิน ไดแ้ก่ สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ องคป์ระกอบ
ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการวดัผลการด าเนินงาน ได้แก่ รายได้และค่าใชจ่้าย โดยค านิยามของทั้ง 5 
องคป์ระกอบ มีดงัน้ี 

1. สินทรัพย์ (Asset)  หมายถึง  ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ  ทรัพยากร
ดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  ซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากร
นั้นในอนาคต 

 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย ์หมายถึง ศกัยภาพของสินทรัพยใ์นการ
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแก่กิจการทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยกิจการจะ
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยใ์นลักษณะต่างๆ เช่น น าสินทรัพยไ์ปช าระ
หน้ีสิน น าสินทรัพยม์าใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการ น าสินทรัพยม์าใชง้านในกิจการ เป็นตน้ 
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2. หนี้สิน (Liability)  หมายถึง  ภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกิจการ  ซ่ึงเป็นผลของเหตุการณ์
ในอดีต  ซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ 

     ภาระผูกพนัในปัจจุบนั หมายถึง หน้าที่หรือความรับผิดชอบที่ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 
ภาระผูกพนัอาจเกิดจากการด าเนินงานตามปกติของกิจการตามประเพณีการคา้ ภาระผูกพนัอาจมีผล
บงัคบัตามกฎหมายเน่ืองจากเป็นสญัญาผูกมดัหรือเป็นขอ้บงัคบัตามกฎหมาย ภาระผูกพนัในปัจจุบนั
อาจหมดไป โดยการจ่ายเงินสด การโอนสินทรัพยอ่ื์น การให้บริการ การเปล่ียนภาระผูกพนัเดิมเป็น
ภาระผกูพนัใหม่ 

3. ส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity)  หมายถึง  ส่วนไดเ้สียคงเหลือในสินทรัพยข์องกิจการ
หลงัจากหกัหน้ีสินทั้งส้ินออกแลว้ 

4. รายได้ (Revenue) หมายถึง การเพิม่ขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชี
ในรูปกระแสเขา้ หรือการเพิม่ค่าของสินทรัพย ์หรือการลดลงของหน้ีสิน อนัส่งผลใหส่้วนของเจา้ของ
เพิม่ขึ้น ทั้งน้ีไม่รวมถึงเงินทุนที่ไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ  

5. ค่าใช้จ่าย (Expense) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชี
ในรูปกระแสออก หรือการลดค่าของสินทรัพย ์หรือการเพิ่มขึ้นของหน้ีสิน อันส่งผลให้ส่วนของ
เจา้ของลดลง ทั้งน้ีไม่รวมถึงการแบ่งปันใหก้บัผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) เป็นรายงานที่แสดงขอ้มูลเก่ียวกบั
ฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง รายการในงบแสดงฐานะการเงินจึงเป็นรายการที่เก่ียวขอ้ง
โดยตรงกับการวดัฐานะการเงินของกิจการและโครงสร้างทางการเงินของกิจการ ซ่ึงประกอบด้วย 
สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ (วฒันา ศิวะเก้ือ ดุษฎี สงวนชาติ และนนัทพร พทิยะ, 2556: 17) 

1. สินทรัพย์ (Asset) แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 1.1 สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) หมายถึง เงินสด  หรือสินทรัพยอ่ื์นๆ ที่คาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์ หรือตั้งใจจะขาย หรือใช ้ภายใน 12 เดือน นับจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หรือ
ภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติ (Operating Cycle) แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน 
โดยทัว่ไปรายการสินทรัพยห์มุนเวียนจะเรียงล าดับตามสภาพคล่อง กล่าวคือ รายการใดมีสภาพ
ใกลเ้คียงกบัเงินสด หรือสามารถเปล่ียนสภาพเป็นเงินสดไดเ้ร็วจะแสดงไวก่้อน สินทรัพยห์มุนเวียน
โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 
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1.1.1 เงินสด (Cash on Hand and at Banks) หมายถึง เงินสดในมือหรือเงินฝากธนาคาร
ที่ตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

1.1.2 เงินลงทุนชั่วคราว (Short-term Investments) หมายถึง หลักทรัพย์ในความ
ตอ้งการของตลาด เป็นหลกัทรัพยท์ี่กิจการซ้ือมาเพือ่หาดอกผลจากเงินทุนนั้น และกิจการจะขายไดเ้ม่ือ
ตอ้งการใชเ้งินสด 

1.1.3 ลูกหน้ีการคา้ (Accounts Receivable) หมายถึง จ  านวนเงินที่ลูกคา้คา้งช าระค่า
สินคา้หรือค่าบริการที่กิจการไดข้ายไปหรือใหบ้ริการตามการด าเนินงานปกติของกิจการ 

1.1.4 ตั๋วเ งินรับ (Notes Receivable) หมายถึง สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดย
ปราศจากเง่ือนไขที่บุคคลอ่ืนรับจะช าระเงินจ านวนหน่ึงใหแ้ก่กิจการภายในเวลาที่ก  าหนด 

1.1.5 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น (Short-term Loans) หมายถึง เงินที่กิจการใหผู้อ่ื้นกูย้มื โดย
มีขอ้ตกลงที่จะเรียกช าระคืนไดภ้ายใน 12 เดือน นบัจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

1.1.6 สินคา้คงเหลือ (Inventory) หมายถึง สินคา้ส าเร็จรูป สินคา้ระหว่างผลิต วตัถุดิบ 
และวสัดุหรือช้ินส่วนที่ใชใ้นการผลิตเพือ่ขายตามปกติของกิจการ 

1.1.7 วสัดุส้ินเปลือง (Supplies) หมายถึง วสัดุที่ใชใ้นส านักงานหรือร้านคา้ ซ่ึงจะใช้
หมดไปในระยะเวลาสั้น และเม่ือใชห้มดไปจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน เช่น เคร่ืองเขียน 
แบบพมิพต่์างๆ เป็นตน้ 

1.1.8 รายไดค้า้งรับ (Accrued Revenue) หมายถึง รายไดอ่ื้นๆ ของกิจการที่เกิดขึ้นแลว้ 
แต่กิจการยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน ในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กิจการตอ้งบนัทึกรายไดค้า้งรับที่
เกิดขึ้นน้ี เช่น รายไดค้่าเช่าคา้งรับ ดอกเบี้ยคา้งรับ เป็นตน้ 

1.1.9 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) หมายถึง ค่าใชจ่้ายที่กิจการจ่ายไปก่อน
ส าหรับสินทรัพยห์รือบริการที่กิจการจะได้รับประโยชน์ในอนาคตอันสั้ น มักจะเกิดขึ้ นในการ
ด าเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ เป็นตน้ 

1.2 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (Non Current Assets) หมายถึง สินทรัพยท์ี่มีตวัตน สินทรัพย์
ไม่มีตวัตน สินทรัพยท์างการเงิน และสินทรัพยด์ าเนินงานที่มีระยะยาว ซ่ึงกิจการมีวตัถุประสงคท์ี่จะ
ถือไวใ้นระยะยาวเกินกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และ เน่ืองจากการมีสินทรัพย์
เหล่าน้ีไวใ้นกิจการ อาจเกิดจากวตัถุประสงคท์ี่แตกต่างกนั สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนสามารถแบ่งประเภท
ยอ่ย ไดด้งัน้ี 

1.2.1 เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investments) หมายถึง การลงทุนซ้ือหุน้ทุนหรือ
หลกัทรัพยป์ระเภทหน้ีหรือพนัธบตัรของกิจการอ่ืน โดยกิจการตอ้งการลงทุนในเวลาที่นานเกินกว่า 1 
ปี โดยมิไดมี้วตัถุประสงคจ์ะจ าหน่ายไปในระยะเวลาอนัใกล ้ตวัอยา่งเช่น เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึง
เป็นการลงทุนโดยการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคท์ี่ควบคุมบริษทันั้นในระยะยาว 
ที่ดินที่กิจการซ้ือไวเ้พือ่ประโยชน์ในการขายในอนาคต เป็นตน้ 
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1.2.2 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว (Long-term Loans) หมายถึง เงินที่กิจการให้ผูอ่ื้นกูย้มื โดย
มีขอ้ตกลงที่จะช าระเรียกคืนไดใ้นระยะเวลานานกวา่ 1 ปี 

1.2.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (Property Plant and Equipment) หมายถึง สินทรัพย์
ถาวรที่มีตวัตน (Tangible Fixed Assets) ซ่ึงกิจการมีไวเ้พื่อใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน การผลิต
สินคา้ การจ าหน่ายสินคา้ การให้บริการ การบริหารงานรวมถึงเป็นสินทรัพยท์ี่มีไวเ้พื่อใช้ในการ
บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมสินทรัพยด์งักล่าวดว้ย สินทรัพยป์ระเภทน้ีเป็นส่ิงที่กิจการไดม้าหรือสร้างขึ้น
เอง โดยตั้งใจว่าจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยน์ั้นต่อเน่ืองตลอดไป ไม่ตั้งใจจะขายในการด าเนินงาน
ตามปกติ 

1.2.3.1 ที่ดิน (Land) หมายถึง ที่ดินที่กิจการใช้ประโยชน์จากการด าเนินงาน
เป็นที่ตั้งส านกังาน โรงงาน คลงัเก็บสินคา้ และส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ของกิจการ เป็นตน้ 

1.2.3.2 อาคาร (Building) หมายถึง ส่ิงก่อสร้าง อาคารส านักงาน โรงงาน ที่ใช้
ในการด าเนินงาน 

1.2.3.3 อุปกรณ์ (Equipment) หมายถึง เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้สินทรัพยถ์าวรที่ใช้
ประดบัร้านหรือตกแต่งส านักงาน ซ่ึงอาจแยกเป็น อุปกรณ์ส านักงาน (Office Equipment) อุปกรณ์
ร้านคา้ (Store Equipment) อุปกรณ์ในการขนส่ง (Delivery Equipment) เคร่ืองจกัร (Machines) พาหนะ 
(Vehicles) 

1.2.4 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพยท์ี่ไม่มีรูปร่างหรือ
ตวัตน แต่กิจการมีอยูแ่ละวดัมูลค่าเป็นเงินไดโ้ดยมีหลกัฐานชดัเจนและสินทรัพยน้ี์จะให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคต ตวัอยา่งเช่น 

1.2.4.1 ลิขสิทธ์ิ (Copyrights) หมายถึง สิทธิตามกฎหมาย ที่รัฐมอบใหแ้ก่ผูท้  า
วรรณกรรมหรือศิลปกรรม รวมทั้งสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนดว้ย 

1.2.4.2 สิทธิบัตร (Patents) หมายถึง สิทธิตามกฎหมายที่รัฐให้แก่บุคคลที่
ประดิษฐค์ิดคน้ส่ิงหน่ึงส่ิงใดขึ้นใหม่อนันบัไดว้า่มีประโยชน์ 

1.2.4.3 สัมปทาน (Franchises) หมายถึง สิทธิที่รัฐหรือบริษทัใดให้แก่บุคคล
หรือกิจการเพือ่ประกอบกิจการเฉพาะอยา่ง หรือเป็นตวัแทนขายผลิตภณัฑห์รือบริการในพื้นที่ใดพื้นที่
หน่ึง 

1.2.4.4 เคร่ืองหมายการคา้ (Trademarks) หมายถึง เคร่ืองหมายหรือตราช่ือที่
กิจการใชก้บัสินคา้ของตนเพือ่ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไดง่้ายตามประสงคข์องลูกคา้ 

  1.2.5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (Other Non Current Assets) หมายถึง รายการที่เขา้
นิยามสินทรัพยต์ามมาตรฐานการบญัชีแต่มิไดเ้ป็นสินทรัพยห์มุนเวียน และไม่สามารถจดัประเภทเป็น
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เงินลงทุนระยะยาว เงินให้กู ้ยืมระยะยะยาว ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ให้จัด
ประเภทรายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

2. หนี้สิน (Liability) แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

    2.1 หน้ีสินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง หน้ีสินซ่ึงมีระยะเวลาการช าระคืน
ภายใน 1 ปี หรือภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของกิจการ หน้ีสินหมุนเวียนจะช าระ
ดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียน หรือด้วยการก่อหน้ีระยะสั้นอ่ืนขึ้นแทน ทั้งน้ีรวมถึงส่วนของภาระผูกพนั
ระยะยาวที่คาดว่าจะตอ้งช าระภายใน 1 ปี นับจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการที่จดัเป็น
หน้ีสินหมุนเวยีน ไดแ้ก่ 

  2.1.1 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร (Bank Overdrafts and Loans from 

Banks) หมายถึง เงินที่กิจการเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินที่กิจการกูย้มืจากธนาคาร ไม่ว่าดว้ยวิธีใด 
เงินกูย้มืที่มีก  าหนดช าระหน้ีที่แน่นอนให้จดัประเภทหมุนเวียนและระยะยาวที่ก  าหนดช าระหน้ี แมว้่า
เจา้หน้ีจะมีสิทธิทวงถามใหช้ าระหน้ีก่อนก าหนดไดก้็ตาม 

2.1.2 เจา้หน้ีการคา้ (Accounts Payable) หมายถึง จ  านวนเงินที่คา้งช าระค่าสินคา้หรือ
ค่าบริการที่กิจการมีต่อบุคคลอ่ืนตามการด าเนินงานปกติของกิจการ 

2.1.3 ตั๋วเงินจ่าย (Notes Payable) หมายถึง สัญญาที่ เ ป็นลายลักษณ์อักษร โดย
ปราศจากเง่ือนไขที่กิจการไดรั้บรองให้ไวต่้อบุคคลอ่ืนว่ากิจการจะช าระเงินจ านวนหน่ึงให้แก่บุคคล
นั้นภายในเวลาที่ก  าหนด ซ่ึงอาจเป็นตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

2.1.4 รายไดรั้บล่วงหนา้ (Unearned Revenue) หมายถึง หน้ีสินที่เกิดจากกิจการรับเงิน
ไวล่้วงหน้าส าหรับค่าสินคา้หรือบริการที่ยงัมิไดใ้ห้ลูกคา้ จึงเกิดเป็นพนัธะที่กิจการจะตอ้งส่งมอบ
สินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ต่อไป 

2.1.5 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expense)  หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ กิจการได้รับ
ประโยชน์แลว้ แต่กิจการยงัไม่ไดช้ าระเงินในวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี เช่น ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 
ค่าเช่าคา้งจ่าย ค่าแรงคา้งจ่าย ดอกเบี้ยคา้งจ่าย เป็นตน้  

2.1.6 เงินปันผลคา้งจ่าย (Accrued Dividends) หมายถึง เงินปันผลที่กิจการประกาศ
จ่ายแลว้ แต่กิจการยงัมิไดจ่้ายเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

2.1.7 หน้ีสินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (Current Portion of Long-term 

Debt) หมายถึง จ  านวนของหน้ีระยะยาวบางรายที่สัญญาระบุให้ช าระเงินเป็นช่วงเวลา ถ้าจ  านวนใด
จะตอ้งช าระภายใน 1 ปี ใหแ้สดงเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเฉพาะจ านวนนั้น 

2.1.8 เงินกูย้มืระยะสั้น (Short-term Debt) หมายถึง จ  านวนเงินที่กิจการกูย้มืจากผูอ่ื้น 
และก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
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2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวียน (Non-current Liabilities) หมายถึง หน้ีสินที่มีระยะเวลาการช าระ
เงินนานเกินกว่า 1 ปี หรือเกินกว่ารอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของกิจการ หน้ีสินไม่
หมุนเวียนอาจเกิดจากการกูย้ืมเงินมาใช้ในกิจการเพื่อซ้ือสินทรัพยท์ี่มีราคาสูง การแสดงหน้ีสินไม่
หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน จะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัภาระผกูพนัและขอ้ตกลงต่าง ๆ เช่น อตัรา
ดอกเบี้ย วนัครบก าหนดช าระ ลกัษณะของภาระผกูพนั ตวัอยา่งหน้ีสินไม่หมุนเวยีน ไดแ้ก่ 

2.2.1 เงินกูย้มืระยะยาว (Long-term Debt) หมายถึง การกูเ้งินจากธนาคารหรือสถาบนั
การเงินโดยมีสญัญาการช าระเงินนานกว่า 1 ปี การกูย้มืระยะยาวน้ีอาจมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัหรือไม่มี
ก็ได ้ในกรณีที่มีการน าสินทรัพยบ์างอยา่งของกิจการจ านองเพือ่เป็นหลกัประกนัแก่ผูใ้หกู้ ้ถา้กิจการไม่
จ่ายเงินตามก าหนด ผูใ้ห้กู ้มีสิทธิบังคับเอาสินทรัพยท์ี่จ  านองไปขายเอาเงินมาช าระหน้ี หรือยึด
สินทรัพยท์ี่จ  านองได ้

2.2.2 หุ้นกู ้(Bonds Payable) หมายถึง การจดัหาเงินทุนอยา่งหน่ึงของกิจการ โดยการ
แบ่งจ านวนเงินที่ตอ้งการกูอ้อกเป็นหุ้น ราคาแต่ละหุ้นเท่ากนั ราคาหุน้แต่ละหุ้นกิจการเป็นผูก้  าหนด
ขึ้นเอง การออกหุ้นกูจ้ะตอ้งก าหนดอัตราดอกเบี้ ย ก าหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ ย ก าหนดเวลา
แน่นอนในการไถ่ถอนหุ้นคืน ซ่ึงจะนานกว่า 1 ปี หุ้นกูจ้ะจ าหน่ายให้แก่บุคคลที่สนใจจะลงทุน โดย
อาจจ าหน่ายในราคาสูงกวา่หรือต ่ากว่าราคาที่ก  าหนดไวใ้นใบหุน้ (Par Value) ก็ได ้ในระหว่างที่หุ้นกู้
ยงัไม่ครบก าหนดไถ่ถอน ผูถื้อหุน้กูมี้ฐานะเป็นเจา้หน้ีของกิจการ และกิจการจะตอ้งจ่ายอดอกเบี้ยให้
ตามที่ก  าหนดไว ้

2.2.3 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (Other Non Current Liabilities) หมายถึง หน้ีสินไม่
หมุนเวยีนของกิจการที่ไม่สามารถจดัแสดงเป็นเงินกูย้มืระยะยาวหรือหุน้กูไ้ด ้

3. ส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity) สามารถแยกอธิบายตามลกัษณะของรูปแบบธุรกิจของ
กิจการไดด้งัน้ี 

     3.1 กิจการเจา้ของคนเดียว (Sole Proprietorship) ส่วนของเจา้ของประกอบดว้ย ผลรวมของ
เงินที่เจา้ของน ามาลงทุนกับผลก าไรที่เกิดขึ้น และหักด้วยส่วนที่เจา้ของถอนทุนและผลขาดทุนที่
เกิดขึ้น การแสดงส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงไดด้งัน้ี 

 

 

  

 

      
    

 

 

ส่วนของเจา้ของ (Owner’s Equity) 
ทุน - นายทองเอก        xxx 

หกั ถอนใชส่้วนตวั  xxx 

    xxx 

บวก ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ  xxx 

รวมส่วนของเจา้ของ  xxx 
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3.2 ห้างหุ้นส่วน (Partnership) กรณีที่กิจการเป็นห้างหุ้นส่วน ส่วนของเจา้ของ เรียกว่า 
ส่วนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน ซ่ึงแสดงส่วนทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วนของแต่ละคนและก าไรขาดทุนส่วนที่ยงั
ไม่ไดแ้บ่งสรร ส าหรับส่วนทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วนแต่ละคนนั้นประกอบดว้ยเงินทุนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน
แต่ละคนที่จดทะเบียนและน ามาลงทุนไว ้ถา้มีการเพิม่ทุนก็น ามารวมไวเ้ช่นกนั ในการด าเนินของหา้ง
ซ่ึงอาจได้รับค่าตอบแทน เช่น เงินเดือนของหุ้นส่วน ค่าเบี้ยประชุม เป็นตน้ ซ่ึงถา้ผูเ้ป็นหุ้นส่วนยงั
ไม่ไดน้ ามาเบิก ห้างหุ้นส่วนจะน ารายการเหล่าน้ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเดินสะพดั (หรือบญัชีกระแสทุน) 
ของผูเ้ป็นหุน้ส่วนแต่ละคน การแสดงส่วนของผูเ้ป็นหุน้ส่วนในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 บริษัทจ ากัด (Company Limited) กรณีที่ กิจการเป็นบริษัทจ ากัด ส่วนของเจ้าของ 
เรียกวา่ ส่วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ย ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และก าไรสะสม การแสดง
ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  (Partners’ Equity) 
ทุน - นายทองหยบิ                    xxx 

ทุน - นายทองหยอด         xxx xxx 

เดินสะพดั-นายทองหยบิ          xxx 

เดินสะพดั-นายทองหยอด             xxx       xxx 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมที่ยงัไม่ไดแ้บ่ง xxx 

รวมส่วนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน                         xxx 

    

ส่วนของผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Equity) 
ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน     xxx 

ทุนที่ออกและช าระแลว้    xxx 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้     xxx 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

จดัสรรแลว้ 

ส ารองตามกฎหมาย xxx 

ส ารองอ่ืน  xxx xxx 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร    xxx xxx 

 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้   xxx 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้      xxx 
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เน่ืองจากบริษทัจ ากดัมีขนาดใหญ่และมีโครงสร้างที่ซบัซ้อนกว่ากิจการเจา้ของคนเดียว และ
หา้งหุน้ส่วน ในส่วนของผูถื้อหุน้จึงขออธิบายเพิม่เติม ดงัน้ี 

3.3.1 ทุนเรือนหุน้ (Share Capital) ใหแ้สดงขอ้มูล ดงัน้ี 

3.3.1.1 ทุนจดทะเบียน (Registered Share Capital) หมายถึง ทุนที่บริษัทจด
ทะเบียนตามกฎหมาย เป็นการแสดงรายละเอียด ชนิดของหุน้ เช่น หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ จ  านวนหุ้น 
มูลค่าหุน้ที่จดทะเบียนแต่ละชนิด รายการน้ีจึงเป็นการใหร้ายละเอียดเท่านั้น แต่ไม่ไดแ้สดงถึงฐานะที่มี
อยูจ่ริงของบริษทั เพราะบริษทัอาจจะออกขายหุน้และเรียกช าระไม่ครบตามที่จดทะเบียนไวก้็ได ้

3.3.1.2 ทุนที่ออกและช าระแลว้ (Issued and Paid up Share Capital) หมายถึง หุ้น
และมูลค่าหุ้นที่บริษทัน าออกจ าหน่ายและเรียกให้ช าระมูลค่าหุน้ส่วน ซ่ึงแบ่งเป็นมูลค่าหุ้นละเท่ากนั 
โดยงบแสดงฐานะการเงินจะแสดงหุ้นแต่ละชนิดและสิทธิพิเศษใดที่มีของหุ้นบุริมสิทธิไวด้ว้ย เช่น 
สิทธิในการแปลงสภาพหุน้จากหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั เป็นตน้ 

3.3.2 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ (Share Premium) หมายถึง เงินค่าหุน้ที่กิจการขายหุ้นไดสู้งกว่า
มูลค่าที่ตราไว ้ทั้งของหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ 

3.3.3 ก าไรสะสม (Retained Earnings) หมายถึง ก าไรที่ยงัไม่แบ่งปันและยงัสะสมไวใ้น
กิจการ บางคร้ังถา้กิจการมีขาดทุนสะสม (Deficit) ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้ีจะเป็นค่าติดลบ การแสดง
ก าไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงินแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

3.3.3.1 จดัสรรแลว้ (Appropriated)  ประกอบดว้ย  
    1) ส ารองตามกฎหมาย (Legal Reserve) หมายถึง เงินส ารองที่จดัสรรไว้

จากก าไรสุทธิก่อนจ่ายเงินปันผลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

     2) ส ารองอ่ืน (Other Reserve) หมายถึง เงินส ารองที่กนัไวจ้ากก าไรสุทธิ
เพือ่การใดๆ ตามมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ การเสนอขอ้มูลใหแ้ยกแสดงเป็นแต่ละประเภท เช่น ส ารองเพื่อ
รักษาระดบัเงินปันผล ส ารองเพือ่การขยายกิจการ ส ารองเพือ่ส่งใชหุ้น้กู ้เป็นตน้ 

3.3.3.2 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (Unappropriated) หมายถึง ก าไรสะสมและก าไรสุทธิ
ของระยะเวลาบญัชีปัจจุบนัซ่ึงคงเหลือหลงัจากไดมี้การจดัสรร ส าหรับก าไรสะสมส่วนน้ีอาจมียอด
คงเหลือเป็นขาดทุนสะสมก็ได ้

 3.3.4 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนผู ้ถือหุ้น (Other Component of Equity) หมายถึง 
ผลกระทบของการน านโยบายบญัชีมาปรับปรุงยอ้นหลงั หรือแกไ้ขงบการเงินยอ้นหลงัอนัเน่ืองจาก
ขอ้ผดิพลาด 
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งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุน (Income Statement) เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงผลการด าเนินงานของ
กิจการส าหรับงวดเวลาหน่ึง ซ่ึงส่วนที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการวดัผลด าเนินงาน ได้แก่ รายได ้และ
ค่าใชจ่้าย โดยงบก าไรขาดทุนจะสรุปให้เห็นว่า เม่ือเปรียบเทียบรายไดก้บัค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลา
บญัชีนั้นแลว้กิจการมีผลก าไรหรือขาดทุนสุทธิ รายการที่ปรากฏในงบก าไรขาดทุน แยกเป็น 1) รายได ้
2) ค่าใชจ่้าย 3) ก าไรสุทธิ และ 4) ขาดทุนสุทธิ  

1. รายได้ (Revenues) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

1.1 รายไดโ้ดยตรง (Direct Revenue) หมายถึง รายไดท้ี่เกิดขึ้นเน่ืองจากการด าเนินการคา้
โดยปกติของกิจการ หรืออาจเรียกว่ารายไดห้ลกัก็ได ้เช่น ถา้เป็นกิจการขายสินคา้ รายไดโ้ดยตรง คือ 
รายไดจ้ากการขาย (Sales) ซ่ึงเป็นรายไดท้ี่เกิดจากการส่งมอบสินคา้ ถา้เป็นกิจการให้บริการ รายได้
โดยตรง คือ รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ถา้เป็นกิจการธนาคาร รายไดโ้ดยตรง คือ รายไดด้อกเบี้ยรับ  

1.2 รายไดอ่ื้น (Other Revenue) หมายถึง รายไดท้ี่มิไดเ้กิดขึ้นเน่ืองจากการด าเนินการคา้
โดยปกติของกิจการ เช่น ถ้าเป็นกิจการซ้ือขายสินคา้ รายได้อ่ืนอาจหมายถึง รายได้จากการให้เช่า
สินทรัพยถ์าวร ดอกเบี้ ยรับจากเงินให้กูห้รือเงินฝากธนาคาร เงินปันผลรับจากการลงทุนในหุ้นของ
กิจการอ่ืน เป็นตน้ 

2. ค่าใช้จ่าย (Expenses) แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆไดด้งัน้ี 

2.1 ตน้ทุนขาย (Cost of sales) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้หรือบริการที่ขาย ตน้ทุนขายน้ี
รวมราคาซ้ือ ตน้ทุนการผลิตสินคา้และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ที่จ  าเป็นตอ้งใชเ้พือ่ใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพพร้อมที่
จะขายได ้ถา้เป็นกิจการใหบ้ริการใหบ้ริการ เรียกวา่ ตน้ทุนการใหบ้ริการ 

2.2 ค่าใชจ่้ายการขายและบริหาร (Selling and Administrative Expenses) หรืออาจเรียกว่า 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (Operating Expenses) 

  2.2.1 ค่าใชจ่้ายการขาย (Selling Expense) หมายถึง ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นอนัเน่ืองมาจาก
การขายสินคา้ของกิจการ เช่น ค่าโฆษณา เงินเดือนพนักงานขาย ค่านายหน้า ค่าขนส่งออกหรือค่า
ขนส่งเม่ือขาย เป็นตน้ 

  2.2.2 ค่าใช้จ่ายการบริหาร (Administrative Expense) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทัว่ไปที่
เกิดขึ้นในการบริหารกิจการเป็นส่วนรวม เช่น เงินเดือนพนกังาน ค่าเช่าอาคารส านกังาน ค่าเส่ือมราคา
อุปกรณ์ส านกังาน ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า เป็นตน้ 

  2.2.3 ดอกเบี้ ยจ่าย (Interest Expense) หมายถึง ดอกเบี้ ย หรือค่าตอบแทนที่คิดให้
เน่ืองจากการใชป้ระโยชน์จากเงินหรือเงินทุน  
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  2.2.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืน (Other Expense) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ มิได้เกิดขึ้ นตามการ
ด าเนินการคา้โดยปกติของกิจการ แต่เกิดขึ้นจากกิจกรรมอ่ืนของกิจการ ซ่ึงอาจจะไม่ไดเ้กิดขึ้นทุกงวด
บญัชี เช่น ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร ขาดทุนจากราคาตลาดของหลกัทรัพยล์ดลง เป็นตน้ 

  2.2.5 ภาษีเงินได ้(Income Tax) หมายถึง ภาษีเงินไดนิ้ติบุคลตามประมวลรัษฎากร 
ในกรณีที่กิจการด าเนินงานในรูปนิติบุคคล เช่น หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั เป็นตน้ 

 3. ก าไรสุทธิ (Net Profit or Net Income) หมายถึง ผลต่างระหวา่งรายไดท้ั้งหมดและ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกิจการ ในกรณีที่รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย ก าไรแสดงถึงการเพิม่ขึ้นในสินทรัพย์
สุทธิของกิจการในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง ก าไรท าใหส่้วนทุนของกิจการเพิม่ขึ้น 

 4. ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) หมายถึง ผลต่างระหวา่งรายไดท้ั้งหมดและค่าใชจ่้ายทั้งหมดของ
กิจการ  ในกรณีที่รายไดต้  ่ากวา่ค่าใชจ่้าย ขาดทุนแสดงถึงการลดลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการใน
ระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง  ขาดทุนท าให้ส่วนทุนของกิจการลดลง 

 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  (Statement of changes in Equity) เป็นรายงาน
ทางการเงินที่จดัท  าขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของในรอบระยะเวลา
บญัชีตามปกติ การเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นในส่วนของเจ้าของ เกิดจากการออกหุ้นสามัญหรือหุ้น
บุริมสิทธิเพิ่มเติม กิจการมีก าไรเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบญัชี เป็นตน้ ส่วนการเปล่ียนแปลงลดลงใน
ส่วนของเจา้ของตามปกติ มกัเกิดจากการจ่ายเงินปันผล การซ้ือหุน้ทุนกลบัคืน กิจการมีผลขาดทุนใน
รอบระยะเวลาบญัชี เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีรายการอ่ืนๆที่มีผลกระทบต่อรายการส่วนของเจา้ของ     
เช่น รายได้ ค่าใชจ่้าย และรายการก าไรขาดทุนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินไดก้ าหนดไว ้ผล
สะสมการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด เป็นตน้ (ธารี หิรัญรัศมี และคณะ, 
2558: 27) 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statement) เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน 
โดยจะอธิบายหรือขยายขอ้มูลเพิ่มเติมในงบการเงินเพื่อให้ขอ้มูลในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจแก่ผูใ้ช้
งบการเงินได้ดีขึ้น ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเกณฑก์าร
จดัท างบการเงินและนโยบายการบญัชีเฉพาะที่กิจการใช ้ดงัน้ี 
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1. กิจการตอ้งเปิดเผยทุกเร่ืองต่อไปน้ีในหวัขอ้สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั  
1.1 เกณฑก์ารวดัมูลค่าที่ใชจ้ดัท างบการเงิน 

1.2 นโยบายการบญัชีอ่ืนๆที่กิจการเลือกใชซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจไดใ้นงบการเงิน
ของกิจการ 

2. กิจการตอ้งเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัหรือในส่วนอ่ืนของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เก่ียวกบัการใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงแตกต่างไปจากประมาณการที่เก่ียวขอ้ง 
ที่ผูบ้ริหารจดัท าขึ้ นตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกิจการไปถือปฏิบัติ และมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินของรายการที่รับรู้ในงบการเงิน 

3. นอกจากน้ี กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที่ช่วยให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินวตัถุประสงค ์
นโยบาย และกระบวนการจดัการส่วนทุนของกิจการ 

 

ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งการแสดงรายการต่างๆ ในงบการเงินของบริษทั ขนมไทย จ ากดั ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x2 และ 25x1  
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ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัท ก้าวไกล จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 และ 25x1 

                                         หน่วย : บาท 

                   หมายเหตุ 25x2            25x1 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด        xxx  xxx 

เงินฝากธนาคาร       xxx  xxx 

ลูกหน้ีการคา้       xxx  xxx 

สินคา้คงเหลือ       xxx  xxx 

วสัดุส้ินเปลือง       xxx  xxx 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน      xxx  xxx 

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน     xxx  xxx 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 เงินลงทุนระยะยาว      xxx  xxx 

 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว      xxx  xxx 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์      xxx  xxx 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน      xxx  xxx 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน     xxx  xxx 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน    xxx  xxx 

รวมสินทรัพย์        xxx  xxx 
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บริษัท ก้าวไกล จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 และ 25x1 

               หน่วย : บาท 

                   หมายเหตุ 25x2            25x1 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคาร    xxx  xxx 

 เจา้หน้ีการคา้       xxx  xxx 

 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน      xxx  xxx 

  รวมหน้ีสินหมุนเวยีน     xxx  xxx 

หนี้สินไม่หมุนเวยีน 

 เงินกูย้มืระยะยาว       xxx  xxx 

 หุน้กู ้        xxx  xxx 

 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน      xxx  xxx 

   รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน     xxx  xxx 

  รวมหน้ีสิน      xxx  xxx 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน      xxx  xxx 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแลว้    xxx  xxx 

 ส่วนเกินมูลค่าหุน้      xxx  xxx 

 ก าไรสะสม 

  จดัสรรแลว้ 

   ส ารองตามกฎหมาย    xxx  xxx 

   ส ารองอ่ืน     xxx  xxx 

         xxx  xxx 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร      xxx  xxx

         xxx  xxx 

 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้    xxx  xxx 

  รวมส่วนของผูถื้อหุน้     xxx  xxx 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ      xxx  xxx 
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ตัวอย่างงบก าไรขาดทนุ 

งบก าไรขาดทุนแสดงแบบข้ันเดียว 

บริษัท ก้าวไกล จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 และ 25x1 

                                          หน่วย : บาท 

                     หมายเหตุ 25x2            25x1 

รายได้  

 รายไดจ้ากการขาย/รายไดจ้ากการใหบ้ริการ   xxx  xxx 

 รายไดอ่ื้น       xxx  xxx 

 รวมรายได ้       xxx  xxx 

ค่าใช้จ่าย      

ตน้ทุนขาย/ตน้ทุนการใหบ้ริการ     xxx  xxx 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร    xxx  xxx 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน       xxx  xxx 

รวมค่าใชจ่้าย       xxx  xxx 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้   xxx  xxx 

ตน้ทุนทางการเงิน                   (xxx)             (xxx) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                   (xxx)             (xxx) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี      xxx  xxx 
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งบก าไรขาดทุนแสดงแบบหลายข้ัน 

บริษัท ก้าวไกล จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 และ 25x1 

                            หน่วย : บาท 

                      หมายเหตุ 25x2            25x1 

รายไดจ้ากการขาย/รายไดจ้ากการใหบ้ริการ    xxx  xxx 

หัก ตน้ทุนขาย/ตน้ทุนการใหบ้ริการ     xxx  xxx 

ก าไรขั้นตน้        xxx  xxx 

หัก ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร     xxx  xxx 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน     xxx  xxx 

รายไดอ่ื้น        xxx  xxx 

         xxx  xxx 

หัก ค่าใชจ่้ายอ่ืน        xxx  xxx 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้   xxx  xxx 

หัก ตน้ทุนทางการเงิน       xxx  xxx 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้      xxx  xxx 

หัก ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       xxx  xxx 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี      xxx  xxx 
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ตัวอย่างงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัท ก้าวไกล จ ากัด 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.25x2 และ พ.ศ.25x1 

 หน่วย : บาท 

 ทุนเรือน
หุ้นทีอ่อก
และช าระ

แล้ว 

ส่วนเกนิ
มูลค่า
หุ้น

สามญั 

ทุน
ส ารอง
ตาม

กฎหมาย 

ก าไร
สะสม

ยงัไม่ได้
จัดสรร 

รวมส่วน
ของผู้ถือ

หุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 25x2      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x2 xxx xxx xxx xxx xxx 

รายการกบัผูถื้อหุ้นท่ีบนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถื้อหุ้น      

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผูถื้อหุ้น      

    เงินปันผล - - - xxx xxx 

รวมรายการกบัผูถื้อหุ้นท่ีบนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของ 

ผูถื้อหุ้น 

 

- 

 

- 

 

- 

 

xxx 

 

xxx 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับปี      

    ก  าไรสุทธิ - - - xxx xxx 

    ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - - xxx xxx 

รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี - - - xxx xxx 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x2 xxx xxx xxx xxx xxx 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 25x1      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25x1 xxx xxx xxx  xxx xxx 

รายการกบัผูถื้อหุ้นท่ีบนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของผูถื้อหุ้น      

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผูถื้อหุ้น      

    เงินปันผล - - -  xxx xxx 

รวมรายการกบัผูถื้อหุ้นท่ีบนัทึกโดยตรงเขา้ส่วนของ 

ผูถื้อหุ้น 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 xxx 

 

xxx 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จส าหรับปี      

    ก  าไรสุทธิ - - -  xxx xxx 

    ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - - -  xxx xxx 

รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี - - -  xxx xxx 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 25x1 xxx xxx xxx  xxx xxx 
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บทสรุป 

งบการเงินเป็นรายงานทางการเงิน ซ่ึงเป็นผลผลิตของกระบวนการบญัชีการเงินทั้ งหมด
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ  งบ
กระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยทัว่ไปไม่ว่ากิจการขนาดเล็กหรือใหญ่ตอ้งจดัท า
อยา่งนอ้ย 2 งบ คือ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี โดยจะแสดงวา่กิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเป็นเท่าใด 

 งบก าไรขาดทุน เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการ ส าหรับงวดเวลา
หน่ึง เพือ่สรุปให้เห็นวา่เม่ือเปรียบเทียบรายไดก้บัค่าใชจ่้ายของงวดเวลานั้นแลว้ กิจการมีผลก าไรหรือ
ขาดทุนสุทธิเท่าใด 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

ข้อ 1. งบการเงินคืออะไร จงอธิบาย 

ข้อ 2. จงบอกถึงวตัถุประสงคข์องงบการเงิน 

ข้อ 3. องค์ประกอบของงบการเงินประกอบด้วยอะไรบา้ง พร้อมทั้งอธิบายความหมายของแต่ละ
องคป์ระกอบ 

ข้อ 4. งบแสดงฐานะการเงินคืออะไร พร้อมทั้งบอกถึงองคป์ระกอบของงบแสดงฐานะการเงิน 

ข้อ 5. งบก าไรขาดทุนคืออะไร พร้อมทั้งบอกถึงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุน 

ข้อ 6. จงอธิบายลกัษณะของงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

ข้อ 7. หมายเหตุประกอบงบการเงินคืออะไร และมีขอ้มูลอะไรบา้งที่ตอ้งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 

ข้อ 8. จงระบุค  าศพัทภ์าษาองักฤษของค าศพัทท์างบญัชีต่อไปน้ี 

1) ลูกหน้ีการคา้   .................................................................................... 
2) งบแสดงฐานะการเงิน .................................................................................... 
3) รายได ้   .................................................................................... 
4) สินคา้คงเหลือ  .................................................................................... 
5) ตน้ทุนขาย   .................................................................................... 
6) สินทรัพย ์   .................................................................................... 
7) ค่าใชจ่้ายในการบริหาร .................................................................................... 
8) หน้ีสิน   ……………………………………………………… 

9) งบก าไรขาดทุน  .................................................................................... 
10) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ .................................................................................... 
11) ส่วนของเจา้ของ  .................................................................................... 
12) ก าไรสุทธิ   .................................................................................... 
13) ค่าใชจ่้าย   .................................................................................... 
14) วสัดุส้ินเปลือง  .................................................................................... 
15) เจา้หน้ีการคา้  .................................................................................... 
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ข้อ 9. จงพจิารณาว่ารายการต่อไปน้ีรายการใดจดัเป็น สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้หรือ
ค่าใชจ่้าย โดยใหท้  าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่พจิารณาวา่ถูกตอ้ง 

รายการ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ
เจ้าของ 

รายได้ ค่าใช้จ่าย 

เจา้หน้ีการคา้      

เงินสด      

รายไดจ้ากการขาย      

ทุน-นายใหญ่      

อาคาร      

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว      

ถอนใชส่้วนตวั      

รายไดรั้บล่วงหนา้      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ      

เดินสะพดั – นางนอ้ย      

ลูกหน้ีการคา้      

ตน้ทุนขาย      

ตัว๋เงินจ่าย      

รายไดค้า้งรับ      

อุปกรณ์ส านกังาน      

ก าไรสะสม      

เงินเดือนพนกังาน      

ตัว๋เงินรับ      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย      

ค่าเช่าอาคาร      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้      

สินคา้คงเหลือ      

หุน้กู ้      

ค่านายหนา้      

ลิขสิทธ์ิ      

ค่าสาธารณูปโภค      
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ข้อ 10. ร้านขนมหวานบิวต้ี มียอดคงเหลือของบญัชีต่างๆ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 ดงัต่อไปน้ี 

เงินสด      58,000 

ลูกหน้ีการคา้     23,000 

อุปกรณ์เสริมสวย-สุทธิ   157,000 

อุปกรณ์ตกแต่งร้าน-สุทธิ   212,000 

เจา้หน้ีการคา้     87,000 

เงินกูธ้นาคาร    120,000 

ทุน-นางหวาน    150,000 

ถอนใชส่้วนตวั        5,000 

รายไดค้่าบริการเสริมสวย   227,500 

ค่าเช่าร้าน      87,000 

เงินเดือนพนกังาน     25,000 

ค่าสาธารณูปโภค      8,000 

ดอกเบี้ยจ่าย       9,500    

 ค าส่ัง  1. ให้จัดท างบก าไรขาดทุน (แสดงแบบชั้นเดียว) ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวนัที่             
31 ธนัวาคม 25x1 

  2. ใหจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

ข้อ 11. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อยูดี่มีสุข เร่ิมเปิดกิจการเม่ือวนัที่ 1 มกราคม 25x1 มียอดคงเหลือของบญัชี
ต่างๆ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x3 ดงัต่อไปน้ี 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร              238,000 

ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ     84,600 

ตัว๋เงินรับ      30,000 

ที่ดิน     800,000 

อาคาร-สุทธิ    620,000 

อุปกรณ์-สุทธิ    327,800 

เงินเบิกเกินบญัชี    145,000 

เจา้หน้ีการคา้    297,000 
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เงินกูธ้นาคาร    470,000 

ทุน-นายอยูดี่    500,000 

เดินสะพดั-นายอยูดี่                                       73,200 

ทุน-นายมีสุข    300,000 

เดินสะพดั-นายมีสุข     62,300 

ก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดแ้บ่ง                           252,900 

รายไดจ้ากการบริการ   912,700 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ   321,800 

เงินเดือนพนกังาน   158,000 

ค่าพาหนะ      42,300 

ค่าสาธารณูปโภค     26,000 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด     31,200 

ดอกเบี้ยจ่าย      24,300  

ค าส่ัง  1. ใหจ้ดัท างบก าไรขาดทุน (แสดงแบบชั้นเดียว และแสดงแบบหลายชั้น) ส าหรับงวด 
1 ปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x3 

  2. ใหจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x3 
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ข้อ 12. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โชคดี  มียอดคงเหลือของบญัชีต่างๆ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x2 ดงัต่อไปน้ี 

ตน้ทุนขาย    549,200 

รายไดจ้ากการขาย   842,600    

เงินเดือนพนกังาน   105,000 

ค่าไฟฟ้า        21,800  

ค่าน ้ า         8,000 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด       4,500 

ดอกเบี้ยจ่าย      25,000 

   ค าส่ัง  ใหจ้ดัท างบก าไรขาดทุน (แสดงแบบหลายชั้น) ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x2 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

กระบวนการทางการบัญชี 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

1. วงจรบญัชี 

2. สมการบญัชี 

3. การวเิคราะห์รายการคา้ 

4. หลกัการบญัชีคู ่

5. ผงับญัชี 

6. สมุดบญัชีขั้นตน้หรือสมุดรายวนั 

7. การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

8. สมุดบญัชีขั้นปลายหรือสมุดบญัชีแยกประเภท 

9. การผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 

10. งบทดลอง 

11. บทสรุป 

12. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

13. เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผูเ้รียนสามารถทราบถึงวงจรบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายสมการบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมายของรายการคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. ผูเ้รียนสามารถวเิคราะห์รายการคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. ผูเ้รียนสามารถอธิบายการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. ผูเ้รียนสามารถก าหนดผงับญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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7. ผูเ้รียนสามารถบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป และผ่านรายการไปยงัสมุดบญัชีแยก
ประเภททัว่ไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

8. ผูเ้รียนสามารถหายอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทและจดัท างบทดลองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. แนะน าเน้ือหารายวชิาในบท น าเสนอเน้ือหาเขา้สู่บทเรียน 

2. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้เอกสารและโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

3. ยกตวัอยา่งและวเิคราะห์สถานการณ์ร่วมกนัในชั้นเรียน 

4. มอบหมายใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบท พร้อมแจง้ก าหนดการส่งงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ส่ือประกอบการสอนทางคอมพวิเตอร์ โปรแกรม Power Point 

3. หนงัสือ ต  ารา และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

4. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

การวดัและประเมนิผล 

1. การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา 

2. สงัเกตความสนใจในชั้นเรียนขณะบรรยาย 

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. การถามและตอบค าถามในชั้นเรียน 

5. ส่งแบบฝึกหดัตามก าหนดเวลา และท าแบบฝึกหดัถูกตอ้งร้อยละ 80



บทที่ 3 

กระบวนการบันทึกบัญชี 

 

การประกอบธุรกิจทุกประเภทไม่วา่จะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ยอ่มมีรายการหรือเหตุการณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจเป็นจ านวนมาก เช่น การซ้ือสินคา้ไวเ้พือ่ขาย การให้บริการหรือขาย
สินคา้ใหก้บัลูกคา้ การจ่ายเงินเดือนให้พนกังาน เป็นตน้ รายการที่เป็นรายการทางการบญัชี ตอ้งมีการ
น ามาบนัทึกบญัชี ในบทน้ีจะอธิบายเก่ียวกับกระบวนการบนัทึกบญัชีตั้งแต่การวิเคราะห์รายการคา้ 
จนถึงขั้นตอนการจดัท างบทดลอง ทั้งน้ีขั้นตอนรายการปรับปรุงจนถึงขั้นตอนการปิดบญัชีและโอน
ยอดคงเหลือจะอธิบายในบทต่อไป 

 

วงจรบัญชี 

วงจรบัญชี (Accounting Cycle) หมายถึง ขั้นตอนการบนัทึกบญัชีที่เกิดขึ้นเหมือนๆกนัในแต่
ละงวดบญัชี (พชัราณี อุดมวฒิุก าจร, 2555: 84) 

วงจรบญัชี ประกอบไปดว้ย 

1. การวิเคราะห์รายการค้า (Transaction Analysis) เป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่ส าคญั
มากของวงจรบญัชี คือ การวิเคราะห์รายการคา้ที่เกิดขึ้นในกิจการ วา่รายการคา้ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของอยา่งไร 

2. การบันทึกรายการลงในสมุดบัญชี ข้ันต้น (สมุดรายวันทั่ วไป  หรือสมุดรายวัน
เฉพาะ) (Journalizing Original Entries) เม่ือท าการวิเคราะห์รายการคา้ไดแ้ลว้ ว่ารายการคา้ที่เกิดขึ้น
นั้นท าใหสิ้นทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเปล่ียนแปลงอยา่งไร หลงัจากนั้นจึงน าผลการวเิคราะห์
รายการคา้มาบนัทึกลงในสมุดบญัชีขั้นตน้ตามหลกัการบญัชีคู่ 

3. การผ่านรายการจากสมุดบัญชีข้ันต้นไปยังสมุดบัญชีข้ันปลาย (สมุดบัญชีแยกประเภท
ทั่วไปและแยกประเภทย่อย) (Posting) เป็นการน ารายการคา้ที่บนัทึกไวใ้นสมุดบญัชีขั้นตน้ (สมุด
รายวนั)ไปบนัทึกไวใ้นบญัชีแยกประเภทที่เก่ียวขอ้ง ตามรายการคา้ที่บนัทึกไวใ้นสมุดบญัชีขั้นตน้ 

4. การจัดท างบทดลอง (Preparing Trial Balance) เป็นการจดัท างบเพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้ง
ของการบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัและผา่นรายการไปสมุดแยกประเภทตามระบบบญัชีคู่ โดยหายอด
คงเหลือในบญัชีต่างๆ จากสมุดบญัชีแยกประเภท ซ่ึงจ านวนเงินรวมทางดา้นเดบิตและเครดิตในงบ
ทดลองจะตอ้งเท่ากนัเสมอ 
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5. การปรับปรุงรายการในวันส้ินงวด (Adjusting Entries) เม่ือถึงวนัส้ินงวดบญัชีของกิจการ 
หากมีรายการคา้ใดที่ไดบ้นัทึกและผา่นรายการแลว้ยงัไม่ถูกตอ้ง หรือมีรายการใดที่เกิดขึ้นในงวดบญัชี
น้ีแต่กิจการยงัไม่ได้บนัทึก กิจการจะตอ้งท าการปรับปรุงรายการ โดยบนัทึกรายการปรับปรุงลงใน
สมุดรายวนัเหมือนรายการคา้ที่เกิดขึ้นใหม่แลว้ผา่นรายการปรับปรุงไปยงัสมุดบญัชีแยกประเภท 

6. การจัดท ากระดาษท าการ (Preparing Working Paper or Work Sheet) เป็นแบบฟอร์ม
หรือกระดาษร่างที่กิจการจดัท าขึ้น   เพื่อเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้การจดัท างบการเงินเป็นไปอย่าง
สะดวก   รวดเร็ว    และไม่ผดิพลาด โดยกระดาษท าการจะมีหลายประเภท เช่น กระดาษท าการ 6 ช่อง 
กระดาษท าการ 8 ช่อง หรือ กระดาษท าการ 10 ช่อง เป็นตน้ 

7. การจัดท างบการเงิน (Preparing Financial Statement) หลังจากปรับปรุงบญัชีให้ถูกตอ้ง
แลว้ ก็จะตอ้งน ายอดคงเหลือที่ถูกตอ้งของบญัชีต่าง ๆ มาจดัท างบการเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ งบก าไรขาดทุน 
และงบแสดงฐานะการเงิน 

8. การปิดบัญชี (Closing Entries) เป็นขั้นตอนหลังจากที่ปรับปรุงรายการ และจัดท างบ
การเงินเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็จะตอ้งท าการปิดบญัชีต่าง ๆ ในสมุดรายวนั และผ่านรายการไปยงัสมุด
บญัชีแยกประเภทที่เก่ียวขอ้ง ส าหรับบญัชีที่ไม่ไดปิ้ด จะท าการยกยอดคงเหลือของบญัชีนั้นไปในงวด
บญัชีใหม่ต่อไป 

 

ภาพที่ 3.1 วงจรบญัชี 

วนัเร่ิมงวด
บญัชี

1.วิเคราะห์
รายการคา้

2.บนัทึก
รายการในสมุด
บญัชีขั้นตน้

3.ผา่นรายการ
ไปยงัสมุดบญัชี

ขั้นปลาย

4.งบ
ทดลอง

5.รายการ
ปรับปรุง

6.กระดาษ
ท าการ

7.งบการเงิน

8.ปิดบญัชี
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สมการบัญชี 

สมการบัญชี (Accounting Equation)  แสดงถึงจ านวนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดที่อยูใ่น
ความควบคุมของกิจการ และสิทธิทั้งหมดที่มีในทรัพยากรเหล่านั้น โดยสมการบญัชี เป็นสมการที่
แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ ดงัน้ี 

 

 

 

 

ดา้นซ้ายมือของสมการคือ สินทรัพย ์หมายถึง ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ณ วนัที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนดา้นขวามือของสมการ คือหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ หมายถึง สิทธิ
เรียกร้องต่อสินทรัพยข์องกิจการ ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน้ีสินเป็นสิทธิเรียกร้องของ
บุคคลภายนอก (Outside Parties) ที่เรียกวา่ เจา้หน้ี ส าหรับส่วนของเจา้ของเป็นสิทธิเรียกร้องของบุคคล
ภายใน (Inside Parties) ที่เรียกว่า เจา้ของ (นิพนัธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2554:       

2-13) 

 นอกจากน้ีในงบก าไรขาดทุนจะแสดงรายการของรายได ้และค่าใชจ่้าย โดยหากรายได้
มากกวา่คา่ใชจ่้ายผลต่างจะเป็นก าไร และหากรายไดน้อ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายผลต่างจะเป็นขาดทุน 
ความสมัพนัธด์งักล่าวอาจน ามาเขียนสมการแสดงผลการด าเนินงานของกิจการ ไดด้งัน้ี 

 

 

 ความสัมพนัธ์ของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน จะมีความสัมพนัธ์กนัระหว่าง
ส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงิน กบัก าไร (ขาดทุน) ในงบก าไรขาดทุน  โดยส่วนของเจา้ของ
มีที่มาจากการที่เจา้ของลงทุนบวกกับการด าเนินงานของกิจการแล้วมีก าไร ดังนั้ นจึงอาจแสดง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ในรูปแบบของสมการ ไดด้งัน้ี 

 

 

 

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ     =    สิทธิในทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ 

                      สินทรัพย ์     =    หน้ีสิน   +   ส่วนของเจา้ของ 

ก าไร (ขาดทุน)          =          รายได ้    -     ค่าใชจ่้าย 

สินทรัพย ์     =       หน้ีสิน      +     ส่วนของเจา้ของ 

สินทรัพย ์     =       หน้ีสิน      +      ทุน   +   ก าไร 

สินทรัพย ์     =       หน้ีสิน      +      ทุน   +   (รายได ้ -ค่าใชจ่้าย) 
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 จากสมการขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ส่วนของเจา้ของอาจเกิดการเปล่ียนแปลงไดจ้ากรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย โดยหากกิจการมีรายไดเ้พิ่มขึ้นหรือมีค่าใชจ่้ายลดลง จะท าให้ส่วนของเจา้ของเพิ่มขึ้น และ
หากกิจการมีรายไดล้ดลงหรือมีค่าใชจ่้ายเพิม่ขึ้นจะท าใหส่้วนของเจา้ของลดลง 

 

 

 

 

การวเิคราะห์รายการค้า 

 รายการค้า (Business Transaction) หมายถึง รายการที่กิจการน ามาบนัทึกบญัชีเพือ่เป็นขอ้มูล
ในการจดัท างบการเงิน ซ่ึงในทางบญัชีอาจเรียกวา่ รายการทางการบญัชี การพจิารณาวา่รายการใดของ
กิจการที่ถือว่าเป็นรายการทางการบญัชีได ้จะพิจารณา 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ ตอ้งเป็นรายการที่วดัค่า
เป็นหน่วยเงินตรา และตอ้งสามารถน ามาบนัทึกบญัชีได ้เหตุการณ์ที่สามารถบนัทึกบญัชีไดต้อ้งเป็น
เหตุการณ์ที่เม่ือเกิดขึ้นแลว้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของของ
กิจการ (วฒันา ศิวะเก้ือ ดุษฎี สงวนชาติ และนนัทพร พทิยะ, 2556: 34) 
 โดยปกติในการด าเนินธุรกิจย่อมมีรายการหรือเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เช่น การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขาย การซ้ือสินคา้เป็นเงินสด การรับสมคัรพนักงาน การซ้ือสินทรัพยม์าไวใ้ชใ้น
กิจการ การเพิ่มทุนของผูเ้ป็นเจา้ของ เป็นตน้ เหตุการณ์ดงักล่าวที่เกิดขึ้นบางรายการไม่สามารถน ามา
บนัทึกบญัชีได ้เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การรับสมคัรพนกังาน เน่ืองจากไม่ไดส่้งผลใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ จึงเป็นรายการที่ไม่ใช่รายการคา้ (Non – 

Business Transaction) ตวัอยา่งของรายการที่ถือเป็นรายการคา้ เช่น 

 น าเงินสดหรือสินทรัพยม์าลงทุน 

 ซ้ือสินคา้เป็นเงินสดหรือเงินเช่ือ 

 ขายสินคา้เป็นเงินสดหรือเงินเช่ือ 

 การรับหรือจ่ายช าระหน้ี 

 กูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน 

 ถอนเงินของกิจการไปใชส่้วนตวั 

 

 รายได ้     ------>   ก าไรสุทธิเพิม่ขึ้น  ------>  ส่วนของเจา้ของเพิม่ขึ้น 

 ค่าใชจ่้าย  ------>   ก าไรสุทธิลดลง    ------>  ส่วนของเจา้ของลดลง 
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การวเิคราะห์รายการคา้จะมีความสัมพนัธก์บัสมการบญัชี กล่าวคือ รายการคา้จะท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ ซ่ึงรวมถึงรายได ้และค่าใชจ่้าย แต่ไม่ว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งไร ผลที่มีต่อสมการบญัชี คือ ยอดรวมของสินทรัพยจ์ะเท่ากบัยอดรวมของหน้ีสิน
และส่วนของเจา้ของเสมอ ดงันั้นการวิเคราะห์รายการคา้จะพิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพิม่ขึ้นหรือลดลงในองคป์ระกอบใดของสมการบญัชีดว้ยจ านวนเงินเท่าใด  

ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งของการวเิคราะห์รายการคา้ที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของ
เจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย ในกรณีต่างๆ ดงัน้ี 

ตัวอย่างที่ 3.1 ร้านแสนสนุก เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว เจา้ของกิจการคือนายแสน ประกอบธุรกิจ
ให้บริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เร่ิมกิจการเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 25x1 รายการต่อไปน้ีเป็นรายการที่
เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 25x1 

รายการที่ 1 นายแสนน าเงินสดของตนเองมาลงทุนกิจการจ านวน 150,000 บาท 

รายการน้ีท าให้กิจการมีสินทรัพยเ์พิม่ขึ้น คือ เงินสดจ านวน 150,000 บาท แต่ไม่มีผลกระทบ
ต่อหน้ีสิน เน่ืองจากเป็นเงินสดของนายแสนเอง ไม่มีภาระผูกพนัต่อบุคคลภายนอกกิจการ ดังนั้น
สินทรัพยท์ี่เพิ่มขึ้น 150,000 บาท จึงเป็นสิทธิของเจา้ของเพียงฝ่ายเดียว ซ่ึงหมายถึง ส่วนของเจา้ของ
เพิม่ขึ้น คือ            ทุน-นายแสนจ านวน 150,000 บาทดว้ย 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นขา้งตน้ สามารถแสดงในรูปสมการบญัชีไดด้งัน้ี 

         สินทรัพย์ =                หนีสิ้น +             ส่วนของเจ้าของ 

                                เงินสด                   ทุน-นายแสน 

รายการท่ี 1           + 150,000 =                     +150,000 

 

รายการที่ 2 ซ้ือเคร่ืองมือการซ่อมจ านวน 40,000 บาทจากร้านแชมป์ ยงัไม่ไดช้ าระเงิน 

รายการน้ีท าให้กิจการมีสินทรัพยเ์พิ่มขึ้น คือ เคร่ืองมือการซ่อมจ านวน 40,000 บาท และ
เน่ืองจากกิจการยงัไม่ช าระเงิน กิจการจึงมีหน้ีสินเพิม่ขึ้น คือ เจา้หน้ีที่กิจการมีภาระผกูพนัตอ้งช าระเงิน
ในภายหลงัจ านวน 40,000 บาท รายการน้ีไม่มีผลกระทบต่อส่วนของเจา้ของ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นขา้งตน้ สามารถแสดงในรูปสมการบญัชีไดด้งัน้ี 
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          สินทรัพย์ =                หนีสิ้น +        ส่วนของเจ้าของ 

 เงินสด เคร่ืองมือการซ่อม  เจ้าหนีก้ารค้า  ทุน-นายแสน 

ยอดยกมา 150,000  =   150,000 

รายการท่ี 2  +40,000 = +40,000   

รวม  150,000  40,000   40,000   150,000 

 

รายการที่ 3 กิจการซ้ือวสัดุในการซ่อม ไดแ้ก่ กาว เทปกาว น็อต เป็นเงินสดจ านวน 6,000 บาท 

รายการน้ีท าให้กิจการมีสินทรัพยเ์พิ่มขึ้น คือ วสัดุส้ินเปลือง 6,000 บาท และในขณะเดียวกนั
รายการน้ีท าให้สินทรัพยล์ดลง คือ เงินสดจ านวน 6,000 บาท รายการน้ีไม่มีผลกระทบต่อหน้ีสินและ
ส่วนของเจา้ของ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นขา้งตน้ สามารถแสดงในรูปสมการบญัชีไดด้งัน้ี 

          สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

 
เงินสด 

วสัดุ
ส้ินเปลือง 

เคร่ืองมือ
การซ่อม 

 เจ้าหนีก้ารค้า 
 ทุน-นายแสน 

ยอดยกมา 150,000  40,000 = 40,000  150,000 

รายการท่ี 3  -6,000   +6,000  =    

รวม  144,000  6,000 40,000   40,000   150,000 

 

รายการที่ 4 กิจการไดรั้บรายไดจ้ากการบริการซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเป็นเงินสดจ านวน 30,000 
บาท 

รายการน้ีท าให้กิจการมีสินทรัพยเ์พิ่มขึ้น คือ เงินสดจ านวน 30,000 บาท และท าให้กิจการมี
รายไดเ้พิ่มขึ้น คือ รายไดจ้ากการซ่อม ซ่ึงรายไดน้ี้จะส่งผลให้ส่วนของเจา้ของเพิ่มขึ้นจ านวน 30,000 
บาท  

ผลกระทบที่เกิดขึ้นขา้งตน้ สามารถแสดงในรูปสมการบญัชีไดด้งัน้ี 

          สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

 
เงินสด 

วสัดุ
ส้ินเปลือง 

เคร่ืองมือ
การซ่อม 

 เจ้าหนีก้ารค้า 
 ทุน-นายแสน 

ยอดยกมา  144,000  6,000 40,000 =  40,000   150,000 

รายการท่ี 4  +30,000     =   +30,000 

รวม  174,000  6,000 40,000   40,000   180,000 
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 รายการที่ 5 กิจการได้ให้บริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้กับนายเก่งเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน
จ านวน 25,000 บาท แต่ยงัไม่ไดรั้บเงินจากลูกคา้ 

รายการน้ีกิจการได้ให้บริการแก่ลูกคา้เรียบร้อยแล้ว แสดงว่ากิจการมีรายได้เกิดขึ้ นแล้ว 
เช่นเดียวกบัรายการที่ 4 แต่เน่ืองจากยงัไม่ไดรั้บช าระเงินจากลูกคา้ รายการน้ีจึงท าใหกิ้จการมีสินทรัพย์
เพิม่ขึ้น คือ ลูกหน้ีการคา้จ านวน 25,000 บาท และท าใหกิ้จการมีรายไดเ้พิม่ขึ้น คือ รายไดจ้ากการซ่อม 
ซ่ึงรายไดน้ี้จะส่งผลใหส่้วนของเจา้ของเพิม่ขึ้นจ านวน 25,000 บาท  

ผลกระทบที่เกิดขึ้นขา้งตน้ สามารถแสดงในรูปสมการบญัชีไดด้งัน้ี 

          สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

 
เงินสด 

ลูกหนี้
การค้า 

วสัดุ
ส้ินเปลือง 

เคร่ืองมือ
การซ่อม 

 เจ้าหนีก้ารค้า 
 ทุน-นายแสน 

ยอดยกมา 174,000  6,000 40,000 =  40,000   180,000 

รายการท่ี 5  +25,000   =   +25,000 

รวม 174,000 25,000 6,000 40,000  40,000  205,000 

 

รายการที่ 6 กิจการไดจ่้ายเงินเดือนพนักงานจ านวน 8,500 บาท และค่าเช่าร้านจ านวน 7,000 
บาท รวมเป็นเงิน 15,500 บาท  

รายการน้ีท าให้กิจการมีสินทรัพยล์ดลง คือ เงินสดจ านวน 15,500 บาท และท าให้กิจการมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คือ เงินเดือนพนักงานจ านวน 8,500 บาท และค่าเช่าร้านจ านวน 7,000 บาท ซ่ึง
ค่าใชจ่้ายน้ีจะส่งผลใหส่้วนของเจา้ของลดลงจ านวน 15,500 บาท  

ผลกระทบที่เกิดขึ้นขา้งตน้ สามารถแสดงในรูปสมการบญัชีไดด้งัน้ี 

          สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

 
เงินสด 

ลูกหนี้
การค้า 

วสัดุ
ส้ินเปลือง 

เคร่ืองมือ
การซ่อม 

 เจ้าหนีก้ารค้า 
 ทุน-นายแสน 

ยอดยกมา 174,000 25,000 6,000 40,000 = 40,000  205,000 

รายการท่ี 6 -15,500    =   -15,500 

รวม 158,500 25,000 6,000 40,000  40,000  189,500 

 

 

 

 



-60- 

 

รายการที่ 7 กิจการไดช้ าระหน้ีค่าเคร่ืองมือการซ่อมให้กบัร้านแชมป์คร่ึงหน่ึง เป็นเงินจ านวน 
20,000 บาท 

รายการน้ีท าให้กิจการมีสินทรัพยล์ดลง คือ เงินสดจ านวน 20,000 บาท และท าให้กิจการมี
หน้ีสินลดลง คือ เจา้หน้ีการคา้จ านวน 20,000 บาท 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นขา้งตน้ สามารถแสดงในรูปสมการบญัชีไดด้งัน้ี 

          สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

 
เงินสด 

ลูกหนี้
การค้า 

วสัดุ
ส้ินเปลือง 

เคร่ืองมือ
การซ่อม 

 เจ้าหนีก้ารค้า 
 ทุน-นายแสน 

ยอดยกมา 158,500 25,000 6,000 40,000 = 40,000  189,500 

รายการท่ี 7 -20,000    =       -20,000   

รวม 138,500 25,000 6,000 40,000  20,000  189,500 

 

รายการที่ 8 กิจการได้รับเงินสดจากนายเก่งจ านวน 12,000 บาท เป็นการช าระหน้ีค่าซ่อม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าบางส่วนที่คา้งช าระในรายการที่ 5 

รายการน้ีท าให้กิจการมีสินทรัพยเ์พิ่มขึ้น คือ เงินสดจ านวน 12,000 บาท ในขณะเดียวกนัท า
ใหกิ้จการมีสินทรัพยล์ดลง คือ ลูกหน้ีการคา้จ านวน 12,000 บาท 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นขา้งตน้ สามารถแสดงในรูปสมการบญัชีไดด้งัน้ี 

 

          สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

 
เงินสด 

ลูกหนี้
การค้า 

วสัดุ
ส้ินเปลือง 

เคร่ืองมือ
การซ่อม 

 เจ้าหนีก้ารค้า 
 ทุน-นายแสน 

ยอดยกมา 138,500 25,000 6,000 40,000 = 20,000  189,500 

รายการท่ี 8 +12,000 -12,000   =    

รวม 150,500 13,000 6,000 40,000  20,000  189,500 
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รายการที่ 9 นายแสนไดน้ าเงินสดของกิจการไปใชส่้วนตวัจ านวน 3,000 บาท 

รายการน้ีท าให้กิจการมีสินทรัพยล์ดลง คือ เงินสดจ านวน 3,000 บาท ส าหรับการน าเงินสด
ของกิจการไปใชส่้วนตวัน้ีส่งผลใหส่้วนของเจา้ของลดลงจ านวน 3,000 บาท 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นขา้งตน้ สามารถแสดงในรูปสมการบญัชีไดด้งัน้ี 

          สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

 
เงินสด 

ลูกหนี้
การค้า 

วสัดุ
ส้ินเปลือง 

เคร่ืองมือ
การซ่อม 

 เจ้าหนีก้ารค้า 
 ทุน-นายแสน 

ยอดยกมา 150,500 13,000 6,000 40,000 = 20,000  189,500 

รายการท่ี 9 -3,000    =   -3,000 

รวม 147,500 13,000 6,000 40,000  20,000  186,500 

จากการวิเคราะห์รายการคา้ทั้ง 9 รายการแสดงให้เห็นว่า เม่ือมีรายการคา้เกิดขึ้นจะส่งผล
กระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ แต่สมการบญัชียงัคงแสดงสินทรัพยเ์ท่ากบัหน้ีสิน
บวกส่วนของเจา้ของ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นจะแสดงการวิเคราะห์รายการค้าทั้งหมดอย่าง
ต่อเน่ือง ดงัน้ี 

          สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

 
เงินสด 

ลูกหนี้
การค้า 

วสัดุ
ส้ินเปลือง 

เคร่ืองมือ
การซ่อม 

 เจ้าหนีก้ารค้า 
 ทุน-นายแสน 

รายการท่ี 1 +150,000    =   +150,000 

รายการท่ี 2    +40,000 = +40,000   

รายการท่ี 3 -6,000  +6,000  =    

รายการท่ี 4 +30,000    =   +30,000 

รายการท่ี 5  +25,000   =   +25,000 

รายการท่ี 6 -15,500    =   -15,500 

รายการท่ี 7 -20,000    =       -20,000   

รายการท่ี 8 +12,000 -12,000   =    

รายการท่ี 9 -3,000    =   -3,000 

รวม 147,500 13,000 6,000 40,000  20,000  186,500 

 

 

 

 

 



-62- 

 

หลกัการบัญชีคู่ 

 หลักการบัญชีคู่ (Double Entry Accounting) เป็นหลกัการบญัชีที่ใชใ้นการบนัทึกรายการซ่ึง
เป็นที่ยอมรับและใชก้นัทัว่ไป หลกัส าคญัของการบญัชีคู่ คือ เม่ือมีรายการคา้เกิดขึ้นทุกรายการ จะตอ้ง
น ามาบนัทึกไวใ้นบญัชีสองดา้น คือ ดา้นเดบิต และดา้นเครดิต ดว้ยจ านวนเงินที่เท่ากนัทั้งสองดา้น แต่
จ านวนบญัชีที่ใชบ้นัทึกไม่จ าเป็นตอ้งเท่ากนั กล่าวคือ อาจบนัทึกบญัชีด้านเดบิตเพียงบญัชีเดียว แต่
บนัทึกบญัชีดา้นเครดิตสองหรือสามบญัชีก็ได ้(สมจิตร จึงสงวนพรสุข, 2552: 3-11) 

หลงัจากที่ท  าการวิเคราะห์รายการคา้แลว้ ขั้นตอนต่อไป ก็คือ การน ารายการคา้ดังกล่าวมา
บนัทึกบญัชีตามหลักการบญัชีคู่ โดยตอ้งวิเคราะห์ว่ารายการคา้นั้นตอ้งเดบิตบญัชีใด เครดิตบญัชีใด 
ดงัน้ี 

1. ด้านเดบิต (Debit : Dr.) หมายถึง ดา้นซ้าย เป็นดา้นที่ใชใ้นการบนัทึกเก่ียวกบัการเพิ่มขึ้น
ของสินทรัพย ์การลดลงของหน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ ทั้งน้ีการลดลงของส่วนของเจา้ของรวมถึง
เม่ือเกิดค่าใชจ่้ายขึ้น 

2. ด้านเครดิต (Credit : Cr.) หมายถึง ดา้นขวา เป็นดา้นใชใ้นการบนัทึกเก่ียวกบัการลดลง
ของสินทรัพย ์การเพิม่ขึ้นของหน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ ทั้งน้ีการเพิม่ขึ้นของส่วนของเจา้ของรวมถึง
เม่ือเกิดรายไดข้ึ้น 

 

ภาพที่ 3.2 การบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู ่

  

หลกัการบญัชีคู่

บนัทึกบญัชีดา้นเดบิต (Dr.) บนัทึกบญัชีดา้นเครบิต (Cr.)

1. สินทรัพยเ์พิม่ขึ้น 

2. หน้ีสินลดลง 

3. ส่วนของเจา้ของลดลง 

1. สินทรัพยล์ดลง 

2. หน้ีสินเพิม่ขึ้น 

3. ส่วนของเจา้ของเพิม่ขึ้น 
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การบนัทึกบญัชีตามหลักการบญัชีคู่ สามารถสรุปการวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นและลดลงตาม
องคป์ระกอบของงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย 
ไดด้งัน้ี 

 

สินทรัพย์  หนี้สิน  ส่วนของเจ้าของ 

เดบิต (Dr.) 

เพิม่ (+) 

เครดิต (Cr.) 

ลด (-) 

เดบิต (Dr.) 

ลด (-) 

เครดิต (Cr.) 

เพิม่ (+) 

เดบิต (Dr.) 

ลด (-) 

เครดิต (Cr.) 

เพิม่ (+) 

 

รายได้  ค่าใช้จ่าย  

เดบิต (Dr.) 

ลด (-) 

เครดิต (Cr.) 

เพิม่ (+) 

เดบิต (Dr.) 

เพิม่ (+) 

เครดิต (Cr.) 

ลด (-) 

 

ภาพที่ 3.3 ความสมัพนัธก์ารเปล่ียนแปลงเพิม่ขึ้นหรือลดลงในสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 
รายได ้และค่าใชจ่้าย กบัการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่ 

 

ตัวอย่างที่ 3.2 จากตวัอยา่งที่ 3.1 รายการคา้ร้านแสนสนุกทั้ง 9 รายการ สามารถน ามาบนัทึกบญัชีตาม
หลกัการบญัชีคู่ ไดด้งัน้ี 

รายการที่ 1 นายแสนน าเงินสดของตนเองมาลงทุนกิจการจ านวน 150,000 บาท 

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย 

เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด 

เงินสด 

 

150,000 

   ทุน-นาย
แสน 

150,000 

     

 

 

 

 

 

 

การบันทกึบัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด 150,000 บาท ทุน-นายแสน 150,000 บาท 
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รายการที่ 2 ซ้ือเคร่ืองมือการซ่อมจ านวน 40,000 บาทจากร้านแชมป์ ยงัไม่ไดช้ าระเงิน 

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย 

เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด 

เคร่ืองมือ
การซ่อม  

40,000 

 เจา้หน้ี
การคา้ 
40,000 

       

 

 

 

 

รายการที่ 3 กิจการซ้ือวสัดุในการซ่อม ไดแ้ก่ กาว เทปกาว น็อต เป็นเงินสดจ านวน 6,000 บาท 

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย 

เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด 

วสัดุใน
การซ่อม 

6,000 

เงินสด 

 

6,000 

        

 

 

 

 

รายการที่ 4 กิจการได้รับรายได้จากการบริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นเงินสดจ านวน      
30,000 บาท 

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย 

เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด 

เงินสด 

 

30,000 

     รายได้
จากการ
ซ่อม 

30,000 

   

 

 

 

 

การบันทกึบัญชี 

เดบิต เครดิต 

เคร่ืองมือการซ่อม  40,000 บาท เจา้หน้ีการคา้ 40,000 บาท 

การบันทกึบัญชี 

เดบิต เครดิต 

วสัดุในการซ่อม 6,000 บาท เงินสด 6,000 บาท 

การบันทกึบัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด 30,000 บาท รายไดจ้ากการซ่อม 30,000 บาท 
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รายการที่ 5 กิจการได้ให้บริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้กับนายเก่งเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน
จ านวน 25,000 บาท แต่ยงัไม่ไดรั้บเงินจากลูกคา้ 

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย 

เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด 

ลูกหน้ี
การคา้ 
25,000 

     รายได้
จากการ
ซ่อม 

25,000 

   

 

 

 

 

 

รายการที่ 6 กิจการไดจ่้ายเงินเดือนพนักงานจ านวน 8,500 บาท และค่าเช่าร้านจ านวน 7,000 
บาท รวมเป็นเงิน 15,500 บาท 

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย 

เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด 

 เงินสด 

15,500 

      เงินเดือน 

8,500 

ค่าเช่า 
7,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบันทกึบัญชี 

เดบิต เครดิต 

ลูกหน้ีการคา้ 25,000 บาท รายไดจ้ากการซ่อม 25,000 บาท 

การบันทกึบัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินเดือน 8,500 บาท 

ค่าเช่า 7,000 บาท 

เงินสด  15,500 บาท 
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รายการที่ 7 กิจการไดช้ าระหน้ีค่าเคร่ืองมือการซ่อมให้กบัร้านแชมป์คร่ึงหน่ึง เป็นเงินจ านวน 
20,000 บาท 

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย 

เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด 

 เงินสด 

20,000 

 เจา้หน้ี
การคา้ 
20,000 

      

 

 

 

 

รายการที่ 8 กิจการได้รับเงินสดจากนายเก่งจ านวน 12,000 บาท เป็นการช าระหน้ีค่าซ่อม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าบางส่วนที่คา้งช าระในรายการที่ 5 

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย 

เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด 

เงินสด 

12,000 

ลูกหน้ี
การคา้ 
12,000 

        

 

 

 

 

 

รายการที่ 9 นายแสนไดน้ าเงินสดของกิจการไปใชส่้วนตวัจ านวน 3,000 บาท 

สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย 

เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด 

 เงินสด 

3,000 

   ถอนใช้
ส่วนตวั 

3,000 

    

 

 

 

 

การบันทกึบัญชี 

เดบิต เครดิต 

เจา้หน้ีการคา้ 20,000 บาท เงินสด 20,000 บาท 

การบันทกึบัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด 12,000 บาท ลูกหน้ีการคา้ 12,000 บาท 

การบันทกึบัญชี 

เดบิต เครดิต 

ถอนใชส่้วนตวั 3,000 บาท เงินสด 3,000 บาท 



-67- 

 

ผงับัญชี 

 ผังบัญชี (Chart of Account) หมายถึง รายการบญัชีแยกประเภทเก่ียวกับสินทรัพย ์หน้ีสิน 
ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย ที่กิจการมีอยูใ่นระบบบญัชีของกิจการ โดยจดัใหมี้ช่ือบญัชีและ
เลขที่บญัชีเป็นหมวดหมู่อยา่งเป็นระเบียบ (สมจิตร จึงสงวนพรสุข, 2552: 4-15) 

 เลขที่บัญชี (Accounting Code) หมายถึง ตวัเลข  ตวัอกัษร  หรือทั้งตวัเลขและตวัอกัษรเพือ่ใช้
แทนช่ือบญัชี 

 ในแต่ละกิจการมีบญัชีที่เก่ียวขอ้งอยูม่ากมาย ดงันั้นเพื่อใหก้ารบญัชีเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและมี
ระบบ จึงมีการก าหนดผงับญัชีขึ้น ผงับญัชีของแต่ละกิจการไม่จ าเป็นตอ้งมีช่ือบญัชีที่เหมือนกนั ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัลกัษณะการด าเนินงานของกิจการ ขนาดและประเภทของกิจการ ความละเอียดของรายการ
ในบญัชี เป็นตน้ โดยทัว่ไปนิยมแบ่งผงับญัชีออกเป็น 5 หมวด และก าหนดเลขที่แต่ละหมวด ดงัน้ี 

หมวดสินทรัพย ์                 เลขที่บญัชีขึ้นตน้ดว้ยเลข 1    
หมวดหน้ีสิน                   เลขที่บญัชีขึ้นตน้ดว้ยเลข 2    
หมวดส่วนของเจา้ของ                   เลขที่บญัชีขึ้นตน้ดว้ยเลข 3    
หมวดรายได ้                 เลขที่บญัชีขึ้นตน้ดว้ยเลข 4    
หมวดค่าใชจ่้าย                   เลขที่บญัชีขึ้นตน้ดว้ยเลข 5    

 ตวัอยา่งผงับญัชีส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียว ที่มีจ  านวนบญัชีไม่มาก สามารถก าหนดไดด้งัน้ี 

           หมวดสินทรัพย์ 

ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี 

สินทรัพย์หมุนเวียน  

   เงินสด 101 

   เงินฝากธนาคาร 102 

   ลูกหน้ีการคา้ 103 

   สินคา้คงเหลือ 104 

   วสัดุส้ินเปลือง 105 

   ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 106 

   ดอกเบี้ยคา้งรับ 107 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

   ที่ดิน 111 

   อาคาร 112 



-68- 

 

ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี 

   ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 113 

   อุปกรณ์ส านกังาน 114 

   ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 115 

หมวดหนี้สิน 

ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี 

หนี้สินหมุนเวียน  

   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 201 

   เจา้หน้ีการคา้ 202 

   ตัว๋เงินจ่าย 203 

   ดอกเบี้ยคา้งจ่าย 204 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  

   เงินกูย้มืระยะยาว 211 

   หุน้กู ้ 212 

หมวดส่วนของเจ้าของ 

ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี 

ทุน 301 

ถอนใชส่้วนตวั 302 

ก าไรขาดทุน 303 

  หมวดรายได้ 

ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี 

รายไดจ้ากการบริการ 401 

รายไดค้่านายหนา้ 402 

รายไดอ่ื้น 403 

  หมวดค่าใช้จ่าย 

ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี 

เงินเดือน 501 

ค่าเช่า 502 

ค่าโฆษณา 503 

ค่าสาธารณูปโภค 504 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 505 
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สมุดบัญชีขั้นต้นหรือสมุดรายวนั 

  สมุดบัญชีข้ันต้น (Book  of  Original  entry) หรือสมุดรายวัน (Journal) เป็นสมุดที่ใชบ้นัทึก
รายการคา้ที่เกิดขึ้นทุกรายการ เม่ือท าการวิเคราะห์รายการคา้แลว้ จะน ามาบนัทึกเรียงตามล าดบัของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลงั โดยบนัทึกเดบิตและเครดิตตามหลกัการบญัชีคู่ พร้อมค าอธิบายรายการ
แต่ละรายการ แล้วจึงผ่านรายการไปยงัสมุดบัญชีขั้นปลาย สมุดบัญชีขั้นต้นจะช่วยให้สามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการบญัชีแต่ละรายการว่าถูกตอ้งหรือไม่ โดยการตรวจสอบ
จากค าอธิบายรายการแต่ละรายการที่บันทึกไวใ้นสมุดบัญชีขั้นต้น รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการบนัทึกบญัชี สมุดรายการขั้นตน้ หรือสมุดรายวนั แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) สมุดรายวนั
เฉพาะ  2) สมุดรายวนัทัว่ไป  

1. สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal) เป็นสมุดบญัชีขั้นตน้ที่ใชบ้นัทึกรายการเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงโดยเฉพาะ โดยหากกิจการมีรายการคา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงเกิดขึ้นซ ้ ากนับ่อยคร้ังหรือเกิดขึ้น
อยา่งสม ่าเสมอ เช่น กิจการมีการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินเช่ืออยูเ่สมอ กิจการมีรายการรับหรือจ่ายเงิน
สดอยู่เป็นประจ า เป็นตน้ ในรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจ าเช่นน้ี กิจการควรมีสมุดรายวนัเฉพาะเพื่อ
บนัทึกรายการที่เกิดขึ้นดงักล่าว โดยทัว่ไปกิจการมกัมีสมุดรายวนัเฉพาะ ดงัน้ี  

1.1 สมุดรายวนัซ้ือ (Purchases Journal) ใชบ้นัทึกเฉพาะรายการซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ 

1.2 สมุดรายวนัขาย (Sales Journal) ใชบ้นัทึกเฉพาะรายการขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ 

1.3 สมุดรายวนัเงินสดรับ (Cash Receipts Journal) ใชบ้นัทึกเฉพาะรายการรับเงินสด 

1.4 สมุดรายวันเงินสดจ่าย (Cash Disbursements Journal) ใช้บันทึกเฉพาะรายการ
จ่ายเงินสด 

2. สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) เป็นสมุดบญัชีขั้นตน้ที่ใช้บันทึกรายการคา้ที่ไม่
สามารถบนัทึกในสมุดรายวนัเฉพาะเล่มใดได ้โดยบนัทึกเรียงตามล าดบัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหรือ
หลงั (เรียงตามวนัที่) ดังนั้นทุกกิจการตอ้งมีสมุดรายวนัทัว่ไป และในกรณีที่กิจการไม่มีสมุดรายวนั
เฉพาะ ทุกรายการคา้ตอ้งถูกบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป 
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สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้........ 
ว.ด.ป. 
(Date) 

รายการ 

(Account and Explanation) 
เลขทีบ่ัญชี 

(account 
Number) 

เดบิต 

(Debit) 
เครดิต 

(Credit) 
บาท สต. บาท   สต. 

 

 

 

       

 

ภาพที่ 3.4 รูปแบบสมุดรายวนัทัว่ไป 

   

  ช่องต่างๆในสมุดรายวนัทัว่ไป สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

  “ว.ด.ป.”  เป็นช่องส าหรับแสดง วนั เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ซ่ึงต้องแสดงเรียง
ตามล าดบัก่อนหลงั 

  “รายการ” เป็นช่องส าหรับเขียนช่ือบญัชีที่ตอ้งการบนัทึกรายการทั้งดา้นเดบิตและดา้น
เครดิต พร้อมทั้งเขียนค าอธิบายรายการที่เกิดขึ้นดว้ย 

  “เลขที่บญัชี” เป็นช่องส าหรับเขียนเลขที่บญัชีของบญัชีที่บนัทึกรายการ 

  “เดบิต”  เป็นช่องส าหรับเขียนจ านวนเงินที่บนัทึกดา้นเดบิต 

  “เครดิต” เป็นช่องส าหรับเขียนจ านวนเงินที่บนัทึกดา้นเครดิต 

 ในรายวิชาน้ีเพื่อที่จะให้ผูเ้ร่ิมเรียนการบญัชีได้เขา้ใจกระบวนการบญัชีครบทั้งวงจร จึงจะ
อธิบายการบนัทึกรายการคา้โดยใชส้มุดรายวนัทัว่ไปเพยีงเล่มเดียวเท่านั้น  

 

การบันทกึรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนไดด้งัต่อไปน้ี 

1. วิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้น  ว่าส่งผลกระทบต่อบญัชีใดบา้ง จ  านวนเท่าใด โดยตอ้งระบุ
อยา่งชัดเจนว่าจะบนัทึกเดบิตและเครดิตบญัชีใดและเท่าใด นอกจากน้ีด้องตรวจสอบดว้ยว่าผลรวม
จ านวนเงินดา้นเดบิตตอ้งเท่ากบัผลรวมจ านวนเงินดา้นเครดิต 

2. บันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ ในช่อง “ว.ด.ป.” โดยเขียนปีไวท้ี่บรรทดับนสุด บรรทดัถดั
มาเขียนเดือนและวนัที่ที่เกิดรายการ ส่วนรายการคา้อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในเดือนเดียวกนั ถา้บนัทึกอยูห่น้า
เดียวกนัไม่ตอ้งเขียนเดือนและปีซ ้ าอีก ให้เขียนเฉพาะวนัที่โดยให้ชิดไปทางดา้นขวามือในช่องวนัที่ 
และส าหรับวนัที่เกิดรายการคา้ขึ้นหลายรายการคา้ไม่จ าเป็นตอ้งเขียนวนัที่ซ ้ าอีกเช่นกนั 
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3. เขียนช่ือบัญชีที่จะใช้บันทึกรายการทางด้านเดบิต ไวใ้นช่อง “รายการ” โดยเขียนชิดเส้นทาง
ดา้นซ้ายมือในช่อง “รายการ” และใส่ตวัเลขจ านวนเงินของบญัชีนั้นในช่อง “เดบิต” โดยให้ตวัเลขอยู่
ชิดทางดา้นขวามือของช่อง “เดบิต” ในกรณีที่มีหลายบญัชีที่เก่ียวขอ้งทางดา้นเดบิต ก็ใหบ้นัทึกโดยใช้
หลกัการเดียวกนั 

4. เขียนช่ือบัญชีที่จะใช้บันทึกรายการทางด้านเครดิต ไวใ้นช่อง “รายการ” โดยเขียนเยื้องมา
จากเส้นกั้นดา้นซา้ยมือเล็กน้อยในลกัษณะคลา้ยกบัการยอ่หนา้ และใส่ตวัเลขจ านวนเงินของบญัชีนั้น
ในช่อง “เครดิต” โดยให้ตัวเลขอยู่ชิดทางด้านขวามือของช่อง “เครดิต” ในกรณีที่มีหลายบัญชีที่
เก่ียวขอ้งทางดา้นเครดิต ก็ใหบ้นัทึกโดยใชห้ลกัการเดียวกนั 

5. เขียนค าอธิบายรายการ ในช่อง “รายการ” ต่อจากการบนัทึกบญัชีดา้นเครดิต โดยการเขียน
ค าอธิบายรายการจะเขียนเพยีงสั้นๆ เพือ่ใหท้ราบวา่รายการคา้นั้นๆ เก่ียวขอ้งกบัอะไรบา้ง 

6. ขีดเส้นใต้กั้นระหว่างรายการค้า โดยจะขีดเสน้เฉพาะในช่อง “รายการ” เท่านั้น เพื่อเป็นการ
บอกใหท้ราบวา่ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

              สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ 1 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

พ.ศ.        

เดือน วนัที่ ช่ือบญัชีเดบิต  xxx xx   

           ช่ือบญัชีเครดิต    xxx xx 

  ค าอธิบายรายการคา้ที่เกิดขึ้น      

 

 

การบนัทึกรายการคา้ต่างๆในสมุดรายวนัทัว่ไปสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. รายการเปิดบัญชี (Opening Entry) เป็นการบันทึกรายการแรกในสมุดรายวนัทัว่ไป ซ่ึง
อาจจะเกิดจากการเปิดกิจการใหม่มีการลงทุนคร้ังแรก หรือเม่ือเร่ิมงวดบญัชีใหม่ 

2. รายการปกติอ่ืนๆ (Journal Entry) เป็นการบนัทึกรายการคา้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวนั
หลงัจากมีการลงทุนคร้ังแรกหรือเร่ิมรอบงวดบญัชีบญัชีใหม่ โดยเรียงตามล าดบัก่อนหลงัของการเกิด
รายการคา้ 

 ต่อไปน้ีจะแสดงการบนัทึกรายการเปิดบญัชีในกรณีต่างๆในสมุดรายวนัทัว่ไป 
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 กรณทีี่ 1 เม่ือเปิดกิจการใหม่มีการลงทุนคร้ังแรก 

1.1 รายการเปิดบญัชีโดยน าสินทรัพยม์าลงทุนเพยีงชนิดเดียว 

ตัวอย่างที่ 3.3 วนัที่ 1 มกราคม 25x1 นายณัฐ เปิดกิจการให้บริการเช่ารถยนต ์โดยน าเงินสดมาลงทุน 
100,000 บาท 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ 1 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

25x1        

ม.ค. 1 เงินสด  100,000 -   

         ทุน-นายณัฐ    100,000 - 
  นายณัฐน าเงินสดมาลงทุน      

 

1.2 รายการเปิดบญัชีโดยน าสินทรัพยม์าลงทุนหลายชนิด 

ตัวอย่างที่ 3.4 วนัที่ 1 มกราคม 25x1 นางหน่อย เปิดกิจการร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ โดยน าเงินสดมาลงทุน 

200,000 บาท เงินฝากธนาคาร 50,000 บาท อุปกรณ์การตดัเยบ็ 80,000 บาท 

 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ 1 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ม.ค. 1 เงินสด  200,000 -   

  เงินฝากธนาคาร  50,000 -   

  อุปกรณ์การตดัเยบ็  80,000 -   

         ทุน-นางหน่อย    330,000 - 
  นางหน่อยน าสินทรัพยต่์างๆมาลงทุน      

 

1.3 รายการเปิดบญัชีโดยน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินมาลงทุน 

ตัวอย่างที่ 3.5 วนัที่ 1 มกราคม 25x1 นายเพช็ร เปิดกิจการอู่ซ่อมรถยนต ์โดยน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินมา
ลงทุนดังน้ี เงินสด 300,000 บาท เงินฝากธนาคาร 400,000 บาท อุปกรณ์ซ่อมรถ 200,000 บาท และ
เงินกูธ้นาคาร 400,000 บาท 
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สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ 1 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

25x1        

ม.ค. 1 เงินสด  700,000 -   

  เงินฝากธนาคาร  400,000 -   

  อุปกรณ์ซ่อมรถ  200,000 -   

         เงินกูธ้นาคาร    400,000 - 
         ทุน-นายเพช็ร    900,000 - 
  นายเพช็รน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินมาลงทุน      

 

กรณทีี่ 2 รายการเปิดบญัชีซ่ึงเป็นการเร่ิมงวดบญัชีใหม่ 

ตัวอย่างที่ 3.6 นายบีมได้เปิดกิจการรับซ่อมคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปี 25x1 ช่ือกิจการคือ “บีมคลินิก
คอมพิวเตอร์” ในวนัที่ 1 มกราคม 25x2 ซ่ึงเป็นวนัเร่ิมงวดบญัชีใหม่ นายบีมพบว่ามียอดคงเหลือของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงัน้ี 

 เงินสด    35,000 บาท   อุปกรณ์ในการซ่อม 96,000 บาท 

 ลูกหน้ีการคา้  42,000 บาท เจา้หน้ีการคา้  60,000 บาท 

 วสัดุในการซ่อม  13,500 บาท 

     

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ 1 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2        

ม.ค. 1 เงินสด  35,000 -   

  ลูกหน้ีการคา้  42,000 -   

  วสัดุในการซ่อม  13,500 -   

  อุปกรณ์ในการซ่อม  96,000 -   

         เจา้หน้ีการคา้    60,000 - 
         ทุน-นายบีม    126,500 - 
  บนัทึกยอดคงเหลือยกมาในวนัตน้งวดบญัชี      
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ต่อไปน้ีจะแสดงตวัอย่างการบันทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป เร่ิมตั้งแต่การบันทึก
รายการเปิดบญัชี ไปจนถึงรายการคา้ปกติของกิจการ 

ตัวอย่างที่ 3.7 นายโชคได้เปิดกิจการให้บริการลา้งอดัฉีดรถยนต์ ช่ือ “โชคคาร์แคร์” โดยเปิดกิจการ
วนัที่ 1 ธนัวาคม 25x1 มีรายการคา้เกิดขึ้นในเดือนธนัวาคม 25x1 ดงัต่อไปน้ี 

   25x1 

     ธ.ค.  1   นายโชคน าเงินสด 60,000 บาท และเคร่ืองมือลา้งรถ 58,000 บาทมาลงทุนในกิจการ 

 3   ซ้ืออุปกรณ์ส านกังานจากร้านวนัชยัจ านวน 80,000 บาท เป็นเงินเช่ือ 

 9   ไดรั้บเงินสดจากการใหบ้ริการลา้งรถ 26,000 บาท 

12 ซ้ือวสัดุในการลา้งรถ ไดแ้ก่ ฟองน ้ า และน ้ ายาลา้งรถ เป็นเงินสด 7,000 บาท 

16 ใหบ้ริการลา้งรถและเคลือบสีกบับริษทั ดรีมทวัร์ จ  ากดั เป็นเงิน 18,000 บาท แต่ยงัไม่ไดรั้บ   
ช าระเงิน 

20 นายโชคน าเงินของกิจการไปใชส่้วนตวัจ านวน 14,000 บาท 

22  จ่ายช าระหน้ีใหร้้านวนัชยัเป็นเงิน 30,000 บาท 

25 กูเ้งินจากธนาคารมัง่คัง่ จ  านวน 80,000 บาท เพือ่ใชข้ยายกิจการ 

27 รับช าระหน้ีจากบริษทั ดรีมทวัร์ จ  ากดั จ  านวน 7,500 บาท 

31 จ่ายเงินเดือนพนกังานจ านวน 12,000 บาท และค่าเช่า 8,000 บาท เป็นเงินสด 

            ผงับญัชี (บางส่วน) ของกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

เงินสด    101  เงินกูธ้นาคาร    202 

ลูกหน้ีการคา้   102   ทุน-นายโชค    301 

วสัดุในการลา้งรถ 103   ถอนใชส่้วนตวั    302 

อุปกรณ์ส านกังาน  111   รายไดจ้ากการใหบ้ริการ   401 

เคร่ืองมือลา้งรถ   112  เงินเดือน   501 

เจา้หน้ีการคา้   201  ค่าเช่า    502 

การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปส าหรับรายการคา้ที่เกิดขึ้นในเดือนธนัวาคม 25x1 เป็น
ดงัต่อไปน้ี 
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สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ 1 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

25x1        

ธ.ค. 1 เงินสด 101 60,000 -   

  เคร่ืองมือลา้งรถ 112 58,000 -   

 ¤         ทุน-นายโชค 301   118,000 - 
 ¤นายโชคน าสินทรัพยต่์างๆมาลงทุน      

 3 อุปกรณ์ส านกังาน 111 80,000 -   

 ¤        เจา้หน้ีการคา้ 201   80,000 - 
 ¤ซ้ืออุปกรณ์ส านกังานจากร้านวนัชยัเป็นเงินเช่ือ      

 9 เงินสด 101 26,000 -   

 ¤         รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 401   26,000 - 
 ¤ไดรั้บเงินสดจากการใหบ้ริการลา้งรถ      

 12 วสัดุในการลา้งรถ 103 7,000 -   

 ¤         เงินสด 101   7,000 - 
 ¤ซ้ือฟองน ้ า และน ้ายาลา้งรถเป็นเงินสด      

  16 ลูกหน้ีการคา้ 102 18,000 -   

           รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 401   18,000  

 ¤ใหบ้ริการลา้งรถและเคลือบสีกบับริษทั ดรีมทวัร์ 
จ  ากดั เป็นเงินเช่ือ 

     

 20 ถอนใชส่้วนตวั 302 14,000 -   

 ¤         เงินสด 101   14,000  

 ¤นายแสนน าเงินสดของกิจการไปใชส่้วนตวั      

 22 เจา้หน้ีการคา้ 201 30,000 -   

           เงินสด 101   30,000  

 ¤จ่ายช าระหน้ีค่าอุปกรณ์ส านกังานใหร้้านวนัชยั      

 25 เงินสด 101 80,000 -   

 ¤         เงินกูธ้นาคาร 202   80,000 - 
 ¤กูเ้งินจากธนาคารมัง่คัง่เพือ่ใชข้ยายกิจการ      

        



-76- 

 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ 2 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

25x1 27 เงินสด 101 7,500 -   

ธ.ค.           ลูกหน้ีการคา้ 102   7,500 - 
  รับช าระหน้ีจากบริษทั ดรีมทวัร์ จ  ากดั      

 31 เงินเดือน 501 12,000 -   

  ค่าเช่า 502 8,000 -   

 ¤         เงินสด    20,000 - 
 ¤จ่ายเงินเดือนพนกังานและค่าเช่าเป็นเงินสด      

        

 

การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป มีประโยชน์ ดงัน้ี 

1. เป็นการจดัเก็บขอ้มูลรายการคา้ที่เกิดขึ้นในกิจการไวอ้ย่างเป็นระบบ โดยบนัทึกเรียง
ตามล าดบัวนัที่ที่เกิดรายการ 

2. เป็นการรวบรวมผลกระทบของรายการคา้ที่เกิดขึ้นว่ามีผลกระทบต่อบญัชีประเภทใดบา้ง 
และบนัทึกบญัชีดา้นเดบิตและดา้นเครดิตให้อยูใ่นที่เดียวกนั ท าใหส้ามารถตรวจสอบไดว้่ากิจการได้
บนัทึกบญัชีถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีคู่ 

3. ช่วยป้องกันและลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้ นในการบันทึกบญัชี รวมทั้งช่วยให้
ตรวจสอบความผิดพลาดได้สะดวกและง่ายขึ้น เน่ืองจากสามารถเปรียบเทียบผลรวมจ านวนเงิน
ทางดา้นเดบิตและดา้นเครดิตอยูต่ลอดเวลาที่มีการบนัทึกรายการคา้ 

4. ค าอธิบายรายการช่วยให้ทราบว่ามีรายการค้าใดเกิดขึ้ นบ้างในวนัหน่ึงๆ  และเข้าใจ
ผลกระทบที่มีต่อบญัชีทุกบญัชีที่บนัทึกไวใ้นรายการนั้น 
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สมุดบัญชีขั้นปลาย หรือสมุดบัญชีแยกประเภท 

 สมุดบัญชีข้ันปลาย หรือสมุดบัญชีแยกประเภท (Ledger) เป็นสมุดบญัชีที่ใชบ้นัทึกรายการคา้
ต่างๆ โดยบญัชีแยกประเภทน้ีจะช่วยแยกรายการคา้ต่างๆที่เกิดขึ้นออกเป็นแต่ละบญัชีตามหมวดหมู่ 
เพือ่สะดวกต่อการน าขอ้มูลไปใชใ้นการสรุปผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ 

  สมุดบญัชีขั้นปลาย หรือสมุดบญัชีแยกประเภท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

1. บญัชีแยกประเภททัว่ไป  
2. บญัชีแยกประเภทยอ่ย  

1. บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) เป็นสมุดบญัชีขั้นปลายที่ใชร้วบรวมรายการ
บญัชีของบญัชีประเภทเดียวกนัไวด้ว้ยกนั โดยผ่านรายการบญัชีแต่ละรายการจากสมุดบญัชีขั้นตน้ที่
เป็นสมุดรายวนัมาไวย้งับญัชีแยกประเภททัว่ไป เพือ่ใหส้ามารถค านวณหายอดคงเหลือของแต่ละบญัชี
ได ้รูปแบบของบญัชีแยกประเภททัว่ไป มี 2 แบบ คือ 

1.1 บญัชีแบบมาตรฐาน (Standard Account Form) 

          ช่ือบัญชี (Account Title)                     เลขที่บญัชี................ 

ภาพที่ 3.5 รูปแบบบญัชีแยกประเภททัว่ไปแบบมาตรฐาน 

 

1.2 บญัชีแบบแสดงยอดดุล (Balance Account Form) 
 

                                   ช่ือบัญชี (Account Title)                                   เลขที่บญัชี............... 

ภาพที่ 3.6 รูปแบบบญัชีแยกประเภททัว่ไปแบบแสดงยอดดุล 

 

ว.ด.ป.  
(Date) 

รายการ 

(Explanation) 
หน้า 

(Ref.) 

เดบิต ว.ด.ป.  
(Date) 

รายการ 

(Explanation) 
หน้า 

(Ref.) 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
            

            

            

            

ว.ด.ป.  
(Date) 

รายการ 

(Explanation) 
หน้า 

(Ref.) 

เดบิต เครดิต ยอดดุล 

บาท สต. บาท สต. บาท สต. 
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  ช่องต่างๆในบญัชีแยกประเภททัว่ไปแบบมาตรฐาน สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

  “ว.ด.ป.”  เป็นช่องส าหรับแสดง วนั เดือน ปี ที่บันทึกรายการ ซ่ึงต้องแสดงเรียง
ตามล าดบัก่อนหลงั 

  “รายการ” เป็นช่องส าหรับเขียนช่ือบัญชีที่เกิดขึ้นในรายการค้าเดียวกันน้ี แต่ลงไว้
ในทางตรงกนัขา้ม 

  “หนา้”  เป็นช่องส าหรับบนัทึกการอา้งอิง หมายถึง ใหเ้ขียนหนา้ของสมุดรายวนัที่ได้
บนัทึกรายการน้ีไวเ้บื้องตน้ ซ่ึงจะท าให้สามารถคน้หาที่มาและหลกัฐานประกอบของรายการนั้นได้
ดว้ย 

  “เดบิต”  เป็นช่องส าหรับเขียนจ านวนเงินที่บนัทึกดา้นเดบิต 

  “เครดิต” เป็นช่องส าหรับเขียนจ านวนเงินที่บนัทึกดา้นเครดิต 

  “ยอดดุล” เป็นช่องส าหรับแสดงจ านวนเงินคงเหลือทุกคร้ังหลงัจากบนัทึกรายการ 

2. บัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger) เป็นสมุดบญัชีขั้นปลายซ่ึงกิจการจะจดัท า
หรือไม่ก็ได้ โดยการจดัท าบญัชีแยกประเภทย่อยจะท าให้ได้ขอ้มูลที่ละเอียดมากขึ้น เช่น บญัชีแยก
ประเภทเจา้หน้ี บญัชีแยกประเภทลูกหน้ี 

 ส าหรับขั้นตอนการบนัทึกบญัชีในบญัชีแยกประเภทจะอธิบายเฉพาะบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
โดยใชแ้บบมาตรฐาน ซ่ึงจะอธิบายในหวัขอ้การผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 

 

การผ่านรายการไปยงับัญชีแยกประเภท 

หลงัจากบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการผ่านรายการ (Posting) 

ไปยงับญัชีแยกประเภทที่เก่ียวขอ้ง ถือเป็นการบนัทึกผลสะสมของผลกระทบของรายการคา้ที่มีต่อ
บญัชีต่างๆ ของกิจการ โดยที่วธีิการผา่นรายการเป็นดงัต่อไปน้ี 

1. การผ่านรายการด้านเดบิตของสมุดรายวันทั่วไป 

1.1 เขียนวนัที่ที่เกิดรายการในช่อง “ว.ด.ป.” ของบญัชีแยกประเภททัว่ไปที่จะเดบิต 

1.2 เขียนช่ือบญัชีที่อยูด่า้นตรงขา้มหรือดา้นเครดิตของบญัชีที่ผา่นรายการในช่อง “รายการ” 
1.3 เขียนจ านวนเงินที่ระบุในสมุดรายวนัทัว่ไปในช่อง “เดบิต” 
1.4   เขียนเลขหน้าสมุดรายวนัทัว่ไปของรายการที่บนัทึกในช่อง “หน้าบญัชี” เพื่อเป็นการ

อา้งอิงวา่ไดผ้า่นรายการเรียบร้อยแลว้ 

ตวัอยา่งการผา่นรายการดา้นเดบิตจากสมุดรายวนัทัว่ไป ไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป 
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สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ 1 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

25x1        

ม.ค. 1 เงินสด 101 200,000 -   

         ทุน-นายทอง 301   200,000 - 
  นายทองน าเงินสดมาลงทุนในกิจการ      

 

        เงินสด                                                      เลขที่ 101 

 

2. การผ่านรายการด้านเครดิตของสมุดรายวันทั่วไป 

2.1 เขียนวนัที่ที่เกิดรายการในช่อง “ว.ด.ป.” ของบญัชีแยกประเภททัว่ไปที่จะเครดิต 

2.2 เขียนช่ือบญัชีที่อยูด่า้นตรงขา้มหรือดา้นเดบิตของบญัชีที่ผา่นรายการในช่อง “รายการ” 
2.3 เขียนจ านวนเงินที่ระบุในสมุดรายวนัทัว่ไปในช่อง “เครดิต” 
2.4 เขียนเลขหน้าสมุดรายวนัทัว่ไปของรายการที่บนัทึกในช่อง “หน้าบญัชี” เพื่อเป็นการ

อา้งอิงวา่ไดผ้า่นรายการเรียบร้อยแลว้ 

   ตวัอยา่งการผา่นรายการดา้นเครดิตจากสมุดรายวนัทัว่ไป ไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป 

 

 

 

 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ม.ค. 1 ทุน-นายทอง รว.1 200,000 -       

            

            

(4) (3) (2) (1) 
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                                         สมุดรายวนัทั่วไป                                     หนา้ 1 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

25x1        

ม.ค. 1 เงินสด 101 200,000 -   

         ทุน-นายทอง 301   200,000 - 
  นายทองน าเงินสดมาลงทุนในกิจการ      

 

           ทุน-นายทอง                                                    เลขที่ 301 

 

ตัวอย่างที่ 3.8 จากการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัของร้านโชคคาร์แคร์ ในเดือนธันวาคม 25x1     

ตามตวัอยา่งที่ 3.7 สามารถแสดงการผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภทไดด้งัต่อไปน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ 1 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1        

ธ.ค. 1 เงินสด 101 60,000 -   

  เคร่ืองมือลา้งรถ 112 58,000 -   

 ¤         ทุน-นายโชค 301   118,000 - 
 ¤นายโชคน าสินทรัพยต่์างๆมาลงทุน      

 3 อุปกรณ์ส านกังาน 111 80,000 -   

 ¤        เจา้หน้ีการคา้ 201   80,000 - 
 ¤ซ้ืออุปกรณ์ส านกังานจากร้านวนัชยัเป็นเงินเช่ือ      

 

 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
      25x1      

      ม.ค. 1 เงินสด รว.1 200,000 - 
            

            

(4) (3) 

(2) 

(1) 
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สมุดรายวันทั่วไป                      หนา้ 2 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

25x1        

ธ.ค. 9 เงินสด 101 26,000 -   

 ¤         รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 401   26,000 - 
 ¤ไดรั้บเงินสดจากการใหบ้ริการลา้งรถ      

 12 วสัดุในการลา้งรถ 103 7,000 -   

 ¤         เงินสด 101   7,000 - 
 ¤ซ้ือฟองน ้ า และน ้ายาลา้งรถเป็นเงินสด      

  16 ลูกหน้ีการคา้ 102 18,000 -   

           รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 401   18,000  

 ¤ใหบ้ริการลา้งรถและเคลือบสีกบับริษทั ดรีม
ทวัร์ จ  ากดั เป็นเงินเช่ือ 

     

 20 ถอนใชส่้วนตวั 302 14,000 -   

 ¤         เงินสด 101   14,000  

 ¤นายแสนน าเงินสดของกิจการไปใชส่้วนตวั      

 22 เจา้หน้ีการคา้ 201 30,000 -   

           เงินสด 101   30,000  

 ¤จ่ายช าระหน้ีค่าอุปกรณ์ส านกังานใหร้้านวนัชยั      

 25 เงินสด 101 80,000 -   

 ¤         เงินกูธ้นาคาร 202   80,000 - 
 ¤กูเ้งินจากธนาคารมัง่คัง่เพือ่ใชข้ยายกิจการ      

 27 เงินสด 101 7,500 -   

           ลูกหน้ีการคา้ 102   7,500 - 
  รับช าระหน้ีจากบริษทั ดรีมทวัร์ จ  ากดั      

 31 เงินเดือน 501 12,000 -   

  ค่าเช่า 502 8,000 -   

 ¤         เงินสด 101   20,000 - 
 ¤จ่ายเงินเดือนพนกังานและค่าเช่าเป็นเงินสด      
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        เงินสด             เลขที่ 101 

 

          ลูกหนี้การค้า                          เลขที่ 102 

 

            วัสดุในการล้างรถ             เลขที่ 103 

 

       อุปกรณ์ส านักงาน             เลขที่ 111 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 1 ทุน-นายโชค รว.1 60,000 - ธ.ค. 12 วสัดุในการลา้งรถ รว.2 7,000 - 
 9 รายไดจ้ากการบริการ รว.2 26,000 -  20 ถอนใชส่้วนตวั รว.2 14,000 - 
 25 เงินกูธ้นาคาร รว.2 80,000 -  22 เจา้หน้ีการคา้ รว.2 30,000 - 
 27 ลูกหน้ีการคา้ รว.2 7,500 -  31 เงินเดือน รว.2 12,000 - 
        ค่าเช่า รว.2 8,000 - 
            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 16 รายไดจ้ากการบริการ รว.2 18,000 - ธ.ค. 27 เงินสด รว.1 7,500 - 
            

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค.. 12 เงินสด รว.2 7,000 -       

            

            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 3 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 80,000 -       
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                                                              เคร่ืองมือล้างรถ             เลขที่ 112 

 

                เจ้าหนี้การค้า              เลขที่ 201 

 

                เงินกู้ธนาคาร                 เลขที่ 202 

 

               ทุน-นายโชค                 เลขที่ 301 

 

     
 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 1 ทุน-นายโชค รว.1 58,000 -       

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 22 เงินสด รว.2 30,000 - ธ.ค. 3 อุปกรณ์ส านักงาน รว.1 80,000 - 
            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
      25x1      

      ธ.ค. 25 เงินสด รว.2 80,000 - 
            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
      25x1      

      ธ.ค. 1 เงินสด รว.1 60,000 - 

        เคร่ืองมือลา้งรถ รว.1 58,000 - 
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       ถอนใช้ส่วนตัว                 เลขที่ 302 

 

                  รายได้จากการให้บริการ                          เลขที่ 401 

 

                   เงินเดือน                เลขที่ 501 

 

                    ค่าเช่า                     เลขที่ 502 

 

 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 20 เงินสด รว.2 14,000 -       

            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
      25x1      

      ธ.ค. 9 เงินสด รว.2 26,000 - 

       16 ลูกหน้ีการคา้ รว.2 18,000 - 

            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 31 เงินสด รว.2 12,000 -       

            

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 31 เงินสด รว.2 8,000 -       
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งบทดลอง 

งบทดลอง (Trial Balance) เป็นงบที่จดัท  าขึ้นเพือ่แสดงยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภททุก
บญัชี ณ วนัใดวนัหน่ึง โดยปกติแลว้งบทดลองจะถูกจดัท าขึ้น ณ วนัส้ินงวดบญัชี และบญัชีต่างๆ ที่
ปรากฏในงบทดลองจะเรียงล าดบัตามเลขที่บญัชี โดยแสดงยอดดุลคงเหลือทางดา้นเดบิตหรือดา้น
เครดิต โดยผลรวมของจ านวนเงินดา้นเดบิตและดา้นเครดิตจะตอ้งเท่ากนัเสมอ เพื่อเป็นการยนืยนัว่า
การบนัทึกบญัชีนั้นได้ท  าตามหลกัการบญัชีคู่ นอกจากน้ีแลว้การจดัท างบทดลองยงัช่วยตรวจสอบ
ขอ้ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการบนัทึกรายการและการผ่านรายการไดง่้ายยิ่งขึ้น และยงัช่วยให้การ
จดัท างบการเงินของกิจการสะดวกยิง่ขึ้นอีกดว้ย (ธารี หิรัญรัศมี และคณะ, 2558: 61) 

      

ช่ือกิจการ............................... 
งบทดลอง 

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

ช่ือบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

      

      

      

      

      

      

 

ภาพที่ 3.7 รูปแบบงบทดลอง 

1. ขั้นตอนการจัดท างบทดลอง 

1.1  หายอดดุลคงเหลือของทุกบญัชี โดยค านวณผลรวมของจ านวนเงินดา้นเดบิตและดา้น
เครดิต หลงัจากนั้นหาผลต่างของยอดดุลทั้งสอง และใส่ผลต่างเป็นดินสอไวท้างดา้นที่มีผลรวมของ
จ านวนเงินที่มากกว่า โดยหากยอดคงเหลือมียอดรวมดา้นเดบิตมากกว่าดา้นเครดิต แสดงว่ามียอดดุล
ดา้นเดบิต (Debit Balance) แต่ถา้มียอดรวมดา้นเครดิตมากกวา่ยอดรวมดา้นเดบิต แสดงวา่บญัชีมียอด
ดุลดา้นเครดิต (Credit Balance)  ซ่ึงตามปกติยอดดุลคงเหลือของบญัชีในหมวดต่างๆ เป็นดงัน้ี 
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  บญัชีหมวดสินทรัพย ์  มียอดดุลคงเหลือดา้นเดบิต 

  บญัชีหมวดหน้ีสิน  มียอดดุลคงเหลือดา้นเครดิต 

  บญัชีหมวดส่วนของเจา้ของ มียอดดุลคงเหลือดา้นเครดิต 

  บญัชีหมวดรายได ้  มียอดดุลคงเหลือดา้นเครดิต 

  บญัชีหมวดค่าใชจ่้าย  มียอดดุลคงเหลือดา้นเดบิต 

ตัวอย่างที่ 3.9 จากการผ่านรายการคา้ของร้านโชคคาร์แคร์ ในเดือนธันวาคม 25x1 ไปยงับญัชีแยก
ประเภททัว่ไป สามารถหายอดดุลคงเหลือของแต่ละบญัชี ไดด้งัน้ี 

 

               เงินสด              เลขที่ 101 

 

          ลูกหนี้การค้า              เลขที่ 102 

 

 

 

 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 1 ทุน-นายโชค รว.1 60,000 - ธ.ค. 12 วสัดุในการลา้งรถ รว.2 7,000 - 
 9 รายไดจ้ากการบริการ รว.2 26,000 -  20 ถอนใชส่้วนตวั รว.2 14,000 - 
 25 เงินกูธ้นาคาร รว.2 80,000 -  22 เจา้หน้ีการคา้ รว.2 30,000 - 
 27 ลูกหน้ีการคา้ รว.2 7,500 -  31 เงินเดือน รว.2 12,000 - 
        ค่าเช่า รว.2 8,000 - 
    173,500      71,000  

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 16 รายไดจ้ากการบริการ รว.2 18,000 - ธ.ค. 27 เงินสด รว.1 7,500 - 
            

            

102,500 

10,500 
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            วัสดุในการล้างรถ      เลขที่ 103 

 

       อุปกรณ์ส านักงาน      เลขที่ 111 

                                                              
        เคร่ืองมือล้างรถ       เลขที่ 112 

 

                เจ้าหนี้การค้า           เลขที่ 201 

        

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 12 เงินสด รว.2 7,000 -       

            

            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 3 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 80,000 -       

            

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 1 ทุน-นายโชค รว.1 58,000 -       

            

            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 22 เงินสด รว.2 30,000 - ธ.ค. 3 อุปกรณ์ส านักงาน รว.1 80,000 - 
            

            

7,000 

80,000 

58,000 

50,000 
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                                                                         เงินกู้ธนาคาร                 เลขที่ 202 

 

               ทุน-นายโชค              เลขที่ 301 

 

       ถอนใช้ส่วนตัว                 เลขที่ 302 

 

                  รายได้จากการให้บริการ              เลขที่ 401 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
      25x1      

      ธ.ค. 25 เงินสด รว.2 80,000 - 
            

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า
บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
      25x1      

      ธ.ค. 1 เงินสด รว.1 60,000 - 

        เคร่ืองมือลา้งรถ รว.1 58,000 - 

            

            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 20 เงินสด รว.2 14,000 -       

            

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
      25x1      

      ธ.ค. 9 เงินสด รว.2 26,000 - 

       16 ลูกหน้ีการคา้ รว.2 18,000 - 

            

80,000 

118,000 

14,000 

44,000 
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                                                                  เงินเดือน                             เลขที่ 501 

 

                    ค่าเช่า                     เลขที่ 502 

 

1.2  จดัท างบทดลอง โดยในส่วนของหัวงบทดลองให้เขียนช่ือกิจการ และค าว่างบทดลอง 
รวมทั้งเขียนวนัที่ที่จดัท างบทดลอง ตามรูปแบบของงบทดลองในภาพที่ 3.7 

1.3  เขียนช่ือบญัชีลงในช่อง “ช่ือบญัชี” โดยเรียงตามล าดับเลขที่บญัชีในผงับญัชีของ
กิจการ 

1.4  เขียนเลขที่บญัชีส าหรับแต่ละบญัชีในช่อง “เลขที่บญัชี” 
1.5  เขียนจ านวนเงินในแต่ละบญัชี ตามยอดคงเหลือที่หามาไดจ้ากขั้นตอนที่ 1.1 ในบญัชี

แยกประเภทแต่ละบญัชี โดยที่ถา้เป็นยอดดุลเดบิตให้ใส่ในช่อง “เดบิต” และถา้เป็นยอดดุลเครดิตให้
ใส่ในช่อง “เครดิต” ทั้งน้ีหากบญัชีใดไม่มียอดคงเหลือเลย กล่าวคือ มียอดรวมดา้นเดบิตเท่ากบัดา้น
เครดิต ก็ไม่ตอ้งน ามาเขียนลงในงบทดลองทั้งช่ือบญัชีและเลขที่บญัชี 

1.6  หาผลรวมจ านวนเงินของยอดดุลทางดา้นเดบิตและดา้นเครดิต ซ่ึงผลรวมจ านวนเงิน
ของทั้งสองดา้นตอ้งเท่ากนัเสมอ 

 

 

 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 31 เงินสด รว.2 12,000 -       

            

            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 31 เงินสด รว.2 8,000        

            

            

12,000 

8,000 
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ตัวอย่างที่ 3.10 จากยอดดุลคงเหลือในแต่ละบญัชีของร้านโชคคาร์แคร์ตามตวัอยา่งที่ 3.9 สามารถ
จดัท างบทดลอง ไดด้งัน้ี 

ร้านโชคคาร์แคร์ 

งบทดลอง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

                                                                                                                                      หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
เงินสด 101 102,500 -   

ลูกหน้ีการคา้ 102 10,500 -   

วสัดุในการลา้งรถ 103 7,000 -   

อุปกรณ์ส านกังาน 111 80,000 -   

เคร่ืองมือลา้งรถ 112 58,000 -   

เจา้หน้ีการคา้ 201   50,000 - 

เงินกูธ้นาคาร 202   80,000 - 

ทุน-นายโชค 301   118,000 - 

ถอนใชส่้วนตวั 302 14,000 -   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 401   44,000 - 

เงินเดือน 501 12,000 -   

ค่าเช่า 502 8,000 -   

  292,000 - 292,000 - 
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2. การตรวจสอบข้อผิดพลาดเม่ืองบทดลองไม่ลงตัว 

     เม่ือรวมยอดในงบทดลองด้านเดบิตและเครดิตแล้วพบว่ายอดรวมของทั้งสองด้านไม่
เท่ากัน แสดงว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้ น ดังนั้ นหากงบทดลองไม่ลงตัวสามารถท าการตรวจสอบ
ขอ้ผดิพลาด ไดด้งัน้ี  

2.1 ตรวจสอบการบวกเลขในงบทดลองทั้งดา้นเดบิตและดา้นเครดิตใหม่อีกคร้ัง 

2.2 หากตรวจสอบการบวกเลขแลว้ยงัไม่ลงตวัเช่นเดิม ให้น ายอดคงเหลือดา้นเดบิต ลบ
ดว้ยดา้นเครดิต ไดผ้ลต่างเท่าใด ใหน้ า 9 ไปหาร ถา้หารลงตวั แสดงวา่ขอ้ผดิพลาดนั้นอาจเกิดจากการ
เขียนตวัเลขสลบักนั เช่น จ านวนเงินที่ถูกตอ้งที่คือ 890 แต่ลงในงบทดลองเป็น 980 บาท เป็นตน้ 

2.3 ตรวจสอบยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทต่างๆ ที่น ามาใส่ในช่องเดบิตและเครดิต
ของงบทดลอง ว่ายอดคงเหลือแสดงถูกตอ้งหรือไม่ เช่น สินทรัพยมี์ยอดคงเหลือดา้นเดบิต หน้ีสินมี
ยอดคงเหลือดา้นเครดิต เป็นตน้ 

2.4 ค านวณหายอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทต่างๆอีกคร้ัง โดยเฉพาะบญัชีที่มีตวัเลข
และจ านวนรายการมากๆ 

2.5 ถา้ยงัไม่พบขอ้ผิดพลาดให้ตรวจสอบการบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปและการ
ผา่นรายการมายงับญัชีแยกประเภททัว่ไป วา่บนัทึกรายการถูกตอ้งหรือไม่ 

3. ประโยชน์ของงบทดลอง 

3.1  ช่วยในการพสูิจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่ 
3.2  ช่วยใหส้ามารถทราบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดท้นัเวลา 

3.3  ช่วยอ านวยความสะดวกในการน าขอ้มูลไปจดัท างบการเงิน เช่น งบก าไรขาดทุน งบ
แสดงฐานะการเงิน เป็นตน้ 

3.4  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการปิดบญัชี เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

4. ข้อจ ากัดของงบทดลอง 

     จากประโยชน์ของงบทดลองที่สามารถช่วยพิสูจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตาม
หลกัการบญัชีคู่ แต่อยา่งไรก็ตามอาจมีขอ้ผดิพลาดบางอยา่ง ซ่ึงไม่อาจตรวจพบไดใ้นงบทดลอง ดงัน้ี  

4.1  ความผิดพลาดที่เกิดจากการบนัทึกบญัชี เช่น การจ่ายช าระหน้ีใหก้บัเจา้หน้ีการคา้ ตาม
หลกัการบนัทึกบญัชี จะตอ้งเดบิตเจา้หน้ีการคา้ เครดิตเงินสด  แต่กลับบนัทึกบญัชีเป็นเดบิตลูกหน้ี
การคา้    เครดิตเงินสด  ซ่ึงเม่ือจดัท างบทดลองก็ไดง้บทดลองที่ลงตวั เน่ืองจากความผดิพลาดน้ีไม่มีผล
ต่อจ านวนเงิน 
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4.2  ความผดิพลาดที่อาจชดเชยแทนกนัได ้เช่น บญัชีเจา้หน้ีมียอดคงเหลือซ่ึงอยูด่า้นเครดิต 
8,000 บาทแต่หาออกมาได ้9,500 บาท ซ่ึงสูงไป 1,500 บาท ในขณะเดียวกนัหายอดคงเหลือของบญัชี
เงินสดซ่ึงอยูด่า้นเดบิต 24,000 บาท แต่หาออกมาได ้25,500 บาท ซ่ึงสูงไป 1,500 บาทเช่นกนั ดงันั้นก็
ท  าใหย้อดรวมในงบทดลองลงตวัไดเ้ช่นกนั 

4.3  ความผดิพลาดที่เกิดจากการลืมบนัทึกรายการทั้งดา้นเดบิตและดา้นเครดิต ซ่ึงมีผลท า
ใหย้อดรวมในงบทดลองลงตวัไดเ้ช่นเดียวกนั 

 

บทสรุป 

 กระบวนการทางบญัชี เร่ิมตน้จากการเกิดรายการคา้ กิจการตอ้งท าการวเิคราะห์รายการคา้วา่มี
ผลกระทบอยา่งไรต่อสมการบญัชี แลว้น ามาผลวเิคราะห์ที่ไดม้าบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปตาม
หลกัการบญัชีคู่ โดยหลกัส าคญัของการบญัชีคู่ คือ เม่ือมีรายการคา้เกิดขึ้นทุกรายการ จะตอ้งน ามา
บนัทึกไวใ้นบญัชีสองดา้นเสมอ คือ ดา้นเดบิต และดา้นเครดิต ด้วยจ านวนเงินที่เท่ากนัทั้งสองดา้น   
แต่จ  านวนบญัชีที่ใช้บนัทึกไม่จ าเป็นตอ้งเท่ากัน จากนั้นผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป   
เม่ือส้ินงวดบญัชีก็จะท าการหายอดคงเหลือของแต่ละบญัชี แลว้น ายอดคงเหลือที่ไดไ้ปจดัท างบทดลอง 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีว่าเป็นไปตามหลักการบัญชีคู่หรือไม่ หากพบ
ข้อผิดพลาดจะได้ท  าการแก้ไขให้ถูกต้องและทันเวลา เพื่อจะน าไปสู่ขั้นตอนต่อไปจนครบทั้ ง         
วงจรบญัชี 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

ข้อ 1. จงเขียนภาพแสดงวงจรบญัชี พร้อมอธิบายแต่ละขั้นตอนพอสงัเขป 

ข้อ 2. สมุดบญัชีสามารถแบ่งไดเ้ป็นก่ีประเภท และประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

ข้อ 3. งบทดลองคืออะไร และมีประโยชน์อยา่งไรบา้ง 

ข้อ 4. จากสมการบญัชี สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ จงเติมจ านวนเงินในช่องวา่ง 

 สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ 

ตัวอย่าง 50,000 = 28,000 + 22,000 

1. 78,000 =  + 40,000 

2.  = 5,600 + 2,500 

3. 18,000 = 9,800 +  

4. 120,000 =  + 50,000 

5. 64,500 = 35,000 +  

6.  = 22,000 + 37,800 

7. 80,000 = 0 +  

8. 200,000 =  + 137,000 

9.  = 8,500 + 6,500 

10. 97,000 = 46,200 +  

 

ข้อ 5. จงอธิบายความหมายของรายการคา้ พร้อมทั้งยกตวัอยา่งรายการคา้มาอยา่งนอ้ย 5 รายการ 

ข้อ 6. จากรายการคา้ต่อไปน้ี จงวิเคราะห์ผลกระทบของรายการคา้ที่มีต่อสมการบญัชีในตารางที่
ก  าหนดให ้ 

รายการที่ 1 นายภูมิน าเงินสด 80,000 บาท มาลงทุนในกิจการ 

รายการที่ 2 ซ้ืออุปกรณ์ส านกังานจ านวน 85,000 บาท เป็นเงินเช่ือ 

รายการที่ 3 น าเงินสดฝากธนาคาร 20,000 บาท 

รายการที่ 4 จ่ายเงินเดือนพนกังานดว้ยเช็ค 15,000 บาท 

รายการที่ 5 ส่งบิลเรียกเก็บค่าบริการจากลูกคา้ 27,000 บาท 

รายการที่ 6 นายภูมิน าเงินสดของกิจการไปใชส่้วนตวั 4,000 บาท 

รายการที่ 7 ไดรั้บเงินสดจากการใหบ้ริการจ านวน 20,000 บาท 

รายการที่ 8 จ่ายช าระหน้ีค่าอุปกรณ์ส านกังาน 40,000 บาท 
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รายการที่ 9 จ่ายค่าน ้ า และค่าไฟฟ้า เป็นเงินสด จ านวน 3,500 บาท 

รายการที่ 10 รับช าระหน้ีค่าบริการจากลูกคา้จ านวน 17,000 บาท 

 

          สินทรัพย์ = หนีสิ้น + ส่วนของเจ้าของ 

 
เงินสด 

เงินฝาก
ธนาคาร 

ลูกหนี้
การค้า 

อุปกรณ์
ส านักงาน 

 เจ้าหนีก้ารค้า 
 ทุน-นายภูมิ 

รายการท่ี 1 +80,000    =   +80,000 

รายการท่ี 2     =    

รายการท่ี 3     =    

รายการท่ี 4     =    

รายการท่ี 5     =    

รายการท่ี 6     =    

รายการท่ี 7     =    

รายการท่ี 8     =    

รายการท่ี 9     =    

รายการท่ี 10     =    

รวม         

 

ข้อ 7. นายชัดเจน ได้เปิดกิจการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ช่ือส านักงานกฎหมายชัดเจน เม่ือวนัที่         
1 สิงหาคม 25x1 โดยมีรายการคา้ในเดือนสิงหาคม 25x1 ดงัน้ี 

    25x1 

     ส.ค.  1   นายชดัเจนน าเงินสด 118,000 บาท  และกูเ้งินจากธนาคาร 60,000 บาทมาลงทุนในกิจการ 

 4   ซ้ือวสัดุส้ินเปลืองจากร้านสารพดัจ านวน 20,000 บาท เป็นเงินเช่ือ 

 8   ไดรั้บเงินสดจากการใหบ้ริการปรึกษาทางกฎหมายจ านวน 38,000 บาท 

14 น าเงินสดไปฝากธนาคารจ านวน 100,000 บาท 

15 จ่ายค่าเช่าส านกังานจ านวน 15,000 บาทดว้ยเช็ค 

18 ส่งบิลเรียกเก็บเงินจากการให้ค  าปรึกษาด้านกฎหมายกับ บริษัท ตั้งตน้ จ  ากัด จ  านวน 
42,000 บาท 

24  จ่ายช าระหน้ีใหร้้านสารพดัทั้งจ  านวน 

26 นายชดัเจนน าเงินของกิจการไปท่องเที่ยวส่วนตวั 8,000 บาท 

28 รับช าระหน้ีจากบริษทั ตั้งตน้ จ  ากดั จ  านวน 25,500 บาท 

31 จ่ายเงินเดือนพนกังานจ านวน 35,000 บาท และค่าสาธารณูปโภค 3,800 บาท เป็นเงินสด 
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 ค าส่ัง   ให้แสดงการวิเคราะห์รายการคา้ โดยระบุช่ือบญัชี จ  านวนเงิน ที่ท  าใหสิ้นทรัพย ์หน้ีสิน      

ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย เพิม่ขึ้นหรือลดลง พร้อมทั้งแสดงการน ารายการไปบนัทึกบญัชี 

ว.ด.ป. สินทรัพย์ หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย การบันทกึบัญชี 

เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เดบิต เครดิต 

25x1             

ส.ค. 1 เงินสด 

178,000 

 เงินกู ้
ธนาคาร 

60,000 

 ทุน-นาย
ชดัเจน 

118,000 

     เงินสด 

178,000 

ทุน-นาย
ชดัเจน 

118,000 

เงินกู ้
ธนาคาร 

60,000 

4  

 

 

           

8  

 

 

           

14 

 

 

 

 

           

15 

 

 

 

 

           

18 

 

 

            

24 

 

 

            

26 

 

 

            

28 

 

 

            

31 
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ข้อ 8. ต่อไปน้ีเป็นรายการคา้ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 25x1 ของส านกังาน “ปิญะธิดาการบญัชี”   
     25x1 

     ต.ค.  1   นางปิญะธิดาน าเงินสด 250,000 บาท  และอุปกรณ์ส านักงาน 90,000 บาท มาลงทุนใน
กิจการ 

 2   น าเงินสดฝากธนาคารจ านวน 120,000 บาท 

 6   ซ้ือวสัดุส านกังานจ านวน 7,600 บาท 

12 ไดรั้บเงินสดจากการใหบ้ริการท าบญัชีจ านวน 30,000 บาท 

15 ซ้ือรถยนตเ์พือ่ใชใ้นกิจการราคา 90,000 บาท เป็นเงินสด 

19 ส่งใบแจง้หน้ีเรียกเก็บค่าบริการท าบญัชีใหบ้ริษทั ขายดี จ  ากดั จ  านวน 24,000 บาท 

21 ซ้ือคอมพวิเตอร์เพือ่ใชใ้นส านกังานจ านวน 46,000 บาท เป็นเงินเช่ือ 

24 นางปิญะธิดาน าเงินของกิจการไปส่วนตวั 17,000 บาท 

25 ไดรั้บช าระหน้ีค่าบริการท าบญัชีจากบริษทั ขายดี จ  ากดั จ  านวน 20,000 บาท 

27 จ่ายค่าเช่าส านกังานจ านวน 12,000 บาท 

29 จ่ายช าระหน้ีค่าคอมพวิเตอร์ทั้งจ  านวน 

31 จ่ายเงินเดือนพนกังานจ านวน 40,000 บาทดว้ยเช็ค 

 

 ค าส่ัง    1. ใหก้  าหนดผงับญัชีของส านกังาน “ปิญะธิดาการบญัชี”   
    2. ใหบ้นัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

   3. ใหผ้า่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป 
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ข้อ 9. นายพูนและนายผล ได้ร่วมกันเปิดกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ โดยจดัตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัดช่ือ          
“หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พนูผล” ตั้งแต่วนัที่ 1 มีนาคม 25x1 มีรายการคา้เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 25x1 ดงัน้ี 

    25x1 

       มี.ค.  1  นายพนูน าเงินสด 400,000 บาท  ส่วนนายผลน าที่ดินมูลค่า 200,000 บาท และอาคารมูลค่า 
280,000บาท  มาลงทุนในกิจการ 

  3  ซ้ือน็อต กาว และเทปกาว เพือ่ใชเ้ป็นวสัดุในการซ่อม จ านวน 6,300 บาท 

  6  บริการซ่อมรถใหน้ายสมชายคิดค่าซ่อม 23,000 บาท ยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน 

11 ไดรั้บเงินสดจากการใหบ้ริการซ่อมรถจ านวน 42,000 บาท 

14 ซ้ือเคร่ืองยกรถ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการซ่อม ราคา 87,600 บาท จากร้านทวีรุ่ง เป็นเงิน
เช่ือ 

18 น าเงินสดฝากธนาคารจ านวน 50,000 บาท 

22 ไดรั้บเช็คค่าซ่อมรถจากนายสมชายจ านวน 15,000 บาท 

25 จ่ายช าระหน้ีใหร้้านทวรุ่ีง จ  านวน 60,000 บาท 

28 จ่ายค่าโฆษณาใหบ้ริษทั ซนัไชน์ จ  ากดั จ  านวน 18,000 บาทดว้ยเช็ค 

30 จ่ายค่าสาธารณูปโภคจ านวน 7,700 บาท และจ่ายเงินเดือนพนกังานจ านวน 18,000 บาท 

31 จ่ายเงินเดือนให้กับผูเ้ป็นหุ้นส่วน โดยจ่ายให้นายพูน 30,000 บาท และจ่ายให้นายผล 
22,000 บาท 

 

 ทั้งน้ี “หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พนูผล” มีผงับญัชี ดงัน้ี 

ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี 

เงินสด 101 

เงินฝากธนาคาร 102 

วสัดุในการซ่อม 103 

เคร่ืองมือในการซ่อม 111 

ที่ดิน 112 

อาคาร 113 

เจา้หน้ีการคา้ 201 
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ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี 

ทุน-นายพนู 301 

ทุน-นายผล 302 

เดินสะพดั-นายพนู 303 

เดินสะพดั-นายผล 304 

รายไดจ้ากการซ่อมรถ 401 

ค่าโฆษณา 501 

ค่าสาธารณูปโภค 502 

เงินเดือน 503 

 

       ค าส่ัง   1. ใหบ้นัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

  2. ใหผ้า่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป 

         3. หายอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภททัว่ไปและจดัท างบทดลอง ณ วนัที่ 31 มีนาคม 25x1 

ข้อ 10. ร้าน รักษ์สะอาด ได้ด าเนินธุรกิจรับท าความสะอาดอาคาร หรือส านักงาน มาตั้งแต่วนัที่ 1 

เมษายน 25x1 ขอ้มูล ณ วนัที่ 1 มกราคม 25x3 กิจการมียอดคงเหลือยกมาดงัน้ี 

เงินสด   54,200  บาท 

ลูกหน้ีการคา้  10,800 บาท 

วสัดุท าความสะอาด  3,800 บาท 

อุปกรณ์ท าความสะอาด 78,600 บาท 

เงินกูธ้นาคาร  58,500 บาท 

ทุน-นางรักษ ์  88,900 บาท 

 รายการคา้ที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม 25x3 มีดงัน้ี 

  25x3 

       ม.ค.   1  ไดรั้บเงินจากการใหบ้ริการท าความสะอาด 42,000 บาท 

  4  ซ้ือน ้ ายาท าความสะอาด ฟองน ้ า ผา้ขนหนู เพือ่ใชเ้ป็นวสัดุท าความสะอาด 8,900 บาท 

  6  ไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ จ  านวน 6,000 บาท 

12 ให้บริการท าความสะอาดแก่บริษทั จริงจงั จ  ากัด คิดเป็นเงิน 17,000 บาท บริษทั จริงจงั 
จ  ากดั   จะช าระเงินภายใน 30 วนั 

18 ซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาดจ านวน 20,000 บาท เป็นเงินเช่ือ 

26  จ่ายค่าเช่าส านกังานจ านวน 16,000 บาท 
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28 จ่ายช าระหน้ีค่าอุปกรณ์ท าความสะอาดจ านวน 8,000 บาท 

30 จ่ายช าระหน้ีเงินกูธ้นาคาร 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย 4,000 บาท 

31 จ่ายเงินเดือนพนกังาน 24,000 บาท 

  

    ค าส่ัง   1. ใหก้  าหนดผงับญัชีของร้าน รักษส์ะอาด   
      2. ใหบ้นัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

      3. ใหผ้า่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป 

                4. หายอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภททัว่ไปและจดัท างบทดลอง ณ วนัที่ 31 มีนาคม 25x1 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

รายการปรับปรุงบัญชี การจัดท างบการเงนิ และการปิดบัญชี 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

1. ความหมายของรายการปรับปรุงบญัชี 

2. รายการปรับปรุงบญัชี 

3. การกลบัรายการปรับปรุง 

4. กระดาษท าการ 

5. การจดัท างบการเงิน 

6. การปิดบญัชี 

7. บทสรุป 

8. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

9. เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผูเ้รียนสามารถอธิบายความหมายของรายการปรับปรุงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนสามารถบนัทึกรายการปรับปรุงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. ผูเ้รียนสามารถบนัทึกการกลบัรายการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
4. ผูเ้รียนสามารถจดัท ากระดาษท าการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. ผูเ้รียนสามารถจดัท างบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. ผูเ้รียนสามารถบนัทึกรายการปิดบญัชีและหายอดดุลคงเหลือของบญัชีที่ยงัไม่ไดปิ้ดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
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วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. แนะน าเน้ือหารายวชิาในบท น าเสนอเน้ือหาเขา้สู่บทเรียน 

2. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้เอกสารและโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

3. ยกตวัอยา่งและวเิคราะห์สถานการณ์ร่วมกนัในชั้นเรียน 

4. มอบหมายใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบท พร้อมแจง้ก าหนดการส่งงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ส่ือประกอบการสอนทางคอมพวิเตอร์ โปรแกรม Power Point 

3. หนงัสือ ต  ารา และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

4. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

การวดัและประเมนิผล 

1. การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา 

2. สงัเกตความสนใจในชั้นเรียนขณะบรรยาย 

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. การถามและตอบค าถามในชั้นเรียน 

5. ส่งแบบฝึกหดัตามก าหนดเวลา และท าแบบฝึกหดัถูกตอ้งร้อยละ 80



บทที่ 4 

รายการปรับปรุงบัญชี การจัดท างบการเงนิ และการปิดบัญชี 

 

เน้ือหาที่ผ่านมาไดก้ล่าวถึงกระบวนการทางการบญัชีตั้งแต่การวเิคราะห์รายการคา้ การบนัทึก
รายการในสมุดรายวนัทัว่ไป  การผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป จนถึงการจดัท างบทดลอง       
ในบทน้ีจะกล่าวถึงขั้นตอนที่ต่อเน่ืองจากบทที่แลว้ในส่วนของรายการปรับปรุง การจดัท างบการเงิน 
จนกระทัง่การปิดบญัชีและยกยอดคงเหลือไปงวดบญัชีถดัไป 

 

ความหมายของรายการปรับปรุงบัญชี 

รายการปรับปรุงบัญชี (Adjusting Entries) หมายถึง การบันทึกรายการทางบัญชีเพื่อให้
สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุ้นของกิจการแสดงยอดคงเหลือที่ถูกตอ้งตามเกณฑค์งคา้งในวนั
ส้ินงวดก่อนการจดัท างบการเงิน รายการปรับปรุงจะกระท าในวนัส้ินงวดโดยกระบวนการปรับปรุงนั้น
กิจการตอ้งมีการวิเคราะห์บญัชีทุกบญัชีว่ามีรายการคา้ใดเกิดขึ้นภายในกระบวนการบญัชีเหล่านั้นที่
จะตอ้งท าการปรับปรุง (ดวงสมร อรพนิท ์และคณะ, 2557: 97-98) 

เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)  หมายถึง เกณฑใ์นการวดัผลการด าเนินงานของแต่ละงวดบญัชี 
โดยพิจารณาว่าเม่ือรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นในงวดบญัชีใด ให้ถือวา่เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวด
บญัชีนั้นๆ โดยไม่ค  านึงวา่จะมีการรับหรือการจ่ายเงินสดไปแลว้หรือไม่ ทั้งน้ีการบนัทึกบญัชีตามเกณฑ์
คงคา้งน้ีไม่ได้ใช้เฉพาะการรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายเท่านั้น หากแต่จะตอ้งน ามาใช้เป็นเกณฑใ์นการ
บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัองคป์ระกอบของงบการเงินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 
รายได ้และค่าใชจ่้าย 

 

รายการปรับปรุงบัญชี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1  (ปรับปรุง 2558)  ก าหนดว่า   กิจการตอ้งจดัท างบการเงินตาม
เกณฑค์งคา้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลกระแสเงินสด ดงันั้นกิจการตอ้งรับรู้รายการเป็นสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วน
ของเจา้ของ รายได้ และค่าใชจ่้าย เม่ือเกิดเหตุการณ์ขึ้นแมว้่ากิจการจะยงัไม่ไดรั้บจ่ายเงินสดก็ตาม จาก
การใชเ้กณฑค์งคา้งท าให้  ณ  วนัส้ินงวด  กิจการตอ้งมีการปรับปรุงบญัชีเก่ียวกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  
เพือ่ใหสิ้นทรัพย ์  หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของแสดงยอดคงเหลือที่ถูกตอ้ง  โดยการบนัทึกบญัชีรายการ
ปรับปรุงจะเร่ิมจากกิจการตอ้งตรวจสอบว่ามีรายการใดบา้งที่ตอ้งปรับปรุงรายการ ท าการวิเคราะห์
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รายการ หลังจากนั้นบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทั่วไป และผ่านรายการไปยงับัญชีแยก
ประเภทที่เก่ียวขอ้ง 

 รายการปรับปรุงของแต่ละกิจการจะเป็นอย่างไรนั้น  ขึ้นอยู่กับรายการคา้ที่เกิดขึ้นและการ
บนัทึกบญัชี ณ วนัที่เกิดรายการวา่บนัทึกไวอ้ยา่งไร โดยทัว่ไปรายการปรับปรุงสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 7 
ประเภท ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 2) รายได้คา้งรับ 3) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  4) รายได้รับล่วงหน้า      
5) หน้ีสงสัยจะสูญ  6) ค่าเส่ือมราคา และ 7) วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป รายการปรับปรุงทั้งหมดสามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (Accrued  Expense) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้ นและกิจการได้รับ
ประโยชน์ไปแลว้ระหว่างงวดบญัชี  แต่ยงัไม่ไดช้ าระเงินและยงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชี เช่น ค่าเช่าคา้งจ่าย 
เงินเดือนคา้งจ่าย ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย เป็นตน้  ดังนั้นเพื่อที่จะให้งบก าไรขาดทุนแสดงค่าใชจ่้าย
อย่างถูกตอ้ง ตอ้งมีการบนัทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายดงักล่าว และในขณะเดียวกันก็ตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายที่เกิดขึ้นน้ีถือเป็นภาระหน้ีสินของกิจการที่จะตอ้งช าระในอนาคต  ค่าใชจ่้ายคา้ง
จ่ายจึงเป็นหน้ีสินของกิจการ โดยจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ณ  วันส้ินงวด 

  เดบิต ค่าใชจ่้าย  xx 

   เครดิต  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  xx 

บญัชีค่าใชจ่้าย จะแสดงเป็น ค่าใชจ่้าย ในงบก าไรขาดทุน 

บญัชีค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย จะแสดงเป็น หน้ีสินหมุนเวยีน ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ตัวอย่างที่ 4.1 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 กิจการยงัไม่ไดจ่้ายเงินเดือนพนกังานของเดือนธนัวาคม จ านวน 
15,000 บาท 

การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชี ณ  วนัส้ินงวด บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

25x1        

ธ.ค. 31 เงินเดือน 5xx 15,000 -   

         เงินเดือนคา้งจ่าย  2xx   15,000 - 
  ปรับปรุงรายการเงินเดือนคา้งจ่าย      

 

เม่ือผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป จะแสดงดงัน้ี 

        เงินเดือน               เลขที่ 5xx 

  

       เงินเดือนค้างจ่าย                เลขที่ 2xx 

 

 

 

 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 31 เงินเดือนคา้งจ่าย  15,000 -       

            

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
      25x1      

      ธ.ค. 31 เงินเดือน  15,000 - 
            

            

15,000 

15,000 
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2. รายได้ค้างรับ (Accrued  Revenue) หมายถึง รายได้ที่เกิดขึ้นแลว้ในระหว่างงวดบญัชี  แต่
กิจการยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน และกิจการยงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชี โดยรายไดด้ังกล่าวจะเป็นรายไดอ่ื้นๆซ่ึง
ไม่ใช่รายไดจ้ากการด าเนินงานตามปกติของกิจการ  เช่น รายไดค้่าเช่าคา้งรับ ดอกเบี้ยคา้งรับ เป็นตน้ 
ดงันั้นเพือ่ที่จะใหง้บก าไรขาดทุนแสดงรายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตอ้งมีการบนัทึกรับรู้รายไดด้งักล่าว  และใน
ขณะเดียวกัน ก็ตอ้งรับรู้รายไดค้า้งรับที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีรายได้คา้งรับจะมีสถานภาพคลา้ยกับลูกหน้ีของ
กิจการ  เน่ืองจากกิจการมีสิทธิเรียกร้องที่จะไดรั้บช าระเงิน  รายไดค้า้งรับจึงถือเป็นสินทรัพยข์องกิจการ 
โดยจดัเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

  

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 4.2  กิจการไดแ้บ่งพื้นที่อาคารส านักงานชั้น 2 ให้บุคคลภายนอกเช่า โดยคิดค่าเช่าเดือนละ 
6,000 บาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 กิจการยงัไม่ไดรั้บค่าเช่าของเดือนธนัวาคม 

การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชี ณ  วนัส้ินงวด บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

25x1        

ธ.ค. 31 รายไดค้่าเช่าคา้งรับ 1xx 6,000 -   

         รายไดค้่าเช่า 4xx   6,000 - 
  ปรับปรุงรายการรายไดค้่าเช่าคา้งรับ      

 

 

 

การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ณ  วันส้ินงวด 

  เดบิต รายไดค้า้งรับ  xx 

   เครดิต  รายได ้   xx 

บญัชีรายไดค้า้งรับ จะแสดงเป็น สินทรัพยห์มุนเวยีน ในงบแสดงฐานะการเงิน  
บญัชีรายได ้จะแสดงเป็น รายได ้ในงบก าไรขาดทุน 
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เม่ือผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป จะแสดงดงัน้ี 

 

       รายได้ค่าเช่าค้างรับ                เลขที่ 1xx 

  

       รายได้ค่าเช่า                 เลขที่ 4xx 

 

3. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid  Expense) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเงินสดออกไป
แลว้ในงวดบญัชีปัจจุบนั แต่ยงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จนหมดในงวดปัจจุบนั และมีสิทธิที่จะไดป้ระโยชน์
ในงวดบญัชีถดัไป  เช่น  ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหนา้ ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เป็น
ตน้ ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้น้ีเป็นสิทธิของกิจการที่จะไดรั้บประโยชน์ในอนาคต จึงถือเป็นสินทรัพยข์อง
กิจการ โดยจดัเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่กิจการจ่ายเงินสดดังกล่าวออกไป กิจการอาจบนัทึกไวเ้ป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ  านวน หรือ
บนัทึกไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ทั้งจ  านวนก็ได ้และเม่ือถึงวนัส้ินงวดบญัชี หากกิจการพบวา่เงินสดที่
จ่ายออกไปไม่ไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าทั้งจ  านวน กล่าวคือ ยงัมีสิทธิที่จะไดป้ระโยชน์
ในงวดบญัชีถดัไป กิจการจะตอ้งท าการปรับปรุงบญัชี โดยแยกพจิารณาไดด้งัน้ี  

 

 

 

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 31 รายไดค้่าเช่า  6,000 -       

            

            

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
      25x1      

      ธ.ค. 31 รายไดค้่าเช่าคา้งรับ  6,000 - 
            

            

6,000 

6,000 
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 กรณทีี่  1  บนัทึกเป็น  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  ณ  วนัที่เกิดรายการ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 กรณทีี่  2  บนัทึกเป็น  ค่าใชจ่้าย ณ  วนัที่เกิดรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 4.3 วนัที่  1 กนัยายน 25x1  กิจการจ่ายค่าเบี้ยประกนัภยัส าหรับ  1  ปี  เป็นเงิน  36,000  บาท 

 กรณทีี่  1  บนัทึกเป็น  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  ณ  วนัที่เกิดรายการ 

 การบนัทึกบญัชี ณ วนัที่เกิดรายการ บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x1        

ก.ย. 1 ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 1xx 36,000 -   

         เงินสด 1xx   36,000 - 
  จ่ายค่าเบี้ยประกนัภยัเป็นเงินสด      

การบันทึกรายการ ณ  วันที่เกิดรายการ 

  เดบิต ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  xx 

   เครดิต  เงินสด    xx 

การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ณ  วันส้ินงวด 

เดบิต ค่าใชจ่้าย    xx 

   เครดิต  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  xx 

บญัชีค่าใชจ่้าย จะแสดงเป็น ค่าใชจ่้าย ในงบก าไรขาดทุน 

บญัชีค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ จะแสดงเป็น สินทรัพยห์มุนเวยีน ในงบแสดงฐานะการเงิน 

การบันทึกรายการ ณ  วันที่เกิดรายการ 

  เดบิต ค่าใชจ่้าย   xx 

   เครดิต  เงินสด   xx 

การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ณ  วันส้ินงวด 

เดบิต ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ xx 

   เครดิต  ค่าใชจ่้าย   xx 



-109- 

 

 ณ  วนัส้ินงวด  คือวนัที่  31  ธนัวาคม  25x1  กิจการตอ้งพิจารณาว่าค่าเบี้ ยประกนัภยัดงักล่าว
เป็นค่าใชจ่้ายที่ไดรั้บประโยชน์หมดไปแลว้ในปี 25x1 จ านวนเท่าใด และยงัมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ใน
งวดต่อไปจ านวนเท่าใด ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 จากเส้นเวลาขา้งตน้จะเห็นว่าจากวนัที่เกิดรายการจนถึงวนัส้ินงวด กิจการไดรั้บประโยชน์จาก
การประกันภยัหมดไปแล้ว 4 เดือน คือ เดือน กันยายน – ธันวาคม 25x1 คิดเป็นเงิน 36,000 x 4/12 = 

12,000 บาท ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นในปี 25x1 และจะเห็นว่ายงัคงเหลือสิทธิที่จะไดรั้บประโยชน์
จากการประกนัภยัอีก 8 เดือน ในปี 25x2 คือ เดือน มกราคม – สิงหาคม 25x2 คิดเป็นเงิน 36,000 x 8/12 

= 24,000 บาท กิจการจึงตอ้งท าการปรับปรุงบญัชี โดยตอ้งบนัทึกรายการค่าเบี้ ยประกันภยัที่เกิดขึ้น
จ านวน 12,000 บาท และปรับปรุงยอดค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ใหค้งเหลือ 24,000 บาท ดงัน้ี 

การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชี ณ  วนัส้ินงวด บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x1        

ธ.ค. 31 ค่าเบี้ยประกนัภยั 5xx 12,000 -   

         ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 1xx   12,000 - 
  ปรับปรุงรายการค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย

ล่วงหนา้ 

     

 

 

 

 

 

วนัเร่ิมตน้
ประกนัภยั 

วนัส้ินสุด
ประกนัภยั 

วนัส้ินงวด 

1 ก.ย. x1 31 ธ.ค. x1 

4 เดือน 8 เดือน 

31 ส.ค. x2 
36,000 x 4/12 = 12,000 36,000 x 8/12 = 24,000 
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เม่ือผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป จะแสดงดงัน้ี 

       ค่าเบีย้ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า              เลขที่ 1xx 

 

       ค่าเบีย้ประกันภัย              เลขที่ 5xx 

 

 กรณทีี่  2  บนัทึกเป็น  ค่าใชจ่้าย ณ  วนัที่เกิดรายการ 

 การบนัทึกบญัชี ณ วนัที่เกิดรายการ บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x1        

ก.ย. 1 ค่าเบี้ยประกนัภยั 5xx 36,000 -   

         เงินสด 1xx   36,000 - 
  จ่ายค่าเบี้ยประกนัภยัเป็นเงินสด      

 

 ณ  วนัส้ินงวด  คือวนัที่  31  ธนัวาคม  25x1  กิจการตอ้งพิจารณาว่าค่าเบี้ ยประกนัภยัดงักล่าว
เป็นค่าใชจ่้ายที่ไดรั้บประโยชน์หมดไปแลว้ในปี 25x1 จ านวนเท่าใด และยงัมีสิทธิไดรั้บประโยชน์ใน
งวดต่อไปจ านวนเท่าใด ดงัน้ี 

 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ก.ย. 1 เงินสด  36,000 - ธ.ค. 31 ค่าเบี้ยประกนัภยั  12,000 - 
            

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 31 ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย
ล่วงหน้า 

 12,000 -       

            

            

24,000 

12,000 
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 จากเส้นเวลาขา้งตน้จะเห็นว่าจากวนัที่เกิดรายการจนถึงวนัส้ินงวด กิจการไดรั้บประโยชน์จาก
การประกันภยัหมดไปแล้ว 4 เดือน คือ เดือน กันยายน – ธันวาคม 25x1 คิดเป็นเงิน 36,000 x 4/12 = 

12,000 บาท ซ่ึงถือเป็นค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นในปี 25x1 และจะเห็นว่ายงัคงเหลือสิทธิที่จะไดรั้บประโยชน์
จากการประกนัภยัอีก 8 เดือน ในปี 25x2 คือ เดือน มกราคม – สิงหาคม 25x2 คิดเป็นเงิน 36,000 x 8/12 

= 24,000 บาท กิจการจึงตอ้งท าการปรับปรุงบญัชี โดยตอ้งบนัทึกรายการค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า
จ านวน 24,000 บาท และปรับปรุงยอดค่าเบี้ยประกนัภยัใหค้งเหลือ 12,000 บาท ดงัน้ี 

การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชี ณ  วนัส้ินงวด บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x1        

ธ.ค. 31 ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 1xx 24,000 -   

         ค่าเบี้ยประกนัภยั  5xx   24,000 - 
  ปรับปรุงรายการค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย

ล่วงหนา้ 

     

 

เม่ือผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป จะแสดงดงัน้ี 

       ค่าเบีย้ประกันภัย                 เลขที่ 5xx 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ก.ย. 1 เงินสด  36,000 - ธ.ค. 31 ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย
ล่วงหน้า 

 24,000 - 

            

1 ก.ย. x1 31 ธ.ค. x1 

4 เดือน 8 เดือน 

31 ส.ค. x2 

วนัเร่ิมตน้
ประกนัภยั 

วนัส้ินสุด
ประกนัภยั 

วนัส้ินงวด 

36,000 x 4/12 = 12,000 36,000 x 8/12 = 24,000 

12,000 
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                                                         ค่าเบีย้ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า              เลขที่ 1xx 

 

        

4. รายได้รับล่วงหน้า (Unearned  Revenue) หมายถึง รายได้ที่กิจการได้รับเงินสดหรือ
สินทรัพยอ่ื์นตอบแทนแลว้ในงวดบญัชีปัจจุบนั แต่กิจการยงัไม่ไดส่้งมอบสินคา้หรือให้บริการเป็นการ
ตอบแทนทั้งหมดในงวดบญัชีปัจจุบนั ยงัคงมีภาระตอ้งให้ประโยชน์ตอบแทนลูกคา้ไปจนถึงงวดบญัชี
ถดัไปดว้ย เช่น รายไดค้่าเช่ารับล่วงหน้า ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า เป็นตน้  ภาระที่กิจการตอ้งให้ประโยชน์
ตอบแทนลูกคา้ไปจนถึงงวดบญัชีถดัไปถือวา่กิจการมีหน้ีสินหรือภาระผกูพนัเกิดขึ้น  รายไดรั้บล่วงหน้า
จึงถือเป็นหน้ีสินของกิจการ โดยจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่กิจการไดรั้บเงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์นดงักล่าว กิจการอาจบนัทึกไวเ้ป็นรายไดท้ั้งจ  านวน 
หรือบนัทึกไวเ้ป็นรายไดรั้บล่วงหน้าทั้งจ  านวนก็ได ้และเม่ือถึงวนัส้ินงวดบญัชี หากกิจการพบว่าเงินสด
หรือสินทรัพยอ่ื์นที่ไดรั้บและบนัทึกบญัชีไวแ้ลว้นั้นไม่ไดเ้ป็นรายไดห้รือรายไดรั้บล่วงหน้าทั้งจ  านวน 
กล่าวคือ ยงัคงมีภาระตอ้งให้ประโยชน์ตอบแทนลูกคา้ไปจนถึงงวดบญัชีถัดไป กิจการจะตอ้งท าการ
ปรับปรุงบญัชี โดยแยกพจิารณาไดด้งัน้ี    
 กรณทีี่ 1  บนัทึกเป็น  รายไดรั้บล่วงหนา้  ณ  วนัที่เกิดรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 กรณทีี่ 2 บนัทึกเป็น  รายได ้ ณ  วนัที่เกิดรายการ 

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 31 ค่าเบี้ยประกนัภยั  24,000 -       

            

การบันทึกรายการ ณ  วันที่เกิดรายการ 

  เดบิต เงินสด   xx 

   เครดิต  รายไดรั้บล่วงหนา้   xx 

การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ณ  วันส้ินงวด 

เดบิต รายไดรั้บล่วงหนา้    xx 

   เครดิต  รายได ้  xx 

บญัชีรายได ้จะแสดงเป็น รายได ้ในงบก าไรขาดทุน 

บญัชีรายไดรั้บล่วงหนา้ จะแสดงเป็น หน้ีสินหมุนเวยีน ในงบแสดงฐานะการเงิน 

24,000 
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    กรณทีี่ 2 บนัทึกเป็น  รายได ้ ณ  วนัที่เกิดรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 4.4 วนัที่ 1 พฤศจิกายน 25x1 กิจการรับเงินสดเป็นค่าเช่าอาคารส าหรับระยะเวลา  6  เดือน 
จ านวน  42,000  บาท 

 กรณทีี่  1  บนัทึกเป็น  รายไดรั้บล่วงหนา้  ณ  วนัที่เกิดรายการ 

 การบนัทึกบญัชี ณ วนัที่เกิดรายการ บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x1        

พ.ย. 1 เงินสด 1xx 42,000 -   

         รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 2xx   42,000 - 
  รับเงินสดเป็นค่าเช่าอาคาร       

 

 ณ  วนัส้ินงวด  คือวนัที่  31  ธันวาคม  25x1  กิจการตอ้งพิจารณาว่ารายได้ค่าเช่าดงักล่าวเป็น
รายได้ที่ให้ประโยชน์ตอบแทนหมดไปแลว้ในปี 25x1 จ านวนเท่าใด และยงัมีภาระตอ้งให้ประโยชน์
ตอบแทนในงวดต่อไปจ านวนเท่าใด ดงัน้ี 

  

 

 

 

 

การบันทึกรายการ ณ  วันที่เกิดรายการ 

  เดบิต เงินสด   xx 

   เครดิต  รายได ้   xx 

การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ณ  วันส้ินงวด 

เดบิต รายได ้   xx 

   เครดิต  รายไดรั้บล่วงหนา้ xx 

1 พ.ย. x1 31 ธ.ค. x1 

2 เดือน 4 เดือน 

30 เม.ย. x2 

วนัเร่ิมตน้ 

การเช่า 

วนัส้ินสุด 

การเช่า 

วนัส้ินงวด 

42,000 x 2/6 = 14,000 42,000 x 4/6 = 28,000 
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 จากเส้นเวลาขา้งตน้จะเห็นวา่จากวนัที่เกิดรายการจนถึงวนัส้ินงวด กิจการให้ประโยชน์จากการ
เช่าอาคารหมดไปแลว้ 2 เดือน คือ เดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม 25x1 คิดเป็นเงิน 42,000 x 2/6 = 14,000 
บาท ซ่ึงถือเป็นรายไดท้ี่เกิดขึ้นในปี 25x1 และจะเห็นว่ายงัคงเหลือภาระที่จะตอ้งให้ประโยชน์จากการ
เช่าอาคารกบัผูเ้ช่าอีก 4 เดือน ในปี 25x2 คือ เดือน มกราคม – เมษายน 25x2 คิดเป็นเงิน 42,000 x 4/6 = 

28,000 บาท กิจการจึงตอ้งท าการปรับปรุงบญัชี โดยตอ้งบนัทึกรายการรายไดค้่าเช่าจ  านวน 14,000 บาท 
และปรับปรุงยอดรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ใหค้งเหลือ 28,000 บาท ดงัน้ี 

การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชี ณ  วนัส้ินงวด บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท  สต. 

25x1        

ธ.ค. 31 รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 2xx 14,000 -   

         รายไดค้่าเช่า  4xx   14,000 - 
  ปรับปรุงรายการรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้      

 

เม่ือผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป จะแสดงดงัน้ี 

       รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า                เลขที่ 2xx 

 

         รายได้ค่าเช่า                 เลขที่ 4xx 

  

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 31 รายไดค้่าเช่า  14,000 - พ.ย.  1 เงินสด  42,000 - 
            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
      25x1      

     - ธ.ค. 31 รายไดค้่าเช่ารับล่วงหน้า  14,000 - 
            

            
12,000 

28,000 
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 กรณทีี่  2  บนัทึกเป็น  รายได ้ณ  วนัที่เกิดรายการ 

 การบนัทึกบญัชี ณ วนัที่เกิดรายการ บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x1        

พ.ย. 1 เงินสด 1xx 42,000 -   

         รายไดค้่าเช่า 4xx   42,000 - 
  รับเงินสดเป็นค่าเช่าอาคาร       

 

 ณ  วนัส้ินงวด  คือวนัที่  31  ธันวาคม  25x1  กิจการตอ้งพิจารณาว่ารายได้ค่าเช่าดงักล่าวเป็น
รายได้ที่ให้ประโยชน์ตอบแทนหมดไปแลว้ในปี 25x1 จ านวนเท่าใด และยงัมีภาระตอ้งให้ประโยชน์
ตอบแทนในงวดต่อไปจ านวนเท่าใด ดงัน้ี 

  

 

 

 

 

 

 จากเส้นเวลาขา้งตน้จะเห็นวา่จากวนัที่เกิดรายการจนถึงวนัส้ินงวด กิจการให้ประโยชน์จากการ
เช่าอาคารหมดไปแลว้ 2 เดือน คือ เดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม 25x1 คิดเป็นเงิน 42,000 x 2/6 = 14,000 
บาท ซ่ึงถือเป็นรายไดท้ี่เกิดขึ้นในปี 25x1 และจะเห็นว่ายงัคงเหลือภาระที่จะตอ้งให้ประโยชน์จากการ
เช่าอาคารกบัผูเ้ช่าอีก 4 เดือน ในปี 25x2 คือ เดือน มกราคม – เมษายน 25x2 คิดเป็นเงิน 42,000 x 4/6 = 

28,000 บาท กิจการจึงตอ้งท าการปรับปรุงบญัชี โดยตอ้งบนัทึกรายการรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้จ านวน 
28,000 บาท และปรับปรุงยอดรายไดค้่าเช่าใหค้งเหลือ 14,000 บาท ดงัน้ี 

 

 

 

1 พ.ย. x1 31 ธ.ค. x1 

2 เดือน 4 เดือน 

30 เม.ย. x2 

วนัเร่ิมตน้ 

การเช่า 

วนัส้ินสุด 

การเช่า 

วนัส้ินงวด 

42,000 x 2/6 = 14,000 42,000 x 4/6 = 28,000 
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การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชี ณ  วนัส้ินงวด บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x1        

ธ.ค. 31 รายไดค้่าเช่า 4xx 28,000 -   

         รายไดค้่าเช่า รับล่วงหนา้ 2xx   28,000 - 
  ปรับปรุงรายการรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้      

 

เม่ือผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป จะแสดงดงัน้ี 

           รายได้ค่าเช่า                 เลขที่ 4xx 

 

       รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า                เลขที่ 2xx 

  

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 31 รายไดค้่าเช่ารับ
ล่วงหน้า 

 28,000 - พ.ย.  1 เงินสด  42,000 - 

            

            

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
      25x1      

      ธ.ค. 31 รายไดค้่าเช่า  28,000 - 
            

            28,000 

14,000 
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5. หนี้สงสัยจะสูญ 

     มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญ และหน้ีสูญ ได้ให้ค  านิยามศพัท์ที่
เก่ียวขอ้งไว ้ดงัน้ี  

    หนี้สงสัยจะสูญ (Bad Debts Expense)  หมายถึง ลูกหน้ีที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้ และ
ถือเป็นค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

    ค่าเผ่ือหนี้สูญ หรือ ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Bad Debts Accounts) หมายถึง 
จ  านวนที่กนัไวส้ าหรับลูกหน้ีที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได ้และถือเป็นบญัชีปรับมูลค่าที่ต ั้งขึ้นเพื่อแสดง
เป็นรายการหักจากบญัชีลูกหน้ีในงบการเงิน เพื่อใหค้งเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหน้ีที่คาดหมายวา่จะ
เก็บได ้

    หนี้สูญ (Bad Debts) หมายถึง ลูกหน้ีที่ไดติ้ดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ไดรั้บช าระ
หน้ีและไดต้ดัออกจากบญัชี 

    5.1 การบนัทึกลูกหน้ีที่เก็บเงินไม่ได ้โดยทัว่ไปมี 2 วธีิ คือ 

    วิธีที่ 1 วธีิตดัจ าหน่ายโดยตรง (The Direct Write-off Method)  วธีิน้ีกิจการจะไม่บนัทึก
รายการจนกวา่จะมีลูกหน้ีที่เก็บเงินไม่ไดเ้กิดขึ้นจริง โดยบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

วธีิตดัจ าหน่ายโดยตรงไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับน าไปปฏิบติั เน่ืองจากมีขอ้เสีย ดงัน้ี  
1. สินทรัพยแ์สดงมูลค่าสูงเกินไป ไม่เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั 

2. ไม่เป็นไปตามหลกัการจบัคู่รายไดก้บัค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 

 

 

 

 

การบันทึกรายการ ณ  วันที่เกิดหนี้สูญ 

เดบิต หน้ีสูญ   xx     

   เครดิต ลูกหน้ี   xx 

บญัชีหน้ีสูญ จะแสดงเป็น ค่าใชจ่้าย ในงบก าไรขาดทุน 

บญัชีลูกหน้ี จะแสดงเป็น สินทรัพยห์มุนเวยีน ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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     วธีิที่ 2 วธีิตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (The Allowance Method) วิธีน้ีจะประมาณการลูกหน้ี
ที่คาดว่าจะเก็บไม่ไดแ้ลว้บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที่เกิดรายได ้โดยจดัท ารายการปรับปรุง ณ วนัส้ิน
งวดบญัชี ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จะท าให้บัญชีลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวดบัญชีแสดงมูลค่า
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซ่ึงเป็นไปตามหลักความระมัดระวงัที่ว่าสินทรัพยไ์ม่ควรแสดงมูลค่าสูง
เกินไป และเป็นวธีิที่ถูกตอ้งตามหลกัการจบัคู่รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 

5.2 วธีิการประมาณหน้ีสงสยัจะสูญ มี 2 วธีิ คือ 

      วธีิที่ 1 คิดเป็นร้อยละของยอดขาย (Percentage  of  Sales)  เป็นวธีิที่กิจการจะประมาณ
หน้ีสงสยัจะสูญเทียบเป็นค่าร้อยละกบัยอดขาย โดยวเิคราะห์จากประสบการณ์และขอ้มูลในอดีตที่ผ่าน
มา เม่ือไดค้่าร้อยละดงักล่าวออกมาแลว้  จะสามารถค านวณหน้ีสงสยัจะสูญไดโ้ดยคูณค่าร้อยละดงักล่าว
กบัยอดขายในปีที่ตอ้งการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ ทั้งน้ีสามารถค านวณได้ทั้งจากยอดขายรวมหรือ
ยอดขายเช่ือ ขึ้นอยู่กบันโยบายการบญัชีของกิจการ แต่โดยทัว่ไปกิจการมักค  านวณจากยอดขายเช่ือ
เน่ืองจากมีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัการก่อใหเ้กิดลูกหน้ี  

ตัวอย่างที่ 4.5 ปี 25x1 กิจการมียอดขายเช่ือทั้งปีจ  านวน  5,000,000  บาท  และมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญเป็น  2%  ของยอดขายเช่ือ 

 การค านวณหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปี 25x1 ค านวณไดด้งัน้ี 

  หน้ีสงสยัจะสูญ  = ยอดขายเช่ือ x อตัราค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

     = 5,000,000 x 2 % 

     = 100,000 บาท 

 

 

การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ณ  วันส้ินงวด 

เดบิต หน้ีสงสัยจะสูญ  xx    

  เครดิต ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  xx 

บญัชีหน้ีสงสยัจะสูญ จะแสดงเป็น ค่าใชจ่้าย ในงบก าไรขาดทุน 

บญัชีค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ จะแสดงเป็น รายการปรับมูลค่า บญัชีลูกหน้ี ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
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การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชี ณ  วนัส้ินงวด บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x1        

ธ.ค. 31 หน้ีสงสยัจะสูญ 5xx 100,000 -   

         ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1xx   100,000 - 
  ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      

 

เม่ือผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป จะแสดงดงัน้ี 

       หนี้สงสัยจะสูญ        เลขที่ 5xx 

 

           ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ        เลขที่ 1xx 

 

 

   

 

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 31 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  100,000 -       

            

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
      25x1      

      ธ.ค. 31 หน้ีสงสัยจะสูญ  100,000 - 
            

            

100,000 

100,000 
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  วธีิที่ 2 คิดเป็นร้อยละของยอดลูกหน้ีการคา้ (Percentage  of  Accounts  Receivable) เป็นวิธี
ที่กิจการจะท าการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญเทียบเป็นค่าร้อยละของยอดลูกหน้ีการคา้ปลายงวด โดย
วิเคราะห์จากประสบการณ์และขอ้มูลในอดีตที่ผ่านมา และเม่ือไดค้่าร้อยละดงักล่าวออกมาแลว้  จะ
สามารถค านวณหน้ีสงสัยจะสูญได้โดยคูณค่าร้อยละดังกล่าวกับยอดลูกหน้ีการคา้ปลายงวดในปีที่
ตอ้งการประมาณหน้ีสงสยัจะสูญ วธีิน้ีจะเนน้แสดงใหเ้ห็นถึงจ านวนเงินที่คาดวา่จะไดรั้บจากยอดลูกหน้ี
การคา้ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน  เป็นการแสดงยอดลูกหน้ีการคา้หักดว้ยจ านวนหน้ีที่คาดว่าจะ
เรียกเก็บไม่ได ้ ซ่ึงในการค านวณดงักล่าวผลลพัธ์สุดทา้ยของจ านวนค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงินนั้นตอ้งคิดเป็นร้อยละของยอดลูกหน้ีการคา้ตามที่ก  าหนดในนโยบายของบริษทั  
ดงันั้นถา้มียอดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคงเหลือมาก่อน ตอ้งท าการปรับปรุงยอดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญให้
เท่ากบัจ านวนที่ค  านวณไดต้ามนโยบายในรอบระยะเวลาบญัชีน้ี 

ตัวอย่างที่ 4.6 กิจการมียอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x2 จ านวน 2,000,000 บาท บาท  และมี
นโยบายตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเป็น  4%  ของยอดลูกหน้ีการคา้ 

 การค านวณหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปี 25x2 ค านวณไดด้งัน้ี 

  หน้ีสงสยัจะสูญ  = ยอดลูกหน้ีการคา้ x อตัราค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

     = 2,000,000 x 4 % 

     = 80,000 บาท 

 กรณทีี่ 1 กิจการไม่มียอดค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญยกมา 

การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชี ณ  วนัส้ินงวด บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x2        

ธ.ค. 31 หน้ีสงสยัจะสูญ 5xx 80,000 -   

         ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1xx   80,000 - 
  ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      
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เม่ือผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป จะแสดงดงัน้ี 

       หนี้สงสัยจะสูญ                 เลขที่ 5xx 

 

           ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                 เลขที่ 1xx 

 

 กรณทีี่ 2 กิจการมียอดค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญยกมาดา้นเครดิต  60,000 บาท 

การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชี ณ  วนัส้ินงวด บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x2        

ธ.ค. 31 หน้ีสงสยัจะสูญ 5xx 20,000 -   

         ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1xx   20,000 - 
  ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      

 

 

 

 

 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2            

ธ.ค. 31 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  80,000 -       

            

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
      25x2      

      ธ.ค. 31 หน้ีสงสัยจะสูญ  80,000 - 
            

            

80,000 

80,000 
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เม่ือผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป จะแสดงดงัน้ี 

       หนี้สงสัยจะสูญ                 เลขที่ 5xx 

 

           ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                 เลขที่ 1xx 

 

กรณทีี่ 3 กิจการมียอดค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญยกมาดา้นเครดิต  95,000 บาท 

 กรณีน้ีจะปรับปรุงรายการ ณ วนัส้ินงวด โดยบนัทึกลดค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ดงัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x2        

ธ.ค. 31 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1xx 15,000 -   

         หน้ีสงสัยจะสูญ 5xx   15,000 - 
  ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      

 

 

 

 

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2            

ธ.ค. 31 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  20,000 -       

            

            

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
      25x2      

      ม.ค. 1 ยอดยกมา  60,000 - 
      ธ.ค. 31 หน้ีสงสัยจะสูญ  80,000 - 
            

            

20,000 

80,000 
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เม่ือผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป จะแสดงดงัน้ี 

       หนี้สงสัยจะสูญ                 เลขที่ 5xx 

 

           ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                 เลขที่ 1xx 

 

6. ค่าเส่ือมราคา 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรับปรุง 2558 ) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดใ้หค้วามหมาย   
ค่าเส่ือมราคา ดงัน้ี 

ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) หมายถึง การปันส่วนจ านวนที่คดิค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ์ยา่ง
มีระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 

เน่ืองจากในการประกอบธุรกิจกิจการมกัจะมีสินทรัพยท์ี่มีอายกุารใชง้านมากกว่า  1  ปี  หรือ
มากกว่า  1  รอบระยะเวลาบญัชีอยูใ่นครอบครอง  เช่น  อาคาร เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ส านักงาน  เป็นตน้         
ในระหวา่งงวดกิจการก็จะมีการใชง้านสินทรัพยด์งักล่าว  ซ่ึงท าใหสิ้นทรพัยเ์ส่ือมสภาพลงเร่ือยๆ  ดงันั้น
จึงควรมีการทยอยรับรู้ประโยชน์ส่วนที่หมดไปเป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีที่มีการใชสิ้นทรัพยน์ั้นๆ จึงท า
ใหเ้กิดรายการปรับปรุงค่าเส่ือมราคาขึ้น   
 การค านวณค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยน์ั้นมีหลายวธีิ  เช่น  วธีิเสน้ตรง วิธียอดคงเหลือลดลง วิธี
จ  านวนผลผลิต  เป็นตน้  ซ่ึงกิจการจะเลือกใช้วิธีใดนั้ นขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมและลักษณะการ
ด าเนินงานของกิจการ  แต่ในที่น้ีจะกล่าวถึงเฉพาะวิธีเสน้ตรง  (Straight-line  Method) ซ่ึงเป็นวิธีที่นิยม
ใชก้นัมากที่สุด เน่ืองจากง่ายและสะดวกในการค านวณ  

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
      25x2      

      ธ.ค. 31 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  15,000 - 
            

            

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x2      25x2      

ธ.ค. 31 หน้ีสงสัยจะสูญ  15,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  95,000 - 
            

            

15,000 

80,000 
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ค่าเส่ือมราคา  =  
ราคาทุน−มูลค่าคงเหลือ

อายกุารให้ประโยชน์
 

  การค านวณค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเสน้ตรงนั้น สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

หรือ 

 

 

 โดยที่ ราคาทุน (Cost Price) หมายถึง ราคาซ้ือสินทรัพย ์รวมถึงตน้ทุนที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การจดัหาสินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพที่พร้อมจะใชง้าน เช่น ตน้ทุนการขนส่ง ตน้ทุนการ
ติดตั้งและประกอบ เป็นตน้ 

  มูลค่าคงเหลือ (Residual Value) หมายถึง จ  านวนเงินที่กิจการคาดว่าจะได้รับใน
ปัจจุบนั จากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ลงัจากหักตน้ทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น 
หากสินทรัพยน์ั้นมีอายแุละสภาพที่คาดวา่จะเป็น ณ วนัส้ินสุดอายกุารใหป้ระโยชน์ 
  อายุการให้ประโยชน์ (Useful life) หมายถึง ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพยไ์ว้
ใช้ หรือจ านวนผลผลิตหรือจ านวนหน่วยในลกัษณะอ่ืนที่คลา้ยคลึงกันซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับจาก
สินทรัพย ์

 ค่าเส่ือมราคาที่ค  านวณได้จะเป็นค่าเส่ือมราคาต่อปี  ในกรณีที่ได้สินทรัพยม์าครอบครอง
ระหวา่งปี  กล่าวคือใชง้านในปีแรกไม่เตม็ปี  ตอ้งค  านวณเป็นสดัส่วนเฉพาะส่วนที่ใชป้ระโยชน์จริงๆใน
งวดบญัชีนั้น   
 กิจการจะท าการค านวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพยท์ี่มีอายุการใช้งานมากกว่า   ปี หรือ 1 รอบ
ระยะเวลาบญัชีทุกชนิด ยกเวน้ ที่ดิน เน่ืองจากที่ดินไม่ไดล้ดประโยชน์ที่คาดวา่จะไดรั้บหลงัจากที่ใชง้าน 

  

 

 

 

 

 

ค่าเส่ือมราคา  =  (ราคาทุน – มูลค่าคงเหลือ) x อตัราค่าเส่ือมราคา 

การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ณ  วันส้ินงวด 

  เดบิต ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์  xx 

   เครดิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์  xx 

บญัชีค่าเส่ือมราคา จะแสดงเป็น รายได ้ในงบก าไรขาดทุน 

บญัชีค่าเส่ือมราคาสะสม จะแสดงเป็น รายการปรับมูลค่า บญัชีสินทรัพย ์ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
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ตัวอย่างที่ 4.7 วนัที่  1  เมษายน  25x1  กิจการซ้ือเคร่ืองจกัรราคา  80,000  บาท  เป็นเงินสด  คาดว่าจะมี
อายกุารใหป้ระโยชน์ 5 ปี และเม่ือหมดอายกุารใหป้ระโยชน์แลว้ จะมีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 5,000 บาท 

 การค านวณค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเสน้ตรงนั้น สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

  ค่าเส่ือมราคาต่อปี =   80,000−5,0005  

     =      15,000 บาท/ปี 

 ณ  วนัส้ินงวด คือ วนัที่  31  ธนัวาคม  25x1  กิจการใชเ้คร่ืองจกัรมาเป็นเวลา  9  เดือนในงวด
บญัชีน้ี  ดงันั้นกิจการตอ้งค านวณค่าเส่ือมในปีน้ีดว้ยระยะเวลา 9 เดือน ดงัน้ี 

  ค่าเส่ือมราคา ปี 25x1 =      15,000 x 9/12 

     =       11,250  บาท 

การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชี ณ  วนัส้ินงวด บนัทึกไดด้งัน้ี 

 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x1        

ธ.ค. 31 ค่าเส่ือมราคา – เคร่ืองจกัร 5xx 11,250 -   

         ค่าเส่ือมราคาสะสม – เคร่ืองจกัร 1xx   11,250 - 
  ปรับปรุงรายการค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร      

 

เม่ือผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป จะแสดงดงัน้ี 

       ค่าเส่ือมราคา – เคร่ืองจักร              เลขที่ 5xx 

 

       

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 31 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
เคร่ืองจกัร 

 11,250 -       

            

            
11,250 
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วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  =  วสัดุส้ินเปลืองตน้งวด  +  ซ้ือระหวา่งงวด  -  วสัดุส้ินเปลืองปลายงวด 

ค่าเส่ือมราคาสะสม – เคร่ืองจักร                เลขที่ 1xx 

 

7. วัสดุส้ินเปลืองใช้ไป 

วัสดุส้ินเปลือง (Supplies) หมายถึง วสัดุต่างๆที่เป็นสินทรัพยข์องกิจการ โดยซ้ือมาไวใ้ช้ใน
กิจการ วสัดุเหล่าน้ีจะมีราคาค่อนขา้งต ่าและเม่ือใชแ้ลว้จะหมดไป  เช่น  ดินสอ  กระดาษ  กาว   เป็นตน้  
โดยทัว่ไปกิจการจะซ้ือคร้ังละมากๆและใหท้ยอยเบิกใช ้ ดงันั้นเม่ือซ้ือมาจะบนัทึกรวมกนัเป็นสินทรัพย์
ในบญัชีเดียวกนั  ก็คือ วสัดุส้ินเปลือง  และเม่ือเบิกใชจ้ะไม่มีการบนัทึกบญัชี  แต่เม่ือส้ินงวดบญัชีจะมี
การตรวจนบัวสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ  แลว้มาค านวณหาวา่กิจการใชไ้ประหวา่งงวดเท่าไหร่ โดยจะบนัทึก
ยอดที่ใช้ไปเขา้บญัชี วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป (Supplies  Used  or Supplies Expense ) ซ่ึงถือเป็นค่าใช่จ่าย 
ในงบก าไรขาดทุนของกิจการ 

 วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป สามารถค านวณไดด้งัน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
      25x1      

      ธ.ค. 31 ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองจกัร  11,250 - 
            

            

การบันทึกรายการ ณ  วันที่ซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 

  เดบิต วสัดุส้ินเปลือง  xx 

   เครดิต  เงินสด   xx 

การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ณ  วันส้ินงวด 

  เดบิต วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป xx 

   เครดิต  วสัดุส้ินเปลือง  xx 

บญัชีวสัดุส้ินเปลือง จะแสดงเป็น สินทรัพย ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

บญัชีวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป จะแสดงเป็น ค่าใชจ่้าย ในงบก าไรขาดทุน  

11,250 
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ตัวอย่างที่ 4.8 ในวนัตน้งวดบญัชี คือ วนัที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการมีวสัดุส้ินเปลืองคงเหลือยกมา 1,000 
บาท วนัที่  8 กุมภาพนัธ ์ 25x1  กิจการซ้ือวสัดุส้ินเปลืองมาไวใ้ชจ้  านวน  6,000  บาท และ ณ วนัส้ินงวด
บญัชี คือ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 กิจการตรวจนับวสัดุส้ินเปลืองได ้ 2,000  บาท 

การบนัทึกรายการ ณ  วนัที่ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x1        

ก.พ. 8 วสัดุส้ินเปลือง 1xx 6,000 -   

         เงินสด 1xx   6,000 - 
  ซ้ือวสัดุส้ินเปลืองเป็นเงินสด      

 

 วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป ปี 25x1 สามารถค านวณไดด้งัน้ี  
 วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป =  1,000 + 6,000 – 2,000 

    =   5,000 บาท 

 

การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชี ณ  วนัส้ินงวด บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                         หนา้ ....... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x1        

ธ.ค. 31 วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 5xx 5,000 -   

         วสัดุส้ินเปลือง 1xx   5,000 - 
  ปรับปรุงรายการวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป      
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เม่ือผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป จะแสดงดงัน้ี 

       วัสดุส้ินเปลือง                  เลขที่ 1xx 

 

       วัสดุส้ินเปลืองใช้ไป                             เลขที่ 5xx 

 

การกลบัรายการปรับปรุง 

 การกลับรายการปรับปรุง (Reversing Entries) หมายถึง การบนัทึกกลบัรายการปรับปรุงที่ได้
ปรับปรุงไวใ้นวนัส้ินงวดบญัชี โดยบนัทึกการกลบัรายการในวนัตน้งวดบญัชีต่อมา 

 การกลบัรายการปรับปรุง มีวตัถุประสงคเ์พื่อยกเลิกรายการปรับปรุงที่เคยบนัทึกไว ้ซ่ึงจะท าให้
การบนัทึกบญัชีในงวดบญัชีถดัไปสะดวกขึ้น และป้องกนัการบนัทึกบญัชีผิดพลาดหรือบนัทึกบญัชีไม่
ครบถว้นในงวดต่อไป ทั้งน้ีการกลับรายการปรับปรุงจะมีการบนัทึกกลับรายการเฉพาะบางรายการ
เท่านั้น โดยรายการปรับปรุงที่ควรบนัทึกกลบัรายการมีดงัน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued  Expense) 

 

 

 

 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ม.ค. 1 ยอดยกมา  1,000 - ธ.ค. 31 วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  5,000 - 
ก.พ. 8 เงินสด  6,000 -       

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

  

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1            

ธ.ค. 31 วสัดุส้ินเปลือง  5,000 -       

            

            
5,000 

การบันทึกกลับรายการปรับปรุง ณ  วันต้นงวดบัญชีใหม่ 

  เดบิต ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  xx 

   เครดิต  ค่าใชจ่้าย   xx 

2,000 
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ตัวอย่างที่ 4.9 จากตวัอยา่งที่ 4.1 การบนัทึกกลบัรายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัตน้งวดบญัชี
ใหม่ บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x2        

ม.ค. 1 เงินเดือนคา้งจ่าย 2xx 15,000 -   

         เงินเดือน  5xx   15,000 - 
  กลบัรายการปรับปรุงเงินเดือนคา้งจ่าย      

 

2. รายได้ค้างรับ (Accrued  Revenue) 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 4.10 จากตวัอยา่งที่ 4.2 การบนัทึกกลบัรายการปรับปรุงรายไดค้า้งรับ ณ วนัตน้งวดบญัชีใหม่ 
บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x2        

ม.ค. 1 รายไดค้่าเช่า 4xx 6,000 -   

         รายไดค้่าเช่าคา้งรับ 1xx   6,000 - 
  กลบัรายการปรับปรุงรายไดค้่าเช่าคา้งรับ      

 

 

 

 

การบันทึกกลับรายการปรับปรุง ณ  วันต้นงวดบัญชีใหม่ 

  เดบิต รายได ้   xx 

   เครดิต  รายไดค้า้งรับ  xx 
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3. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid  Expense) กลบัรายการเฉพาะเม่ือบนัทึกบญัชี ณ วนัที่เกิด
รายการเป็นค่าใชจ่้ายเท่านั้น 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 4.11 จากตวัอยา่งที่ 4.3 การบนัทึกกลบัรายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า ณ วนัตน้งวด
บญัชีใหม่ กรณีบนัทึกบญัชีในวนัที่เกิดรายการเป็นค่าใชจ่้าย บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x2        

ม.ค. 31 ค่าเบี้ยประกนัภยั 5xx 12,000 -   

         ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 1xx   12,000 - 
  กลบัรายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้      

 

4. รายได้รับล่วงหน้า (Unearned  Revenue) กลบัรายการเฉพาะเม่ือบนัทึกบญัชี ณ วนัที่
เกิดรายการเป็นรายไดเ้ท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบันทึกกลับรายการปรับปรุง ณ  วันต้นงวดบัญชีใหม่ 

  เดบิต รายไดรั้บล่วงหนา้  xx 

   เครดิต  รายได ้   xx 

การบันทึกกลับรายการปรับปรุง ณ  วันต้นงวดบัญชีใหม่ 

  เดบิต ค่าใชจ่้าย   xx 

   เครดิต  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ xx 
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ตัวอย่างที่ 4.12 จากตวัอยา่งที่ 4.4 การบนัทึกกลบัรายการปรับปรุงรายได ้ณ วนัตน้งวดบญัชีใหม่ กรณี
บนัทึกบญัชีในวนัที่เกิดรายการเป็นรายได ้บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ .... 
ว.ด.ป. 

 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท สต. 

25x2        

ม.ค. 1 รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 2xx 28,000 -   

         รายไดค้่าเช่า 4xx   28,000 - 
  กลบัรายการปรับปรุงรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้      

 

กระดาษท าการ 

กระดาษท าการ (Working Paper or Work Sheet) เป็นแบบฟอร์มหรือกระดาษร่างที่กิจการ
จดัท าขึ้นเพื่อช่วยในการจดัเตรียมข้อมูลส าหรับการจัดท างบการเงินในวนัส้ินงวดบัญชีให้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้น ทั้งน้ีกระดาษท าการไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของการบนัทึกรายการทางการบญัชีหรือเป็นงบ
การเงินที่จะน าแสดงต่อบุคคลภายนอกแต่อยา่งใด นกับญัชีถือว่า การจดัท ากระดาษท าการเป็นส่ิงที่ช่วย
ในการเตรียมการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปอยา่งสะดวก  รวดเร็ว และไม่ผดิพลาด  

1. รูปแบบกระดาษท าการ 

กระดาษท าการสามารถจดัท าไดห้ลายแบบขึ้นอยูก่บัความจ าเป็นและความเหมาะสมของแต่ละ
กิจการ โดยจะเรียกช่ือกระดาษท าการตามจ านวนช่องที่ตอ้งการแสดงรายละเอียด ไดแ้ก่ กระดาษท าการ 
6 ช่อง กระดาษท าการ 8 ช่อง กระดาษท าการ 10 ช่อง และกระดาษท าการ 12 ช่อง ดงัน้ี 

      1.1 กระดาษท าการ 6 ช่อง  
ช่ือกิจการ................................ 

กระดาษท าการ 

ส าหรับงวด..........ส้ินสุดวนัที่............................................................ 
ช่ือบัญชี เลขที่

บัญชี 

งบทดลอง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 
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1.2 กระดาษท าการ 8 ช่อง 

ช่ือกิจการ................................ 
กระดาษท าการ 

ส าหรับงวด..........ส้ินสุดวนัที่............................................................ 
ช่ือบัญชี เลขที่

บัญชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

          

          

          

          
 

1.3  กระดาษท าการ 10 ช่อง 

ช่ือกิจการ................................ 
กระดาษท าการ 

ส าหรับงวด..........ส้ินสุดวนัที่............................................................ 
ช่ือบัญชี เลขที่

บัญชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบทดลอง 

หลังปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

            

            

            

            
 

1.4 กระดาษท าการ 12 ช่อง 

ช่ือกิจการ................................ 
กระดาษท าการ 

ส าหรับงวด..........ส้ินสุดวนัที่............................................................ 
ช่ือบัญชี เลขที่

บัญชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบทดลอง 

หลังปรับปรุง 

งบต้นทุน 

การผลิต 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 
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2. ขั้นตอนการจัดท ากระดาษท าการ 

ในบทน้ีจะอธิบายขั้นตอนในการจดัท ากระดาษท าการประเภทกระดาษท าการ 10 ช่อง ดงัน้ี 

2.1  เขียนหัวกระดาษท าการ ประกอบด้วย 3 บรรทดั คือ บรรทัดแรกเขียนช่ือกิจการ 
บรรทดัที่สองเขียนค าวา่ กระดาษท าการ บรรทดัที่สามเขียนรอบระระยะเวลาที่จดัท  ากระดาษท าการ 

2.2  เขียนช่ือบญัชีและเลขที่บญัชีของบญัชีแยกประเภททุกบญัชี ในช่อง “ช่ือบญัชี” และใน
ช่อง “เลขที่บญัชี”  

2.3  จดัท าช่อง “งบทดลอง” โดยใส่จ านวนเงินจากงบทดลองในดา้นเดบิตและดา้นเครดิต
ตามยอดคงเหลือของแต่ละบญัชีใหถู้กตอ้ง จากนั้นรวมจ านวนเงินทางดา้นเดบิตและเครดิตของช่องงบ
ทดลอง ซ่ึงหากจดัท าถูกตอ้งจะตอ้งมียอดรวมที่เท่ากนั  

2.4  จดัท าช่อง “รายการปรับปรุง” โดยตรวจสอบรายการที่ตอ้งปรับปรุงในวนัส้ินงวด แลว้
บนัทึกรายการปรับปรุงลงในช่อง “รายการปรับปรุง” โดยหากบญัชีที่ตอ้งปรับปรุงมีอยูใ่นงบทดลอง
แล้ว ให้เขียนเฉพาะจ านวนเงินที่จะปรับปรุงในดา้นเดบิตหรือเครดิตของช่องรายการปรับปรุง แต่ถ้า
บญัชีใดไม่มีในงบทดลอง ใหเ้ขียนช่ือบญัชีและเลขที่บญัชีเพิม่ต่อทา้ยช่ือบญัชีสุดทา้ยที่มีอยู ่ตามดว้ยใส่
จ านวนเงินที่จะปรับปรุงลงในช่องรายการปรับปรุง และเม่ือปรับปรุงครบทุกรายการแลว้ให้รวมจ านวน
เงินทางด้านเดบิตและด้านเครดิตของช่องรายการปรับปรุง ซ่ึงหากจดัท าถูกตอ้งจะตอ้งมียอดรวมที่
เท่ากนั  

2.5  จดัท าช่อง “งบทดลองหลงัปรับปรุง” จ  านวนเงินที่จะน ามาใส่ในช่องงบทดลองหลัง
ปรบปรุงไดม้าจากการน าจ  านวนเงินจากช่องงบทดลองมาปรับดว้ยช่องรายการปรับปรุง โดยหากจ านวน
เงินในช่องงบทดลองและจ านวนเงินในช่องรายการปรับปรุงอยู่ดา้นเดียวกนัให้น ามาบวกกัน และใส่
ผลรวมที่ได้ในด้านนั้น แต่หากอยู่คนละด้านให้น ามาลบกัน โดยน าผลต่างที่ได้ใส่ไวใ้นด้านที่มียอด
มากกวา่ เม่ือท าครบทุกบญัชีแลว้ใหร้วมจ านวนเงินทางดา้นเดบิตและดา้นเครดิตของช่องงบทดลองหลงั
ปรับปรุง ซ่ึงหากจดัท าถูกตอ้งจะตอ้งมียอดรวมที่เท่ากนั  

2.6  จดัท าช่อง “งบก าไรขาดทุน” โดยการน าจ านวนเงินของบญัชีในหมวดรายได้และ
หมวดค่าใชจ่้ายจากช่องงบทดลองหลงัปรับปรุงไปใส่ในช่องงบก าไรขาดทุน โดยถา้มียอดดา้นเดบิตให้
ใส่ในช่องเดบิต และถา้มียอดดา้นเครดิตให้ใส่ในช่องเครดิต เม่ือใส่จ านวนเงินของบญัชีในหมวดรายได้
และหมวดค่าใชจ่้ายครบแลว้ให้รวมจ านวนเงินทางดา้นเดบิตและดา้นเครดิต แลว้เปรียบเทียบวา่ดา้นใดมี
จ านวนมากกว่ากนั ผลต่างดงักล่าวจะแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานของกิจการ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเกิดได ้  
2 กรณี ดงัน้ี 
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2.6.1 กรณีผลรวมจ านวนเงินดา้นเครดิตมากกว่าด้านเดบิต แสดงว่ากิจการมีก าไร
สุทธิ ใหน้ าผลต่างที่ไดใ้ส่บรรทดัถดัมาในดา้นเดบิต เพื่อใหย้อดรวมทางดา้นเดบิตและเครดิตมีจ านวน
เท่ากนั 

2.6.2 กรณีผลรวมจ านวนเงินดา้นเดบิตมากกว่าดา้นเครดิต แสดงวา่กิจการมีขาดทุน
สุทธิ ให้น าผลต่างที่ไดใ้ส่บรรทดัถดัมาในดา้นเครดิต เพื่อใหย้อดรวมทางดา้นเดบิตและเครดิตมีจ านวน
เท่ากนั 

2.7  จดัท าช่อง “งบแสดงฐานะการเงิน” โดยการน าจ านวนเงินของบญัชีหมวดสินทรัพย ์
หมวดหน้ีสิน และหมวดส่วนของเจา้ของจากช่องงบทดลองหลังปรับปรุงไปใส่ในช่องงบแสดงฐานะ
การเงิน โดยถา้มียอดดา้นเดบิตให้ใส่ในช่องเดบิต และถา้มียอดดา้นเครดิตให้ใส่ในช่องเครดิต เม่ือใส่
จ านวนเงินของบญัชีทั้ง 3 หมวดดังกล่าวครบแลว้ให้รวมจ านวนเงินทางดา้นเดบิตและดา้นเครดิต ซ่ึง
โดยปกติยอดทั้งสองดา้นจะไม่เท่ากนั โดยจะมีผลต่างเท่ากบัผลต่างที่หาไดใ้นงบก าไรขาดทุน เน่ืองจาก
ผลต่างที่เกิดขึ้นจะเกิดจากผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีน้ี ซ่ึงก็คือก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
นัน่เอง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเกิดได ้2 กรณี ดงัน้ี 

2.7.1 กรณีผลต่างเป็นก าไรสุทธิ ให้น าไปใส่ช่องงบแสดงฐานะการเงินทางดา้นเครดิต 
เน่ืองจากก าไรสุทธิส่งผลให้ส่วนของเจา้ของเพิ่มขึ้น และรวมจ านวนเงินในช่องงบแสดงฐานะการเงิน
ทางดา้นเดบิตและเครดิต ซ่ึงหากจดัท าถูกตอ้งจะตอ้งมียอดรวมที่เท่ากนั  

2.7.2  กรณีผลต่างเป็นขาดทุนสุทธิ ให้น าไปใส่ช่องงบแสดงฐานะการเงินทางด้าน     
เดบิต เน่ืองจากขาดทุนสุทธิส่งผลให้ส่วนของเจา้ของลดลง และรวมจ านวนเงินในช่องงบแสดงฐานะ
การเงินทางดา้นเดบิตและเครดิต ซ่ึงหากจดัท าถูกตอ้งจะตอ้งมียอดรวมที่เท่ากนั 
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ตัวอย่างที่ 4.13 กิจการ “สุขใจการบญัชี” มีขอ้มูลในงบทดลอง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x1 ซ่ึงเป็นงบ
ทดลองก่อนรายการปรับปรุง ดงัน้ี 

สุขใจการบัญชี 

งบทดลอง (ก่อนปรับปรุง) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

                                     หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 90,800 -   

ลูกหน้ีการคา้ 102 82,000 -   

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 102.1  - 200 - 
วสัดุส้ินเปลือง 103 8,000 -   

ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 104 16,000 -   

ที่ดิน 111 240,000 -   

อาคาร 112 250,000 -   

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 112.1   50,000 - 
อุปกรณ์ส านกังาน 113 30,000 -   

เจา้หน้ีการคา้ 201   40,000 - 

ทุน-นางสุขใจ 301   500,000 - 

ถอนใชส่้วนตวั 302 20,000 -   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 401   177,600 - 

เงินเดือน 501 24,000 -   

ค่าสาธารณูปโภค 502 7,000 -   

  767,800 - 767,800 - 

 

กิจการปิดบญัชีทุกวนัที่ 31 ธนัวาคม ของทุกปี และมีขอ้มูลเพิม่เติม ดงัน้ี 

1. กิจการคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 10% ต่อปี อุปกรณ์ส านกังานซ้ือมาเม่ือ 1 ส.ค. 25x1 

2. วสัดุส้ินเปลืองตรวจนบั ณ วนัส้ินงวดบญัชีมียอดคงเหลือ 3,500 บาท 

3. ณ วนัส้ินงวดบญัชี กิจการคา้งจ่ายเงินเดือนพนกังาน 5,000 บาท 

4. กิจการมีนโยบายตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2% ของยอดลูกหน้ีปลายงวด 

5. ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายส าหรับการคุม้ครอง 10 เดือน โดยเร่ิมมีผลวนัที่ 1 ตุลาคม 25x1 
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การบนัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ 3 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต 

 

เครดิต 

 

25x1        

ธ.ค. 31 ค่าเส่ือมราคา - อาคาร 503 25,000 -   

(1) ¤         ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคาร  112.1   25,000 - 
 ¤ปรับปรุงค่าเส่ือมราคาอาคาร      

 ¤250,000 x 10% = 25,000      

  ค่าเส่ือมราคา – อุปกรณ์ส านกังาน 504 1,250 -   

 ¤         ค่าเส่ือมราคาสะสม – อุปกรณ์ส านกังาน 113.1   1,250 - 
 ¤ปรับปรุงค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน      

  (30,000 x 10%) x 5/12 = 1,250      

(2) ¤วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 505 4,500 -   

 ¤         วสัดุส้ินเปลือง 103   4,500 - 
  ปรับปรุงวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป      

 ¤8,000 – 3,500 = 4,500      

(3) ¤เงินเดือน 501 5,000 -   

 ¤         เงินเดือนคา้งจ่าย 202   5,000 - 
  ปรับปรุงเงินเดือนคา้งจ่าย      

(4) ¤หน้ีสงสยัจะสูญ 506 1,440 -   

           ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 102.1   1,440 - 
 ¤บนัทึกการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      

 ¤(82,000 x 2%) – 200 = 1,440      

(5)  ค่าเบี้ยประกนัภยั 507 4,800 -   

           ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 104   4,800  

 ¤ปรับปรุงค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้      

 ¤16,000 x 3/10 = 4,800      
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  การจดัท ากระดาษท าการในขั้นตอนการเขียนหัวกระดาษท าการ การเขียนช่ือบญัชี และจดัท า
ช่องงบทดลอง แสดงไดด้งัน้ี 

สุขใจการบญัชี 

กระดาษท าการ 

ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

               หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบทดลอง 

หลังปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 90,800          

ลูกหน้ีการคา้ 102 82,000          

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 102.1  200         

วสัดุส้ินเปลือง 103 8,000          

ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย
ล่วงหน้า 

104 16,000          

ที่ดิน 111 240,000          

อาคาร 112 250,000          

ค่าเส่ือมราคาสะสม-
อาคาร 

112.1  50,000         

อุปกรณ์ส านักงาน 113 30,000          

เจา้หน้ีการคา้ 201  40,000         

ทุน-นางสุขใจ 301  500,000         

ถอนใชส่้วนตวั 302 20,000          

รายไดจ้ากการให้บริการ 401  177,600         

เงินเดือน 501 24,000          

ค่าสาธารณูปโภค 502 7,000          

  767,800 767,800         
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  การจดัท ากระดาษท าการในขั้นตอนการจดัท าช่องรายการปรับปรุง แสดงไดด้งัน้ี 

สุขใจการบญัชี 

กระดาษท าการ 

ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

               หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบทดลอง 

หลังปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 90,800          

ลูกหน้ีการคา้ 102 82,000          

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 102.1  200  (4) 1,440       

วสัดุส้ินเปลือง 103 8,000   (2) 4,500       

ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย
ล่วงหน้า 

104 16,000   (5) 4,800       

ที่ดิน 111 240,000          

อาคาร 112 250,000          

ค่าเส่ือมราคาสะสม-
อาคาร 

112.1  50,000   (1) 25,000       

อุปกรณ์ส านักงาน 113 30,000          

เจา้หน้ีการคา้ 201  40,000         

ทุน-นางสุขใจ 301  500,000         

ถอนใชส่้วนตวั 302 20,000          

รายไดจ้ากการให้บริการ 401  177,600         

เงินเดือน 501 24,000  (3) 5,000        

ค่าสาธารณูปโภค 502 7,000          

  767,800 767,800         

ค่าเส่ือมราคา - อาคาร 503    (1) 25,000        

ค่าเส่ือมราคา – อุปกรณ์
ส านักงาน 

504   (1) 1,250        

ค่าเส่ือมราคาสะสม - 
อุปกรณ์ส านักงาน 

113.1    (1) 1,250       

วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 505   (2) 4,500        

เงินเดือนคา้งจ่าย 202    (3) 5,000       

หน้ีสงสัยจะสูญ 506   (4) 1,440        

ค่าเบี้ยประกนัภยั 507   (5) 4,800        

    41,990 41,990       
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การจดัท ากระดาษท าการในขั้นตอนการจดัท าช่องงบทดลองหลงัปรับปรุง แสดงไดด้งัน้ี 

สุขใจการบญัชี 

กระดาษท าการ 

ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

               หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบทดลอง 

หลังปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 90,800    90,800      

ลูกหน้ีการคา้ 102 82,000    82,000      

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 102.1  200  (4) 1,440  1,640     

วสัดุส้ินเปลือง 103 8,000   (2) 4,500 3,500      

ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย
ล่วงหน้า 

104 16,000   (5) 4,800 11,200      

ที่ดิน 111 240,000    240,000      

อาคาร 112 250,000    250,000      

ค่าเส่ือมราคาสะสม-
อาคาร 

112.1  50,000   (1) 25,000  75,000     

อุปกรณ์ส านักงาน 113 30,000    30,000      

เจา้หน้ีการคา้ 201  40,000    40,000     

ทุน-นางสุขใจ 301  500,000    500,000     

ถอนใชส่้วนตวั 302 20,000    20,000      

รายไดจ้ากการให้บริการ 401  177,600    177,600     

เงินเดือน 501 24,000  (3) 5,000  29,000      

ค่าสาธารณูปโภค 502 7,000    7,000      

  767,800 767,800         

ค่าเส่ือมราคา - อาคาร 503    (1) 25,000   25,000      

ค่าเส่ือมราคา – อุปกรณ์
ส านักงาน 

504   (1) 1,250  1,250      

ค่าเส่ือมราคาสะสม - 
อุปกรณ์ส านักงาน 

113.1    (1) 1,250  1,250     

วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 505   (2) 4,500  4,500      

เงินเดือนคา้งจ่าย 202    (3) 5,000  5,000     

หน้ีสงสัยจะสูญ 506   (4) 1,440  1,440      

ค่าเบี้ยประกนัภยั 507   (5) 4,800   4,800      

    41,990 41,990 800,490 800,490     
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การจดัท ากระดาษท าการในขั้นตอนการจดัท าช่องงบก าไรขาดทุน แสดงไดด้งัน้ี 

สุขใจการบญัชี 

กระดาษท าการ 

ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

               หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบทดลอง 

หลังปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 90,800    90,800      

ลูกหน้ีการคา้ 102 82,000    82,000      

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 102.1  200  (4) 1,440  1,640     

วสัดุส้ินเปลือง 103 8,000   (2) 4,500 3,500      

ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย
ล่วงหน้า 

104 16,000   (5) 4,800 11,200      

ที่ดิน 111 240,000    240,000      

อาคาร 112 250,000    250,000      

ค่าเส่ือมราคาสะสม-
อาคาร 

112.1  50,000   (1) 25,000  75,000     

อุปกรณ์ส านักงาน 113 30,000    30,000      

เจา้หน้ีการคา้ 201  40,000    40,000     

ทุน-นางสุขใจ 301  500,000    500,000     

ถอนใชส่้วนตวั 302 20,000    20,000      

รายไดจ้ากการให้บริการ 401  177,600    177,600  177,600   

เงินเดือน 501 24,000  (3) 5,000  29,000  29,000    

ค่าสาธารณูปโภค 502 7,000    7,000  7,000    

  767,800 767,800         

ค่าเส่ือมราคา - อาคาร 503    (1) 25,000   25,000  25,000    

ค่าเส่ือมราคา – อุปกรณ์
ส านักงาน 

504   (1) 1,250  1,250  1,250    

ค่าเส่ือมราคาสะสม - 
อุปกรณ์ส านักงาน 

113.1    (1) 1,250  1,250     

วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 505   (2) 4,500  4,500  4,500    

เงินเดือนคา้งจ่าย 202    (3) 5,000  5,000     

หน้ีสงสัยจะสูญ 506   (4) 1,440  1,440  1,440    

ค่าเบี้ยประกนัภยั 507   (5) 4,800   4,800  4,800    

    41,990 41,990 800,490 800,490 72,990 177,600   

        104,610    

        177,600 177,600   
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การจดัท ากระดาษท าการในขั้นตอนการจดัท าช่องงบแสดงฐานะการเงิน แสดงไดด้งัน้ี 

สุขใจการบญัชี 

กระดาษท าการ 

ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

               หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี เลขที่
บัญชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบทดลอง 

หลังปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 90,800    90,800    90,800  

ลูกหน้ีการคา้ 102 82,000    82,000    82,000  

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 102.1  200  (4) 1,440  1,640    1,640 

วสัดุส้ินเปลือง 103 8,000   (2) 4,500 3,500    3,500  

ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย
ล่วงหน้า 

104 16,000   (5) 4,800 11,200    11,200  

ที่ดิน 111 240,000    240,000    240,000  

อาคาร 112 250,000    250,000    250,000  

ค่าเส่ือมราคาสะสม-
อาคาร 

112.1  50,000   (1) 25,000  75,000    75,000 

อุปกรณ์ส านักงาน 113 30,000    30,000    30,000  

เจา้หน้ีการคา้ 201  40,000    40,000    40,000 

ทุน-นางสุขใจ 301  500,000    500,000    500,000 

ถอนใชส่้วนตวั 302 20,000    20,000    20,000  

รายไดจ้ากการให้บริการ 401  177,600    177,600  177,600   

เงินเดือน 501 24,000  (3) 5,000  29,000  29,000    

ค่าสาธารณูปโภค 502 7,000    7,000  7,000    

  767,800 767,800         

ค่าเส่ือมราคา - อาคาร 503    (1) 25,000   25,000  25,000    

ค่าเส่ือมราคา – อุปกรณ์
ส านักงาน 

504   (1) 1,250  1,250  1,250    

ค่าเส่ือมราคาสะสม - 
อุปกรณ์ส านักงาน 

113.1    (1) 1,250  1,250    1,250 

วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 505   (2) 4,500  4,500  4,500    

เงินเดือนคา้งจ่าย 202    (3) 5,000  5,000    5,000 

หน้ีสงสัยจะสูญ 506   (4) 1,440  1,440  1,440    

ค่าเบี้ยประกนัภยั 507   (5) 4,800   4,800  4,800    

    41,990 41,990 800,490 800,490 72,990 177,600 727,500 622,890 

        104,610   104,610 

        177,600 177,600 727,500 727,500 
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การจดัท างบการเงนิ 

 หลงัจากจดัท ากระดาษท าการแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการจดัท างบการเงิน โดยกิจการสามารถน า
ขอ้มูลจากกระดาษท าการมาใชใ้นการจดัท างบการเงินไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว ทั้งน้ีงบการเงินหลกัที่
ทุกกิจการตอ้งจดัท า คือ งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยที่งบก าไรขาดทุนเป็นงบที่
แสดงถึงผลการด าเนินงานของกิจการส าหรับงวดบญัชีใดบญัชีหน่ึง ส่วนงบแสดงฐานะทางการเงินเป็น
งบที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง เพือ่ให้ทราบว่ากิจการ มีสินทรัพย ์หน้ีสิน และ
ส่วนของเจา้ของเป็นจ านวนเท่าใด 

ตัวอย่างที่ 4.14 งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ “สุขใจการบญัชี” แสดงได้
ดงัน้ี 

สุขใจการบัญชี 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

                     หน่วย : บาท 

รายได้ : 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ          177,600  

ค่าใช้จ่าย : 
 เงินเดือน        29,000 

 ค่าสาธารณูปโภค         7,000 

 ค่าเส่ือมราคา – อาคาร      25,000 

 ค่าเส่ือมราคา – อุปกรณ์ส านกังาน       1,250 

 วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป         4,500   

 หน้ีสงสยัจะสูญ         1,440 

 ค่าเบี้ยประกนัภยั         4,800       72,990 

 ก าไรสุทธิ            104,610 
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สุขใจการบัญชี 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

                  หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสด        90,800 

 ลูกหน้ีการคา้     82,000 

 หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    1,640  80,360 

 วสัดุส้ินเปลือง         3,500 

 ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้     11,200 

  รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน                185,860 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 ที่ดิน                  240,000 

 อาคาร      250,000 

 หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคาร     75,000            175,000 

 อุปกรณ์ส านกังาน       30,000 

 หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม – อุปกรณ์ส านกังาน      1,250              28,750 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน                       443,750     
รวมสินทรัพย์                  629,610 
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สุขใจการบัญชี 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

                  หน่วย : บาท 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

หนี้สินหมุนเวียน 

 เจา้หน้ีการคา้                40,000 

 เงินเดือนคา้งจ่าย                  5,000 

  รวมหน้ีสินหมุนเวยีน                45,000 

ส่วนของเจ้าของ 

 ทุน – นางสุขใจ              500,000 

 หกั ถอนใชส่้วนตวั                20,000 

                 480,000 

 บวก ก าไรสุทธิ              104,610 

  รวมส่วนของเจา้ของ              584,610 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ              629,610 

 

การปิดบัญชี  

 การปิดบัญชี (Closing Entry) เป็นขั้นตอนที่กิจการจะท าในวนัส้ินงวดบญัชี หลังจากที่ได้
บนัทึกรายการปรับปรุงในวนัส้ินงวด และจดัท างบทดลองหลงัรายการปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ โดยใน
การวดัผลการด าเนินงานของแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี จะตอ้งน าบญัชีประเภทรายไดม้าเปรียบเทียบกบั
บญัชีประเภทค่าใชจ่้าย เพื่อพิจารณาวา่เกิดก าไรหรือขาดทุน หากกิจการมีรายไดม้ากกว่าค่าใชจ่้ายแสดง
วา่กิจการมีผลก าไร ในทางกลบักนัหากกิจการมีค่าใช่จ่ายมากกวา่รายไดแ้สดงว่ากิจการมีผลขาดทุน ใน
การปิดบญัชีจะตอ้งท าการปิดบญัชีประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงบญัชีถอนใช้ส่วนตวัให้มียอด
เป็นศูนย ์ในขณะที่บญัชีประเภทสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ จะไม่ถูกปิดบญัชี แต่จะท าการ
หายอดคงเหลือของบญัชีดงักล่าวเพือ่น าไปแสดงเป็นยอดคงเหลือตน้งวดของบญัชีเหล่านั้นในงวดบญัชี
ถดัไป 
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1. ขั้นตอนการปิดบัญชี  
     ในที่น้ีจะกล่าวถึงขั้นตอนการปิดบญัชีส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียว โดยกิจการจะท าการปิด

บญัชี ณ วนัส้ินงวด หลงัจากที่ไดบ้นัทึกรายการปรับปรุงในวนัส้ินงวด และจดัท างบทดลองหลงัรายการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

  1.1 โอนปิดบญัชีรายไดไ้ปยงับญัชีก าไรขาดทุน บญัชีรายไดมี้ยอดดุลทางดา้นเครดิตใหโ้อน
ปิดทางดา้นเดบิต โดยบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป ดงัน้ี 

   เดบิต รายได ้                         xx 

                  เครดิต ก าไรขาดทุน                   xx 

 เม่ือบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปแลว้ให้ผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภทรายได้ที่
เก่ียวขอ้ง และบญัชีแยกประเภทก าไรขาดทุน ทั้งน้ีบญัชีก าไรขาดทุน ถือเป็นบญัชีประเภทส่วนของ
เจา้ของ เน่ืองจากก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นส่งผลโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของของกิจการ 

1.2  โอนปิดบญัชีค่าใชจ่้ายไปยงับญัชีก าไรขาดทุน บญัชีค่าใชจ่้ายมียอดดุลทางดา้นเดบิตให้
โอนปิดทางดา้นเครดิต โดยบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป ดงัน้ี 

  เดบิต ก าไรขาดทุน                   xx 

                  เครดิต ค่าใชจ่้าย                         xx 

 เม่ือบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปแลว้ให้ผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภทค่าใชจ่้ายที่
เก่ียวขอ้ง และบญัชีแยกประเภทก าไรขาดทุน 

1.3 โอนปิดบญัชีผลต่างก าไรขาดทุนเขา้บญัชีทุน หลังจากที่กิจการบนัทึกปิดบญัชีรายได้ 
และบญัชีค่าใชจ่้ายไปยงับญัชีก าไรขาดทุน และผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภทเรียบร้อยแลว้ ให้
ค  านวณหายอดดุลคงเหลือของบญัชีก าไรขาดทุน ว่ามีบญัชียอดดุลอยูด่้านใด โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้น 2 

กรณีคือ 

กรณีที่ 1 มียอดดุลดา้นเดบิต แสดงว่ากิจการมีผลขาดทุนสุทธิ ให้โอนปิดบญัชีทางดา้น
เครดิต โดยบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป ดงัน้ี 

  เดบิต ทุน                        xx 

                  เครดิต ก าไรขาดทุน                    xx 

 เม่ือบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปแลว้ให้ผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภททุน และ
บญัชีแยกประเภทก าไรขาดทุน 

กรณีที่ 2 มียอดดุลดา้นเครดิต แสดงว่ากิจการมีผลก าไรสุทธิ ใหโ้อนปิดบญัชีทางดา้นเด
บิตโดยบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป ดงัน้ี 

  เดบิต ก าไรขาดทุน           xx 

                  เครดิต ทุน                                 xx 
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 เม่ือบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปแลว้ให้ผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภททุน และ
บญัชีแยกประเภทก าไรขาดทุน 

1.4 โอนปิดบญัชีถอนใช้ส่วนตวัเขา้บญัชีทุน   ในกรณีที่มีการถอนใชส่้วนตวั ตอ้งปิดบญัชี
ถอนใชส่้วนตวัดว้ย โดยบญัชีถอนใชส่้วนตวัมียอดดุลดา้นเดบิต ให้โอนปิดทางดา้นเครดิต โดยบนัทึก
บญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป ดงัน้ี 

  เดบิต ทุน                        xx 

                  เครดิต ถอนใชส่้วนตวั                    xx 

 เม่ือบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปแลว้ให้ผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภททุน และ
บญัชีแยกประเภทถอนใชส่้วนตวั 

2. การหายอดดุลคงเหลือของบัญชีทีย่ังไม่ได้ปิด 

     เน่ืองจากบญัชีประเภทสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ เป็นบญัชีที่เก่ียวขอ้งมากกว่า
หน่ึงงวดบญัชี ดงันั้นในการปิดบญัชีเพือ่หาผลการด าเนินงาน บญัชีดงักล่าวจะไม่ถูกปิดไปยงับญัชีก าไร
ขาดทุน แต่กิจการจะค านวณหายอดคงเหลือของบญัชีดงักล่าวเพือ่แสดงเป็นยอดคงเหลือในบญัชีถดัไป 

    ขั้นตอนในการหายอดดุลคงเหลือของบญัชีต่างๆ จะท าในบญัชีแยกประเภทของแต่ละบญัชี 
โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี (ธารี หิรัญรัศมี และคณะ, 2558: 94) 

2.1 รวมยอดดุลคงเหลือทางดา้นเดบิตของแต่ละบญัชี 

2.2 รวมยอดดุลคงเหลือทางดา้นเครดิตของแต่ละบญัชี 

2.3 หาผลต่างของยอดดุลทางด้านเดบิตและด้านเครดิตของแต่ละบัญชี แล้วใส่ผลต่าง
ดงักล่าวในช่องดา้นเดบิตหรือดา้นเครดิตที่มีค่าผลรวมน้อยกวา่ แสดงรายการเป็น ยอดดุลยกไป (Carried 

Forward Balance) ซ่ึงยอดดุลดังกล่าวจะแสดงเป็น ยอดดุลยกมา (Brought Forward Balance ) ของงวด
บญัชีถดัไป และใส่เคร่ืองหมายในช่องหนา้บญัชี 

2.4 รวมยอดดุลทั้งสองดา้น ซ่ึงตอ้งมียอดดุลที่เท่ากนั 

2.5 แสดงยอดดุลยกมาของงวดบญัชีใหม่ โดยเขียนวนัที่เป็นวนัเร่ิมตน้ของงวดบญัชีนั้นๆ 

และใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องหนา้บญัชี 

  โดยปกติแลว้บญัชีแต่ละประเภทจะมียอดดุลคงเหลือ ดงัน้ี 

 สินทรัพยมี์ยอดดุลยกมาทางดา้นเดบิต 

 หน้ีสิน มียอดดุลยกมาทางดา้นเครดิต 

 ส่วนของเจา้ของ มียอดดุลยกมาทางดา้นเครดิต 
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ตัวอย่างที่ 4.15 ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งของการปิดบญัชี และการหายอดดุลคงเหลือของบญัชีที่ยงัไม่ไดปิ้ด 
ของกิจการ “สุขใจการบญัชี”  

สุขใจการบัญชี 

งบทดลองหลังการปรับปรุง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

                                         หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท  สต. 

เงินสด 101 90,800 -   

ลูกหน้ีการคา้ 102 82,000 -   

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 102.1   1,640 - 
วสัดุส้ินเปลือง 103 3,500 -   

ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 104 11,200 -   

ที่ดิน 111 240,000 -   

อาคาร 112 250,000 -   

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 112.1   75,000 - 
อุปกรณ์ส านกังาน 113 30,000 -   

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 113.1   1,250 - 
เจา้หน้ีการคา้ 201   40,000 - 
เงินเดือนคา้งจ่าย 201   5,000 - 
ทุน-นางสุขใจ 301   500,000 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 20,000 -   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 401   177,600 - 
เงินเดือน 501 29,000 -   

ค่าสาธารณูปโภค 502 7,000 -   

ค่าเส่ือมราคา – อาคาร 503 25,000 -   

ค่าเส่ือมราคา – อุปกรณ์ส านกังาน 504 1,250 -   

วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 505 4,500 -   

หน้ีสงสยัจะสูญ 506 1,440 -   

ค่าเบี้ยประกนัภยั 507 4,800 -   

  800,490 - 800,490 - 
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 การบนัทึกรายการปิดบญัชีของ “สุขใจการบญัชี” ในสมุดรายวนัทัว่ไป บนัทึกไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ 4 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท  สต. บาท  สต. 

25x1        

ธ.ค. 31 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 401 177,600 -   

 ¤         ก าไรขาดทุน  303   177,600 - 
 ¤ปิดบญัชีรายไดเ้ขา้บญัชีก าไรขาดทุน      

 ¤ก าไรขาดทุน 303 72,990 -   

 ¤         เงินเดือน 501   29,000 - 
 ¤         ค่าสาธารณูปโภค 502   7,000 - 
 ¤         ค่าเส่ือมราคา – อาคาร 503   25,000 - 
           ค่าเส่ือมราคา – อุปกรณ์ส านกังาน 504   1,250 - 

 ¤         วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 505   4,500 - 
 ¤         หน้ีสงสยัจะสูญ 506   1,440 - 
           ค่าเบี้ยประกนัภยั 507   4,800 - 
 ¤ปิดบญัชีค่าใชจ่้ายเขา้บญัชีก าไรขาดทุน      

 ¤ก าไรขาดทุน 303 104,610 -   

 ¤         ทุน 301   104,610 - 
  ปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้บญัชีทุน      

 ¤ทุน 301 20,000 -   

           ถอนใชส่้วนตวั 302   20,000 - 
 ¤ปิดบญัชีถอนใชส่้วนตวัเขา้บญัชีทุน      

 ¤      

 ¤      

 ¤      
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 การผา่นรายการปิดบญัชีไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไปและการหายอดดุลคงเหลือของบญัชีที่ยงั
ไม่ไดปิ้ดของ “สุขใจการบญัชี” แสดงไดด้งัน้ี 

 

เงินสด                                                      เลขที่ 101   

 

     ลูกหน้ีการคา้                                                      เลขที่ 102  

 

 

 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ม.ค. 1 ยอดยกมา  73,200 - เม.ย. 4 ถอนใชส่้วนตวั รว.1 20,000 - 
พ.ค. 12 ลูกหน้ีการคา้ รว.1 26,000 - พ.ค. 6 วสัดุส้ินเปลือง รว.1 6,000 - 
ส.ค. 6 รายไดจ้ากการให้บริการ รว.2 65,000 - มิ.ย. 30 เงินเดือน รว.1 10,000 - 
ต.ค. 20 รายไดจ้ากการให้บริการ รว.2 14,600 -   ค่าสาธารณูปโภค รว.1 5,000 - 

      ก.ย. 30 เจา้หน้ีการคา้ รว.2 15,000 - 
      ต.ค. 1 ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย

ล่วงหน้า 

รว.2 16,000 - 

      ธ.ค. 31 เงินเดือน รว.2 14,000 - 
        ค่าสาธารณูปโภค รว.2 2,000 - 
        ยอดยกไป  90,800 - 

    178,800 -     178,000 - 
25x2            

ม.ค. 1 ยอดยกมา  90,800 -       

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ม.ค. 1 ยอดยกมา  10,000 - พ.ค. 4 เงินสด รว.1 26,000 - 
เม.ย. 1 รายไดจ้ากการให้บริการ รว.1 98,000 - ธ.ค. 31 ยอดยกไป  82,000 - 

    108,000 -     108,000 - 

25x2            

ม.ค. 1 ยอดยกมา  82,000 -       
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                                                                   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ                                      เลขที่ 102.1 

 

     วสัดุส้ินเปลือง                                         เลขที่ 103 

 

     ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้                                         เลขที่ 104 

 

 

 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 31 ยอดยกไป  1,640 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  200 - 
      ธ.ค. 31 หน้ีสงสัยจะสูญ รว.3 1,440 - 
    1,640 -     1,640 - 

      25x2      

      ม.ค. 1 ยอดยกมา  1,640 - 
            

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ม.ค. 1 ยอดยกมา  2,000 - ธ.ค. 31 วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป รว.3 4,500 - 
พ.ค. 6 เงินสด รว.1 6,000 -   ยอดยกไป  3,500 - 

    8,000 -     8,000 - 
25x2            

ม.ค. 1 ยอดยกมา  3,500 -       

            

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ต.ค. 1 เงินสด รว.2 16,000 - ธ.ค. 31 ค่าเบี้ยประกนัภยั รว.3 4,800 - 
        ยอดยกไป  11,200 - 
    16,000 -     16,000 - 

25x2            

ม.ค. 1 ยอดยกมา  11,200 -       
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                                                                                 ที่ดิน                                                      เลขที่ 111 

 

                          อาคาร                                                      เลขที่ 112 

 

      ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคาร                                         เลขที่ 112.1 

 

 

 

 

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ม.ค. 1 ยอดยกมา  240,000 - ธ.ค. 31 ยอดยกไป  240,000 - 
    240,000 -     240,000 - 

25x2            

ม.ค. 1 ยอดยกมา  240,000 -       

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ม.ค. 1 ยอดยกมา  250,000 - ธ.ค. 31 ยอดยกไป  250,000 - 
    250,000 -     250,000 - 

25x2            

ม.ค. 1 ยอดยกมา  250,000 -       

            

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 1 ยอดยกไป  75,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  50,000 - 
      ธ.ค. 31 ค่าเส่ือมราคา - อาคาร                                              รว.3 25,000 - 
    75,000 -     75,000 - 

      25x2      

      ม.ค. 1 ยอดยกมา  75,000 - 
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            อุปกรณ์ส านกังาน                                                   เลขที่ 113 

 

      ค่าเส่ือมราคาสะสม - อุปกรณ์ส านกังาน                    เลขที่ 113.1 

 

                   เจา้หน้ีการคา้                                                    เลขที่ 201 

 

                เงินเดือนคา้งจ่าย                                     เลขที่ 202 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ส.ค. 1 ยอดยกมา รว.2 30,000 - ธ.ค. 31 ยอดยกไป  30,000 - 
    30,000 -     30,000 - 

25x2            

ม.ค. 1 ยอดยกมา  30,000 -       

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 31 ยอดยกไป  1,250 - ธ.ค. 31 ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ฯ                                              รว.3 1,250 - 
    1,250 -     1,250 - 
      25x2      

      ม.ค. 1 ยอดยกมา  1,250 - 

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ก.ย. 30 เงินสด รว.2 15,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  25,000 - 
ธ.ค. 31 ยอดยกไป  40,000  ส.ค. 1 อุปกรณ์ส านักงาน รว.2 30,000 - 

    55,000 -     55,000 - 
      25x2      

      ม.ค. 1 ยอดยกมา  40,000 - 

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 31 ยอดยกไป  5,000 - ธ.ค. 31 เงินเดือน                                              รว.3 5,000 - 
    5,000 -     5,000 - 
      25x2      

      ม.ค. 1 ยอดยกมา  5,000 - 
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                                                                 ทนุ – นางสุขใจ                                                   เลขที่ 301 

 

                ถอนใชส่้วนตวั                                                     เลขที่ 302 

 

                   ก าไรขาดทุน                                                       เลขที่ 303 

 

 

 

 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 31 ถอนใชส่้วนตวั รว.4 20,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  500,000 - 
ธ.ค. 31 ยอดยกไป  584,610  ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 104,610 - 

    604,610 -     604,610 - 
      25x2      

      ม.ค. 1 ยอดยกมา  584,610 - 
            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

เม.ย 4 เงินสด                                             รว.1 20,000 - ธ.ค. 31 ทุน-นางสุขใจ                                             รว.4 20,000 - 
    20,000 -     20,000 - 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 31 เงินเดือน รว.4 29,000 - ธ.ค. 31 รายไดจ้ากการให้บริการ  177,600 - 
  ค่าสาธารณูปโภค รว.4 7,000 -       

  ค่าเส่ือมราคา-อาคาร รว.4 25,000 -       

  ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ฯ รว.4 1,250 -       

  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป รว.4 4,500 -       

  หน้ีสงสัยจะสูญ รว.4 1,440 -       

  ค่าเบี้ยประกนัภยั รว.4 4,800 -       

  ทุน-นางสุขใจ รว.4 104,610 -       

    177,600 -     177,600 - 
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            รายไดจ้ากการใหบ้ริการ                                            เลขที่ 401 

 

                         เงินเดือน                                                       เลขที่ 501 

 

                   ค่าเส่ือมราคา - อาคาร                                         เลขที่ 503 

 

        ค่าเส่ือมราคา - อุปกรณ์ส านกังาน                                 เลขที่ 504 

 

 

            

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 177,600 - เม.ย. 1 ลูกหน้ีการคา้ รว.1 98,000 - 
      ส.ค. 6 เงินสด รว.2 65,000 - 
      ต.ค. 30 เงินสด รว.2 14,600 - 
    177,600 -     177,600 - 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

มิ.ย. 30 เงินสด รว.1 10,000 - ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 29,000 - 
ธ.ค. 31 เงินสด รว.2 14,000 -       

  เงินเดือนคา้งจ่าย รว.3 5,000 -       

    29,000 -     29,000 - 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 31 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
อาคาร 

รว.3 25,000 - ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 25,000 - 

    25,000 -     25,000 - 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 31 ค่าเส่ือมราคาสะสม-
อุปกรณ์ฯ 

รว.3 1,250 - ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 1,250 - 

    1,250 -     1,250 - 
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             วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป                                                 เลขที่ 505 

 

                   หน้ีสงสยัจะสูญ                                                  เลขที่ 506 

 

                 ค่าเบี้ยประกนัภยั                                                  เลขที่ 507 

 

3. งบทดลองหลังปิดบัญชี 

หลังจากกิจการบนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป และผ่านรายการไปยงับญัชีแยก
ประเภท รวมทั้งหายอดดุลคงเหลือของบญัชีที่ยงัไม่ไดปิ้ดเรียบร้อยแลว้  กิจการอาจจดัท างบทดลองหลงั
ปิดบญัชี เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า   ยอดดุลรวมดา้นเดบิตและดา้นเครดิตของบญัชีแยกประเภทของ
บญัชีต่างๆที่ยงัไม่ไดปิ้ดมีจ านวนเงินที่เท่ากนัตามหลกัการบญัชีคู่ นอกจากน้ีงบทดลองหลงัปิดบญัชียงั
สามารถช่วยใหกิ้จการทราบว่ามีบญัชีใดบา้งที่มียอดคงเหลือยกไปในงวดบญัชีถดัไป ซ่ึงงบทดลองหลงั
ปิดบญัชีจะประกอบดว้ยบญัชีที่ยงัไม่ไดปิ้ดเท่านั้น ไดแ้ก่ บญัชีประเภทสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของ
เจา้ของในส่วนของบญัชีทุน 

 

 

 

 

ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 31 วสัดุส้ินเปลือง รว.3 4,500 - ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 4,500 - 
    4,500 -     4,500 - 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 31 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ รว.3 1,440 - ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 1,440 - 
    1,440 -     1,440 - 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.   
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x1      25x1      

ธ.ค. 31 ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่าย
ล่วงหน้า 

รว.3 4,800 - ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 4,800 - 

    4,800 -     4,800 - 
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ตัวอย่างที่ 4.16 จากยอดดุลคงเหลือของบญัชีแยกประเภทของกิจการ “สุขใจการบญัชี” ในตวัอยา่งที่ 
4.15 สามารถจดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี ไดด้งัน้ี 

สุขใจการบัญชี 

งบทดลองหลังปิดบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

                                            หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
เงินสด 101 90,800 -   

ลูกหน้ีการคา้ 102 82,000 -   

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 102.1   1,640 - 
วสัดุส้ินเปลือง 103 3,500 -   

ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 104 11,200 -   

ที่ดิน 111 250,000 -   

อาคาร 112 240,000 -   

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 112.1   75,000 - 
อุปกรณ์ส านกังาน 113 30,000 -   

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 113.1   1,250 - 
เจา้หน้ีการคา้ 201   40,000 - 
เงินเดือนคา้งจ่าย 202   5,000 - 
ทุน-นางสุขใจ 301   584,610 - 
  707,500 - 707,500 - 
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บทสรุป 

รายการปรับปรุงเป็นการบนัทึกรายการทางบญัชีเพื่อให้สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ
แสดงยอดคงเหลือที่ถูกต้องตามเกณฑ์คงค้างในวนัส้ินงวดก่อนการจัดท างบการเงิน โดยรายการ
ปรับปรุงสามารถจ าแนกได้ 7 ประเภท คือ ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย รายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     
รายได้รับล่วงหน้า  หน้ีสงสัยจะสูญ  ค่าเส่ือมราคา และวสัดุส้ินเปลืองใช้ไป  ทั้งน้ีกิจการอาจจดัท า
กระดาษท าการ เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัท ารายการปรับปรุง และจดัท างบการเงิน โดยกิจการ
สามารถน าขอ้มูลในกระดาษท าการมาจดัท างบการเงินไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วขึ้น งบการเงินหลกัที่
กิจการตอ้งจดัท า คือ งบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน หลงัจากจดัท างบการเงินแลว้กิจการจะ
ท าการปิดบญัชีและหายอดคงเหลือของบญัชีที่ยงัไม่ไดปิ้ดเพือ่ยกยอดไปยงังวดบญัชีถดัไปเพือ่เร่ิมวงจร
บญัชีใหม่ตามกระบวนการบญัชีต่อไป 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

ข้อ 1. จงอธิบายความหมายของรายการปรับปรุง 

ข้อ 2. รายการปรับปรุงมีทั้งหมดก่ีประเภท พร้อมทั้งอธิบายความหมายของรายการปรับปรุงแต่ละ
ประเภท 

ข้อ 3. จงบอกถึงสาเหตุที่กิจการตอ้งจดัท ารายการปรับปรุง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

ข้อ 4. กระดาษท าการคืออะไร พร้อมทั้งยกตวัอยา่งรูปแบบกระดาษท าการมา 2 ประเภท 

ข้อ 5. บริษทั ครบเคร่ือง จ  ากดั มีขอ้มูลในการจดัท ารายการปรับปรุง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x8 ดงัน้ี 

1. มีค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส าหรับปี 25x8 จ านวน 6,700 บาท 

2. ท าการประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดขายเช่ือ โดยตอ้งบนัทึกหน้ีสงสัยจะสูญ
จ านวน 2,000 บาท 

3. ค่าน ้ าและค่าไฟฟ้าเดือนธนัวาคม 25x8 จ านวน 4,000 บาท ยงัไม่ไดช้ าระเงิน 

4. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่บนัทึก ณ วนัที่ 1 กันยายน 25x8 จ านวน 30,000 บาท เป็นค่าเช่า
ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน 

5. วสัดุส านกังานมียอดคงเหลือในบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x8 จ านวน 2,700 บาท แต่
จากการตรวจนบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x8 วสัดุส านกังานที่อยูจ่ริงมีจ  านวน 1,250 บาท 

ค าส่ัง   ใหบ้นัทึกรายการปรับปรุง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x8 ในสมุดรายวนัทัว่ไป 

ข้อ 6. ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลเพื่อใช้ในการบนัทึกรายการปรับปรุงของกิจการ โดยรายการในแต่ละขอ้ไม่
เก่ียวขอ้งกนั และทุกกิจการในแต่ละขอ้เร่ิมด าเนินกิจการเม่ือวนัที่ 1 มกราคม 25x1 และปิดบญัชีวนัที่ 31 
ธนัวาคม ของทุกปี 

1. เม่ือวนัที่ 31 ธันวาคม 25x1 กิจการยงัไม่ได้จ่ายเงินเดือนพนักงาน 1 เดือน จ านวน          
8,000 บาท ใหบ้นัทึกรายการปรับปรุง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

2. กิจการให้บุคคลภายนอกกู้ยืมเงิน จ  านวน 60,000 บาท เม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 25x1 

ดอกเบี้ ย 4% ต่อปี ก าหนดช าระเงินตน้พร้อมดอกเบี้ ย คือ วนัที่ 31 กรกฎาคม 25x2 ให้บนัทึกรายการ
ปรับปรุง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

3. กิจการจ่ายค่าโฆษณาเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 25x1 เป็นเงิน 40,000 บาท ส าหรับระยะเวลา
การโฆษณา 4 เดือน ให้บนัทึกรายการปรับปรุง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x1 โดยในวนัที่ช าระเงินมีการ
บนัทึกบญัชี ดงัน้ี 
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3.1 กิจการบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ทั้งจ  านวน ดงัน้ี 

25x1 

ต.ค. 1  เดบิต ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหนา้  40,000 

   เครดิต เงินสด    40,000 

3.2 กิจการบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ  านวน ดงัน้ี 

25x1 

ต.ค. 1  เดบิต ค่าโฆษณา    40,000 

   เครดิต เงินสด    40,000 

4. กิจการให้บุคคลภายนอกเช่าอาคารส่วนหน่ึง โดยคิดค่าเช่าเดือนละ 3,500 บาท เป็น
ระยะเวลา 1 ปี เร่ิมท าสัญญาเช่าเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน 25x1 และกิจการไดรั้บค่าเช่าแลว้ 42,000 บาท ให้
บนัทึกรายการปรับปรุง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1โดยในวนัที่ไดรั้บช าระเงินกิจการบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

4.1 กิจการบนัทึกเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้ทั้งจ  านวน ดงัน้ี 

25x1 

มิ.ย. 1  เดบิต เงินสด    42,000 

   เครดิต รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้  42,000 

4.2 กิจการบนัทึกเป็นรายไดท้ั้งจ  านวน ดงัน้ี 

25x1 

มิ.ย. 1  เดบิต เงินสด    42,000 

   เครดิต รายไดค้่าเช่า   42,000  

5. กิจการมีขอ้มูลยอดขายเช่ือสุทธิ และยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x1, 25x2 

และ 25x3 ดงัน้ี 

  ปี  ยอดขายเช่ือสุทธิ   ยอดลูกหนี้การค้า 

25x1         200,000          40,000 

25x2         230,000          44,000 

25x3         250,000          48,000 
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5.1 กิจการมีนโยบายตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1% ของยอดขายเช่ือสุทธิ ให้บนัทึก
รายการปรับปรุงค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1, 25x2 และ 25x3 

5.2 กิจการมีนโยบายตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 5% ของยอดลูกหน้ีการค้า ให้
บนัทึกรายการปรับปรุงค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1, 25x2 และ 25x3 

6.  เม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 25x1 กิจการซ้ือรถยนต์ราคา 500,000 บาท คาดว่ามีอายุการให้
ประโยชน์ 5 ปี และเม่ือหมดอายกุารให้ประโยชน์แลว้ จะมีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 20,000 บาท ให้บนัทึก
รายการปรับปรุง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 และ 25x2 

7. ระหว่างปี 25x1 กิจการได้ซ้ือวสัดุส้ินเปลืองมาไวใ้ช้รวมจ านวน 5,800 บาท และ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 25x1 กิจการตรวจนับวสัดุส้ินเปลืองคงเหลือ พบว่ามียอดคงเหลือ 3,500 บาท ให้
บนัทึกรายการปรับปรุง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1  
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ข้อ 7. ต่อไปน้ีคือข้อมูลในงบทดลองก่อนรายการปรับปรุง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25x2 ของกิจการ    
“สมหวงัคาร์แคร์” 

สมหวังคาร์แคร์ 

งบทดลอง (ก่อนปรับปรุง) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

                                     หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี เดบิต 

 

เครดิต 

เงินสด 101 84,340 -   

ลูกหน้ีการคา้ 102 62,000 -   

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 102.1  - 1,200 - 
วสัดุลา้งรถ 103 4,000 -   

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 104 84,000 -   

อุปกรณ์ลา้งรถ 111 153,000 -   

ค่าเส่ือมราคาสะสม – อุปกรณ์ลา้งรถ 111.1   30,000 - 
เจา้หน้ีการคา้ 201   70,000 - 

ทุน-นายสมหวงั 301   200,000 - 

ถอนใชส่้วนตวั 302 15,000 -   

รายไดจ้ากการบริการลา้งรถ 401   152,670 - 

เงินเดือน 501 37,500 -   

ค่าโฆษณา 502 9,750    

ค่าสาธารณูปโภค 503 4,280 -   

  453,870 - 453,870 - 
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กิจการปิดบญัชีทุกวนัที่ 31 ธนัวาคม ของทุกปี และมีขอ้มูลเพิม่เติม ดงัน้ี 

1. กิจการคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 20% ต่อปี  
2. กิจการคา้งจ่ายค่าน ้ าและค่าไฟฟ้าเดือนธนัวาคม 25x2 จ านวน 1,700 บาท 

3. กิจการมีนโยบายตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 4% ของยอดลูกหน้ีปลายงวด 

4. ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ส าหรับการเช่า 1 ปีโดยเร่ิมเช่าในวนัที่ 1 มีนาคม 25x2 

5. วสัดุลา้งรถตรวจนบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x2 มียอดคงเหลือ 800 บาท 

 ค าส่ัง    1. ใหจ้ดัท ากระดาษท าการ 10 ช่อง 

   2. ใหบ้นัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป 

   3. ใหบ้นัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 

   4. ใหจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน 

ข้อ 8. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดาวเรือง ประกอบกิจการใหบ้ริการซกัอบรีด มีขอ้มูลงบทดลอง (ก่อนปรับปรุง) 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 25x3 ดงัน้ี 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดาวเรือง 

งบทดลอง (ก่อนปรับปรุง) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x3 

                                    หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 101 117,520 -   

ลูกหน้ีการคา้ 102 184,600 -   

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 102.1  - 8,370 - 
วสัดุส้ินเปลือง 103 16,000 -   

ท่ีดิน 111 721,000 -   

อาคาร 112 420,000 -   

ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคาร 112.1   28,000  

อุปกรณ์ซกัอบรีด 113 180,000 -   

เจา้หน้ีการคา้ 201   320,000 - 

เงินกูธ้นาคาร 202   400,000  

ทุน-นางสาวดาว 301   250,000 - 

ทุน-นายเรือง 302   250,000 - 
เดินสะพดั-นายเรือง 303   37,000 - 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดาวเรือง 

งบทดลอง (ก่อนปรับปรุง) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x3 

หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 

รายไดจ้ากการบริการซกัอบรีด 401   394,930 - 

เงินเดือน 501 26,600 -   

ค่าน ้ าและค่าไฟฟ้า 502 14,820    

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 503 7,760 -   

  1,688,300 - 1,688,300 - 

 

กิจการปิดบญัชีทุกวนัที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี และมีขอ้มูลเพิม่เติม ดงัน้ี 

1. กิจการคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 10% ต่อปี อุปกรณ์ซกัอบรีด ซ้ือมาเม่ือวนัที่ 1 
ธนัวาคม 25x2 

2. วสัดุส้ินเปลืองตรวจนบั ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 25x3 มียอดคงเหลือ 7,230 บาท 

3. กิจการมีนโยบายตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 5% ของยอดลูกหน้ีปลายงวด 

4.   เงินกูธ้นาคารเร่ิมกูย้มืเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 25x2 ระยะเวลากูย้มื 5 ปี อตัราดอกเบี้ย 7% ต่อ
ปีช าระดอกเบี้ยทุกวนัที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 

5. วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 25x3 กิจการท าสัญญาบริการซักอบรีดให้กบัโรงแรมกินอ่ิมนอนหลับ 
เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยโรงแรมไดจ่้ายค่าบริการล่วงหน้าทั้งจ  านวนเป็นเงิน 90,000 บาท กิจการบนัทึก
บญัชีเป็นรายไดจ้ากการบริการซกัอบรีดทั้งจ  านวน 

 ค าส่ัง    1. ใหจ้ดัท ากระดาษท าการ 10 ช่อง 

   2. ใหบ้นัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป 

   3. ใหจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน 
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ข้อ 9. ต่อไปน้ีคือขอ้มูลบางส่วนในกระดาษท าการ 10 ช่อง ของร้านยนิดีบริการ  
ยนิดีบริการ 

กระดาษท าการ 

ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x1 

         หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี เลขที่ 
บัญชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบทดลอง 

หลังปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต  เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต  เครดิต 

เงินสด 101 80,000          

ลูกหน้ีการคา้ 102 42,000          

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 102.1  500  (5)  340       

วสัดุส้ินเปลือง 103 6,000   (3) 4,500       

ที่ดิน 111 200,000          

อาคาร 112 100,000          

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 112.1  20,000  (1)10,000       

อุปกรณ์ส านักงาน 113 70,000          

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์
ส านักงาน 

113.1  15,000  (2) 5,000       

เจา้หน้ีการคา้ 201  70,000         

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหน้า 202  30,000   (6)12,000        

ทุน-นางสุขใจ 301  300,000         

ถอนใชส่้วนตวั 302 40,000          

รายไดจ้ากการให้บริการ 401  139,300         

เงินเดือน 501 30,000  (4) 9,000        

ค่าสาธารณูปโภค 502 6,800          

  574,800 574,800         

ค่าเส่ือมราคา - อาคาร 503           

ค่าเส่ือมราคา – อุปกรณ์ฯ 504           

วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 505           

เงินเดือนคา้งจ่าย 203           

หน้ีสงสัยจะสูญ 506           

รายไดค้่าเช่า 402           

            
 

    ค าส่ัง    1. ใหจ้ดัท ากระดาษท าการ 10 ช่อง ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง 

  2. ใหบ้นัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป 

  3. ใหบ้นัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 

         4. ใหจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน 
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ข้อ 10. ต่อไปน้ีคืองบทดลองหลงัรายการปรับปรุงของกิจการ “รุ่งเรืองเฟ่ืองฟู” ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x4  

รุ่งเรืองเฟ่ืองฟู 

งบทดลองหลังการปรับปรุง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x4 

                                     หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 120,000 -   

ลูกหน้ีการคา้ 102 67,000 -   

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 102.1   1,250 - 

วสัดุส้ินเปลือง 103 4,500 -   

ที่ดิน 111 500,000 -   

อาคาร 112 450,000 -   

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 112.1   180,000 - 

อุปกรณ์ส านกังาน 113 180,000 -   

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 113.1   76,000 - 

เจา้หน้ีการคา้ 201   400,000 - 

ทุน-นางสุขใจ 301   600,000 - 

ถอนใชส่้วนตวั 302 50,000 -   

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 401   209,400 - 

เงินเดือน 501 38,000 -   

ค่าสาธารณูปโภค 502 14,000 -   

ค่าเส่ือมราคา – อาคาร 503 25,000 -   

ค่าเส่ือมราคา – อุปกรณ์ส านกังาน 504 12,000 -   

วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 505 5,400 -   

หน้ีสงสยัจะสูญ 506 750 -   

  1,466,650  1,466,650  

  

 ค าส่ัง    1. ใหบ้นัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 

   2. ใหจ้ดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี 

    



-166- 

 

เอกสารอ้างองิ 

ดวงสมร อรพนิท ์และคณะ. (2557). การบัญชีการเงิน. พมิพค์ร้ังที่ 10. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ธารี หิรัญรัศมี และคณะ. (2558). การบัญชีการเงนิ. พมิพค์ร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ: วทิยพฒัน์. 
สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ.์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการ

น าเสนองบการเงิน. สืบคน้เม่ือ 12 มีนาคม 2559, จาก http://www.fap.or.th/images/column 

_1450924281/TAS%201%20revised%202558+.pdf. 

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ.์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เร่ืองหนี้สงสัยจะสูญ และ 

หนี้สูญ. สืบคน้เม่ือ 9 เมษายน 2559,  จาก http://www.fap.or.th/images/pulldown_14328 

72056/TAS101.pdf. 

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ.์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองทีด่นิ 
อาคาร และอุปกรณ์. สืบคน้เม่ือ 3 พฤษภาคม 2559, จากhttp://www.fap.or.th/images/column_ 

14509281/TAS%2016-revised%202558+.pdf. 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

การบัญชีส าหรับธุรกจิซ้ือขายสินค้า 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

1. ลกัษณะของธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

2. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

3. รายการคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

4. ระบบการบนัทึกบญัชีส าหรับธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

5. วธีิการบนัทึกบญัชีในระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวดและแบบต่อเน่ือง 

6. งบการเงินส าหรับธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

7. การปิดบญัชีส าหรับธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

8. บทสรุป 

9. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

10. เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผูเ้รียนสามารถอธิบายถึงลกัษณะของธุรกิจซ้ือขายสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนสามารถบอกถึงรายการคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจซ้ือขายสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. ผูเ้รียนสามารถบนัทึกบญัชีตามระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวดและแบบต่อเน่ืองได้
อยา่งถูกตอ้ง 

4. ผูเ้รียนสามารถจดัท างบการเงินส าหรับธุรกิจซ้ือขายสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. ผูเ้รียนสามารถบนัทึกบญัชีการปิดบญัชีและจดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชีส าหรับธุรกิจซ้ือขาย
สินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. แนะน าเน้ือหารายวชิาในบท น าเสนอเน้ือหาเขา้สู่บทเรียน 

2. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้เอกสารและโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

3. ยกตวัอยา่งและวเิคราะห์สถานการณ์ร่วมกนัในชั้นเรียน 

4. มอบหมายใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบท พร้อมแจง้ก าหนดการส่งงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ส่ือประกอบการสอนทางคอมพวิเตอร์ โปรแกรม Power Point 

3. หนงัสือ ต  ารา และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

4. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

การวดัและประเมนิผล 

1. การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา 

2. สงัเกตความสนใจในชั้นเรียนขณะบรรยาย 

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. การถามและตอบค าถามในชั้นเรียน 

5. ส่งแบบฝึกหดัตามก าหนดเวลา และท าแบบฝึกหดัถูกตอ้งร้อยละ 80



บทที่ 5 

การบัญชีส าหรับธุรกจิซ้ือขายสินค้า 

 

ประเภทของธุรกิจจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจใหบ้ริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ และธุรกิจ
ผลิตสินคา้ และเน้ือหาที่ผ่านมาไดอ้ธิบายถึงการบญัชีส าหรับธุรกิจให้บริการไปแลว้นั้น ต่อไปจะเป็น
การบัญชีส าหรับธุรกิจอีกประเภทหน่ึง คือ ธุรกิจซ้ือขายสินค้า ซ่ึงลักษณะที่แตกต่างจากธุรกิจ
ให้บริการอยา่งชดัเจน คือ มีสินคา้ไวเ้พื่อขาย ดงันั้นรายได้จากการขายสินคา้จึงเป็นรายไดห้ลักของ
ธุรกิจประเภทน้ี ส่วนค่าใชจ่้ายหลกัของกิจการ คือ ตน้ทุนขาย โดยในบทน้ีจะอธิบายถึงลกัษณะของ
ธุรกิจ การบนัทึกบญัชี ตลอดจนถึงการปิดบญัชีของธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

 

ลกัษณะของธุรกจิซ้ือขายสินค้า 

ธุรกิจซ้ือขายสินค้า (Merchandising Businesses) จะมีลกัษณะ คือ เป็นกิจการที่มีการซ้ือขาย
สินคา้เป็นการด าเนินงานหลกั โดยสินคา้ที่กิจการมีไวข้ายนั้น กิจการไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตเอง อาจจะท าการ
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปจากธุรกิจผลิต หรือซ้ือจากผูป้ระกอบการธุรกิจขายส่ง ซ่ึงธุรกิจการซ้ือขายสินคา้นั้น
สามารถเป็นไดท้ั้งผูค้า้ส่ง (Wholesalers) และผูค้า้ปลีก (Retailers)  

วงจรการด าเนินธุรกิจของกิจการประเภทซ้ือขายสินคา้ เร่ิมตน้จากกิจการซ้ือสินคา้จากผูข้าย 
ซ่ึงอาจจะซ้ือเป็นเงินสดหรือเงินเช่ือก็ได ้และเม่ือกิจการไดรั้บสินคา้ก็จะบนัทึกบญัชีรายการซ้ือสินคา้
ทนัที  โดยหากซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ เม่ือครบก าหนดช าระ กิจการจะจ่ายช าระเงินให้แก่ผูข้ายและ
บนัทึกบญัชีรายการจ่ายช าระหน้ี ในดา้นการขายสินคา้ เม่ือมีลูกคา้ซ้ือสินคา้ ซ่ึงลูกคา้อาจจะซ้ือเป็นเงิน
สดหรือเงินเช่ือ เม่ือกิจการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้กิจการจะบนัทึกบญัชีรายการขายสินคา้ดงักล่าว
ทนัที  และในกรณีขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ เม่ือครบก าหนดช าระและลูกคา้น าเงินมาช าระให้กบักิจการ 
กิจการก็จะบนัทึกบญัชีรายการรับช าระเงินจากลูกคา้ 
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วงจรการด าเนินธุรกิจของกิจการซ้ือขายสินคา้ แสดงไดด้งัภาพที่ 5.1   
 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 วงจรการด าเนินธุรกิจของกิจการซ้ือขายสินคา้ 

ที่มา : ปรับปรุงจาก ธารี หิรัญรัศมี และคณะ (2557 : 100) 

 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้า 

ธุรกิจประเภทซ้ือขายสินคา้ จะมีเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ใบขอซ้ือ (Purchase Requisition) เป็นเอกสารที่จดัท  าขึ้นใชภ้ายในกิจการเพื่อแจง้ความ
ตอ้งการสัง่ซ้ือสินคา้ โดยพนกังานที่มีหนา้ที่ดูแลคลงัสินคา้หรือพนกังานควบคุมสินคา้ที่คอยตรวจนับ
สินคา้เป็นผูจ้ดัท  าและส่งให้กบัแผนกจดัซ้ือ เม่ือพบวา่สินคา้ชนิดใดอยูใ่นปริมาณที่ใกลจ้ะหมดหรือถึง
จุดสัง่ซ้ือ เพือ่ใหสิ้นคา้อยูใ่นปริมาณที่เพยีงพอต่อการจ าหน่าย ตวัอยา่งใบขอซ้ือ แสดงไดด้งัภาพที่ 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 ตวัอยา่งใบขอซ้ือ 

ผูผ้ลิต/ผูข้าย กิจการ ลูกคา้ 

ส่งสินคา้ 

จ่ายช าระ 

ส่งสินคา้ 

จ่ายช าระ 

                                                          บริษทั ........................................... จ  ากดั  เลขท่ี ........................ 

ใบขอซ้ือ 

(Purchase Requisition) 

วนัท่ี ..................................... 
จาก แผนกคลงัสินคา้ 

ถึง   แผนกจดัซ้ือ 

กรุณาสั่งซ้ือสินคา้ตามจ านวนต่อไปน้ี โดยให้จดัส่งมาภายในวนัท่ี .................................. 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน 

   

 

            .................................................     .................................................. 
            ผูข้อซ้ือ        ผูอ้นุมติั 
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2. ใบส่ังซ้ือ (Purchase Order) เม่ือแผนกจดัซ้ือไดรั้บใบขอซ้ือจากแผนกคลังสินคา้ แผนก
จดัซ้ือจะจดัท าใบสั่งซ้ือ เพือ่ส่งใหก้บัผูผ้ลิตหรือผูข้ายสินคา้ ใบสั่งซ้ือตอ้งระบุรายละเอียดเก่ียวกบัการ
สั่งซ้ือให้ชดัเจน เช่น ประเภทของสินคา้ ปริมาณสินคา้ ราคา เง่ือนไข ต่าง ๆ โดยใบสั่งซ้ือจะลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจในการสัง่ซ้ือ ตวัอยา่งใบสัง่ซ้ือ แสดงไดด้งัภาพที่ 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.3 ตวัอยา่งใบสั่งซ้ือ 

                                                            บริษทั ........................................... จ  ากดั                      เลขท่ี ........................ 

ใบส่ังซ้ือ 

(Purchase Order) 
วนัท่ี .......................................... 

ช่ือผูข้าย  .................................................. 
ท่ีอยู ่  ............................................................................................  
 

กรุณาส่งสินคา้ตามรายการต่อไปน้ี มาให้ทางบริษทัฯ ภายในวนัท่ี .................................. 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

รวม ......................................... รายการ                                                    รวม (บาท)   

 

หมายเหตุ : โปรดเขียนเลขท่ีใบสั่งซ้ือในใบก ากบัสินคา้และบนหีบห่อท่ีท่านส่งมาให้บริษทัฯดว้ยทุกคร้ัง 

 

 

            .................................................     .................................................. 
        พนกังานจดัซ้ือ        ผูอ้นุมติั 
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3. ใบก ากับสินค้า (Invoice) เป็นเอกสารที่ผูข้ายจดัท าขึ้น และน าส่งใหก้บัผูซ้ื้อพร้อมกบัสินคา้
ตามใบสั่งซ้ือ ผูซ้ื้อจะตรวจรับสินคา้กบัใบก ากบัสินคา้และใบสั่งซ้ือ ว่าสินคา้ที่ไดรั้บถูกตอ้งตรงตาม
ปริมาณ ประเภท ราคาที่สัง่ซ้ือหรือไม่ ถา้ถูกตอ้งตรงกนั ผูซ้ื้อจะน าใบก ากบัสินคา้เป็นหลกัฐานในการ
บนัทึกบญัชีรายการซ้ือสินคา้ ส าหรับผูข้ายก็ใชส้ าเนาใบก ากบัสินคา้เป็นหลกัฐานบนัทึกบญัชีรายการ
ขายสินคา้เช่นเดียวกนั ตวัอยา่งใบก ากบัสินคา้ แสดงไดด้งัภาพที่ 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.4 ตวัอยา่งใบก ากบัสินคา้ 

   
                                                       บริษทั ............................................. จ  ากดั                       เลขท่ี ........................ 

ใบก ากบัสินค้า 

(Invoice) 

วนัท่ี ............................................ 
ตามใบสั่งซ้ือ เลขท่ี ..................................... 

ช่ือลูกคา้/ผูซ้ื้อ  .................................................. 
ท่ีอยู ่  ............................................................................................  
เง่ือนไขการช าระเงิน ..........................................................................  
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ยอดเงินรวม   

 

 

            .................................................                    .................................................. 
        ผูส่้งสินคา้                                       ผูรั้บสินคา้ 
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 4. ใบขอลดหนี้ หรือใบส่งคืนสินค้า (Debit Note or Debit  Memorandum) เป็นเอกสารที่ผูซ้ื้อ
จดัท าขึ้นเพื่อแจง้ให้ผูข้ายทราบ ในกรณีที่ผูซ้ื้อไดรั้บของผิดประเภท สินคา้ช ารุดเสียหาย หรือไดรั้บ
สินคา้ไม่ตรงกับใบสั่งซ้ือ และขอให้ผูข้ายลดหน้ีจ านวนดังกล่าวให้ ทั้งน้ีผูซ้ื้ออาจส่งคืนสินคา้นั้น
กลบัไปใหผู้ข้าย รายการน้ีเรียกว่า การส่งคืนสินคา้ (Purchase Return) หลงัจากนั้นผูซ้ื้อจะน าส าเนาใบ
ขอลดหน้ีหรือใบส่งคืนสินค้าไปบันทึกบัญชีการส่งคืนสินค้า ตัวอย่างใบขอลดหน้ี แสดงได้ดัง         
ภาพที่ 5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.5 ตวัอยา่งใบขอลดหน้ี 

 

  
 บริษทั ............................................. จ  ากดั                   เลขท่ี ........................ 

ใบขอลดหนี้ 
(Debit Note) 

วนัท่ี ............................................ 
ผูข้าย  .................................................. 
ท่ีอยู ่  ............................................................................................  
 

 บริษทัฯไดเ้ดบิตบญัชีของท่านตามรายการดงัต่อไปน้ี 

จ านวน รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ตามใบก ากบั
สินคา้เลขท่ี....... 

รวมเงิน (บาท)    

 

 

            .................................................     .................................................. 
         ผูจ้ดัท  า                                        ผูอ้นุมติั 
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 5. ใบลดหนี้ หรือใบรับคืนสินค้า (Credit Note or Credit Memorandum) เป็นเอกสารที่ผูข้าย
จดัท าขึ้น เพื่อลดหน้ีให้กบัผูซ้ื้อ ในกรณีที่ผูซ้ื้อไดรั้บของผิดประเภท สินคา้ช ารุดเสียหาย หรือไดรั้บ
สินคา้ไม่ตรงกบัใบสัง่ซ้ือ โดยในใบลดหน้ีจะมีรายละเอียดของสินคา้และจ านวนเงินที่ลดให้ หลงัจาก
นั้นผูซ้ื้อจะน าส าเนาใบลดหน้ีหรือใบรับคืนสินคา้ไปบนัทึกบญัชีการรับคืนสินคา้ ตวัอยา่งใบลดหน้ี 
แสดงไดด้งัภาพที่ 5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.6 ตวัอยา่งใบลดหน้ี 

 

  
 บริษทั ............................................. จ  ากดั เลขท่ี ........................ 

ใบลดหนี ้

(Credit Note) 

วนัท่ี ............................................ 
ช่ือลูกคา้/ผูซ้ื้อ .................................................. 
ท่ีอยู ่  ............................................................................................  
 

 บริษทัฯไดเ้ครดิตบญัชีของท่านตามรายการดงัต่อไปน้ี 

จ านวน รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ตามใบก ากบั
สินคา้เลขท่ี....... 

รวมเงิน (บาท)    

 

 

            .................................................     .................................................. 
         ผูจ้ดัท  า                                        ผูอ้นุมติั 
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6. ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เป็นเอกสารที่ผูข้ายจดัท าขึ้นเพือ่เป็นหลกัฐานวา่ไดรั้บช าระเงินค่า
สินคา้จากผูซ้ื้อแลว้ ทั้งในกรณีขายสดและขายเช่ือ โดยดา้นผูข้ายจะน าส าเนาใบเสร็จรับเงินไปบนัทึก
บัญชีการรับช าระเงิน ส่วนผูซ้ื้อจะน าใบเสร็จรับเงินไปบันทึกบัญชีการจ่ายช าระเงิน  ตัวอย่าง
ใบเสร็จรับเงิน แสดงดงัภาพที่ 5.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.7 ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงิน 

 

   
บริษทั ............................................. จ  ากดั   เลขท่ี ........................ 

ใบเสร็จรับเงนิ  

(Receipt) 

วนัท่ี .......................................... 
อา้งถึงใบก ากบัสินคา้/ใบก ากบัภาษี เลขท่ี ................ 

ช่ือลูกคา้/ผูซ้ื้อ   ........................................................... 
ท่ีอยู ่  ............................................................................................  
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ยอดเงินรวม   

 

 

                    .................................................. 
                         ผูรั้บเงิน 
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รายการค้าทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิซ้ือขายสินค้า 

 ธุรกิจซ้ือขายสินคา้จะมีสินคา้คงเหลือ (Merchandise Inventory) ไวท้ี่กิจการ เพือ่ใชส้ าหรับขาย
ให้กบัลูกคา้ ในการซ้ือขายสินคา้จะมีรายการคา้เพิ่มเติมที่แตกต่างจากธุรกิจการให้บริการ เช่น มีการ
ขนส่งสินคา้ มีส่วนลดที่เกิดจากการซ้ือขายสินคา้ เป็นตน้  โดยรายการคา้ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าส าหรับ
ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ มีดงัน้ี 

1. ส่วนลดการค้าและส่วนลดเงินสด 

การให้ส่วนลดเป็นหน่ึงในกลยทุธ์ที่กิจการส่วนใหญ่ใชเ้พื่อจูงใจให้ผูซ้ื้อท าการซ้ือสินคา้
ของกิจการ ซ่ึงส่วนลด (Discount) สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1.1 ส่วนลดการคา้ (Trade Discounts) หมายถึง ส่วนลดที่ผูข้ายสินคา้ยนิดีจะให้กับผูซ้ื้อ
ทนัทีที่ตกลงซ้ือขาย โดยไม่สนใจว่าผูซ้ื้อจะซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือหรือเงินสด โดยจะหักออกจากราคา
สินคา้ตามรายการ (List Price) หรือตามหนังสือแจง้ราคาสินคา้ (Catalog) เพือ่เป็นการจูงใจใหผู้ซ้ื้อท า
การซ้ือสินคา้เป็นจ านวนมาก หรืออาจจะซ้ือเป็นเงินสดทนัที ส่วนลดการคา้จะไม่มีการบนัทึกบญัชี แต่
จะหักส่วนลดในใบก ากบัสินคา้ การให้ส่วนลดการคา้ เช่น สินคา้ A จ  านวน 5,000 หน่วย ราคาหน่วย
ละ 100 บาท ให้ส่วนลดการคา้ 5% ของราคาสินคา้ ดงันั้น จ  านวนที่จะน าไปบนัทึกบญัชีจะเท่ากับ 
500,000 – 25,000 = 475,000 บาท 

1.2 ส่วนลดเงินสด (Cash Discounts) หมายถึง ส่วนลดที่เกิดจากการขายเป็นเงินเช่ือ โดย
ผูข้าย (เจา้หน้ี) ยอมลดให้แก่ผูซ้ื้อ (ลูกหน้ี) เม่ือผูซ้ื้อน าเงินมาช าระหน้ีภายในระยะเวลาที่ก  าหนด การ
ให้ส่วนลดเงินสดน้ี เป็นการจูงใจให้ผูซ้ื้อสินคา้ที่ซ้ือไปเป็นเงินเช่ือ น าเงินสดมาช าระหน้ีเร็วขึ้น โดย
การใหส่้วนลดเงินสดจะมีการก าหนดเง่ือนไขในการช าระเงิน (Term of Payment) เช่น 

n/30 หมายความวา่ ก าหนดการช าระเงินตามราคาในใบก ากบัสินคา้ภายใน 30 วนั นับ
จากวนัที่ซ้ือ ไม่มีส่วนลดเงินสด 

2/10, n/30 หมายความวา่ ก าหนดการช าระเงินตามราคาในใบก ากบัสินคา้ภายใน 30 
วนั นบัจากวนัที่ซ้ือ ถา้หากช าระภายใน 10 วนั จะไดรั้บส่วนลด 2% จากราคาในใบก ากบัสินคา้ 

2/E.O.M., n/90 หมายความวา่ ก าหนดการช าระเงินตามราคาในใบก ากบัสินคา้ภายใน       
90 วนั นับจากวนัที่ซ้ือ ถา้หากช าระหน้ีภายในส้ินเดือน (E.O.M : End of Month) ที่มีการซ้ือสินคา้ จะ
ไดรั้บส่วนลด 2%  
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การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัส่วนลดเงินสดจะถูกบนัทึกในช่ือบญัชีต่อไปน้ี 

ส่วนลดรับ (Purchase Discounts) เป็นส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการซ้ือสินคา้หรือบริการ 
เม่ือกิจการได้ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ และเม่ือมีการช าระหน้ีค่าสินคา้ให้แก่ผูข้ายภายในระยะเวลาที่
ก  าหนดที่จะไดรั้บส่วนลด 

 ส่วนลดจ่าย (sale discounts) เป็นส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการขายสินคา้หรือบริการ เม่ือ
กิจการได้ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ และเม่ือมีการไดรั้บช าระหน้ีจากผูซ้ื้อภายในระยะเวลาที่กิจการให้
ส่วนลด  

2. ค่าขนส่งสินค้า 

การซ้ือขายสินคา้ยอ่มตอ้งมีการขนส่งสินคา้จากผูข้ายไปยงัผูซ้ื้อ หากสถานที่ตั้งของผูข้าย
กบัของกิจการอยูห่่างกนัเป็นระยะทางไกล ยอ่มตอ้งมีการขนส่งเกิดขึ้น ค่าใชจ่้ายในการขนส่งน้ีอาจ
เป็นจ านวนเงินที่สูงมาก เช่น การขนส่งระหว่างประเทศทางเรือ หรือทางอากาศ เป็นตน้ ดงันั้นในการ
ขนส่งสินคา้แต่ละคร้ังผูซ้ื้อและผูข้ายจะตกลงกันในการก าหนดเง่ือนไขการขนส่งสินคา้ (Term of 

Transportation) ระหวา่งกนั โดยเง่ือนไขการขนส่งสินคา้ที่ส าคญั คือ 

2.1 F.O.B. shipping point (Free on board at the shipping point) หมายความว่า  การส่ง
มอบสินคา้จะกระท า ณ ตน้ทาง กรรมสิทธ์ิของสินคา้จะเป็นของผูซ้ื้อ ณ จุดตน้ทาง ผูซ้ื้อจะตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าขนส่งสินคา้ที่ซ้ือเอง ดังนั้น ค่าขนส่งจึงถือเป็นตน้ทุนของสินคา้ โดยผูซ้ื้อจะน าไป
บนัทึกไวใ้นบญัชี ค่าขนส่งเขา้ หรือค่าขนส่งเม่ือซ้ือ (Transportation – in or Freight - in) 

2.2 F.O.B. destination  (Free on board at the destination)  หมายความว่า  การส่งมอบ
สินคา้จะกระท า ณ จุดปลายทาง กรรมสิทธ์ิของสินคา้จะเป็นของผูข้ายจนกวา่สินคา้จะถึงมือผูซ้ื้อ ผูข้าย
จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการจ่ายค่าขนส่ง จากโรงงานของผูข้ายจนถึงที่ท  าการของผูซ้ื้อ โดยผูข้ายจะ
บนัทึกบญัชีค่าขนส่งน้ี เป็นค่าขนส่งออก หรือค่าขนส่งเม่ือขาย (Transportation – out or Freight - out) 

2.3 C.I.F. (Cost insurance and freight) หมายความว่า ราคาตน้ทุนสินคา้บวกค่าประกัน
และค่าขนส่งสินคา้ โดยเง่ือนไขน้ีจะตอ้งระบุค่าขนส่งไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น ค่าขนส่งน้ีผูข้ายจะส่งให้
ท่านถึงท่าเรือคลองเตย ในส่วนที่เหลือจนถึงสถานที่ของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อตอ้งเป็นผูจ่้ายเอง 
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3. การส่งคืนสินค้าและการได้รับส่วนลด  
 การส่งคืนสินคา้และการได้รับส่วนลด (Purchases Returns and Allowances) เกิดขึ้นใน

กรณีที่ผูซ้ื้อไดรั้บสินคา้ไม่ถูกตอ้งตามที่สั่งซ้ือ เช่น สินคา้ช ารุด สินคา้ผิดประเภท เป็นตน้ ถา้สินคา้ที่
ได้รับไม่ถูกตอ้งจากที่สั่งซ้ือจนผูซ้ื้อส่งคืนสินคา้นั้นไปให้ผูข้าย รายการน้ีเรียกว่า การส่งคืนสินคา้ 
(Purchases Returns) ถา้สินคา้ที่ไดรั้บผดิประเภทหรือช ารุดเล็กนอ้ย และผูข้ายเสนอลดราคาให้ ถา้ผูซ้ื้อ
ยอมรับ ราคาที่ผูข้ายลดให้น้ีเรียกว่า ส่วนลด (Allowances) ในการส่งคืนสินคา้หรือขอส่วนลด ท าได้
โดย ผูซ้ื้อจะออกใบขอลดหน้ี (Debit Note or Debit  Memorandum) ใหแ้ก่ผูข้าย เพือ่แจง้ให้ผูข้ายทราบ 
ส่วนผูข้ายจะส่งใบลดหน้ี (Credit Note or Credit  Memorandum) ให้ผูซ้ื้อ เพื่อเป็นหลักฐานว่าผูข้าย
ยอมลดหน้ีให้ ซ่ึงผูซ้ื้อจะใชใ้บลดหน้ีเป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชีการส่งคืนสินคา้และการไดรั้บ
ส่วนลดที่เกิดขึ้น 

4. การรับคืนสินค้าและส่วนลด 

 การรับคืนสินคา้และส่วนลด (Sales Returns and Allowances) เกิดขึ้นในกรณีที่ผูข้ายส่ง
สินคา้ไปให้ผูซ้ื้อไม่ตรงตามรายการในใบสั่งซ้ือ ซ่ึงผูซ้ื้ออาจส่งสินคา้คืนกลบัมาหรือขอส่วนลดเพื่อ
ทดแทน เ ม่ือผู ้ขายยินยอมรับคืนหรือให้ส่วนลด ผู ้ขายจะส่งใบลดหน้ี (Credit Note or Credit  

Memorandum) ใหผู้ซ้ื้อ และท าการบนัทึกบญัชีการรับคืนสินคา้และส่วนลดที่เกิดขึ้น 

 

ระบบการบันทกึบัญชีส าหรับธุรกจิซ้ือขายสินค้า 

 การบนัทึกบญัชีของธุรกิจซ้ือขายสินคา้จะมีวิธีการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือ 2 ระบบ โดย
กิจการแต่ละแห่งจะเลือกใชร้ะบบบญัชีสินคา้คงเหลือตามความเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของกิจการ  

1. ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด (Periodic Inventory System) 

การบนัทึกบญัชีของระบบน้ีจะไม่มีการบนัทึกบญัชีความเคล่ือนไหวของสินคา้ เม่ือมีการ
ซ้ือขายสินคา้จะบนัทึกบญัชีซ้ือ บญัชีขาย ไม่มีการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือและบญัชีตน้ทุนขาย และ
เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีจะท าการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ว่ามียอดคงเหลือจ านวนเท่าไร แลว้น ามา
บนัทึกเป็นสินคา้คงเหลือ เพื่อแสดงในงบแสดงฐานะการเงินและน ามาใชใ้นการค านวณตน้ทุนขายใน
งบก าไรขาดทุน ระบบน้ีจึงเป็นที่นิยมในกิจการที่มีสินคา้ไวข้ายจ านวนมาก และราคาตน้ทุนต่อหน่วย
ไม่สูงนกั เช่น ร้านคา้ปลีก หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้      
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2. ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง (Perpetual Inventory System) 

 ระบบน้ีจะมีการบนัทึกบญัชีความเคล่ือนไหวของสินคา้ เม่ือมีการซ้ือขายสินคา้จะบนัทึก
บญัชีสินคา้คงเหลือ และบนัทึกบญัชีตน้ทุนขาย ท าให้ทราบถึงมูลค่าสินคา้คงเหลือและตน้ทุนขายได้
ทนัที ระบบน้ีจึงเหมาะสมกบักิจการที่มีการจ าหน่ายสินคา้ที่มีจ  านวนไม่มากนัก และราคาตน้ทุนต่อ
หน่วยค่อนขา้งสูง ท าใหมี้ความจ าเป็นที่ตอ้งควบคุมและตรวจสอบจ านวนสินคา้คงเหลืออยา่งละเอียด 
เช่น กิจการขายรถยนต ์กิจการจ าหน่ายเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

 

วธีิการบันทกึบัญชีในระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวดและแบบต่อเน่ือง 

 วิธีการบันทึกบัญชีระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวดและแบบต่อเน่ือง มีวิธีปฏิบัติ
ดงัต่อไปน้ี 

1. การซ้ือสินค้า 

การซ้ือสินคา้จากผูข้ายสามารถซ้ือไดท้ั้งเป็นเงินสดหรือเงินเช่ือ ในการบนัทึกบญัชีกิจการ
ตอ้งบนัทึกรายการซ้ือสินคา้ทนัทีเม่ือไดรั้บสินคา้หรือมีกรรมสิทธ์ิในสินคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง สินคา้คงเหลือ ระบุว่า สินคา้คงเหลือ 
หมายถึง สินทรัพยซ่ึ์งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ถือไวเ้พื่อขายตามลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจตามปกติของกิจการ หรืออยูใ่นระหวา่งกระบวนการผลิตเพื่อใหเ้ป็นสินคา้ส าเร็จรูปเพื่อขาย หรือ
มีไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการ ดงันั้นกิจการตอ้งจ าแนกให้ไดว้่าส่ิงที่ซ้ือมาเป็นสินคา้หรือ
สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนหาก เช่น กิจการประกอบธุรกิจขายรถยนต ์หากกิจการซ้ือรถยนตม์าไวเ้พือ่ใชง้าน
ในกิจการ แสดงวา่รถยนตด์งักล่าวไม่จดัเป็นสินคา้คงเหลือของกิจการ แต่รถยนตท์ี่ซ้ือมาเพือ่จ  าหน่าย
ให้ลูกคา้จะจดัเป็นสินคา้คงเหลือ โดยกิจการจะบนัทึกมูลค่าสินคา้ที่ซ้ือมานั้นดว้ยราคาสุทธิหลงัจาก
หกัส่วนลดการคา้แลว้ 

เม่ือมีการซ้ือสินคา้ กิจการจะบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด 

เดบิต ซ้ือสินคา้     xx 

                เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้           xx 

ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

         เดบิต สินคา้คงเหลือ   xx 

                เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้      xx        
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2. การจ่ายค่าขนส่งสินค้าในการซ้ือ 

เม่ือมีการขนส่งสินค้ามายงักิจการ และมีเ ง่ือนไขการขนส่ง F.O.B. shipping point 

หมายความวา่กิจการตอ้งจ่ายค่าขนส่ง กิจการจะบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด 

เดบิต ค่าขนส่งเขา้/ค่าขนส่งเม่ือซ้ือ  xx 

เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้   xx 

ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

เดบิต สินคา้คงเหลือ    xx 

เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้   xx 

3. การส่งคืนสินค้าหรือการได้รับส่วนลด 

เม่ือผูซ้ื้อได้รับสินคา้ไม่ถูกตอ้งตามที่สั่งซ้ือ ท าให้มีการส่งคืนสินคา้หรือได้รับส่วนลด 
กิจการจะบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

           ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือส้ินงวด  

เดบิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้  xx 

 เครดิต สินคา้ส่งคืนและส่วนลด xx 

 ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

เดบิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้  xx 

 เครดิต สินคา้คงเหลือ  xx 

4. การจ่ายช าระหนี ้

หากกิจการซ้ือสินคา้มาไวเ้พือ่จ  าหน่ายเป็นเงินเช่ือ เม่ือกิจการช าระเงินใหก้บัเจา้หน้ี กิจการ
จะบนัทึกบญัชีการจ่ายช าระหน้ีนั้น โดยหากช าระภายในเง่ือนไขการช าระเงินที่ไดรั้บส่วนลดเงินสด 
กิจการจะจ่ายช าระด้วยจ านวนหน้ีทั้งหมดหักส่วนลดเงินสดที่ได้รับ และบนัทึกส่วนลดที่ไดรั้บเขา้
บญัชีส่วนลดรับ ดงัน้ี 

ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด 

เดบิต เจา้หน้ีการคา้    xx 

เครดิต เงินสด    xx 

                                                    ส่วนลดรับ   xx (กรณีไดรั้บส่วนลดเงินสด) 
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ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

เดบิต เจา้หน้ีการคา้   xx 

เครดิต เงินสด    xx 

                          สินคา้คงเหลือ  xx (กรณีไดรั้บส่วนลดเงินสด) 
5. การขายสินค้า 

ส าหรับธุรกิจซ้ือขายสินคา้ การขายสินคา้เป็นรายไดห้ลกัของกิจการ ไม่ว่ากิจการจะไดรั้บ
เงินสดทนัทีที่มีการขายหรือไม่ก็ตาม การบนัทึกบญัชีทั้งสองระบบจะมีการความแตกต่างกนั ระบบ
บัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวดจะบันทึกการขายสินค้าเท่านั้ น แต่ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ
แบบต่อเน่ือง จะบนัทึกบญัชีการขายสินคา้เป็นหน่ึงรายการ และบนัทึกอีกหน่ึงรายการเป็นการบนัทึก
รายการลดยอดบัญชีสินค้าคงเหลือเพื่อเป็นต้นทุนขาย (cost of goods sold) ซ่ึงเป็นบัญชีประเภท
ค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือส้ินงวด 

เดบิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้ xx 

เครดิต ขายสินคา้    xx 

ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

เดบิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้ xx 

เครดิต ขายสินคา้    xx 

เดบิต ตน้ทุนขาย   xx 

เครดิต สินคา้คงเหลือ  xx 

6. การจ่ายค่าขนส่งสินค้าเม่ือขาย 

เม่ือมีการขายสินคา้ และมีเง่ือนไขการขนส่ง F.O.B. destination หมายความว่า กิจการตอ้ง
จ่ายค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจากการขายคร้ังน้ี กิจการจะบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

 ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวดและระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

เดบิต ค่าขนส่งออก/คา่ขนส่งเม่ือขาย        xx  

เครดิต เงินสด/ค่าขนส่งออกคา้งจ่าย          xx  

 

 

 



-182- 

 

7. การรับคืนหรือการให้ส่วนลด 

     กรณีที่ผูข้ายส่งสินคา้ไปใหผู้ซ้ื้อไม่ตรงตามรายการในใบสัง่ซ้ือ มีการรับคืนและให้ส่วนลด 
จะพิจารณาเป็น  2 กรณี คือ กรณีแรก มีการให้ส่วนลดแต่ลูกคา้ไม่ได้ส่งสินคา้คืน การบนัทึกบญัชี
สินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ืองจะเหมือนกับระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด โดยบนัทึกการให้
ส่วนลดนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในช่ือบญัชีสินคา้รับคืนและส่วนลด แต่อีกกรณีที่มีการรับคืนสินคา้ด้วย 
กิจการตอ้งท าการบนัทึกสินคา้ที่รับคืนมาในระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ืองดว้ย ดงัน้ี 

7.1 กรณีใหส่้วนลด 

  ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวดและระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

เดบิต สินคา้รับคืนและส่วนลด       xx 

เครดิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้        xx 

 7.2 กรณีการรับคืนสินคา้ 

ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด 

เดบิต สินคา้รับคืนและส่วนลด       xx 

เครดิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้        xx 

ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

เดบิต สินคา้รับคืนและส่วนลด       xx 

เครดิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้        xx 

เดบิต สินคา้คงเหลือ        xx 

เครดิต ตน้ทุนขาย         xx 

8. การรับช าระหนี ้

เม่ือถึงก าหนดในการช าระหน้ี  และลูกหน้ีการคา้น าเงินมาจ่ายช าระหน้ี กิจการจะบนัทึก
บญัชีการรับช าระหน้ีนั้น โดยหากช าระภายในเง่ือนไขการช าระเงินที่ลูกหน้ีจะไดรั้บส่วนลดเงินสด ก็
จะรับช าระดว้ยจ านวนหน้ีทั้งหมดหกัดว้ยส่วนลดเงินสดที่ลดให้ลูกหน้ี และบนัทึกส่วนลดที่ให้ไปเขา้
บญัชีส่วนลดจ่าย ดงัน้ี 

ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวดและระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

เดบิต เงินสด           xx 

                     ส่วนลดจ่าย           xx (กรณีลูกหน้ีไดรั้บส่วนลดเงินสด) 
เครดิต ลูกหน้ีการคา้     xx 
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9. การน าสินค้าไปจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

กรณีที่กิจการน าสินคา้ไปจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆของกิจการ เช่น น าสินคา้ไปจ่ายค่าโฆษณา 
เป็นตน้ การบนัทึกบญัชีจะเป็นดงัน้ี 

  ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือส้ินงวด 

เดบิต ค่าใชจ่้าย   xx 

เครดิต ซ้ือสินคา้    xx 

ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

เดบิต ค่าใชจ่้าย   xx 

เครดิต สินคา้คงเหลือ   xx 

10. การน าสินค้าไปใช้ส่วนตัว 

กรณีที่เจา้ของกิจการน าสินคา้ไปใชส่้วนตวั การบนัทึกบญัชีจะเป็นดงัน้ี 

ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือส้ินงวด 

เดบิต ถอนใชส่้วนตวั  xx 

เครดิต ซ้ือสินคา้    xx 

ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

เดบิต ถอนใชส่้วนตวั  xx 

เครดิต สินคา้คงเหลือ   xx 

11.  การจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

การประกอบธุรกิจซ้ือขายสินคา้ กิจการย่อมมีค่าใชจ่้ายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการขายและ
บริหารเกิดขึ้น  เช่น เงินเดือนพนักงานขาย ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ การบนัทึกบญัชีจะเป็น
ดงัน้ี 

ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวดและระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

               เดบิต ค่าใชจ่้าย        xx  

เครดิต เงินสด/ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย xx 

 จากวธีิการบนัทึกบญัชีส าหรับธุรกิจซ้ือขายสินคา้ สามารถเปรียบเทียบการบนัทึกบญัชีของทั้ง         
2 ระบบ ไดด้งัตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบการบนัทึกบญัชีระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวดและระบบบญัชีสินคา้
คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

แบบส้ินงวด (Periodic Method) แบบต่อเน่ือง (Perpetual Method) 
1. การซ้ือสินค้า 

เดบิต ซ้ือสินคา้                       xx 

   เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้           xx 

 

เดบิต สินคา้คงเหลือ                      xx 

         เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้               xx      
2. การจ่ายค่าขนส่งสินค้าในการซ้ือ 

เดบิต ค่าขนส่งเขา้/ค่าขนส่งเม่ือซ้ือ  xx 

   เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้           xx  

 

เดบิต สินคา้คงเหลือ                      xx 

          เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้             xx  

3. การส่งคืนสินค้าหรือการได้รับส่วนลด 

      เดบิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้              xx 

  เครดิต สินคา้ส่งคืนและส่วนลด     xx           

 

เดบิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้           xx 

  เครดิต สินคา้คงเหลือ                 xx           

4. การจ่ายช าระหนี ้

      เดบิต เจา้หน้ีการคา้                 xx 

  เครดิต เงินสด                            xx 

              ส่วนลดรับ                     xx 

 

เดบิต เจา้หน้ีการคา้                 xx 

  เครดิต เงินสด                            xx 

              สินคา้คงเหลือ                xx 

5. การขายสินค้า 

เดบิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้      xx 

  เครดิต ขายสินคา้                       xx 

 

เดบิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้      xx 

          เครดิต ขาย สินคา้                          xx 

(บนัทึกการขายสินคา้ในราคาขาย) 
เดบิต ตน้ทุนขาย                     xx 

         เครดิต สินคา้คงเหลือ                     xx 

(บนัทึกตน้ทุนสินคา้ที่ขายในราคาทุน)  
6. การจ่ายค่าขนส่งเม่ือขาย 

เดบิต ค่าขนส่งออก/คา่ขนส่งเม่ือขาย     xx  

          เครดิต เงินสด/ค่าขนส่งออกคา้งจ่าย        xx  

 

เดบิต ค่าขนส่งออก/คา่ขนส่งเม่ือขาย     xx  

          เครดิต เงินสด/ค่าขนส่งออกคา้งจ่าย        xx 
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แบบส้ินงวด (Periodic Method) แบบต่อเน่ือง (Perpetual Method) 
7. การรับคืนหรือการให้ส่วนลด 

7.1 กรณีใหส่้วนลด 

      เดบิต สินคา้รับคืนและส่วนลด      xx 

                เครดิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้         xx 

7.2 กรณีการรับคืนสินคา้ 

        เดบิต สินคา้รับคืนและส่วนลด      xx 

                  เครดิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้         xx 

 

 

7.1 กรณีใหส่้วนลด 

เดบิต สินคา้รับคืนและส่วนลด       xx 

                เครดิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้         xx 

7.2 กรณีการรับคืนสินคา้  

เดบิต สินคา้รับคืนและส่วนลด       xx 

          เครดิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้         xx 

(บนัทึกการรับคืนสินคา้ในราคาขาย) 
เดบิต สินคา้คงเหลือ                       xx 

          เครดิต ตน้ทุนขาย                                xx 

(บนัทึกตน้ทุนสินคา้ที่รับคืนในราคาทุน) 
8. การรับช าระหนี ้

      เดบิต เงินสด                     xx 

            ส่วนลดจ่าย                  xx  
                เครดิต ลูกหน้ีการคา้                xx 

 

เดบิต เงินสด                      xx 

         ส่วนลดจ่าย                         xx  
         เครดิต ลูกหน้ีการคา้                xx 

9. การน าสินค้าจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

      เดบิต ค่าใชจ่้าย        xx  

               เครดิต ซ้ือสินคา้                            xx 

 

เดบิต ค่าใชจ่้าย        xx  

          เครดิต สินคา้คงเหลือ              xx 

10. การน าสินค้าไปใช้ส่วนตัว 

      เดบิต ถอนใชส่้วนตวั       xx  

               เครดิต ซ้ือสินคา้                            xx 

 

เดบิต ถอนใชส่้วนตวั        xx  

          เครดิต สินคา้คงเหลือ              xx 

11. การจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

เดบิต ค่าใชจ่้าย        xx  

          เครดิต เงินสด/ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย xx 

 

เดบิต ค่าใชจ่้าย        xx  

          เครดิต เงินสด/ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย xx 
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ตัวอย่างที่ 5.1 การบนัทึกบญัชีระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวดและแบบต่อเน่ือง 

                ร้านเลิศชยั เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว ประกอบธุรกิจซ้ือขายสินคา้  มียอดคงเหลือในบญัชี
ของกิจการ ณ วนัที่ 1 มกราคม 25x9 ดงัน้ี 

     เงินสด         40,000   บาท           เจา้หน้ีการคา้        30,000   บาท 

     ลูกหน้ีการคา้ 17,000   บาท  ทุน-นายเลิศชยั        57,000   บาท 

     สินคา้คงเหลือ 30,000   บาท      

      
กิจการมีรายการคา้ในเดือนมกราคม 25x9 ดงัต่อไปน้ี 

25x9 

ม.ค. 2   ซ้ือสินคา้จ านวน 12,000 บาท ไดรั้บส่วนลดการคา้ 10%  เงื่อนไขการช าระเงิน 2/20,n/30  

 และจ่ายเงินสดช าระค่าขนส่ง 500 บาท ตามเงื่อนไขการขนส่ง F.O.B. shipping point 

5   ขายสินคา้จ านวน 42,000 บาทเป็นเงินสด ให้ส่วนลดการคา้ 5% สินคา้ที่ขายมีราคาทุน         
28,000 บาท 

8   ซ้ือสินคา้เป็นเงินสดจ านวน 60,000 บาท  
11  ส่งคืนสินคา้ที่ซ้ือมาเม่ือวนัที่ 2 จ  านวน 2,000 บาท เน่ืองจากสินคา้ช ารุด 

14  ขายสินคา้จ านวน 35,000 บาท สินคา้ที่ขายมีราคาทุน 20,000 บาท เงื่อนไขการช าระเงิน  
2/E.O.M,n/60 และจ่ายเงินสดช าระค่าขนส่ง 800 บาท ตามเงื่อนไขการขนส่ง F.O.B. 

destination 

17  รับคืนสินคา้ที่ขายเม่ือวนัที่ 5 เน่ืองจากสินคา้มีต  าหนิ จ  านวน 3,000 บาท สินคา้ที่รับคืนมี
ราคาทุน 1,400 บาท 

20  จ่ายค่านายหนา้ใหก้บัพนกังานขายของกิจการ 1,500 บาท 

22  จ่ายช าระเงินค่าสินคา้ที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 2 ทั้งจ  านวน 

25  รับช าระเงินค่าสินคา้ที่ขายเม่ือวนัที่ 14 ทั้งจ  านวน 

31 จ่ายเงินเดือนพนกังาน 8,500 บาท และจ่ายค่าน ้ าค่าไฟ 2,800 บาท  
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กรณทีี่ 1 บนัทึกบญัชีดว้ยระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด สามารถบนัทึกบญัชีในสมุด
รายวนัทัว่ไป ไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                         หนา้ 1 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท  สต 

25x9        

ม.ค. 2 ซ้ือสินคา้ 501 10,800 -   

 ¤         เจา้หน้ีการคา้ 201   10,800 - 
 ¤ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ เง่ือนไข 2/10,n/30      

  ค่าขนส่งเขา้ 502 500 -   

 ¤         เงินสด 101   500 - 
 ¤จ่ายค่าขนส่งในการซ้ือสินคา้เป็นเงินสด      

  5 เงินสด 101 39,900 -   

           ขายสินคา้ 401   39,900 - 
 ¤ขายสินคา้เป็นเงินสด      

 8 ซ้ือสินคา้ 501 60,000 -   

 ¤         เงินสด 101   60,000 - 
 ¤ซ้ือสินคา้เป็นเงินสด      

 11 เจา้หน้ีการคา้ 201 2,000 -   

           สินคา้ส่งคืนและส่วนลด 501.1   2,000 - 
 ¤ส่งคืนสินคา้ที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 2 เน่ืองจากสินคา้

ช ารุด 

     

 14 ลูกหน้ีการคา้ 102 35,000 -   

 ¤         ขายสินคา้ 401   35,000 - 
 ¤ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ เงื่อนไข 2/E.O.M,n/60      

 ¤ค่าขนส่งออก 503 800 -   

 ¤        เงินสด 101   800 - 

 ¤จ่ายค่าขนส่งในการขายสินคา้      

 17 สินคา้รับคืนและส่วนลด 401.1 3,000 -   

           เงินสด 101   3,000 - 
  รับคืนสินคา้ที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 5 เน่ืองจากมีต าหนิ      
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                                                                  สมุดรายวันทั่วไป                         หนา้ 2 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท  สต 

25x9        

ม.ค. 20 ค่านายหนา้ 504 1,500 -   

           เงินสด 101   1,500 - 
  จ่ายเงินเดือนพนกังานและค่าเช่าเป็นเงินสด      

 22 เจา้หน้ีการคา้ 201 8,800 -   

 ¤         เงินสด 101   8,624 - 
 ¤         ส่วนลดรับ 501.2   176 - 

 ¤ช าระหน้ีสินคา้ที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 2 ไดส่้วนลด 2%      

 25 เงินสด 101 34,300 -   

 ¤ส่วนลดจ่าย 401.2 700 -   

 ¤         ลูกหน้ีการคา้ 102   35,000 - 
 ¤จ่ายค่าขนส่งในการซ้ือสินคา้เป็นเงินสด      

  31 เงินเดือน 505 8,500 -   

  ค่าสาธารณูปโภค 506 2,800 -   

           เงินสด 101   11,300 - 

 ¤จ่ายเงินเดือนและค่าสาธารณูปโภคเป็นเงินสด      

 

 จากรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป สามารถผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป ไดด้งัน้ี 
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                เงินสด              เลขที่ 101 

 

                         ลูกหนี้การค้า             เลขที่ 102 

 

                สินค้าคงเหลือ              เลขที่ 103 

 

 

 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 1 ยอดยกมา  40,000 - ม.ค. 2 ค่าขนส่งเขา้ รว.1 500 - 
 5 ขาย รว.1 39,900 -  8 ซ้ือ รว.1 60,000 - 

 25 ลูกหน้ีการคา้ รว.2 34,300 -  14 ค่าขนส่งออก รว.1 800 - 

       17 สินคา้รับคืน ฯ รว.1 3,000 - 

       20 ค่านายหน้า รว.2 1,500 - 

       22 เจา้หน้ีการคา้ รว.2 8,624 - 

       31 เงินเดือน รว.2 8,500 - 

        ค่าสาธารณูปโภค รว.2 2,800 - 

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 1 ยอดยกมา  17,000 - ม.ค. 25 เงินสด รว.2 34,300 - 
 14 ขาย รว.1 35,000 -   ส่วนลดจ่าย รว.2 700 - 

            

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9            

ม.ค. 1 ยอดยกมา  30,000 -       
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            เจ้าหนี้การค้า           เลขที่ 201 

 

           ทุน – นายเลิศชัย             เลขที่ 301 

 

                  ขายสินค้า                          เลขที่ 401 

 

                        สินค้ารับคืนและส่วนลด           เลขที่ 401.1 

  

 

 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 11 สินคา้ส่งคืนฯ รว.1 2,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  30,000 - 
 22 เงินสด รว.2 8,624 -  2 ซ้ือ รว.1 10,800 - 
  ส่วนลดรับ รว.2 176 -       

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

      25x9      

      ม.ค. 1 ยอดยกมา  57,000 - 
            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

      25x1      

      ม.ค. 5 เงินสด รว.1 39,900 - 
       14 ลูกหน้ีการคา้ รว.1 35,000 - 

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9            

ม.ค. 17 เงินสด รว.1 3,000 -       
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             ส่วนลดจ่าย         เลขที่ 401.2 

 

                  ซ้ือสินค้า                           เลขที่ 501 

 

                  สินค้าส่งคืนและส่วนลด             เลขที่ 501.1 

 

                  ส่วนลดรับ            เลขที่ 501.2 

 

               ค่าขนส่งเข้า              เลขที่ 502 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9            

ม.ค. 25 ลูกหน้ีการคา้ รว.2 700 -       

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9            

ม.ค. 2 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 10,800 -       

 8 เงินสด รว.1 60,000 -       

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

      25x9      

      ม.ค. 11 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 2,000 - 
            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

      25x9      

      ม.ค. 22 เจา้หน้ีการคา้ รว.2 176 - 
            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9            

ม.ค. 2 เงินสด รว.1 500 -       
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                                                                          ค่าขนส่งออก                  เลขที่ 503 

 

                      ค่านายหน้า               เลขที่ 504 

 

                      เงินเดือน                           เลขที่ 505 

 

          ค่าสาธารณูปโภค             เลขที่ 506 

 

 

 

 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9            

ม.ค. 14 เงินสด รว.1 800 -       

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9            

ม.ค. 20 เงินสด รว.2 1,500 -       

            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9            

ม.ค. 31 เงินสด รว.2 8,500 -       

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9            

ม.ค. 31 เงินสด รว.2 2,800 -       
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กรณีที่ 2 บนัทึกบญัชีดว้ยระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง สามารถบนัทึกบญัชีในสมุด
รายวนัทัว่ไป ไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ 1 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท  สต 

25x9        

ม.ค. 2 สินคา้คงเหลือ 103 10,800 -   

 ¤         เจา้หน้ีการคา้ 201   10,800 - 
 ¤ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ เง่ือนไข 2/10,n/30      

  สินคา้คงเหลือ 103 500 -   

 ¤         เงินสด 101   500 - 
 ¤จ่ายค่าขนส่งในการซ้ือสินคา้เป็นเงินสด      

  5 เงินสด 101 39,900 -   

           ขายสินคา้ 401   39,900 - 
 ¤ขายสินคา้เป็นเงินสด      

 ¤ตน้ทุนขาย 501 28,000 -   

 ¤         สินคา้คงเหลือ 103   28,000 - 

 ¤บนัทึกตน้ทุนสินคา้ที่ขาย      

 8 สินคา้คงเหลือ 103 60,000 -   

 ¤         เงินสด 101   60,000 - 
 ¤ซ้ือสินคา้เป็นเงินสด      

 11 เจา้หน้ีการคา้ 201 2,000 -   

           สินคา้คงเหลือ 103   2,000 - 
 ¤ส่งคืนสินคา้ที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 2 เน่ืองจากสินคา้

ช ารุด 

     

 14 ลูกหน้ีการคา้ 102 35,000 -   

 ¤         ขายสินคา้ 401   35,000 - 
 ¤ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ เงื่อนไข 2/E.O.M,n/60      

 ¤ตน้ทุนขาย 501 20,000 -   

 ¤         สินคา้คงเหลือ 103   20,000 - 

 ¤บนัทึกตน้ทุนสินคา้ที่ขาย      
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                                                                     สมุดรายวันทัว่ไป                           หนา้ 2 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท    สต บาท  สต 

25x9        

ม.ค. 14 ค่าขนส่งออก 502 800 -   

          เงินสด 101   800 - 

  จ่ายค่าขนส่งในการขายสินคา้      

 17 สินคา้รับคืนและส่วนลด 401.1 3,000 -   

           เงินสด 101   3,000 - 
  รับคืนสินคา้ที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 5 เน่ืองจากมีต าหนิ      

  สินคา้คงเหลือ 103 1,400 -   

           ตน้ทุนขาย 501   1,400 - 
  บนัทึกรับคืนสินคา้คงเหลือ      

 20 ค่านายหนา้ 503 1,500 -   

 ¤         เงินสด 101   1,500 - 
 ¤จ่ายเงินเดือนพนกังานและค่าเช่าเป็นเงินสด      

 22 เจา้หน้ีการคา้ 201 8,800 -   

 ¤         เงินสด 101   8,624 - 
 ¤         สินคา้คงเหลือ 103   176 - 

 ¤ช าระหน้ีสินคา้ที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 2 ไดส่้วนลด 2%      

 25 เงินสด 101 34,300 -   

 ¤ส่วนลดจ่าย 401.2 700 -   

 ¤         ลูกหน้ีการคา้ 102   35,000 - 
 ¤จ่ายค่าขนส่งในการซ้ือสินคา้เป็นเงินสด      

  31 เงินเดือน 504 8,500 -   

  ค่าสาธารณูปโภค 505 2,800 -   

           เงินสด 101   11,300 - 

 ¤จ่ายเงินเดือนและค่าสาธารณูปโภคเป็นเงินสด      

 

จากรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป สามารถผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป ไดด้งัน้ี 
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                 เงินสด              เลขที่ 101 

 

                         ลูกหนี้การค้า             เลขที่ 102 

 

                สินค้าคงเหลือ              เลขที่ 103 

 

 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 1 ยอดยกมา  40,000 - ม.ค. 2 สินคา้คงเหลือ รว.1 500 - 
 5 ขาย รว.1 39,900 -  8 สินคา้คงเหลือ รว.1 60,000 - 
 25 ลูกหน้ีการคา้ รว.2 34,300 -  14 ค่าขนส่งออก รว.1 800 - 
       17 สินคา้รับคืน ฯ รว.1 3,000 - 
       20 ค่านายหน้า รว.2 1,500 - 
       22 เจา้หน้ีการคา้ รว.2 8,624 - 
       31 เงินเดือน รว.2 8,500 - 
        ค่าสาธารณูปโภค รว.2 2,800 - 
            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 1 ยอดยกมา  17,000 - ม.ค. 25 เงินสด รว.2 34,300 - 
 14 ขาย รว.1 35,000 -   ส่วนลดจ่าย รว.2 700 - 

            

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 1 ยอดยกมา  30,000 - ม.ค. 5 ตน้ทุนขาย รว.1 28,000 - 
 2 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 10,800 -  11 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 2,000 - 
  เงินสด รว.1 500 -  14 ตน้ทุนขาย รว.1 20,000 - 
 8 เงินสด รว.1 60,000 -  22 เจา้หน้ีการคา้ รว.2 176 - 
 17 ตน้ทุนขาย รว.2 1,400 -       
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            เจ้าหนี้การค้า              เลขที่ 201 

 

           ทุน – นายเลิศชัย             เลขที่ 301 

 

              ขายสินค้า                         เลขที่ 401 

 

                        สินค้ารับคืนและส่วนลด                       เลขที่ 401.1 

  

 

 

 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 11 สินคา้คงเหลือ รว.1 2,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  30,000 - 
 22 เงินสด รว.2 8,624 -  2 ซ้ือ รว.1 10,800 - 
  สินคา้คงเหลือ รว.2 176 -       

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

      25x9      

      ม.ค. 1 ยอดยกมา  57,000 - 
            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

      25x9      

      ม.ค. 5 เงินสด รว.1 39,900 - 
       14 ลูกหน้ีการคา้ รว.1 35,000 - 

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9            

ม.ค. 17 เงินสด รว.1 3,000 -       
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             ส่วนลดจ่าย           เลขที่ 401.2 

 

                 ต้นทุนขาย                เลขที่ 501 

 

                                                                          ค่าขนส่งออก                          เลขที่ 502 

 

                      ค่านายหน้า               เลขที่ 503 

 

 

 

 

 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9            

ม.ค. 25 ลูกหน้ีการคา้ รว.2 700 -       

            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 5 สินคา้คงเหลือ รว.1 28,000 - ม.ค. 17 สินคา้คงเหลือ รว.2 1,400 - 
 14 สินคา้คงเหลือ รว.1 20,000 -       

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9            

ม.ค. 14 เงินสด รว.1 800 -       

            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9            

ม.ค. 20 เงินสด รว.2 1,500 -       
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                                  เงินเดือน                         เลขที่ 504 

 

          ค่าสาธารณูปโภค                         เลขที่ 505 

 

งบการเงนิส าหรับธุรกจิซ้ือขายสินค้า 

งบการเงินส าหรับธุรกิจซ้ือขายสินคา้ในที่น้ีจะอธิบายในส่วนของงบก าไรขาดทุนและงบ
แสดงฐานะการเงิน ซ่ึงงบแสดงฐานะการเงินจะมีความแตกต่างจากงบการเงินของธุรกิจบริการ คือ มี
สินคา้คงเหลือ โดยจะแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนของกิจการ ส าหรับงบก าไรขาดทุนจะแตกต่างใน
ส่วนของรายไดห้ลกัและค่าใชจ่้ายหลกัของกิจการ กล่าวคือ รายไดห้ลกัของกิจการซ้ือขายสินคา้เกิด
จากการขายสินคา้ และค่าใชจ่้ายหลกัของกิจการ คือ ตน้ทุนขาย ทั้งน้ีกิจการสามารถแสดงรายการใน
งบการเงินตามระบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือที่กิจการเลือกใช ้ดงัน้ี 

1. งบการเงินของกิจการที่ใช้ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด  
1.1 งบก าไรขาดทุน กิจการตอ้งค านวณหายอดขายสุทธิ เน่ืองจากในการขายอาจมีการรับ

คืนสินคา้และให้ส่วนลด หรือเกิดส่วนลดจ่ายขึ้น อีกทั้งระบบน้ีไม่มีการบนัทึกตน้ทุนขาย จึงตอ้ง
ค านวณเพื่อให้ไดม้าซ่ึงตน้ทุนขาย และเม่ือน ายอดขายสุทธิหักดว้ยตน้ทุนขายจะได้ก าไรขั้นตน้ของ
กิจการ โดยยอดขายสุทธิ ตน้ทุนขาย และก าไรขั้นตน้ สามารถค านวณได ้ดงัน้ี 

 

 

  

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9            

ม.ค. 31 เงินสด รว.2 8,500 -       

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9            

ม.ค. 31 เงินสด รว.2 2,800 -       

            

 ขายสุทธิ       =   ขายสินคา้ – สินคา้รับคืนและส่วนลด – ส่วนลดจ่าย 

  ตน้ทุนขาย    =   สินคา้คงเหลือตน้งวด + ซ้ือสุทธิ – สินคา้คงเหลือปลายงวด 

  ซ้ือสุทธิ        =   ซ้ือสินคา้ + ค่าขนส่งเขา้ – สินคา้ส่งคืนและส่วนลด – ส่วนลดรับ 

  ก าไรขั้นตน้  =   ขายสุทธิ – ตน้ทุนขาย  
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1.2  งบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากระบบน้ีไม่มีการบนัทึกความเคล่ือนไหวของสินคา้
คงเหลือ แต่กิจการจะท าการตรวจนับสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ดงันั้นยอดสินคา้
คงเหลือที่จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน จะเป็นยอดที่ไดจ้ากการตรวจนับสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลาบญัชีของกิจการ 

การแสดงรายการในงบการเงินระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

ช่ือกิจการ 

งบก าไรขาดทุน   
ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

ขายสินคา้           xxx 

หัก สินคา้รับคืนและส่วนลด               xxx 

ส่วนลดจ่าย                            xxx      xxx 

ขายสุทธิ                            xxx 

หัก ตน้ทุนขาย : 

สินคา้คงเหลือตน้งวด      xxx 

บวก ซ้ือสุทธิ :       

         ซ้ือสินคา้      xxx 

         บวก ค่าขนส่งเขา้     xxx 

       xxx 

         หัก   สินคา้รับคืนและส่วนลด           xxx 

     ส่วนลดรับ                      xxx  xxx xxx   

สินคา้ที่มีไวเ้พือ่ขาย      xxx 

              หัก สินคา้คงเหลือปลายงวด     xxx xxx 

ก าไรขั้นตน้         xxx 

หัก ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน       xxx 

ก าไรสุทธิ         xxx 
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ช่ือกิจการ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (บางส่วน) 
  ณ วันที่ 31 มกราคม 25x1 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน : 

เงินสด           xxx   
ลูกหน้ีการคา้           xxx   
สินคา้คงเหลือ             xxx   

2. งบการเงินของกิจการที่ใช้ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง  
2.1 งบก าไรขาดทุน กิจการตอ้งค านวณหายอดขายสินคา้สุทธิเช่นเดียวกับแบบส้ินงวด 

แต่ระบบน้ีมีการบนัทึกบญัชีตน้ทุนขายทุกคร้ังที่มีการขาย จึงไม่ตอ้งค  านวณตน้ทุนขาย ให้ใช้ยอด
ตน้ทุนขายจากสมุดบญัชีแยกประเภทเพือ่แสดงในงบก าไรขาดทุน  

2.2 งบแสดงฐานะการเงิน ระบบน้ีมีการบันทึกความเคล่ือนไหวของสินค้าคงเหลือ
ตลอดเวลา ดงันั้นยอดสินคา้คงเหลือที่จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน จึงใชย้อดคงเหลือตามบญัชี
แยกประเภท ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

การแสดงรายการในงบการเงินระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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ช่ือกิจการ 

งบก าไรขาดทุน   
ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

ขายสินคา้         xxx 

หัก สินคา้รับคืนและส่วนลด               xxx 

ส่วนลดจ่าย                            xxx      xxx 

ขายสุทธิ                            xxx 

หัก ตน้ทุนขาย          xxx 

ก าไรขั้นตน้         xxx 

หัก ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน       xxx 

ก าไรสุทธิ         xxx 

 

ช่ือกิจการ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (บางส่วน) 
  ณ วันที่ 31 มกราคม 25x1 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน : 

เงินสด           xxx   
ลูกหน้ีการคา้           xxx   
สินคา้คงเหลือ             xxx   
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ตัวอย่างที่ 5.2 จากตวัอยา่งร้านเลิศชยั สามารถจดัท างบการเงิน ไดด้งัน้ี 

          กรณทีี่ 1 งบก าไรขาดทุนระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด โดยมีขอ้มูลเพิม่เติม คือ 
สินคา้คงเหลือที่ตรวจนบัได ้ณ วนัที่ 31 มกราคม 25x9 มีมูลคา่เท่ากบั 52,524 บาท 

ร้านเลิศชัย 

งบก าไรขาดทุน   
ส าหรับงวด 1 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 25x9 

ขายสินคา้                    74,900 

หัก สินคา้รับคืนและส่วนลด                       3,000 

ส่วนลดจ่าย                                          700      3,700  
ขายสุทธิ                                        71,200 

หัก ตน้ทุนขาย : 

สินคา้คงเหลือตน้งวด                               30,000 

บวก ซ้ือสุทธิ :       

         ซ้ือสินคา้            70,800 

         บวก ค่าขนส่งเขา้                500  

             71,300 

         หัก   สินคา้รับคืนและส่วนลด               2,000 

     ส่วนลดรับ                             176        2,176       69,124   

สินคา้ที่มีไวเ้พือ่ขาย                99,124 

              หัก สินคา้คงเหลือปลายงวด               52,524  46,600 

ก าไรขั้นตน้           24,600 

หัก ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน : 

       ค่าขนส่งออก         800 

       ค่านายหนา้                    1,500  

เงินเดือนพนกังาน                      8,500 

       ค่าสาธารณูปโภค                                                                                        2,800    13,600 

  ก าไรสุทธิ         11,000 
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กรณทีี่ 2 งบก าไรขาดทุนระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

ร้านเลิศชัย 

งบก าไรขาดทุน   
ส าหรับงวด 1 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มกราคม 25x9 

ขายสินคา้          74,900 

หัก สินคา้รับคืนและส่วนลด              3,000 

ส่วนลดจ่าย                              700     3,700  
ขายสุทธิ                     71,200  

หัก ตน้ทุนขาย           46,600 

ก าไรขั้นตน้         24,600 

หัก ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน : 

       ค่าขนส่งออก         800 

       ค่านายหนา้       1,500  

เงินเดือนพนกังาน                 8,500 

       ค่าสาธารณูปโภค                                                                        2,800    13,600 

  ก าไรสุทธิ        11,000 
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งบแสดงฐานะการเงินระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวดและแบบต่อเน่ือง  
ร้านเลิศชัย 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

  ณ วันที่ 31 มกราคม 25x1 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน : 

เงินสด           28,476 

ลูกหน้ีการคา้           17,000  
สินคา้คงเหลือ             52,524   

 รวมสินทรัพย์                    98,000 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

             หนี้สินหมุนเวียน 

  เจา้หน้ีการคา้       30,000 

ส่วนของเจ้าของ 

  ทุน – นายเลิศชยั       57,000 

              บวก ก าไรสุทธิส าหรับงวด                  11,000 

  รวมส่วนของเจา้ของ       68,000 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ      98,000 

 

การปิดบัญชีส าหรับธุรกจิซ้ือขายสินค้า 

1. การปิดบัญชีของกิจการที่ใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด 

กิจการที่ใชร้ะบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด จะบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือ
เม่ือมีการตรวจนบัสินคา้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี โดยจะตรวจนบัจ านวนสินคา้ที่เหลืออยูแ่ลว้คูณ
ดว้ยราคาตน้ทุนต่อหน่วยของสินคา้ ผลลพัธ์ที่ไดค้ือมูลค่าของสินคา้คงเหลือที่ตรวจนบัได ้ซ่ึงเรียกว่า 
สินคา้คงเหลือปลายงวด (Ending Inventory) สินคา้คงเหลือจ านวนน้ีจะยกไปแสดงเป็นสินคา้คงเหลือ
ตน้งวด (Beginning Inventory) ในงวดบญัชีถดัไป (ดวงสมร อรพนิท ์และคณะ, 2557: 131) 
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สินคา้คงเหลือปลายงวดจะบนัทึกในขั้นตอนการปิดบญัชี ซ่ึงมีขั้นตอนทั้งหมด ดงัต่อไปน้ี 

1.1  โอนปิดบญัชีรายไดทุ้กบญัชีและบญัชีปรับมูลค่าบญัชีซ้ือสินคา้ไปบญัชีก าไรขาดทุน 

1.2 โอนปิดบญัชีสินคา้คงเหลือตน้งวด บญัชีค่าใชจ่้ายทุกบญัชี และบญัชีปรับมูลค่าบญัชี
ขาย ไปบญัชีก าไรขาดทุน 

1.3  บนัทึกมูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวดที่ตรวจนบัได ้โดยเดบิตบญัชีสินคา้คงเหลือ 
และเครดิตบญัชีก าไรขาดทุน 

1.4 โอนปิดบญัชีก าไรขาดทุนไปบญัชีทุน 

2. การปิดบัญชีของกิจการที่ใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง 

ขั้นตอนในการปิดบญัชีของกิจการที่ใชร้ะบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 
มีดงัน้ี 

2.1  โอนปิดบญัชีรายไดทุ้กบญัชีไปบญัชีก าไรขาดทุน 

2.2 โอนปิดบญัชีค่าใช้จ่ายทุกบญัชี และบญัชีปรับมูลค่าบญัชีขายสินคา้ไปบญัชีก าไร
ขาดทุน 

2.3 โอนปิดบญัชีก าไรขาดทุนไปบญัชีทุน 

ตัวอย่างที่ 5.3 จากตวัอยา่งร้านเลิศชยั สามารถบนัทึกบญัชีการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป ไดด้งัน้ี 

           กรณทีี่ 1 การบนัทึกการปิดบญัชีระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด 

สมุดรายวันทั่วไป                           หนา้ 3 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท    สต บาท  สต 

25x9        

ม.ค. 31 ขายสินคา้ 401 74,900 -   

 ¤สินคา้ส่งคืนและส่วนลด 501.1 2,000 -   

 ¤ส่วนลดรับ 501.2 176 -   

 ¤         ก าไรขาดทุน 302   77,076 - 
  ปิดบญัชีรายไดแ้ละบญัชีปรับมูลค่าบญัชีซ้ือเขา้

บญัชีก าไรขาดทุน 
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สมุดรายวันทั่วไป                                          หนา้ 4 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

25x9        

ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน 302 118,600 -   

 ¤         สินคา้คงเหลือ 101   30,000 - 

 ¤         ซ้ือสินคา้ 501   70,800 - 

 ¤         ค่าขนส่งเขา้ 502   500 - 
           สินคา้รับคืนและส่วนลด 401.1   3,000 - 

           ส่วนลดจ่าย 401.2   700 - 

           ค่าขนส่งออก 503   800 - 

           ค่านายหนา้ 504   1,500 - 

           เงินเดือน 505   8,500 - 

           ค่าสาธารณูปโภค 506   2,800 - 

  ปิดบญัชีสินคา้คงเหลือตน้งวด บญัชีค่าใช้จ่าย 
และบัญชีปรับมูลค่าบัญชีขาย เข้าบัญชีก าไร
ขาดทุน 

     

  สินคา้คงเหลือ 101 52,524 -   

           ก าไรขาดทุน 302   52,524 - 

  บนัทึกมูลคา่ของสินคา้คงเหลือปลายงวดที่
ตรวจนบัได ้

     

  ก าไรขาดทุน 302 11,000 -   

           ทุน-นายเลิศชยั 301   11,000 - 

  ปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้บญัชีทุน      

  

  จากรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป สามารถผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป 
และหายอดคงเหลือของแต่ละบญัชี ไดด้งัน้ี 
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                                                                                เงินสด              เลขที่ 101 

                        
             ลูกหนี้การค้า                          เลขที่ 102 

 

                สินค้าคงเหลือ              เลขที่ 103 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 1 ยอดยกมา  40,000 - ม.ค. 2 ค่าขนส่งเขา้ รว.1 500 - 
 5 ขาย รว.1 39,900 -  8 ซ้ือ รว.1 60,000 - 

 25 ลูกหน้ีการคา้ รว.2 34,300 -  14 ค่าขนส่งออก รว.1 800 - 

       17 สินคา้รับคืน ฯ รว.1 3,000 - 

       20 ค่านายหน้า รว.2 1,500 - 

       22 เจา้หน้ีการคา้ รว.2 8,624 - 

       31 เงินเดือน รว.2 8,500 - 

        ค่าสาธารณูปโภค รว.2 2,800 - 

        ยอดยกไป  28,476 - 
    114,200 -     114,200 - 

ก.พ. 1 ยอดยกมา  28,476 -       

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 1 ยอดยกมา  17,000 - ม.ค. 25 เงินสด รว.2 34,300 - 
 14 ขาย รว.1 35,000 -   ส่วนลดจ่าย รว.2 700 - 

        ยอดยกไป  17,000 - 

    52,000 -     52,000 - 

ก.พ. 1 ยอดยกมา  17,000 -       

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 1 ยอดยกมา  30,000 - ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 30,000 - 
 31 ก าไรขาดทุน รว.4 52,524 -   ยอดยกไป  52,524 - 

    82,524 -     82,524 - 

ก.พ. 1 ยอดยกมา  52,524 -       
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                                                                          เจ้าหนี้การค้า              เลขที่ 201 

 

           ทุน – นายเลิศชัย          เลขที่ 301 

 

            ก าไรขาดทุน              เลขที่ 302 

          

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 11 สินคา้ส่งคืนฯ รว.1 2,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  30,000 - 
 22 เงินสด รว.2 8,624 -  2 ซ้ือ รว.1 10,800 - 
  ส่วนลดรับ รว.2 176 -       

 31 ยอดยกไป  30,000 -       

    40,800 -     40,800 - 
      ก.พ. 1 ยอดยกมา  30,000 - 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 31 ยอดยกไป  68,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  57,000 - 
       31 ก าไรขาดทุน รว.4 11,000 - 
    68,000 -     68,000 - 
      ก.พ. 1 ยอดยกมา  68,000 - 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 31 สินคา้คงเหลือ รว.4 30,000 - ม.ค. 31 ขาย รว.3 74,900 - 
  ซ้ือ รว.4 70,800 -   สินคา้ส่งคืน ฯ รว.3 2,000 - 
  ค่าขนส่งเขา้ รว.4 500 -   ส่วนลดรับ รว.3 176 - 
  สินคา้รับคืน ฯ รว.4 3,000 -   สินคา้คงเหลือ รว.4 52,524 - 
  ส่วนลดจ่าย รว.4 700 -       

  ค่าขนส่งออก รว.4 800 -       

  ค่านายหน้า รว.4 1,500 -       

  เงินเดือน รว.4 8,500 -       

  ค่าสาธารณูปโภค รว.4 2,800 -       

  ทุน-นายเลิศชยั รว.4 11,000 -       

    129,600 -     129,600 - 
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                ขายสินค้า                เลขที่ 401 

 

                        สินค้ารับคืนและส่วนลด                        เลขที่ 401.1 

  

             ส่วนลดจ่าย            เลขที่ 401.2 

 

                                                                                ซ้ือสินค้า               เลขที่ 501 

 

 

 

 

 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.3 74,900 - ม.ค. 5 เงินสด รว.1 39,900 - 
       14 ลูกหน้ีการคา้ รว.1 35,000 - 
    74,900 -     74,900 - 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 17 เงินสด รว.1 3,000 - ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 3,000 - 
    3,000 -     3,000 - 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 25 ลูกหน้ีการคา้ รว.2 700 - ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 700 - 
    700 -     700 - 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 2 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 10,800 - ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 70,800 - 

 8 เงินสด รว.1 60,000 -       

    70,800 -     70,800 - 
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                  สินค้าส่งคืนและส่วนลด          เลขที่ 501.1 

 

                  ส่วนลดรับ            เลขที่ 501.2 

 

               ค่าขนส่งเข้า              เลขที่ 502 

                                                                        
          ค่าขนส่งออก              เลขที่ 503 

 

                      ค่านายหน้า               เลขที่ 504 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.3 2,000 - ม.ค. 11 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 2,000 - 
    2,000 -     2,000 - 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.3 176 - ม.ค. 22 เจา้หน้ีการคา้ รว.2 176 - 
    176 -     176 - 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 2 เงินสด รว.1 500 - ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 500 - 
    500 -     500 - 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 14 เงินสด รว.1 800 - ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 800 - 
    800 -     800 - 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 20 เงินสด รว.2 1,500 - ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 1,500 - 
    1,500 -     1,500 - 
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        เงินเดือน              เลขที่ 505 

 

          ค่าสาธารณูปโภค             เลขที่ 506 

 

         กรณทีี่ 2 การบนัทึกการปิดบญัชีระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

สมุดรายวันทั่วไป                        หนา้ 3 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท  สต 

25x9        

ม.ค. 31 ขายสินคา้ 401 74,900 -   

 ¤         ก าไรขาดทุน 302   74,900 - 
  ปิดบญัชีรายไดเ้ขา้บญัชีก าไรขาดทุน      

  ก าไรขาดทุน 302 63,900 -   

           ตน้ทุนขาย 501   46,600 - 

           สินคา้รับคืนและส่วนลด 401.1   3,000 - 

           ส่วนลดจ่าย 401.2   700 - 

           ค่าขนส่งออก 502   800 - 

           ค่านายหนา้ 503   1,500 - 

           เงินเดือน 504   8,500 - 

           ค่าสาธารณูปโภค 505   2,800 - 

  ปิดบญัชีค่าใชจ่้าย และบญัชีปรับมูลค่าบญัชีขาย 
เขา้บญัชีก าไรขาดทุน 

     

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 31 เงินสด รว.2 8,500 - ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 8,500 - 
    8,500 -     8,500 - 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 31 เงินสด รว.2 2,800 - ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 2,800 - 
    2,800 -     2,800 - 
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สมุดรายวันทั่วไป                        หนา้ 4 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท  สต 

25x9        

ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน 302 11,000 -   

 ¤         ทุน-นายเลิศชยั 301   11,000 - 

  ปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้บญัชีทุน      

        

 

  จากรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป สามารถผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป 
และหายอดคงเหลือของแต่ละบญัชี ไดด้งัน้ี 

                                                                                เงินสด           เลขที่ 101 

                        
 

 

 

 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 1 ยอดยกมา  40,000 - ม.ค. 2 สินคา้คงเหลือ รว.1 500 - 
 5 ขาย รว.1 39,900 -  8 สินคา้คงเหลือ รว.1 60,000 - 

 25 ลูกหน้ีการคา้ รว.2 34,300 -  14 ค่าขนส่งออก รว.1 800 - 

       17 สินคา้รับคืน ฯ รว.1 3,000 - 

       20 ค่านายหน้า รว.2 1,500 - 

       22 เจา้หน้ีการคา้ รว.2 8,624 - 

       31 เงินเดือน รว.2 8,500 - 

        ค่าสาธารณูปโภค รว.2 2,800 - 

        ยอดยกไป  28,476 - 
    114,200 -     114,200 - 

ก.พ. 1 ยอดยกมา  28,476 -       
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             ลูกหนี้การค้า                         เลขที่ 102 

 

                สินค้าคงเหลือ             เลขที่ 103 

                                                                           
                                                                          เจ้าหนี้การค้า                 เลขที่ 201 

 

 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 1 ยอดยกมา รว.1 17,000 - ม.ค. 25 เงินสด รว.2 34,300 - 
 14 ขาย รว.1 35,000 -   ส่วนลดจ่าย รว.2 700 - 

        ยอดยกไป  17,000 - 

    52,000 -     52,000 - 

ก.พ. 1 ยอดยกมา  17,000 -       

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 1 ยอดยกมา  30,000 - ม.ค. 5 ตน้ทุนขาย รว.1 28,000 - 
 2 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 10,800 -  11 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 2,000 - 
  เงินสด รว.1 500 -  14 ตน้ทุนขาย รว.1 20,000 - 
 8 เงินสด รว.1 60,000 -  22 เจา้หน้ีการคา้ รว.2 176 - 
 17 ตน้ทุนขาย รว.2 1,400 -  31 ยอดยกไป  52,524 - 

    102,700 -     102,700 - 
ก.พ. 1 ยอดยกมา  52,524 -       

            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 11 สินคา้คงเหลือ รว.1 2,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  30,000 - 
 22 เงินสด รว.2 8,624 -  2 ซ้ือ รว.1 10,800 - 
  ส่วนลดรับ รว.2 176 -       

 31 ยอดยกไป  30,000 -       

    40,800 -     40,800 - 
      ก.พ. 1 ยอดยกมา  30,000 - 
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           ทุน – นายเลิศชัย             เลขที่ 301 

 

            ก าไรขาดทุน              เลขที่ 302 

          
            ขายสินค้า              เลขที่ 401 

 

 

 

 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 31 ยอดยกไป  68,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  57,000 - 
       31 ก าไรขาดทุน รว.4 11,000 - 
    68,000 -     68,000 - 
      ก.พ. 1 ยอดยกมา  68,000 - 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 31 ตน้ทุนขาย รว.3 46,600 - ม.ค. 31 ขาย รว.3 74,900 - 
  สินคา้รับคืน ฯ รว.3 3,000 -       

  ส่วนลดจ่าย รว.3 700 -       

  ค่าขนส่งออก รว.3 800 -       

  ค่านายหน้า รว.3 1,500 -       

  เงินเดือน รว.3 8,500 -       

  ค่าสาธารณูปโภค รว.3 2,800 -       

  ทุน-นายเลิศชยั รว.3 11,000 -       

    74,900 -     74,900 - 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.3 74,900 - ม.ค. 5 เงินสด รว.1 39,900 - 
       14 ลูกหน้ีการคา้ รว.1 35,000 - 
    74,900 -     74,900 - 
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                        สินค้ารับคืนและส่วนลด           เลขที่ 401.1 

  

             ส่วนลดจ่าย            เลขที่ 401.2 

 

                                                                              ต้นทุนขาย               เลขที่ 501 

  
          ค่าขนส่งออก              เลขที่ 503 

 

                      ค่านายหน้า               เลขที่ 504 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 17 เงินสด รว.1 3,000 - ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.3 3,000 - 
    3,000 -     3,000 - 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 25 ลูกหน้ีการคา้ รว.2 700 - ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.3 700 - 
    700 -     700 - 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 5 สินคา้คงเหลือ รว.1 28,000 - ม.ค. 17 สินคา้คงเหลือ รว.2 1,400 - 
 14 สินคา้คงเหลือ รว.1 20,000 -  31 ก าไรขาดทุน รว.3 46,600 - 
    48,000 -     48,000 - 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 14 เงินสด รว.1 800 - ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.3 800 - 
    800 -     800 - 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท   สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 20 เงินสด รว.2 1,500 - ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.3 1,500 - 
    1,500 -     1,500 - 
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                                                                             เงินเดือน                เลขที่ 505 

 

          ค่าสาธารณูปโภค            เลขที่ 506 

 

         งบทดลองหลงัปิดบญัชีของร้านเลิศชยั แสดงไดด้งัน้ี 

ร้านเลิศชัย 

งบทดลองหลังปิดบัญชี 

ณ วันที่ 31 มกราคม 25x9 

                                            หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

เงินสด 101 28,476 -   

ลูกหน้ีการคา้ 102 17,000 -   

สินคา้คงเหลือ 103 52,524 -   

เจา้หน้ีการคา้ 201   30,000 - 
ทุน – นายเลิศชยั 301   68,000 - 
  98,000 - 98,000 - 

 

 

 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 31 เงินสด รว.2 8,500 - ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 8,500 - 
    8,500 -     8,500 - 

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x9      25x9      

ม.ค. 31 เงินสด รว.2 2,800 - ม.ค. 31 ก าไรขาดทุน รว.4 2,800 - 
    2,800 -     2,800 - 
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บทสรุป 

 ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ คือ กิจการที่มีการซ้ือขายสินคา้เป็นการด าเนินงานหลกั โดยสินคา้ที่กิจการ
มีไวข้ายนั้น กิจการไม่ได้เป็นผูผ้ลิตเอง อาจจะท าการซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปจากธุรกิจผลิต หรือซ้ือจาก
ผูป้ระกอบการธุรกิจขายส่ง รายไดห้ลกัของกิจการ คือ การขายสินคา้ ส่วนค่าใชจ่้ายหลกัของกิจการ คือ 
ตน้ทุนขาย มีรายการคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสินคา้ ไดแ้ก่ ส่วนลดการคา้และส่วนลดเงินสด ค่า
ขนส่งสินคา้ การส่งคืนสินคา้และการให้ส่วนลด และการรับคืนสินคา้และส่วนลด การบนัทึกบญัชี
ส าหรับธุรกิจซ้ือขายสินคา้ มี 2 ระบบ คือ ระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด และระบบบญัชีสินคา้
คงเหลือแบบต่อเน่ือง     งบการเงินของธุรกิจน้ี สินคา้คงเหลือจะแสดงเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนในงบ
แสดงฐานะการเงินของกิจการ ส่วนงบก าไรขาดทุนจะแสดงรายไดจ้ากการขาย หักด้วยตน้ทุนขาย 
เพือ่ใหไ้ดก้  าไรขั้นตน้ แลว้จึงน าไปหกัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน เพือ่หาก าไรสุทธิของกิจการ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

ข้อ 1. จงอธิบายลกัษณะการด าเนินงานของธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

ข้อ 2. จงบอกถึงรายการคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจซ้ือขายสินคา้ พร้อมทั้งอธิบายมาพอสงัเขป 

ข้อ 3. ระบบการบนัทึกบญัชีส าหรับธุรกิจซ้ือขายสินคา้มีก่ีระบบ อะไรบา้งจงอธิบาย 

ข้อ 4. ร้านพอเพยีงพาณิชย ์ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ ในระหวา่งเดือนตุลาคม 25x4 มี
รายการคา้เกิดขึ้น ดงัน้ี 

25x4 

ต.ค.  1  ซ้ือสินคา้จากร้านพลอย จ านวน 40,000 บาท เป็นเงินเช่ือ เงื่อนไขการช าระเงิน 2/10,n/30 

  2  จ่ายค่าขนส่งสินคา้เป็นเงินสด จ านวน 500 บาท ตามเง่ือนไขการส่งมอบ F.O.B. Shipping 

Point 

  5  ขายสินคา้ให้ร้านฝันดี จ านวน 42,000 บาท เงื่อนไขการช าระเงิน 3/E.O.M.,n/60  ตน้ทุน
ของสินคา้ที่ขาย 25,400 บาท 

  8  ซ้ือสินคา้เป็นเงินสด 35,000 บาท ส่วนลดการคา้ 10% 

 10  ส่งสินคา้คืนใหใ้หร้้านพลอย เน่ืองจากสินคา้มีช ารุด จ านวน 3,500 บาท 

 11  จ่ายช าระหน้ีใหร้้านพลอยทั้งจ  านวน 

 14  ส่งคืนสินคา้ที่ซ้ือในวนัที่ 8 เน่ืองจากสินคา้มีต  าหนิ จ านวน 1,200 บาท 

 17  รับคืนสินคา้จากร้านฝันดี จ านวน 4,000 บาท ราคาทุนของสินคา้ 2,800 บาท 

 19  ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 4,000 บาท เป็นเงินสด 

 21  รับช าระหน้ีจากร้านฝันดีทั้งจ  านวน 

 25  ขายสินคา้เป็นเงินสดจ านวน 50,000 บาท ให้ส่วนลดการคา้ 8% ตน้ทุนของสินคา้ที่ขาย     
34,400 บาท 

 26  จ่ายค่าขนส่งสินคา้ 800 บาท ตามเงื่อนไข F.O.B. Destination 

 31 จ่ายเงินเดือนพนกังาน 12,000 บาท 

ค าส่ัง      บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  1. วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด (Periodic Inventory Method)  

2. วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง (Perpetual Inventory Method) 
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ข้อ 5. รายการต่อไปน้ีเป็นรายการคา้ที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 25x2 ของ ร้านอมรการคา้ 

25x2 

เม.ย. 1  ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือจากร้านวนัเพญ็จ านวน 70,000 บาท เงื่อนไขการช าระเงิน 2/10,n/30 

เง่ือนไขการส่งมอบ F.O.B. Shipping point 

 2  จ่ายค่าขนส่งสินคา้ที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 1 เม.ย. เป็นเงินสด จ านวน 1,200 บาท 

 5  ขายสินคา้เป็นเงินสด จ านวน 15,000 บาท ราคาทุนของสินคา้ที่ขาย 8,500 บาท 

 7 จ่ายค่าโฆษณาใหก้บัสถานีวทิย ุจ  านวน 4,000 บาท 

 10  รับคืนสินคา้ที่ขายไปเม่ือวนัที่ 5 เม.ย. จ  านวน 1,800 บาท ราคาทุน 1,000 บาท 

 12  ส่งคืนสินคา้ที่ซ้ือจากร้านวนัเพญ็ เน่ืองจากสินคา้ผดิแบบ จ านวน 3,500 บาท 

 14  จ่ายช าระหน้ีใหร้้านวนัเพญ็ทั้งจ  านวน 

 17  กิจการไดน้ าสินคา้บริจาคใหก้บัสถานรับเล้ียงเด็ก ราคาทุนของสินคา้ที่บริจาค 2,400 บาท 

 19  ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือใหร้้านวนัชยั จ  านวน 30,500 บาท ราคาทุน 25,000 บาท เงื่อนไขการ
ช าระเงิน 2/10,n/30 และจ่ายค่าขนส่ง 600 บาท ตามเง่ือนไขการขนส่ง F.O.B. Destination 

 21 ซ้ืออุปกรณ์ส านกังาน จ านวน 40,000 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสด 10,000 บาท ที่เหลือจ่ายเป็น
เช็คลงวนัที่ 22 เม.ย. 25x2 

 22  ร้านวนัชยัไดส่้งใบขอลดหน้ี (Debit Note) มาเพือ่ขอลดหน้ี จ  านวน 3,000 บาท เน่ืองจาก
กิจการส่งสินคา้ไม่ครบจ านวน 

 27  รับช าระหน้ีจากร้านวนัชยัทั้งจ  านวน 

ค าส่ัง บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  1. วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด (Periodic Inventory Method) 

  2. วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง (Perpetual Inventory Method) 

ข้อ 6.  ร้านสวสัดีการคา้ มีรายการซ้ือขายสินคา้ในเดือนสิงหาคม 25x8 ดงัน้ี 

25x8 

ส.ค.  1  ซ้ือสินคา้เป็นเงินสดจากร้านมัน่ใจ ราคาสินคา้ 70,000 บาท ไดรั้บส่วนลดการคา้ 10% 

  4  ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือใหร้้านพอใจ จ านวน 36,000 บาท เง่ือนไขการช าระหน้ี 2/10,n/45 

ราคาทุนของสินคา้ 27,000 บาท และจ่ายค่าขนส่งสินคา้ 300 บาท ตามเงื่อนไข F.O.B. Destination 

  6  ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือจากร้านน ้ าใจ จ านวน 20,000 บาท เง่ือนไขการช าระหน้ี 1/10,n/30 

เง่ือนไขการขนส่ง F.O.B. Shipping point 
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  7  กิจการจ่ายค่าขนส่งสินคา้ที่ซ้ือจากร้านน ้ าใจ เป็นเงินสด 400 บาท 

  9  ส่งคืนสินคา้ที่ซ้ือจากร้านน ้ าใจ จ านวน 2,500 บาท 

 12  ขายสินคา้เป็นเงินสด จ านวน 15,000 บาท ราคาทุนของสินคา้ 8,800 บาท 

14  รับช าระหน้ีจากร้านพอใจทั้งจ  านวน 

 16  จ่ายช าระหน้ีใหร้้านน ้ าใจทั้งจ  านวน 

 20  รับคืนสินคา้ที่ขายไปเม่ือวนัที่ 12 เน่ืองจากสินคา้ช ารุด 800 บาท ราคาทุนของสินคา้ 300 

บาท 

ค าส่ัง ใหบ้นัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  1. วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด ( Periodic Inventory Method ) 

  2. วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง ( Perpetual Inventory Method ) 

ข้อ 7.  บริษทั เอพลสั จ  ากดั ใชร้ะบบบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด มียอดคงเหลือบางบญัชี          
เม่ือวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x9 ดงัน้ี 

 สินคา้คงเหลือตน้งวด       80,000   บาท 

 สินคา้คงเหลือปลายงวด       40,000   บาท 

 ซ้ือสินคา้      180,000   บาท 

 ขายสินคา้      320,000   บาท 

 สินคา้รับคืนและส่วนลด         3,000   บาท 

 สินคา้ส่งคืนและส่วนลด         4,500   บาท 

 ส่วนลดรับ          1,200   บาท 

 ส่วนลดจ่าย          2,000   บาท 

 ค่าขนส่งเขา้          5,000   บาท 

ค าส่ัง  1. ค านวณหายอดขายสุทธิ 

  2. ค านวณหายอดซ้ือสุทธิ 

  3. ค านวณหาตน้ทุนขาย 

  4. ค านวณหาก าไรขั้นตน้ 
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ข้อ 8. ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลบางส่วนของ ร้านชนะชยัการคา้ ในระหวา่งปี 25x7 

             สินคา้คงเหลือ 1 มกราคม 25x7    45,000  บาท 

             สินคา้คงเหลือ 31 ธนัวาคม 25x7    28,000  บาท 

             ซ้ือสินคา้      42,500  บาท 

             ส่วนลดจ่าย        1,800  บาท 

             ขายสินคา้                 120,000  บาท 

             ส่วนลดรับ         1,750  บาท 

             ค่าขนส่งเขา้         1,800  บาท 

             สินคา้ส่งคืนและส่วนลด        3,500  บาท  

             สินคา้รับคืนและส่วนลด         3,200  บาท 

             ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร                                         27,000  บาท 

ค าส่ัง 1. ค านวณหายอดขายสุทธิ 

  2. ค านวณหายอดซ้ือสุทธิ 

  3. ค านวณหาสินคา้ที่มีไวเ้พือ่ขาย 

  4. ค านวณหาตน้ทุนขาย 

 5. ค านวณหาก าไรขั้นตน้ 

 6. ค านวณหาก าไรสุทธิ 

ข้อ 9. ต่อไปน้ีเป็นงบทดลอง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 ของร้านฤทยัการคา้ 

 

                 หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี 
เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 120,000   

ลูกหน้ีการคา้ 102 60,000   

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 102.1   2,400 

สินคา้คงเหลือ 103 51,200   

วสัดุส านกังาน 104 12,000   
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ช่ือบัญชี 
เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

อุปกรณ์ส านกังาน 105 75,000   

ค่าเส่ือมราคาสะสม - อุปกรณ์ส านกังาน 105.1   15,000 

เจา้หน้ีการคา้ 201   60,000 

ทุน - นางฤทยั 301   200,000 

ถอนใชส่้วนตวั 302 5,000   

ขายสินคา้ 401   244,300 

รับคืนสินคา้และส่วนลด 401.1 13,500   

ส่วนลดจ่าย 401.2 14,000   

ซ้ือสินคา้ 501 120,000   

ส่งคืนสินคา้และส่วนลด 501.1   5,500 

ส่วนลดรับ 501.2   9,000 

ค่าขนส่งเขา้ 502 10,500   

ค่าน ้ าค่าไฟ 503 8,000   

เงินเดือน 504 40,000   

ค่าโฆษณา 505 7,000   

 536,200 536,200 

 

ค าส่ัง 1. จดัท างบก าไรขาดทุน ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

  2. จดัท างบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 

3. บนัทึกรายการปิดบญัชีในสุดรายวนัทัว่ไป 

  4. จดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x1 
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ข้อ 10. ร้านเจริญรุ่ง ประกอบกิจการซ้ือขายสินคา้ มีขอ้มูลงบทดลอง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x3 ดงัน้ี 

                                                       หน่วย : บาท 

ช่ือบัญชี 
เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 350,000   

ลูกหน้ีการคา้ 102 160,000   

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 102.1   5,200 

สินคา้คงเหลือ 103 81,400   

วสัดุส านกังาน 104 6,000   

อุปกรณ์ส านกังาน 105 250,000   

ค่าเส่ือมราคาสะสม – อุปกรณ์ส านกังาน 105.1   50,000 

เจา้หนา้การคา้ 201   90,000 

ทุน – นายเจริญ 301   500,000 

ขายสินคา้ 401   617,200 

รับคืนสินคา้และส่วนลด 401.1               7,000    

ส่วนลดจ่าย 401.2 12,000   

ซ้ือสินคา้ 501 320,000   

ส่งคืนสินคา้และส่วนลด 501.1   4,000 

ส่วนลดรับ 501.2   8,000 

ค่าขนส่งเขา้ 502 9,500   

ค่าขนส่งออก 503 7,500   

ค่าเช่า 504 15,000   

ค่าน ้ าค่าไฟ 505 6,000   

ค่าแรงงาน 506 50,000   

  1,274,400 1,274,400 

 

ค าส่ัง 1. จดัท างบก าไรขาดทุน ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x3 

  2. จดัท างบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x3 

3. บนัทึกรายการปิดบญัชีในสุดรายวนัทัว่ไป 

  4. จดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x3 
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  แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

สินค้าคงเหลือ 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

1. ความหมายของสินคา้คงเหลือ 

2. การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

3. การตีราคาสินคา้คงเหลือตามวธีิราคาทุน 

4. ผลกระทบของการบนัทกึราคาสินคา้คงเหลือปลายงวดไม่ถูกตอ้งที่มีต่องบการเงิน 

5. บทสรุป 

6. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

7. เอกสารอา้งอิง  

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผูเ้รียนสามารถบอกถึงความหมายของสินคา้คงเหลือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายส่วนประกอบตน้ทุนของสินคา้คงเหลือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. ผูเ้รียนสามารถตีราคาสินคา้คงเหลือตามวิธีราคาทุนแต่ละวิธี รวมทั้งค  านวณตน้ทุนขายได้
อยา่งถูกตอ้ง 

4. ผูเ้รียนสามารถเปรียบเทียบผลของการตีราคาสินคา้คงเหลือแต่ละวธีิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. ผูเ้รียนสามารถอธิบายถึงผลกระทบของการบนัทึกราคาสินคา้คงเหลือปลายงวดไม่ถูกตอ้งที่มี
ต่อ   งบการเงิน 

 

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. แนะน าเน้ือหารายวชิาในบท น าเสนอเน้ือหาเขา้สู่บทเรียน 

2. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้เอกสารและโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

3. ยกตวัอยา่งและวเิคราะห์สถานการณ์ร่วมกนัในชั้นเรียน 

4. มอบหมายใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบท พร้อมแจง้ก าหนดการส่งงาน 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ส่ือประกอบการสอนทางคอมพวิเตอร์ โปรแกรม Power Point 

3. หนงัสือ ต  ารา และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

4. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

การวดัและประเมนิผล 

1. การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา 

2. สงัเกตความสนใจในชั้นเรียนขณะบรรยาย 

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. การถามและตอบค าถามในชั้นเรียน 

5. ส่งแบบฝึกหดัตามก าหนดเวลา และท าแบบฝึกหดัถูกตอ้งร้อยละ 80



บทที่ 6 

สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้ถือเป็นสินทรัพยท์ี่ส าคญัในการก่อให้เกิดรายไดข้องทั้งธุรกิจประเภทซ้ือขายสินคา้และ
ประเภทผลิตสินคา้ ดังนั้นการวดัมูลค่าและการตีราคาสินคา้คงเหลือ จึงมีผลกระทบที่ส าคญัต่อการ
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และมีผลต่อการค านวณตน้ทุนขายซ่ึงจะส่งผลต่อก าไรขั้นตน้
ในงบก าไรขาดทุนอีกดว้ย สินคา้คงเหลือของกิจการแต่ละประเภทยอ่มมีลกัษณะแตกต่างกนั  ในทาง
บญัชีจึงมีวิธีปฏิบติัที่เก่ียวกบัสินคา้คงเหลืออยู่หลายวิธี ทั้งน้ีกิจการแต่ละประเภทตอ้งค านึงลกัษณะ
การด าเนินงานของกิจการเพือ่เลือกวธีิปฏิบติัทางการบญัชีในเร่ืองสินคา้คงเหลือใหเ้หมาะสมกบักิจการ 

 

ความหมายของสินค้าคงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง สินคา้คงเหลือ ไดใ้หค้  านิยามของ สินคา้
คงเหลือ วา่หมายถึง สินทรัพยซ่ึ์งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 1) ถือไวเ้พือ่ขายตามลกัษณะ
การประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ 2) อยูใ่นระหวา่งกระบวนการผลิตเพือ่ให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูป
เพือ่ขาย    3) มีไวเ้พือ่ใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการ 

จากความหมายของสินคา้คงเหลือขา้งตน้สรุปไดว้า่ สินคา้คงเหลือไม่ไดห้มายถึงเฉพาะสินคา้
ส าเร็จรูปซ่ึงกิจการมีไวเ้พือ่ขายเท่านั้น แต่ส าหรับธุรกิจประเภทผลิตสินคา้ยงัรวมถึงวตัถุดิบ และสินคา้
ระหว่างผลิตอีกดว้ย นอกจากน้ีสินคา้คงเหลืออาจจะอยูท่ี่กิจการหรือไม่ไดอ้ยูท่ี่กิจการก็ได ้โดยสินคา้
ต่อไปน้ีถือเป็นสินคา้คงเหลือของกิจการ 

1. สินค้าระหว่างทาง (Goods in transit) หมายถึง สินคา้ที่กิจการสั่งซ้ือและกรรมสิทธ์ิใน
สินคา้ไดโ้อนมายงักิจการแลว้ เเต่กิจการยงัไม่ไดรั้บสินคา้นั้น เน่ืองจากยงัอยูใ่นระหวา่งการขนส่ง โดย
หากกิจการเป็นผูซ้ื้อและมีเงื่อนไขการส่งมอบสินคา้ ณ จุดตน้ทาง (F.O.B shipping point) ซ่ึงผูซ้ื้อเป็น
ผูจ่้ายค่าขนส่งสินคา้ ดงันั้นกรรมสิทธ์ิในสินคา้จึงเป็นของผูซ้ื้อและจะตอ้งนับรวมเป็นสินคา้คงเหลือ
ของกิจการดว้ย ส่วนกรณีที่กิจการเป็นผูข้ายและมีเง่ือนไขการส่งมอบสินคา้ ณ จุดปลายทาง (F.O.B 

destination) ซ่ึงผูข้ายเป็นผูจ่้ายค่าขนส่งสินคา้ กรรมสิทธ์ิในสินคา้เป็นของผูข้ายจนกวา่สินคา้จะถึงมือผู ้
ซ้ือ จึงถือไดว้า่กรรมสิทธ์ิยงัไม่โอนมายงัผูซ้ื้อและตอ้งนบัรวมเป็นสินคา้คงเหลือของกิจการดว้ย 

2. สินค้าฝากขาย (Goods on consignment) หมายถึง สินคา้ที่กิจการส่งไปฝากขายกับผูรั้บ
ฝากขาย โดยผูรั้บฝากขายจะไดรั้บค่าตอบแทนเม่ือขายสินคา้ได ้ส่วนรายไดจ้ากการขายสินคา้นั้นเป็น
ของผูฝ้ากขาย ทั้งน้ีผูฝ้ากขายจะรับสินคา้คืนหากขายไม่หมด ดังนั้นสินคา้ที่ยงัขายไม่ได้จึงนับเป็น
สินคา้คงเหลือของผูฝ้ากขาย 
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การวดัมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือจะประกอบดว้ย  ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ และ 
ตน้ทุนอ่ืนๆ ที่จะท าใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานที่ปัจจุบนัและมีสภาพพร้อมขายได ้

1. ต้นทุนในการซ้ือ ประกอบดว้ย ราคาซ้ือ อากรขาเขา้ และภาษีอ่ืน รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าขน
ถ่าย และตน้ทุนอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ส าเร็จรูป วตัถุดิบ และบริการ ในการ
ค านวณหาตน้ทุนในการซ้ือสินคา้ใหน้ าส่วนลดการคา้ เงินที่ไดรั้บคืนและรายการอ่ืนๆ ที่คลา้ยคลึงกนั
มาหกัออกในการค านวณตน้ทุนในการซ้ือดว้ย  

2. ต้นทุนแปลงสภาพ ประกอบดว้ย ตน้ทุนที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินคา้ที่ผลิต เช่น ค่าแรงงาน
ทางตรง รวมถึงค่าใชจ่้ายการผลิตที่ปันส่วนอยา่งเป็นระบบ ทั้งส่วนที่เป็นค่าใชจ่้ายการผลิตคงที่และ
ค่าใชจ่้ายการผลิตผนัแปร ซ่ึงเกิดขึ้นเพือ่แปลงสภาพวตัถุดิบใหเ้ป็นสินคา้ส าเร็จรูป 

3. ต้นทุนอ่ืนๆ หมายถึง ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาขา้งตน้ โดยจะน าไปรวมใน
ตน้ทุนสินคา้คงเหลือไดก้็ต่อเม่ือค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจ่ายเพือ่ท  าใหสิ้นคา้คงเหลืออยูใ่นสถานที่และสภาพ
ที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั เช่น ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาสินคา้ระหวา่งผลิตเพือ่น าไปผลิตในขั้นตอนต่อไป 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง สินคา้คงเหลือ ก าหนดว่า สินคา้คงเหลือ
ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บ แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ แต่ส าหรับเน้ือหาในบท
น้ีจะอธิบายเฉพาะการตีราคาสินคา้คงเหลือตามวธีิราคาทุน 

 

การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวธีิราคาทุน  

การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนขาย กล่าวคือเม่ือก าหนดมูลค่าของสินคา้
ช้ินใดเป็นตน้ทุนขายในงบก าไรขาดทุน มูลค่าของสินคา้ที่เหลือจะเป็นมูลค่าสินคา้คงเหลือปลายงวดที่
จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ความสมัพนัธร์ะหว่างสินคา้คงเหลือปลายงวดกบัตน้ทุนขาย แสดง
ไดด้งัภาพที่ 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งสินคา้คงเหลือปลายงวดกบัตน้ทุนขาย 
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การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือจะตอ้งค านึงถึงวิธีการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือที่กิจการใชด้ว้ย 
ทั้งน้ีการตีราคาสินคา้คงเหลือตามวธีิราคาทุน มีทั้งหมด 4 วธีิ ดงัน้ี 

1. วิธีราคาทุนแบบเฉพาะเจาะจง   (Specific Identification Method) วิธีน้ีใช้ราคาทุนของ
สินคา้แต่ละช้ินตามราคาที่ซ้ือมา กล่าวคือเม่ือขายสินคา้ช้ินใดไปตอ้งใช้ราคาสินคา้ของช้ินนั้นเป็น
ตน้ทุนขาย ดังนั้นวิธีน้ีจึงเหมาะกบักิจการที่มีสินคา้ลกัษณะแตกต่างกันและสามารถจ าแนกไดอ้ยา่ง
ชัดเจน มีราคาต่อหน่วยค่อนขา้งสูง และจ านวนในการซ้ือขายแต่ละคร้ังไม่มากนัก เช่น รถยนต์ 
เคร่ืองจกัร อญัมณี เป็นตน้ ส าหรับวธีิน้ีไม่วา่กิจการจะใชว้ธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด
หรือแบบต่อเน่ือง จะค านวณตน้ทุนขายและสินคา้คงเหลือไดเ้ท่ากนั  
 ตัวอย่างที่ 6.1 บริษัท สาธิต จ ากัต ประกอบธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองจกัรส าหรับผลิตขวดพลาสติก  มี
รายละเอียดเก่ียวกบัการขายสินคา้ในเดือนมกราคม 25x1 ดงัน้ี 

1. เคร่ืองจกัร รุ่น 12GX มีจ  านวน 12 เคร่ือง ราคาทุนเคร่ืองละ 400,000 บาท ขายไปจ านวน 5 
เคร่ือง ราคาขายเคร่ืองละ 620,000 บาท 

2. เคร่ืองจกัร รุ่น 24GX มีจ  านวน 24 เคร่ือง ราคาทุนเคร่ืองละ 540,000 บาท ขายไปจ านวน 9 
เคร่ือง ราคาขายเคร่ืองละ 750,000 บาท 

 การค านวณราคาสินคา้คงเหลือปลายงวดและตน้ทุนขาย มีดงัน้ี 

รุ่นสินค้า จ านวนและราคา ต้นทุนขาย สินค้าคงเหลือปลายงวด 

12GX 12 x 400,000 = 4,800,000 5 x 400,000 = 2,000,000 7 x 400,000 = 2,800,000 

24GX 24 x 540,000 = 12,960,000 9 x 540,000 = 4,860,000 15 x 540,000 = 8,100,000 

รวม 17,760,000 6,860,000 10,900,000 

 

 การค านวณก าไรขั้นตน้ในเดือนมกราคม 25x1 ค านวณไดด้งัน้ี 

ยอดขาย [(5 x 620,000) + (9 x 750,000)]      9,850,000 

หัก ตน้ทุนขาย        6,860,000 

ก าไรขั้นตน้        2,990,000 

2. วิธีเข้าก่อนออกก่อน (First-in, First-out Method หรือ FIFO) การค านวณราคาทุนของ
สินคา้ตามวิธีน้ีมีแนวคิดที่ว่า สินคา้ที่ซ้ือมาก่อนหรือผลิตขึ้นก่อนจะถูกขายออกไปก่อนสินคา้ที่ซ้ือมา
หรือผลิตขึ้นมาล าดบัหลงั ถึงแมว้า่ในการขายที่เกิดขึ้นจริงสินคา้นั้นจะไม่ไดถู้กน าไปขายหรือน าไปใช้
ก่อนตามล าดบัก็ตาม ดงันั้นตน้ทุนของสินคา้คงเหลือปลายงวดก็คือตน้ทุนของสินคา้ที่ซ้ือมาคร้ังล่าสุด 
การตีราคาสินคา้คงเหลือตามวิธีน้ี ไม่ว่ากิจการจะใชร้ะบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด
หรือแบบต่อเน่ือง จะใหผ้ลของตน้ทุนขายและสินคา้คงเหลือปลายงวดเท่ากนั  
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ตัวอย่างที่ 6.2 บริษทั ดาวเรือง จ  ากดั มีรายการเก่ียวกบัการซ้ือขายกางเกงยนีส์ ในเดือนมิถุนายน 25x2 
ดงัน้ี 

 25x2 

 มิ.ย. 1    สินคา้คงเหลือยกมา  320 ตวั  ตวัละ 25 บาท 

   4    ขายสินคา้   200 ตวั  ตวัละ 38 บาท 

   9    ซ้ือสินคา้   250 ตวั  ตวัละ 27 บาท 

15  ซ้ือสินคา้   300 ตวั  ตวัละ 28 บาท 

21  ขายสินคา้   350 ตวั  ตวัละ 40 บาท 

24   ซ้ือสินคา้   400 ตวั  ตวัละ 29 บาท 

30   ขายสินคา้   250 ตวั  ตวัละ 39 บาท 

 กรณทีี่ 1 กิจการใชร้ะบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด   
             ส าหรับระบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด กิจการจะต้องตรวจนับ
สินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินงวด และจากแนวคิดของวิธีเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) ตน้ทุนของสินค้า
คงเหลือปลายงวดก็คือ ตน้ทุนของสินคา้ที่ซ้ือมาคร้ังล่าสุด ดงันั้นกิจการตอ้งตีราคาจากราคาซ้ือคร้ัง
สุดทา้ยยอ้นขึ้นไปตามล าดบั ส าหรับตน้ทุนขายนั้นจะค านวณจากราคาที่ซ้ือคร้ังแรกลงมาตามล าดบั 
จากโจทยต์วัอยา่งสมมติวา่กิจการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ( 30 มิถุนายน 25x2) ไดจ้  านวน 
470 ตวั หรือสามารถค านวณไดจ้ากขอ้มูลการซ้ือขายสินคา้ ดงัน้ี   
   สินคา้คงเหลือตน้งวด   320 ตวั 

  ซ้ือสินคา้มาเพือ่ขายระหวา่งเดือน  950 ตวั 

สินคา้ที่มีไวเ้พือ่ขาย             1,270 ตวั 

ขายสินคา้ไประหวา่งเดือน  800 ตวั 

  สินคา้คงเหลือปลายงวด   470 ตวั 

 

ราคาทุนของสินคา้คงเหลือปลายงวด 470 หน่วย ค  านวณไดด้งัน้ี 
 

วันที่ซ้ือมา จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินรวม 

24 มิ.ย. 25x1 400 29 11,600 

15 มิ.ย. 25x1 70 28 1,960 

มูลค่าสินคา้คงเหลือปลายงวด 13,560 
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ตน้ทุนขายของสินคา้ 800 หน่วย ค  านวณไดด้งัน้ี 

วันที่ซ้ือมา จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินรวม 

1 มิ.ย. 25x1 320 25 8,000 

9 มิ.ย. 25x1 250 27 6,750 

15 มิ.ย. 25x1 230 28 6,440 

ตน้ทุนขายรวม 21,190 

 

การค านวณก าไรขั้นตน้ในเดือนมิถุนายน 25x2 ค านวณไดด้งัน้ี 

ยอดขายสินคา้ [(38 x200) + (40 x 350) + (39 x 250)]   31,350 

หัก ตน้ทุนขาย        21,190 

ก าไรขั้นตน้        10,160 
 

กรณทีี่ 2 กิจการใชร้ะบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

  กรณีที่กิจการใชร้ะบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง กิจการจะตอ้งมี
การ บนัทึกการรับและจ่ายสินคา้ทุกคร้ังที่มีความเคล่ือนไหว และตอ้งค านวณตน้ทุนสินคา้ที่ขายในแต่
ละคร้ัง รวมทั้งหายอดคงเหลือของสินคา้ทุกคร้ังด้วย โดยรูปแบบของตารางที่ใช้บนัทึก แสดงไดด้ัง      
ภาพที่ 6.2 

 

ช่ือสินค้า................................. 
เลขทีสิ่นค้า............................. 

ว.ด.ป. รับ จ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

ภาพที่ 6.2 รูปแบบตารางการบนัทึกสินคา้ในระบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

ที่มา : อญัชลี พพิฒันเสริญ (2554 : 101) 
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จากโจทย ์บริษทั ดาวเรือง จ  ากัด สามารถบนัทึกความเคล่ือนไหวของสินคา้ในตารางการ
บนัทึกสินคา้ในระบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง ตามวธีิ FIFO ไดด้งัน้ี 

 

ช่ือสินค้า กางเกงยนีส์ 

เลขทีสิ่นค้า 001 

ว.ด.ป. รับ จ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

25x2 

มิ.ย.   1 

       

320 

 

25 

 

8,000 

4         200 25 5,000 120 25 3,000 

9 250 27 6,750    120 

250 

25 

27 

3,000 

6,750 

15 300 28 8,400    120 

250 

300 

25 

27 

28 

3,000 

6,750 

8,400 

21    120 

230 

25 

27 

3,000 

6,210 

20 

300 

27 

28 

540 

8,400 

24 400 29 11,600    20 

300 

400 

27 

28 

29 

540 

8,400 

11,600 

30    20 

230 

27 

28 

540 

6,440 

70 

400 

28 

26 

1,960 

11,600 

 

 ตารางการบนัทึกสินคา้ในระบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ืองด้วยวิธี FIFO 

สามารถค านวณมูลค่าสินคา้คงเหลือปลายงวดและตน้ทุนขาย ไดด้งัน้ี 

  สินคา้คงเหลือปลายงวด   = 1,960 + 11,600 

     = 13,560 บาท 

  ตน้ทุนขาย  = 5,000 + 3,000 + 6,210 + 540 + 6,440 

     = 21,190 บาท 

การค านวณก าไรขั้นตน้ในเดือนมิถุนายน 25x2 ค านวณไดด้งัน้ี 

ยอดขายสินคา้ [(38 x200) + (40 x 350) + (39 x 250)]   31,350 

หัก ตน้ทุนขาย        21,190 

ก าไรขั้นตน้        10,160 
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 วธีิเขา้ก่อนออกก่อนมีขอ้ดี คือ สินคา้คงเหลือที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินจะเเสดงมูลค่า
ใกลเ้คียงกบัราคาซ้ือขายในปัจจุบนั และวธีิน้ียงัสอดคลอ้งกบัลกัษณะการขายสินคา้โดยส่วนใหญ่ ที่จะ
ขายสินคา้ที่ซ้ือมาก่อนออกไปก่อน เน่ืองจากสินคา้มีอายุการใชง้านที่จ  ากดั เก็บไวน้านอาจเกิดการ
เส่ือมสภาพได ้

 ส าหรับขอ้เสียของวธีิน้ี คือ ในกรณีที่ราคาทุนสินคา้สูงขึ้นอยา่งมาก จะท าใหต้น้ทุนขายต ่ากว่า
ราคาสินคา้ที่ซ้ือมาทดแทน 

3. วิธีเข้าหลังออกก่อน (Last - in, First - out Method หรือ LIFO) การคิดราคาทุนของสินคา้
ตามวธีิน้ีมีแนวคิดว่า สินคา้ที่ซ้ือมาทีหลงัหรือผลิตขึ้นทีหลงัจะถูกขายออกไป ดงันั้นจะตรงขา้มกบัวิธี
เขา้ก่อนออกก่อน ขอ้สงัเกตของวธีิน้ี คือ ถา้ราคาสินคา้มีการเปล่ียนแปลงมากโดยเฉพาะในช่วงที่ราคา
สินคา้สูงขึ้ น เร่ือยๆ ตน้ทุนขายก็จะสูงท าให้ก าไรลดลง แต่ทั้ งน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่  2 
(ปรับปรุง 2558)  เร่ือง สินคา้คงเหลือ ไม่อนุญาตใหใ้ชว้ธีิน้ี 

ตัวอย่างที่ 6.3 จากตวัอยา่งบริษทั ดาวเรือง จ  ากดั กิจการสามารถค านวณมูลค่าสินคา้คงเหลือปลายงวด
และตน้ทุนขายตามวธีิเขา้หลงัออกก่อน (LIFO) ไดด้งัน้ี 

กรณทีี่ 1 กิจการใชร้ะบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด   
ราคาทุนของสินคา้คงเหลือปลายงวด 470 หน่วย ค  านวณไดด้งัน้ี 
 

วันที่ซ้ือมา จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินรวม 

1 มิ.ย. 25x1 320 25 8,000 

9 มิ.ย. 25x1 150 27 4,050 

มูลค่าสินคา้คงเหลือปลายงวด 12,050 

 

ตน้ทุนขายของสินคา้ 800 หน่วย ค  านวณไดด้งัน้ี 

วันที่ซ้ือมา จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินรวม 

24 มิ.ย. 25x1 400 29 11,600 

15 มิ.ย. 25x1 300 28 8,400 

9 มิ.ย. 25x1 100 27 2,700 

ตน้ทุนขายรวม 22,700 

 

การค านวณก าไรขั้นตน้ในเดือนมิถุนายน 25x2 ค านวณไดด้งัน้ี 

ยอดขายสินคา้ [(38 x200) + (40 x 350) + (39 x 250)]   31,350 

หัก ตน้ทุนขาย        22,700 

ก าไรขั้นตน้          8,650 
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กรณทีี่ 2 กิจการใชร้ะบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

 กิจการสามารถบนัทึกความเคล่ือนไหวของสินคา้ในตารางการบนัทึกสินคา้ในระบบ
การบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง ตามวธีิ LIFO ไดด้งัน้ี 

 

ช่ือสินค้า กางเกงยนีส์ 

เลขทีสิ่นค้า 001 

ว.ด.ป. รับ จ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

25x2 

มิ.ย.   1 

       

320 

 

25 

 

8,000 

4         200 25 5,000 120 25 3,000 

9 250 27 6,750    120 

250 

25 

27 

3,000 

6,750 

15 300 28 8,400    120 

250 

300 

25 

27 

28 

3,000 

6,750 

8,400 

21    300 

50 

28 

27 

8,400 

1,350 

120 

200 

25 

27 

3,000 

5,400 

24 400 29 11,600    120 

200 

400 

25 

27 

29 

3,000 

5,400 

11,600 

30    250 

 

29 

 

7,250 

 

120 

200 

150 

25 

27 

29 

3,000 

5,400 

4,350 

 

 จากตารางการบนัทึกสินคา้ในระบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ืองดว้ยวิธี LIFO 

สามารถค านวณมูลค่าสินคา้คงเหลือปลายงวดและตน้ทุนขาย ไดด้งัน้ี 

  สินคา้คงเหลือปลายงวด   = 3,000 + 5,400 + 4,350 

     = 12,750 บาท 

  ตน้ทุนขาย  = 5,000 + 8,400 + 1,350 + 7,250 

     = 22,000 บาท 

การค านวณก าไรขั้นตน้ในเดือนมิถุนายน 25x2 ค านวณไดด้งัน้ี 

ยอดขายสินคา้ [(38 x200) + (40 x 350) + (39 x 250)]   31,350 

หัก ตน้ทุนขาย        22,000 

ก าไรขั้นตน้          9,350 
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วิธีเขา้หลังออกก่อนมีขอ้ดี คือ ตน้ทุนขายจะแสดงยอดใกล้เคียงกับราคาปัจจุบนั เน่ืองจาก
สินคา้ที่ซ้ือมาคร้ังหลงัถูกจ าหน่ายออกไป และในกรณีที่ราคาทุนของสินคา้เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ กิจการจะ
ไดรั้บประโยชน์ทางภาษีเงินได้ เน่ืองจากตน้ทุนขายตามวิธีน้ีสูงกว่าวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ท าให้ก าไร
สุทธิต ่า กิจการจึงจ่ายภาษีนอ้ยกวา่วธีิเขา้ก่อนออกก่อน 

 ส าหรับขอ้เสียของวิธีน้ี คือ การหมุนเวียนของสินคา้ตามวิธีเขา้หลงัออกก่อน ไม่ตรงกบัการ
หมุนเวยีนของสินคา้ที่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งราคาสินคา้คงเหลือที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินจะต ่ากว่า
มูลค่าปัจจุบนัมาก โดยเฉพาะเม่ือระดบัราคาสินคา้มีแนวโนม้ที่จะเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกนั  
 4. วิธีถัวเฉลี่ย (Average Method) วิธีน้ีมีแนวคิดว่า สินคา้ที่มีลกัษณะเหมือนกนัควรมีมูลค่า
เท่ากนั ดงันั้นจะท าการเฉล่ียตน้ทุนใหก้บัสินคา้ทุกหน่วยเท่าๆกนั โดยราคาถวัเฉล่ียต่อหน่วยที่ไดจ้ะอยู่
ระหว่างตน้ทุนต่อหน่วยตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อนและเขา้หลังออกก่อน ซ่ึงจะใกลเ้คียงกับวิธีใดนั้น
ขึ้นอยูก่บัความถ่ีของการขายและแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในระดบัราคาสินคา้ วธีิถวัเฉล่ียมี 3 วธีิ ดงัน้ี 

       4.1 วิธีถัวเฉล่ียอยา่งง่าย (Simple average Method) ค  านวณไดโ้ดยน าตน้ทุนต่อหน่วยของ
สินคา้ทั้งหมดรวมทั้งสินคา้ตน้งวดมาถวัเฉล่ีย จะไดร้าคาตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วยที่จะน าไปค านวนหา
ราคาสินคา้คงเหลือและตน้ทุนสินคา้ที่ขาย วธีิน้ีเหมาะกบักิจการที่ใชร้ะบบวิธีการบนัทึกสินคา้คงเหลือ
แบบส้ินงวด เพราะจะค านวณตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วยในวนัส้ินงวด และน าตน้ทุนถวัเฉล่ียต่อหน่วยที่ได้
ไปคูณกบัจ านวนสินคา้คงเหลือที่ตรวจนบัได ้ณ วนัส้ินงวด เพือ่หามูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวด 

ตัวอย่างที่ 6.4 จากตัวอย่างบริษทั ดาวเรือง จ  ากัด สมมติว่ากิจการใช้ระบบการบนัทึกบญัชีสินค้า
คงเหลือแบบส้ินงวด   

การค านวณราคาทุนของสินคา้คงเหลือตามวธีิถวัเฉล่ียอยา่งง่าย มีดงัน้ี 

ราคาทุนถวัเฉล่ียต่อหน่วย  = ผลรวมราคาทุนต่อหน่วยของสินคา้แต่ละคร้ัง 

       จ านวนคร้ัง 

       = 25 + 27 + 28 + 29 

         4 

       =            109 

         4 

     = 27.25   บาท 

 มูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวด = 470 x 27.25 

     = 12,807.50 บาท 

 ตน้ทุนขาย = สินคา้คงเหลือตน้งวด + ซ้ือสินคา้สุทธิ – สินคา้คงเหลือปลายงวด 

   = [(320x 25) + (250 x 27) + (300 x 28) + (400 x 29)] – 12,807.50 

   = 34,750 – 12,807.50 

   = 21,942.50  บาท 
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การค านวณก าไรขั้นตน้ในเดือนมิถุนายน 25x2 ค านวณไดด้งัน้ี 

ยอดขายสินคา้ [(38 x200) + (40 x 350) + (39 x 250)]   31,350.00 

หัก ตน้ทุนขาย        21,942.50 

ก าไรขั้นตน้          9,407.50 

วิธีถัวเฉล่ียอย่างง่ายมีขอ้ดี คือ สามารถค านวณได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ก็มีขอ้เสีย คือ 
ตน้ทุนต่อหน่วยที่ไดไ้ม่ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง เน่ืองจากเป็นการค านวณราคาทุนถวัเฉล่ียอยา่งง่าย ๆ 
โดยไม่ไดค้  านึงถึงปริมาณที่ซ้ือสินคา้มาแต่ละคร้ัง 

4.2  วธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Weighted-average Method) วธีิน้ีจะท าการค านวณละเอียดกว่า
วธีิถวัเฉล่ียอยา่งง่าย กล่าวคือมีการน าปริมาณของสินคา้มาร่วมค านวณดว้ย เน่ืองจากกิจการไดมี้การซ้ือ
มาหลายคร้ังในราคาและปริมาณต่างกนั จึงควรเฉล่ียดว้ยการน าปริมาณนั้นมาเป็นตวัถ่วงน ้ าหนัก โดย
วธีิน้ีจะน าตน้ทุนรวมของสินคา้ที่มีไวเ้พือ่ขายทั้งหมดในงวดนั้นหารดว้ยปริมาณสินคา้ทั้งหมด จะได้
ราคาทุนถัวเฉล่ียต่อหน่วยของสินคา้ในงวดบญัชีนั้น  วิธีน้ีจะใช้กับกิจการที่มีวิธีการบนัทึกสินค้า
คงเหลือแบบส้ินงวด เพราะจะค านวณราคาทุนถวัเฉล่ียต่อหน่วย ณ วนัส้ินงวด 

ตัวอย่างที่ 6.5 จากตัวอย่างบริษทั ดาวเรือง จ  ากัด สมมติว่ากิจการใช้ระบบการบนัทึกบญัชีสินค้า
คงเหลือแบบส้ินงวด   

การค านวณราคาทุนของสินคา้คงเหลือตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั มีดงัน้ี 

ราคาทุนถวัเฉล่ียต่อหน่วย  = ตน้ทุนรวมของสินคา้ที่มีไวเ้พือ่ขายทั้งหมด 

                 ปริมาณสินคา้ทั้งหมด 

       = (320x 25) + (250 x 27) + (300 x 28) + (400 x 29) 

             320 + 250 + 300 + 400 

       = 34,750 

         1,270 

     = 27.36   บาท 

 มูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวด = 470 x 27.36 

     = 12,859.20 บาท 

 ตน้ทุนขาย = สินคา้คงเหลือตน้งวด + ซ้ือสินคา้สุทธิ – สินคา้คงเหลือปลายงวด 

   = [(320x 25) + (250 x 27) + (300 x 28) + (400 x 29)] – 12,807.50 

   = 34,750 – 12,859.20 

   = 21,890.80  บาท 
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การค านวณก าไรขั้นตน้ในเดือนมิถุนายน 25x2 ค านวณไดด้งัน้ี 

ยอดขายสินคา้ [(38 x 200) + (40 x 350) + (39 x 250)]   31,350.00 

หัก ตน้ทุนขาย        21,890.80 

ก าไรขั้นตน้          9,459.20 

   วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักมีข้อดี คือ การค านวณราคาทุนถัวเฉล่ียต่อหน่วยมีการค านึงถึง
ปริมาณสินคา้ที่ซ้ือมาแต่ละคร้ังซ่ึงเป็นการเฉล่ียทุนใหก้บัสินคา้ทุกๆ หน่วย ในราคาหน่วยละเท่าๆ กนั 

   ส าหรับขอ้เสียของวิธีน้ี คือ กรณีที่สินคา้มีราคาที่เปล่ียนแปลงมากๆ สินคา้คงเหลือที่แสดง
ในงบฐานะการเงินจะแตกต่างจากราคาตลาดปัจจุบนัมาก อีกทั้งวธีิน้ีใชห้ลกัที่ว่าการขายสินคา้แต่ละ
คร้ังเป็นการขายสินคา้ที่ซ้ือมาแต่ละงวดในอัตราส่วนเท่าๆ กัน ซ่ึงผิดหลักการหมุนเวียนของสินคา้
เน่ืองจากการขายสินคา้นั้น กิจการมกัจะน าสินคา้ที่ซ้ือมาก่อนขายก่อน เพือ่ป้องกนัสินคา้เส่ือมสภาพ
หรือลา้สมยั 

      4.3 วิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนที่ (Moving-average Method) วิธีน้ีใชส้ าหรับกิจการที่บนัทึกบญัชี
สินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง เน่ืองจากจะตอ้งค านวณราคาทุนเฉล่ียต่อหน่วยทุกคร้ังที่มีการซ้ือสินคา้ 
ตน้ทุนต่อหน่วยของสินค้าจึงมีการเปล่ียนแปลงทุกคร้ังที่มีการซ้ือสินคา้เพิ่ม จ านวนหน่วยที่ขาย
ออกไปจะคิดตามราคาทุนที่หาไดจ้ากราคาทุนเฉล่ียล่าสุดจนกวา่จะมีการซ้ือสินคา้เพิม่เติม  

ตัวอย่างที่ 6.6 จากตัวอย่างบริษทั ดาวเรือง จ  ากัด สมมติว่ากิจการใช้ระบบการบนัทึกบญัชีสินค้า
คงเหลือแบบต่อเน่ือง  การค านวณราคาทุนของสินคา้คงเหลือตามวธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนที่ มีดงัน้ี 

ช่ือสินค้า กางเกงยนีส์ 

เลขทีสิ่นค้า 001 

ว.ด.ป. รับ จ่าย คงเหลือ 

จ านวน
หน่วย 

ต้นทุน
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ต้นทุน
ต่อหน่วย 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
หน่วย 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

25x2 

มิ.ย.   1 

       

320 

 

25 

 

8,000 

4         200 25 5,000 120 25 3,000 

9 250 27 6,750    370 26.35* 9,750 

15 300 28 8,400    670 27.09** 18,150 

21    350 27.09 9,481.50 320 27.09 8,668.50 

24 400 29 11,600    720 28.15*** 20,268.50 

30    250 28.15 7,037.50 470 28.15 13,231 

หมายเหตุ :  *  ค านวณไดจ้าก  (3,000 + 6,750) / (120 + 250) 

                   ** ค านวณไดจ้าก  (9,750 + 8,400) / (370 + 300) 

    *** ค านวณไดจ้าก  (8,668.50 + 11,600) / (320 + 400) 
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จากตารางการบนัทึกสินคา้ในระบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ืองดว้ยวิธีถัว
เฉล่ียเคล่ือนที่ สามารถค านวณมูลค่าสินคา้คงเหลือปลายงวดและตน้ทุนขาย ไดด้งัน้ี 

  สินคา้คงเหลือปลายงวด   = 13,231 บาท 

  ตน้ทุนขาย  = 5,000 + 9,481.50 + 7,037.50 

     = 21,519 บาท 

การค านวณก าไรขั้นตน้ในเดือนมิถุนายน 25x2 ค านวณไดด้งัน้ี 

ยอดขายสินคา้ [(38 x200) + (40 x 350) + (39 x 250)]   31,350 

หัก ตน้ทุนขาย        21,519 

ก าไรขั้นตน้          9,831 

  วธีิถวัเฉล่ียเคล่ือนที่จะมีขอ้ดีขอ้เสียคลา้ยคลึงกบัวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ยกเวน้ความแตกต่าง
ระหว่างราคาตลาดปัจจุบนัของสินคา้กบัราคาสินคา้คงเหลือปลายงวดที่ค  านวณไดจ้ะน้อยกว่าวิธีถัว
เฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก เน่ืองจากวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักเป็นการถวัเฉล่ียคร้ังเดียวในวนัส้ินงวด ส่วนวิธีถัว
เฉล่ียเคล่ือนที่จะค  านวณถวัเฉล่ียราคาทุนของสินคา้ทุกคร้ังที่ซ้ือมา ดงันั้นราคาทุนต่อหน่วยของสินคา้
ปลายงวดจึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาดปัจจุบนัมากกวา่ 

 จากตวัอยา่งบริษทั ดาวเรือง จ  ากดั การตีราคาสินคา้คงเหลือตามวธีิราคาทุนแต่ละวธีิ สามารถ
เปรียบเทียบสินคา้คงเหลือ ตน้ทุนขาย และก าไรขั้นตน้ ไดด้งัตารางที่ 6.1 

ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบสินคา้คงเหลือ ตน้ทุนขาย และก าไรขั้นตน้ในการตีราคาสินคา้คงเหลือตามวธีิ
ราคาทุนแต่ละวธีิ 

  

วิธีตีราคาสินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น 

เขา้ก่อนออกก่อน (Periodic /  Perpetual) 

เขา้หลงัออกก่อน (Periodic) 

เขา้หลงัออกก่อน (Perpetual) 

ถวัเฉล่ียแบบง่าย (Periodic) 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Periodic) 

ถวัเฉล่ียเคล่ือนที่ (Perpetual) 

13,560 

12,050 

12,750 

12,807.50 

12,859.20 

13,231 

21,190 

22,700 

22,000 

21,942.50 

21,890.80 

21,519 

10,160 

8,650 

9,350 

9,407.50 

9,459.20 

9,831 
  

จากตารางที่ 6.1 จะเห็นว่า หากกิจการใชว้ิธีการตีราคาสินคา้คงเหลือที่แตกต่างกนัจะท าให้
สินคา้คงเหลือปลายงวดมีมูลค่าแตกต่างกนั และส่งผลท าใหต้น้ทุนขายและก าไรขั้นตน้แตกต่างกนัดว้ย 
ดงันั้นหากกิจการค านวณการตีราคาสินคา้คงเหลือผิดพลาดยอ่มส่งผลกระทบต่องบการเงิน รวมทั้ง
กระทบต่อผลประโยชน์ทางภาษีอีกดว้ย 
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ผลกระทบของการบันทกึราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดไม่ถูกต้องที่มต่ีองบการเงนิ 

 การบนัทึกราคาสินคา้คงเหลือปลายงวดไม่ถูกตอ้ง ไม่วา่จะบนัทึกดว้ยยอดที่สูงไปหรือต ่าไป 

อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การตรวจนับผิดพลาด การค านวณการตีราคาสินคา้คงเหลือไม่ถูกตอ้ง 
การบนัทึกบญัชีไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ ผลกระทบของการบนัทึกราคาสินคา้คงเหลือปลายงวดไม่ถูกตอ้งที่
มีต่องบการเงิน มีดงัน้ี 

1. งบก าไรขาดทุนในงวดปัจจุบนั จะแสดงรายการตน้ทุนขาย ก าไรขั้นตน้ และก าไรสุทธิไม่
ถูกตอ้ง 

             2. งบแสดงฐานะการเงิน จะแสดงรายการสินคา้คงเหลือซ่ึงเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนไม่ถูกตอ้ง 

             3. งบก าไรขาดทุนในงวดบญัชีถดัไป  จะแสดงรายการตน้ทุนขาย และก าไรขั้นตน้และก าไร
สุทธิไม่ถูกตอ้งเช่นกนั เน่ืองจากสินคา้คงเหลือปลายงวดในปีก่อนซ่ึงเป็นยอดที่ไม่ถูกตอ้งถูกยกมาเป็น
ยอดสินคา้คงเหลือในงวดถดัไป 

จากผลกระทบดงักล่าวขา้งตน้ สามารถแสดงไดเ้ป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณทีี่ 1 การบนัทึกราคาสินคา้คงเหลือปลายงวดสูงไป จะส่งผลกระทบต่องบการเงิน ดงัน้ี 

งวดบัญชีปัจจุบัน 

 งบก าไรขาดทุน จะแสดงตน้ทุนขายต ่าไป ก าไรขั้นตน้และก าไรสุทธิสูงไป 

 งบแสดงฐานะการเงิน จะแสดงรายการสินค้าคงเหลือสูงไป ท าให้สินทรัพย์
หมุนเวยีนรวมถึงสินทรัพยร์วมสูงไป 

งวดบัญชีถัดไป 

งบก าไรขาดทุน จะแสดงตน้ทุนขายสูงไป ก าไรขั้นตน้และก าไรสุทธิต ่าไป 

 งบแสดงฐานะการเงิน ไม่มีผลกระทบ 

กรณทีี่ 2 การบนัทึกราคาสินคา้คงเหลือปลายงวดสูงไป จะส่งผลกระทบต่องบการเงิน ดงัน้ี 

งวดบัญชีปัจจุบัน 

 งบก าไรขาดทุน จะแสดงตน้ทุนขายสูงไป ก าไรขั้นตน้และก าไรสุทธิต ่าไป 

 งบแสดงฐานะการเงิน จะแสดงรายการสินคา้คงเหลือต ่าไป ท าใหสิ้นทรัพยห์มุนเวยีน
รวมถึงสินทรัพยร์วมสูงไป 

งวดบัญชีถัดไป 

งบก าไรขาดทุน จะแสดงตน้ทุนขายต ่าไป ก าไรขั้นตน้และก าไรสุทธิสูงไป 

 งบแสดงฐานะการเงิน ไม่มีผลกระทบ 
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ตัวอย่างที่ 6.7  ต่อไปน้ีเป็นยอดคงเหลือของบญัชีต่างๆ (บางส่วน) ของบริษทั เอบวก จ ากดั ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 25x1 และ 25x2 

       25x1    25x2 

 ขายสินคา้   400,000   600,000 

 สินคา้คงเหลือตน้งวด    50,000                 35,000 

 ซ้ือสินคา้สุทธิ   200,000  380,000 

 สินคา้คงเหลือปลายงวด    35,000                 40,000 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   52,000                 76,000 

 กรณีที่ 1 สมมติว่ากิจการตรวจนับสินคา้คงเหลือปลายงวดในปี 25x1 ผิดพลาด มูลค่าสินคา้
คงเหลือที่ถูกตอ้ง คือ 30,000 บาท ผลกระทบต่องบการเงินจากการบนัทึกยอดสินคา้คงเหลือปลายงวด
สูงไป มีดงัน้ี 

ตารางที่ 6.2 ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนจากการบนัทึกยอดสินคา้คงเหลือปลายงวดสูงไป 

รายการ กิจการบันทึกยอดสินค้าคงเหลือ 

สูงไป 

กิจการบันทึกยอดสินค้าคงเหลือ
ถูกต้อง 

25x1 25x2 25x1 25x2 

ขายสินคา้ 

ตน้ทุนขาย :  
สินคา้คงเหลือตน้งวด 

บวก ซ้ือสินคา้สุทธิ 

สินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขาย 

หัก สินคา้คงเหลือปลายงวด 

ก าไรขั้นตน้ 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิ 

400,000 

 

  50,000 

200,000 

250,000 

  35,000 

 215,000 

185,000 

52,000 

133,000 

600,000 

 

  35,000 

380,000 

415,000 

  40,000   

375,000 

225,000 

76,000 

149,000 

400,000 

 

  50,000 

200,000 

250,000 

  30,000       

220,000 

180,000 

52,000 

128,000 

600,000 

 

  30,000 

380,000 

410,000 

  40,000         

370,000 

230,000 

76,000 

154,000 
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ตารางที่ 6.3 ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินจากการบนัทึกยอดสินคา้คงเหลือปลายงวดสูงไป 

รายการ กิจการบันทึกยอดสินค้า
คงเหลือสูงไป 

กิจการบันทึกยอดสินค้า
คงเหลือถูกต้อง 

25x1 25x2 25x1 25x2 

สินทรัพย ์

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสด 

ลูกหน้ีการคา้ 

สินคา้คงเหลือ 

 

 

xx 

xx 

35,000 

 

 

xx 

xx 

40,000 

 

 

xx 

xx 

30,000 

 

 

xx 

xx 

40,000 

 

กรณีที่ 2 สมมติว่ากิจการตรวจนับสินคา้คงเหลือปลายงวดในปี 25x1 ผิดพลาด มูลค่าสินคา้
คงเหลือที่ถูกตอ้ง คือ 42,000 บาท ผลกระทบต่องบการเงินจากการบนัทึกยอดสินคา้คงเหลือปลายงวด
ต ่าไป มีดงัน้ี 

ตารางที่ 6.4 ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนจากการบนัทึกยอดสินคา้คงเหลือปลายงวดต ่าไป 

รายการ กิจการบันทึกยอดสินค้าคงเหลือ 

ต ่าไป 

กิจการบันทึกยอดสินค้าคงเหลือ
ถูกต้อง 

25x1 25x2 25x1 25x2 

ขายสินคา้ 

ตน้ทุนขาย :  
สินคา้คงเหลือตน้งวด 

บวก ซ้ือสินคา้สุทธิ 

สินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขาย 

หัก สินคา้คงเหลือปลายงวด 

ก าไรขั้นตน้ 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิ 

400,000 

 

  50,000 

200,000 

250,000 

  35,000       

215,000 

185,000 

52,000 

133,000 

600,000 

 

  35,000 

380,000 

415,000 

  40,000    

375,000 

225,000 

76,000 

149,000 

400,000 

 

  50,000 

200,000 

250,000 

  42,000       

208,000 

192,000 

52,000 

140,000 

600,000 

 

  42,000 

380,000 

422,000 

  40,000         

382,000 

218,000 

76,000 

142,000 
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ตารางที่ 6.5 ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินจากการบนัทึกยอดสินคา้คงเหลือปลายงวดต ่าไป 

รายการ กิจการบันทึกยอดสินค้า
คงเหลือต ่าไป 

กิจการบันทึกยอดสินค้า
คงเหลือถูกต้อง 

25x1 25x2 25x1 25x2 

สินทรัพย ์

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสด 

ลูกหน้ีการคา้ 

สินคา้คงเหลือ 

 

 

xx 

xx 

35,000 

 

 

xx 

xx 

40,000 

 

 

xx 

xx 

42,000 

 

 

xx 

xx 

40,000 

 

บทสรุป 

 สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยท์ี่กิจการถือไวเ้พื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ หรือสินทรัพยท์ี่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูปเพื่อขาย หรือ
สินทรัพยท์ี่มีไวเ้พือ่ใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการ โดยตน้ทุนสินคา้คงเหลือประกอบดว้ย ตน้ทุนใน
การซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ และตน้ทุนอ่ืนๆที่ท  าให้สินคา้คงเหลืออยูใ่นสถานที่และสภาพที่เป็นอยูใ่น
ปัจจุบนั 

 สินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพยท์ี่มีความส าคัญมาก เน่ืองจากมีมูลค่าค่อนข้างสูงและเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียนที่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลก าไรต่อกิจการ การเลือกใชว้ิธีการตีราคาสินคา้คงเหลือ
ในแต่ละวิธี จะมีผลกระทบโดยตรงต่อผลก าไรขาดทุน และฐานะการเงินของกิจการ ซ่ึงตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง สินคา้คงเหลือ ก าหนดว่า สินคา้คงเหลือตอ้งวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บ แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยการตีราคาสินคา้คงเหลือดว้ยวธีิราคา
ทุน มีทั้งหมด 4 วธีิ คือ 1) วธีิราคาทุนแบบเฉพาะเจาะจง 2) วธีิเขา้ก่อนออกก่อน 3) วธีิเขา้หลงัออกก่อน 
4) วิธีถวัเฉล่ีย ทั้งน้ีมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 ก าหนดให้ใชว้ธีิเฉพาะเจาะจงส าหรับสินคา้ที่ไม่อาจ
สับเปล่ียนกันได ้และวิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักส าหรับสินคา้ชนิดอ่ืนเท่านั้น 
นอกจากน้ีการตีราคาสินคา้คงเหลือผิดพลาดจะมีผลกระทบกบังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนอีกดว้ย ดงันั้นกิจการจึงควรพจิารณาวธีิการต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของกิจการ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

ข้อ 1. จงอธิบายความหมายของสินคา้คงเหลือ 

ข้อ 2. ในการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ ค่าใชจ่้ายอะไรบา้งที่ถือเป็นตน้ทุนของสินคา้คงเหลือ  
ข้อ 3. การตีราคาสินคา้คงเหลือตามวธีิราคาทุนมีก่ีวธีิ อะไรบา้ง 

ข้อ 4. จงบอกผลกระทบที่มีต่องบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนหากกิจการตีราคาสินคา้
คงเหลือปลายงวดสูงไป 

ข้อ 5. ร้านเอเอ ประกอบธุรกิจซ้ือขายสินคา้ มีรายการเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือในเดือนตุลาคม 25x7 ดงัน้ี            

25x7            ปริมาณ           ราคาต่อหน่วย 

ต.ค.  1  ยอดยกมา 250       100    

           9  ซ้ือสินคา้ 160       110      

        14  ขายสินคา้ 280       200      
        17  ซ้ือสินคา้ 300        105              
        24  ขายสินคา้ 120       210      
        29 ขายสินคา้ 150       220   

     

กิจการใชร้ะบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด และ ในวนัที่ 31 ตุลาคม 25x7 กิจการ
ตรวจนบัสินคา้คงเหลือไดจ้  านวน 160 หน่วย 

 

   ค าส่ัง  จงค  านวณหามูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวดและตน้ทุนขาย โดยวธีิต่อไปน้ี 

1. วธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

2. วธีิเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

3. วธีิเขา้หลงัออกก่อน (LIFO) 
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ข้อ 6. บริษทั คู่กนั จ  ากดั ประกอบธุรกิจขายกระเป๋าผา้ มีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือในเดือน
มกราคม 25x8 ดงัน้ี                         

25x8 

ม.ค.  1  ยอดยกมา จ านวน 400 ใบ  ราคาทุนใบละ    80 บาท   

           7  ซ้ือสินคา้ จ านวน 250 ใบ  ราคาทุนใบละ    77 บาท     

        12  ขายสินคา้ จ านวน 350 ใบ  ราคาขายใบละ  140 บาท   

        15  ขายสินคา้ จ านวน 150 ใบ  ราคาขายใบละ  150 บาท  

        22  ซ้ือสินคา้ จ านวน 320 ใบ  ราคาทุนใบละ    75 บาท    
        27 ขายสินคา้ จ านวน 430 ใบ  ราคาขายใบละ  145 บาท  

        31  ซ้ือสินคา้ จ านวน 280 ใบ  ราคาทุนใบละ    73 บาท  

    

ค าส่ัง 1. จงค านวณหามูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวดและตน้ทุนขาย โดยสมมติใหกิ้จการ
ใชร้ะบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือเม่ือส้ินงวด โดยวิธีต่อไปน้ี 

     1.1 วธีิถวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกั 

     1.2 วธีิเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

     1.3 วธีิเขา้หลงัออกก่อน (LIFO) 

 2. จงค านวณหามูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวดและตน้ทุนขาย โดยสมมติใหกิ้จการใช้
ระบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง โดยวธีิต่อไปน้ี 

     2.1 วธีิถวัเฉล่ียแบบเคล่ือนที่ 
2.2 วธีิเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

     2.3 วธีิเขา้หลงัออกก่อน (LIFO) 
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ข้อ 7. บริษทั รุ่งเรือง จ  ากดั เร่ิมเปิดกิจการเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน 25x9 มีรายการซ้ือขายสินคา้ในเดือน
มิถุนายน 25x9 ดงัน้ี 

25x9 

มิ.ย.  1  ซ้ือสินคา้ จ านวน 150 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ  80 บาท  

           6  ขายสินคา้ จ านวน 100 หน่วย    

        11  ซ้ือสินคา้ จ านวน 200 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ  78 บาท 

        16  ซ้ือสินคา้ จ านวน 120 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ  82 บาท 

        21  ขายสินคา้ จ านวน 280 หน่วย    
        26 ซ้ือสินคา้ จ านวน 200 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ  79 บาท 

        29  ขายสินคา้ จ านวน 180 หน่วย  

 กิจการขายสินคา้ในราคาหน่วยละ 100 บาท 

ค าส่ัง 1. จงค านวณหามูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวดและตน้ทุนขาย โดยสมมติใหกิ้จการ
ใชร้ะบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือเม่ือส้ินงวด โดยวิธีต่อไปน้ี 

     1.1 วธีิถวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกั 

     1.2 วธีิเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

     1.3 วธีิเขา้หลงัออกก่อน (LIFO) 

        2. จงค านวณหามูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวดและตน้ทุนขาย โดยสมมติใหกิ้จการใช้
ระบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง โดยวธีิต่อไปน้ี 

     2.1 วธีิถวัเฉล่ียแบบเคล่ือนที่ 
2.2 วธีิเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

     2.3 วธีิเขา้หลงัออกก่อน (LIFO) 
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ข้อ 8. ต่อไปน้ีเป็นรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือของบริษทั รวยจงั จ  ากดั ในเดือนพฤษภาคม 25x1 

ดงัน้ี               
25x1 

พ.ค.  1  ยอดยกมา จ านวน 280 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ   12 บาท  

           5  ขายสินคา้ จ านวน 250 หน่วย ราคาขายหน่วยละ   30 บาท 

        11  ซ้ือสินคา้ จ านวน 450 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ    14 บาท  

        17  ขายสินคา้ จ านวน 330 หน่วย ราคาขายหน่วยละ   32 บาท 

        23  ซ้ือสินคา้ จ านวน 220 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ    12 บาท    
        28 ขายสินคา้ จ านวน 200 หน่วย ราคาขายหน่วยละ    31 บาท  

                 30  ซ้ือสินคา้ จ านวน 120 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ    15 บาท  

ค าส่ัง  จงค  านวณหามูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวด ตน้ทุนขาย และก าไรขั้นตน้ กรณีที่
กิจการใชร้ะบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด โดยวธีิต่อไปน้ี 

1. วธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 

2. วธีิเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

3. วธีิเขา้หลงัออกก่อน (LIFO) 

ข้อ 9. ต่อไปน้ีเป็นรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือของบริษทั ขยนั จ  ากดั ในเดือนกรกฎาคม 25x4 

ดงัน้ี               
25x4 

ก.ค.  1  ยอดยกมา จ านวน 170 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ    27 บาท  

           4  ขายสินคา้ จ านวน 140 หน่วย ราคาขายหน่วยละ   50 บาท  

        10  ซ้ือสินคา้ จ านวน 320 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ    25 บาท 

        16  ขายสินคา้ จ านวน 240 หน่วย ราคาขายหน่วยละ   52 บาท    
        24  ซ้ือสินคา้ จ านวน 500 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ    24 บาท    
        27 ขายสินคา้ จ านวน 210 หน่วย ราคาขายหน่วยละ    54 บาท  

                 31  ขายสินคา้ จ านวน 180 หน่วย ราคาขายหน่วยละ    53 บาท  

 

ค าส่ัง  จงค  านวณหามูลค่าของสินคา้คงเหลือปลายงวด ตน้ทุนขาย และก าไรขั้นตน้ กรณีที่
กิจการใชร้ะบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง โดยวธีิต่อไปน้ี 

1. วธีิถวัเฉล่ียถ่วงเคล่ือนที่ 
2. วธีิเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) 

3. วธีิเขา้หลงัออกก่อน (LIFO) 
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ข้อ 10. ต่อไปน้ีเป็นยอดคงเหลือของบญัชีต่างๆ (บางส่วน) ของบริษทั ขา้วสวย จ ากัด ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 25x1 และ 25x2 

       25x1    25x2 

 ขายสินคา้   300,000   450,000 

 สินคา้คงเหลือตน้งวด    40,000                 22,000 

 ซ้ือสินคา้สุทธิ   100,000               240,000 

 สินคา้คงเหลือปลายงวด     22,000   30,000 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน    47,000   65,000 

ค าส่ัง สมมติว่ากิจการตรวจนบัสินคา้คงเหลือปลายงวดผิดพลาด โดยยอดสินคา้คงเหลือที่ปลาย
งวดถูกตอ้ง คือ 18,000 บาท จงจดัท างบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

1. งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 25x1 และ 25x2 กรณีบนัทึกยอดสินคา้คงเหลือปลายงวด
ผดิพลาด 

2. งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 25x1 และ 25x2 กรณีบนัทึกยอดสินคา้คงเหลือปลายงวด
ถูกตอ้ง 
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เอกสารอ้างองิ 

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ.์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสินค้า
คงเหลือ. สืบคน้เม่ือ 14 พฤษภาคม 2559, จาก http://www.fap.or.th/images/column_ 

1450924281/TAS%202%20revised%202558+.pdf. 
อญัชลี พพิฒันเสริญ. (2554). การบัญชีขั้นต้น. กรุงเทพฯ: ธนาเพลส. 



  แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

การบัญชีภาษมูีลค่าเพิม่ 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

1. ความหมายของภาษีมูลคา่เพิม่ 

2. ผูมี้หนา้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

3. ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ 

4. หนา้ที่ของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

5. อตัราภาษีมูลค่าเพิม่ 

6. การค านวณภาษีมูลคา่เพิม่ 

7. การบนัทึกบญัชีภาษีมูลคา่เพิม่ 

8. บทสรุป 

9. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

10. เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผูเ้รียนสามารถบอกถึงความหมายของภาษีมูลค่าเพิม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนสามารถระบุผูมี้หนา้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. ผูเ้รียนสามารถอธิบายความรับผิดในการเสียภาษี และหน้าที่ของผูป้ระกอบการจดทะเบียน
ภาษมูีลค่าเพิม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. ผูเ้รียนสามารถอธิบายอตัราภาษีมูลค่าเพิม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. ผูเ้รียนสามารถค านวณภาษีมูลค่าเพิม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. ผูเ้รียนสามารถบนัทึกบญัชีรายการคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัภาษีมูลค่าเพิม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. แนะน าเน้ือหารายวชิาในบท น าเสนอเน้ือหาเขา้สู่บทเรียน 

2. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้เอกสารและโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

3. ยกตวัอยา่งและวเิคราะห์สถานการณ์ร่วมกนัในชั้นเรียน 

4. มอบหมายใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบท พร้อมแจง้ก าหนดการส่งงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ส่ือประกอบการสอนทางคอมพวิเตอร์ โปรแกรม Power Point 

3. หนงัสือ ต ารา และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

4. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

การวดัและประเมนิผล 

1. การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา 

2. สงัเกตความสนใจในชั้นเรียนขณะบรรยาย 

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. การถามและตอบค าถามในชั้นเรียน 

5. ส่งแบบฝึกหดัตามก าหนดเวลา และท าแบบฝึกหดัถูกตอ้งร้อยละ 80



บทที่ 7 

การบัญชีภาษมูีลค่าเพิม่ 

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเร่ืองที่ผูป้ระกอบธุรกิจควรศึกษาและท าความเขา้ใจ เน่ืองจากกิจการที่
ไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่มีวธีิปฏิบติัทางการบญัชีแตกต่างจากกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
เน้ือหาในบทน้ีจึงอธิบายเก่ียวกับผูป้ระกอบการที่ตอ้งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หน้าที่และความ
รับผิดชอบเม่ือกิจการจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่
ตอ้งช าระ รวมทั้งการบนัทึกบญัชีที่เก่ียวขอ้งกบัภาษีมูลค่าเพิม่ เพื่อที่กิจการจะไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น   

 

ความหมายของภาษีมูลค่าเพิม่ 

ภาษีมูลค่าเพิม่ ( Value Added Tax หรือ VAT) ตามประมวลรัษฎากร หมายถึง ภาษีที่รัฐบาล
เรียกเก็บจากมูลค่าของสินคา้หรือบริการ เฉพาะจากมูลคา่ส่วนที่เพิม่ขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการ
จ าหน่ายสินคา้หรือการใหบ้ริการ หรือการผลิตที่ยงัไม่เคยเสียภาษีมาก่อน 

ภาษีมูลค่าเพิม่ในการประกอบธุรกิจ แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 

1. ภาษีซ้ือ (Input Tax) หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิม่ที่ผูป้ระกอบการไดจ่้ายให้กบัผูข้ายสินคา้หรือ
ผูใ้ห้บริการที่เป็นผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเม่ือซ้ือสินคา้หรือช าระค่าบริการ ภาษีซ้ือ
เกิดขึ้นในเดือนใด ถือเป็นภาษีซ้ือของเดือนนั้นๆ แต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นกฎหมายจะยอมใหน้ าไปหัก
ในเดือนภาษีหลงัจากเดือนที่ระบุในใบก ากบัภาษี 

2. ภาษีขาย (Output Tax) หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิม่ที่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไดเ้รียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการเม่ือขายสินคา้หรือรับช าระค่าบริการ ภาษี
ขายเกิดขึ้นในเดือนใดก็ถือวา่เป็นภาษีขายของเดือนนั้น  
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ผู้มหีน้าทีจ่ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

 ผูมี้หนา้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ไดแ้ก่ 

1. ผูป้ระกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นปกติธุระเกินกว่า 
1,800,000 บาทต่อปี 

2. ผูป้ระกอบกิจการขายสินคา้หรือให้บริการ ซ่ึงมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ไดว้่า ได้มีการ
ด าเนินการและเตรียมการประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ตอ้งมีการซ้ือสินคา้หรือรับบริการที่อยู่ใน
บงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารส านักงาน หรือการติดตั้ ง
เคร่ืองจกัร 

3. ผูป้ระกอบการอยูน่อกราชอาณาจกัรและไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการในราชอาณาจกัรเป็น
ปกติธุระ โดยมีตวัแทนอยูใ่นราชอาณาจกัร ทั้งน้ีใหต้วัแทนเป็นผูมี้หนา้ที่รับผดิชอบการจดทะเบียน 

 

ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ 

 กฎหมายไดก้ าหนดจุดรับผดิชอบการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ส าหรับกรณีต่างๆ ดงัน้ี 

1. การขายสินค้า ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ จะเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ เวน้
แต่มีการกระท าต่อไปน้ีก่อนการมอบสินคา้ ให้ถือว่าความผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตามส่วน
ของการกระท านั้นๆ  

1.1 มีการโอนกรรมสิทธ์ิสินคา้ ก่อนการส่งมอบสินคา้ 

1.2 ไดรั้บช าระราคาสินคา้ ก่อนการส่งมอบสินคา้ 

1.3 มีการออกใบก ากบัภาษี ก่อนการส่งมอบสินคา้ 

2. การให้บริการ ความรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ จะเกิดขึ้นเม่ือไดรั้บช าระค่าบริการ เวน้
แต่มีการกระท าต่อไปน้ีก่อนการไดรั้บช าระค่าบริการ ใหถื้อวา่ความผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่เกิดขึ้น
ตามส่วนของการกระท านั้นๆ 

2.1  มีการการออกใบก ากบัภาษี ก่อนไดรั้บช าระค่าบริการ 

2.2 ไดใ้ชบ้ริการไม่วา่โดยตนเองหรือบุคคลอ่ืน ก่อนไดรั้บช าระราคาค่าบริการ 

3. การน าเข้าสินค้า ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ จะเกิดขึ้นเม่ือไดช้ าระค่าอากรขาเขา้      
วางหลกัประกนัอากรขาเขา้ จดัให้มีผูค้  ้ าประกนัอากรขาเขา้ เวน้แต่ไม่ตอ้งเสียภาษีอากรขาเขา้ความรับ
ผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่จะเกิดขึ้นในวนัที่มีการออกใบขนสินคา้ขาเขา้ 
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หน้าทีข่องผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

ผูป้ระกอบการที่เป็นผูจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่มีหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 

1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 

2. ออกใบก ากับภาษี เพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการขายสินค้า
ผูป้ระกอบการมีหน้าที่ตอ้งออกใบก ากบัภาษีให้กับผูซ้ื้อทนัทีที่มีการส่งมอบสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อ แต่ใน
การใหบ้ริการผูป้ระกอบการมีหนา้ที่ตอ้งออกใบก ากบัภาษีต่อเม่ือไดรั้บช าระค่าบริการ  

ใบก ากบัภาษีมี 2 ชนิด คือ ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป และใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 

2.1  ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูป ตอ้งประกอบดว้ยรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

2.1.1 ค าวา่ “ใบก ากบัภาษี”  
2.1.2 ช่ือ ที่อยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ 

2.1.3 ช่ือ ที่อยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือรับบริการ 

2.1.4 เลขประจ าตัวผู ้เ สียภาษีอากรของผู ้ซ้ือสินค้าหรือรับบริการ ( เฉพาะ
ผูป้ระกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่) 

2.1.5 หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษีและหมายเลขล าดบัของเล่ม (ถา้มี) 
2.1.6 วนั เดือน ปี ที่ออกใบก ากบัภาษี 

2.1.7  ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ 

2.1.8 จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแยกออกจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการให้
ชดัแจง้ 

2.1.9 ขอ้ความอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

โดยทัว่ไปใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษีอาจเป็นใบเดียวกนั ผูซ้ื้อสามารถน า
ใบก ากบัภาษีเตม็รูปน้ีไปเป็นหลกัฐานในการขอหกัออกจากภาษีขายได ้

2.2  ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ ตอ้งประกอบดว้ยรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

2.2.1 ค าวา่ "ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่"  
2.2.2 ช่ือ หรือช่ือยอ่ และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร และรหัสของผูข้ายสินคา้

หรือใหบ้ริการ 

2.2.3 หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษี และหมายเลขล าดบัของเล่ม (ถา้มี) 
2.2.4 ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ 
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2.2.5 ราคาสินคา้หรือราคาค่าบริการ โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่าได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ไวแ้ลว้ 

2.2.6 วนั เดือน ปี ที่ออกใบก ากบัภาษี 

2.2.7 เลขรหสัประจ าเคร่ืองบนัทึกการเก็บเงินที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

2.2.8 ขอ้ความอ่ืนที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 

 ผู ้ประกอบการจดทะเบียนที่ มีสิทธิออกใบก ากับภาษีอย่างย่อ  ได้แก่  ผู ้ขายปลีก เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ ร้านขายของช า ป๊ัมน ้ ามนั ฯลฯ หรือผูใ้ห้บริการซ่ึงในแต่ละวนัจะมีผูม้าใชบ้ริการเป็น
จ านวนมาก เช่น ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถยนต ์โรงแรม เป็นตน้ ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ไม่สามารถน าไปใช้
เป็นหลักฐานภาษีซ้ือในการขอหักออกจากภาษีขายได้ หากว่าผูซ้ื้อตอ้งการใบก ากับภาษีแบบเต็ม
รูปแบบเพือ่น าไปใชเ้ป็นหลกัฐานในการหกัภาษีขาย ผูป้ระกอบการตอ้งออกใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูป
ใหก้บัผูซ้ื้อทนัที 

3. จัดท ารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรายงานที่ผูป้ระกอบการจดทะเบียนที่เสีย
ภาษีมูลค่าเพิม่มีหนา้ที่ตอ้งจดัท า ไดแ้ก่ รายงานภาษีซ้ือ รายงานภาษีขาย และรายงานสินคา้และวตัถุดิบ 
โดยแยกตามเดือนภาษี 

4. ย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีตามแบบ ภ.พ.30 โดยตอ้งยื่นทุกเดือนภายในวนัที่ 15 
ของเดือนถดัไป แมว้า่จะไม่มีการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ 

ตวัอยา่งใบก ากบัภาษีเต็มรูป ใบก ากับภาษีอยา่งย่อ รายงานเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และแบบ 
ภ.พ.30 แสดงไดด้งัน้ี 
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ภาพที่ 7.1 ตวัอยา่งใบก ากบัภาษีเตม็รูป 

   
บริษทั ............................................. จ  ากดั                                                                  เลขท่ี ........................ 
ท่ีอยู ่  .................................................... .... 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร....................... 

ใบก ากบัภาษ ี

(Tax Invoice) 

วนัท่ี ............................................ 
ตามใบสั่งซ้ือ เลขท่ี ..................................... 

ช่ือลูกคา้   .................................................. 
ท่ีอยู ่  .......................................................................................  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร..................................................... 
เง่ือนไขการช าระเงิน ...............................................................  
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

มูลค่าสินค้า   

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)   

ยอดเงินรวม   

 

 

            ..........................................              ........................................                    
         ผูส่้งสินคา้                                                            ผูรั้บสินคา้  
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ภาพที่ 7.2 ตวัอยา่งใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 

 

 

 

 

 

 

   
บริษทั ............................................. จ  ากดั                                                                                    เลขท่ี ........................ 
รหัส ................................................. ..........   

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร..................... 

ใบก ากบัภาษีอย่างย่อ 

Tax Invoice (ABB) 

วนัท่ี ............................................ 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

มูลค่าสินค้า   

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)   

ยอดเงินรวม   

 

** รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไวแ้ลว้** 



-257- 

 

   

                                                                    รายงานภาษีขาย                                               แผน่ที่….. 
เดือน………………ปี…………….. 

 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 

 
 

ช่ือผูป้ระกอบการคา้………………………………………........... 

 ส านกังานใหญ่  สาขา      

ช่ือสถานประกอบการคา้…………………………………………. 

       

          

ใบก ากบัภาษี ช่ือผูซ้ื้อสินคา้/
ผูรั้บบริการ 

มูลค่าสินคา้ 

หรือบริการ 

จ านวนเงิน 

ภาษ ี

มูลค่าเพิม่ 

หมายเหตุ 
วนั 

เดือน ปี 

เล่มที่ 
เลขที่ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

รวม      

 

ภาพที่ 7.3 ตวัอยา่งรายงานภาษีขาย 
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                                                                     รายงานภาษีซ้ือ                                                  แผน่ที่….. 
                                                      เดือน………………ปี……………..                     

 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 

 
 

ช่ือผูป้ระกอบการคา้………………………………………........... 

 ส านกังานใหญ่  สาขา      

ช่ือสถานประกอบการคา้…………………………………………. 

       

          

ใบก ากบัภาษี ช่ือผูข้ายสินคา้/ 
ผูใ้หบ้ริการ 

มูลค่าสินคา้ 

หรือบริการ 

จ านวนเงิน 

ภาษ ี

มูลค่าเพิม่ 

หมายเหตุ 
วนั 

เดือน ปี 

เล่มที่ 
เลขที่ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

รวม      

 

ภาพที่ 7.4 ตวัอยา่งรายงานภาษีซ้ือ 
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รายงานสินค้าและวัตถุดิบ 

ช่ือผูป้ระกอบการคา้………………………………………………………………………………. 
ช่ือสถานประกอบการคา้…………………………………………………………………………. 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร……………………………………………………………………… 

ช่ือสินคา้ / วตัถุดิบ………………………………….. รหสัสินคา้…………………………..……. 
ชนิด / ขนาด ……………………………………….. ปริมาณนบัเป็น………………………..…... 
 

ใบส าคญั รายการ  

หมายเหตุ วนั 

เดือน ปี 

เลขที่ 
เอกสาร 

รับ จ่าย คงเหลือ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ภาพที่ 7.5 ตวัอยา่งรายงานสินคา้และวตัถุดิบ 
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ภาพที่ 7.6 แบบ ภ.พ.30 
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อตัราภาษีมูลค่าเพิม่ 

ตามประมวลรัษฎากร ไดก้  าหนดอตัราภาษีมูลค่าเพิม่มี 2 อตัรา คือ 

1. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 เก็บจากการขายสินคา้หรือให้บริการทุกประเภทและการ
น าเข้า ซ่ึงต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงเป็นอัตราร้อยละ 6.30 เม่ือรวมกบัภาษีบ ารุงทอ้งถ่ินอีกร้อยละ 0.7 รวมแล้วเท่ากับ
อตัราร้อยละ 7.0 

2. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 ส าหรับกิจการดงัต่อไปน้ี 

2.1 ส่งสินคา้ออกนอกราชอาณาจกัรเพื่อส่งไปต่างประเทศและผ่านพิธีการทางศุลกากร 
การน าสินคา้เขา้ไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเฉพาะสินคา้ที่ตอ้งเสียอากรขาออกหรือที่ไดรั้บยกเวน้
อากรขาออกตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร และการขายสินคา้ของคลงัสินคา้ ทณัฑบ์นประเภทร้านคา้
ปลอดอากร 

2.2 การให้บริการในราชอาณาจักรและใช้บริการนั้ นในต่างประเทศตามประเภท 
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีก าหนดโดยใหร้วมถึงการบริการที่ในราชอาณาจกัรเพือ่ใชผ้ลิต
สินคา้ในเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และการใหบ้ริการที่กระท าในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อ
ใชผ้ลิตสินคา้ส่งออกดว้ย 

2.3 การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่กระท าโดย
ผูป้ระกอบการที่เป็นนิติบุคคล ไม่ว่าผูข้นส่งจะเป็นบริษทัไทยหรือบริษทัต่างประเทศยอ่มไดรั้บสิทธิ
เสียภาษีมูลค่าเพิม่ในอตัราร้อยละ 0 โดยไม่มีเง่ือนไข ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2542 เป็นตน้ไป 

2.4 การขายสินคา้หรือการให้บริการแก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวง 
ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือรัฐวสิาหกิจตามโครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
ไดรั้บสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 0 โดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะตอ้งออกหนังสือ
รับรองการช าระค่าสินคา้หรือบริการจากเงินดงักล่าว ให้แก่ผูป้ระกอบการที่ขายสินคา้หรือให้บริการ 
และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด 

2.5 การขายสินคา้หรือการให้บริการกบัองคก์ารสหประชาชาติ ทบวงการช านาญพิเศษ
ของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่  สถานกงสุล จะได้รับสิทธิเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 0 ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิม่ 
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2.6 การขายสินคา้หรือการให้บริการระหว่างคลังสินคา้ทณัฑ์บนด้วยกันหรือระหว่าง
ผูป้ระกอบการที่ประกอบกิจการอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมส่งออก รวมทั้งการขายสินคา้หรือให้บริการ
ระหวา่งคลงัสินคา้ทณัฑบ์นกบัผูป้ระกอบการที่ประกอบกิจการอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมส่งออกจะไดรั้บ
สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 0 ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร
ก าหนด 

การค านวณภาษีมูลค่าเพิม่ 

 กิจการจะตอ้งมีการค านวณจ านวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (อัตราร้อยละ 7) แยกออกจากมูลค่า
สินคา้อยา่งชดัเจนในใบก ากบัภาษีส าหรับการออกใบก ากบัภาษีแต่ละคร้ัง และในแต่ละเดือนกิจการ
ตอ้งค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนนั้น เพื่อยื่นแบบ ภ.พ.30 กบักรมสรรพากร โดยกิจการสามารถ
ค านวณ ดงัน้ี 

1. การค านวณจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาสินค้า 

1.1 กรณีแยกภาษีออกจากราคาสินคา้ เช่น กิจการมีราคาสินคา้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จ านวน 10,000 บาท การค านวณท าไดด้งัน้ี 

จ านวนเงินภาษีมูลค่าเพิม่  = 10,000 x 7/100  
    = 700 บาท 

มูลค่าสินคา้รวมภาษีมูลคาเพิม่ = 10,000 + 700 

    = 10,700 บาท 

1.2 กรณีรวมภาษีไวใ้นราคาสินคา้ เช่น กิจการมีราคาสินคา้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน 
10,000 บาท การค านวณท าไดด้งัน้ี 

จ านวนเงินภาษีมูลค่าเพิม่  = 10,000 x 7/107  
    = 654 บาท 

มูลค่าสินคา้(ไม่รวมภาษี)  = 10,000 - 654 

    = 9,346 บาท 
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2. การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละเดือน 

ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่มีหนา้ที่ตอ้งค  านวณหาจ านวนภาษีมูลค่าเพิม่ของ
แต่ละเดือน (เดือนปฏิทิน) โดยภาษีมูลค่าเพิม่ของแต่ละเดือนค านวณไดจ้ากสมการ ดงัน้ี 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม   =  ภาษีขาย – ภาษีซ้ือ 

กรณีที่กิจการมีภาษีขายมากกว่าภาษีซ้ือหรือผลการค านวณมีค่าเป็นบวก กิจการจะตอ้งช าระ
เงินภาษีมูลค่าเพิม่ใหก้บักรมสรรพากรเท่ากบัจ านวนผลต่างที่เกิดขึ้น 

กรณีที่กิจการมีภาษีซ้ือมากกว่าภาษีขายหรือผลการค านวณมีค่าเป็นลบ กิจการมีสิทธิขอคืน
ภาษีจากกรมสรรพากร 

ตัวอย่างที่ 7.1 หจก.รวมใจ เป็นธุรกิจจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ต่อไปน้ีเป็นยอดขายและยอดซ้ือที่
ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ของเดือนสิงหาคม 25x1 

  ยอดขาย  80,000  บาท 

  ยอดซ้ือ  50,000  บาท 

 สามารถค านวณภาษีมูลค่าเพิม่ของเดือนสิงหาคม 25x1 ไดด้งัน้ี 

  ภาษีขาย  =  80,000 x 7/100 

    = 5,600  บาท  
  ภาษีซ้ือ  =  60,000 x 7/100 

    = 4,200  บาท  
ภาษีมูลค่าเพิม่    =   ภาษีขาย – ภาษีซ้ือ 

  = 5,600 – 4,200 

  =  1,400 บาท 

 สรุปได้ว่ากิจการตอ้งช าระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน 1,400 บาท ให้กับกรมสรรพากร โดย
กิจการตอ้งยืน่แบบ ภ.พ.30 พร้อมกบัช าระเงินภายในวนัที่ 15 กนัยายน 25x1 
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การบันทกึบัญชีภาษีมูลค่าเพิม่ 

 การบนัทึกบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่มจะอธิบายในส่วนของกิจการซ้ือขายสินคา้ที่จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงจะเปรียบเทียบระหว่างกิจการที่ใชร้ะบบการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด
และแบบต่อเน่ือง โดยเม่ือเกิดรายการคา้ต่างๆขึ้น สามารถบนัทึกบญัชี ไดด้งัตารางที่ 7.1  
ตารางที่ 7.1 เปรียบเทียบการบนัทึกบญัชีระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวดและระบบบญัชีสินคา้
คงเหลือแบบต่อเน่ืองส าหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

แบบส้ินงวด (Periodic Method) แบบต่อเน่ือง (Perpetual Method) 
1. การซ้ือสินค้า 

เดบิต ซ้ือสินคา้              xx 

          ภาษีซ้ือ                xx 

   เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้           xx 

 

เดบิต สินคา้คงเหลือ                      xx 

    ภาษีซ้ือ                                xx 

         เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้               xx      
2. การจ่ายค่าขนส่งสินค้าในการซ้ือ 

เดบิต ค่าขนส่งเขา้/ค่าขนส่งเม่ือซ้ือ  xx 

   เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้           xx  

 

เดบิต สินคา้คงเหลือ                      xx 

          เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้             xx  

3. การส่งคืนสินค้าหรือการได้รับส่วนลด 

      เดบิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้              xx 

  เครดิต สินคา้ส่งคืนและส่วนลด     xx 

              ภาษีซ้ือ                               xx           

 

เดบิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้           xx 

          เครดิต สินคา้คงเหลือ                     xx 

        ภาษีซ้ือ                               xx                      
4. การจ่ายช าระหนี ้

      เดบิต เจา้หน้ีการคา้                 xx 

  เครดิต เงินสด                            xx 

              ส่วนลดรับ                     xx 

 

เดบิต เจา้หน้ีการคา้                 xx 

  เครดิต เงินสด                            xx 

              สินคา้คงเหลือ                xx 

5. การขายสินค้า 

เดบิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้      xx 

  เครดิต ขายสินคา้                      xx 

              ภาษีขาย                        xx 

 

เดบิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้      xx 

          เครดิต ขายสินคา้                           xx 

                     ภาษีขาย                              xx 

(บนัทึกการขายสินคา้ในราคาขาย) 
เดบิต ตน้ทุนขาย                     xx 

         เครดิต สินคา้คงเหลือ                    xx 

(บนัทึกตน้ทุนสินคา้ที่ขายในราคาทุน)  
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แบบส้ินงวด (Periodic Method) แบบต่อเน่ือง (Perpetual Method) 
6. การจ่ายค่าขนส่งเม่ือขาย 

      เดบิต ค่าขนส่งออก/ค่าขนส่งเม่ือขาย     xx  

          เครดิต เงินสด/ค่าขนส่งออกคา้งจ่าย          xx  

 

เดบิต ค่าขนส่งออก/คา่ขนส่งเม่ือขาย     xx  

          เครดิต เงินสด/ค่าขนส่งออกคา้งจ่าย        xx 

7. การรับคืนหรือการให้ส่วนลด 

7.1 กรณีใหส่้วนลด 

      เดบิต สินคา้รับคืนและส่วนลด       xx 

                ภาษีขาย                                xx 

                เครดิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้          xx 

7.2 กรณีการรับคืนสินคา้ 

        เดบิต สินคา้รับคืนและส่วนลด      xx 

                ภาษีขาย                                 xx 

                  เครดิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้          xx 

 

 

7.1 กรณีใหส่้วนลด 

เดบิต สินคา้รับคืนและส่วนลด        xx 

          ภาษีขาย                                 xx 

                เครดิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้         xx 

7.2 กรณีการรับคืนสินคา้  

เดบิต สินคา้รับคืนและส่วนลด       xx 

          ภาษีขาย                                xx 

          เครดิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้         xx 

(บนัทึกการรับคืนสินคา้ในราคาขาย) 
เดบิต สินคา้คงเหลือ                       xx 

          เครดิต ตน้ทุนขาย                                xx 

(บนัทึกตน้ทุนสินคา้ที่รับคืนในราคาทุน) 
8.  การรับช าระหนี ้

      เดบิต เงินสด                     xx 

            ส่วนลดจ่าย                  xx  
                เครดิต ลูกหน้ีการคา้                xx 

 

เดบิต เงินสด                      xx 

         ส่วนลดจ่าย                         xx  
         เครดิต ลูกหน้ีการคา้                xx 

9. การซ้ือสินทรัพย์ 

      เดบิต สินทรัพย ์       xx 

                ภาษีซ้ือ                           xx            
   เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้ xx 

 

เดบิต สินทรัพย ์       xx 

          ภาษีซ้ือ                                xx            
           เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้ xx 

10. การน าสินค้าจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

      เดบิต ค่าใชจ่้าย        xx 

                ภาษีซ้ือ                           xx            
               เครดิต ซ้ือสินคา้                            xx 

 

เดบิต ค่าใชจ่้าย        xx  

          ภาษีซ้ือ                                xx            
          เครดิต สินคา้คงเหลือ              xx 
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แบบส้ินงวด (Periodic Method) แบบต่อเน่ือง (Perpetual Method) 
11. การจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

เดบิต ค่าใชจ่้าย        xx 

          ภาษีซ้ือ                                xx            
          เครดิต เงินสด/ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย xx 

 

เดบิต ค่าใชจ่้าย        xx 

          ภาษีซ้ือ                                xx            
          เครดิต เงินสด/ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย xx 

12. ปิดบัญชีภาษีซ้ือและภาษีขาย 

       11.1 กรณีภาษีซ้ือมากกวา่ภาษีขาย 

       เดบิต ภาษีขาย                           xx 

                 ลูกหน้ีกรมสรรพากร      xx 

                 เครดิต ภาษีซ้ือ                              xx 

      11.2 กรณีภาษีขายมากกวา่ภาษีซ้ือ 

       เดบิต ภาษีขาย                          xx 

                 เครดิต ภาษีซ้ือ               xx 

                            เจา้หน้ีกรมสรรพากร         xx 

 

       11.1 กรณีภาษีซ้ือมากกวา่ภาษีขาย 

       เดบิต ภาษีขาย                           xx 

                 ลูกหน้ีกรมสรรพากร      xx 

                 เครดิต ภาษีซ้ือ                              xx 

       11.2 กรณีภาษีขายมากกวา่ภาษีซ้ือ 

       เดบิต ภาษีขาย                          xx 

                 เครดิต ภาษีซ้ือ               xx 

                            เจา้หน้ีกรมสรรพากร         xx 

 

ตัวอย่างที่ 7.2 ร้านสมถวลิ ประกอบธุรกิจซ้ือขายสินคา้ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  กิจการมีรายการ
คา้ในเดือนมกราคม 25x9 (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%) ดงัต่อไปน้ี 

25x9 

ม.ค.      2   ซ้ือสินคา้จ านวน 12,000 บาท ไดรั้บส่วนลดการคา้ 10%  เงื่อนไขการช าระเงิน 2/10,n/30 

ตามใบส่งของและใบก ากบัภาษีเลขที่ 111 

3   จ่ายเงินสดช าระค่าขนส่ง 500 บาท ตามเงื่อนไขการขนส่ง F.O.B. shipping point 

5   ขายสินคา้จ านวน 42,000 บาทเป็นเงินสด ให้ส่วนลดการคา้ 5% สินคา้ที่ขายมีราคาทุน         
28,000 บาท ตามใบส่งของและใบก ากบัภาษีของกิจการเลขที่ 001 

8   ซ้ือสินคา้เป็นเงินสดจ านวน 60,000 บาท ตามใบส่งของและใบก ากบัภาษีเลขที่ 111 

  11  ส่งคืนสินคา้ที่ซ้ือมาเม่ือวนัที่ 2 จ  านวน 2,000 บาท เน่ืองจากสินคา้ช ารุด กิจการไดรั้บใบลด
หน้ีเลขที่ 123 

14  ขายสินคา้จ านวน 35,000 บาท สินคา้ที่ขายมีราคาทุน 20,000 บาท เงื่อนไขการช าระเงิน  
2/E.O.M,n/60 ตามใบส่งของและใบก ากบัภาษีของกิจการเลขที่ 002 และจ่ายเงินสดช าระ           
ค่าขนส่ง 800 บาท ตามเงื่อนไขการขนส่ง F.O.B. destination 
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17  รับคืนสินคา้ที่ขายเม่ือวนัที่ 5 เน่ืองจากสินคา้มีต  าหนิ จ  านวน 3,000 บาท สินคา้ที่รับคืนมี
ราคาทุน 1,400 บาท กิจการออกใบลดหน้ีเลขที่ 101 ใหก้บัลูกคา้ 

18  ซ้ืออุปกรณ์ส านกังานเป็นเงินสด จ านวน 15,000 บาท ตามใบก ากบัภาษีเลขที่ 052 

20  จ่ายค่านายหนา้ใหก้บัพนกังานขายของกิจการ 1,500 บาท 

22  จ่ายช าระเงินค่าสินคา้ที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 2 ทั้งจ  านวน 

25  รับช าระเงินค่าสินคา้ที่ขายเม่ือวนัที่ 14 ทั้งจ  านวน 

30 จ่ายค่าไฟฟ้า 2,500 บาท  
31 จ่ายเงินเดือนพนกังาน 8,000 บาท  
กรณทีี่ 1 บนัทึกบญัชีดว้ยระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด สามารถบนัทึกบญัชีในสมุด

รายวนัทัว่ไป ไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                            หนา้ 1 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

25x9        

ม.ค. 2 ซ้ือสินคา้ 

ภาษีซ้ือ 

501 

104 

10,800 

756 

- 
- 

  

 ¤         เจา้หน้ีการคา้ 201   11,556 - 
 ¤ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ เง่ือนไข 2/10,n/30      

 3 ค่าขนส่งเขา้ 502 500 -   

 ¤         เงินสด 101   500 - 
 ¤จ่ายค่าขนส่งในการซ้ือสินคา้เป็นเงินสด      

  5 เงินสด 101 42,693 -   

           ขายสินคา้ 

         ภาษีขาย 

401 

202 

  39,900 

2,793 

- 
- 

 ¤ขายสินคา้เป็นเงินสด      

 8 ซ้ือสินคา้ 

ภาษีซ้ือ 

501 

104 

60,000 

4,200 

- 
- 

  

 ¤         เงินสด 101   64,200 - 
 ¤ซ้ือสินคา้เป็นเงินสด      
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สมุดรายวันทั่วไป                      หนา้ 2 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

 2559       

  ม.ค. 11 เจา้หน้ีการคา้ 201 2,140 -   

           สินคา้ส่งคืนและส่วนลด 

         ภาษีซ้ือ 

501.1 

104 

  2,000 

140 

- 
- 

 ¤ส่งคืนสินคา้ที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 2 เน่ืองจากช ารุด      

 14 ลูกหน้ีการคา้ 102 37,450 -   

 ¤         ขายสินคา้ 

         ภาษีขาย 

401 

202 

  35,000 

2,450 

- 
- 

 ¤ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ เงื่อนไข 2/E.O.M,n/60      

  ค่าขนส่งออก 503 800 -   

          เงินสด 101   800 - 

  จ่ายค่าขนส่งในการขายสินคา้      

 17 สินคา้รับคืนและส่วนลด 

ภาษีขาย 

401.1 

202 

3,000 

210 

- 
- 

  

           เงินสด 101   3,210 - 
  รับคืนสินคา้ที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 5 เน่ืองจากมีต าหนิ      

 18 อุปกรณ์ส านกังาน 111 15,000 -   

  ภาษีซ้ือ 104 1,050 -   

           เงินสด 101   16,050 - 
  ซ้ืออุปกรณ์ส านกังานเป็นเงินสด      

 20 ค่านายหนา้ 504 1,500 -   

           เงินสด 101   1,500 - 
  จ่ายเงินเดือนพนกังานและค่าเช่าเป็นเงินสด      

 22 เจา้หน้ีการคา้ 201 9,416 -   

 ¤         เงินสด 101   9,240 - 
 ¤         ส่วนลดรับ 501.2   176 - 

 ¤ช าระหน้ีสินคา้ที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 2 ไดส่้วนลด 2%      
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สมุดรายวันทั่วไป                         หนา้ 3 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

25x9        

ม.ค. 25 เงินสด 101 36,750 -   

 ¤ส่วนลดจ่าย 401.2 700 -   

 ¤         ลูกหน้ีการคา้ 102   37,450 - 
 ¤จ่ายค่าขนส่งในการซ้ือสินคา้เป็นเงินสด      

  30 ค่าไฟฟ้า 505 2,500 -   

  ภาษีซ้ือ 104 175 -   

           เงินสด 101   2,675 - 
  จ่ายค่าไฟฟ้าเป็นเงินสด      

 31 เงินเดือน 506 8,000 -   

           เงินสด 101   8,000 - 
  จ่ายค่าไฟฟ้าเป็นเงินสด      

 

กรณีที่ 2 บนัทึกบญัชีดว้ยระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง สามารถบนัทึกบญัชีในสมุด
รายวนัทัว่ไป ไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                           หนา้ 1 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

25x9        

ม.ค. 2 สินคา้คงเหลือ 

ภาษีซ้ือ 

103 

104 

10,800 

756 

- 
- 

  

 ¤         เจา้หน้ีการคา้ 201   11,556 - 
 ¤ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ เง่ือนไข 2/10,n/30      

 3 สินคา้คงเหลือ 103 500 -   

 ¤         เงินสด 101   500 - 
 ¤จ่ายค่าขนส่งในการซ้ือสินคา้เป็นเงินสด      
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สมุดรายวันทั่วไป                       หนา้ 2 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

 2559       

ม.ค.  5 เงินสด 101 42,693 -   

           ขายสินคา้ 

         ภาษีขาย 

401 

202 

  39,900 

2,793 

- 
- 

 ¤ขายสินคา้เป็นเงินสด      

 ¤ตน้ทุนขาย 501 28,000 -   

 ¤         สินคา้คงเหลือ 103   28,000 - 

 ¤บนัทึกตน้ทุนสินคา้ที่ขาย      

 8 สินคา้คงเหลือ 

ภาษีซ้ือ 

103 

104 

60,000 

4,200 

- 
- 

  

 ¤         เงินสด 101   64,200 - 
 ¤ซ้ือสินคา้เป็นเงินสด      

 11 เจา้หน้ีการคา้ 201 2,140 -   

           สินคา้คงเหลือ         
         ภาษีซ้ือ 

103 

104 

  2,000 

140 

- 
- 

 ¤ส่งคืนสินคา้ที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 2 เน่ืองจากช ารุด      

 14 ลูกหน้ีการคา้ 102 37,450 -   

 ¤         ขายสินคา้ 

         ภาษีขาย 

401 

202 

  35,000 

2,450 

- 
- 

 ¤ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ เงื่อนไข 2/E.O.M,n/60      

  ค่าขนส่งออก 503 800 -   

          เงินสด 101   800 - 

  จ่ายค่าขนส่งในการขายสินคา้      

 17 สินคา้รับคืนและส่วนลด 

ภาษีขาย 

401.1 

202 

3,000 

210 

- 
- 

  

           เงินสด 101   3,210 - 
  รับคืนสินคา้ที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 5 เน่ืองจากมีต าหนิ      
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สมุดรายวันทั่วไป                          หนา้ 3 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท     สต 

25x9        

ม.ค. 17 สินคา้คงเหลือ 103 1,400 -   

 ¤         ตน้ทุนขาย 501   1,400 - 
 ¤บนัทึกรับคืนสินคา้คงเหลือ      

 18 อุปกรณ์ส านกังาน 111 15,000 -   

  ภาษีซ้ือ 104 1,050 -   

           เงินสด 101   16,050 - 
  ซ้ืออุปกรณ์ส านกังานเป็นเงินสด      

 20 ค่านายหนา้ 504 1,500 -   

           เงินสด 101   1,500 - 
  จ่ายเงินเดือนพนกังานและค่าเช่าเป็นเงินสด      

 22 เจา้หน้ีการคา้ 201 9,416 -   

 ¤         เงินสด 101   9,240 - 
 ¤         สินคา้คงเหลือ 103   176 - 

 ¤ช าระหน้ีสินคา้ที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 2 ไดส่้วนลด 2%      

 25 เงินสด 101 36,750 -   

 ¤ส่วนลดจ่าย 401.2 700 -   

 ¤         ลูกหน้ีการคา้ 102   37,450 - 
 ¤จ่ายค่าขนส่งในการซ้ือสินคา้เป็นเงินสด      

  30 ค่าไฟฟ้า 505 2,500 -   

  ภาษีซ้ือ 104 175 -   

           เงินสด 101   2,675 - 
  จ่ายค่าไฟฟ้าเป็นเงินสด      

 31 เงินเดือน 506 8,000 -   

           เงินสด 101   8,000 - 
  จ่ายค่าไฟฟ้าเป็นเงินสด      
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ณ ส้ินเดือนมกราคม 25x9 กิจการจะหายอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทของบญัชีภาษีซ้ือและ
ภาษีขาย เพือ่น ามาบนัทึกโอนปิดบญัชีที่เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิม่ของเดือนมกราคม 25x9 ดงัน้ี 

                                                                            ภาษีซ้ือ                                     เลขที่ 104 

 

                                                                            ภาษีขาย                                    เลขที่ 202 

 

 

สมุดรายวันทั่วไป                         หนา้ 4 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท  สต 

25x9        

ม.ค. 31 ภาษีขาย 202 5,033 -   

 ¤ลูกหน้ีกรมสรรพากร 105 1,008 -   

 ¤         ภาษีซ้ือ 104   6,041 - 
  ปิดบญัชีภาษีซ้ือและภาษีขาย      

 

 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x9      25x9      

ม.ค. 2 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 756 - ม.ค. 11 เจา้หน้ีการคา้ รว.2 140 - 
 8 เงินสด รว.2 4,200 -       

 18 เงินสด รว.3 1,050 -       

 30 เงินสด รว.3 175 -       

            

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
25x9      25x9      

ม.ค. 2 เงินสด รว.2 210 - ม.ค. 5 เงินสด รว.2 2,793 - 
       14 ลูกหน้ีการคา้ รว.2 2,450  

            

            

6,041 

5,033 
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บทสรุป 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) หมายถึง ภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากการขาย
สินค้าและบริการ ซ่ึงผู ้ขายที่ เ ป็นผู ้ประกอบการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นผู ้เ รียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากผูซ้ื้อ    โดยภาษีมูลค่าเพิ่มแบ่งออกได ้2 ลกัษณะ คือ 1) ภาษีมูลค่าเพิม่ที่ผูซ้ื้อจ่ายให้
ผูข้าย เรียกวา่ ภาษีซ้ือ 2) ภาษีมูลค่าเพิม่ที่ผูข้ายเรียกเก็บจากผูซ้ื้อ เรียกวา่ ภาษีขาย อตัราภาษีมูลค่าเพิม่มี 
2 อตัรา คือ อตัราภาษีร้อยละ 10 ซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการ
ลดอตัราภาษีมูลค่าเพิม่ ลงเป็นอตัราร้อยละ 7  และอตัราภาษีร้อยละ 0 ภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละเดือน
ค านวณไดจ้ากการน ายอดภาษีขายหักออกดว้ยภาษีซ้ือ หากกิจการมีภาษีขายมากกว่าภาษีซ้ือหรือผล
การค านวณมีค่าเป็นบวก กิจการจะตอ้งช าระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้กบักรมสรรพากร แต่หากกิจการมี
ภาษีซ้ือมากกว่าภาษีขายหรือผลการค านวณมีค่าเป็นลบ กิจการมีสิทธิขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร 
ผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่เรียกเก็บภาษีและออกใบก ากับภาษี จดัท ารายงาน
เก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิม่ และยืน่แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่        (ภ.พ.30) ทุกเดือนภายในวนัที่ 15 

ของเดือนถดัไป 

 การบนัทึกบญัชีส าหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะมีบญัชีเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม 
เพิ่มขึ้นมา ไดแ้ก่ บญัชีภาษีซ้ือ ใชบ้นัทึกภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการซ้ือสินคา้หรือบริการ และบญัชี
ภาษีขาย     ใชบ้นัทึกภาษีมูลค่าเพิม่ที่เกิดจากการขายสินคา้หรือบริการ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

ข้อ 1. จงอธิบายความหมายของภาษีมูลค่าเพิม่ 

ข้อ 2. ใครคือผูมี้หนา้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

ข้อ 3. จงบอกจุดรับผดิในการเสียภาษีมูลค่าเพิม่ของกรณีต่อไปน้ี 

 3.1 การขายสินคา้ 

 3.2 การใหบ้ริการ 

 3.3 การน าเขา้ 

ข้อ 4. จงบอกถึงหนา้ที่ของผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 

ข้อ 5. อตัราภาษีมูลค่าเพิม่มีก่ีอตัรา อะไรบา้ง 

ข้อ 6. จงค านวณราคาสินคา้และภาษีมูลค่าเพิม่ของสินคา้ต่อไปน้ี 

                                                                                                                                           หน่วย : บาท 

รายการ ราคาสินค้า ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % 

6.1 ราคาสินคา้รวมภาษีมูลค่าเพิม่  2,800 บาท   

6.2 ราคาสินคา้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่  5,000 บาท   

6.3 ราคาสินคา้รวมภาษีมูลค่าเพิม่  85,600 บาท   

6.4 ราคาสินคา้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่  20,000 บาท   

6.3 ราคาสินคา้รวมภาษีมูลค่าเพิม่  40,000 บาท   

 

ข้อ 7. ร้านฮงการคา้ เป็นธุรกิจจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อไปน้ีเป็นยอดขายและยอดซ้ือที่ยงัไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ของเดือนเมษายน 25x1 

  ยอดขาย  120,000    บาท 

  ยอดซ้ือ    78,000    บาท 

 ค าส่ัง จงค านวณภาษีมูลค่าเพิม่ของเดือนเมษายน 25x1 
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ข้อ 8. หจก. เลิศเจริญ ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ ในระหวา่งเดือนพฤษภาคม 25x2 มีราย
การคา้เกิดขึ้น ดงัน้ี 

25x2 

พ.ค.  2  ซ้ือสินคา้จากร้านธีระ จ านวน 30,000 บาท เป็นเงินเช่ือ เงื่อนไขการช าระเงิน 2/10,n/30 

ไดรั้บใบก ากบัภาษีเลขที่ 168 

  3  จ่ายค่าขนส่งสินคา้เป็นเงินสด จ านวน 500 บาท ตามเง่ือนไขการส่งมอบ F.O.B. Shipping 

Point 

  6  ขายสินคา้ให้ร้านนาโนจ านวน 45,000 บาท เงื่อนไขการช าระเงิน 3/E.O.M.,n/60  ตน้ทุน
ของสินคา้ที่ขาย 28,400 บาท ตามใบส่งของและใบก ากบัภาษีเลขที่ 0015 

  8  ซ้ือสินคา้เป็นเงินสด 32,000 บาท ส่วนลดการคา้ 10% ไดรั้บใบก ากบัภาษีเลขที่ 03/251 

 10  ส่งสินคา้คืนใหใ้หร้้านธีระ เน่ืองจากสินคา้มีช ารุด จ านวน 3,500 บาท ไดรั้บใบลดหน้ีเลขที่ 
369 

 12  จ่ายช าระหน้ีใหร้้านธีระทั้งจ  านวน 

 14  ส่งคืนสินคา้ที่ซ้ือในวนัที่ 8 เน่ืองจากสินคา้มีต  าหนิ จ  านวน 1,400 บาท ได้รับใบลดหน้ี
เลขที่ 888 

 17  รับคืนสินคา้จากร้านนาโน จ านวน 4,000 บาท ราคาทุนของสินคา้ 2,800 บาท กิจการออก
ใบลดหน้ีเลขที่ 501 ใหก้บัลูกคา้ 

 19  ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 4,000 บาท เป็นเงินสด ใบก ากบัภาษีเลขที่ 999 

 21  รับช าระหน้ีจากร้านนาโนทั้งจ  านวน 

 24  ขายสินคา้เป็นเงินสดจ านวน 50,000 บาท ให้ส่วนลดการคา้ 8% ตน้ทุนของสินคา้ที่ขาย 
34,400 บาท ตามใบส่งของและใบก ากบัภาษีเลขที่ 0016 

 26  จ่ายค่าขนส่งสินคา้ 800 บาท ตามเงื่อนไข F.O.B. Destination 

 31 จ่ายเงินเดือนพนกังาน 12,000 บาท 

ค าส่ัง      บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  1. วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด (Periodic Inventory Method)  

2. วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง (Perpetual Inventory Method) 

3. ค านวณภาษีมูลค่าเพิม่ของเดือนพฤษภาคม 25x2 วา่ตอ้งช าระเพิม่หรือขอคืนภาษี
จ านวนเท่าใด 
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ข้อ 9. รายการต่อไปน้ีเป็นรายการคา้ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 25x5 ของ ร้านโชคดีมีสุข 

25x5 

พ.ย. 1  ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือจากร้านภัทรจ านวน 78,000 บาท เงื่อนไขการช าระเงิน 2/10,n/30 

เง่ือนไขการส่งมอบ F.O.B. Shipping point ไดรั้บใบก ากบัภาษีเลขที่ 246 

 2  จ่ายค่าขนส่งสินคา้ที่ซ้ือเม่ือวนัที่ 1 พ.ย. เป็นเงินสด จ านวน 1,000 บาท 

 5  ขายสินคา้เป็นเงินสด จ านวน 15,000 บาท ราคาทุนของสินคา้ที่ขาย 8,500 บาท ใบส่งของ
และใบก ากบัภาษีเลขที่ 1101 

 7 จ่ายค่าโฆษณาใหก้บัสถานีวทิย ุจ  านวน 4,000 บาท ไดรั้บใบก ากบัภาษีเลขที่ 011/25 

 10  รับคืนสินคา้ที่ขายไปเม่ือวนัที่ 5 พ.ย. จ  านวน 1,800 บาท ราคาทุน 1,000 บาท 

 12  ส่งคืนสินคา้ที่ซ้ือจากร้านภทัร เน่ืองจากสินคา้ผดิแบบ จ านวน 3,500 บาท ใบลดหน้ีเลขที่ 
352 

 14  จ่ายช าระหน้ีใหร้้านภทัรทั้งจ  านวน 

 17  กิจการไดน้ าสินคา้บริจาคใหก้บัสถานรับเล้ียงเด็ก ราคาทุนของสินคา้ที่บริจาค 3,500 บาท 

 19  ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือใหร้้านฤกษดี์ จ  านวน 32,500 บาท ราคาทุน 27,000 บาท เงื่อนไขการ
ช าระเงิน 2/10,n/30 และจ่ายค่าขนส่ง 600 บาท ตามเง่ือนไขการขนส่ง F.O.B. Destination ใบส่งของ
และใบก ากบัภาษีเลขที่ 1102 

 21 ซ้ืออุปกรณ์ส านกังาน ใบก ากบัภาษีเลขที่ 1415 จ านวน 45,000 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสด 
15,000 บาท ที่เหลือจ่ายเป็นเช็คลงวนัที่ 23 พ.ย. 25x5 

 22  ร้านฤกษดี์ไดส่้งใบขอลดหน้ี (Debit Note) มาเพือ่ขอลดหน้ี จ  านวน 3,000 บาท เน่ืองจาก
กิจการส่งสินคา้ไม่ครบจ านวน 

 27  รับช าระหน้ีจากร้านฤกษดี์ทั้งจ  านวน 

ค าส่ัง บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด (Periodic Inventory Method) 

2. วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง (Perpetual Inventory Method) 

3. ค านวณภาษีมูลคา่เพิม่ของเดือนพฤศจิกายน 25x5 วา่ตอ้งช าระเพิม่หรือขอคืนภาษี
จ านวนเท่าใด 
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ข้อ 10.  ร้านคิดไกล มีรายการซ้ือขายสินคา้ในเดือนกรกฎาคม 25x7 ดงัน้ี 

25x7 

ก.ค.  2  ซ้ือสินคา้เป็นเงินสดจากร้านสาระ ราคาสินคา้ 60,000 บาท ไดรั้บส่วนลดการคา้ 10% ไดรั้บ
ใบก ากบัภาษีเลขที่ 07/003 

  4  ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือให้ร้านศรีสุข จ านวน 36,000 บาท เง่ือนไขการช าระหน้ี 2/10,n/45 

ราคาทุนของสินคา้ 24,000 บาท และจ่ายค่าขนส่งสินคา้ 500 บาท ตามเงื่อนไข F.O.B. Destination ใบ
ส่งของและใบก ากบัภาษีเลขที่ 007/0001 

  6  ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือจากร้านกนก จ านวน 30,000 บาท เง่ือนไขการช าระหน้ี 1/10,n/30 

เง่ือนไขการขนส่ง F.O.B. Shipping point ไดรั้บใบก ากบัภาษีเลขที่ 099 

  7  กิจการจ่ายค่าขนส่งสินคา้ที่ซ้ือจากร้านกนก เป็นเงินสด 600 บาท 

  9  ส่งคืนสินคา้ที่ซ้ือจากร้านกนก จ านวน 3,500 บาท ใบลดหน้ีเลขที่ 23 

 12  ขายสินคา้เป็นเงินสด จ านวน 25,000 บาท ราคาทุนของสินคา้ 12,800 บาท ใบส่งของและ
ใบก ากบัภาษีเลขที่ 007/0002 

14  รับช าระหน้ีจากร้านศรีสุขทั้งจ  านวน 

 16  จ่ายช าระหน้ีใหร้้านกนกทั้งจ  านวน 

 20  รับคืนสินคา้ที่ขายไปเม่ือวนัที่ 12 เน่ืองจากสินคา้ช ารุด 800 บาท ราคาทุนของสินคา้ 300 

บาท กิจการออกใบลดหน้ีเลขที่ 07/001 

ค าส่ัง ใหบ้นัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  1. วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด ( Periodic Inventory Method ) 

  2. วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง ( Perpetual Inventory Method ) 

3. ค านวณภาษีมูลค่าเพิม่ของเดือนกรกฎาคม 25x7 วา่ตอ้งช าระเพิม่หรือขอคืนภาษี
จ านวนเท่าใด  
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เอกสารอ้างองิ 

กรมสรรพากร. ประมวลรัษฎากร และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง. สืบคน้เม่ือ 3 มิถุนายน 2559, จาก 

http://www.rd.go.th/publish/307.0.html. 



  แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

การบัญชีส าหรับธุรกจิผลติสินค้า 

 

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท 

1. ลกัษณะของธุรกิจผลิตสินคา้ 

2. สินคา้คงเหลือส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ 

3. ตน้ทุนการผลิต 

4. วงจรตน้ทุนการผลิต 

5. การบนัทึกบญัชีส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ 

6. วธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ืองส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ 

7. วธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวดส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ 

8. งบตน้ทุนการผลิต 

9. งบการเงินส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ 

10. บทสรุป 

11. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

12.  เอกสารอา้งอิง 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผูเ้รียนสามารถอธิบายลกัษณะของธุรกิจผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนสามารถบอกถึงรายการสินคา้คงเหลือส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. ผูเ้รียนสามารถอธิบายส่วนประกอบของตน้ทุนการผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. ผูเ้รียนสามารถอธิบายวงจรตน้ทุนของการผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5. ผูเ้รียนสามารถบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ืองและแบบส้ินงวด
ส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. ผูเ้รียนสามารถจดัท างบตน้ทุนการผลิต งบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินส าหรับ
ธุรกิจผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. แนะน าเน้ือหารายวชิาในบท น าเสนอเน้ือหาเขา้สู่บทเรียน 

2. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้เอกสารและโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

3. ยกตวัอยา่งและวเิคราะห์สถานการณ์ร่วมกนัในชั้นเรียน 

4. มอบหมายใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบท พร้อมแจง้ก าหนดการส่งงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ส่ือประกอบการสอนทางคอมพวิเตอร์ โปรแกรม Power Point 

3. หนงัสือ ต  ารา และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

4. แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

การวดัและประเมนิผล 

1. การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา 

2. สงัเกตความสนใจในชั้นเรียนขณะบรรยาย 

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

4. การถามและตอบค าถามในชั้นเรียน 

5. ส่งแบบฝึกหดัตามก าหนดเวลา และท าแบบฝึกหดัถูกตอ้งร้อยละ 80



ส่งสินคา้ 

จ่ายช าระ จ่ายช าระ จ่ายช าระ จ่ายช าระ 

บทที่ 8 

การบัญชีส าหรับธุรกจิผลติสินค้า 

 

ธุรกิจผลิตสินคา้จะมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจซับซ้อนกว่าธุรกิจให้บริการหรือธุรกิจซ้ือขาย
สินคา้  เน่ืองจากธุรกิจผลิตสินคา้ท าการผลิตสินคา้เพือ่จ  าหน่ายเอง จึงจะมีการซ้ือวตัถุดิบ  และมีตน้ทุน
การแปลงสภาพเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินคา้ส าเร็จรูป รวมทั้งค่าใชจ่้ายการผลิตอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกับการผลิต
สินคา้ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี  ดงันั้นธุรกิจผลิตสินคา้จึงมีเหตุการณ์ทางการคา้และมีบญัชีต่างๆที่
เก่ียวขอ้งมากกวา่ธุรกิจใหบ้ริการและธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

 

ลกัษณะของธุรกจิผลติสินค้า 

 ธุรกิจผลิตสินค้า (Manufacturing Businesses) หรืออาจเรียกวา่ธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นกิจการ
ที่มีการแปรรูปวตัถุดิบให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูป โดยการน าวตัถุดิบ (Material) เขา้สู่กระบวนการผลิต 
โดยมีการจ้างพนักงาน (Labor) และการจ่ายค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตเพื่อแปรรูปวตัถุดิบให้เป็นสินคา้พร้อมที่จะขาย โดยค่าใชจ่้ายทั้งสามส่วนที่กล่าวมา 
จะรวมเป็นตน้ทุนของสินคา้ (Product cost) ส าหรับค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นในส านักงานจะคิดเป็นค่าใชจ่้าย
ในการขายและการบริหาร (Administrative and Selling Expense) ซ่ึงถือเป็นตน้ทุนประจ างวด (Period 

Cost) (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, 2559: 59) ตัวอย่างของธุรกิจผลิตสินค้า เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ 
โรงงานผลิตอุปกรณ์กีฬา โรงงานผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงงานผลิตกระดาษ 
เป็นตน้  

วงจรการด าเนินธุรกิจของกิจการผลิตสินคา้ แสดงไดด้งัภาพที่ 8.1   
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.1 วงจรการด าเนินธุรกิจของกิจการผลิตสินคา้ 

ส่งวตัถุดิบ 

ผูข้ายวตัถุดิบ 
 วตัถุดิบ กระบวนการ

ผลิต 

สินคา้ ลูกคา้ 

กิจการ 
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สินค้าคงเหลือส าหรับธุรกจิผลติสินค้า 

 สินคา้คงเหลือของกิจการที่ประกอบธุรกิจผลิตสินคา้จะแตกต่างไปจากกิจการซ้ือขายสินคา้  
เน่ืองจากธุรกิจผลิตสินคา้ท าการผลิตสินคา้เพื่อจ  าหน่ายเอง และส่วนใหญ่กระบวนการผลิตก็ด าเนิน
อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีคงเป็นไปไดย้ากที่ในกระบวนการผลิตจะผลิตสินคา้
ทุกช้ินเสร็จส้ินเป็นสินคา้ส าเร็จรูป ตอ้งมีส่วนหน่ึงที่ยงัอยู่ในขั้นตอนเตรียมการผลิต หรือก าลังอยู่
ระหว่างผลิต  สินคา้คงเหลือจึงไม่ได้มีเพียงสินคา้ส าเร็จรูปเท่านั้น สินคา้คงเหลือส าหรับธุรกิจผลิต
สินคา้ ประกอบดว้ย 

1. วัตถุดิบ (Raw Material)  จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1.1 วตัถุดิบทางตรง (Direct Material) หมายถึง วตัถุดิบที่เป็นส่วนประกอบหลกัในการ
ผลิตสินคา้ส าเร็จรูป โดยตอ้งสามารถระบุมูลค่าวตัถุดิบทางตรงที่สมัพนัธ์กบัสินคา้ส าเร็จรูปไดช้ดัเจน  
เช่น  มูลค่าผา้ส าหรับการผลิตเส้ือยดื มูลค่าหนงัส าหรับการผลิตรองเทา้หนงั เป็นตน้ 

1.2 วตัถุดิบทางอ้อม (Indirect Material) หรือ วสัดุโรงงาน (Factory Supplies) หมายถึง 

วสัดุที่ใชใ้นการผลิตสินคา้ แต่ไม่ใชว้ตัถุดิบหลกั จะใชใ้นปริมาณน้อย เช่น ตะปู กาว ในการผลิตเกา้อ้ี
ไม ้เป็นตน้ 

2. งานระหว่างท า (Work in Process) หมายถึง วตัถุดิบหรือสินคา้ที่อยูร่ะหว่างกระบวนการ
ผลิต เช่น เส้ือยงัไม่ติดซิป  เกา้อ้ียงัไม่ไดใ้ส่เบาะนัง่ เป็นตน้ 

3. สินค้าส าเร็จรูป (Finished Goods) หมายถึง สินคา้ที่ผ่านกระบวนการผลิตจนครบถ้วน 
และอยูใ่นสภาพที่พร้อมจะขายได ้

 

ต้นทุนการผลติ 

 ธุรกิจผลิตสินคา้จะมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่มีรายละเอียดมากกว่าธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 
โดยค่าใช้จ่ายหลักกิจการก็คือ ตน้ทุนการผลิต กิจการต้องทราบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นตั้งแต่การหา
วตัถุดิบ การน าเขา้สู่กระบวนการผลิต จนถึงผลิตเสร็จ ค่าใช้จ่ายใดบา้งที่ถือเป็นตน้ทุนในการผลิต
สินคา้  ทั้งน้ีตน้ทุนการผลิตสินคา้ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 1) ค่าวตัถุดิบ 2) ค่าแรงงาน และ 3) ค่าใชจ่้าย
ในการผลิต 
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 1. ค่าวัตถุดิบ (Materials Cost) หมายถึง ตน้ทุนค่าวตัถุดิบที่น ามาในใชก้ารผลิตสินคา้วตัถุดิบ     
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

 1.1 วัต ถุ ดิบทางตรง  (Direct Materials Cost) หม ายถึ ง  ต้นทุนขอ งวัต ถุ ดิบ ซ่ึ ง เ ป็น
ส่วนประกอบหลกัที่น ามาเปล่ียนสภาพหรือประกอบเป็นสินคา้ส าเร็จรูป  โดยตอ้งสามารถค านวณ
ตน้ทุนหรือปริมาณที่ใชใ้นการผลิตสินคา้แต่ละหน่วยไดแ้น่นอน  

 1.2 ค่าว ัตถุดิบทางอ้อม (Indirect Materials Cost) หมายถึง ต้นทุนวัตถุดิบหรือวัสดุที่
น ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินคา้ แต่ใช้ในปริมาณที่น้อย จึงยากที่จะค านวณตน้ทุนและ
ประมาณการใชไ้ดแ้น่นอน ดงันั้นในการค านวณตน้ทุนการผลิตสินคา้จะน าค่าวตัถุดิบทางออ้มไปรวม
เป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายการผลิต 

 2. ค่าแรงงาน (Labor Cost) หมายถึง จ  านวนเงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คนงานที่ท  างาน
เก่ียวขอ้งกบัการผลิต การจ่ายค่าแรงงานอาจจ่ายไดห้ลายลกัษณะ เช่น ค่าแรงงานต่อช้ินงาน ค่าแรงงาน
รายวนั ค่าแรงงานรายเดือน เป็นตน้ ค่าแรงงานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

 2.1 ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) หมายถึง ค่าแรงงานที่จ่ายใหค้นงานที่ท  าหนา้ที่
ผลิตสินคา้โดยตรง นั่นคือคนงานที่ท  าการเปล่ียนสภาพวตัถุดิบให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูป  และสามารถ
ค านวณตน้ทุนต่อหน่วยในการผลิตสินคา้ไดช้ดัเจนแน่นอน เช่น กิจการผลิตเส้ือ ค่าแรงงานทางตรง 
คือ ค่าแรงงานที่จ่ายใหแ้ก่ช่างตดัเส้ือ ช่างเยบ็ผา้ กิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม ้เส้ือ ค่าแรงงานทางตรง คือ 
ค่าแรงงานที่จ่ายใหก้บัช่างไม ้เป็นตน้ 

 2.2 ค่าแรงงานทางออ้ม (Indirect Labor Cost) หมายถึง ค่าแรงงานที่จ่ายให้แก่คนงานใน
โรงงานที่ไม่ไดท้  าหนา้ที่ในการผลิตโดยตรง แต่มีส่วนช่วยท าให้การผลิตสินคา้ส าเร็จรูปเสร็จส้ินไปได้
ดว้ยดี ค่าแรงงานทางออ้มยากที่จะค  านวณตน้ทุนต่อหน่วยในการผลิตสินคา้ไดช้ดัเจนแน่นอน ในการ
ค านวณตน้ทุนการผลิตสินคา้ จึงน าแค่แรงงานทางออ้มไปรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการผลิต 

เช่น เงินเดือนผูจ้ดัการโรงงาน เงินเดือนพนกังานท าความสะอาดโรงงาน เงินเดือนพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั เป็นตน้  
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 3. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ผ ลิ ต  (Manufacturing Overhead Cost or Factory Overhead Cost) 

หมายถึง ค่าใชจ่้ายต่างๆที่กิจการจ่ายในการผลิตสินคา้ เพื่อให้การผลิตด าเนินไปไดจ้นส าเร็จ ซ่ึงตอ้ง
ไม่ใช่ค่าวตัถุดิบทางตรง และค่าแรงงานทางตรง  ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิต
สินคา้ ค่าใชจ่้ายในการผลิต ไดแ้ก่  

 3.1 ค่าวตัถุดิบทางออ้ม หรือค่าวสัดุโรงงาน 

 3.2 ค่าแรงงานทางออ้ม 

 3.3 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสาธารณูปโภคในโรงงาน เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์

                   3.4 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในโรงงาน เช่น ค่าเช่าอาคารโรงงาน ค่า
เส่ือมราคา ค่าประกนัภยัโรงงาน ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

                   3.5 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืนๆในโรงงาน 

  

วงจรต้นทุนการผลติ 

 วงจรต้นทุนการผลิตจะประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุทางตรงที่เบิกเข้าสู่กระบวนการผลิต 
ค่าแรงงานทางตรงที่ใชใ้นการผลิตและค่าใชจ่้ายการผลิตทั้งหมด โดยจะถูกรวบรวมไวใ้นบญัชีงาน
ระหว่างท า (Work in Process Account) เม่ือสินคา้หรือผลิตภณัฑส่์วนใดผลิตเสร็จแลว้ จะโอนเฉพาะ
ส่วนที่ผลิตเสร็จออกจากบัญชีงานระหว่างท าไปรวบรวมและบนัทึกไวใ้นบัญชีสินค้าส าเร็จรูป 
(Finished Goods Account) ดงันั้นตน้ทุนส่วนที่เหลืออยูใ่นบญัชีงานระหว่างท าก็คือ ตน้ทุนของงานที่
ยงัผลิตไม่เสร็จ ซ่ึงเรียกว่า งานระหว่างท าคงเหลือ (Work in Process Inventory) นัน่เอง ส าหรับสินคา้
ที่ผลิตเสร็จแลว้ ซ่ึงไดบ้นัทึกตน้ทุนไวใ้นบญัชีสินคา้ส าเร็จรูปนั้น เม่ือมีการจ าหน่ายออกไป ตน้ทุน
ของสินคา้ส าเร็จรูปส่วนที่จ  าหน่ายออกไปจะถูกโอนไปเขา้บญัชีตน้ทุนขาย (Cost of Goods Sold) แต่
ส่วนที่ยงัไม่ได้จ  าหน่าย ต้นทุนยงัคงบันทึกอยู่ในบญัชีสินค้าส าเร็จรูปอย่างเดิม ซ่ึงเรียกว่าสินค้า
ส าเร็จรูปคงเหลือ (Finished Goods Inventory) (ดวงสมร อรพินท ์และคณะ, 2557: 164) วงจรตน้ทุน
การผลิตสามารถแสดงไดด้งัภาพที่ 8.2  
 

 

 

 

 



-285- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.2 วงจรตน้ทุนการผลิต 

ที่มา: ดวงสมร อรพนิท ์และคณะ, 2557: 164 

 

 จากที่กล่าวมาขา้งตน้ ตน้ทุนการผลิต สามารถเขียนเป็นสมการได ้ดงัน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

เขา้สู่กระบวนการผลิต 

ขาย 

ยงัไม่ขาย 

กระบวนการผลิต 

เขา้สู่กระบวนการผลิต 

ตน้ทุนการผลิต 

วตัถุดิบคงเหลือปลายงวด 

วตัถุดิบทางตรง 

ค่าแรงงานทางตรง 

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 

งานระหว่างท า 

สินคา้ส าเร็จรูป 

งานระหว่างท าคงเหลือปลายงวด 

ตน้ทุนขาย 

สินคา้คงเหลือ 

ปีที ่1 

งานระหว่างท า
คงเหลือตน้งวด 

วตัถุดิบ 

คงเหลือตน้งวด 

ปีที ่2 วตัถุดิบทางตรง 

ค่าแรงงานทางตรง 

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 

งานระหว่างท า 

ตน้ทุนการผลิต 

....... 

....... 

ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ  =  งานระหวา่งท าตน้งวด + ตน้ทุนการผลิต + งานระหวา่งท าปลายงวด 

ตน้ทุนการผลิต  =  วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป + ค่าแรงงานทางตรง + ค่าใชจ่้ายในการผลิต 

วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป  =  วตัถุดิบทางตรงตน้งวด + ซ้ือวตัถุดิบทางตรงสุทธิ – วตัถุดิบทางตรงปลายงวด 

ซ้ือวตัถุดิบทางตรงสุทธิ  =  ซ้ือวตัถุดิบทางตรง + ค่าขนส่งเขา้ – ส่งคืนและส่วนลด – ส่วนลดรับ 
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 การค านวณตน้ทุนขา้งตน้จะเห็นว่าตอ้งอาศยัหลกัการบญัชีตน้ทุนในการค านวณตน้ทุนการ
ผลิตของสินคา้ที่ผลิตไวเ้พื่อขาย ซ่ึงจะแตกต่างจากธุรกิจซ้ือขายสินคา้ โดยรายละเอียดเก่ียวกบัตน้ทุน
การผลิตจะถูกแสดงไวใ้นงบตน้ทุนการผลิต ซ่ึงจะอธิบายต่อไปในหัวข้องบตน้ทุนการผลิต ทั้งน้ี
สามารถแสดงการเปรียบเทียบการค านวณตน้ทุนสินคา้ที่ขายระหวา่งธุรกิจซ้ือขายสินคา้และธุรกิจผลิต
สินคา้ ไดด้งัตารางที่ 8.1 

ตารางที่ 8.1 การเปรียบเทียบการค านวณตน้ทุนสินคา้ที่ขายระหว่างธุรกิจซ้ือขายสินคา้และธุรกิจผลิต
สินคา้ 

ธุรกิจซ้ือขายสินค้า ธุรกิจผลิตสินค้า 

สินคา้คงเหลือตน้งวด                                       
บวก ซ้ือสินคา้สุทธิ  
สินคา้ที่มีไวเ้พือ่ขาย  
หกั สินคา้คงเหลือปลายงวด 

ตน้ทุนสินคา้ที่ขาย         
หกั ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร   
ก าไรสุทธิ                                                                                                       

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือตน้งวด                                       
บวก ตน้ทุนการผลิตสินคา้ที่ผลิตเสร็จ  
สินคา้ส าเร็จรูปที่มีไวเ้พือ่ขาย  
หกั สินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด 

ตน้ทุนสินคา้ที่ขาย         
หกั ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร   
ก าไรสุทธิ                                                                                                       

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

 

การบันทกึบัญชีส าหรับธุรกจิผลติสินค้า 

 การบนัทึกบญัชีส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ สามารถบนัทึกได้ 2 วิธีเช่นเดียวกับธุรกิจซ้ือขาย
สินคา้ คือ วิธีการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง และวิธีการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบ
ส้ินงวด 

1. วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง (Perpetual Inventory Method) เป็นวธีิการ
บนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือที่แสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนไหวของสินคา้ต่อเน่ืองตลอดเวลา ตั้งแต่เม่ือเร่ิม
การผลิตจนกระทัง่ผลิตเสร็จ โดยจะบนัทึกการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัสินคา้ไวใ้นบญัชีวตัถุดิบเม่ือมีการ
ซ้ือวตัถุดิบ และมีการเบิกใชว้ตัถุดิบ บนัทึกบญัชีงานระหวา่งท าเม่ือเร่ิมมีการผลิตในกระบวนการผลิต 
บนัทึกบญัชีสินคา้ส าเร็จรูปเม่ือผลิตเสร็จเป็นสินคา้ส าเร็จรูป และบนัทึกบญัชีตน้ทุนขายทุกคร้ังที่มีการ
ขายสินคา้ ซ่ึงการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง จะท าใหเ้ห็นภาพการเปล่ียนแปลงและทราบ
ความเคล่ือนไหวของสินคา้ต่อเน่ืองตลอดเวลา ให้ขอ้มูลที่มีประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการควบคุม
สินคา้คงเหลือ และสะดวกในการจดัท างบการเงิน 
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2. วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด (Periodic Inventory Method) เป็นวิธีที่จะ
บนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือเม่ือมีการตรวจนบัในวนัส้ินงวดบญัชี โดยในระหวา่งงวดด าเนินงานจะไม่มี
การบนัทึกการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในบญัชีสินคา้คงเหลือ ดงันั้นเม่ือมีการซ้ือวตัถุดิบและมีตน้ทุนที่
เก่ียวกบัวตัถุดิบ กิจการจะบนัทึกในบญัชีซ้ือวตัถุดิบ บญัชีค่าขนส่งเขา้ บญัชีส่งคืนและส่วนลด บญัชี
ส่วนลดรับ เม่ือท าการผลิตสินคา้จนกระทัง่เสร็จเป็นสินคา้ส าเร็จรูป จะไม่มีการบนัทึกตน้ทุนการผลิต
ในบญัชีงานระหว่างท า และไม่มีการบนัทึกตน้ทุนที่ผลิตเสร็จในบญัชีสินคา้ส าเร็จรูป เม่ือมีการขายก็
จะบนัทึกเฉพาะการขายสินคา้เท่านั้น จะไม่มีการบนัทึกบญัชีตน้ทุนขาย ดงันั้นการค านวณตน้ทุนขาย 
ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ จะกระท าไดก้็ต่อเม่ือทราบยอดสินคา้คงเหลือที่ไดจ้ากการตรวจนบัในวนัส้ิน
งวด โดยหากกิจการทราบตน้ทุนวตัถุดิบคงเหลือปลายงวด จะค านวณตน้ทุนวตัถุดิบที่ใชไ้ปได ้เม่ือ
ทราบตน้ทุนงานระหว่างท าปลายงวด จะค านวณหาตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จในงวดได ้และเม่ือทราบ
ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด ก็จะค านวณหาตน้ทุนขายไดต้ามล าดบั 

 

วธีิการบันทกึบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ืองส าหรับธุรกจิผลติสินค้า  

 วธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ืองส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้  มีวธีิปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 1. การบันทึกต้นทุนของปัจจัยการผลิต กิจการสามารถบนัทึกตน้ทุนของปัจจยัการผลิตตาม
รายการคา้ที่เกิดขึ้น ดงัน้ี 

1.1 วตัถุดิบ 

1.1.1  เม่ือซ้ือวตัถุดิบ กิจการจะบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

                 เดบิต วตัถุดิบ    xx 

            เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้       xx  
            1.1.2  เม่ือมีการจ่ายค่าขนส่งเขา้ของวตัถุดิบ กิจการจะบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

                  เดบิต วตัถุดิบ    xx 

            เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้       xx  
            1.1.3  เม่ือมีการส่งคืนวตัถุดิบที่ช ารุดใหแ้ก่ผูข้าย กิจการจะบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

          เดบิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้    xx 

                         เครดิต วตัถุดิบ             xx 
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             1.1.4  เม่ือมีการจ่ายช าระหน้ีค่าวตัถุดิบ 

          เดบิต เจา้หน้ีการคา้    xx 

                        เครดิต เงินสด              xx 

                                                            วตัถุดิบ   xx 

    1.2 ค่าแรงงาน เม่ือมีการจ่ายค่าแรงงาน กิจการจะบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

                           เดบิต ค่าแรงงาน                       xx 

                                    เครดิต เงินสด/ค่าแรงงานคา้งจ่าย xx                                                 
                   1.3 ค่าใชจ่้ายการผลิต เม่ือมีค่าใชจ่้ายต่างๆ ที่เก่ียวกบัการผลิตสินคา้ซ่ึงจะเป็นค่าใชจ่้าย
ต่างๆในโรงงานที่ท  าการผลิตสินคา้เกิดขึ้น กิจการจะบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

                  เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต                      xx 

                                                  เครดิต เงินสด/ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย           xx 

 2. การบันทึกต้นทุนการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิต กิจการสามารถบนัทึกตน้ทุนการผลิตเขา้สู่
กระบวนการผลิตตามรายการคา้ที่เกิดขึ้น ดงัน้ี 

                  2.1 วตัถุดิบ เม่ือมีการเบิกใชว้ตัถุดิบทางตรงเขา้สู่กระบวนการผลิต จะบนัทึกตน้ทุนสะสม
ไวใ้นบญัชีงานระหวา่งท า ส่วนวตัถุดิบทางออ้มที่เบิกใช ้จะบนัทึกตน้ทุนสะสมในบญัชี ค่าใชจ่้ายการ
ผลิต ดงัน้ี 

เดบิต งานระหวา่งท า    xx 

                   ค่าใชจ่้ายในการผลิต xx 

                                      เครดิต วตัถุดิบ             xx                    

                  2.2  ค่าแรงงาน เม่ือแรงงานถูกใช้ในกระบวนการผลิต กิจการจะตอ้งน าค่าแรงงานมา
วิเคราะห์ว่าเป็นแรงงานทางตรงหรือแรงงานทางออ้ม หากเป็นค่าแรงงานทางตรงจะบนัทึกในบญัชี
งานระหวา่งท า หากเป็นค่าแรงงานทางออ้มจะบนัทึกในบญัชีค่าใชจ่้ายการผลิต ดงัน้ี 

                       เดบิต งานระหวา่งท า                     xx 

                                                ค่าใชจ่้ายการผลิต                 xx 

                                                  เครดิต ค่าแรงงาน                       xx        

                  2.3  ค่าใชจ่้ายการผลิต กิจการจะบนัทึกโอนเขา้บญัชีงานระหวา่งท า ดงัน้ี 

                             เดบิต งานระหวา่งท า                    xx 

                                                      เครดิต ค่าใชจ่้ายการผลิต                 xx 
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 3. การบันทึกต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ เม่ือกระบวนการผลิตเสร็จส้ินจนเป็นสินคา้ส าเร็จรูป 
กิจการจะบนัทึกตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จออกจากบญัชีงานระหวา่งท าไปบนัทึกในบญัชีสินคา้ส าเร็จรูป 
ดงัน้ี 

                      เดบิต สินคา้ส าเร็จรูป                  xx 

                                                       เครดิต งานระหวา่งท า                     xx 

 4. การบันทึกการจ าหน่ายสินค้า  เม่ือกิจการมีการจ าหน่ายสินคา้ จะบนัทึกการขายดว้ยราคา
ขายสินคา้ และบนัทึกตน้ทุนขายดว้ยราคาทุนของสินคา้ที่ผลิต ดงัน้ี 

           4.1 บนัทึกการขายสินคา้  
                             เดบิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้          xx 

                                                   เครดิต ขายสินคา้                              xx 

          4.2 บนัทึกตน้ทุนสินคา้ที่ขาย  
                            เดบิต บญัชีตน้ทุนขาย                  xx 

                                                      เครดิต สินคา้ส าเร็จรูป                       xx 

 5. การบันทึกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ เป็นการบนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่างๆที่
เกิดขึ้นในส่วนของส านกังาน เช่น ค่าน ้ าค่าไฟของส านักงาน เงินเดือนพนักงานในส่วนของส านกังาน 
เป็นตน้ กิจการจะบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

                   เดบิต ค่าใชจ่้าย    xx                          
                               เครดิต เงินสด/ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย xx 

 6. การบันทึกรายการปิดบัญชี ณ วันส้ินงวด กิจการที่ใชว้ิธีบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 
จะมีบญัชีที่เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนการผลิตสินคา้ ไดแ้ก่ บญัชีวตัถุดิบ และบญัชีงานระหวา่งท า ซ่ึงจะมียอด
คงเหลือยกไปใชใ้นงวดต่อไป จึงไม่มีการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป ส่วนบญัชีค่าแรง และค่าใชจ่้าย
การผลิต จะถูกบนัทึกเครดิตไปในระหวา่งงวด จึงไม่มียอดคงเหลือ ดงันั้นรายการปิดบญัชีจึงมีเฉพาะ
รายได ้และค่าใชจ่้ายของส านกังานเท่านั้น การปิดบญัชีจะบนัทึกเหมือนกิจการซ้ือขายสินคา้ กิจการจะ
บนัทึกรายการปิดบญัชี ดงัน้ี 
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               6.1 การบนัทึกปิดบญัชีรายได ้ 
                             เดบิต ขายสินคา้                              xx 

                                                 เครดิต ก าไรขาดทุน                  xx 

           6.2 การบนัทึกปิดบญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ 

                           เดบิต ก าไรขาดทุน              xx 

                                                 เครดิต ตน้ทุนขาย  xx 

               ค่าใชจ่้ายในการขาย            xx 

                                                                 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      xx 

                  6.3  การบนัทึกปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้บญัชีทนุ บนัทึกบญัชีโดย 

          6.3.1 กรณีกิจการมีก าไร 

                        เดบิต ก าไรขาดทุน  xx 

                                               เครดิต ทุน                       xx 

               6.3.2 กรณีกิจการขาดทุน 

                      เดบิต ทุน                      xx 

                                           เครดิต  ก าไรขาดทุน  xx 

 

วธีิการบันทกึบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวดส าหรับธุรกจิผลติสินค้า  

 วธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวดส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้  มีวธีิปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 1. การบันทึกต้นทุนของปัจจัยการผลิต กิจการสามารถบนัทึกตน้ทุนของปัจจยัการผลิตตาม
รายการคา้ที่เกิดขึ้น ดงัน้ี 

1.1 วตัถุดิบ 

1.1.1  เม่ือซ้ือวตัถุดิบ กิจการจะบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

       เดบิต ซ้ือวตัถุดิบ     xx 

                       เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้            xx 

          1.1.2  เม่ือมีการจ่ายค่าขนส่งเขา้ของวตัถุดิบ กิจการจะบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

         เดบิต ค่าขนส่งเขา้     xx 

                       เครดิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้            xx 
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   1.1.3  เม่ือมีการส่งคืนวตัถุดิบที่ช ารุดใหแ้ก่ผูข้าย กิจการจะบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

          เดบิต เงินสด/เจา้หน้ีการคา้    xx 

                       เครดิต ส่งคืนและส่วนลด            xx 

  1.1.4  เม่ือมีการจ่ายช าระหน้ีค่าวตัถุดิบ 

          เดบิต เจา้หน้ีการคา้    xx 

                       เครดิต เงินสด              xx 

                                                            ส่วนลดรับ   xx 

   1.2 ค่าแรงงาน เม่ือมีการจ่ายค่าแรงงาน กิจการจะบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

                           เดบิต ค่าแรงงานทางตรง                      xx 

         ค่าแรงงานทางออ้ม                     xx 

                                    เครดิต เงินสด/ค่าแรงงานคา้งจ่าย xx                                                 
                   1.3 ค่าใชจ่้ายการผลิต เม่ือมีค่าใชจ่้ายต่างๆ ที่เก่ียวกบัการผลิตสินคา้ซ่ึงจะเป็นค่าใชจ่้าย
ต่างๆในโรงงานที่ท  าการผลิตสินคา้เกิดขึ้น กิจการจะบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

                เดบิต ค่าใชจ่้ายการผลิต                      xx 

                                                   เครดิต เงินสด/ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     xx 

 

 2. การบันทึกต้นทุนการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิต  

  - ไม่มีการบนัทึกบญัชีรายการน้ี 

 3. การบันทึกต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ  
                   - ไม่มีการบนัทึกบญัชีรายการน้ี 

          4. การบันทึกการจ าหน่ายสินค้า กิจการจะบนัทึกการขายสินคา้ดว้ยราคาขายสินคา้ ดงัน้ี 

             เดบิต เงินสด/ลูกหน้ีการคา้ xx 

                                        เครดิต ขายสินคา้                           xx 

         5. การบันทึกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ เป็นการบนัทึกบญัชีค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่างๆที่
เกิดขึ้นในส่วนของส านกังาน กิจการจะบนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

             เดบิต ค่าใชจ่้าย    xx                          
                                       เครดิต เงินสด/ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย xx 
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 6. การบันทึกรายการปิดบัญชี ณ วันส้ินงวด ส าหรับกิจการที่ใชว้ิธีบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบ
ส้ินงวด ในวนัส้ินงวดน้ีกิจการจะตอ้งท าการตรวจนับสินคา้คงเหลือ โดยสินคา้คงเหลือที่ตรวจนับ 
ไดแ้ก่ วตัถุดิบ งานระหวา่งท า และสินคา้ส าเร็จรูป รวมทั้งค  านวณมูลค่าคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด จากนั้น
บนัทึกบญัชีสินคา้ปลายงวดที่ตรวจนบัไดพ้ร้อมบนัทึกปิดบญัชีรายการอ่ืนๆทั้งหมด โดยกิจการจะปิด
บญัชีที่เก่ียวกบัการค านวณตน้ทุนการผลิตเขา้บญัชีตน้ทุนการผลิต แลว้จึงปิดบญัชีตน้ทุนการผลิตเขา้
บญัชีก าไรขาดทุน รวมทั้งปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่างๆเขา้บญัชีก าไรขาดทุน 

          การบนัทึกรายการปิดบญัชี กิจการจะบนัทึกผ่านบญัชีตน้ทุนการผลิต โดยจะปิดบญัชีที่
เก่ียวกบัการค านวณตน้ทุนการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป เขา้บญัชีตน้ทุนการผลิตซ่ึงเป็นบญัชีชัว่คราวเม่ือ
ค  านวณหาตน้ทุนการผลิตสินคา้ได ้บญัชีตน้ทุนการผลิตก็จะถูกปิดบญัชีต่อไปตามล าดบั ดงัน้ี 

               6.1 ปิดบญัชีที่มียอดเดบิตเขา้บญัชีตน้ทุนการผลิต บนัทึกบญัชี ดงัน้ี 

                                    เดบิต ตน้ทุนการผลิต          xx 

                                    เครดิต วตัถุดิบ (ตน้งวด)    xx 

                 งานระหวา่งท า (ตน้งวด)  xx 

                                                         ซ้ือวตัถุดิบ                                     xx 

                                            ค่าขนส่งเขา้                               xx 

                                            ค่าแรงงาน                             xx 

                                            ค่าใชจ่้ายการผลิต  xx                                                     
             6.2 ปิดบญัชีที่มียอดเครดิตเขา้บญัชีตน้ทุนการผลิต และบนัทึกวตัถุดิบปลายงวดและ
งานระหวา่งท าปลายงวดที่ตรวจนบัได ้ดงัน้ี 

                       เดบิต วตัถุดิบ(ปลายงวด)                      xx 

                                        งานระหวา่งท า(ปลายงวด)        xx 

                                       ส่งคืนและส่วนลด         xx 

                                        ส่วนลดรับ          xx 

                                            เครดิต ตน้ทุนการผลิต       xx 

                    จากรายการปิดบญัชีดงักล่าว ยอดคงเหลือของบญัชีตน้ทุนการผลิตก็คือ ตน้ทุนการผลิต
สินคา้ส าเร็จรูป ซ่ึงจะใชใ้นการค านวณหาตน้ทุนสินคา้ที่ขาย ดงันั้นจะบนัทึกปิดบญัชีตน้ทุนการผลิต 
พร้อมกบัปิดบญัชีค่าใชจ่้ายในการขาย เขา้บญัชีก าไรขาดทุนในล าดบัต่อไป 
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             6.3 ปิดบญัชีรายได ้เขา้บญัชีก าไรขาดทุน และบนัทึกบญัชีสินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ (ปลาย
งวด) ที่ตรวจนบัและตีราคา ณ วนัส้ินงวด ดงัน้ี 

                       เดบิต ขายสินคา้   xx 

                                                  สินคา้ส าเร็จรูป(ปลายงวด) xx                             

                เครดิต ก าไรขาดทุน  xx 

                6.4 ปิดบญัชีตน้ทุนการผลิต บญัชีค่าใชจ่้ายต่างๆ และบญัชีสินคา้ส าเร็จรูป(ตน้งวด) เขา้
บญัชีก าไรขาดทุน ดงัน้ี 

   เดบิต ก าไรขาดทุน  xx 

               เครดิต ตน้ทุนการผลิต  xx 

                          สินคา้ส าเร็จรูป(ตน้งวด) xx 

              ค่าใชจ่้ายในการขาย xx 

              ค่าใชจ่้ายในการบริหาร xx 

 6.5 ปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้บญัชีทุน จากการปิดบญัชีในขั้นที่ 6.1.3 และ 6.1.4 จะ
ไดผ้ลต่างในบญัชีก าไรขาดทุน หากดา้นเครดิตมากกวา่ แสดงวา่มีก าไร ผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน จะท าการปิดบญัชีก าไรขาดทนุเขา้บญัชีทุน  ดงัน้ี 

  6.5.1 กรณีกิจการมีก าไร 

                        เดบิต ก าไรขาดทุน  xx 

                                              เครดิต ทุน                       xx 

               6.5.2 กรณีกิจการขาดทุน 

                      เดบิต ทุน                      xx 

                                          เครดิต  ก าไรขาดทุน xx 

 จากวธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ืองและแบบส้ินงวด สามารถเปรียบเทียบการ
บนัทึกบญัชี ดงัตารางที่ 8.2 
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ตารางที่ 8.2 การเปรียบเทียบวิธีการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ืองและแบบส้ินงวดส าหรับ
ธุรกิจผลิตสินคา้ 

 

รายการ วิธีการบันทกึสินค้าคงเหลือ 

แบบต่อเน่ือง 

วิธีการบันทกึสินค้าคงเหลือ 

แบบส้ินงวด 

1. การบนัทึกตน้ทุนของ
ปัจจยัการผลิต 

    1.1 วตัถุดิบ 

           1.1.1 ซ้ือวตัถุดิบ 

 

 

 

วตัถุดิบ             xx 

          เงินสด/เจา้หน้ีการคา้       xx  

 

 

 

ซ้ือวตัถุดิบ           xx 

         เงินสด/เจา้หน้ีการคา้       xx  
           1.1.2 การจ่ายค่า
ขนส่งเขา้ของวตัถุดิบ 

วตัถุดิบ             xx 

         เงินสด/เจา้หน้ีการคา้       xx 

ค่าขนส่งเขา้            xx 

         เงินสด/เจา้หน้ีการคา้       xx 

           1.1.3 การส่งคืน
วตัถุดิบที่ช ารุดให้แก่ผูข้าย 

เงินสด/เจา้หน้ีการคา้    xx 

          วตัถุดิบ                           xx 

เงินสด/เจา้หน้ีการคา้    xx 

          ส่งคืนและส่วนลด          xx 

           1.1.4 การจ่ายช าระ
หน้ีค่าวตัถุดิบ 

เจา้หน้ีการคา้             xx 

           เงินสด                           xx                       
           วตัถุดิบ                         xx 

เจา้หน้ีการคา้             xx 

           เงินสด                          xx                      
           ส่วนลดรับ                   xx 

     1.2 การจ่ายค่าแรงงาน ค่าแรงงาน                     xx 

          เงินสด/ค่าแรงคา้งจ่าย      xx                                               
ค่าแรงงานทางตรง        xx

ค่าแรงงานทางออ้ม       xx 

         เงินสด/ค่าแรงคา้งจ่าย     xx                                               
      1.3 การจ่ายค่าใชจ่้าย
การผลิตต่างๆ 

ค่าใชจ่้ายการผลิต          xx 

          เงินสด/ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  xx 

ค่าใชจ่้ายการผลิต          xx 

        เงินสด/ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  xx 
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รายการ วิธีการบันทกึสินค้าคงเหลือ 

แบบต่อเน่ือง 

วิธีการบันทกึสินค้าคงเหลือ 

แบบส้ินงวด 

2. การบนัทึกตน้ทุนการ
ผลิตเขา้สู่กระบวนการผลิต 

    2.1 การเบิกใชว้ตัถุดิบ
ทางตรง 

 

 

งานระหวา่งท า              xx        
ค่าใชจ่้ายในการผลิต      xx    
         วตัถุดิบ                            xx       

 

 

ไม่มีการบนัทึกบญัชี 

    2.2 เม่ือแรงงานถูกใชใ้น
กระบวนการผลิต 

งานระหวา่งท า              xx                   

ค่าใชจ่้ายการผลิต          xx 

          ค่าแรงงาน                       xx      

ไม่มีการบนัทึกบญัชี 

    2.3 ค่าใชจ่้ายการผลิต งานระหวา่งท า              xx                   

         ค่าใชจ่้ายการผลิต             xx      

ไม่มีการบนัทึกบญัชี 

3. การบนัทึกตน้ทุนสินคา้ที่
ผลิตเสร็จ 

สินคา้ส าเร็จรูป              xx                  

         งานระหวา่งท า                 xx       

ไม่มีการบนัทึกบญัชี 

4. การบนัทึกการจ าหน่าย
สินคา้ 

เงินสด/ลูกหน้ีการคา้    xx 

         ขายสินคา้                         xx 

ตน้ทุนขาย                    xx 

         สินคา้ส าเร็จรูป                 xx 

เงินสด/ลูกหน้ีการคา้    xx 

         ขายสินคา้                       xx 

 

5. การบนัทึกค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงานต่างๆ 

ค่าใชจ่้าย             xx                         
         เงินสด/ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   xx 

ค่าใชจ่้าย             xx                         
       เงินสด/ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   xx 

6. การบนัทึกรายการปิด
บญัชี ณ วนัส้ินงวด 

   6.1 ปิดบญัชีที่มียอดเดบิต
เขา้บญัชีตน้ทุนการผลิต 

 

 

ไม่มีการบนัทึกบญัชี 

 

 

ตน้ทุนการผลิต            xx 

        วตัถุดิบ (ตน้งวด)             xx  

        งานระหวา่งท า (ตน้งวด) xx                                   
        ซ้ือวตัถุดิบ                       xx         
        ค่าขนส่งเขา้                     xx       

        ค่าแรงงาน                       xx         
        ค่าใชจ่้ายการผลิต            xx                                                    

  6.3 ปิดบญัชีรายไดเ้ขา้
บญัชีก าไรขาดทุน 

ขายสินคา้                       xx                  

        ก าไรขาดทนุ                     xx       

ขายสินคา้                    xx                   

      ก าไรขาดทุน                      xx      
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งบต้นทุนการผลติ  

 งบต้นทุนการผลิต (Statement of Cost of goods Manufactured) เป็นรายงานที่แสดงถึงมูลค่า
วตัถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการผลิตสินคา้  ซ่ึงได้ถูกน าไปใช้
ระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี  เพือ่จะท าใหเ้กิดสินคา้ส าเร็จรูป (ธารี หิรัญรัศมี และคณะ, 2558: 256) 

 ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ไม่ตอ้งจดัท างบตน้ทุนการผลิต เน่ืองจากซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปมาไวเ้พื่อขาย 
แต่ส าหรับธุรกิจผลิตที่ท  าการผลิตสินคา้เอง กิจการตอ้งมีการค านวณตน้ทุนการผลิตที่เกิดขึ้น ธุรกิจ
ผลิตสินคา้จึงตอ้งจดัท างบตน้ทุนการผลิต โดยมูลค่าของสินคา้ส าเร็จรูป เกิดจากการรวมปัจจยัการผลิต
เขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ วตัถุดิบทางตรงที่ใชไ้ปในการผลิต ค่าแรงงานทางตรงที่ใชใ้นการผลิต ค่าใชจ่้ายการ
ผลิต และมูลค่างานระหว่างท าตน้งวด ทั้งน้ีตอ้งหักออกดว้ยงานระหวา่งท าปลายงวด เน่ืองจากยงัผลิต
ไม่เสร็จ และต้นทุนของสินคา้ส าเร็จรูปที่ได้จากงบตน้ทุนการผลิต จะถูกน าไปแสดงในงบก าไร
ขาดทุนของกิจการในส่วนของตน้ทุนขายต่อไป รูปแบบของงบตน้ทุนการผลิต แสดงไดด้งัน้ี 

 

รายการ วิธีการบันทกึสินค้าคงเหลือ 

แบบต่อเน่ือง 

วิธีการบันทกึสินค้าคงเหลือ 

แบบส้ินงวด 

  6.4 บนัทึกบญัชีสินคา้
คงเหลือ(ปลายงวด)  

ไม่มีการบนัทึกบญัชี วตัถุดิบ (ปลายงวด)             xx  

งานระหวา่งท า (ปลายงวด) xx 

สินคา้ส าเร็จรูป(ปลายงวด)  xx 

      ก าไรขาดทุน                      xx 

  6.5 ปิดบญัชีค่าใชจ่้ายเขา้
บญัชีก าไรขาดทุน 

ก าไรขาดทุน                   xx 

          ตน้ทุนขาย            xx          
          ค่าใชจ่้ายในการขาย         xx                      
          ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   xx 

ก าไรขาดทุน                   xx 

        ตน้ทุนการผลิต                xx         
        ค่าใชจ่้ายในการขาย         xx                      
        ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    xx 

   6.6 บนัทึกบญัชีสินคา้
ส าเร็จรูป(ตน้งวด) 

 ก าไรขาดทุน                   xx 

       สินคา้ส าเร็จรูป(ตน้งวด)   xx         
   6.7 ปิดบญัชีก าไร
ขาดทุนเขา้บญัชีทุน 

   6.7.1 กรณีกิจการมีก าไร 

 

 

ก าไรขาดทุน                   xx 

           ทุน                              xx         

 

 

ก าไรขาดทุน                   xx 

           ทุน                             xx         
    6.7.2 กรณีกิจการ
ขาดทุน 

ทุน                                 xx 

          ก าไรขาดทุน                   xx         
ทุน                                 xx 

           ก าไรขาดทุน        xx          
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ช่ือกิจการ 

งบต้นทุนการผลิต 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม 25x1 

หน่วย : บาท 

วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป :  

 วตัถุดิบทางตรงตน้งวด      xxx 

 บวก ซ้ือสุทธิ :      

                   ซ้ือวตัถุดิบ      xxx    

  บวก ค่าขนส่งเขา้     xxx 

        xxx 

 หัก ส่งคืนและส่วนลด    xxx 

                         ส่วนลดรับ    xxx xxx xxx 

 วตัถุดิบทางตรงมีไวใ้ช ้      xxx  

  หัก วตัถุดิบทางตรงปลายงวด     xxx  xxx 

ค่าเเรงงานทางตรง         xxx 

ค่าใชจ่้ายการผลิต : 

 วตัถุดิบทางออ้มใชไ้ป      xxx 

 ค่าแรงงานทางออ้ม      xxx 

 ค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืนๆ      xxx  xxx 

รวมตน้ทุนการผลิต         xxx 

บวก งานระหวา่งท าตน้งวด        xxx 

ตน้ทุนการผลิตคิดเขา้งานทั้งหมด        xxx 

หัก งานระหวา่งท าปลายงวด        xxx 

ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ         xxx 

 จากงบตน้ทุนการผลิต จะสามารถค านวณตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อหน่วย ไดด้งัสมการ
ต่อไปน้ี 

  ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อหน่วย  = 
ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ
จ านวนหน่วยที่ผลิตเสร็จ
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งบการเงนิส าหรับธุรกจิผลติสินค้า 

 งบการเงินส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ที่จะอธิบายในหัวขอ้น้ี คือ งบก าไรขาดทุน และงบแสดง
ฐานะการเงิน ซ่ึงความแตกต่างของงบการเงินส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้กบัธุรกิจซ้ือขายสินคา้ นอกจาก
ธุรกิจผลิตสินคา้ตอ้งจดัท างบตน้ทุนการผลิตแลว้ งบก าไรขาดทุนส าหรับธุรกิจผลิตสินคา้ ในส่วนของ
ตน้ทุนขาย กิจการตอ้งน าตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จจากงบตน้ทุนการผลิต มาแสดงในงบก าไรขาดทุน 
ส่วนงบแสดงฐานะการเงิน การแสดงรายการสินคา้คงเหลือของธุรกิจผลิตสินคา้จะประกอบด้วย 
วตัถุดิบ งานระหว่างท า และสินคา้ส าเร็จรูป การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะ
การเงิน ส าหรับธุรกิจผลิตแสดงไดด้งัน้ี  
 

ช่ือกิจการ 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

               หน่วย : บาท 

ขายสินคา้         xxx 

หัก  ตน้ทุนขาย 

       สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด           xxx 

       บวก ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ (จากงบตน้ทุนการผลิต)  xxx         

       ตน้ทุนสินคา้ที่มีไวเ้พือ่ขาย     xxx  

       หัก สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด        xxx  xxx  

ก าไรขั้นตน้         xxx  

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร      xxx  

ก าไรสุทธิ         xxx 
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ช่ือกิจการ 

งบแสดงฐานการเงนิ (บางส่วน) 
ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 

                               หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน                 
   เงินสด         xxx 

  ลูกหน้ีการคา้         xxx 

  สินคา้คงเหลือ                  

        วตัถุดิบ                                                         xxx 

        งานระหวา่งท า         xxx    

        สินคา้ส าเร็จรูป                                                xxx  xxx 

  

ตัวอย่างที่ 8.1 นายกา้วหนา้ เปิดกิจการช่ือ “กา้วหนา้การผลิต” ประกอบธุรกิจผลิตสินคา้ มียอดคงเหลือ
ของบญัชีแยกประเภท ณ วนัที่ 1 มกราคม 25x4 ดงัน้ี 

                            หน่วย : บาท 

เงินสด  38,000  ที่ดิน 200,000 

เงินฝากธนาคาร 102,000  อาคารส านกังาน 150,000 

ลูกหน้ีการคา้ 80,000  ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคารส านกังาน 42,000 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      400  อาคารโรงงาน 300,000 

วตัถุดิบ :   ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคารโรงงาน 108,000 

    - วตัถุดิบทางตรง 40,000  เคร่ืองจกัร  85,000 

    - วตัถุดิบทางออ้ม 2,000  ค่าเส่ือมราคาสะสม – เคร่ืองจกัร 22,000 

งานระหวา่งท า 22,000  เจา้หน้ีการคา้  66,500 

สินคา้ส าเร็จรูป 53,000  ทุน – นายกา้วหนา้ 833,100 
 

ในระหวา่งปี 25x4 มีรายการคา้เกิดขึ้น ดงัน้ี 

1. ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินเช่ือ จ  านวน 60,000 บาท โดยมีวตัถุดิบทางตรง 52,000 บาท วตัถุดิบ
ทางออ้ม 8,000 บาท 

2. ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินสด จ านวน  30,000 บาท เป็นวตัถุดิบทางตรงทั้งหมด 

3. จ่ายค่าขนส่งเขา้จากการซ้ือวตัถุดิบ จ านวน 2,000 บาท 
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4. ส่งคืนวตัถุดิบทางตรงที่ซ้ือเป็นเงินเช่ือ จ านวน 8,000 บาท 

5. จ่ายช าระหน้ีค่าวตัถุดิบโดยจ่ายค่าวตัถุดิบทางตรง จ านวน 50,000 บาท (ยงัไม่ได้หัก
ส่วนลด) โดยไดรั้บส่วนลดเงินสด 2% จากยอด 50,000 บาท และจ่ายค่าวตัถุดิบทางออ้ม 
จ านวน 5,000 บาท 

6. เบิกวตัถุดิบทางตรง มูลค่า 98,000 บาท และวตัถุดิบทางออ้ม 5,000 บาท เขา้กระบวนการ
ผลิต 

7. จ่ายค่าแรงงานทางตรงดว้ยเช็ค จ  านวน 45,000 บาท 

จ่ายค่าแรงงานทางออ้มเป็นเงินสด จ านวน 8,000 บาท 

8. โอนค่าแรงงานทางตรง และค่าแรงงานทางออ้ม เขา้สู่กระบวนการผลิต 

9. จ่ายค่าสาธารณูปโภค จ านวน 3,000 บาท (เป็นส่วนของโรงงาน 80% ส านกังาน 20%) 

10. บนัทึกค่าเส่ือมราคาของอาคารส านักงานและโรงงานในอตัรา 5% ต่อปี เคร่ืองจกัรใน
อตัรา 10% ต่อปี 

11. โอนค่าใชจ่้ายในการผลิตทั้งหมดเขา้งาน 

12. งานระหว่างท าตน้งวดและงานระหวา่งท าในปีน้ีที่น าเขา้สู่กระบวนการผลิต ท าการผลิต
เสร็จเป็นสินคา้ส าเร็จรูป จ านวน 8,000 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ 24 บาท 

13. กิจการขายสินค้าจ านวน 7,200 หน่วย ราคาขายหน่วยละ 45 บาท โดยขายเป็นเงินสด 
100,000 บาท และขายเป็นเงินเช่ือ 224,000 บาท 

14. รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีจ านวน 224,000 บาท ใหส่้วนลดเงินสด 4,000 บาท 

15. จ่ายค่าขนส่งออกจ านวน 3,000 บาท 

16. จ่ายเงินเดือนพนกังานในส่วนส านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

ทั้งน้ีกิจการไดท้  าการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x4 มียอดคงเหลือ 
ดงัน้ี 

วตัถุดิบ  

        - วตัถุดิบทางตรง               17,000  บาท 

        - วตัถุดิบทางออ้ม                     5,000  บาท     

 งานระหวา่งท า   11,900   บาท 

 สินคา้ส าเร็จรูป   72,200   บาท 
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กรณีที่ 1 กิจการบนัทึกบญัชีดว้ยระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง สามารถบนัทึกบญัชี
ในสมุดรายวนัทัว่ไป ไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                         หนา้ 1 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท  สต 

25x4        

ม.ค.-ธ.ค. 1 วตัถุดิบ 104 60,000 -   

 ¤         เจา้หน้ีการคา้ 201   60,000 - 
 ¤ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินเช่ือ      

 2 วตัถุดิบ 104 30,000 -   

 ¤         เงินสด 101   30,000 - 
 ¤ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินสด      

  3 วตัถุดิบ 104 2,000 -   

           เงินสด 101   2,000 - 
 ¤จ่ายค่าขนส่งในการซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินสด      

 4 เจา้หน้ีการคา้ 201 8,000 -   

 ¤         วตัถุดิบ 104   8,000 - 
 ¤ส่งคืนวตัถุดิบที่ซ้ือเป็นเงินเช่ือ      

 5 เจา้หน้ีการคา้ 201 55,000 -   

           เงินสด 102   54,000 - 
           วตัถุดิบ 104   1,000 - 
 ¤จ่ายช าระหน้ีค่าวตัถุดิบ      

 6 งานระหวา่งท า 105 98,000 -   

 ¤ค่าใชจ่้ายการผลิต 503 5,000 -   

 ¤          วตัถุดิบ 104   103,000 - 
 ¤เบิกวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิต      

 7 ค่าแรงงาน 502 53,000 -   

           เงินฝากธนาคาร 102   45,000 - 
           เงินสด 101   8,000 - 

  จ่ายค่าแรงงานทางตรงและทางออ้ม      
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                                                               สมดุรายวันทั่วไป                          หนา้ 2 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท  สต 

25x4        

ม.ค.-ธ.ค. 8 งานระหวา่งท า 105 45,000 -   

  ค่าใชจ่้ายการผลิต 503 8,000 -   

 ¤          ค่าแรงงาน 502   53,000 - 
 ¤โอนค่าแรงงานเขา้สู่กระบวนการผลิต      

 9 ค่าใชจ่้ายการผลิต 503 2,400 -   

 ¤ค่าสาธารณูปโภค 504 600 -   

 ¤         เงินสด 101   3,000 - 
 ¤จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นเงินสด      

  10 ค่าเส่ือมราคา – อาคารส านกังาน 505 7,500 -   

  ค่าใชจ่้ายการผลิต 503 23,500 -   

            ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคารส านกังาน 112.1   7,500 - 
            ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคารโรงงาน 113.1   15,000 - 

            ค่าเส่ือมราคาสะสม – เคร่ืองจกัร 114.1   8,500 - 

 ¤บนัทึกค่าเส่ือมราคาประจ างวด      

 11 งานระหวา่งท า 105 38,900 -   

 ¤          ค่าใชจ่้ายการผลิต 503   38,900 - 
 ¤โอนค่าใชจ่้ายในการผลิตทั้งหมดเขา้งาน      

 12 สินคา้ส าเร็จรูป 106 192,000 -   

           งานระหวา่งท า 105   192,000 - 
 ¤โอนงานระหวา่งท าเขา้สินคา้ส าเร็จรูป      

 13 เงินสด 101 100,000 -   

 ¤ลูกหน้ีการคา้ 103 224,000 -   

 ¤          ขายสินคา้ (7,200 x 45) 401   324,000 - 
 ¤ขายสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ      

 ¤ตน้ทุนขาย (7,200 x 24) 501 172,800 -   

 ¤          สินคา้ส าเร็จรูป 106   172,800 - 

 ¤บนัทึกตน้ทุนขายสินคา้      
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สมุดรายวันทั่วไป                            หนา้ 3 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท  สต 

25x4        

ม.ค.-ธ.ค. 14 เงินสด 101 220,000 -   

  ส่วนลดจ่าย 402 4,000 -   

 ¤          ลูกหน้ีการคา้ 103   224,000 - 
 ¤รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้      

 15 ค่าขนส่งออก 506 3,000 -   

 ¤         เงินสด 101   3,000 - 
 ¤จ่ายค่าขนส่งออกเป็นเงินสด      

 16 เงินเดือนพนกังาน 507 10,000 -   

           เงินสด 101   10,000 - 
  จ่ายเงินเดือนพนกังานส่วนส านกังานเป็นเงินสด      

 

 การผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป (บางส่วน) แสดงไดด้งัน้ี 

                                                                             วัตถุดิบ                         เลขที่ 104 

 

 

 

 

 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท   สต บาท   สต 

25x4      25x4      

ม.ค-ธ.ค  ยอดยกมา  42,000 - ม.ค-ธ.ค 4 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 8,000 - 
 1 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 60,000 -  5 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 1,000 - 
 2 เงินสด รว.1 30,000 -  6 งานระหวา่งท า รว.1 98,000 - 
 3 เงินสด รว.1 2,000 -   ค่าใชจ่้ายการผลิต รว.1 5,000 - 
            

            22,000 
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                                                                             งานระหว่างท า                            เลขที่ 105 

 

                                                                             สินค้าส าเร็จรูป                            เลขที่ 106 

 

                                                                             ค่าแรงงาน                                         เลขที่ 502 

 

                                                                      ค่าใช้จ่ายในการผลิต                         เลขที่ 503 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x4      25x4      

ม.ค-ธ.ค  ยอดยกมา  22,000 - ม.ค-ธ.ค 12 สินคา้ส าเร็จรูป รว.2 192,000 - 
 6 วตัถุดิบ รว.1 98,000 -      - 
 8 ค่าแรงงาน รว.2 45,000 -      - 
 11 ค่าใชจ่้ายการผลิต รว.2 38,900 -       

            

            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x4      25x4      

ม.ค-ธ.ค  ยอดยกมา  53,000 - ม.ค-ธ.ค 13 ตน้ทุนขาย รว.2 172,800 - 
 12 งานระหวา่งท า รว.2 192,000 -       

            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x4      25x4      

ม.ค-ธ.ค 7 เงินฝากธนาคาร รว.1 45,000 - ม.ค-ธ.ค 8 งานระหวา่งท า รว.2 45,000 - 
  เงินสด รว.1 8,000 -   ค่าใชจ่้ายในการผลิต รว.2 8,000 - 
            

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท  สต บาท  สต 

25x4      25x4      

ม.ค-ธ.ค 6 วตัถุดิบ รว.1 5,000 - ม.ค-ธ.ค 11 งานระหวา่งท า รว.2 38,900 - 
 8 ค่าแรงงาน รว.2 8,000 -       

 9 เงินสด รว.2 2,400 -       

 10 ค่าเส่ือมสะสม-โรงงาน รว.2 15,000 -       

  ค่าเส่ือมสะสม-เคร่ืองจกัร รว.2 8,500 -       

            

            

11,900 

72,200 

0 

0 
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กรณีที่ 2 กิจการบนัทึกบญัชีดว้ยระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด สามารถบนัทึกบญัชี
ในสมุดรายวนัทัว่ไป ไดด้งัน้ี 

สมุดรายวันทั่วไป                      หนา้ 1 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท สต 

25x4        

ม.ค.-ธ.ค. 1 ซ้ือวตัถุดิบ 501 60,000 -   

 ¤         เจา้หน้ีการคา้ 201   60,000 - 
 ¤ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินเช่ือ      

 2 ซ้ือวตัถุดิบ 501 30,000 -   

 ¤         เงินสด 101   30,000 - 
 ¤ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินสด      

  3 ค่าขนส่งเขา้ 502 2,000 -   

           เงินสด 101   2,000 - 
 ¤จ่ายค่าขนส่งในการซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินสด      

 4 เจา้หน้ีการคา้ 201 8,000 -   

 ¤         ส่งคืนและส่วนลด 501.1   8,000 - 
 ¤ส่งคืนวตัถุดิบที่ซ้ือเป็นเงินเช่ือ      

 5 เจา้หน้ีการคา้ 201 55,000 -   

           เงินสด 102   54,000 - 
           ส่วนลดรับ 501.2   1,000 - 
 ¤จ่ายช าระหน้ีค่าวตัถุดิบ      

 6 ไม่บนัทึกรายการ      

 7 ค่าแรงงานทางตรง 503 45,000 -   

  ค่าแรงงานทางออ้ม 504 8,000 -   

           เงินฝากธนาคาร 102   45,000 - 
           เงินสด 101   8,000 - 

  จ่ายค่าแรงงานทางตรงและทางออ้ม      

 8 ไม่บนัทึกรายการ      
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                                                           สมุดรายวันทั่วไป                         หนา้ 2 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท  สต 

25x4        

   ม.ค.-ธ.ค 9 ค่าใชจ่้ายการผลิต 505 2,400 -   

 ¤ค่าสาธารณูปโภค 506 600 -   

 ¤         เงินสด 101   3,000 - 
 ¤จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นเงินสด      

  10 ค่าเส่ือมราคา – อาคารส านกังาน 507 7,500 -   

  ค่าใชจ่้ายการผลิต 505 23,500 -   

            ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคารส านกังาน 112.1   7,500 - 
            ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคารโรงงาน 113.1   15,000 - 

            ค่าเส่ือมราคาสะสม – เคร่ืองจกัร 114.1   8,500 - 

 ¤บนัทึกค่าเส่ือมราคาประจ างวด      

 11 ไม่บนัทึกรายการ      

 12 ไม่บนัทึกรายการ      

 13 เงินสด 101 100,000 -   

 ¤ลูกหน้ีการคา้ 103 224,000 -   

 ¤          ขาย (7,200 x 45) 401   324,000 - 
 ¤ขายสินคา้เป็นเงินสดและเงินเช่ือ      

 14 เงินสด 101 220,000 -   

  ส่วนลดจ่าย 402 4,000 -   

 ¤          ลูกหน้ีการคา้ 103   224,000 - 
 ¤รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้      

 15 ค่าขนส่งออก 508 3,000 -   

 ¤         เงินสด 101   3,000 - 
 ¤จ่ายค่าขนส่งออกเป็นเงินสด      

 16 เงินเดือนพนกังาน 509 10,000 -   

           เงินสด 101   10,000 - 
  จ่ายเงินเดือนพนกังานส่วนส านกังานเป็นเงินสด      
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 การผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป (บางส่วน) แสดงไดด้งัน้ี 

                                                                             ซ้ือวัตถุดิบ              เลขที่ 501 

 

                                                                           ส่งคืนและส่วนลด                      เลขที่ 501.1 

 

                                                                             ส่วนลดรับ                       เลขที่ 501.2 

 

                                                                            ค่าขนส่งเข้า                          เลขที่ 502 

  

  

ว.ด.ป.  
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท   สต บาท   สต 

25x4            

ม.ค-ธ.ค 1 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 60,000 -       

 2 เงินสด รว.1 30,000 -       

            

            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท   สต บาท   สต 

      25x4      

      ม.ค-ธ.ค 4 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 8,000 - 
            

            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท   สต บาท   สต 

      25x4      

      ม.ค-ธ.ค 5 เจา้หน้ีการคา้ รว.1 1,000 - 
            

            

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เดบิต ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

หน้า 

บัญชี 

เครดิต 

บาท   สต บาท   สต 

25x4            

ม.ค-ธ.ค 3 เงินสด รว.1 2,000 -       

            

            

90,000 

90,000 

8,000 

1,000 



-308- 

 

งบตน้ทุนการผลิตของกิจการ สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

ก้าวหน้าการผลิต 

งบต้นทุนการผลิต 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม 25x4 

                                                                                                                                            หน่วย : บาท 

วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป :  

 วตัถุดิบทางตรงตน้งวด            40,000 

 บวก ซ้ือวตัถุดิบทางตรงสุทธิ :      

                   ซ้ือวตัถุดิบทางตรง     82,000    

  บวก ค่าขนส่งเขา้       2,000 

        84,000 

 หัก ส่งคืนและส่วนลด    8,000 

                         ส่วนลดรับ    1,000    9,000      75,000 

 วตัถุดิบทางตรงมีไวใ้ช ้         115,000 

 หัก วตัถุดิบทางตรงปลายงวด          17,000 98,000 

ค่าแรงงานทางตรง         45,000 

ค่าใชจ่้ายการผลิต : 

 วตัถุดิบทางออ้มใชไ้ป           5,000  

 ค่าแรงงานทางออ้ม           8,000 

           ค่าสาธารณูปโภค            2,400 

           ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคารโรงงาน       15,000 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม – เคร่ืองจกัร          8,500  38,900

รวมตน้ทุนการผลิต                    181,900 

บวก งานระหวา่งท าตน้งวด        22,000 

ตน้ทุนการผลิตคิดเขา้งานทั้งหมด                   203,900 

หัก งานระหวา่งท าปลายงวด        11,900 

ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ                    192,000 
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 งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ แสดงไดด้งัน้ี 

ก้าวหน้าการผลิต 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม 25x4 

                หน่วย : บาท 

ขายสินคา้            324,000 

หัก ส่วนลดจ่าย                4,000 

ขายสุทธิ            320,000 

หัก  ตน้ทุนขาย 

       สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด           53,000 

       บวก ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ (จากงบตน้ทุนการผลิต)            192,000         

       ตน้ทุนสินคา้ที่มีไวเ้พือ่ขาย               245,000  

       หัก สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด                    72,200                 172,80  

ก าไรขั้นตน้           147,200 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 

       ค่าขนส่งออก                    3,000 

       ค่าสาธารณูปโภค                                                                         600 

       ค่าเส่ือมราคา – อาคารส านกังาน                                                    7,500                          

       เงินเดือนพนกังาน                                                                         10,000                  21,100 

ก าไรสุทธิ           126,100
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ก้าวหน้าการผลิต 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่  31  ธันวาคม 25x4 

                                                                                                                                  หน่วย : บาท 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

   เงินสด                    248,000 

 เงินฝากธนาคาร                     57,000 

 ลูกหน้ีการคา้       80,000 

 หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ                                                                              400              79,600 

 สินคา้คงเหลือ 

  วตัถุดิบ        22,000 

  งานระหวา่งท า       11,900 

  สินคา้ส าเร็จรูป       72,200           106,100 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน                                                                                                            490,700 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 ที่ดิน                  200,000 

 อาคารส านกังาน       150,000 

 หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคารส านกังาน      49,500          100,500 

 อาคารโรงงาน       300,000 

 หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคารโรงงาน    123,000          177,000 

 เคร่ืองจกัร          85,000 

 หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม – เคร่ืองจกัร       30,500            54,500 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน                             532,000 

รวมสินทรัพย์                  1,022,700 
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ก้าวหน้าการผลิต 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที่  31  ธันวาคม 25x4 

                                                                                                                                 หน่วย : บาท 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

หนี้สินหมุนเวียน 

 เจา้หน้ีการคา้                    63,500 

ส่วนของเจ้าของ 

 ทุน – นายกา้วหนา้                               833,100 

         บวก ก าไรสุทธิ                               126,100       

รวมส่วนของเจา้ของ                               959,200 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                       1,022,700 
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  การบนัทึกรายการปิดบญัชี ณ วนัส้ินงวดของกิจการในสมุดรายวนัทัว่ไป สามารถบนัทึกได ้
ดงัน้ี 

กรณีที่ 1 บนัทึกบญัชีดว้ยระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง สามารถบนัทึกบญัชีในสมุด
รายวนัทัว่ไป ไดด้งัน้ี 

                                                           สมุดรายวันทั่วไป                         หนา้ 3 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท  สต 

25x4        

ธ.ค. 31 ขายสินคา้ 401 324,000 -   

 ¤         ก าไรขาดทุน 302   320,000 - 
 ¤         ส่วนลดจ่าย 402   4,000 - 
 ¤ปิดบญัชีขายและส่วนลดจ่ายเขา้ก าไรขาดทุน      

   ก าไรขาดทุน 

         ตน้ทุนขาย 

         ค่าขนส่งออก 

302 

501 

506 

193,900 -  

172,800 

3,000 

 

- 
- 

           ค่าสาธารณูปโภค 504   600 - 
           ค่าเส่ือมราคา – อาคารส านกังาน 505   7,500 - 
           เงินเดือนพนกังาน 507   10,000 - 
  ปิดบญัชีตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายเขา้ก าไร

ขาดทุน 

     

  ก าไรขาดทุน 302 126,100 -   

 ¤        ทุน – นายกา้วหนา้ 301   126,100 - 

  ปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้บญัชีทุน      
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กรณทีี่ 2 บนัทึกบญัชีดว้ยระบบบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด สามารถบนัทึกบญัชีในสมุด
รายวนัทัว่ไป ไดด้งัน้ี 

                                                           สมุดรายวันทั่วไป                      หนา้ 3 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท  สต 

25x4        

ธ.ค. 31 ตน้ทุนการผลิต 510 234,900 -   

 ¤         วตัถุดิบ (ตน้งวด) 104   42,000 - 
 ¤         งานระหวา่งท า (ตน้งวด) 105   22,000 - 
 ¤         ซ้ือวตัถุดิบ 501   90,000 - 
 ¤          ค่าขนส่งเขา้ 502   2,000 - 
 ¤          ค่าแรงงานทางตรง 503   45,000 - 
 ¤          ค่าแรงงานทางออ้ม 504   8,000 - 
 ¤         ค่าใชจ่้ายการผลิต 505   25,900 - 
 ¤ปิดบญัชีที่มียอดเดบิตเขา้ตน้ทุนการผลิต      

   วตัถุดิบ (ปลายงวด) 104 22,000 -   

  งานระหวา่งท า (ปลายงวด) 105 11,900 -   

  ส่งคืนและส่วนลด 501.1 8,000 -   

  ส่วนลดรับ 501.2 1,000 -   

            ตน้ทุนการผลิต 510   42,900 - 
  ปิดบญัชีที่มียอดเครดิตเขา้ตน้ทุนการผลิต      

  ขายสินคา้ 401 324,000 -   

 ¤สินคา้ส าเร็จรูป (ปลายงวด) 106 72,200 -   

 ¤         ก าไรขาดทุน 302   392,200 - 
 ¤         ส่วนลดจ่าย 402   4,000 - 
  ปิดบญัชีขายและสินคา้ส าเร็จรูป(ปลายงวด)เขา้

ก าไรขาดทุน 
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                                                              สมุดรายวันทัว่ไป                            หนา้ 4 

ว.ด.ป. 
 

รายการ 

 

เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต บาท  สต 

25x4        

ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุน 302 266,100 -   

 ¤         ตน้ทุนการผลิต 510   192,000 - 
 ¤         สินคา้ส าเร็จรูป (ตน้งวด) 101   53,000 - 
 ¤         ค่าขนส่งออก 508   3,000 - 
 ¤         ค่าสาธารณูปโภค 506   600 - 
 ¤         ค่าเส่ือมราคา – อาคารส านกังาน 507   7,500 - 
 ¤         เงินเดือนพนกังาน 509   10,000 - 
 ¤ปิดบญัชีตน้ทุนการผลิต สินคา้ส าเร็จรูป (ตน้

งวด) และค่าใชจ่้ายเขา้ก าไรขาดทุน 

     

 ¤ก าไรขาดทุน 302 126,100 -   

 ¤        ทุน – นายกา้วหนา้ 301   126,100 - 

 ¤ปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้บญัชีทุน      

 

บทสรุป 

ธุรกิจผลิตสินคา้เป็นกิจการที่ท  าการผลิตสินคา้ส าเร็จรูปขึ้นมาเพือ่จ  าหน่าย โดยเร่ิมจากการซ้ือ
วตัถุดิบ น าเขา้สู่กระบวนการผลิต จนผลิตเสร็จเป็นสินคา้ส าเร็จรูป สินคา้คงเหลือของธุรกิจผลิตจึง
ประกอบดว้ย วตัถุดิบ งานระหวา่งท า และสินคา้ส าเร็จรูป ในส่วนของตน้ทุนการผลิตประกอบดว้ย ค่า
วตัถุดิบทางตรงและทางออ้ม ค่าแรงงานทางตรงและทางออ้ม และค่าใชจ่้ายการผลิต 

การบนัทึกบญัชีของธุรกิจผลิต จะมีการบนัทึกรายการเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ตั้งแต่เม่ือเร่ิม
จดัหาปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต การซ้ือวตัถุดิบ การจา้งแรงงาน การน าวตัถุดิบมาผลิต จนกระทัง่
ผลิตเสร็จเป็นสินคา้ส าเร็จรูป การเก็บรักษา ตลอดจนการจ าหน่ายหรือขายสินคา้ออกไป รวมถึงการ
บนัทึกรายการคา้เก่ียวกบัการด าเนินงานต่างๆ วธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือสามารถบนัทึกได ้2 วธีิ 
เช่นเดียวกบักิจการซ้ือขายสินคา้ คือ วิธีการบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ืองและวิธีการบญัชีสินคา้
คงเหลือแบบแบบส้ินงวด งบการเงินที่ธุรกิจผลิตสินคา้ตอ้งจดัท า ไดแ้ก่ งบตน้ทุนการผลิต งบก าไร
ขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

ข้อ 1. จงอธิบายลกัษณะของธุรกิจผลิตสินคา้ 

ข้อ 2. สินคา้คงเหลือในธุรกิจผลิตสินคา้ ประกอบดว้ยอะไรบา้ง พร้อมทั้งอธิบาย 

ข้อ 3. ตน้ทุนการผลิต ประกอบดว้ยอะไรบา้ง พร้อมทั้งอธิบาย 

ข้อ 4. จงอธิบายวงจรของตน้ทุนการผลิต 

ข้อ 5. จงอธิบายการค านวณในแต่ละขอ้ ต่อไปน้ี 

5.1 ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ 

5.2 ตน้ทุนการผลิต 

5.3 วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป 

5.4 ซ้ือวตัถุดิบสุทธิ 

ข้อ 6. จงอธิบายความแตกต่างการค านวณตน้ทุนขายระหวา่งธุรกิจซ้ือขายสินคา้และธุรกิจผลิตสินคา้ 

ข้อ 7. ต่อไปน้ีคือขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัตน้ทนุการผลิต ในปี 25x9 ของ บริษทั ราบร่ืนอุตสาหกรรม 
จ ากดั 

               หน่วย : บาท 

วตัถุดิบทางตรงตน้งวด 150,000 ค่าแรงงานทางตรง 120,000 

ซ้ือวตัถุดิบทางตรง 240,000 ค่าใชจ่้ายการผลิต 64,000 

ค่าขนส่งเขา้ 5,000 วตัถุดิบทางตรงปลายงวด 98,000 

ส่งคืนและส่วนลด 7,000 งานระหวา่งท าตน้งวด 72,300 

ส่วนลดรับ 5,800 งานระหวา่งท าปลายงวด 55,800 

             ในปี 25x9 กิจการมีสินคา้ที่ผลิตเสร็จ จ  านวน 5,000 หน่วย 

          ค าส่ัง  จากขอ้มูลขา้งตน้ จงค านวณหา 

7.2 ตน้ทุนการผลิตในปี 25x9 

7.2 ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จในปี 25x9 

7.3 ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อหน่วย 
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ข้อ 8. กิจการ “เฮงเฮงอุตสาหกรรม” ประกอบธุรกิจผลิตสินคา้ มียอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภท ณ 
วนัที่ 1 มกราคม 25x2 ดงัน้ี 

                            หน่วย : บาท 

เงินสด  75,000  ที่ดิน 300,000 

เงินฝากธนาคาร 300,000  อาคารส านกังาน 220,000 

ลูกหน้ีการคา้ 60,000  ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคาร
ส านกังาน 

50,000 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      500  อาคารโรงงาน 200,000 

วตัถุดิบ :   ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคารโรงงาน 48,000 

    - วตัถุดิบทางตรง 37,000  เคร่ืองจกัร  80,000 

    - วตัถุดิบทางออ้ม 3,500  ค่าเส่ือมราคาสะสม – เคร่ืองจกัร 22,000 

งานระหวา่งท า 32,000  เจา้หน้ีการคา้  24,500 

สินคา้ส าเร็จรูป 41,000  ทุน – นายเฮง   1,003,500 
 

ในระหวา่งปี 25x2 มีรายการคา้เกิดขึ้น ดงัน้ี 

1. ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินเช่ือ จ านวน 70,000 บาท โดยมีวตัถุดิบทางตรง 65,000 บาท ที่เหลือเป็น
วตัถุดิบทางออ้ม 

2. ซ้ือวตัถุดิบเป็นเงินสด จ านวน  40,000 บาท เป็นวตัถุดิบทางตรงทั้งหมด 

3. จ่ายค่าขนส่งเขา้จากการซ้ือวตัถุดิบ จ านวน 2,000 บาท 

4. ส่งคืนวตัถุดิบทางตรงที่ซ้ือเป็นเงินเช่ือ จ านวน 7,000 บาท 

5. จ่ายช าระหน้ีค่าวตัถุดิบโดยจ่ายค่าวตัถุดิบทางตรง 70,000 บาท (ยงัไม่ไดห้ักส่วนลด) โดย
ไดรั้บส่วนลดเงินสด 2% จากยอด 70,000 บาท และจ่ายค่าวตัถุดิบทางออ้ม จ านวน 5,000 บาท 

6. เบิกวตัถุดิบทางตรง 86,000 บาท และวตัถุดิบทางออ้ม 6,000 บาท เขา้กระบวนการผลิต 

7. จ่ายค่าแรงงานทางตรงดว้ยเช็ค จ  านวน 55,000 บาท และจ่ายค่าแรงงานทางออ้มเป็นเงินสด 
จ านวน 9,000 บาท 

8. โอนค่าแรงงานทางตรง และค่าแรงงานทางออ้ม เขา้สู่กระบวนการผลิต 

9. จ่ายค่าสาธารณูปโภค จ านวน 5,000 บาท (เป็นส่วนของโรงงาน 80% ส านกังาน 20%) 

10. บนัทึกค่าเส่ือมราคาของอาคารส านกังานและโรงงานในอตัรา 5% ต่อปี เคร่ืองจกัรในอตัรา 
10% ต่อปี 

11. โอนค่าใชจ่้ายในการผลิตทั้งหมดเขา้งาน 
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12. งานระหว่างท าตน้งวดและงานระหว่างท าในปีน้ีที่น าเขา้สู่กระบวนการผลิต ท าการผลิต
เสร็จเป็นสินคา้ส าเร็จรูป จ านวน 10,000 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ 20 บาท 

13. กิจการขายสินคา้จ านวน 8,500 หน่วย ราคาขายหน่วยละ 42 บาท โดยขายเป็นเงินสด 
120,000 บาท ที่เหลือขายเป็นเงินเช่ือ  

14. รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีจ านวน ,000 บาท ใหส่้วนลดเงินสด 3,500 บาท 

15. จ่ายค่าขนส่งออกจ านวน 2,500 บาท 

16. จ่ายเงินเดือนพนกังานในส่วนส านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

ทั้งน้ีกิจการไดท้  าการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x4 มียอดคงเหลือ 
ดงัน้ี 

วตัถุดิบ  

        - วตัถุดิบทางตรง               16,000  บาท 

        - วตัถุดิบทางออ้ม                     2,500  บาท     

 งานระหวา่งท า    27,600  บาท 

 สินคา้ส าเร็จรูป    71,000  บาท 

ค าส่ัง     1.  บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป (วธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้แบบต่อเน่ือง) 
2. บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป (วธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้แบบส้ินงวด) 
3. จดัท างบตน้ทุนการผลิต ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x2 

4. จดัท างบก าไรขาดทุน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x2 

5. จดัท างบแสดงฐานนะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x2 

ข้อ 9. บริษทั มุ่งมัน่ จ  ากดั ประกอบธุรกิจผลิตโซฟาเพื่อจ  าหน่าย กิจการใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีสินคา้
คงเหลือแบบต่อเน่ือง  ขอ้มูลในเดือนกรกฎาคม 25x5 มีดงัน้ี 

สินคา้คงเหลือ  ณ  วนัที่ 1 กรกฎาคม 25x5 ประกอบดว้ย 

  สินคา้ส าเร็จรูป    84,000  บาท                                                                   
  งานระหวา่งท า                                           58,000  บาท 

  วตัถุดิบ         

   -  วตัถุดิบทางตรง   67,200  บาท 

   -  วตัถุดิบทางออ้ม  12,000  บาท         
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รายการคา้ที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 25x5 มีดงัน้ี 

1. ซ้ือวตัถุดิบทางตรงเป็นเงินเช่ือ จากร้านพรศรี 62,000 บาท เงื่อนไข 2/10,n/30 

2. จ่ายค่าขนส่งในการซ้ือวตัถุดิบทางตรง 1,500 บาท 

 3. จ่ายค่าแรงงานที่เกิดขึ้นในเดือนน้ี จ  านวน 74,600 เป็นค่าแรงทางตรง 67,000 บาท ที่เหลือ
เป็นค่าแรงทางออ้ม 

 4. จ่ายช าระหน้ีใหร้้านพรศรีทั้งจ  านวน ไดรั้บส่วนลดตามเง่ือนไข 2% 

            5. เบิกวตัถุดิบทางตรง มูลค่า 80,000 บาท และวตัถุดิบทางอ้อม 7,000 บาท เขา้กระบวนการ
ผลิต 

            6. โอนค่าแรงงานทางตรง และค่าแรงงานทางออ้ม เขา้สู่กระบวนการผลิต 

7. ค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืนๆ มีดงัน้ี 

          ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน             14,000 บาท 

                        ค่าเส่ือมราคา-อาคารโรงงาน     20,000 บาท 

ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองจกัร          12,500 บาท 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน            3,500 บาท 

            8. โอนค่าใชจ่้ายในการผลิตทั้งหมดเขา้งาน 

            9. กิจการขายสินคา้เป็นเงินสด จ านวน 244,000 บาท ตน้ทุนสินคา้ที่ขาย 158,000 บาท 

          10. กิจการขายสินคา้เป็นเช่ือ จ  านวน 62,000 บาท ตน้ทุนสินคา้ที่ขาย 37,000 บาท 

           11. รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ 50,000 บาท 

ค าส่ัง     1. บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

  2. จดัท างบตน้ทุนการผลิตส าหรับเดือน ส้ินสุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 25x5 

ข้อ 10. บริษทั เมตตา จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตเส้ือผา้เพื่อจ  าหน่าย กิจการใชว้ธีิการบนัทึกบญัชีสินคา้
คงเหลือแบบส้ินงวด  ขอ้มูลในเดือนตุลาคม 25x9 มีดงัน้ี 

สินคา้คงเหลือ  ณ  วนัที่ 1 ตุลาคม 25x9 ประกอบดว้ย 

  สินคา้ส าเร็จรูป    120,000  บาท                                                                   
  งานระหวา่งท า                                           241,000  บาท 

  วตัถุดิบ         

   -  วตัถุดิบทางตรง   98,700  บาท 

   -  วตัถุดิบทางออ้ม  18,000  บาท                                                    
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รายการคา้ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 25x9 มีดงัน้ี 

1. ซ้ือวตัถุดิบทางตรงเป็นเงินเช่ือ จากร้านทว ี140,000 บาท เงื่อนไข 2/10,n/30 

2. จ่ายค่าขนส่งในการซ้ือวตัถุดิบทางตรง 2,500 บาท 

 3. จ่ายค่าแรงงานที่เกิดขึ้นในเดือนน้ี จ  านวน 125,600 เป็นค่าแรงทางตรง 96,000 บาท ที่เหลือ
เป็นค่าแรงทางออ้ม 

 4. จ่ายช าระหน้ีใหร้้านทวทีั้งจ  านวน ไดรั้บส่วนลดตามเง่ือนไข 2% 

5. ค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืนๆ มีดงัน้ี 

          ค่าสาธารณูปโภคโรงงาน             25,000 บาท 

                        ค่าเส่ือมราคา-อาคารโรงงาน     30,000 บาท 

ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองจกัร          24,500 บาท 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน          15,500 บาท 

            6. โอนค่าใชจ่้ายในการผลิตทั้งหมดเขา้งาน 

            7. กิจการขายสินคา้เป็นเงินสด จ านวน 560,000 บาท 

            8. กิจการขายสินคา้เป็นเช่ือ จ  านวน 122,000 บาท  
            9. รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ 100,000 บาท 

          10. กิจการไดท้  าการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 25x2 มียอดคงเหลือ ดงัน้ี 

วตัถุดิบ  

        - วตัถุดิบทางตรง               85,000  บาท 

        - วตัถุดิบทางออ้ม                     9,500  บาท     

 งานระหวา่งท า               185,600  บาท 

 สินคา้ส าเร็จรูป    85,000  บาท 

ค าส่ัง     1. บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

  2. จดัท างบตน้ทุนการผลิตส าหรับเดือน ส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 25x5 
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ข้อ 11. บริษทั สมบูรณ์ จ  ากดั ประกอบกิจการผลิตสินคา้ มีขอ้มูลในปี 25x8 ดงัน้ี  
                  หน่วย : บาท 

   วตัถุดิบทางตรงตน้งวด                                  40,000 

วตัถุดิบทางตรงปลายงวด                              25,000  

วตัถุดิบทางออ้มใชไ้ป                                  28,000 

   งานระหวา่งท าตน้งวด                                32,000  

งานระหวา่งปลายงวด                                64,500  

   ซ้ือวตัถุดิบทางตรง                                             187,000  

   ค่าขนส่งเขา้                                                                    3,800  

   ส่งคืนวตัถุดิบ                                          4,000  

ส่วนลดรับ                                              3,500  

   ค่าแรงงานทางตรง                                80,000  

   ค่าแรงงานทางออ้ม                                17,000  

   ค่าใชเ้บด็เตล็ดโรงงาน                               8,900 

 ค่าเส่ือมราคา- อาคารโรงงาน                   24,000 

ค่าเส่ือมราคา -เคร่ืองจกัร                        16,000 

เงินเดือนพนกังานขาย                           60,000 

ค่าใชจ่้ายในการขาย                             25,000 

 ค าส่ัง จดัท างบตน้ทุนการผลิต ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x8 
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ข้อ 12. บริษทั สวา่ง จ  ากดั ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไมเ้พือ่จ  าหน่าย มีขอ้มูลในเดือนพฤษภาคม 
25x1 ดงัต่อไปน้ี  
                  หน่วย : บาท 

   ค่าแรงงานทางตรง                                           170,000  

   ค่าแรงงานทางออ้ม                                45,000  

วตัถุดิบทางตรงตน้งวด                                             114,000 

วตัถุดิบทางตรงปลายงวด                                         135,000  

วตัถุดิบทางออ้มใชไ้ป                                  37,000 

เงินเดือนพนกังานขาย                           84,000 

   งานระหวา่งท าตน้งวด                                           298,000  

งานระหวา่งปลายงวด                                           314,500  

   ซ้ือวตัถุดิบทางตรง                                             348,000  

   ค่าขนส่งเขา้                                                                    5,000  

   ส่งคืนวตัถุดิบ                                                    16,000  

ส่วนลดรับ                                              8,000  

   ค่าใชเ้บด็เตล็ดโรงงาน                             28,000 

  ค่าเส่ือมราคา – อาคารส านกังาน    35,000   

ค่าเส่ือมราคา - อาคารโรงงาน                   25,000 

ค่าเส่ือมราคา - เคร่ืองจกัร                        21,000 

ค่าใชจ่้ายในการขาย                             65,000 

ขาย                 674,200   

ส่วนลดจ่าย      23,400 

 ค าส่ัง   1. จดัท างบตน้ทุนการผลิต ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x8 

  2. จดัท างบก าไรขาดทุน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x8 
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