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คู่มือติวเตอร์ 
รหัสวิชา  2201-1002 วิชาบัญชีเบือ้งต้น 1 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและจุดประสงคข์องการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลการบญัชี ขอ้สมมติฐานตาม
แม่บทการบญัชี ความหมายของสินทรัพย ์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ สมการบญัชีและงบดุล การ
วเิคราะห์รายการคา้ การจดบนัทึกรายการคา้ตามหลกัการบญัชีคู่ของธุรกิจบริการเจา้ของคนเดียวในสมุด
รายวนัทัว่ไป และผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทาํการ 6 ช่อง การปิดบญัชี งบ
การเงิน และสรุปวงจรบญัชี 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขา้ใจหลกัการ วธีิการ และขั้นตอนการจดัทาํบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภท 
ธุรกิจบริการ  

2. บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป สมุดเงินสด 2 ช่อง และผา่นรายการไปบญัชีแยก 
ประเภทที่เก่ียวขอ้ง 

3. ทาํกระดาษทาํการ 6 ช่อง และรายงานทางการเงิน 
4. ปิดบญัชีเม่ือส้ินงวดบญัชี 

สมรรถนะรายวิชา 

1. นาํหลกัการ วธีิการไปจดัทาํบญัชีสาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามขั้นตอน 

2. บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป สมุดเงินสด 2 ช่อง และผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทที่เก่ียวขอ้ง 

3. จดัทาํกระดาษทาํการ 6 ช่อง และรายงานทางการเงิน 
4. ปิดบญัชีเม่ือวนัส้ินงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ประเด็นออกข้อสอบ 

ข้อ ประเด็นออกข้อสอบ คะแนนเต็ม ระดับพฤติกรรม 

1-15 1. ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการบัญชี สมการบัญชี และการ

วิเคราะห์รายการค้า 

   1.1 ความหมายและประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี 
   1.2 หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพบญัชีและจรรยาบรรณ
วชิาชีพบญัชี   
   1.3  พระราชบญัญตัิการบญัชี  พ.ศ. 2543 
   1.4  แม่บทการบญัชี 
   1.5 ความหมายของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
   1.6 สมการบญัชี 
   1.7 การวเิคราะห์รายการคา้ 

    1.8  การจดัหมวดหมู่และการใหเ้ลขที่บญัชี 
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ความรู้ ความจาํ 

 

การนาํไปใช ้

การนาํไปใช ้

ความรู้ ความจาํ 

ความรู้ ความจาํ 

การวเิคราะห์ 

การวเิคราะห์ 

การนาํไปใช ้

2-30 2. การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  บัญชีแยกประเภท  

งบทดลอง และสมุดเงนิสด 2 ช่อง 

    2.1  ความหมายและความสาํคญัของสมุดรายวนัทัว่ไป 

     2.2    ประเภทและรูปแบบของสมุดรายวนัทัว่ไป 

     2.3    บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

     2.4    ความหมายและความสาํคญัของบญัชีแยกประเภท 

     2.5    ประเภทและรูปแบบของบญัชีแยกประเภท 

     2.6    การผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 

      2.7   การจดัทาํงบทดลอง 

      2.8   ความหมายของสมุดเงินสด 2 ช่อง 

      2.9   การบนัทึกรายการคา้ในสมุดเงินสด 2 ช่อง 
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ความรู้ ความจาํ 

ความรู้ ความจาํ 

การวเิคราะห์ 

ความรู้ ความจาํ 

ความรู้ ความจาํ 

การนาํไปใช ้

การนาํไปใช ้

ความรู้ ความจาํ 

การนาํไปใช ้

 

31-40 
 

3.  กระดาษท าการและงบการเงิน 
     3.1  ความหมายของกระดาษทาํการ 
     3.2  รูปแบบของกระดาษทาํการ 
     3.3  การจดัทาํกระดาษทาํการ  6 ช่อง 
     3.4  ประโยชน์ของกระดาษทาํการ 
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ข้อ ประเด็นออกข้อสอบ คะแนนเต็ม ระดับพฤติกรรม 

     3.5  งบการเงิน 5 การวเิคราะห์ 
41-53 4.  การปิดบัญชี 

     4.1  ความหมายของการปิดบญัชี 
     4.2  การปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
     4.3  การปิดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
     4.4  การจดัทาํงบทดลองหลงัปิดบญัชี 
     4.5  วงจรบญัชี 
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ความรู้ ความจาํ 
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สาระส าคญั 
1. ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการบัญชี สมการบัญชี และการวิเคราะห์รายการค้า 

 1.1 ความหมายและประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 

       1.1.1 ความหมายของการบัญชี (Accounting) 

                การบญัชี คือ ศิลปะของการเก็บรวมรวม บนัทึก จาํแนก และทาํสรุปขอ้มูลอนัเก่ียวกบั
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี คือ การใหข้อ้มูลทางการเงิน ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผูท้ี่สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
              สมาคมผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของประเทศอเมริกา (American Institue of Certified Public 
Accountants หรือ AICPA) ใหค้าํนิยามไวด้งัน้ี “การบญัชี คือ การจดบนัทึก การจาํแนก การสรุปผล และ
การจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยใชห้น่วยวดัเป็นเงินตรา รวมถึงการแปลความหมายของรายงานเก่ียวกบั
การเงินดงักล่าว เพือ่นาํไปใชใ้นการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง” 
       1.1.2 ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 
 การบญัชีที่ทาํขึ้นเพือ่ใหไ้ดร้ายงานทางการเงินนั้นถือเป็นแหล่งขอ้มูลหลกัที่ผูใ้ชร้ายงานทาง 
การเงินใชห้าขอ้มูลที่ตนตอ้งการทราบ กลุ่มผูใ้ชร้ายงานทางการเงินประกอบดว้ย 
           1.1.2.1 ผู้ลงทุนและผู้บริหาร ผูล้งทุนที่เป็นผูถื้อหุน้ตอ้งการใชข้อ้มูลที่จะช่วยประเมิน
ความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผล     ผูเ้ป็นเจา้ของทุนตอ้งการทราบถึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งพจิารณาตดัสินใจ ซ้ือ-ขาย หรือถือเงินลงทุน ต่อผูบ้ริหารใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการตดัสินใจ การวางแผน การติดตามผล และการควบคุมการปฏิบติังานของพนกังาน รวมทั้ง
การแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานของกิจการ 
           1.1.2.2 สถาบันการเงินผู้ให้สินเช่ือแก่ธุรกิจหรือผู้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการแก่ธุรกิจ ก่อน
พจิารณาใหสิ้นเช่ือแก่ธุรกิจการคา้ จะทาํการประเมินความมัน่คงทางการเงินของธุรกิจและสภาพความ
เส่ียงที่มีอยู ่กรณีใหสิ้นเช่ือแลว้จะช่วยในการพจิารณาวา่เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะไดรั้บเม่ือครบ
กาํหนดหรือไม่ 
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            1.1.2.3 หน่วยราชการของรัฐบาล  ตอ้งการขอ้มูลเพือ่จุดประสงคใ์นการจดัเก็บภาษี   การ
ออกกฎและระเบียบที่เก่ียวขอ้งในเร่ืองการเสียภาษี การควบคุมจดัใหมี้รายงานการเงินให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั และขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจนั้นรัฐบาลสามารถนาํมาวเิคราะห์แนวโนม้ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของทั้งประเทศ 
           1.1.2.4 พนักงานขององค์การธุรกิจ ตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัความมัน่คงและความสามารถใน
การทาํกาํไรของกิจการที่ตนทาํงานอยู ่นอกจากน้ียงัตอ้งการขอ้มูลที่จะช่วยใหส้ามารถประเมิน
ความสามารถของกิจการในการจ่ายค่าตอบแทน บาํเหน็จบาํนาญ หรือโอกาสในการจา้งงาน 
 

1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
          1.2.1 สภาวิชาชีพบัญชี (Federation of Accounting Profession หรือ FAP)  เป็นสถาบนัตาม
พระราชบญัญตัิวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นนิติบุคคล อาํนาจหนา้ที่ของสภาวชิาชีพบญัชีมีดงัน้ี 
                1.2.1.1 กาํหนดมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชี และมาตรฐานอ่ืนที่เก่ียวกบั
วชิาชีพบญัชี 
                1.2.1.2 กาํหนดจรรยาบรรณผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
                1.2.1.3 รับขึ้นทะเบียนการประกอบวชิาชีพบญัชี ออกใบอนุญาต พกัใชห้รือเพกิถอน
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
                1.2.1.4 รับรองวฒิุการศึกษาของผูส้มคัรเป็นสมาชิก รับรองความรู้ความชาํนาญในการ
ประกอบวชิาชีพบญัชี และรับรองหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูช้าํนาญการและการศึกษาต่อเน่ืองในดา้น
ต่างๆ ของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
               1.2.1.5 ควบคุมความประพฤติและการดาํเนินงานของสมาชิกและผูข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นไป
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี 
              1.2.1.6 ใหค้าํปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกบันโยบาย และปัญหาของวชิาชีพบญัชี 
   1.2.2 วิชาชีพบัญชี  หมายถึง  วชิาชีพในดา้นการทาํบญัชี ดา้นการสอบบญัชี  ดา้นการบญัชีบริหาร  
ดา้นการ  วางระบบบญัชี ดา้นการบญัชีภาษีอากร ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี และบริการ
เก่ียวกบัการบญัชีดา้นอ่ืนตามที่กาํหนดโดยกฎกระทรวง 
   1.2.3 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
               สภาวชิาชีพบญัชีกาํหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

     1.2.3.1 ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซ่ือสตัยสุ์จริต 
     1.2.3.2 ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน 
     1.2.3.3 ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการและการรักษาความลบั 
     1.2.3.4 ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีปฏิบตัิหนา้ที่ให้ 
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1.3 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
          1.3.1 ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 
 ผูมี้หนา้ที่จดัทาํบญัชี  หมายถึง   ผูมี้หนา้ที่จดัให้มีการทาํบญัชีตามพระราชบญัญตัิการบญัชี   พ.ศ. 
2543 ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
            1.3.1.1 หุ้นส่วนผู้จัดการ มีหนา้ที่จดัใหมี้การทาํบญัชีประเภทธุรกิจ “หา้งหุน้ส่วนจด
ทะเบียน” 
             1.3.1.2 กรรมการบริษัท มีหนา้ที่จดัใหมี้การทาํบญัชีประเภทธุรกิจ “บริษทัจาํกดัและบริษทั
มหาชน จาํกดั” 
             1.3.1.3 ผู้รับผิดชอบการด าเนินการในประเทศไทย มีหนา้ที่จดัใหมี้การทาํบญัชีประเภท
ธุรกิจ “นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย” 
              1.3.1.4 ผู้อ านวยการหรือผู้จัดการ มีหนา้ที่จดัใหมี้การทาํบญัชีประเภทธุรกิจ “กิจการร่วมคา้
ตามประมวลรัษฎากร” 
             1.3.1.5 เจ้าของหรือผู้จัดการ มีหนา้ที่จดัใหมี้การทาํบญัชีประเภทธุรกิจ   “บุคคลธรรมดา  
หา้งหุน้ส่วนสามญัมิไดจ้ดทะเบียนตามที่รัฐมนตรีประกาศ” 
 1.3.2 หน้าที่ของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 
      1) จดัใหมี้ผูท้าํบญัชีที่มีคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้าํบญัชีตามที่อธิบดีประกาศกาํหนด    
      2) ควบคุมดูแลผูท้าํบญัชีใหจ้ดัทาํบญัชีตรงต่อความเป็นจริงและถูกตอ้ง 
      3) จดัใหมี้ผูท้าํบญัชีภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 มีผลใชบ้งัคบั 
      4) จดัใหมี้การทาํบญัชีสาํหรับการประกอบธุรกิจของตน โดยมีรายละเอียด หลกัเกณฑ ์และ
วธีิการตามที่บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 
      5) ใหเ้ร่ิมทาํบญัชีดงัน้ี 
           ในกรณีที่เป็นหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั ใหเ้ร่ิมทาํบญัชี
นบัตั้งแต่วนัที่ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
           ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  ให้
เร่ิมทาํบญัชีนบัแต่วนัที่เร่ิมตน้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
           กรณีที่เป็นกิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร ใหเ้ร่ิมทาํบญัชีนบัแต่วนัที่เร่ิมตน้ประกอบ
กิจการ 
      6) ดาํเนินการใหมี้การส่งมอบเอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีใหแ้ก่ผูท้าํบญัชีใหถู้กตอ้ง
ครบถว้นเพือ่บญัชีที่จดัทาํขึ้นสามารถแสดงผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปล่ียนแปลงฐานะ
การเงินที่เป็นอยูต่ามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบญัชี 
      7) ดาํเนินการใหมี้การปิดบญัชีและจดัทาํงบการเงินโดยปิดบญัชีคร้ังแรกภายใน 12 เดือน นบัแต่
วนัเร่ิมทาํบญัชี และปิดบญัชีทุกรอบ 12 เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชีคร้ังก่อน ส่วนการจดัทาํงบการเงินให้
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ดาํเนินการจดัทาํงบการเงินตามรายการยอ่ตามที่อธิบดีประกาศและยืน่งบการเงินต่อสาํนกังานกลางบญัชี 
หรือสาํนกังานบญัชีประจาํทอ้งที่ภายในเวลากาํหนดดงัน้ี 
    - หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน                                                   
    - นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ       ยืน่งบการเงินภายใน 5 เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชี 
    - กิจการร่วมคา้ตามประมวลรัษฎากร 
 -  บริษทัจาํกดั                          ยืน่งบการเงินภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ 
 -  บริษทัมหาชนจาํกดั                 งบการเงินนั้น ไดรั้บอนุมติัในที่ประชุมใหญ่ 
      และงบการเงินตอ้งไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
      8) ดาํเนินการเก็บรักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไว ้  ณ  สถานที่ทาํการหรือ
สถานที่ใชเ้ป็นที่ทาํการผลิตหรือเก็บสินคา้เป็นประจาํ หรือสถานที่ที่ใชเ้ป็นที่ทาํงานเป็นประจาํ ไม่นอ้ย
กวา่  5 ปี  นบัแต่วนัปิดบญัชี  หากบญัชีหรือเอกสารสูญหาย เสียหาย ตอ้งแจง้ต่อสารวตัรใหญ่บญัชี หรือ
สารวตัรบญัชีภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ทราบ 

        1.3.3 ผู้ท าบัญชี (Book keeper)  
 ผูท้าํบญัชี ตามพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 คือ ผูรั้บผดิชอบในการทาํบญัชีในฐานะลูกจา้ง
ของ ผูมี้หนา้ที่จดัทาํบญัชีหรือไม่เป็นลูกจา้งก็ตาม ไดแ้ก่บุคคลต่อไปน้ี 
      1.3.3.1 พนักงานของผู้มหีน้าที่จัดท าบัญชี อาจมีตาํแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี  สมุห์บญัชี  
หวัหนา้แผนกบญัชี หรือผูด้าํรงตาํแหน่งที่เรียกช่ืออยา่งอ่ืนทีมี่หนา้ที่รับผดิชอบเช่นเดียวกบัผูด้าํรง
ตาํแหน่งดงักล่าว 
      1.3.3.2 ส านักงานบริการรับท าบัญชี  ไม่วา่จะจดัตั้งในรูปคณะบุคคลหรือไม่ก็ตาม  หรือจดัตั้งใน
รูปนิติบุคคล 
      1.3.3.3 ผู้รับจ้างท าบัญชีอิสระ 
 ผูท้าํบญัชีดงักล่าวตอ้งมีคุณวฒิุการศึกษาดงัน้ี 
      - ปริญญาตรีทางการบญัชีหรือเทียบเท่าทาํบญัชีไดทุ้กธุรกิจ 
      - ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (การบญัชี) หรืออนุปริญญา (บญัชี) ทาํบญัชีใหก้บับริษทัจาํกดั
และหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกิน 5 ลา้นบาท รายไดร้วมไม่เกิน 30 ลา้นบาท และสินทรัพยร์วม
ไม่เกิน 30 ลา้นบาท 
 1.3.4 หน้าที่ของผู้ท าบัญชี 
      1) จดัทาํบญัชีเพือ่แสดงผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของ 
“ผูมี้หนา้ที่จดัทาํบญัชี”  ที่เป็นอยูต่ามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบญัชีโดยมีเอกสารที่ตอ้งใช้
ประกอบการลงบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้น 
      2) ลงรายการบญัชีเป็นภาษาไทย  หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศใหมี้ภาษาไทยกาํกบั  
หรือลงรายการเป็นรหัสบญัชีใหมี้คู่มือคาํแปลรหสับญัชีเป็นภาษาไทย 
      3) เขียนดว้ยหมึก ดีดพมิพ ์หรือตีพมิพ  ์
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    1.4 แม่บทการบัญชี 
   แม่บทการบัญชี  ( Accounting Framework ) เป็นเกณฑท์ี่ใชใ้นการจดัทาํและนาํเสนอ   งบการเงิน 
ใชเ้ป็นกรอบในการแกปั้ญหาทางการบญัชีในขณะที่ยงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีสาํหรับ   เร่ืองนั้นๆ  ซ่ึงมี
วตัถุประสงคต่์อบุคคลต่างๆ ดงัน้ี 
    1) คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี ใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีที่จะ
ออกมาใหม่ และปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีที่ใชอ้ยูปั่จจุบนั และใชเ้ป็นแนวทางในการปรับเปล่ียน
หลกัเกณฑ ์ลดจาํนวนทางเลือกของวธีิการบนัทึกบญัชีที่เคยอนุญาตใหใ้ชมี้ความสอดคลอ้งกบัการ
นาํเสนองบการเงิน 
    2) ผู้จัดท างบการเงิน ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัสาํหรับมาตรฐานการบญัชีปัจจุบนั และเร่ืองที่ยงัไม่มี
มาตรฐานการบญัชีกาํหนด 
    3) ผู้สอบบัญชี ใชเ้ป็นแนวทางในการแสดงความเห็นต่องบการเงินวา่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐาน
การบญัชีหรือไม่ 
    4) ผู้ใช้งบการเงิน สามารถเขา้ใจความหมายของขอ้มูลในงบการเงินที่จดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการ
บญัชีภายใตก้รอบของแม่บทการบญัชี 
 
        ความสมัพนัธข์องแม่บทการบญัชีกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกบังบการเงิน 1 
                                          บุคคลที่เก่ียวขอ้ง             เร่ืองที่เก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5 ความหมายของสินทรัพย์ หนีสิ้น และส่วนของเจ้าของ 
 สินทรัพย ์(Asset) หมายถึง ส่ิงที่มีตวัตนและไม่มีตวัตนที่มีมูลค่าเป็นตวัเงินโดยมีบุคคลหรือกิจการ
เป็นเจา้ของ  
 หน้ีสิน (Liabilities)  หมายถึง ภาระผกูพนัที่บุคคลภายนอกพงึมีต่อกิจการอนัเกิดจากการซ้ือ
สินทรัพยห์รือการใชบ้ริการและยงัไม่ไดช้าํระเงินใหห้รือชาํระใหบ้างส่วน 

คณะกรรมการ 

มาตรฐานการบญัชี 

ผูส้อบบญัชี 

ผูใ้ชง้บการเงิน เขา้ใจความหมายของงบการเงิน 

แสดงความเห็นต่องบการเงิน 

ใชม้าตรฐานการบญัชี 

กาํหนดมาตรฐานการบญัชี 

ผูจ้ดัทาํงบการเงิน 

ผูส้นใจทัว่ไป ทราบแนวทางการกาํหนดมาตรฐานการบญัชี 

แม่บทการบญัชี      มีผลต่อ 
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 ส่วนของเจา้ของ (Owner’s Equity)  หมายถึง  กรรมสิทธ์ิที่บุคคลหรือกิจการมีในสินทรัพย ์ซ่ึง
คาํนวณไดด้งัน้ี  ส่วนของเจา้ของ = สินทรัพย ์- หน้ีสิน 
1.6 สมการบัญชี 
 สมการบญัชี คือ สมการที่แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
เขียนไดด้งัน้ี 

สินทรัพย ์                  =  หน้ีสิน+ส่วนของเจา้ของ 
หรือ      สินทรัพย ์  – หน้ีสิน   =  ส่วนของเจา้ของ 
หรือ     สินทรัพย ์                    =  หน้ีสิน+ส่วนของเจา้ของ+รายได-้ค่าใชจ่้าย 

1.7 การวิเคราะห์รายการค้า (Transaction Analysis) 

 การวเิคราะห์รายการคา้เป็นการพจิารณาวา่รายการคา้ที่เกิดขึ้นส่ง ผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน
และส่วนของเจา้ของอยา่งไร (เพิม่ขึ้น ลดลง หรือไม่เปล่ียนแปลง) แต่ไม่วา่จะเกิดรายการคา้ขึ้นอยา่งไร 
ผลกระทบก็ไม่ทาํใหส้มการบญัชีเสียสมดุลไป คือ สินทรัพยร์วมตอ้งเท่ากบัหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ
รวมกนัอยูเ่สมอ 
1.8 การจัดหมวดหมู่และการให้เลขที่บัญชี 

เพือ่ความสะดวกในการบนัทึกขอ้มูลและจดัทาํงบการเงิน จะจดัเรียงบญัชีแยกประเภทเป็น
หมวดหมู่ และกาํหนดเลขที่บญัชี ซ่ึงเรียกวา่ “ผงับญัชี” 

ผังบัญชี (Chart of Account) คือ ช่ือบญัชีและเลขที่บญัชีทั้งหมดของกิจการที่กาํหนดขึ้นมา
ก่อนที่ จะมีการบนัทึกบญัชี โดยตอ้งกาํหนดช่ือบญัชีที่ตอ้งใชบ้นัทึกบญัชีใหค้รบถว้นและช่ือบญัชีที่อาจ
เกิดขึ้นภายหลงัดว้ย เม่ือกาํหนดช่ือบญัชีแลว้   จะมีการกาํหนดเลขที่บญัชีแต่ละบญัชีไวห้ากช่ือบญัชีไม่
ครบถว้นสามารถเพิม่เติมในเวลาต่อมาได ้การใหเ้ลขที่บญัชีจึงตอ้งกาํหนดเพือ่ใหส้ามารถเพิม่เติมไดใ้น
ภายหลงั  เลขที่บญัชีโดยทัว่ๆ ไป จะกาํหนดโดยมีเกณฑด์งัน้ี 

    สินทรัพย์ ใหห้มวดหมู่บญัชีเป็น 1 ดงันั้นเลขที่บญัชีของสินทรัพยท์ุกบญัชีจะนาํหนา้ดว้ยเลข 1 
     หนี้สิน ใหห้มวดหมู่บญัชีเป็น 2 ดงันั้นเลขที่บญัชีของหน้ีสินทุกบญัชีจะนาํหนา้ดว้ยเลข 2 
    ส่วนของเจ้าของ ใหห้มวดหมู่บญัชีเป็น 3 ดงันั้นเลขที่บญัชีของส่วนของเจา้ของทุกบญัชีจะ
นาํหนา้ดว้ยเลข 3 
    รายได้ ใหห้มวดหมู่บญัชีเป็น 4 ดงันั้นเลขที่บญัชีของรายไดทุ้กบญัชีจะนาํหนา้ดว้ยเลข 4 
    ค่าใช้จ่าย ให้หมวดหมู่บญัชีเป็น 5 ดงันั้นเลขที่บญัชีของค่าใชจ่้ายทุกบญัชีจะนาํหนา้ดว้ยเลข 5 
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2. การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  บัญชีแยกประเภท  งบทดลอง และสมุดเงินสด 2 ช่อง 

   2.1 ความหมายของสมุดรายวันทัว่ไป 

 สมุดรายวนัทัว่ไป เป็นสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ที่ใชบ้นัทึกรายการคา้ ทุกรายการ  รวมทั้งรายการปรับปรุง 

การเปิดบญัชี การปิดบญัชี และการกลบัรายการ  การบนัทึกจะบนัทึกเรียงตามลาํดบัวนัที่ที่เกิดรายการคา้ตามหลกั

บญัชีคู่ ซ่ึงตอ้งบนัทึกรายการดา้นเดบิตและดา้นเครดิต ดว้ยจาํนวนเงินเท่ากนั  

 2.2 รูปแบบของสมุดรายวันทัว่ไป 

                                                           สมุดรายวนัทั่วไป                               หน้า 

วัน  เดือน 
ปี 

รายการ 
เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 
 
    (1) 

  
                                 (2) 
 

  
   (3) 

 
        (4) 

  
      (5) 

 

 
 ช่องต่างๆ : 
 (1) ช่องวนั เดือน ปี  เป็นช่องที่ใชล้งวนั เดือน ปี ที่เกิดรายการคา้ขึ้น การบนัทึกรายการจะ

เรียงตามลาํดบัก่อนหลงั 
 (2) ช่องรายการ เป็นช่องที่ใชล้งช่ือบญัชีที่จะเดบิตและเครดิต โดยเร่ิมจากเดบิตดว้ย

เครดิต พร้อมทั้งการอธิบายรายการคา้ที่เกิดขึ้น 
 (3) ช่องเลขที่บญัชี เป็นช่องที่ใชอ้า้งอิงการผา่นรายการ (Posting) จากสมุดรายวนัทัว่ไปไป

บญัชีแยกประเภท โดยนาํเลขที่บญัชีจากบญัชีแยกประเภทมาบนัทึก 
เลขที่ในบญัชีแยกประเภทเป็นเลขที่ที่กาํหนดไวใ้นผงับญัชี 

 (4) ช่องเดบิต  เป็นช่องที่ใชบ้นัทึกจาํนวนเงินที่เดบิต 
 (5) ช่องเครดิต เป็นช่องที่ใชบ้นัทึกจาํนวนเงินที่เครดิต 
 2.3 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป  หลงัจากวเิคราะห์รายการคา้แลว้วา่กระทบบญัชีใด
และตอ้งเดบิต-เครดิตบญัชีใดบา้ง จากนั้นจะนาํมาบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป ดงัน้ี 
      1) เขียนคาํวา่สมุดรายวนัทัว่ไปอยูก่ึ่งกลางฟอร์มดา้นบน เขียนหนา้ไวมุ้มบนขวา โดยเร่ิมจาก
หนา้ 1 เขียน “หนา้ 1” 
      2) ในช่อง วนั เดือน ปี ให้เขียน ปี พ.ศ. ไวด้า้นบน ถดัลงมาดา้นซา้ยเขียนเดือน และดา้นขวา
เขียนวนัที่ที่เกิดรายการคา้ขึ้น การบนัทึกรายการคา้รายการต่อไปไม่ตอ้งเขียน พ.ศ. และเดือนอีกใหล้ง
เฉพาะวนัที่ เวน้แต่เป็นรายการคา้เดือนต่อไปและเฉพาะขึ้นหนา้ใหม่ กรณีที่มีรายการคา้หลายๆ รายการ
เกิดขึ้นวนัเดียวกนั ใหเ้ขียนวนัที่เฉพาะรายการแรก 



 10 

      3) ช่องรายการ ใหเ้ขียนช่ือบญัชีที่เดบิตและเครดิต โดยเร่ิมจากช่ือบญัชีที่เดบิตก่อน โดยเขียน
ชิดเสน้ทางซา้ย พร้อมดว้ยจาํนวนเงินที่เดบิตในช่องจาํนวนเงินเดบิต ถา้มีช่ือบญัชีที่เดบิตหลายบญัชีให้
เขียนลงมาคร้ังละบรรทดัและชิดซา้ยใหต้รงกนัทุกบญัชี  ตามดว้ยช่ือบญัชีที่เครดิตต่อจากบรรทดัเดบิต
โดยเยือ้งมาทางขวามือ ห่างจากเสน้วนัที่ประมาณคร่ึงน้ิว พร้อมดว้ยจาํนวนเงินที่เครดิต   ถา้มีช่ือบญัชีที่
เครดิตหลายบญัชี    ใหเ้ขียนลงมาคร้ังละบรรทดัใหต้รงกนั 
      4) เขียนคาํอธิบายรายการในช่องรายการต่อจากบรรทดัเครดิต คาํอธิบายรายการเป็นการเขียน
บอกโดยยอ่วา่ รายการคา้ที่เดบิตและเครดิตเกิดจากอะไร 
      5) ใหข้ีดเสน้ขั้นรายการเฉพาะในช่องรายการ เป็นการบนัทึกเสร็จแต่ละรายการ 
 รายการคา้ใดที่มีการบนัทึกเดบิตหรือเครดิตมากกวา่ 1 บญัชี เรียกรายการลกัษณะน้ีวา่ “รายการ
รวม (Compound Entries)” 
      2.4  ความหมายและความส าคญัของบัญชีแยกประเภท 

    สมุดแยกประเภท (Ledger) เป็นที่รวมของบญัชีต่างๆ จากการวเิคราะห์รายการคา้ที่เกิดขึ้นเป็น
ประเภทบญัชี โดยจดัเรียงเป็นหมวดหมู่โดยเร่ิมจากสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย  ซ่ึงจะทราบยอดคงเหลือของแต่ละบญัชีไดท้นัที 
         2.5 แบบของบัญชีแยกประเภท แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ  
            2.5.1 แบบแสดงยอดดุล (Balance Account Form) เป็นแบบที่ทาํใหท้ราบยอดคงเหลือทุก
คร้ังทีมี่   รายการคา้เกิดขึ้น 

ช่ือบัญชี ................... 

วัน เดือน 
รายการ 

หน้า
บัญชี 

เดบิต เครดิต คงเหลือ 

ปี บาท สต. บาท สต. บาท สต. 
 
     (1) 

  
                    (2) 

 
   (3) 

 
         (4) 

  
        (5) 

  
       (6) 

 

             2.5.2 แบบบัญชีมาตรฐาน (Standard Account Form) เป็นแบบที่นิยมใชก้นัทัว่ไป มกั
นิยมเรียกวา่ บญัชีตวั “T” 

ช่ือบัญชี ...................... 

วัน 
เดือน 
ปี 

รายการ 
หน้า
บัญชี 

เดบิต วัน เดือน 
รายการ 

หน้า เครดิต 

บาท สต. ปี บัญชี บาท สต. 

 
 (1) 

  
              (2) 

 
  (3) 

 
     (4) 

     (1)   
            (2) 

 
  (3) 

 
     (5) 

 

 ช่องต่างๆ : 
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 (1) ช่องวนั เดือน ปี ใชส้าํหรับบนัทึก วนั เดือน ปี ที่เกิดรายการคา้นั้นๆ ขึ้นโดยเรียงตามลาํดบั
ก่อนหลงั 

 (2) ช่องรายการ ใชส้าํหรับเขียนรายละเอียดของรายการคา้โดยยอ่ ซ่ึงปกติจะใชช่ื้อบญัชีที่  
ตรงขา้มกบับญัชีที่เกิดขึ้น 

 (3) ช่องหนา้บญัชี  ใชบ้นัทึกหนา้บญัชีของสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ที่เก่ียวขอ้งขณะผา่น
รายการบญัชี (Posting) จากสมุดขั้นตน้ 

 (4) ช่องเดบิต ใชบ้นัทึกจาํนวนเงินของบญัชีที่เดบิต 
 (5) ช่องเครดิต ใชบ้นัทึกจาํนวนเงินของบญัชีที่เครดิต 
 (6) ช่องคงเหลือ ใชบ้นัทึกจาํนวนเงินของผลต่างของเดบิตและเครดิต 
     2.6 การบันทึกบัญชีแยกประเภท 

 เม่ือบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปแลว้ จะนาํบญัชีต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปบนัทกึในบญัชีแยก
ประเภททัว่ไปที่เก่ียวขอ้ง เรียกวา่ การผ่านรายการ (Posting) โดยมีหลกัการผา่นรายการ คือ 
 1. บญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปบญัชีใดที่มียอดดา้นเดบิตใหบ้นัทึกจาํนวนเงินนั้นดา้นเดบิต 
 2. บญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปบญัชีใดที่มียอดดา้นเครดิตใหบ้นัทึกจาํนวนเงินนั้นดา้นเครดิต 
 3. ในช่องรายการให้ใส่ช่ือบญัชีตรงขา้มกบับญัชีนั้น  คือ  ผา่นรายการของบญัชีที่เดบิตในช่อง     
รายการใส่ช่ือบญัชีที่เครดิต และผา่นรายการของบญัชีที่เครดิตในช่องรายการใส่ช่ือบญัชีที่เดบิต 
 4.วนั เดือน ปี ใหล้ง วนั เดือน ปี เดียวกนักบัในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 5. ในช่องหนา้บญัชีให้เขียนหนา้ของสมุดรายวนัทัว่ไปที่ผา่นรายการมาเพือ่เป็นการอา้งอิงวา่ได้
ผา่นมาจากสมุดรายวนัทัว่ไปหนา้ที่เท่าใด ส่วนที่สมุดรายวนัทัว่ไปที่ช่องเลขที่บญัชี ใหน้าํเลขที่บญัชีของ
บญัชีแยกประเภทที่ผา่นรายการไปมาบนัทึกเพือ่ไดท้ราบวา่บญัชีใดไดผ้า่นไปบญัชีแยกประเภทแลว้ 
      2.7 การจัดท างบทดลอง 

          งบทดลอง (Trial Balance) เป็นรายงานที่จดัทาํเพือ่พสูิจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตาม
หลกับญัชีคู่ และการคาํนวณยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภท ซ่ึงจะจดัทาํก่อนทาํงบการเงิน โดยมี
รูปแบบดงัน้ี 

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

วนัที่ ........................................ 
 

ช่ือ 
เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

  
(4) 
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 ช่อง (1) ช่ือบญัชี สาํหรับเขียนช่ือบญัชีแยกประเภท โดยเรียงตามลาํดบัเลขที่บญัชีตามหมวด 1 ถึง 
5 
 ช่อง (2) เลขที่บญัชี สาํหรับเขียนเลขที่บญัชีของบญัชีแยกประเภทนั้นๆ 
 ช่อง (3) จาํนวนเงินเดบิต สาํหรับเขียนจาํนวนเงินคงเหลือที่มียอดดุลเดบิต โดยปกติไดแ้ก่บญัชี
หมวด 1 และ 5 
 ช่อง (4) จาํนวนเงินเครดิต สาํหรับเขียนจาํนวนเงินคงเหลือที่มียอดดุลเครดิต โดยปกติไดแ้ก่บญัชี
หมวด 2, 3 และ 4 
 ขั้นตอนการจัดท างบทดลอง เป็นดงัน้ี 
      1) คาํนวณยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทดว้ยดินสอ 
      2) นาํยอดคงเหลือของทุกบญัชีมาเรียงลาํดบัตามเลขที่บญัชี โดยยอดคงเหลือดา้นเดบิตจะอยู่
ในช่องจาํนวนเงินเดบิต และยอดคงเหลือดา้นเครดิตจะอยูใ่นช่องจาํนวนเงินเครดิต 
      3) รวมยอดคงเหลือช่องจาํนวนเงินเดบิต จะตอ้งเท่ากบัยอดรวมช่องจาํนวนเงินเครดิต 
           2.8 ความหมายของสมุดเงินสด 2 ช่อง 

   สมุดเงินสด  2 ช่อง จดัเป็นทั้งสมุดรายวนัขั้นตน้และสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไปภายในตวัเอง ใชเ้ฉพาะ

รายการที่เก่ียวขอ้งกบับญัชีเงินสดและบญัชีเงินฝากธนาคาร  

 รูปแบบของสมุดเงินสด 2 ช่อง            

สมุดเงินสด 

วนั 

เดือน

ปี 

รายการ อา้งอิง เดบิต วนั 

เดือน

ปี 

รายการ อา้งอิง เครดิต 

เงินสด เงินฝาก

ธนาคาร 

เงินสด เงินฝาก

ธนาคาร 

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

              

     

        2.9 การบันทึกรายการค้าในสมุดเงินสด 2 ช่อง 

1. บนัทึกวนัเดือนปีการรับ-จ่ายเงินสดที่เกิดขึ้นในช่องวนัเดือนปี 
2. ในช่องรายการ บนัทึกรายการคา้ เช่น ถา้กิจการรับเงินสด จะบนัทึกดา้นเดบิต  

จ่ายเงินสด จะบนัทึกดา้นเครดิต เป็นตน้ 
3. ช่องอา้งอิง จะใส่เลขที่บญัชีของรายการที่ผา่นไปบญัชีแยกประเภทแลว้ 
4. ใส่จาํนวนเงิน ถา้เป็นการรับเงินสด ใหใ้ส่จาํนวนเงินในในดา้นเดบิตช่องเงินสด ถา้รับเป็น

เช็ค ใหใ้ส่จาํนวนเงินดา้นเดบิตในช่องเงินฝากธนาคาร ถา้จ่ายเงินสด ให้ใส่จาํนวนเงินในดา้นเครดิตช่อง
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เงินสด ถา้จ่ายเช็ค ใหใ้ส่จาํนวนเงินดา้นเครดิตในช่องเงินฝากธนาคาร  สาํหรับการถอนเงินฝากธนาคาร 
ใหบ้นัทึกรายการทั้งสองดา้น คือ เดบิตเงินสด เครดิตเงินฝากธนาคาร และใส่ตวั C ในช่องอา้งอิงดว้ย 
 5. ทุกส้ินเดือนตอ้งรวมยอดในทุกช่องของสมุดเงินสด และหาผลต่างดา้นเดบิตและเครดิต และหา
ยอดคงเหลือของบญัชีเงินสด และบญัชีเงินฝากธนาคาร แสดงเป็นรายการยอดยกไป โดยใส่เคร่ืองหมาย
ถูก (/) 
 
3. กระดาษท าการ 

3.1 ความหมายของกระดาษท าการ 
        กระดาษทาํการ (Work Sheet) เป็นกระดาษร่างที่กิจการจดัทาํขึ้นเพือ่ใหก้ารจดัทาํงบการเงินเป็นไป
อยา่งสะดวก รวดเร็ว และสามารถหาขอ้ผดิพลาดในการบนัทึกบญัชีขั้นตน้ก่อนที่จะนาํขอ้มูลจากกระดาษ
ทาํการไปจดัทาํงบการเงิน  

3.2 รูปแบบของกระดาษท าการ 
   3.2.1 กระดาษทาํการ 6 ช่อง  
   3.2.2 กระดาษทาํการ 8 ช่อง 
   3.2.3 กระดาษทาํการ 10 ช่อง 
   3.2.4 กระดาษทาํการ 12 ช่อง 

   3.3 การจัดท ากระดาษท าการ  
        สาํหรับกิจการเจา้ของคนเดียวที่ไม่มีรายการปรับปรุงบญัชี  การจดัทาํกระดาษทาํการ 6 ช่อง มี
ขั้นตอนดงัน้ี 

3.3.1 เขียนหวักระดาษทาํการ 3 บรรทดั 
      3.3.2 นาํบญัชีที่มียอดคงเหลือในงบทดลองมาใส่ในช่องงบทดลอง 
           3.3.3 นาํบญัชีหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 จากช่องงบทดลองไปไวใ้นช่องงบดุล 
           3.3.4 นาํบญัชีหมวด 4 หมวด 5 จากช่องงบทดลองไปไวใ้นช่องงบกาํไรขาดทุน 
           3.3.5 รวมจาํนวนเงินในช่องงบกาํไรขาดทุนและงบดุล 
           3.3.6 หาผลต่างระหวา่งงบกาํไรขาดทุนและงบดุล ถา้ผลต่างในงบกาํไรขาดทนุอยูด่า้นเดบิต และ
ผลต่างของงบดุลอยูด่า้นเครดิต แสดงวา่กิจการประสบปัญหาขาดทุน ใหเ้ขียนวา่ “ขาดทุนสุทธิ” ในทาง
กลบักนั ถา้ในงบกาํไรขาดทุนมีผลต่างดา้นเครดิต และงบดุลมีผลต่างดา้นเดบิต แสดงวา่กิจการมีผลกาํไร 
ใหเ้ขียนวา่ “กาํไรสุทธิ” 
           3.3.7 รวมยอดจาํนวนเงินในแต่ละช่องของงบกาํไรขาดทุนและงบดุล 
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3.4 ประโยชน์ของกระดาษท าการ 

3.4.1 ทาํใหท้ราบผลการดาํเนินงานของกิจการในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงวา่มีผลกาํไรหรือ 
ขาดทุนเป็นจาํนวนเท่าใด 

3.4.2 ทาํใหท้ราบฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึงวา่มีสินทรัพย ์หน้ีสิน และ 
ส่วนของเจา้ของเป็นจาํนวนเงินเท่าใด 

3.4.3 ทาํใหส้ามารถทาํการปรับปรุงบญัชีในกรณีมีขอ้ผดิพลาดในการบนัทึกบญัชีขั้นตน้ได ้
สะดวก ก่อนที่จะนาํขอ้มูลไปจดัทาํงบการเงิน 

3.4.4 ทาํใหก้ารจดัทาํงบการเงินเป็นไปอยา่งสะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง 

3.5 งบการเงิน 

งบการเงิน (Financial Statement)   เป็นการนาํเสนอฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทาง
การเงินของกิจการอยา่งมีแบบแผน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการ
ดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ เพือ่เป็นขอ้มูลสาํหรับเจา้ขอ้งกิจการในการตดัสินใจดาํเนิน
ธุรกิจต่อ หรือขยายกิจการในอนาคต    

3.5.1 การจดัทาํงบกาํไรขาดทุน 
       3.5.1.1 เขียนหวังบกาํไรขาดทุน ประกอบดว้ย ช่ือกิจการที่จดัทาํ, ช่ืองบกาํไรขาดทุน  

และระยะในการจดัทาํงบกาํไรขาดทุน 
                 3.5.1.2 นาํช่ือบญัชีหมวดรายไดม้าลงรายการทางดา้นเครดิต 
                 3.5.1.3 นาํช่ือบญัชีหมวดค่าใชจ่้ายมาลงรายการทางดา้นเดบิต 
                 3.5.1.4 รวมยอดจาํนวนเงินในดา้นเดบิตและดา้นเครดิตมาลบกนั นาํผลต่างทีไ่ดไ้ปลงรายการ
ทางดา้นที่มีผลรวมนอ้ยกวา่  
                 3.5.1.5 ถา้ผลรวมทางดา้นเดบิตมากกวา่ดา้นเครดิตแสดงวา่กิจการมีผลขาดทุนสุทธิ และในทาง
กลบักนัถา้ยอดรวมทางดา้นเครดิตมากกวา่ดา้นเดบิต แสดงวา่กิจการมีผลกาํไรสุทธิ 

3.5.2 การจดัทาํงบดุล 
                 3.5.2.1  เขียนหวังบดุล ประกอบดว้ย ช่ือกิจการที่จดัทาํ,ช่ืองบดุล และระยะเวลาในการจดัทาํงบ
ดุล 

      3.5.2.2 นาํช่ือบญัชีหมวดสินทรัพยม์าลงรายการทางดา้นเดบิต 
                 3.5.2.3 นาํช่ือบญัชีหมวดหน้ีสินและส่วนของเจา้ของมาลงรายการทางดา้นเครดิต           3.5.2.4 
หาผลรวมสินทรัพยท์างดา้นเดบิต หน้ีสินและส่วนของเจา้ของทางดา้นเครดิต 
        3.5.2.5 ผลรวมทางดา้นเดบิตและดา้นเครดิตจะตอ้งเท่ากนั 
  3.5.3 ประโยชน์ของงบการเงิน 

 3.5.3.1 เพือ่แสดงผลการดาํเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาหน่ึงวา่มีผลกาํไรหรือ
ขาดทุนเป็นจาํนวนเท่าใด 
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 3.5.3.2 เพือ่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง วา่มีสินทรัพย ์หน้ีสินและ
ส่วนของเจา้ของ เป็นจาํนวนเท่าใด 

3.5.3.3 เพือ่เป็นเอกสารประกอบการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินหรือบุคคล 
3.5.3.4 เพือ่เป็นเอกสารประกอบการตดัสินใจในการลงทุน การดาํเนินกิจการต่อ หรือการเลิก

กิจการ 
3.5.3.5 เพือ่แสดงต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง เช่น กรมสรรพากร 
 

4. การปิดบัญชี 
4.1 ความหมายของการปิดบัญชี   
การปิดบญัชี  (Closing  Entries)  หมายถึง  การโอนบญัชีที่เก่ียวขอ้งกบับญัชีทุน  ซ่ึงเป็นบญัชี

ชัว่คราว  ไดแ้ก่ บญัชีถอนใชส่้วนตวั/เงินถอน (หมวด 3) บญัชีรายได ้(หมวด 4)  และบญัชีค่าใชจ่้าย 
(หมวด 5)  ไปยงับญัชีทุน  เพือ่หายอดคงเหลือของบญัชีทุนที่ถูกตอ้ง  ณ  วนัส้ินงวดบญัชีรวมทั้งการหา
ยอดคงเหลือของบญัชีสินทรัพย ์(หมวด 1) และบญัชีหน้ีสิน (หมวด 2) หรือการทาํใหย้อดรวมของเดบิต
เท่ากบัยอดรวมของดา้นเครดิตของแต่ละหมวดบญัชี 
      4.2 การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

        การปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป  มีอยู ่4 ขั้นตอน 
4.2.1 โอนบญัชีรายไดไ้ปบญัชีสรุปผลกาํไรขาดทุน 
4.2.2 โอนบญัชีค่าใชจ่้ายไปบญัชีสรุปผลกาํไรขาดทุน 
4.2.3 โอนกาํไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ (ผลต่างจากบญัชีสรุปผลกาํไรขาดทุน) ไปบญัชีทุน 
4.2.4 โอนบญัชีถอนใชส่้วนตวั/เงินถอนไปบญัชีทุน 

       4.3 การปิดบัญชีแยกประเภททัว่ไป 
 การปิดบญัชีแยกประเภททัว่ไป  แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน  
ขั้นตอนที่ 1 คือ การผา่นรายการปิดบญัชีจากสมุดรายวนัทัว่ไป ไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
ขั้นตอนที่ 2 คือ การหายอดคงเหลือ (Balancing) ของบญัชีที่มียอดคงเหลืออยูจ่ะมีเพยีง 3 

หมวดเท่านั้น คือ หมวดสินทรัพย ์หมวดหน้ีสิน และหมวดส่วนของเจา้ของ 
4.4 การจัดท างบทดลองหลังปิดบัญชี 
การจดัทาํงบทดลองหลงัปิดบญัชี  หมายถึง  งบทดลองที่ทาํขึ้นหลงัจากทีกิ่จการปิดบญัชีเรียบร้อย

แลว้  ประกอบดว้ยบญัชีหมวดสินทรัพย ์ หมวดหน้ีสิน  และหมวดส่วนของเจา้ของ (ทุน) เท่านั้น  ซ่ึงเป็น
ยอดคงเหลือที่จะยกไปในงวดบญัชีถดัไป งบทดลองหลงัปิดบญัชีจะต่างจากงบทดลองก่อนปิดบญัชี   

     4.4.1 การท างบทดลองหลังปิดบัญชีมวีิธีการ ดงัน้ี 
      4.4.1.1 เขียนหัวงบทดลอง 
      4.4.1.2 เขียนช่ือบญัชีลงในช่องช่ือบญัชี โดยเรียงตามผงับญัชีและเขียนเฉพาะบญัชีที่มี

ยอดคงเหลือ 
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     4.4.1.3 เขียนเลขที่บญัชีลงในช่องเลขที่บญัชี 
     4.1.1.4 เขียนจาํนวนเงินลงในช่องเดบิตหรือเครดิตแลว้แต่ลกัษณะของบญัชี โดยดูยอด

คงเหลือในบญัชีแยกประเภททัว่ไปตรงยอดยกไปหรือยอดยกมา 
     4.1.1.5 รวมยอดทั้ง 2 ช่อง ซ่ึงจะไดเ้ท่ากนั 

4.5 วงจรบัญชี 
วงจรบญัชี  หมายถึง  ขั้นตอนในการจดัทาํบญัชีเรียงตามลาํดบัตั้งแต่ตน้จนจบ  การกาํหนดวงจร

บญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
4.5.1 วเิคราะห์รายการคา้หรือการบนัทึกรายการเปิดบญัชี 
4.5.2 การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
4.5.3 การผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
4.5.4 การจดัทาํงบทดลองก่อนปิดบญัชี 
4.5.5 การทาํกระดาษทาํการ 
4.5.6 การปรับปรุงรายการ 
4.5.7 การทาํงบการเงิน 
4.5.8 การปิดบญัชี 
4.5.9 การทาํงบทดลองหลงัปิดบญัชี 
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ข้อสอบ 
ข้อ 1 การจดบนัทึก การจาํแนก การสรุปผล และการจดัทาํรายงานทางการเงิน คือความหมายของขอ้ใด 

1. Accounting 
2. Bookkeepers 
3. Accountants 
4. Accounting Careers 
5. Accounting Framework 

ข้อ 2 ขอ้มูลทางบญัชี เป็นประโยชน์ต่อบุคคลตามขอ้ใด 
1. ผูล้งทุน 
2. ผูบ้ริหาร 
3. ผูใ้หสิ้นเช่ือแก่ธุรกิจ 
4. กรมสรรพากร 
5. ถูกทุกขอ้ 

ข้อ 3 หน่วยงานตามขอ้ใด มีหนา้ที่รับขึ้นทะเบียนผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
        1. สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย   (สบ.ช.) 
        2. คณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพสอบบญัชี (ก.บช.) 
        3. สภาวชิาชีพบญัชี 
       4. คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชี 
       5. กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
ข้อ 4 ขอ้ใดไม่ใช่วชิาชีพบญัชี  
      1. ผูท้าํบญัชี 
      2. ผูว้างระบบบญัชี 
      3. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
      4. ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
      5.  ผูอ้อกแบบระบบโปรแกรม 
ข้อ 5 ขอ้ใดไม่ใช่ จรรยาบรรณผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
       1. ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ และรักษาความลบั 
       2. ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน 
       3. ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเป็นธรรมและความซ่ือสตัยสุ์จริต 
       4. ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่ผูป้ระกอบวชิาชีพ     
           บญัชีปฏิบตัิหนา้ที่ให้ 
       5. ปฏิบตัิตามความตอ้งการของบุคคลที่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีปฏิบตัิหนา้ที่ให้ 
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ข้อ 6  ร้านเดินดินดาํเนินธุรกิจเม่ือ 1 มกราคม 2554 กิจการตอ้งเก็บรักษาเอกสารทางบญัชีของปี 2554  ไว้
อยา่งนอ้ยตามขอ้ใด 
     1   1 มกราคม 2555 
     2   1 มกราคม 2556 
     3   1 มกราคม 2557 
    4   1 มกราคม 2558 
    5   1 มกราคม 2559 
ข้อ 7 ในฐานะที่ท่านเป็นผูท้าํบญัชีส่ิงที่ท่านตอ้งปฏิบตัิในฐานะผูท้าํบญัชีคือขอ้ใด 

1. ลงรายการบญัชีเป็นภาษาไทย 
2. เขียนดว้ยหมึก ดีดพมิพ ์หรือตีพมิพ ์
3. จดัทาํบญัชีโดยมีเอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบการลงบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้น 
4.  จดัทาํบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 
5. ถูกทุกขอ้ 

ข้อ 8 ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่วตัถุประสงคข์องแม่บทการบญัชี 
1. เพือ่วางแนวคิดที่เป็นพื้นฐานในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินแก่ผูใ้ชง้บการเงินที่เป็น 
     บุคคลภายนอก 
2. เป็นแนวทางสาํหรับคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีในการพฒันาทบทวนปรับขอ้กาํหนด 
     มาตรฐานและการปฏิบตัิทางบญัชี 
3. เป็นแนวทางสาํหรับผูจ้ดัทาํงบการเงินในการนาํมาตรฐานการบญัชีมาปฏิบตัิ 
4. เพือ่เป็นแบบอยา่งในการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไป 

     5. เพือ่ใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจความหมายของขอ้มูลในงบการเงินที่จดัทาํขึ้นตามมาตรฐาน 
         การบญัชีภายใตก้รอบของแม่บทการบญัชี 
ข้อ 9 กรรมสิทธ์ิที่บุคคลหรือกิจการมีในสินทรัพย ์เป็นความหมายของขอ้ใด 

1. หน้ีสิน 
2. รายได ้
3. สินทรัพย ์
4. ค่าใชจ่้าย 
5. ส่วนของเจา้ของ 

 
 
 
ข้อ 10  ร้านชอบบริการลา้งรถ มีเงินสด 10,000 บาท เงินฝากธนาคาร 50,000 บาท  อุปกรณ์ลา้งรถ 20,000 
บาท และค่าเช่าอาคารคา้งจ่าย 8,000 บาท ทุน-นายชอบมีจาํนวนตามขอ้ใด 
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1. 72,000 บาท 
2. 77,000 บาท 
3. 80,000 บาท 
4. 88,000 บาท 
5. ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้

ข้อ 11 ร้านสวยบีวต้ี มีสินทรัพยด์งัน้ี อุปกรณ์เสริมสวย 35,000 บาท เงินฝากธนาคาร 20,000 บาท  
บตัรเครดิต 2 ใบ เงินสด 9,000 บาท ทุนร้านสวยบิวต้ี จาํนวน 50,000 บาท ร้านสวยบิ้วต้ี มีหน้ีสินตาม 
ขอ้ใด 

1. 4,002 บาท 
2. 10,000 บาท 
3. 14,000 บาท 
4. 14,002 บาท 
5. ไม่มีหน้ีสิน 

ข้อ 12 รายการใดที่วิเคราะห์รายการคา้วา่ สินทรัพยล์ด หน้ีสินลด 
1. รับชาํระหน้ีจากลูกหน้ี 
2. จ่ายชาํระหน้ีเจา้หน้ี 
3. ซ้ือรถยนตเ์ป็นเงินเช่ือ 
4. ถอนเงินจากธนาคารใชใ้นร้าน 
5. เจา้ของถอนเงินจากร้านไปใชส่้วนตวั 

ข้อ 13  รายการคา้ใดที่วิเคราะห์รายการคา้วา่ สินทรัพยเ์พิม่ ทุนเพิม่ 
1. ส่งใบแจง้หน้ีค่าบริการเช่ารถและจ่ายชาํระหน้ีเงินกู ้
2. กูเ้งินจากธนาคารและไดรั้บดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร 
3. ส่งใบแจง้หน้ีค่าบริการเช่ารถและรับชาํระหน้ีจากลูกหน้ี 
4. รับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีและใหบ้ริการเช่ารถไดรั้บเป็นเงินสด 
5. เจา้ของกิจการนาํเงินสดมาลงทุนและรับเงินค่าเช่าหนา้ร้าน 

ข้อ 14 บญัชีใดต่อไปน้ีเป็นบญัชีหมวด  2  
1. เจา้หน้ี และเงินกู ้
2. ตัว๋สญัญาใชเ้งินและเจา้หน้ี 
3. เจา้หน้ีและเงินฝากธนาคาร 
4. ตัว๋แลกเงินและเงินเบิกเกินบญัชี 
5. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินฝากธนาคาร 
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ข้อ 15 ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นบญัชีในหมวดเดียวกนักบับญัชีค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 
1. เจา้หน้ี 
2. ดอกเบี้ยรับ 
3. ค่าเบี้ยประกนั 
4. ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 
5. รายไดค้่าเช่าคา้งรับ 

ข้อ 16 ขอ้ใดคือความหมายของสมุดรายวนัทัว่ไปที่ถูกตอ้งที่สุด 
1.  เป็นสมุดบญัชีที่ตอ้งผา่นรายการคา้ 
2. เป็นสมุดบญัชีเล่มแรกที่ใชบ้นัทึกรายการคา้ 
3. เป็นสมุดบญัชีที่ใชบ้นัทึกเป็นรายวนัเพือ่สรุปเป็นรายสปัดาห์ 
4. เป็นสมุดเล่มใดก็ไดท้ี่กิจการกาํหนดขึ้นมาเพือ่จดบนัทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
5. เป็นสมุดบญัชีสาํหรับบุคคลทัว่ไปสาํหรับบนัทึกรายการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ข้อ 17 ขอ้ใดเป็นการบนัทึกรายการเปิดบญัชีไดถู้กตอ้ง 
1. เดบิต เงินสด  เจา้หน้ี เครดิต  ทุน 
2. เดบิต  เงินสด เครดิต ลูกหน้ี ทุน 
3. เดบิต ลูกหน้ี เครดิต  ทุน เงินสด 
4. เดบิต  เจา้หน้ี เครดิต  เงินสด ทุน 
5. เดบิต  เงินสด ลูกหน้ี   เครดิต  ทุน  เจา้หน้ี 

ข้อ 18 “นายสมชาย ซ้ืออุปกรณ์ดว้ยเงินสด” ขอ้ใดบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปไดถู้กตอ้ง 
1. เดบิต  อุปกรณ์  เครดิต  เงินสด  
2. เดบิต  ซ้ืออุปกรณ์ เครดิต  เงินสด 
3. เดบิต  วสัดุ เครดิต  เงินสด 
4. เดบิต  เงินสด เครดิต  อุปกรณ์ 
5. เดบิต  เงินสด เครดิต  ซ้ืออุปกรณ์ 

ข้อ 19 “ส่งใบแจง้หน้ีค่าบริการซ่อมรถยนต”์ ขอ้ใดบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปไดถู้กตอ้ง 
1. เดบิต  รายไดค้่าบริการ เครดิต  ลูกหน้ี 
2. เดบิต  รายไดค้่าบริการ เครดิต  เจา้หน้ี 
3. เดบิต  ลูกหน้ี  เครดิต  รายไดค้่าบริการ  
4. เดบิต  เจา้หน้ี เครดิต  รายไดค้่าบริการ 
5. ไม่ตอ้งบนัทกึบญัชี 
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ข้อ 20 “ จ่ายค่าไฟฟ้าดว้ยเช็ค” ขอ้ใดบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปไดถู้กตอ้ง 
1. เดบิต  ค่าไฟฟ้า เครดิต  เงินสด 
2. เดบิต  เงินฝากธนาคาร เครดิต  ค่าไฟฟ้า 
3. เดบิต  เงินฝากธนาคาร  เครดิต  เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า 
4. เดบิต  ค่าไฟฟ้า เครดิต  เงินฝากธนาคาร 
5. เดบิต   เจา้หน้ีค่าไฟฟ้า เครดิต  เงินฝากธนาคาร 

ข้อ 21 ขอ้ใดคือความหมายของบญัชีแยกประเภทที่ถูกตอ้งที่สุด 
1. การแยกบญัชีสาํหรับรายการคา้ประเภทเงินสด 
2. การแยกประเภทรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
3. การแยกบญัชีเพือ่จดัลาํดบัความสาํคญัของรายการคา้ 
4. การแยกบญัชีสาํหรับรายการคา้ประเภทลูกหน้ี และส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
5. การรวบรวมรายการคา้ไวเ้ป็นหมวดหมู่ โดยแยกเป็นประเภทตามลกัษณะรายการคา้ที่เกิดขึ้น 

ข้อ 22 ขอ้ใดผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทบญัชีอุปกรณ์ไดถู้กตอ้งที่สุด 
สมุดรายวนัทัว่ไป 

พ.ศ. 2554 รายการ เลขที่บญัชี เดบิต เครดิต 
มิ.ย.  15 อุปกรณ์ 

        เจา้หน้ี 
104 
201 

5,000  
5,000 

   1.                                               อุปกรณ์                                            เลขที่ 104 
พ.ศ. 2554 รายการ หนา้บญัชี เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา้บญัชี เดบิต 

มิ.ย.15 อุปกรณ์ รว.1 5,000 มิ.ย. 15 เจา้หน้ี รว.1 5,000 
   2.                                               อุปกรณ์                                            เลขที่ 104 

พ.ศ. 2554 รายการ หนา้บญัชี เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา้บญัชี เดบิต 
มิ.ย.15 อุปกรณ์ รว.1 5,000     
  3.                                                 อุปกรณ์                                            เลขที่ 104 

พ.ศ. 2554 รายการ หนา้บญัชี เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา้บญัชี เดบิต 
มิ.ย.15 เจา้หน้ี รว.1 5,000 มิ.ย. 15 อุปกรณ์ รว.1 5,000 
4.                                                    อุปกรณ์                                           เลขที่ 104 

พ.ศ. 2554 รายการ หนา้บญัชี เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา้บญัชี เดบิต 
มิ.ย.15 เจา้หน้ี รว.1 5,000     
  5.                                                  อุปกรณ์                                          เลขที่ 104 

พ.ศ. 2554 รายการ หนา้บญัชี เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา้บญัชี เดบิต 
    มิ.ย. 15 เจา้หน้ี รว.1 5,000 

 

หน้า 1 
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ข้อ 23 ขอ้ใดผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทบญัชีลูกหน้ีไดถู้กตอ้งที่สุด 
สมุดรายวนัทัว่ไป 

พ.ศ. 2554 รายการ เลขที่บญัชี เดบิต เครดิต 
มิ.ย.  20 ลูกหน้ี 

        รายไดค้่าบริการ 
103 
401 

1,000  
1,000 

 
   1.                                             ลูกหน้ี                                                เลขที่ 103 

พ.ศ. 
2554 

รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต 

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

รว.1 5,000 

   2.                                              ลูกหน้ี                                               เลขที่ 103 
พ.ศ. 
2554 

รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต 

มิ.ย.20 รายได้
ค่าบริการ 

รว.1 5,000     

  3.                                               ลูกหน้ี                                               เลขที่ 103 
พ.ศ. 
2554 

รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต 

มิ.ย.20 รายได้
ค่าบริการ 

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

4.                                                 ลูกหน้ี                                               เลขที่ 103 
พ.ศ. 
2554 

รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต 

มิ.ย.20 ลูกหน้ี รว.1 5,000     
  5.                                                ลูกหน้ี                                              เลขที่ 103 

พ.ศ. 
2554 

รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต 

    มิ.ย. 20 รายได้
ค่าบริการ 

รว.1 5,000 

 
 
 

หน้า 1 
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ข้อ 24 ขอ้ใดผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทบญัชีทุนไดถู้กตอ้งที่สุด 
สมุดรายวนัทัว่ไป 

พ.ศ. 
2554 

รายการ เลขที่บญัชี เดบิต เครดิต 

มิ.ย.  25 เงินฝากธนาคาร 
     ทุน-นายปรีชา 

102 
301 

8,000  
8,000 

   1.                                                ทุน                                                 เลขที่ 301 
พ.ศ. 
2554 

รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา้
บญัชี 

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 หนา้
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต 

มิ.ย.25 เงินฝาก
ธนาคาร 

รว.1 8,000     

  3.                                                   ทุน                                               เลขที่ 301 
พ.ศ. 
2554 

รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต 

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 หนา้
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต 

    มิ.ย.25 เงินฝาก
ธนาคาร 

รว.1 8,000 

  5.                                                   ทุน                                                เลขที่ 103 
พ.ศ. 
2554 

รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 2554 รายการ หนา้
บญัชี 

เดบิต 

มิ.ย.25 ทุน-นาย
ปรีชา 

รว.1 8,000 มิ.ย. 25 รายได้
ค่าบริการ 

รว.1 5,000 

 
 

หน้า 1 
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ข้อ 25 ขอ้ใดคือวตัถุประสงคข์องการจดัทาํงบทดลองไดถู้กตอ้งที่สุด 
1. เพือ่พสูิจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชี 
2. เพือ่เป็นกระดาษร่างสาํหรับเตรียมจดัทาํงบการเงิน 
3. เป็นรายงานทางการเงินชนิดหน่ึงสาํหรับการตดัสินใจ 
4. เพือ่พสูิจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีของระบบบญัชีคู่ 
5. เพือ่พสูิจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีของระบบบญัชีเด่ียว 

ข้อ 26  ช่องจาํนวนเงินในสมุดเงินสด 2 ช่องหมายถึงบญัชีใด 
1. เงินสด และภาษีซ้ือ 
2. เงินสด และภาษีขาย 
3. เงินสดเพียงอยา่งเดียว 
4. เงินสด และเงินสดยอ่ย 
5. เงินสด  และเงินฝากธนาคาร 

ข้อ 27 ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งเก่ียวกบัสมุดเงินสด 2 ช่อง 
1. เป็นทั้งสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้และบญัชีแยกประเภทเงินสด 
2. เป็นทั้งสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้และแยกประเภทรายการรับเงิน 
3. เป็นทั้งสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้และแยกประเภทรายการจ่ายเงิน 
4. เป็นทั้งสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้และบญัชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร 
5. เป็นทั้งสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้และบญัชีแยกประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

ข้อ 28  “รับเงินจากการขาย” ขอ้ใดบนัทึกในสมุดเงินสด 2 ช่องไดถู้กตอ้ง 
1. เดบิต เงินสด 
2. เครดิต เงินสด 
3. เดบิต รายไดจ้ากการขาย   เครดิต  เงินสด 
4. เดบิต เงินสด   เครดิต  รายไดจ้ากการขาย 
5. ไม่ตอ้งบนัทกึบญัชี 

ข้อ 29  “จ่ายเงินค่าโทรศพัท”์ ขอ้ใดบนัทึกในสมุดเงินสด 2 ช่องไดถู้กตอ้ง 
1. เดบิต เงินสด 
2. เครดิต เงินสด 
3. เดบิต ค่าโทรศพัท ์     เครดิต  เงินสด 
4. เดบิต เงินสด   เครดิต  ค่าโทรศพัท ์
5. ไม่ตอ้งบนัทกึบญัชี 
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ข้อ 30  “นาํเงนิสดฝากธนาคาร” ขอ้ใดบนัทึกในสมุดเงินสด 2 ช่องไดถู้กตอ้ง 
1. เดบิต เงินสด 
2. เครดิต เงินสด 
3. เดบิต เงินฝากธนาคาร     เครดิต  เงินสด 
4. เดบิต เงินสด   เครดิต  เงินฝากธนาคาร 
5. ไม่ตอ้งบนัทกึบญัชี 

ข้อ 31 กระดาษทาํการหมายถึง 
1. ขั้นตอนการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
2. ขั้นตอนการปิดบญัชีในบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
3. ขอ้มูลที่จดัเตรียมในการบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
4. การผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป 
5. กระดาษร่างที่กิจการจดัทาํขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลในการจดัทาํงบการเงิน 

ข้อ 32 กิจการเจา้ของคนเดียวที่ไม่มีการปรับปรุงบญัชี ควรจดัทาํกระดาษทาํการรูปแบบใด 
       1.  กระดาษทาํการ  6  ช่อง 
       2.  กระดาษทาํการ  8  ช่อง 
       3.  กระดาษทาํการ 10 ช่อง  
            4.  กระดาษทาํการ 12 ช่อง 
       5.  กระดาษทาํการ 16 ช่อง 
ข้อ 33 ช่ือบญัชีในหมวด 1, 2 และ 3 จะปรากฏในกระดาษทาํการช่องใด 

1.   งบทดลอง 
2. งบดุล 
3. งบกาํไรขาดทุน 
4. งบกาํไรสะสม 
5. งบตน้ทุนขาย 

ข้อ 34 ช่ือบญัชีในหมวด 4 และ 5 จะปรากฏในกระดาษทาํการช่องใด 
1.   งบดุล 
2.  งบทดลอง 
3. งบกาํไรขาดทุน 
4. งบกาํไรสะสม 
5. งบตน้ทุนขาย 
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ข้อ 35 งบใดในกระดาษทาํการที่ประกอบดว้ยบญัชีทุกหมวด 
1.   งบทดลอง 
2.   งบดุล 
3. งบกาํไรขาดทุน 
4. งบกาํไรสะสม 
5.   งบตน้ทุนขาย 

 ขอ้มูลต่อไปน้ี ใชต้อบคาํถามขอ้ 36 
 เงินสด  รายไดค้่าบริการ  รายไดเ้บด็เตล็ด  ค่าเช่าที่ทาํการ 
 เงินฝากธนาคาร ถอนใชส่้วนตวั  ค่าโฆษณา  เงินเดือน 
 ลูกหน้ี  เจา้หน้ี   เงินกู ้  ทุน - นายเดชา 
ข้อ 36  บญัชีใดบา้งที่ตอ้งนาํไปจดัทาํงบกาํไรขาดทุน 

1.   เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหน้ี  เจา้หน้ี  เงินกู ้  
2.   เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหน้ี  เจา้หน้ี  เงินกู ้ ถอนใชส่้วนตวั  ทุน - นายเดชา 
3.   รายไดเ้บด็เตล็ด  รายไดค้่าบริการ 
4.   ค่าโฆษณา  ค่าเช่าที่ทาํการ  เงินเดือน  
5.   รายไดค้่าบริการ  รายไดเ้บด็เตล็ด  ค่าโฆษณา  ค่าเช่าที่ทาํการ  เงินเดือน  

ขอ้มูลต่อไปน้ี ใชต้อบคาํถามขอ้ 37 
 เงินสด  รายไดค้่าบริการ  รายไดเ้บด็เตล็ด  ค่าเช่าที่ทาํการ 
 เงินฝากธนาคาร ถอนใชส่้วนตวั  ค่าโฆษณา  เงินเดือน 
 ลูกหน้ี  เจา้หน้ี   เงินกู ้  ทุน - นายเดชา 
ข้อ 37  บญัชีใดบา้งที่ตอ้งนาํไปจดัทาํงบดุล 

1.   เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหน้ี  เจา้หน้ี  เงินกู ้  
2.   เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหน้ี  เจา้หน้ี  เงินกู ้ ถอนใชส่้วนตวั  ทุน - นายเดชา 
3.   รายไดเ้บด็เตล็ด  รายไดค้่าบริการ 
4.   ค่าโฆษณา  ค่าเช่าที่ทาํการ  เงินเดือน  
5.   รายไดค้่าบริการ  รายไดเ้บด็เตล็ด  ค่าโฆษณา  ค่าเช่าที่ทาํการ  เงินเดือน  

ข้อ 38  งบการเงินใดที่แสดงผลการดาํเนินงานของกิจการวา่มีกาํไร หรือวา่ขาดทุนเป็นจาํนวนเท่าใด 
1.  งบดุล   
2.   งบทดลอง 
3.   งบกาํไรสะสม 
4.   งบกาํไรขาดทุน 
5.   งบตน้ทุนขาย 
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ข้อ 39   งบการเงินใดที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการวา่มีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ ณ  
วนัใดวนัหน่ึง วา่มีจาํนวนเท่าใด 

1. งบดุล   
2. งบทดลอง 
3. งบตน้ทุนขาย 
4. งบกาํไรสะสม  
5. งบกาํไรขาดทุน 

ข้อ 40  ขอ้ใดเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยทาํใหก้ารจดัทาํงบการเงินสะดวกและรวดเร็ว 
1. งบทดลอง   
2. งบกาํไรขาดทุน 
3.  งบดุล 
4.  กระดาษทาํการ 
5.  งบตน้ทุนผลิต 

ข้อ 41 การทาํใหย้อดรวมของดา้นเดบิตเท่ากบัยอดรวมของดา้นเครดิตของแต่ละหมวดบญัชี   โดย 
ปกติจะกระทาํเม่ือตอนส้ินงวดบญัชี  มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 

1. การปิดบญัชี 
2. การทาํวงจรบญัชี 
3. การถอนใชส่้วนตวั 
4. การปิดบญัชีสินทรัพย ์
5. การปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ข้อ 42 การโอนบญัชีที่เก่ียวขอ้งกบับญัชีทุน เพือ่หายอดคงเหลือของบญัชีทุนที่ถูกตอ้ง  ณ  วนัส้ินงวด
บญัชี  มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
  1.  Balancing 
  2.  Cheek  Mark 
  3.  Closing  Entries 
       4.  Accounting  Cycle 
  5.  Profit  and  Loss  Account 
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ข้อ 43 การบนัทึกรายการโอนรายไดไ้ปบญัชีสรุปผลกาํไรขาดทุน มีการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานทัว่ไปที่
ยอมรับไดน้ัน่อยา่งไร 

1.  เดบิต  ทุน   เครดิต  รายได ้
2.  เดบิต  ทุน   เครดิต  สรุปผลกาํไรขาดทุน 
3.  เดบิต  สรุปผลกาํไรขาดทุน เครดิต  รายได ้
4.  เดบิต  รายได ้   เครดิต  สรุปผลกาํไรขาดทุน 
5.  เดบิต  รายได ้   เครดิต  ทุน 

ข้อ 44 อยากทราบวา่ทุนสุทธิหลงัปิดบญัชีมีค่าเพิม่ขึ้นหรือลดลงเท่าใด จากขอ้มูลดงัน้ี 
ค่าโฆษณา       5,000.- 
ถอนใชส่้วนตวั       5,000.- 
ค่าใชจ่้ายค่าเช่าร้าน  220,000.- 
รายได ้   300,000.- 

 1.     5,000.- 
2.   10,000.- 
3.     70,000.- 
4.     80,000.- 
6.  230,000.- 

ข้อ 45 ร้าน นอ้งวซีี ตอ้งการโอนปิดบญัชีขาดทุนสุทธิไปยงับญัชีทุนอยา่งไร ตามขอ้มูลดงัน้ี 
รายไดค้่าบริการ   30,000.- 
ค่าเช่าสาํนกังาน     3,000.- 
เงินเดือนพนกังาน  15,000.- 
ถอนใชส่้วนตวั     2,000.- 

1. เดบิต  ทุน – ร้าน นอ้งวซีี   12,000.- 
เครดิต  สรุปผลกาํไรขาดทุน   12,000.- 

2. เดบิต  ทุน – ร้าน นอ้งวซีี    10,000.- 
เครดิต  สรุปผลกาํไรขาดทุน   10,000.- 

3. เดบิต  สรุปผลกาํไรขาดทุน   12,000.- 
เครดิต  ทุน – ร้าน นอ้งวซีี    12,000.- 

4. เดบิต  สรุปผลกาํไรขาดทุน   10,000.- 
เครดิต  ทุน – ร้าน นอ้งวซีี    10,000.- 

5. เดบิต  รายไดค้่าบริการ   30,000.- 
เครดิต  สรุปผลกาํไรขาดทุน   30,000.- 
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ข้อ 46 บญัชีแยกประเภททัว่ไปหลงัปิดบญัชีมียอดคงเหลือตามหมวดใด 
1. รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
2. สินทรัพย ์,หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
3. สินทรัพย ์,หน้ีสิน ,ถอนใชส่้วนตวั และส่วนของเจา้ของ 
4. สินทรัพย ์,หน้ีสิน ,ถอนใชส่้วนตวั ,รายได ้และค่าใชจ่้าย 
5. สินทรัพย ์,หน้ีสิน ,รายได ้,ค่าใชจ่้าย และส่วนของเจา้ของ 

ข้อ 47 ต่อไปน้ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทบางส่วนของร้านสมศกัด์ิ บริการซ่อมรถยนตเ์ม่ือวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2553 

ค่ารับรองลูกคา้       30,000.- 
ถอนใชส่้วนตวั-นายสมศกัด์ิ     50,000.- 
เจา้หน้ี        55,000.- 
ค่าล่วงเวลา       70,000.- 
ทุน – นายสมศกัด์ิ    500,000.- 
ค่าแรงพนกังาน     600,000.- 
เงินสด    1,000,000.- 
รายไดค้่าบริการซ่อมรถยนต ์ 1,300,000.- 
เงินฝากธนาคาร        ? 
ยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทบญัชีเงินฝากธนาคาร มีจาํนวนตามขอ้ใด 

1. 1,855,000.- 
2. 1,750,000.- 
3. 1,355,000.- 
4.   750,000.- 
5.   105,000.- 
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ข้อ 48 บญัชีเงินสดต่อไปน้ี มียอดคงเหลือยกไปเท่าไร 
          บัญชีเงินสด                                      เลขที่ 101 

ธ.ค. 1  ทุน – นายเมธา                 300,000.-  
      5  รายไดค้่าบริการ                  40,000.- 
     20  ลูกหน้ี – สุทธิกุล                 30,000.- 
     28  รายไดค้่าบริการ                 55,000.-      
 

ธ.ค.  4  เงินฝากธนาคาร              100,000.- 
     14  ค่าเช่าร้าน                      15,000.- 
     24  ค่าสาธารณูปโภค                7,000.- 
     30  เงินเดือนพนกังาน             50,000.-   

1.   172,000.- 
2.   253,000.- 
3. 303,000.- 
4. 395,000.- 
5. 425,000.- 

ข้อ 49 งบทดลองก่อนปิดบญัชี เม่ือวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553  
เงินสด    26,000.- 
เงินฝากธนาคาร   40,000.- 
ลูกหน้ี    30,000.- 
เจา้หน้ี    40,000.- 
ทุน – นํ้ าแคว   50,000.- 
ถอนใชส่้วนตวั       5,000.- 
รายไดค้่าบริการ                    200,000.- 
เงินเดือน             100,000.-  
ค่าเช่า    15,000.- 
ค่าสาธารณูปโภค   20,000.- 
ค่าโฆษณา   54,000.- 

หลงัปิดบญัชี บญัชีทุน – นํ้ าแคว มีจาํนวนเท่าไร  
1.   50,000.- 
2.   56,000.- 

          3.     60,000.- 
          4.     80,000.- 

   5.   150,000.- 
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ข้อ 50 ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลงบทดลองของสาํนกังานศิริอร รอบระยะเวลา 1 ปี 
ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี เดบิต เครดิต 

เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
ลูกหน้ี 
เจา้หน้ี 
ทุน – ศิริอร 
รายไดค้่าบริการ 
ค่ารับรอง 
ค่าพาหนะ 
เงินเดือน 

101 
102 
103 
201 
301 
401 
501 
502 
503 

130,000.- 
100,000.- 
40,000.- 

 
 
 

30,500.- 
14,000.- 
80,000.- 

 

 
 
 

4,500.- 
200,000.- 
190,000.- 

 

ในการจดัทาํงบดุล งบดุลมียอดดุลตามขอ้ใด 
1. 124,500.- 
2. 129,000.- 
3. 200,000.- 
4. 390,000.- 
5. 394,500.- 

ข้อ 51 วงจรบญัชีมีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
         1.  Balancing 

           2.  Cheek  Mark 
           3.  Closing  Entries 
                4.  Accounting  Cycle 
           5.  Profit  and  Loss  Account 
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ข้อ 52 ใหเ้รียงขอ้มูลขา้งล่างน้ีตามวงจรบญัชี 
ก  วเิคราะห์รายการคา้หรือบนัทึกรายการเปิดบญัชี 

 ข  ผา่นรายการบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 ค  ปิดบญัชีและทาํงบทดลองหลงัปิดบญัชี 
 ง  ทาํงบทดลองก่อนปิดบญัชี ,ทาํกระดาษทาํการและการทาํงบการเงิน 
 จ  บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
     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 

 
 
เฉลย   

ข้อ 1 1 ข้อ 11 3 ข้อ 21 5 ข้อ 31 5 ข้อ 41 1 
ข้อ 2 5 ข้อ 12 2 ข้อ 22 4 ข้อ 32 1 ข้อ 42 3 
ข้อ 3 3 ข้อ 13 5 ข้อ 23 2 ข้อ 33 2 ข้อ 43 4 
ข้อ 4 5 ข้อ 14 1 ข้อ 24 4 ข้อ 34 3 ข้อ 44 3 
ข้อ 5 5 ข้อ 15 5 ข้อ 25 4 ข้อ 35 1 ข้อ 45 1 
ข้อ 6 5 ข้อ 16 2 ข้อ 26 5 ข้อ 36 5 ข้อ 46 2 
ข้อ 7 5 ข้อ 17 5 ข้อ 27 5 ข้อ 37 2 ข้อ 47 5 
ข้อ 8 4 ข้อ 18 1 ข้อ 28 1 ข้อ 38 4 ข้อ 48 2 
ข้อ 9 5 ข้อ 19 3 ข้อ 29 2 ข้อ 39 1 ข้อ 49 2 
ข้อ 10 1 ข้อ 20 4 ข้อ 30 4 ข้อ 40 4 ข้อ 50 5 
 ข้อ 51 4 

ข้อ 52 3 
 
 
 


