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คูมือติวเตอร 

รหัสวิชา  2201-1002 วิชาบัญชีเบ้ืองตน 1 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมายและจุดประสงคของการบญัชี ประโยชนของขอมลูการบัญชี ขอสมมติฐาน

ตามแมบทการบญัชี ความหมายของสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของเจาของ สมการบัญชีและงบดุล 

การวิเคราะหรายการคา การจดบันทกึรายการคาตามหลักการบัญชีคูของธุรกิจบรกิารเจาของคนเดียว

ในสมุดรายวันทั่วไป และผานรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทําการ 6 ชอง การปด

บัญชี งบการเงิน และสรปุวงจรบญัชี 

มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ วิธีการ และข้ันตอนการจัดทําบัญชีสําหรบักจิการเจาของคนเดียวประเภท 

ธุรกิจบริการ  

2. บันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ชอง และผานรายการไปบัญชีแยก 

ประเภททีเ่กี่ยวของ 

3. ทํากระดาษทําการ 6 ชอง และรายงานทางการเงิน 

4. ปดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี 

สมรรถนะรายวิชา 

1. นําหลักการ วิธีการไปจัดทําบญัชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบรกิารตาม

ข้ันตอน 

2. บันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ชอง และผานรายการไปบัญชีแยกประเภทที่

เกี่ยวของ 

3. จัดทํากระดาษทําการ 6 ชอง และรายงานทางการเงิน 

4. ปดบัญชีเมื่อวันสิ้นงวด 

 

ประเด็นออกขอสอบ 

ขอ ประเด็นออกขอสอบ คะแนนเต็ม ระดับพฤติกรรม 

1-15 1. ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการบัญชี สมการบัญชี และการ

วิเคราะหรายการคา 

   1.1 ความหมายและประโยชนของขอมลูทางการบัญชี 

   1.2 หนวยงานทีเ่กี่ยวของกบัวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณ

วิชาชีพบัญชี   

   1.3  พระราชบัญญัติการบญัชี  พ.ศ. 2543 
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ขอ ประเด็นออกขอสอบ คะแนนเต็ม ระดับพฤติกรรม 

   1.4  แมบทการบญัชี 

   1.5 ความหมายของสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของเจาของ 

   1.6 สมการบัญชี 

   1.7 การวิเคราะหรายการคา 

    1.8  การจัดหมวดหมูและการใหเลขที่บัญชี 
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ความรู ความจํา 

ความรู ความจํา 

การวิเคราะห 

การวิเคราะห 

การนําไปใช 

2-30 2. การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป  บัญชีแยกประเภท  

งบทดลอง และสมุดเงินสด 2 ชอง 

    2.1  ความหมายและความสําคัญของสมุดรายวันทั่วไป 

     2.2    ประเภทและรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไป 

     2.3    บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

     2.4    ความหมายและความสําคัญของบัญชีแยกประเภท 

     2.5    ประเภทและรูปแบบของบัญชีแยกประเภท 

     2.6    การผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท 

      2.7   การจัดทํางบทดลอง 

      2.8   ความหมายของสมุดเงินสด 2 ชอง 

      2.9   การบันทึกรายการคาในสมุดเงินสด 2 ชอง 
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ความรู ความจํา 
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31-40 

 

3.  กระดาษทําการและงบการเงิน 

     3.1  ความหมายของกระดาษทําการ 

     3.2  รูปแบบของกระดาษทําการ 

     3.3  การจัดทํากระดาษทําการ  6 ชอง 

     3.4  ประโยชนของกระดาษทําการ 

     3.5  งบการเงิน 
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ความรู ความจํา 

การวิเคราะห 

41-53 4.  การปดบัญชี 

     4.1  ความหมายของการปดบัญชี 

     4.2  การปดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

     4.3  การปดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

     4.4  การจัดทํางบทดลองหลงัปดบญัชี 

     4.5  วงจรบัญชี 
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สาระสําคัญ 

1. ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการบัญชี สมการบัญชี และการวิเคราะหรายการคา 

 1.1 ความหมายและประโยชนของขอมูลทางการบัญชี 

       1.1.1 ความหมายของการบัญชี (Accounting) 

                การบัญชี คือ ศิลปะของการเก็บรวมรวม บันทึก จําแนก และทําสรุปขอมูลอัน

เกี่ยวกับเหตุการณทางเศรษฐกจิในรปูตัวเงิน ผลงานข้ันสุดทายของการบัญชี คือ การใหขอมลูทาง

การเงิน ซึ่งจะเปนประโยชนแกบุคคลหลายฝาย และผูทีส่นใจในกิจกรรมของกิจการ 

              สมาคมผูสอบบญัชีรับอนุญาตของประเทศอเมริกา (American Institue of 

Certified Public Accountants หรือ AICPA) ใหคํานิยามไวดังน้ี “การบญัชี คือ การจดบันทึก การ

จําแนก การสรปุผล และการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยใชหนวยวัดเปนเงินตรา รวมถึงการแปล

ความหมายของรายงานเกี่ยวกับการเงินดังกลาว เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง” 

       1.1.2 ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี 

 การบญัชีที่ทําข้ึนเพือ่ใหไดรายงานทางการเงินน้ันถือเปนแหลงขอมลูหลักที่ผูใชรายงานทาง 

การเงินใชหาขอมลูที่ตนตองการทราบ กลุมผูใชรายงานทางการเงินประกอบดวย 

           1.1.2.1 ผูลงทุนและผูบริหาร ผูลงทุนที่เปนผูถือหุนตองการใชขอมลูทีจ่ะชวยประเมิน

ความสามารถของกิจการในการจายเงินปนผล     ผูเปนเจาของทุนตองการทราบถึงความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทัง้พจิารณาตัดสินใจ ซื้อ-ขาย หรือถือเงินลงทุน ตอผูบรหิารใชเปน

เครื่องมือในการตัดสินใจ การวางแผน การติดตามผล และการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 

รวมทั้งการแกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานของกิจการ 

           1.1.2.2 สถาบันการเงินผูใหสินเชื่อแกธุรกิจหรือผูจําหนายสินคาหรือบริการแก

ธุรกิจ กอนพิจารณาใหสินเช่ือแกธุรกจิการคา จะทําการประเมินความมั่นคงทางการเงินของธุรกจิและ

สภาพความเสี่ยงที่มอียู กรณีใหสินเช่ือแลวจะชวยในการพจิารณาวาเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยทีเ่กิดข้ึน

จะไดรับเมื่อครบกําหนดหรือไม 

            1.1.2.3 หนวยราชการของรัฐบาล  ตองการขอมลูเพื่อจุดประสงคในการจัดเก็บภาษี   

การออกกฎและระเบียบที่เกี่ยวของในเรื่องการเสียภาษี การควบคุมจัดใหมรีายงานการเงินใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน และขอมูลทางการเงินของธุรกิจน้ันรัฐบาลสามารถนํามาวิเคราะหแนวโนมความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศ 

           1.1.2.4 พนักงานขององคการธุรกิจ ตองการขอมลูเกี่ยวกบัความมั่นคงและ

ความสามารถในการทํากําไรของกจิการที่ตนทํางานอยู นอกจากน้ียังตองการขอมูลที่จะชวยให

สามารถประเมินความสามารถของกิจการในการจายคาตอบแทน บําเหน็จบํานาญ หรือโอกาสในการ

จางงาน 
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1.2 หนวยงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

          1.2.1 สภาวิชาชีพบัญชี (Federation of Accounting Profession หรือ FAP)  เปน

สถาบันตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีฐานะเปนนิติบุคคล อํานาจหนาที่ของสภา

วิชาชีพบัญชีมีดังน้ี 

                1.2.1.1 กําหนดมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี และมาตรฐานอื่นที่

เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 

                1.2.1.2 กําหนดจรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

                1.2.1.3 รับข้ึนทะเบียนการประกอบวิชาชีพบัญชี ออกใบอนุญาต พักใชหรอืเพกิ

ถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

                1.2.1.4 รับรองวุฒิการศึกษาของผูสมัครเปนสมาชิก รับรองความรูความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพบัญชี และรบัรองหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูชํานาญการและการศึกษาตอเน่ือง

ในดานตางๆ ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

               1.2.1.5 ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของสมาชิกและผูข้ึนทะเบียนให

เปนไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

              1.2.1.6 ใหคําปรึกษาและเสนอแนะตอรฐับาลเกีย่วกับนโยบาย และปญหาของ

วิชาชีพบัญชี 

   1.2.2 วิชาชีพบัญชี  หมายถึง  วิชาชีพในดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี  ดานการบัญชี

บรหิาร  ดานการ  วางระบบบญัชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 

และบริการเกี่ยวกบัการบัญชีดานอื่นตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

   1.2.3 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

               สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีในเรื่องดังตอไปน้ี 

     1.2.3.1 ความโปรงใส ความเปนอสิระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสจุริต 

     1.2.3.2 ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน 

     1.2.3.3 ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ 

     1.2.3.4 ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน หรอืบุคคลหรือนิติบุคคลทีผู่ประกอบ 

วิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาที่ให 

     1.3 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

          1.3.1 ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี 

 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี  หมายถึง   ผูมหีนาที่จัดใหมีการทําบญัชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี   

พ.ศ. 2543 ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 

            1.3.1.1 หุนสวนผูจัดการ มีหนาที่จัดใหมกีารทําบญัชีประเภทธุรกจิ “หางหุนสวนจด

ทะเบียน” 
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             1.3.1.2 กรรมการบริษัท มีหนาที่จัดใหมีการทําบญัชีประเภทธุรกจิ “บริษัทจํากัด

และบริษัทมหาชน จํากัด” 

             1.3.1.3 ผูรับผิดชอบการดําเนินการในประเทศไทย มีหนาที่จัดใหมีการทําบัญชี

ประเภทธุรกจิ “นิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกจิในประเทศไทย” 

              1.3.1.4 ผูอํานวยการหรือผูจัดการ มีหนาที่จัดใหมีการทําบญัชีประเภทธุรกิจ 

“กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร” 

             1.3.1.5 เจาของหรือผูจัดการ มีหนาทีจ่ัดใหมกีารทําบญัชีประเภทธุรกิจ   “บุคคล

ธรรมดา  หางหุนสวนสามัญมิไดจดทะเบียนตามที่รัฐมนตรปีระกาศ” 

 1.3.2 หนาท่ีของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี 

      1) จัดใหมีผูทําบญัชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบญัชีตามที่อธิบดีประกาศ

กําหนด    

      2) ควบคุมดูแลผูทําบัญชีใหจัดทําบญัชีตรงตอความเปนจริงและถูกตอง 

      3) จัดใหมีผูทําบญัชีภายใน 1 ป นับแตวันที่พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีผลใช

บังคับ 

      4) จัดใหมีการทําบัญชีสําหรบัการประกอบธุรกจิของตน โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ 

และวิธีการตามทีบ่ัญญัติไวในพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 

      5) ใหเริ่มทําบญัชีดังน้ี 

           ในกรณีที่เปนหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ใหเริม่ทําบญัชี

นับต้ังแตวันที่ไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 

           ในกรณีที่เปนนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศทีป่ระกอบธุรกิจในประเทศ

ไทย  ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันทีเ่ริม่ตนประกอบธุรกจิในประเทศไทย 

           กรณีที่เปนกจิการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ใหเริ่มทําบัญชีนับแตวันที่เริ่มตน

ประกอบกจิการ 

      6) ดําเนินการใหมีการสงมอบเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบญัชีใหแกผูทําบญัชีให

ถูกตองครบถวนเพื่อบญัชีที่จัดทําข้ึนสามารถแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินหรอืการ

เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินทีเ่ปนอยูตามความเปนจรงิ และตามมาตรฐานการบญัชี 

      7) ดําเนินการใหมีการปดบญัชีและจัดทํางบการเงินโดยปดบัญชีครัง้แรกภายใน 12 เดือน 

นับแตวันเริ่มทําบัญชี และปดบญัชีทุกรอบ 12 เดือนนับแตวันปดบัญชีครัง้กอน สวนการจัดทํางบ

การเงินใหดําเนินการจัดทํางบการเงินตามรายการยอตามทีอ่ธิบดีประกาศและย่ืนงบการเงินตอ

สํานักงานกลางบัญชี หรือสํานักงานบญัชีประจําทองที่ภายในเวลากําหนดดังน้ี 

    - หางหุนสวนจดทะเบียน                                                   

    - นิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ       ย่ืนงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแตวันปดบัญชี 

    - กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร 



 6

 - บริษัทจํากัด                          ย่ืนงบการเงินภายใน 1 เดือน นับแตวันที ่

 - บริษัทมหาชนจํากัด                 งบการเงินน้ัน ไดรบัอนุมัติในที่ประชุมใหญ 

      และงบการเงินตองไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 

      8) ดําเนินการเก็บรักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว   ณ  สถานที่ทําการหรือ

สถานที่ใชเปนที่ทําการผลิตหรือเก็บสินคาเปนประจํา หรือสถานที่ที่ใชเปนทีท่ํางานเปนประจํา ไมนอย

กวา  5 ป  นับแตวันปดบัญชี  หากบัญชีหรือเอกสารสูญหาย เสียหาย ตองแจงตอสารวัตรใหญบัญชี 

หรือสารวัตรบัญชีภายใน 15 วันนับแตวันที่ทราบ 

        1.3.3 ผูทําบัญชี (Book keeper)  

 ผูทําบญัชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ ผูรับผิดชอบในการทําบัญชีในฐานะ

ลูกจางของ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือไมเปนลูกจางก็ตาม ไดแกบุคคลตอไปน้ี 

      1.3.3.1 พนักงานของผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชี อาจมีตําแหนงเปนผูอํานวยการฝายบัญชี  

สมุหบัญชี  หัวหนาแผนกบญัชี หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกช่ืออยางอื่นทีม่ีหนาทีร่ับผิดชอบ

เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว 

      1.3.3.2 สํานักงานบริการรับทําบัญชี  ไมวาจะจัดต้ังในรูปคณะบุคคลหรือไมก็ตาม  หรือ

จัดต้ังในรปูนิติบุคคล 

      1.3.3.3 ผูรับจางทําบัญชีอิสระ 

 ผูทําบญัชีดังกลาวตองมีคุณวุฒิการศึกษาดังน้ี 

      - ปริญญาตรทีางการบญัชีหรือเทียบเทาทําบญัชีไดทุกธุรกิจ 

      - ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (การบญัชี) หรอือนุปรญิญา (บญัชี) ทําบัญชีใหกับบริษัท

จํากัดและหางหุนสวนจดทะเบียนทีม่ีทุนไมเกิน 5 ลานบาท รายไดรวมไมเกิน 30 ลานบาท และ

สินทรพัยรวมไมเกิน 30 ลานบาท 

 1.3.4 หนาท่ีของผูทําบัญชี 

      1) จัดทําบัญชีเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะ

การเงินของ “ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี”  ที่เปนอยูตามความเปนจริงและตามมาตรฐานการบญัชีโดยมี

เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีใหถูกตองครบถวน 

      2) ลงรายการบัญชีเปนภาษาไทย  หากลงรายการเปนภาษาตางประเทศใหมีภาษาไทย

กํากับ  หรือลงรายการเปนรหัสบัญชีใหมีคูมือคําแปลรหัสบญัชีเปนภาษาไทย 

      3) เขียนดวยหมึก ดีดพิมพ หรือตีพิมพ 

    1.4 แมบทการบัญชี 

   แมบทการบัญชี  ( Accounting Framework ) เปนเกณฑที่ใชในการจัดทําและนําเสนอ   

งบการเงิน ใชเปนกรอบในการแกปญหาทางการบัญชีในขณะที่ยังไมมมีาตรฐานการบญัชีสําหรบั   

เรื่องน้ันๆ  ซึ่งมีวัตถุประสงคตอบุคคลตางๆ ดังน้ี 
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    1) คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี ใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการบญัชีที่จะ

ออกมาใหม และปรับปรงุมาตรฐานการบัญชีที่ใชอยูปจจุบัน และใชเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยน

หลักเกณฑ ลดจํานวนทางเลือกของวิธีการบันทึกบัญชีทีเ่คยอนุญาตใหใชมีความสอดคลองกับการ

นําเสนองบการเงิน 

    2) ผูจัดทํางบการเงิน ใชเปนแนวทางปฏิบัติสําหรบัมาตรฐานการบญัชีปจจุบัน และเรื่องที่

ยังไมมีมาตรฐานการบัญชีกําหนด 

    3) ผูสอบบัญชี ใชเปนแนวทางในการแสดงความเห็นตองบการเงินวาไดจัดทําข้ึนตาม

มาตรฐานการบัญชีหรือไม 

    4) ผูใชงบการเงิน สามารถเขาใจความหมายของขอมูลในงบการเงนิที่จัดทําข้ึนตาม

มาตรฐานการบัญชีภายใตกรอบของแมบทการบัญชี 

        ความสัมพันธของแมบทการบญัชีกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับงบการเงิน 1 

                                          บุคคลที่เกี่ยวของ             เรื่องที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ความหมายของสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของเจาของ 

 สินทรพัย (Asset) หมายถึง สิ่งทีม่ีตัวตนและไมมีตัวตนทีม่ีมลูคาเปนตัวเงินโดยมบีุคคลหรือ

กิจการเปนเจาของ  

 หน้ีสิน (Liabilities)  หมายถึง ภาระผูกพันที่บุคคลภายนอกพึงมีตอกจิการอันเกิดจากการซือ้

สินทรพัยหรือการใชบรกิารและยังไมไดชําระเงินใหหรือชําระใหบางสวน 

 สวนของเจาของ (Owner’s Equity)  หมายถึง  กรรมสิทธ์ิที่บุคคลหรือกิจการมีในสินทรัพย ซึ่ง

คํานวณไดดังน้ี  สวนของเจาของ = สินทรัพย - หน้ีสิน 

1.6 สมการบัญชี 

 สมการบญัชี คือ สมการที่แสดงความสัมพันธระหวางสินทรพัย หน้ีสิน และสวนของเจาของ 

เขียนไดดังน้ี 

คณะกรรมการ 
มาตรฐานการบญัชี 

ผูส้อบบญัชี 

ผูใ้ชง้บการเงิน เขา้ใจความหมายของงบการเงิน 

แสดงความเห็นต่องบการเงิน 

ใชม้าตรฐานการบญัชี 

กาํหนดมาตรฐานการบญัชี 

ผูจ้ดัทาํงบการเงิน 

ผูส้นใจทวัไป ทราบแนวทางการกาํหนดมาตรฐานการบญัชี 

แม่บทการบญัชี      มีผลต่อ 
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สินทรพัย                   =  หน้ีสิน+สวนของเจาของ 

หรือ      สินทรัพย   – หน้ีสิน   =  สวนของเจาของ 

หรือ     สินทรัพย                     =  หน้ีสิน+สวนของเจาของ+รายได-คาใชจาย 

1.7 การวิเคราะหรายการคา (Transaction Analysis) 

 การวิเคราะหรายการคาเปนการพิจารณาวารายการคาทีเ่กิดข้ึนสง ผลกระทบตอสินทรัพย 

หน้ีสินและสวนของเจาของอยางไร (เพิม่ข้ึน ลดลง หรอืไมเปลี่ยนแปลง) แตไมวาจะเกิดรายการคาข้ึน

อยางไร ผลกระทบก็ไมทําใหสมการบัญชีเสียสมดุลไป คือ สนิทรัพยรวมตองเทากบัหน้ีสินและสวน

ของเจาของรวมกันอยูเสมอ 

1.8 การจัดหมวดหมูและการใหเลขท่ีบัญชี 

เพื่อความสะดวกในการบันทึกขอมลูและจัดทํางบการเงิน จะจัดเรียงบัญชีแยกประเภทเปน

หมวดหมู และกําหนดเลขที่บัญชี ซึง่เรียกวา “ผังบัญชี” 

ผังบัญชี (Chart of Account) คือ ช่ือบัญชีและเลขที่บัญชีทั้งหมดของกิจการที่กําหนด

ข้ึนมากอนที่ จะมีการบันทึกบัญชี โดยตองกําหนดช่ือบญัชีทีต่องใชบันทึกบัญชีใหครบถวนและช่ือ

บัญชีที่อาจเกิดข้ึนภายหลังดวย เมื่อกําหนดช่ือบญัชีแลว   จะมีการกําหนดเลขทีบ่ัญชีแตละบัญชีไว

หากช่ือบญัชีไมครบถวนสามารถเพิม่เติมในเวลาตอมาได การใหเลขทีบ่ัญชีจงึตองกําหนดเพื่อให

สามารถเพิ่มเติมไดในภายหลงั  เลขทีบ่ัญชีโดยทั่วๆ ไป จะกาํหนดโดยมีเกณฑดังน้ี 

    สินทรัพย ใหหมวดหมูบญัชีเปน 1 ดังน้ันเลขทีบ่ัญชีของสินทรัพยทกุบญัชีจะนําหนาดวย

เลข 1 

     หน้ีสิน ใหหมวดหมูบญัชีเปน 2 ดังน้ันเลขที่บญัชีของหน้ีสนิทุกบัญชีจะนําหนาดวยเลข 2 

    สวนของเจาของ ใหหมวดหมูบญัชีเปน 3 ดังน้ันเลขทีบ่ัญชีของสวนของเจาของทกุบัญชี

จะนําหนาดวยเลข 3 

    รายได ใหหมวดหมูบัญชีเปน 4 ดังน้ันเลขทีบ่ัญชีของรายไดทุกบัญชีจะนําหนาดวยเลข 4 

    คาใชจาย ใหหมวดหมูบัญชีเปน 5 ดังน้ันเลขทีบ่ัญชีของคาใชจายทุกบญัชีจะนําหนาดวย

เลข 5 

 

2. การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป  บัญชีแยกประเภท  งบทดลอง และสมุดเงินสด 2 ชอง 

   2.1 ความหมายของสมุดรายวันท่ัวไป 

 สมุดรายวันทั่วไป เปนสมุดบันทึกรายการข้ันตนที่ใชบันทึกรายการคา ทุกรายการ  รวมทั้งรายการ

ปรับปรุง การเปดบัญชี การปดบัญชี และการกลับรายการ  การบันทึกจะบันทึกเรียงตามลําดับวันที่ที่เกิด

รายการคาตามหลักบัญชีคู ซึ่งตองบันทึกรายการดานเดบิตและดานเครดิต ดวยจํานวนเงินเทากัน  

 

 



 9

 2.2 รูปแบบของสมุดรายวันท่ัวไป 

                                                           สมุดรายวันท่ัวไป                               หนา 

วัน  เดือน 

ป 
รายการ 

เลขท่ี 

บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

 

    (1) 

  

                                 (2) 

 

  

   (3) 

 

        (4) 

  

      (5) 

 

 

 ชองตางๆ : 

 (1) ชองวัน เดือน ป  เปนชองที่ใชลงวัน เดือน ป ที่เกิดรายการคาข้ึน การบันทึกรายการ

จะเรียงตามลําดับกอนหลัง 

 (2) ชองรายการ เปนชองที่ใชลงช่ือบญัชีที่จะเดบิตและเครดิต โดยเริ่มจากเดบิต

ดวยเครดิต พรอมทั้งการอธิบายรายการคาทีเ่กิดข้ึน 

 (3) ชองเลขที่บญัชี เปนชองที่ใชอางอิงการผานรายการ (Posting) จากสมุดรายวัน

ทั่วไปไปบัญชีแยกประเภท โดยนําเลขที่บญัชีจากบญัชีแยก

ประเภทมาบันทึก เลขที่ในบญัชีแยกประเภทเปนเลขทีท่ี่กําหนดไว

ในผังบญัชี 

 (4) ชองเดบิต  เปนชองที่ใชบันทึกจํานวนเงินที่เดบิต 

 (5) ชองเครดิต เปนชองที่ใชบันทึกจํานวนเงินที่เครดิต 

 

 2.3 การบันทึกรายการคาในสมุดรายวันท่ัวไป  หลังจากวิเคราะหรายการคาแลววากระทบ

บัญชีใดและตองเดบิต-เครดิตบญัชีใดบาง จากน้ันจะนํามาบนัทึกในสมุดรายวันทั่วไป ดังน้ี 

      1) เขียนคําวาสมุดรายวันทั่วไปอยูกึง่กลางฟอรมดานบน เขียนหนาไวมุมบนขวา โดยเริ่ม

จากหนา 1 เขียน “หนา 1” 

      2) ในชอง วัน เดือน ป ใหเขียน ป พ.ศ. ไวดานบน ถัดลงมาดานซายเขียนเดือน และ

ดานขวาเขียนวันที่ที่เกิดรายการคาข้ึน การบันทึกรายการคารายการตอไปไมตองเขียน พ.ศ. และ

เดือนอีกใหลงเฉพาะวันที่ เวนแตเปนรายการคาเดือนตอไปและเฉพาะข้ึนหนาใหม กรณีที่มรีายการคา

หลายๆ รายการเกิดข้ึนวันเดียวกัน ใหเขียนวันทีเ่ฉพาะรายการแรก 

      3) ชองรายการ ใหเขียนช่ือบัญชีทีเ่ดบิตและเครดิต โดยเริ่มจากช่ือบญัชีที่เดบิตกอน โดย

เขียนชิดเสนทางซาย พรอมดวยจํานวนเงินที่เดบิตในชองจํานวนเงินเดบิต ถามีช่ือบญัชีที่เดบิตหลาย

บัญชีใหเขียนลงมาครั้งละบรรทัดและชิดซายใหตรงกันทกุบญัชี  ตามดวยช่ือบัญชีที่เครดิตตอจาก

บรรทัดเดบิตโดยเย้ืองมาทางขวามือ หางจากเสนวันทีป่ระมาณครึ่งน้ิว พรอมดวยจํานวนเงินทีเ่ครดิต   

ถามีช่ือบัญชีที่เครดิตหลายบัญชี    ใหเขียนลงมาครั้งละบรรทัดใหตรงกัน 
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      4) เขียนคําอธิบายรายการในชองรายการตอจากบรรทัดเครดิต คําอธิบายรายการเปน

การเขียนบอกโดยยอวา รายการคาที่เดบิตและเครดิตเกิดจากอะไร 

      5) ใหขีดเสนข้ันรายการเฉพาะในชองรายการ เปนการบนัทึกเสรจ็แตละรายการ 

 รายการคาใดที่มกีารบันทึกเดบิตหรือเครดิตมากกวา 1 บัญชี เรียกรายการลกัษณะน้ีวา 

“รายการรวม (Compound Entries)” 

      2.4  ความหมายและความสําคัญของบัญชีแยกประเภท 

    สมุดแยกประเภท (Ledger) เปนที่รวมของบญัชีตางๆ จากการวิเคราะหรายการคาที่

เกิดข้ึนเปนประเภทบัญชี โดยจัดเรียงเปนหมวดหมูโดยเริ่มจากสินทรัพย หน้ีสิน สวนของเจาของ 

รายไดและคาใชจาย  ซึ่งจะทราบยอดคงเหลือของแตละบญัชีไดทันที 

         2.5 แบบของบัญชีแยกประเภท แบงออกเปน 2 รูปแบบ  

            2.5.1 แบบแสดงยอดดุล (Balance Account Form) เปนแบบที่ทําใหทราบ

ยอดคงเหลือทุกครัง้ที่มี   รายการคาเกิดข้ึน 

ชื่อบัญชี ................... 

วัน เดือน 
รายการ 

หนา

บัญชี 

เดบิต เครดิต คงเหลือ 

ป บาท สต. บาท สต. บาท สต. 

 

     (1) 

  

                    (2) 

 

   (3) 

 

         (4) 

  

        (5) 

  

       (6) 

 

             2.5.2 แบบบัญชีมาตรฐาน (Standard Account Form) เปนแบบที่นิยมใชกัน

ทั่วไป มักนิยมเรียกวา บัญชีตัว “T” 

ชื่อบัญชี ...................... 

วัน 

เดือน 

ป 

รายการ 
หนา

บัญชี 

เดบิต 
วัน 

เดือน รายการ 
หนา เครดิต 

บาท สต. ป บัญชี บาท สต. 

 

 (1) 

  

              (2) 

 

  (3) 

 

     

(4) 

     

(1) 

  

            (2) 

 

  (3) 

 

     (5) 

 

 ชองตางๆ : 

 (1) ชองวัน เดือน ป ใชสําหรบับันทกึ วัน เดือน ป ที่เกิดรายการคาน้ันๆ ข้ึนโดยเรียง

ตามลําดับกอนหลัง 

 (2) ชองรายการ ใชสําหรบัเขียนรายละเอียดของรายการคาโดยยอ ซึ่งปกติจะใชช่ือ

บัญชีที่  ตรงขามกบับญัชีที่เกิดข้ึน 
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 (3) ชองหนาบญัชี  ใชบันทึกหนาบัญชีของสมุดบันทึกรายการข้ันตนทีเ่กี่ยวของขณะผาน

รายการบัญชี (Posting) จากสมุดข้ันตน 

 (4) ชองเดบิต ใชบันทึกจํานวนเงินของบัญชีที่เดบิต 

 (5) ชองเครดิต ใชบันทึกจํานวนเงินของบัญชีที่เครดิต 

 (6) ชองคงเหลือ ใชบันทึกจํานวนเงินของผลตางของเดบิตและเครดิต 

     2.6 การบันทึกบัญชีแยกประเภท 

 เมื่อบันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไปแลว จะนําบัญชีตางๆ ที่เกิดข้ึนไปบันทกึในบัญชี

แยกประเภททั่วไปทีเ่กี่ยวของ เรียกวา การผานรายการ (Posting) โดยมีหลกัการผานรายการ คือ 

 1. บัญชีในสมุดรายวันทั่วไปบัญชีใดที่มียอดดานเดบิตใหบันทึกจํานวนเงินน้ันดานเดบิต 

 2. บัญชีในสมุดรายวันทั่วไปบัญชีใดที่มียอดดานเครดิตใหบนัทึกจํานวนเงินน้ันดานเครดิต 

 3. ในชองรายการใหใสช่ือบญัชีตรงขามกับบัญชีน้ัน  คือ  ผานรายการของบญัชีที่เดบิตในชอง     

รายการใสช่ือบัญชีทีเ่ครดิต และผานรายการของบัญชีทีเ่ครดิตในชองรายการใสช่ือบัญชีทีเ่ดบิต 

 4.วัน เดือน ป ใหลง วัน เดือน ป เดียวกันกับในสมุดรายวันทั่วไป 

 5. ในชองหนาบัญชีใหเขียนหนาของสมุดรายวันทั่วไปทีผ่านรายการมาเพื่อเปนการอางอิงวา

ไดผานมาจากสมุดรายวันทั่วไปหนาทีเ่ทาใด สวนทีส่มุดรายวันทั่วไปที่ชองเลขที่บญัชี ใหนําเลขทีบ่ัญชี

ของบัญชีแยกประเภททีผ่านรายการไปมาบันทึกเพื่อไดทราบวาบัญชีใดไดผานไปบญัชีแยกประเภท

แลว 

      2.7 การจัดทํางบทดลอง 

          งบทดลอง (Trial Balance) เปนรายงานทีจ่ัดทําเพือ่พสิูจนความถูกตองของการบันทกึ

บัญชีตามหลักบัญชีคู และการคํานวณยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท ซึ่งจะจัดทํากอนทํางบ

การเงิน โดยมีรปูแบบดังน้ี 

ช่ือกิจการ ......................................... 

งบทดลอง 

วันที่ ........................................ 

 

ชื่อ 
เลขท่ี

บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

  

(4) 
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 ชอง (1) ช่ือบัญชี สําหรับเขียนช่ือบัญชีแยกประเภท โดยเรียงตามลําดับเลขที่บญัชีตามหมวด 

1 ถึง 5 

 ชอง (2) เลขทีบ่ัญชี สําหรับเขียนเลขที่บญัชีของบญัชีแยกประเภทน้ันๆ 

 ชอง (3) จํานวนเงินเดบิต สําหรบัเขียนจํานวนเงินคงเหลือทีม่ียอดดุลเดบิต โดยปกติไดแก

บัญชีหมวด 1 และ 5 

 ชอง (4) จํานวนเงินเครดิต สําหรับเขียนจํานวนเงินคงเหลือที่มียอดดุลเครดิต โดยปกติไดแก

บัญชีหมวด 2, 3 และ 4 

 ขั้นตอนการจัดทํางบทดลอง เปนดังน้ี 

      1) คํานวณยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทดวยดินสอ 

      2) นํายอดคงเหลือของทุกบญัชีมาเรียงลําดับตามเลขทีบ่ัญชี โดยยอดคงเหลือดานเดบิต

จะอยูในชองจํานวนเงินเดบิต และยอดคงเหลือดานเครดิตจะอยูในชองจํานวนเงินเครดิต 

      3) รวมยอดคงเหลอืชองจํานวนเงินเดบิต จะตองเทากับยอดรวมชองจํานวนเงินเครดิต 

           2.8 ความหมายของสมุดเงินสด 2 ชอง 

   สมุดเงินสด  2 ชอง จัดเปนทั้งสมุดรายวันข้ันตนและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปภายในตัวเอง ใช

เฉพาะรายการที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร  

 รูปแบบของสมุดเงินสด 2 ชอง            

สมุดเงินสด 

วัน 

เดือน

ป 

รายการ อางอิง เดบิต วัน 

เดือน

ป 

รายการ อางอิง เครดิต 

เงินสด เงินฝาก

ธนาคาร 

เงินสด เงินฝาก

ธนาคาร 

(1) (2) (3) (4)  (5)  (1) (2) (3) (4)  (5)  

              

     

        2.9 การบันทึกรายการคาในสมุดเงินสด 2 ชอง 

1. บันทึกวันเดือนปการรบั-จายเงินสดทีเ่กิดข้ึนในชองวันเดือนป 

2. ในชองรายการ บันทึกรายการคา เชน ถากิจการรบัเงินสด จะบันทึกดานเดบิต  

จายเงินสด จะบันทึกดานเครดิต เปนตน 

3. ชองอางอิง จะใสเลขทีบ่ัญชีของรายการทีผ่านไปบญัชีแยกประเภทแลว 

4. ใสจํานวนเงิน ถาเปนการรบัเงินสด ใหใสจํานวนเงินในในดานเดบิตชองเงินสด ถารับเปน

เช็ค ใหใสจํานวนเงินดานเดบิตในชองเงินฝากธนาคาร ถาจายเงินสด ใหใสจํานวนเงินในดานเครดิต

ชองเงินสด ถาจายเช็ค ใหใสจํานวนเงินดานเครดิตในชองเงนิฝากธนาคาร  สําหรับการถอนเงินฝาก
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ธนาคาร ใหบันทึกรายการทั้งสองดาน คือ เดบิตเงินสด เครดิตเงินฝากธนาคาร และใสตัว C ในชอง

อางอิงดวย 

 5. ทุกสิ้นเดือนตองรวมยอดในทุกชองของสมุดเงินสด และหาผลตางดานเดบิตและเครดิต 

และหายอดคงเหลือของบญัชีเงินสด และบญัชีเงินฝากธนาคาร แสดงเปนรายการยอดยกไป โดยใส

เครื่องหมายถูก (/) 

 

3. กระดาษทําการ 

3.1 ความหมายของกระดาษทําการ 

        กระดาษทําการ (Work Sheet) เปนกระดาษรางทีก่จิการจัดทําข้ึนเพื่อใหการจัดทํางบการเงิน

เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และสามารถหาขอผิดพลาดในการบันทึกบญัชีข้ันตนกอนที่จะนําขอมลู

จากกระดาษทําการไปจัดทํางบการเงิน  

3.2 รูปแบบของกระดาษทําการ 

   3.2.1 กระดาษทําการ 6 ชอง  

   3.2.2 กระดาษทําการ 8 ชอง 

   3.2.3 กระดาษทําการ 10 ชอง 

   3.2.4 กระดาษทําการ 12 ชอง 

   3.3 การจัดทํากระดาษทําการ  

        สําหรับกจิการเจาของคนเดียวที่ไมมรีายการปรับปรงุบัญชี  การจัดทํากระดาษทําการ 6 ชอง มี

ข้ันตอนดังน้ี 

3.3.1 เขียนหัวกระดาษทําการ 3 บรรทัด 

      3.3.2 นําบัญชีที่มียอดคงเหลือในงบทดลองมาใสในชองงบทดลอง 

           3.3.3 นําบัญชีหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 จากชองงบทดลองไปไวในชองงบดุล 

           3.3.4 นําบัญชีหมวด 4 หมวด 5 จากชองงบทดลองไปไวในชองงบกําไรขาดทุน 

           3.3.5 รวมจํานวนเงินในชองงบกําไรขาดทุนและงบดุล 

           3.3.6 หาผลตางระหวางงบกําไรขาดทุนและงบดุล ถาผลตางในงบกําไรขาดทุนอยูดานเดบิต 

และผลตางของงบดุลอยูดานเครดิต แสดงวากจิการประสบปญหาขาดทุน ใหเขียนวา “ขาดทุนสุทธิ” 

ในทางกลบักัน ถาในงบกําไรขาดทุนมผีลตางดานเครดิต และงบดุลมผีลตางดานเดบิต แสดงวากิจการ

มีผลกําไร ใหเขียนวา “กําไรสุทธิ” 

           3.3.7 รวมยอดจํานวนเงินในแตละชองของงบกําไรขาดทุนและงบดุล 

3.4 ประโยชนของกระดาษทําการ 

3.4.1 ทําใหทราบผลการดําเนินงานของกิจการในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงวามผีลกําไรหรือ 

ขาดทุนเปนจํานวนเทาใด 
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3.4.2 ทําใหทราบฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหน่ึงวามีสินทรัพย หน้ีสิน และ 

สวนของเจาของเปนจํานวนเงินเทาใด 

3.4.3 ทําใหสามารถทําการปรบัปรุงบัญชีในกรณีมีขอผิดพลาดในการบันทกึบัญชีข้ันตนได 

สะดวก กอนทีจ่ะนําขอมลูไปจัดทํางบการเงิน 

3.4.4 ทําใหการจัดทํางบการเงินเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 

3.5 งบการเงิน 

งบการเงิน (Financial Statement)   เปนการนําเสนอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ทางการเงินของกจิการอยางมีแบบแผน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมลูเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ

ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ เพื่อเปนขอมูลสําหรบัเจาของกจิการในการตัดสินใจดําเนิน

ธุรกิจตอ หรือขยายกจิการในอนาคต    

3.5.1 การจัดทํางบกําไรขาดทุน 

       3.5.1.1 เขียนหัวงบกําไรขาดทุน ประกอบดวย ช่ือกิจการทีจ่ัดทํา, ช่ืองบกําไรขาดทุน  

และระยะในการจัดทํางบกําไรขาดทุน 

                 3.5.1.2 นําช่ือบัญชีหมวดรายไดมาลงรายการทางดานเครดิต 

                 3.5.1.3 นําช่ือบัญชีหมวดคาใชจายมาลงรายการทางดานเดบิต 

                 3.5.1.4 รวมยอดจํานวนเงินในดานเดบิตและดานเครดิตมาลบกัน นําผลตางที่ไดไปลง

รายการทางดานที่มผีลรวมนอยกวา  

                 3.5.1.5 ถาผลรวมทางดานเดบิตมากกวาดานเครดิตแสดงวากิจการมผีลขาดทุนสุทธิ 

และในทางกลบักันถายอดรวมทางดานเครดิตมากกวาดานเดบิต แสดงวากิจการมผีลกําไรสุทธิ 

3.5.2 การจัดทํางบดุล 

                 3.5.2.1  เขียนหัวงบดุล ประกอบดวย ช่ือกิจการทีจ่ัดทํา,ช่ืองบดุล และระยะเวลาใน

การจัดทํางบดุล 

      3.5.2.2 นําช่ือบัญชีหมวดสินทรัพยมาลงรายการทางดานเดบิต 

                 3.5.2.3 นําช่ือบัญชีหมวดหน้ีสินและสวนของเจาของมาลงรายการทางดานเครดิต    

       3.5.2.4 หาผลรวมสินทรัพยทางดานเดบิต หน้ีสินและสวนของเจาของทางดานเครดิต 

        3.5.2.5 ผลรวมทางดานเดบิตและดานเครดิตจะตองเทากัน 

  3.5.3 ประโยชนของงบการเงิน 

 3.5.3.1 เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของกจิการในรอบระยะเวลาหน่ึงวามีผลกําไรหรือ

ขาดทุนเปนจํานวนเทาใด 

 3.5.3.2 เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกจิการ ณ วันใดวันหน่ึง วามีสินทรัพย หน้ีสิน

และสวนของเจาของ เปนจํานวนเทาใด 

3.5.3.3 เพื่อเปนเอกสารประกอบการกูเงินจากสถาบันการเงินหรอืบุคคล 
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3.5.3.4 เพื่อเปนเอกสารประกอบการตัดสินใจในการลงทุน การดําเนินกจิการตอ หรอื

การเลิกกจิการ 

3.5.3.5 เพื่อแสดงตอหนวยงานราชการทีเ่กี่ยวของ เชน กรมสรรพากร 

 

4. การปดบัญชี 

4.1 ความหมายของการปดบัญชี   

การปดบัญชี  (Closing  Entries)  หมายถึง  การโอนบัญชีที่เกี่ยวของกบับญัชีทุน  ซึ่งเปน

บัญชีช่ัวคราว  ไดแก บัญชีถอนใชสวนตัว/เงินถอน (หมวด 3) บัญชีรายได (หมวด 4)  และบญัชี

คาใชจาย (หมวด 5)  ไปยังบัญชีทุน  เพื่อหายอดคงเหลือของบัญชีทุนที่ถูกตอง  ณ  วันสิ้นงวดบัญชี

รวมทั้งการหายอดคงเหลอืของบัญชีสินทรัพย (หมวด 1) และบัญชีหน้ีสิน (หมวด 2) หรือการทําให

ยอดรวมของเดบิตเทากับยอดรวมของดานเครดิตของแตละหมวดบัญชี 

      4.2 การปดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 

        การปดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  มีอยู 4 ข้ันตอน 

4.2.1 โอนบัญชีรายไดไปบญัชีสรุปผลกําไรขาดทุน 

4.2.2 โอนบัญชีคาใชจายไปบัญชีสรปุผลกําไรขาดทุน 

4.2.3 โอนกําไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ (ผลตางจากบญัชีสรุปผลกาํไรขาดทุน) ไปบัญชีทุน 

4.2.4 โอนบัญชีถอนใชสวนตัว/เงินถอนไปบัญชีทุน 

       4.3 การปดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

 การปดบญัชีแยกประเภททั่วไป  แบงเปน 2 ข้ันตอน  

ข้ันตอนที่ 1 คือ การผานรายการปดบญัชีจากสมุดรายวันทั่วไป ไปบัญชีแยกประเภท

ทั่วไป 

ข้ันตอนที่ 2 คือ การหายอดคงเหลือ (Balancing) ของบัญชีที่มียอดคงเหลืออยูจะมเีพียง 

3 หมวดเทาน้ัน คือ หมวดสินทรัพย หมวดหน้ีสิน และหมวดสวนของเจาของ 

4.4 การจัดทํางบทดลองหลังปดบัญชี 

การจัดทํางบทดลองหลังปดบญัชี  หมายถึง  งบทดลองที่ทําข้ึนหลังจากทีก่ิจการปดบัญชี

เรียบรอยแลว  ประกอบดวยบัญชีหมวดสินทรัพย  หมวดหน้ีสิน  และหมวดสวนของเจาของ (ทุน) 

เทาน้ัน  ซึ่งเปนยอดคงเหลือทีจ่ะยกไปในงวดบัญชีถัดไป งบทดลองหลังปดบัญชีจะตางจากงบทดลอง

กอนปดบญัชี   

     4.4.1 การทํางบทดลองหลังปดบัญชีมีวิธีการ ดังน้ี 

      4.4.1.1 เขียนหัวงบทดลอง 

      4.4.1.2 เขียนช่ือบัญชีลงในชองช่ือบัญชี โดยเรียงตามผงับัญชีและเขียนเฉพาะ

บัญชีที่มียอดคงเหลือ 

     4.4.1.3 เขียนเลขที่บัญชีลงในชองเลขที่บัญชี 
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     4.1.1.4 เขียนจํานวนเงินลงในชองเดบิตหรอืเครดิตแลวแตลักษณะของบัญชี โดยดู

ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไปตรงยอดยกไปหรือยอดยกมา 

     4.1.1.5 รวมยอดทัง้ 2 ชอง ซึ่งจะไดเทากัน 

4.5 วงจรบัญชี 

วงจรบัญชี  หมายถึง  ข้ันตอนในการจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับต้ังแตตนจนจบ  การกําหนด

วงจรบัญชี มีรายละเอียดดังน้ี 

4.5.1 วิเคราะหรายการคาหรือการบันทึกรายการเปดบญัชี 

4.5.2 การบันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป 

4.5.3 การผานรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป 

4.5.4 การจัดทํางบทดลองกอนปดบัญชี 

4.5.5 การทํากระดาษทําการ 

4.5.6 การปรบัปรุงรายการ 

4.5.7 การทํางบการเงิน 

4.5.8 การปดบญัชี 

4.5.9 การทํางบทดลองหลงัปดบญัชี 

 

 

ขอสอบ 

ขอ 1 การจดบันทึก การจําแนก การสรุปผล และการจัดทํารายงานทางการเงิน คือความหมายของ

ขอใด 

1. Accounting 

2. Bookkeepers 

3. Accountants 

4. Accounting Careers 

5. Accounting Framework 

ขอ 2 ขอมูลทางบัญชี เปนประโยชนตอบุคคลตามขอใด 

1. ผูลงทุน 

2. ผูบริหาร 

3. ผูใหสินเช่ือแกธุรกิจ 

4. กรมสรรพากร 

5. ถูกทุกขอ 

ขอ 3 หนวยงานตามขอใด มีหนาทีร่ับข้ึนทะเบียนผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

        1. สมาคมนักบญัชีและผูสอบบญัชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย   (สบ.ช.) 
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        2. คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี (ก.บช.) 

        3. สภาวิชาชีพบัญชี 

       4. คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี 

       5. กรมพฒันาธุรกจิการคา 

ขอ 4 ขอใดไมใชวิชาชีพบัญชี  

      1. ผูทําบัญชี 

      2. ผูวางระบบบัญชี 

      3. ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 

      4. ผูสอบบัญชีภาษีอากร 

      5.  ผูออกแบบระบบโปรแกรม 

ขอ 5 ขอใดไมใช จรรยาบรรณผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

       1. ความรับผิดชอบตอผูรับบรกิาร และรักษาความลบั 

       2. ความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

       3. ความโปรงใส ความเปนอสิระ ความเปนธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 

       4. ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน หรอืบุคคล หรือนิติบุคคลทีผู่ประกอบวิชาชีพ     

           บัญชีปฏิบัติหนาที่ให 

       5. ปฏิบัติตามความตองการของบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาที่ให 

ขอ 6  รานเดินดินดําเนินธุรกิจเมื่อ 1 มกราคม 2554 กิจการตองเก็บรักษาเอกสารทางบัญชีของป 

2554  ไวอยางนอยตามขอใด 

     1   1 มกราคม 2555 

     2   1 มกราคม 2556 

     3   1 มกราคม 2557 

    4   1 มกราคม 2558 

    5   1 มกราคม 2559 

ขอ 7 ในฐานะที่ทานเปนผูทําบญัชีสิง่ที่ทานตองปฏิบัติในฐานะผูทําบัญชีคือขอใด 

1. ลงรายการบัญชีเปนภาษาไทย 

2. เขียนดวยหมึก ดีดพิมพ หรือตีพมิพ 

3. จัดทําบญัชีโดยมีเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีใหถูกตองครบถวน 

4.  จัดทําบัญชีตามมาตรฐานการบญัชี 

5. ถูกทุกขอ 

ขอ 8 ขอใดตอไปน้ีไมใชวัตถุประสงคของแมบทการบัญชี 

1. เพื่อวางแนวคิดที่เปนพื้นฐานในการจัดทําและนําเสนองบการเงินแกผูใชงบการเงินที่เปน 

     บุคคลภายนอก 
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2. เปนแนวทางสําหรบัคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีในการพัฒนาทบทวนปรบัขอกําหนด 

     มาตรฐานและการปฏิบัติทางบัญชี 

3. เปนแนวทางสําหรบัผูจัดทํางบการเงินในการนํามาตรฐานการบญัชีมาปฏิบัติ 

4. เพื่อเปนแบบอยางในการกําหนดมาตรฐานการบญัชีเรือ่งอื่น ๆ ตอไป 

     5. เพื่อใหผูใชงบการเงินเขาใจความหมายของขอมูลในงบการเงินทีจ่ัดทําข้ึนตามมาตรฐาน 

         การบัญชีภายใตกรอบของแมบทการบญัชี 

ขอ 9 กรรมสิทธ์ิทีบุ่คคลหรือกจิการมีในสินทรัพย เปนความหมายของขอใด 

1. หน้ีสิน 

2. รายได 

3. สินทรพัย 

4. คาใชจาย 

5. สวนของเจาของ 

 

 

 

 

 

ขอ 10  รานชอบบริการลางรถ มีเงินสด 10,000 บาท เงินฝากธนาคาร 50,000 บาท  อุปกรณลางรถ 

20,000 บาท และคาเชาอาคารคางจาย 8,000 บาท ทุน-นายชอบมีจํานวนตามขอใด 

1. 72,000 บาท 

2. 77,000 บาท 

3. 80,000 บาท 

4. 88,000 บาท 

5. ยังสรุปแนนอนไมได 

ขอ 11 รานสวยบีวต้ี มสีินทรพัยดังน้ี อุปกรณเสริมสวย 35,000 บาท เงินฝากธนาคาร 20,000 บาท  

บัตรเครดิต 2 ใบ เงินสด 9,000 บาท ทุนรานสวยบิวต้ี จํานวน 50,000 บาท รานสวยบิ้วต้ี มีหน้ีสินตาม 

ขอใด 

1. 4,002 บาท 

2. 10,000 บาท 

3. 14,000 บาท 

4. 14,002 บาท 

5. ไมมีหน้ีสิน 

ขอ 12 รายการใดที่วิเคราะหรายการคาวา สินทรัพยลด หน้ีสินลด 
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1. รับชําระหน้ีจากลกูหน้ี 

2. จายชําระหน้ีเจาหน้ี 

3. ซื้อรถยนตเปนเงินเช่ือ 

4. ถอนเงินจากธนาคารใชในราน 

5. เจาของถอนเงินจากรานไปใชสวนตัว 

ขอ 13  รายการคาใดที่วิเคราะหรายการคาวา สินทรัพยเพิม่ ทุนเพิ่ม 

1. สงใบแจงหน้ีคาบรกิารเชารถและจายชําระหน้ีเงินกู 

2. กูเงินจากธนาคารและไดรับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร 

3. สงใบแจงหน้ีคาบรกิารเชารถและรับชําระหน้ีจากลูกหน้ี 

4. รับชําระหน้ีจากลกูหน้ีและใหบริการเชารถไดรับเปนเงินสด 

5. เจาของกิจการนําเงินสดมาลงทุนและรบัเงินคาเชาหนาราน 

ขอ 14 บัญชีใดตอไปน้ีเปนบญัชีหมวด  2  

1. เจาหน้ี และเงินกู 

2. ต๋ัวสัญญาใชเงินและเจาหน้ี 

3. เจาหน้ีและเงินฝากธนาคาร 

4. ต๋ัวแลกเงินและเงินเบิกเกินบญัชี 

5. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินฝากธนาคาร 

ขอ 15 ขอใดตอไปน้ีเปนบัญชีในหมวดเดียวกันกับบัญชีคาเบี้ยประกันจายลวงหนา 

1. เจาหน้ี 

2. ดอกเบี้ยรับ 

3. คาเบี้ยประกัน 

4. คาไฟฟาคางจาย 

5. รายไดคาเชาคางรับ 

ขอ 16 ขอใดคือความหมายของสมุดรายวันทั่วไปที่ถูกตองทีสุ่ด 

1.  เปนสมุดบัญชีที่ตองผานรายการคา 

2. เปนสมุดบญัชีเลมแรกที่ใชบันทึกรายการคา 

3. เปนสมุดบญัชีที่ใชบันทึกเปนรายวันเพื่อสรปุเปนรายสัปดาห 

4. เปนสมุดเลมใดก็ไดทีก่ิจการกําหนดข้ึนมาเพือ่จดบันทึกเหตุการณที่เกิดข้ึน 

5. เปนสมุดบญัชีสําหรับบุคคลทั่วไปสําหรับบันทกึรายการหรือเหตุการณที่เกิดข้ึน 

ขอ 17 ขอใดเปนการบันทึกรายการเปดบญัชีไดถูกตอง 

1. เดบิต เงินสด  เจาหน้ี เครดิต  ทุน 

2. เดบิต  เงินสด เครดิต ลูกหน้ี ทุน 

3. เดบิต ลูกหน้ี เครดิต  ทุน เงินสด 
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4. เดบิต  เจาหน้ี เครดิต  เงินสด ทุน 

5. เดบิต  เงินสด ลูกหน้ี   เครดิต  ทุน  เจาหน้ี 

ขอ 18 “นายสมชาย ซื้ออุปกรณดวยเงินสด” ขอใดบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปไดถูกตอง 

1. เดบิต  อุปกรณ  เครดิต  เงินสด  

2. เดบิต  ซื้ออุปกรณ เครดิต  เงินสด 

3. เดบิต  วัสดุ เครดิต  เงินสด 

4. เดบิต  เงินสด เครดิต  อุปกรณ 

5. เดบิต  เงินสด เครดิต  ซื้ออุปกรณ 

ขอ 19 “สงใบแจงหน้ีคาบริการซอมรถยนต” ขอใดบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปไดถูกตอง 

1. เดบิต  รายไดคาบริการ เครดิต  ลูกหน้ี 

2. เดบิต  รายไดคาบริการ เครดิต  เจาหน้ี 

3. เดบิต  ลูกหน้ี  เครดิต  รายไดคาบริการ  

4. เดบิต  เจาหน้ี เครดิต  รายไดคาบริการ 

5. ไมตองบันทกึบญัชี 

ขอ 20 “ จายคาไฟฟาดวยเช็ค” ขอใดบันทึกรายการในสมดุรายวันทั่วไปไดถูกตอง 

1. เดบิต  คาไฟฟา เครดิต  เงินสด 

2. เดบิต  เงินฝากธนาคาร เครดิต  คาไฟฟา 

3. เดบิต  เงินฝากธนาคาร  เครดิต  เจาหน้ีคาไฟฟา 

4. เดบิต  คาไฟฟา เครดิต  เงินฝากธนาคาร 

5. เดบิต   เจาหน้ีคาไฟฟา เครดิต  เงินฝากธนาคาร 

ขอ 21 ขอใดคือความหมายของบัญชีแยกประเภทที่ถูกตองที่สุด 

1. การแยกบญัชีสําหรบัรายการคาประเภทเงินสด 

2. การแยกประเภทรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป 

3. การแยกบญัชีเพื่อจัดลําดับความสําคัญของรายการคา 

4. การแยกบญัชีสําหรบัรายการคาประเภทลูกหน้ี และสวนของเจาของ (ทุน) 

5. การรวบรวมรายการคาไวเปนหมวดหมู โดยแยกเปนประเภทตามลักษณะรายการคาที่เกิดข้ึน 

ขอ 22 ขอใดผานรายการไปบญัชีแยกประเภทบัญชีอปุกรณไดถูกตองที่สุด 

สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ. 2554 รายการ เลขทีบ่ัญชี เดบิต เครดิต 

มิ.ย.  15 อุปกรณ 

        เจาหน้ี 

104 

201 

5,000  

5,000 

   1.                                               อุปกรณ                                            เลขที่ 104 

พ.ศ. 2554 รายการ หนาบัญชี เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนาบัญชี เดบิต 

หนา้ 1 
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มิ.ย.15 อุปกรณ รว.1 5,000 มิ.ย. 15 เจาหน้ี รว.1 5,000 

   2.                                               อุปกรณ                                            เลขที่ 104 

พ.ศ. 2554 รายการ หนาบัญชี เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนาบัญชี เดบิต 

มิ.ย.15 อุปกรณ รว.1 5,000     

  3.                                                 อุปกรณ                                            เลขที่ 104 

พ.ศ. 2554 รายการ หนาบัญชี เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนาบัญชี เดบิต 

มิ.ย.15 เจาหน้ี รว.1 5,000 มิ.ย. 15 อุปกรณ รว.1 5,000 

4.                                                    อุปกรณ                                           เลขที่ 104 

พ.ศ. 2554 รายการ หนาบัญชี เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนาบัญชี เดบิต 

มิ.ย.15 เจาหน้ี รว.1 5,000     

  5.                                                  อุปกรณ                                          เลขที่ 104 

พ.ศ. 2554 รายการ หนาบัญชี เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนาบัญชี เดบิต 

    มิ.ย. 15 เจาหน้ี รว.1 5,000 

ขอ 23 ขอใดผานรายการไปบญัชีแยกประเภทบัญชีลูกหน้ีไดถูกตองทีสุ่ด 

สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ. 2554 รายการ เลขทีบ่ัญชี เดบิต เครดิต 

มิ.ย.  20 ลูกหน้ี 

        รายไดคาบริการ 

103 

401 

1,000  

1,000 

 

   1.                                             ลูกหน้ี                                                เลขที่ 103 

พ.ศ. 

2554 

รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต 

มิ.ย.20 ลูกหน้ี รว.1 5,000 มิ.ย. 20 รายได

คาบริการ 

รว.1 5,000 

   2.                                              ลูกหน้ี                                               เลขที่ 103 

พ.ศ. 

2554 

รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต 

มิ.ย.20 รายได

คาบริการ 

รว.1 5,000     

  3.                                               ลูกหน้ี                                               เลขที่ 103 

พ.ศ. 

2554 

รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต 

หนา้ 1 
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มิ.ย.20 รายได

คาบริการ 

รว.1 5,000 มิ.ย.20 ลูกหน้ี รว.1 5,000 

4.                                                 ลูกหน้ี                                               เลขที่ 103 

พ.ศ. 

2554 

รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต 

มิ.ย.20 ลูกหน้ี รว.1 5,000     

  5.                                                ลูกหน้ี                                              เลขที่ 103 

พ.ศ. 

2554 

รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต 

    มิ.ย. 20 รายได

คาบริการ 

รว.1 5,000 

 

 

ขอ 24 ขอใดผานรายการไปบญัชีแยกประเภทบัญชีทุนไดถูกตองทีสุ่ด 

สมุดรายวันทั่วไป 

พ.ศ. 

2554 

รายการ เลขทีบ่ัญชี เดบิต เครดิต 

มิ.ย.  

25 

เงินฝากธนาคาร 

     ทุน-นายปรีชา 

102 

301 

8,000  

8,000 

   1.                                                ทุน                                                 เลขที่ 301 

พ.ศ. 

2554 

รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต 

มิ.ย.25 ทุน-นาย

ปรีชา 

รว.1 8,000 มิ.ย. 25 เงินฝาก

ธนาคาร 

รว.1 8,000 

   2.                                                  ทุน                                                เลขที่ 301 

พ.ศ. 

2554 

รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต 

มิ.ย.25 เงินฝาก

ธนาคาร 

รว.1 8,000     

  3.                                                   ทุน                                               เลขที่ 301 

พ.ศ. 

2554 

รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต 

หนา้ 1 
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มิ.ย.25 เงินฝาก

ธนาคาร 

รว.1 8,000 มิ.ย.25 ทุน-นาย

ปรีชา 

รว.1 8,000 

4.                                                     ทุน                                                เลขที่ 301 

พ.ศ. 

2554 

รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต 

    มิ.ย.25 เงินฝาก

ธนาคาร 

รว.1 8,000 

  5.                                                   ทุน                                                เลขที่ 103 

พ.ศ. 

2554 

รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา

บัญชี 

เดบิต 

มิ.ย.25 ทุน-นาย

ปรีชา 

รว.1 8,000 มิ.ย. 25 รายได

คาบริการ 

รว.1 5,000 

 

ขอ 25 ขอใดคือวัตถุประสงคของการจัดทํางบทดลองไดถูกตองที่สุด 

1. เพื่อพสิูจนความถูกตองของการบันทึกบญัชี 

2. เพื่อเปนกระดาษรางสําหรับเตรียมจัดทํางบการเงิน 

3. เปนรายงานทางการเงินชนิดหน่ึงสําหรบัการตัดสินใจ 

4. เพื่อพสิูจนความถูกตองของการบันทึกบญัชีของระบบบัญชีคู 

5. เพื่อพสิูจนความถูกตองของการบันทึกบญัชีของระบบบัญชีเด่ียว 

ขอ 26  ชองจํานวนเงินในสมุดเงินสด 2 ชองหมายถึงบญัชีใด 

1. เงินสด และภาษีซื้อ 

2. เงินสด และภาษีขาย 

3. เงินสดเพียงอยางเดียว 

4. เงินสด และเงินสดยอย 

5. เงินสด  และเงินฝากธนาคาร 

ขอ 27 ขอใดกลาวไดถูกตองเกี่ยวกับสมุดเงินสด 2 ชอง 

1. เปนทัง้สมุดบันทกึรายการข้ันตนและบัญชีแยกประเภทเงินสด 

2. เปนทัง้สมุดบันทกึรายการข้ันตนและแยกประเภทรายการรบัเงิน 

3. เปนทัง้สมุดบันทกึรายการข้ันตนและแยกประเภทรายการจายเงิน 

4. เปนทัง้สมุดบันทกึรายการข้ันตนและบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร 

5. เปนทัง้สมุดบันทกึรายการข้ันตนและบัญชีแยกประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

ขอ 28  “รบัเงินจากการขาย” ขอใดบันทึกในสมุดเงินสด 2 ชองไดถูกตอง 

1. เดบิต เงินสด 
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2. เครดิต เงินสด 

3. เดบิต รายไดจากการขาย   เครดิต  เงินสด 

4. เดบิต เงินสด   เครดิต  รายไดจากการขาย 

5. ไมตองบันทกึบญัชี 

ขอ 29  “จายเงินคาโทรศัพท” ขอใดบันทึกในสมุดเงินสด 2 ชองไดถูกตอง 

1. เดบิต เงินสด 

2. เครดิต เงินสด 

3. เดบิต คาโทรศัพท     เครดิต  เงินสด 

4. เดบิต เงินสด   เครดิต  คาโทรศัพท 

5. ไมตองบันทกึบญัชี 

 

 

 

ขอ 30  “นําเงินสดฝากธนาคาร” ขอใดบันทึกในสมุดเงินสด 2 ชองไดถูกตอง 

1. เดบิต เงินสด 

2. เครดิต เงินสด 

3. เดบิต เงินฝากธนาคาร     เครดิต  เงินสด 

4. เดบิต เงินสด   เครดิต  เงินฝากธนาคาร 

5. ไมตองบันทกึบญัชี 

ขอ 31 กระดาษทําการหมายถึง 

1. ข้ันตอนการปดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

2. ข้ันตอนการปดบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

3. ขอมูลทีจ่ัดเตรียมในการบันทกึบญัชีในสมุดรายวันทั่วไป 

4. การผานรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป 

5. กระดาษรางที่กจิการจัดทําข้ึนเพื่อเปนขอมลูในการจัดทํางบการเงิน 

ขอ 32 กิจการเจาของคนเดียวที่ไมมีการปรับปรงุบญัชี ควรจัดทํากระดาษทําการรูปแบบใด 

       1.  กระดาษทําการ  6  ชอง 

       2.  กระดาษทําการ  8  ชอง 

       3.  กระดาษทําการ 10 ชอง  

            4.  กระดาษทําการ 12 ชอง 

       5.  กระดาษทําการ 16 ชอง 

ขอ 33 ช่ือบัญชีในหมวด 1, 2 และ 3 จะปรากฏในกระดาษทําการชองใด 

1.   งบทดลอง 
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2. งบดุล 

3. งบกําไรขาดทุน 

4. งบกําไรสะสม 

5. งบตนทุนขาย 

ขอ 34 ช่ือบัญชีในหมวด 4 และ 5 จะปรากฏในกระดาษทําการชองใด 

1.   งบดุล 

2.  งบทดลอง 

3. งบกําไรขาดทุน 

4. งบกําไรสะสม 

5. งบตนทุนขาย 

ขอ 35 งบใดในกระดาษทําการที่ประกอบดวยบัญชีทกุหมวด 

1.   งบทดลอง 

2.   งบดุล 

3. งบกําไรขาดทุน 

4. งบกําไรสะสม 

5.   งบตนทุนขาย 

 ขอมูลตอไปน้ี ใชตอบคําถามขอ 36 

 เงินสด  รายไดคาบริการ  รายไดเบ็ดเตล็ด  คาเชาที่ทําการ 

 เงินฝากธนาคาร ถอนใชสวนตัว  คาโฆษณา  เงินเดือน 

 ลูกหน้ี  เจาหน้ี   เงินกู   ทุน - นายเดชา 

ขอ 36  บัญชีใดบางที่ตองนําไปจัดทํางบกําไรขาดทุน 

1.   เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหน้ี  เจาหน้ี  เงินกู   

2.   เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหน้ี  เจาหน้ี  เงินกู  ถอนใชสวนตัว  ทุน - นายเดชา 

3.   รายไดเบ็ดเตล็ด  รายไดคาบรกิาร 

4.   คาโฆษณา  คาเชาที่ทําการ  เงินเดือน  

5.   รายไดคาบริการ  รายไดเบ็ดเตล็ด  คาโฆษณา  คาเชาที่ทําการ  เงินเดือน  

ขอมูลตอไปน้ี ใชตอบคําถามขอ 37 

 เงินสด  รายไดคาบริการ  รายไดเบ็ดเตล็ด  คาเชาที่ทําการ 

 เงินฝากธนาคาร ถอนใชสวนตัว  คาโฆษณา  เงินเดือน 

 ลูกหน้ี  เจาหน้ี   เงินกู   ทุน - นายเดชา 

ขอ 37  บัญชีใดบางที่ตองนําไปจัดทํางบดุล 

1.   เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหน้ี  เจาหน้ี  เงินกู   

2.   เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหน้ี  เจาหน้ี  เงินกู  ถอนใชสวนตัว  ทุน - นายเดชา 



 26

3.   รายไดเบ็ดเตล็ด  รายไดคาบรกิาร 

4.   คาโฆษณา  คาเชาที่ทําการ  เงินเดือน  

5.   รายไดคาบริการ  รายไดเบ็ดเตล็ด  คาโฆษณา  คาเชาที่ทําการ  เงินเดือน  

ขอ 38  งบการเงินใดที่แสดงผลการดําเนินงานของกจิการวามีกําไร หรอืวาขาดทุนเปนจํานวนเทาใด 

1.  งบดุล   

2.   งบทดลอง 

3.   งบกําไรสะสม 

4.   งบกําไรขาดทุน 

5.   งบตนทุนขาย 

ขอ 39   งบการเงินใดที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการวามีสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของเจา ณ  

วันใดวันหน่ึง วามีจํานวนเทาใด 

1. งบดุล   

2. งบทดลอง 

3. งบตนทุนขาย 

4. งบกําไรสะสม  

5. งบกําไรขาดทุน 

ขอ 40  ขอใดเปนเครือ่งมอืที่ชวยทําใหการจัดทํางบการเงินสะดวกและรวดเร็ว 

1. งบทดลอง   

2. งบกําไรขาดทุน 

3.  งบดุล 

4.  กระดาษทําการ 

5.  งบตนทุนผลิต 

ขอ 41 การทําใหยอดรวมของดานเดบิตเทากบัยอดรวมของดานเครดิตของแตละหมวดบัญชี   โดย 

ปกติจะกระทําเมื่อตอนสิ้นงวดบัญชี  มีความหมายตรงกบัขอใด 

1. การปดบัญชี 

2. การทําวงจรบญัชี 

3. การถอนใชสวนตัว 

4. การปดบญัชีสินทรัพย 

5. การปดบญัชีรายไดและคาใชจาย 

ขอ 42 การโอนบัญชีทีเ่กี่ยวของกบับญัชีทุน เพื่อหายอดคงเหลือของบญัชีทุนที่ถูกตอง  ณ  วันสิ้นงวด

บัญชี  มีความหมายตรงกับขอใด 

  1.  Balancing 

  2.  Cheek  Mark 
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  3.  Closing  Entries 

       4.  Accounting  Cycle 

  5.  Profit  and  Loss  Account 

ขอ 43 การบันทึกรายการโอนรายไดไปบัญชีสรุปผลกําไรขาดทุน มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน

ทั่วไปที่ยอมรับไดน่ันอยางไร 

1.  เดบิต  ทุน   เครดิต  รายได 

2.  เดบิต  ทุน   เครดิต  สรปุผลกําไรขาดทุน 

3.  เดบิต  สรปุผลกําไรขาดทุน เครดิต  รายได 

4.  เดบิต  รายได   เครดิต  สรปุผลกําไรขาดทุน 

5.  เดบิต  รายได   เครดิต  ทุน 

ขอ 44 อยากทราบวาทุนสุทธิหลังปดบญัชีมีคาเพิ่มข้ึนหรอืลดลงเทาใด จากขอมลูดังน้ี 

คาโฆษณา       5,000.- 

ถอนใชสวนตัว       5,000.- 

คาใชจายคาเชาราน  220,000.- 

รายได    300,000.- 

 1.     5,000.- 

2.   10,000.- 

3.     70,000.- 

4.     80,000.- 

6.  230,000.- 

ขอ 45 ราน นองวีซี ตองการโอนปดบัญชีขาดทุนสทุธิไปยังบัญชีทุนอยางไร ตามขอมูลดังน้ี 

รายไดคาบริการ   30,000.- 

คาเชาสํานักงาน     3,000.- 

เงินเดือนพนักงาน  15,000.- 

ถอนใชสวนตัว     2,000.- 

1. เดบิต  ทุน – ราน นองวีซี   12,000.- 

เครดิต  สรปุผลกําไรขาดทุน   12,000.- 

2. เดบิต  ทุน – ราน นองวีซี    10,000.- 

เครดิต  สรปุผลกําไรขาดทุน   10,000.- 

3. เดบิต  สรปุผลกําไรขาดทุน   12,000.- 

เครดิต  ทุน – ราน นองวีซี    12,000.- 

4. เดบิต  สรปุผลกําไรขาดทุน   10,000.- 

เครดิต  ทุน – ราน นองวีซี    10,000.- 
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5. เดบิต  รายไดคาบริการ   30,000.- 

เครดิต  สรปุผลกําไรขาดทุน   30,000.- 

ขอ 46 บัญชีแยกประเภททั่วไปหลงัปดบัญชีมียอดคงเหลือตามหมวดใด 

1. รายไดและคาใชจาย 

2. สินทรัพย ,หน้ีสิน และสวนของเจาของ 

3. สินทรัพย ,หน้ีสิน ,ถอนใชสวนตัว และสวนของเจาของ 

4. สินทรัพย ,หน้ีสิน ,ถอนใชสวนตัว ,รายได และคาใชจาย 

5. สินทรัพย ,หน้ีสิน ,รายได ,คาใชจาย และสวนของเจาของ 

ขอ 47 ตอไปน้ีเปนยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทบางสวนของรานสมศักด์ิ บรกิารซอมรถยนตเมื่อ

วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

คารับรองลูกคา       30,000.- 

ถอนใชสวนตัว-นายสมศักด์ิ     50,000.- 

เจาหน้ี        55,000.- 

คาลวงเวลา       70,000.- 

ทุน – นายสมศักด์ิ    500,000.- 

คาแรงพนักงาน     600,000.- 

เงินสด    1,000,000.- 

รายไดคาบริการซอมรถยนต 1,300,000.- 

เงินฝากธนาคาร        ? 

ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร มีจํานวนตามขอใด 

1. 1,855,000.- 

2. 1,750,000.- 

3. 1,355,000.- 

4.   750,000.- 

5.   105,000.- 

 

ขอ 48 บัญชีเงินสดตอไปน้ี มียอดคงเหลือยกไปเทาไร 

          บัญชีเงินสด                                      เลขที่ 101 

ธ.ค. 1  ทุน – นายเมธา                 300,000.-  

      5  รายไดคาบริการ                  40,000.- 

     20  ลูกหน้ี – สุทธิกุล                 30,000.- 

     28  รายไดคาบริการ                 55,000.-    

 

ธ.ค.  4  เงินฝากธนาคาร              100,000.- 

     14  คาเชาราน                      15,000.- 

     24  คาสาธารณูปโภค                7,000.- 

     30  เงินเดือนพนักงาน             50,000.-   
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1.   172,000.- 

2.   253,000.- 

3. 303,000.- 

4. 395,000.- 

5. 425,000.- 

ขอ 49 งบทดลองกอนปดบัญชี เมือ่วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

เงินสด    26,000.- 

เงินฝากธนาคาร   40,000.- 

ลูกหน้ี    30,000.- 

เจาหน้ี    40,000.- 

ทุน – นํ้าแคว   50,000.- 

ถอนใชสวนตัว       5,000.- 

รายไดคาบริการ                    200,000.- 

เงินเดือน             100,000.-  

คาเชา    15,000.- 

คาสาธารณูปโภค   20,000.- 

คาโฆษณา   54,000.- 

หลงัปดบญัชี บัญชีทุน – นํ้าแคว มีจํานวนเทาไร  

1.   50,000.- 

2.   56,000.- 

          3.     60,000.- 

          4.     80,000.- 

     5.   150,000.- 

 

 

 

 

 

ขอ 50 ตอไปน้ีเปนขอมูลงบทดลองของสํานักงานศิริอร รอบระยะเวลา 1 ป 

ชื่อบัญชี เลขท่ีบัญชี เดบิต เครดิต 

เงินสด 

เงินฝากธนาคาร 

ลูกหน้ี 

101 

102 

103 

130,000.- 

100,000.- 

40,000.- 
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เจาหน้ี 

ทุน – ศิริอร 

รายไดคาบริการ 

คารับรอง 

คาพาหนะ 

เงินเดือน 

201 

301 

401 

501 

502 

503 

 

 

 

30,500.- 

14,000.- 

80,000.- 

 

4,500.- 

200,000.- 

190,000.- 

 

ในการจัดทํางบดุล งบดุลมียอดดุลตามขอใด 

1. 124,500.- 

2. 129,000.- 

3. 200,000.- 

4. 390,000.- 

5. 394,500.- 

ขอ 51 วงจรบัญชีมีความหมายตรงกับขอใด 

         1.  Balancing 

           2.  Cheek  Mark 

           3.  Closing  Entries 

                4.  Accounting  Cycle 

           5.  Profit  and  Loss  Account 

ขอ 52 ใหเรียงขอมลูขางลางน้ีตามวงจรบัญชี 

ก  วิเคราะหรายการคาหรือบันทึกรายการเปดบัญชี 

 ข  ผานรายการบญัชีแยกประเภททั่วไป 

 ค  ปดบัญชีและทํางบทดลองหลงัปดบัญชี 

 ง  ทํางบทดลองกอนปดบัญชี ,ทํากระดาษทําการและการทาํงบการเงิน 

 จ  บันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป 

     1.  ก  ข  จ  ง  และ  ค 

     2.  ก  จ  ง  ข  และ  ค 

     3.  ก  จ  ข  ง  และ  ค 

     4.  จ  ก  ข  ง  และ  ค 

     5.  จ  ก  ง  ข  และ  ค 
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เฉลย   

ขอ 1 1 ขอ 11 3 ขอ 21 5 ขอ 31 5 ขอ 41 1 

ขอ 2 5 ขอ 12 2 ขอ 22 4 ขอ 32 1 ขอ 42 3 

ขอ 3 3 ขอ 13 5 ขอ 23 2 ขอ 33 2 ขอ 43 4 

ขอ 4 5 ขอ 14 1 ขอ 24 4 ขอ 34 3 ขอ 44 3 

ขอ 5 5 ขอ 15 5 ขอ 25 4 ขอ 35 1 ขอ 45 1 

ขอ 6 5 ขอ 16 2 ขอ 26 5 ขอ 36 5 ขอ 46 2 

ขอ 7 5 ขอ 17 5 ขอ 27 5 ขอ 37 2 ขอ 47 5 

ขอ 8 4 ขอ 18 1 ขอ 28 1 ขอ 38 4 ขอ 48 2 

ขอ 9 5 ขอ 19 3 ขอ 29 2 ขอ 39 1 ขอ 49 2 

ขอ 10 1 ขอ 20 4 ขอ 30 4 ขอ 40 4 ขอ 50 5 

 ขอ 51 4 

ขอ 52 3 
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