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บทท่ี 1 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี 

ข้อ 1. ความหมายและประเภทของการบัญชี 
1.1 ตามความหมายที่ให้ไว้โดยสภาวิชาชีพบัญชี การบัญชี (Accounting) ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ  (1)................................ 
(2) ...........................  (3) ........................... (4) ...........................  และ (5) ...........................ซึ่งมี.......................................เป็น
ผลงานขั้นสดุท้ายของการบัญชี   

1.2 การท าบัญชี (Bookkeeping) ถือเป็นส่วนหน่ึงของการบัญชี โดยอยูใ่นขั้นตอน.......................................... 
1.3 ผู้ใช้ข้อมูลบัญชแีบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ....................................... และ (2) ....................................... 
1.4 การบัญชีที่มุ่งเน้นการจัดท าข้อมูลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ข้อมูลแกผู่้ใช้ภายนอก คอื .................................. 
1.5 รายงานส าหรับฝ่ายบริหารที่กิจการจัดท าตามนโยบายของผู้บริหารกิจการ โดยมุ่งเน้นให้ข้อมลูในอดีตและอนาคต ถือเป็น
การบัญชีประเภทที่เรียกว่า..................................................... 
 
ข้อ 2. ลักษณะธุรกจิ รูปแบบธุรกิจ  
2.1 ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11, 108 shop และ Tesco express เป็นตัวอย่างของธุรกิจในลักษณะที่เรียกว่า……………………………………………… 

2.2 ธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรม มสี่วนท่ีเหมือนกันในเรื่องรายได้ที่มาจาก……………………………………………………. 
2.3 ตามกฎหมาย รูปแบบธุรกิจทีเ่จ้าของรับผิดชอบหนีส้ินจ ากัดจ านวนเท่ากับมูลค่าหุ้นของตน คือ........................................... 
2.4 ห้างหุ้นส่วน สามารถจัดตั้งได้ 2 รูปแบบ คือ (1)……………………………………………. (2)........................................................... 
2.5 รูปแบบธุรกิจที่มีข้อจ ากัดในเรือ่งของแหล่งเงินทุนมากท่ีสุดคือ ............................................................................................. 
2.6 กิจการที่มีรูปแบบที่เรยีกว่า..............................................สามารถเข้าไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได ้
 
ข้อ 3. สถาบันและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญช ี
3.1 หน่วยงานราชการของไทยท่ีท าหน้าที่ก ากับดูแลการจัดท าบญัชแีละการน าส่งงบการเงินของธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล คือ ........ 
.................................................................................................. 
3.2 ผู้ที่ก าหนดมาตรฐานการบญัช ีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คือ ………………………………………………………………….. 
3.3 กฎหมายหลักท่ีก าหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบของธุรกิจในการจดัท าบัญชี คือ ..................................................................... 
3.4 ตามกฎหมายผู้มหีน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน คือ ........................................................................... 
3.5 ...........................................เปน็รูปแบบธุรกิจท่ีไม่มีหน้าท่ีในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายทางบัญช ี
3.6 ตามพ.ร.บ. การบญัชี พ.ศ. 2543 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีหน้าที่จัดท าบัญชีและน าส่งงบการเงินของกิจการอย่างน้อยปีละครั้ง
ให้กับหน่วยงานราชการ คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งงบการเงินดังกล่าวประกอบด้วย (1)………………….................................. 
(2).................................................... และ (3) ..................................................................... 
3.7 ตามกฎหมายไทย กิจการที่จัดตั้งในรูปแบบของบริษัทจ ากัด ต้องจัดให้งบการเงินประจ าปีของกิจการผ่านการตรวจสอบ
โดย............................................................................................................. 
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บทท่ี 2 แม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี 

ข้อ 1. แนวคิดและข้อสมมติขัน้มลูฐานทางการบัญช ี
1.1 ข้อตกลงที่นักบัญชีใช้เพื่อท าความความเข้าใจเบื้องต้นก่อนก าหนดวิธีการท าบัญชีต่อไป เรียกวา่.......................................... 
1.2 กฎเกณฑ์ทางบัญชีอย่างกว้างๆ ที่ยอมรับกันในกลุม่ของผู้ที่ประกอบวิชาชีพบัญชี หมายถึง.................................................. 
1.3 ..................................................หมายถึง รายการบัญชีที่เป็นของธุรกิจต้องไม่น ามาบันทึกรวมกับรายการของผู้เป็นเจ้าของ  
1.4 นักบัญชเีสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริง ไมล่ าเอียง หลีกเลีย่งการใช้ความเห็นส่วนตัว ถือว่ายึดหลัก............................................ 
1.5 (1) ..............................................และ (2)...........................................................เป็น 2 หลักการที่ก าหนดขึ้นเมื่อไม่สามารถ
ใช้หลักบัญชีทั่วไปได้ มีลักษณะเปน็ข้อยกเว้น ใช้ส าหรับบางกรณีเทา่นั้น 
1.6 เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอรม์าใช้ในส านักงานงาน นักบัญชีประมาณว่าสามารถใช้งานได้ 2 ปี ไม่สามารถขายได้เมื่อเลือกใช้ 
เป็นตัวอย่างของการใช้หลักการบญัชีข้ันมูลฐานเรื่อง....................................................................... 
1.7 บริษัทแห่งหนึ่งก าหนดให้จัดท างบการเงินเป็นประจ าทุก 3 เดือน หรือรายไตรมาส แสดงว่ายดึหลกั.................................... 
1.8 นักบัญชีต้องยึดหลัก.........................................................เพื่อให้ข้อมูลบัญชีของธุรกิจในอดีตและปจัจุบันเปรียบเทียบกันได ้
1.9 หลัก......................................................หมายถึง รายได้ และค่าใช้จ่ายที่น ามารายงานต้องเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
1.10 ถ้าต้องการสรุปข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันต่อเวลา นักบัญชีจ าเป็นต้องยึดหลัก............................ 
 
ข้อ 2. แม่บทการบัญชี และมาตรฐานการบัญช ี
2.1 แนวคิดพื้นฐานที่ใช้เป็นกรอบ หรือแนวทางในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน คือ ............................................................ 
2.2 ข้อสมมติในการจดัท าและน าเสนองบการเงินประกอบด้วย (1)..........................................(2).............................................. 
2.3 รายการและเหตุการณ์ทางบัญชีจะบันทึกเมื่อเกดิขึ้น ไม่ใช่เมื่อมีการรับจ่ายเงินสด หมายถึง................................................. 
2.4 ข้อจ ากัดของข้อมูลทางการบัญชีมี 3 ประการคือ  (1)................................... (2)................................................................... 
และ (3).......................................................................... 
2.5 ........................................................เป็นหลัก หรือวิธีปฏิบัติที่นักบัญชียึดถือในการรวบรวม จดบันทึก สรุปผล ตีความ และ
จัดท ารายงานเกีย่วกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อน าเสนอแก่ผู้ใช้ข้อมูล 
2.6 มาตรฐานการบญัชีของไทย มช่ืีอเรียกอีกอย่างว่า................................................................................................................... 
2.7 ปัจจุบันมาตรฐานการบัญชีของไทยแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ (1).............................................................................................. 
และ (2)............................................................................................ โดยที่ ถ้ากิจการเป็นบริษัทจ ากัด (มหาชน) ตามกฎหมาย
ก าหนดให้จัดท าบญัชีและน าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีชุดที่เรียกว่า........................................................................ 
2.8 ถ้าท่านเป็นนักบัญชีของบริษัท อุตรดิตถ์ชัยเจริญ จ ากดั ท่านสามารถเลือกที่จะใช้มาตรฐานการบัญชีชุดที่เรียกว่า
....................................................................................หรือ..........................................................................................................    
2.9 องค์ประกอบของงบแสดงฐานะการเงินได้แก่ (1)...................................(2)...................................(3).................................. 
2.10 องค์ประกอบของงบก าไรขาดทุนได้แก่ (1)......................................(2).......................................... 
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ข้อ 3. ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 

3.1 คุณสมบตัิที่ท าให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน (ท่ีเรียกว่า ลักษณะเชิงคุณภาพ) มีหลัก 4 ประการ คือ  
(1).........................................................หมายถึง ผู้ใช้งบการเงินสามารเข้าใจได้ในทันทีที่ใช้ข้อมูลในงบการเงิน 
(2) ........................................................หมายถึง ข้อมูลช่วยให้สามารถประเมินเหตุการณ์ในอดตี ปัจจุบัน และอนาคต 
(3) ........................................................หมายถึง ข้อมูลไม่มีความผิดพลาดที่มีนัยส าคญัและความล าเอยีง 
(4) .........................................หมายถึง ผู้ใช้งบการเงนิสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในรอบระยะเวลาต่างๆ หรือระหว่างกิจการได้ 

3.2 ข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ (Reliability) มีลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ  
(1)........................................................... (2)........................................................... (3)......................................................... 
(4)........................................................... (5)...........................................................  
 
ข้อ 4. งบการเงิน 
4.1 ...............................................................ให้ข้อมูลฐานะการเงิน หรือความมั่งคั่งของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง 
ส่วนรายงานที่แสดงผลการด าเนินงานของกิจการส าหรับงวดเวลาใดเวลาหนึ่ง คือ....................................................................... 
4.2 ....................................................................เป็นรายงานท่ีแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
4.3 ....................................................................ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิท่ีกิจการต้องจัดท าเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รายการที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน 
4.4 ในงบแสดงฐานะการเงินแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ (1)………………………… (2)............................. และ (3).............................. โดย
ที่ท้ัง 3 องค์ประกอบนี้มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบสมการ คือ.....................................................................................................  
4.5 (1)................................... และ (2)...................................... เป็นองค์ประกอบท่ีพบในงบก าไรขาดทุน 
4.6 ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคมุของกิจการ และคาดว่าจะได้ประโยชน์จากทรัพยากรนี้ หมายถึง........................................... 
4.7 .........................หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ส่งผลใหส้่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ส่วน................................
หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ส่งผลใหส้่วนของเจ้าของลดลง 
4.8 ...................................................หมายถึง ภาระผูกพันในปจัจุบนัของกิจการซึ่งต้องมีการจ่ายช าระคืน 
4.9 ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์หลังหักหนีส้ินท้ังหมดออกแล้ว เรียกว่า............................................................................... 
4.10 รายการสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินใหจ้ัดเรยีงตามล าดับของ..............................................โดย
เรียงจาก (มาก/น้อย)....................ไปหา.................... (มาก/น้อย) 
 
ข้อ 5. องค์ประกอบของงบการเงิน (สมการบัญช)ี 
ค าสั่ง ให้พิจารณาว่ารายการบัญชีที่ให้มาต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบใดของสมการบญัชี 
 สมการบัญช:ี-  สินทรัพย ์ = หนี้สนิ + ส่วนของเจ้าของ/ทุน 
   หรือ Assets =  Liabilities + Owners’ Equity หรือ A = L + OE 
............1. เครื่องมือ ............8. ค่าโฆษณาค้างจ่าย ............15. ค่าสาธารณูปโภค 
............2. คา่เชา่ ............9. เงินเดือน ............16. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
............3. ทุน-นายขวัญ ............10. วัสดสุ านักงาน ............17. ลูกหนี้การค้า 
............4. เจ้าหนี้การค้า ............11. ค่านายหนา้ ............18. อาคาร 
............5. รายได้ค่าบริการ ............12. ยานพาหนะ ............19. เครื่องใช้ส านักงาน 
............6. เงินกู้จ านอง ............13. เครื่องจักร ............20. เงินฝากธนาคาร 
............7. ดอกเบีย้จ่าย ............14. คา่เบีย้ประกันภัย  
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ข้อ 6. รูปแบบของงบแสดงฐานะการเงิน 
ให้ใช้ข้อมูลที่ให้มาต่อไปนี้เติมลงไปในงบแสดงฐานะการเงินของ “ธนาบริการบญัช”ีทั้งในรูปแบบรายงานและแบบบัญช ี

เงินสด 600,000  เครื่องจักร 900,000 
ลูกหนี้การค้า 90,000  เจ้าหนี้การค้า 90,000 
วัสดุส านักงาน 60,000  ค่าสาธารณูปโภคค้างจา่ย 60,000 
ที่ดิน 1,200,000  เงินกู้ยืมธนาคาร 1,500,000 
อาคาร 1,800,000  ทุน-นายธนา 3,000,000 

 

ธนาบริการบัญช ี
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
  สินทรัพย์   
สินทรัพย์หมุนเวียน     
 เงินสด     
 ลูกหนี้การค้า  90,000   
 วัสดุส านักงาน  60,000   
     รวมสินทรัพยห์มุนเวียน   750,000  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
 ที่ดิน     
 อาคาร  1,800,000   
 เครื่องจักร     
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   3,900,000  

 รวมสินทรัพย ์  4,650,000  
  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ   
หนี้สินหมุนเวียน     
 เจ้าหนี้การค้า     
 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย     
    รวมหนี้สินหมุนเวยีน     
หนี้สินไม่หมุนเวียน     
 เงินกู้ยืมธนาคาร     
   . รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน     
ส่วนของเจ้าของ     
 ทุน-นายธนา     
     รวมส่วนของเจ้าของ     
 รวมหนี้สินและส่วนของเจา้ของ    

 

ธนาบริการบัญช ี
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
สินทรัพย์  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
สินทรัพย์หมุนเวียน  หนี้สินหมุนเวียน 
 เงินสด 600,000  เจ้าหนี้การค้า  
 ลูกหนี้การค้า 90,000  ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย  
 วัสดุส านักงาน 60,000     รวมหนี้สินหมุนเวยีน  
     รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 750,000 หนี้สินไม่หมุนเวียน  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   เงินกู้ยืมธนาคาร  
 ที่ดิน 1,200,000     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  
 อาคาร 1,800,000 ส่วนของเจ้าของ  
 เครื่องจักร 900,000  ทุน-นายธนา  
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,900,000     รวมสว่นของเจ้าของ  
 รวมสินทรัพย ์ 4,650,000  รวมหนี้สินและส่วนของเจา้ของ  

แบบที่ 1 แบบรายงาน 

แบบที่ 2 แบบบญัชี 
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บทท่ี 3 การวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชี 

ข้อ 1. รายการค้า 
สมมติว่ามีเจา้ของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งมาขอความช่วยเหลอืจากท่านให้ช่วยพิจารณาว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นมี
รายการใดเป็นรายการค้าของอู่ซ่อมรถยนต์ โดยให้ท าเครื่องหมาย  ลงบนค าตอบท่ีให้มา 

กิจกรรม ใช่ ไม่ใช่ 
ตัวอย่าง    เจ้าของซื้อของมาท าบุญในวันข้ึนปีใหม่   
1. เจ้าของน ารถยนต์ และอาคารมาลงทุนเปิดอู่ซ่อมรถ   
2. จัดงานเลี้ยงท าบุญวันเกิดของเจ้าของ   
3. ขายอะไหลร่ถยนต์ให้กับน้องชายเจ้าของ โดยให้ค้างช าระ   
4. กู้เงินจากธนาคารกรุงเก่า โดยน าอาคารไปค้ าประกัน   
5. ซื้ออุปกรณ์ส านักงานจากร้านไทเฟอร์นิเจอร ์   
6. น าเงินสดรับจากค่าบริหารซ่อมรถไปฝากธนาคาร   
7. เชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาชมสินคา้และบริการของทางร้าน   
8. หัวหน้าช่างเดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดน่าน   
9. มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนที่กิจการตั้งอยู่ในนามของกิจการ   
10. รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์   

ข้อ 2. หมวดบัญชี 
ให้ระบุว่ารายการที่ให้มาต่อไปนีเ้กีย่วข้องกับ (1) หมวดบัญชีใด และ (2) องค์ประกอบใดของสมการบัญชีใด  

 เลขที่หมวด หมวดบัญช ี องค์ประกอบของสมการบัญช ี  
 1 สินทรัพย์   
 2 หนี้สิน สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ  
 3 ส่วนของเจ้าของ Assets = Liabilities + Owners’ equity  
 4 รายได ้   
 5 ค่าใช้จ่าย   

 

รายการ เลขที่หมวด หมวดบัญช ี องค์ประกอบของสมการบัญชีที่เกี่ยวขอ้ง 
ตัวอย่าง     เงินฝากธนาคาร 1 สินทรัพย ์ สินทรัพย์ 
1. เครื่องตกแต่ง    
2. เงินกู ้    
3. รถยนต ์    
4. ค่านายหน้า    
5. รายไดค้่าบริการ    
6. เจ้าหนี้การค้า    
7. ทุน-นางสาวสมร    
8. ดอกเบี้ยจ่าย    
9. ค่าโฆษณา    
10. เครื่องใช้ส านักงาน    
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ข้อ 3. การวิเคราะห์รายการค้า 1 
ให้แสดงผลที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ จากรายการค้าที่ให้มาต่อไปนี ้โดยท าเครื่องหมาย  ให้ตรงกับ
การเพิ่มขึ้น และหรือ ลดลงของแต่ละองค์ประกอบทางบัญช ี

ล าดับที ่ รายการ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ 
เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด 

ตัวอย่าง น าเงินสดมาลงทุนในกิจการ       

1. รับเงินจากการขายสินค้า       
2. ซื้อเครื่องตกแต่งร้านเป็นเงินสด       
3. ซื้อเครื่องใช้ส านักงานเป็นเงินเชื่อจากร้านค้า       
4. จ่ายเงินเดือนคนงานในร้าน       
5. รับช าระหนี้จากลูกค้าทีต่ิดหนี้ค่าสนิค้า       
6. ซื้อรถยนต์เป็นเงินสด       
7. กู้เงินจากธนาคารมาขยายกิจการ       
8. เจ้าของร้านน าเงินสดของกิจการไปใช้ส่วนตัว       
9. จ่ายค่ายานพาหนะ       
10. จ่ายค่าขนสินคา้เข้าร้าน       

  
ข้อ 4. การวิเคราะห์รายการค้า 2 
ให้แสดงการเพิม่ขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ จากรายการค้าที่ให้มาต่อไปนี้  

ล าดับที ่ รายการ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ 
เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด 

ตัวอย่าง อารีเปิดร้านเสริมสวยด้วยการน าเงินสดมาลงทุน 
300,000 บาท 

      

1. ซื้ออุปกรณ์ในการท าผมเป็นเงินสด 80,000 บาท       
2. จ่ายค่าเครื่องตกแต่งร้านจ านวน 120,000 บาท       
3. จ่ายค่าแรงให้ลูกจ้างในร้าน 9,000 บาท       
4. จ่ายค่าน้ า ค่าไฟ 1,000 บาท       
5. อารีน าเงินสดของร้านไปใช้ส่วนตัว 3,000 บาท       

ข้อ 5. สมการบัญช ี
 (1) จงเติมจ านวนเงินในช่องว่างโดยใช้หลักสมการบัญชี: สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ 

ข้อ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ 
1. 7,000  2,000 
2.  4,500 6,000 
3. 5,300 1,100  
4. 30,000  10,000 
5.  8,000 3,000 

 (2) Complete the gaps in the following table, using accounting equation: A = L + OE 

 Assets Liabilities Owners’ Equity 
a. 12,500 1,500  
b. 16,800  11,500 
c.  6,800 19,000 
d. 55,000  30,340 
f. 780,000 253,000  
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ข้อ 6. หลักบัญชีคู่ 1 
จงระบุว่ารายการค้าแต่ละข้อต่อไปนี้ส่งผลต่อ (1) ช่ือบัญชีใด และ (2) รายการด้านเดบิตหรือเครดติ 

 
 

หลักการบันทึกบญัช ี
ระบบบัญชีคู่ 

หมวดบัญช ี เพิ่ม ลด 
สินทรัพย์ เดบิต เครดิต 
หนี้สิน เครดิต เดบิต 

ส่วนของเจ้าของ เครดิต เดบิต 
รายได้ เครดิต เดบิต 

ค่าใช้จ่าย เดบิต เครดิต 
 

รายการ เดบติ (Dr) เครดิต (Cr) 
ตัวอย่าง   นางดวงพรน าเงินสดมาลงทุนเปิดโรงพิมพ์ เงินสด ทุน-ดวงพร 
1. ซื้ออุปกรณ์การพิมพ์เป็นเงินเชื่อ   
2. ซื้อวัสดุการพิมพ์ เช่น หมึกพิมพ์ กระดาษ   
3. ได้รับรายได้คา่บริการเป็นเงินสด   
4. จ่ายค่าเช่ารา้นเป็นเงินสด   
5. จ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นเงินสด   
6. จ่ายช าระหน้ีค่าอุปกรณ์การพิมพ ์   
7. นางดวงพรถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัว   
8. กู้เงินจากธนาคาร   
9. น าเงินสดไปฝากธนาคาร   
10. รับเงินจากการขายเศษกระดาษ   
11. ส่งบิลเรียกเกบ็ค่าพิมพ์งานจากลูกค้า   
12. ซื้อวัสดุการพิมพ์เป็นเงินเชื่อ   
13. นางดวงพรน ารถยนตม์าลงทุนเพิม่   
14. รับใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์แตย่ังไม่ได้ช าระเงิน   
15. จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เป็นเชค็   
16. รับช าระเงินจากลูกหนี้   
17. จ่ายเช็คเพื่อช าระค่าวัสดุการพิมพ์   
18. ถอนเงินสดจากธนาคารมาเพื่อใชใ้นกิจการ   
19. จ่ายค่าเชา่ที่จอดรถเป็นเงินสด   
20. จ่ายค่าเก็บขยะให้กบัเทศบาล   

ข้อ 7. หลักบัญชีคู่ 2 
นายมาเปดิร้านเพื่อบริการล้างรถ ซื่อ คูล-คลีน โดยมรีายการค้าที่เกดิขึ้นในช่วงเดือน เมษายน 2557 ดังนี ้

รายการ 
เดบติ (Dr) เครดิต (Cr) 

ชื่อบัญช ี จ านวน
เงิน 

ชื่อบัญช ี จ านวน
เงิน 

ตัวอย่าง นายตรีน าเงินสดมาลงทุน 400,000  บาท เงินสด 400,000 ทุน-นายตร ี 400,000 

เม.ย. 1  น าเงินสดไปเปิดบัญชีท่ีธนาคาร 300,000 บาท     
3 ซ้ือเครื่องมือล้างรถ 50,000 บาท โดยจ่ายเป็นเช็ค     
5 ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในส านักงาน 12,000 บาท     
8 ซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 9,000 บาท     

19 รับรายได้ค่าบริการเป็นเงินสด 14,000 บาท     
20 จ่ายช าระหน้ีค่าอุปกรณ์การพิมพ์     
25 จ่ายเงินเดือนคนงาน 9,000 บาท     
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ข้อ 8. การบันทึกรายการในสมุดบัญชีขัน้ต้น  
สมุดบญัชขีั้นต้น หมายถงึ สมดุบญัชทีีใ่ช้จดบันทึกรายการบญัชีทีเ่กิดขึ้นในแต่ละวัน แบ่งได ้2 ประเภท คือ สมดุรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ 
 

สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) 
 หน้า  (page) ………… 

วันที ่
(Date) 

รายการ 
(Account names and Explanation) 

เลขที่บญัช ี
(Account No.) 

เดบติ 
(Debit) 

เครดิต 
(Credit) 

ปี พ.ศ.       
เดือน วันที่ ชื่อรายการที่อยู่ทางด้านเดบติ XXX XXX -   

          ชื่อรายการที่อยู่ทางด้านเครดิต XXX   XXX - 
  ค าอธิบายรายการ      

2557  เงินสด  100,000 -   
เม.ย. 2         ทุน-นายโท    100,000 - 

  นายโทน าเงินสดมาลงทุน      
        

กรณีที่ 1 กิจการเจ้าของคนเดียว และเจ้าของน าสนิทรัพย์หลายชนิดมาลงทุน 

 นายสมหมายเปิดร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยในวันท่ี 1 มีนาคม 2557 น าสินทรัพย์ต่างๆ มาลงทุนในกิจการ ดังน้ี 
เงินสด 100,000 บาท  ก าหนดให้ใช้ชื่อบญัชแีละเลขที่ ดังนี ้
เงินฝากธนาคาร 50,000 บาท  เงินสด 101  เครื่องตกแต่ง 107 
เครื่องมือซ่อม 80,000 บาท  เงินฝากธนาคาร 102  ทุน-สมหมาย 301 
เครื่องตกแต่ง 20,000 บาท  เครื่องมือเครื่องใช้ 106    

 

สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) 
 หน้า  ……1…… 

วันที ่ รายการ เลขที่บญัช ี เดบติ เครดิต 
2557       

  เงินสด  100,000 -   
        
        
        
        

  สมหมายน าเงินสดและสินทรัพยต์่างๆ มาลงทุน      
        

กรณีที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และผู้เป็นหุน้ส่วนร่วมกันลงทนุ 

 นายทันทีและนายสมใจ ร่วมกันลงทุนในกิจการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ช่ือ ขนส่งทันใจ เริ่มกิจการ 1 เม.ย. 57 
โดยนายทันใจน าเงินสดมาลงทุน 400, 000 บาท และ นายสมใจน าเงินสดมาลงทุน 600,000 บาท 

สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) 
 หน้า  ……1…… 

วันที ่ รายการ เลขที่บญัช ี เดบติ เครดิต 
2557       

        
        
        

  หุ้นส่วนทันทีและสมใจน าเงินสดมาลงทุน      
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กรณีที่ 3 การบันทึกรายการระหว่างงวดบัญช ี

การบันทึกรายการที่เกดิขึ้นในระหวา่งงวดบญัช ีไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่ากจิการจะด าเนินธุรกิจในรูปแบบใด 

ตัวอย่างท่ี 1 รายการบัญชีที่เกิดขึน้ในช่วงเดือนมีนาคม 2556 ของร้านซ่อมได้ ของนายอมร มีดังนี้ 
2556   เงินสด 101 

มี.ค.  1 รับรายได้ค่าบริการซ่อมเป็นเงินสด 6,000 บาท   เงินฝากธนาคาร 102 
 
 

3 
5 

ซื้อวัสดุในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 5,000 บาทเป็นเงินสด 
จ่ายค่าเช่าร้านส าหรับเดือนมีนาคม 2557 จ านวน 3,000 บาท 

 ลูกหนี้การค้า 103 
 วัสดุซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 104 

 10 รับรายได้ค่าบริการซ่อม 30,000 บาท โดยน าเงินที่ได้รับ ผัง
บัญช ี

เครื่องใช้ส านักงาน 105 
  ไปฝากเข้าบัญชีธนาคารทันที เจ้าหนี้การค้า 201 
 15 จ่ายค่าโฆษณา 2,000 บาท ทุน-นายอมร 301 
 17 ให้บริการแก่บริษัท บา้นเกาะ มีรายได ้15,000 บาท  รายได้ค่าบริการซ่อม 401 
  โดยลูกค้าจ่ายช าระเพียง 5,000 บาท ที่เหลือค้างช าระ  เงินเดือน 501 
 19 ซื้อเครื่องใช้ส านักงาน 30,000 บาทเปน็เงินเชื่อ  ค่าโฆษณา 502 
 27 รับช าระหน้ีจากบริษัท บา้นเกาะ ที่ค้างช าระไว้   ค่าเช่า 503 
 31 จ่ายช าระหน้ีค่าเครื่องใช้ส านักงาน  ค่าสาธารณูปโภค 504 

สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) หน้า  ……1…… 
วันที ่ รายการ เลขที่บญัช ี เดบติ เครดิต 
2557       

มี.ค. 1 เงินสด  6,000 -   
   รายได้ค่าบริการ    6,000 - 
  รับรายได้ค่าบริการซ่อมรถ      
 3       
        
  ซื้อวัสดุในการซ่อมเป็นเงินสด      
 5       
        
  จ่ายค่าเช่าร้านเป็นเงินสด      
 10       
        
  รับรายได้ค่าบริการซ่อมและน าฝากธนาคาร      
 15       
        

  จ่ายค่าโฆษณา      
 17       
        
        
  ให้บริการแก่ลูกค้าได้รบัเงินบางส่วนที่เหลือค้างช าระ      
 19       
        
  ซื้อเครื่องใช้ส านักงานเป็นเงินเชื่อ      
 27       
        
  รับช าระหน้ีจากลูกหนี้การค้า      
 31       
        
  จ่ายช าระหน้ีค่าเครื่องใช้ส านักงาน      
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ตัวอย่างท่ี 2 นางสาวปาริชาติ เปดิกิจการรบัวางระบบบญัชีและใหค้ าปรึกษาภาษีอากร ช่ือ ปาริชาติการบัญชี มีรายการดังนี ้
2557   ผังบัญช ี

เม.ย. 2 ปาริชาติน าสินทรัพย์ตา่งๆ มาลงทุน คอื เงินสด 20,000 บาท   เงินสด 101 
  เงินฝากธนาคาร 30,000 บาท เครื่องตกแตง่ 15,000 บาท และ  เงินฝากธนาคาร 102 
  อุปกรณ์ส านักงาน 50,000 บาท  ลูกหนี้การค้า 103 
 5  ซื้อวัสดุส านักงาน 2,500 บาทเป็นเงินสด  วัสดุส านักงาน 104 
 10 รับเงินสดเป็นค่าบริการให้ค าปรึกษาจากลูกค้า 3,000 บาท  อุปกรณ์ส านักงาน 105 
 14 ซื้อเครื่องโทรสารมูลค่า 10,000 บาท โดยจ่ายเงินสด 3,000 บาท  เครื่องตกแต่ง 106 
  ที่เหลือขอค้างช าระ  เจ้าหนี้การค้า 201 
 20 ให้บริการลูกค้าในการวางระบบบัญชี 15,000 ยังไม่ได้รบัเงิน  ทุน-นางสาวปารชิาต ิ 301 
 23 จ่ายช าระหน้ีค่าอุปกรณ์ที่ซื้อเมื่อวันที่ 14 ม.ค. ด้วยเช็ค  รายได้ค่าบริการ 401 
 28 จ่ายเงินเดือนพนักงาน 12,000 บาท  เงินเดือน 501 
 30 รับช าระเงินจากลูกค้าที่ค้างช าระเมื่อ 20 ม.ค.  ค่าเช่า 502 
 31 รับบิลเรยีกเก็บค่าเชา่ร้าน 4,000 บาท แตย่ังไม่ได้รบัช าระ  ค่าสาธารณูปโภค 503 

สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) 
 หน้า  ……1…… 

วันที ่ รายการ เลขที่บญัช ี เดบติ เครดิต 
2557       

เม.ย. 2 เงินสด      
       - 
        
        
        
  ปาริชาติน าสินทรัพย์ตา่งๆ มาลงทุน      
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ตัวอย่างท่ี 3 นางสาวพัชราภาเปิดร้านเสริมสวย ช่ือ บิวตี้ซาลอน มรีายการที่เกิดขึ้นดังนี้ 
2557   

ผัง 
บัญช ี

เงินสด 101 
ก.พ. 2 พัชราภาน าเงินสด 1,000,000 บาท มาลงทุนในร้าน  เงินฝากธนาคาร 102 
 3 น าเงินสดเปดิบญัชธีนาคารในนามของร้าน 800,000 บาท  ลูกหนี้การค้า 103 
 5 ซื้อเครื่องมือในการท าผม 120,000 บาทเป็นเงินเชื่อ  วัสดุสิ้นเปลือง 104 
 8  ซื้อเครื่องตกแต่งร้านเป็นเงิน 160,000 บาทโดยจา่ยเป็นเช็ค  อุปกรณ์ท าผม 105 
 10 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการท าผม 30,000 บาท เป็นเงินสด  เครื่องตกแต่ง 106 
 13 รับเงินค่าท าผมจากลูกค้า 15,000 บาท เป็นเงินสด  เจ้าหนี้การค้า 201 
 15 จ่ายค่าแรงให้พนักงานในร้าน 13,500 บาท ด้วยเช็ค  ทุน-พัชราภา 301 
 19 บริการแต่งหน้าท าผมให้ลูกค้าเป็นเงิน 40,000 บาทยังไม่ได้รับช าระ  ถอนใช้ส่วนตัว 302 
 25 น าเงินสดไปใช้ส่วนตัว 5,000 บาท  รายได้ค่าบริการ 401 
 27 จ่ายช าระหน้ีค่าเครื่องมือฯ ด้วยเช็ค  เงินเดือน 501 
 28 จ่ายค่าน้ า ค่าไฟ คา่โทรศัพท์ รวม 3,500 บาท  ค่าสาธารณูปโภค 502 

สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) หน้า  ……1…… 
วันที ่ รายการ เลขที่บญัช ี เดบติ เครดิต 
2557       

ก.พ. 2       
        
  พัชราภาน าเงินสดมาลงทุน      
 3       
        
  น าเงินฝากธนาคาร      
 5       
        
  ซื้อเครื่องมือท าผม      
 8       
        
  ซื้อเครื่องตกแต่งจ่ายเป็นเช็ค      
 10       
        

  ซื้อวัสดุท าผม      
 13       
        
  รับเงินค่าท าผมจากลูกค้า      
 15       
        
  จ่ายค่าแรงพนักงาน      
 19       
        
  ให้บริการแก่ลูกค้าแต่ยังไม่ได้รับเงิน      
 25       
        
  พัชราภาน าเงินไปใช้ส่วนตัว      
 27       
        
  จ่ายช าระหน้ีค่าเครื่องมือ      
 28       
        
  จ่ายค่าน้ า ค่าไฟ คา่โทรศัพท์      
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บทท่ี 4 สมุดบัญชีแยกประเภทและงบทดลอง 

ข้อ 1. การแยกประเภทรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท 

     การแยกประเภทรายการบัญชีจะท าหลังจากมีการจดบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในสมุดบัญชีขั้นต้น หรือที่เรียกว่าสมุดรายวัน โดยการน า
รายการดังกล่าวไปบันทึกอีกครั้งในสมุดบัญชีแยกประเภทเพื่อแยกประเภทรายการซึ่งการกระท าดังกล่าวเรียก การผ่านรายการ (Posting)  
     ในปัจจุบัน มีการน าโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมาช่วยในการจัดท า เมื่อมีการบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน ระบบก็จะท าการ
ผ่านรายการดังกล่าวไปยังบัญชีแยกประเภทได้โดยอัตโนมัติ 
***ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก าหนดให้ต้องบันทึกรายการในสมุดบัญชีรายวันภายใน 15 วันตั้งแต่วันที่เกิดรายการ และต้อง
ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือน*** 

สมุดบัญชีแยกประเภท – แบบมาตรฐาน 
ชื่อบัญชี (Account name)………………………… 

 เลขที่บญัช ี (Account No.) ….…………. 
วันที่ 

(Date) 
รายการ 

(Explanation) 
หน้า
บัญชี 
(Ref.) 

เดบติ 
(Debit) 

วันที ่ รายการ 
(Explanation) 

หน้า
บัญชี 
(Ref.) 

เครดิต 
(Credit) 

            
            
            
            

สมุดรายวันทั่วไป 
หน้า  ……1…… 

วันที ่ รายการ เลขที่บญัช ี เดบติ 
 

เครดิต 
 

2557       
เม.ย. 7 วัสดุส านักงาน 104 500 -   

          เงินสด 101   500 - 
  ซื้อวัสดุส านักงานเป็นเงินสด      
        

 
สมุดบญัชแียกประเภท 

เงินสด 
 เลขที่บญัช ี ….…101………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

     2557     
      เม.ย. 7 วัสดุส านักงาน รว.1          500 - 
            
            

วัสดุส านักงาน 
 เลขที่บญัช ี ….…104………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

2557     2557     
เม.ย. 7 เงินสด รว.1 500 -       

            
            

 

ใส่ชื่อบัญชีท่ีอยู่ด้านตรงข้าม (ในสมุดรายวันท่ัวไป) 
เพ่ือให้รู้ว่ารายการวสัดุส านกังานที่เพ่ิมขึ้น (เดบิต) 
ได้มาจากการซื้อด้วยเงินสด 
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ข้อ 2. การผ่านรายการ -ร้านมงคล 
ให้บันทึกรายการบญัชีในสมุดรายวันท่ัวไปและผ่านรายการไปยังสมดุบัญชีแยกประเภท 

 2556 พ.ค. 1 นายมงคลน าเงินสด 200,000 บาท มาลงทุนเปิดกิจการนวดแผนโบราณ  
   8 จ่ายค่าโฆษณา 5,000 บาท 

สมุดรายวันทั่วไป 
 หน้า  ……1…… 

วันที ่ รายการ เลขที่บญัช ี เดบติ เครดิต 
2556       

พ.ค. 1       
        
        
        
 8       
        
        
        

 

สมุดบัญชีแยกประเภท 
เงินสด 

 เลขที่บญัช ี ….…101………. 
วันที่ 

 
รายการ 

 
หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            
            

ทุน-นายมงคล 
 เลขที่บญัช ี ….…301………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            
            

ค่าโฆษณา 
 เลขที่บญัช ี ….…501………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 
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ข้อ 3. การผ่านรายการ -ร้านทินกร 
ให้ผ่านรายการในสมุดรายวันทั่วไปของ “ร้านทินกร” ส าหรับเดือนธันวาคม 2556 ไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง 

สมุดรายวันทั่วไป หน้า  ……1…… 
วันที ่ รายการ เลขที่บญัช ี เดบติ เครดิต 
2556       

ธ.ค. 1 เงินสด 101 100,000 -   
  อุปกรณ์ส านักงาน 105 50,000 -   
   ทุน-ทินกร 301   150,000 - 
  นายทินกรน าเงินสดและเครื่องใช้ส านักงานมาลงทุน      
 5 รถจักรยานยนต ์ 106 200,000 -   
  เจ้าหนี้การค้า 201   200,000 - 
  ซื้อจักรยานยนต์เงินเชื่อ 5 คัน จากรา้นชื่นใจ      
 8 เงินฝากธนาคาร 102 60,000 -   
  เงินสด 101   60,000 - 
  น าเงินสดฝากธนาคาร      
 10 ค่าเช่ารา้น 501 5,000 -   
  เงินสด 101   5,000 - 
  จ่ายค่าเช่าร้าน      
 12 วัสดุสิ้นเปลือง 104 1,000 -   
  เงินสด 101   1,000 - 
  ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง      
 15 เงินฝากธนาคาร 102 55,000 -   
  รายได้ค่าเช่ารถ 401   55,000 - 
  รับรายได้ค่าเช่าและน าฝากธนาคารทนัที      
 23 เจ้าหนี้การค้า 201 40,000 -   
  เงินฝากธนาคาร 102   40,000 - 
  จ่ายช าระหน้ีบางส่วนให้ร้านชื่นใจด้วยเช็ค      
 30 ถอนใช้ส่วนตัว 302 8,000 -   
  เงินสด 101   8,000 - 
  นายทินกรน าเงินสดของกิจการไปใช้สว่นตัว      
        

เงินสด 
 เลขที่บญัช ี ….…101………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            
            
            
            

เงินฝากธนาคาร 
 เลขที่บญัช ี ….…102………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            



17 
 

วัสดุสิ้นเปลือง 
 เลขที่บญัช ี ….…104………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            
            

อุปกรณ์ส านักงาน 
 เลขที่บญัช ี ….…105………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            
            

รถจักรยานยนต ์
 เลขที่บญัช ี ….…106………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            
            

เจ้าหนี้การค้า 
 เลขที่บญัช ี ….…201………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            
            

ทุน-ทินกร 
 เลขที่บญัช ี ….…301………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 
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ถอนใชส้่วนตัว 
 เลขที่บญัช ี ….…302………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            
            

รายได้ค่าเช่ารถ 
 เลขที่บญัช ี ….…401………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            
            

ค่าเช่าร้าน 
 เลขที่บญัช ี ….…501………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            
            

ข้อ 4. งบทดลอง – ร้านทินกร 
ให้ท่านหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทของ “ร้านทินกร” (ข้อ 3) และน ามาจัดท างบทดลอง 

ร้านทินกร 
งบทดลอง (Trial balance) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ชื่อบัญช ี เลขที่
บัญช ี

เดบติ เครดิต 

เงินสด 101     
เงินฝากธนาคาร 102     
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม      
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ข้อ 5. บัญชีแยกประเภทและงบทดลอง - ร้านพัชราภา 

ให้น ารายการที่บันทึกในสมุดรายวนัท่ัวไปของร้านพัชราภาในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มาบันทึกดังน้ี 
 (1) ผ่านรายการ (Posting) ไปยังบัญชีแยกประเภทท่ีให้มา 
 (2) หายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชี 
 (3) จัดท างบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 

สมุดรายวันทั่วไป หน้า  ……1…… 
วันที ่ รายการ เลขที่

บัญช ี
เดบติ เครดิต 

2557       
ก.พ. 2 เงินสด  1,000,000 -   

  ทุน-พัชราภา    1,000,000 - 
  พัชราภาน าเงินสดมาลงทุน      
 3 เงินฝากธนาคาร  800,000 -   
  เงินสด    800,000 - 
  น าเงินฝากธนาคาร      
 5 อุปกรณ์ท าผม  120,000 -   
  เจ้าหนี้การค้า    120,000 - 
  ซื้อเครื่องมือท าผม      
 8 เครื่องตกแต่ง  160,000 -   
  เงินฝากธนาคาร    160,000 - 
  ซื้อเครื่องตกแต่งจ่ายเป็นเช็ค      
 10 วัสดุสิ้นเปลือง  30,000 -   
  เงินสด    30,000 - 

  ซื้อวัสดุท าผม      
 13 รายได้ค่าบริการ  15,000 -   
  เงินสด    15,000 - 
  รับเงินค่าท าผมจากลูกค้า      
 15 เงินเดือน  13,500 -   
  เงินฝากธนาคาร    13,500 - 
  จ่ายค่าแรงพนักงาน      
 19 รายได้ค่าบริการ  40,000 -   
  ลูกหนี้การค้า    40,000 - 
  ให้บริการแก่ลูกค้าแต่ยังไม่ได้รับเงิน      
 25 ถอนใช้ส่วนตัว  5,000    
  เงินสด    5,000  
  พัชราภาน าเงินไปใช้ส่วนตัว      
 27 เจ้าหนี้การค้า  120,000 -   
  เงินฝากธนาคาร    120,000 - 
  จ่ายช าระหน้ีค่าเครื่องมือ      
 28 ค่าสาธารณูปโภค  3,500 -   
  เงินสด    3,500 - 
  จ่ายค่าน้ า ค่าไฟ คา่โทรศัพท์      
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ช่ือบัญชี...................................... เลขที่บญัช ี ….…………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            
            
            

ช่ือบัญชี...................................... เลขที่บญัช ี ….…………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            
            

ช่ือบัญชี...................................... เลขที่บญัช ี ….…………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            

ช่ือบัญชี...................................... เลขที่บญัช ี ….…………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            

ช่ือบัญชี...................................... เลขที่บญัช ี ….…………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            

ช่ือบัญชี...................................... 
 เลขที่บญัช ี ….…………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 
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ช่ือบัญชี...................................... เลขที่บญัช ี ….…………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            
            

ช่ือบัญชี...................................... เลขที่บญัช ี ….…………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            
            

ช่ือบัญชี...................................... เลขที่บญัช ี ….…………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            

ช่ือบัญชี...................................... เลขที่บญัช ี ….…………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            

ช่ือบัญชี...................................... เลขที่บญัช ี ….…………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 

          
            
            

ช่ือบัญชี...................................... เลขที่บญัช ี ….…………. 

วันที่ 
 

รายการ 
 

หน้า
บัญชี 

เดบติ วันที ่ รายการ หน้า
บัญชี 

เครดิต 
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ชื่อกิจการ............................................... 
งบทดลอง 

ณ วันที่........................................................ 
ชื่อบัญช ี เลขที่บญัช ี เดบติ เครดิต 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม      
      

ข้อ 6. งบทดลองและกระดาษท าการ 6 ช่อง – อู่พรทิพย์ 
ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทของอู่พรทิพย์ ส าหรบัช่วง 1 เดือนสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

101 เงินสด 4,500 บาท 301 ทุน-พรชัย 61,600 บาท 
102 ลูกหนี ้ 3,800 บาท 302 ถอนใช้ส่วนตัว 2,000 บาท 
103 วัสดุส านักงาน 3,200 บาท 401 รายได้ค่าซ่อมรถ 90,000 บาท 
104 อุปกรณ์ซ่อมรถ 18,000 บาท 402 รายได้อื่น 4,900 บาท 
105 รถยนต ์ 197,000 บาท 501 ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ 1,200 บาท 
201 เจ้าหนี้ 16,000 บาท 502 ค่าน้ าค่าไฟ 800 บาท 
202 เงินกู้ระยะสั้น 84,000 บาท 503 ค่าเช่า 5,000 บาท 
    504 ค่าแรงงาน 21,000 บาท 

ให้จัดท างบทดลอง กระดาษท าการ และงบการเงินของอู่พรทิพย์ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2556 
ชื่อกิจการ............................................... 

งบทดลอง 
ณ วันที่........................................................ 

ชื่อบัญช ี เลขที่บญัช ี เดบติ เครดิต 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม      
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ชื่อกิจการ ................................................ 
กระดาษท าการ 

ส าหรับรอบระยะเวลา............................สิน้สุดวันที่.................................. 

ชื่อบัญช ี
เลขท่ี
บัญชี 

งบทดลอง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 
เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101             
ลูกหนี ้ 102             
วัสดุส านักงาน 103             
อุปกรณ์ซ่อมรถ 104             
รถยนต์ 105             
เจ้าหนี ้ 201             
เงินกู้ระยะสั้น 202             
ทุน-พรทิพย ์ 301             
ถอนใช้ส่วนตัว 302             
รายได้ค่าซ่อมรถ 401             
รายได้อื่น 402             
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 501             
ค่าน้ าค่าไฟ 502             
ค่าเช่า 503             
ค่าแรงงาน 504             
              
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ              
              
              

 
 
 

อู่พรทิพย์ 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับรอบระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2556 

อู่พรทิพย์ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2556 
รายได:้-    สินทรัพย์ 
  รายได้ค่าซ่อมรถ 4,900   สินทรัพย์หมุนเวียน    
  รายได้อื่น      เงินสด 4,500   

รวมรายได ้   94,900   ลูกหนี ้    
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน:-      วัสดุส านกังาน    
  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,200   รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน    
  ค่าน้ าค่าไฟ    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
  ค่าเช่า      อุปกรณ์ซ่อมรถยนต์    
  ค่าแรงงาน 21,000     รถยนต ์ 197,000   

รวมค่าใช้จา่ยด าเนินงาน    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
    รวมสินทรัพย ์    
    หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
    หนี้สินหมุนเวียน    
      เจ้าหนี ้    
      เงินกู้ระยะสั้น    
    รวมหนี้สินหมุนเวียน    
    ส่วนของเจ้าของ    
      ทุน-พรทิพย ์    
      ถอนใช้ส่วนตวั    
    รวมส่วนของเจ้าของ    
    รวมหนี้สินและส่วนของเจา้ของ    
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ข้อ 7. กระดาษท าการ 6 ช่องและการจัดท างบการเงิน 
กระดาษท าการที่ให้มาต่อไปนี้เป็นของร้านช่ืนใจอินเทอร์เน็ต ใหจ้ัดท าใหส้มบูรณ ์

ร้านชื่นใจอินเทอร์เน็ต 
กระดาษท าการ 

ส าหรับรอบระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2556 

ชื่อบัญช ี
เลขที่
บัญช ี

งบทดลอง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 
เดบติ เครดิต เดบติ เครดิต เดบติ เครดิต 

เงินฝากธนาคาร 11 50,000 -           
เครื่องตกแต่งรา้น 12 57,000 -           
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 13 162,000 -           
อาคาร 14 550,000 -           
เจ้าหนี้ 21   199,000 -         
ทุน-ชื่นจิตร 31   580,000 -         
รายได้ค่าบริการ 41   55,000 -         
ค่าโฆษณา 51 6,000 -           
ค่าน้ าค่าไฟ 52 4,000 -           
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน 53 5,000 -           
  834,000 - 834,000 -         
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ              
              

ร้านชื่นใจอินเทอร์เน็ต 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับรอบระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 รายได้ค่าบริการ  55,000  
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร:-    
 ค่าโฆษณา    
 ค่าน้ าค่าไฟ    
 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน 5,000 15,000  
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ    

ร้านชื่นใจอินเทอร์เน็ต 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

สินทรัพย์หมุนเวียน   หนี้สินหมุนเวียน   
 เงินฝากธนาคาร    เจ้าหนี ้   
        
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    รวมหนี้สินหมนุเวียน   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   ส่วนของเจ้าของ   
 เครื่องตกแต่งร้าน    ทุน-ช่ืนจิตร   
     ก าไรสะสม   
        
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    รวมส่วนของเจ้าของ   
        

รวมสินทรัพย ์   รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  
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ข้อ 8. งบทดลองไม่ลงตัว 

ต่อไปนี้เป็นงบทดลองของร้าน “สดุาผ้าไทย” ซึ่งนางสาวสดุาได้จัดท าขึ้นเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีและก็
ปรากฏว่างบทดลองนั้นไมล่งตัว จึงขอใหท้่านช่วยท าการแก้ไขงบทดลองดังกล่าวให้ถูกต้อง 

สุดาผ้าไทย 
งบทดลอง 

วันที่ 30 มิถุนายน 2556 
ชื่อบัญช ี เลขที ่ เดบติ เครดิต 

เงินสด 101 59,850  
เงินลงทุนระยะสั้น 102  674,625 
ลูกหนี ้ 103 27,300  
วัสดุในการตดัเยบ็ 104  471,870 
เครื่องมือในการตัดเยบ็ 105  262,500 
เครื่องใช้ส านักงาน 106 109,830  
เจ้าหนี้ 201 140,000  
ทุน-นางสาวสดุา 301 910,000  
ถอนใช้ส่วนตัว 302  2,7300 
รายได้ค่าบริการตัดเย็บเสื้อผ้า 401  684,075 
เงินเดือนและค่าแรงงาน 501 64,680  
ค่าเช่า 502  25,200 
ค่าโฆษณา 503  3,150 
ค่าสาธารณูปโภค 504 2,520  
ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ 505 5,250  

รวม  1,319,430 2,148,720 

งบทดลองที่ถูกต้องของร้าน “สดุาผ้าไทย” ควรเป็นดังนี ้

ชื่อบัญช ี เลขที ่ เดบิต เครดิต 
เงินสด 101   
เงินลงทุนระยะสั้น 102   
ลูกหนี ้ 103   
วัสดุในการตัดเยบ็ 104   
เครื่องมือในการตดัเย็บ 105   
เครื่องใช้ส านักงาน 106   
เจ้าหนี ้ 201   
ทุน-นางสาวสุดา 301   
ถอนใช้ส่วนตัว 302   
รายได้ค่าบริการตดัเย็บเสื้อผ้า 401   
เงินเดือนและค่าแรงงาน 501   
ค่าเช่า 502   
ค่าโฆษณา 503   
ค่าสาธารณูปโภค 504   
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 505   

รวม    
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สรุปการท าและส่งแบบฝึกหัดบทท่ี 1-4 
 วันที่ส่งงาน ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการบัญช ี    

ข้อ 1. ความหมายและประเภทของการบัญชี    

ข้อ 2. ลักษณะธุรกิจ รูปแบบธุรกจิ    

ข้อ 3. สถาบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี     

บทท่ี 2 แม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญช ี    

ข้อ 1. แนวคิดและข้อสมมติขั้นมลูฐานทางการบัญชี     

ข้อ 2. แม่บทการบัญชี และมาตรฐานการบัญช ี    

ข้อ 3. ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน     

ข้อ 4. งบการเงิน     

ข้อ 5. องค์ประกอบของงบการเงิน     

ข้อ 6. รูปแบบของงบแสดงฐานะการเงิน     

บทท่ี 3 การวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญช ี    

ข้อ 1. รายการค้า     

ข้อ 2. หมวดบัญชี     

ข้อ 3. การวิเคราะหร์ายการค้า 1     

ข้อ 4. การวิเคราะหร์ายการค้า 2     

ข้อ 5. สมการบัญชี     

ข้อ 6. หลักบัญชีคู่ 1     

ข้อ 7. หลักบัญชีคู่ 2     

ข้อ 8. การบันทึกรายการในสมุดบญัชีข้ันต้น     

บทท่ี 4 สมุดบัญชีแยกประเภทและงบทดลอง     

ข้อ 1. การแยกประเภทรายการในสมุดบญัชีแยกประเภท    

ข้อ 2. การผ่านรายการ –ร้านมงคล     

ข้อ 3. การผ่านรายการ -ร้านทินกร    

ข้อ 4. งบทดลอง – ร้านทินกร     

ข้อ 5. บัญชีแยกประเภทและงบทดลอง – ร้านพัชราภา     

ข้อ 6. งบทดลองและกระดาษท าการ 6 ช่อง – อู่พรทิพย ์    

ข้อ 7. กระดาษท าการ 6 ช่องและการจัดท างบการเงิน    

ข้อ 8. งบทดลองไมล่งตัว    
    

 


