
  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วชิา  บัญชีฟาร์ม  รหัสวิชา  3506-2108 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวชิาเกษตรกรรม   

 

 

 
โดย 

นางสุวล ี กลุฑล 
ครูช านาญการพเิศษ 

 
 

 
 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีทัลุง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
ก 

ค ำน ำ 

 เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา บญัชีฟาร์ม  รหัสวิชา  3506-2108  3(4)   ฉบบัน้ีได้
จดัท าข้ึนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   
 เน้ือหาของเอกสารเล่มน้ี  แบ่งออกเป็น  10  หน่วยการเรียนรู้  ประกอบดว้ย  ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการบญัชีและบญัชีฟาร์ม  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ (ทุน)  การวิเคราะห์รายการคา้  
การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป  การบนัทึกบญัชีแยกประเภท  งบทดลอง การปรับปรุงบญัชี  
กระดาษท าการและงบการเงิน  การปิดบญัชีและการวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม  โดยมีเน้ือหา
ท่ีทนัสมยั  ใชภ้าษาท่ีอ่านแลว้เขา้ใจไดง่้าย  พร้อมมีตวัอยา่งประกอบทุกหวัขอ้  เพื่อง่ายต่อการศึกษา
ดว้ยตนเอง  มีแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  แบบฝึกปฏิบติั  ใบงาน  และแบบประเมินผล
การเรียนรู้หลงัเรียน  เพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 
   ขอขอบคุณนายวิกรม  พงศจ์นัทรเสถียร ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง 
นางเบญจมาศ  ดีเจริญ  วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีซ่ึงเป็นวิทยากรพี่เล้ียง นางเปรมฤดี  ด ายศ  
ครูเช่ียวชาญ  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง  นางคนึงนิจ  รพีภทัรกุล  ครูช านาญการพิเศษ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช  นางพิกุล  ช่วยนวล  ครูช านาญการพิ เศษ         
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  นางกัญญ์พิดา  สุขสง  และนางนพรัตน์  สุวรรณรัตน์                   
ครูช านาญการพิเศษ  วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญ  และครูทุกท่านท่ีได้ให้
ค  าปรึกษาและค าแนะน าในการจดัท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน  รวมทั้งผูแ้ต่งหนงัสือท่ีใช้
เป็นแหล่งขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้  ผูเ้รียบเรียงหวงัวา่เอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มน้ีจะ
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่แก่ผูเ้รียน  ครูผูส้อนวชิาบญัชีฟาร์มและผูส้นใจทุกท่าน   
 
 
        สุวลี  กุลฑล 
         มกราคม  2556 
                                                                                                               
        
 



 

 

ข 

ค าอธิบายรายวชิา 

หลกัสูตร  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2546 
ประเภทวชิา  เกษตรกรรม                                    สาขาวชิา  สัตวศาสตร์ 
รหัสวชิา  3506 - 2108                                               ช่ือวชิา  บญัชีฟาร์ม 
จ านวน  3  หน่วยกิต                                     จ านวน  4  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 
จุดประสงค์รายวชิา 
  1.  เพื่อให้เขา้ใจหลกัการและกระบวนการบนัทึกบญัชีฟาร์ม   การปรับปรุงบญัชี  และ    
การจดัท างบการเงิน 
        2.  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์  วางแผน  จดัท าบญัชีฟาร์มและงบการเงินตามหลกัการและ
กระบวนการ 
            3.  เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชห้ลกัการและกระบวนการบญัชีฟาร์มในงานอาชีพ  
ดว้ยความรับผดิชอบ  รอบคอบ  ซ่ือสัตย ์และมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
มาตรฐานรายวชิา 
 1.  เขา้ใจหลกัการและกระบวนการบนัทึกบญัชีฟาร์มและงบการเงิน 
  2.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการบญัชีฟาร์มในการจ าแนกประเภทสินทรัพย ์หน้ีสินและทุนของฟาร์ม 

3.  บนัทึกบญัชีฟาร์มตามหลกัการ 
4.  จดัท างบการเงินตามหลกัการและกระบวนการ 
5.  วดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มตามหลกัการ 

 
ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับ ความหมาย วตัถุประสงค์  และความส าคญัของบญัชีฟาร์ม      
การจ าแนกสินทรัพย ์ หน้ีสินและทุนของฟาร์ม  หลกัและวิธีการบนัทึกบญัชีฟาร์มตามหลกัการบญัชี  
งบทดลอง  การปรับปรุงบญัชีเม่ือส้ินงวดบญัชี  การจดัท างบการเงิน  การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม 
 
 

 



 

ค 

สารบัญ 
 

  หน้า 
 ค าน า 

จุดประสงคร์ายวชิา  มาตรฐานรายวชิา  ค  าอธิบายรายวชิา 
สารบญั 
สารบญัตาราง 
สารบญัรูปภาพ 
ค าช้ีแจงการใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอน 

ก 
ข 
ค 
ช 
ซ 
ญ 

หน่วยที ่ 1 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการบัญชีและบัญชีฟาร์ม   
แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี  1 
ความหมายของการบญัชี  
ความหมายของบญัชีฟาร์ม   
วตัถุประสงคข์องบญัชีฟาร์ม 
ความส าคญัของบญัชีฟาร์ม 
ประวติัของการบญัชี 
แม่บทการบญัชี  
ประเภทและรูปแบบของฟาร์ม  
ขอ้แนะน าในการเรียนวชิาบญัชีฟาร์ม 
การเขียนตวัเลขตามหลกับญัชี 
สรุป 
แบบฝึกปฏิบติั 
แบบประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี  1 

1 
3 
6 
7 
7 
7 
8 
9 
16 
18 
18 
20 
21 
23 

หน่วยที ่ 2 สินทรัพย์  หนี้สิน  ส่วนของเจ้าของ  (ทุน) 
แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี  2 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ   
สมการบญัชี 
งบแสดงฐานะการเงิน 
สรุป 
แบบฝึกปฏิบติั 
แบบประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี  2 

26 
27 
30 
37 
41 
46 
47 
52 



 

ง 

  หน้า 
หน่วยที ่ 3 การวเิคราะห์รายการค้า     

แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี  3  
รายการคา้ 
เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 
การวเิคราะห์รายการคา้ 
การตั้งช่ือบญัชี 
การจดัหมวดหมู่บญัชีและก าหนดเลขท่ีบญัชี 
หลกัการบนัทึกบญัชี 
การบนัทึกบญัชีฟาร์มตามหลกัการบญัชี 
สรุป 
แบบฝึกปฏิบติั 
แบบประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี  3 

55 
56 
59 
60 
64 
71 
72 
74 
75 
85 
86 
98 

หน่วยที ่ 4 การบันทกึรายการค้าในสมุดรายวนัทัว่ไป 
แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี  4  
ความหมายของสมุดรายวนัขั้นตน้ 
ประเภทของสมุดรายวนัขั้นตน้   
รูปแบบของสมุดรายวนัทัว่ไป 
หลกัการบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป                                    
การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
ประโยชน์ของสมุดรายวนัทัว่ไป 
สรุป 
แบบฝึกปฏิบติั 
แบบประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี  4 

101 
102 
105 
105 
106 
107 
107 
112 
114 
115 
125 

หน่วยที ่ 5 การบันทกึบัญชีแยกประเภท         
แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี  5  
ความหมายและประเภทของบญัชีแยกประเภท 
รูปแบบของบญัชีแยกประเภท  
การผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปบญัชีแยกประเภท 
สรุป 
แบบฝึกปฏิบติั 
แบบประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี  5 

128 
129 
132 
132 
134 
144 
145 
159 



 

จ 

 

    หน้า 
หน่วยที ่ 6 งบทดลอง    

แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี  6  
ความหมายของงบทดลอง 
รูปแบบของงบทดลอง     
การหายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทดว้ยดินสอ 
การจดัท างบทดลอง 
การหาขอ้ผิดพลาดเม่ืองบทดลองไม่ลงตวั 
ประโยชน์ของงบทดลอง  
สรุป 
แบบฝึกปฏิบติั 
แบบประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี  6 

162 
163 
166 
166 
167 
171 
172 
174 
175 
176 
196 

หน่วยที ่ 7 การปรับปรุงบัญชี 
แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี  7 
ความหมายของการปรับปรุงบญัชี 
สาเหตุและวตัถุประสงคข์องการปรับปรุงรายการในวนัส้ินงวดบญัชี  
การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
การโอนกลบัรายการ 
งบทดลองหลงัรายการปรับปรุง 
การค านวณผลิตผลคงเหลือบางชนิดท่ีตรวจนบัไม่ไดแ้ละการตีราคาสินทรัพย ์
ทะเบียนคุมสินทรัพยถ์าวร 
สรุป 
แบบฝึกปฏิบติั 
แบบประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี  7 

199 
200 
205 
205 
206 
242 
248 
252 
254 
257 
258 
270 

หน่วยที ่ 8 กระดาษท าการและงบการเงิน 
แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี  8   
ความหมายและประโยชน์ของกระดาษท าการ 
รูปแบบของกระดาษท าการ  8  ช่อง 
ขั้นตอนและวธีิการท ากระดาษท าการชนิด  8  ช่อง  
ความหมายของงบการเงิน 

275 
277 
280 
281 
282 
287 



 

ฉ 

  หน้า 
หน่วยที ่ 7 ประเภทของงบการเงิน 

รูปแบบของงบการเงิน 
การจดัท างบการเงิน 
ประโยชน์ของงบการเงิน 
สรุป 
แบบฝึกปฏิบติั 
แบบประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี  8 

288 
288 
288 
298 
299 
300 
312 

หน่วยที ่ 9 การปิดบัญชี 
แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี  9  
ความหมายของการปิดบญัชี 
การปิดบญัชีหมวดรายได ้ และหมวดค่าใชจ่้าย 
การปิดบญัชีหมวดสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ 
งบทดลองหลงัปิดบญัชี 
วงจรบญัชี 
ความหมายของสมุดเงินสด  2  ช่อง 
รูปแบบและการบนัทึกรายการในสมุดเงินสด  2  ช่อง 
การบนัทึกรายการคา้ในสมุดเงินสด  2  ช่อง 
การผา่นรายการจากสมุดเงินสด  2  ช่องไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
สรุป 
แบบฝึกปฏิบติั 
แบบประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี  9 

315 
317 
320 
320 
324 
327 
328 
329 
329 
332 
337 
340 
341 
360 

หน่วยที ่ 9 การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม 
แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน หน่วยท่ี  10 
ประโยชน์ของการวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม 
วธีิวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม 
การวเิคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม 
สรุป 
แบบฝึกปฏิบติั 
แบบประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยท่ี  10 

363 
364 
368 
368 
375 
378 
379 
387 

บรรณานุกรม  391 



 

ช 

สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตารางที ่ 3.1  แสดงการวเิคราะห์รายการคา้และตวัอยา่งรายการคา้ 64 
ตารางที ่ 3.2   การบนัทึกบญัชีฟาร์มตามหลกัการบญัชี 80 
   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ซ 

สารบัญรูปภาพ 
 

  หน้า 
ภาพที ่ 1.1 แม่บทการบญัชีส าหรับการจดัท าและน าเสนองบการเงิน 10 
ภาพที ่ 7.1 บญัชีสินทรัพยถ์าวร 255 
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  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาบญัชีฟาร์มเล่มน้ี  แบ่งหน่วยการเรียนออกเป็น  10 
หน่วยการเรียน  มีค าช้ีแจงในการใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
1.  ค าช้ีแจงส าหรับครูผู้สอน 
 1.1  ครูผูส้อนควรศึกษาเน้ือหาในเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้เขา้ใจอยา่งละเอียด 
 1.2  ครูผูส้อนควรจดัเตรียมเอกสารใหค้รบกบัจ านวนนกัศึกษา  และจดัเตรียมส่ือการเรียนการสอน
และวสัดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ใหพ้ร้อมก่อนการสอนทุกคร้ัง 
 1.3  ครูผูส้อนแนะน าวิธีการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มน้ีให้นกัศึกษาเขา้ใจ
อยา่งชดัเจน 
 1.4  ขณะท่ีนกัศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอนครูควรคอยดูแลอยา่งใกลชิ้ด
และคอยใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาเม่ือมีปัญหา 
 

2.  ค าช้ีแจงส าหรับนักศึกษา 
 2.1  ก่อนท่ีนกัศึกษาศึกษาเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียน  ให้ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนเสียก่อน  เพื่อวดัความรู้พื้นฐานของตนเอง 
 2.2  ให้นักศึกษาศึกษาในแต่ละหน่วยการเรียนให้เขา้ใจ  แล้วท าแบบฝึกปฏิบติั  ใบงาน     
ทา้ยหน่วยการเรียน  แลว้ตรวจสอบกบัคู่มือครูผูส้อน  (เฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้และ แบบฝึกปฏิบติั)  
ท่ีครูผูส้อน 
 2.3  ในแต่ละหน่วยการเรียน  ถ้ายงัท าไม่ถูกต้องหรือยงัไม่เขา้ใจให้ยอ้นกลับมาศึกษา
เน้ือหาใหม่  หรือถามครูผูส้อน 
 2.4  หลงัจากศึกษาเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียน  จนเขา้ใจชัดเจนดีแล้ว  ให้นักศึกษา     
ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน  แลว้น าผลคะแนนท่ีได้ไปเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน  
เพื่อวดัความกา้วหนา้ของตนเอง 
 2.5  หลงัจากนั้นใหศึ้กษาเน้ือหาในหน่วยการเรียนต่อไป  จนครบทุกหน่วยการเรียน 

ค าช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วชิา  บัญชีฟาร์ม  รหัสวชิา  3506-2108   

 



 
 
 
 

 
   สาระส าคญั 
 

 ปัจจุบนัในทุกธุรกิจมีการแข่งขนักนัสูงมาก  การด าเนินธุรกิจเพื่อมุ่งหวงัผลก าไร  ดงันั้น
จ าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลทางบญัชี  เพื่อทราบถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ
ทุกธุรกิจทุกกิจการจึงจ าเป็นตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูล  บนัทึก  จ  าแนก  และสรุปผลขอ้มูล  เพื่อให้
ขอ้มูลทางการเงินแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
 

   หัวข้อเร่ือง 
 

 

 1.  ความหมายของการบญัชี             
 2.  ความหมายของบญัชีฟาร์ม             
 3.  วตัถุประสงคข์องบญัชีฟาร์ม           
 4.  ความส าคญัของบญัชีฟาร์ม 
 5.  ประวติัของการบญัชี 
 6.  แม่บทการบญัชี 
  7.  ประเภทและรูปแบบของฟาร์ม 
 8.  ขอ้แนะน าในการเรียนวชิาบญัชีฟาร์ม 
 9.  การเขียนตวัเลขตามหลกับญัชี 
 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

  1.  อธิบายความหมายของการบญัชีได ้
2.  อธิบายความหมายของบญัชีฟาร์มได ้
3.  บอกวตัถุประสงคข์องบญัชีฟาร์มได ้
4.  บอกความส าคญัของบญัชีฟาร์มได ้

 5.  บอกประวติัของการบญัชีได ้

หน่วยที ่ 1 
ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการบัญชีและบัญชีฟาร์ม 
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6.  บอกแม่บทการบญัชีและสมมติฐานของการบญัชีได ้
7.  บอกประเภทและรูปแบบของฟาร์ม 
8.  ปฏิบติัตามขอ้แนะน าในการเรียนวชิาบญัชีฟาร์มได ้
9.  เขียนตวัเลขตามหลกับญัชีได ้
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แบบประเมนิผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  หน่วยที ่ 1 
ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการบัญชีและบัญชีฟาร์ม 

ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.  ขอ้ใดคือความหมายของการบญัชี 
 ก.  การจ าแนก  การรายงาน  การแปลขอ้มูลทางการเงินในรูปของหน่วยเงินตรา 
 ข.  การสรุปผล  การจดบนัทึก  การรายงานขอ้มูลทางการเงินในรูปของหน่วยเงินตรา 
 ค.  การจดบนัทึก  การจ าแนก  การสรุปผลของรายการทางการเงินในรูปของหน่วยเงินตรา 
 ง.  การจดบนัทึก  การรวบรวม  การสรุปผลของรายการทางการเงินในรูปของหน่วยเงินตรา 
  จ.  การจดบนัทึก  การรวบรวม  การรายงานขอ้มูลทางการเงินในรูปของหน่วยเงินตรา 
2.  ขอ้ใดเป็นขอ้สมมติตามแม่บทการบญัชี 
 ก.  เกณฑค์งคา้งและสม ่าเสมอ    
 ข.  เกณฑค์งคา้งและค่าเส่ือมราคา 
      ค.  เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ           
 ง.  เกณฑค์งคา้งและการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 จ.  เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองและความระมดัระวงั 
3.  ผูใ้ดไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นบิดาแห่งการบญัชี 
 ก.  ลูกา  เดโอบิต   ข.  ลูกา  ปาซิโอลิ 
 ค.  ลูกา  ปาซิโต ้     ง.  ลูกา  เดบิตโต ้
 จ.  ลูกา  เครดิตโต ้
4.  ขอ้ใดคือขอ้แนะน าในการเรียนวชิาบญัชีฟาร์ม 
 ก.  ควรท าแบบฝึกหดัมาล่วงหนา้เพื่อให้เขา้ใจยิง่ข้ึน 
 ข.  ควรอ่านเน้ือหาในแต่ละหน่วยล่วงหนา้หลาย  ๆ  คร้ัง 
 ค.  ควรท าแบบฝึกหดัทุกขอ้ดว้ยตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
 ง.  ควรมีขอ้สงสัยในเน้ือหาท่ีครูสอน  และซกัถามทนัที 
 จ.  เม่ือเขียนตวัเลขผดิ  ควรใชย้างลบหรือน ้ายาลบค าผดิลบใหส้ะอาด 
5.  ขอ้ใดต่อไปน้ีเขียนถูกตอ้งตามหลกับญัชี 
 ก.  45,00.00   ข.  21050.00   
 ค.  8,012.50   ง.  42000 
 จ.  1,9005 
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6.  เม่ือเขียนตวัเลขผดิ  มีวธีิแกไ้ขอยา่งไรใหถู้กตอ้งตามหลกัการบญัชี 
 ก.  ใชน้ ้ายาลบค าผดิแลว้ลงลายมือช่ือก ากบั 
 ข.  เขียนซ ้ าค  าท่ีเขียนผดิแลว้ลงลายมือช่ือก ากบั 
 ค.  ใชย้างลบลบค าท่ีเขียนผดิแลว้เขียนตวัเลขท่ีถูกตอ้ง 
 ง.  ขีดทบัค าท่ีเขียนผดิแลว้เขียนตวัเลขท่ีถูกตอ้งไวด้า้นบนตวัเลขท่ีเขียนผิด  
 จ.  ขีดทบัค าท่ีเขียนผดิแลว้เขียนตวัเลขท่ีถูกตอ้งไวด้า้นบนตวัเลขท่ีผดิ แลว้ลงลายมือช่ือก ากบั 
7.  ขอ้ใด  ไม่ใช่  ความหมายของบญัชีฟาร์ม 
     ก.  สามารถแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 
 ข.  รวบรวมขอ้มูลและรายละเอียดของผลิตผลของฟาร์ม 
    ค.  การจดบนัทึกเหตุการณ์เก่ียวกบัสินทรัพยข์องฟาร์ม 
 ง.  การจดบนัทึกเหตุการณ์เก่ียวกบัการเงินของฟาร์มไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 จ.  ศิลปะของการบนัทึก จดัประเภทและสรุปรายการท่ีส าคญัทางบญัชีฟาร์ม 
8.  วตัถุประสงคข์องบญัชีฟาร์ม คือขอ้ใด 
 ก.  เพื่อบนัทึกและรวบรวมเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ของกิจการฟาร์ม 
 ข.  เพื่อทราบการรับเงินสดและจ่ายเงินสดของกิจการฟาร์ม   
  ค.  เพื่อทราบค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกิจการฟาร์ม 
 ง.  เพื่อเก็บหลกัฐานต่าง  ๆ  ของกิจการฟาร์มไวใ้หเ้ป็นระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ            
 จ.  เพื่อใหท้ราบผลการด าเนินงานและทราบฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ม 
9.  ขอ้ใด  ไม่ใช่  ความส าคญัของบญัชีฟาร์ม     
  ก.  เป็นหลกัฐานในการอา้งอิง 
 ข.  ช่วยในการค านวณผลของการด าเนินงาน 
 ค.  ช่วยใหท้ราบการด าเนินกิจการฟาร์มของบุคคลอ่ืน 
 ง.  เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบตวัเงินสดกบัยอดบญัชีวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 
 จ.  ช่วยใหท้ราบวา่กิจการฟาร์มมีสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของจ านวนเท่าใด 
10.  ขอ้ใดคือรูปแบบของฟาร์มท่ีมีการจ าแนกตามรูปแบบขององคก์รฟาร์ม   
 ก.  การท าฟาร์มเพื่อการยงัชีพ  การท าฟาร์มแบบก่ึงการคา้  การท าฟาร์มเพื่อการคา้ 
 ข.  เจา้ของคนเดียว  กลุ่มเกษตร  หา้งหุน้ส่วน วสิาหกิจชุมชน  สหกรณ์ 
 ค.  การท าฟาร์มเฉพาะอยา่ง การท าฟาร์มแบบผสม  การท าฟาร์มเชิงธุรกิจ   
 ง.  เจา้ของคนเดียว  กลุ่มเกษตร  สหกรณ์  การท าฟาร์มแบบผสม   
 จ.  การท าฟาร์มแบบก่ึงการคา้  การท าฟาร์มแบบผสม  กลุ่มเกษตร  
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   เนือ้หา 

1.  ความหมายของการบัญชี   
  สภาวชิาชีพบญัชี  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ไดใ้หค้  านิยามของการบญัชีไว ้ ดงัน้ี   
 การบญัชี  (Accounting)  หมายถึง  ศิลปะของการเก็บรวบรวม  บนัทึก  จ  าแนก  และท าสรุป
ขอ้มูลอนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน  ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีก็คือ  การให ้
ขอ้มูลทางการเงิน  ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย  และผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
 สมาคมผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา  (The American  Institute  of  
Certified  Public  Accountants  : AICPA)  ไดใ้หค้  านิยามของการบญัชีไวด้งัน้ี    
 การบญัชี  หมายถึง  ศิลปะของการจดบนัทึก  การจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่และสรุปผล
ส่ิงส าคญัในรูปตวัเงิน  รายการ  และเหตุการณ์ต่าง ๆ  ซ่ึงเก่ียวขอ้งทางดา้นการเงินรวมทั้งแปลความหมาย
ของผลการปฏิบติัดงักล่าว 
 จากความหมายของการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้  พอสรุปความหมายของการบญัชีไดด้งัน้ี  
 1.1  การท าบัญชี  (Book  Keeping)   
  เป็นหน้าท่ีของผูท้  าบญัชี  (Book  Keeper)  มีล าดบัขั้นตอน  ดงัน้ี 
  1.1.1  การรวบรวม  (Collecting)  หมายถึง  การรวบรวมขอ้มูลหรือรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน
ประจ าวนั  และหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ  เช่น  การรับจ่ายเงินและการซ้ือขาย  เป็นตน้ 
  1.1.2  การจดบนัทึก  (Recording)  หมายถึง  การจดบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนแต่ละคร้ัง
ใหถู้กตอ้งตามหลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  พร้อมกบับนัทึกขอ้มูลใหอ้ยูรู่ปของหน่วยเงินตรา 
   1.1.3  การจ าแนก  (Classifying)  หมายถึง  การน าขอ้มูลท่ีจดบนัทึกไวแ้ลว้มาจ าแนก
เป็นหมวดหมู่ของประเภทบญัชีต่าง  ๆ  เช่น  สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ  รายได ้ และค่าใชจ่้าย 
  1.1.4  การสรุปผลขอ้มูล  (Summarizing)  หมายถึง  การน าประเภทหมวดหมู่ทางการบญัชี
ท่ีเกิดข้ึนจากการบนัทึกรายการคา้นั้น  ๆ  เพื่อใหท้ราบผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ  
ตลอดจนการไดม้าและใชไ้ปของเงินสดในรอบระยะเวลาบญัชีหน่ึง 
 1.2  การให้ข้อมูลทางการเงิน   
               เพื่อประโยชน์แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย  เช่น  ผูบ้ริหาร  ผูใ้ห้กู ้  เจา้หน้ี  รัฐบาล
ลูกจา้ง  และนกัลงทุน  เป็นตน้  นอกจากน้ีขอ้มูลทางการเงินสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ทางการเงิน  การจดัท างบประมาณ  และการปรับปรุงบญัชี  
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2.  ความหมายของบัญชีฟาร์ม 
 ฟาร์ม  (Farm)  หมายถึง  สถานท่ีหรืออาณาบริเวณท่ีเกษตรกรหรือผูป้ระกอบการถือครอง
ไวเ้พื่อการผลิตทางการเกษตร 

 บญัชีฟาร์ม  (Farm Accounting)  หมายถึง  การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัรายการคา้ของ
กิจการฟาร์มบนัทึกในรูปตวัเงิน  จ  าแนกหมวดหมู่  สรุปผล  และจดัท ารายงานทางการเงิน  เพื่อใช้
ประโยชน์ในการตดัสินใจด าเนินการแกปั้ญหาของฟาร์มและช่วยปรับปรุงการด าเนินกิจการฟาร์ม
ใหไ้ดผ้ลดี   
 

3.  วตัถุประสงค์ของบัญชีฟาร์ม 

 ในการท าบญัชีฟาร์มมีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี  
 3.1  เพื่อจดบนัทึกรายการค้าของกิจการฟาร์มท่ีเกิดข้ึนตามล าดับก่อนหลังและจ าแนก
ประเภทของรายการคา้ไว ้
  3.2  เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการอา้งอิง 
 3.3  เพื่อช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของกิจการฟาร์ม  ในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึงวา่
ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา  กิจการฟาร์มมีก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเท่าใด 
 3.4  เพื่อให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ม  ณ วนัใดวนัหน่ึงว่า  กิจการฟาร์มมี
สินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของเป็นจ านวนเท่าใด 
 3.5  เพื่อควบคุมรักษาสินทรัพยข์องกิจการฟาร์มได ้ โดยตอ้งรับผดิชอบสินทรัพยใ์ห้อยูค่รบ
ตามยอดคงเหลือในบญัชี 
 3.6  เพื่อเป็นรายงานทางการเงินน ามาใชใ้นการบริหารงาน  วางแผนการด าเนินงาน  และ
ควบคุมกิจการฟาร์มใหป้ระสบความส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
 

4.  ความส าคญัของบัญชีฟาร์ม 
 ในการท าบญัชีฟาร์มมีความส าคญั  ดงัน้ี 
 4.1  ใช้เป็นหลกัฐานในการอา้งอิงและตรวจสอบในภายหลงั  การท าบญัชีฟาร์มจะท าให้
กิจการฟาร์มมีหลักฐานท่ีแสดงถึงการผลด าเนินงานท่ีผ่านมา  สามารถตรวจสอบและป้องกัน
ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนได ้
 4.2  ช่วยให้เจา้ของกิจการฟาร์มทราบผลการด าเนินงานของฟาร์มในรอบระยะเวลาใด
เวลาหน่ึงวา่กิจการฟาร์มมีผลก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเท่าใด 
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 4.3  ช่วยให้เจา้ของกิจการฟาร์มทราบฐานะทางการเงินของกิจการ  ณ  วนัใดวนัหน่ึงว่ามี   
สินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของกิจการฟาร์มเป็นจ านวนเท่าใด 
 4.4  ช่วยในการวางแผนและตดัสินใจในการด าเนินงานของกิจการฟาร์ม  โดยการน าขอ้มูล
ในอดีต  ปัจจุบนัและอนาคต มาวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ  เพื่อให้เจา้ของกิจการสามารถ
ด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 4.5  ช่วยเป็นเคร่ืองมือในการหาแหล่งเงินทุน  ในการจดัท าบญัชีฟาร์มจะท าให้ได้
รายงานการเงินท่ีเป็นหลกัฐานในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัเจา้หน้ีและสถาบนัการเงิน  เช่น  ใช้
รายงานการเงินของกิจการเพื่อพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ 
 

5.  ประวตัิของการบัญชี 
    การบญัชีแบ่งออกเป็น  3  ยคุ  ตามระยะเวลาท่ีเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี 
 5.1  ยุคก่อนระบบบัญชีคู่   
   เกิดก่อน ค.ศ.  3,000  ปี  จนถึง  ศตวรรษที่  13  มีการจดบนัทึกขอ้มูลทางบญัชี  
เน่ืองจากการลงทุนในการคา้  สภาพเศรษฐกิจและการเมืองเปล่ียนจากระบบการแลกเปล่ียนมาเป็น
ระบบการซ้ือขาย  และมีการพฒันาทางเทคโนโลยี  การจดบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีในยุคน้ีได้   
จดบนัทึกไวบ้นแผน่ข้ีผึ้ง 
   5.2  ยุคระบบบัญชีคู่  (Double  Entry  Book-Keeping) 
         ในปลายศตวรรษท่ี  13  ในยุคน้ีมีการลงทุนทางการคา้ในรูปของการคา้ร่วม  หรือ   
ห้างหุ้นส่วน  เร่ิมมีการก่อตั้งธนาคารมีเรือใบในการขนส่งสินคา้  และมีการพิมพ์หนังสือลงใน
กระดาษ  ค.ศ. 1202  ไดค้น้พบการจดบนัทึกบญัชีตามหลกับญัชีคู่ท่ีสมบูรณ์ชุดแรกท่ีเมืองเจนัว  
ประเทศอิตาลี  ในปี  ค.ศ.  1340  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางการคา้  โดยลูกา  ปาซิโอลิ  (Luca  Pacioli)  
ไดเ้ขียนหนงัสือเชิงคณิตศาสตร์  เร่ือง  Summa  de  Arithmetica  Geometrica  Proprtionalita  ซ่ึง
ส่วนหน่ึงไดก้ล่าวถึงหลกัการบญัชีคู่  โดยก าหนดศพัท์ท่ีมาของค าวา่  “Debito  หมายถึงเป็นหน่ึง”  
และ  “Credito  หมายถึงเช่ือถือ”  อนัเป็นเป็นพื้นฐานท่ีมาของค าวา่  Debit  (เดบิต)  และ  Credit  (เครดิต)  
ตามหลกับญัชีคู่  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและถือปฏิบติัมาจนถึงทุกวนัน้ี  ลูกา  ปาซิโอลิ  ไดรั้บการยกยอ่ง
ว่าเป็นบิดาแห่งการบญัชี  ต่อมาในศตวรรษที่  15  อิตาลีเร่ิมเส่ือมอ านาจลงศูนยก์ลางการคา้  
ไดเ้ปล่ียนไปยงัในประเทศยโุรป  เช่น สเปน  โปรตุเกส  และเนเธอร์แลนด์การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชี
ในยุคน้ีไดมี้การหาผลการด าเนินงานเม่ือส้ินงวดบญัชี  การบญัชีเร่ิมเป็นวิชาชีพข้ึนมาในประเทศ
องักฤษ  ในราวกลางปี  ค.ศ.  1880  มีการจดัตั้งสมาคมนกับญัชี  สมาชิกของสมาคมมี  2  ประเภท 
ได้แก่สมาชิกสามญั คือ สมาชิกท่ีผ่านการทดสอบและปฏิบติังานแล้ว  และสมาชิกอาวุโส  คือ  
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สมาชิกสามญัท่ีเป็นสมาชิกครบ  10  ปี  ศตวรรษท่ี  19  การคา้และอุตสาหกรรมขยายตวัอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ  และประเทศสหรัฐอเมริกา  มีการรวมบริษทั  และทฤษฏี
เศรษฐศาสตร์เร่ิมเขา้มามีอิทธิพลต่อการบญัชี  เร่ิมมีการท าบญัชีเพื่อบุคคลภายนอก  ก าหนดรูปแบบ
ของงบการเงินและก่อตั้งสมาคมนกับญัชี 
 5.3  ยุคปัจจุบันในศตวรรษที ่ 20 
   ประเทศองักฤษ  ก าหนดให้ท างบก าไรขาดทุนเพิ่มจากงบดุลและท าทุกปี  มีการปฏิวติั
อุตสาหกรรมท าใหค้วามตอ้งการทางบญัชีมีมากข้ึน  และวตัถุประสงคข์องขอ้มูลทางบญัชีเปล่ียนไป
จากเดิมผูบ้ริหารเป็นผูใ้ชข้อ้มูลมาเป็นผูล้งทุน  เจา้หน้ี  และรัฐบาลเป็นผูใ้ชข้อ้มูลทางการบญัชี 
   ส าหรับประเทศไทย  การบญัชีตั้ งแต่เร่ิมต้นจนกระทั่งปัจจุบันได้รับอิทธิพลจาก
ประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา  โดยการบญัชีเร่ิมตน้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง  (เม่ือวนัท่ี  
24  มิถุนายน  พ.ศ. 2475)  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยส่วนรวม  โดยมีการออกกฎหมาย
ใหมี้การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและนิติบุคคล  ตาม พ.ร.บ.  การบญัชี  พ.ศ. 2482  โดยผูท่ี้เผยแพร่
ความรู้ทางด้านการบัญชีในระยะแรกคือ  พระยาไชยยศสมบัติ  (เสริม  กฤษณามระ)  และ        
หลวงด าริอิศรานุวรรต  (ม.ล.ด าริ  อิศรางกูร  ณ อยุธยา)  ได้จดัท าหลกัสูตรการเรียนการสอน
วชิาการบญัชีเพื่อเผยแพร่  ท าใหค้นไทยมีความรู้ทางดา้นการบญัชี  
 

6.  แม่บทการบัญชี  (Accounting  Framework) 
 แม่บทการบญัชี ก าหนดข้ึนโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี
ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนโดยยกเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  1  และให้ใชแ้ม่บทการบญัชี (ปรับปรุง  2552) 
แทน  แม่บทการบญัชีไม่ถือเป็นมาตรฐานการบญัชี  แต่เป็นกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการจดัท า
และน าเสนองบการเงิน  ตลอดจนก าหนดและน ามาตรฐานการบญัชีมาปฏิบติั  นอกจากน้ียงัเป็น
แนวทางในการปฏิบติัส าหรับเร่ืองท่ียงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีรองรับ  เพื่อให้ผูจ้ดัท าและผูใ้ชง้บการเงิน
มีความเขา้ใจและปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั 
 นอกจากนั้นคณะกรรมการมาตรฐานการบญัชี  มีความประสงค์จะใช้แม่บทการบญัชีเป็น
เกณฑ์ในการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั  และพฒันามาตรฐานการบญัชีท่ีจะใช้
ในอนาคตให้สอดคลอ้งกนั  และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ  และยงัมี
ความประสงค์ให้ผูจ้ดัท าและผูใ้ช้งบการเงินเขา้ใจถึงท่ีมาและเน้ือหาของมาตรฐานการบญัชีได้
ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  เพื่อน าไปใช้อา้งอิงในการน ามาตรฐานการบญัชีท่ีมีอยู่มาถือปฏิบติั  และเพื่อให้มี    
แนวปฏิบติัทางบญัชีในเร่ืองท่ียงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีก าหนดไว ้  
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แม่บทการบัญชีส าหรับการจัดท าและน าเสนองบการเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  1.1  แม่บทการบญัชีส าหรับการจดัท าและน าเสนองบการเงิน 

 

แม่บทการบญัชีก าหนดเกณฑใ์นการจดัท าและน าเสนองบการเงินในเร่ืองต่อไปน้ี 
6.1  วตัถุประสงค์ของงบการเงิน 

   งบการเงินจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ
เชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินกลุ่มต่าง  ๆ  งบการเงิน  ประกอบด้วย  งบแสดงฐานะการเงิน
งบก าไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  งบประกอบอ่ืนและค าอธิบาย
ท่ีท าใหง้บการเงินนั้นสมบูรณ์ข้ึน  ตวัอยา่งของรายละเอียดประกอบและขอ้มูลเพิ่มเติมอ่ืน  ๆ  ท่ีระบุ
วา่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน 
  อย่างไรก็ตาม  แม่บทการบญัชีมิไดเ้น้นถึงความส าคญัของผูใ้ช้งบการเงินกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ  แต่ให้ถือความตอ้งการของผูล้งทุนเป็นเกณฑ์  งบการเงินไม่ไดใ้ห้ขอ้มูล 
ทุกประเภทท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งการในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ   
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  6.2  กลุ่มผู้ใช้งบการเงิน 
   ผูใ้ชง้บการเงินประกอบดว้ยผูล้งทุน  (ทั้งผูล้งทุนในปัจจุบนัและผูท่ี้อาจตดัสินใจลงทุน
ในอนาคต)  ลูกจา้ง  ผูใ้หกู้ ้ ผูข้ายสินคา้  และเจา้หน้ีอ่ืน  ลูกคา้  รัฐบาลและหน่วยงานราชการ  และ
สาธารณชน  ผูใ้ช้งบการเงินเหล่าน้ีใช้งบการเงินเพื่อตอบสนองความตอ้งการขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั
กล่าวคือ 
   6.2.1  ผูล้งทุน  หมายถึง  ผูเ้ป็นเจา้ของเงินทุนรวมทั้งท่ีปรึกษาซ่ึงตอ้งการทราบถึงความเส่ียง  
และผลตอบแทนจากการลงทุน  ผูล้งทุนตอ้งการขอ้มูลเพื่อท่ีจะช่วยในการพิจารณาตดัสินใจซ้ือขาย 
หรือถอนเงินลงทุนนั้นต่อไป   
             6.2.2  ลูกจ้าง  หมายถึง  ลูกจ้างรวมทั้ งกลุ่มตัวแทนซ่ึงต้องการข้อมูลเก่ียวกับ       
ความมัน่คง และความสามารถในการท าก าไรของนายจา้ง นอกจากนั้นยงัตอ้งการขอ้มูลท่ีจะช่วยให ้
สามารถประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายค่าตอบแทน  บ าเหน็จ  บ านาญ  และโอกาส       
ในการจา้งงาน 
             6.2.3  ผูใ้หกู้ ้ หมายถึง  ผูซ่ึ้งตอ้งการขอ้มูลท่ีจะช่วยในการพิจารณาวา่เงินให้กูย้ืมและ
ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจะไดรั้บช าระเม่ือครบก าหนด 
            6.2.4  ผูข้ายสินคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  หมายถึง  ผูซ่ึ้งตอ้งการขอ้มูลท่ีจะช่วยในการตดัสินใจ
วา่หน้ีสินจะไดรั้บช าระเม่ือครบก าหนด เจา้หน้ีการคา้อาจให้ความสนใจขอ้มูลของกิจการในระยะเวลา
ท่ีสั้นกวา่ผูใ้หกู้ ้ นอกจากวา่การด าเนินงานของเจา้หน้ีนั้นข้ึนอยูก่บัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ
ซ่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่  
             6.2.5  ลูกคา้  หมายถึง  ผูซ่ึ้งตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ 
โดยเฉพาะกรณีท่ีมีความสัมพนัธ์อนัยาวนานหรือตอ้งพึ่งพากิจการนั้น             
  6.2.6  รัฐบาลและหน่วยงานราชการ  หมายถึง  หน่วยงานท่ีตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบั 
การด าเนินงานของกิจการในการจดัสรรทรัพยากร  การก ากบัดูแล  การพิจารณาก าหนดนโยบาย 
ทางภาษี  และเพื่อใชเ้ป็นฐานในการค านวณรายไดป้ระชาชาติ และจดัท าสถิติในดา้นต่าง  ๆ 
          6.2.7  สาธารณชน  หมายถึง  ประชาชนผูซ่ึ้งตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัแนวโนม้ความส าเร็จ
และการด าเนินงานของ กิจการ เน่ืองจากกิจการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสาธารณชนในการจา้ง
งาน และการรับซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตในทอ้งถ่ิน 
  6.3  ข้อสมมติในการจัดท างบการเงิน 
    แม่บทการบญัชีไดก้ าหนดขอ้สมมติในการจดัท างบการเงินไว ้ 2  ขอ้  คือ 
  6.3.1  เกณฑ์คงคา้ง  (Accrual  Basis) งบการเงินจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์คงคา้ง  เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ของงบการเงิน  ภายใตเ้กณฑ์คงคา้ง  รายการ  และเหตุการณ์ทางบญัชีจะรับรู้เม่ือ
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เกิดข้ึนมิใช่เม่ือมีการรับหรือจ่ายเงินสด  หรือรายการเทียบเท่าเงินสด  โดยรายการต่าง  ๆ  จะบนัทึก  
และแสดงในงบการเงินตามงวดท่ีเก่ียวขอ้ง  งบการเงินท่ีจดัท าข้ึนตามเกณฑ์คงคา้งจะให้ขอ้มูลแก่  
ผูใ้ชง้บการเงินเก่ียวกบัรายการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับและจ่ายเงินสด  และเก่ียวกบัภาระผกูพนั
ที่กิจการตอ้งจ่ายเป็นเงินสดในอนาคต  รวมถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัทรัพยากรที่จะไดร้ับเป็นเงินสด     
ในอนาคต  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์แก่ผูใ้ช้งบการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
  6.3.2  การด าเนินงานต่อเน่ือง  (Going  Concern)  โดยทัว่ไป  งบการเงินจดัท าข้ึนตาม  
ขอ้สมมติท่ีว่ากิจการจะด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและด าเนินอยู่ต่อไปในอนาคต  ดงันั้นจึงสมมติว่า
กิจการไม่มีเจตนาหรือมีความจ าเป็นท่ีจะเลิกกิจการหรือลดขนาดของการด าเนินงานอย่างมี
สาระส าคญั  หากกิจการมีเจตนาหรือความจ าเป็นดงักล่าว  งบการเงินตอ้งจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์อ่ืน
และตอ้งเปิดเผยเกณฑน์ั้นในงบการเงิน 
 

7.  ประเภทและรูปแบบของฟาร์ม 
 ในการจดัท างบการเงิน ประเภทของฟาร์มจะส่งผลให้ขั้นตอนในการจดัท างบการเงินมี
ความยุ่งยากซับซ้อนแตกต่างกนัแลว้  รูปแบบขององค์กรฟาร์มก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้การบนัทึก
รายการทางดา้นบญัชีและขั้นตอนในการจดัท างบการเงินมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัดว้ย   
 7.1  ประเภทของฟาร์ม 
  ประเภทของฟาร์ม  สามารถจ าแนกไดห้ลายลกัษณะ  ดงัน้ี 
   7.1.1  การจ าแนกตามวตัถุประสงคข์องการท าฟาร์ม  จ  าแนกได ้ 3  ประเภท  คือ 
             7.1.1.1  การท าฟาร์มเพื่อการยงัชีพ  (Subsistence  Farm)  มีลกัษณะส าคญั  เป็น 
การท าฟาร์มในท่ีดินขนาดเล็กในลกัษณะของเกษตรรายย่อย  ผลิตผลท่ีผลิตไดส่้วนใหญ่น ามาใช้
เพื่อการบริโภคของตนเองและครอบครัวเป็นส าคญั  จึงไม่ค  านึงถึงการเปล่ียนแปลงดา้นราคา 
   7.1.1.2  การท าฟาร์มแบบก่ึงการคา้ (Semicommercial  Farm)  เป็นการท าฟาร์ม
ท่ีมีลกัษณะผสมผสานในแบบเพื่อยงัชีพและเพื่อการคา้ การท าฟาร์มลกัษณะน้ีครอบครัวจะเขา้มามี
ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งมากกบัการด าเนินงาน 
   7.1.1.3  การท าฟาร์มเพื่อการคา้หรือการท าฟาร์มเชิงธุรกิจ  (Purely  Commercial  
Farm)  เป็นการท าฟาร์มท่ีเป็นธุรกิจอยา่งแทจ้ริงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาก าไรเป็นเป้าหมายหลกั 
  7.1.2  การจ าแนกตามกิจกรรมการผลิตของฟาร์ม  จ  าแนกได ้ 2  ประเภท  คือ 
   7.1.2.1  การท าฟาร์มเฉพาะอยา่ง  เป็นการท าฟาร์มท่ีเน้นการผลิตสินคา้เกษตร
เฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียว  เช่น  เกษตรกรท่ีปลูกขา้ว  ปลูกมะม่วง  เล้ียงไก่หรือเล้ียงสุกร
เพียงอยา่งเดียว 
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   7.1.2.2  การท าฟาร์มแบบผสม  เป็นการท าฟาร์มท่ีเนน้การผลิตท่ีมีความหลากหลาย  
โดยอาจเป็นการเพาะปลูกพืชหลายชนิดและการเล้ียงสัตวห์ลายชนิดในฟาร์ม  การท าฟาร์มแบบผสม
น้ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปคือ  การท าไร่นาสวนผสม 
  7.1.3  การจ าแนกตามรูปแบบขององค์กรฟาร์ม  การจ าแนกวิธีน้ีพิจารณาจากรูปแบบ  
ขององคก์รฟาร์มวา่เป็นแบบเจา้ของคนเดียว  กลุ่มเกษตร  ห้างหุ้นส่วน วิสาหกิจชุมชน  สหกรณ์หรือ
บริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 7.2  รูปแบบของฟาร์ม 
  7.2.1  เจา้ของคนเดียว  ในการด าเนินกิจการฟาร์มส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นฟาร์ม
ขนาดเล็ก  มีลกัษณะการบริหารแบบกิจการครอบครัว และเป็นการยากท่ีจะแยกธุรกิจฟาร์มออกจาก
ครอบครัวไดอ้ย่างเด่นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกบัการใช้แรงงาน รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย  
การประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการฟาร์มท่ีมีเจ้าของคนเดียว  ผูท่ี้เป็นเจ้าของมีสิทธิใน
สินทรัพย ์ และผลก าไร (ขาดทุน)  ทั้งหมดของกิจการแต่เพียงผูเ้ดียวและรับผิดชอบในหน้ีสินของ
ฟาร์มทั้งหมดดว้ย 
   7.2.2  กลุ่มเกษตรกร เป็นลกัษณะการรวมตวัของบุคคลผูป้ระกอบอาชีพแต่ละประเภท
เกษตรกรรม  เช่น  ท านา  ท าสวน  เล้ียงสัตว ์ ประมง  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่สามสิบคน  เพื่อช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัในการประกอบอาชีพ  อาจร่วมกนัจดัตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกา     
วา่ดว้ยกลุ่มเกษตรกร ซ่ึงเป็นองคก์ารธุรกิจท่ีไม่แสวงหาผลก าไร   
    7.2.3  สหกรณ์  เป็นองคก์รท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มบุคคลท่ีประกอบอาชีพอยูใ่นหน่วยงาน
เดียวกนั  อาชีพเดียวกนั  รวมตวักนัจดัตั้งข้ึนและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ มีฐานะเป็น  
นิติบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก 
  7.2.4  วิสาหกิจชุมชน  หมายถึง  กิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การให้บริการ
หรือการอ่ืน  ๆ  ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพนักนั และรวมตวักนัประกอบกิจการ
ดงักล่าว  อาจจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อพึ่งพาตนเอง 
  7.2.5  หา้งหุน้ส่วน  เป็นธุรกิจท่ีมีผูเ้ป็นเจา้ของ  ตั้งแต่  2 คน ข้ึนไป  ไดร่้วมลงทุนเพื่อ
ด าเนินธุรกิจดว้ยกนัแบ่งผลก าไร  (ขาดทุน)  ของหา้งหุน้ส่วนใหแ้ก่ผูเ้ป็นหุน้ส่วนตามท่ีไดต้กลงกนั   
    7.2.6  บริษทัจ ากดั  เป็นธุรกิจท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคลและผูเ้ร่ิมก่อการจดัตั้งบริษทั  
ตั้งแต่  3  คนข้ึนไป  เพื่อร่วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั  ซ่ึงหุ้นของบริษทัจะแบ่งออกเป็นหุ้น โดย
มีราคาตราไวหุ้น้ละเท่ากนั  โดยท่ีผูถื้อหุน้จะมีฐานะเป็นเจา้ของบริษทั 
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  จากรูปแบบของฟาร์มดงักล่าวขา้งตน้  เน่ืองจากในการด าเนินกิจการฟาร์มส่วนใหญ่           
ในประเทศไทยเป็นฟาร์มขนาดเล็ก และเป็นกิจการเจา้ของคนเดียว ในเอกสารประกอบการเรียนการสอน
เล่มน้ี  จะกล่าวถึงการบญัชีส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียวเท่านั้น  

8.  ข้อแนะน าในการเรียนวชิาบัญชีฟาร์ม 
 ในการเรียนวชิาบญัชีฟาร์ม  เพื่อใหน้กัศึกษาประสบความส าเร็จ  ควรปฏิบติัตามขอ้แนะน า
ดงัน้ี 
 8.1  ควรอ่านเน้ือหาในแต่ละหน่วยมาล่วงหนา้เพื่อจะไดเ้ขา้ใจยิ่งข้ึน  และควรอ่านอยา่งนอ้ย  
2  คร้ัง   เร่ืองใดท่ียงัไม่เขา้ใจใหถ้ามครูผูส้อนทนัที 
 8.2  ตั้งใจฟังในขณะท่ีครูสอน  หากมีขอ้สงสัยหรือไม่เขา้ใจในเน้ือหาเร่ืองใด  ใหซ้กัถาม
ครูผูส้อนทนัที 
 8.3  ควรท าแบบฝึกหดัทุกขอ้ดว้ยตนเองอยา่งสม ่าเสมอ  
 8.4  ตอ้งมีความละเอียดรอบคอบและรักษาความสะอาดใหม้ากท่ีสุด 

9.  การเขยีนตัวเลขตามหลกับัญชี 
 ในการจดัท าบญัชีฟาร์ม  ผูจ้ดัท าจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการเขียนตวัเลขตามหลกับัญชี  
และควรปฏิบติัใหถู้กตอ้ง  ดงัน้ี 
 9.1  ในการเขียนตวัเลขและตวัหนงัสือ  ควรเขียนใหอ่้านง่าย  ชดัเจน  สะอาด  เรียบร้อย      
  9.2  ตวัเลขทุกจ านวนตั้งแต่  3  หลกัข้ึนไป  ให้ใส่เคร่ืองหมายจุลภาค  ( , )  โดยนบัจาก  
จุดทศนิยมไปทางซ้ายมือทุก  3  ตวั  ในกรณีที่มีหลายบรรทดั  การเขียนตวัเลขนั้นควรเขียนให้ 
ตรงหลกัเสมอ  เช่น  หลกัหน่วยก็เขียนให้ตรงกบัหลกัหน่วย  หลกัสิบก็เขียนให้ตรงกบัหลกัสิบ   
เป็นตน้  ดงัตวัอยา่ง 
   

2,550.50 
150,409.75 

4,680,325.50 
 

9.3  จ  านวนสตางคท่ี์จะเขียนในช่องสตางค ์ ถา้ไม่มีให้ใชเ้คร่ืองหมายยติัภงัค ์ “ – ”   หรือ 
เขียน  “ 00 ”  ก็ได ้ แต่มกันิยมใช ้“ - ”  มากกวา่  เพราะประหยดัเวลาในการท างาน 
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จ านวนเงิน 
5,300 - 
41,700 - 

 
 9.4  การเขียนตวัเลขในช่องจ านวนเงิน  ใหเ้ขียนหลกัหน่วยของจ านวนบาทชิดเส้นดา้นขวา
หรือขีดเส้นแบ่งช่องบาทและสตางคเ์สมอ 
                          

จ านวนเงิน 
12,500 50 

12,500 50 
   
 9.5  ถา้เขียนตวัเลขผิด  การแกไ้ขตวัเลขท่ีเป็นจ านวนเงินห้ามใชน้ ้ ายาลบค าผิด  ให้ใชป้ากกา
ขีดฆ่าตวัเลขท่ีผิดดว้ยหมึกสีเดียวกนัและเขียนตวัเลขท่ีถูกตอ้งขา้งบนตวัเลขท่ีผิด  พร้อมลงลายมือช่ือ
ของผูท่ี้ขีดฆ่าก ากบัไวท้างดา้นขวามือทุกคร้ัง  ตวัอยา่งเช่น  ตวัเลขท่ีถูกตอ้งคือ  3,829.50  แต่เขียนเป็น  
8,329.50  ดงันั้นการแกไ้ขตวัเลขท่ีถูกตอ้ง  ดงัน้ี 
 
 
 
 9.6  การเขียน  วนั เดือน ปี  ใชห้ลกัเกณฑ์ดงัน้ี  ถา้ขอ้มูลอยูใ่นหนา้เดียวกนัให้เขียนปี พ.ศ. 
เพียงคร้ังเดียว  การเขียนเดือนให้เขียนเรียงล าดบัรายการท่ีเกิดข้ึน  นิยมเขียนอกัษรยอ่ของแต่ละเดือน
ในช่องวนัเดือนปี  ถา้รายการคา้ท่ีเกิดข้ึนในเดือนเดียวกนัแต่คนละวนัให้เขียนเดือนเพียงคร้ังเดียว
ในแต่ละหนา้ของสมุดบญัชี  ส่วนวนัท่ีใหเ้ขียนเรียงล าดบัรายการท่ีเกิดข้ึนตามล าดบัก่อนหลงั 

พ.ศ. 25 4 
เดือน วนัที่ 
ส.ค.   1 

   9 
 25 

ก.ย.   1 
   7 
 12 

 

 

ถูกตอ้ง 
ผดิ 

                 3,829.50 
                 8,329.50   
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   สรุป 

 การบญัชี  หมายถึง  ศิลปะของการเก็บรวบรวม  บนัทึก  จ  าแนก  และท าสรุปผลขอ้มูล   
อนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน  ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชีก็  คือการให้ขอ้มูล 
ทางการเงิน  ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย  และผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของกิจการ 
 บญัชีฟาร์ม  หมายถึง  การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัรายการคา้ของกิจการฟาร์มบนัทึกในรูปตวัเงิน  
จ  าแนกหมวดหมู่  สรุปผล  และจดัท ารายงานทางการเงิน  เพื่อใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจด าเนินการ
แกปั้ญหาของฟาร์มและช่วยปรับปรุงการด าเนินกิจการฟาร์มใหไ้ดผ้ลดี   
 วตัถุประสงค์ของบญัชีฟาร์ม  เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการอา้งอิง ทราบฐานะทางการเงิน
ของกิจการฟาร์ม  เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและตรวจสอบ  จดบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนเรียง
ตามล าดบัเหตุการณ์  สรุปผลการด าเนินตามระยะเวลาท่ีก าหนดและเป็นรายงานต่อบุคคลภายนอก  
 ความส าคญัของบญัชีฟาร์ม  คือ  ช่วยให้เจา้ของกิจการฟาร์มทราบผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ม  การวางแผนและตดัสินใจในการด าเนินงานของกิจการ  

ประวติัของการบญัชี  แบ่งออกเป็น  3  ยคุ  คือ  ยคุก่อนระบบบญัชีคู่  ยุคระบบบญัชีคู่  และ
ยุคปัจจุบนัในศตวรรษท่ี  20  ส าหรับประเทศไทยการบญัชีเร่ิมตน้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง  
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยส่วนรวม  
 แม่บทการบญัชีเป็นกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการจดัท าและเสนองบการเงิน  ตลอดจน
ก าหนดและน ามาตรฐานการบญัชีมาปฏิบติั  ไดก้  าหนดขอ้สมมติฐานของการบญัชีไว ้ 2  ขอ้  คือ
เกณฑค์งคา้งและเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง  
 ประเภทของฟาร์มสามารถจ าแนกได ้ 3  ลกัษณะ ไดแ้ก่  การจ าแนกตามวตัถุประสงคข์อง
การท าฟาร์ม  การจ าแนกตามกิจกรรมการผลิตของฟาร์ม  และการจ าแนกตามรูปแบบขององคก์รฟาร์ม   
การจ าแนกตามรูปแบบขององคก์รฟาร์มแบ่งเป็นเจา้ของคนเดียว  กลุ่มเกษตร  ห้างหุ้นส่วน วิสาหกิจชุมชน  
สหกรณ์หรือบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  ขอ้แนะน าในการเรียนวิชาบญัชีฟาร์ม  คือควรศึกษาเน้ือหาวิชาแต่ละหน่วยอยา่งละเอียด 
ตั้งใจฟังในขณะท่ีครูสอน หากมีขอ้สงสัยหรือไม่เขา้ใจในเน้ือหาเร่ืองใด  ให้ซกัถามทนัที  และควร
ท าแบบฝึกหดัทุกขอ้ดว้ยตวัเองอยา่งสม ่าเสมอ  
 การเขียนตวัเลขตามหลกับญัชี  คือการเขียนตวัหนงัสือและตวัเลขตอ้งให้อ่านง่าย  ชดัเจน 
สะอาดและเรียบร้อย   การเขียนตวัเลขนั้นในกรณีท่ีมีหลายบรรทดัควรให้ตรงหลกัเสมอ และ ตวัเลข
ทุก  ๆ  3  ตวั ใหใ้ชเ้คร่ืองหมายยติัภงัค ์ “, ”  โดยนบัจากจุดทศนิยมไปทางซา้ยมือทุก  3  ตวั  
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ค ำส่ัง   จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1.  จงอธิบายความหมายของการบญัชี 
 …………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
2.  จงอธิบายความหมายของบญัชีฟาร์ม   
 …………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
3.  จงบอกวตัถุประสงคข์องบญัชีฟาร์ม 
 3.1  ……………………………………………………………………………................… 
 3.2  ……………………………………………………………………………………….... 
 3.3  ………………………………………………………………………………………… 
 3.4  ……………………………………………………………………………………….... 
4.  จงบอกความส าคญัของบญัชีฟาร์ม 
 4.1  ……………………………………………………………………………………….... 
 4.2  ……………………………………………………………………………………….... 
 4.3  ……………………………………………………………………………………….... 
 4.4  ……………………………………………….……………………………………....... 
  4.5  …………………………………………………...…………………………................. 
5.  ประวติัของการบญัชี  มีความเป็นมาอยา่งไร 
 …………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………......... 

แบบฝึกปฏิบัต ิ หน่วยที่  1 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการบัญชีและบัญชีฟาร์ม 
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6.  จงบอกสาระส าคญัตามแม่บทการบญัชี  (ฉบบัปรับปรุง  2552)  มาใหเ้ขา้ใจ 
 ............................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
............................................................................................................................................................. 
7.  จงอธิบายขอ้สมมติตามแม่บทการบญัชี 
 ............................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
............................................................................................................................................................. 
8.  จงบอกประเภทและรูปแบบของฟาร์มมาพอสังเขป 
 ……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
9.  จงบอกขอ้ปฏิบติัตามขอ้แนะน าในการเรียนวชิาบญัชีฟาร์มมาพอสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………......... 
10.  จงเขียนจ านวนเงินต่อไปน้ีเป็นตวัเลข 

ล าดบั จ านวนเงิน  (ตวัอกัษร) จ านวนเงิน  (ตวัเลข) 
1 สองพนัหน่ึงร้อยสามสิบหา้บาทถว้น  
2 หน่ึงหม่ืนส่ีสิบหา้บาทถว้น  
3 หน่ึงแสนเจด็พนัหกร้อยบาทถว้น  
4 สามแสนเกา้หม่ืนสองร้อยบาทหา้สิบสตางค ์  
5 หน่ึงลา้นเจ็ดพนัสิบบาทถว้น  
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.  ขอ้ใดคือความหมายของการบญัชี 
 ก.  การสรุปผล  การจดบนัทึก  การรายงานขอ้มูลทางการเงินในรูปของหน่วยเงินตรา 
 ข.  การจ าแนก  การรายงาน  การแปลขอ้มูลทางการเงินในรูปของหน่วยเงินตรา 
 ค.  การจดบนัทึก  การรวบรวม  การรายงานขอ้มูลทางการเงินในรูปของหน่วยเงินตรา 
 ง.  การจดบนัทึก  การจ าแนก  การสรุปผลของรายการทางการเงินในรูปของหน่วยเงินตรา 
 จ.  การจดบนัทึก  การรวบรวม  การสรุปผลของรายการทางการเงินในรูปของหน่วยเงินตรา 
2.  ขอ้ใด  ไม่ใช่  ความหมายของบญัชีฟาร์ม 
    ก.  การจดบนัทึกเหตุการณ์เก่ียวกบัสินทรัพยข์องฟาร์ม 
     ข.  สามารถแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 
 ค.  รวบรวมขอ้มูลและรายละเอียดของผลิตผลของฟาร์ม 
 ง.  การจดบนัทึกเหตุการณ์เก่ียวกบัการเงินของฟาร์มไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 จ.  ศิลปะของการบนัทึก  จดัประเภทและสรุปรายการท่ีส าคญัทางบญัชีฟาร์ม 
3.  วตัถุประสงคข์องบญัชีฟาร์ม คือขอ้ใด 
 ก.  เพื่อเก็บหลกัฐานต่าง  ๆ  ของกิจการฟาร์มไวใ้หเ้ป็นระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ            
 ข.  เพื่อใหท้ราบผลการด าเนินงานและทราบฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ม 
 ค.  เพื่อบนัทึกและรวบรวมเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ของกิจการฟาร์ม 
 ง.  เพื่อทราบการรับเงินสดและจ่ายเงินสดของกิจการฟาร์ม   
 จ.  เพื่อทราบค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกิจการฟาร์ม 
4.  ขอ้ใด  ไม่ใช่  ความส าคญัของบญัชีฟาร์ม     
  ก.  เป็นหลกัฐานในการอา้งอิง 
 ข.  ช่วยในการค านวณผลของการด าเนินงาน 
 ค.  ช่วยใหท้ราบวา่กิจการฟาร์มมีสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของจ านวนเท่าใด 
 ง.  ช่วยใหท้ราบการด าเนินกิจการฟาร์มของบุคคลอ่ืน 
 จ.  เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบตวัเงินสดกบัยอดบญัชีวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 

แบบประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน  หน่วยที ่ 1 
ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการบัญชีและบัญชีฟาร์ม 
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5.  ผูใ้ดไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นบิดาแห่งการบญัชี 
 ก.  ลูกา  เดบิตโต ้
 ข.  ลูกา  เครดิตโต ้
 ค.  ลูกา  เดโอบิต 
 ง.  ลูกา  ปาซิโอลิ 
 จ.  ลูกา  ปาซิโต ้   
6.  ขอ้ใดเป็นขอ้สมมติตามแม่บทการบญัชี 
 ก.  เกณฑค์งคา้งและการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 ข.  เกณฑค์งคา้งและสม ่าเสมอ 
 ค.  เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองและความระมดัระวงั 
 ง.  เกณฑค์งคา้งและค่าเส่ือมราคา 
 จ.  เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
7.  ขอ้ใดคือรูปแบบของฟาร์มท่ีมีการจ าแนกตามรูปแบบขององคก์รฟาร์ม   
 ก.  การท าฟาร์มเพื่อการยงัชีพ  การท าฟาร์มแบบก่ึงการคา้  การท าฟาร์มเพื่อการคา้ 
 ข.  การท าฟาร์มเฉพาะอยา่ง  การท าฟาร์มแบบผสม  การท าฟาร์มเชิงธุรกิจ   
 ค.  เจา้ของคนเดียว  กลุ่มเกษตร  สหกรณ์  การท าฟาร์มแบบผสม   
 ง.  การท าฟาร์มแบบก่ึงการคา้  การท าฟาร์มแบบผสม  กลุ่มเกษตร   
 จ.  เจา้ของคนเดียว  กลุ่มเกษตร  หา้งหุน้ส่วน  วสิาหกิจชุมชน  สหกรณ์ 
8.  ขอ้ใดคือขอ้แนะน าในการเรียนวชิาบญัชีฟาร์ม 
 ก.  ควรท าแบบฝึกหดัมาล่วงหนา้เพื่อให้เขา้ใจยิง่ข้ึน 
 ข.  เม่ือเขียนตวัเลขผดิ  ควรใชย้างลบหรือน ้ายาลบค าผดิลบใหส้ะอาด 
 ค.  ควรอ่านเน้ือหาในแต่ละหน่วยล่วงหนา้หลาย ๆ คร้ัง 
 ง.  ควรท าแบบฝึกหดัทุกขอ้ดว้ยตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
 จ.  ควรมีขอ้สงสัยในเน้ือหาท่ีครูสอน  และซกัถามทนัที 
9.  ขอ้ใดต่อไปน้ีเขียนถูกตอ้งตามหลกับญัชี 

ก.  8,012.50    
ข.  42000 
ค.  73,00.00    
ง.  16050.00   
จ.  1,9005 
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10.  เม่ือเขียนตวัเลขผดิ  มีวธีิแกไ้ขอยา่งไรใหถู้กตอ้งตามหลกัการบญัชี 
 ก.  ใชน้ ้ายาลบค าผดิแลว้ลงลายมือช่ือก ากบั 
 ข.  เขียนซ ้ าค  าท่ีเขียนผดิแลว้ลงลายมือช่ือก ากบั 
 ค.  ขีดทบัค าท่ีเขียนผิดแลว้เขียนตวัเลขท่ีถูกตอ้งไวด้า้นบนตวัเลขท่ีผิด แลว้ลงลายมือช่ือก ากบั 
 ง.  ขีดทบัค าท่ีเขียนผดิแลว้เขียนตวัเลขท่ีถูกตอ้งไวด้า้นบนตวัเลขท่ีเขียนผิด  
 จ.  ใชย้างลบลบค าท่ีเขียนผดิแลว้เขียนตวัเลขท่ีถูกตอ้ง 

 
 



 

 

 
 
 

 

   สาระส าคญั 
 

 ในการเรียนบญัชีจาํเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ  
เพื่อนาํไปวิเคราะห์รายการคา้และบนัทึกรายการคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  สามารถเขียนและคาํนวณใน   
รูปสมการบญัชีได ้ ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน  
 

   หัวข้อเร่ือง 
 

 1.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ  
 2.  สมการบญัชี 
 3.  งบแสดงฐานะการเงิน 
 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 1.  อธิบายความหมายของสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของได ้
 2.  จาํแนกประเภทสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของได ้
  3.  บอกความหมายของสมการบญัชีได ้  
 4.  คาํนวณหาสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของโดยใชส้มการบญัชีได ้
 5.  บอกความหมายงบแสดงฐานะการเงินได ้
 6.  แสดงการจดัทาํงบแสดงฐานะการเงินได ้  
 
 
 
 
 

หน่วยที ่ 2 
สินทรัพย์  หนีสิ้น  ส่วนของเจ้าของ  (ทุน) 
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ค าส่ัง  จงเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.  ภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกิจการ  ซ่ึงเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  โดยการชาํระภาระผกูพนันั้น  
คาดวา่จะส่งผลใหกิ้จการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  คือขอ้ใด 
 ก.  ส่วนของเจา้ของ     
 ข.  สินทรัพย ์      
 ค.  หน้ีสิน 
 ง.  รายได ้
 จ.  ค่าใชจ่้าย 
2.  ขอ้ใดคือสินทรัพยห์มุนเวียน 
 ก.  รถยนต ์
 ข.  โรงเรือน 
 ค.  สัตวใ์ชง้าน 
 ง.  เงินฝากธนาคาร 
 จ.  เงินลงทุนระยะยาว  
3.  กิจการมีสินทรัพย ์ 150,000  บาท  หน้ีสิน  10,000  บาท  ส่วนของเจา้ของมีจาํนวนเท่าใด 
 ก.    10,000  บาท 
 ข.  100,000  บาท 
 ค.  140,000  บาท 
 ง.  150,000  บาท 
 จ.  160,000  บาท 
4.  ขอ้ใดคือสมการบญัชี   
 ก.  สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน 
 ข.  สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน  +  ส่วนของเจา้ของ 
 ค.  หน้ีสิน      =   ส่วนของเจา้ของ  -  สินทรัพย ์
 ง.  สินทรัพย ์ =   หน้ีสิน  -  ส่วนของเจา้ของ 
 จ.  หน้ีสิน      =   สินทรัพย ์ +  ส่วนของเจา้ของ 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  หน่วยที ่ 2 
สินทรัพย์  หนีสิ้น  ส่วนของเจ้าของ  (ทุน) 
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5.  ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการ  ทรัพยากรดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึง 
กิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต คือขอ้ใด 
 ก.  เงินสด  ลูกหน้ี  เจา้หน้ี  เงินฝากธนาคาร  ค่าแรงงานจ่ายล่วงหนา้ 
 ข.  เงินสด  ลูกหน้ี  เจา้หน้ี  ค่าแรงงานจ่ายล่วงหนา้  เงินฝากธนาคาร 
 ค.  เงินสด  ลูกหน้ี  ตัว๋เงินจ่าย  ค่าแรงงานจ่ายล่วงหนา้  เงินฝากธนาคาร 
  ง.  เงินสด ลูกหน้ี ค่าแรงงานคา้งจ่าย  เงินฝากธนาคาร ค่าแรงงานจ่ายล่วงหนา้ 
 จ.  เงินสด  ลูกหน้ี ค่าแรงงานจ่ายล่วงหนา้  เงินฝากธนาคาร เคร่ืองมือการเกษตร 
6.  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพย ์ หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  มีความหมายตรงตามขอ้ใด 
 ก.  การบญัชี 
 ข.  สมการบญัชี 
 ค.  รูปแบบบญัชี 
 ง.  ส่วนของเจา้ของ 
 จ.  สินทรัพยห์มุนเวยีน 
7.  งบแสดงฐานะการเงินมีความหมายตรงตามขอ้ใด 
 ก.  งบท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของกิจการ 
 ข.  งบแสดงยอดจาํนวนเงินสินทรัพยสุ์ทธิ 
 ค.  รายงานท่ีแสดงเก่ียวกบัการแบ่งกาํไรขาดทุน 
 ง.  งบท่ีจดัทาํข้ึนมาเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ  ณ  วนัใดวนัหน่ึง                
 จ.  รายงานท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบังบกาํไรขาดทุนและการจ่ายเงินปันผล 
8.  ขอ้ใดหมายถึง  ส่วนของเจา้ของ 
 ก.  สินทรัพย ์ +  หน้ีสิน 
 ข.  สินทรัพย ์ -  หน้ีสิน 
 ค.  สินทรัพย ์ +  ส่วนของเจา้ของ 
 ง.  สินทรัพย ์ -  ส่วนของเจา้ของ 
 จ.  สินทรัพย ์ -  เงินกู ้
9.  เงินกูร้ะยะยาว  ถือเป็นบญัชีประเภทใด 
 ก.  สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 ข.  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
 ค.  หน้ีสินหมุนเวยีน 
 ง.  หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
 จ.  ส่วนของเจา้ของ 
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10.  งบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชีดา้นขวามือ  คือขอ้ใด 
 ก.  สินทรัพย ์
 ข.  หน้ีสิน 
 ค.  หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
 ง.  รายได ้
 จ.  ค่าใชจ่้าย 
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   เนือ้หา 

1.  สินทรัพย์  หนีสิ้น  และส่วนของเจ้าของ 
 1.1  สินทรัพย์  (Assets)  
  แม่บทการบญัชีให้คาํนิยามของสินทรัพยไ์วว้า่  สินทรัพย ์ หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่น
ความควบคุมของกิจการ  ทรัพยากรดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงกิจการคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต  เช่น  เงินสด  (Cash)  เงินฝากสถาบนัการเงิน  
(Deposits at Financial Institutions)  ลูกหน้ี  (Account  Receivables)  อุปกรณ์การเกษตร  (Agricultural  
Equipment)  รถยนต ์ (Car)  อาคาร  (Building)   ลิขสิทธ์ิ  (Copyright)  เป็นตน้  สินทรัพยแ์บ่งออกเป็น  
2  ประเภทใหญ่  คือ  สินทรัพยห์มุนเวยีน  และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
  1.1.1  สินทรัพยห์มุนเวยีน  (Current  Assets)  หมายถึง  สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสามารถ
เปล่ียนเป็นเงินสด  หรือขาย  หรือใชห้มดไปภายในรอบระยะเวลา  12  เดือน  สินทรัพยจ์ะถือเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียน  เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง  คือคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์หรือตั้งใจ
จะขายภายในรอบระยะเวลาดาํเนินงานตามปกติ  หรือมีวตัถุประสงคห์ลกัไวเ้พื่อคา้  หรือคาดวา่จะ
ไดรั้บประโยชน์ภายในรอบระยะเวลา  12  เดือน  นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  หรือเป็น
เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด  และไม่มีขอ้จาํกดัในการแลกเปล่ียนหรือการใช้ชาํระหน้ีสิน
ภายในระยะเวลา  12  เดือน 
   สินทรัพยห์มุนเวยีน  ไดแ้ก่   
   1.1.1.1  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  (Cash  in  hand  and  at  Banks)  เงินสด  
หมายถึง  ธนบตัร  หรือเหรียญกษาปณ์ท่ีกิจการมีอยูใ่นมือนอกจากน้ียงัรวมถึงเช็คท่ีถึงกาํหนดไวรั้บ
เงินแต่กิจการยงัมิไดน้าํฝากธนาคาร  เช็คเดินทาง  ดร๊าฟของธนาคาร  ธนาณัติ  ตัว๋แลกเงินท่ีสามารถ
เปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัที  เป็นตน้  เงินฝากธนาคาร  หมายถึง  บญัชีเงินฝาก ท่ีกิจการมีอยูท่ี่ธนาคาร
ไม่ว่าจาํเป็นเงินฝากกระแสรายวนั  เงินฝากออมทรัพย ์ ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือ   
ส้ินระยะเวลา  (เงินฝากประจาํ)  รวมทั้งบตัรเงินฝากท่ีออกโดยธนาคารและสถาบนัการเงิน 
   1.1.1.2  เงินลงทุนชัว่คราว  (Current  Investment)  หมายถึง  เงินลงทุนชัว่คราว
ท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี  เงินลงทุนดงักล่าวให้แสดงมูลค่าสุทธิหลงัจากหักค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าเงินลงทุนหรือค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน   
   1.1.1.3  ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ  (Accounts  Receivable)  หมายถึง  จาํนวนเงินท่ี
ลูกคา้คา้งชาํระค่าสินคา้หรือค่าผลผลิตทางการเกษตรหรือค่าบริการท่ีกิจการไดข้ายไปตามปกติของ 
กิจการ  ใหแ้สดงมูลค่าสุทธิหลงัจากหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
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   1.1.1.4  เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (Short-term 
Loans to Related Parties)  หมายถึง  เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  รวมทั้ง
ลูกหน้ีในลกัษณะอ่ืนใด  นอกจากลูกหน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือบริการ  ซ่ึงกาํหนดให้แสดงไว้
ในรายการท่ี  1.1.1.3  ทั้งน้ีความหมายของบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดใน
มาตรฐานการบญัชี 
   1.1.1.5  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นอ่ืน  (Other  Short-term  Loans)  หมายถึง  เงินใหกู้ย้มื
ระยะสั้นอ่ืนท่ีไม่สามารถจดัเขา้ลาํดบัท่ี  1.1.1.4  ได ้
   1.1.1.6  สินคา้คงเหลือ  (Inventories)  หมายถึง  สินคา้สําเร็จรูป  สินคา้ก่ึงสําเร็จรูป  
วตัถุดิบและวสัดุท่ีกิจการมีไวใ้ชใ้นการผลิตเพื่อขาย  แต่ยงัมิไดข้ายไปจากกิจการ  นั้นคือ  สินคา้เหล่านั้น
ยงัมีคงเหลืออยูใ่นกิจการ  เช่น  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ  เป็นตน้   
   1.1.1.7  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  (Other  Current Assets)  หมายถึง  วสัดุส้ินเปลือง  
รายไดค้า้งรับ  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนใด  นอกจากท่ีกาํหนดให้แสดงไว้
ในรายการท่ี  1.1.1.1  ถึง 1.1.1.6)   
  1.1.2  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  (Non-Current  Assets)  หมายถึง  สินทรัพยท่ี์ไม่สามารถ
เปล่ียนมาเป็นเงินสดไดเ้ร็ว  หรือเป็นสินทรัพยมี์อายกุารใชง้านเกินกวา่รอบระยะเวลา 12  เดือน  ไดแ้ก่   
   1.1.2.1 เงินลงทุนระยะยาว  (Long-term Investment)  หมายถึง  เงินลงทุนระยะยาว 
ท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี  เงินลงทุนดงักล่าว  ให้แสดงมูลค่าสุทธิหลงัจากหกัค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าหรือค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
   1.1.2.2  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (Long-term  
Loans Related  Parties)  หมายถึง  เงินให้กูย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามคาํนิยามใน   
ขอ้  1.1.1.4  ซ่ึงไม่จดัเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
    1.1.2.3  เงินให้กู้ยืมระยะยาวอ่ืน  (Other  long-term  Investments)  หมายถึง        
เงินให้กูย้ืมแก่บุคคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืนท่ีมิใช่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั นอกจากท่ีแสดงไวใ้น
รายการท่ี  1.1.2.2 
   1.1.2.4  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (Property-Plant  and  Equipment,  Net)  
มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  16  เร่ือง  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์  ใหค้าํนิยามของท่ีดิน  อาคารและ
อุปกรณ์ไวว้า่  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์  หมายถึง  สินทรัพยท่ี์มีตวัตนซ่ึงกิจการมีไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์
ในการผลิต  ในการจาํหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการ  เพื่อให้เช่า  หรือเพื่อใชใ้นการบริหารงาน  และ
กิจการคาดวา่จะใชป้ระโยชน์มากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี  
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     สินทรัพยป์ระเภทน้ีเป็นส่ิงท่ีกิจการไดม้าจากการซ้ือหรือสร้างข้ึนเอง  
โดยกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหน่ึงรอบปีบญัชี  โดยไม่มีวตัถุประสงค์ซ้ือมาเพื่อขาย  
สินทรัพยด์งักล่าวให้แสดงมูลค่าสุทธิหลงัจากหักค่าเส่ือมราคาสะสมค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย ์ เช่น  ท่ีดิน  อาคารสํานักงาน  โรงงาน  เคร่ืองจกัร  รถยนต์  รถไถนา  รถแทรกเตอร์  
อุปกรณ์การเกษตร  โตะ๊ทาํงาน  เป็นตน้ 
   1.1.2.5  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (Intangible  Assets)  หมายถึง  สินทรัพยท่ี์ไม่มี
รูปร่างหรือตวัตน  แต่ตีราคาเป็นเงินได ้ ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ  
เช่น  ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร  สัมปทาน  หรือค่าความนิยม   
    1.1.2.6  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  (Other  Non-current  Assets)  หมายถึง 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนใด  นอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการ  1.1.2.1  ถึง  1.1.2.5 
 

ตัวอย่างที่  2.1  สินทรัพยข์องบุคคลธรรมดา  เช่น  เม่ือวนัท่ี  1  พฤษภาคม  25 4  นายเจริญ  รักดี  
มีสินทรัพย ์ ดงัน้ี 
 

        เงินสด              60,000  บาท 
        เงินฝากธนาคาร            150,000  บาท 
         รถยนต ์          500,000  บาท 
   บา้น          800,000  บาท 
   ท่ีดิน                 1,200,000  บาท 
    รวม                     2,710,000  บาท 
 

ตัวอย่างที ่ 2.2  จากตวัอยา่งท่ี  2.1  นายเจริญ  รักดี  จะดาํเนินกิจการฟาร์มโคนม  ช่ือ  ‚เจริญฟาร์ม‛ 
ไดน้าํสินทรัพยท่ี์ตนมีอยูไ่ปลงทุนในกิจการฟาร์มโคนม  ทาํให้สินทรัพยท่ี์นาํไปลงทุนนั้นเป็นของ
กิจการ  ‚เจริญฟาร์ม‛  ซ่ึงแยกต่างหากจากสินทรัพยส่์วนตวัแต่มีนายเจริญ  รักดี  เป็นเจา้ของ ซ่ึง
นายเจริญ  รักดี  ไดน้าํสินทรัพยท่ี์มีอยูไ่ปลงทุน  ดงัน้ี    
        เงินสด              60,000  บาท 
        เงินฝากธนาคาร            150,000  บาท 
   ท่ีดิน                 1,200,000  บาท 
    รวม                     1,410,000  บาท 
 หลงัจากนาํสินทรัพยส่์วนตวัไปลงทุน  เป็นมูลค่า  1,410,000  บาท  นายเจริญ  รักดี  มีสินทรัพย์
ส่วนตวั เหลือ  1,300,000  บาท  สินทรัพยด์งักล่าวท่ีถือเป็นสินทรัพยส่์วนตวัของนายเจริญ  รักดี  
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เป็นไปตามหลกัขอ้สมมติฐานหรือแนวคิดของการรายงานท่ีถือวา่  กิจการแยกต่างหากจากผูเ้ป็นเจา้ของ  
(The  Business  Entity) 
        รถยนต ์          500,000  บาท 
   บา้น          800,000  บาท 
    รวม                     1,300,000  บาท 
   ในการประกอบกิจการคา้ดงักล่าวเจา้ของกิจการจะตอ้งนาํสินทรัพยต่์าง  ๆ  มาลงทุน  
ซ่ึงการบญัชีจะบอกให้เจา้ของกิจการทราบว่าการดาํเนินกิจการนั้นมีกาํไรหรือขาดทุน  ถา้กิจการ    
มีสินทรัพยม์ากข้ึนแสดงว่ากิจการมีกาํไร  ถา้มูลค่าของสินทรัพยต์ ํ่าลงแสดงว่าการดาํเนินกิจการ     
มีผลขาดทุน  เช่น  นายเจริญ  รักดี  ไดน้าํสินทรัพยม์าลงทุน  เป็นมูลค่า  1,410,000  บาท  หลงัจาก
ไดด้าํเนินธุรกิจฟาร์มโคนม  แลว้ปรากฏวา่มีสินทรัพยต่์าง  ๆ  ดงัน้ี 
   เงินสด            100,000  บาท 
        เงินฝากธนาคาร            500,000  บาท 
   ลูกหน้ี            30,000  บาท 
   ท่ีดิน                 1,200,000  บาท 
    รวม                     1,830,000  บาท 
   มูลค่าของสินทรัพยว์นัท่ีเร่ิมกิจการ   1,410,000  บาท 
   สินทรัพยเ์พิ่มข้ึนจากวนัท่ีเร่ิมกิจการ                420,000  บาท 
   แสดงวา่กิจการ  ‚เจริญฟาร์ม‛  ของนายเจริญ  รักดี  มีผลกาํไร  420,000  บาท 
 

ตัวอย่างที่  2.3  สินทรัพยข์องกิจการฟาร์ม  รุ่งเรืองฟาร์ม  มีสินทรัพย ์ ณ  วนัท่ี  1  มีนาคม  25 4  ดงัน้ี  
เงินสด  45,000  บาท  เงินฝากธนาคาร  200,000  บาท  ลูกหน้ี  8,000  บาท  อุปกรณ์การเกษตร      
40,000  บาท  อาคาร  80,000 บาท  ท่ีดิน  900,000  บาท  ใหค้าํนวณหาสินทรัพยข์องรุ่งเรืองฟาร์ม 
วธีิท า  รุ่งเรืองฟาร์ม  มีสินทรัพย ์ ณ วนัท่ี  1  มีนาคม  25 4  ดงัน้ี 
 เงินสด              45,000  บาท 
 เงินฝากธนาคาร            200,000  บาท 
 ลูกหน้ี              5,000  บาท 
 วสัดุสาํนกังาน             3,000  บาท 
 อุปกรณ์การเกษตร              40,000  บาท 
 อาคาร             80,000  บาท 
 ท่ีดิน                    900,000  บาท 
  รวม                     1,273,000  บาท 
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 1.2  หนีสิ้น  (Liability) 
  แม่บทการบญัชีใหค้าํนิยามของหน้ีสินไวว้า่  หน้ีสิน  หมายถึง  ภาระผกูพนัในปัจจุบนั
ของกิจการ  ซ่ึงเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  โดยการชาํระภาระผกูพนันั้นคาดวา่จะส่งผลให้กิจการ
สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  เช่น  เจา้หน้ีการคา้  เงินเบิกเกินบญัชี  ตัว๋เงินจ่าย  
เงินกู้ยืมระยะสั้ นหรือเงินกู้ยืมระยะยาว  ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย  เป็นตน้  การชาํระภาระผูกพนัในปัจจุบนั            
อาจเกิดไดห้ลายลกัษณะ  เช่น  การจ่ายเงินสด  การโอนสินทรัพยอ่ื์น  ๆ  การใชบ้ริการ  การเปล่ียน
ภาระผกูพนัเดิมเป็นภาระผกูพนัใหม่  และการแปลงหน้ีเป็นทุน  
     หน้ีสินแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ไดแ้ก่  หน้ีสินหมุนเวียน  และหน้ีสินไม่หมุนเวียน  
สรุปรายละเอียด  ดงัน้ี 
  1.2.1  หน้ีสินหมุนเวียน  (Current Liabilities)  หมายถึง  ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งชาํระ
ภายใน  12  เดือน  นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  และกิจการคาดว่าจะชาํระหน้ีสินนั้นคืน
ภายในระยะเวลาดาํเนินงานปกติ  หน้ีสินจะถือวา่เป็นหน้ีหมุนเวยีน  เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง  
คือคาดว่าจะมีการชาํระคืนภายในรอบระยะเวลาดาํเนินงานตามปกติ  หรือมีวตัถุประสงค์หลกัไว้
เพื่อการคา้  หรือถึงกาํหนดชาํระภายใน  12  เดือน  นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  หรือกิจการ
ไม่มีสิทธิใหเ้ล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  12  เดือน นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
   หน้ีสินหมุนเวยีนไดแ้ก่ 
   1.2.1 .1   เ งินเ บิกเกินบัญชีธนาคารและเ งินกู้ยืมธนาคารระยะสั้ นจาก         
สถาบนัการเงิน  (Bank  Overdraft  and  Short-term  Loans  from  Financial  Institutions)  หมายถึง  
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงิน
อ่ืน  รวมทั้งการขายหรือขายช่วงลดตัว๋เงินหรือสถาบนัการเงิน 
    1.2.1.2  เจา้หน้ีการคา้  (Trade  Account  Payables)  หมายถึง  เงินท่ีคา้งชาํระ ค่า
สินคา้หรือค่าบริการท่ีซ้ือมาเพื่อขายหรือเพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการตามปกติ  และ       ตัว๋
เงินจ่ายท่ีกิจการออกใหเ้พื่อชาํระค่าสินคา้หรือบริการดงักล่าว 
   1.2.1.3  เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีกาํหนดชาํระภายใน  1  ปี  (Current  Portion  of 
Long-term  Loans)  หมายถึง  เงินกูย้มืระยะยาวท่ีจะถึงกาํหนดชาํระคืนในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 
    1.2.1.4  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลภายนอกหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (Short-
term  Loans  From  Related  Parties)  หมายถึง  เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินทดรองจากบุคคลภายนอก
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  มาเพื่อเพิ่มเติมเงินทุนหมุนเวยีน 
   1.2.1.5  เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน  (Other  Short-term  Loans)  หมายถึง  เงินกูย้ืม
ระยะสั้นอ่ืนนอกจากกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี  1.2.1.3  และ1.2.1.4 
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   1.2.1.6  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (Other  Current  Liabilities)  หมายถึง  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  
รายไดรั้บล่วงหนา้  และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนใด  นอกจากท่ีกาํหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี  1.2.1.1  
ถึง  1.2.1.5 
  1.2.2  หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (Non-Current  Liabilities)  หมายถึง  หน้ีสินท่ีมีระยะเวลา
การชาํระเงินนานเกินกว่า  1  ปี  หรือเกินกว่ารอบระยะเวลาการดาํเนินงานตามปกติของกิจการ  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนเกิดจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในกิจการเพื่อซ้ือสินทรัพยท่ี์มีราคาสูง  การแสดง
หน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน  งบแสดงฐานะการเงินจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ   
ภาระผกูพนัและขอ้ตกลงต่าง  ๆ  เช่น  อตัราดอกเบ้ีย  วนัครบกาํหนดชาํระ  หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  ไดแ้ก่   
   1.2.2.1  เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (Long-term  Loans  
from  Related  Parties)  หมายถึง  เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีกิจการกูย้ืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
รวมทั้งหน้ีสินในลกัษณะอ่ืนใด    
   1.2.2.2  เงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืน  (Other  Long-term  Loans)  หมายถึง  เงินกูย้ืมจาก
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืน  รวมทั้งจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระคืน
เกินกวา่  1  ปี นบัจากวนัท่ีในงบการเงิน 
   1.2.2.3  ประมาณการหน้ีสิน  (Provisions)  หมายถึง  หน้ีสินท่ีวดัค่าไดจ้ากการ
ประมาณการ  ซ่ึงกิจการสามารถประมาณการมูลค่าหน้ีสินนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือและเป็นภาระผกูพนั
ในปัจจุบนั      
   1.2.2.4  หุ้นกู ้ (Bonds  Payable)  หมายถึง  การจดัหาเงินทุนอยา่งหน่ึงของกิจการ
จากบุคคลภายนอก  เพื่อนาํมาใชใ้นการขยายกิจการและดาํเนินงาน  กิจการจะทาํการออกหุ้นกูใ้ห้
เป็นหลกัฐานในการกูย้มืเงินและจ่ายผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ีย  ซ่ึงหุ้นกูส่้วนใหญ่จะมีกาํหนดเวลา
ไถ่ถอนเกินกวา่  1  ปี 
   1.2.2.5  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (Other  Non-current  Liabilities)  หมายถึง  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  นอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี  1.2.2.1  ถึง  1.2.2.4 
ตัวอย่างที่  2.4  หน้ีสินของบุคคลธรรมดา  นายสุชาติ  รักดี  มีหน้ีสิน  ณ  วนัท่ี  1  มกราคม  25 4 
เงินกู้ - ธกส.  50,000  บาท  ซ้ือรถบรรทุกเป็นเงินเช่ือจากนายสมบติั  200,000  บาท  ให้คาํนวณหา
หน้ีสินของนายสุชาติ  รักดี 
วธีิท า  นายสุชาติ  รักดี  มีหน้ีสิน  ณ วนัท่ี  1  มกราคม  25 4  ดงัน้ี 
        เจา้หน้ี - นายสมบติั            200,000  บาท 
        เงินกู ้- ธกส.                          50,000  บาท 
    รวม                          250,000  บาท 
          จากตวัอยา่งท่ี  2.4   นายสุชาติ  รักดี  มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน  250,000  บาท   
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ตัวอย่างที่  2.5  หน้ีสินของกิจการฟาร์ม  เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  25 4  ตะวนัฟาร์มไดซ้ื้อเคร่ืองจกัร
เป็นเงินเช่ือจากร้านพิรุณเกษตร  20,000  บาท  คา้งชาํระค่าไฟฟ้า  1,500  บาท  คา้งชาํระค่าเช่าท่ีดิน
3,000  บาท  กูเ้งินจากธนาคาร  30,000  บาท  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  500  บาท  ให้คาํนวณหาหน้ีสินของ
ตะวนัฟาร์ม 
 

วธีิท า  ตะวนัฟาร์ม  มีหน้ีสิน  ณ  วนัท่ี  1  ตุลาคม  25 4  ดงัน้ี 
        ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย                1,500  บาท 
   ค่าเช่าคา้งจ่าย              3,000  บาท 
   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย                 500  บาท  
         เจา้หน้ี - ร้านพิรุณเกษตร                     20,000  บาท 
                 เงินกู ้- ธนาคาร                      30,000  บาท 
    รวม                           55,000  บาท 
 จากตัวอย่างท่ี  2.5  สมมติว่า  ตะวนัฟาร์ม  มีเงินสด  80,000  บาท  มีภาระต้องชําระหน้ี           
ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย  ค่าเช่าคา้งจ่าย  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  เจา้หน้ี - ร้านพิรุณเกษตร  และเงินกู ้- ธนาคาร 
รวม  5  ราย  เป็นเงิน  55,000  บาท  เงินสดท่ีเหลือ  25,000  บาท  จึงเป็นของตะวนัฟาร์ม 
 1.3  ส่วนของเจ้าของ  (Owner ,s  Equity)  หรือทุน  (Proprietorship)   
    แม่บทการบญัชีให้คาํนิยามของส่วนของเจ้าของไวว้่า  ส่วนของเจา้ของ  หมายถึง    
ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากหักหน้ีสินทั้งส้ินออกแล้ว  หมายความว่า     
ส่วนของเจา้ของเป็นส่วนท่ีเหลือจากการเรียกร้องของเจา้หน้ีแลว้  ส่วนของเจา้ของกิจการเจา้ของคนเดียว  
ประกอบด้วยจาํนวนเงินท่ีเจา้ของนาํมาลงทุนบวกกับผลกาํไรและหักด้วยส่วนท่ีเจา้ของกิจการ   
ถอนเงินทุนหรือหกัผลขาดทุน  (ถา้มี)   
 

ตัวอย่างที ่ 2.6   ส่วนของเจา้ของกิจการฟาร์ม   
   อุดมสุขฟาร์ม  มีสินทรัพยท์ั้งหมด    40,000  บาท 
   และอุดมสุขฟาร์ม  มีหน้ีสินทั้งหมด        10,000  บาท  
   ดงันั้น  ส่วนของเจา้ของจะเท่ากบั            30,000  บาท 
 สมมติวา่  อุดมสุขฟาร์ม  กูย้ืมเงินจากธนาคารอีก  20,000  บาท  จะทาํให้อุดมสุขฟาร์ม  มี
สินทรัพยเ์พิ่มเป็น  60,000  บาท  และมีหน้ีสินรวมเป็น  30,000  บาท  ดงันั้น  ส่วนของเจา้ของก็ยงัคง
เท่าเดิม คือเท่ากบั  60,000  -  30,000   =  30,000  บาท 
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ตัวอย่างที ่ 2.7  เม่ือวนัท่ี  1  พฤษภาคม  25 4  เกษตรชาติฟาร์ม  มีสินทรัพยต่์าง  ๆ  ดงัน้ี 
 

     สินทรัพย ์                           =                         ส่วนของเจา้ของ 
  เงินสด                                20,000  บาท 
  เงินฝากธนาคาร                  30,000  บาท 
  รถยนต ์                             100,000  บาท            =                               850,000  บาท 
  อาคาร                                200,000  บาท 
  ท่ีดิน                                  500,000  บาท 
  รวมสินทรัพย ์                   850,000  บาท        รวมส่วนของเจา้ของ     850,000  บาท 
 จากตวัอยา่งท่ี  2.7  จะเห็นไดว้า่  เกษตรชาติฟาร์มมีสินทรัพยท์ั้งส้ิน  850,000  บาท โดยไม่มี
หน้ีสิน  นัน่คือเกษตรชาติฟาร์มมีส่วนของเจา้ของ  จาํนวน  850,000  บาท  
 

ตัวอย่างที่  2.8  จากตวัอย่างท่ี  2.7  สมมติว่า  เกษตรชาติฟาร์มกู้เงินจากธนาคาร  100,000  บาท  
การคาํนวณหาส่วนของเจา้ของของเกษตรชาติฟาร์ม  ทาํไดด้งัน้ี 
 

   สินทรัพย ์                  -     หน้ีสิน               =                   ส่วนของเจา้ของ 
 เงินสด                    120,000  บาท 
 เงินฝากธนาคาร        30,000  บาท 
 รถยนต ์                  100,000  บาท         -  100,000  บาท        =                     850,000  บาท 
 อาคาร                    200,000  บาท 
 ท่ีดิน                      500,000  บาท 
 รวมสินทรัพย ์       950,000  บาท  หน้ีสิน  100,000  บาท  ส่วนของเจา้ของ   850,000  บาท 
 จากตวัอยา่งท่ี  2.8  จะเห็นไดว้า่มีสินทรัพยท์ั้งส้ิน  950,000  บาท  แต่ยงัมีส่วนท่ีเป็นหน้ีสิน
เกิดจากการกูเ้งินจากธนาคาร  จาํนวน  100,000  บาท  ดงันั้นในการท่ีจะคาํนวณหาส่วนของเจา้ของ  
จะตอ้งนาํยอดหน้ีสินไปหกัออกจากสินทรัพยก่์อน  ดงัน้ี 
  ส่วนของเจา้ของ    =    สินทรัพย ์ -  หน้ีสิน 
                                                  =     950,000  -  100,000 
                               =     850,000  บาท 
 

2.  สมการบัญชี  (Accounting  Equation) 
 สมการบญัชี  คือ  สมการท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  
(ทุน)  จะแสดงความสมดุลกนัอยูเ่สมอ  สามารถเขียนในรูปของสมการได ้ ดงัน้ี 
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 ตามหลกัของความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพย ์ หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ
ของสมการบญัชี  ท่ีสามารถเขียนได ้ 4  กรณี  ดงัน้ี 
 กรณีที ่ 1  กิจการไมมี่หน้ีสิน  เขียนสมการบญัชีไดด้งัน้ี 
 
 
 
 

 การคาํนวณสมการบญัชีกรณีกิจการไม่มีหน้ีสิน  ดงัแสดงในตวัอยา่งท่ี  2.9 
 

ตัวอย่างที ่ 2.9  ต่อไปน้ีเป็นสินทรัพยข์องสมชายฟาร์ม  เงินสด  20,000  บาท เงินฝากธนาคาร  
80,000  บาท  เคร่ืองมือการเกษตร  40,000  บาท รถยนต ์ 120,000  บาท โรงเรือน  200,000  บาท 
ท่ีดิน  1,000,000  บาท   

สินทรัพย ์
   เงินสด      20,000  บาท 
   เงินฝากธนาคาร     80,000  บาท 
   เคร่ืองมือเกษตร     40,000  บาท 
   รถยนต ์    120,000  บาท  
   โรงเรือน   200,000  บาท 
   ท่ีดิน              1,000,000  บาท  
          รวมสินทรัพยท์ั้งส้ิน             1,460,000  บาท 
แทนค่าสมการบญัชี  ไดด้งัน้ี 
                  สินทรัพย ์   =    ส่วนของเจา้ของ  (ทุน) 
           A           =   OE  (P) 
     1,460,000    =    ส่วนของเจา้ของ  (ทุน) 
 ดงันั้น  ส่วนของเจา้ของสมชายฟาร์มมี  1,460,000  บาท  เน่ืองจากสินทรัพยมี์ค่าเท่ากบั
ส่วนของเจา้ของ 

สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน  +  ส่วนของเจา้ของ  (ทุน) 
Assets      =  Liabilities  +  Owner ‘s  Equity  (Proprietorship) 
แสดงสัญลกัษณ์ยอ่ไดด้งัน้ี 
A               = L  +  OE  (P) 

สินทรัพย ์   =    ส่วนของเจา้ของ   
       A         =     OE   
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 กรณีที ่ 2  กรณีกิจการมีหน้ีสิน  เขียนสมการบญัชีไดด้งัน้ี 
 

 
 
   

 
 การคาํนวณสมการบญัชีกรณีกิจการมีหน้ีสิน  ดงัแสดงในตวัอยา่งท่ี  2.10 
 

ตัวอย่างที่  2.10   สมชายฟาร์มมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงัน้ี  เงินสด  20,000  บาท เงินฝากธนาคาร 
180,000  บาท  เคร่ืองมือการเกษตร  40,000  บาท  รถยนต ์ 120,000  บาท  โรงเรือน  200,000  บาท  
ท่ีดิน  1,000,000  บาท  เจา้หน้ี - ร้านเลิศเกษตร  50,000  บาท 
   สินทรัพย ์
   เงินสด    20,000  บาท 
   เงินฝากธนาคาร              180,000  บาท 
   เคร่ืองมือเกษตร   40,000  บาท 
   รถยนต ์               120,000  บาท  
   โรงเรือน              200,000  บาท 
   ท่ีดิน            1,000,000  บาท  
          รวม                     1,560,000  บาท 
  หน้ีสิน 
   เจา้หน้ี - ร้านเลิศเกษตร              50,000  บาท 
         รวม                50,000  บาท 
แทนค่าสมการบญัชีไดด้งัน้ี 

  สินทรัพย ์     =     หน้ีสิน  +   ส่วนของเจา้ของ  
                                       A              =     L   +   OE    
  1,560,000         =     50,000    +    ส่วนของเจา้ของ  
                    1,560,000 - 50,000     =     ส่วนของเจา้ของ  
 ดงันั้น  ส่วนของเจา้ของ    =     1,510,000  บาท 
         สินทรัพย ์     =    หน้ีสิน  +  ส่วนของเจา้ของ 
         1,560,000     =     50,000  +  1,510,000 
         1,560,000     =     1,560,000 

สินทรัพย ์    =    หน้ีสิน  +   ส่วนของเจา้ของ   
                    A           =    L   +   OE    



 

 

40 

 กรณทีี ่ 3  กรณีของค่าสุทธิของกิจการ  (สินทรัพยสุ์ทธิ)  คาํนวณโดย  สินทรัพยท์ั้งหมดลบดว้ย
หน้ีสินทั้งหมด  เขียนสมการบญัชีไดด้งัน้ี 
 
                  
 
 
 

 การคาํนวณสมการบญัชีกรณีสินทรัพยสุ์ทธิ ดงัแสดงในตวัอยา่งท่ี  2.11 
 

ตัวอย่างที ่ 2.11  ใชข้อ้มูลจากตวัอยา่งท่ี   2.10    

แทนค่าสมการบญัชี  ไดด้งัน้ี 
                 ส่วนของเจา้ของ             =    สินทรัพย ์ -  หน้ีสิน 
                                OE                  =     A   -   L 
         1,510,000     =     1,560,000  -   50,000 
                                      1,510,000  บาท     =     1,510,000  บาท    

 กรณีที ่ 4  กรณีสมการบญัชีเปล่ียนท่ีกนัได ้ เขียนสมการบญัชีไดด้งัน้ี 
 
                  
 
 
 

 การคาํนวณสมการบญัชีกรณีสินทรัพยสุ์ทธิ ดงัแสดงในตวัอยา่งท่ี  2.11 

ตัวอย่างที ่ 2.11  ใชข้อ้มูลจากตวัอยา่งท่ี   2.10   
แทนค่าสมการบญัชี  ไดด้งัน้ี 
                          หน้ีสิน     =     สินทรัพย ์ -  ส่วนของเจา้ของ 
                                                          L      =     A  -  OE 
             50,000     =     1,560,000  -  1,510,000 
                                          50,000  บาท     =     50,000  บาท    

 
 

 ส่วนของเจา้ของ     =     สินทรัพย ์ -  หน้ีสิน 
                      OE      =    A   -   L 
 

 หน้ีสิน   =   สินทรัพย ์ -  ส่วนของเจา้ของ      
           L  =    A   -   OE 
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3.  งบแสดงฐานะการเงิน  (Statements  of  The  Financial  Position) 
 ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  1  (ปรับปรุง  2552)  เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน  โดย
สภาวิชาชีพบญัชี  เร่ิมใช้ในหรือหลงัวนัที่  1  มกราคม  2554  ไดเ้ปลี่ยนช่ือจาก  ‚งบดุล‛  เป็น
งบแสดงฐานะการเงิน  และไดใ้หค้าํนิยาม งบแสดงฐานะการเงิน  หมายถึง  งบท่ีจดัทาํข้ึนมาเพื่อแสดง
ฐานะทางการเงินของกิจการ  ณ วนัใดวนัหน่ึง  กฎหมายบงัคบัวา่จะตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน
ข้ึนมาอยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง  เม่ือส้ินสุดปีการเงิน   
 นอกจากสมการบญัชีท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ  
(ทุน)  แลว้  สมการบญัชียงัเป็นพื้นฐานของการทาํงบแสดงฐานะการเงิน  โดยสินทรัพยท่ี์แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินจะมีจาํนวนเท่ากบัผลรวมของจาํนวนหน้ีสินกบัส่วนของเจา้ของ 
  ประกาศกรมทะเบียนการคา้  เร่ือง  กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน  มีรูปแบบเดียว
คือ  รูปแบบรายงานแต่ยงัมีการจดัทาํงบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชีอยูใ่นประเทศไทย  เน่ืองจาก  
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปรับแบบอย่างมาจากสมาคมผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของสหรัฐอเมริกา 
(AICPA)  และจากประเทศองักฤษ 

การจดัทาํงบแสดงฐานะการเงินแบ่งออกเป็น  2  รูปแบบ  คือ 
 3.1  งบแสดงฐานะการเงิน  แบบบัญชี  (Accounting  Form)   
     งบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชีจะใช้แบบฟอร์มคล้ายกับบญัชีแยกประเภท  ซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยกบัตวั  ‚ T ‛  แบ่งออกเป็น  2  ดา้น  ทางดา้นซ้ายมือจะแสดงรายการของสินทรัพย ์ 
ส่วนดา้นขวามือจะแสดงรายการของหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
  ขั้นตอนในการจดัทาํงบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชี  มีดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี  1  เขียนหวังบแสดงฐานะการเงิน  3  บรรทดั  ใหอ้ยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ 
               บรรทดัท่ี  1  เขียนช่ือกิจการ 
               บรรทดัท่ี  2  เขียนคาํวา่ ‚งบแสดงฐานะการเงิน‛ 
               บรรทดัท่ี  3  เขียนวนั  เดือน  ปี  ท่ีจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน 
                                                               ใชค้าํวา่ ณ วนัท่ี ... 
    ขั้นตอนท่ี  2  ทางดา้นซา้ยมือใหเ้ขียนคาํวา่  สินทรัพย ์และแสดงรายการสินทรัพยต่์าง  ๆ  
ท่ีกิจการมีอยู่ทั้งหมด โดยจะเรียงลาํดบัจากสินทรัพยห์มุนเวียน  จะเรียงจากบญัชีท่ีมีสภาพคล่อง  
สูงมากไปนอ้ย  แลว้จึงต่อดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

 ขั้นตอนท่ี  3  ทางดา้นขวามือให้เขียนคาํว่า  หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  และแสดง
รายการหน้ีสินและส่วนของเจา้ของท่ีกิจการมีอยูท่ ั้งหมด 

 ขั้นตอนท่ี  4  รวมยอดทั้ง  2  ดา้น ให้ยอดสินทรัพยเ์ท่ากบัหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  
และใหต้วัเลขอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
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ตัวอย่างที ่ 2.12  แบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงิน  แบบบญัชี 

ช่ือกิจการ................................... 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี ................................................... 
สินทรัพย ์ บาท สต. หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ บาท สต. 

สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
.............................   - ……………………                          - 
.............................   - หน้ีสินไม่หมุนเวยีน   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   ……………………                          - 
.............................   - ส่วนของเจา้ของ   
.............................   - ……………………   - 
   -    - 
 

 3.2  งบแสดงฐานะการเงิน  แบบรายงาน  (Report Form)  
   งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานจะใช้แบบฟอร์มตามรูปแบบของประกาศ         
กรมทะเบียนการคา้  เร่ือง  กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน  พ.ศ.  2552  ของพระราชบญัญติั
การบญัชี  พ.ศ.  2543  ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีตอ้งนาํเสนออยา่งเป็นทางการ 
  ขั้นตอนในการจดัทาํงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน  มีดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี  1  เขียนหวังบแสดงฐานะการเงิน  3  บรรทดั  ใหอ้ยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ 
                         บรรทดัท่ี  1  เขียนช่ือกิจการ 
                            บรรทดัท่ี  2  เขียนคาํวา่  ‚ งบแสดงฐานะการเงิน ‛ 
                            บรรทดัท่ี  3  เขียน  ณ วนัเดือนปี  ท่ีจดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน 

 ขั้นตอนท่ี  2  เขียนคาํวา่  ‚ สินทรัพย ์‛   ไวต้รงกลางกระดาษตอนบน  ดา้นซ้ายเขียน
หวัขอ้สินทรัพยห์มุนเวยีน  และแสดงรายการสินทรัพยห์มุนเวียนทั้งหมด  บรรทดัถดัมาเขียนหวัขอ้
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนให้ตรงกบัหวัขอ้สินทรัพยห์มุนเวียน  และแสดงรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ทั้งหมด  หลงัจากรวมยอดทั้งหมดของสินทรัพย ์
      ขั้นตอนท่ี 3  เขียนคาํวา่  ‚ หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ ‛  ไวต้รงกลางกระดาษต่อจาก
สินทรัพย ์ ให้แสดงรายการท่ีเป็นหน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อน  และตามด้วย
รายการท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ  แล้วรวมยอดทั้งหมดของหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  ซ่ึงจะตอ้ง
เท่ากบัยอดสินทรัพย ์ จึงจะถือวา่ถูกตอ้ง   
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ตัวอย่างที ่ 2.13  แบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงิน  แบบรายงาน 

ช่ือกิจการ................................... 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี ................................................... 

สินทรัพย ์
สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 ...............................   
 ...............................   
 รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
 ...............................   
 ...............................   
 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน    
รวมสินทรัพย ์     

 
หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 

หน้ีสินหมุนเวยีน 
 ...............................   
 ...............................   
 รวมหน้ีสินหมุนเวยีน    
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
 ...............................    
รวมหน้ีสิน     
ส่วนของเจา้ของ 
 ทุน.........................     
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ    
  
 
 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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ตัวอย่างที ่ 2.14  ต่อไปน้ีเป็นรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของเมืองลุงฟาร์ม ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 25 3   
 เงินสด 86,000  บาท 
 ลูกหน้ี - นายสมโชค 20,000  บาท 
 วสัดุสาํนกังาน 15,000  บาท 
 สัตวใ์ชง้าน 40,000  บาท 
 ท่ีดิน                                             200,000  บาท 
 เจา้หน้ี - ร้านวรีะ  60,000  บาท  
จงทาํ 
 1.  แทนค่าสมการบญัชี  
 2.  งบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชีและแบบรายงาน 
วธีิทาํ 
1.  แทนค่าสมการบญัชี 
  สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน  +  ส่วนของเจา้ของ 
  361,000    =  60,000  +  301,000 
  361,000    =  361,000 
2.  งบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชี 

เมืองลุงฟาร์ม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   

สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
เงินสด 86,000 - เจา้หน้ี - ร้านวรีะ                   60,000 - 
ลูกหน้ี - นายสมโชค 20,000 - ส่วนของเจา้ของ   
วสัดุสาํนกังาน 15,000 - ทุน - นายรักชาติ 301,000 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน      
สัตวใ์ชง้าน 40,000 -    
ท่ีดิน 200,000 -    
 361,000 -  361,000 - 
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งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน 

เมืองลุงฟาร์ม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

สินทรัพย ์
สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 เงินสด    86,000.- 
 ลูกหน้ี - นายสมโชค   20,000.-   
 วสัดุสาํนกังาน   15,000.- 
 รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน  121,000.-  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
 สัตวใ์ชง้าน   40,000.-  
 ท่ีดิน  200,000.-  
 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  240,000.-  
รวมสินทรัพย ์   361,000.- 

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
หน้ีสินหมุนเวยีน 
 เจา้หน้ี - ร้านวรีะ    60,000.-  
ส่วนของเจา้ของ 
 ทุน - นายรักชาติ  301,000.-  
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  361,000.-  
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   สรุป 

              สินทรัพย ์ หมายถึง  ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการ  ทรัพยากรดงักล่าวเป็นผล
ของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงกิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต 
 หน้ีสิน  หมายถึง  ภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกิจการ  ซ่ึงเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  โดย
การชาํระภาระผกูพนันั้นคาดวา่จะส่งผลใหกิ้จการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
 ส่วนของเจา้ของ   หมายถึง  ส่วนไดส่้วนเสียคงเหลือในสินทรัพยข์องกิจการหลงัจากหัก
หน้ีสินทั้งหมดออกแลว้  
 สมการบญัชี คือ  สมการท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
จะแสดงความสมดุลกนัอยูเ่สมอ 
 งบแสดงฐานะการเงิน  (งบดุล)  หมายถึง  งบท่ีจดัทาํข้ึนมาเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของ
กิจการ  ณ  วนัใดวนัหน่ึง                
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ค าส่ัง  จงตอบคาํถามต่อไปน้ี 
1.  จงอธิบายความหมายของสินทรัพย ์ และยกตวัอยา่งสินทรัพยม์า  5  ชนิด
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.  จงอธิบายความหมายของหน้ีสิน  และยกตวัอยา่งมา  3  ชนิด  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3.  จงอธิบายความหมายของส่วนของเจา้ของ  (ทุน)  และยกตวัอยา่งมา  2  ชนิด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.  จงบอกความหมายของสมการบญัชี  และเขียนรูปสมการบญัชี 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5.  จงอธิบายความหมายของงบแสดงฐานะการเงิน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

แบบฝึกปฏบิัติ  หน่วยที ่ 2   
สินทรัพย์  หนีสิ้น  ส่วนของเจ้าของ  (ทุน) 
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6.  จากรายการต่อไปน้ี  ให้ระบุวา่เป็นสินทรัพย ์ หน้ีสิน  หรือ  ส่วนของเจา้ของ   
 รายการ             ประเภทบัญชี 
 เงินสด    ............................................... 
 ถอนใชส่้วนตวั   ............................................... 
 อุปกรณ์การเกษตร  ............................................... 
 โรงเรือน   ............................................... 
 เจา้หน้ี    ............................................... 
 รถแทรกเตอร์   ............................................... 
 ลูกหน้ี     ............................................... 
 สัตวใ์ชง้าน   ............................................... 
 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย   ............................................... 
 เงินฝากธนาคาร   ............................................... 
 เงินเบิกเกินบญัชี   ............................................... 
 ทุน - นายเกษตร   ............................................... 
 เงินกู ้- ธกส.   ............................................... 
 สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ  ............................................... 
   

7.  ใหจ้ดัประเภทแต่ละรายการวา่รายการใดเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  
หน้ีสินหมุนเวยีน  และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน  โดยใส่เคร่ืองหมาย    ตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนดให้ 
 

รายการ 
สินทรัพย์
หมุนเวยีน 

สินทรัพย ์
ไม่หมุนเวยีน 

หน้ีสิน
หมุนเวยีน 

หน้ีสิน 
ไม่หมุนเวยีน 

1.  เงินฝากธนาคาร     
2.  ท่ีดิน     
3.  เงินสด     
4.  เจา้หน้ี     
5.  เงินเบิกเกินบญัชี     
6.  อาคาร     
7.  สัตวใ์ชง้าน     
8.  ลูกหน้ี     
9.  เงินกู ้     
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8.  ต่อไปน้ีเป็นยอดคงเหลือของบญัชีต่าง  ๆ  ณ  วนัท่ี  31  มีนาคม  25 4 
 เงินกู ้       80,000  บาท 
 เงินฝากธนาคาร    300,000  บาท 
 เงินสด     150,000  บาท 
 ลูกหน้ี       20,000  บาท 
 เคร่ืองมือเกษตร      30,000  บาท 
 ท่ีดิน     200,000  บาท 
 โรงเรือน      60,000  บาท 
ให้ท า   1.  คาํนวณหาสินทรัพยท์ั้งหมด 
 2.  คาํนวณหาหน้ีสินทั้งหมด 
 3.  คาํนวณหาส่วนของเจา้ของโดยแทนค่าในสมการบญัชี 

9.  จงเติมคาํในช่องวา่งโดยใชส้มการบญัชี 
          สินทรัพย ์     =     หน้ีสิน      +     ส่วนของเจา้ของ 
 9.1     20,000    =         5,000       +     ............. 
 9.2    .............        =         7,000       +      10,000 
 9.3    55,000          =        ………     +      40,000 
 9.4    36,000          =         8,000       +     ............. 
    9.5   24,000    =       …….....     +        9,000          
 9.6   ………          =         5,250        +       3,685 
10.  ต่อไปน้ีเป็นรายการสินทรัพย ์  และหน้ีสิน  ของกาํพลฟาร์ม  เม่ือวนัท่ี  31 มีนาคม  25 4 
 เงินสด   10,500  บาท 
 เงินฝากธนาคาร  82,000  บาท 
 ลูกหน้ี-นายปัญญา   6,000  บาท 
 สัตวใ์ชง้าน  40,000  บาท 
 คอกสัตว ์  35,000  บาท 
 ท่ีดิน             110,000  บาท 
 เจา้หน้ี-ร้านเก่งเกษตร   7,000  บาท 
 เงินกู ้   50,000  บาท 
ใหท้าํ  งบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชีและแบบรายงานของกาํพลฟาร์ม ณ วนัท่ี  31  มีนาคม  25 4 
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ใบงานที ่ 2.1 
 

 
 
ช่ืองาน                 การจาํแนกสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของของฟาร์ม 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้     จาํแนกประเภทสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของได ้
คาํแนะนาํ              ให้นําช่ือบัญชีท่ีอยู่ในกล่อง  ไปเขียนในแบบฟอร์มกําหนดให้แต่ละ 
ประเภทบญัชี  (20  คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรัพย ์(Asset) หน้ีสิน  (Liability) 
ส่วนของเจา้ของ 

(Owner’s  Equity) 
1. 1. 1. 
2. 2. 2. 
3. 3.  
4. 4.  
5. 5.  
6. 6.  
7. 7.  
8. 8.  
9.   
10.   
 
 

รถบรรทุก,   เจา้หน้ี ,  เงินสด,  ค่าเช่ารับล่วงหนา้  , เงินกู,้  ถอนใชส่้วนตวั 
ทุน - นายแมว, เงินฝากธนาคาร,  โรงเรือน,  เคร่ืองผสมอาหารสัตว,์  ท่ีดิน 
เคร่ืองมือเกษตร,  คอกสัตว,์  ค่าเช่าคา้งจ่าย  ,  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ, ลูกหน้ี  
อาคาร,  ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย,  สัตวใ์ชง้าน  และเงินเบิกเกินบญัชี  

ใบงานที ่ 2.1 
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ช่ืองาน                 การคาํนวณสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้     เพื่อคาํนวณสินทรัพย ์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ  
คาํแนะนาํ             ใหเ้ติมตวัเลขและขอ้ความลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง  (20  คะแนน) 

 
สุวรรณฟาร์ม 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
เงินสด 30,000 - เจา้หน้ี - ร้านสมหมาย                  70,000 - 
เงินฝากธนาคาร 80,000 - ส่วนของเจา้ของ   
สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 25,000 - ทุน - นายสุวรรณ ............. - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน      
สัตวใ์ชง้าน 40,000 -    
รถยนต ์ 150,000 -    
ท่ีดิน 200,000 -    
 ............... -  ............ - 
 
1.  ส่วนหวัของงบแสดงฐานะการเงิน  แสดงอะไรบา้ง....................................................................... 
2.  สินทรัพยห์มุนเวยีนมีจาํนวน...................................................................................................บาท 
3.  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนมีจาํนวน...............................................................................................บาท 
4.  หน้ีสินหมุนเวยีนมีจาํนวน.......................................................................................................บาท 
5.  ส่วนของเจา้ของมีจาํนวน.........................................................................................................บาท 
6.  สินทรัพยร์วมทั้งส้ินจาํนวน.....................................................................................................บาท 
7.  หน้ีสินและส่วนของเจา้ของรวมทั้งส้ินจาํนวน........................................................................บาท 
 
 

ใบงานที ่ 2.2 
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ค าส่ัง  จงเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1.  ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการ  ทรัพยากรดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซ่ึง    
กิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต คือขอ้ใด 
 ก.  เงินสด ลูกหน้ี ค่าแรงงานคา้งจ่าย  เงินฝากธนาคาร ค่าแรงงานจ่ายล่วงหนา้ 
 ข.  เงินสด  ลูกหน้ี เจา้หน้ี เงินฝากธนาคาร  ค่าแรงงานจ่ายล่วงหนา้ 
 ค.  เงินสด  ลูกหน้ี ค่าแรงงานจ่ายล่วงหนา้  เงินฝากธนาคาร เคร่ืองมือการเกษตร 
 ง.  เงินสด  ลูกหน้ี  เจา้หน้ี  ค่าแรงงานจ่ายล่วงหนา้  เงินฝากธนาคาร 
 จ.  เงินสด  ลูกหน้ี  ตัว๋เงินจ่าย  ค่าแรงงานจ่ายล่วงหนา้  เงินฝากธนาคาร 
2.  ภาระผูกพนัในปัจจุบนัของกิจการซ่ึงเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตโดยการชาํระภาระผกูพนันั้น    
คาดวา่จะส่งผลใหกิ้จการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  คือขอ้ใด 
 ก.  สินทรัพย ์      
 ข.  หน้ีสิน 
 ค.  ส่วนของเจา้ของ     
 ง.  รายได ้
 จ.  ค่าใชจ่้าย 
3.  ขอ้ใดหมายถึง  ส่วนของเจา้ของ 
 ก.  สินทรัพย ์ +  หน้ีสิน 
 ข.  สินทรัพย ์ -  หน้ีสิน 
 ค.  สินทรัพย ์ +  ส่วนของเจา้ของ 
 ง.  สินทรัพย ์ -  ส่วนของเจา้ของ 
 จ.  สินทรัพย ์ -  เงินกู ้
4.  ขอ้ใดคือสินทรัพยห์มุนเวียน 
 ก.  โรงเรือน 
 ข.  สัตวใ์ชง้าน 
 ค.  รถยนต ์
 ง.  เงินฝากธนาคาร 
 จ.  เงินลงทุนระยะยาว  

แบบประเมนิผลการเรียนรู้หลงัเรียน  หน่วยที ่ 2 
สินทรัพย์  หนีสิ้น  ส่วนของเจ้าของ (ทุน) 
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5.  เงินกูร้ะยะยาว  ถือเป็นบญัชีประเภทใด 
 ก.  สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 ข.  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
 ค.  หน้ีสินหมุนเวยีน 
 ง.  หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
 จ.  ส่วนของเจา้ของ 
6.  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ  มีความหมายตรงตามขอ้ใด 
 ก.  ส่วนของเจา้ของ 
 ข.  สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 ค.  การบญัชี 
 ง.  สมการบญัชี 
 จ.  รูปแบบบญัชี 
7.  ขอ้ใดคือสมการบญัชี   
 ก.  สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน 
 ข.  สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน  +  ส่วนของเจา้ของ 
 ค.  สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน  -   ส่วนของเจา้ของ 
 ง.  หน้ีสิน      =  สินทรัพย ์  +  ส่วนของเจา้ของ 
 จ.  หน้ีสิน      =  ส่วนของเจา้ของ  -  สินทรัพย ์
8.  กิจการมีสินทรัพย ์ 20,000  บาท  หน้ีสิน  5,000  บาท  ส่วนของเจา้ของมีจาํนวนเท่าใด 
 ก.    5,000  บาท 
 ข.  10,000  บาท 
 ค.  15,000  บาท 
 ง.  20,000  บาท 
 จ.  25,000  บาท 
9.  งบแสดงฐานะการเงินมีความหมายตรงตามขอ้ใด 
 ก.  งบแสดงยอดจาํนวนเงินสินทรัพยสุ์ทธิ 
 ข.  งบท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของกิจการ 
 ค.  งบท่ีแสดงเก่ียวกบัการแบ่งกาํไรขาดทุน 
 ง.  งบท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบังบกาํไรขาดทุนและการจ่ายเงินปันผล 
 จ.  งบท่ีจดัทาํข้ึนมาเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ  ณ  วนัใดวนัหน่ึง                
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10.  งบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชีดา้นขวามือ  คือขอ้ใด 
 ก.  สินทรัพย ์
 ข.  หน้ีสิน 
 ค.  รายได ้
 ง.  ค่าใชจ่้าย 
 จ.  หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 

 



 
 
 
 
 

   สาระส าคญั 
 

 ในการจดัท าบญัชี  ขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดคือ  การวิเคราะห์รายการคา้  ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้
ของวงจรบญัชีตอ้งท าความเขา้ใจในหลกัการวิเคราะห์รายการคา้อยา่งละเอียด  เพราะหากวิเคราะห์
รายการคา้ผิด  ก็จะท าให้การท าบญัชีในขั้นตอนอ่ืน  ๆ  ผิดไปดว้ย  การวิเคราะห์รายการคา้เป็น
การพิจารณารายการท่ีเกิดข้ึนในกิจการว่ามีผลกระทบต่อสินทรัพย ์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ  
ในการวเิคราะห์รายการคา้จึงตอ้งยดึหลกัสมการบญัชีท่ีวา่สินทรัพยเ์ท่ากบัหน้ีสินบวกส่วนของเจา้ของ 
 

   หัวข้อเร่ือง 
 

  1.  รายการคา้ 
  2.  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 
 3.  การวเิคราะห์รายการคา้ 
 4.  การตั้งช่ือบญัชี 
  5.  การจดัหมวดหมู่บญัชีและก าหนดเลขท่ีบญัชี   
 6.  หลกัการบนัทึกบญัชี           
 7.  การบนัทึกบญัชีฟาร์มตามหลกัการบญัชี 
 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

  1.  อธิบายความหมายของรายการคา้ได ้
 2.  บอกเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีได ้       
 3.  อธิบายความหมายของการวเิคราะห์รายการคา้และหลกัการวิเคราะห์รายการคา้ได ้
   4.  ตั้งช่ือบญัชีได ้ 
      5.  ก าหนดหมวดหมู่บญัชีและก าหนดเลขท่ีบญัชีได ้  
 6.  อธิบายหลกัการบนัทึกบญัชีได ้
 7.  บนัทึกบญัชีฟาร์มตามหลกัการบญัชีได ้

หน่วยที ่ 3 
การวเิคราะห์รายการค้า 
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  รายการคา้หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  รายการท่ีเกิดข้ึนก่อใหเ้กิดการโอนส่ิงของระหวา่งกิจการฟาร์มกบับุคคลภายนอก 
 ข.  รายการท่ีเกิดข้ึนก่อให้เกิดการโอนกิจการระหวา่งกิจการฟาร์ม กบับุคคลภายนอก 
      ค.   การด าเนินงานในทางการคา้อนัก่อใหเ้กิดการจา้งงานระหวา่งฟาร์มกบับุคคลภายนอก 
 ง.  รายการท่ีเกิดข้ึนก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนส่ิงท่ีมีมูลค่าเป็นตัวเงินระหว่างเจ้าของ     
กิจการฟาร์มกบับุคคลภายนอก 
 จ.  รายการท่ีเกิดข้ึนในทางการค้าท่ีท าให้เกิดการโอนแลกเปล่ียนเงินหรือส่ิงท่ีมีค่าเป็น    
ตวัเงินระหวา่งกิจการฟาร์มกบับุคคลภายนอก   
2.  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  คือขอ้ใด 
 ก.  ใบสอบถามราคาสินคา้     
 ข.  ใบเสร็จรับเงิน 
 ค.  จดหมายขอบคุณของลูกคา้ 
 ง.  รายงานการประชุม 
 จ.  ทะเบียนผลิตผลของฟาร์ม 
3.  ขอ้ใดคือหลกัเกณฑใ์นการตั้งช่ือบญัชี 
 ก.  ช่ือบญัชีควรตั้งช่ือใหย้าว  ๆ 
 ข.  ช่ือบญัชีควรตั้งใหม้าก  ๆ 
 ค.  ช่ือบญัชีควรตั้งช่ือใหแ้ปลก  ๆ 
 ง.  ช่ือบญัชีไม่ควรมีความหมายตามประเภทของบญัชี 
 จ.  ช่ือบญัชีควรเป็นช่ือท่ีสามารถบนัทึกครอบคลุมไดห้ลายรายการ   
4.  จ่ายช าระหน้ีให้เจา้หน้ี  จากการซ้ืออุปกรณ์การเกษตรเป็นเงินเช่ือ  บนัทึกบญัชีอยา่งไร 
 ก.  เดบิต  บญัชีเงินสด เครดิต  บญัชีเจา้หน้ี 
 ข.  เดบิต  บญัชีเจา้หน้ี เครดิต บญัชีเงินสด 
 ค.  เดบิต  บญัชีเงินกู ้ เครดิต  บญัชีเงินสด 
 ง.  เดบิต  บญัชีอุปกรณ์การเกษตร        เครดิต  บญัชีเงินสด 
 จ.  เดบิต  บญัชีอุปกรณ์การเกษตร     เครดิต  บญัชีเจา้หน้ี 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  หน่วยที ่ 3 
การวเิคราะห์รายการค้า 
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5.  ซ้ืออุปกรณ์การเกษตรเป็นเงินเช่ือ  ท าใหมี้ผลต่อสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของอยา่งไร 
 ก.  สินทรัพยเ์พิ่ม   สินทรัพยล์ด    
 ข.  สินทรัพยเ์พิ่ม   หน้ีสินเพิ่ม 
 ค.  สินทรัพยล์ด    หน้ีสินลด 
  ง.  สินทรัพยเ์พิ่ม   ส่วนของเจา้ของเพิ่ม    
 จ.  สินทรัพยล์ด     ส่วนของเจา้ของลด 
6.  ขายไก่ไดเ้งินสด  2,000  บาท  มีผลต่อสมการบญัชีอยา่งไร 
 ก.  สินทรัพยเ์พิ่ม  สินทรัพยล์ด    
 ข.  สินทรัพยเ์พิ่ม  หน้ีสินเพิ่ม 
 ค.  สินทรัพยล์ด    หน้ีสินลด 
 ง.  สินทรัพยเ์พิ่ม   ส่วนของเจา้ของเพิ่ม    
 จ.  สินทรัพยล์ด    ส่วนของเจา้ของลด 
7.  Chart  of  Accounts  คืออะไร 
 ก.  ผงับญัชี 
 ข.  ผงัวงจร 
 ค.  วงจรบญัชี 
 ง.  ความหมายของบญัชี 
 จ.  ผงัรายการคา้ 
8.  ขอ้ใดหมายถึงการบนัทึกรายการคา้ตามหลกับญัชีคู่ 
 ก.  สินทรัพยเ์ท่ากบัหน้ีสินบวกส่วนของเจา้ของ 
 ข.  สินทรัพยเ์ท่ากบัส่วนของเจา้ของ 
 ค.  ดา้นเดบิตเท่ากบัดา้นเครดิต 
 ง.  รายไดเ้ท่ากบัค่าใชจ่้าย 
 จ.  สินทรัพยเ์ท่ากบัหน้ีสินลบส่วนของเจา้ของ 
9.  การวเิคราะห์รายการคา้  หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  การพิจารณารายไดข้องเจา้ของกิจการ 
 ข.  การพิจารณาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบักิจการ  
 ค.  การพิจารณาเงินฝากธนาคารของเจา้ของกิจการ 
 ง.  การพิจารณาสินทรัพยข์องเจา้ของกิจการ 
 จ.  การพิจารณารายการคา้ท่ีเกิดข้ึนแต่ละรายการ      
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10.  ซ้ือลูกสุกรมาเล้ียงไวเ้พื่อขายเป็นเงินสด  บนัทึกบญัชีอยา่งไร 
 ก.  เดบิต  บญัชีสัตวเ์ล้ียงไวเ้พื่อขาย      เครดิต  บญัชีเงินสด 
 ข.  เดบิต  บญัชีเงินสด เครดิต  บญัชีลูกสุกร 
 ค.  เดบิต  บญัชีค่าสัตวเ์พื่อขาย เครดิต  บญัชีเจา้หน้ี 
 ง.  เดบิต  บญัชีค่าสัตวเ์พื่อขาย เครดิต  บญัชีเงินสด 
 จ.  เดบิต  บญัชีลูกหน้ี เครดิต  บญัชีค่าสัตวเ์พื่อขาย 
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   เนือ้หา 

1.  รายการค้า  (Business Transaction) 
 1.1  รายการค้า 
  รายการคา้  หมายถึง  รายการท่ีเกิดข้ึนในทางการคา้ท่ีท าใหเ้กิดการโอนแลกเปล่ียนเงิน
หรือส่ิงที่มีค่าเป็นตวัเงินระหว่างกิจการกบับุคคลภายนอก  โดยรายการคา้น้ีจะมีผลท าให้เกิด   
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของเสมอ  ซ่ึงรายการคา้ดงักล่าวอาจเป็น
รายการคา้ท่ีเกิดข้ึนภายในหรือภายนอกกิจการก็ได ้ ตวัอยา่งรายการคา้  มีดงัน้ี 
   1.1.1  น าเงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์นมาลงทุน  เช่น  รถแทรกเตอร์  อาคาร  ท่ีดิน  เป็นตน้
  1.1.2  ซ้ือสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและเงินเช่ือ  เช่น  ซ้ือเคร่ืองผสมอาหารสัตวเ์ป็นเงินสด  
ซ้ือท่ีดินเป็นเงินเช่ือ  ซ้ือรถแทรกเตอร์เป็นเงินเช่ือ  เป็นตน้  
  1.1.3  ขายผลผลิตเป็นเงินสด  และเงินเช่ือ  
  1.1.4  จ่ายช าระหน้ีให้เจา้หน้ี 
  1.1.5  รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ 
  1.1.6  กูเ้งินจากบุคคลภายนอก 
  1.1.7  จ่ายช าระหน้ีเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ีย  
  1.1.8  จ่ายค่าใชจ่้ายต่าง  ๆ  เช่น  ค่าสัตวเ์พื่อขาย  ค่าแรงงาน  ค่าอาหารสัตว ์ เป็นตน้ 
  1.1.9  การรับรายไดต่้าง  ๆ  เช่น  ขายไก่เน้ือ  ขายสุกรขนุ  ขายไข่ไก่  เป็นตน้  
 1.2  รายการทีไ่ม่ใช่รายการค้า  (Non-Business  Transaction) 
  รายการท่ีไม่ใช่รายการคา้  คือ  การด าเนินงานท่ีไม่ก่อให้เกิดการโอนเงินหรือส่ิงท่ีมี
มูลค่าเป็นตวัเงินระหวา่งกิจการฟาร์มกบับุคคลภายนอก  ตวัอยา่งรายการท่ีไม่ใช่รายการคา้  มีดงัน้ี 
   1.2.1  การตอ้นรับลูกคา้   
   1.2.2  การจดัตกแต่งร้าน 
  1.2.3  การเชิญชวนใหลู้กคา้ชมกิจการฟาร์ม 
   1.2.4  การจดัแสดงผลผลิต   
  1.2.5  การสอบถามราคาสินคา้ 
  1.2.6  การเขียนจดหมายขอบคุณลูกคา้ 
  1.2.7  ไดรั้บค าสั่งซ้ือผลผลิตจากลูกคา้ 
  1.2.8  การติดต่อทางโทรศพัทเ์พื่อสั่งซ้ือเคร่ืองจกัร 
  1.2.9  การสาธิต  เช่น  สาธิตการรีดนมววั  สาธิตการตอนสุกร เป็นตน้ 
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2.  เอกสารประกอบการบันทกึบัญชี 
 เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  หมายถึง  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการฟาร์มในรูปของ
ตวัเงินเม่ือมีรายการคา้ใด  ๆ  จะตอ้งมีการจดัท าเอกสารข้ึนเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
ในการบนัทึกบญัชี  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีน้ีจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีไม่ให้สูญหาย
หรือช ารุด  โดยเก็บไวท่ี้สถานประกอบการหรือสถานท่ีท่ีใชเ้ป็นท่ีท าการส านกังานของกิจการฟาร์ม
ซ่ึงปฏิบติังานอยูเ่ป็นประจ าและตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  5  ปี  นบัแต่วนัปิดบญัชีหรือ
จนกวา่จะมีการส่งมอบบญัชี 
  เม่ือมีรายการคา้เกิดข้ึนกิจการจะตอ้งเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี  
เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  ใบก ากบัภาษี  ใบแจง้หน้ี  ใบส่งของ  ใบสั่งซ้ือ
ใบส าคญัรับเงิน  ใบเบิกค่ารถรับจา้ง  เป็นตน้   
 

เอกสารหมายเลข  1 
รายการซ้ือปุ๋ยเป็นเงินสด 
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เอกสารหมายเลข  2 
รายการรับช าระหน้ี 

 
 

ใบเสร็จรับเงนิ 
 
 
 
อ้างองิใบส่งของ

เลขที่ 
คลงั แผนก เขต พนักงานขาย 

     
 

 เงนิสด          เช็คเลขที.่..........................ธนาคาร…………………ลงวนัที่………………………… 
 

ผู้รับของ…………………………….. 
เอกสารประจ าตวั……………………. 
วนัที่…………………………………. 

ผู้ตรวจ………………………..  ผู้ส่งของ………………………. 
ผู้น าส่ง………………………..  ผู้ลงนาม………………………. 
วนัที่………………………….. วนัที่…………………………… 

 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ส่วนลด จ านวนเงิน 

  
 
 

   

 รวม  
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7.00%  

จ านวนเงนิ  รวมทั้งส้ิน  

เลขที ่………………       
เล่มที่………………. 

ทีอ่ยู่………………ถนน………………….......................... 
ต าบล…………..…  อ าเภอ….…………………….............. 
จังหวดั…………....รหัสไปรษณย์ี……………………...... 
โทรศัพท์……………………
โทรสาร…………………………. 

ทีอ่ยู่
บริษัท เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี 

อตัราภาษ ี  ……7.00%.............. 
ส่วนลด………………………... 
วนัที่…………………………… 
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เอกสารหมายเลข  3 
รายการจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  

 
 

บริษัท พฒันาเกษตร จ ากดั 
63/6  ต.คูหาสวรรค์ อ.เมอืง จ.พทัลงุ 93000 
โทร 0-7435-5667     โทรสาร  0-7435-5667   เลขประจ าตวัผู้เสียภาษ…ี……………….. 
 

 

                                                                                          วนัที ่  30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 25 3 

ช่ือ-สกลุ   ร้านสวนเกษตร 

ช าระโดย 
                   เงินสด        
                   เช็คเลขที่……………… ธนาคาร/สาขา…………………. ลงวนัที่………………… 
                    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย      
 

…………………………………………………           ……………………………………………   
                              ผู้จ่ายเงิน                                                                     ผู้รับเงิน                                                                                      

 

ล าดับ รายการ รหัสสินค้า จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. อาหารสุกร 
 
 
 
 

11 20 1,200.00 24,000.00 

 รวม 24,000.00 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7.00% 1,680.00 

รวมทั้งส้ิน 25,680.00 
ตัวอกัษร สองหมื่นห้าพนัหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน 

เลขท่ี ……….... 
เล่มท่ี…………. 

ใบเสร็จรับเงิน 
RECEIPT 
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เอกสารหมายเลข  4 
รายการซ้ือเป็นเงินเช่ือ 

 

เพือ่นเกษตร  
ทีอ่ยู่ 987  ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จ.พทัลุง  93000 
โทร ศัพท์ 0-7461-8798  แฟกซ์ 0-7461-8799 
หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 1 121 768931 

                             วนัที ่  29  มกราคม  25 3 

ได้รับเงินจาก  นางนิภาพร   สุขศรี 
ทีอ่ยู่  451 หมู่ 2  ต. เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พทัลุง 93130 
 

พนักงานขาย หมายเลขใบส่ังซ้ือ วนัทีจั่ดส่ง จัดส่งผ่าน 
    

 

ลงช่ือ  ……………………ผู้รับสินค้า  วนัที…่……………………..ลงช่ือ………………ผู้ส่งสินค้า 
 
 

ปริมาณ รายละเอยีด ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ 

5 ปุ๋ย สูตร 15-15-15 
 
 
 
 
 

1,200.00 6,000.00 

 รวม 6,000.00 
อตัราภาษี 7.00% 
ภาษีขาย 420.00 

ตัวอกัษร หกพนัส่ีร้อยยีสิ่บบาทถ้วน รวมทั้งส้ิน 6,420.00 

เลขที่  001 

เล่มที่  01 

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี ้
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3.  การวเิคราะห์รายการค้า  (Business Transaction Analysis) 
 การวิเคราะห์รายการคา้  หมายถึง  การพิจารณารายการคา้ที่เกิดข้ึนแต่ละรายการ  ว่ามี
ผลกระทบท าให้สินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง
เป็นจ านวนเท่าใด  เพื่อจะไดน้ าไปบนัทึกบญัชีไดถู้กตอ้ง ในการบนัทึกบญัชี  ขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุด
คือ  การวิ เคราะห์รายการค้า  ซ่ึงถือเป็นจุดเ ร่ิมต้นของวงจรบัญชี ต้องท าความเข้าใจใน         
หลกัการวเิคราะห์รายการคา้อยา่งละเอียด  เพราะหากวิเคราะห์รายการคา้ผิด  ก็จะท าให้การท าบญัชี
ในขั้นตอนอ่ืน  ๆ  ผดิไปดว้ย   
 ในการวเิคราะห์รายการคา้  ยดึสมการบญัชีเป็นหลกัในการวเิคราะห์รายการคา้  ดงัน้ี 
 3.1  สินทรัพยเ์พิ่ม      ส่วนของเจา้ของเพิ่ม   
 3.2  สินทรัพยล์ด     ส่วนของเจา้ของลด  
 3.3  สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม    สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด   
 3.4  สินทรัพยเ์พิ่ม              หน้ีสินเพิ่ม       
 3.5  สินทรัพยล์ด         หน้ีสินลด   
 

ตารางที ่ 3.1  แสดงตวัอยา่งรายการคา้และการวเิคราะห์รายการคา้ 
 

ตัวอย่างรายการค้า การวเิคราะห์รายการค้า 
1.  เจา้ของกิจการน าเงินสดมาลงทุน 
2.  รับรายได ้

สินทรัพยเ์พิ่ม       ส่วนของเจา้ของเพิ่ม 

1.  จ่ายค่าน ้า ค่าไฟฟ้า 
2.  น าเงินสดไปใชส่้วนตวั 

สินทรัพยล์ด         ส่วนของเจา้ของลด 

1.  ซ้ือเคร่ืองผสมอาหารสัตวเ์ป็นเงินสด 
2.  รับช าระหน้ีจากลูกหน้ี 
3.  น าเงินไปฝากธนาคาร 
4.  ถอนเงินจากธนาคารมาใชใ้นกิจการฟาร์ม 

สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม  สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด 

1.  ซ้ือรถแทรกเตอร์เป็นเงินเช่ือ 
2.  กูเ้งินจากธนาคาร 

สินทรัพยเ์พิ่ม       หน้ีสินเพิ่ม 

1.  จ่ายช าระหน้ีเจา้หน้ี 
2.  จ่ายช าระหน้ีเงินกู ้

สินทรัพยล์ด         หน้ีสินลด 
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ตัวอย่างที ่ 3.1  จงวิเคราะห์รายการคา้ต่อไปน้ีโดยท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตอ้งการ 
 

ล าดบั รายการคา้ 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของ

เจา้ของ 
เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด 

1 เจา้ของกิจการน าเงินสดมาลงทุน       
2 จ่ายค่าอาหารสัตว ์       

3 น าเงินสดไปฝากธนาคาร       
4 ซ้ือรถแทรกเตอร์เป็นเงินเช่ือ       
5 ส่งบิลเก็บเงินจากลูกคา้ค่าขายสุกร 

ยงัไม่ไดรั้บเงิน 
      

6 รับช าระหน้ีจากลูกหน้ี       
7 กูเ้งินจากธนาคาร       
8 เจา้ของกิจการถอนเงินไปใชส่้วนตวั       

9 รับเงินสดจากการขายสุกร       
10 จ่ายช าระหน้ี       

 
ตัวอย่างที ่ 3.2  การวิเคราะห์รายการคา้ของสุเทพฟาร์ม 
 

รายการคา้ 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 

เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
253  

เงินสด 
400,000 

    
ทุน - นาย 
สุเทพ 
400,000 

 

ต.ค. 1   นายสุเทพน าเงินสด 
มาลงทุน 400,000 บาท 

3 กูเ้งินจาก ธกส. 
100,000  บาท 

เงินสด 
100,000 

 เงินกู ้-
ธกส. 
100,000 

   

6 ซ้ืออาหารสัตว ์
17,000  บาท 

 เงินสด 
17,000 

  
 

 ค่าอาหารสตัว ์

17,000 
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รายการคา้ 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 

เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
253 เงินสด 

35,000 
   ขาย

ผลิตผล 
จากสัตว ์
35,000 

 
ต.ค.  8   รับเงินจากการขาย 

ไข่ไก่  35,000  บาท 

10 ซ้ืออุปกรณ์การเกษตร 
20,000 บาท 

อุปกรณ์ 
การ 
เกษตร 
20,000 

เงินสด 
20,000 

    

15 ส่งบิลเก็บเงินค่าไข่ไก่          
จากนายสมยงัไม่ได ้
รับเงิน 

ลูกหน้ี- 
นายสม 
50,000 

   ขาย
ผลิตผล
จากสัตว ์
50,000 

 

17 ซ้ืออุปกรณ์การเกษตร 
จากร้านเพื่อนเกษตร  
จ านวน  15,000  บาท    
เป็นเงินเช่ือ 

อุปกรณ์
การ 
เกษตร 
15,000 

 เจา้หน้ี- 
ร้านเพื่อน
เกษตร 
15,000 

   

20 รับช าระหน้ีจาก 
นายสม  30,000  บาท 

เงินสด 
30,000 

ลูกหน้ี- 
นายสม 
30,000 

    

22 น าเงินไปฝากธนาคาร
20,000  บาท 

เงินฝาก
ธนาคาร 
20,000 

เงินสด 
20,000 

    

27 จ่ายช าระหน้ีให้ 
ร้านเพื่อนเกษตร
15,000  บาท 

 เงินสด 
15,000 

 เจา้หน้ี - 
ร้านเพื่อน
เกษตร 
15,000 

  

30 นายสุเทพเบิกเงินจาก
ธนาคารไปใชส่้วนตวั
7,000  บาท 

 เงินฝาก
ธนาคาร
7,000 

   ถอนใช้
ส่วนตวั 
7,000 
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  การวิเคราะห์รายการคา้  นอกจากจะวิเคราะห์ตามตวัอย่างท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  อาจท าในรูป
ของงบแสดงฐานะการเงินก็ได้  เพื่อให้เข้าใจยิ่งข้ึน  และท าให้วิเคราะห์ถึงการเปล่ียนแปลง       
ฐานะการเงินของกิจการไดง่้ายข้ึน  ดงันั้นการวิเคราะห์รายการคา้ในรูปแบบงบแสดงฐานะการเงิน
จึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการน าไปวเิคราะห์รายการคา้ 
 

ตัวอย่างที ่ 3.3  ต่อไปน้ีเป็นรายการคา้ระหวา่งเดือนสิงหาคม  25 3  ของพิรุณฟาร์ม  ดงัน้ี 
253 
ส.ค.  1  นายพิรุณน าเงินสด  200,000  บาท  และท่ีดิน  60,000  บาท  มาลงทุน 
         6    จ่ายค่าแรงงาน  เป็นเงินสด  5,000  บาท 
       10  ซ้ืออุปกรณ์การเกษตรเป็นเงินเช่ือ  40,000  บาท 
       15      จ่ายช าระหน้ีให้เจา้หน้ี  10,000  บาท 
       19     ส่งบิลเก็บเงินค่าขายสุกรจาก น.ส.ดวงใจ  8,000  บาท ยงัไม่ไดรั้บเงิน 

       25       กูเ้งินจาก  ธกส. จ านวน  100,000  บาท           
ให้ท ำ  วิเคราะห์รายการคา้และแสดงรายการเปล่ียนแปลงในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายการค้าที ่ 1  วนัท่ี  1  สิงหาคม  25 3  นายพิรุณน าเงินสด  20,000  บาท  และท่ีดิน  60,000  บาท    
มาลงทุน 

ผลการวเิคราะห์รายการคา้  เป็นดงัน้ี 
                  สินทรัพย ์                                   =    หน้ีสิน   +  ส่วนของเจา้ของ   
 เงินสด  เพิ่ม  200,000  ท่ีดิน  เพิ่ม  60,000  =     -           +  ทุน - นายพิรุณ  เพิ่ม  260,000 
 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดงัน้ี    
  พิรุณฟาร์ม 

  งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี  1  สิงหาคม  25 3 

สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยห์มุนเวยีน   ส่วนของเจา้ของ   
เงินสด 200,000 - ทุน - นายพิรุณ 260,000 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน      
ท่ีดิน 60,000 -    
 260,000 -  260,000 - 
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รายการค้าที ่ 2  วนัท่ี 6  สิงหาคม  25 3  จ่ายค่าแรงงาน  เป็นเงินสด  5,000  บาท 
ผลการวเิคราะห์รายการคา้  เป็นดงัน้ี 

          สินทรัพย ์         =      หน้ีสิน   +  ส่วนของเจา้ของ   
 เงินสด  ลด  5,000     =       -           +  ทุน  ลด  (ค่าแรงงาน  เพิ่ม)  5,000 
 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดงัน้ี 
  พิรุณฟาร์ม 

  งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วนัท่ี  6  สิงหาคม  25 3 

สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยห์มุนเวยีน   ส่วนของเจา้ของ   
เงินสด  (200,000 - 5,000) 195,000 - ทุน - นายพิรุณ  (260,000 - 5,000) 255,000 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน      
ท่ีดิน 60,000 -    
 255,000 -  255,000 - 
 

 

รายการค้าที ่ 3  วนัท่ี  10  สิงหาคม  253  ซ้ืออุปกรณ์การเกษตรเป็นเงินเช่ือ  40,000  บาท 
ผลการวเิคราะห์รายการคา้  เป็นดงัน้ี 

                  สินทรัพย ์                        =    หน้ีสิน                         +  ส่วนของเจา้ของ   
 อุปกรณ์การเกษตร  เพิ่ม  40,000     =     เจา้หน้ี  เพิ่ม  40,000    +        - 
 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดงัน้ี 
พิรุณฟาร์ม 

  งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วนัท่ี  10  สิงหาคม  25 3 

สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
เงินสด  195,000 - เจา้หน้ี 40,000  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   ส่วนของเจา้ของ   
อุปกรณ์การเกษตร 40,000 - ทุน - นายพิรุณ 255,000 - 
ท่ีดิน 60,000 -    
 295,000 -  295,000 - 
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รายการค้าที ่ 4  วนัท่ี  15  สิงหาคม  253  จ่ายช าระหน้ีให้เจา้หน้ี  10,000  บาท 
ผลการวเิคราะห์รายการคา้  เป็นดงัน้ี 

           สินทรัพย ์           =    หน้ีสิน                        +  ส่วนของเจา้ของ   
 เงินสด  ลด  10,000     =     เจา้หน้ี  ลด  10,000    +        - 
 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดงัน้ี  

พิรุณฟาร์ม 
  งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  15  สิงหาคม  25 3 
 

สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
เงินสด  (195,000 - 10,000) 185,000 - เจา้หน้ี (40,000 - 10,000) 30,000  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   ส่วนของเจา้ของ   
อุปกรณ์การเกษตร 40,000 - ทุน - นายพิรุณ 255,000 - 
ท่ีดิน 60,000 -    
 285,000 -  285,000 - 
 

รายการค้าที่  5  วนัท่ี  19  สิงหาคม 25 3  ส่งบิลเก็บเงินค่าขายสุกรจาก  น.ส.ดวงใจ  8,000  บาท 
ยงัไม่ไดรั้บเงิน 

ผลการวเิคราะห์รายการคา้  เป็นดงัน้ี 
           สินทรัพย ์          =    หน้ีสิน  +  ส่วนของเจา้ของ   
 เงินสด  เพิ่ม  8,000     =     -           +  ขายสัตวเ์พื่อขาย  เพิ่ม  8,000 
 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดงัน้ี 
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พิรุณฟาร์ม 
  งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  19  สิงหาคม  25 3 

สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
เงินสด  185,000 - เจา้หน้ี  30,000  
ลูกหน้ี - น.ส.ดวงใจ 8,000 - ส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   ทุน - นายพิรุณ (255,000+8,000) 263,000 - 
อุปกรณ์การเกษตร 40,000 -    
ท่ีดิน 60,000 -    
 293,000 -  293,000 - 
 

รายการค้าที ่ 6  วนัท่ี  25  สิงหาคม  253  กูเ้งินจาก  ธกส. จ านวน  100,000  บาท           
ผลการวเิคราะห์รายการคา้  เป็นดงัน้ี 

           สินทรัพย ์            =    หน้ีสิน                                     +  ส่วนของเจา้ของ   
 เงินสด  เพิ่ม  100,000   =     เงินกู ้- ธกส.  เพิ่ม  100,000    +             -  
 
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดงัน้ี 
    

พิรุณฟาร์ม 
  งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  25  สิงหาคม  25 3 

สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
เงินสด (185,000+100,000) 285,000 - เจา้หน้ี  30,000  
ลูกหน้ี - น.ส.ดวงใจ 8,000 - หน้ีสินไม่หมุนเวยีน   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   เงินกู ้- ธกส. 100,000 - 
อุปกรณ์การเกษตร 40,000 - ส่วนของเจา้ของ   
ท่ีดิน 60,000 - ทุน - นายพิรุณ 263,000 - 
 393,000 -  393,000 - 
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4.  การตั้งช่ือบัญชี 
 4.1  หลกัเกณฑ์ในการตั้งช่ือบัญชี   
  ในรายการคา้หน่ึงเม่ือวเิคราะห์แลว้จะมีพิจารณาวา่รายการคา้ท่ีจะบนัทึกนั้นใชช่ื้อบญัชี
อะไร  ควรตั้งใหเ้หมาะสม  โดยอาศยัหลกัเกณฑใ์นการตั้งช่ือบญัชี   ดงัน้ี 
  4.1.1  ใชช่ื้อบญัชีท่ีนิยมใชก้นัอยูแ่ลว้ทัว่ไป 
  4.1.2  ตั้งช่ือบญัชีใหมี้ความหมายตามหมวดหมู่ของบญัชี   
  4.1.3  ไม่ควรตั้งบญัชีใหย้าวหรือแปลก  ๆ 
  4.1.4  ช่ือบญัชีท่ีตั้งนั้นควรจะลงรายการคา้ไดม้าก 
  4.2  การตั้งช่ือบัญชีตามประเภทของบัญชี 
  4.2.1  บญัชีประเภทสินทรัพย ์ ให้น าช่ือของสินทรัพยน์ั้นมาตั้งช่ือบญัชีตามลกัษณะ
และประเภทของสินทรัพย ์ เช่น  เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหน้ี  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ  สัตวใ์ชง้าน  
รถบรรทุก  อุปกรณ์และเคร่ืองมือเกษตร  เรือนเพาะช า  คอกสัตว ์ อาคารส านกังาน  ท่ีดิน  เป็นตน้ 
     บญัชีสัตวเ์พื่อขายคงเหลือ  คือ  สัตวท่ี์ซ้ือมาเล้ียงไวเ้พื่อขายแต่เม่ือถึงวนัส้ินงวด
บญัชียงัขายไม่หมด  จะท าการตรวจนบัจ านวนสัตวเ์พื่อขายท่ีคงเหลืออยู ่ โดยตดัโอนออกจากบญัชี 
ค่าสัตวเ์พื่อขาย  
    บญัชีสัตวใ์ช้งาน  คือ  สัตวท่ี์ซ้ือมาเล้ียงไวเ้พื่อใช้งานรวมทั้งสัตวท่ี์ซ้ือมาหรือ   
มีไวเ้พื่อใชผ้สมพนัธ์ุ  เช่น  กระบือ  โค ชา้ง  แพะ มา้  เป็นตน้ 
  4.2.2  บญัชีประเภทหน้ีสิน  ใหน้ าช่ือของหน้ีสินมาตั้งช่ือบญัชีตามลกัษณะและประเภท
ของหน้ีสิน  เช่น  เจา้หน้ี  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  ตัว๋เงินจ่าย  ค่าแรงงานคา้งจ่าย  เงินกู ้ เป็นตน้ 
  4.2.3  บญัชีประเภทส่วนของเจา้ของ  ใหน้ าช่ือส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของมาตั้งเป็นช่ือบญัชี  
เช่น  ทุน  ถอนใชส่้วนตวั  ขายสัตวเ์พื่อขาย  ขายผลิตผลจากสัตว ์ ขายผลิตผลจากพืช  ค่าสัตวเ์พื่อขาย  
ค่าอาหารสัตว ์ ค่าเวชภณัฑ ์ เป็นตน้  สามารถแยกลกัษณะของการตั้งช่ือ  ไดด้งัน้ี 
    บญัชีขายสัตวเ์พื่อขาย  กิจการฟาร์มขายสัตวท่ี์เล้ียงไวเ้พื่อขาย  เช่น  ขายสุกร  
ขายไก่  ขายเป็ด  ขายกุง้  ขายปลา  เป็นตน้  จะตั้งช่ือบญัชีวา่  บญัชีขายสัตวเ์พื่อขาย 
    บญัชีขายผลิตผลจากสัตว ์ กิจการฟาร์มขายผลผลิตท่ีเกิดจากสัตว ์ เช่น  ขายไข่ไก่    
ขายไข่เป็ด  ขายน ้านมโค  เป็นตน้  จะตั้งช่ือบญัชีวา่  บญัชีขายผลิตผลจากสัตว ์
    บญัชีขายผลิตผลจากพืช  กิจการฟาร์มขายผลผลิตจากพืช  เช่น  ขายขา้ว  ขายเห็ด  
ขายหน่อไม ้  ขายเงาะ  ขายทุเรียน  ขายปาล์ม  ขายมะพร้าว  ขายมะม่วง  เป็นตน้ จะตั้งช่ือบญัชีวา่  
บญัชีขายผลิตผลจากพืช 
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    บญัชีรายไดเ้บด็เตล็ด  กิจการฟาร์มขายมูลสัตว ์ ขายเปลือกผลไม ้ ขายกระสอบ
ใส่อาหารสัตว ์ ขายฟางขา้ว  จะตั้งช่ือบญัชีวา่  บญัชีรายไดเ้บด็เตล็ด 
    บญัชีค่าสัตวเ์พื่อขาย  (ซ้ือสัตวเ์พื่อขาย)  กิจการซ้ือลูกไก่  ซ้ือลูกเป็ด  ซ้ือลูกสุกร  
ซ้ือลูกสุนขั  ซ้ือลูกกุง้  มาเล้ียงไวเ้พื่อขาย  จะตั้งช่ือบญัชีวา่  บญัชีค่าสัตวเ์พื่อขาย 
    บญัชีค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้  กิจการฟาร์มซ้ือพนัธ์ุทุเรียน  พนัธ์ุเงาะ  พนัธ์ุมะม่วง
พนัธ์ุปาลม์  ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกั  จะตั้งช่ือบญัชีวา่  บญัชีค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้  
 

 

5.  การจัดหมวดหมู่บัญชีและก าหนดเลขที่บัญชี 
 5.1  การจัดหมวดหมู่บัญชี 
  การจดัหมวดหมู่บญัชี  คือ  การจดับญัชีต่าง  ๆ  ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความสะดวกในการบนัทึกบญัชีและอา้งอิง   การจดัหมวดหมู่บญัชี   
แบ่งออกเป็น  5  หมวด  ดงัน้ี 
   หมวดท่ี  1 หมวดสินทรัพย ์
  หมวดท่ี  2 หมวดหน้ีสิน 
  หมวดท่ี  3 หมวดส่วนของเจา้ของ   
  หมวดท่ี  4 หมวดรายได ้
  หมวดท่ี  5 หมวดค่าใชจ่้าย 

5.2 การก าหนดเลขที่  หรือ  “ผงับัญชี”  
    ผงับญัชี  (Chart  of  Accounts)  หมายถึง  การจดับญัชีแยกประเภทเป็นหมวด  และก าหนด 
เลขท่ีบญัชีไวเ้ป็นหมวดหมู่  อย่างมีระบบตามมาตรฐานเพื่อใช้ในอา้งอิงรายการ  เม่ือผ่านรายการ
จากสมุดรายวนัทัว่ไปไปบญัชีแยกประเภท 
  หากเป็นบญัชีหมวดสินทรัพย ์ เช่น  เงินสด  ลูกหน้ี  ท่ีดิน  เลขท่ีบญัชีก็จะข้ึนตน้ดว้ย
เลข 1  หรือถา้เป็นบญัชีหมวดหน้ีสิน  เช่น  เจา้หน้ี  เงินกู ้ เลขท่ีบญัชีก็จะข้ึนตน้ดว้ยเลข  2  หากเป็น
บญัชีหมวดส่วนของเจา้ของ  เช่น  ทุน  ถอนใชส่้วนตวั  เลขท่ีบญัชีก็จะข้ึนตน้ดว้ยเลข  3  หากเป็น
บญัชีหมวดรายได ้ เช่น  ขายสัตวเ์พื่อขาย  ดอกเบ้ียรับ  เลขท่ีบญัชีก็จะข้ึนตน้ดว้ยเลข  4 และบญัชี
หมวดค่าใชจ่้าย  เช่น  ค่าอาหารสัตว ์ ค่าแรงงาน  เลขท่ีบญัชีก็จะข้ึนตน้ดว้ยเลข  5  การก าหนดเลขท่ี
บญัชีจะมีก่ีหลกันั้นข้ึนอยูก่บักิจการแต่ละแห่ง   ถา้กิจการขนาดเล็กอาจใชเ้ลขท่ีบญัชีจ านวน  2  หลกั  
แต่ถา้เป็นกิจการขนาดใหญ่  อาจจะเป็น  3  หลกัหรือมากกวา่นั้นก็ได ้ ซ่ึงหลกัแรกแสดงถึงหมวดบญัชี  
หลกัหลงัแสดงถึงล าดบัท่ีบญัชีแยกประเภทในแต่ละหมวด  ดงัตวัอยา่งท่ี  3.4 
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 ตัวอย่างที ่ 3.4  การก าหนดเลขท่ีบญัชี  หรือ  ผงับญัชี   (ใชต้วัเลข 3 หลกั) 

หมวดบญัชี ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี 
หมวดท่ี 1  สินทรัพย ์ เงินสด 

เงินฝากธนาคาร 
ลูกหน้ี 
สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 
สัตวใ์ชง้าน 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเกษตร 
รถแทรกเตอร์ 
อาคาร 
ท่ีดิน 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

หมวดท่ี  2  หน้ีสิน เจา้หน้ี 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
เงินกู ้

201 
202 
203 

หมวดท่ี  3  ส่วนของเจา้ของ ทุน 
ถอนใชส่้วนตวัหรือเงินถอน 
ก าไรขาดทุน 

301 
302 
303 

หมวดท่ี  4  รายได ้ ขายสัตวเ์พื่อขาย 
ขายผลิตผลจากสัตว ์
ขายผลิตผลจากพืช 

401 
402 
403 

หมวดท่ี  5  ค่าใชจ่้าย ค่าสัตวเ์พื่อขาย 
ค่าอาหารสัตว ์
ค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้
ค่าเวชภณัฑ ์
ค่าแรงงาน 
ค่าปุ๋ย 
ค่าเช่า 

501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 

 

หมายเหตุ   ในช่องเลขท่ี    เลขตวัหนา้  หมายถึง  หมวดบญัชี 
    เลขตวัหลงั   หมายถึง  ล าดบัท่ีบญัชีแยกประเภทแต่ละหมวด 
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6.  หลกัการบันทกึบัญชี 
 หลกัการบนัทึกบญัชีมีอยู ่ 2  หลกัการ  คือ 
 6.1  หลกัการบัญชีเดี่ยว  (Single  Entry  system)   
  หลกัการบญัชีเด่ียวเป็นหลกัการบนัทึกบญัชีอยา่งง่ายเพียงแค่จดบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน
เท่านั้น  ไม่สามารถทราบวา่กิจการมีผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินเป็นอยา่งไรบา้ง  ดงันั้น
หลกัการบญัชีเด่ียวจึงไม่นิยมใช ้

6.2 หลกัการบัญชีคู่  (Double  Entry  System)   
    หลักการบญัชีคู่เป็นหลักการบนัทึกบญัชีท่ีสมบูรณ์แบบ  เป็นท่ียอมรับและใช้กัน
โดยทั่วไปในปัจจุบัน  รวมถึงเป็นหลักการบัญชีท่ีใช้ในการศึกษาวิชาบัญชีต่าง  ๆ  ดังนั้ น        
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาบัญชีฟาร์มเล่มน้ีจะใช้อธิบายถึงการบันทึกบัญชีตาม  
หลกัการบญัชีคู่เท่านั้น 
  จุดส าคญัของหลกัการบญัชีคู่  คือ  รายการคา้ทุกรายการท่ีเกิดข้ึน  เม่ือไดท้  าการวิเคราะห์
แลว้  ก็จะน าไปบนัทึกบญัชีอย่างน้อยท่ีสุด  2  บญัชี  บญัชีหน่ึงจะถูกบนัทึกทางดา้นเดบิต  และอีก
บญัชีหน่ึงจะถูกบนัทึกทางดา้นเครดิต  ในจ านวนเงินท่ีเท่ากนัทั้งสองดา้น  บญัชีท่ีบนัทึกดา้นเดบิตหรือ
เครดิตอาจจะมากกวา่  1  บญัชีก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรายการคา้ 
  ดา้นเดบิต  (Debit)  เป็นการบนัทึกบญัชีทางดา้นซา้ยมือ  โดยใชต้วัยอ่วา่  “Dr.”   
  ดา้นเครดิต  (Credit)  เป็นการบนัทึกบญัชีทางดา้นขวามือ  โดยใชต้วัยอ่วา่  “Cr.”  
  หลกัการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่  แบ่งเป็น  3  ประเภท  ไดแ้ก่ 
  6.2.1  การบนัทึกบญัชีประเภทสินทรัพย ์
    6.2.1.1  สินทรัพยท่ี์มีอยู่เดิม  หรือสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน  ให้บนัทึกบญัชีสินทรัพย์
ดา้นเดบิต 
   6.2.1.2  สินทรัพยล์ดลง  ใหบ้นัทึกบญัชีสินทรัพย ์ ดา้นเครดิต 
 

เดบิต     สินทรัพย ์                           เครดิต 
บนัทึกสินทรัพยเ์พิ่ม  (+) บนัทึกสินทรัพยล์ด  (-) 
 

  6.2.2  การบนัทึกบญัชีประเภทหน้ีสิน 
   6.2.2.1  หน้ีสินท่ีมีอยูเ่ดิมหรือหน้ีสินเพิ่มข้ึน  ใหบ้นัทึกบญัชีหน้ีสิน  ดา้นเครดิต 
   6.2.2.2  หน้ีสินลดลง  ใหบ้นัทึกบญัชีหน้ีสิน  ดา้นเดบิต 
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เดบิต          หน้ีสิน                           เครดิต 
บนัทึกหน้ีสินลด  (-) บนัทึกหน้ีสินเพิ่ม  (+) 
 

  6.2.3  การบนัทึกบญัชีประเภทส่วนของเจา้ของ   
   6.2.3.1  ส่วนของเจา้ของท่ีมีอยูเ่ดิม  หรือการเพิ่มข้ึนของส่วนของเจา้ของ (รายได)้  
ใหบ้นัทึกบญัชีส่วนของเจา้ของ  ดา้นเครดิต 
   6.2.3.2  ส่วนของเจา้ของลดลง  (ถอนใชส่้วนตวัและค่าใชจ่้าย)  ให้บนัทึกบญัชี
ส่วนของเจา้ของดา้นเดบิต 
 

เดบิต     ส่วนของเจา้ของ                            เครดิต 
บนัทึกส่วนของเจา้ของลด  (-) บนัทึกส่วนของเจา้ของเพิ่ม  (+) 
 

  หลกัการบนัทึกบญัชีทางด้านเดบิตและเครดิต  ตามหลกัการบญัชีคู่ซ่ึงเป็นหลกัการ    
ท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป  และท่ีใชใ้นการศึกษาวชิาบญัชีฟาร์ม  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
   

สรุปหลกัการบนัทึกบญัชี 
ดา้นเดบิต  ใชบ้นัทึกรายการ  ดงัน้ี 
1.  สินทรัพยท่ี์มีอยูเ่ดิมและสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 
2.  หน้ีสินลดลง 
3.  ส่วนของเจา้ของลดลง 
      -  ถอนใชส่้วนตวั     
      -  รายไดล้ดลง 
      -  ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 

ดา้นเครดิต  ใชบ้นัทึกรายการ  ดงัน้ี 
1.  สินทรัพยล์ดลง 
2.  หน้ีสินท่ีมีอยูเ่ดิมและหน้ีสินเพิ่ม 
3.  ส่วนของเจา้ของท่ีมีอยูเ่ดิมและ 
      ส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน 
      -  รายไดเ้พิ่มข้ึน 
      -  ค่าใชจ่้ายลดลง 

 

7.  การบันทกึบัญชีฟาร์มตามหลกัการบัญชี 
 การบนัทึกบญัชีของกิจการฟาร์ม  จะข้ึนอยูก่บัประเภทของการท าฟาร์มของเกษตรกรเป็น
ส าคญั  ตวัอยา่งบญัชีเก่ียวกบัฟาร์มสัตว ์ ฟาร์มพืช  ผลิตผลจากสัตวแ์ละพืช  มีดงัต่อไปน้ี 
   7.1  สัตว์ใช้งาน 
   สัตวใ์ชง้าน  คือ  สัตวท่ี์ซ้ือมาหรือสัตวท่ี์เล้ียงไวเ้พื่อใชง้าน  หรือผสมพนัธ์ุ  หรือเล้ียงไว้
เพื่อผลิตลูกขาย  เช่น  ชา้ง  กระบือ  เล้ียงไวเ้พื่อใชง้าน  โค  แพะ  เล้ียงไวเ้ป็นพ่อพนัธ์ุแม่พนัธ์ุหรือ
เล้ียงไวเ้พื่อรีดนม  มา้  เล้ียงไวแ้ข่งหรือลากรถมา้ พอ่พนัธ์ุและแม่พนัธ์ุสุกรท่ีเล้ียงไวเ้พื่อผลิตลูกขาย  ไก่   
เป็ด  ท่ีเล้ียงไวข้ายไข่  จะบนัทึกบญัชีสัตวใ์ชง้าน  จดัอยูใ่นหมวดสินทรัพย ์ สัตวใ์ชง้านมีอายกุารใชง้าน 
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หลายปี  จึงตอ้งมีการคิดค่าเส่ือมราคา 
  ตัวอย่าง  ซ้ือสุกรมาเล้ียงไวเ้พื่อใชท้  าพอ่พนัธ์ุแม่พนัธ์ุ  จะบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี 
  เดบิต  สัตวใ์ชง้าน   
         เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจา้หน้ี    
  ซ้ือสุกรไวท้  าพอ่พนัธ์ุแม่พนัธ์ุ 

 7.2  ค่าสัตว์เพือ่ขาย   
   ค่าสัตวเ์พื่อขาย  คือ  สัตวท่ี์ซ้ือมาหรือสัตวท่ี์เล้ียงไวใ้ห้เจริญเติบโตเพื่อจะไดน้ าไปขาย 
เช่น  ลูกสุกรซ้ือมาเพื่อขนุขาย  ลูกโคเน้ือ  ลูกไก่เน้ือ  ลูกเป็ด  ลูกกุง้   ลูกกบ  ลูกปลา  จะบนัทึกบญัชี         
ค่าสัตวเ์พื่อขาย  จดัอยูใ่นหมวดค่าใชจ่้าย   
  ตัวอย่าง  ซ้ือลูกสุกร  ลูกไก่  มาเล้ียงไวเ้พื่อขาย  จะบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี 
  เดบิต  ค่าสัตวเ์พื่อขาย   
         เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจา้หน้ี    
  ซ้ือลูกสุกร  ลูกไก่  มาเล้ียงไวเ้พื่อขาย 

7.3 ค่าพนัธ์ุพชืพนัธ์ุไม้   
   ค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้ คือ  ค่าเมล็ดพนัธ์ุพืชหรือค่าก่ิงพนัธ์ุไม ้ ค่าเมล็ดพนัธ์ุพืช  เช่น  
เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพด  ขา้ว  มะละกอ  มะเขือเทศ  เป็นตน้  ค่าก่ิงพนัธ์ุไม ้ เช่น  ก่ิงทุเรียน  ก่ิงมะม่วง    
ก่ิงพนัธ์ุไผ่  ก่ิงเงาะ  ก่ิงฝร่ัง  พนัธ์ุปาล์ม  เป็นตน้  กิจการฟาร์มจะน าเมล็ดพนัธ์ุพืชหรือก่ิงพนัธ์ุไม ้   
มาปลูกเพื่อน าผลิตผลไปจ าหน่าย  จะบนัทึกบญัชีค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้ จดัอยูใ่นหมวดค่าใชจ่้าย 
  ตัวอย่าง  ซ้ือก่ิงทุเรียนมาปลูก  จะบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี 
  เดบิต  ค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้   
         เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจา้หน้ี    
  ซ้ือก่ิงทุเรียน 
 7.4  ขายสัตว์เพือ่ขาย   
    ขายสัตวเ์พื่อขาย  คือ  ขายสัตวท่ี์ซ้ือมาหรือสัตวท่ี์เล้ียงไวใ้หเ้จริญเติบโตและไดน้ าไปขาย  
เช่น  ขายสุกรขนุ  โคเน้ือ  ไก่เน้ือ  เป็ด  กุง้  ปลา  นก  เป็นตน้  จะบนัทึกบญัชีขายสัตวเ์พื่อขายจดัอยูใ่น
หมวดรายได ้
  ตัวอย่าง  ขายสุกรขนุ  ขายไก่เน้ือ  จะบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี 
  เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหน้ี   
         เครดิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย    
  ขายสุกรขนุ  ขายไก่เน้ือ   
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 7.5  ขายผลติผลจากสัตว์ 
  ขายผลิตผลจากสัตว ์ คือ  ผลิตผลจากสัตวท่ี์กิจการฟาร์มเล้ียงไวแ้ละน าออกมาจ าหน่าย  
เช่น  ขายน ้านมดิบ  ขายไข่ไก่  ขายไข่เป็ด  ขายลูกสุกร  จะบนัทึกบญัชี  ขายผลิตผลจากสัตว ์ จดัอยู่
ในหมวดรายได ้
  ตัวอย่าง  ขายไข่ไก่  ขายไข่เป็ด  จะบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี 
  เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหน้ี   
         เครดิต  ขายผลิตผลจากสัตว ์    
   ขายไข่ไก่  ขายไข่เป็ด   
 7.6  ขายผลติผลจากพชื  
    ขายผลิตผลจากพืช  คือ  ผลิตผลจากพืชชนิดต่าง  ๆ  ท่ีกิจการปลูกไว ้ และน าออกมา
จ าหน่าย  เช่น  ขายขา้วโพด  ขายเห็ด  ขายหน่อไม ้ ขายปาลม์  ขายเงาะ  ขายทุเรียน  ขายมงัคุด  ขายขา้ว   
ขายล าไย  เป็นตน้  จะบนัทึกบญัชีขายผลิตผลจากพืช  จดัอยูใ่นหมวดรายได ้
  ตัวอย่าง  ขายเงาะและขายทุเรียน  จะบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี 
  เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหน้ี   
         เครดิต  ขายผลิตผลจากพืช    
   ขาย เงาะและขายทุเรียน  
 7.7  รายได้เบ็ดเตลด็ 
   รายไดเ้บด็เตล็ด  คือ  การขายผลพลอยไดจ้ากการเล้ียงสัตวห์รือปลูกพืช  เช่น  การขายมูลสัตว์
ซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากการเล้ียงสัตว ์  การขายฟางขา้วซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากการปลูกขา้ว  จะ
บนัทึกบญัชีรายไดเ้บด็เตล็ด  จดัอยูใ่นหมวดรายได ้
  ตัวอย่าง  ขายมูลโค  จะบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี       
  เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหน้ี   
         เครดิต  รายไดเ้บด็เตล็ด    
   ขายมูลโค  
  7.8  จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นผลติผลจากสัตว์หรือผลติผลจากพชืหรือสัตว์ทีซ้ื่อมาเลีย้งไว้เพือ่ขาย 
  จ่ายค่าใชจ่้ายเป็นผลิตผลจากสัตว ์ เช่น  จ่ายค่าแรงงานคนงานเล้ียงไก่ไข่เป็นไข่ไก่  จะ
บนัทึกบญัชีค่าแรงงาน  จดัอยูใ่นหมวดค่าใชจ่้าย  และจะบนัทึกบญัชีขายผลิตผลจากสัตว ์ จดัอยูใ่น
หมวดรายได้  หรือจ่ายค่าจา้งตดัหญา้เป็นขา้วสาร  จะบนัทึกบญัชีขายผลิตผลจากพืช  จดัอยู่ใน
หมวดรายได ้และบนัทึกบญัชีค่าจา้ง  จดัอยูใ่นหมวดค่าใชจ่้าย  น าสุกรท่ีเล้ียงไวเ้พื่อขายไปแลกกบั
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ร าผสมอาหารสัตว ์ จะบนัทึกบญัชี  ขายสัตวเ์พื่อขายจดัอยู่ในหมวดรายได้  และจะบนัทึกบญัชี
ค่าอาหารสัตว ์ จดัอยูใ่นหมวดค่าใชจ่้าย 
  ตัวอย่าง จ่ายค่าแรงงานคนงานเล้ียงไก่เป็นไข่ไก่  จะบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี       
  เดบิต  ค่าแรงงาน   
         เครดิต  ขายผลิตผลจากสัตว ์    
  จ่ายค่าแรงงานคนงานเล้ียงไก่เป็นไข่ไก่    
    ตัวอย่าง จ่ายค่าจา้งตดัหญา้เป็นขา้วสาร  จะบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี       
  เดบิต  ค่าจา้ง    
         เครดิต  ขายผลิตผลจากพืช    
   จ่ายค่าจา้งตดัหญา้เป็นขา้วสาร 

      ตัวอย่าง  น าสุกรท่ีเล้ียงไวเ้พื่อขายไปแลกกบัร าผสมอาหารสัตว ์ จะบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี       
  เดบิต  ค่าอาหารสัตว ์   
         เครดิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย    
  น าสุกรท่ีเล้ียงไวเ้พื่อขายไปแลกกบัร าผสมอาหารสัตว ์
 7.9  การแลกเปลีย่นผลติผลกับสินทรัพย์หรือบริการ   
    การแลกเปล่ียนผลิตผลกบัสินทรัพยห์รือบริการสามารถแบ่งไดเ้ป็น  2  กรณี  ดงัน้ี 
  7.9.1  สินทรัพยท่ี์แลกมาไดน้ ามาใชใ้นด าเนินงานกิจการฟาร์ม  เช่น  การน าไก่เน้ือไป
แลกกบัเคร่ืองผสมอาหารสัตว ์ จะบนัทึกบญัชีอุปกรณ์และเคร่ืองมือเกษตร  จดัอยูใ่นหมวดสินทรัพย ์ 
และบนัทึกบญัชีขายสัตวเ์พื่อขาย  จดัอยูใ่นหมวดรายได ้
  ตัวอย่าง  การน าไก่เน้ือไปแลกกบัเคร่ืองผสมอาหารสัตว ์ จะบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี       
  เดบิต  อุปกรณ์การเกษตร   
         เครดิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย    
  น าไก่เน้ือไปแลกกบัเคร่ืองผสมอาหารสัตว ์  

  ตัวอย่าง  น าขา้วเปลือกไปแลกเคร่ืองสูบน ้า  จะบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี       
  เดบิต  อุปกรณ์การเกษตร   
         เครดิต  ขายผลิตผลจากพืช    
  น าขา้วเปลือกไปแลกเคร่ืองสูบน ้า   
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  7.9.2  สินทรัพยท่ี์แลกมาไม่ไดน้ ามาใชใ้นการด าเนินงานกิจการฟาร์ม  ให้บนัทึกบญัชี
ถอนใช้ส่วนตวัหรือเงินถอน  เช่น  น าไก่ท่ีเล้ียงไวเ้พื่อขายไปแลกกบัหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าน ามาใชใ้น
บา้นของเจา้ของกิจการ  จะบนัทึกบญัชีถอนใชส่้วนตวั  จดัอยูใ่นหมวดส่วนของเจา้ของ  และบนัทึกบญัชี
ขายสัตวเ์พื่อขาย  จดัอยูใ่นหมวดรายได ้ หรือการน าทุเรียนไปแลกกบัอาหารมาจดังานวนัเกิด  จะ
บนัทึกบญัชี  ขายผลิตผลจากพืช 
  ตัวอย่าง  น าไก่ท่ีเล้ียงไวเ้พื่อขายไปแลกกบัหมอ้หุงข้าวไฟฟ้าน ามาใช้ในบา้นของ
เจา้ของกิจการ    จะบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี       
  เดบิต ถอนใชส่้วนตวั   
         เครดิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย    
  น าไก่ท่ีเล้ียงไวเ้พื่อขายไปแลกกบัหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 
 7.10  สัตว์ใช้งานออกลูก   
      สัตวใ์ชง้านออกลูก  เช่น  โค  มา้  ชา้ง  แพะ สุกร  เป็นตน้  สัตวใ์ชง้านออกลูกให้ตีราคาลูก  
ณ  วนันั้น  แลว้น าไปบนัทึกบญัชี  สัตวใ์ชง้าน  ดา้นเดบิต  จดัอยูใ่นหมวดสินทรัพย ์ และบนัทึกบญัชีทุน  
ดา้นเครดิต  จดัอยูใ่นหมวดส่วนของเจา้ของ 
  ตัวอย่าง  โคท่ีเล้ียงไวท้  าแม่พนัธ์ุออกลูก  จะบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี       
  เดบิต  สัตวใ์ชง้าน   
         เครดิต  ทุน    
  สัตวใ์ชง้านออกลูก 
  7.11  สัตว์ทีเ่ลีย้งไว้เพือ่ขายออกลูก  
      สัตวท่ี์เล้ียงไวเ้พื่อขายออกลูก  เช่น  สุกร  โค ท่ีเล้ียงไวเ้พื่อขายออกลูกจะถือเป็นรายได้
เม่ือมีการขายสัตวน์ั้น  เช่น  สุกรขุนท่ีเล้ียงไวข้ายออกลูก  จะบนัทึกบญัชีเงินสดหรือลูกหน้ี  หรือ
เงินฝากธนาคาร  ดา้นเดบิต  จดัอยูใ่นหมวดสินทรัพย ์ และบนัทึกบญัชี  ขายสัตวเ์พื่อขาย  ดา้นเครดิต  
จดัอยูใ่นหมวดรายได ้ 
  ตัวอย่าง  สุกรท่ีเล้ียงไวข้ายออกลูกและขายไปทั้งหมด  จะบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี       
  เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหน้ี   
         เครดิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย    
  ขายสุกร 
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ตารางที ่ 3.2  การบนัทึกบญัชีฟาร์มตามหลกัการบญัชี 
 

ประเภทของการบันทกึบัญชี รายการ การบันทกึบัญชี 
1.  รายไดจ้ากการขายสัตว ์ 

      เพื่อขายและขายผลิตผล 
      ทางการเกษตร 

การขายสัตวเ์พื่อขาย 
 

เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
          เครดิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย 

  
        

การขายผลิตผลจากสัตว ์
 

เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
           เครดิต  ขายผลิตผลจากสัตว ์

  
        

การขายผลิตผลจากพืชไร่ 
สวนผกั/ผลไม ้

เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
           เครดิต  ขายผลิตผลจากพืช 

  
        

การขายส่ิงอ่ืน  ๆ  
นอกเหนือจากรายการ 
ขา้งตน้  เช่น  ขายมูลสัตว ์
เปลือกผลไม ้ เป็นตน้ 

เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร  
           เครดิต  รายไดเ้บด็เตล็ด 

  
        

ซ้ือสัตวเ์ล้ียงมาเพื่อขาย เดบิต  ค่าสัตวเ์พื่อขาย 
        เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร 

  
        

2.  ค่าใชจ่้ายทางเกษตรท่ี
จ่ายเป็นเงินสด/ธนาคาร 

ซ้ือพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้
 

เดบิต  ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุไม ้
        เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร 

  
        

จ่ายค่าอาหารสัตว ์
ค่าเช่าท่ีดิน  ค่าแรงงาน  
 

เดบิต  ค่าอาหารสัตว ์
           ค่าเช่าท่ีดิน 
           ค่าแรงงาน            
        เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร 

  
  
  

        
3.  ค่าใชจ่้ายทางการเกษตร 
     ท่ีจ่ายเป็นผลิตผลทาง    
     เกษตร 

จ่ายค่าแรงคนงานเป็น
ผลิตผลทางเกษตร 
จ่ายค่าแรงคนงานฟาร์ม
นกกระจอกเทศเป็นไข่ 

เดบิต  ค่าแรงงาน 
           เครดิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย 

  
        

4.  ถอนใชส่้วนตวั/เงินถอน เม่ือเจา้ของกิจการถอน
เงินสด/เงินฝากธนาคาร
ไปใชส่้วนตวั 

เดบิต  ถอนใชส่้วนตวั  
       เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร 
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ประเภทของการบันทกึบัญชี รายการ การบันทกึบัญชี 
4.  ถอนใชส่้วนตวั/เงินถอน เจา้ของกิจการน า

ผลิตผลทางเกษตรและ
อ่ืน ๆ ไปใชส่้วนตวั เช่น 
น าไข่ไก่ไปท าอาหาร 
 

เดบิต  ถอนใชส่้วนตวั 
         เครดิต  ขายผลิตผลจากสัตว ์

   

  

การซ้ือสัตวใ์ชง้าน เช่น 
ซ้ือโค ซ้ือพอ่พนัธ์ุ 
แม่พนัธ์ุสุกร 
 

เดบิต  สัตวใ์ชง้าน 
     เครดิต  เงินสด/ เงินฝากธนาคาร             

   

  

5. การซ้ือสินทรัพย ์
 

การซ้ืออุปกรณ์
การเกษตร 
 

เดบิต  อุปกรณ์การเกษตร 
           เครดิต  เงินสด/ 
                       เงินฝากธนาคาร 

   

  

การแลกเปล่ียนเพื่อ 
ใชใ้นการเกษตร  เช่น   
การน าปลาไปแลกกบั 
พนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้
 

เดบิต  ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุไม ้
           เครดิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย 

   

  

6.  การน าผลิตผลทางการ 
    เกษตรไปแลกของ   
    อุปกรณ์และเคร่ืองมือ  
   เคร่ืองใช ้

การแลกเปล่ียนเพื่อใช้
ส่วนตวั  เช่น น าผลไม้
ไปแลกกบักระเบ้ือง  
เพื่อน าไปมุงหลงัคาบา้น
เจา้ของกิจการ 

เดบิต  ถอนใชส่้วนตวั 
          เครดิต  ขายผลิตผลจากพืช  
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ตัวอย่างที ่ 3.5  การวเิคราะห์รายการคา้และบนัทึกบญัชีโดยใชต้าราง 

รายการคา้ 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ การบนัทึกบญัชี 

เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง เดบิต เครดิต 
25 4 
ต.ค.  1 
 

 
นายสุเทพน าเงินสด 
มาลงทุน  400,000  บาท 

 
เงินสด 

400,000 

    
ทุน - นายสุเทพ 

400,000 

  
เงินสด 

400,000 

 
ทุน-นายสุเทพ 

400,000 
        3 

 
กูเ้งินจาก ธกส. 
100,000  บาท 

เงินสด 
100,000 

 เงินกู ้- ธกส. 
100,000 

   เงินสด 
100,000 

เงินกู ้- ธกส. 
100,000 

        6 
 
ซ้ือเคร่ืองผสมอาหารสัตว์
ดว้ยเงินสด  20,000  บาท 

เคร่ืองผสม
อาหารสัตว ์

20,000 

เงินสด 
20,000 

    เคร่ืองผสม
อาหารสัตว ์

20,000 

เงินสด 
20,000 

        8 
 
รับเงินจากการขายไก่   
35,000  บาท 

เงินสด 
35,000 

   ขายสัตว ์
เพื่อขาย 
35,000 

 เงินสด 
35,000 

ขายสัตว ์
เพื่อขาย
35,000 

10 ซ้ืออาหารสัตวด์ว้ยเงินสด
17,000  บาท 

 เงินสด 
17,000 

   ค่าอาหารสัตว ์

17,000 

ค่าอาหาร
สัตว ์
17,000 

เงินสด 
17,000 
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ตัวอย่างที ่ 3.5  การวเิคราะห์รายการคา้และบนัทึกบญัชีโดยใชต้าราง  (ต่อ) 
    

รายการคา้ 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ การบนัทึกบญัชี 

เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง เพิม่ข้ึน ลดลง เดบิต เครดิต 
254 
 ต.ค.15 
 
 

 
ขายไก่นายสมโชค    
50,000  บาท    
ยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน 

 
ลูกหน้ี- 

นายสมโชค 
50,000 

    
ขายสัตว ์
เพื่อขาย 
50,000 

  
ลูกหน้ี- 

นายสมโชค 
50,000 

 
ขายสัตว ์
เพื่อขาย 
50,000 

        17 
 
 
 

ซ้ือเคร่ืองมือการเกษตร 
จากร้านเพื่อนเกษตร  
จ านวน  15,000  บาท    
เป็นเงินเช่ือ 

เคร่ืองมือ
การเกษตร 

15,000 

 เจา้หน้ี- 
ร้านเพื่อน
เกษตร 
15,000 

   เคร่ืองมือ
การเกษตร 

15,000 

เจา้หน้ี- 
ร้านเพื่อน 
เกษตร 
15,000 

       20 
 

รับช าระหน้ี 
 จากนายสมโชค     
 30,000  บาท           

เงินสด 
30,000 

ลูกหน้ี- 
นายสมโชค 

30,000 

    เงินสด 
30,000 

ลูกหน้ี- 
นายสมโชค 

30,000 
       25 
 

 จ่ายช าระหน้ีให้ร้าน 
เพื่อนเกษตรทั้งหมด 

 เงินสด 
15,000 

 เจา้หน้ี- 
ร้านเพื่อน
เกษตร 
15,000 

  เจา้หน้ี-ร้าน
เพื่อนเกษตร 

15,000 

เงินสด 
15,000 
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ตัวอย่างที ่ 3.5  การวเิคราะห์รายการคา้และบนัทึกบญัชีโดยใชต้าราง  (ต่อ) 
 

รายการคา้ 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ การบนัทึกบญัชี 

เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง เดบิต เครดิต 
254 
ต.ค.  28 
 
 

 
 นายสุเทพน าเงินสด 
ไปใชส่้วนตวั  
  20,000 บาท   

  
เงินสด 
20,000 

    
ถอนใชส่้วนตวั 

20,000 

 
ถอนใชส่้วนตวั 

20,000 

 
เงินสด 
20,000 

       30 
 

 จ่ายค่าแรงงาน 
 10,000  บาท 

 เงินสด 
10,000 

   ค่าแรงงาน 
10,000 

ค่าแรงงาน 
10,000 

เงินสด 
10,000 
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   สรุป 

 รายการคา้  หมายถึง  รายการท่ีเกิดข้ึนในทางการคา้ท่ีท าใหเ้กิดการโอนแลกเปล่ียนเงินหรือ
ส่ิงท่ีมีค่าเป็นตวัเงินระหวา่งกิจการกบับุคคลภายนอก  โดยรายการคา้น้ีจะมีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของเสมอ   
 เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  หมายถึง  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการฟาร์มในรูปของ
ตวัเงินเม่ือมีรายการคา้ใด  ๆ  เกิดข้ึนทั้งภายในกิจการและภายนอกกิจการ  จะตอ้งมีการจดัท าเอกสาร
ข้ึนเพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี   
 การวิเคราะห์รายการค้า  หมายถึง  การพิจารณารายการค้าท่ีเกิดข้ึนในกิจการฟาร์มว่า         
มีผลท าให้สินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ  เปล่ียนแปลงไปในทางเพิ่มข้ึนหรือลดลง  ใน
การวิเคราะห์รายการคา้  ยึดสมการบญัชีที่วา่  สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน  +  ส่วนของเจา้ของ  (ทุน)  
เป็นหลกัในการวเิคราะห์รายการคา้  ดงัน้ี 
 1.  สินทรัพยเ์พิ่ม       ส่วนของเจา้ของเพิ่ม  
 2.  สินทรัพยล์ด      ส่วนของเจา้ของลด   
 3.  สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงเพิ่ม    สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงลด   
 4.  สินทรัพยเ์พิ่ม               หน้ีสินเพิ่ม      
 5.  สินทรัพยล์ด           หน้ีสินลด   
 การตั้งช่ือบญัชี  โดยหลกัเกณฑ์ในการตั้งช่ือบญัชี  ได้แก่  น าช่ือของสินทรัพย ์ หน้ีสิน  
และส่วนของเจา้ของนั้นมาตั้งช่ือบญัชีตามลกัษณะและประเภทของบญัชีแต่ละประเภท  ให้สั้นและ
มีความหมายชดัเจนเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  ตั้งช่ือบญัชีสั้ นกะทดัรัด  ไม่ยาวจนเกินไป  และควร
เป็นช่ือท่ีสามารถบนัทึกครอบคลุมไดห้ลายรายการ 
   ในการบนัทึกบญัชีฟาร์มใช้หลกัการบญัชีคู่    ซ่ึงเป็นหลกัการบญัชีท่ียอมรับและใช้กนั
โดยทัว่ไปในปัจจุบนั  ซ่ึงจุดส าคญัของหลกัการบญัชีคู่  คือ  รายการคา้ทุกรายการท่ีเกิดข้ึน เม่ือได้
ท าการวเิคราะห์แลว้ ก็จะน าไปบนัทึกบญัชี  2  ดา้นเสมอ  คือ  ดา้นเดบิตและดา้นเครดิต ในจ านวนเงิน
ท่ีเท่ากนัทั้งสองดา้น  
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ตอนที ่ 1  จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1.  รายการคา้  มีความหมายอยา่งไร 
  ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
2.  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีจะตอ้งเก็บรักษาเป็นเวลาก่ีปีและประกอบดว้ยเอกสารอะไรบา้ง 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
3.  การวเิคราะห์รายการคา้  มีความหมายอยา่งไร 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
4.  จงบอกหลกัในการวิเคราะห์รายการคา้  พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5.  จงตั้งช่ือบญัชีจากรายการต่อไปน้ี 
    รายการ                      ช่ือบญัชี 
 5.1  ขายสุกร    ............................... 
 5.2  ซ้ือโคมาเล้ียงเพื่อใชง้าน  ............................... 
 5.3  ขายทุเรียน   ............................... 
 5.4  ขายไข่ไก่   ............................... 
 5.5  ซ้ือลูกสุกร   ............................... 
 5.6  ขายมูลสัตว ์   ............................... 
 5.7  ขายปลา   ............................... 
 5.8  ขายไก่    ............................... 
 5.9  ขายน ้านมโค   ............................... 
 5.10  ซ้ือลูกเป็ด   ............................... 

แบบฝึกปฏบิัติ  หน่วยที ่ 3 
การวเิคราะห์รายการค้า 
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6.  จงก าหนดหมวดหมู่บญัชีและเลขท่ีบญัชีใหถู้กตอ้ง 
 

หมวดบญัชี ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี 
 เงินสด  
 เงินฝากธนาคาร  
 ลูกหน้ี  
 สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ  
 สัตวใ์ชง้าน  
 อุปกรณ์การเกษตร  
 คอกสัตว ์  
 โรงเก็บอาหารสัตว ์  
 ท่ีดิน  
 เจา้หน้ี  
 เงินกู ้  
 ทุน  
 ถอนใชส่้วนตวั  

 ขายสัตวเ์พื่อขาย  
 ขายผลิตผลจากสัตว ์  
 รายไดเ้บด็เตล็ด  

 ค่าสัตวเ์พื่อขาย  
 ค่าอาหารสัตว ์  
 ค่าเวชภณัฑ ์  
 ค่าแรงงาน  
 ค่าปุ๋ย  
 ค่าเช่า  
 ค่าซ่อมแซม  
 ค่าขนส่ง  
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ตอนที ่ 2  จงเติมค าลงในช่องวา่งใหส้มบูรณ์ และจงแสดงวธีิท า 
 

ข้อ  3.1  จงวเิคราะห์รายการคา้ต่อไปน้ี  มีผลต่อการเปล่ียนแปลงสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และ 
              ส่วนของเจา้ของ  โดยท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตอ้งการ 
 

ล าดบัท่ี รายการคา้ 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 

เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด 
ตวัอยา่ง จ่ายค่าเวชภณัฑ์       

1. น าเงินสดมาลงทุน       
2. รับช าระหน้ีจากลูกหน้ี       
3. กูเ้งินจากธนาคาร       
4. ถอนเงินในฟาร์มไปใชส่้วนตวั       
5. รับเงินสดจากการขายสุกร       
6. จ่ายช าระหน้ี       
7. จ่ายค่าอาหารสัตว ์       
8. น าเงินสดไปฝากธนาคาร       
9. ซ้ือรถแทรกเตอร์เป็นเงินเช่ือ       
10. ขายสุกรยงัไม่ไดรั้บเงิน       

 
ข้อ  3.2  จงวเิคราะห์รายการคา้ต่อไปน้ี มีผลต่อการเปล่ียนแปลงสินทรัพย ์ หน้ีสินและ 
              ส่วนของเจา้ของอยา่งไร โดยใชเ้คร่ืองหมายบวก (+)  แทนเพิ่ม  เคร่ืองหมายลบ (-) แทนลด 
 

ล าดบัท่ี รายการคา้ สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 
ตวัอยา่ง น าเงินสดมาลงทุน +  + 

1. น าเงินสดฝากธนาคาร    
2. จ่ายค่าเช่าท่ีดิน    
3. รับเงินค่าขายพ่อพนัธ์ุสุกร    
4. จ่ายช าระหน้ีให้เจา้หน้ี    
5. จ่ายคืนเงินกูใ้นธนาคาร    
6. รับช าระหน้ี    
7. จ่ายค่าแรงงาน    
8. ส่งบิลเก็บเงินจากลูกหน้ี    
9. ถอนเงินไปใชส่้วนตวั    
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ข้อ  3.3  จงวเิคราะห์การเพิ่มหรือลดของรายการคา้ต่อไปน้ี  
 

ล าดบัท่ี รายการคา้ สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 
ตวัอยา่ง น าเงินสด  มาลงทุน  100,000  บาท +100,000  +100,000 

1. ซ้ืออุปกรณ์การเกษตรเป็นเงินเช่ือ 
50,000  บาท 

   

2. รับรายไดเ้บด็เตล็ด  800  บาท    
3. ถอนเงินจากธนาคารไปใชส่้วนตวั 

20,000  บาท 
   

4. ส่งบิลเก็บเงินจากลูกหน้ี  6,000  บาท    
5. รับเงินค่าขายผลิตผลจากสัตว ์

30,000  บาท 
   

6. กูเ้งินจากธนาคาร  200,000  บาท    
7. จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน  9,000  บาท    
8. จ่ายช าระหน้ีให้เจา้หน้ี  30,000  บาท    
9. จ่ายค่าน ้า - ค่าไฟฟ้า  900  บาท    
10. จ่ายดอกเบ้ียเป็นเงินสด  1,500  บาท    

 
ข้อ  3.4  จงก าหนดหมวดบญัชีของช่ือบญัชีท่ีก าหนดให้ 

ล าดบัท่ี ช่ือบญัชี หมวดบญัชี 
1. เงินสด  
2. ถอนใชส่้วนตวั  
3. ทุน - นายอ านาจ  
4. ลูกหน้ี  
5. เจา้หน้ี  
6. ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง  
7. อุปกรณ์การเกษตร  
8. เงินกู ้  
9. ขายผลิตผลจากพืช  
10. เงินฝากธนาคาร  
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ข้อ  3.5   จงใชค้  าตอบต่อไปน้ีวเิคราะห์รายการคา้ท่ีก าหนดให ้
 ก.  สินทรัพยเ์พิ่ม ส่วนของเจา้ของเพิ่ม 
 ข.  สินทรัพยล์ด ส่วนของเจา้ของลด 
 ค.  สินทรัพยเ์พิ่ม สินทรัพยล์ด  
 ง.  สินทรัพยเ์พิ่ม หน้ีสินเพิ่ม 
 จ.  สินทรัพยล์ด หน้ีสินลด  
  
1.  ........................................... น าเงินสดมาลงทุน 
2.  ........................................... กูเ้งินจากธนาคาร 
3.  ........................................... รับช าระหน้ีจากลูกหน้ี 
4.  ........................................... จ่ายช าระหน้ีให้เจา้หน้ี 
5.  ........................................... ส่งบิลเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ี 
6.  ........................................... รับเงินจาการขายสัตวเ์พื่อขาย 
7.  ...........................................  ซ้ือเคร่ืองผสมอาหารสัตวเ์ป็นเงินเช่ือ  
8.  ........................................... น าเงินสดฝากธนาคาร 
9.  ........................................... ซ้ืออุปกรณ์การเกษตรเป็นเงินสด 
10.  ........................................... จ่ายค่าแรงงานใหลู้กจา้ง 
11.  ........................................... จ่ายค่าน ้า - ค่าไฟฟ้า 
12.  ........................................... รับรายไดเ้บด็เตล็ด 
13.  ........................................... รับบิลค่าไฟฟ้า 
14.  ........................................... ถอนเงินจากธนาคารไปใชส่้วนตวั 
15.  ........................................... จ่ายค่าเช่า 
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ข้อ  3.6  จงวเิคราะห์รายการคา้ต่อไปน้ีตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
 

รายการคา้ 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 

เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด 
25 4 
มี.ค. 1 
 

 
นายสมชายน าเงินสด 
มาลงทุน  300,000  บาท 

      

       3 
 

ซ้ือเคร่ืองรีดนมโค 
12,000  บาท  ยงัไม่ช าระเงิน 

      

        5 
 

จ่ายค่าลูกโค  20,000  บาท 
 

      

        6 
 

ซ้ืออาหารโค  8,000  บาท 
 

      

        8 
 

น าเงินสดฝากธนาคาร       
100,000  บาท 

      

      11 
 
จ่ายค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง      
1,500  บาท 

      

      12 
 
จ่ายช าระหน้ีค่า 
เคร่ืองรีดนมโค  4,000  บาท 

      

      16 
 
รับเงินจากการขายโค 
18,000  บาท 

      

      21 
 
 

ขายโคใหน้ายวชิาญ                     
30,000  บาท  ยงัไม่ได ้
รับเงิน 

      

      25 
               
รับช าระหน้ีจาก 
นายวชิาญทั้งหมด 

      

      28 
               
นายสมชายน าเงินสดไปใช ้
ส่วนตวั  1,000  บาท 
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ข้อ  3.7  จงวเิคราะห์รายการคา้ต่อไปน้ีตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
 

รายการคา้ 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 

เพิ่ม ลด เพิ่ม ลด เพิม่ ลด 
254 
ม.ค. 1 
 
 
 

 
นายไก่น าเงินสด 85,000 บาท    
เงินฝากธนาคาร  250,000 บาท 
และโรงเรือน 50,000  บาท 
มาลงทุน 

      

      2 
 

ซ้ือลูกไก่  7,000  บาท       

3       ซ้ืออุปกรณ์การเกษตร   
20,000  บาท 

      

     4 
 

น าเงินฝากธนาคาร   
5,000 บาท 

      

     5 
 

ซ้ืออาหารสัตว ์ 5,000  บาท  
เป็นเงินเช่ือ 

      

     6 
 

ซ้ือวคัซีน  500  บาท 
 

      

    10 กูเ้งินจาก  ธกส.     
150,000  บาท 

      

12 
 
 

ซ้ือรถแทรกเตอร์จากบริษทั 
สยามกลการ  100,000  บาท   
จ่ายเงินดาวน์  20% 

      

   14 
 
ขายไก่เป็นเงินสด 100,000  
น าฝากธนาคารทนัที 

      

   18 
 
จ่ายช าระหน้ีบริษทัสยาม 
ดว้ยเช็ค  10,000  บาท 

      

  25   จ่ายค่าไฟฟ้า 1,000  บาท       

   31  
 

ขายมูลสัตวเ์ป็นเงิน 1,000 บาท       
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ข้อ  3.8  จงวเิคราะห์รายการคา้และบนัทึกบญัชีต่อไปน้ีตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให ้    
          

รายการคา้ 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ การบนัทึกบญัชี 

เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เดบิต เครดิต 

25 4 
มี.ค.1 

 
 
 

 
นายมนสัน าเงินสด   
20,000  บาท 
ท่ีดิน 100,000  บาท       
มาลงทุน 

        

   5   รับเงินค่าขายผกั 
60,000  บาท        

        

       8   ซ้ือรถยนต ์ ราคา  
500,000  บาทจ่ายเงิน
150,000  บาท      
ท่ีเหลือผอ่นช าระ 

        

    10 
 
จ่ายค่าแรงงาน    
18,000  บาท 

        

    12 
 
 

ขายผกัใหน้ายอนนัต ์        
50,000  บาท ไดรั้บ 
เงินสด  20,000  บาท 

        

    15 
 
จ่ายช าระหน้ีรถยนต ์   
8,700  บาท 

        

    20 
 
รับช าระหน้ีจาก 
นายอนนัต ์30,000 
บาท 

        

    23 
 
ซ้ือเมลด็พนัธ์ุผกั 
1,500  บาท  

        

    25 
 
นายมนสัน าเงินไปใช ้       
ส่วนตวั  10,000  บาท 

        

    27 
 
จ่ายค่าปุ๋ย  800  บาท 
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ข้อ  3.9  จงวเิคราะห์รายการคา้และบนัทึกบญัชีต่อไปน้ีตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให ้   

  รายการคา้ 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ การบนัทึกบญัชี 

เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เดบิต เครดิต 
254 
ธ.ค.  1 
 

 

 
 นายฉตัรชยัน าเงินสด   
 300,000  บาท  รถบรรทุก 
400,000  บาท  มาลงทุน 

        

  3 

 

 กูเ้งินจากธนาคาร   

 20,000  บาท 

        

      4 

 

ซ้ือเคร่ืองผสมอาหารสตัว ์  

 ราคา 60,000 บาท  

 เป็นเงินเช่ือ      

        

      7 

 

 

 ขายสุกรใหน้ายนพพร 

 จ านวน  25,000  บาท 

 รับเงินสดเพียง 

 20,000  บาท   

        

      9 

 

 น าเงินฝากธนาคาร 

 10,000  บาท 

        

    15 

 

 จ่ายค่าแรงงาน  

 23,000  บาท 

        

   16 

 

รับช าระหน้ีจากนายนพพร   

 จ านวน  20,000  บาท 

        

   18 

 

 

 ถอนเงินจากธนาคาร   

 15,000  บาท  น าจ่าย 

 ค่าอาหารสุกรทั้งหมด 

        

   23  ไดรั้บบิลค่าน ้าค่าไฟฟ้า 

 เป็นเงิน  850  บาท   

 ยงัไม่ไดจ่้ายเงิน 

        

   25 

 

 ขายมลูสตัวไ์ดรั้บเงิน  

 400  บาท 
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ข้อ  3.10  ต่อไปน้ีเป็นรายการคา้ของยิง่เจริญฟาร์ม  ประจ าเดือนตุลาคม  25 4 
   1 นายเจริญน าเงินสดมาลงทุน  90,000  บาท 
   2 ซ้ืออุปกรณ์การเกษตรเป็นเงินสด  12,000  บาท 
   5 ซ้ือเคร่ืองผสมอาหารเป็นเงินเช่ือ  20,000  บาท 
   6 รับบิลค่าไฟฟ้า  จ  านวน  2,500  บาท 
 10 รับเงินค่าขายสุกร  30,000  บาท 
 12 จ่ายค่าเวชภณัฑ ์ 1,600  บาท 
 14 จ่ายช าระหน้ี  จ  านวน  10,000  บาท 
 18   นายเจริญถอนเงินสดของกิจการไปใชส่้วนตวั  5,000  บาท 
 25 ขายสุกรใหน้ายวรีภาพยงัไม่ไดรั้บเงิน  40,000  บาท 
 30 จ่ายค่าแรงงานให้คนงานจ านวน  2  คน  คนละ  6,000  บาท 
    

ใหท้ า   1.  วเิคราะห์รายการคา้และแสดงรายการเปล่ียนแปลงในรูปของสมการบญัชี 
              2.  แสดงการเปล่ียนแปลงในรูปแบบของงบแสดงฐานะการเงิน  (แบบบญัชี) 

 
ข้อ  3.11  จงก าหนดหมวดบญัชีและเลขท่ีบญัชี  ดงัน้ี 
 

ล าดบัท่ี ช่ือบญัชี หมวดบญัชี เลขท่ีบญัชี 
1. เงินสด   
2. ค่าพาหนะ   
3. ทุน - นายอรรถพร   
4. ดอกเบ้ียจ่าย   
5. โรงเรือน   
6. เจา้หน้ี   
7. เงินกู ้   
8. ขายสัตวเ์พื่อขาย   
9. ค่าสัตวเ์พื่อขาย   
10. ลูกหน้ี   
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ช่ือ-สกุล…………………………………………………….เลขท่ี.......................ระดบัชั้น................ 
วชิา.................................................................เร่ือง.............................................................................. 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  จดัหมวดหมู่และก าหนดเลขท่ีบญัชีได ้
กิจกรรมปฏิบติั             จงก าหนดหมวดหมู่และเลขท่ีบญัชีต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   คะแนนท่ีได.้.......................................    ลงช่ือ..........................ผูป้ระเมิน 

เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
ท่ีดิน 

ขายสัตวเ์พื่อขาย 
ขายผลผลิตจากพืช 
รายไดเ้บด็เตล็ด 
 
ท่ีดิน ทุน - นายบญัชา 
ถอนใชส่้วนตวั 
ก าไรขาดทุน 

ค่าแรงงาน 
ค่าอาหารสัตว ์
ค่าเช่า 

เจา้หน้ี 
เงินกู ้
เงินเบิกเกินบญัชี 

101 
............................... 
...............................
. 
............................... 
............................... 
...............................
. 
............................... 
............................... 
...............................
. 
............................... 
............................... 
...............................
. 
............................... 
............................... 
...............................
. 

หมวดท่ี…… 

หมวดท่ี…… 

หมวดท่ี…… 

หมวดท่ี…… 

หมวดท่ี…… 

ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี หมวดบญัชี 

ใบงานที ่ 3.1 
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ช่ือ-สกุล…………………………………………………….เลขท่ี.......................ระดบัชั้น................ 
วชิา.................................................................เร่ือง.............................................................................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน............................................................. 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้   1.  อธิบายรายการคา้ได ้  
                                      2.  วเิคราะห์รายการคา้ได ้
            3.  วเิคราะห์รายการคา้ในรูปแบบงบแสดงฐานะการเงินได ้    
กิจกรรมปฏิบติั  ให้วเิคราะห์รายการคา้ในรูปแบบงบแสดงฐานะการเงินต่อไปน้ี 
รายการคา้  วนัท่ี  15  สิงหาคม  25 4  กิจการซ้ือสัตวใ์ชง้านเป็นเงินเช่ือจากนายสุนนัท ์ 40,000 บาท 

ผลการวเิคราะห์รายการคา้  เป็นดงัน้ี 
                  สินทรัพย ์            =    หน้ีสิน   +  ส่วนของเจา้ของ   

....................................         =     .........   +  ........................ 
 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดงัน้ี    
 

พลพลฟาร์ม 

  งบแสดงฐานะการเงิน 
  ณ  วนัท่ี  15  สิงหาคม  25 4 

 

สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
เงินสด  85,000 - เจา้หน้ี - ร้านเพื่อนเกษตร 5,000  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   ส่วนของเจา้ของ   
ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 100,000 - ทุน - นายพลพล 180,000 - 
      
 

       คะแนนท่ีได.้....................................... 
       ลงช่ือ..................................(ผูป้ระเมิน) 

ใบงานที ่ 3.2 
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  รายการคา้หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  รายการท่ีเกิดข้ึนก่อใหเ้กิดการโอนส่ิงของระหวา่งกิจการฟาร์มกบับุคคลภายนอก 
 ข.  รายการท่ีเกิดข้ึนก่อให้เกิดการโอนกิจการระหวา่งกิจการฟาร์ม กบับุคคลภายนอก 
 ค.  รายการท่ีเกิดข้ึนในทางการคา้ท่ีท าให้เกิดการโอนแลกเปล่ียนเงินหรือส่ิงท่ีมีค่าเป็น    
ตวัเงินระหวา่งกิจการฟาร์มกบับุคคลภายนอก   
 ง.  รายการท่ีเกิดข้ึนก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนส่ิงท่ีมีมูลค่าเป็นตวัเงินระหว่างเจา้ของกิจการ
ฟาร์มกบับุคคลภายนอก 
      จ.   การด าเนินงานในทางการคา้อนัก่อใหเ้กิดการจา้งงานระหวา่งฟาร์มกบับุคคลภายนอก 
2.  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  คือขอ้ใด 
 ก.  ใบสอบถามราคาสินคา้     
 ข.  จดหมายขอบคุณของลูกคา้ 
 ค.  รายงานการประชุม 
 ง.  ใบเสร็จรับเงิน 
 จ.  ทะเบียนผลิตผลของฟาร์ม 
3.  การวเิคราะห์รายการคา้  หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  การพิจารณารายการคา้ท่ีเกิดข้ึนแต่ละรายการ      
 ข.  การพิจารณารายไดข้องเจา้ของกิจการ 
 ค.  การพิจารณาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบักิจการ  
 ง.  การพิจารณาเงินฝากธนาคารของเจา้ของกิจการ 
 จ.  การพิจารณาสินทรัพยข์องเจา้ของกิจการ 
4.  ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือเกษตรเป็นเงินเช่ือ  ผลการวิเคราะห์รายการคา้คือขอ้ใด 
 ก.  สินทรัพยเ์พิ่ม   ส่วนของเจา้ของเพิ่ม    
 ข.  สินทรัพยล์ด     ส่วนของเจา้ของลด 
 ค.  สินทรัพยเ์พิ่ม   สินทรัพยล์ด    
 ง.  สินทรัพยเ์พิ่ม    หน้ีสินเพิ่ม 
 จ.  สินทรัพยล์ด     หน้ีสินลด 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้หลงัเรียน  หน่วยที ่ 3 
การวเิคราะห์รายการค้า 

 



 

99 

5.  ขายไก่ไดเ้งินสด  ผลการวิเคราะห์รายการคา้คือขอ้ใด 
 ก.  สินทรัพยเ์พิ่ม    ส่วนของเจา้ของเพิ่ม    
 ข.  สินทรัพยล์ด     ส่วนของเจา้ของลด 
 ค.  สินทรัพยเ์พิ่ม   สินทรัพยล์ด    
 ง.  สินทรัพยเ์พิ่ม   หน้ีสินเพิ่ม 
 จ.  สินทรัพยล์ด    หน้ีสินลด 
6.  ขอ้ใดคือหลกัเกณฑใ์นการตั้งช่ือบญัชี 
 ก.  ช่ือบญัชีควรตั้งช่ือใหย้าว  ๆ 
 ข.  ช่ือบญัชีควรตั้งช่ือใหแ้ปลก  ๆ 
 ค.  ช่ือบญัชีควรตั้งใหม้าก  ๆ 
 ง.  ช่ือบญัชีไม่ควรมีความหมายตามประเภทของบญัชี 
 จ.  ช่ือบญัชีควรเป็นช่ือท่ีสามารถบนัทึกครอบคลุมไดห้ลายรายการ   
7.  การจดับญัชีแยกประเภทเป็นหมวด  และก าหนดเลขท่ีบญัชีไวเ้ป็นหมวดหมู่  เรียกวา่อะไร 
 ก.  การลงรายการบญัชี   
 ข.  การวเิคราะห์รายการ 
 ค.  ผงับญัชี 
 ง.  การผา่นรายการ 
 จ.  บนัทึกบญัชี 
8.  ขอ้ใดหมายถึงการบนัทึกรายการคา้ตามหลกับญัชีคู่ 
 ก.  สินทรัพยเ์ท่ากบัหน้ีสินบวกส่วนของเจา้ของ 
 ข.  สินทรัพยเ์ท่ากบัส่วนของเจา้ของ 
 ค.  ดา้นเดบิตเท่ากบัดา้นเครดิต 
 ง.  รายไดเ้ท่ากบัค่าใชจ่้าย 
 จ.  สินทรัพยเ์ท่ากบัหน้ีสินลบส่วนของเจา้ของ 
9.  จ่ายช าระหน้ีให้เจา้หน้ี  จากการซ้ืออุปกรณ์การเกษตรเป็นเงินเช่ือ  บนัทึกบญัชีอยา่งไร 
 ก.  เดบิต  บญัชีเจา้หน้ี เครดิต  บญัชีเงินสด 
 ข.  เดบิต  บญัชีเงินกู ้ เครดิต  บญัชีเงินสด 
 ค.  เดบิต  บญัชีเงินสด เครดิต  บญัชีเจา้หน้ี 
 ง.  เดบิต  บญัชีอุปกรณ์การเกษตร เครดิต  บญัชีเจา้หน้ี 
 จ.  เดบิต  บญัชีอุปกรณ์การเกษตร เครดิต  บญัชีเงินสด 
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10.  ซ้ือลูกสุกรมาเล้ียงไวเ้พื่อขายเป็นเงินสด  บนัทึกบญัชีอยา่งไร 
 ก.  เดบิต  บญัชีเงินสด  เครดิต  บญัชีลูกสุกร 
 ข.  เดบิต  บญัชีสัตวเ์ล้ียงไวเ้พื่อขาย เครดิต  บญัชีเงินสด 
 ค.  เดบิต  บญัชีค่าสัตวเ์พื่อขาย เครดิต  บญัชีเงินสด 
 ง.  เดบิต  บญัชีค่าสัตวเ์พื่อขาย เครดิต  บญัชีเจา้หน้ี 
 จ.  เดบิต  บญัชีลูกหน้ี เครดิต  บญัชีค่าสัตวเ์พื่อขาย 
 

 



 

 

82 

ตัวอย่างที ่ 3.5  การวเิคราะห์รายการคา้และบนัทึกบญัชีโดยใชต้าราง 

รายการคา้ 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ การบนัทึกบญัชี 

เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง เดบิต เครดิต 
25 4 
ต.ค.  1 
 

 
นายสุเทพน าเงินสด 
มาลงทุน  400,000  บาท 

 
เงินสด 

400,000 

    
ทุน - นายสุเทพ 

400,000 

  
เงินสด 

400,000 

 
ทุน-นายสุเทพ 

400,000 
        3 

 
กูเ้งินจาก ธกส. 
100,000  บาท 

เงินสด 
100,000 

 เงินกู ้- ธกส. 
100,000 

   เงินสด 
100,000 

เงินกู ้- ธกส. 
100,000 

        6 
 
ซ้ือเคร่ืองผสมอาหารสัตว์
ดว้ยเงินสด  20,000  บาท 

เคร่ืองผสม
อาหารสัตว ์

20,000 

เงินสด 
20,000 

    เคร่ืองผสม
อาหารสัตว ์

20,000 

เงินสด 
20,000 

        8 
 
รับเงินจากการขายไก่   
35,000  บาท 

เงินสด 
35,000 

   ขายสัตว ์
เพื่อขาย 
35,000 

 เงินสด 
35,000 

ขายสัตว ์
เพื่อขาย
35,000 

10 ซ้ืออาหารสัตวด์ว้ยเงินสด
17,000  บาท 

 เงินสด 
17,000 

   ค่าอาหารสัตว ์

17,000 

ค่าอาหาร
สัตว ์
17,000 

เงินสด 
17,000 
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ตัวอย่างที ่ 3.5  การวเิคราะห์รายการคา้และบนัทึกบญัชีโดยใชต้าราง  (ต่อ) 
    

รายการคา้ 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ การบนัทึกบญัชี 

เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง เพิม่ข้ึน ลดลง เดบิต เครดิต 
254 
 ต.ค.15 
 
 

 
ขายไก่นายสมโชค    
50,000  บาท    
ยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน 

 
ลูกหน้ี- 

นายสมโชค 
50,000 

    
ขายสัตว ์
เพื่อขาย 
50,000 

  
ลูกหน้ี- 

นายสมโชค 
50,000 

 
ขายสัตว ์
เพื่อขาย 
50,000 

        17 
 
 
 

ซ้ือเคร่ืองมือการเกษตร 
จากร้านเพื่อนเกษตร  
จ านวน  15,000  บาท    
เป็นเงินเช่ือ 

เคร่ืองมือ
การเกษตร 

15,000 

 เจา้หน้ี- 
ร้านเพื่อน
เกษตร 
15,000 

   เคร่ืองมือ
การเกษตร 

15,000 

เจา้หน้ี- 
ร้านเพื่อน 
เกษตร 
15,000 

       20 
 

รับช าระหน้ี 
 จากนายสมโชค     
 30,000  บาท           

เงินสด 
30,000 

ลูกหน้ี- 
นายสมโชค 

30,000 

    เงินสด 
30,000 

ลูกหน้ี- 
นายสมโชค 

30,000 
       25 
 

 จ่ายช าระหน้ีให้ร้าน 
เพื่อนเกษตรทั้งหมด 

 เงินสด 
15,000 

 เจา้หน้ี- 
ร้านเพื่อน
เกษตร 
15,000 

  เจา้หน้ี-ร้าน
เพื่อนเกษตร 

15,000 

เงินสด 
15,000 
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ตัวอย่างที ่ 3.5  การวเิคราะห์รายการคา้และบนัทึกบญัชีโดยใชต้าราง  (ต่อ) 
 

รายการคา้ 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ การบนัทึกบญัชี 

เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง เดบิต เครดิต 
254 
ต.ค.  28 
 
 

 
 นายสุเทพน าเงินสด 
ไปใชส่้วนตวั  
  20,000 บาท   

  
เงินสด 
20,000 

    
ถอนใชส่้วนตวั 

20,000 

 
ถอนใชส่้วนตวั 

20,000 

 
เงินสด 
20,000 

       30 
 

 จ่ายค่าแรงงาน 
 10,000  บาท 

 เงินสด 
10,000 

   ค่าแรงงาน 
10,000 

ค่าแรงงาน 
10,000 

เงินสด 
10,000 

 
        
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
   สาระส าคญั 
 

 การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปเป็นการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัขั้นต้น     
ใชจ้ดบนัทึกรายการคา้ต่าง  ๆ  ท่ีเกิดข้ึนเป็นขั้นแรกโดยเรียงตามล าดบัก่อนหลงั  ก่อนท่ีจะผา่นไป
บนัทึกในสมุดแยกประเภท  สมุดรายวนัขั้นตน้  แบ่งออกเป็น  2  ประเภทคือ  สมุดรายวนัเฉพาะ
และสมุดรายวนัทัว่ไป  การบนัทึกบญัชีจะใชห้ลกัการบญัชีคู่ คือ  ยอดทางดา้นเดบิตและดา้นเครดิต
ตอ้งเท่ากนัเสมอ 
 

   หัวข้อเร่ือง   
 

  1.  ความหมายของสมุดรายวนัขั้นตน้ 
  2.  ประเภทของสมุดรายวนัขั้นตน้ 
  3.  รูปแบบของสมุดรายวนัทัว่ไป 
 4.  หลกัการบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
   5.  การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 6.  ประโยชน์ของสมุดรายวนัทัว่ไป 
 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 1.  บอกความหมายของสมุดรายวนัขั้นตน้ได ้
  2.  บอกประเภทของสมุดรายวนัขั้นตน้ได ้
 3.  อธิบายรูปแบบของสมุดรายวนัทัว่ไปได ้
 4.  บอกหลกัการบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้
 5.  บนัทึกรายการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้
 6.  บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้
 7.  อธิบายประโยชน์ของสมุดรายวนัทัว่ไปได ้

หน่วยที ่ 4 
 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวนัทั่วไป 
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  สมุดรายวนัขั้นตน้หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  General  Journal 
 ข.  Book  of  Original  Entry 
 ค.  Sales  Journal 
 ง.  Cash  Receipts  Journal 
 จ.  Cash  Payment  Journal 
2.  ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นรายการเปิดบญัชี  
 ก.  นายชาติจ่ายค่าแรงงานคนงาน 
 ข.  นางสาวส้ม  น าเงินสดไปใชส่้วนตวั 
 ค.  นายร ่ ารวยน าเงินสดมาลงทุนเพิ่ม  40,000  บาท 
 ง.  นายสมชายน าเงินสด  30,000  บาท  ไปลงทุนซ้ือหุน้ 
 จ.  นายด าน าเงินสด  5,000  บาท  โรงเรือน  20,000  บาท  ท่ีดิน  300,000  บาท  มาลงทุน 
3.  สมุดรายวนัขั้นตน้แบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
 ก.  1  
 ข.  2  
 ค.  3  
 ง.  4  
 จ.  5  
4.  ขอ้ใด  ไม่ใช่  ประโยชน์สมุดรายวนัทัว่ไป  
 ก.  ช่วยในการผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป   
 ข.  เป็นเอกสารท่ีใชป้ระกอบในการขอกูเ้งินจากสถาบนัการเงินได ้
 ค.  ช่วยในการวเิคราะห์รายการคา้และแสดงผลการวเิคราะห์ไดช้ดัเจน 
 ง.  สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของรายการในภายหลงัไดง่้าย 
 จ.  ท าใหเ้ห็นไดช้ดัเจนวา่รายการใดเกิดข้ึนก่อนและรายการใดเกิดข้ึนหลงั 
 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้ก่อนเรียน หน่วยที ่4 
การบันทกึรายการค้าในสมุดรายวนัทัว่ไป 
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5.  การเขียนค าอธิบายรายการตามรูปแบบสมุดรายวนัทัว่ไปจะเขียนในส่วนใด 
 ก.  ช่องวนัท่ี      
 ข.  ช่องรายการ 
 ค.  ช่องเลขท่ีบญัชี     
 ง.  ช่องจ านวนเงินเดบิตและเครดิต 
 จ.  ช่องรายการเขียนต่อจากช่ือบญัชีบรรทดัสุดทา้ย 
6.  ขั้นตอนแรกของการบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป  คือขอ้ใด 
 ก.  เขียนค าวา่  “สมุดรายวนัทัว่ไป”  ลงบนแบบฟอร์มตรงก่ึงกลางหนา้กระดาษ 
 ข.  เขียนเลขท่ีบญัชี 
 ค.  เขียนหนา้ของสมุดรายวนัทัว่ไป 
 ง.  เขียนบญัชีเดบิต  และบญัชีเครดิตลงในช่องรายการ 
 จ.  เขียน  พ.ศ.  เดือน  วนัท่ี  ลงในช่อง  พ.ศ.  เดือน  วนัท่ี  ตามล าดบั 
7.  เลขท่ีบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปจะบนัทึกเม่ือใด 
 ก.  เม่ือผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท 
 ข.  เม่ือบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 ค.  เม่ือผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท  และจดัท างบการเงินเรียบร้อยแลว้ 
 ง.  เม่ือบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป  ผา่นไปบญัชีแยกประเภทช่วยลูกหน้ี 
 จ.  เม่ือบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป  ผา่นไปบญัชีแยกประเภทช่วยเจา้หน้ี 
8.  รายการ ถอนเงินจากธนาคาร จะบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปอยา่งไร 
 ก.  เดบิต  เงินฝากธนาคาร เครดิต  เงินถอน 
 ข.  เดบิต เงินฝากธนาคาร เครดิต  เงินสด 
 ค.  เดบิต  เงินสด เครดิต  เงินกู ้
 ง.  เดบิต  เงินสด เครดิต  เงินฝากธนาคาร 
 จ.  เดบิต เงินสด เครดิต  เงินถอน 
9.  รับเงินสดจากการขายโคขุน  จะบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปอยา่งไร 
 ก.  เดบิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย เครดิต  เงินสด 
 ข.  เดบิต  เงินสด  เครดิต  ลูกหน้ี 
 ค.  เดบิต  เงินสด เครดิต  ขายผลิตผลจากสัตว ์
 ง.  เดบิต  ลูกหน้ี เครดิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย 
 จ.  เดบิต  เงินสด เครดิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย 
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10.  ซ้ือท่ีดินเป็นเงินสด จะบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปอยา่งไร 
   ก.  เดบิต  เงินสด เครดิต  ท่ีดิน 
 ข.  เดบิต  เจา้หน้ี เครดิต  ท่ีดิน 
 ค.  เดบิต  ท่ีดิน เครดิต  เงินกู ้
 ง.  เดบิต  ท่ีดิน เครดิต  เงินสด 
 จ.  เดบิต  ท่ีดิน เครดิต  เจา้หน้ี 
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   เนือ้หา 
 

1.  ความหมายของสมุดรายวนัขั้นต้น  (Book  of  Original  Entry)   
 สมุดรายวนัขั้นตน้  หรือสมุดรายวนั  (Journal)  หมายถึงสมุดบญัชีที่จะใช้จดบนัทึก
รายการคา้ต่าง  ๆ  ที่เกิดข้ึนเป็นขั้นแรก  โดยการจดบนัทึกรายการคา้ ท่ีเกิดข้ึนนั้น  จะจดบนัทึก
โดยเรียงตามล าดบัก่อนหลงัของการเกิดรายการคา้ก่อนท่ีจะผา่นไปบนัทึกในสมุดแยกประเภท     
 

2.  ประเภทของสมุดรายวนัขั้นต้น  (Types  of  Books  of  Original  Entry)   
 สมุดรายวนัขั้นตน้  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
 2.1  สมุดรายวนัเฉพาะ  (Special  Journal)   
   สมุดรายวนัเฉพาะ  คือ  สมุดรายวนัขั้นตน้ท่ีใชบ้นัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดยเฉพาะ  แบ่งเป็น 
  2.1.1  สมุดรายวนัรับเงิน  (Cash  Receipts  Journal)  ใชบ้นัทึกรายการคา้ท่ีเก่ียวกบั 
การรับเงินทุกรายการทั้งเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  2.1.2  สมุดรายวนัจ่ายเงิน  (Cash  Payment  Journal)  ใชบ้นัทึกรายการคา้ท่ีเก่ียวกบั
การจ่ายเงินทุกรายการทั้งเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  2.1.3  สมุดรายวนัซ้ือ  (Purchases  Journal)  ใชบ้นัทึกรายการคา้ท่ีเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้
เป็นเงินเช่ือเท่านั้น 
  2.1.4   สมุดรายวนัขาย  (Sales  Journal)  ใชบ้นัทึกรายการคา้ท่ีเก่ียวกบัการขายสินคา้
เป็นเงินเช่ือเท่านั้น 
  2.1.5  สมุดรายวนัส่งคืนสินคา้  (Purchases  Returns  and  Allowance  Journal)  ใชบ้นัทึก 
รายการคา้ท่ีเก่ียวกบัการส่งคืนสินคา้ท่ีซ้ือมาเป็นเงินเช่ือเท่านั้น 
  2.1.6  สมุดรายวนัรับคืนสินคา้  (Sales  Returns  and  Allowance  Journal)  ใชบ้นัทึก
รายการคา้ท่ีเก่ียวกบัการรับคืนสินคา้ท่ีขายไปเป็นเงินเช่ือเท่านั้น 
  สมุดรายวนัเฉพาะเหมาะส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้ซ่ึงเป็นกิจการท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมี
รายการในแต่ละวนัเกิดข้ึนมาก  จึงไม่เหมาะสมกบักิจการฟาร์ม  จึงไม่ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของ
สมุดรายวนัเฉพาะ 
  2.2  สมุดรายวนัทัว่ไป  (General  Journal)   
    สมุดรายวนัทัว่ไป  คือ  สมุดรายวนัขั้นตน้หรือสมุดรายวนัท่ีใช้จดบนัทึกรายการคา้    
ท่ีเกิดข้ึนทุกรายการถา้กิจการนั้นไม่มีสมุดรายวนัเฉพาะ  แต่ถา้กิจการนั้นมีการใชส้มุดรายวนัเฉพาะ
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สมุดรายวนัทัว่ไปก็จะมีไวเ้พื่อบนัทึกรายการคา้อ่ืน  ๆ  ท่ีไม่สามารถบนัทึกในสมุดรายวนัเฉพาะ  
เล่มใดเล่มหน่ึงได ้ เช่น  รายการเปิดบญัชี  รายการปรับปรุง  รายการปิดบญัชี  เป็นตน้  ส าหรับ
กิจการฟาร์มเป็นกิจการขนาดเล็ก  โดยทั่วไปมักจะมีรายการค้าไม่มากนัก  ดังน้ันอาจจะเลือกใช้
สมุดรายวนัทัว่ไปเป็นสมุดรายวนัข้ันต้นเพยีงเล่มเดียว 
 

3.  รูปแบบของสมุดรายวนัทัว่ไป 
 สมุดรายวนัทัว่ไปมีหลายรูปแบบ  ซ่ึงกิจการฟาร์มจะเลือกใชต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขนาดและลกัษณะการด าเนินกิจการนั้น   ๆ  รูปแบบท่ีนิยมน ามาใช้กนัในปัจจุบนัคือรูปแบบมาตรฐาน  
(Standard  Form)  ซ่ึงมีรูปแบบและส่วนประกอบ  ดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป  (1)                               หนา้ …..(2) 

พ.ศ.  ....  (3) 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

(4) 
 

(5) ช่ือบญัชีท่ีเดบิต  (6) 
                  ช่ือบญัชีท่ีเครดิต  (7) 
ค าอธิบายรายการ  (8) 

(9) (10)  (11)  

 

  ส่วนประกอบของสมุดรายวนัทัว่ไป  มีดงัน้ี 
 (1)  ช่ือสมุดรายวนัทัว่ไป 
 (2)  เลขหนา้ของสมุดรายวนัทัว่ไป 
 (3)  ช่อง  พ.ศ.    
 (4)  ช่องเดือน    
 (5)  ช่องวนัท่ี   
 (6)  ช่องรายการ  ใชบ้นัทึกช่ือบญัชีท่ีเดบิต 
 (7)  ช่องรายการ  ใชบ้นัทึกช่ือบญัชีท่ีเครดิต 
 (8)  ช่องรายการ  ใชเ้ขียนค าอธิบายรายการ 
 (9)  ช่องเลขท่ีบญัชี   
            (10)  ช่องเดบิต  
            (11)  ช่องเครดิต  

 
 



 

 

107 

4.  หลกัการบันทกึรายการค้าในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 เม่ือวิเคราะห์รายการคา้ท่ีเกิดข้ึนวา่เดบิตและเครดิตบญัชีใดแลว้  ขั้นตอนต่อไปจะน าไปบนัทึก
ลงในสมุดรายวนัทัว่ไปตามหลกัการบนัทึกรายการคา้ตามล าดบั  ดงัน้ี  
  4.1  เขียนค าวา่  “สมุดรายวนัทัว่ไป”  ลงบนแบบฟอร์มตรงก่ึงกลางหนา้กระดาษ  เพื่อท่ีจะ
บอกวา่แบบฟอร์มท่ีจดัท าน้ี  คือ  สมุดรายวนัทัว่ไป 
 4.2  เขียนเลขท่ีหน้าของสมุดรายวนัทัว่ไปอยู่ตรงมุมบนขวามือของกระดาษ  เพื่อบอกว่า
สมุดรายวนัทัว่ไปท่ีบนัทึกอยูน้ี่เป็นหนา้ท่ีเท่าไร  เรียงตามล าดบัเลขหนา้   
 4.3  บนัทึก  พ.ศ.  เดือน  วนัท่ี  ลงในช่อง  พ.ศ.  เดือน  และวนัท่ี  ซ่ึงจะตอ้งเขียนเรียงล าดบั
ก่อนหลงัของรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน  ให้บนัทึกปี  พ.ศ.  ก่อน  ต่อมาบนัทึกเดือน  การเขียนเดือนให้ใช้
ตวัยอ่  เช่น  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เป็นตน้  หากเป็นเดือนเดียวกนัไม่ตอ้งเขียนเดือนซ ้ าอีก  แลว้จึงบนัทึก
วนัท่ี  ถา้วนัท่ีเดียวกนัไม่ตอ้งเขียนวนัท่ีซ ้ าอีก 
 4.4  บนัทึกช่องรายการ  ดงัน้ี   
  4.4.1  บนัทึกช่ือบญัชีดา้นเดบิตชิดเส้นซ้ายมือของช่อง  หากรายการคา้ใดที่มีบญัชี 
ท่ีจะตอ้งบนัทึกดา้นเดบิตมากกวา่  1  บญัชี  ให้บนัทึกบญัชีทางดา้นเดบิตให้หมดเสียก่อน  จากนั้น
ใหบ้นัทึกบญัชีท่ีจะตอ้งบนัทึกทางดา้นเครดิต 
  4.4.2  บนัทึกช่ือบญัชีดา้นเครดิตใหเ้ยื้องไปทางขวาประมาณ  1  น้ิว  หากรายการคา้ใด 
มีบญัชีท่ีจะตอ้งบนัทึกดา้นเครดิตมากกวา่  1  บญัชี  ใหบ้นัทึกบญัชีทางดา้นเครดิตใหห้มดก่อน   
  4.4.3  เขียนค าอธิบายรายการชิดเส้นซ้ายมือของช่องในบรรทดัต่อมาเพื่อให้ทราบว่า  
รายการคา้ที่บนัทึกบญัชีอยู่นั้นเป็นรายการคา้เกี่ยวกบัอะไร  พร้อมทั้งขีดเส้นใตถ้ดัจากบรรทดั    
ท่ีไดเ้ขียนค าอธิบายรายการ  เพื่อแสดงการส้ินสุดการบนัทึกรายการคา้นั้น  ๆ 
 4.5  ช่องเลขท่ีบญัชีเขียนเลขท่ีบญัชีตามหมวดบญัชี  เม่ือผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไป
ไปยงับญัชีแยกประเภทแลว้ 
 4.6  เขียนจ านวนเงินท่ีเดบิตลงในช่องเดบิต  โดยเขียนให้ชิดเส้นทางด้านขวามือ  ถ้ามี      
เศษสตางคใ์หใ้ส่ในช่อง  สต.  ถา้ไม่มีใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  -  แทน     
 4.7  เขียนจ านวนเงินท่ีเครดิตลงในช่องเครดิต  โดยเขียนให้ชิดเส้นทางด้านขวามือ  ถา้มี   
เศษสตางคใ์หใ้ส่ในช่อง  สต.  ถา้ไม่มีใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  -  แทน     
 

5.  การบันทกึรายการค้าในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 รายการคา้ท่ีบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่ในสมุดรายวนัทัว่ไป  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  
คือ  รายการเปิดบญัชี  (Opening  Entry)  และรายการคา้ปกติ  (Journal  Entry)     
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 5.1  การบนัทึกรายการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
  รายการเปิดบญัชี  (Opening  Entry)  หมายถึง  รายการแรกของการบนัทึกบญัชีใน    
สมุดรายวนัทัว่ไป  ซ่ึงอาจจะเกิดจากการลงทุนคร้ังแรก  หรือเม่ือมีการเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่
การบนัทึกรายการเปิดบญัชี  แบ่งไดด้งัน้ี 
  5.1.1  การลงทุนคร้ังแรก  การบนัทึกรายการเปิดบญัชีซ่ึงเกิดจากการลงทุนคร้ังแรก  
จะแยกเป็น  3  กรณี  ดงัน้ี   
   กรณทีี ่ 1  การน าเงินสดมาลงทุนเพียงอยา่งเดียว   
 

ตัวอย่างที่  4.1  เม่ือวนัท่ี  1  กรกฎาคม  253  นายปัญญาน าเงินสดมาลงทุน  500,000  บาท การบนัทึก
รายการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป  เป็นดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ.  25 3 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ก.ค. 
 

1 เงินสด 
                    ทุน - นายปัญญา 
นายปัญญาน าเงินสดมาลงทุน 

 500,000 -  
500,000 

 
- 

 

   กรณทีี ่ 2  การน าเงินสดและสินทรัพยอ่ื์นมาลงทุน  ซ่ึงจะตอ้งบนัทึกรายการใน 
สมุดรายวนัทัว่ไปแบบรวม  (Compound  Journal  Entry)  ท่ีมีรายการเดบิตหรือเครดิตมากกวา่  1  บญัชี  
โดยบนัทึกเงินสดและสินทรัพยอ่ื์นก่อนบนัทึกบญัชีทุน 
 

ตัวอย่างที่  4.2  เม่ือวนัท่ี  1  กรกฎาคม  25 3  นายปัญญาน าเงินสด  50,000  บาท  โรงเรือน  
100,000  บาท  มาลงทุน  การบนัทึกรายการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป  เป็นดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ. 25 3 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ก.ค. 
 

1 เงินสด 
โรงเรือน 
                    ทุน - นายปัญญา 
นายปัญญาน าสินทรัพยม์าลงทุน 

 50,000 
100,000 

- 
- 

 
 

150,000 

 
 
- 
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   กรณทีี ่3  การน าเงินสด สินทรัพยอ่ื์นและหน้ีสินมาลงทุน  ซ่ึงจะตอ้งบนัทึกรายการ
ในสมุดรายวนัทัว่ไปแบบรวม  เป็นการบนัทึกรายการท่ีมีบญัชีเดบิตหรือบญัชีเครดิตมากกวา่  1  บญัชี 
 

ตัวอย่างที ่ 4.3  เม่ือวนัท่ี  1  กรกฎาคม  25 3  นายปัญญาน าเงินสด 50,000  บาท เงินฝากธนาคาร  
300,000  บาท  โรงเรือน  100,000  บาท  และเจา้หน้ี - ร้านเกษตรรุ่งเรือง  20,000  บาท  มาลงทุน  
การบนัทึกรายการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป  เป็นดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ.  253  
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ก.ค. 
 

1 เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
โรงเรือน 
                เจา้หน้ี - ร้านเกษตรรุ่งเรือง 
                ทุน - นายปัญญา 
นายปัญญาน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
มาลงทุน 

 50,000 
300,000 
100,000 

- 
- 
- 

 
 
 

20,000 
430,000 

 
 
 
- 
- 

 
  5.1.2  เร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่  (งวดบญัชีใหม่)  การบนัทึกรายการเปิดบญัชีเม่ือ
เร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่  หมายถึง  การบนัทึกรายการยอดคงเหลือยกมาจากบญัชีก่อน  ยอดคงเหลือ
ดงักล่าวจะประกอบดว้ย  บญัชีหมวดสินทรัพย ์ หมวดหน้ีสิน  และหมวดส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
เท่านั้น  การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปเหมือนกรณีการลงทุนคร้ังแรก  คือตอ้งบนัทึกใน
สมุดรายวนัทัว่ไปแบบรวมโดยบนัทึกบญัชีเงินสด  บญัชีสินทรัพยอ่ื์นให้หมดก่อนต่อไปบนัทึก
บญัชีหน้ีสิน  และจึงบนัทึกบญัชีทุน  และเขียนค าอธิบายรายการว่า บนัทึกรายการเปิดบญัชีหรือ
บนัทึกสินทรัพย ์ หน้ีสินและส่วนของเจา้ของท่ีมีอยู ่ ณ วนัเปิดบญัชี 
  การบนัทึกรายการเปิดบญัชี  เม่ือเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่น้ี  อาจจะใชส้มุดรายวนัทัว่ไป
และบญัชีแยกประเภทเล่มเดิมเพื่อบนัทึกรายการต่อไป  หรือจะใชส้มุดเล่มใหม่ก็ไดแ้ลว้แต่กิจการ 
  รอบระยะเวลาบญัชี  หมายถึง ช่วงระยะเวลาหน่ึงท่ีตอ้งแสดงผลการด าเนินงานและ
ฐานะการเงินของกิจการ  เช่น  3  เดือน  6  เดือน  หรือ  12  เดือน  ข้ึนอยูก่บักิจการแต่ละแห่ง 
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ตัวอย่างที ่ 4.4  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 3  ปัญญาฟาร์มมียอดคงเหลือยกมา  ดงัน้ี  เงินสด  5,000  บาท  
เงินฝากธนาคาร  200,000  บาท  สัตวใ์ช้งาน  100,000  บาท  คอกสัตว ์ 25,000  บาท  และเงินกู ้ 
30,000  บาท  การบนัทึกรายการเปิดบญัชีเม่ือเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่ในสมุดรายวนัทัว่ไป  เป็น
ดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ.  253   
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ม.ค. 
 

1 เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
สัตวใ์ชง้าน 
คอกสัตว ์
                   เงินกู ้
                   ทุน - นายปัญญา 
บนัทึกรายการเปิดบญัชี 

 5,000 
200,000 
100,000 
25,000 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

30,000 
300,000 

 
 
 
 
- 
- 

 
 5.2  การบันทกึรายการค้าในสมุดรายวนัทัว่ไป 
       การบนัทึกรายการคา้จะท าต่อจากการบนัทึกรายการเปิดบญัชี  โดยบนัทึกรายการเรียง
ตามล าดบัวนัท่ีท่ีเกิดรายการคา้นั้น  ๆ  เม่ือวเิคราะห์รายการคา้แลว้จะน าช่ือบญัชี  พร้อมจ านวนเงิน 
เดบิตและเครดิตไปบนัทึกลงในสมุดรายวนัทัว่ไปตามหลกัการบนัทึกรายการคา้ 
 

ตัวอย่างที ่4.5  ต่อไปน้ีเป็นรายการคา้ระหวา่งเดือน  ธนัวาคม 25 3  ของสุเทพฟาร์ม 
 

253   
ธ.ค.  1  นายสุเทพน าเงินสดมาลงทุน  400,000  บาท 

3  กูเ้งินจาก  ธกส.  100,000  บาท 
6  ซ้ืออุปกรณ์การเกษตร ดว้ยเงินสด  20,000  บาท 
8  รับเงินจากการขายน ้านมโค  35,000  บาท 
10  ซ้ืออาหารสัตวด์ว้ยเงินสด 17,000  บาท 
15  ขายน ้านมโคใหส้หกรณ์โคนม  20,000  บาท แต่ยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน 
17  ซ้ือพอ่พนัธ์ุโคจากนายอ านาจ จ านวน  35,000  บาท  จ่ายเงินสดเพียง  20,000  บาท 
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25 3   
ธ.ค.  20  รับช าระหน้ีจากสหกรณ์โคนม  10,000  บาท 

25  จ่ายช าระหน้ีใหน้ายอ านาจ  จ านวน  15,000  บาท 
28  นายสุเทพน าเงินสดไปใชส่้วนตวั  20,000  บาท 
30  จ่ายค่าแรงงาน  10,000  บาท 

 

ให้ท า   บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป   
 

           สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 
 

1 เงินสด 
                   ทุน - นายสุเทพ 
นายสุเทพน าเงินสดมาลงทุน 

 400,000 
 

- 
 

 
400,000 

 
- 

 3 เงินสด 
                   เงินกู ้- ธกส. 
กูเ้งินจาก ธกส. 

 100,000 -  
100,000 

 
- 

 6 อุปกรณ์การเกษตร 
                   เงินสด 
ซ้ืออุปกรณ์การเกษตร 

 20,000 
 

- 
 

 
20,000 

 
- 

 8 เงินสด 
                  ขายผลิตผลจากสัตว ์
รับเงินจากการขายน ้านมโค 

 35,000 -  
   35,000 

 
- 

 10 ค่าอาหารสัตว ์
                    เงินสด 
ซ้ืออาหารสัตว ์

 17,000 -  
   17,000 

 
- 
 

 15 ลูกหน้ี - สหกรณ์โคนม 
                  ขายผลิตผลจากสัตว ์
ขายน ้านมโคใหส้หกรณ์โคนม   
แต่ยงัไม่ไดรั้บเงิน 

 20,000 -  
   20,000 

 
- 
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  สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  2 

พ.ศ.  253  
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 
 

17 สัตวใ์ชง้าน 
                   เงินสด 
                   เจา้หน้ี - นายอ านาจ 
ซ้ือพอ่พนัธ์ุโคจากนายอ านาจ   
ช าระเงินบางส่วน 

 35,000 -  
    20,000 
    15,000 

 
- 
- 

 21 เงินสด 
                  ลูกหน้ี - สหกรณ์โคนม 
รับช าระหน้ีจากสหกรณ์โคนม  

 30,000 -  
     30,000 

 
- 

 25 เจา้หน้ี - นายอ านาจ  15,000 -   
                      เงินสด         15,000 - 
  จ่ายช าระหน้ี      
 28 ถอนใชส่้วนตวั 

                    เงินสด 
นายสุเทพน าเงินสดไปใชส่้วนตวั  

 20,000 
 

- 
 

 
20,000 

 
- 

 30 ค่าแรงงาน 
                   เงินสด 
จ่ายค่าแรงงาน  

 10,000 -  
     10,000 

 
- 

 
6.  ประโยชน์ของสมุดรายวนัทัว่ไป 
 6.1  การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปท าให้เห็นไดช้ดัเจนว่ารายการใดเกิดข้ึนก่อน
และรายการใดเกิดข้ึนหลงั  เพราะไดบ้นัทึกเรียงตามล าดบัวนัท่ี  ถา้บนัทึกเพียงบญัชีแยกประเภท
เล่มเดียวจะเป็นการยากท่ีจะทราบได ้ เพราะในการปฏิบติังานจริง  ๆ  มีรายการคา้เกิดข้ึนหลายรายการ
ในแต่ละวนั 
  6.2  ช่วยในการผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป  สะดวก  รวดเร็ว  และง่ายต่อ 
การปฏิบติั 
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 6.3  การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป  ช่วยในการวิเคราะห์รายการคา้และแสดง 
ผลการวเิคราะห์ไดช้ดัเจนกวา่บนัทึกในบญัชีแยกประเภทเพียงเล่มเดียว 
  6.4  สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของรายการในภายหลงัไดง่้ายและลดความผิดพลาด  
เพราะตามหลกับญัชีคู่  รายการคา้ท่ีเกิดข้ึน  1  รายการ  จะตอ้งบนัทึกบญัชีแยกประเภทอย่างน้อย
ท่ีสุด  2  บญัชี  คือ  บญัชีหน่ึงทางดา้นเดบิต  อีกบญัชีหน่ึงทางดา้นเครดิตในจ านวนท่ีเท่ากนัเสมอ  
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   สรุป 

 สมุดรายวนัขั้นตน้  เป็นสมุดบญัชีท่ีจะใชจ้ดบนัทึกรายการคา้ต่าง  ๆ  ท่ีเกิดข้ึนเป็นขั้นแรก  
โดยการจดบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนนั้น  จะจดบนัทึกโดยเรียงตามล าดบัก่อนหลงัของการเกิดรายการคา้  
สมุดรายวนัขั้นตน้แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ  สมุดรายวนัเฉพาะ  และสมุดรายวนัทัว่ไป  
 รูปแบบของสมุดรายวนัทัว่ไป  ประกอบดว้ย  ช่ือสมุดรายวนัทัว่ไป  เลขหนา้  ช่อง  วนัเดือนปี  
ช่องรายการ  ช่องเลขท่ีบญัชี  ช่องเดบิต  ช่องเครดิต 
 หลกัการบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป  ขั้นตอนแรกเขียนค าว่าสมุดรายวนัทัว่ไป 
เขียนเลขหนา้  เขียน  พ.ศ. เดือน วนัท่ี  เขียนช่องรายการ โดยบนัทึกช่ือบญัชีดา้นเดบิตชิดเส้นซ้ายมือ  
จากนั้นให้บนัทึกทางดา้นเครดิต  เขียนค าอธิบายรายการ  สุดทา้ยให้ขีดเส้นใตเ้ฉพาะช่องรายการ
เท่านั้น 
 การบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่ในสมุดรายวนัทัว่ไป  แบ่งออกเป็น  รายการเปิดบญัชี
และรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป  รายการเปิดบญัชีซ่ึงจะบนัทึกเม่ือลงทุนคร้ังแรก  และเร่ิม    
รอบระยะเวลาบญัชี  (งวดบญัชีใหม่) 
  สมุดรายวนัทัว่ไปมีประโยชน์ท าให้เห็นไดช้ดัเจนวา่รายการใดเกิดข้ึนก่อนหลงั  ช่วยในการ
ผ่านรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป  สะดวก  รวดเร็ว  และง่ายต่อการปฏิบติันอกจากน้ียงั
ช่วยในการวิเคราะห์รายการคา้  และแสดงผลการวิเคราะห์ไดช้ัดเจนกว่าและสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งครบถว้นของรายการในภายหลงัไดง่้ายและลดความผดิพลาด   
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ตอนที ่ 1 
ค าส่ัง  จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1.  สมุดรายวนัขั้นตน้  มีความหมายอยา่งไร 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.  สมุดรายวนัขั้นตน้  แบ่งไดก่ี้ประเภท  อะไรบา้ง 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3.  รายการเปิดบญัชีหมายถึงอะไร 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.  วธีิการบนัทึกรายการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปมีก่ีกรณี  อะไรบา้ง 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5.  จงอธิบายประโยชน์ของสมุดรายวนัทัว่ไป 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

แบบฝึกปฏบิัติ  หน่วยที ่ 4 
การบนัทกึรายการค้าในสมุดรายวนัทัว่ไป 
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ตอนที ่ 2 
ข้อ  4.1 เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 3  นายกนกเจา้ของกิจการไดน้ าเงินสดมาลงทุนในกิจการฟาร์ม 
จ านวน  240,000  บาท 
 

ให้ท า  บนัทึกรายการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 
ข้อ  4.2  เม่ือวนัท่ี  1  เมษายน  25 3  นายวรวทิย ์ เจา้ของกิจการฟาร์มไดน้ าเงินสด  24,000  บาท 
เงินฝากธนาคาร  60,000  บาท  อุปกรณ์การเกษตร  15,000  บาท  โรงเรือน  80,000  บาท  ท่ีดิน  
300,000  บาท  และเงินกู ้ 50,000  บาท  มาลงทุน 
 

ให้ท า บนัทึกรายการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 
ข้อ  4.3  ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองหลงัปิดบญัชีของปิติฟาร์ม  เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

ปิติฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 40,000 -   
เงินฝากธนาคาร 102 150,000 -   
ลูกหน้ี  103 10,000 -   
สัตวใ์ชง้าน 104 35,000 -   
อุปกรณ์การเกษตร 105 20,000 -   
ท่ีดิน 106 190,000 -   
เจา้หน้ี 201   100,000 - 
ทุน - นายปิติ 301   345,000 - 
  445,000 - 445,000 - 

 

ให้ท า  บนัทึกรายการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปเม่ือเร่ิมตน้งวดบญัชีปี  25 4 
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ข้อ  4.4 เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  254  นายสมพรน าเงินสด  600,000  บาท มาลงทุนเปิดกิจการฟาร์ม  
รายการคา้ระหวา่งเดือนมกราคม  25 4  มีดงัน้ี 
254   
ม.ค.   3    ซ้ือเคร่ืองผสมอาหารสัตวจ์ากร้านวทิยา  ราคา  20,000  บาท  เป็นเงินเช่ือ 

5  ซ้ืออาหารสัตวเ์ป็นเงิน  4,000  บาท   
6  นายสมพรน าเงินสดไปใชส่้วนตวั  10,000  บาท 
8  น าเงินไปฝากธนาคาร  300,000  บาท 
11  ขายโคไดรั้บเงิน  80,000  บาท 
12  จ่ายค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง  2,600  บาท 
15  จ่ายค่าน ้าค่าไฟฟ้า  1,800  บาท 
18  กูเ้งินจากธนาคาร  150,000  บาท 
24  ถอนเงินจากธนาคารมาใชใ้นกิจการ  10,000  บาท 
27  จ่ายค่าเวชภณัฑ ์ 250  บาท 
28  จ่ายดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  3,000  บาท 
29  จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน  2  คน  ๆ  ละ  4,000  บาท 

 

ให้ท า  บนัทึกรายการเปิดบญัชีและรายการคา้ระหวา่งเดือนมกราคม ในสมุดรายวนัทัว่ไป 

ข้อ  4.5  นายชวนเปิดกิจการฟาร์มเห็ดช่ือ  “ลุงชวนฟาร์ม”  เม่ือวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  25 4  น าเงินสด  
40,000  บาท  โรงเพาะเห็ด  ราคา  80,000  บาท  และท่ีดินราคา  100,000  บาท  มาลงทุน  มีรายการคา้ท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งเดือน  ดงัน้ี 
254   
พ.ย.  1  ซ้ือเคร่ืองอดักอ้นเห็ดจากร้านนนทรีการเกษตร  ราคา  20,000  บาท   ยงัไม่ไดจ่้ายเงิน 

2  ซ้ือขวดหวัเช้ือ  ตะเกียง  ส าลี  และข้ีเล่ือย  4,000  บาท 
4  จ่ายค่าน ้า  500  บาท 
8  ขายกอ้นเช้ือเห็ด  9,000  บาท  ใหน้ายพล  ยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน 
11  ขายเห็ดไดรั้บเงิน  3,800  บาท 
14  จ่ายช าระหน้ีร้านนนทรีการเกษตร  10,000  บาท 
19  รับช าระหน้ีจากนายพล  9,000  บาท 

 

ให้ท า  บนัทึกรายการเปิดบญัชีและรายการคา้ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน  25 4 ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
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ข้อ  4.6  นางวนาลี  เปิดกิจการฟาร์มนกกระจอกเทศ  ช่ือ  “วนาลีฟาร์ม”  ไดน้ าสินทรัพย ์ และโอน
เจา้หน้ีมาลงทุนเม่ือ  1  กรกฎาคม  25 4   ดงัน้ี 
 เงินสด   50,000  บาท 
 เงินฝากธนาคาร     200,000  บาท 
 วสัดุการเกษตร     8,000  บาท 
 อุปกรณ์การเกษตร   14,000  บาท 
 คอกสัตว ์ 130,000  บาท 
 เจา้หน้ี - นายนนท ์     6,000  บาท 

รายการคา้ระหวา่งเดือนกรกฎาคม  25 4  มีดงัน้ี 
254   
ก.ค.   2    จ่ายเช็คซ้ือพอ่แม่พนัธ์ุนกกระจอกเทศราคา  30,000  บาท 

5  จ่ายค่าวคัซีน  1,200  บาท 
7  จ่ายค่าอาหารนกกระจอกเทศ  5,500  บาท 
8  ขายไข่นกกระจอกเทศไดเ้งิน  11,000  บาท 
10  จ่ายค่าน ้า  ค่าไฟฟ้า  1,800  บาท 
14  ขายหนงันกกระจอกเทศใหน้ายวศิวะ  6,000  บาท  ยงัไม่ไดรั้บเงิน 
15  ถอนเงินจากธนาคารมาใชใ้นกิจการฟาร์ม  20,000   บาท 
18  จ่ายเงินซ้ืออุปกรณ์การเกษตร  7,000  บาท 
20  กูเ้งินจากสหกรณ์การเกษตร   50,000  บาท 
21  นางวนาลีน าเงินสดของกิจการไปใชส่้วนตวั  4,000  บาท 
24  รับช าระหน้ีจากนายวศิวะ  6,000  บาท 
26  จ่ายช าระหน้ีสหกรณ์การเกษตร  2,000  บาท 

  จ่ายดอกเบ้ียเงินกู ้ 250  บาท 
27  จ่ายค่าเช่าท่ีดิน  3,000  บาท 
30  จ่ายค่าแรงงาน  5,000  บาท 

 

ให้ท า  บนัทึกรายการเปิดบญัชีและรายการคา้ระหวา่งเดือนกรกฎาคม  25 4 ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
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ข้อ  4.7  นายวนิยั  เปิดกิจการเล้ียงไก่ไข่  เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  25 4  น าสินทรัพยม์าลงทุน  ดงัน้ี 
 เงินสด     60,000  บาท   
  โรงเรือน 130,000  บาท   
  ท่ีดิน  140,000  บาท   

รายการคา้ระหวา่งเดือนตุลาคม  25 4  มีดงัน้ี 
254   
ต.ค.   2    ซ้ือไก่ไข ่ 7,000  บาท    

3  จ่ายค่าวคัซีน  1,300  บาท 
6  จ่ายค่าน ้า  900  บาท 
8  ซ้ืออาหารไก่  6,400  บาท 
11  ขายไข่ไก่ไดรั้บเงิน  8,000  บาท  น าฝากธนาคารทนัที 
12  ขายไข่ไก่ใหร้้านพรพรรณ  ยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน  12,000  บาท 
16  ซ้ือไก่ไขจ่ากร้านมิตรเกษตร  15,000  บาท  ยงัไม่ไดช้ าระเงิน 
19  รับช าระหน้ีจากร้านพรพรรณ  4,000  บาท 
20  จ่ายช าระหน้ีร้านมิตรเกษตร  10,000  บาท 
22  ขายไข่ไก่ไดรั้บเงิน  20,000  บาท 
23  น าเงินฝากธนาคาร  12,000  บาท 
25  จ่ายค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง  1,600  บาท 
26  ขายกระสอบอาหารไก่ไดรั้บเงิน  450  บาท 
28  จ่ายค่าขนส่งไข่ไก่ไปจ าหน่าย  1,800  บาท 
30  นายวนิยัน าไข่ไก่ไปบริโภคในครอบครัว  300  บาท 

  จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน  6,000  บาท 
 

ให้ท า  บนัทึกรายการเปิดบญัชีและรายการคา้ระหวา่งเดือนตุลาคม  25 4 ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
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ข้อ  4.8  ต่อไปน้ีเป็นยอดคงเหลือของรุ่งเรืองฟาร์ม เม่ือวนัท่ี  1  เมษายน  25 4 
 เงินสด     47,500  บาท 
  ลูกหน้ี       4,100  บาท  
 อุปกรณ์การเกษตร   70,000  บาท 
  โรงเรือน    78,500  บาท 
  เงินกู ้    50,000  บาท  
 

และรายการคา้ระหวา่งเดือนเมษายน  254  ดงัน้ี 
254 
เม.ย.   1 รับช าระหน้ีจากลูกหน้ี  3,000  บาท 
   3 จ่ายช าระหน้ีเงินกู ้ 5,000  บาท 
   5 ขายสุกรไดรั้บเงิน  86,000  บาท 
   8 จ่ายค่าวคัซีน  480  บาท 
 10 ซ้ือลูกสุกรเป็นเงิน  5,000  บาท 
 12 ซ้ืออาหารสุกร  9,200  บาท  จากร้านอุดมเกษตร  เป็นเงินเช่ือ 
     15 ซ้ืออุปกรณ์การเกษตรเป็นเงินเช่ือ  6,000  บาท 
    16 จ่ายค่าแรงงาน  4,000  บาท 
         20 จ่ายค่าซ่อมแซมอุปกรณ์และเคร่ืองมือ  350  บาท 
 24 ขายสุกรใหน้ายธงชยั  50,000  บาท  เป็นเงินเช่ือ 
 27 จ่ายช าระหน้ีร้านอุดมเกษตร  4,000  บาท   
 

ให้ท า  บนัทึกรายการเปิดบญัชีและรายการคา้ระหวา่งเดือนเมษายน   25 4  ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
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ข้อ  4.9  กิจการปรีชาฟาร์ม มียอดคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  1  ธนัวาคม  25 4  ดงัน้ี 
 เงินสด   67,000  บาท 
 เงินฝากธนาคาร 300,000  บาท 
 ลูกหน้ี - นายสันติ   15,000  บาท  
 อุปกรณ์การเกษตร   42,000  บาท 
 ท่ีดิน 280,000  บาท 
 เจา้หน้ี - บริษทั  รุ่งเรืองการเกษตร   50,000  บาท 
 

มีรายการคา้ระหวา่งเดือนธนัวาคม  25 4  ดงัน้ี 
254 
ธ.ค.   1 ซ้ือพอ่พนัธ์ุสุกร  2  ตวั  ๆ  ละ  20,000  บาท  เป็นเช็ค  
   2  ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุพืช  3,000  บาท 
   3 ซ้ืออุปกรณ์การเกษตร  25,000  บาท  จ่ายเงินสด  10%   ท่ีเหลือจ่ายเป็นเช็ค 
  ซ้ือลูกไก่เป็นเงินสด  42,000  บาท 
   4  ขายผกัเป็นเงินสด  5,000  บาท 
    5  ซ้ือปุ๋ย  3,000  บาท 
   7  ขายมูลสัตวไ์ดรั้บเงินสด  1,200  บาท 
   8  จ่ายค่าน ้า - ค่าไฟ  1,800  บาท 
   9  รับช าระหน้ีจากนายสันติ  5,000  บาท 
 10  ขายไก่  27,000  บาท  น าฝากธนาคารคร่ึงหน่ึง 
 12  ซ้ือยาและเวชภณัฑเ์ป็นเงินสด  5,000  บาท 
 15  ขายไก่เป็นเงินเช่ือใหน้ายสันติ  12,000  บาท 
 17  ซ้ือรถบรรทุก  500,000  บาท  จากบริษทั  มิตรแท ้ จ  ากดั  จ่ายเงินดาวน์  50,000  บาท 
 20 ซ้ืออาหารสัตว ์ 15,000  บาท 
 25  จ่ายค่าแรงงาน  6,000  บาท 
 28  จ่ายช าระหน้ีบริษทั  รุ่งเรืองการเกษตร จ ากดั  ดว้ยเช็ค  30,000  บาท 
 29  เจา้ของกิจการถอนเงินไปใชส่้วนตวั  5,000  บาท 

ให้ท า บนัทึกรายการเปิดบญัชีและรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
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ข้อ  4.10  ต่อไปน้ีเป็นรายการคา้ของบา้นไร่ฟาร์ม  ส าหรับเดือนกนัยายน  25 4   
254 
ก.ย.   1 นายชวนชมน าเงินสด  20,000  บาท  เงินฝากธนาคาร  250,000  บาท 
                     และโรงเรือน  300,000  บาท  มาลงทุน  
   2  ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุพืช  3,000  บาท 
   3 จ่ายค่ายาก าจดัวชัพืช  1,500  บาท 
   5 ขายดอกดาวเรืองไดเ้งิน  12,000  บาท 
   9 จ่ายค่าปุ๋ย  800  บาท 
 10 ซ้ือก่ิงพนัธ์ุไผเ่ป็นเงิน  2,750  บาท 
 12 ถอนเงินจากธนาคาร  10,000  บาท 
 15 ขายหน่อไมไ้ผ ่ ไดเ้งิน  6,000  บาท  น าฝากธนาคารทนัที 
 20 กูเ้งินจากสหกรณ์การเกษตร  50,000  บาท 
 21 ถอนเงินจากธนาคารมาใชส่้วนตวั  2,000  บาท 
 22 จ่ายค่าซ่อมแซมโรงเรือน  1,350  บาท 
 25 ซ้ือเคร่ืองมือเกษตร  6,000  บาท 
 28 เบิกเงินจากธนาคารจ่ายช าระหน้ีสหกรณ์การเกษตร  20,000  บาท 
 29 ส่งบิลเรียกเก็บเงินค่าขายก่ิงพนัธ์ุไผจ่ากนายสมโชค  4,000  บาท   
 30 จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน  2  คน  ๆ  ละ  3,000  บาท 
 
ให้ท า บนัทึกรายการขา้งตน้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
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ช่ือ-สกุล…………………………………………………….เลขท่ี.......................ระดบัชั้น................ 
วชิา.................................................................เร่ือง.............................................................................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน............................................................. 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้    อธิบายรูปแบบของสมุดรายวนัทัว่ไปได ้  
กิจกรรมปฏิบติั               จงอธิบายรูปแบบของสมุดรายวนัทัว่ไป  พร้อมทั้งแสดงแบบฟอร์มของ                                  
รูปแบบสมุดรายวนัทัว่ไปประกอบ 
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
       คะแนนท่ีได.้....................................... 
       ลงช่ือ..................................(ผูป้ระเมิน) 

 

ใบงานที ่ 4.1 
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ช่ือ-สกุล…………………………………………………….เลขท่ี.......................ระดบัชั้น................ 
วชิา.................................................................เร่ือง.............................................................................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน............................................................. 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้    อธิบายหลกัการและบนัทึกรายการสมุดรายวนัทัว่ไปได ้  
กิจกรรมปฏิบติั               จงอธิบายหลกัการบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
       คะแนนท่ีได.้....................................... 
       ลงช่ือ..................................(ผูป้ระเมิน) 
 

 

ใบงานที ่ 4.2 
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  ขอ้ใดคือ  ความหมายของสมุดรายวนัขั้นตน้ 
 ก.  สมุดบญัชีท่ีใชบ้นัทึกรายการคา้ท่ีเก่ียวกบัการรับเงิน   
 ข.  สมุดบญัชีท่ีใชบ้นัทึกรายการคา้ท่ีเก่ียวกบัการถอนเงิน 
 ค.  สมุดบญัชีท่ีใชจ้ดบนัทึกรายการคา้  โดยจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่  
 ง.  สมุดบญัชีท่ีใชจ้ดบนัทึกรายการคา้ท่ีเก่ียวกบัการขายผลิตผล   
 จ.  สมุดบญัชีท่ีจะใชจ้ดบนัทึกรายการคา้ต่าง  ๆ  ท่ีเกิดข้ึนเป็นขั้นแรก โดยจะจดบนัทึกเรียง
ตามล าดบัก่อนหลงัของการเกิดรายการคา้   
2.  สมุดรายวนัขั้นตน้แบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
 ก.  1 
 ข.  2 
 ค.  3 
 ง.  4 
       จ.  5 
3.  การเขียนค าอธิบายรายการตามรูปแบบสมุดรายวนัทัว่ไปจะเขียนในส่วนใด 
 ก.  ช่องรายการเขียนต่อจากช่ือบญัชีบรรทดัสุดทา้ย 
 ข.  ช่องวนัท่ี      
 ค.  ช่องรายการ 
 ง.  ช่องเลขท่ีบญัชี     
 จ.  ช่องจ านวนเงินเดบิตและเครดิต 
4.  ขั้นตอนแรกของหลกัการบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป  คือขอ้ใด 
 ก.  เขียนหนา้ของสมุดรายวนัทัว่ไป 
 ข.  เขียนบญัชีเดบิต  และบญัชีเครดิตลงในช่องรายการ 
 ค.  เขียน  พ.ศ.  เดือน  วนัท่ี  ลงในช่อง  พ.ศ.  เดือน  วนัท่ี  ตามล าดบั 
 ง.  เขียนเลขท่ีบญัชี 
 จ.  เขียนค าวา่  “สมุดรายวนัทัว่ไป”  ลงบนแบบฟอร์มตรงก่ึงกลางหนา้กระดาษ 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยที ่ 4 
การบันทกึรายการค้าในสมุดรายวนัทัว่ไป 
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5.  เลขท่ีบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปจะบนัทึกเม่ือใด 
 ก.  เม่ือบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 ข.  เม่ือผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท 
 ค.  เม่ือบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป  ผา่นไปบญัชีแยกประเภทช่วยลูกหน้ี 
 ง.  เม่ือบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป  ผา่นไปบญัชีแยกประเภทช่วยเจา้หน้ี 
 จ.  เม่ือผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท  และจดัท างบการเงินเรียบร้อยแลว้ 
6.  นายสมยศน าเงินสด  20,000  บาท  เงินฝากธนาคาร  100,000  บาท  เจา้หน้ี  6,000  บาท  มาลงทุน  
จะบนัทึกรายการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปตามขอ้ใด 
 ก.  เดบิต  เงินสด  20,000  บาท  เงินฝากธนาคาร  100,000  บาท  เจา้หน้ี  6,000  บาท 
 ข.  เดบิต  เงินสด  20,000  บาท  เจา้หน้ี  6,000  บาท  เงินฝากธนาคาร  100,000  บาท   
 ค.  เดบิต  เงินสด  20,000  บาท  เงินฝากธนาคาร  100,000  บาท  เจา้หน้ี  6,000  บาท  
เครดิต  ทุน - นายสมยศ  126,000  บาท   
 ง.  เดบิต  เงินสด  20,000  บาท  เงินฝากธนาคาร  100,000  บาท  เครดิต  เจา้หน้ี  6,000  บาท   
ทุน - นายสมยศ  114,000  บาท   
 จ.  เดบิต  เงินสด  20,000  บาท  เงินฝากธนาคาร  100,000  บาท  เครดิต  เจา้หน้ี  6,000  บาท  
ทุน - นายสมยศ  126,000  บาท   
7.  รับเงินจากการขายน ้านมโค  จะบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปตามขอ้ใด 
 ก.  เดบิต  เงินสด  เครดิต  น ้านมโค 
 ข.  เดบิต  เงินสด  เครดิต  ขายผลิตผลจากสัตว ์
 ค.  เดบิต  เงินกู ้  เครดิต  ขายผลิตผลจากสัตว ์
   ง.  เดบิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย  เครดิต  เงินสด 
 จ.  เดบิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย  เครดิต  น ้านมโค 
8.  ซ้ือท่ีดินเป็นเงินสด จะบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปตามขอ้ใด 
 ก.  เดบิต ท่ีดิน  เครดิต  เงินกู ้
 ข.  เดบิต ท่ีดิน  เครดิต  เงินสด 
 ค.  เดบิต ท่ีดิน  เครดิต เจา้หน้ี 
   ง.  เดบิต  เงินสด  เครดิต  ท่ีดิน 
 จ.  เดบิต เจา้หน้ี  เครดิต  ท่ีดิน 
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9.  รับเงินสดจากการขายโคขุน  จะบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปตามขอ้ใด 
 ก.  เดบิต  เงินสด   เครดิต  ลูกหน้ี 
 ข.  เดบิต  เงินสด  เครดิต  ขายผลิตผลจากสัตว ์
 ค.  เดบิต  ลูกหน้ี  เครดิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย 
 ง.  เดบิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย  เครดิต  เงินสด 
 จ.  เดบิต  เงินสด  เครดิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย 
10.  ขอ้ใด  ไม่ใช่  ประโยชน์สมุดรายวนัทัว่ไป  
 ก.  ช่วยในการผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป   
 ข.  ช่วยในการวเิคราะห์รายการคา้และแสดงผลการวเิคราะห์ไดช้ดัเจน 
 ค.  ท าใหเ้ห็นไดช้ดัเจนวา่รายการใดเกิดข้ึนก่อนและรายการใดเกิดข้ึนหลงั 
 ง.  สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของรายการในภายหลงัไดง่้าย 
 จ.  เป็นเอกสารท่ีใชป้ระกอบในการขอกูเ้งินจากสถาบนัการเงินได ้
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
   สาระส าคญั 
 

 เม่ือบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปเรียบร้อยแล้ว  จะน ารายการคา้ท่ีบนัทึกไวใ้น
สมุดรายวนัทัว่ไปไปบนัทึกไวใ้นบญัชีแยกประเภท  การบนัทึกบญัชีทั้งสองเล่มน้ีจะมีการอา้งอิง
ระหว่างกนั  โดยสมุดรายวนัทัว่ไปจะอา้งอิงถึงเลขท่ีบญัชีแยกประเภท  ส่วนบญัชีแยกประเภทจะ
อา้งอิงถึงหนา้บญัชีของสมุดรายวนัทัว่ไป 
 

   หัวข้อเร่ือง 
 

  1.  ความหมายและประเภทของบญัชีแยกประเภท 
  2.  รูปแบบของบญัชีแยกประเภท           
 3.  การผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปบญัชีแยกประเภท    
 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

  1.  อธิบายความหมายของบญัชีแยกประเภทได ้
  2.  บอกประเภทของบญัชีแยกประเภทได ้
  3.  บอกรูปแบบของบญัชีแยกประเภทได ้
 4.  บอกขั้นตอนการผา่นรายการได ้
  5.  ผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปบญัชีแยกประเภทได ้
 

 

 

 

หน่วยที ่ 5 
การบันทึกบัญชีแยกประเภท 
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  ขอ้ใดเป็นสมุดรายวนัขั้นปลาย 
 ก.  สมุดเงินสด 
 ข.  สมุดรายวนัซ้ือ 
 ค.  สมุดรายวนัขาย 
 ง.  สมุดรายวนัทัว่ไป 
 จ.  บญัชีแยกประเภท 
2.  Posting  Reference  มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  การบนัทึกบญัชี 
 ข.  การผา่นรายการ 
 ค.  การปิดบญัชี 
 ง.  การอา้งอิงการผา่นรายการ 
 จ.  การบนัทึกรายการเปิดบญัชี 
3.  บญัชีแยกประเภทแบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
 ก.  2       
 ข.  3     
 ค.  4      
 ง.  5   
 จ.  6    
4.  บญัชีแยกประเภทมีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
  ก.  รายการลงทุนคร้ังแรก 
  ข.  รายการเปิดบญัชี 
  ค.  สมุดแยกประเภททัว่ไป 
 ง.  บญัชีท่ีรวบรวมรายการคา้ไวเ้ป็นหมวดหมู่โดยแยกเป็นประเภท  ๆ 
 จ.  บนัทึกหลงัจากปิดบญัชีแยกประเภท 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  หน่วยที ่ 5 
การบันทกึบัญชีแยกประเภท 
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5.  รายการเปิดบญัชีในกรณีท่ีกิจการเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่  ยอดคงเหลือในบญัชีสินทรัพย ์     
หน้ีสินและส่วนของเจา้ของเม่ือผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท  การอา้งอิงในช่องรายการใน  
บญัชีแยกประเภทจะตอ้งเขียนตามขอ้ใด 
 ก.  สมุดรายวนัทัว่ไป  
 ข.  ยอดยกมา 
 ค.  ยอดยกไป 
 ง.  ยอดคงเหลือ 
 จ.  ช่ือบญัชีตรงขา้มกนั   
6.  การผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไป  ไปบญัชีแยกประเภทใหอ้า้งอิงช่องหนา้บญัชีตามขอ้ใด 
 ก.  ง.ส.  1     
 ข.  ย.ภ.  1     
 ค.  ส.ว.  1 
 ง.  ร.ว.  1 
 จ.  ร.ท.  1 
7.  รูปแบบบญัชีแยกประเภทตามขอ้ใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษ  คือตวั  “T”   
 ก.  บญัชีแยกประเภทแสดงยอดคงเหลือ 
 ข.  บญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 ค.  บญัชีแยกประเภทยอ่ย 
  ง.  บญัชีแยกประเภทช่วย 
 จ.  บญัชีแยกประเภทคุมยอด 
8.  ขั้นแรกในการผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปยงับญัชีแยกประเภทจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
 ก.  เขียน พ.ศ. เดือน วนัท่ี ในช่องวนัท่ี   
 ข.  บนัทึกเลขท่ีบญัชีในสมุดรายวนั 
 ค.  บนัทึกบญัชีดา้นเครดิตตามท่ีระบุไวใ้นสมุดรายวนั 
 ง.  เขียนอกัษรยอ่ของสมุดรายวนัช่องหนา้บญัชี 
 จ.  ให้น าช่ือบญัชีท่ีบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไปด้านเดบิตไปเปิดบญัชีแยกประเภททัว่ไป
และบนัทึกรายการดา้นเดบิต   
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9.  การอา้งอิงการผ่านรายการ  เม่ือผ่านรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปยงับญัชีแยกประเภทท่ี
เก่ียวขอ้ง   ช่องเลขท่ีบญัชีของสมุดรายวนัทัว่ไป  ตอ้งปฏิบติัเม่ือใด 
 ก.  ต่อจากการลงรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 ข.  ต่อจากการลงจ านวนเงินในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 ค.  เม่ือผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปยงับญัชีแยกประเภท 
 ง.  ต่อจากการลงวนัท่ีในสมุดบญัชีแยกประเภท 
 จ.  ต่อจากการลงจ านวนเงินในสมุดบญัชีแยกประเภท 
10.  การเขียนช่องรายการวา่สมุดรายวนัทัว่ไปใชใ้นกรณีใด 
 ก.  รายการเปิดบญัชีใหม่ 
 ข.  รายการคา้ระหวา่งเดือน 
 ค.  การลงทุนคร้ังแรกน าสินทรัพยม์าลงทุน 
 ง.  การลงทุนคร้ังแรกน าเงินสดอยา่งเดียวมาลงทุน 
 จ.  การลงทุนคร้ังแรกน าสินทรัพยห์ลายอยา่งและเจา้หน้ีมาลงทุน 
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   เนือ้หา 

1.  ความหมายและประเภทของบัญชีแยกประเภท 
  1.1  ความหมายของบัญชีแยกประเภท 
        บญัชีแยกประเภท  (Ledger)  หมายถึง  บญัชีท่ีรวบรวมรายการคา้ไวเ้ป็นหมวดหมู่  
โดยแยกเป็นประเภท  ๆ  ตามลกัษณะของรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน  และจดัเรียงล าดบัผงับญัชีของกิจการ  
         1.2  ประเภทของบัญชีแยกประเภท  
    บญัชีแยกประเภทแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  ดงัน้ี 
      1.2.1  บญัชีประเภทสินทรัพย ์ (Asset  Accounts)  หมายถึง  บญัชีท่ีแสดงมูลค่าของ
สินทรัพยท่ี์กิจการเป็นเจา้ของแยกตามประเภทสินทรัพย์  เช่น  บญัชีเงินสด  บญัชีเงินฝากธนาคาร  
บญัชีลูกหน้ี  บญัชีสัตวใ์ชง้าน  บญัชีรถยนต ์ บญัชีโรงเรือน  บญัชีท่ีดิน  เป็นตน้ 
  1.2.2  บญัชีประเภทหน้ีสิน  (Liability  Accounts)  หมายถึง  บญัชีแสดงมูลค่าของ
หน้ีสินท่ีกิจการมีภาระจะตอ้งช าระใหบุ้คคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืน  เช่น  บญัชีเจา้หน้ี  บญัชีค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย    
บญัชีเงินกู ้ บญัชีเจา้หน้ีอ่ืน  ๆ  เป็นตน้ 
    1.2.3  บญัชีประเภทส่วนของเจา้ของ  (Owner, s  Equity  Accounts)  หมายถึง  บญัชีท่ี
แสดงการเพิ่มหรือลดของส่วนของเจา้ของกิจการ  ไดแ้ก่  บญัชีทุน  บญัชีถอนใชส่้วนตวั  บญัชีรายได้
และบญัชีค่าใช้จ่าย  ในการด าเนินธุรกิจหากเจา้ของกิจการตอ้งการทราบว่ามีรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย
ประเภทใดบา้งเป็นจ านวนเท่าใดแลว้  ดงันั้นจึงตอ้งแยกบญัชีประเภทรายได ้  (Income)  และบญัชี
ประเภทค่าใชจ่้าย  (Expense)  ไวต่้างหากจากบญัชีประเภทส่วนของเจา้ของก่อน  เพื่อเปรียบเทียบ
หาผลก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ  แลว้จึงน าผลท่ีไดไ้ปบนัทึกเพิ่มหรือลดบญัชีทุน 
 

2.  รูปแบบของบัญชีแยกประเภท 
 รูปแบบของบญัชีแยกประเภท  มี  2  รูปแบบ  คือ 
 2.1  แบบมาตรฐาน  (Standard  Account  Form)   
    แบบมาตรฐานมีรูปแบบ  ดงัน้ี 
     ช่ือบญัชี  (1)                                                      เลขท่ี (2) 
พ.ศ. .... 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. .... 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

(3)  (4) (5) (6)  (3)  (4) (5) (7)  



 

133 

   รูปแบบของบญัชีแยกประเภทแบบมาตรฐานหรือบญัชีแยกประเภททัว่ไป  จะลกัษณะ
คลา้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษคือตวั  “T”  ซ่ึงบญัชีจะแบ่งเป็น  2  ดา้น  ทางดา้นซ้ายมือเรียกว่า        
ดา้นเดบิตหรือด้านลูกหน้ี  และดา้นขวา  เรียกว่า  ดา้นเครดิตหรือดา้นเจา้หน้ี  มีเส้นคู่คัน่กลาง
ระหวา่งดา้นเดบิตและดา้นเครดิต 
  ส่วนประกอบต่าง  ๆ  ของบญัชีแยกประเภทแบบมาตรฐานมี  ดงัน้ี 
  (1)  ช่ือบญัชี 
  (2)  เลขท่ีบญัชี 
  (3)  ช่องวนัเดือนปี 
  (4)  ช่องรายการ 
  (5)  ช่องหน้าบญัชี 
  (6)  ช่องจ านวนเงินเดบิต 
  (7)  ช่องจ านวนเงินเครดิต 
 2.2  แบบแสดงยอดคงเหลอื  (Balance  Account  Form)   
    แบบแสดงยอดคงเหลือมีรูปแบบ  ดงัน้ี 
 

ช่ือบญัชี….(1)                                          เลขท่ี…..(2) 
พ.ศ… 

รายการ 
หนา้
บญัชี 

เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 
เดือน วนัท่ี 

(3)  (4) (5) (6)  (7)  (8)  
          
 

  รูปแบบของบญัชีแยกประเภทแบบแสดงยอดคงเหลือจะเป็นแบบ  3  ช่อง  ใชส้ าหรับ
บญัชีท่ีจ าเป็นตอ้งการทราบยอดคงเหลือทนัที  เช่น  บญัชีลูกหน้ี  บญัชีเจา้หน้ี  เป็นตน้ 
  ส่วนประกอบต่าง  ๆ  ของบญัชีแยกประเภทแบบแสดงยอดคงเหลือมี  ดงัน้ี 

(1)  ช่ือบญัชี 
 (2)  เลขท่ีบญัชี 
 (3)  ช่องวนัเดือนปี 
 (4)  ช่องรายการ 
 (5)  ช่องหนา้บญัชี 
  (6)  ช่องจ านวนเงินเดบิต 
 (7)  ช่องจ านวนเงินเครดิต 
 (8)  ช่องจ านวนเงินคงเหลือ 
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3.  การผ่านรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปบัญชีแยกประเภท 
 การผ่านรายการ  (Posting)   หมายถึง  การน ารายการคา้ท่ีไดบ้นัทึกในสมุดรายวนัขั้นตน้ 
ไปบนัทึกไวส้มุดบญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งตามลกัษณะรายการคา้ท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัขั้นตน้  
เม่ือผ่านรายการเสร็จแลว้  ตอ้งอา้งอิงหน้าบญัชีของสมุดรายวนัขั้นตน้และเลขท่ีบญัชีแยกประเภท 
ท่ีเก่ียวขอ้ง   
  การผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปบญัชีแยกประเภท  จะมีขั้นตอนปฏิบติั  ดงัน้ี 
 3.1  ใหน้ าช่ือบญัชีท่ีบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไปดา้นเดบิต  ไปเปิดบญัชีแยกประเภททัว่ไป
และบนัทึกรายการดา้นเดบิต  โดย 
   3.1.1  บนัทึก  พ.ศ.  เดือน  วนัท่ี  ใหต้รงตามท่ีปรากฏในสมุดรายวนัทัว่ไป   
  3.1.2  บนัทึกช่ือบญัชีท่ีเครดิตลงในช่องรายการ   
   3.1.3  บนัทึกจ านวนเงินลงในช่องจ านวนเงินเดบิต   ให้ตรงกบัจ านวนเงินท่ีปรากฏใน
สมุดรายวนัทัว่ไปดา้นเดบิต  
 3.2  ใหน้ าช่ือบญัชีท่ีบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไปดา้นเครดิต  ไปเปิดบญัชีแยกประเภท
ทัว่ไปและบนัทึกรายการดา้นเครดิต  โดย 
   3.2.1  บนัทึก  พ.ศ.  เดือน  วนัท่ี  ใหต้รงตามท่ีปรากฏในสมุดรายวนัทัว่ไป   
  3.2.2  บนัทึกช่ือบญัชีท่ีเดบิตลงในช่องรายการ   
   3.2.3  บนัทึกจ านวนเงินลงในช่องจ านวนเงินเครดิต  ให้ตรงกบัจ านวนเงินท่ีปรากฏใน
สมุดรายวนัทัว่ไปดา้นเครดิต 
 3.3  ช่องรายการดา้นเดบิตหรือเครดิต  ให้เขียนค าอธิบายหรือช่ือบญัชี  ดงัน้ี  
  3.3.1  รายการเปิดบญัชีหรือการลงทุนคร้ังแรก  ถา้กิจการน าเงินสดมาลงทุนอยา่งเดียว
ในช่องรายการให้เขียนช่ือบญัชีแยกประเภทตรงขา้มกนั  (ดูตวัอยา่งท่ี  5.1)  แต่ถา้กิจการน าสินทรัพย ์
หลายอยา่งและหน้ีสินมาลงทุน ในช่องรายการให้เขียนค าวา่   “สมุดรายวนัทัว่ไป”  (ดูตวัอยา่งท่ี  5.2) 
  3.3.2  รายการเปิดบญัชี โดยเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่  ในช่องรายการ ให้เขียนค าวา่  
“ยอดยกมา”   ซ่ึงหมายความวา่  เป็นยอดคงเหลือยกมาจากรอบระยะเวลาบญัชีก่อน 
  3.3.3  รายการคา้ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งเดือน  ในช่องรายการให้เขียนช่ือบญัชีแยกประเภท
ตรงขา้มกนั 
 3.4  การอา้งอิงการผา่นรายการ  (Posting  Reference)   
   เม่ือผ่านรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปยงับญัชีแยกประเภทที่เก่ียวขอ้ง  จะตอ้งมี
การอา้งอิงท่ีมีของรายการนั้น  ทั้งในสมุดรายวนัทัว่ไปและบญัชีแยกประเภท  ดงัน้ี 
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     3.4.1  ช่องหนา้บญัชีของบญัชีแยกประเภท  ให้อา้งอิงดว้ยหนา้ของสมุดรายวนัทัว่ไป  
โดยเขียนอกัษรยอ่วา่  “ ร.ว. ”   ตามดว้ยตวัเลขหนา้ของสมุดรายวนัทัว่ไป  เช่น  ร.ว. 1  หรือร.ว. 2 
    3.4.2  ช่องเลขท่ีบญัชีของสมุดรายวนัทัว่ไป  ใหเ้ขียนเลขท่ีบญัชีของบญัชีแยกประเภท 
เพื่อใหท้ราบวา่ไดผ้า่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปเรียบร้อยแลว้ 
 

ตัวอย่างที ่ 5.1  การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป  และผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  กรณีการน าเงินสดมาลงทุนเพียงอย่างเดียว  เม่ือวนัท่ี  1  สิงหาคม  25 4  นายวีระน า
เงินสด  90,000  บาท  มาลงทุน   
 

สามารถบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี   
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ. 254   
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 
ส.ค. 

 
1 เงินสด 

                    ทุน – นายวีระ 
นายวีระน าเงินสดมาลงทุน 

101 
301 

90,000 -  
90,000 

 
- 

 
สามารถผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภทได ้ ดงัน้ี 
                บญัชีเงินสด                                                       เลขท่ี  101 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ส.ค. 1 ทุน - นายวีระ ร.ว.1 90,000 -       

 
             บญัชีทุน - นายวรีะ                                               เลขท่ี  301 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ส.ค. 1 เงินสด ร.ว.1 90,000 - 
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ตัวอย่างที ่ 5.2  การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป  และผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  กรณีการน าเงินสด สินทรัพยอ่ื์นและหน้ีสินมาลงทุน  เม่ือวนัท่ี  1  กรกฎาคม  25 4  
นายปัญญาน าเงินสด  50,000  บาท  เงินฝากธนาคาร  300,000  บาท โรงเรือน  100,000  บาท  และ
เจา้หน้ี - ร้านเกษตรรุ่งเรือง  20,000  บาท  มาลงทุน   
 

สามารถบนัทึกรายการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ. 254 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ก.ค. 
 

1 เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
โรงเรือน 
               เจา้หน้ี-ร้านเกษตรรุ่งเรือง 
               ทุน - นายปัญญา 
นายปัญญาน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
มาลงทุน 

101 
102 
105 
201 
301 

50,000 
300,000 
100,000 

- 
- 
- 

 
 
 

20,000 
430,000 

 
 
 
- 
- 

 

สามารถผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภทได ้ ดงัน้ี 
 

                     บญัชีเงินสด                                                  เลขท่ี  101 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค. 1 สมุดรายวนัทัว่ไป ร.ว.1 50,000 -       

 
             บญัชีเงินฝากธนาคาร                                           เลขท่ี  102 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค. 1 สมุดรายวนัทัว่ไป ร.ว.1 300,000 -       
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                   บญัชีโรงเรือน                                                เลขท่ี  105 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 
ก.ค. 1 สมุดรายวนัทัว่ไป ร.ว.1 100,000 -       

 
                                บญัชีเจา้หน้ี - ร้านเกษตรรุ่งเรือง                                เลขท่ี  201 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ก.ค. 1 สมุดรายวนัทัว่ไป ร.ว.1 20,000 - 

 
            บญัชีทุน - นายปัญญา                                           เลขท่ี  301 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ก.ค. 1 สมุดรายวนัทัว่ไป ร.ว.1 430,000 - 

 

ตัวอย่างที ่ 5.3  การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป  และผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  กรณีเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 4  ปัญญาฟาร์มมียอดคงเหลือ   
ยกมา  ดงัน้ี  เงินสด  5,000  บาท  เงินฝากธนาคาร  200,000  บาท  สัตวใ์ช้งาน  100,000  บาท                       
คอกสัตว ์ 25,000  บาท  และเงินกู ้ 30,000  บาท   
 

สามารถบนัทึกรายการเปิดบญัชีเม่ือเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่ในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 
พ.ศ.  25 4 

รายการ 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 

 
1 เงินสด 

เงินฝากธนาคาร 
สัตวใ์ชง้าน 
คอกสัตว ์
                   เงินกู ้
                   ทุน - นายปัญญา 
บนัทึกรายการเปิดบญัชี 

101 
102 
104 
106 
202 
301 

 

5,000 
200,000 
100,000 
25,000 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

30,000 
300,000 

 
 
 
 
- 
- 
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สามารถผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภทได ้ ดงัน้ี 
 
                บญัชีเงินสด                                                       เลขท่ี  101 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 1 ยอดยกมา รว.1 5,000 -       

 
             บญัชีเงินฝากธนาคาร                                           เลขท่ี  102 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 1 ยอดยกมา ร.ว.1 200,000 -       

 
                บญัชีสัตวใ์ชง้าน                                               เลขท่ี  104 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 1 ยอดยกมา ร.ว.1 100,000 -       

 
                  บญัชีคอกสัตว ์                                                เลขท่ี  106 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 1 ยอดยกมา ร.ว.1 25,000 -       

 
                   บญัชีเงินกู ้                                                     เลขท่ี  202 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ม.ค. 1 ยอดยกมา ร.ว.1 30,000 - 
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             บญัชีทุน - นายปัญญา                                          เลขท่ี  301 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ม.ค. 1 ยอดยกมา ร.ว.1 300,000 - 

 

ตัวอย่างที่  5.4  เม่ือวนัท่ี  1  ธนัวาคม  25 3  นายสุเทพน าเงินสดมาลงทุน  400,000  บาท  รายการคา้ 
ระหวา่งเดือน  ธนัวาคม  25 3  มีดงัน้ี 
253   
ธ.ค.  3  กูเ้งินจาก ธกส.  100,000  บาท 

6  ซ้ืออุปกรณ์การเกษตร  20,000  บาท 
8  รับเงินจากการขายน ้านมโค  35,000  บาท 
10  ซ้ืออาหารสัตวด์ว้ยเงินสด  17,000  บาท 
15  ขายน ้านมโคใหส้หกรณ์โคนม  20,000  บาท แต่ยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน 
17  ซ้ือพอ่พนัธ์ุโคจากนายอ านาจ  35,000  บาท  จ่ายเงินสดเพียง  20,000  บาท 
20  รับช าระหน้ีจากสหกรณ์โคนม  10,000  บาท 
25  จ่ายช าระหน้ีใหน้ายอ านาจ  จ านวน  15,000  บาท 
28  นายสุเทพน าเงินสดไปใชส่้วนตวั  20,000  บาท 
30  จ่ายค่าแรงงาน  10,000  บาท 

 
ให้ท า 1.  บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป   
       2.  ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท 
 
สามารถบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ. 253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 
 

1 เงินสด 
                   ทุน - นายสุเทพ 
นายสุเทพน าเงินสดมาลงทุน 

101 
301 

400,000 
 

- 
 

 
400,000 

 
- 
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         สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  2 

พ.ศ. 253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 
 

3 เงินสด 
                   เงินกู ้- ธกส. 
กูเ้งินจาก ธกส. 

101 
202 

100,000 -  
100,000 

 
- 

 6 อุปกรณ์การเกษตร 
                   เงินสด 
ซ้ืออุปกรณ์การเกษตร 

104 
101 

20,000 
 

- 
 

 
20,000 

 
- 

 8 เงินสด 
                  ขายผลิตผลจากสัตว ์
รับเงินจากการขายน ้านมโค 

101 
401 

35,000 -  
   35,000 

 
- 

 10 ค่าอาหารสัตว ์
                   เงินสด 
ซ้ืออาหารสัตว ์

501 
101 

17,000 -  
   17,000 

 
- 
 

 15 ลูกหน้ี - สหกรณ์โคนม 
                  ขายผลิตผลจากสัตว ์
ขายน ้านมโคใหส้หกรณ์โคนม   
แต่ยงัไม่ไดรั้บเงิน 

102 
401 

20,000 -  
   20,000 

 
- 
 

 17 สัตวใ์ชง้าน 
                   เงินสด 
                   เจา้หน้ี - นายอ านาจ 
ซ้ือพอ่พนัธ์ุโคจากนายอ านาจ   
ช าระเงินบางส่วน 

103 
101 
201 

35,000 -  
20,000 

   15,000 

 
- 
- 

 21 เงินสด 
                  ลูกหน้ี - สหกรณ์โคนม 
รับช าระหน้ีจากสหกรณ์โคนม  

101 
102 

30,000 -  
   30,000 

 
- 

 25 เจา้หน้ี - นายอ านาจ 
                  เงินสด 
จ่ายช าระหน้ี 

201 
101 

15,000 -  
15,000 

 
- 
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   สรุป 

 บญัชีแยกประเภท  หมายถึง  บญัชีท่ีรวบรวมรายการคา้ไวเ้ป็นหมวดหมู่แยกเป็นประเภท ๆ  
ตามลกัษณะของรายการคา้ที่เกิดข้ึน  และจดัเรียงล าดบัผงับญัชีของกิจการ  บญัชีแยกประเภท
แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ บญัชีประเภทสินทรัพย ์ หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  (ทุน)  โดยมี
รูปแบบ  แบ่งออกเป็น  2  แบบ  คือ แบบบญัชีแยกประเภททัว่ไปและบญัชีแยกประเภทยอ่ย 
  การผา่นรายการ  หมายถึง  การน ารายการคา้ท่ีไดบ้นัทึกในสมุดรายวนัขั้นตน้แลว้ไปบนัทึก
ไวใ้นสมุดบญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งตามลกัษณะรายการคา้ท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัขั้นตน้  เมื่อ
ผ่านรายการเสร็จแลว้ตอ้งอา้งอิงช่องหน้าบญัชีในบญัชีแยกประเภททัว่ไป  โดยเขียนอกัษรย่อว่า 
ร.ว. ตามดว้ยตวัเลข  ส่วนช่องเลขท่ีบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปเขียนเลขท่ีบญัชีของบญัชีแยกประเภท 
ของสมุดรายวนัขั้นตน้และเลขท่ีบญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง   
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                  สมุดรายวนัทัว่ไป                                                หนา้  3 

พ.ศ. 25 3 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 28 ถอนใชส่้วนตวั 
                     เงินสด 
นายสุเทพน าเงินสดไปใชส่้วนตวั 

302 
101 

20,000 
 

- 
 

 
20,000 

 
- 

 30 ค่าแรงงาน 
                    เงินสด 
จ่ายค่าแรงงาน 

502 
101 

10,000 -  
   10,000 

 
- 

 
การผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป  ดงัน้ี 
 
                      บญัชีเงินสด                                                         เลขท่ี  101 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 1 ทุน - นายสุเทพ ร.ว.1 400,000 - ธ.ค. 6 อุปกรณ์การเกษตร ร.ว.2 20,000 - 
 3 เงินกู ้- ธกส. ร.ว.1 100,000 -  10 ค่าอาหารสตัว ์ ร.ว.2 17,000 - 
 8 ขายผลิตผลจากสตัว ์ ร.ว.2 35,000 -  17 สตัวใ์ชง้าน ร.ว.2 20,000 - 
 20 ลกูหน้ี - สหกรณ์ฯ ร.ว.2 10,000 -  25 เจา้หน้ี นายอ านาจ ร.ว.3 15,000 - 
       28 ถอนใชส่้วนตวั ร.ว.3 20,000 - 
       30 ค่าแรงงาน ร.ว.3 10,000 - 

     
                                                                บญัชีลูกหน้ี - สหกรณ์โคนม                                       เลขท่ี  102 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 15 ขายผลผลิตจากสตัว ์ ร.ว.2 20,000 - ธ.ค. 20 เงินสด ร.ว.2 10,000 - 
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      บญัชีสัตวใ์ชง้าน                                                     เลขท่ี  103 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 17 เงินสด ร.ว.2 20,000 -       
  เจา้หน้ี - นายอ านาจ ร.ว.2 15,000 -       

 
             บญัชีอุปกรณ์การเกษตร                                               เลขท่ี  104 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 6 เงินสด ร.ว.1 20,000 -       
            

     
                  บญัชีเจา้หน้ี - อ านาจ                                                เลขท่ี  201 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 25 เงินสด ร.ว.2 15,000 - ธ.ค. 17 สตัวใ์ชง้าน ร.ว.2 15,000 - 
            

 
                   บญัชีเงินกู ้- ธกส.                                                   เลขท่ี  202 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค. 3 เงินสด ร.ว.1 100,000 - 
            

     
                 บญัชีทุน - นายสุเทพ                                                เลขท่ี  301 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค. 1 เงินสด ร.ว.1 400,000 - 
            



 

143 

     บญัชีถอนใชส่้วนตวั                                                เลขท่ี  302 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 28 เงินสด ร.ว.3   20,000 -       
            

 
              บญัชีขายผลิตผลจากสัตว ์                                           เลขท่ี  401 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค. 8 เงินสด ร.ว.1 35,000 - 
       15 ลกูหน้ี - สหกรณ์ฯ ร.ว.2 20,000 - 
            

 
     บญัชีค่าอาหารสัตว ์                                             เลขท่ี  501 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 10 เงินสด ร.ว.2 17,000 -       
            

 
         บญัชีค่าแรงงาน                                                   เลขท่ี  502 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 30 เงินสด ร.ว.3 10,000 -       
            

 



 

145 

 
 
 
 

จงแสดงวธีิท า 
ข้อ  5.1  เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  25 3  นายวรุิต  น าเงินสดมาลงทุนเปิดกิจการฟาร์ม  40,000  บาท 
ให้ท า  บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป  และผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป 

ข้อ  5.2  เม่ือวนัท่ี  1  กรกฎาคม  25 3  นายสมรักษ์  น าเงินสด 60,000  บาท  เงินฝากธนาคาร
140,000 บาท  สัตวใ์ชง้าน  35,000  บาท  และเจา้หน้ี - ร้านเกษตรรุ่งเรือง 20,000 บาท  มาลงทุน 
ให้ท า  บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป  และผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป 

ข้อ  5.3  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 3  สามารถฟาร์ม  มียอดคงเหลือยกมา  เงินสด  21,000  บาท     
เงินฝากธนาคาร  250,000  บาท  ลูกหน้ี - นายชาติ  5,000  บาท  สัตวใ์ช้งาน  120,000  บาท  และ
เงินกู ้ 30,000  บาท   
ให้ท า  บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป  และผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป 

ข้อ  5.4  จากสมุดรายวนัทัว่ไปต่อไปน้ีใหผ้า่นรายการไปบญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ. 25 4 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 1 เงินสด  60,000 -   
  เงินฝากธนาคาร  120,000 -   
  ลูกหน้ี - นายณรงค ์  5,000 -   
  อุปกรณ์การเกษตร  6,000 -   
  โรงเรือน  20,000 -   
  ท่ีดิน  30,000 -   
                   เจา้หน้ี - ร้านสยาม    8,000 - 
                   ทุน - นายดวงกมล    233,000 - 
  บนัทึกยอดคงเหลือ      

แบบฝึกปฏบิัติ  หน่วยที ่ 5 
การบันทกึบัญชีแยกประเภท 
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           สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  2 

พ.ศ. 254 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 1 อุปกรณ์การเกษตร  4,300 -   
            เงินสด    4,300 - 
  ซ้ืออุปกรณ์การเกษตร      
 3 ค่าสัตวเ์พื่อขาย  3,000 -   
                 เงินฝากธนาคาร    3,000 - 
  จ่ายเช็คซ้ือลูกไก่      
 5 ค่าเวชภณัฑ์  1,500 -   
           เงินสด    1,500 - 
  จ่ายค่าเวชภณัฑ์      
  รถแทรกเตอร์  100,000 -   
                  เงินสด    20,000 - 
                    เจา้หน้ี - บริษทัไทยรุ่งเรือง    80,000 - 
  ซ้ือรถแทรกเตอร์จ่ายเงินบางส่วน      
 12 เงินสด  200,000 -   
               เงินกู ้- ธกส.    200,000 - 
  กูเ้งินจาก ธกส.      
 15 ค่าอาหารสัตว ์  15,000 -   
               เงินสด    15,000 - 
  ซ้ืออาหารไก่      
 16 เงินสด  37,000 -   
               ขายสัตวเ์พื่อขาย    37,000 - 
  ขายไก่ไดรั้บเงินสด      
 17 เงินฝากธนาคาร  10,000 -   
                เงินสด    10,000 - 
  น าเงินฝากธนาคาร      
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       สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  3 

พ.ศ. 254    
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 18 ค่าแรงงาน  4,000 -   
                 เงินสด    4,000 - 
  จ่ายค่าแรงงาน      
 21 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง  3,000 -   
   เงินสด    3,000 - 
  จ่ายค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง      
 23 ถอนใชส่้วนตวั  2,000 -   
         ขายสัตวเ์พื่อขาย    2,000 - 
  นายดวงกมลน าไก่ไปบริโภค      
 24 เงินสด  700 -   
         รายไดเ้บด็เตล็ด    700 - 
  ขายมูลไก่      

 
ข้อ  5.5  จากสมุดรายวนัทัว่ไปต่อไปน้ีใหผ้า่นรายการไปบญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
                                                                     สมุดรายวนัทัว่ไป                                       หนา้  1 

พ.ศ. 25 4 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ก.ค. 1 เงินสด    
เงินฝากธนาคาร 
วสัดุการเกษตร     
อุปกรณ์การเกษตร   
คอกสัตว ์
 เจา้หน้ี - นายนนท ์
 ทุน - นางวนาลี   
นางวนาลีน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินมา
ลงทุน  

 50,000 
200,000 
8,000 
14,000 
130,000 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

   6,000 
396,000 

 

 
 
 
 
 
- 
- 
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ข้อ  5.5  (ต่อ) 
                                                                     สมุดรายวนัทัว่ไป                                       หนา้  2 

พ.ศ. 254 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ก.ค.   2 สัตวใ์ชง้าน 
 เงินฝากธนาคาร 
จ่ายเช็คซ้ือพอ่แม่พนัธ์ุนกกระจอกเทศ 

 30,000 -  
   30,000 

 
- 

   5 ค่าเวชภณัฑ์ 
 เงินสด 
จ่ายค่าวคัซีน  

 1,200 -  
1,200 

 
- 

   7 ค่าอาหารสัตว ์
 เงินสด 
จ่ายค่าอาหารนกกระจอกเทศ   

 5,500 -  
5,500 

 
- 

   8 เงินสด 
 ขายผลิตผลจากสัตว ์
ขายไข่นกกระจอกเทศ 

 11,000 -  
11,000 

 
- 

 10 ค่าสาธารณูปโภค 
 เงินสด 
จ่ายค่าน ้า  ค่าไฟฟ้า 

 1,800 -  
1,800 

 
- 

 14 ลูกหน้ี - นายวศิวะ 
 ขายผลิตผลจากสัตว ์
ขายหนงันกกระจอกเทศใหน้ายวศิวะ 
ยงัไม่ไดรั้บเงิน 

 6,000 -  
6,000 

 
- 

 15 เงินสด 
 เงินฝากธนาคาร 
ถอนเงินจากธนาคาร  

 20,000 -  
20,000 

 
- 

 18 อุปกรณ์การเกษตร 
 เงินสด 
จ่ายเงินซ้ืออุปกรณ์การเกษตร   

 7,000 -  
7,000 

 
- 
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ข้อ  5.5  (ต่อ) 

                                                                      สมุดรายวนัทัว่ไป                                               หนา้  3 

พ.ศ. 254 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ก.ค. 20 เงินสด 
 เงินกู ้- สหกรณ์การเกษตร 
กูเ้งินจากสหกรณ์การเกษตร   

 50,000 -  
   50,000 

 
- 

 21 ถอนใชส่้วนตวั 
 เงินสด 
น าเงินสดของกิจการไปใชส่้วนตวั   

 4,000 -  
4,000 

 
- 

 24 เงินสด 
 ลูกหน้ี - นายวศิวะ 
รับช าระหน้ีจากนายวศิวะ 

 6,000 -  
6,000 

 
- 

 26 เงินกู ้- สหกรณ์การเกษตร 
 เงินสด 
จ่ายช าระหน้ีสหกรณ์การเกษตร   

 2,000 -  
2,000 

 
- 

  ดอกเบ้ียจ่าย 
 เงินสด 
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย 

 250 -  
250 

 
- 

 27 ค่าเช่า 
 เงินสด 
จ่ายค่าเช่าท่ีดิน  

 3,000 
 

-  
3,000 

 
- 

 30 ค่าแรงงาน 
 เงินสด 
จ่ายค่าแรงงาน   

 5,000 -  
5,000 

 
- 
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ข้อ  5.6  จากสมุดรายวนัทัว่ไปต่อไปน้ีใหผ้า่นรายการไปบญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง 

                                                                     สมุดรายวนัทัว่ไป                                                หนา้  1 

พ.ศ. 254 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ต.ค.   1 เงินสด      
โรงเรือน  
 ท่ีดิน   
 ทุน - นายวนิยั 
นายวนิยัน าสินทรัพยม์าลงทุน 

 60,000 
130,000 
140,000 

- 
- 
- 

 
 
 

   
330,000 

 
 
 
 
- 

 2 สัตวใ์ชง้าน 
 เงินสด 
ซ้ือไก่ไข่   

 7,000 -  
7,000 

 
- 

 3 ค่าเวชภณัฑ์ 
 เงินสด 
จ่ายค่าวคัซีน  

 1,300 - 
 
 

 
1,300 

 
- 

 6 ค่าสาธารณูปโภค 
 เงินสด 
จ่ายค่าน ้า   

 900 - 
 

 
900 

 

 
- 

 8 ค่าอาหารสัตว ์
 เงินสด 
ซ้ืออาหารไก่  

 6,400 -  
6,400 

 
- 

 11 เงินฝากธนาคาร 
 ขายผลิตผลจากสัตว ์
ขายไข่ไก่ไดรั้บเงินน าฝากธนาคาร
ทนัที 

 8,000 - 
 

 
8,000 

 
- 

 12 ลูกหน้ี - ร้านพรพรรณ 
 ขายผลิตผลจากสัตว ์
ขายไข่ไก่ใหร้้านพรพรรณ   
ยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน   

 12,000 -  
12,000 

 
- 
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ข้อ  5.6  (ต่อ) 

                                                                  สมุดรายวนัทัว่ไป                                       หนา้  2 

พ.ศ. 254 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ต.ค. 16 สัตวใ์ชง้าน 
 เจา้หน้ี - ร้านมิตรเกษตร 
ซ้ือไก่ไข่จากร้านมิตรเกษตรยงัไม่ได้
ช าระเงิน 

 15,000 - 
 

 
   15,000 

 
- 

 19 เงินสด 
 ลูกหน้ี - ร้านพรพรรณ 
รับช าระหน้ีจากร้านพรพรรณ   

 4,000 -  
4,000 

 
- 

 20 เจา้หน้ี - ร้านมิตรเกษตร 
 เงินสด 
จ่ายช าระหน้ีร้านมิตรเกษตร   

 10,000 -  
10,000 

 
- 

 22 เงินสด 
 ขายผลิตผลจากสัตว ์
ขายไข่ไก่ไดรั้บเงิน  

 20,000 -  
20,000 

 
- 

 23 เงินฝากธนาคาร 
 เงินสด 
น าเงินฝากธนาคาร   

 12,000 
 

-  
12,000 

 
- 

 25 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 
 เงินสด 
จ่ายค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง   

 1,600 -  
1,600 

 
- 

 26 เงินสด 
 รายไดเ้บด็เตล็ด 
ขายกระสอบอาหารไก่ 

 450 - 
 

 
450 

 
- 

 28 ค่าขนส่ง 
 เงินสด 
จ่ายค่าขนส่งไข่ไก่ไปจ าหน่าย 

 1,800 -  
1,800 

 
- 
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ข้อ  5.6  (ต่อ) 

                                                                  สมุดรายวนัทัว่ไป                                       หนา้  3 

พ.ศ. 254 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ต.ค. 30 ถอนใชส่้วนตวั 
 ขายผลิตผลจากสัตว ์
นายวนิยัน าไข่ไก่ไปบริโภค  

 300 -  
   300 

 
- 

  ค่าแรงงาน 
 เงินสด  
จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน   

 6,000 -  
6,000 

 
- 

 

ข้อ  5.7  นายอภิชาตเปิดกิจการฟาร์มเล้ียงไก่เน้ือ  ช่ือ  “อภิชาติฟาร์ม”  เม่ือวนัท่ี  1  มีนาคม  25 4   
มีรายการคา้  ดงัน้ี 

25 4  
มี.ค.   1 น าเงินสด  200,000  บาท  และท่ีดินราคา  300,000  บาท  มาลงทุน 
   3  ซ้ือลูกไก่  จ  านวน  8,000  บาท 
   4 ซ้ืออาหารไก่  10  กระสอบ  ๆ  ละ  450  บาท  เป็นเงินเช่ือ 
 10 ซ้ือเวชภณัฑ ์ 700  บาท 
 12 ขายไก่  ไดรั้บเงิน  19,500  บาท  น าฝากธนาคารทนัที    
 15 ขายมูลไก่  400  บาท 
 18 นายอภิชาตถอนเงินสดไปใชส่้วนตวั  3,000  บาท 
 21 ซ้ืออุปกรณ์ประจ าฟาร์ม จ านวน  4,600  บาท 
 25 ขายไก่  จ  านวน  150  ตวั  ๆ  ละ  120  บาท  เป็นเงินเช่ือใหน้ายปองพล   
 30 จ่ายค่าไฟฟ้า  1,860  บาท 

 
ให้ท า 1.  บนัทึกรายการเปิดบญัชีและรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 2.  ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 
 
 
 



 

153 

ข้อ  5.8  โชคอนนัตฟ์าร์ม  มีรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเดือนตุลาคม  25 4  ดงัน้ี   
 

254 
 

ต.ค. 1 นายอนนัต ์ น าเงินสด  60,000  บาท  เงินฝากธนาคาร  200,000  บาท 
โคพอ่พนัธ์ุราคา  50,000  บาท  มาลงทุน 

 6 ซ้ืออาหารโค  10  กระสอบ  ๆ  ละ  420  บาท  เป็นเงินสด 
 8 ขายลูกโค  จ  านวน  18,000  บาท ใหน้ายชชัวาล  เป็นเงินเช่ือ 
 11 ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือเกษตรเป็นเงินเช่ือ  25,000  บาท  จากร้านสุวรรณเกษตร 
 15 รับช าระหน้ีจากนายชชัวาล  5,000  บาท 
 19 ซ้ือโคพอ่พนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ  จ านวน  60,000  บาท 
 20 ขายลูกโค  จ  านวน  10,000  บาท  น าฝากธนาคารทนัที 
 25 จ่ายช าระหน้ีร้านสุวรรณเกษตร  5,000  บาท 
 30 จ่ายค่าแรงงาน  3,000  บาท 
 

ให้ท า 1.  บนัทึกรายการเปิดบญัชีและรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 2.  ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 

ข้อ  5.9  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 4  นายชาติชาย  เปิดกิจการฟาร์ม  น าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน       
มาลงทุน  ดงัน้ี 
 

เงินสด 80,000  บาท 
เงินฝากธนาคาร 260,000  บาท 
อุปกรณ์การเกษตร 12,000  บาท 
โรงเรือน 20,000  บาท 
ท่ีดิน 100,000  บาท 
เจา้หน้ี - ร้านเพชรเกษตร 15,000  บาท 

 

มีรายการคา้ระหวา่งเดือนมกราคม  254  ดงัน้ี 
 

254  
ม.ค. 2 ซ้ือพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้ 2,500  บาท 
 4 ซ้ือปุ๋ยเป็นเงินสด  500  บาท 
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254  
ม.ค. 5 ซ้ือลูกปลา  5,000  บาท 
  8 จ่ายค่าขดุบ่อปลา  8,000  บาท 
 10 ขายทุเรียน จ านวน  12,000  บาท  และขายเงาะ จ  านวน  8,000  บาท  ใหน้ายศกัดา 

เป็นเงินเช่ือ 
 11 นายชาติชายน าปลาไปท าอาหารท่ีบา้น เป็นเงิน  400  บาท 
 15 ขายปลาไดรั้บเงิน  3,000  บาท 
 19 กูเ้งินจาก ธนาคาร  ธกส.  20,000  บาท  น าฝากธนาคารทนัที 
 21 น าเงินสดไปใชส่้วนตวั  2,000  บาท 
 22 จ่ายช าระหน้ีร้านเพชรเกษตร  5,000  บาท 
 23 ซ้ืออาหารปลา  1,250  บาท 
 27 ขายปลา  ไดรั้บเงินสด  4,000  บาท 
 28 จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน  2  คน  ๆ  ละ  3,000  บาท 
 29 ขายไมด้อกไมป้ระดบัไดรั้บเงิน  700  บาท 
 31 จ่ายค่าน ้า  ค่าไฟฟ้า  1,200  บาท 

 

ให้ท า 1.  บนัทึกรายการเปิดบญัชีและรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 2.  ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 
 
ข้อ  5.10  ต่อไปน้ีเป็น  ยอดคงเหลือของพฒันาฟาร์ม  โดยมีนายพฒันาเป็นเจา้ของกิจการมียอดคงเหลือ  
ณ  วนัท่ี  1  ธนัวาคม  254  ดงัน้ี 
 

เงินสด 50,000  บาท 
เงินฝากธนาคาร 60,000  บาท 
ลูกหน้ี - นายช่วย 4,000  บาท 
อุปกรณ์การเกษตร 12,000  บาท 
โรงเรือน 20,000  บาท 
ท่ีดิน 200,000  บาท 
เจา้หน้ี - ร้านมณีเกษตร 3,000  บาท 
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มีรายการคา้ระหวา่งเดือนธนัวาคม  25 4  ดงัน้ี 
 

254  
ธ.ค. 2 ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุผกัเป็นเงินสด  300  บาท 
 5 ซ้ือปุ๋ยเป็นเงินสด  500  บาท 
   7 รับช าระหน้ีจากนายช่วย  1,500  บาท 
   8 ซ้ือลูกสุกร  24  ตวั  ๆ  ละ  500  บาท  จ่ายเป็นเช็ค   
 10  ขายผกัเป็นเงิน  5,000  บาท 
 12 ซ้ืออาหารสัตวจ์ากร้านมณีเกษตร  10,000  บาท  จ่ายเงินสด  7,000  บาท 
 14 น าเงินฝากธนาคาร  20,000  บาท 
 17 จ่ายช าระหน้ีให้ร้านมณีเกษตร  5,000  บาท 
 18 น าเงินสดไปใชส่้วนตวั  2,000  บาท 
 19 กูเ้งินจาก ธกส.  50,000  บาท  น าฝากธนาคารทนัที 
 23 ซ้ือพอ่พนัธ์ุสุกร  เป็นเงินสด  15,000  บาท 
 25 ขายสุกร  ไดรั้บเงินสด  40,000  บาท 
 27 จ่ายค่าน ้า  ค่าไฟฟ้า  1,200  บาท 
 29 ขายสุกรเป็นเงินเช่ือให้นายช่วย  จ  านวน  30,000  บาท 
 30 จ่ายช าระหน้ีเงินกู ้ธกส.  10,000  บาท  พร้อมดอกเบ้ียจ านวน  3,000  บาท 
 31 จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน  2  คน  ๆ  ละ 4,000  บาท 
 

ให้ท า 1.  บนัทึกรายการเปิดบญัชีและรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
2. ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 
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ช่ือ-สกุล…………………………………………………….เลขท่ี.......................ระดบัชั้น................ 
วชิา.................................................................เร่ือง.............................................................................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน............................................................. 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้    1.  อธิบายความหมายของบญัชีแยกประเภทได ้
                      2.  บอกประเภทของบญัชีแยกประเภทได ้
      3.  บอกรูปแบบของบญัชีแยกประเภทได ้  

กิจกรรมปฏิบติั    จงอธิบายความหมายของบญัชีแยกประเภท  บอกประเภทของบญัชีแยกประเภท
พร้อมเขียนแบบฟอร์มบญัชีแยกประเภททัว่ไป (แบบมาตรฐาน)  และบอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
บญัชีแยกประเภท 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
       คะแนนท่ีได.้....................................... 
       ลงช่ือ..................................(ผูป้ระเมิน) 

 
 

ใบงานที ่ 5.1 
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ช่ือ-สกุล…………………………………………………….เลขท่ี.......................ระดบัชั้น................ 
วชิา.................................................................เร่ือง.............................................................................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน............................................................. 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้  บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภทได ้  
กิจกรรมปฏิบติั   ใหบ้นัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท             
เม่ือวนัท่ี 1  เมษายน  254  นายรังสรรคน์ าเงินสด  80,000  บาท  และท่ีดิน  400,000  บาทมาลงทุน 
 

การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ. 254   
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

        
        
        
        

 
การผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท 
 
                                       บญัชีเงินสด                                    เลขท่ี  101 
พ.ศ……… 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. ....... 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

            

 
 
 

ใบงานที ่ 5.2 
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                                       บญัชีท่ีดิน                                      เลขท่ี  102 
พ.ศ……… 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. ....... 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

            

 
                                บญัชีทุน - นายรังสรรค ์                           เลขท่ี  301 
พ.ศ……… 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. ....... 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

            

 
 
       คะแนนท่ีได.้....................................... 
       ลงช่ือ..................................(ผูป้ระเมิน) 
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  บญัชีแยกประเภทมีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
  ก.  รายการลงทุนคร้ังแรก 
  ข.  รายการเปิดบญัชี 
  ค.  สมุดแยกประเภททัว่ไป 
 ง.  บนัทึกหลงัจากปิดบญัชีแยกประเภท 
 จ.  บญัชีท่ีรวบรวมรายการคา้ไวเ้ป็นหมวดหมู่โดยแยกเป็นประเภท  ๆ 
2.  ขอ้ใดเป็นสมุดรายวนัขั้นปลาย 
 ก.  สมุดรายวนัทัว่ไป 
 ข.  สมุดรายวนัซ้ือ 
 ค.  สมุดรายวนัขาย 
 ง.  สมุดบญัชีแยกประเภท 
 จ.  สมุดเงินสด 
3.  บญัชีสัตวใ์ชง้านจดัอยูใ่นบญัชีแยกประเภทตามประเภทใด 
 ก.  สินทรัพย ์
 ข.  หน้ีสิน 
 ค.  ส่วนของเจา้ของ 
 ง.  รายได ้
 จ.  ค่าใชจ่้าย 
4.  รูปแบบบญัชีแยกประเภทตามขอ้ใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษคือตวั  “T”   
 ก.  บญัชีแยกประเภทยอ่ย 
  ข.  บญัชีแยกประเภทช่วย 
 ค.  บญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 ง.  บญัชีแยกประเภทแสดงยอดคงเหลือ 
 จ.  บญัชีแยกประเภทคุมยอด 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้หลงัเรียน  หน่วยที ่ 5 
การบันทกึบัญชีแยกประเภท 
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5.  ขั้นแรกในการผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปยงับญัชีแยกประเภทจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
 ก.  บนัทึกเลขท่ีบญัชีในสมุดรายวนั 
 ข.  บนัทึกบญัชีดา้นเครดิตตามท่ีระบุไวใ้นสมุดรายวนั 
 ค.  เขียน พ.ศ. เดือน วนัท่ี ในช่องวนัท่ี   
 ง.  เขียนอกัษรยอ่ของสมุดรายวนัช่องหนา้บญัชี 
 จ.  ให้น าช่ือบญัชีท่ีบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไปดา้นเดบิต  ไปเปิดบญัชีแยกประเภททัว่ไป
และบนัทึกรายการดา้นเดบิต   
6.  Posting  มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  การอา้งอิง 
 ข.  การบนัทึกบญัชี 
 ค.  การผา่นรายการ 
 ง.  การปิดบญัชี 
 จ.  การบนัทึกรายการเปิดบญัชี 
7.  การเขียนช่องรายการวา่สมุดรายวนัทัว่ไปใชใ้นกรณีใด 
 ก.  รายการเปิดบญัชีใหม่ 
 ข.  รายการคา้ระหวา่งเดือน 
 ค.  การลงทุนคร้ังแรกน าสินทรัพยม์าลงทุน 
 ง.  น าสินทรัพยห์ลายอยา่งและเจา้หน้ีมาลงทุน 
 จ.  การลงทุนคร้ังแรกน าเงินสดอยา่งเดียวมาลงทุน 
8.  รายการเปิดบญัชีในกรณีท่ีกิจการเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่  ยอดคงเหลือในบญัชีสินทรัพย ์       
หน้ีสินและส่วนของเจา้ของเม่ือผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท  การอา้งอิงในช่องรายการใน  
บญัชีแยกประเภทจะตอ้งเขียนตามขอ้ใด 
 ก.  สมุดรายวนัทัว่ไป  
 ข.  ยอดยกมา 
 ค.  ยอดยกไป 
 ง.  ยอดคงเหลือ 
 จ.  ช่ือบญัชีตรงขา้มกนั  
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9.  การอ้างอิงการผ่านรายการ  เม่ือผ่านรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปยงับญัชีแยกประเภท          
ท่ีเก่ียวขอ้ง   ช่องเลขท่ีบญัชีของสมุดรายวนัทัว่ไป  ตอ้งปฏิบติัเม่ือใด 
 ก.  ต่อจากการลงจ านวนเงินในสมุดบญัชีแยกประเภท 
 ข.  ต่อจากการลงวนัท่ีในสมุดบญัชีแยกประเภท 
 ค.  ต่อจากการลงรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 ง.  ต่อจากการลงจ านวนเงินในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 จ.  เม่ือผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปยงับญัชีแยกประเภท 
10.  การผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไป  ไปบญัชีแยกประเภทให้อา้งอิงช่องหนา้บญัชีตามขอ้ใด 
 ก.  ง.ส.  1     
 ข.  ร.ว.  1 
 ค.  ย.ภ.  1     
 ง.  ส.ว.  1 
 จ.  ร.ท.  1 
  

 
 



 
 
 
 

   สาระส าคญั 
 

 เน่ืองจากการบนัทึกบญัชีของรายการคา้ทุกรายการท่ีเกิดข้ึนจะใชห้ลกับญัชีคู่  เม่ือวิเคราะห์
แลว้จะน าไปบนัทึกบญัชี  2  ดา้นเสมอ คือดา้นเดบิตหน่ึงบญัชีและดา้นเครดิตอีกหน่ึงบญัชีดว้ย
จ านวนเงินท่ีเท่ากนั  ดงันั้นยอมรวมของจ านวนเงินทางดา้นเดบิตของทุกบญัชีรวมกนั จะตอ้งเท่ากบั
ยอดรวมของจ านวนเงินทางดา้นเครดิตทุกบญัชี  ดว้ยเหตุดงักล่าว  จึงตอ้งใช้วิธีการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการท าบญัชีตามหลกับญัชีคู่ดว้ยงบทดลอง  เพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชี
ตามหลกับญัชีคู่ 
 

   หัวข้อเร่ือง 
 

 1.  ความหมายของงบทดลอง 
 2.  รูปแบบของงบทดลอง          
 3.  การหายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทดว้ยดินสอ         
 4.  การจดัท างบทดลอง 
 5.  การหาขอ้ผิดพลาดเม่ืองบทดลองไม่ลงตวั 
 6.  ประโยชน์ของงบทดลอง          
 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 1.  อธิบายความหมายของงบทดลองได ้
 2.  บอกรูปแบบของงบทดลองได ้
 3.  อธิบายการหายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทดว้ยดินสอได ้
 4.  จดัท างบทดลองได ้
 5.  บอกแนวทางปฏิบติัเม่ืองบทดลองไม่ลงตวัได ้
 6.  บอกประโยชน์ของการจดัท างบทดลองได ้

หน่วยที ่ 6 
งบทดลอง 
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  Trial  Balance  หมายถึง  ขอ้ใด 
 ก.  งบแสดงฐานะการเงิน 
 ข.  งบก าไรขาดทุน 
 ค.  งบทดลอง 
 ง.  กระดาษท าการ 
 จ.  ยอดดุล 
2.  งบทดลอง จดัท าข้ึนเพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีขอ้ใด 
 ก.  บญัชีคู่ 
 ข.  บญัชีเด่ียว 
 ค.  บญัชีราชการ 
 ง.  บญัชีธุรกิจ 
 จ.  บญัชีทัว่ไป 
3.  ถา้ยอดรวมดา้นเดบิต  มากกวา่ยอดรวมดา้นเครดิต  ในสมุดบญัชีแยกประเภท เรียกวา่อะไร 
 ก.  Trial  Balance 
 ข.  Pencil  Footing 
 ค.  Credit  Balance 
 ง.  Debit  Balance 
 จ.  Financial  Statement 
4.  ในงบทดลองท่ีจดัท าควรเรียงหมวดบญัชีอยา่งไร 
 ก.  สินทรัพย ์ ส่วนของเจา้ของ  หน้ีสิน  รายได ้ ค่าใชจ่้าย 
 ข.  สินทรัพย ์ ค่าใชจ่้าย  หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ  รายได ้    
 ค.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  รายได ้ ส่วนของเจา้ของ  ค่าใชจ่้าย 
 ง.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ  ค่าใชจ่้าย  รายได ้
 จ.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ  รายได ้ ค่าใชจ่้าย   
 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  หน่วยที ่ 6 
งบทดลอง 
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5.  ส่วนหวังบทดลอง  ประกอบดว้ยขอ้ใด 
 ก.  ช่ืองบทดลองบรรทดัเดียว 
 ข.  ช่ือกิจการฟาร์ม  ช่ืองบทดลอง 
 ค.  ช่ืองบทดลอง  ช่ือกิจการฟาร์ม 
 ง.  ช่ือกิจการฟาร์ม  ช่ืองบทดลอง  วนั เดือน ปี 
 จ.  ช่ือกิจการฟาร์ม  วนั เดือน ปี  ช่ืองบทดลอง 
6.  ขอ้ใด  ไม่ใช่  สาเหตุท่ีท าใหง้บทดลองไม่ลงตวั 
 ก.  รวมยอดดา้นเดบิตผิด 
 ข.  ช่ือบญัชีค่าแรงงานแต่บนัทึกเป็นค่าอาหารสัตว ์
 ค.  ใส่ยอดคงเหลือผิดดา้น   
 ง.  หายอดคงเหลือผดิพลาด    
 จ.  ผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปดา้นเครดิตดา้นเดียว 
7.  ขอ้ใด  ไม่ใช่  ประโยชน์ของงบทดลอง 
 ก.  ช่วยในการพิสูจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชี 
 ข.  ช่วยในการท างบการเงินของกิจการไดส้ะดวกและถูกตอ้ง 
 ค.  ช่วยตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในการบนัทึกบญัชี 
 ง.  เป็นขอ้มูลในการท ารายการปิดบญัชี   
 จ.  ช่วยแสดงฐานะการเงินของกิจการ 
8.  Pencil  Footing  หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  การบนัทึกบญัชีดว้ยดินสอ 
 ข.  การรวมเลขบญัชีแยกประเภท 
 ค.  การหายอดคงเหลือดว้ยดินสอ 
 ง.  การจดัท างบทดลอง 
 จ.  การพิสูจน์ความถูกตอ้งของบญัชี 
9.  ขอ้ใดถูกตอ้งตามหลกับญัชี 
 ก.  ถอนใชส่้วนตวั  ลูกหน้ี  มียอดคงเหลือเดบิต 
 ข.  เคร่ืองมือเกษตร  ทุน  มียอดคงเหลือเครดิต 
 ค.  ทุน  เจา้หน้ี  มียอดคงเหลือเดบิต 
 ง.  เงินสด  ทุน  มียอดคงเหลือเดบิต 
 จ.  ถอนใชส่้วนตวั  เจา้หน้ี  มียอดคงเหลือเครดิต 
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10.  การน าผลต่างระหวา่งยอดรวมดา้นเดบิตและเครดิตในงบทดลองท่ีไม่ลงตวัหารดว้ย  9  เพื่ออะไร 
 ก.  การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการเขียนเลขผิดหลกั 
  ข.  การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดการลงบญัชีกลบัขา้งกนั 
 ค.  การตรวจสอบช่ือบญัชีวา่ผดิหรือไม่ 
 ง.  การหายอดต่างดา้นเดบิตและเครดิต  แลว้เปรียบเทียบยอดท่ีลงบญัชีไว ้
 จ.  การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดการบวกตวัเลขในช่องใดช่องหน่ึงของงบทดลอง 
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   เนือ้หา 

1.  ความหมายของงบทดลอง 
    งบทดลอง  (Trial  Balance)  หมายถึง  งบพิสูจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตั้งแต่  
การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป  การผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป  เพื่อตรวจสอบ 
การลงบญัชีท่ีผา่นมาวา่ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีคู่หรือไม่  โดยผลรวมยอดคงเหลือในบญัชีดา้นเดบิต  
จะตอ้งเท่ากบัผลรวมยอดคงเหลือในบญัชีดา้นเครดิต   

งบทดลองไม่ใช่งบการเงิน  แต่เป็นงบท่ีใช้พิสูจน์ยอดความถูกต้องของขอ้มูลทางบญัชี
เท่านั้น  เพื่อน าขอ้มูลทางบญัชีไปใช้ในการแสดงผลการด าเนินงานว่ากิจการมีก าไรหรือขาดทุน
จ านวนเท่าใด  และการแสดงฐานะการเงินของกิจการวา่มีสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ
ทั้งส้ินจ านวนเท่าใด  จึงจ าเป็นตอ้งไดข้อ้มูลจากการจดบนัทึกและวิเคราะห์รายการคา้ลงในสมุดบญัชี   
และการพิสูจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชี  งบทดลองประกอบดว้ยบญัชี  5  หมวด  คือ  
สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ  รายได ้ และค่าใช้จ่าย  ซ่ึงในการท างบทดลองกิจการจะมี
การจดัท าทุก  1  เดือน  ทุก  3  เดือน  หรือ  1  ปี  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักิจการแต่ละประเภท 
 

2.  รูปแบบของงบทดลอง 
 

ช่ือกิจการ...............   (1) 
งบทดลอง   (2) 

วนัท่ี......เดือน.....................พ.ศ. ...............   (3) 
 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

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

 
 
 

   

  (5)  (6)  

 

ส่วนท่ี  1 
หวังบทดลอง 

ส่วนท่ี  2 
รายการในรูปแบบ 
ของงบทดลอง 
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รูปแบบของทดลอง  แบ่งเป็น  2  ส่วน  ดงัน้ี 
 ส่วนที ่ 1  หวังบทดลอง  มี  3  บรรทดั  ดงัน้ี 
  บรรทดัท่ี  1  ช่ือกิจการ 
  บรรทดัท่ี  2  ค  าวา่  “ งบทดลอง”  
  บรรทดัท่ี  3  วนั  เดือน  ปี  ท่ีจดัท างบทดลอง 
 ส่วนที ่ 2  รายการในรูปแบบงบทดลอง  แบ่งเป็น  6  ช่อง  ดงัน้ี 
  (1)  ช่องช่ือบญัชี 
  (2)  ช่องเลขท่ีบญัชี 
  (3)  ช่องจ านวนเงินดา้นเดบิต 
  (4)  ช่องจ านวนเงินดา้นเครดิต 
  (5)  ช่องยอดรวมจ านวนเงินดา้นเดบิต 
  (6)  ช่องยอดรวมจ านวนเงินดา้นเครดิต 

3.  การหายอดคงเหลอืของบัญชีแยกประเภทด้วยดนิสอ 
 การจดัท างบทดลองจะตอ้งหายอดคงเหลือของบญัชีต่าง  ๆ  ในสมุดบญัชีแยกประเภทก่อน  
แลว้จึงน ามาจดัท างบทดลอง  ซ่ึงนิยมหายอดคงเหลือดว้ยดินสอด า  (Pencil  Footing)  เพื่อป้องกนั
การผดิพลาดและหากตอ้งการแกไ้ขจะท าไดโ้ดยสะดวก 
 ยอดคงเหลือบญัชี  (Account  Balance)  คือ  ผลต่างระหว่างยอดรวมทางดา้นเดบิตและ 
ยอดรวมทางดา้นเครดิตในบญัชีแยกประเภทของแต่ละบญัชี  ซ่ึงมีขั้นตอนการหายอดคงเหลือใน
บญัชีต่าง  ๆ  ของแต่ละบญัชีตามล าดบั  ดงัน้ี 
 3.1  รวมจ านวนเงินทั้งหมดในช่องเดบิต  แล้วเขียนจ านวนเงินนั้นด้วยดินสอด าลงใน    
ช่องเดบิตชิดกบัเส้นบรรทดัสุดทา้ยต่อจากจ านวนเงินของบญัชีนั้น  ๆ 
 3.2  รวมจ านวนเงินทั้งหมดในช่องเครดิต  แล้วเขียนจ านวนเงินนั้นด้วยดินสอด าลงใน  
ช่องเครดิตชิดกบัเส้นบรรทดัสุดทา้ยต่อจากจ านวนเงินของบญัชีนั้น  ๆ 
   3.3  หาผลต่างระหวา่งจ านวนเงินในช่องเดบิตและเครดิต  ดงัน้ี 
      3.3.1  ถา้ยอดรวมเดบิตมากกวา่ยอดรวมเครดิต  ผลต่างท่ีเกิดข้ึนเรียกวา่  “ยอดคงเหลือ
เดบิต  หรือยอดดุลเดบิต”  (Debit  Balance)  ใหเ้ขียนผลต่างน้ีไวใ้นช่องรายการดา้นเดบิต   
  3.3.2  ถา้ยอดรวมเครดิตมากกวา่ยอดรวมเดบิต  ผลต่างท่ีเกิดข้ึนเรียกวา่  “ยอดคงเหลือ
เครดิต  หรือยอดดุลเครดิต”  (Credit  Balance)  ใหเ้ขียนผลต่างน้ีไวใ้นช่องรายการดา้นเครดิต 
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  3.3.3  ถา้ยอดรวมเดบิตเท่ากบัยอดรวมเครดิต  จะไม่มียอดคงเหลือ  จึงไม่ตอ้งน าไปลงใน
งบทดลอง 
  3.3.4  ถา้บญัชีใดมีรายการดา้นเดบิตหรือเครดิตเพียงดา้นเดียว  หากมีมากกว่า  1  รายการ  
ให้รวมยอดแลว้เขียนไวใ้ตต้วัเลขจ านวนสุดทา้ย   และหากมีรายการเพียงรายการเดียวให้เขียน     
จ  านวนเงินไวใ้ตต้วัเลข   แลว้ถือวา่เป็นยอดคงเหลือของบญัชีนั้นเลย  โดยไม่ตอ้งเขียนในช่องรายการอีก  
ถา้บญัชีอยูด่า้นเดบิตใหถื้อวา่เป็นยอดคงเหลือเดบิต  ถา้บญัชีอยูด่า้นเครดิตใหถื้อวา่เป็นยอดคงเหลือเครดิต 
 
ตัวอย่างที ่ 6.1  ใชข้อ้มูลต่อเน่ืองจากตวัอยา่งท่ี  5.4  ในหน่วยท่ี  5  ต่อไปน้ีเป็นรายการในบญัชีแยกประเภท 
ของสุเทพฟาร์ม  ระหว่างเดือนธันวาคม  25 3  หายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทด้วยดินสอ  
ได้ดงัน้ี 
 
                     บญัชีเงินสด                                                          เลขท่ี  101 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค.   1 ทุน - นายสุเทพ ร.ว.1 400,000 - ธ.ค.  6 อุปกรณ์การเกษตร ร.ว.2 20,000 - 
   3 เงินกู ้- ธกส. ร.ว.1 100,000 -  10 ค่าอาหารสตัว ์ ร.ว.2 17,000 - 
   8 ขายผลิตผลจากสตัว ์ ร.ว.2 35,000 -  17 สตัวใ์ชง้าน ร.ว.2 20,000 - 
 20 ลกูหน้ี - สหกรณ์ฯ ร.ว.2 10,000 -  25 เจา้หน้ี - นายอ านาจ ร.ว.3 15,000 - 
  443,000  545,000   28 ถอนใชส่้วนตวั ร.ว.3 20,000 - 
       30 ค่าแรงงาน ร.ว.3 10,000 - 
          102,000  
            

 
 
 
 
 
 

ผลต่างจ านวนเงินในช่องเดบิต
และเครดิต  =  ยอดคงเหลือ 
เดบิต 

รวมจ านวนเงินทั้งหมด 
ในช่องเดบิตแลว้เขียน 
จ านวนเงินดว้ยดินสอด า 

รวมจ านวนเงินทั้งหมด 
ในช่องเครดิตแลว้เขียน 
จ านวนเงินดว้ยดินสอด า 
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             บญัชีลูกหน้ี - สหกรณ์โคนม                                        เลขท่ี  102 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 15 ขายผลผลิตจากสตัว ์ ร.ว.2 20,000 - ธ.ค. 20 เงินสด ร.ว.2 10,000 - 
  10,000  20,000      10,000  

 
       บญัชีสัตวใ์ชง้าน                                                    เลขท่ี  103 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 17 เงินสด ร.ว.2 20,000 -       
  เจา้หน้ี-นายอ านาจ ร.ว.2 15,000 -       
    35,000        

 
            บญัชีอุปกรณ์การเกษตร                                                เลขท่ี  104 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค.  6 เงินสด ร.ว.1 20,000 -       
    20,000        

 
     บญัชีเจา้หน้ี - นายอ านาจ                                       เลขท่ี  201 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 25 เงินสด ร.ว.2 15,000 - ธ.ค. 17 สตัวใ์ชง้าน ร.ว.2 15,000 - 
            

 
     บญัชีเงินกู ้- ธนาคาร ธกส.                                      เลขท่ี  202 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค.   3 เงินสด ร.ว.1 100,000 - 
          100,000  
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     บญัชีทุน - นายสุเทพ                                               เลขท่ี  301 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค.   1 เงินสด ร.ว.1 400,000 - 
          400,000  

 
     บญัชีถอนใชส่้วนตวั                                                เลขท่ี  302 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 28 เงินสด ร.ว.3 20,000 -       
    20,000        

 
            บญัชีขายผลิตผลจากสัตว ์                                             เลขท่ี  401 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค.  8 เงินสด ร.ว.1 35,000 - 
       15 ลกูหน้ี - สหกรณ์ฯ ร.ว.2 20,000 - 
          55,000  

 
     บญัชีค่าอาหารสัตว ์                                             เลขท่ี  501 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 10 เงินสด ร.ว.2 17,000 -       
    17,000        

 
         บญัชีค่าแรงงาน                                                   เลขท่ี  502 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 30 เงินสด ร.ว.3 10,000 -       
    10,000        
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4.  การจัดท างบทดลอง 
 เม่ือหายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภททุกบญัชีแลว้  การจดัท างบทดลองมีขั้นตอนใน
การจดัท า  ดงัน้ี 
 4.1  เขียนหวังบทดลอง  3  บรรทดั  ใหอ้ยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ 
 4.2  ขีดแบบฟอร์มของงบทดลอง  มีช่องช่ือบญัชี  เลขท่ีบญัชี  เดบิต  เครดิต 
 4.3  น ายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทมาใส่ในรูปแบบของงบทดลอง  ช่องช่ือบญัชี  
เขียนช่ือบญัชีท่ีมียอดคงเหลือไวบ้รรทดัละ  1  บญัชี  โดยเขียนตรงกนัลงไปไม่ตอ้งค านึงถึงวา่จะมี
ยอดคงเหลือทางดา้นเดบิตหรือเครดิต  การเขียนน้ีให้เรียงไปตามล าดบัเลขท่ีบญัชีจากนอ้ยไปหามาก  
และตามหมวดบญัชี  คือ  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ  รายได ้ และค่าใชจ่้าย  บญัชีใดไม่มี
ยอดคงเหลือไม่ตอ้งน ามาใส่ในแบบฟอร์ม  
  ยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทจะปรากฏในงบทดลองเรียงตามล าดบัก่อน - หลงั 
ดงัน้ี 
        ประเภทบญัชี                                       ยอดคงเหลือในงบทดลอง 
 สินทรัพย ์ เดบิต 
 หน้ีสิน เครดิต 
 ส่วนของเจา้ของ เครดิต 
 ถอนใชส่้วนตวั เดบิต 
 รายได ้ เครดิต 
 ค่าใชจ่้าย เดบิต 
 4.4  ช่องเลขท่ีบญัชี  เขียนเลขท่ีของบญัชีท่ีเขียนไวใ้นช่องช่ือบญัชี 
 4.5  ช่องเดบิตและเครดิต  ใส่จ านวนเงินตามยอดคงเหลือของแต่ละบญัชี  บญัชีใดมียอดคงเหลือ
ทางดา้นเดบิตก็ใส่ไวท้างดา้นเดบิต  บญัชีใดมียอดคงเหลือทางดา้นเครดิตก็ใส่ไวท้างดา้นเครดิต 
 4.6  เม่ือน าบญัชีแยกประเภทท่ีมียอดคงเหลือมาลงครบแลว้ให้รวมยอดจ านวนเงินช่องเดบิต
และเครดิต  ยอดรวมของทั้งสองดา้นตอ้งเท่ากนั  เขียนยอดรวมท่ีเท่ากนัทั้ง  2  ช่องไวใ้นบรรทดั
เดียวกนัต่อจากบรรทดัสุดทา้ยท่ีเขียนช่ือบญัชี  แลว้ขีดเส้นรวม  ดงัแสดงในตวัอยา่งท่ี  6.2 
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ตัวอย่างที ่ 6.2  ตามตวัอยา่งท่ี  6.1  น ายอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภท มาจดัท างบทดลอง  ณ วนัท่ี  
31  ธนัวาคม  253  ไดด้งัน้ี  
 

สุเทพฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 443,000 -   
ลูกหน้ี - สหกรณ์โคนม 102 10,000 -   
สัตวใ์ชง้าน 103 35,000 -   
อุปกรณ์การเกษตร 104 20,000 -   
เงินกู ้- ธกส. 202   100,000 - 
ทุน - นายสุเทพ 301   400,000 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 20,000 -   
ขายผลิตผลจากสัตว ์ 401   55,000 - 
ค่าอาหารสัตว ์ 501 17,000 -   
ค่าแรงงาน 502 10,000 -   
  555,000 - 555,000 - 

 
 มีขอ้สังเกตวา่  งบทดลองจะท าเม่ือไรก็ได ้ ถา้ตอ้งการตรวจสอบความถูกตอ้งของการลงบญัชี
ตามหลกับญัชีคู่  แต่อยา่งไรก็ตาม  ในวนัส้ินงวดบญัชีก่อนท่ีกิจการจะค านวณผลก าไรขาดทุนของ
กิจการ  จะตอ้งท างบทดลองข้ึนก่อน  ซ่ึงควรตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยการจดัท างบทดลองเป็น
ประจ าทุกเดือน  เม่ือส้ินปีจะไดต้รวจสอบไดง่้ายข้ึน 
 

5.  การหาข้อผดิพลาดเมือ่งบทดลองไม่ลงตัว 
 เม่ือจดัท างบทดลองแลว้ไม่ลงตวั  กล่าวคือ  ยอดรวมช่องเดบิตและช่องเครดิตไม่เท่ากนั
อาจจะมีขอ้ผดิพลาดเพียงประการเดียว  หรือหลายประการประกอบกนัก็ได ้ ซ่ึงขอ้ผิดพลาดต่าง  ๆ 
อาจจะเกิดข้ึนในขั้นตอนการบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปหรือสมุดบญัชีแยกประเภทก็ได้
จะตอ้งตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดขอ้ผดิพลาด  ตามขั้นตอนและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  ดงัน้ี 
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 5.1  สาเหตุการเกดิข้อผดิพลาด 
        การเกิดขอ้ผดิพลาดท าใหง้บทดลองไม่ลงตวั  อาจมีสาเหตุ  ดงัน้ี 
  5.1.1  เกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนของการจดัท างบทดลอง  เช่น  การใส่    
ยอดคงเหลือเดบิตในช่องเครดิต  หรือในทางกลบักนั  การใส่ยอดคงเหลือเครดิตในช่องเดบิต 
การใส่จ านวนยอดคงเหลือของบัญชีใดบัญชีหน่ึงหรือหลายบัญชีผิดพลาด  การบวกตัวเลขใน                
ช่องใดช่องหน่ึงของงบทดลองผดิพลาด  เป็นตน้ 
  5.1.2  เกิดจากความผดิพลาดในการค านวณหายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภท  เช่น  
การใส่ยอดคงเหลือผดิดา้น  การหายอดคงเหลือผิดพลาด  เป็นตน้ 
  5.1.3  เกิดจากความผดิพลาดในการผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปยงับญัชีแยกประเภท  
เช่น  หลงลืมไมผ่า่นรายการดา้นเดบิตหรือดา้นเครดิต  ผา่นรายการสลบัดา้น  ผา่นรายการดว้ย
จ านวนเงินท่ีไม่ถูกตอ้งไปยงับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นตน้ 
  5.1.4  เกิดจากความผดิพลาดในการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 5.2  ขั้นตอนในการตรวจสอบข้อผดิพลาด 
         การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดใหเ้ร่ิมตน้คน้หาจากงบทดลอง  แลว้ยอ้นกลบัขั้นตอนการบนัทึก
ไปจนกระทัง่ถึงการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป  ดงัน้ี 
   5.2.1  ตรวจสอบการรวมยอดเดบิตและเครดิตในงบทดลองดูใหม่  อาจจะเท่ากนั  เพราะ
การรวมยอดเม่ือคร้ังก่อนอาจรวมพลาดได ้
  5.2.2  ค านวณหาจ านวนแตกต่างระหวา่งยอดรวมเดบิตกบัเครดิต 
  5.2.3  ตรวจสอบรายช่ือบญัชี  และยอดคงเหลือท่ีปรากฏในงบทดลองกบับญัชีแยกประเภท
วา่น ามาใส่ช่องผดิ  หรือจ านวนเงินถูกตอ้งหรือไม่ 
  5.2.4  หายอดคงเหลือของแต่ละบญัชีในบญัชีแยกประเภทใหม ่
  5.2.5  ตรวจสอบการผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปมาลงบญัชีแยกประเภทวา่ถูกตอ้ง
หรือไม่  ทั้งช่ือบญัชีและจ านวนเงินท่ีผา่นรายการมา  ท าเคร่ืองหมายถูก  ()  ว่ารายการใดผ่าน
มาแลว้  ถา้มีรายการท่ียงัไม่ไดผ้า่น  ก็จะพบวา่ยงัไม่มีเคร่ืองหมายถูก  ()   
  5.2.6  ตรวจสอบการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปวา่  การค านวณจ านวนเงินท่ี
บนัทึกถูกตอ้งหรือไม่  ตรวจสอบการบนัทึกรวมยอดดา้นเดบิตและเครดิต  ว่าบนัทึกจ านวนเงิน
เท่ากนัสองขา้งหรือไม่  โดยปกติแลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งท าทุกขั้นตอน  ก็สามารถคน้พบขอ้ผดิพลาดได ้  
 5.3  เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผดิพลาดในงบทดลอง 
  เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน  จะมีเทคนิคการตรวจสอบหา
ขอ้ผดิพลาดโดยอาศยัการค านวณ  ซ่ึงท าได ้ 3  วธีิ  ดงัน้ี 
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  วิธีท่ี  1  น าผลต่างระหวา่งยอดรวมดา้นเดบิตและเครดิต  หารดว้ย  2  ลงตวั  แสดงว่า  
ขอ้ผิดพลาดอาจเกิดจากการน ายอดคงเหลือทางดา้นเดบิตของบญัชีแยกประเภทบญัชีใดบญัชีหน่ึง
ไปใส่ในงบทดลองทางด้านเครดิต  หรือทางตรงกนัขา้มถ้าน ายอดคงเหลือทางด้านเครดิต  ของ 
บญัชีแยกประเภทบญัชีใดบญัชีหน่ึงไปใส่ในงบทดลองทางด้านเดบิต  กรณีน้ีจะท าให้ยอดรวม   
ดา้นเดบิต  และยอดรวมทางดา้นเครดิตในตวังบทดลองมียอดต่างกนัเท่ากบัสองเท่าของยอดคงเหลือ
ของบญัชีแยกประเภทท่ีถูกใส่ผดิในงบทดลอง 
  วิธีท่ี  2  น าผลต่างระหวา่งยอดรวมดา้นเดบิตและเครดิต  หารดว้ย  9  หรือ  99  ลงตวั
แสดงวา่  ขอ้ผิดพลาดเกิดจากการเขียนเลขผิดหลกั  หรือสลบักนั  เช่น  45  เป็น  54  หรือ  อาจเกิด
จากการใส่ทศนิยมผดิต าแหน่ง  เช่น  846.00  เขียนเป็น  84.60  หรือเขียนเป็น  8,460.00  เป็นตน้ 
        วิธท่ี  3  น าผลต่างระหว่างยอดรวมดา้นเดบิตและเครดิต  มาตรวจสอบกบัรายการคา้ 
วา่มีรายการใดท่ีตวัเลขเท่ากบัผลต่างบา้ง  เพราะความผดิพลาดในลกัษณะน้ีอาจจะเป็นวา่มีบางรายการ  
เดบิตไปบญัชีแยกประเภทหน่ึงแลว้  แต่ลืมเครดิตอีกบญัชีหน่ึง 
 

6.  ประโยชน์ของงบทดลอง 
 ในการจดัท างบทดลองมีประโยชน์  ดงัน้ี 
  6.1  ช่วยในการจดัท างบการเงิน  เช่น  งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน สามารถ
จดัท าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 6.2  ช่วยในการพิสูจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่  วา่ไดท้  าการ
บนัทึกทั้งดา้นเดบิตและเครดิตถูกตอ้งหรือไม่ 
 6.3  ช่วยในการตรวจสอบ  คน้หา  ขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกบญัชีไดง่้ายข้ึน 
 6.4  เป็นขอ้มูลในการท ารายการปิดบญัชี  เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
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   สรุป 

  งบทดลอง  หมายถึง  งบพิสูจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตั้งแต่การบนัทึกรายการคา้
ในสมุดรายวนัทัว่ไป  การผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป  เพื่อตรวจสอบการลงบญัชีท่ีผา่นมา
ว่าถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีคู่หรือไม่  โดยผลรวมยอดคงเหลือในบญัชีดา้นเดบิต  จะตอ้งเท่ากบั
ผลรวมยอดคงเหลือในบญัชีดา้นเครดิต   

รูปแบบของทดลองประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ  ส่วนหัวและส่วนรายการในรูปแบบของ  
งบทดลอง  ก่อนจดัท างบทดลองจะตอ้งหายอดคงเหลือของบญัชีต่าง  ๆ  ในสมุดบญัชีแยกประเภท
ก่อน  แลว้จึงน ามาท างบทดลองซ่ึงนิยมหายอดคงเหลือดว้ยดินสอด า  ขั้นตอนการหายอดคงเหลือ
ในบญัชีต่าง  ๆ  ของแต่ละบญัชี  จะรวมจ านวนเงินในช่องเดบิตและช่องเครดิต  แลว้หาผลต่าง
ระหว่างจ านวนเงินในช่องเดบิตและเครดิต  ถา้ยอดรวมเดบิตมากกว่ายอดรวมเครดิต  เรียกว่า
“ยอดคงเหลือเดบิต”   ถา้ยอดรวมเครดิตมากกว่ายอดรวมเดบิต เรียกว่า  “ยอดคงเหลือเครดิต”   
 ประโยชน์ของงบทดลอง  คือช่วยในการจดัท างบการเงินไดส้ะดวกและถูกตอ้งช่วยในการ
พิสูจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่  และช่วยในการตรวจสอบขอ้ผิดพลาด
ในการบนัทึกบญัชีไดง่้ายข้ึน  
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ตอนที ่ 1  จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1.  งบทดลอง  มีความหมายวา่อยา่งไรและรูปแบบอะไรบา้ง 
2.  ขั้นตอนในการหายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทดว้ยดินสอ  มีวา่อยา่งไร 
3.  การจดัท างบทดลองมีประโยชน์อยา่งไรบา้ง 
4.  จงบอกขั้นตอนในการจดัท างบทดลองมาพอสังเขป  
 

ตอนที ่2 
ข้อ  6.1  ยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทต่าง  ๆ ของโชคดีฟาร์ม  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  25 3  ดงัน้ี   
  

     เงินสด 128,900.- 
     เงินฝากธนาคาร 297,000.- 
     ลูกหน้ี - นายก าธร 18,000.- 
     อุปกรณ์การเกษตร 10,300.- 
     รถแทรกเตอร์     250,000.- 
    โรงเรือน 20,000.- 
     ท่ีดิน 190,000.- 
     เจา้หน้ี - ร้านไทยเจริญ 58,000.- 
     เงินกู ้- ธกส. 200,000.- 
     ทุน-นายโชค 563,000.- 
    ถอนใชส่้วนตวั 3,000.- 
    ขายสัตวเ์พื่อขาย 170,700.- 
     รายไดเ้บด็เตล็ด 1,000.- 
     ค่าสัตวเ์พื่อขาย 53,000.- 
     ค่าอาหารสัตว ์ 15,000.- 
     ค่าเวชภณัฑ์ 500.- 
     ค่าแรงงาน 4,000.- 
     ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 3,000.- 

ให้ท า  ก าหนดเลขท่ีบญัชีในงบทดลอง  และงบทดลองของโชคดีฟาร์ม  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

แบบฝึกปฏบิัติ  หน่วยที ่ 6 
งบทดลอง 
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ข้อ  6.2  ยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทต่าง  ๆ ของตะวนัฟาร์ม  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3
ดงัน้ี   
  

     เงินสด 69,050.- 
     เงินฝากธนาคาร 300,000.- 
     ลูกหน้ี - นายบุญชยั 30,000.- 
     เคร่ืองมือเกษตร 20,000.- 
     รถไถ     55,000.- 
    โรงเรือน 80,000.- 
     ท่ีดิน 100,000.- 
     เจา้หน้ี - ร้านนพพร 5,000.- 
     เงินกู ้- ธกส. 150,000.- 
     ทุน - นายตะวนั 510,000.- 
    ถอนใชส่้วนตวั 1,000.- 
    ขายสัตวเ์พื่อขาย 91,000.- 
    ขายผลิตผลจากพืช 6,600.- 
    รายไดเ้บด็เตล็ด 550.- 
     ค่าสัตวเ์พื่อขาย 81,800.- 
     ค่าแรงงาน 8,000.- 
     ค่าอาหารสัตว ์ 11,000.- 
     ค่าเวชภณัฑ์ 800.- 
     ค่าสาธารณูปโภค 2,500.- 
     ค่าปุ๋ย 1,200.- 
     ค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้ 1,500.- 
     ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,300.- 

 

ให้ท า  ก าหนดเลขท่ีบญัชีในงบทดลอง  และจดัท างบทดลองของตะวนัฟาร์ม  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  
253 
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ข้อ  6.3   ต่อไปน้ีเป็นรายการในบญัชีแยกประเภททัว่ไปของสามพี่นอ้งฟาร์ม  เดือนตุลาคม  25 3  ดงัน้ี 

ให้ท ำ   1.  หายอดคงเหลือดว้ยดินสอด า 
              2.  จดัท างบทดลอง  ณ  วนัท่ี  31  ตุลาคม  25 3 
 
                    บญัชีเงินสด                                                           เลขท่ี  101 

พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ต.ค.   1 ยอดยกมา  97,800 - ต.ค.   2 อุปกรณ์ฯ ร.ว.1 5,000 - 
   4 ลกูหน้ี - นายสมชาย ร.ว.1 1,900 -    3 ค่าสตัวเ์พ่ือขาย ร.ว.1 25,000 - 
   7 ขายสตัวเ์พ่ือขาย ร.ว.2 13,500 -    6 ค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้ ร.ว.1 3,000 - 
 21 ขายสตัวเ์พ่ือขาย ร.ว.2 25,000 -    8 ค่ายาและเวชภณัฑ ์ ร.ว.1 5,000 - 
 25 รายไดเ้บด็เตลด็ ร.ว.2 1,500 -  16 รถบรรทุก ร.ว.1 50,000 - 
       19 ค่าอาหารสตัว ์ ร.ว.2 15,000 - 
       23 ค่าปุ๋ย ร.ว.2 2,500 - 
       26 ค่าน ้าค่าไฟฟ้า ร.ว.2 1,800 - 
       27 ค่าแรงงาน ร.ว.2 6,000 - 
       31 ถอนใชส่้วนตวั ร.ว.2 5,000 - 

 
              บญัชีเงินฝากธนาคาร                                                  เลขท่ี  102 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ต.ค.  1 ยอดยกมา  125,000 - ต.ค.   2 อุปกรณ์ฯ ร.ว.1 20,000 - 
  7 ขายสตัวเ์พ่ือขาย ร.ว.1 13,500 -    5 สตัวใ์ชง้าน ร.ว.2 40,000 - 
       28 เจา้หน้ี - ร้านเกษตร ร.ว.2 30,000 - 

 
               บญัชีลูกหน้ี - นายสมชาย                                           เลขท่ี  103 
พ.ศ.25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ต.ค.  1 ยอดยกมา  15,000 - ต.ค.  4 เงินสด รว.1 1,900 - 
  ขายสตัวเ์พ่ือขาย ร.ว.1 12,000 -       
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         บญัชีอุปกรณ์การเกษตร                                               เลขท่ี  104 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ.25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ต.ค.  1 ยอดยกมา  75,000 -       
  2 เงินสด ร.ว.1 5,000 -       
  เงินฝากธนาคาร ร.ว.1 20,000 -       

 
                                                                      บญัชีสัตวใ์ชง้าน                                                    เลขท่ี  105 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ต.ค. 5 เงินฝากธนาคาร ร.ว.1 40,000 -       
            

 
        บญัชีรถบรรทุก                                                    เลขท่ี  106 
พ.ศ.25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ต.ค. 16 เงินสด ร.ว.1 50,000 -       
  เจา้หน้ี-บ.โตโยตา้ฯ ร.ว.1 450,000 -       

 
          บญัชีท่ีดิน                                                           เลขท่ี  107 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ต.ค. 1 ยอดยกมา  375,000 -       
            

 
           บญัชีเจา้หน้ี - ร้านเกษตรกา้วหนา้                                  เลขท่ี  201 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ต.ค. 28 เงินสด ร.ว.2 30,000 - ต.ค. 1 ยอดยกมา  50,000 - 
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      บญัชีเจา้หน้ี - บริษทัโตโยตา้ จ  ากดั                                     เลขท่ี  202 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ต.ค. 16 รถบรรทุก ร.ว.1 450,000 - 
            

 
     บญัชีทุน - นายสาม                                                  เลขท่ี  301 
พ.ศ.25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ.25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

     - ต.ค.  1 ยอดยกมา  637,800 - 
            

 
     บญัชีถอนใชส่้วนตวั                                                เลขท่ี  302 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ต.ค. 31 เงินสด ร.ว.2 5,000 -       
            

  
               บญัชีขายสัตวเ์พื่อขาย                                                 เลขท่ี  401 
พ.ศ.25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ต.ค.  7 เงินสด ร.ว.1 13,500 - 
        เงินฝากธนาคาร ร.ว.1 13,500 - 
       15 ลกูหน้ี - นายสมชาย ร.ว.1 12,000 - 
       21 เงินสด ร.ว.2 25,000 - 

 
                 บญัชีรายไดเ้บด็เตล็ด                                                เลขท่ี  402 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ต.ค. 25 เงินสด ร.ว.1 1,500 - 
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     บญัชีค่าสัตวเ์พื่อขาย                                              เลขท่ี  501 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ.25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ต.ค.  3 เงินสด ร.ว.1 25,000 -       
            

 
                  บญัชีค่าอาหารสัตว ์                                                เลขท่ี  502 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ต.ค. 19 เงินสด ร.ว.2 15,000 -       
            

  
               บญัชีค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้                                            เลขท่ี  503 
พ.ศ.25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ต.ค.  6 เงินสด ร.ว.1 3,000 -       
            

 
     บญัชีค่ายาและเวชภณัฑ ์                                        เลขท่ี  504 
พ.ศ.25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ต.ค.  8 เงินสด ร.ว.1 5,000 -       
            

 
           บญัชีค่าปุ๋ย                                             เลขท่ี  505 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ต.ค. 23 เงินสด ร.ว.1 2,500 -       
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                   บญัชีค่าน ้าค่าไฟฟ้า                                                เลขท่ี  506 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ต.ค. 26 เงินสด ร.ว.2 1,800 -       
            

  
                    บญัชีค่าแรงงาน                                                     เลขท่ี  507 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ต.ค. 27 เงินสด ร.ว.1 6,000 -       
            

 

ข้อ  6.4  ต่อไปน้ีเป็นรายการในบญัชีแยกประเภททัว่ไปของดวงกมลฟาร์ม  ระหวา่งเดือนธนัวาคม 25 4                 
ดงัน้ี 

ให้ท ำ   1.  หายอดคงเหลือดว้ยดินสอด า 
              2.  จดัท างบทดลอง  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4 
 
                    บญัชีเงินสด                                                           เลขท่ี  101 

พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค.   1 ยอดยกมา  60,000 - ธ.ค.   1 อุปกรณ์ฯ ร.ว.1 4,300 - 
 12 เงินกู ้- ธกส. ร.ว.1 200,000 -    5 ค่าเวชภณัฑ ์ ร.ว.1 1,500 - 
 16 ขายผลิตผลจากสตัว ์ ร.ว.2 37,000 -   รถแทรกเตอร์ ร.ว.1 20,000 - 
 24 รายไดเ้บด็เตลด็ ร.ว.3 700 -  15 ค่าอาหารสตัว ์ ร.ว.1 15,000 - 
 25 ลกูหน้ี - นายณรงค ์ ร.ว.3 1,500 -  17 เงินฝากธนาคาร ร.ว.2 10,000 - 
       18 ค่าแรงงาน ร.ว.2 4,000 - 
       21 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ร.ว.2 3,000 - 
       27 ค่าสาธารณูปโภค ร.ว.3 1,200 - 
       30 ดอกเบ้ียจ่าย ร.ว.3 500 - 
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             บญัชีเงินฝากธนาคาร                                                   เลขท่ี  102 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 1 ยอดยกมา  120,000 - ธ.ค. 3 ค่าสตัวเ์พ่ือขาย ร.ว.2 3,000 - 
 17 เงินสด ร.ว.2 10,000 -       
            

 
              บญัชีลูกหน้ี - นายณรงค ์                                             เลขท่ี  103 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 1 ยอดยกมา  5,000 - ธ.ค. 25 เงินสด รว.3 1,500 - 
            

 
                บญัชีอุปกรณ์การเกษตร                                            เลขท่ี  104 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 1 ยอดยกมา  6,000 -       
 2 เงินสด ร.ว.1 4,300 -       

 
      บญัชีรถแทรกเตอร์                                                 เลขท่ี  105 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 5 เงินสด ร.ว.2 20,000 -       
  เจา้หน้ี-บ.ไทยรุ่งเรือง ร.ว.2 80,000 -       

 
             บญัชีโรงเรือน                                                      เลขท่ี  106 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 1 ยอดยกมา  20,000 -       
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          บญัชีท่ีดิน                                                          เลขท่ี  107 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 1 ยอดยกมา  130,000 -       
            

 
                 บญัชีเจา้หน้ี - ร้านสยาม                                          เลขท่ี  201 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค. 1 ยอดยกมา  8,000 - 
            

 
             บญัชีเจา้หน้ี - บริษทั ไทยรุ่งเรือง  จ  ากดั                                   เลขท่ี  202 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค.   5 รถแทรกเตอร์ ร.ว.1 80,000 - 
            

 
                              บญัชีเงินกู ้- ธกส.                                                    เลขท่ี  203 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค. 12 เงินสด ร.ว.1 200,000 - 
            

 
           บญัชีทุน - นายดวงกมล                                                 เลขท่ี  301 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

     - ธ.ค.   1 ยอดยกมา  333,000 - 
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     บญัชีถอนใชส่้วนตวั                                              เลขท่ี  302 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 23 ขายผลิตผลจากสตัว ์ ร.ว.3 2,000 -       
            

  
              บญัชีขายผลิตผลจากสัตว ์                                           เลขท่ี  401 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค. 16 เงินสด ร.ว.1 37,000 - 
       23 ถอนใชส่้วนตวั ร.ว.1 2,000 - 
            

 
                 บญัชีรายไดเ้บด็เตล็ด                                                เลขท่ี  402 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ.25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค. 24 เงินสด ร.ว.3 700 - 
            

 
     บญัชีค่าสัตวเ์พื่อขาย                                              เลขท่ี  501 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 3 เงินฝากธนาคาร ร.ว.1 3,000 -       
            

 
   บญัชีค่าเวชภณัฑ ์                                                 เลขท่ี  502 

พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 5 เงินสด ร.ว.2 1,500 -       
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        บญัชีค่าอาหารสัตว ์                                              เลขท่ี  503 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 15 เงินสด ร.ว.2 15,000 -       
            

  
                    บญัชีค่าแรงงาน                                                     เลขท่ี  504 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 18 เงินสด ร.ว.3 4,000 -       
            

 
     บญัชีค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง                                       เลขท่ี  505 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 21 เงินสด ร.ว.1 3,000 -       
            

  
     บญัชีค่าสาธารณูปโภค                                       เลขท่ี  506 

พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 27 เงินสด ร.ว.3 1,200 -       
            

 
      บญัชีดอกเบ้ียจ่าย                                                   เลขท่ี  507 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 30 เงินสด ร.ว.3 500 -       
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ข้อ  6.5  ต่อไปน้ีเป็นรายการในบญัชีแยกประเภททัว่ไปของวนาลีฟาร์ม  ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 25 4                 
ดงัน้ี 

ให้ท ำ   1.  หายอดคงเหลือดว้ยดินสอด า 
    2.  จดัท างบทดลอง  ณ  วนัท่ี  31 กรกฎาคม  25 4 

 

                    บญัชีเงินสด                                                          เลขท่ี  101 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค. 1 สมุดรายวนัทัว่ไป ร.ว.1 50,000 - ก.ค. 5 ค่าเวชภณัฑ ์ ร.ว.1 1,200 - 
 8 ขายผลิตผลจากสัตว ์ ร.ว.2 14,000 -  7 ค่าอาหารสตัว ์ ร.ว.1 5,500 - 
 15 เงินฝากธนาคาร ร.ว.2 20,000 -  10 ค่าสาธารณูปโภค ร.ว.1 1,800 - 
 20 เงินกู ้- สหกรณ์ฯ ร.ว.2 50,000 -  18 อุปกรณ์การเกษตร ร.ว.2 7,000 - 
 24 ลกูหน้ี - นายวิศวะ ร.ว.2 6,000 -  21 ถอนใชส่้วนตวั ร.ว.2 4,000 - 
       26 เงินกู-้สหกรณ์ฯ ร.ว.2 2,000 - 
        ดอกเบ้ียจ่าย ร.ว.2 250 - 
       27 ค่าเช่า ร.ว.3 3,000 - 
       30 ค่าแรงงาน ร.ว.3 5,000 - 

 
             บญัชีเงินฝากธนาคาร                                                   เลขท่ี  102 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค. 1 สมุดรายวนัทัว่ไป ร.ว.1 200,000 - ก.ค.   2 สตัวใ์ชง้าน ร.ว.1 30,000 - 
       15 เงินสด ร.ว.2 20,000 - 

 
               บญัชีวสัดุการเกษตร                                                  เลขท่ี  103  
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค. 1 สมุดรายวนัทัว่ไป ร.ว.1 8,000 -       
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                บญัชีลูกหน้ี - นายวศิวะ                                            เลขท่ี  104  
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค. 14 ขายผลิตผลจากสตัว ์ ร.ว.1 6,000 - ก.ค. 24 เงินสด ร.ว.2 6,000 - 
            

 
              บญัชีอุปกรณ์การเกษตร                                              เลขท่ี  105   
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค.   1 สมุดรายวนัทัว่ไป ร.ว.1 14,000 -       
 18 เงินสด ร.ว.2 7,000 -       

 
                บญัชีสัตวใ์ชง้าน                                                       เลขท่ี  106  
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค. 2 เงินฝากธนาคาร ร.ว.1 30,000 -       
            

  
                                  บญัชีคอกสัตว ์                                                    เลขท่ี  107  
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค. 1 สมุดรายวนัทัว่ไป ร.ว.1 130,000 -       
            

 
                บญัชีเจา้หน้ี - นายนนท ์                                            เลขท่ี  201 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ก.ค. 1 สมุดรายวนัทัว่ไป ร.ว.1 6,000 - 
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                     บญัชีเงินกู ้- สหกรณ์การเกษตร                                        เลขท่ี  202   
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค. 26 เงินสด ร.ว.2 2,000 - ก.ค. 20 เงินสด ร.ว.2 50,000 - 
            

 
                บญัชีทุน - นางวนาลี                                                 เลขท่ี  301   
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ก.ค. 1 สมุดรายวนัทัว่ไป ร.ว.1 396,000 - 
            

 
                บญัชีถอนใชส่้วนตวั                                                 เลขท่ี  302 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค. 21 เงินสด ร.ว.2 4,000 -       
            

 
            บญัชีขายผลิตผลจากสัตว ์                                             เลขท่ี  401   
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ก.ค.   8 เงินสด ร.ว.1 14,000 - 
       14 ลกูหน้ี - นายวิศวะ ร.ว.2 6,000 - 

 
                   บญัชีค่าเวชภณัฑ ์                                                   เลขท่ี  501   
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค. 5 เงินสด ร.ว.1 1,200 -       
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                บญัชีค่าอาหารสัตว ์                                                  เลขท่ี  502 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค. 7 เงินสด ร.ว.1 5,500 -       
            

 
                            บญัชีสาธารณูปโภค                                                   เลขท่ี  503   
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค. 10 เงินสด ร.ว.1 1,800 -       
            

 
                 บญัชีดอกเบ้ียจ่าย                                                      เลขท่ี  504   
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค. 26 เงินสด ร.ว.2 250 -       
            

 
                       บญัชีค่าเช่า                                                        เลขท่ี  505  
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค. 27 เงินสด ร.ว.3 3,000 -       
            

 
                บญัชีค่าแรงงาน                                                        เลขท่ี  506 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ค. 30 เงินสด ร.ว.3 5,000 -       
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ข้อ  6.6  ยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทต่าง  ๆ  ของอรุณฟาร์ม  หลงัจากจดัท า ณ  วนัท่ี  31
ธนัวาคม  254  แลว้ปรากฎวา่ไม่ลงตวั 
 

อรุณฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4 
 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

     เงินสด  9,000 -   
     เงินฝากธนาคาร  143,000 -   
     ลูกหน้ี - นายประดิษฐ์  5,000 -   
     อุปกรณ์การเกษตร  20,000 -   
     สัตวใ์ชง้าน  108,200 -   
     โรงเรือน  160,000 -   
     ท่ีดิน  190,000 -   
     เจา้หน้ี - ร้านเกษตรพาณิชย ์  4,500 -   
     เงินกู ้- ธกส.  80,000 -   
     ทุน - นายอรุณ    499,650 - 
     ถอนใชส่้วนตวั    5,000 - 
     ขายสัตวเ์พื่อขาย    60,000 - 
     ขายผลิตผลจากสัตว ์    42,000 - 
     รายไดเ้บด็เตล็ด  550 -   
     ค่าแรงงาน  12,000 -   
     ค่าอาหารสัตว ์  30,000 -   
     ค่าสาธารณูปโภค  2,800 -   
     ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  500 -   
     ดอกเบ้ียจ่าย  1,200 -   

 
ใหท้ า  จดัท างบทดลองวนัท่ี  31  ธนัวาคม  254 
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ข้อ  6.7  นายพฒันา  เปิดกิจการพฒันาฟาร์ม  เม่ือวนัท่ี  1  ธนัวาคม  25 4 โดยมีเงินสด  20,000  บาท                  
เงินฝากธนาคาร  250,000  บาท  อุปกรณ์การเกษตร  38,000  บาท  มาลงทุน  รายการคา้ระหวา่งเดือน  
ธนัวาคม  254  ดงัน้ี 
254  
ธ.ค.   1  ซ้ือลูกไก่เป็นเงินสด  12,000  บาท 

 ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุพืช  1,100  บาท 
3 ซ้ืออุปกรณ์การเกษตรเป็นเงินสด  5,000  บาท 
4 ขายไก่เป็นเงินสด  35,000  บาท 
5 ซ้ืออาหารสัตว ์ 25,000  บาท 
6 ซ้ือปุ๋ย  3,000  บาท 
7 ขายมูลสัตวไ์ดรั้บเงินสด  1,200  บาท 
8 จ่ายค่าน ้า - ค่าไฟฟ้า  1,800   บาท 

 ขายไก่ใหน้ายโอภาสเป็นเงินเช่ือ  7,000  บาท 
10 รับช าระหน้ีจากนายโอภาส  5,000  บาท 
12 ซ้ือยาและเวชภณัฑเ์ป็นเงินสด  1,300  บาท 
16 ซ้ือพอ่พนัธ์ุสุกรจากนายพิชิตเป็นเงินเช่ือ  2  ตวั  ๆ  ละ 18,000  บาท   
22 ขายขา้วและผกัไดรั้บเงิน  16,500  บาท 
29 เจา้ของกิจการถอนเงินไปใชส่้วนตวั  5,000  บาท 
30 จ่ายค่าแรงงาน  9,000  บาท 

 
ให้ท า   1.  บนัทึกรายการเปิดบญัชีและรายการคา้ระหวา่งเดือนในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 2.  ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 
 3.  หายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทดว้ยดินสอ  
              4.  จดัท างบทดลอง  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4 
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ข้อ  6.8  นายอุดมเปิดกิจการฟาร์มเล้ียงโคเน้ือ  ช่ือ  “อุดมฟาร์ม”  เม่ือวนัท่ี  1  มีนาคม  25 4  น า
เงินสด  300,000  บาท  และท่ีดินราคา  200,000  บาท มาลงทุน  มีรายการคา้ระหวา่งเดือน  ดงัน้ี 
 

254  
มี.ค.   1  ซ้ือลูกโคเล้ียงไวเ้พื่อขาย  จ  านวน  10  ตวั  ๆ  ละ  3,500  บาท  เป็นเงินสด 

 ซ้ืออาหารลูกโค  จ  านวน  10  กระสอบ  ๆ  ละ  400  บาท 
2 ซ้ือพอ่พนัธ์ุโคจากมานิตยฟ์าร์ม  40,000  บาท  ยงัไม่ไดช้ าระเงิน 
5 จ่ายค่าซ่อมแซมบา้นนายอุดม  2,000  บาท 
7 ขายมูลสัตวไ์ดเ้งิน  800  บาท 
8 ซ้ืออุปกรณ์ผสมเทียมโค  ราคา  20,000  บาท 
10 ขายโคไดรั้บเงิน  40,000  บาท 
12 น าเงินฝากธนาคาร  100,000  บาท 
13 ขายโคใหน้ายสมบูรณ์  50,000  บาท  ยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน 
16 จ่ายช าระหน้ีใหน้ายมานิตย ์ 40,000  บาท 
17 จ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง  1,600  บาท 
19 รับช าระหน้ีจากนายสมบูรณ์  30,000  บาท 
22 นายอุดมน าเงินไปใชส่้วนตวั  2,500  บาท 
29 จ่ายค่าเวชภณัฑ ์ 1,500  บาท     
31 จ่ายค่าแรงงาน  6,000  บาท 

 

ให้ท า   1.  บนัทึกรายการเปิดบญัชีและรายการคา้ระหวา่งเดือนในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 2.  ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 
 3.  หายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทดว้ยดินสอ  
              4.  จดัท างบทดลอง  ณ  วนัท่ี  31  มีนาคม  25 4 
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ข้อ  6.9  บุญชยัฟาร์มมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินคงเหลือยกมา  ณ  วนัท่ี  1  ธนัวาคม  25 4  ดงัน้ี 
 

เงินสด 10,000  บาท 
เงินฝากธนาคาร 250,000  บาท 
ลูกหน้ี - นายศกัด์ิดา 8,000  บาท 
อุปกรณ์การเกษตร 12,000  บาท 
โรงเรือน 40,000  บาท 
ท่ีดิน 120,000  บาท 
เจา้หน้ี - ร้านแสงไทยเกษตร 3,000  บาท 

  
รายการคา้ระหวา่งเดือน  ธนัวาคม  254  ดงัน้ี 
254  
ธ.ค.   2  ซ้ือลูกสุกร  จ  านวน  20  ตวั  ๆ  ละ  1,000  บาท  ดว้ยเช็ค 

 ซ้ืออาหารสุกร  จ  านวน  4,000  บาท  เป็นเงินสด 
3 ซ้ือวสัดุการเกษตร  3,000  บาท 
5 จ่ายค่าน ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศพัท ์ ผา่นบญัชีธนาคาร  2,600  บาท 
8 ขายสุกรไดรั้บเงิน  30,000  บาท 
9 จ่ายค่าเวชภณัฑ ์  900  บาท 
10 ขายถุงอาหารสุกรไดรั้บเงิน  450  บาท 
12 ซ้ืออาหารสุกรจากร้านแสงไทยเกษตร  10,000  บาท  ยงัไม่ไดช้ าระเงิน 
13 กูเ้งินจาก ธกส.  50,000  บาท 
15 ขายสุกรใหน้ายโอภาส  50,000  บาท 
16 รับช าระหน้ีจากนายศกัด์ิดา  8,000  บาท 
27 จ่ายค่าขนส่งสุกร  1,200  บาท 
30 จ่ายค่าแรงคนงาน  7,000  บาท 

 
ให้ท า   1.  บนัทึกรายการเปิดบญัชีและรายการคา้ระหวา่งเดือนในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 2.  ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 
 3.  หายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทดว้ยดินสอ  
              4.  จดัท างบทดลอง  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4 
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ข้อ  6.10  นายบดินทร์เปิดกิจการฟาร์มท าการเกษตรแบบผสมผสานช่ือ  “บดินทร์ฟาร์ม”  เม่ือวนัท่ี  
1  ธนัวาคม  254  น าเงินสด  50,000  บาท   เงินฝากธนาคาร  100,000  บาท  และรถแทรกเตอร์  
60,000  บาท มาลงทุน  มีรายการคา้ระหวา่งเดือน  ดงัน้ี 
 

254  
ธ.ค.   1  จ่ายค่าเช่าโรงเรือนและท่ีดิน   3,000  บาท 

 ซ้ือลูกไก่  ลูกเป็ด  เป็นเงิน  4,000  บาท 
3 กูเ้งินจากธนาคาร  80,000  บาท 
4 ซ้ืออาหารไก่  6,000  บาท 
5 ซ้ือลูกปลาช่อน  และปลาดุก  เป็นเงิน  3,500  บาท 
6 ขายไก่และเป็ดใหน้ายสันติ  20,000  บาท  ไดรั้บช าระเงินเพียง  10,000  บาท 
7 ซ้ืออาหารปลา  เป็นเงิน  2,500  บาท 
8  ขายปลาไดรั้บเงิน  6,000  บาท ขายไข่ไก่และไข่เป็ดไดรั้บเงิน  1,000  บาท 

 จ่ายค่าปุ๋ย  2,400  บาท   
10 ซ้ือพนัธ์ุมะม่วง  ทะเรียน  และเงาะ  เป็นเงิน  4,300  บาท 
12 ซ้ือยาปราบศตัรูพืช  800  บาท   
14 ซ้ือวสัดุการเกษตร  1,200  บาท 
15 จ่ายช าระหน้ีเงินกูธ้นาคาร  8,000  บาท  พร้อมดอกเบ้ีย  500  บาท 
17 รับช าระหน้ีจากนายสันติ  5,000  บาท 
20 นายบดินทร์น าไก่และปลาไปบริโภคในครอบครัวเป็นเงิน  1,100   บาท 
21 ซ้ืออุปกรณ์การเกษตรจากร้านวชิยัการเกษตร  6,000  บาท  ยงัไม่ไดช้ าระเงิน 
25 จ่ายค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง  1,900  บาท 
29 ขายทุเรียนและเงาะไดเ้งิน  8,000  บาท 
30   จ่ายค่าแรงงานเป็นปลาดุก  ปลาช่อน   และไก่  เป็นเงิน  2,000  บาท 

   จ่ายค่าแรงงานเป็นเงิน  6,000  บาท 
 
ให้ท า   1.  บนัทึกรายการเปิดบญัชีและรายการคา้ระหวา่งเดือนในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 2.  ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภท 
 3.  หายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทดว้ยดินสอ  
              4.  จดัท างบทดลอง  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4 
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  ขอ้ใดหมายถึง  งบจดัท าข้ึนเพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชี 
 ก.  Profit  and  Loss  Statement 
 ข.  Financial  Statement 
 ค.  Work  Sheet 
 ง.  Balance  Sheet 
 จ.  Trial  Balance 
2.  งบทดลองจดัท าข้ึนเพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีขอ้ใด 
 ก.  บญัชีคู่ 
 ข.  บญัชีเด่ียว 
 ค.  บญัชีราชการ 
 ง.  บญัชีธุรกิจ 
 จ.  บญัชีทัว่ไป 
3.  ส่วนหวังบทดลอง  ประกอบดว้ยขอ้ใด 
 ก.  ช่ืองบทดลองบรรทดัเดียว 
 ข.  ช่ือกิจการฟาร์ม  ช่ืองบทดลอง 
 ค.  ช่ืองบทดลอง  ช่ือกิจการฟาร์ม 
 ง.  ช่ือกิจการฟาร์ม  ช่ืองบทดลอง  วนั เดือน ปี 
 จ.  ช่ือกิจการฟาร์ม  วนั เดือน ปี  ช่ืองบทดลอง 
4.  ถา้ยอดรวมดา้นเดบิต  มากกวา่ยอดรวมดา้นเครดิต  ในสมุดบญัชีแยกประเภท เรียกวา่อะไร 
 ก.  Credit  Balance 
 ข.  Debit  Balance 
 ค.  Trial  Balance 
 ง.  Financial  Statement 
 จ.  Pencil  Footing 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้หลงัเรียน  หน่วยที ่ 6 
งบทดลอง 
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5.  Pencil  Footing  หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  การบนัทึกบญัชีดว้ยดินสอ 
 ข.  การรวมเลขบญัชีแยกประเภท 
 ค.  การหายอดคงเหลือดว้ยดินสอ 
 ง.  การจดัท างบทดลอง 
 จ.  การพิสูจน์ความถูกตอ้งของบญัชี 
6.  ขอ้ใดถูกตอ้งตามหลกับญัชี 
 ก.  เงินสด  ทุน  มียอดคงเหลือเดบิต 
 ข.  เคร่ืองมือเกษตร  ทุน  มียอดคงเหลือเครดิต 
 ค.  ถอนใชส่้วนตวั  ลูกหน้ี  มียอดคงเหลือเดบิต 
 ง.  ทุน  เจา้หน้ี  มียอดคงเหลือเดบิต 
 จ.  ถอนใชส่้วนตวั  เจา้หน้ี  มียอดคงเหลือเครดิต 
7.  ในงบทดลองท่ีจดัท าควรเรียงหมวดบญัชีอยา่งไร 
 ก.  สินทรัพย ์ ส่วนของเจา้ของ  หน้ีสิน  รายได ้ ค่าใชจ่้าย 
 ข.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ  รายได ้ ค่าใชจ่้าย   
 ค.  สินทรัพย ์ ค่าใชจ่้าย  หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ  รายได ้    
 ง.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  รายได ้ ส่วนของเจา้ของ  ค่าใชจ่้าย 
 จ.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ  ค่าใชจ่้าย  รายได ้
8.  ขอ้ใด  ไม่ใช่  สาเหตุท่ีท าใหง้บทดลองไม่ลงตวั 
 ก.  ใส่ยอดคงเหลือผดิดา้น   
 ข.  หายอดคงเหลือผดิพลาด    
 ค.  รวมยอดดา้นเดบิตผดิ 
 ง.  ช่ือบญัชีค่าแรงงานแต่บนัทึกเป็นค่าอาหารสัตว ์
 จ.  ผา่นรายการจากสมุดรายวนัทัว่ไปดา้นเครดิตดา้นเดียว 
9.  การน าผลต่างระหวา่งยอดรวมดา้นเดบิตและเครดิตในงบทดลองท่ีไมล่งตวัหารดว้ย  9  เพื่ออะไร 
 ก.  การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดการลงบญัชีกลบัขา้งกนั 
 ข.  การตรวจสอบช่ือบญัชีวา่ผดิหรือไม่ 
 ค.  การหายอดต่างดา้นเดบิตและเครดิต  แลว้เปรียบเทียบยอดท่ีลงบญัชีไว ้
 ง.  การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดการบวกตวัเลขในช่องใดช่องหน่ึงของงบทดลอง 
 จ.  การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการเขียนเลขผิดหลกั 
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10.  ขอ้ใด  ไม่ใช่  ประโยชน์ของงบทดลอง 
 ก.  ช่วยแสดงฐานะการเงินของกิจการ 
 ข.  เป็นขอ้มูลในการท ารายการปิดบญัชี   
 ค.  ช่วยในการพิสูจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชี 
 ง.  ช่วยในการท างบการเงินของกิจการไดส้ะดวกและถูกตอ้ง 
 จ.  ช่วยตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในการบนัทึกบญัชี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   สาระส าคญั 
 

 การปรับปรุงบญัชีเป็นการปรับบญัชีในวนัส้ินงวดเพื่อให้ไดง้บการเงินท่ีถูกตอ้งตามควร
โดยจดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตแ้ม่บทการบญัชี  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์คงคา้ง
และเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง  การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีจะบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชี
ในสมุดรายวนัทัว่ไป  หลงัจากนั้นผา่นรายการปรับปรุงบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปยงั
บญัชีแยกประเภททัว่ไป  ท าการหายอดคงเหลือของบญัชีต่าง   ๆ  ในบญัชีแยกประเภททัว่ไปใหม่
อีกคร้ังและน ายอดคงเหลือนั้นไปจดัท างบทดลองหลงัปรับปรุง    
 

   หัวข้อเร่ือง 
 

 1.  ความหมายของการปรับปรุงบญัชี 
              2.  สาเหตุและวตัถุประสงคข์องการปรับปรุงบญัชีในวนัส้ินงวดบญัชี 
 3.  การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีและการผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 4.  การโอนกลบัรายการ 
 5.  งบทดลองหลงัรายการปรับปรุง 
 6.  การค านวณผลิตผลคงเหลือบางชนิดท่ีตรวจนบัไม่ไดแ้ละการตีราคาสินทรัพย ์
 7.  ทะเบียนคุมสินทรัพยถ์าวร 
 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 1.  อธิบายความหมายของการปรับปรุงบญัชีได ้
2.  อธิบายสาเหตุและวตัถุประสงคข์องการปรับปรุงบญัชีในวนัส้ินงวดบญัชีได ้

 3.  บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปได ้
 4.  อธิบายและบนัทึกการโอนกลบัรายการได ้
 5.  จดัท างบทดลองหลงัรายการปรับปรุงได ้
 6.  สามารถค านวณผลิตผลคงเหลือบางชนิดท่ีตรวจนบัไม่ไดแ้ละการตีราคาสินทรัพยไ์ด ้
 7.  จดัท าทะเบียนคุมสินทรัพยถ์าวรได ้

หน่วยที ่ 7 
การปรับปรุงบัญชี 
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  การปรับปรุงบญัชี มีความหมายตรงตามขอ้ใด 
 ก.  การบนัทึกบญัชีใหถู้กตอ้ง 
 ข.  การปรับปรุงการวิเคราะห์รายการคา้ 
 ค.  การผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ง.  การหายอดคงเหลือเพื่อปรับปรุงบญัชีสินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของใหถู้กตอ้ง 
 จ.  การปรับบญัชีในวนัส้ินงวดเพื่อให้ได้งบการเงินท่ีถูกตอ้งตามควรโดยจดัท าข้ึนตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
2.  ขอ้ใด  ไม่ใช่  สาเหตุของการปรับปรุงบญัชีในวนัส้ินงวดบญัชี     
 ก.  กิจการฟาร์มมีผลการด าเนินงานขาดทุนงวดบญัชีปัจจุบนั 
 ข.  บนัทึกบญัชีไวแ้ลว้  แต่จ านวนเงินยงัไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรจะเป็น  
 ค.  ไม่สามารถได้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์หรือข้อมูลท่ีครบถ้วน  ซ่ึงอาจจะเน่ืองมาจากเอกสาร
บางอยา่งยงัไม่ไดรั้บ  จึงไม่มีหลกัฐานในการลงบญัชี   
 ง.  การบันทึกบัญชีในระหว่างงวดมีบางรายการท่ีบันทึกเหล่ือมกันหรือคาบเก่ียว       
ระหวา่งงวดบญัชีปัจจุบนักบังวดบญัชีถดัไป   
 จ.  สินทรัพยถ์าวรมีการเส่ือมสภาพ  กิจการฟาร์มตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจ างวด   
3.  วตัถุประสงคข์องการปรับปรุงบญัชีในวนัส้ินงวดบญัชีไดแ้ก่ขอ้ใด 
 ก.  เพื่อใหมี้ก าไรสุทธิในงวดบญัชีนั้นเพิ่มข้ึน 
 ข.  เพื่อหายอดหน้ีสินท่ีถูกตอ้งในงวดบญัชีนั้น  ๆ 
 ค.  เพื่อหายอดหน้ีสินท่ีถูกตอ้งในงวดบญัชีนั้น  ๆ 
 ง.  เพื่อใหไ้ดย้อดรายไดแ้ละยอดค่าใชจ่้ายจริงในแต่ละงวดบญัชี  
 จ.  เพื่อแกไ้ขรายการบญัชีให้ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงในงวดบญัชีนั้น  ๆ 
 
 
 
 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  หน่วยที ่ 7 
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201 

4.  รายไดรั้บล่วงหนา้มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  รายไดท่ี้เกิดข้ึนแลว้ในงวดปัจจุบนั แต่ยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน   
 ข.  รายไดท่ี้กิจการไดรั้บเงินจากลูกคา้แลว้  แต่ยงัไม่ไดบ้ริการแก่ลูกคา้   
 ค.  รายไดท่ี้กิจการจะไดรั้บในวนัส้ินงวดบญัชี 
 ง.  รายไดรั้บล่วงหนา้ท่ีกิจการยงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชี 
 จ.   รายไดท่ี้เกิดข้ึนแลว้ในงวดบญัชีปัจจุบนั  จะตอ้งบนัทึกบญัชีในวนัส้ินงวดบญัชี 
5.  บญัชีรายไดค้า้งรับ  จดัอยูใ่นหมวดบญัชีใด 
 ก.  หมวดสินทรัพย ์
 ข.  หมวดหน้ีสิน 
 ค.  หมวดส่วนของเจา้ของ 
 ง.  หมวดรายได ้
 จ.  หมวดค่าใชจ่้าย   
6.  ขอ้ใด  คือ  บญัชีท่ีเกิดข้ึนแล้วและกิจการไดรั้บประโยชน์หรือบริการในงวดบญัชีปัจจุบนัแล้ว  
แต่ยงัไม่ไดมี้การจ่ายเงินและยงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชี   
 ก.  รายไดค้า้งรับ 
  ข.  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 ค.  รายไดรั้บล่วงหนา้ 
 ง.  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
 จ.  การโอนกลบัรายการ 
7.  เม่ือวนัท่ี  1  ธนัวาคม  25 3  กิจการจ่ายเงินค่าเช่าท่ีดิน  จ  านวน  24,000  บาท  ส าหรับระยะเวลา      
6  เดือน  เป็นการปรับปรุงบญัชีตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  การโอนกลบัรายการ 
 ข.  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 ค.  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
 ง.  รายไดค้า้งรับ 
 จ.  รายไดรั้บล่วงหนา้ 
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8.  กิจการฟาร์มซ้ือสุกรมา  200  ตวั  ๆ  ละ  600  บาท  ไดข้ายไปในงวดบญัชีน้ีบางส่วน  และวนัท่ี       
31  ธนัวาคม  253  วนัส้ินงวดบญัชีมีสุกรเหลือ  จ  านวน  50  ตวั  บนัทึกรายการปรับปรุงตามขอ้ใด 
 ก.  เดบิต  ค่าสัตวเ์พื่อขาย    10,000   เครดิต  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 10,000 
 ข.  เดบิต  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 10,000 เครดิต  ค่าสัตวเ์พื่อขาย  10,000 
 ค.  เดบิต  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 30,000 เครดิต  ค่าสัตวเ์พื่อขาย  30,000 
 ง.  เดบิต  ค่าสัตวเ์พื่อขาย  30,000 เครดิต  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 30,000 
 จ.  เดบิต  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 60,000 เครดิต  ค่าสัตวเ์พื่อขาย  60,000 
9.  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 3  มีค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญยกมา   1,000  บาท  ในวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3   
มีลูกหน้ีคงเหลือ  60,000  บาท  และประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ  3%  ของยอดลูกหน้ี  หน้ีสงสัยจะสูญ    
จะเป็นเท่าใด 
 ก.     600  บาท 
 ข.     800  บาท 
 ค.  1,000  บาท 
 ง.  1,200  บาท 
 จ.  1,800  บาท 
10.  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  253  มีวสัดุการเกษตรยกมา  2,300  บาท  ระหวา่งปีซ้ือเพิ่ม  3,400  บาท 
เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  ซ่ึงเป็นวนัส้ินงวดบญัชีปรากฏวา่มีวสัดุการเกษตรคงเหลือ  จ  านวน  
1,200  บาท  จงค านวณหาวสัดุการเกษตรใชไ้ป  
 ก.  1,200  บาท   
 ข.  2,300  บาท 
 ค.  3,400  บาท 
 ง.  3,500  บาท 
 จ.  4,500  บาท 
11.  เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  253 ซ่ึงเป็นวนัส้ินงวดบญัชี  พบวา่กิจการจ่ายค่าซ่อมแซม  5,600  บาท 
แต่บนัทึกบญัชีเป็น  5,000  บาท  จะบนัทึกรายการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวตามขอ้ใด 
 ก.  เดบิต  ค่าซ่อมแซม       600  เครดิต  เงินสด               600   
 ข.  เดบิต  ค่าซ่อมแซม    5,000  เครดิต  เงินสด                        5,000   
 ค.  เดบิต  เงินสด               600  เครดิต  ค่าซ่อมแซม                   600 
 ง.  เดบิต  เงินสด             5,000  เครดิต  ค่าซ่อมแซม                5,000 
 จ.  เดบิต  ค่าซ่อมแซม       600  เครดิต  ค่าซ่อมแซมคา้งจ่าย       600 
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12.  ตลอดปี  253 กิจการฟาร์มมีโคออกลูก  คิดเป็นเงิน  36,000  บาท  แต่ยงัไม่ได้บนัทึกบญัชี        
ในวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  เป็นวนัส้ินงวดบญัชี  จะบนัทึกบญัชีตามขอ้ใด 
 ก.  สัตวใ์ชง้าน   เครดิต  ทุน 
 ข.  สัตวใ์ชง้าน   เครดิต  เงินสด 
 ค.  สัตวใ์ชง้าน   เครดิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม - สัตวใ์ชง้าน 
 ง.  ทุน    เครดิต  สัตวใ์ชง้าน 
 จ.  ค่าเส่ือมราคา - สัตวใ์ชง้าน เครดิต  สัตวใ์ชง้าน 
13.  รายไดป้รับปรุงตามขอ้ใด  ไม่  ตอ้งบนัทึกการกลบัรายการ 
 ก.  รายไดค้า้งรับ 
 ข.  รายไดรั้บล่วงหนา้ 
  ค.  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 ง.  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
 จ.  ค่าเส่ือมราคา 
14.  ขา้วเปลือกในฉาง  วดัความสูงได ้ 4  ฟุต  ยาว  8  ฟุต  กวา้ง  6  ฟุต  ให้ค  านวณหาวา่ขา้วในฉาง
มีจ านวนก่ีถงั 
 ก.  124.57     
 ข.  185.70 
 ค.  274.29   
 ง.  427.96 
 จ.  478.15  
15.  ซ้ือรถแทรกเตอร์  เม่ือวนัท่ี  1  กรกฎาคม  25 3  ราคา  520,000  บาท คาดวา่มีอายุการใชง้าน 
20  ปี  คาดว่าจะขายเศษเหล็กไดจ้  านวน  20,000  บาท ให้ค  านวณหาค่าเส่ือมราคา  โดยวิธีเส้นตรง      
ณ วนัส้ินงวด  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 ก.  12,500  บาท  
 ข.  15,000  บาท  
 ค.  20,000  บาท  
 ง.  26,000  บาท  
 จ.  26,500  บาท 
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16.  วตัถุประสงคข์องการจดัท างบทดลองหลงัรายการปรับปรุงไดแ้ก่ขอ้ใด 
 ก.  เพื่อช่วยใหก้ารผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไปไดง่้ายข้ึน 
 ข.  เพื่อช่วยในการแสดงฐานะการเงินในงบแสดงฐานะการเงินถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
 ค.  เพื่อช่วยในการแสดงผลการด าเนินงานในงบก าไรขาดทุนถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
 ง.  เพื่อช่วยในการพิสูจน์วา่ไดล้งบญัชีถูกตอ้งตามหลกับญัชีคู่หรือไม่ 
 จ.  เพื่อช่วยใหท้  างบการเงินเป็นไปตามขอ้เทจ็จริง 
17.  ฟางขา้วปริมาณ  24,000  ลูกบาศกฟุ์ต  หนกัก่ีตนั 
 ก.  10    
 ข.  12  
 ค.  20     
 ง.  22  
 จ.  24   
18.  การจดัท างบทดลองหลงัรายการปรับปรุง  มีลกัษณะคล้ายกับงบทดลองก่อนรายการปรับปรุง      
ขอ้ใดต่อไปน้ี  ไม่ใช่  วธีิการจดัท างบทดลองหลงัรายการปรับปรุง  
 ก.  ลอกงบทดลองก่อนรายการปรับปรุงลงในสมุดบญัชี   
 ข.  บญัชีใดท่ีไม่มีในงบทดลอง  ใหเ้ติมช่ือบญัชีต่อทา้ยงบทดลอง  
 ค.  จดัท างบทดลองอีกคร้ังหน่ึงโดยเรียงล าดบัหมวดบญัชีและเลขท่ีบญัชีใหถู้กตอ้ง 
 ง.  ถา้ยอดในงบทดลองและรายการปรับปรุงอยูด่า้นเดียวกนัใหน้ ามาบวกกนั   
 จ.  ถา้ยอดในงบทดลองและรายการปรับปรุงอยูค่นละดา้นใหน้ ามาบวกกนั   
19.  การตีราคาสินทรัพยโ์ดยวธีิตีราคาจากราคาขายสุทธิ  เหมาะสมกบัสินทรัพยต์ามขอ้ใด 
 ก.  ท่ีดิน 
 ข.  ผลิตผลจากสัตว ์
 ค.  โรงเรือน 
 ง.  เคร่ืองจกัร 
 จ.  รถแทรกเตอร์ 
20.  ขอ้มูลใดต่อไปน้ีท่ีอาจจะตอ้งมี  หรือไม่มีก็ไดใ้นทะเบียนสินทรัพยถ์าวร 
 ก.  ช่ือสินทรัพย ์
 ข.  จ  านวนหน่วย 
 ค.  ราคาตน้ทุน 
 ง.  ภาพถ่ายสินทรัพยถ์าวร     
 จ.  วนัท่ีซ้ือหรือไดม้า     
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    เนือ้หา 

1.  ความหมายของการปรับปรุงบัญชี 
  การปรับปรุงบญัชี  (Adjusting  Entries)  หมายถึง  การปรับบญัชีในวนัส้ินงวดเพื่อให้ได้
งบการเงินท่ีถูกตอ้งตามควรโดยจดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตแ้ม่บทการบญัชี  
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑค์งคา้งและเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง 
   

2.  สาเหตุและวตัถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชีในวนัส้ินงวดบัญชี 
2.1  สาเหตุของการปรับปรุงบัญชี 

   การปรับปรุงบญัชีในวนัส้ินงวดบญัชีมีสาเหตุ  ดงัน้ี 
  2.1.1  เน่ืองจากในวนัส้ินงวดบญัชี  กิจการมกัจะไม่สามารถไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์หรือ
ขอ้มูลท่ีครบถว้น  ซ่ึงอาจจะเน่ืองมาจากเอกสารบางอยา่งยงัไม่ไดรั้บ  จึงไม่มีหลกัฐานในการลงบญัชี 
เช่น  ยงัไม่ไดรั้บบิลค่าไฟฟ้า  หรือค่าโทรศพัทท่ี์ไดใ้ชบ้ริการไปแลว้ในระหวา่งเดือน  เป็นตน้ 
   2.1.2  การบนัทึกบญัชีในระหวา่งงวดมีบางรายการท่ีบนัทึกเหล่ือมกนัหรือคาบเก่ียว
ระหว่างงวดบญัชีปัจจุบนักบังวดบญัชีถดัไป  เช่น  กิจการฟาร์มจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยั  ในวนัที่  1  
มีนาคม  253  เป็นเงิน  12,000  บาท  ส าหรับการประกนัภยัเป็นระยะเวลา  1  ปี  กิจการปิดบญัชี
ทุกวนัท่ี  31  ธนัวาคม  ของทุกปี  จะเห็นไดว้่าค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนคาบเก่ียวระหวา่งปี  25 3 
กบัปี  254  แมว้่าจะกิจการฟาร์มจะจ่ายเงิน  จ  านวน  12,000  บาท  แต่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของ   
งวดบญัชีน้ีเพียง  10  เดือน  คือ  เดือนมีนาคมถึงเดือนธนัวาคม  เป็นเงินเท่ากบั  10,000  บาท 
   2.1.3  กิจการบนัทึกบญัชีไวแ้ลว้  แต่จ านวนเงินยงัไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรจะเป็น จึงจ าเป็นตอ้ง
มีการปรับปรุง  เช่น  วสัดุส านกังาน  เม่ือซ้ือไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชีสินทรัพย ์ แต่เม่ือวนัส้ินงวดบญัชี  
วสัดุส านกังานส่วนใหญ่จะถูกใชไ้ป  ดงันั้น  จึงควรจะมีการปรับปรุงเป็นค่าใช้จ่าย  เพื่อให้บญัชีมี
ยอดคงเหลือท่ีถูกตอ้งตามเวลาในขณะนั้น 
   2.1.4  สินทรัพยถ์าวร  เช่น  อาคาร  รถแทรกเตอร์  เคร่ืองจกัร  เป็นตน้  เม่ือใชง้านไป
ในแต่ละปียอ่มมีการเส่ือมสภาพ  กิจการตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจ างวด  ท่ีเรียกวา่  ค่าเส่ือมราคา  
เน่ืองจากในแต่ละงวดบัญชีกิจการได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์นั้นเพื่อก่อให้เกิดรายได ้ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัของการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  การคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยถ์าวร
จึงถือเป็นรายการปรับปรุงอยา่งหน่ึง  ซ่ึงจะตอ้งท าในวนัส้ินงวดบญัชี 
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 2.2  วตัถุประสงค์ของการปรับปรุงบัญชี 
   การปรับปรุงบญัชีในวนัส้ินงวดบญัชีมีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 
  2.2.1  เพื่อแกไ้ขรายการบญัชีใหถู้กตอ้งตรงตามความเป็นจริงในงวดบญัชีนั้น  ๆ  
  2.2.2  เพื่อน าไปจดัท างบการเงินให้ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  โดย    
งบการเงินท่ีจดัท าข้ึนจากงบทดลองท่ีปรับปรุงแลว้  ซ่ึงแสดงถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ท่ีควรจะเผยแพร่
ใหแ้ก่ผูใ้ชง้บการเงิน 
 

3.  การบันทกึรายการปรับปรุงบัญชีและการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททัว่ไป  
 การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีในวนัส้ินงวดบญัชี   จะบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีใน
สมุดรายวนัทัว่ไป  หลงัจากนั้นผ่านรายการปรับปรุงบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปยงั
บญัชีแยกประเภททัว่ไป  ท าการหายอดคงเหลือของบญัชีต่าง  ๆ  ในบญัชีแยกประเภททัว่ไปใหม่อีกคร้ัง 
และน ายอดคงเหลือนั้นไปจดัท างบทดลอง  ท่ีเรียกวา่  งบทดลองหลงัปรับปรุง   การปรับปรุงบญัชี
ในวนัส้ินงวดบญัชี  มีดงัน้ี 
 3.1  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (Accrued  Expense)   
  ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย  หมายถึง  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้และกิจการไดรั้บประโยชน์หรือ
บริการในงวดบญัชีปัจจุบนัแลว้  แต่ยงัไม่ไดมี้การจ่ายเงินและยงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชี  เช่น  ค่าเช่าคา้งจ่าย  
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย  ค่าแรงงานคา้งจ่าย  เป็นตน้ 
  ค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายถือเป็นหน้ีสินหมุนเวียนท่ีตอ้งน าไปแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดา้นหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  และถึงแมว้า่จะยงัไม่ไดจ่้ายเงินก็ให้ถือเป็นค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี
ปัจจุบนัดว้ย  ดงันั้นในวนัส้ินงวดบญัชีจึงจ าเป็นตอ้งท ารายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  เพื่อให้ได้
ยอดค่าใช้จ่ายและยอดหน้ีสินท่ีถูกตอ้ง   การนบัระยะเวลาคา้งจ่ายให้นับตั้งแต่วนัท่ีคา้งจ่ายจนถึง  
วนัส้ินงวดบญัชี  หลกัการบนัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เดบิต  ค่าใชจ่้าย                                                        
           เครดิต  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                                                 
ปรับปรุงบญัชีค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  
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ตัวอย่างที่  7.1  กิจการฟาร์มจ่ายค่าเช่าโรงเรือนเดือนละ  2,000  บาท  จ่ายแลว้ถึงเดือนพฤศจิกายน
253  หลงัจากนั้นยงัไม่ไดจ่้าย  กิจการฟาร์มปิดบญัชีในวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
  การค านวณค่าเช่าคา้งจ่าย 
 ระยะเวลาคา้งจ่าย  คือ  เดือนธนัวาคม  =  1  เดือน 
 ค่าเช่า  เดือนละ  2,000  บาท 
 ดงันั้น  ค่าเช่าคา้งจ่าย                             =  2,000  บาท 
จากตวัอยา่งขา้งตน้  สามารถน ามาบนัทึกรายการปรับปรุงสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ. 253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 31 ค่าเช่า 505 2,000 -   
               ค่าเช่าคา้งจ่าย 203   2,000 - 
  ปรับปรุงบญัชีค่าเช่าคา้งจ่าย      

 
ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปได ้ ดงัน้ี   
     
              บญัชีค่าเช่าคา้งจ่าย                                             เลขท่ี  203 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค. 31 ค่าเช่า ร.ว.1 2,000 - 
            

 
                    บญัชีค่าเช่า                                                    เลขท่ี  505 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 31 ค่าเช่าคา้งจ่าย ร.ว.1 2,000 -       
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  3.2  รายได้ค้างรับ  (Accrued  Income)   
   รายไดค้า้งรับ  หมายถึง  รายไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงานตามปกติของกิจการ  ซ่ึง
เป็นรายได้ท่ีเกิดข้ึนแลว้ในงวดปัจจุบนัเน่ืองจากกิจการให้บริการหรือประโยชน์แก่ลูกคา้ไปแล้ว  
แต่ยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน  เช่น  ดอกเบ้ียคา้งรับ  รายไดค้่าเช่าคา้งรับ  เป็นตน้ 
  รายไดค้า้งรับ  เป็นบญัชีสินทรัพยห์มุนเวียน  ท่ีแสดงยอดไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  
ดา้นสินทรัพย ์ และถึงแมว้า่จะยงัไม่ไดรั้บเงินก็ให้ถือเป็นรายไดข้องงวดบญัชีปัจจุบนัดว้ย  เพราะ
กิจการจะตอ้งรับรู้เป็นรายได้ของงวดให้ครบถ้วนตามเกณฑ์คงคา้ง  ดงันั้นในวนัส้ินงวดบญัชี
จึงจ าเป็นตอ้งท าการปรับปรุงรายได้คา้งรับ  เพื่อให้ได้ยอดรายได้และยอดสินทรัพยที์่ถูกตอ้ง 
การนับระยะเวลาค้างรับให้นับตั้ งแต่ว ันท่ีค้างรับจนถึงว ันส้ินงวดบัญชี   หลักการบันทึก         
รายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่  7.2  เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  25 3  กิจการฟาร์มน าเงินฝากธนาคารประเภทประจ า ระยะเวลา  
1  ปี  จ  านวน  50,000  บาท  อตัราดอกเบ้ีย  6%  ต่อปี  ก าหนดรับดอกเบ้ียทุกงวด  1  ปี   
 การค านวณดอกเบ้ียคา้งรับ 
 ระยะเวลาคา้งรับ  (ต.ค. - ธ.ค.)  =  3  เดือน 
                                              =  50,000  

100

6    
12

3   =  750  บาท 

 ดงันั้น  ดอกเบ้ียคา้งรับ               =  750  บาท 
จากตวัอยา่งขา้งตน้สามารถน ามาบนัทึกรายการปรับปรุงสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
 
          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ.  253   
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 31 ดอกเบ้ียคา้งรับ 106 750 -   
               ดอกเบ้ียรับ 404   750 - 
  ปรับปรุงบญัชีดอกเบ้ียคา้งรับ      

เดบิต  รายไดค้า้งรับ                                                     
           เครดิต  รายได ้                                                                  
ปรับปรุงบญัชีรายไดค้า้งรับ 
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ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปได ้ ดงัน้ี   
 
             บญัชีดอกเบ้ียคา้งรับ                                            เลขท่ี  106 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 31 ดอกเบ้ียรับ ร.ว.1 750 -       
            

 
               บญัชีดอกเบ้ียรับ                                                เลขท่ี  404 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค. 31 ดอกเบ้ียคา้งรับ ร.ว.1 750 - 
            

 
 3.3  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  (Prepaid  Expense)   
  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  หมายถึง  ค่าใชจ่้ายท่ีกิจการไดจ่้ายเงินล่วงหนา้ไปก่อน  โดยท่ี
ยงัไม่ไดรั้บประโยชน์หรือบริการ  แต่จะไดรั้บประโยชน์หรือบริการในอนาคต  เช่น  ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้  ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหนา้  เป็นตน้ 
  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  เป็นบญัชีสินทรัพยห์มุนเวยีน  ตอ้งแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงิน  
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้จะยอมรับวา่เป็นค่าใชจ่้ายของกิจการก็ต่อเม่ือไดรั้บประโยชน์หรือบริการนั้นแลว้  
และถา้ไดรั้บประโยชน์หรือบริการเพียงบางส่วน  ก็จะโอนไปเป็นค่าใชจ่้ายเพียงบางส่วน  การบนัทึกบญัชี
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  ท าได ้ 2  วธีิ  คือ 
  วธีิท่ี  1  บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือจ่ายเงินโดยบนัทึกไวใ้นบญัชีค่าใชจ่้าย  ในวนัส้ินงวดบญัชี
จะโอนส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายของงวดถดัไปหรือส่วนท่ียงัไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือบริการ  ไปเป็น
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  หลกัการบนัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไปเป็น  ดงัน้ี 
  การบนัทึก  ณ  วนัท่ีจ่ายเงิน 
 
 
 
  

เดบิต  ค่าใชจ่้าย                                                        
           เครดิต  เงินสด                                                                  
จ่ายค่าใชจ่้าย 
 
 
 
 
 



 

210 

 การบนัทึกรายการปรับปรุง  ณ  วนัส้ินงวด 
 
 
 
 
 
  วิธีท่ี  2  บนัทึกเป็นสินทรัพยเ์ม่ือจ่ายเงิน  โดยบนัทึกไวใ้นบญัชีค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  
ในวนัส้ินงวดบญัชีจะโอนส่วนท่ีไดรั้บประโยชน์หรือบริการแลว้ไปเป็นค่าใชจ่้าย  หลกัการบนัทึก
รายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไปเป็น  ดงัน้ี 
  การบนัทึก  ณ  วนัท่ีจ่ายเงิน 
 
 
 
 
 
  การบนัทึกรายการปรับปรุง  ณ  วนัส้ินงวด 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที่  7.3  วนัท่ี  1  กนัยายน  253 กิจการจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัอาคาร จ านวน  120,000 บาท         
ส าหรับระยะเวลา  1  ปี  กิจการปิดบญัชีทุกวนัท่ี  31  ธนัวาคม 

 การค านวณ    
12

120,000  =  10,000  บาท 

 
  1 ก.ย. 253         31 ธ.ค. 25 3                                          1 ก.ย. 25 4 
 
  ค่าเบ้ียประกนั      ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 
                  10,000   4  =  40,000                                                10,000   8  =  80,000 
 

เดบิต  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้                                     
            เครดิต  ค่าใชจ่้าย                                                              
ปรับปรุงบญัชีค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 

เดบิต  ค่าใชจ่้ายจ่าย                                                    
           เครดิต  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้                                           
ปรับปรุงบญัชีค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 

เดบิต  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้                                      
           เครดิต  เงินสด                                                                  
จ่ายค่าใชจ่้าย 
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การบนัทึกรายการปรับปรุงสมุดรายวนัทัว่ไปตามวธีิท่ี 1  (บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย)  ดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ก.ย. 1 ค่าเบ้ียประกนัภยั 504 120,000 -   
              เงินสด 101   120,000 - 
  จ่ายค่าเบ้ียประกนัภยั      

ธ.ค. 31 ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 105 80,000 -   
              ค่าเบ้ียประกนัภยั 504   80,000 - 
  ปรับปรุงค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้      

 
ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปได ้ ดงัน้ี   
     
                  บญัชีเงินสด                                                     เลขท่ี  101 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ก.ย. 1 ค่าเบ้ียประกนัภยั ร.ว.1 120,000 - 

 
                        บญัชีค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้                                    เลขท่ี  105 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 31 ค่าเบ้ียประกนัภยั ร.ว.1 80,000 -       

 
                บญัชีค่าเบ้ียประกนั                                             เลขท่ี  504 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ย. 1 เงินสด ร.ว.1 120,000 - ธ.ค. 31 ค่าเบ้ียประกนัภยั ร.ว.1 80,000 - 
        จ่ายล่วงหนา้    
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การบนัทึกรายการปรับปรุงสมุดรายวนัทัว่ไปตามวธีิท่ี 2  (บนัทึกเป็นสินทรัพย)์  ดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ. 253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ก.ย. 1 ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 105 120,000 -   
              เงินสด 101   120,000 - 
  จ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้      

ธ.ค. 31 ค่าเบ้ียประกนัภยั 504 40,000 -   
              ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 105   40,000 - 
  ปรับปรุงค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้      

 
ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปได ้ ดงัน้ี   
    

             บญัชีเงินสด                                                         เลขท่ี  101 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ก.ย. 1 ค่าเบ้ียประกนัภยั ร.ว.1 120,000 - 
        จ่ายล่วงหนา้    

 
                     บญัชีค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้                                       เลขท่ี  105 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ก.ย. 1 เงินสด ร.ว.1 120,000 - ธ.ค. 31 ค่าเบ้ีย
ประกนัภยั 

ร.ว.1 40,000 - 

 
               บญัชีค่าเบ้ียประกนั                                            เลขท่ี  504 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 31 ค่าเบ้ียประกนัภยั ร.ว.1 40,000 -       
  จ่ายล่วงหนา้          



 

213 

   จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้า่ไม่ว่ากิจการจะเลือกบนัทึกบญัชีค่าประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้วิธีใด  
ก็ตาม  การบนัทึกรายการปรับปรุงในวนัส้ินงวด  เพื่อโอนส่วนของค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ไป
เป็นค่าใชจ่้ายประจ างวด  หรือโอนส่วนของค่าประกนัภยัท่ีบนัทึกไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ  านวนไปเป็น
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้  จะไดผ้ลลพัธ์เท่ากนัทั้ง  2  วธีิ  คือบญัชีค่าเบ้ียประกนัภยั  40,000  บาท 
จะโอนปิดไปบญัชีก าไรขาดทุนในวนัส้ินงวด  ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า  80,000 บาท  ถือเป็น
บญัชีสินทรัพยห์มุนเวยีนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 3.4  รายได้รับล่วงหน้า  (Deferred  Income)   
  รายไดรั้บล่วงหนา้  หมายถึง  รายไดท่ี้กิจการไดรั้บเงินจากลูกคา้แลว้  แต่กิจการยงั
ไม่ไดส่้งมอบสินคา้หรือยงัไม่ไดบ้ริการแก่ลูกคา้  ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหจ้  านวนเงินท่ีกิจการไดรั้บมานั้น
จะยงัไม่ถือเป็นรายไดข้องกิจการ  แต่ถือวา่กิจการมีพนัธะในหน้ีสินเกิดข้ึน  ซ่ึงตอ้งมีการใชคื้นเม่ือ
ถึงก าหนดระยะเวลาท่ีไดท้  าสัญญากนัไว ้ เช่น  รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้  ดอกเบ้ียรับล่วงหนา้  เป็นตน้ 
  รายไดรั้บล่วงหนา้  เป็นบญัชีหน้ีสินหมุนเวยีน  ตอ้งแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วนัส้ินงวดบญัชี  การบนัทึกบญัชีรายไดรั้บล่วงหนา้  ท าได ้ 2  วธีิ  คือ 
  วธีิท่ี  1  บนัทึกเป็นรายได ้ เม่ือไดรั้บเงินโดยบนัทึกไวใ้นบญัชีรายได ้ ในวนัส้ินงวดบญัชี 
จะโอนส่วนท่ีเป็นรายไดข้องงวดบญัชีถดัไป  ไปเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้  หลกัการบนัทึกรายการปรับปรุง
ในสมุดรายวนัทัว่ไปเป็น  ดงัน้ี 
  การบนัทึก  ณ  วนัท่ีรับเงิน 
 
 
 
 
 
  การบนัทึกรายการปรับปรุง  ณ  วนัส้ินงวด 
 
 
 
 
 

เดบิต  รายได ้                                                            
           เครดิต  รายไดรั้บล่วงหนา้                                               
ปรับปรุงบญัชีรายไดรั้บล่วงหนา้ 

เดบิต  เงินสด                                                              
           เครดิต  รายได ้                                                                
รับรายได ้
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  วิธีท่ี  2  บนัทึกเป็นหน้ีสิน  เม่ือได้รับเงินโดยบนัทึกไวใ้นบญัชีรายได้รับล่วงหน้า     
ในวนัส้ินงวดบญัชีจะโอนส่วนท่ีได้ให้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเป็นรายได้  หลกัการบนัทึก
รายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไปเป็น  ดงัน้ี 
  การบนัทึก  ณ  วนัท่ีรับเงิน 
 

 
 
 
 
  การบนัทึกรายการปรับปรุง  ณ  วนัส้ินงวด 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที ่ 7.4  กิจการฟาร์มใหเ้ช่าโรงเรือนโดยคิดค่าเช่าเดือนละ  5,000  บาท  เป็นระยะเวลา  1  ปี  
โดยเร่ิมท าสัญญาเช่า  เม่ือวนัท่ี  1  สิงหาคม  25 3  และกิจการไดรั้บเงินค่าเช่าแลว้   60,000  บาท  
กิจการปิดบญัชีทุกวนัท่ี  31  ธนัวาคม 
 

  1 ส.ค. 25 3        31 ธ.ค. 25 3                                                       1 ส.ค. 25 4 
 

  รายไดค้่าเช่า      รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 
                  5,000   5  =  25,000                                                5,000   7  =  35,000 
 

การบนัทึกรายการปรับปรุงสมุดรายวนัทัว่ไปตามวธีิท่ี 1  (บนัทึกเป็นรายได)้  ดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ส.ค. 1 เงินสด 101 60,000 -   
              รายไดค้่าเช่า 405   60,000 - 
  รับรายไดค้่าเช่า      

เดบิต  รายไดรั้บล่วงหนา้                                         
           เครดิต  รายได ้                                                                
ปรับปรุงบญัชีรายไดรั้บล่วงหนา้ 

เดบิต  เงินสด                                                            
           เครดิต  รายไดรั้บล่วงหนา้                                               
รับรายได ้
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          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  2 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 31 รายไดค้่าเช่า 405 35,000 -   
               รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 204   35,000 - 
  ปรับปรุงค่าเช่ารับล่วงหนา้      
        

 
ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปได ้ ดงัน้ี   
    
             บญัชีเงินสด                                                          เลขท่ี  101 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ส.ค. 1 รายไดค่้าเช่า ร.ว.1 60,000 -       
            

 
                              บญัชีรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้                                      เลขท่ี  204 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค. 31 รายไดค่้าเช่า ร.ว.2 35,000 - 
            

       
         บญัชีรายไดค้่าเช่า                                               เลขท่ี  405 

พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 31 รายไดค่้าเช่า ร.ว.2 35,000 - ส.ค. 1 เงินสด ร.ว.1 60,000 - 
  รับล่วงหนา้          
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การบนัทึกรายการปรับปรุงสมุดรายวนัทัว่ไปตามวธีิท่ี 2  (บนัทึกเป็นหน้ีสิน)  ดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ส.ค. 1 เงินสด 101 60,000 -   
              รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 204   60,000 - 
  รับรายไดค้่าเช่า      

ธ.ค. 31 รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 204 25,000 -   
              รายไดค้่าเช่า 405   25,000 - 
  ปรับปรุงรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้      

 
ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปได ้ ดงัน้ี   
       

             บญัชีเงินสด                                                          เลขท่ี  101 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ส.ค. 1 รายไดค่้าเช่า ร.ว.1 60,000 -       
  รับล่วงหนา้          

 
                              บญัชีรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้                                      เลขท่ี  204 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 31 รายไดค่้าเช่า ร.ว.1 25,000 - ส.ค. 1 เงินสด ร.ว.1 60,000 - 

 
               บญัชีรายไดค้่าเช่า                                               เลขท่ี  405 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค. 31 รายไดค่้าเช่า ร.ว.1 25,000 - 
        รับล่วงหนา้    
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   จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้า่  ไม่วา่กิจการจะเลือกบนัทึกบญัชีรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้วิธีใด
ก็ตาม  การบนัทึกรายการปรับปรุงในวนัส้ินงวด  เพื่อโอนส่วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าเป็น
รายไดป้ระจ างวด  หรือโอนส่วนของรายไดค้่าเช่า  ท่ีบนัทึกเป็นรายไดไ้ปเป็นรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้  
จะไดผ้ลลพัธ์เท่ากนัทั้ง  2  วธีิ คือ บญัชีรายไดค้่าเช่า  25,000  บาท จะโอนปิดไปบญัชีก าไรขาดทุน
ในวนัส้ินงวดบญัชี  ส่วนบญัชีรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้  จ  านวน 35,000  บาท  เป็นหน้ีสินหมุนเวียน
จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 3.5  หนีส้งสัยจะสูญ  (Doubtful Account) 
                      มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  101  เร่ือง  หน้ีสงสัยจะสูญ  และหน้ีสูญ  ไดใ้หค้  านิยาม 
ของหน้ีสงสัยจะสูญไวว้า่  หน้ีสงสัยจะสูญ  หมายถึง  ลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บไม่ได ้ และถือเป็น
ค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  แต่เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึน  จึงให้ถือเป็น
รายการปรับปรุงในวนัส้ินงวดบญัชี  บญัชีหน้ีสงสัยจะสูญเป็นบญัชีค่าใชจ่้าย  แสดงในงบก าไรขาดทุน  
  ลูกหน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินประเภทหน่ึงของกิจการ  ในฐานะท่ีเป็นเจา้หน้ีกิจการ
มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหน้ีช าระหน้ีดว้ยเงินสดหรือสินทรัพยอ์ยา่งอ่ืน  โดยคาดหมายว่าจะไดรั้บเต็ม
จ านวนเม่ือถึงก าหนดช าระ  อยา่งไรก็ตามในความเป็นจริง  ลูกหน้ีบางรายอาจไม่สามารถช าระหน้ี
ไดต้ามจ านวนเงินและภายในระยะเวลาท่ีคาดหมายไว ้ ในขณะท่ีกิจการไม่สามารถระบุไดแ้น่ชดัวา่
ลูกหน้ีรายใดจะไม่ช าระหน้ีจนกว่าจะถึงก าหนดช าระหรือไดมี้การทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้  ท าให้
มูลค่าของลูกหน้ีท่ีแสดงในงบการเงินอาจมีจ านวนสูงกว่าความเป็นจริง  ดงันั้น กิจการจึงตอ้งมี   
การประมาณจ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ไดแ้ละน าไปหกัลดบญัชีลูกหน้ีเพื่อให้บญัชีลูกหน้ี
แสดงมูลค่าสุทธิท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บช าระหน้ีตามความเป็นจริง 
  มาตรฐานการบัญชีไทย  ฉบบัท่ี  101  เร่ือง  “หน้ีสงสัยจะสูญ  และหน้ีสูญ”  ได้ให ้   
เหตุผลสนบัสนุนว่า  มูลค่าลูกหน้ีที่คาดว่าจะเก็บไม่ไดม้ีลกัษณะเป็นผลเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน
และวิธีตั้งค่าเผื่อน้ีจะเป็นวิธีท่ีเหมาะสมก็ต่อเม่ืออยู่ในสภาพการณ์ท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่
ว่าสินทรัพยจ์ะมีมูลค่าลดลงและผลเสียหายนั้นสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  และไดใ้ห้
ความหมายของศพัทต่์อไปน้ี 
  หน้ีสูญ  (Bad  Debt)  หมายถึง  ลูกหน้ีท่ีไดติ้ดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้  แต่ไม่ได้
รับช าระหน้ีและไดต้ดัจ าหน่ายออกจากบญัชี 
  หน้ีสงสัยจะสูญ  (Doubtful  Accounts)  หมายถึง  ลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บไม่ได ้ 
และถือเป็นค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
  ค่าเผื่อหน้ีสูญ  หรือค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (Allowance  for  Bad Debt  of  Allowance  
for  Doubtful  Accounts)  หมายถึง  จ  านวนท่ีกนัไวส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเก็บไม่ไดแ้ละถือเป็น
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บญัชีปรับมูลค่าท่ีตั้งข้ึน  เพื่อแสดงเป็นรายการหกัจากบญัชีลูกหน้ีในงบการเงินเพื่อให้คงเหลือเป็น
มูลค่าสุทธิจากลูกหน้ีท่ีคาดหมายวา่จะเก็บได ้    
  3.5.1  วธีิการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีท่ีเก็บเงินไม่ได ้
    วิธีการบันทึกบัญชีเก่ียวกับลูกหน้ีท่ีเก็บเงินไม่ได้  ตามมาตรฐานการบัญชี    
ฉบับท่ี  101  เร่ือง  หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ  โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  มี            
วธีิปฏิบติัโดยทัว่ไป  2  วธีิ  คือ 
   3.5.1.1  วิธีตดัจ าหน่ายโดยตรง  (Write  off  Method)  วิธีน้ีจะไม่บนัทึกรายการ
จนกวา่ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีลูกหน้ีสูญจริง  จึงบนัทึกเป็นผลเสียหายในรอบระยะเวลาบญัชี นั้น 
การบนัทึกบญัชีเม่ือตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ  โดยบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี   
 

 
 
 
 
 

    3.5.1.2  วิธีตั้งค่าเผื่อ  (Allowance  Method)  วิธีน้ีจะประมาณจ านวนหน้ีท่ีคาดวา่
จะเก็บไม่ไดโ้ดยค านวณจากยอดขายหรือจากยอดลูกหน้ี  แลว้บนัทึกจ านวนท่ีประมาณข้ึนนั้น ใน
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีบนัทึกรายการขาย  การบนัทึกบญัชีเม่ือตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  ดงัน้ี 
    

 
 
 
 
 

    ในทางปฏิบัติวิธีตัดจ าหน่ายโดยตรง  เป็นวิธีท่ีง่ายและสะดวก  แต่ไม่เป็น          
ไปตามหลกัทฤษฎีวา่ดว้ยการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายกบัรายไดข้องรอบระยะเวลาบญัชี  อีกทั้งมูลค่า
ของลูกหน้ีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินก็มิไดอ้ยูใ่นมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจริง  จึงไม่เป็นท่ียอมรับ  
ดงันั้น  วธีิตั้งค่าเผือ่จึงเป็นวธีิท่ีเหมาะกวา่  
  3.5.2  วธีิการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ  วธีิท่ีนิยมใชก้นัมี  ดงัน้ี 
   3.5.2.1  ค  านวณเป็นร้อยละของยอดขาย  โดยการวิเคราะห์ประสบการณ์
เก่ียวกบัลูกหน้ีท่ีเก็บเงินไม่ได ้ เทียบเป็นอตัราส่วนกบัยอดขาย  ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

 เดบิต  หน้ีสูญ (ถือเป็นค่าใชจ่้าย)                                       
            เครดิต  ลูกหน้ี                                                                                                                            
 ตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ 

 เดบิต  หน้ีสงสัยจะสูญ (ถือเป็นค่าใชจ่้าย)                          
            เครดิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (เป็นบญัชีปรับมูลค่าลูกหน้ี)      
ประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ 
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    1)  ค  านวณเป็นร้อยละของยอดขายรวม  เป็นการพิจารณาจ านวนหน้ี    
ท่ีอาจเก็บเงินไม่ได ้ เทียบกบัยอดขายทั้งหมดของกิจการ  วธีิน้ีไม่ควรน าไปใชห้ากอตัราส่วนยอดขาย 
เงินสดและเงินเช่ือเปล่ียนแปลงอยา่งมากตลอดเวลา 
     2)  ค  านวณเป็นร้อยละของยอดขายเช่ือ  เป็นการพิจารณาจ านวนหน้ี   
ท่ีอาจเก็บเงินไม่ได้เทียบกับยอดขายของกิจการเฉพาะส่วนท่ีเป็นยอดขายเช่ือเท่านั้น  วิธีน้ีเป็น       
การสะทอ้นภาพลูกหน้ีต่อยอดขายเช่ือ  ซ่ึงเป็นการขายท่ีก่อใหเ้กิดลูกหน้ีโดยตรง  
    3.5.2.2  ค  านวณเป็นร้อยละของยอดลูกหน้ี  โดยการวิเคราะห์จากประสบการณ์
เก่ียวกบัลูกหน้ีท่ีเก็บเงินไม่ได ้ เทียบกบัอตัราส่วนกบัยอดลูกหน้ีคงคา้ง  สามารถแบ่งไดเ้ป็น 
    1)  ค  านวณเป็นร้อยละของยอดลูกหน้ีทั้ งหมด  เป็นการพิจารณา
อตัราส่วนของจ านวนหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีทั้งหมดจะคงท่ี 
    2)  ค  านวณโดยการจัดกลุ่มลูกหน้ีตามอายุหน้ีท่ีค้างช าระ  ถือว่าหน้ี         
ท่ีคา้งช าระมานานมีอตัราส่วนหน้ีท่ีอาจเก็บเงินไม่ไดสู้งกวา่หน้ีท่ีเพิ่งเร่ิมคา้งช าระ 
   3.5.2.3  ค  านวณโดยพิจารณาลูกหน้ีแต่ละราย  วิธีน้ีกิจการจะรวมเฉพาะราย      
ท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บไม่ไดเ้ท่านั้นเป็นหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

ตัวอย่างที ่ 7.5  ในวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  กิจการมียอดขายเช่ือ  250,000  บาท  กิจการประมาณ 
หน้ีสงสัยจะสูญ  ในอัตรา  3.5%  ของยอดขายเช่ือ  สามารถน ามาบันทึกรายการปรับปรุง           
สมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
      

     สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  8 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 31 หน้ีสงสัยจะสูญ (250,000   3.5%) 509 8,750 -   
              ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 104   8,750 - 
  ประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ      

 

ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปได ้ ดงัน้ี   
       

         บญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ                                     เลขท่ี  104 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค. 31 หน้ีสงสยัจะสูญ ร.ว.8 8,750 - 
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                                      บญัชีหน้ีสงสัยจะสูญ                                            เลขท่ี  509 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 31 ค่าเผื่อหน้ีสงสยั 
จะสูญ 

ร.ว.8 8,750 -       

 

  3.5.3  การตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ 
   เม่ือมีการทวงถามหน้ีจากลูกหน้ีจนถึงท่ีสุดแล้ว  ลูกหน้ีก็ยงัไม่ช าระหน้ี และ
กิจการไดมี้การด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากรแลว้  ให้กิจการตดัจ าหน่าย
ลูกหน้ีเป็นสูญ  โดยการบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี 
 
 
 
 

 
   ในขณะเดียวกนัใหล้ดจ านวนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญดว้ยจ านวนเงินเดียวกนั 
 
 
 

 
 
   ในกรณีท่ีกิจการตอ้งการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นสูญ  เม่ือคาดหมายไดค้่อนขา้ง
แน่นอนวา่จะไม่ไดรั้บช าระหน้ีและยงัตดัจ าหน่ายตามกฎหมายภาษีอากรไม่ได ้ อาจจะเป็นการสมควร
ท่ีจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นสูญ  โดยการบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 

 เดบิต  หน้ีสูญ                                                                             
            เครดิต  ลูกหน้ี                                               
ตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นสูญ 

 เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                           
            เครดิต  หน้ีสงสัยจะสูญ                                                
โอนกลบับญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                                   
            เครดิต  ลูกหน้ี                                                  
ตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นสูญ 
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ตัวอย่างที ่ 7.6  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 3  กิจการมียอดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญยกมา  3,000  บาท 
ระหวา่งปี  มีหน้ีสูญเกิดข้ึน  2,000  บาท  สามารถบนัทึกรายการตดัจ าหน่ายหน้ีสูญทั้ง  2  กรณี  ใน
สมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี   
    กรณีท่ี  1  ตดัจ าหน่ายตามกฎหมายภาษีอากรได ้  
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  8 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 31 หน้ีสูญ 508 2,000 -   
              ลูกหน้ี 103   2,000 - 
  ตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นสูญ      
  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 104 2,000 -   
              หน้ีสงสัยจะสูญ 509   2,000 - 
  โอนกลบับญัชีหน้ีสงสัยจะสูญ      

 
   กรณีท่ี  2  ตดัจ าหน่ายตามกฎหมายภาษีอากรไม่ได ้
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  8 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 31 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 104 2,000 -   
              ลูกหน้ี 103   2,000 - 
  ตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นสูญ      

 
  3.5.4  การประมาณหน้ีสงสัยจะสูญในปีต่อไป 
   ส าหรับการประมาณหน้ีสงสัยจะสูญในปีต่อไปนั้น  ถา้ประมาณเป็นอตัราร้อยละ
ของยอดขาย  ไม่ตอ้งค านึงถึงยอดคงเหลือในบญัชีค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  แต่ถา้ประมาณเป็นร้อยละ
ของยอดลูกหน้ีจะตอ้งค านึงถึงยอดคงเหลือในบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   ดงัน้ี 
   3.5.4.1  ถา้ยอดท่ีค านวณไดมี้มูลค่าเท่ากบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีมีอยูเ่ดิมรายการ
น้ี  ณ  วนัส้ินงวดไม่ตอ้งท ารายการปรับปรุง 
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   3.5.4.2  ถา้ยอดท่ีค านวณไดมี้มูลค่ามากกวา่ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีมีอยูเ่ดิมให้
ปรับปรุงเพิ่มเฉพาะส่วนท่ีมากกวา่  การบนัทึกบญัชีเป็น  ดงัน้ี 
  
 
 
 
 

 
   3.5.4.3  ถา้ยอดท่ีค านวณไดมี้มูลค่าน้อยกว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีมีอยู่เดิมให้
ปรับปรุงลดยอดเฉพาะส่วนท่ีน้อยกว่าเพื่อให้เหลือมูลค่าเท่ากบัท่ีค  านวณได ้ การบนัทึกบญัชีเป็น  
ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที ่ 7.7  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 3 มีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญยกมา  1,000  บาท  ในวนัท่ี  31    
ธนัวาคม  253  มีลูกหน้ี  80,000  บาท และตั้งหน้ีสงสัยจะสูญ  3%  ของยอดลูกหน้ี  สามารถน ามา
บนัทึกบญัชีรายการปรับปรุงสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  8 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 31 หน้ีสงสัยจะสูญ  509 1,400 -   
              ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 104   1,400 - 
  ประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ      
  (80,000   3%) – 1,000      

 
 
 

 เดบิต  หน้ีสงสัยจะสูญ                                            
            เครดิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                 
ปรับปรุงหน้ีสงสัยจะสูญ 

 เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                    
            เครดิต  หน้ีสงสัยจะสูญ                                   
ปรับปรุงหน้ีสงสัยจะสูญ 
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  3.5.5  หน้ีสูญไดรั้บคืน  (Bad  Debt  Recoveries) 
   หน้ีสูญไดรั้บคืน  หมายถึง  ลูกหน้ีท่ีกิจการไดต้ดับญัชีเป็นหน้ีสูญไปแลว้  แต่
ภายหลงัได้น าเงินมาช าระหน้ีให้กิจการ  ซ่ึงอาจจะช าระให้ทั้งหมดหรือช าระเพียงบางส่วนก็ได ้   
การบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป  แยกเป็น  2  กรณี  ดงัน้ี 
   3.5.5.1  กรณีการตดัหน้ีสูญเป็นไปตามเกณฑก์ฎหมายภาษีอากร  จะบนัทึกหน้ีสูญ
ไดรั้บคืนเป็นรายไดอ่ื้นของการกิจการ  ดงัน้ี 
    1)  บนัทึกตั้งลูกหน้ีข้ึนใหม่ 
 
 
 
 
 
    2)  บนัทึกการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี 
 
 
 
   
 
   3.5.5.2  กรณีการตดัหน้ีสูญไม่เป็นไปตามเกณฑ์กฎหมายภาษีอากร  จะบนัทึก
รายการ  ดงัน้ี 
    1)  บนัทึกตั้งลูกหน้ีข้ึนใหม่ 
 
 
 
 
 

    2)  บนัทึกการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี 
 
   
 

 เดบิต  ลูกหน้ี                                                 
            เครดิต  หน้ีสูญไดรั้บคืน                                                     
บนัทึกรายการตั้งบญัชีลูกหน้ี 

 เดบิต  เงินสด                                              
           เครดิต  ลูกหน้ี                                                
บนัทึกรายการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี 

 เดบิต  ลูกหน้ี                                                 
            เครดิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                 
บนัทึกรายการตั้งบญัชีลูกหน้ี 

 เดบิต  เงินสด                                               
                  เครดิต  ลูกหน้ี                                               
บนัทึกรายการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี 



 

224 

  3.5.6  การแสดงขอ้มูลในงบการเงิน 
   3.5.6.1  การแสดงรายการในงบก าไรขาดทุน 

ช่ือกิจการฟาร์ม 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับรอบระยะเวลา......................ส้ินสุดวนัท่ี........................... 
   กรณีท่ี 1     กรณีท่ี  2 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน               ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
           หน้ีสูญ                                                             หน้ีสงสัยจะสูญ                                
           หน้ีสงสัยจะสูญ                          
 
   3.5.6.2  การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ช่ือกิจการฟาร์ม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

วนัท่ี ............................................. 
สินทรัพย ์

สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 ลูกหน้ี        
 หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                 

 ลูกหน้ีสุทธิ                

 
หมายเหตุ  จากมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  101 
     ในกรณีท่ีแสดงลูกหน้ีในงบดุลดว้ยมูลค่าสุทธิ  ให้เปิดเผยจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน      
 3.6  วสัดุส้ินเปลอืงใช้ไป  (Supplies Expense  or  Supplies  Used) 
                      วสัดุส้ินเปลือง  หมายถึง  วสัดุหรือส่ิงของท่ีใช้แลว้หมดไป  จดัเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่มี
อายกุารใชง้าน  ส่วนใหญ่ใชแ้ลว้หมดไปทนัที  ไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก  เช่น  กระดาษ  ดินสอ  
ปากกา  ลวดเยบ็กระดาษ  น ้ายาลบค าผดิ  ยางลบ  เทปกาว  น ้ ายาท าความสะอาด  สบู่  ผงซกัฟอก  ตะปู  
เชือก  น ้ามนัหล่อล่ืน  แกลบด า  ถุงพลาสติก  สายยาง  ไมก้วาด  ขนัน ้า ถงัน ้า  น ้ายาลา้งจาน  เป็นตน้  
วสัดุส้ินเปลืองมีช่ือเรียกตามลกัษณะการใชง้านหรือสถานท่ีใช ้ เช่น วสัดุส านกังาน  วสัดุการเกษตร  
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วสัดุในการตกแต่ง  วสัดุในการโฆษณา  วสัดุโรงงาน  เป็นตน้  โดยปกติกิจการจะซ้ือวสัดุส้ินเปลือง
เหล่าน้ีแต่ละคร้ังจะซ้ือเป็นจ านวนมากและจะบนัทึกไวใ้นบญัชีวสัดุส้ินเปลืองซ่ึงเป็นบญัชีสินทรัพย ์ 
เมื่อมีการเบิกใช้ระหว่างงวด  จะยงัไม่บนัทึกรายการเบิกในบญัชีทนัที  เมื่อถึงวนัส้ินงวดบญัชี  
กิจการท าการตรวจนบัวา่วสัดุส้ินเปลืองเหล่านั้นมียอดคงเหลือจ านวนเท่าไหร่   เพื่อใชใ้นการค านวณ
วสัดุส้ินเปลืองท่ีเบิกไปใชใ้นระหวา่งงวดทั้งหมด  ซ่ึงกิจการจะบนัทึกรายการปรับปรุงโดยโอนส่วน
วสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ปแลว้ไปเป็นค่าใชจ่้ายของงวดบญัชีนั้น  ๆ   
 

  การค านวณวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 
 
  วสัดุส้ินเปลืองตน้งวด      
  บวก  วสัดุส้ินเปลืองท่ีซ้ือระหวา่งงวด    

  วสัดุส้ินเปลืองท่ีมีอยูท่ ั้งส้ิน     
  หัก  วสัดุส้ินเปลืองปลายงวด     

  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป      

 
 

  การบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที ่ 7.8  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 3 สุชาติฟาร์มมีวสัดุการเกษตรคงเหลือยกมา  3,400  บาท   
ระหวา่งปีซ้ือวสัดุการเกษตร  เป็นเงิน  6,300  บาท  ในวนัส้ินงวดบญัชี  ส ารวจวสัดุการเกษตรทั้งหมด
ท่ีคงเหลืออยู่และตีราคาได้  3,000  บาท  สามารถค านวณวสัดุการเกษตรใช้ไปและบันทึก       
รายการปรับปรุงสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
 วสัดุการเกษตรตน้งวด    3,400 
 บวก  วสัดุการเกษตรท่ีซ้ือระหวา่งงวด  6,300 
 วสัดุการเกษตรท่ีมีอยูท่ ั้งส้ิน   9,700 
 หัก  วสัดุการเกษตรปลายงวด   3,000 
 วสัดุการเกษตรใชไ้ป    6,700 

       เดบิต  วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป                                
                  เครดิต  วสัดุส้ินเปลือง                                               
       ปรับปรุงวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  
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          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  9 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 31 วสัดุการเกษตรใชไ้ป 510 6,700 -   
              วสัดุการเกษตร 104   6,700 - 
  ปรับปรุงวสัดุการเกษตรใชไ้ป      

 
ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปได ้ ดงัน้ี   
     

              บญัชีวสัดุการเกษตร                                           เลขท่ี  104 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 1 ยอดยกมา  3,400 - ธ.ค. 31 วสัดุการเกษตรใชไ้ป ร.ว.9 6,700 - 
ม.ค.-  เงินสด  6,300 -   ยอดยกไป  3,000 - 
ธ.ค.    9,700 -     9,700 - 
25 4            
ม.ค. 1 ยอดยกมา  3,000 -       

            

 
         บญัชีวสัดุการเกษตรใชไ้ป                                       เลขท่ี  510 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 31 วสัดุการเกษตร ร.ว.9 6,700 -       
            

 
  บญัชีวสัดุส้ินเปลืองใช้ไป  เป็นบญัชีค่าใช้จ่าย  ดงันั้นในวนัส้ินงวดบญัชีจะโอนปิด   
ไปยงับญัชีก าไรขาดทุน  ส าหรับบญัชีวสัดุส้ินเปลืองเป็นบญัชีสินทรัพย ์ จะหายอดคงเหลือยกไป
ในงวดหนา้  และน าไปแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้วัขอ้สินทรัพยห์มุนเวยีน 
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 3.7  ค่าเส่ือมราคา  (Depreciation) 
  มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  16  เร่ือง  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์  ไดใ้ห้ค  านิยามของ  
ค่าเส่ือมราคาไวว้่า  ค่าเส่ือมราคา  หมายถึง  การปันส่วนจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์ 
อยา่งมีระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 
  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์  หรือบางคร้ังเรียก  สินทรัพยถ์าวร  จะมีการเส่ือมสภาพ   
จากการใชบ้ริการ  หรือการใชง้านตามเวลาท่ีผา่นไป  อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงจะตอ้งคิดค่าเส่ือมราคา  
เช่น  อาคาร  โรงเรือน  อุปกรณ์การเกษตร  สัตวใ์ชง้าน  คอกสัตว ์ เคร่ืองจกัร รถยนต ์ รถแทรกเตอร์   
เป็นตน้  ท่ีดินถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีอายกุารใชง้านไม่จ  ากดั  จึงไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาท่ีดิน  
  การคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวรเป็นการปรับปรุงบญัชีปรับมูลค่าของสินทรัพยถ์าวร  
ใหล้ดลงตามสภาพของสินทรัพย ์ ทั้งน้ีเพื่อให้งบแสดงฐานะการเงินตามท่ีควรจะเป็น  และเป็นการ
บนัทึกตน้ทุนของสินทรัพยท่ี์ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อให้การวดัผลการด าเนินงาน     เป็นไป
อย่างเหมาะสม  การปรับปรุงบัญชีจะท าในวนัส้ินงวดบัญชี ยกเวน้ในกรณีท่ีกิจการจ าหน่าย
สินทรัพยถ์าวรในระหว่างงวดบญัชี  กิจการจะตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ีคิด   
คร้ังสุดทา้ยจนถึงวนัท่ีจ  าหน่ายดว้ย  ทั้งน้ีเพื่อค านวณมูลค่าของสินทรัพยใ์นวนัท่ีจ  าหน่าย  อย่างไร   
ก็ตามค่าเส่ือมราคาเป็นเพียงตวัเลขท่ีประมาณข้ึนมาอย่างมีหลกัเกณฑ์เท่านั้น  มิใช่เป็นมูลค่าท่ีเกิด
จริงของการเส่ือมสภาพจากการใชง้านสินทรัพยน์ั้น  นอกจากน้ีค่าเส่ือมราคาเป็นค่าใชจ่้ายท่ีกิจการ
ไม่ไดจ่้ายเงินสดในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น   
  3.7.1  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการคิดค่าเส่ือมราคา  ไดแ้ก่ 
   3.7.1.1  ราคาทุน  หมายถึง  จ  านวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีกิจการ
จ่ายไป  หรือมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอนแทนอ่ืนท่ีกิจการมอบให้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ ณ เวลา   
ท่ีไดสิ้นทรัพยน์ั้นมา  หรือ ณ เวลาท่ีก่อสร้างสินทรัพยน์ั้น   
   3.7.1.2  มูลค่าคงเหลือ  หมายถึง  จ  านวนเงินท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บในปัจจุบนั
จากการจ าหน่ายสินทรัพย์หลังจากหักต้นทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์นั้ น       
หากสินทรัพยน์ั้นมีอายแุละสภาพท่ีคาดวา่จะเป็น  ณ  วนัส้ินสุดอายกุารใหป้ระโยชน์ 
    3.7.1.3  อายุการให้ประโยชน์  หมายถึง  กรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี  ได้แก่
ระยะเวลาท่ีกิจการคาดวา่จะมีสินทรัพยไ์วใ้ช ้ หรือจ านวนผลผลิต หรือจ านวนหน่วยในลกัษณะอ่ืน
ท่ีคลา้ยคลึงกนัซ่ึงกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพย ์
   3.7.14  มูลค่ายุติธรรม  หมายถึง  จ  านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียน
สินทรัพยก์นั  ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
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  3.7.2  วิธีการคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยมี์หลายวิธี  แต่ละวิธีมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย  ในท่ีน้ี
จะกล่าวถึงเฉพาะวธีิท่ีนิยมใชก้นั  คือ 
   1)  วธีิเส้นตรง  (Straight  Line  Method) 
    2)  วธีิจ  านวนผลผลิต (Unit  Output  Method) 
   3)  วธีิยอดลดลง  (Decreasing  Charge  Method) 
       (1)  วธีิผลรวมจ านวนปี (Sum  Of  the  Years  Digit  Method) 
    (2)  วิธีอตัราสองเท่าของอตัราเส้นตรงค านวณจากยอดคงเหลือท่ีลดลง  
(Double  Declining  Balance  Method) 
   วิธีท่ี  1  วิธีเส้นตรง  (Straight  Line  Method)  การคิดค่าเส่ือมตามวิธีเส้นตรง  
เป็นการปันส่วนมูลค่าเส่ือมสภาพของสินทรัพยเ์ท่ากนัทุกงวดบญัชีตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ  โดยคาดการณ์ว่ากิจการได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพยส์ม ่าเสมอ  ตามวิธีน้ี     
ค่าเส่ือมราคาประจ าปีจะมีจ านวนเงินเท่ากนัทุกปี  วิธีน้ีเป็นวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาท่ีนิยมใชก้นัมาก  
เพราะการค านวณท าไดง่้าย  นอกจากน้ียงัเป็นวธีิท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีไม่สามารถปันส่วนให้ตรงกบั
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ การค านวณจะใชสู้ตร  ดงัน้ี   

   ค่าเส่ือมราคาต่อปี     =     
ประโยชน์อายกุารให้

ลือมูลคา่คงเห - สินทรัพย์ราคาทุนของ  

 หรือ 
   ค่าเส่ือมราคาต่อปี     =    ราคาทุน     อตัราค่าเส่ือมราคา 
ตัวอย่างที่  7.9  รถแทรกเตอร์  ราคา  65,000  บาท  ราคาซาก  5,000  บาท  อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ  5  ปี  การคิดค่าเส่ือมราคาแต่ละปี  ดงัน้ี 

   ค่าเส่ือมราคาต่อปี     =     
ประโยชน์อายกุารให้

ลือมูลคา่คงเห - สินทรัพย์ราคาทุนของ  

 

   ค่าเส่ือมราคาต่อปี    =      
5

5,00065,000 -  

                  =     12,000  บาท 
 ในกรณีท่ีกิจการฟาร์มใชสิ้นทรัพยถ์าวรไม่เตม็ปีหรือซ้ือมาเพิ่มระหวา่งปี  การคิดค่าเส่ือมราคา
ควรพิจารณาระยะเวลาท่ีไม่เตม็ปีหรือระยะเวลาในการซ้ือถึงวนัส้ินงวดบญัชี 
 

ตัวอย่างที่  7.10  เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  25 3 กิจการฟาร์มซ้ือเคร่ืองผสมอาหารสัตวร์าคา 46,500  บาท 
คาดวา่อายุการให้ประโยชน์ประมาณ  10  ปี  เม่ือหมดอายุการให้ประโยชน์แลว้คาดวา่จะขายได ้  
1,500  บาท  การคิดค่าเส่ือมราคา  เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  ดงัน้ี 
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   ค่าเส่ือมราคาต่อปี     =     
ประโยชน์อายกุารให้

ลือมูลคา่คงเห - สินทรัพย์ราคาทุนของ  
     

   ค่าเส่ือมราคาต่อปี     =     
10

1,500 - 46,500  
 

                       =      
10

000,45  

ดั้งนั้น  ค่าเส่ือมราคาทั้งปี         =   4,500  บาท 
 จากตวัอยา่ง  กิจการฟาร์มซ้ือเคร่ืองผสมอาหารสัตว ์ เม่ือ 1  ตุลาคม 25 3  ดงันั้น กิจการ
ใชง้านเคร่ืองผสมอาหารสัตวร์ะยะเวลาเพียง  3  เดือน  ( 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 25 3)  ค่าเส่ือมราคา  จึงมี

จ านวน  1,125  บาท  (4,500    
12

3 ) 

   วธีิท่ี  2  วิธีจ  านวนผลผลิต (Unit  Output  Method)  การคิดค่าเส่ือมราคาตามวิธี
จ  านวนผลผลิตเป็นการปันส่วนมูลค่าเส่ือมสภาพของสินทรัพยเ์ป็นค่าใชจ่้ายประจ างวดตามจ านวน
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในแต่ละงวดบญัชี  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัว่ากิจการจะปันส่วนตามเกณฑ์ใด  โดยทัว่ไป
กิจการมกัจะปันส่วนตามปริมาณผลผลิตท่ีเกิดข้ึนหรือตามชั่วโมงการท างานของเคร่ืองจกัร  ถ้า  
งวดบญัชีใดมีการผลิตมาก  ค่าเส่ือมราคาของงวดบญัชีนั้นจะมีจ านวนเงินมากดว้ย  ตามวิธีน้ีจะเป็น
วา่ค่าเส่ือมราคาในแต่ละงวดบญัชีจะมีจ านวนเงินไม่เท่ากนั  ท าให้สินทรัพยท่ี์คิดค่าเส่ือมราคาจะมี
มูลค่าลดลงตามประโยชน์ท่ีไดรั้บ  มิใช่ลดลงตามระยะเวลาเหมือนกบัวธีิเส้นตรง  จึงอาจกล่าวไดว้า่  
ค่าเส่ือมราคาท่ีค านวณตามวธีิน้ีมีลกัษณะผนัแปรตามการใชง้าน  การค านวณจะใชสู้ตร ดงัน้ี 

   ค่าเส่ือมราคาต่อหน่วย     =     
ดผลิตทั้งหมจ านวนหน่วย

ลือมลูคา่คงเห - สินทรัพย์ราคาทนุของ  

 
ตัวอย่างที่  7.11  เคร่ืองจกัรราคาทุน  55,000  บาท  มูลค่าคงเหลือ  5,000  บาท  คาดว่าจะผลิต               
สินคา้เกษตรได้  100,000  หน่วย  สมมติว่าในปี  25 3  กิจการฟาร์มผลิตสินคา้เกษตรไดท้ั้งส้ิน  
10,000  หน่วย  สามารถค านวณค่าเส่ือมราคาได ้ดงัน้ี 

   ค่าเส่ือมราคาต่อหน่วย    =     100,000
5,000 -  55,000        =   0.50   บาทต่อหน่วย 

 

     ค่าเส่ือมราคา ปี 25 3    =   10,000 หน่วย   0.50  =  5,000  บาท   
           ขอ้เสียของวิธีจ  านวนผลผลิตก็คือ  ความถูกตอ้งในการก าหนดจ านวน
ผลผลิตทั้งหมดท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ก่อนการใชง้าน  ถา้กิจการก าหนดต ่าเกินไป  ก็จะท าให้
ค่าเส่ือมราคาประจ าปีสูงเกินไป  และถา้ก าหนดจ านวนผลผลิตสูงเกินไป  ค่าเส่ือมราคาประจ าปีก็ 
ต  ่าเกินไป 
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   วิธีท่ี  3  วิธียอดลดลง  (Decreasing  Charge  Method)  การคิดค่าเส่ือมราคาตาม
วิธียอดลดลงเป็นการปันส่วนมูลค่าของสินทรัพยเ์ป็นค่าใช้จ่ายประจ างวดดว้ยจ านวนเงินท่ีลดลงทุก
งวดบญัชีตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์  ทั้งน้ีดว้ยเหตุผลท่ีวา่กิจการไดรั้บประโยชน์จากการใชสิ้นทรัพยถ์าวร
ในปีแรก  ๆ  มากกวา่การใชง้านในปีหลงั  ๆ  การคิดค่าเส่ือมราคาตามวิธีน้ีอาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  
วธีิอตัราเร่ง  (Accelerated  Depreciation  Method)  การคิดค่าเส่ือมราคาตามวิธียอดลดลง   มีวิธีการ
ค านวณได ้ 2  วธีิ  คือ 
      (1)  วธีิผลรวมจ านวนปี (Sum  Of  the  Years  Digit  Method) ตามวิธีน้ี  
กิจการจะตอ้งประมาณอายุการให้ประโยชน์  และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ ราคาทุนของสินทรัพย ์    
ท่ีจะน ามาคิดค่าเส่ือมราคาตอ้งหกัมูลค่าคงเหลือก่อน  ดงันั้น  เม่ือคิดค่าเส่ือมราคาครบตามจ านวนปี
ท่ีคาดว่าจะใช้งาน  สินทรัพยจ์ะมีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีเท่ากบัมูลค่าคงเหลือพอดี  การค านวณ
ผลรวมของจ านวนปี  อาจท าไดโ้ดยการบวกจ านวนปี  การค านวณจะใชสู้ตร ดงัน้ี  
 

 
 
 
    ในท่ีน้ีก าหนดให ้ n  =  จ านวนปีของอายกุารใชง้านโดยประมาณ 

ตัวอย่างที่  7.12  รถไถ  ราคา  65,000  บาท  ราคาซาก  5,000  บาท  อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 
5  ปี  การค านวณผลรวมจ านวนปี  โดยวธีิการบวกเลขและโดยการใชสู้ตร  ดงัน้ี 
   ผลรวมจ านวนปี     =      1 +2 + 3 + 4 + 5     =     15 

   ผลรวมจ านวนปี     =     
2

1)(nn   

             =  
2

1)(5 5       =  
2

30
     =     15 

   ตน้ทุนของเคร่ืองจกัรท่ีจะคิดค่าเส่ือมราคา  =  65,000 - 5,000  =  60,000  บาท 

ปีที่ 
ต้นทุนของ 
รถไถ 

จ านวนปีที่ 
จะใช้งาน 

อตัรา 
ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือม 
ราคา 

ค่าเส่ือม 
ราคาสะสม 

มูลค่า 
ตามบัญชี 

1 60,000 5 5/15 20,000 20,000 45,000 
2 60,000 4 4/15 16,000 36,000 29,000 
3 60,000 3 3/15 12,000 48,000 17,000 
4 60,000 2 2/15   8,000 56,000   9,000 
5 60,000 1 1/15   4,000 60,000   5,000 

        ผลรวมจ านวนปี  =  2
1)(nn 
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     (2)  วธีิอตัราสองเท่าของอตัราเส้นตรงค านวณจากยอดคงเหลือท่ีลดลง  (Double  
Declining  Balance  Method)  อตัราค่าเส่ือมราคาตามวิธีน้ีจะเท่ากบัสองเท่าของอตัราค่าเส่ือมราคา  
ท่ีคิดตามวิธีเส้นตรง  ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากมูลค่าตามบญัชี  ณ วนัตน้งวด   โดยไม่ค  านึงถึง
มูลค่าคงเหลือ  ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่ในปีสุดทา้ยของประมาณอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยจ์ะลดลงจนใกลเ้คียงกบัมูลค่าคงเหลือท่ีประมาณไว ้
 

ตัวอย่างที ่ 7.13  รถไถ  ราคาทุน  65,000  บาท  ราคาซาก  5,000  บาท  อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ  
5  ปี  อตัราค่าเส่ือมราคาวธีิเส้นตรง  20%  ต่อปี 
 

สามารถค านวณอตัราค่าเส่ือมราคาสองเท่าของวธีิเส้นตรงได ้ เท่ากบั  40% 

ปีที่ 
มูลค่าตาม 
บัญชีต้นปี 

อตัรา 
ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือม 
ราคา 

ค่าเส่ือม 
ราคาสะสม 

มูลค่าตามบัญชี
ปลายปี 

1 60,000 40% 26,000 26,000 39,000 
2 39,000 40% 15,600 41,600 23,400 
3 23,400 40%   9,360 50,960 14,040 
4 14,040 40%   5,616 56,576   8,424 
5   8,424 40%   3,370 59,946   5,054 

 
  การคิดค่าเส่ือมราคากิจการจะตอ้งเลือกใชว้ิธีการคิดค่าเส่ือมราคาท่ีสะทอ้นรูปแบบของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตของสินทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริง  และตอ้งใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ
ในทุกรอบระยะเวลาบญัชี  เวน้แต่รูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต
จากสินทรัพยน์ั้นเปล่ียนไป  การคิดค่าเส่ือมราคานอกจากจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีแลว้  ยงัตอ้ง
ปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาและค าสั่งกรมสรรพากรท่ีเก่ียวกบัการหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคา
ของสินทรัพยด์ว้ย  ต่อไปน้ีจะเป็นแนวทางในการตดัสินใจ  น าวิธีหน่ึงวิธีใดไปใชใ้นการค านวณ  
ค่าเส่ือมราคาได ้  ไดแ้ก่  สินทรัพยป์ระเภทเคร่ืองจกัรกลต่าง  ๆ  เช่น  รถยนต ์ รถแทรกเตอร์  รถไถ  
มกัจะมีมูลค่าเปล่ียนแปลงรวดเร็วในปีแรก  ๆ  มากกว่าปีหลัง  ๆ  ดงันั้น  ในการคิดค่าเส่ือมราคา      
ควรพิจารณาใช้วิธีอตัราสองเท่าของอตัราเส้นตรงค านวณจากยอดคงเหลือท่ีลดลง  หรือสินทรัพย์
ประเภทโรงเรือนและส่ิงก่อสร้าง  นั้นไม่มีมูลค่าตลาดท่ีแทจ้ริง  ดงันั้นการค านวณค่าเส่ือมราคานั้น  
ควรพิจารณาใชว้ธีิเส้นตรง  หรือสินทรัพยป์ระเภทส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ  ท่ียงัไม่ทราบอายุการใชง้าน
จะพิจารณาใช้วิธีอตัราสองเท่าของอตัราเส้นตรงค านวณจากยอดคงเหลือท่ีลดลง  หรือวิธีผลรวม
จ านวนปี  ก็ได ้     
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   3.7.3  การบนัทึกรายการค่าเส่ือมราคา  การบนัทึกรายการค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์
ซ้ือใหม่  กิจการจะเปิดบญัชีข้ึนมาใหม่อีก  2  บญัชี  คือ บญัชีค่าเส่ือมราคา (Depreciation  Account)  
และบญัชีค่าเส่ือมราคาสะสม  (Accumulated  Depreciation  Account)  บญัชีท่ีเปิดใหม่น้ีจะแยกตาม
ประเภทของสินทรัพยถ์าวรท่ีมีการคิดค่าเส่ือมราคา  ทั้งน้ีเพื่อกิจการจะไดท้ราบว่าสินทรัพยถ์าวร 
แต่ละชนิดไดคิ้ดค่าเส่ือมไปแลว้เท่าใด  เช่น  บญัชีค่าเส่ือมราคาสะสม-โรงเรือน  บญัชีค่าเส่ือมราคา-
เคร่ืองผสมอาหารสัตว ์ เป็นตน้ 
   บญัชีค่าเส่ือมราคา  เป็นบญัชีประเภทค่าใชจ่้ายมียอดดุลหรือยอดคงเหลือดา้นเดบิต  
เม่ือส้ินงวดบญัชีตอ้งโอนปิดไปบญัชีสรุปก าไรขาดทุน  และแสดงในงบก าไรขาดทุน  
   บญัชีค่าเส่ือมราคาสะสม  เป็นบญัชีประเภทแสดงยอดสะสมของค่าเส่ือมราคา  
นบัตั้งแต่วนัแรกท่ีใช้สินทรัพยถ์าวรจนถึงปัจจุบนั  บญัชีน้ีจะเป็นบญัชีท่ีตอ้งแสดงควบคู่ไปกบั
บญัชีสินทรัพยถ์าวร  ทั้งน้ีเพื่อกิจการจะไดท้ราบว่าสินทรัพยถ์าวรนั้นไดปั้นส่วนตน้ทุนของสินทรัพย์
ไปเป็นค่าใชจ่้ายประจ างวดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินแลว้เท่าใด  จะเห็นไดว้า่การคิดค่าเส่ือมราคาท าให้
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรลดลง  ดังนั้น บญัชีค่าเส่ือมราคาสะสมจึงต้องมียอดดุลหรือยอดคงเหลือ     
ดา้นเครดิตเสมอ  บญัชีค่าเส่ือมราคาสะสมเป็นบญัชีปรับมูลค่าของสินทรัพยใ์ห้ลดลง  ดงันั้น ใน 
งบแสดงฐานะการเงินจะแสดงรายการ ค่าเส่ือมราคาสะสมเป็นรายการหักออกจากสินทรัพยถ์าวร  
ผลลพัธ์ท่ีไดเ้รียกวา่  มูลค่าตามบญัชี  หลกัการบนัทึกค่าเส่ือมราคาในสมุดรายวนัทัว่ไป  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
  
ตัวอย่างที ่ 7.14  วนัท่ี  1  มกราคม  25 3  กิจการฟาร์มซ้ืออุปกรณ์การเกษตรมีราคาทุน  400,000  บาท
มูลค่าคงเหลือ  40,000  บาท  ประมาณวา่จะมีอายกุารให้ประโยชน์  10  ปี  การคิดค่าเส่ือมราคาโดย
วธีิเส้นตรงสามารถค านวณค่าเส่ือมราคาแต่ละปีได ้ ดงัน้ี 
 

   ค่าเส่ือมราคาต่อปี     =     
ประโยชน์อายกุารให้

ลือมูลคา่คงเห - สินทรัพย์ราคาทุนของ  

 

   ค่าเส่ือมราคาต่อปี     =     
10

40,000 -400,000       =     36,000  บาท 
 

เดบิต  ค่าเส่ือมราคา - สินทรัพย ์                                 
           เครดิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม - สินทรัพย ์                          

คิดค่าเส่ือมราคา 
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จากตวัอยา่งขา้งตน้  สามารถน ามาบนัทึกรายการปรับปรุงสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 
ธ.ค. 31 ค่าเส่ือมราคา- อุปกรณ์การเกษตร 506 36,000 -   

         ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์การเกษตร 108   36,000 - 
  ปรับปรุงบญัชีค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตร      

                                                                                         
สามารถผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปได ้ ดงัน้ี   

       
                              บญัชีค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์การเกษตร                            เลขท่ี  108 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 31 ยอดยกไป  36,000 - ธ.ค. 31 ค่าเส่ือมราคา - ร.ว.1 36,000  
        อุปกรณ์การเกษตร    
    36,000 -     36,000 - 

      25 4      
      ม.ค. 1 ยอดยกมา  36,000 - 

 
                       บญัชีค่าเส่ือมราคา - อุปกรณ์การเกษตร                              เลขท่ี  506 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 31 ค่าเส่ือมราคาสะสม- ร.ว.1 36,000 - ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุน ร.ว.1 750 - 
  อุปกรณ์การเกษตร          
    36,000 -     36,000 - 
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เดบิต  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ                                           
           เครดิต  ค่าสัตวเ์พื่อขาย                                                            
ปรับปรุงบญัชีสัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 

เดบิต  ค่าสัตวเ์พื่อขาย                                                   
           เครดิต    เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เจา้หน้ี                           
ซ้ือสัตวม์าเล้ียงไวเ้พื่อขาย 

 3.8  สัตว์เพือ่ขาย 
  3.8.1  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ  สัตวท่ี์ซ้ือมาเพื่อขายนั้นนบัวนัจะมีราคาจะสูงข้ึน  จึง      
ไม่ต้องคิดค่าเส่ือมราคา  และถ้ากิจการฟาร์มมีสัตวเ์พื่อขายคงเหลืออยู่จะต้องปรับปรุงบญัชีใน     
วนัส้ินงวดบญัชี  โดยถือว่าสัตวเ์พื่อขายคงเหลือเป็นสินทรัพย ์ จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ตามราคาทุนท่ีซ้ือมา  และโอนบญัชีค่าสัตวเ์พื่อขายไปยงับญัชีสัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 
   

   วนัท่ีซ้ือสัตวม์าเล้ียงไวเ้พื่อขายบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี   
 
 

 
 
 
   การบนัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป  ดงัน้ี 
 
 
 

 
 
ตัวอย่างที ่ 7.15  เม่ือวนัท่ี  10  มีนาคม  25 3  อ านาจฟาร์มซ้ือสุกรมาเล้ียงไวเ้พื่อขาย  90  ตวั  ราคา 
ตวัละ  500  บาท  และไดข้ายไปในงวดบญัชีน้ีบางส่วน  และในวนัส้ินงวดบญัชี วนัท่ี  31  ธนัวาคม  
253  มีสุกรเหลือ  จ  านวน  8  ตวั 
 การค านวณสัตวเ์พื่อขายคงเหลือ  สุกรคงเหลือ  8  ตวั  ๆ  ละ  500  บาท  =  4,000  บาท 
 
จากตวัอยา่งขา้งตน้  สามารถน ามาบนัทึกรายการปรับปรุงสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                   หนา้  10 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

มี.ค. 10 ค่าสัตวเ์พื่อขาย 501 45,000 -   
                เงินสด  101   45,000 - 
  ซ้ือลูกสุกรมาเล้ียงไวเ้พื่อขาย      
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        สมุดรายวนัทัว่ไป                                                   หนา้  11 

พ.ศ. 253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 31 สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 105 4,000 -   
               ค่าสัตวเ์พื่อขาย 501   4,000 - 
  ปรับปรุงบญัชีสัตวเ์พื่อขายคงเหลือ      

 

   บญัชีค่าสัตวเ์พื่อขาย  เป็นบญัชีหมวดค่าใชจ่้าย  โอนปิดบญัชีเขา้บญัชีก าไรขาดทุน  
และน าไปแสดงในงบก าไรขาดทุนภายใต้หัวข้อค่าใช้จ่าย  บัญชีสัตว์เพื่อขายคงเหลือ  เป็น        
บญัชีสินทรัพย ์ ปิดบญัชียอดคงเหลือยกไป  และน าไปแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้วัขอ้
สินทรัพยห์มุนเวยีน  
  3.8.2  สัตวเ์พื่อขายออกลูก  เช่น  สุกรท่ีเล้ียงไวข้ายออกลูก  ณ วนัท่ีสุกรออกลูกจะไม่มี
การบนัทึกบญัชี  จะบนัทึกการขายสุกรเป็นรายไดเ้ม่ือมีการขายสัตวน์ั้นออกไป  การบนัทึกบญัชีใน
สมุดรายวนัทัว่ไป  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที ่ 7.16  เม่ือวนัท่ี  7  มิถุนายน  253  พนมฟาร์มมีสุกรท่ีเล้ียงไวเ้พื่อขายออกลูกมา  12 ตวั                
ในวนัท่ี  30  มิถุนายน  25 3 ไดข้ายสุกรไป  5  ตวั  ในราคาตวัละ  600  บาท  จะบนัทึกการขายสุกร  
เป็นรายไดข้องกิจการฟาร์มในวนัท่ี  30  มิถุนายน  25 3  สามารถบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป  
ได ้ ดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                   หนา้  10 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

มิ.ย. 30 เงินสด/ลูกหน้ี 101 3,000 -   
              ขายสัตวเ์พื่อขาย 401   3,000 - 
  ขายลูกสุกร  5 ตวั      

เดบิต  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ลูกหน้ี                                                 
                  เครดิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย                                            
ขายสัตวเ์พื่อขาย 
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 3.9   สัตว์ใช้งาน 
  สัตวใ์ช้งาน  เป็นสินทรัพยข์องกิจการ  สัตวใ์ช้งานเป็นสัตวท่ี์มีเล้ียงไวใ้ช้งานและมี  
อายุการใช้งานนาน  ให้ผลผลิตหรือออกลูกไดห้ลายคร้ังต่อเน่ืองกนัไปจนกว่าจะปลดการใช้งาน 
สัตวใ์ชง้าน  เช่น  โค  ชา้ง  กระบือ  มา้  เป็นตน้  การปรับปรุงสัตวใ์ชง้านมี  ดงัน้ี 
   3.9.1  สัตวใ์ชง้านออกลูก  เช่น  โคท่ีเล้ียงไวใ้ชง้านออกลูก  ชา้งเล้ียงไวล้ากซุงตกลูก  
มา้ออกลูก  จะตอ้งบนัทึกเก่ียวกบัผลิตผลจากสัตวใ์ชง้านและตีราคาลูกของสัตวใ์ชง้านท่ีเล้ียงรอดชีวิต 
วา่มีมูลค่าเท่าใด  การบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที ่ 7.17  ตะวนัฟาร์มมีโคออกลูก  ตลอดปี 25 3 เป็นเงิน  4,500  บาท  แต่ยงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชี   
กิจการปิดบัญชีทุกวนัท่ี  31  ธันวาคมของทุกปี  สามารถบันทึกบัญชีสัตว์ใช้งานออกลูกใน        
สมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
 

                                                        สมุดรายวนัทัว่ไป                                                           หนา้  10 

พ.ศ. 253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 31 สัตวใ์ชง้าน 105 4,500 -   
                    ทุน - นายตะวนั             301   4,500 - 
  สัตวใ์ชง้านออกลูก      

 
   3.9.2  สัตวใ์ช้งานเม่ือหมดอายุการใชง้าน  สัตวใ์ช้งานเม่ือใช้งานเป็นเวลานาน  จะมี
มูลค่าต ่าลงไป  ดงันั้นจะตอ้งมีการคิดค่าเส่ือมราคาสัตวใ์ช้งานด้วย  เม่ือใช้งานมานานจนท างาน   
ไม่ไหวเจ้าของกิจการฟาร์มจ าเป็นต้องเลิกใช้งานหรือหมดอายุการใช้งาน  การบันทึกบัญชี
เหมือนกบัการจ าหน่ายสินทรัพย ์ คือ 
   3.9.2.1  คิดค่าเส่ือมราคาของสัตวใ์ชง้านนั้น  ตั้งแต่วนัตน้ปี (ปีท่ีเลิกใชง้าน)  ถึง
วนัท่ีเลิกใชง้าน 

เดบิต  สัตวใ์ชง้าน                                                       
           เครดิต  ทุน                                                                       
สัตวใ์ชง้านออกลูก 
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   3.9.2.2  ปิดบญัชีค่าเส่ือมราคาสะสม - สัตวใ์ชง้าน  ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือถึงวนัท่ีเลิกใชง้าน
และปิดบญัชีสัตวใ์ชง้าน  กรณีเลิกใชง้านสัตวใ์ชง้านมิไดข้ายจะบนัทึกปิดบญัชีค่าเส่ือมราคาสะสม -
สัตวใ์ชง้าน  และบญัชีสัตวใ์ชง้าน  ผลต่างเป็นขาดทุนจากการเลิกใชส้ัตวใ์ชง้าน  การบนัทึกบญัชีใน
สมุดรายวนัทัว่ไป  ดงัน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
ตัวอย่างที ่ 7.18  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25   ซ้ือกระบือมาใชง้านในราคา  20,000  บาท  ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี  30  มิถุนายน  25 4  กระบือตวัน้ีไม่สามารถท างานต่อไปได ้ กิจการจึงเลิกใชง้าน  กิจการฟาร์ม
คิดค่าเส่ือมราคาปีละ  10%  สามารถค านวณค่าเส่ือมราคาปีท่ีเลิกใช้งานและบันทึกบัญชีใน         
สมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 

 ค่าเส่ือมราคาสัตวใ์ชง้านต่อปี               =  20,000     
100
10   

                                  =  2,000  บาท 
 วนัท่ี  1  มกราคม - 30  มิถุนายน  254  รวมเวลา  6  เดือน 

 ค่าเส่ือมราคา - สัตวใ์ชง้าน ปี  25 4      =  2,000     
12
6               

                        =  1,000  บาท 
 

                                                        สมุดรายวนัทัว่ไป                                                           หนา้  10 

พ.ศ.  254 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

มิ.ย. 30 ค่าเส่ือมราคา - สัตวใ์ชง้าน 507 1,000 -   
            ค่าเส่ือมราคาสะสม - สัตวใ์ชง้าน 106   1,000 - 
  คิดค่าเส่ือมราคาสัตวใ์ชง้านท่ีเลิกใช ้      

 
 
 

 เดบิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม - สัตวใ์ชง้าน                      
           ขาดทุนการเลิกใชส้ัตวใ์ชง้าน                                     
            เครดิต  ทุน                                                                       
ปิดบญัชีสัตวใ์ชง้านท่ีเลิกใชง้าน 
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จากตวัอยา่งท่ี 7.18  การค านวณค่าเส่ือมราคาสะสม - สัตวใ์ชง้านท่ีเลิกใชง้าน 
 วนัท่ี  1  มกราคม  25   - 31  ธนัวาคม  25 3  =   4  ปี 
 ค่าเส่ือมราคาสัตวใ์ชง้านปีละ          =  2,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคาสะสม - สัตวใ์ชง้าน            =  4  2,000   =  8,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคา - สัตวใ์ชง้าน ปี  25 4                   =    1,000  บาท 
 รวมค่าเส่ือมราคาสะสม – สัตวใ์ชง้าน                 =   9,000  บาท 
   กรณีสัตวใ์ชง้านหมดอายกุารใชง้านหรือเลิกใชโ้ดยไม่ไดข้าย  จะบนัทึกปิดบญัชี 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - สัตวใ์ชง้านและบญัชีสัตวใ์ชง้าน  ผลต่างเป็นขาดทุนจากการเลิกใชส้ัตวใ์ชง้าน  
จากตวัอยา่งขา้งตน้  สามารถน ามาบนัทึกบญัชีรายการปรับปรุงสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
 

                                                        สมุดรายวนัทัว่ไป                                                           หนา้  10 

พ.ศ. 254 รายการ เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 
มิ.ย. 30 ค่าเส่ือมราคาสะสม – สัตวใ์ชง้าน 106 9,000 -   

  ขาดทุนจากการเลิกใชส้ัตวใ์ชง้าน 304 11,000 -   
                  สัตวใ์ชง้าน 105   20,000 - 
  ปิดบญัชีสัตวใ์ชง้านท่ีเลิกใชง้าน      

 
   กรณีสัตวใ์ช้งานเลิกใช้แลว้สามารถขายได ้ จะบนัทึกปิดบญัชีสัตวใ์ช้งานและ
บญัชีค่าเส่ือมราคาสะสม - สัตวใ์ชง้าน  ผลต่างเป็นบญัชีก าไรหรือขาดทุนจากการเลิกใชส้ัตวใ์ชง้าน  
   กรณีท่ีขายสัตวใ์ชง้านไดก้ าไร จากตวัอยา่งท่ี  7.18  ขายกระบือท่ีเลิกใชง้านแลว้  
ไดรั้บเงิน  12,000  บาท  การบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป  ดงัน้ี 
 

                                                        สมุดรายวนัทัว่ไป                                                           หนา้  10 

พ.ศ. 25 4 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 
มิ.ย. 30 เงินสด 101 12,000 -   

  ค่าเส่ือมราคาสะสม - สัตวใ์ชง้าน 106 9,000 -   
                     ก าไรจากการจ าหน่ายสัตวใ์ชง้าน 304   1,000 - 
                    สัตวใ์ชง้าน 105   20,000 - 
  ปิดบญัชีสัตวใ์ชง้านท่ีเลิกใชง้านแลว้      



 

239 

  กรณีขายสัตวใ์ช้งานเลิกใช้งานแล้วขาดทุน  จากตวัอย่างท่ี  7.18  ขายกระบือท่ี   
เลิกใชง้านแลว้เป็นเงิน  8,000  บาทสามารถน ามาบนัทึกรายการปรับปรุงสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 

 
                                                        สมุดรายวนัทัว่ไป                                                           หนา้  10 

พ.ศ. 25 4 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

มิ.ย. 30 เงินสด 101 8,000 -   
  ค่าเส่ือมราคาสะสม - สัตวใ์ชง้าน 106 9,000 -   
  ขาดทุนจากการจ าหน่ายสัตวใ์ชง้าน 304 3,000 -   
                      สัตวใ์ชง้าน 105   20,000 - 
  ปิดบญัชีสัตวใ์ชง้านท่ีเลิกใชง้านแลว้      

 
    สัตวใ์ช้งานท่ีเลิกใชง้านแลว้  เม่ือตอ้งการจะขายไป  นอกจากการบนัทึกบญัชี
ดงักล่าวขา้งตน้แลว้  จะสามารถบนัทึกไดอี้กวธีิ  ดงัน้ี 
    1)  คิดค่าเส่ือมราคาของสัตวท่ี์เลิกใชง้านเพิ่มเติม  ตั้งแต่วนัตน้งวดบญัชี
นั้น  ถึงวนัท่ีเลิกใชง้าน  การบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี 
   
  
  
 
 
 
      2)  โอนปิดบญัชีค่าเส่ือมราคาสะสม - สัตวใ์ชง้าน  เขา้บญัชีสัตวใ์ชง้าน
เพื่อทราบราคาสุทธิของสัตวใ์ชง้าน  การบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี 
  
  
 
 
  
 

 เดบิต  ค่าเส่ือมราคา - สัตวใ์ชง้าน                                
             เครดิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม - สัตวใ์ชง้าน                           
คิดค่าเส่ือมราคาสัตวใ์ชง้านตั้งแต่วนัตน้งวดบญัชีถึงวนัขายสัตวใ์ชง้าน 

 เดบิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม - สัตวใ์ชง้าน                     
            เครดิต  สัตวใ์ชง้าน                                                           
ปิดบญัชีค่าเส่ือมราคาสะสมสัตวใ์ชง้านเขา้บญัชีสัตวใ์ชง้าน 
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    3)โอนราคาสุทธิของสัตวท่ี์เลิกใช้งานไปรวมกบับญัชีค่าสัตวเ์พื่อขาย                  
การบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

    4)  เม่ือขายสัตวท่ี์เลิกใชง้านแลว้  จะบนัทึกบญัชีเหมือนขายสัตวเ์พื่อขาย  
การบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี 
 
 
 
  
 
 3.10  การแก้ไขข้อผดิพลาด  (Correction  of  Errors) 
     3.10.1  ความหมายของการแก้ไขข้อผิดพลาด  การแก้ไขข้อผิดพลาด  หมายถึง      
การแกไ้ขการบนัทึกบญัชีท่ีผิดให้ถูกตอ้ง  ซ่ึงถา้แบ่งตามระยะเวลาท่ีเกิดความผิดพลาด  จะแบ่งได ้ 
2  ลกัษณะ คือ  เป็นความผิดพลาดในการบนัทึกบญัชีในปีปัจจุบนัและพบในปีปัจจุบนั  และเป็น
ความผดิพลาดในการบนัทึกบญัชีในปีก่อน  ๆ  แต่พบในปีปัจจุบนั   
  3.10.2  ลกัษณะของขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนมีลกัษณะ  ดงัน้ี 
       3.10.2.1  ลืมบนัทึกรายการคา้ 
     3.10.2.2  บนัทึกรายการคา้ซ ้ า 
     3.10.2.3  บนัทึกรายการคา้ผิด  เช่น  ช่ือบญัชีผิด  ลงจ านวนเงินผิด  เป็นตน้ 
     3.10.2.4  ผา่นรายการคา้จากสมุดรายวนัขั้นตน้ไปยงับญัชีแยกประเภทผดิ 
     3.10.2.5  รวมจ านวนเงินผดิหรือหายอดคงเหลือผิด 
  3.10.3  วธีิแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  เม่ือกิจการฟาร์มคน้พบขอ้ผิดพลาด  ไม่วา่จะคน้พบก่อน
การปิดบัญชีหรือหลังจากปิดบัญชี  กิจการฟาร์มจะต้องบันทึกรายการแก้ไขข้อผิดพลาดใน         
สมุดรายวนัทั่วไป  ทั้ งน้ีเพื่อให้งบการเงินท่ีกิจการจะจัดท าข้ึนในวนัส้ินงวดบัญชีแสดงยอด            
ท่ีถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงโดยให้พิจารณาว่าขอ้ผิดพลาดนั้นเกิดข้ึนอย่างไร  และควรแก้ไข

 เดบิต  ค่าสัตวเ์พื่อขาย                               
             เครดิต  สัตวใ์ชง้าน                                                        
ปิดบญัชีสัตวใ์ชง้านสุทธิไปบญัชีค่าสัตวเ์พื่อขาย 
 

 เดบิต  เงินสด                                            
             เครดิต  ขายสัตวเ์พื่อขาย                                                 
ขายสัตวใ์ชง้านท่ีเลิกใชแ้ลว้ 
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อย่างไร  ซ่ึงวิธีแก้ไขขอ้ผิดพลาดย่อมแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของขอ้ผิดพลาดนั้น  การแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดมีขั้นตอนในการพิจารณา  3  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
     3.10.3.1  รายการค้าท่ีบันทึกไวผ้ิดนั้ นได้เดบิตและเครดิตบัญชีอะไรเป็น
จ านวนเท่าไร 
       3.10.3.2  ถา้บนัทึกรายการคา้นั้นโดยถูกตอ้งแลว้  ควรเดบิตหรือเครดิตบญัชี
อะไรเป็นจ านวนเท่าไร 
     3.10.3.3  เพื่อให้แสดงผลของรายการคา้โดยถูกตอ้งตอ้งแก้ไขโดยเดบิตและ
เครดิตบญัชีอะไร  จ  านวนเงินเท่าไร 
        
ตัวอย่างที่  7.19  เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  เป็นวนัส้ินงวดบญัชี  กิจการฟาร์มพบขอ้ผิดพลาด 
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เจา้ของฟาร์มน าไก่ท่ีเล้ียงไวเ้พื่อขายไปปรุงอาหารท่ีบา้น  เป็นเงิน  750  บาท  แต่ยงัไม่ได้
บนัทึกบญัชี 
 2.  ขายไก่ เป็นเงินเช่ือ  4,000  บาท  เม่ือวนัท่ี  15  ธนัวาคม  25 3  แต่บนัทึกบญัชีเป็น   
ขายไก่เป็นเงินสด 
 3.  ขายสุกร  6,000 บาท  เม่ือวนัท่ี  20  ธนัวาคม  25 3  แต่บนัทึกบญัชีเป็นเงิน 600 บาท 
จากตวัอยา่งสามารถบนัทึกบญัชีรายการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
 

                                                        สมุดรายวนัทัว่ไป                                                           หนา้  12 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 31 ถอนใชส่้วนตวั 302 750 -   
(1)              ขายสัตวเ์พื่อขาย 401   750 - 

  ลืมบนัทึกรายการน าไก่ไปปรุงอาหาร      
(2)  ลูกหน้ี 103 4,000 -   

              เงินสด 101   4,000 - 
  แกไ้ขรายการบนัทึกบญัชีผดิ      

(3)  เงินสด 101 5,400 -   
   ขายสัตวเ์พื่อขาย 401   5,400 - 
  แกไ้ขรายการบนัทึกบญัชีผดิ      
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4.  การโอนกลบัรายการ  (Reversing  Entries) 
4.1  ความหมายของการโอนกลบัรายการ 
 การโอนกลบัรายการ  หมายถึง  การโอนรายการปรับปรุงบญัชีท่ีไดป้รับปรุงไวแ้ล้ว  

ในวนัส้ินงวดบญัชี  กลบัคืนไปยงับญัชีรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายประเภทนั้น  ๆ  เม่ือเร่ิมงวดบญัชีใหม่  
เพื่อใหก้ารบนัทึกบญัชีของวดบญัชีใหม่สะดวกข้ึน 
  กิจการจะน ารายการปรับปรุงเมื่อวนัส้ินงวดบญัชี  มาบนัทึกโอนกลบัรายการใน
สมุดรายวนัทัว่ไป  ซ่ึงจะท าในวนัตน้งวดบญัชี  รายการปรับปรุงท่ีจะบนัทึกโอนกลบัรายการ  ไดแ้ก่  
ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย  รายไดค้า้งรับ  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  (บนัทึกค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าไวเ้ป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือตอนจ่ายเงิน)  และรายไดรั้บล่วงหนา้  (บนัทึกรายไดรั้บล่วงหนา้ไวเ้ป็นรายไดเ้ม่ือตอน
รับเงิน) 
  การโอนกลบัรายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 

รายการปรับปรุง  ณ  วนัส้ินงวด รายการโอนกลบัรายการ  ณ  วนัตน้งวด 
เดบิต  ค่าใชจ่้าย                            
           เครดิต  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                  

เดบิต  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                   
           เครดิต  ค่าใชจ่้าย                                

 

  การโอนกลบัรายการปรับปรุงรายไดค้า้งรับ 
 

รายการปรับปรุง  ณ  วนัส้ินงวด รายการโอนกลบัรายการ  ณ  วนัตน้งวด 
เดบิต  รายไดค้า้งรับ                      
           เครดิต  รายได ้                                 

เดบิต  รายได ้                                  
           เครดิต  รายไดค้า้งรับ                        

 

  การโอนกลบัรายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  (เม่ือจ่ายเงินบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย) 
 

รายการปรับปรุง  ณ  วนัส้ินงวด รายการโอนกลบัรายการ  ณ  วนัตน้งวด 
เดบิต  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้         
           เครดิต  ค่าใชจ่้าย                              

เดบิต  ค่าใชจ่้าย                                
           เครดิต  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้             

 

  การโอนกลบัรายการปรับปรุงรายไดรั้บล่วงหนา้  (เม่ือรับเงินบนัทึกเป็นรายได)้ 
 

รายการปรับปรุง  ณ  วนัส้ินงวด รายการโอนกลบัรายการ  ณ  วนัตน้งวด 
เดบิต  รายได ้                             
           เครดิต  รายไดรั้บล่วงหนา้               

เดบิต  รายไดรั้บล่วงหนา้                 
           เครดิต  รายได ้                                   
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 4.2  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
  ในการปรับปรุงบัญชีค่าใช้ จ่ายค้าง จ่ายในวัน ส้ินงวดบัญชี   จะท าการเดบิต             
บญัชีค่าใชจ่้ายและเครดิตบญัชีค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  ดว้ยจ านวนเงินท่ียงัคา้งอยูเ่น่ืองจากค่าใชจ่้ายส่วน 
ท่ีค้างยงัไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด  จึงยงัไม่ได้มีการบันทึกบัญชี จึงต้องบันทึกค่าใช้จ่ายส่วนน้ีใน         
วนัส้ินงวดด้วย  จะท าให้ค่าใช้จ่ายมียอดถูกต้องครบถ้วน  ส่วนบญัชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซ่ึงแสดง
จ านวนหน้ีสินจะปิดยอดยกไปงวดบัญชีใหม่  เ ม่ือมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีใหม่จะ         
บนัทึกบญัชีโดย เดบิต ค่าใช้จ่ายและเครดิตเงินสด  ซ่ึงเป็นการรวมค่าใช้จ่ายท่ีคา้งมาจากงวดบญัชี
ก่อนไว้ด้วยเป็นผลท าให้ยอดค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีใหม่ น้ีสูงไปจากความเป็นจริง  และ                 
ในขณะเดียวกนับญัชีคา้งจ่ายท่ียกมาจากงวดบญัชีก่อนจะคา้งอยู่ไปจนถึงวนัส้ินงวดท าจะท าให้
รายการปรับปรุงในวนัส้ินงวดผิดไปด้วย  จึงมีการโอนกลบัรายการเม่ืองวดบญัชีใหม่  จะท าให ้  
ยอดค่าใชจ่้ายถูกตอ้ง 
 

ตัวอย่างที ่ 7.20  จากตวัอยา่งท่ี 7.1   กิจการได้ปรับปรุงค่าเช่าค้างจ่ายไว ้ 2,000  บาท  สามารถ
บนัทึกการโอนกลบัรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
 

                      สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 
พ.ศ.  254  

รายการ 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 1 ค่าเช่าคา้งจ่าย 203 2,000 -   

               ค่าเช่า 505   2,000 - 
  โอนกลบัรายการ      

 

สามารถผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภทได ้ ดงัน้ี 
 

              บญัชีค่าเช่าคา้งจ่าย                                             เลขท่ี  203 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 1 ค่าเช่า ร.ว.1 2,000  ม.ค. 1 ยอดยกมา ร.ว.1 2,000 - 
 
                    บญัชีค่าเช่า                                                    เลขท่ี  505 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ม.ค. 1 ค่าเช่าคา้งจ่าย ร.ว.1 2,000 - 
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  ตามตวัอยา่ง  เม่ือกิจการโอนกลบัรายการแลว้บญัชีค่าเช่าคา้งจ่ายยอดจะหมดไป  แต่
บญัชีค่าเช่าจะมาปรากฏทางดา้นเครดิต  เพื่อรอหกัออกจากยอดท่ีจ่ายในปีปัจจุบนั 
 4.3  รายได้ค้างรับ 
   ในการปรับปรุงบญัชีรายไดค้า้งรับวนัส้ินงวดบญัชี  จะท าการเดบิตบญัชีรายไดค้า้งรับ 
เครดิตบญัชีรายไดด้ว้ยจ านวนเงินท่ียงัคา้งอยูเ่น่ืองจากรายไดส่้วนท่ียงัไม่ไดรั้บเป็นเงินสด  ยงัไม่ได้
บนัทึกบญัชี  จึงตอ้งบนัทึกการปรับปรุงในวนัส้ินงวดบญัชีจะท าให้รายไดมี้ยอดถูกตอ้งครบถว้น  
ส่วนบญัชีรายไดค้า้งรับซ่ึงแสดงจ านวนสินทรัพยจ์ะปิดยอดยกไปงวดบญัชีใหม่  เม่ือบนัทึกรับเงิน
รายไดใ้นงวดบญัชีใหม่จะบนัทึกบญัชีโดย  เดบิตบญัชีเงินสด  เครดิตบญัชีรายได ้ ซ่ึงเป็นการรวม
รายได้ท่ีค้างรับจากงวดบญัชีก่อนไวด้้วย  เป็นผลท าให้ยอดรายได้ในงวดบญัชีใหม่สูงไปจาก   
ความเป็นจริง  และในขณะเดียวกนับญัชีรายไดค้า้งรับท่ียกมาจากงวดบญัชีก่อนจะคา้งอยูไ่ปจนถึง
วนัส้ินงวด  จะท าใหร้ายการปรับปรุงในวนัส้ินงวดผิดไปดว้ย  ดงันั้น  จึงมีการโอนกลบัรายการเม่ือ
งวดบญัชีใหม่จะท าใหย้อดรายไดถู้กตอ้ง 
 

ตัวอย่างที ่ 7.21  จากตวัอยา่งท่ี 7.2  กิจการไดป้รับปรุงดอกเบ้ียคา้งรับไวจ้  านวน  750  บาท  สามารถ
บนัทึกการโอนกลบัรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ.  254 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ม.ค. 1 ดอกเบ้ียรับ 404 750 -   
               ดอกเบ้ียคา้งรับ 106   750 - 
  โอนกลบัรายการ      

 
สามารถผา่นรายการไปยงั บญัชีแยกประเภทได ้ ดงัน้ี 
       
             บญัชีดอกเบ้ียคา้งรับ                                            เลขท่ี  106 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 1 ยอดยกมา  750 - ม.ค. 1 ดอกเบ้ียรับ ร.ว.1 750 - 
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               บญัชีดอกเบ้ียรับ                                                เลขท่ี  404 
พ.ศ. 25x3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25x3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 1 ดอกเบ้ียคา้งรับ ร.ว.1 750 -       
            

 

  ตามตวัอยา่งเม่ือกิจการโอนกลบัรายการแลว้บญัชีดอกเบ้ียคา้งรับยอดคงเหลือจะหมดไป
แต่บญัชีดอกเบ้ียรับจะปรากฏทางดา้นเดบิต  เพื่อรอหกัออกจากยอดท่ีรับเงินในปีปัจจุบนั 
 4.4  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
   ในการโอนกลบัรายการค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  จะท าการโอนกลบัรายการเฉพาะรายการ
ท่ีบนัทึกไวเ้ป็นค่าใช้จ่ายในวนัท่ีจ่ายเงิน  กิจการจะบนัทึกบญัชี  โดยเดบิตบญัชีค่าใช้จ่าย  เครดิต
บญัชีเงินสด จึงเป็นการจ่ายเงินส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีมีค่าใช้จ่ายจ านวนหน่ึงท่ีเป็นของงวดบญัชีหน้า
รวมอยูด่ว้ย  จึงตอ้งท าการปรับปรุงบญัชี  โดยตดัส่วนท่ีเกินจากค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีน้ีไปบนัทึกไว้
ในสินทรัพยว์นัส้ินงวดบญัชี  ดงัน้ีเดบิตบญัชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  เครดิตบญัชีค่าใช้จ่ายเท่ากบั
จ านวนเงินท่ีเป็นค่าใชจ่้ายของงวดบญัชีหนา้  ซ่ึงบญัชีค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้น้ีจะเป็นบญัชีประเภท
สินทรัพย ์ จะตอ้งท าการโอนกลบัรายการในวนัตน้งวดบญัชีถดัไป  โดยเดบิตบญัชีค่าใชจ่้าย  เครดิต
บญัชีค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
 

ตัวอย่างที ่ 7.22  จากตวัอยา่งท่ี 7.3  กิจการไดป้รับปรุงบญัชีค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ไวจ้  านวน  
80,000  บาท  สามารถบนัทึกการโอนกลบัรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 

 
      สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ.  254 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ม.ค. 1 ค่าเบ้ียประกนัภยั 504 80,000 -   
               ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 105   80,000 - 
  โอนกลบัรายการ      
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จากการบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป  สามารถผา่นรายการไปยงั บญัชีแยกประเภททัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
      
                         บญัชีค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้                                   เลขท่ี  105 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 1 ยอดยกมา  80,000 - ม.ค. 1 ค่าเบ้ียประกนัภยั ร.ว.1 80,000 - 
            

 
           บญัชีค่าเบ้ียประกนัภยั                                            เลขท่ี  504 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 1 ค่าเบ้ียประกนัภยั ร.ว.1 80,000 -       
  จ่ายล่วงหนา้          
            

 

 ตามตวัอยา่งเม่ือท าการโอนกลบัรายการแลว้บญัชีค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ยอดคงเหลือยกมา
จะหมดไป  จะปรากฎยอดบญัชีค่าโฆษณาซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีปัจจุบนั 
 4.5  รายได้รับล่วงหน้า 
   ในการโอนกลบัรายการรายไดรั้บล่วงหนา้  จะท าการโอนกลบัรายการเฉพาะรายการ 
ท่ีบนัทึกการรับเงินไวเ้ป็นรายไดใ้นวนัท่ีรับเงินสด  กิจการจะบนัทึกบญัชีโดย  เดบิตบญัชีเงินสด  
เครดิตบญัชีรายได ้ จึงเป็นการรับเงินส าหรับรายไดแ้ละมีรายไดจ้  านวนหน่ึงเป็นของงวดบญัชีน้ี
ออกไปเป็นหน้ีสิน  ดงัน้ี  เดบิตบญัชีรายได ้ เครดิตบญัชีรายไดรั้บล่วงหนา้  เท่ากบัจ านวนเงินท่ีเป็น
รายไดข้องงวดบญัชีหนา้  ซ่ึงบญัชีรายไดรั้บล่วงหนา้น้ีจะเป็นบญัชีประเภทหน้ีสินจะตอ้งท าการ
โอนกลบัรายการในวนัตน้งวดบญัชีถดัไป  โดยเดบิตบญัชีรายไดรั้บล่วงหนา้  เครดิตรายได ้
 
ตัวอย่างที่  7.23  จากตวัอย่างท่ี 7.4  กิจการไดป้รับปรุงบญัชีรายไดค้่าเช่ารับล่วงหน้าไว ้ จ  านวน    
35,000  บาท  สามารถบนัทึกการโอนกลบัรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
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                สมุดรายวนัทัว่ไป                                       หนา้  1 

พ.ศ. 254 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ม.ค. 1 รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 204 35,000 -   
               รายไดค้่าเช่า 405   35,000 - 
  โอนกลบัรายการ      

 
จากการบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป  สามารถผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไปได ้ ดงัน้ี 

      
                               บญัชีรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้                                     เลขท่ี  204 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 1 รายไดค่้าเช่า ร.ว.1 35,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  35,000 - 
            

 
               บญัชีรายไดค้่าเช่า                                               เลขท่ี  405 
พ.ศ. 25 4 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 4 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ม.ค. 1 รายไดค่้าเช่า ร.ว.1 35,000 - 
        รับล่วงหนา้    

 
 ตามตวัอยา่งเม่ือท าการโอนกลบัรายการแลว้บญัชีรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ยอดคงเหลือยกมา
จะหมดไป  จะปรากฏยอดบญัชีรายไดค้่าเช่าซ่ึงเป็นรายไดใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
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5.  งบทดลองหลงัรายการปรับปรุง  (Adjusted  Trial  Balance) 
 5.1  ความหมายงบทดลองหลงัรายการปรับปรุง 
   งบทดลองหลงัรายการปรับปรุงเป็นงบทดลองท่ีจดัท าข้ึนหลงัจากท่ีไดบ้นัทึกรายการ
ปรับปรุงตอนวนัส้ินงวดบญัชีแลว้  เพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามหลกับญัชีคู่อีก
คร้ังหน่ึง หลงัจากท่ีกิจการไดบ้นัทึกรายการปรับปรุงต่าง ๆ ในสมุดรายวนัทัว่ไปและผา่นรายการ
ไปยงับญัชีแยกประเภทเรียบร้อยแลว้   บางบญัชีมีการเปล่ียนแปลงไป  เช่น  ยอดบญัชีบางบญัชี
เพิ่มข้ึน  ยอดบญัชีบางบญัชีลดลง    จึงจ าเป็นตอ้งท างบทดลองหลงัรายการปรับปรุงเพื่อพิสูจน์
ความเท่ากนัของดา้นเดบิตและดา้นเครดิตอีกคร้ังหน่ึง  และใชง้บทดลองหลงัรายการปรับปรุงเพื่อ
จดัท างบการเงินและรายการปิดบญัชีต่อไป  
 5.2  การจัดท างบทดลองหลงัรายการปรับปรุง 
   เม่ือกิจการฟาร์มไดบ้นัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไปเสร็จส้ินแล้ว  ขั้นตอน
ต่อไปจะจดัท างบทดลองหลงัรายการปรับปรุง  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบังบทดลองก่อนรายการปรับปรุง  
โดยมีวธีิการจดัท า  ดงัน้ี  
    5.2.1  ลอกงบทดลองก่อนรายการปรับปรุงลงในสมุดบญัชี 
  5.2.2  ใหน้ าจ  านวนเงินท่ีปรับปรุงแลว้ในสมุดรายวนัทัว่ไป  ไปปรับยอดกบับญัชีใน
งบทดลอง  โดยมีหลกัเกณฑว์า่  ถา้บญัชีใดท่ีมีอยูแ่ลว้ในงบทดลอง  ก็ไม่ตอ้งเขียนเพิ่มใหป้รับยอด
จ านวนไดเ้ลย  โดยถา้ยอดในงบทดลองและรายการปรับปรุงอยูด่า้นเดียวกนัให้น ามาบวกกนั  แต่ถา้
ยอดในงบทดลองและรายการปรับปรุงอยูค่นละดา้นใหน้ ามาลบกนั   
  5.2.3  บญัชีใดท่ีไม่มีในงบทดลอง  ใหเ้ติมช่ือบญัชีต่อทา้ยงบทดลองและน าจ านวนเงิน
ไปใส่ไวต้ามท่ีปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป 
  5.2.4  จดัท างบทดลองอีกคร้ังหน่ึงโดยเรียงล าดบับญัชีให้ถูกตอ้ง 
  5.2.5  รวมยอดทั้งสองดา้น  ดือดา้นเดบิตและดา้นเครดิต  ตอ้งเท่ากนัเสมอ 
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ตวัอยา่งที  7.24  ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองก่อนรายการปรับปรุงของมงคลฟาร์ม  เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  
253   

มงคลฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 12,000 -   
เงินฝากธนาคาร 102 70,000 -   
ลูกหน้ี 103 20,000 -   
วสัดุการเกษตร 104 4,000 -   
รถแทรกเตอร์ 105 60,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - รถแทรกเตอร์ 106   3,000 - 
เจา้หน้ี 201   16,000 - 
เงินกู ้- ธกส. 202   30,000 - 
ทุน - นายมงคล 301   96,700 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 8,000 -   
ขายสัตวเ์พื่อขาย 401   55,000 - 
ขายผลิตผลจากพืช 402   10,000 - 
ค่าสัตวเ์พื่อขาย 501 14,000 -   
ค่าอาหารสัตว ์ 502 9,000 -   
ค่าแรงงาน 503 10,000 -   
ค่าปุ๋ย 504 1,200 -   
ค่าเช่า 505 2,500 -   
  210,700 - 210,700 - 

   

 
 
 
 



 

250 

 รายการปรับปรุง  มีดงัน้ี 
 1.  วสัดุการเกษตรคงเหลือ  1,800  บาท 
 2.  ค่าเช่าคา้งจ่ายจ านวน  1,500  บาท 
 3.  ใหต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  5%  ของลูกหน้ีปลายปี 
 4.  คิดค่าเส่ือมราคารถแทรกเตอร์  10%  ต่อปี 
 5.  มีสัตวเ์พื่อขายคงเหลือ  5  ตวั  ราคาตวัละ  500  บาท 
สามารถบนัทึกรายการปรับปรุงสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
 
          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 31 วสัดุการเกษตรใชไ้ป  (4,000 - 1,800) 506 2,200 -   
(1)   วสัดุการเกษตร 104   2,200 - 

  ปรับปรุงวสัดุการเกษตรใชไ้ป      
(2)  ค่าเช่า 505 1,500 -   

   ค่าเช่าคา้งจ่าย 203   1,500 - 
  ปรับปรุงค่าเช่าคา้งจ่าย      

(3)  หน้ีสงสยัจะสูญ 507 1,000 -   
   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 104   1,000 - 
  ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 5%      

(4)  ค่าเส่ือมราคา-รถแทรกเตอร์ 508 6,000 -   
               ค่าเส่ือมราคาสะสม-รถแทรกเตอร์ 108   6,000 - 
  คิดค่าเส่ือมราคารถแทรกเตอร์  10%  ต่อปี      

(5)  สตัวเ์พ่ือขายคงเหลือ 105 2,500 -   
   ค่าสตัวเ์พ่ือขาย 501   2,500 - 
  ปรับปรุงสตัวเ์พ่ือขายคงเหลือ      

 
หลงัจากท่ีไดบ้นัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป  และผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป
แลว้  สามารถจดัท างบทดลองหลงัรายการปรับปรุงได ้ ดงัน้ี 
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มงคลฟาร์ม 
งบทดลองหลงัรายการปรับปรุง 
วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 12,000 -   
เงินฝากธนาคาร 102 70,000 -   
ลูกหน้ี 103 20,000 -   
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 104   1,000 - 
สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 105 2,500 -   
วสัดุการเกษตร 106 1,800 -   
รถแทรกเตอร์ 107 60,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - รถแทรกเตอร์ 108   9,000 - 
เจา้หน้ี 201   16,000 - 
เงินกู ้- ธกส. 202   30,000 - 
ค่าเช่าคา้งจ่าย 203   1,500 - 
ทุน - นายมงคล 301   96,700 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 8,000 -   
ขายสัตวเ์พื่อขาย 401   55,000 - 
ขายผลิตผลจากพืช 402   10,000 - 
ค่าสัตวเ์พื่อขาย 501 11,500 -   
ค่าอาหารสัตว ์ 502 9,000 -   
ค่าแรงงาน 503 10,000 -   
ค่าปุ๋ย 504 1,200 -   
ค่าเช่า 505 4,000 -   
วสัดุการเกษตรใชไ้ป 506 2,200 -   
หน้ีสงสัยจะสูญ 507 1,000 -   
ค่าเส่ือมราคา - รถแทรกเตอร์ 508 6,000 -   
  219,200 - 219,200 - 



 

252 

6.  การค านวณผลติผลคงเหลอืบางชนิดทีต่รวจนับไม่ได้และการตีราคาสินทรัพย์ 
 6.1  การค านวณผลติผลคงเหลอืบางชนิดทีต่รวจนับไม่ได้   
  6.1.1  ขา้วหรือพืชเมล็ดอ่ืน  ๆ  ท่ีคลา้ยกนั  เป็นผลิตผลคงเหลือท่ีตรวจนบัไม่ได ้ จะตอ้ง
วดัความสูง  ความยาว  ความกวา้ง  เพื่อน ามาใชใ้นการค านวณ  โดยขา้วถงัหน่ึงจะจุประมาณ  0.7  
ลูกบาศกฟุ์ต  ถา้ตอ้งการหาขา้วในฉางมีก่ีถงั  ใหค้  านวณหาจ านวนลูกบาศก์ฟุตของขา้วทั้งหมดก่อน  
แลว้เปล่ียนเป็นจ านวนถงั  โดยเอา  0.7  ไปหาร 
 

ตัวอย่างที ่ 7.25  ขา้วในฉางวดัความสูงได ้ 3  ฟุต  ยาว  12  ฟุต  กวา้ง  10  ฟุต  ให้ค  านวณหาวา่ขา้ว
ในฉางมีจ านวนก่ีถงั 
 

วธีิค านวณ  
 ปริมาตรของขา้วทั้งหมด =  กวา้ง     ยาว     สูง      
      =  10     12     3  ลูกบาศกฟุ์ต 
  =  360 
 ขา้วถงัหน่ึงจุประมาณ      =  0.7 

 ขา้วในฉางทั้งหมด  =  
0.7
360             

 ดั้งนั้น  ขา้วในฉางทั้งหมด  =  514.29  ถงั 
  6.1.2  หญา้แห้ง  ปริมาตรของหญา้แห้งในตอนบน  500  ลูกบาศก์ฟุต  จะหนกัเท่ากบั  
1  ตนั  ส่วนปริมาตรของหญา้ตอนล่าง  450  ลูกบาศกฟุ์ต  จะหนกัเท่ากบั  1  ตนั 
  6.1.3  ฟางขา้ว  ฟางปริมาณ  1,200  ลูกบาศกฟุ์ต  จะหนกัราว  1 ตนั  
 

ตัวอย่างที ่ 7.26   หญา้แหง้ตอนบนมีปริมาตร  4,000  ลูกบาศกฟุ์ต  และหญา้แหง้ตอนล่างมีปริมาตร              
4,500  ลูกบาศกฟุ์ต  หญา้แห้งกองน้ีหนกัก่ีตนั  สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 

 หญา้แหง้ตอนบน  500  ลูกบาศกฟุ์ต  จะหนกัเท่ากบั  1  ตนั  

  ถา้หญา้แหง้ตอนบนมีปริมาตร  4,000  ลูกบาศกฟุ์ต  จะหนกั    =  
500
4,000  1   ตนั 

 หญา้แหง้ตอนบนหนกั        =   8  ตนั 
 หญา้แหง้ตอนล่าง  450  ลูกบาศกฟุ์ต  จะหนกัเท่ากบั  1  ตนั  

 ถา้หญา้แหง้ตอนล่างมีปริมาตร  4,500  ลูกบาศกฟุ์ต  จะหนกั  =  
450
4,500  1  ตนั 

 หญา้แหง้ตอนล่างหนกั       =   10  ตนั 
 ดงันั้น  หญา้แหง้ท่ีเก็บไวก้องน้ีหนกั  =  8  +  10      =   18  ตนั 
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 6.2  การตีราคาสินทรัพย์ 
   การตีราคาสินทรัพย ์ นบัวา่มีความส าคญัอยา่งมากในการวิเคราะห์ฐานะการเงิน  รวมทั้ง
ผลการท าฟาร์มของเจา้ของกิจการฟาร์ม  และเป็นปัญหาท่ียุ่งยากแก่ผูท้  าการตีราคาไม่น้อยทีเดียว  
เพราะถา้ท าการตีราคาสินทรัพยผ์ิดพลาด  จะมีผลท าให้การวิเคราะห์และสรุปความเห็นเก่ียวกบั
ฐานะทางการเงินและรายไดสุ้ทธิของฟาร์มคลาดเคล่ือนได ้
  วธีิการท่ีใชใ้นการตีราคาสินทรัพยกิ์จการฟาร์ม  5  วธีิ  ดงัน้ี 
  6.2.1  วิธีตีราคาตามต้นทุนของสินทรัพย์  เป็นการตีราคาสินทรัพยต์ามมูลค่าท่ีได้
ลงทุนในสินทรัพยน์ั้น  เช่น  ราคาไมผ้ลท่ียงัไม่ไดเ้ก็บเก่ียว  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใชต้น้ทุนเป็น
พื้นฐานแสดงใหเ้ห็นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยน์ั้น ๆ  ในกรณีท่ีสินทรัพยน์ั้นเป็นปัจจยัการผลิต
ท่ีซ้ือมาระหว่างปีและคงเหลืออยู่เม่ือส้ินปี  การตีราคาตามท่ีซ้ือสินทรัพยน์ั้นมาน่าจะเหมาะสม  
อย่างไรก็ดีการจะน าวิธีน้ีมาตีราคาผลิตผลในฟาร์มย่อมไม่เหมาะนัก  และวิธีน้ีอาจไม่ช่วยเป็น
แนวทางในการตีราคาท่ีดินตามราคาท่ีซ้ือมา  เน่ืองจากระยะเวลาและสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป  
การตีราคาท่ีดินตามมูลค่าตลาดจะเหมาะสมกวา่  
  6.2.2  วิธีตีราคาโดยเปรียบต้นทุนกับราคาตลาด  โดยเลือกมูลค่าท่ีต ่ากว่าเป็นวิธี          
ตีราคาสินทรัพยแ์บบปลอดภยัไวก่้อน  ถา้ซ้ือสินทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาที่มีราคาสูงแลว้  การที่จะ 
ตีราคาสินทรัพยใ์นปัจจุบนัตามราคาท่ีซ้ือมานั้นน่าจะไม่ถูกตอ้งนกั  ดงันั้น จึงควรพิจารณาตีราคา
ตามราคาท่ีควรจะได้รับเม่ือน าสินทรัพยน์ั้นออกจ าหน่ายในทอ้งตลาด  ทั้งน้ีเพื่อแสดงให้เห็นถึง
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีใกลเ้คียงกบัขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนัมากข้ึน   
   6.2.3  วธีิตีราคาจากราคาขายสุทธิ  เป็นวิธีการตีราคาสินทรัพยต์ามราคาตลาดท่ีเป็นอยู ่
ทั้งน้ี  หมายถึง  ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บเม่ือขายสินทรัพยใ์นทอ้งตลาด  โดยหกัค่าใชจ่้ายในการจ าหน่าย
เรียบร้อยแล้ว  วิธีน้ีนบัว่าเป็นวิธีท่ีราคาค่อนขา้งจะใกลเ้คียงกบัมูลค่าในปัจจุบนั   อาจใช้ไดดี้กบั
สินทรัพยบ์างประเภท  เช่น  ผลิตผลจากพืชและสัตวท่ี์ผลิตเพื่อจ าหน่ายโดยตรง  เป็นตน้  แต่ไม่เหมาะ
ท่ีจะน าไปใช้กบัโรงเรือนหรือเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีมีมูลค่าลดลงทุกปีเน่ืองจากมีการเส่ือมสภาพ
การใชง้าน 
  6.2.4  วธีิตีราคาจากตน้ทุนท่ีจะใชใ้นการสร้างใหม่  เป็นการตีราคาสินทรัพยฟ์าร์มโดย
พิจารณาว่า  ถ้าหากมีการน าสินทรัพย์นั้ นมาสร้างใหม่ตามระดับราคาและค่าใช้จ่ายท่ีเป็นอยู ่        
ในปัจจุบนัแลว้สินทรัพยน์ั้นจะมีมูลค่าเท่าใด  วิธีน้ีสามารถใช้ไดดี้กบัการตีราคาสินทรัพยที์่มี 
อายกุารใชง้านหลายปี   
  6.2.5  วิธีตีราคาจากความสามารถในการให้ผลตอบแทน  สินทรัพยบ์างประเภท  เช่น
ท่ีดิน  สามารถท าการตีราคาไดโ้ดยการพิจารณาความสามารถในการให้ผลตอบแทน  ซ่ึงการตีราคา
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วิธีน้ีใช้การประมาณรายไดสุ้ทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บเป็นรายปีในอนาคต  รวมทั้งอตัราผลตอบแทน
การลงทุนหรืออตัราดอกเบ้ียท่ีคาดวา่จะไดรั้บดว้ย  แลว้น ามาค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของสินทรัพย ์
   การตีราคาสินทรัพยท์ั้ง  5  วิธีดงักล่าวมานั้น   กล่าวไดว้่าไม่มีวิธีการตีราคาวิธีใดท่ี
สามารถน ามาใชไ้ดดี้กบัสินทรัพยทุ์กประเภท  เพราะแต่ละวธีิสามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สินทรัพยบ์างประเภทเท่านั้น  ดงันั้น  ในการตีราคาสินทรัพยไ์ม่ตอ้งยึดถือวิธีการตีราคาวิธีใดวิธีหน่ึง
โดยเฉพาะ  แต่ใหพ้ิจารณาเลือกวธีิท่ีคิดวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัประเภทสินทรัพยน์ั้น  ๆ หลกัการ
ท่ีจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการตีราคาสินทรัพย ์ คือ  ถ้าสินทรัพยน์ั้นเป็นสินทรัพย์ท่ีสามารถ
เปล่ียนเป็นตวัเงินโดยขายไดง่้าย  หรือเป็นผลิตผลเพื่อจ าหน่ายแล้วควรจะพิจารณาวิธีตีราคาจาก
ราคาขายสุทธิ  หรือถ้าสินทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทน  หรือรายได้สุทธิเป็นรายปี
ต่อเน่ืองกนัไปทุกปี  เช่น ท่ีดิน  ควรใช้วิธีตีราคาจากความสามารถในการให้ผลตอบแทน  หรือถา้
สินทรัพยน์ั้นมิไดใ้ห้ผลตอบแทนโดยตรง  แต่เป็นปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยหรือบริการเพื่อให้เกิดรายได้
ข้ึนมา  เช่น  เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร  โรงเรือน  และส่ิงก่อสร้างต่าง  ๆ  เป็นตน้  อาจใชว้ิธีตีราคา
ตามต้นทุนของสินทรัพย์และโดยเปรียบต้นทุนกับราคาตลาดหรือวิธีตีราคาจากต้นทุนท่ีจะใช ้      
ในการสร้างใหม่  แลว้แต่วา่วธีิใดจะแสดงใหเ้ห็นมูลค่าปัจจุบนัไดเ้หมาะสมกวา่กนั 
 

7.  ทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร 
 เม่ือกิจการฟาร์มไดรั้บสินทรัพยถ์าวรมาแลว้  ควรจะบนัทึกรายการสินทรัพยทุ์กช้ิน  ลงใน
ทะเบียนคุมสินทรัพยถ์าวร  และบนัทึกรายการโดยเรียงล าดบัตามวนัท่ีไดรั้บ  ทะเบียนคุมสินทรัพยถ์าวร
ควรจะมีขอ้มูล  เช่น  วนัท่ีซ้ือหรือไดม้า  รหสัสินทรัพย ์ ช่ือสินทรัพย ์ วนัท่ีเร่ิมใชง้าน  จ  านวนหน่วย  
ราคาตน้ทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสมยกมา   ค่าเส่ือมราคาต่อปี  เป็นตน้ 
   นอกจากน้ีกิจการฟาร์มยงัควรจะมีบญัชีสินทรัพยถ์าวร  (ภาพท่ี 7.1)  ซ่ึงเป็นบญัชีย่อย
ส าหรับสินทรัพยทุ์กช้ิน  การมีบญัชียอ่ยเป็นส่ิงจ าเป็นมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับสินทรัพยท่ี์มี
ราคามาก  เช่น  เคร่ืองผสมอาหารสัตว์    ยานพาหนะ  รถไถ  เป็นตน้  การมีบญัชีย่อยจะช่วยให้
บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยน์ั้นโดยละเอียด  เช่น  ท่ีตั้ง  ราคา  สภาพ  ตลอดจนอายุการใช้งาน  
เพื่อใชใ้นการค านวณค่าเส่ือมราคา  การเก็บหลกัฐานของสินทรัพยโ์ดยละเอียดจะช่วยให้การประมาณ
ค่าเส่ือมราคาท าไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงยิ่งข้ึน  บญัชียอ่ยจึงควรจะใช้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย์
ดงัต่อไปน้ี  เช่น  ช่ือสินทรัพย ์ รหัสสินทรัพย ์ ผูผ้ลิตหรือผูข้าย  ราคาซ้ือ  ค่าใชจ่้าย  ๆ  ท่ีควรจะถือ
เป็นตน้ทุน  รายละเอียดเก่ียวกบัค่าเส่ือมราคาและค่าซ่อมแซม  เป็นตน้  รายละเอียดเหล่าน้ีนบัว่า
มีประโยชน์แก่กิจการ  เช่น  การคิดก าไรขาดทุนเมื่อจ าหน่ายสินทรัพยจ์ากบญัชี  การพิจารณา  
ซ้ือสินทรัพยใ์หม่  การคิดค่าเส่ือมราคา  เป็นตน้ 



 

255 

 การบนัทึกรายการเก่ียวกบัสินทรัพยถ์าวร  มีวิธีการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามล าดบั  คือ  สินทรัพย์
ทุกช้ินท่ีซ้ือมาหรือไดม้าแลว้จะตอ้งน ามาบนัทึกในทะเบียนสินทรัพยถ์าวร  ซ่ึงแยกตามประเภท
ของสินทรัพยแ์ละบนัทึกตามล าดบัวนัท่ีซ้ือหรือไดม้า  นอกจากน้ีสินทรัพยถ์าวรท่ีมีราคาต่อหน่วย
สูง  และในการซ่อมแต่ละคร้ังจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายจ านวนมาก  จึงจ าเป็นตอ้งบนัทึกประวติัการซ่อม
ของสินทรัพยไ์วด้ว้ย  เพื่อใชใ้นการควบคุมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสินทรัพย ์  

 

บัญชีสินทรัพย์ถาวร 

ช่ือ        รถไถนาเดินตาม      ซ้ือจาก      บริษทั  คูโบตา้  จ  ากดั            เลขท่ีคุมยอด   147    
ประเภท   อุปกรณ์การเกษตร      วนัท่ีเร่ิมใช ้  1  ม.ค.  25 2 แผนกท่ีใชสิ้นทรัพย ์    นาขา้วนาขา้ว 
รหสั        13302     อายกุารใชง้านโดยประมาณ          10    ปี     อตัราค่าเส่ือมราคา   10%  
      

วนัท่ี รายการ 
ราคา
ตน้ทุน 

ค่าเส่ือมราคา
สะสมยกมา 

ค่าเส่ือม 
ราคาปีน้ี 

ค่าเส่ือมราคา 
สะสมยกไป 

ราคาหกัค่าเส่ือม
ราคาสะสมแลว้ 

252
ม.ค.    1 
ธ.ค.  31 

 
ยกมา 
ค่าเส่ือมราคา 

 
60,000 

- 

 
- 
- 

 
- 

6000 

 
- 

 
60,000 
54,000 

 
ด้านหลงับัญชีสินทรัพย์ถาวร 

รายการซ่อม 

วนัท่ี รายการ เลขท่ีใบส าคญั จ านวนเงิน หมายเหตุ 
     

 

ภาพท่ี 7.1 บญัชีสินทรัพยถ์าวร 
                                                      ท่ีมา:  วไิล  วรีะปรีย และ คณะ (2553:201) 
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ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร  1 หน้า 
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   สรุป 

  การปรับปรุงบญัชี  หมายถึง  การปรับบญัชีในวนัส้ินงวดเพื่อให้ได้งบการเงินท่ีถูกตอ้ง  
ตามควรโดยจดัท าข้ึนตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใต้แม่บทการบญัชี  ซ่ึงเป็นไปตาม  
เกณฑค์งคา้งและเกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง 
   สาเหตุการปรับปรุงบญัชีเน่ืองมาจากกิจการไม่มีข้อมูลท่ีครบถ้วน  จึงไม่มีหลักฐานใน    
การลงบญัชี  การบนัทึกบญัชีในระหวา่งงวดมีบางรายการท่ีบนัทึกเหล่ือมกนัหรือคาบเก่ียวระหวา่ง 
งวดบญัชีปัจจุบนักบังวดบญัชีถดัไป  หรือบนัทึกบญัชีไวแ้ลว้แต่จ านวนเงินยงัไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรจะเป็น 
และการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรเป็นค่าใชจ่้ายประจ างวด    โดยมีวตัถุประสงคก์ารปรับปรุงบญัชี
เพื่อแกไ้ขรายการบญัชีใหถู้กตอ้งตรงตามความเป็นจริงในงวดบญัชีนั้น  ๆ  และเพื่อน าไปจดัท างบการเงิน
ใหถู้กตอ้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   
 การบนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีจะบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปและผา่นรายการไปยงั
บญัชีแยกประเภททัว่ไป  ประเภทของรายการปรับปรุงบญัชี  แบ่งเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  รายไดค้า้งรับ  
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  รายได้รับล่วงหน้า  หน้ีสงสัยจะสูญ  วสัดุส้ินเปลืองใช้ไป  ค่าเส่ือมราคา  
สัตวเ์พื่อขาย  สัตวใ์ชง้าน  และรายการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

การโอนกลบัรายการ  หมายถึง  การโอนรายการปรับปรุงบญัชีท่ีไดป้รับปรุงไวแ้ลว้  ใน  
วนัส้ินงวดบญัชี  กลับคืนไปยงับญัชีรายได้และค่าใช้จ่ายประเภทนั้น ๆ  เม่ือเร่ิมงวดบญัชีใหม่  
เพื่อใหก้ารบนัทึกบญัชีของวดบญัชีใหม่สะดวกและง่ายข้ึน  จะบนัทึกโอนกลบัรายการเฉพาะบญัชี
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  รายไดค้า้งรับ  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  และรายไดรั้บล่วงหนา้    

งบทดลองหลงัรายการปรับปรุงเป็นงบทดลองท่ีจดัท าข้ึนหลงัจากท่ีไดบ้นัทึกรายการปรับปรุง
ตอนวนัส้ินงวดบญัชีแลว้  เพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามหลกับญัชีคู่อีกคร้ังหน่ึง 
หลงัจากท่ีกิจการได้บนัทึกรายการปรับปรุงต่าง  ๆ ในสมุดรายวนัทัว่ไปและผ่านรายการไปยงั   
บญัชีแยกประเภทเรียบร้อยแลว้ 

การค านวณผลิตผลคงเหลือบางชนิดท่ีตรวจนบัไม่ได ้ เช่น  ขา้ว  พืชเมล็ดอ่ืน  ๆ  หญา้แห้ง  
และฟางขา้ว  การตีราคาสินทรัพย์โดยทัว่ไป  มี  5  วิธี  คือ  วิธีตีราคาตามตน้ทุนของสินทรัพย ์ วิธี
โดยเปรียบต้นทุนกับราคาตลาด  วิธีตีราคาจากราคาขายสุทธิ  วิธีตีราคาจากต้นทุนท่ีจะใช้ใน       
การสร้างใหม่และวิธีตีราคาจากความสามารถในการให้ผลตอบแทน    ทะเบียนสินทรัพยถ์าวร     
ใชบ้นัทึกรายการสินทรัพยถ์าวรทุกช้ิน  โดยบนัทึกเรียงล าดบัตามวนัท่ีซ้ือหรือไดรั้บสินทรัพยม์า  
 

 



 

258 

 
 
 

 

ค าส่ัง  จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
1.  จงอธิบายความหมายของค าต่อไปน้ี 
 1.1  หน้ีสูญ 
 ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 1.2  หน้ีสงสัยจะสูญ 
 ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 1.3  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
 ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
2.  จงอธิบายความหมายของวสัดุส้ินเปลือง  และบอกวธีิการค านวณวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
3.  จงอธิบายความหมายของค าต่อไปน้ี 
 3.1  ค่าเส่ือมราคา 
 ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 3.2  ราคาทุน 
 ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 3.3  มูลค่าคงเหลือ 
 ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 3.4  อายกุารใหป้ระโยชน์ 
 ....................................................................................................................................... 

แบบฝึกปฏบิัติ  หน่วยที ่ 7 
การปรับปรุงบัญชี 
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4.  วธีิการคิดค่าเส่ือมราคาท่ีนิยมใชก้นัมีวธีิอะไรบา้ง  และแต่ละวธีิมีการคิดค่าเส่ือมอยา่งไรบา้ง   
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5.  สัตวใ์ชง้านออกลูกมีวธีิการบนัทึกบญัชีอยา่งไร   
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6.  ขา้วในฉางวดัความกวา้งได ้ 6  ฟุต  ยาว  10  สูง  3  ฟุต  ขา้วในฉางมีจ านวนก่ีถงั 
 ............................................................................................................................................... 
7.  ปริมาตรของหญา้แหง้ในตอนบน  หนกั  1 ตนั  มีจ  านวนเท่ากบัก่ีลูกบาศกฟุ์ต   
 ............................................................................................................................................... 
8.  ฟางขา้วปริมาณจ านวนก่ีลูกบาศกฟุ์ต  จะมีน ้าหนกัประมาณ  1 ตนั 
 ............................................................................................................................................... 
9.  การตีราคาสินทรัพย ์ มีวธีิการอยา่งไรบา้ง 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
10.  ทะเบียนสินทรัพยถ์าวรควรจะบนัทึกรายการอยา่งไร  และควรจะมีขอ้มูลอะไรบา้ง   
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที ่ 2 
ข้อ  7.1  ใหบ้นัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไปของถาวรฟาร์ม  เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  
ซ่ึงเป็นวนัส้ินงวดบญัชี  ดงัรายการต่อไปน้ี 
   1.  ไดรั้บใบแจง้หน้ีค่าสาธารณูปโภค  จ  านวน  1,000  บาท  ยงัไม่ไดช้ าระเงิน 
   2.  กูเ้งินจากธนาคาร  จ  านวน  300,000  บาท  เม่ือวนัท่ี  1  กนัยายน  25 3  อตัราดอกเบ้ีย
8%  ต่อปี  ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก  ๆ  6   เดือน   
  3.  ยงัไม่ไดจ่้ายค่าแรงงาน  ประจ าเดือนธนัวาคม  25 3  จ  านวน  15,000  บาท 
  4.  ค่าเช่าโรงเรือน  เดือนละ  6,000  บาท  จ่ายแลว้ถึงเดือนตุลาคม  25 3 
 5.  ค่าซ่อมแซมรถแทรกเตอร์  ยงัไม่ไดจ่้าย  จ  านวน  4,000  บาท   
ให้ท า  บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 

ข้อ  7.2  ใหบ้นัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไปของพฒันาฟาร์ม  เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  
ซ่ึงเป็นวนัส้ินงวดบญัชี  ดงัรายการต่อไปน้ี 
   1.  ใหเ้ช่ารถแทรกเตอร์  จ  านวน  1  คนั  เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  25 3  เป็นระยะเวลา  6  เดือน 
ค่าเช่าเดือนละ  9,000 บาท  ยงัไม่ไดรั้บค่าเช่า 
   2.  เงินฝากธนาคารประเภทประจ า  อตัราดอกเบ้ีย  6%  ต่อปี  จ  านวน  250,000  บาท  ฝาก
เม่ือวนัท่ี  1  มีนาคม  25 3 
  3.  เม่ือ  1  ธนัวาคม  25 3  กิจการให้นายยอดรักกูเ้งินไป  จ  านวน  64,000  บาท  อตัราดอกเบ้ีย     
10%  ต่อปี  ก าหนดช าระดอกเบ้ีย  3  เดือนต่อคร้ัง 
 4.  กิจการใหเ้ช่าโรงเรือน  เม่ือวนัท่ี  1  กนัยายน  25 3  ค่าเช่าเดือนละ  12,000  บาท ยงัไมไ่ดรั้บ
ค่าเช่าโรงเรือนจนถึงวนัส้ินงวดบญัชี 
 5.  ให้นางสุดากูเ้งินไปจ านวน  50,000  บาท  โดยคิดดอกเบ้ีย  12%  ต่อปี  ช าระดอกเบ้ีย
เป็นรายเดือน  เดือนพฤศจิกายน  25 3  นางสุดายงัไม่น าเงินมาช าระดอกเบ้ีย 
ให้ท า  บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 

ข้อ  7.3  ใหบ้นัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไปของดวงใจฟาร์ม  เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม         
253  ซ่ึงเป็นวนัส้ินงวดบญัชี  ดงัรายการต่อไปน้ี 
   1.  เม่ือวนัท่ี  31  ธันวาคม  25 3  มีบญัชีดอกเบ้ียจ่าย  6,000  บาท  เป็นดอกเบ้ียจ่ายของ    
ปี  253  จ  านวน  2,500  บาท  
   2.  เม่ือวนัท่ี  31  ตุลาคม  25 3  จ่ายค่าเช่าโรงเรือนคร้ังละ 1 ปี  เป็นเงิน  12,000  บาท  
โดยลงบญัชีค่าเช่าไว ้
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  3.  เม่ือวนัท่ี  1  มิถุนายน  253  จ่ายค่าเบ้ียประกนัภยั  เป็นเงิน  24,000  บาท  กรมธรรมอ์าย ุ
1  ปี    บนัทึกไวใ้นบญัชีค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 
  4.  กิจการจ่ายค่าโฆษณา  3,600  บาท  เป็นค่าโฆษณาส าหรับเวลา  2  เดือน  เม่ือ  1  ธนัวาคม  
253  โดยลงบญัชีค่าโฆษณาไว ้
ให้ท า  บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 

ข้อ  7.4  ให้บนัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไปของนพพรฟาร์ม  เม่ือวนัท่ี  31  ธันวาคม 
253  ซ่ึงเป็นวนัส้ินงวดบญัชี  ดงัรายการต่อไปน้ี 
   1.  เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  25 3  นายเอกชยัไดกู้เ้งินนพพรฟาร์ม  จ  านวน  100,000  บาท 
อตัราดอกเบ้ีย  10%  ต่อปี  ช าระดอกเบ้ียปีละ  2  คร้ัง  นายเอกชยัไดจ่้ายดอกเบ้ียงวดแรกให้ก่อน   
ในวนัท่ีกูเ้งินไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชีดอกเบ้ียรับล่วงหนา้ 
   2.  เม่ือวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  25 3  ไดรั้บค่าเช่าท่ีดิน  ส าหรับระยะเวลา  6  เดือน  เป็นเงิน   
12,000  บาท  ไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชีรายไดค้่าเช่า 
  3.  ใหเ้ช่ารถแทรกเตอร์  2  คนั  ราคาคนัละ  2,000  บาทต่อเดือน  เม่ือวนัท่ี  1  ธนัวาคม  25 3
ไดรั้บค่าเช่ารถแทรกเตอร์  ส าหรับระยะเวลา  3  เดือนไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชีรายไดค้่าเช่า 
  4.  เม่ือวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  25 3  นายพชัระไดกู้เ้งินกิจการไป  50,000  บาทในอตัราดอกเบ้ีย  
10%  ต่อปี  ช าระดอกเบ้ียปีละ  2  คร้ัง  นายพชัระไดช้ าระดอกเบ้ียงวดแรกในวนัท่ีขอกูโ้ดยลงบญัชี
ไวเ้ป็นรายได ้
ให้ท า  บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 

ข้อ  7.5  ใหบ้นัทึกรายการปรับปรุงเก่ียวกบัค่าเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญในสมุดรายวนัทัว่ไป    
เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  253  ซ่ึงเป็นวนัส้ินงวดบญัชี  ดงัรายการต่อไปน้ี 
  1.  เม่ือวนัท่ี  31  ธันวาคม  25 3  กิจการมีบญัชีลูกหน้ีคงเหลือ  50,000  บาท  ให้ตั้ ง       
หน้ีสงสัยจะสูญ  ในอตัรา  2%  ของยอดลูกหน้ี 
   2.  เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  กิจการมีบญัชีขายสัตวเ์พื่อขาย  จ  านวน  200,000  บาท
ใหต้ั้งประมาณหน้ีสงสัยจะสูญในอตัรา  1%  ของยอดขายสัตวเ์พื่อขาย 
 3.  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  253  กิจการมีบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญยกมา  1,200  บาท
ระหวา่งปีขายสัตวเ์พื่อขาย  300,000  บาท  ให้ประมาณหน้ีสงสัยจะสูญในอตัรา  1%  ของยอดขาย
สัตวเ์พื่อขาย 
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 4.  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  253  กิจการมีบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญยกมา  1,800  บาท
วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  มียอดลูกหน้ีคงเหลือ  95,000  บาท  ให้ประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ  ในอตัรา   
3%  ของยอดลูกหน้ี 
ให้ท า  บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 

ข้อ  7.6  ให้บนัทึกรายการปรับปรุงเก่ียวกบัในสมุดรายวนัทัว่ไป  เม่ือวนัท่ี  31  ธันวาคม  25 3   
ซ่ึงเป็นวนัส้ินงวดบญัชี  ดงัรายการต่อไปน้ี 
  1. เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  253  กิจการฟาร์มมีวสัดุการเกษตรยกมา  6,000  บาท  ระหวา่งปี
ซ้ือเพิ่ม  24,000  บาท  และมีวสัดุการเกษตรคงเหลือปลายปี  8,000  บาท  
   2.  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 3  กิจการฟาร์มมีวสัดุส านกังานยกมา  3,200  บาท  ระหวา่งปี 
ซ้ือเพิ่ม  16,000  บาท  และวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  มีวสัดุส านกังานคงเหลือ  7,000  บาท   
 3.  ในงบทดลองเม่ือวนัท่ี  31  ธันวาคม  25 3  กิจการมีบญัชีวสัดุการเกษตร  8,000  บาท  
และส ารวจพบวา่มีวสัดุการเกษตรคงเหลือตีราคาได ้ 2,000  บาท  
ให้ท า  บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 

ข้อ  7.7  ใหบ้นัทึกรายการปรับปรุงเก่ียวกบัค่าเส่ือมราคาในสมุดรายวนัทัว่ไป  เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม   
253  ซ่ึงเป็นวนัส้ินงวดบญัชี  ดงัรายการต่อไปน้ี 
  1.  เม่ือวนัท่ี  1  กรกฎาคม  25 3  ซ้ือเคร่ืองสูบน ้ า  ราคา  26,000  บาท โดยคาดว่าจะมี    
อายุการใช้งาน  5  ปี  เม่ือหมดอายุการใช้งานแลว้คาดว่าจะขายได ้ 1,000  บาท  คิดค่าเส่ือมราคา
ตามวธีิผลรวมจ านวนปี 
   2.  เม่ือวนัท่ี  1  มีนาคม  25 3  ซ้ือรถแทรกเตอร์  1  คนั  ราคา  120,000  บาท  ประมาณ
อายกุารใชง้าน  10  ปี  คาดวา่จะขายได ้ 20,000  บาท  คิดค่าเส่ือมราคาตามวธีิเส้นตรง       
 3.  โรงเรือน  มูลค่า  200,000  บาท  สร้างเม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 2  อตัราค่าเส่ือมราคา 
วิธีเส้นตรง  10%  ต่อปี  คิดค่าเส่ือมราคาตามวิธีอตัราสองเท่าของอตัราเส้นตรงค านวณจากยอดคงเหลือ
ท่ีลดลง 
  4.  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 3  อุปกรณ์การเกษตร  ราคาทุนยกมา  24,000  บาท  วนัท่ี  1
กรกฎาคม  25 3  ไดซ้ื้อเพิ่มอีก  8,000  บาท  คิดค่าเส่ือมราคาตามวธีิเส้นตรง  10%  ของราคาทุน 
  5.  เคร่ืองอดัฟ่อนฟางราคาทุน  65,000  บาท  ราคาซาก  1,000  บาท  คาดวา่จะอดัฟ่อนฟาง  
ได ้ 120,000  ฟ่อน ในปี  25 3  กิจการฟาร์มอดัฟ่อนฟางไดท้ั้งส้ิน  20,000  ฟ่อน  คิดค่าเส่ือมราคา
ตามวธีิจ านวนผลผลิต 
ให้ท า  บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
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ข้อ  7.8  ใหบ้นัทึกรายการปรับปรุงเก่ียวกบัสัตวเ์พื่อขายคงเหลือ  สัตวใ์ชง้านในสมุดรายวนัทัว่ไป   
เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  253  ซ่ึงเป็นวนัส้ินงวดบญัชี  ดงัรายการต่อไปน้ี 
  1.  เม่ือวนัท่ี  1  สิงหาคม  25 3  กิจการฟาร์มซ้ือสุกรมาเล้ียงไวเ้พื่อขาย  150  ตวั  ราคาตวัละ   
600  บาท  และไดข้ายไปในงวดบญัชีน้ีบางส่วน  และในวนัท่ี  31  ธันวาคม  25 3  มีสุกรเหลือ  
จ านวน  20  ตวั 
   2.  กิจการฟาร์มมีมา้ออกลูก  ตลอดปี  25 3  เป็นเงิน  10,000  บาท  แต่ยงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชี    
   3.  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 3  ซ้ือกระบือมาใชง้านในราคา  20,000  บาท  คิดค่าเส่ือมราคา              
ปีละ  10%  ต่อมาเม่ือวนัท่ี  1  ธนัวาคม  25 3  กระบือตวัน้ีไดรั้บบาดเจบ็ไม่สามารถท างานต่อไปได ้ 
กิจการจึงเลิกใชง้านและขายไปโดยไดรั้บเงิน  10,000  บาท   
ให้ท า  บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 

ข้อ  7.9  ใหบ้นัทึกรายการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในสมุดรายวนัทัว่ไป  ซ่ึงคน้พบเม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม   
253  ซ่ึงเป็นวนัส้ินงวดบญัชี  ดงัรายการต่อไปน้ี 
  1.  เจา้ของกิจการฟาร์มน าไข่ไก่ท่ีเล้ียงไวเ้พื่อขายไปปรุงอาหารท่ีบา้น  เป็นเงิน  1,200  บาท     
แต่ยงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชี   
 2.  ขายไก่ เป็นเงินเช่ือ  6,000  บาท  เม่ือวนัท่ี  20  ธนัวาคม  25 3  แต่บนัทึกบญัชีเป็นขายไก่ 
เป็นเงินสด 
   3.  เม่ือวนัท่ี  30  ธนัวาคม  25 3  จ่ายค่าแรงให้คนงาน  10,500  บาท  แต่บนัทึกบญัชีเป็น
15,000  บาท  
ให้ท า  บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 

ข้อ  7.10  ให้บนัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป  เม่ือวนัท่ี  31  ธันวาคม  25 3  ซ่ึงเป็น    
วนัส้ินงวดบญัชี  ดงัรายการต่อไปน้ี 
 1.  เม่ือวนัท่ี  1  สิงหาคม  25 3  กิจการกูเ้งิน  200,000  บาท  อตัราดอกเบ้ีย  12%  ต่อปี  ช าระ 
ดอกเบ้ียเงินกู ้ 2  คร้ัง  ในวนัท่ี  1  สิงหาคม  และ  1  กุมภาพนัธ์     
 2.  เม่ือวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  25 3  ไดรั้บค่าเช่าโรงเรือน  ส าหรับระยะเวลา  6  เดือน  เป็นเงิน  
6,000  บาท  กิจการลงบญัชีไวใ้นบญัชีรายไดค้่าเช่า 
ให้ท า 1.  ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
  2.  บนัทึกโอนกลบัรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป   
                   เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 4  ซ่ึงวนัเร่ิมตน้งวดบญัชี 
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ข้อ  7.11  ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองก่อนรายการปรับปรุงของดวงดีฟาร์ม  เม่ือส้ินงวดบญัชี 
ดวงดีฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4 
 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 23,000 -   
เงินฝากธนาคาร 102 120,000 -   
ลูกหน้ี 103 8,000 -   
วสัดุการเกษตร 104 11,000 -   
สัตวใ์ชง้าน 105 20,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - สัตวใ์ชง้าน 106   4,000 - 
รถแทรกเตอร์ 107 40,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - รถแทรกเตอร์ 108   2,000 - 
โรงเรือน 109 160,000 -   
ท่ีดิน 110 300,000 -   
เจา้หน้ี 201   10,000 - 
เงินกู ้- ธกส. 202   50,000 - 
ทุน - นายดวงดี 301   582,500 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 5,000 -   
ขายสัตวเ์พื่อขาย 401   135,000 - 
ขายผลิตผลจากสัตว ์ 402   24,000 - 
ค่าสัตวเ์พื่อขาย 501 68,000 -   
ค่าอาหารสัตว ์ 502 37,000 -   
ค่าแรงงาน 503 11,000 -   
ค่าวคัซีน 504 600 -   
ค่าซ่อมแซม 505 2,300 -   
ค่าสาธารณูปโภค 506 1,600 -   
  807,500 - 807,500 - 
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 รายละเอียดเพิ่มเติม  ดงัน้ี 
 1.  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ จ านวน  12,000  บาท   
 2.  วสัดุการเกษตรคงเหลือ  3,000  บาท 
 3.  คิดค่าเส่ือมราคาสัตวใ์ชง้าน  อตัรา  10%  ต่อปี 
 5.  คิดค่าเส่ือมราคารถแทรกเตอร์  อตัรา  10%  ต่อปี 
 6.  คิดค่าเส่ือมราคาโรงเรือน  อตัรา  10%  ต่อปี 
 7.  ตั้งหน้ีสงสัยจะสูญในอตัรา  5%  ของยอดลูกหน้ี 
 8.  สัตวใ์ชง้านออกลูก  คิดเป็นเงิน  1,000  บาท 
 
ให้ท า  1.  บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 2.  ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
  3.  งบทดลองหลงัรายการปรับปรุง 
 
ข้อ  7.12  ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองก่อนรายการปรับปรุงของวโิรจน์ฟาร์ม  เม่ือส้ินงวดบญัชี  โดยมี
รายละเอียดเพิ่มเติม  ดงัน้ี 
 1.  คิดค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตร  อตัรา  5%  ต่อปี   
 1.  คิดค่าเส่ือมราคาโรงเรือน  อตัรา  10%  ต่อปี 
 3.  ประมาณหน้ีสงสัยจะสูญในอตัรา  3%  ของยอดลูกหน้ี 
 4.  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4  จ านวน  21,000  บาท   
  5.  วสัดุการเกษตรคงเหลือ  1,300  บาท 
 6.  ยงัไม่ไดจ่้ายค่าแรงใหค้นงาน  6,000  บาท 
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วโิรจนฟ์าร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 12,000 -   
เงินฝากธนาคาร 102 183,000 -   
ลูกหน้ี 103 60,000 -   
วสัดุการเกษตร 104 2,800 -   
สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 105 15,000 -   
อุปกรณ์การเกษตร 106 20,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อุปกรณ์การเกษตร 107   4,000 - 
โรงเรือน 108 90,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - โรงเรือน 109   3,000 - 
ท่ีดิน 110 398,000 -   
เจา้หน้ี 201   24,000 - 
เงินกู ้- ธกส. 202   30,000 - 
ทุน - นายวโิรจน์ 301   615,160 - 
ขายสัตวเ์พื่อขาย 401   356,000 - 
ขายผลิตผลจากพืช 402   12,600 - 
ค่าสัตวเ์พื่อขาย 501 198,060 -   
ค่าอาหารสัตว ์ 502 58,500 -   
ค่าไถพื้นท่ี 503 3,600 -   
ค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้ 504 3,000 -   
ค่าปุ๋ย 505 800 -   
  1,044,760 - 1,044,760 - 

ให้ท า  1.  บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 2.  ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
  3.  งบทดลองหลงัรายการปรับปรุง 
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ช่ือ-สกุล.....................................................................กลุ่ม......................ระดบัชั้น.............................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน............................................................. 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
      1.  อธิบายความหมายของการปรับปรุงบญัชีได ้
 2.  อธิบายสาเหตุและวตัถุประสงคข์องการปรับปรุงบญัชีได ้
 3.  อธิบายและปรับปรุงรายการบญัชีค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายได ้
 4.  อธิบายและปรับปรุงรายการบญัชีรายไดค้า้งรับได้  
 5.  อธิบายและปรับปรุงรายการบญัชีค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ได ้
 6.  อธิบายและปรับปรุงรายการบญัชีรายไดรั้บล่วงหนา้ได ้
 7.  อธิบายและปรับปรุงรายการบญัชีค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายได ้
 8.  อธิบายและตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญได ้
 9.  อธิบายและคิดค่าเส่ือมราคาได ้
กิจกรรมปฏิบติั   
 1.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น  5  กลุ่ม  กลุ่มละเท่า ๆ  กนั  โดยคละความสามารถ  แต่ละกลุ่ม
เลือกหวัหนา้กลุ่ม  และมีการแบ่งงานใหส้มาชิกในกลุ่มรับผดิชอบ 
 2.  ใหทุ้กกลุ่มศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เร่ืองการปรับปรุงบญัชี 
 3.  ทุกกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียนตามหวัขอ้  ดงัน้ี 
  กลุ่มท่ี  1  ความหมาย  สาเหตุ  และวตัถุประสงคข์องการปรับปรุงบญัชี 
  กลุ่มท่ี  2  รายการปรับปรุงบญัชีค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  และบญัชีรายไดค้า้งรับ 
    กลุ่มท่ี  3  รายการปรับปรุงบญัชีค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
  กลุ่มท่ี  4  รายการปรับปรุงบญัชีรายไดรั้บล่วงหนา้ 
  กลุ่มท่ี  5  รายการปรับปรุงบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและค่าเส่ือมราคา 
 4.  ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะร่วมกนั  น าส่งผลงานเพื่อประเมินผล 
 5.  ผูส้อนใหค้  าแนะน าและอธิบายส่ิงท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขใหผู้เ้รียนทราบ  

       คะแนนท่ีได.้....................................... 
       ลงช่ือ..................................(ผูป้ระเมิน) 

 

ใบงานที ่ 7.1 
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ช่ือ-สกุล.....................................................................กลุ่ม......................ระดบัชั้น.............................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน............................................................. 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้       
  1.  บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้
 2.  ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปได ้
 3.  จดัท างบทดลองหลงัรายการปรับปรุงได ้

กิจกรรมปฏิบติั   
 1.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มละ  5  คน 
 2.  ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาโจทยต์ามใบงานท่ี  7.2  ระดมความคิดเห็นและเสนอแนะร่วมกนั 
 3.  บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป   
  4.  ผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป  และจดัท างบทดลองหลงัรายการปรับปรุง 
 5.  รวบรวมผลงานส่งครูผูส้อนภายในเวลาท่ีก าหนด 
 6.  ครูผูส้อนให้ผูเ้รียนแลกเปล่ียนกนัตรวจใบงาน  และให้ตวัแทนกลุ่มมาเฉลยหนา้ชั้นเรียน 
 7.  ครูผูส้อนพิจารณาการเฉลยใบงานหน้าชั้นเรียน  ให้ค  าแนะน าและอธิบายส่ิงท่ีจะตอ้ง 
ปรับปรุงแกไ้ขใหผู้เ้รียนทราบเพื่อพฒันาตนเอง 
โจทย ์
 รายละเอียดเพิ่มเติมดงัน้ี 
 1.  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4  จ านวน 23,000  บาท  วสัดุการเกษตร
คงเหลือ  800  บาท 
 2.  ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้  เป็นค่าเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลา  1  ปี  เร่ิมตั้งแต่
เดือนตุลาคม  254 
 3.  คิดค่าเส่ือมราคาโรงเรือน และอุปกรณ์การเกษตรในอตัรา  10%  ต่อปี 
 4.  ประมาณหน้ีสงสัยจะสูญในอตัรา  1%  ของยอดขายสัตวเ์พื่อขาย 
 

        
  

ใบงานที ่ 7.2 
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ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองก่อนรายการปรับปรุงของส าราญฟาร์ม  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4 
ส าราญฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4 
 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 20,000 -   
เงินฝากธนาคาร 102 160,000 -   
ลูกหน้ี 103 8,000 -   
วสัดุการเกษตร 104 2,800 -   
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 105 3,600 -   
อุปกรณ์การเกษตร 106 40,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อุปกรณ์การเกษตร 107   2,000 - 
โรงเรือน 108 160,000 -   
เจา้หน้ี 201   16,000 - 
เงินกู ้- ธกส. 202   30,000 - 
ทุน - นายส าราญ 301   304,900 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 5,000 -   
ขายสัตวเ์พื่อขาย 401   100,000 - 
ค่าสัตวเ์พื่อขาย 501 34,000 -   
ค่าอาหารสัตว ์ 502 11,000 -   
ค่าแรงงาน 503 6,000 -   
ค่าวคัซีน 504 900 -   
ค่าสาธารณูปโภค 505 1,600 -   
  452,900 - 452,900 - 

   
 

คะแนนท่ีได.้....................................... 
       ลงช่ือ..................................(ผูป้ระเมิน) 
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  การปรับบัญชีในวันส้ินงวดเพื่อให้ได้งบการเงินท่ีถูกต้องตามควรโดยจัดท า ข้ึนตาม        
หลักการบัญชี ท่ี รับรองทั่วไปภายใต้แม่บทการบัญชี   ซ่ึ ง เ ป็นไปตามเกณฑ์คงค้างและ               
เกณฑก์ารด าเนินงานต่อเน่ือง  มีความหมายตรงตามขอ้ใด 
 ก.  การผา่นรายการ 
 ข.  การปรับปรุงบญัชี 
 ค.  การบนัทึกบญัชี 
 ง.  การวเิคราะห์รายการคา้ 
 จ.  การหายอดคงเหลือ 
2.  รายไดรั้บล่วงหนา้  มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  รายไดท่ี้กิจการจะไดรั้บในวนัส้ินงวดบญัชี 
 ข.  รายไดรั้บล่วงหนา้ท่ีกิจการยงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชี 
 ค.  รายไดท่ี้เกิดข้ึนแลว้ในงวดปัจจุบนั แต่ยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน   
 ง.  รายไดท่ี้กิจการไดรั้บเงินจากลูกคา้แลว้  แต่ยงัไม่ไดบ้ริการแก่ลูกคา้   
 จ.   รายไดท่ี้เกิดข้ึนแลว้ในงวดบญัชีปัจจุบนั  จะตอ้งบนัทึกบญัชีในวนัส้ินงวดบญัชี 
3.  บญัชีท่ีเกิดข้ึนแลว้และกิจการไดรั้บประโยชน์หรือบริการในงวดบญัชีปัจจุบนัแลว้  แต่ยงัไม่ได ้   
มีการจ่ายเงินและยงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชี  มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  รายไดค้า้งรับ 
 ข.  รายไดรั้บล่วงหนา้ 
  ค.  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 ง.  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
 จ.  การโอนกลบัรายการ 
 
 
 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้หลงัเรียน  หน่วยที ่ 7 
การปรับปรุงบัญชี 
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4.  ขอ้ใด  ไม่ใช่  สาเหตุของการปรับปรุงบญัชีในวนัส้ินงวดบญัชี     
 ก.  ไม่สามารถได้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์หรือข้อมูลท่ีครบถ้วน  ซ่ึงอาจจะเน่ืองมาจากเอกสาร
บางอยา่งยงัไม่ไดรั้บ  จึงไม่มีหลกัฐานในการลงบญัชี   
 ข.  การบนัทึกบญัชีในระหวา่งงวดมีบางรายการท่ีบนัทึกเหล่ือมกนัหรือคาบเก่ียวระหวา่ง
งวดบญัชีปัจจุบนักบังวดบญัชีถดัไป   
 ค.  บนัทึกบญัชีไวแ้ลว้  แต่จ านวนเงินยงัไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรจะเป็น  
 ง.  กิจการฟาร์มมีผลการด าเนินงานในงวดบญัชีปัจจุบนัขาดทุน 
 จ.  สินทรัพยถ์าวรมีการเส่ือมสภาพ  กิจการฟาร์มตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจ างวด   
5.  วตัถุประสงคข์องการปรับปรุงบญัชีในวนัส้ินงวดบญัชีไดแ้ก่ขอ้ใด 
 ก.  เพื่อใหมี้ก าไรสุทธิในงวดบญัชีนั้นเพิ่มข้ึน 
 ข.  เพื่อหายอดหน้ีสินท่ีถูกตอ้งในงวดบญัชีนั้น  ๆ 
 ค.  เพื่อแกไ้ขรายการบญัชีให้ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงในงวดบญัชีนั้น  ๆ 
 ง.  เพื่อหายอดหน้ีสินท่ีถูกตอ้งในงวดบญัชีนั้น  ๆ 
 จ.  เพื่อใหไ้ดย้อดรายไดแ้ละยอดค่าใชจ่้ายจริงในแต่ละงวดบญัชี  
6.  บญัชีรายไดค้า้งรับ  จดัอยูใ่นหมวดบญัชีใด 
 ก.  หมวดสินทรัพย ์
 ข.  หมวดหน้ีสิน 
 ค.  หมวดส่วนของเจา้ของ 
 ง.  หมวดรายได ้
 จ.  หมวดค่าใชจ่้าย   
7.  เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  25 3  กิจการจ่ายเงินค่าเช่าท่ีดิน  จ  านวน  12,000  บาท  ส าหรับระยะเวลา     
6  เดือน  เป็นการปรับปรุงบญัชีตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  การโอนกลบัรายการ 
 ข.  รายไดค้า้งรับ 
 ค.  รายไดรั้บล่วงหนา้ 
  ง.  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 จ.  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
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8.  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  จดัอยูใ่นบญัชีหมวดใด  และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามขอ้ใด 
 ก.  รายได,้  สินทรัพยห์มุนเวียน 
 ข.  สินทรัพย,์  สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 ค.  ค่าใชจ่้าย,  สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 ง.  หน้ีสิน,  หน้ีสินหมุนเวยีน 
 จ.  ค่าใชจ่้าย,  หน้ีสินหมุนเวียน 
9.  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  253  มีค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญยกมา  900  บาท ในวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  
มีลูกหน้ีคงเหลือ  70,000  บาท  และประมาณหน้ีสงสัยจะสูญ  3%  ของยอดลูกหน้ี  หน้ีสงสัยจะสูญ 
จะเป็นเท่าใด 
 ก.     600  บาท 
 ข.     900  บาท 
 ค.  1,200  บาท 
 ง.  2,100  บาท 
 จ.  3,000  บาท 
10.  เม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 3  มีวสัดุการเกษตรยกมา  2,000  บาท  ระหวา่งปีซ้ือเพิ่ม  3,400  บาท       
เม่ือว ันท่ี  31  ธันวาคม  25 3  ซ่ึงเป็นว ันส้ินงวดบัญชีปรากฏว่ามีวสัดุการเกษตรคงเหลือ       
จ  านวน  1,600  บาท  จงค านวณหาวสัดุการเกษตรใชไ้ป  
 ก.  1,600  บาท   
 ข.  2,000  บาท 
 ค.  3,400  บาท 
 ง.  3,800  บาท 
 จ.  5,400  บาท 
11.  ซ้ือรถแทรกเตอร์  เม่ือวนัท่ี  1  กรกฎาคม  25 3  ราคา  520,000  บาท คาดวา่มีอายุการใชง้าน 
20  ปี  คาดว่าจะขายเศษเหล็กไดจ้  านวน  20,000  บาท ให้ค  านวณหาค่าเส่ือมราคา  โดยวิธีเส้นตรง       
ณ วนัส้ินงวดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 ก.  12,000  บาท  
 ข.  12,500  บาท  
 ค.  20,000  บาท  
 ง.  25,000  บาท  
 จ.  50,000  บาท 
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12.  กิจการฟาร์มซ้ือสุกรมา  200  ตวั  ๆ  ละ  600  บาท  และไดข้ายไปในงวดบญัชีน้ีบางส่วน  และ   
วนัท่ี  31  ธันวาคม  25 3 วนัส้ินงวดบญัชีมีสุกรเหลือ  จ  านวน  50  ตวั  บนัทึกรายการปรับปรุง        
ตามขอ้ใด 
 ก.  เดบิต  ค่าสัตวเ์พื่อขาย     10,000   เครดิต  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 10,000 
 ข.  เดบิต  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 10,000 เครดิต  ค่าสัตวเ์พื่อขาย  10,000 
 ค.  เดบิต  ค่าสัตวเ์พื่อขาย  30,000 เครดิต  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 30,000 
 ง.  เดบิต  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 30,000 เครดิต  ค่าสัตวเ์พื่อขาย  30,000 
 จ.  เดบิต  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 60,000 เครดิต  ค่าสัตวเ์พื่อขาย  60,000 
13.  ตลอดปี  253 กิจการฟาร์มมีโคออกลูก  คิดเป็นเงิน  36,000  บาท  แต่ยงัไม่ได้บนัทึกบญัชี        
ในวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  เป็นวนัส้ินงวดบญัชี  จะบนัทึกบญัชีตามขอ้ใด 
 ก.  ทุน    เครดิต  สัตวใ์ชง้าน 
 ข.  ค่าเส่ือมราคา-สัตวใ์ชง้าน เครดิต  สัตวใ์ชง้าน 
 ค.  สัตวใ์ชง้าน   เครดิต  ทุน 
 ง.  สัตวใ์ชง้าน   เครดิต  เงินสด 
 จ.  สัตวใ์ชง้าน   เครดิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม-สัตวใ์ชง้าน 
14.  รายไดป้รับปรุงตามขอ้ใด  ไม่  ตอ้งบนัทึกการกลบัรายการ 
 ก.  ค่าเส่ือมราคา 
 ข.  รายไดค้า้งรับ 
 ค.  รายไดรั้บล่วงหนา้ 
  ง.  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
 จ.  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
15.  วตัถุประสงคข์องการจดัท างบทดลองหลงัรายการปรับปรุงไดแ้ก่ขอ้ใด 
 ก.  เพื่อช่วยใหท้  างบการเงินเป็นไปตามขอ้เทจ็จริง 
 ข.  เพื่อช่วยใหก้ารผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไปไดง่้ายข้ึน 
 ค.  เพื่อช่วยในการแสดงฐานะการเงินในงบแสดงฐานะการเงินถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
 ง.  เพื่อช่วยในการแสดงผลการด าเนินงานในงบก าไรขาดทุนถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
 จ.  เพื่อช่วยในการพิสูจน์วา่ไดล้งบญัชีถูกตอ้งตามหลกับญัชีคู่หรือไม่ 
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16.  การจดัท างบทดลองหลงัรายการปรับปรุง  มีลกัษณะคล้ายกับงบทดลองก่อนรายการปรับปรุง      
ขอ้ใดต่อไปน้ี  ไม่ใช่  วธีิการจดัท างบทดลองหลงัรายการปรับปรุง  
 ก.  ลอกงบทดลองก่อนรายการปรับปรุงลงในสมุดบญัชี   
 ข.  จดัท างบทดลองอีกคร้ังหน่ึงโดยเรียงล าดบัหมวดบญัชีและเลขท่ีบญัชีใหถู้กตอ้ง 
 ค.  ถา้ยอดในงบทดลองและรายการปรับปรุงอยูด่า้นเดียวกนัใหน้ ามาบวกกนั   
 ง.  ถา้ยอดในงบทดลองและรายการปรับปรุงอยูค่นละดา้นใหน้ ามาบวกกนั   
 จ.  บญัชีใดท่ีไม่มีในงบทดลอง  ใหเ้ติมช่ือบญัชีต่อทา้ยงบทดลอง  
17.  ขา้วเปลือกในฉาง  วดัความสูงได ้ 3  ฟุต  ยาว  6  ฟุต  กวา้ง  5  ฟุต  ให้ค  านวณหาวา่ขา้วในฉาง     
มีจ  านวนก่ีถงั 
 ก.    15     
 ข.    18   
 ค.    30      
 ง.    90.6    
 จ.  128.57   
18.  ฟางขา้วปริมาณ  12,000  ลูกบาศกฟุ์ต  หนกัก่ีตนั 
 ก.    2    
 ข.  10   
 ค.  12    
 ง.  20   
 จ.  22   
19.  ผลิตผลจากสัตวค์วรตีราคาคงเหลือ  ตามวธีิใด 
 ก.  ราคาตามตน้ทุนของสินทรัพย ์  
 ข.  ราคาโดยเปรียบตน้ทุนกบัราคาตลาด 
 ค.  ราคาขายสุทธิ 
 ง.  ราคาตน้ทุนท่ีจะใชใ้นการสร้างใหม่ 
 จ.  ราคาจากความสามารถในการให้ผลตอบแทน 
20.  ขอ้มูลใดต่อไปน้ีท่ีอาจจะตอ้งมี  หรือไม่มีก็ไดใ้นทะเบียนสินทรัพยถ์าวร 
 ก.  วนัท่ีซ้ือหรือไดม้า     
 ข.  ช่ือสินทรัพย ์
 ค.  จ  านวนหน่วย 
 ง.  ราคาตน้ทุน 
 จ.  ภาพถ่ายสินทรัพยถ์าวร    



 
 
 
 

 
   สาระส าคญั 
 

 กระดาษท าการจะจดัแบ่งช่องต่าง  ๆ  สามารถท าไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
ของแต่ละกิจการท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนั  กระดาษท าการเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วย
ใหก้ารจดัท างบการเงินสะดวกและรวดเร็วข้ึน  โดยจะน าตวัเลขของบญัชีต่าง  ๆ  จากงบทดลองมา
จดัท ารายการปรับปรุง  งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน  เพื่อค านวณผลการด าเนินงาน
ของกิจการวา่มีก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเป็นจ านวนเท่าไรและตลอดจนฐานะการเงิน   
  

   หัวข้อเร่ือง   
 

 1.  ความหมายและประโยชน์ของกระดาษท าการ 
2.  รูปแบบของกระดาษท าการ  8  ช่อง 
3.  ขั้นตอนและวธีิการท ากระดาษท าการชนิด  8  ช่อง  
4.  ความหมายของงบการเงิน 

 5.  ประเภทของงบการเงิน 
 6.  รูปแบบของงบการเงิน 
 7.  การจดัท างบการเงิน 
 8.  ประโยชน์ของงบการเงิน 
 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 1.  อธิบายความหมายและประโยชน์ของกระดาษท าการได ้
2.  บอกรูปแบบของกระดาษท าการ  8  ช่องได ้
3.  บอกขั้นตอนและวธีิการท ากระดาษท าการชนิด  8  ช่องได ้  

 4.  บอกความหมายของงบการเงินได ้
 5.  บอกประเภทของงบการเงินได ้

หน่วยที ่ 8 
กระดาษท าการและงบการเงนิ 
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 6.  บอกรูปแบบของงบการเงินได ้
 7.  จดัท างบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินได ้
 8.  บอกประโยชน์ของงบการเงินได ้
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  งบการเงิน  หมายถึงขอ้ใด  
 ก.  งบท่ีเจา้หนา้ท่ีการเงินจดัท าข้ึน 
 ข.  งบท่ีเก่ียวกบัการประมาณการใชจ่้ายเงิน 
 ค.  งบท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ 
 ง.  งบท่ีพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกจ านวนเงิน 
 จ.  งบท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่แต่ละบญัชีมีจ านวนเงินเท่าไร 
2.  งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน  เรียงล าดบัอยา่งไร 
 ก.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ 
 ข.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ค่าใชจ่้าย 
 ค.  รายได ้ ค่าใชจ่้าย  ก าไรสุทธิ  (ขาดทุนสุทธิ) 
 ง.  ส่วนของเจา้ของ  รายได ้ ค่าใชจ่้าย 
 จ.  ส่วนของเจา้ของ  สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
3.  งบก าไรขาดทุน  หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการฟาร์ม 
 ข.  งบท่ีแสดงรายไดท้ั้งหมดของกิจการฟาร์ม                  
 ค.  งบท่ีแสดงค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกิจการฟาร์ม 
 ง.  งบท่ีพิสูจน์ความถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีคู่ 
 จ.  งบท่ีแสดงฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม  ณ  วนัใดวนัหน่ึง 
4.  ขอ้ใดคือ  ความหมายของกระดาษท าการ 
 ก.  แสดงฐานะการเงิน     
 ข.  แสดงผลการด าเนินงาน       
 ค.  แสดงการบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน 
 ง.  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัท างบการเงิน 
 จ.  เป็นเคร่ืองมือพิสูจน์ความถูกตอ้งของงบการเงิน                   
 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้ก่อนเรียน หน่วยที ่ 8 
กระดาษท าการและงบการเงิน 
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5.  กระดาษท าการ  8  ช่อง  มีรูปแบบอยา่งไร 
 ก.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน,  รายการปรับปรุง,  งบก าไรขาดทุน,  
งบทดลอง 
 ข.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง,  งบก าไรขาดทุน,  งบแสดงฐานะการเงิน,   
งบทดลองหลงัปรับปรุง 
 ค.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง,  งบก าไรขาดุทน,  รายการปรับปรุง, งบแสดงฐานะการเงิน 
 ง.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง,  งบก าไรขาดทุน,  รายการปรับปรุง, งบทดลอง 
หลงัปรับปรุง 
 จ.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง,  รายการปรับปรุง,  งบก าไรขาดุทน,  งบแสดงฐานะการเงิน 
6.  Statements  of  the Financial  position  หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  งบท่ีพิสูจน์ความถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีคู่ 
 ข.  แสดงสินทรัพย ์ หน้ีสิน  ก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 
 ค.  งบท่ีแสดงฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม  ณ วนัใดวนัหน่ึง 
 ง.  งบท่ีแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกิจการฟาร์ม 
 จ.  งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการฟาร์ม  ส าหรับรอบระยะเวลาหน่ึง 
7.  ส่วนหวังบก าไรขาดทุนประกอบดว้ยรายการอะไรบา้ง 
 ก.  ช่ือกิจการ วนัท่ี  งบก าไรขาดทุน 
 ข.  ช่ือกิจการ งบก าไรขาดทุน  วนัท่ี    
 ค.  ช่ือกิจการ  งบแสดงฐานะการเงิน  วนัท่ี  
 ง.  ช่ือกิจการ งบก าไรขาดทุน   ส าหรับงวดบญัชี   ส้ินสุดวนัท่ี 
 จ.  ช่ือกิจการ  งบแสดงฐานะการเงิน  ส าหรับงวดบญัชี   ส้ินสุดวนัท่ี 
8.  ถา้กิจการฟาร์มมีผลก าไรสุทธิ  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ก.  ค่าใชจ่้ายมากกวา่รายได ้
 ข.  รายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย 
 ค.  สินทรัพยม์ากกวา่รายได ้
 ง.  รายไดม้ากกวา่ส่วนของเจา้ของ 
 จ.  ส่วนของเจา้ของมากกวา่รายได ้
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9.  บญัชีถอนใชส่้วนตวั  แสดงยอดดา้นใดและในงบการเงินขอ้ใด  
 ก.  ดา้นเดบิตทั้งงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 
 ข.  ดา้นเดบิต  งบก าไรขาดทุน 
 ค.  ดา้นเครดิต  งบก าไรขาดทุน 
 ง.  ดา้นเครดิต  งบแสดงฐานะการเงิน   
  จ.  ดา้นเดบิต  งบแสดงฐานะการเงิน 
10.  ขอ้ใดคือประโยชน์ของงบการเงิน 
 ก.  ท าใหท้ราบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ม 
 ข.  เป็นการบนัทึกรายการเปิดบญัชีของกิจการฟาร์ม 
 ค.  ช่วยพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชีแยกประเภท 
 ง.   ช่วยพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 จ.  ช่วยในการวเิคราะห์รายการคา้ไดถู้กตอ้ง 
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   เนือ้หา 
 

1.  ความหมายและประโยชน์ของกระดาษท าการ 
 1.1  ความหมายของกระดาษท าการ 
       กระดาษท าการ (Work  Sheet  of  Working  Paper)  หมายถึง  กระดาษร่างท่ีจดัท าข้ึน
เพื่อช่วยในการปรับปรุงรายการและจดัท างบการเงินให้รวดเร็วข้ึน  ซ่ึงการจดัท ากระดาษท าการเป็น
ขั้นตอนหน่ึงท่ีกิจการสามารถเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ เน่ืองจากการจดัท ากระดาษท าการนั้นไม่ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของวงจรบัญชีและส่วนประกอบของงบการเงิน  แต่หากกิจการฟาร์มเลือกท่ีจะท า          
กระดาษท าการ ณ วนัส้ินงวดบญัชี  กิจการฟาร์มสามารถท าได้หลงัจากกิจการผ่านขั้นตอนการจดัท า  
งบทดลองก่อนปรับปรุงเรียบร้อยแลว้แต่ก่อนปรับปรุงรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป   
 1.2  ประโยชน์ของกระดาษท าการ 
   เม่ือส้ินวนังวดบญัชีสามารถใชป้ระโยชน์ของกระดาษท าการได ้ ดงัน้ี 
  1.2.1  เพื่อช่วยใหจ้ดัท างบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
  1.2.2  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท ารายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
  1.2.3  เพื่อท ารายการปรับปรุงไดส้ะดวก  และถูกตอ้ง   
  1.2.4  เพื่อท างบทดลองหลงัการปรับปรุงรายการต่าง  ๆ 
  1.2.5  เพื่อจดัท างบทดลองหลงัจากการปิดบญัชี      
 

2.  รูปแบบของกระดาษท าการ  8  ช่อง 
กระดาษท าการจะจดัแบ่งช่องต่าง  ๆ  สามารถท าไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ

ของแต่ละกิจการท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนั  กระดาษท าการแบบท่ีง่ายท่ีสุด  คือ
กระดาษท าการ  6  ช่อง  เป็นกระดาษท าการท่ียงัไม่พิจารณาถึงรายการปรับปรุงบญัชี  โดยแบ่งออกเป็น
ช่องงบทดลอง  งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน  ซ่ึงมีช่องจ านวนเงินของแต่ละงบทั้งดา้น  
เดบิตและเครดิต    การท่ีจะเรียกว่ากระดาษท าการ  6  ช่อง  8  ช่อง  หรือ  10  ช่อง  ก็โดยนบัช่อง
จ านวนเงินทั้งส้ินในแบบฟอร์มนัน่เอง  แต่ในหน่วยน้ีจะจดัแบ่งเป็นช่องต่าง  ๆ  ดงัน้ี  งบทดลอง    
2  ช่อง  (เดบิตและเครดิต)  รายการปรับปรุง  2  ช่อง  (เดบิตและเครดิต)  งบก าไรขาดทุน  2  ช่อง       
(เดบิตและเครดิต)  และงบแสดงฐานะการเงิน  2  ช่อง  (เดบิตและเครดิต)  ดงันั้นจึงเรียกกระดาษท าการ
น้ีวา่  “กระดาษท าการ  8  ช่อง”   
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รูปแบบของกระดาษท าการ  8  ช่อง   
 
 
 
 
 

เวน้  1  หนา้ 
ใชไ้ฟล ์ ช่ือ  รูปแบบกระดาษท าการ  8  ช่อง 
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 (8)    ยอดรวมของงบทดลอง  ซ่ึงจะเท่ากนัทั้ง  2  ดา้น 
 (9)    ยอดรวมของรายการปรับปรุง  ซ่ึงจะเท่ากนัทั้ง  2 ดา้น 
 (10)  ยอดรวมดา้นเดบิตของงบก าไรขาดทุน 
 (11)  ยอดรวมดา้นเครดิตของงบก าไรขาดทุน 
 (12)  ยอดรวมดา้นเดบิตของงบแสดงฐานะการเงิน 
 (13)  ยอดรวมดา้นเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน 
 (14)  ค  าอธิบายก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 
 (15)  ยอดรวมของงบก าไรขาดทุนซ่ึงจะเท่ากนัทั้ง  2  ดา้น 
 (16)  ยอดรวมของงบแสดงฐานะการเงิน  ซ่ึงจะเท่ากนัทั้ง  2  ดา้น 
 

3.  ขั้นตอนและวธิีการท ากระดาษท าการชนิด  8  ช่อง 
 ขั้นตอนและวธีิการท ากระดาษท าการชนิด  8  ช่อง  มีขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 
 3.1  เขียนหวักระดาษท าการ  จะประกอบดว้ยขอ้ความ  3  บรรทดั  ไดแ้ก่ 
  บรรทดัท่ี  1  เขียนช่ือกิจการฟาร์ม 
  บรรทดัท่ี  2  เขียนช่ือค าวา่  กระดาษท าการ 
      บรรทดัท่ี  3  เขียนช่ือระยะเวลาและวนัท่ีส้ินสุด   
 3.2  ท าช่องงบทดลอง  โดยน าช่ือบญัชีต่าง  ๆ  ท่ีมียอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภท  มาใส่
ในช่องงบทดลองของกระดาษท าการ  ซ่ึงถา้บญัชีใดมียอดคงเหลือทางดา้นเดบิตก็ให้น ายอดคงเหลือ
นั้นมาใส่ในช่องเดบิต  แต่ถา้หากว่าบญัชีใดมียอดคงเหลือทางดา้นเครดิตก็ให้น ายอดคงเหลือมาใส่
ในช่องเครดิต  โดยเรียงตามล าดับบญัชี  ดงัน้ี  สินทรัพย์  หน้ีสิน  ส่วนของเจ้าของ  รายได้  และ
ค่าใชจ่้าย  พร้อมระบุเลขท่ีบญัชีแต่ละบญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี  แลว้รวมจ านวนเงิน   ช่องเดบิตและ
ช่องเครดิต  ซ่ึงจ านวนเงินทั้งสองช่องจะตอ้งเท่ากนั  ในกรณีท่ีไม่เท่ากนัให้คน้หาขอ้ผิดพลาดเพื่อ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง  และเม่ือท ากระดาษท าการแลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งไปจดัท างบทดลองต่างหาก 
 3.3  ท าช่องรายการปรับปรุง  เ ม่ือท าช่องงบทดลองในกระดาษท าการแล้วให้น า       
รายการปรับปรุงท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไปไปลงในช่องรายการปรับปรุง  โดยพิจารณาเดบิต
บญัชีหน่ึงและเครดิตอีกบญัชีหน่ึงท่ีตรงขา้ม  แล้วบนัทึกจ านวนเงินในช่องรายการ ถ้ารายการท่ี
ปรับปรุงเป็นบญัชีท่ียงัไม่มีช่ือปรากฏในงบทดลองให้เขียนช่ือบญัชีใหม่ในช่องช่ือบญัชีและเขียน
เลขท่ีบญัชีในช่องเลขท่ีบญัชีต่อท้ายงบทดลอง  แล้วเขียนจ านวนเงินท่ีเดบิตและเครดิตในช่อง
รายการปรับปรุง  เม่ือไดป้รับปรุงทุกรายการแลว้ให้รวมยอดจ านวนเงินในช่องรายการปรับปรุงทั้ง
ด้านเดบิตและเครดิต  ซ่ึงยอดรวมเดบิตและเครดิตต้องเท่ากัน  ในกรณีท่ีไม่เท่ากัน  ให้ค้นหา
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ขอ้ผดิพลาดเพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  รายการท่ีปรับปรุงแต่ละรายการน้ีจะตอ้งเขียนหมายเลขก ากบัทีละ
รายการ  เพื่ออา้งอิงในการตรวจสอบภายหลงัได้และเขียนค าอธิบายรายการปรับปรุงตามล าดบั
หมายเลขไวต้อนทา้ยของกระดาษท าการ 
 3.4  จ  าแนกยอดคงเหลือของบญัชีต่าง  ๆ  หลงัจากท าช่องรายการปรับปรุงเสร็จแลว้  ให้น า
ตวัเลขในช่องงบทดลอง  บวกหรือลบกบัช่องรายการปรับปรุงแลว้แต่กรณี  ถา้อยู่ดา้นเดียวกนัให ้
น าจ านวนเงินมาบวกกนั  แต่ถา้อยู่คนละดา้นให้น าจ านวนเงินมาลบกนั  เพื่อจ าแนกยอดคงเหลือ
ของบญัชีต่าง  ๆ  ไปยงัช่องงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินตามลกัษณะของบญัชีโดย
พิจารณาบญัชี  ดงัน้ี 
  3.4.1  สินทรัพย์  หน้ีสิน  และส่วนของเจ้าของ  ไปไวใ้นช่องงบแสดงฐานะการเงิน    
โดยมีหลกัเกณฑ์ว่าถ้าบญัชีใดหลังปรับปรุงแล้วมียอดคงเหลือด้านเดบิต  ก็จะน าไปไวใ้นช่อง      
งบแสดงฐานะการเงินด้านเดบิต  แต่ถ้าบญัชีใดหลงัปรับปรุงแล้วมียอดคงเหลือด้านเครดิตก็จะ
น าไปไว้ในช่องงบแสดงฐานะการเงินด้านเครดิต  ส่วนบัญชีใดท่ีไม่มีการปรับปรุงหรือมี            
การปรับปรุงเพียงอยา่งเดียว  ก็จะน าไปไวใ้นช่องงบแสดงฐานะการเงินดา้นเดิมจ านวนเท่าเดิม 
   3.4.2  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  ไปไวช่้องงบก าไรขาดทุน  โดยมีหลกัเกณฑ์วา่  ถา้บญัชีใด
หลงัปรับปรุงแลว้มียอดคงเหลือด้านเดบิต  ก็จะน าไปไวใ้นช่องงบก าไรขาดทุนดา้นเดบิตและถ้า
บญัชีใดหลงัปรับปรุงแล้วมียอดคงเหลือด้านเครดิตก็จะน าไวใ้นช่องงบก าไรขาดทุนด้านเครดิต  
ส่วนบญัชีใดท่ีไม่มีการปรับปรุงก็จะน าไปไวใ้นช่องงบก าไรขาดทุนดา้นเดิมจ านวนเท่าเดิม 
 3.5  ค  านวณหาผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  โดยค านวณหา
ผลต่างของรวมยอดในช่องงบก าไรขาดทุนด้านเดบิต  และด้านเครดิต  หากปรากฏว่า  ยอดรวม  
ดา้นเครดิตมากกว่าด้านเดบิต  แสดงว่าผลการด าเนินงานเป็นก าไรสุทธิให้โอนยอดคงเหลือ  ไป
แสดงไวใ้นช่องงบแสดงฐานะการเงินดา้นเครดิต  พร้อมระบุค าว่า  “ก าไรสุทธิ”  ในช่องช่ือบญัชี  
แต่ถา้หากยอดรวมดา้นเดบิตมากกวา่ดา้นเครดิตแสดงวา่ผลการด าเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ  ให้โอน
ยอดคงเหลือไปแสดงไวใ้นช่องงบแสดงฐานะการเงินดา้นเดบิต  พร้อมระบุค าวา่  “ขาดทุนสุทธิ”  
ในช่องช่ือบญัชี   
 3.6  รวมยอดในช่องงบแสดงฐานะการเงิน  หลงัจากได้ผลการด าเนินงาน  ซ่ึงโอนมาช่อง
งบก าไรขาดทุน  ไม่วา่ผลการด าเนินงานจะเป็นก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ  แลว้ให้รวมยอดในช่อง
งบแสดงฐานะการเงินทั้งดา้นเดบิตและเครดิต  ซ่ึงยอดรวมทั้งสองจะตอ้งเท่ากนั  ถา้ไม่เท่ากนัให้
คน้หาขอ้ผดิพลาดในกระดาษท าการเพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
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ตัวอย่างที ่ 8.2   ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองของสายชลฟาร์ม  เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  ดงัน้ี 
 

สายชลฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 9,500 -   
เงินฝากธนาคาร 102 120,000 -   
ลูกหน้ี 103 5,000 -   
สัตวใ์ชง้าน 104 15,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - สัตวใ์ชง้าน 105   250 - 
อุปกรณ์การเกษตร 106 30,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อุปกรณ์การเกษตร 107   1,500 - 
รถแทรกเตอร์ 108 120,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - รถแทรกเตอร์ 109   4,000 - 
โรงเรือน 110 150,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - โรงเรือน 111   3,750 - 
เจา้หน้ี 201   10,000 - 
เงินกู ้ 202   40,000 - 
ทุน - นายสายชล 301   281,500 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 6,000 -   
ขายสัตวเ์พื่อขาย 401   190,700 - 
ขายผลิตผลจากสัตว ์ 402   57,000 - 
รายไดเ้บด็เตล็ด 403   1,800 - 
ค่าสัตวเ์พื่อขาย 501 75,000 -   
ค่าอาหารสัตว ์ 502 36,000 -   
ดอกเบ้ียจ่าย 503 3,000 -   
ค่าแรงงาน 504 21,000 -   
  590,500 - 590,500 - 
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รายการเพิ่มเติมมีดงัน้ี 
 1.  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ  5,000  บาท 
 2.  ค่าแรงงานคา้งจ่ายจ านวน  9,000  บาท 
 3.  คิดค่าเส่ือมราคาสัตวใ์ชง้าน  10%  ต่อปี   

4.  คิดค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตร  10%  ต่อปี 
   5.  คิดค่าเส่ือมราคารถแทรกเตอร์  20%  ต่อปี 
   6.  คิดค่าเส่ือมราคาโรงเรือน  5%  ต่อปี 

สามารถบนัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 31 สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 112 5,000 -   
(1)                  ค่าสัตวเ์พื่อขาย          501   5,000 - 

  ปรับปรุงบญัชีสัตวเ์พื่อขายคงเหลือ      
(2)  ค่าแรงงาน 504 9,000 -   

            ค่าแรงงานคา้งจ่าย          203   9,000 - 
  ปรับปรุงค่าแรงงานคา้งจ่าย      

(3)  ค่าเส่ือมราคา - สัตวใ์ชง้าน 505 1,500 -   
           ค่าเส่ือมราคาสะสม - สตัวใ์ชง้าน 105   1,500 - 
  ปรับปรุงค่าเส่ือมราคาสัตวใ์ชง้าน      

(4)  ค่าเส่ือมราคา - อุปกรณ์การเกษตร 506 3,000 -   
           ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์การเกษตร 107   3,000 - 
  ปรับปรุงค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตร      

(5)  ค่าเส่ือมราคา - รถแทรกเตอร์ 507 24,000 -   
           ค่าเส่ือมราคาสะสม - รถแทรกเตอร์ 109   24,000 - 
  ปรับปรุงค่าเส่ือมราคารถแทรกเตอร์      

(6)  ค่าเส่ือมราคา - โรงเรือน 508 7,500 -   
            ค่าเส่ือมราคาสะสม - โรงเรือน 111   7,500 - 
  ปรับปรุงค่าเส่ือมราคาโรงเรือน      
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เว้น  2 หน้ากระดาษ 

แทรก ไฟล์  โจทย์ตวัอย่างกระดาษท าการ  2 
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เว้น  2 หน้ากระดาษ 
แทรก ไฟล์โจทย์ตวัอย่างกระดาษท าการ 
 

4.  ความหมายของงบการเงิน 
 งบการเงิน  (Financial  Statement)  หมายถึง  รายงานทางการเงินท่ีแสดงฐานะทางการเงิน
ผลการด าเนินงานของกิจการส าหรับงวดบญัชีหน่ึง  ๆ  ซ่ึงปกติจะเป็นระยะเวลา  1 ปี  งบการเงิน
จะแสดงขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรก็ต่อเม่ือกิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีอยา่งเหมาะสม 
รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลที่จ  าเป็น งบการเงินจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินในการตดัสินใจ    
เชิงเศรษฐกิจและแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร และน าเสนอขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี คือ 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ รายได ้ ค่าใชจ่้ายและกระแสเงินสด  

การท่ีจะท างบใดบา้งนั้น  ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของเจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหารกิจการนั้น ๆ 
วา่ตอ้งการจะทราบเก่ียวกบัอะไร  ก็จะก าหนดให้ท างบนั้น  ทั้งน้ียงัข้ึนอยู่กบัประเภทของกิจการดว้ย  
กิจการคา้โดยทัว่ไปจะตอ้งท างบการเงินอยา่งนอ้ย  2  งบ  คือ  งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 
 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดอ้อกประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เร่ือง  ก าหนดรายการย่อ
ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน  พ.ศ. 2552  และมีผลให้ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการคา้  เร่ือง  ก าหนด
รายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน  พ.ศ. 2544  และประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  เร่ือง  ก าหนด
รายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2549  ซ่ึงประกาศฉบบัใหม่น้ีได้ปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่  และจะเร่ิมใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของธุรกิจท่ีมี
รอบปีบญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  1  มกราคม  2552  เป็นตน้ไป  โดยเน้นให้ผูป้ระกอบธุรกิจ  
ผูท้  าบญัชี  ผูส้อบบญัชีและผูที้่สนใจไดร้ับทราบเป็นแนวทางในการปฏิบตัิที่ถูกตอ้ง  เน่ืองจาก   
งบการเงินของกิจการเจา้ของคนเดียวไม่มีรูปแบบท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเป็นทางการ  จึงมีการประยุกตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีปัจจุบนั 
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5.  ประเภทของงบการเงิน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  1  (ปรับปรุง  พ.ศ. 2552)  เร่ือง  การน าเสนองบการเงิน  โดย
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1  มกราคม  2554  
ก าหนดวา่งบการเงินฉบบัสมบูรณ์  ตอ้งประกอบดว้ย 
 5.1  งบแสดงฐานะการเงิน   ณ  วนัส้ินงวด 
  5.2  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 
 5.3  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับงวด 
 5.4  งบกระแสเงินสดส าหรับงวด 
 5.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายบญัชีท่ีส าคญั  ขอ้มูลท่ีให้
ค  าอธิบายอ่ืน  และ  
  5.6  งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัตน้งวดของงวดท่ีน ามาเปรียบเทียบงวดแรกสุด  เม่ือ
กิจการไดน้ านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัหรือการปรับงบการเงินยอ้นหลงั  หรือเม่ือ
กิจการมีการจดัประเภทรายการในงบการเงินใหม่  
 งบการเงินทีจ่ะน ามาศึกษาวชิาบัญชีฟาร์มจะกล่าวถึงรูปแบบเฉพาะกจิการเจ้าของคนเดียว  
ซ่ึงแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 
 

6.  รูปแบบของงบการเงิน 
 เม่ือกิจการปรับปรุงและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีเรียบร้อยแลว้ก็จะจดัท างบการเงินข้ึน
ซ่ึงงบการเงิน  แบ่งออกเป็น  2  รูปแบบ  คือ   
 6.1  แบบรายงาน  (Report  Form) 
 6.2  แบบบญัชี  (Account  Form) 
 รูปแบบงบการเงินท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดในปัจจุบนัคือแบบรายงาน 
 

7.  การจัดท างบการเงิน 
 การจดัท างบการเงิน  2  ประเภทมี  ดงัน้ี 
 7.1  งบก าไรขาดทุน  (Profit  and  Loss  Statement  or  Income  Statement)   
    งบก าไรขาดทุน  หมายถึง  งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลา
ใดเวลาหน่ึงว่ามีก าไรหรือขาดทุนจ านวนเท่าใด  รอบระยะเวลาหน่ึงอาจจะเป็น  3  เดือน  6  เดือน  
หรือ  1  ปี  ข้ึนอยู่กบักิจการว่าจะจดัท าในรอบระยะเวลาใด  รายการในงบก าไรขาดทุนจะแสดง     
ในส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย   
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   7.1.1  การจดัท างบก าไรขาดทุน  งบก าไรขาดทุนสามารถจดัท าได ้ 2  รูปแบบ  คือ  
แบบรายงาน (Report  Form)  และแบบบญัชี  (Account  Form)  การจดัท างบก าไรขาดทุนแบบบญัชี     
จะแบ่งรายการออกเป็นสองดา้น  คือดา้นรายไดจ้ะบนัทึกไวท้างดา้นเครดิต  และค่าใชจ่้ายจะบนัทึก
ไวท้างดา้นเดบิตและรวมยอดทั้งสองดา้น  ถา้ผลรวมทางดา้นเครดิตมากกวา่ผลรวมทางดา้นเดบิต  
แสดงวา่มีผลเป็นก าไรสุทธิ  ให้บนัทึกก าไรสุทธิลงทางดา้นเดบิต  แลว้รวมยอดจ านวนเงินทั้งสอง
ดา้นซ่ึงจะตอ้งเท่ากนั  ถา้ผลรวมทางดา้นเดบิตมากกวา่ผลรวมทางดา้นเครดิตแสดงมีผลขาดทุนสุทธิ  
ใหบ้นัทึกขาดทุนสุทธิลงทางดา้นเครดิตแลว้ท าการรวมยอดเงินทั้งสองดา้น  ซ่ึงจะตอ้งเท่ากนั  ทั้งน้ี
เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ใจง่าย  ในปัจจุบนัจะพบการจดัท าในรูปแบบบญัชีนอ้ยมากและรูปแบบรายงาน
เป็นท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด   
    7.1.1.1  ส่วนประกอบของงบก าไรขาดทุน  ประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี  
     1)  รายได้  (Revenues)  แม่บทการบญัชีให้ค  านิยามของรายได้ไวว้่า  
รายได ้ หมายถึง  การเพิ่มข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปกระแสเขา้
หรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย ์ หรือการลดลงของหน้ีสิน  อนัส่งผลให้ส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน  ทั้งน้ี  
ไม่รวมถึงเงินทุนท่ีไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ 
     2)  ค่าใชจ่้าย  (Expenses)  แม่บทการบญัชีให้ค  านิยามของค่าใชจ่้ายไวว้่า  
ค่าใชจ่้าย  หมายถึง  การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปกระแสออก
หรือการลดค่าของสินทรัพย ์ หรือการเพิ่มข้ึนของหน้ีสิน  อนัส่งผลให้ส่วนของเจา้ของลดลง  ทั้งน้ี  
ไม่ร่วมถึงการแบ่งปันใหก้บัผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ 
     3)  ก าไร  (Gains)  หมายถึง  ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก
รายการท่ีมีกิจกรรมโดยตรงของกิจการ  และจากรายการอย่างอ่ืนท่ีมีผลกระทบกับกิจการ       
ในช่วงเวลาหน่ึงยกเวน้ผลกระทบท่ีเกิดจากการลงทุนผูเ้ป็นเจา้ของ 
    4)  ขาดทุน  (Loss)  หมายถึง  ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีลดลงเน่ืองจาก
รายการท่ีมีกิจกรรมโดยตรงของกิจการ  และจากรายการอย่างอ่ืนท่ีมีผลกระทบกับกิจการ        
ในช่วงเวลาหน่ึงยกเวน้ผลกระทบท่ีเกิดค่าใชจ่้าย  หรือการจ่ายคืนทุนผูเ้ป็นเจา้ของ   
   7.1.1.2  การจดัท างบก าไรขาดทุนแบบรายงาน  (Report  Form)  ใหป้ฏิบติั  ดงัน้ี 
    1)  เขียนหวังบก าไรขาดทุน  ประกอบดว้ย  3  บรรทดั  คือ 
         บรรทดัท่ี  1  ช่ือกิจการ 
          บรรทดัท่ี  2  เขียนค าวา่  “งบก าไรขาดทุน” 
          บรรทดัท่ี  3  เขียนส าหรับรอบระยะเวลาท่ีจดัท างบก าไรขาดทุนและ
วนัท่ีส้ินสุด     
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    2)  เขียนค าวา่  “รายได”้  แลว้น าบญัชีหมวดรายไดม้าใส่ในงบก าไรขาดทุน  
ถา้มีมากกวา่  1  รายการใหแ้สดงการรวมยอดรายไดท้ั้งหมดดว้ย 
    3)  เขียนค าว่า  “ค่าใช้จ่าย”  แล้วน าบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายมาใส่ใน        
งบก าไรขาดทุน  หากมีค่าใชจ่้ายมากกวา่  1  รายการ  ใหแ้สดงการรวมยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมดดว้ย 
       4)  หาผลต่างระหว่างยอดรวมรายได้และยอดรวมค่าใช้จ่าย  ถ้า        
ยอดรวมรายได้มากกว่ายอดรวมค่าใช้จ่าย  ผลต่างคือ  “ก าไรสุทธิ”  และถ้ายอดรวมค่าใช้จ่าย
มากกวา่ยอดรวมรายได ้ ผลต่างคือ  “ขาดทุนสุทธิ”   
  7.1.2  ประเภทของงบก าไรขาดทุน  ในการจดัท างบก าไรขาดทุนรูปแบบรายงาน
จ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี  มี   2  ประเภท  คือ 
   7.1.2.1  งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี - แบบขั้นเดียว 
   7.1.2.2  งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี - แบบหลายขั้น 
   7.1.2.1  งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี - แบบขั้นเดียว  (Single  Step  
Income  Statement)   เป็นการจดัท างบก าไรขาดทุนแบบง่าย ๆ  โดยการแบ่งรายการเป็นสองกลุ่ม 
คือ  รายไดแ้ละก าไรกลุ่มหน่ึง  กบัค่าใชจ่้ายและขาดทุนกลุ่มหน่ึง  ในการแสดงจะน ารายการท่ีเป็น
รายได ้ และก าไรตั้งหกัดว้ยรายการท่ีเป็นค่าใชจ่้าย  และขาดทุนจะไดก้ าไร  หรือขาดทุนสุทธิจาก
การด าเนินงาน  ซ่ึงงบแบบน้ีเป็นแบบท่ีบงัคบัใชต้ามมาตรฐานงบการเงินตามประกาศกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี  2  ดงัแสดงในตวัอยา่ง  ดงัน้ี   
ตัวอย่างที ่ 8.3  งบก าไรขาดทุนรูปแบบรายงาน  จ  าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี - แบบขั้นเดียว 
รายได ้
 ขายสัตวเ์พื่อขาย/ขายผลิตผลจากสัตว/์ขายผลิตผลจากพืช   
 รายไดอ่ื้น ๆ   

 รวมรายได ้    
ค่าใชจ่้าย 
 ตน้ทุนขาย   
 ค่าใชจ่้ายในการขาย   
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน   

 รวมค่าใชจ่้าย    

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงิน     
หกั  ตน้ทุนทางการเงิน    

ก าไร (ขาดทุน)  สุทธิ    

+ 

+ - 

- 
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   7.1.2.2  งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี - แบบหลายขั้น  (Multiple  
Step  Income  Statement)  เป็นการจดัท างบท่ีแสดงผลก าไรขาดทุนให้เห็นเป็นหลายขั้น  โดยเนน้
ใหเ้ห็นถึงผลท่ีเกิดจากการด าเนินงานปกติ  และท่ีไม่เก่ียวกบัการด าเนินงานปกติ  วิธีน้ีจะแบ่งรายได้
และค่าใช้จ่ายออกเป็นสองกลุ่ม  ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจดัเป็นประเภทใหญ่  ๆ  เช่น  ต้นทุนขาย  
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  เป็นตน้  ในงบก าไรขาดทุนน้ีจะเปรียบเทียบรายไดก้บัค่าใชจ่้ายแต่ละ
ประเภทแสดงออกเป็นก าไรขั้นตน้  ก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้าย   ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน  ก าไรสุทธิ 
 

ตวัอยา่งท่ี  8.4  งบก าไรขาดทุนรูปแบบรายงาน  จ  าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี - แบบหลายขั้น 
 
ขายสัตวเ์พื่อขาย/ขายผลิตผลจากสัตว/์ขายผลิตผลจากพืช    
หกั  ตน้ทุนขาย    

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้    
บวก  รายไดอ่ื้น  ๆ    

ก าไร  (ขาดทุน)  ก่อนหกัค่าใชจ่้าย    
หกั  ค่าใชจ่้ายในการขาย   
       ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆ          

รวมค่าใชจ่้าย    

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงิน     
หกั  ตน้ทุนทางการเงิน    

ก าไร (ขาดทุน)  สุทธิ    
 

  7.1.3  ความหมายของรายการยอ่ในงบก าไรขาดทุน  ประกอบดว้ย   
   7.1.3.1  รายได ้ ประกอบดว้ย   
      1)  รายไดจ้ากการขาย  (Revenues  from  the  Sales)  หมายถึง  รายได ้    
ท่ีเกิดจากการขายสินคา้  สิทธิหรือบริการ  เพื่อแลกเปล่ียนกบัเงินสด  สิทธิเรียกร้องให้ช าระเงินหรือ
ส่ิงอ่ืนท่ีมีมูลค่าคิดเป็นเงินได้  ทั้งน้ีให้แสดงเป็นยอดสุทธิหลงัหักรายการรับคืนและส่วนลดแล้ว  
โดยแยกแสดงเป็นรายไดแ้ต่ละประเภท  เช่น  ขายสัตวเ์พื่อขาย  ขายผลิตผลจากสัตว ์ ขายผลิตผลจากพืช   
เป็นตน้ 
    2)  รายไดอ่ื้น  ๆ  (Other Incomes)  หมายถึง  รายไดจ้ากการด าเนินงาน
นอกจากท่ีก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี  1)  ทั้งน้ีให้รวมก าไรอ่ืนท่ีไม่จดัเป็นรายการพิเศษ  เช่น  
ก าไรจากการขายเงินลงทุน  ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  และสินทรัพยอ่ื์น  เป็นตน้  

- 

+ 

- 
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   7.1.3.2  ค่าใชจ่้าย  ประกอบดว้ย   
    1)  ตน้ทุนขาย  (Costs  of  the  Sales)  หมายถึง  ตน้ทุนของสินคา้  
หรือผลิตผลท่ีขายรวมราคาซ้ือ  ตน้ทุนการผลิตของผลิตผลท่ีขาย  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ท่ีจ่ายไป
เพื่อใหสิ้นคา้  หรือผลิตผลอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะขาย 
    2)  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  (Selling  Administrative  Expenses)   
หมายถึง  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากการขาย  และค่าใช้จ่ายทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน
ส่วนรวม  ทั้งน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนและดอกเบ้ียจ่าย 
    3)  ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆ  (Other  Expenses)  หมายถึง  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
นอกจากตน้ทุนขาย  หรือตน้ทุนขายผลิตผล  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  ทั้งน้ีให้รวมถึงขาดทุนอ่ืน
ท่ีไม่จดัเป็นรายการพิเศษ  เช่น  ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน  ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  และ
สินทรัพยอ่ื์น  และขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงานในกรณีท่ีมีรายไดจ้ากการขายสินทรัพย์
ดงักล่าว  ใหน้ ามาหกัจากรายการน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ 
   7.1.3.3  ก าไร  (ขาดทุน)  ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ (Profit  (Loss) 
before  Finance  Costs  and  Income  Tax  Expenses)  หมายถึง  ยอดรวมรายไดห้กัดว้ยยอดรวมค่าใชจ่้าย  
แต่ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน  หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจ านวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ 
   7.1.3.4  ตน้ทุนทางการเงิน  (Finance  Costs)  หมายถึง  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจการตอ้งจดัหาเงินลงทุนมาด าเนินงาน  เช่น  ดอกเบ้ียจ่าย  (ดอกเบ้ียเงินกู)้  ค่าธรรมเนียมธนาคาร
หรือค่าตอบแทนเน่ืองจากการใชป้ระโยชน์จากเงินหรือเงินทุน 
   7.1.3.5  ภาษีเงินได ้ (Income  Tax Expenses)  หมายถึง  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ี
ค านวณข้ึนตามวธีิการบญัชีหรือตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร 
   7.1.3.6  ก าไร  (ขาดทุน)  สุทธิ  (Net  Profit  (Loss)) หมายถึง  ก าไรหรือขาดทุน 
หลงัจากหักตน้ทุนการเงินและภาษีเงินได้แล้ว  หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจ านวนเงินไวใ้น
เคร่ืองหมายวงเล็บ  
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ตัวอย่างที ่ 8.4    จากขอ้มูลกระดาษท าการตวัอยา่ง  8.2  แสดงงบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใชจ่้ายตาม
หนา้ท่ี - แบบขั้นเดียวของสายชลฟาร์ม  ดงัน้ี 
 

สายชลฟาร์ม 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับรอบระยะเวลา  1  ปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 

รายได ้
 ขายสัตวเ์พื่อขาย 190,700.- 
 ขายผลิตผลจากสัตว ์   57,000.- 
 รายไดอ่ื้น  ๆ    1,800.- 
 รวมรายได ้  249,500.-  
ค่าใชจ่้าย 
 ตน้ทุนขายสัตวเ์พื่อขายและขายผลิตผลจากสัตว ์ (1) 136,000.-   
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  (2)   36,000.-  
 รวมค่าใชจ่้าย  172,000.- 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน    77,500.- 
หกั  ตน้ทุนทางการเงิน      3,000.- 
ก าไรสุทธิ    74,500.- 
     

รายละเอียดประกอบงบก าไรขาดทุน 
รายละเอียด  1  ตน้ทุนขายสัตวเ์พื่อขายและขายผลิตผลจากสัตว ์  
    ค่าสัตวเ์พื่อขาย     70,000.- 
     ค่าอาหารสัตว ์     36,000.- 
    ค่าแรงงาน     30,000.- 
    รวม   136,000.- 
รายละเอียด  2  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
   ค่าเส่ือมราคาสัตวใ์ชง้าน      1,500.- 
   ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตร      3,000.- 
   ค่าเส่ือมราคารถแทรกเตอร์    24,000.- 
    ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน      7,500.- 
    รวม     36,000.-  
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ตัวอย่างที ่ 8.5    จากขอ้มูลกระดาษท าการตวัอยา่ง 8.2  แสดงงบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใชจ่้ายตาม
หนา้ท่ี - แบบหลายขั้นของสายชลฟาร์ม  ดงัน้ี 
 

สายชลฟาร์ม 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับรอบระยะเวลา  1  ปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
ขายสัตวเ์พื่อขายและขายผลิตผลจากสัตว ์  247,700.-  
หกั   ตน้ทุนขายสัตวเ์พื่อขายและขายผลิตผลจากสัตว ์ (1)  136,000.- 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้  111,700.- 
บวก  รายไดอ่ื้น  ๆ       1,800.- 
ก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้าย  113,500.- 
หกั  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (2)  36,000.- 
       รวมค่าใชจ่้าย     36,000.- 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน     77,500.-  
หกั  ตน้ทุนทางการเงิน      3,000.- 
ก าไรสุทธิ    74,500.- 
 

 7.2  งบแสดงฐานะการเงิน  (Statements  of  the Financial  position) 
       งบแสดงฐานะการเงิน  หมายถึง  งบท่ีจดัท าข้ึนมาเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของ

กิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง  ประกอบดว้ยสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ 
          ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1  (ปรับปรุง  2552)  เร่ือง  การน าเสนองบการเงิน
โดยสภาวิชาชีพบญัชี  เร่ิมใช้ในหรือหลงัวนัท่ี  1  มกราคม  2554  ไดเ้ปล่ียนช่ือจาก  “งบดุล”  เป็น    
งบแสดงฐานะการเงิน  งบแสดงฐานะการเงิน  จดัท าได ้ 2  แบบ คือ  แบบรายงานและแบบบญัชี   
         7.2.1  งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน  (Report  Form)  จะใชแ้บบฟอร์มตามรูปแบบ
ของประกาศกรมทะเบียนการคา้  เร่ือง  ก าหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน  พ.ศ. 2552  ของ
พระราชบญัญติัการบญัชี  พ.ศ. 2543  ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีตอ้งน าเสนออย่างเป็นทางการ  ซ่ึงขั้นตอน 
ในการจดัท างบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานมี  ดงัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี  1  เขียนหวังบแสดงฐานะการเงิน  3  บรรทดั  ใหอ้ยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ 
                            บรรทดัท่ี  1    เขียนช่ือกิจการ 
                            บรรทดัท่ี  2    เขียนค าวา่  “ งบแสดงฐานะการเงิน ” 
                            บรรทดัท่ี  3    เขียน  ณ  วนัเดือนปี  ท่ีจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 
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  ขั้นตอนท่ี  2  เขียนค าวา่  “ สินทรัพย ์”   ไวต้รงกลางกระดาษตอนบน  ดา้นซ้ายเขียน
หวัขอ้สินทรัพยห์มุนเวยีน  และแสดงรายการสินทรัพยห์มุนเวียนทั้งหมด  บรรทดัถดัมาเขียนหวัขอ้
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนให้ตรงกบัหวัขอ้สินทรัพยห์มุนเวียน  และแสดงรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ทั้งหมด  หลงัจากรวมยอดทั้งหมดของสินทรัพย ์
       ขั้นตอนท่ี  3  เขียนค าวา่  “ หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ ”  ไวต้รงกลางกระดาษ
ต่อจากสินทรัพย์  ให้แสดงรายการท่ีเป็นหน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อน  และ     
ตามดว้ยรายการท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ โดยแสดงทุนตน้งวดบวกดว้ยก าไรสุทธิ  (หกัขาดทุนสุทธิ)  หัก             
ถอนใชส่้วนตวั   (เงินถอน)  แลว้รวมยอดทั้งหมดของหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  ซ่ึงจะตอ้งเท่ากบั
ยอดสินทรัพย ์ จึงจะถือวา่ถูกตอ้ง   
 

ตัวอย่างที ่ 8.6   แบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงิน  แบบรายงาน 
ช่ือกิจการ................................... 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วนัท่ี ................................................... 

สินทรัพย ์
สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 ...............................   
 ...............................   
 รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
 ...............................   
 ...............................   
 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน    
รวมสินทรัพย ์     

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
หน้ีสินหมุนเวยีน 
 ...............................   
 ...............................   
 รวมหน้ีสินหมุนเวยีน    
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
 ...............................    
รวมหน้ีสิน     
ส่วนของเจา้ของ 
 ทุน.........................     
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ    

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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ตัวอย่างที ่ 8.7  งบแสดงฐานะการเงิน  แบบรายงาน 
สายชลฟาร์ม 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

สินทรัพย ์
สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 เงินสด      9,500.- 
 เงินฝากธนาคาร 120,000.- 
 ลูกหน้ี      5,000.- 
 สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ     5,000.- 
        รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน  139,500.- 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
 ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์ 
 สัตวใ์ชง้าน   15,000.- 
 หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม-สัตวใ์ชง้าน     1,750.-    13,250.- 
 อุปกรณ์การเกษตร   30,000.- 
 หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์การเกษตร     4,500.-    25,500.- 
 รถแทรกเตอร์ 120,000.- 
 หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม-รถแทรกเตอร์   28,000.-   92,000.- 
 โรงเรือน 150,000.- 
 หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม-โรงเรือน   11,250.- 138,750.-  
        รวมท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์   269,500.- 
รวมสินทรัพย ์   409,000.- 

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
หน้ีสินหมุนเวยีน 
 เจา้หน้ี    10,000.- 
 ค่าแรงงานคา้งจ่าย     9,000.- 
        รวมหน้ีสินหมุนเวยีน  19,000.- 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
 เงินกู ้    40,000.- 
รวมหน้ีสิน    59,000.- 
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ส่วนของเจา้ของ 
 ทุน - นายสายชล   281,500.- 
 บวก  ก าไรสุทธิ   74,500.- 
   356,000.- 
 หกั  ถอนใชส่้วนตวั     6,000.- 
รวมส่วนของเจา้ของ  350,000.-  
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  409,000.-  
  7.2.2  แบบบญัชี  (Account  Form)  งบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชีถือหลกัความสมดุล
ของสมการบญัชีและหลกัการบญัชีคือ  สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน  +  ส่วนของเจา้ของ  ดงันั้นแบบฟอร์ม
จึงเป็นดงัน้ีคือ  หลงัจากเขียนหวังบ  3  บรรทดัเช่นเดียวกบัแบบรายงานแลว้จะขีดเส้นเป็นรูปตวั  “ T ”  
เพื่อแสดงรายการสินทรัพยไ์วท้างดา้นซา้ยมือ  หน้ีสินและส่วนของเจา้ของไวท้างดา้นขวามือ  และ
เม่ือลงรายการครบถว้นทั้งสองขา้งแลว้  จะตอ้งรวมยอดเงินทั้ง  2  ดา้นซ่ึงจะตอ้งเท่ากนัในบรรทดั
เดียวกนัตามแนวยาว  ตามตวัอยา่ง  ดงัน้ี 
ตัวอย่างที ่ 8.8  แบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงิน  แบบบญัชี 

ช่ือกิจการ................................... 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี ................................................... 
สินทรัพย ์ บาท สต. หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ บาท สต. 

สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
............................                     - .......................   - 
............................                     - รวมหน้ีสินหมุนเวยีน   - 
............................                     - หน้ีสินไม่หมุนเวยีน   
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน   - ...........................   - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน                    - 
............................                     - รวมหน้ีสิน   - 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   - ส่วนของเจา้ของ   
   ทุน - ..........                           - 
รวมสินทรัพย ์   - รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ     - 
 

      สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน  +  ส่วนของเจา้ของ 
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ตัวอย่างที ่ 8.9  งบแสดงฐานะการเงิน  แบบบญัชี 

สายชลฟาร์ม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   

สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
   เงินสด                             9,500 -    เจา้หน้ี 10,000 - 
   เงินฝากธนาคาร                    120,000 - หน้ีสินไม่หมุนเวยีน   
   ลูกหน้ี                             5,000 -    เงินกู ้ 40,000 - 
   สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ      8,000 - รวมหน้ีสิน                  50,000 - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 142,500 - ส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน      ทุน - นายสายชล       497,500 - 
   ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 405,000 -    
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 405,000 -       
รวมสินทรัพย ์ 547,500 - รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   547,500   - 
 

 
 

8.  ประโยชน์ของงบการเงิน 
 งบการเงินมีประโยชน์ต่อกิจการฟาร์ม  ดงัน้ี 
 8.1  ท าใหเ้จา้ของกิจการฟาร์มทราบผลการด าเนินงานวา่ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา 
มีผลก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานเป็นจ านวนเท่าไร 
 8.2  ท าใหเ้จา้ของกิจการฟาร์มทราบฐานะการเงินของตนวา่มีสินทรัพย ์ หน้ีสินและ 
ส่วนของเจา้ของ  ณ  วนัใดวนัหน่ึงเป็นจ านวนเท่าไร 
 8.3  เป็นหลกัฐานในการบนัทึกรายการเปิดบญัชีเม่ือเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่ได ้
 8.4  ใชป้ระกอบการพิจารณาเพื่อขอกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินได ้
 8.5  เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจของเจา้ของกิจการในด าเนินกิจการต่อไป   
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   สรุป 

 กระดาษท าการ  หมายถึง  แบบฟอร์มท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้การจดัท างบการเงินสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน  มีประโยชน์ช่วยในการตรวจสอบความถูกตอ้งของการจดัท างบการเงินและยงัเป็น
กระดาษร่างช่วยจ าแนกตวัเลขจากงบทดลองไวใ้นช่องต่าง  ๆ  เพื่อช่วยให้จดัท างบการเงินสะดวก
และรวดเร็วข้ึน 
 งบการเงิน  หมายถึง  รายงานทางการเงินท่ีแสดงฐานะทางการเงินผลการด าเนินงานของ
กิจการส าหรับงวดบญัชีหน่ึง  ๆ ซ่ึงปกติจะเป็นระยะเวลา  1  ปี งบการเงินฉบบัสมบูรณ์ ประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 
ส าหรับงวด  งบกระแสเงินสดส าหรับงวดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน  งบการเงินแบ่งออกเป็น  
2  รูปแบบ  คือ แบบรายงานและแบบบญัชี   
  งบก าไรขาดทุน  หมายถึง  งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาใด
เวลาหน่ึงวา่มีก าไรหรือขาดทุนจ านวนเท่าใด  รายการในงบก าไรขาดทุนจะแสดงในส่วนรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย  

งบแสดงฐานะการเงิน  หมายถึง  งบท่ีจดัท าข้ึนมาเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ    
ณ วนัใดวนัหน่ึง  ประกอบดว้ยสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ 
 ประโยชน์ของงบการเงิน  ท าให้เจา้ของกิจการฟาร์มทราบผลการด าเนินงานฐานะการเงิน
เป็นหลกัฐานในการบนัทึกรายการเปิดบญัชีและประกอบการขอกูย้ืมเงินและขอ้มูลในการตดัสินใจ
ของเจา้ของกิจการ 
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จงแสดงวธีิท า 

ข้อ 8.1 ต่อไปน้ีเป็นยอดคงเหลือในงบทดลองของดวงใจฟาร์ม  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 เงินสด      65,000.- 
 เงินฝากธนาคาร   130,000.- 
 ลูกหน้ี      60,000.- 
 รถบรรทุก                 300,000.- 
 ท่ีดิน    100,000.- 
 เจา้หน้ี       50,000.- 
 เงินกู ้      100,000.- 
 ทุน - นางดวงใจ     404,000.- 
 ถอนใชส่้วนตวั     14,000.- 
 ขายสัตวเ์พื่อขาย     200,000.- 
 ค่าสัตวเ์พื่อขาย     30,000.- 
 ค่าอาหารสัตว ์     30,000.- 
 ค่าแรงงาน        20,000.-  
 ค่าวคัซีน          800.- 

แบบฝึกปฏบิัติ  หน่วยที ่ 8 
กระดาษท าการและงบการเงิน 
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 ค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้       2,000.-  
 ค่าขนส่ง        1,500.- 
 ค่าไฟฟ้า          700.- 

ให้ท า   
 1.  กระดาษท าการ  8  ช่อง  ส าหรับรอบระยะเวลา  1  ปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 2.  งบก าไรขาดทุนแบบรายงาน-แบบหลายขั้น 
             3.  งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน 
 
 

ข้อ  8.2 

สนธิฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 239,900 -   
เงินฝากธนาคาร 102 127,000 -   
ลูกหน้ี - นายดวง 103 5,000 -   
อุปกรณ์การเกษตร 104 10,300 -   
รถแทรกเตอร์     105 100,000 -   
โรงเรือน 106 20,000 -   
ท่ีดิน 107 30,000 -   
เจา้หน้ี - ร้านสยาม 201   8,000 - 
เจา้หน้ี - บริษทัไทยรุ่งเรือง 202   80,000 - 
เงินกู ้- ธกส. 203   200,000 - 
ทุน - นายสนธิ 301   233,000 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 2,000 -   
ขายสัตวเ์พื่อขาย 401   39,000 - 



 

302 

รายไดเ้บด็เตล็ด 402   700 - 
ค่าสัตวเ์พื่อขาย 502 3,000 -   
ค่าอาหารสัตว ์ 501 15,000 -   
ค่าเวชภณัฑ์ 503 1,500 -   
ค่าแรงงาน 504 4,000 -   
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 505 3,000 -   
  560,700 - 560,700 - 

 
ให้ท า 
  กระดาษท าการ  8  ช่อง  ส าหรับรอบระยะเวลา  1  ปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
ข้อ  8.3  
 

พฒันาฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 37,500 -   
เงินฝากธนาคาร 102 118,000 -   
ลูกหน้ี - นายช่วย 103 32,500 -   
อุปกรณ์การเกษตร 104 12,000 -   
สัตวใ์ชง้าน 105 15,000 -   
โรงเรือน 106 20,000 -   
ท่ีดิน 107 200,000 -   
เจา้หน้ี - ร้านมณีเกษตร 201   1,000 - 
เงินกู ้-  ธกส. 202   50,000 - 
ทุน - นายพฒันา 301   343,000 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 2,000 -   
ขายสัตวเ์พื่อขาย 401   70,000 - 
ขายผลิตผลจากพืช 402   5,000 - 
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ค่าสัตวเ์พื่อขาย 501 12,000 -   
ค่าอาหารสัตว ์ 502 10,000 -   
ค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้ 503 300 -   
ค่าปุ๋ย 504 500 -   
ค่าน ้าค่าไฟฟ้า 505 1,200 -   
ค่าแรงงาน 506 8,000 -   
  469,000 - 469,000 - 

ให้ท า 
   1.  กระดาษท าการ  8  ช่อง  ส าหรับรอบระยะเวลา  1  ปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 2.  งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชี 
ข้อ  8.4   

สันติสุขฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

 เงินสด 101 52,000 -   
เงินฝากธนาคาร 102 140,000 -   
ลูกหน้ี - นายตน้น ้า 103 3,500 -   
อุปกรณ์การเกษตร 104 60,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อุปกรณ์การเกษตร 105   1,200 - 
สัตวใ์ชง้าน 106 16,000 -   
โรงเรือน 107 120,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - โรงเรือน 108   2,400 - 
ท่ีดิน 109 200,000 -   
เจา้หน้ี - ร้านเพื่อนเกษตร 201   18,000 - 
เงินกู ้- ธกส. 202   150,000 - 
ทุน - นายสันติสุข 301   433,700 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 3,000 -   
ขายผลิตผลจากสัตว ์ 401   64,000 - 
ขายผลิตผลจากพืช 402   7,000 - 
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ค่าสัตวเ์พื่อขาย 501 46,000 -   
ค่าอาหารสัตว ์ 502 10,500 -   
ค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้ 503 6,000 -   
ค่าปุ๋ย 504 1,100 -   
ค่าสาธารณูปโภค 505 1,200 -   
ค่าแรงงาน 506 8,000 -   
ดอกเบ้ียจ่าย 507 9,000 -   
  676,300 - 676,300 - 
ให้ท า    1.  กระดาษท าการ  8  ช่อง  ส าหรับรอบระยะเวลา  1  ปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 2.  งบก าไรขาดทุนแบบรายงานขั้นเดียวและหลายขั้น  
             3.  งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน 
ข้อ  8.5   

พรชยัฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 69,050 -   
เงินฝากธนาคาร 102 300,000 -   
ลูกหน้ี - นายสมหวงั 103 35,000 -   
อุปกรณ์การเกษตร 104 45,000 -   
โรงเรือน 105 25,000 -   
ท่ีดิน 106 80,000 -   
เจา้หน้ี - สยามเกษตร 201   8,000 - 
เงินกู ้- ธกส. 202   145,000 - 
ทุน - นายพรชยั 301   380,750 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 1,000 -   
ขายสัตวเ์พื่อขาย 401   91,300 - 
ขายผลิตผลจากพืช 402   5,200 - 
รายไดเ้บด็เตล็ด 403   300 - 
ค่าแรงงาน 501 9,000 -   
ค่าสัตวเ์พื่อขาย 502 33,200 -   
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ค่าอาหารสัตว ์ 503 18,800 -   
ค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้ 504 3,500 -   
ค่าปุ๋ย 505 1,300 -   
ค่าสาธารณูปโภค 506 2,000 -   
ค่าไถพื้นท่ี 507 1,700 -   
ดอกเบ้ียจ่าย 508 6,000 -   
  630,550 - 630,550 - 

 
ให้ท า    1.  กระดาษท าการ  8  ช่อง  ส าหรับรอบระยะเวลา  1  ปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4 
 2.  งบก าไรขาดทุนแบบขั้นเดียวและหลายขั้น (รายงาน) 
             3.  งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน 
  
  
 

 
ขอ้  8.6  เวน้  1  หนา้ 
ใช ้ไฟลห์น่วย 8ต่อ 2 
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ช่ือ-สกุล…………………………………………………….เลขท่ี.......................ระดบัชั้น................ 
วชิา.................................................................เร่ือง.............................................................................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน............................................................. 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้   
 1.  อธิบายความหมายและประเภทของกระดาษท าการได ้
 2.  บอกประโยชน์ของกระดาษท าการได ้
 3.  อธิบายรูปแบบของกระดาษท าการ  8  ช่องได ้
 4.  จดัท ากระดาษท าการ  8  ช่องได ้
กิจกรรมปฏิบติั    
  1.  จงอธิบายความหมายและบอกประโยชน์ของกระดาษท าการ 
 2.  จงบอกส่วนประกอบต่าง  ๆ  ของกระดาษท าการ  8  ช่อง  ตามแบบฟอร์มน้ี 
กระดาษท าการ  หมายถึง.................................................................................................................... 
ประโยชน์ของกระดาษท าการคือ......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
รูปแบบของกระดาษท าการ  8  ช่อง  มีรูปแบบ  ดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ...........................(1) 

ใบงานที ่ 8.1 
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กระดาษท าการ 
ส าหรับงวด........................ส้ินสุดวนัท่ี....................... 

 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี
บญัชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 
 

(2) 
 

 
(3) 

 
(4) 

  
(4) 

  
(5) 

  
(5) 

  
(6) 

  
(6) 

  
(7) 

  
(7) 

 

 
       คะแนนท่ีได.้....................................... 
       ลงช่ือ..................................(ผูป้ระเมิน) 

  
 
 

ช่ือ-สกุล…………………………………………………….เลขท่ี.......................ระดบัชั้น................ 
วชิา.................................................................เร่ือง.............................................................................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน............................................................. 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้   
1.  อธิบายความหมายของงบการเงินและงบก าไรขาดทุนได ้  
2.  อธิบายและจดัท างบก าไรขาดทุนได ้

กิจกรรมปฏิบติั    
1.  จงอธิบายความหมายของงบการเงิน 
2.  ใหเ้ขียนแบบฟอร์มงบก าไรขาดทุนแบบขั้นเดียว 

ความหมายของงบการเงิน  คือ............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
ความหมายของงบก าไรขาดุทน  คือ.................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

 

งบก าไรขาดทุนแบบขั้นเดียว 

ใบงานที ่ 8.2 
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............................................................................................................................................................. 

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

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

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

       คะแนนท่ีได.้....................................... 
       ลงช่ือ..................................(ผูป้ระเมิน) 
 
 
 
 

 
 
 

ช่ือ-สกุล…………………………………………………….เลขท่ี.......................ระดบัชั้น................ 
วชิา.................................................................เร่ือง.............................................................................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน............................................................. 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้   
 1.  อธิบายความหมายของงบแสดงฐานะการเงินได ้  
 2.  อธิบายและจดัท างบแสดงฐานะการเงินได ้
กิจกรรมปฏิบติั 
 1.  จงอธิบายความหมายของงบแสดงฐานะการเงิน 
 2.  ใหเ้ขียนแบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน 

ความหมายของงบแสดงฐานะการเงิน  คือ.......................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ใบงานที ่ 8.3 
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............................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

       คะแนนท่ีได.้....................................... 
       ลงช่ือ..................................(ผูป้ระเมิน) 
 
 
 
 
 
 

 
ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  ขอ้ใดคือ  ความหมายของกระดาษท าการ 
 ก.  แสดงผลการด าเนินงาน       
 ข.  แสดงฐานะการเงิน     
 ค.  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัท างบการเงิน 
 ง.  เป็นเคร่ืองมือพิสูจน์ความถูกตอ้งของงบการเงิน                   
 จ.  แสดงการบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน 
2.  กระดาษท าการ  8  ช่องมีรูปแบบอยา่งไร 
 ก.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง,  งบก าไรขาดุทน,  รายการปรับปรุง,  
งบแสดงฐานะการเงิน 
 ข.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง,  รายการปรับปรุง,  งบก าไรขาดุทน,   
งบแสดงฐานะการเงิน 
 ค.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน,  รายการปรับปรุง,  งบก าไรขาดทุน,   
งบทดลอง 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยที ่ 8 
กระดาษท าการและงบการเงิน 
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 ง.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง,  งบก าไรขาดทุน,  งบแสดงฐานะการเงิน,   
งบทดลองหลงัปรับปรุง 
 จ.  ช่องเดบิตและเครดิตของบทดลอง,  งบก าไรขาดทุน,  รายการปรับปรุง,  งบทดลองหลงัปรับปรุง 
3.  บญัชีค่าสัตวเ์พื่อขาย  แสดงยอดในกระดาษท าการตามขอ้ใด  
 ก.  ดา้นเครดิตของงบก าไรขาดทุนและดา้นเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน 
 ข.  ดา้นเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน 
 ค.  ดา้นเครดิตของงบก าไรขาดทุน 
 ง.  ดา้นเดบิตของงบแสดงฐานะการเงิน 
 จ.  ดา้นเดบิตของงบก าไรขาดทุน 
 
 
4.  งบการเงิน  หมายถึงขอ้ใด  
 ก.  งบท่ีเจา้หนา้ท่ีการเงินจดัท าข้ึน 
 ข.  งบท่ีเก่ียวกบัการประมาณการใชจ่้ายเงิน 
 ค.  งบท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ 
 ง.  งบท่ีพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกจ านวนเงิน 
 จ.  งบท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่แต่ละบญัชีมีจ านวนเงินเท่าไร 
5.  งบก าไรขาดทุน  หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  งบท่ีแสดงฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม ณ วนัใดวนัหน่ึง 
 ข.  งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการฟาร์ม 
 ค.  งบท่ีแสดงรายไดท้ั้งหมดของกิจการฟาร์ม                  
 ง.  งบท่ีแสดงค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกิจการฟาร์ม 
 จ.  งบท่ีพิสูจน์ความถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีคู่ 
6.  ขอ้ใดคือประเภทของงบการเงินท่ีใชใ้นกิจการฟาร์ม  
 ก.  งบกระแสเงินสดและงบแสดงฐานะการเงิน 
 ข.  งบกระแสเงินสดและงบก าไรขาดทุน 
 ค.  งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 
 ง.  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับงวดและงบกระแสเงินสด 
 จ.  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับงวดและงบก าไรขาดทุน 
7.  การจดัท างบการเงินของกิจการฟาร์ม  จดัท าไดก่ี้รูปแบบ  รูปแบบอะไรบา้ง 
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 ก.  2  แบบ  คือ  แบบรายงาน  และแบบบญัชี 
 ข.  2  แบบ  คือ  แบบขั้นตอนเดียว  และแบบหลายขั้นตอน 
 ค.  3  แบบ  คือ  แบบรายงาน  แบบบญัชีและแบบขั้นตอนเดียว 
 ง.  3  แบบ  คือ  แบบรายงาน  แบบบญัชี  และแบบบญัชีแยกประเภท 
 จ.  กิจการฟาร์มเลือกใชแ้บบใดก็ได ้
8.  ส่วนหวังบก าไรขาดทุนประกอบดว้ยรายการอะไรบา้ง 
 ก.  ช่ือกิจการ งบก าไรขาดทุน  วนัท่ี    
 ข.  ช่ือกิจการ  งบแสดงฐานะการเงิน  วนัท่ี  
 ค.  ช่ือกิจการ  งบแสดงฐานะการเงิน  ส าหรับงวดบญัชี   ส้ินสุดวนัท่ี 
 ง.  ช่ือกิจการ งบก าไรขาดทุน   ส าหรับงวดบญัชี   ส้ินสุดวนัท่ี 
 จ.  ช่ือกิจการ วนัท่ี  งบก าไรขาดทุน 
9.  ถา้กิจการฟาร์มมีผลก าไรสุทธิ  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ก.  รายไดม้ากกวา่ส่วนของเจา้ของ 
 ข.  ส่วนของเจา้ของมากกวา่รายได ้
 ค.  รายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย 
 ง.  ค่าใชจ่้ายมากกวา่รายได ้
 จ.  สินทรัพยม์ากกวา่รายได ้
10.  ขอ้ใดคือประโยชน์ของงบการเงิน 
 ก.  เป็นการบนัทึกรายการเปิดบญัชีของกิจการฟาร์ม 
 ข.  ช่วยพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชีแยกประเภท 
 ค.  ช่วยพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 ง.  ท าใหท้ราบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ม 
 จ.  ช่วยในการวเิคราะห์รายการคา้ไดถู้กตอ้ง 
 
 



 
 
 
 

 
   สาระส าคญั 
 

 กระดาษท าการจะจดัแบ่งช่องต่าง  ๆ  สามารถท าไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
ของแต่ละกิจการท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนั  กระดาษท าการเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วย
ใหก้ารจดัท างบการเงินสะดวกและรวดเร็วข้ึน  โดยจะน าตวัเลขของบญัชีต่าง  ๆ  จากงบทดลองมา
จดัท ารายการปรับปรุง  งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน  เพื่อค านวณผลการด าเนินงาน
ของกิจการวา่มีก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเป็นจ านวนเท่าไรและตลอดจนฐานะการเงิน   
  

   หัวข้อเร่ือง   
 

 1.  ความหมายและประโยชน์ของกระดาษท าการ 
2.  รูปแบบของกระดาษท าการ  8  ช่อง 
3.  ขั้นตอนและวธีิการท ากระดาษท าการชนิด  8  ช่อง  
4.  ความหมายของงบการเงิน 

 5.  ประเภทของงบการเงิน 
 6.  รูปแบบของงบการเงิน 
 7.  การจดัท างบการเงิน 
 8.  ประโยชน์ของงบการเงิน 
 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 1.  อธิบายความหมายและประโยชน์ของกระดาษท าการได ้
2.  บอกรูปแบบของกระดาษท าการ  8  ช่องได ้
3.  บอกขั้นตอนและวธีิการท ากระดาษท าการชนิด  8  ช่องได ้  

 4.  บอกความหมายของงบการเงินได ้
 5.  บอกประเภทของงบการเงินได ้

หน่วยที ่ 8 
กระดาษท าการและงบการเงนิ 
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 6.  บอกรูปแบบของงบการเงินได ้
 7.  จดัท างบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินได ้
 8.  บอกประโยชน์ของงบการเงินได ้
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  งบการเงิน  หมายถึงขอ้ใด  
 ก.  งบท่ีเจา้หนา้ท่ีการเงินจดัท าข้ึน 
 ข.  งบท่ีเก่ียวกบัการประมาณการใชจ่้ายเงิน 
 ค.  งบท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ 
 ง.  งบท่ีพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกจ านวนเงิน 
 จ.  งบท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่แต่ละบญัชีมีจ านวนเงินเท่าไร 
2.  งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน  เรียงล าดบัอยา่งไร 
 ก.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ 
 ข.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ค่าใชจ่้าย 
 ค.  รายได ้ ค่าใชจ่้าย  ก าไรสุทธิ  (ขาดทุนสุทธิ) 
 ง.  ส่วนของเจา้ของ  รายได ้ ค่าใชจ่้าย 
 จ.  ส่วนของเจา้ของ  สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
3.  งบก าไรขาดทุน  หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการฟาร์ม 
 ข.  งบท่ีแสดงรายไดท้ั้งหมดของกิจการฟาร์ม                  
 ค.  งบท่ีแสดงค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกิจการฟาร์ม 
 ง.  งบท่ีพิสูจน์ความถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีคู่ 
 จ.  งบท่ีแสดงฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม  ณ  วนัใดวนัหน่ึง 
4.  ขอ้ใดคือ  ความหมายของกระดาษท าการ 
 ก.  แสดงฐานะการเงิน     
 ข.  แสดงผลการด าเนินงาน       
 ค.  แสดงการบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน 
 ง.  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัท างบการเงิน 
 จ.  เป็นเคร่ืองมือพิสูจน์ความถูกตอ้งของงบการเงิน                   
 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้ก่อนเรียน หน่วยที ่ 8 
กระดาษท าการและงบการเงิน 
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5.  กระดาษท าการ  8  ช่อง  มีรูปแบบอยา่งไร 
 ก.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน,  รายการปรับปรุง,  งบก าไรขาดทุน,  
งบทดลอง 
 ข.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง,  งบก าไรขาดทุน,  งบแสดงฐานะการเงิน,   
งบทดลองหลงัปรับปรุง 
 ค.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง,  งบก าไรขาดุทน,  รายการปรับปรุง, งบแสดงฐานะการเงิน 
 ง.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง,  งบก าไรขาดทุน,  รายการปรับปรุง, งบทดลอง 
หลงัปรับปรุง 
 จ.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง,  รายการปรับปรุง,  งบก าไรขาดุทน,  งบแสดงฐานะการเงิน 
6.  Statements  of  the Financial  position  หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  งบท่ีพิสูจน์ความถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีคู่ 
 ข.  แสดงสินทรัพย ์ หน้ีสิน  ก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 
 ค.  งบท่ีแสดงฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม  ณ วนัใดวนัหน่ึง 
 ง.  งบท่ีแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกิจการฟาร์ม 
 จ.  งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการฟาร์ม  ส าหรับรอบระยะเวลาหน่ึง 
7.  ส่วนหวังบก าไรขาดทุนประกอบดว้ยรายการอะไรบา้ง 
 ก.  ช่ือกิจการ วนัท่ี  งบก าไรขาดทุน 
 ข.  ช่ือกิจการ งบก าไรขาดทุน  วนัท่ี    
 ค.  ช่ือกิจการ  งบแสดงฐานะการเงิน  วนัท่ี  
 ง.  ช่ือกิจการ งบก าไรขาดทุน   ส าหรับงวดบญัชี   ส้ินสุดวนัท่ี 
 จ.  ช่ือกิจการ  งบแสดงฐานะการเงิน  ส าหรับงวดบญัชี   ส้ินสุดวนัท่ี 
8.  ถา้กิจการฟาร์มมีผลก าไรสุทธิ  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ก.  ค่าใชจ่้ายมากกวา่รายได ้
 ข.  รายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย 
 ค.  สินทรัพยม์ากกวา่รายได ้
 ง.  รายไดม้ากกวา่ส่วนของเจา้ของ 
 จ.  ส่วนของเจา้ของมากกวา่รายได ้
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9.  บญัชีถอนใชส่้วนตวั  แสดงยอดดา้นใดและในงบการเงินขอ้ใด  
 ก.  ดา้นเดบิตทั้งงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 
 ข.  ดา้นเดบิต  งบก าไรขาดทุน 
 ค.  ดา้นเครดิต  งบก าไรขาดทุน 
 ง.  ดา้นเครดิต  งบแสดงฐานะการเงิน   
  จ.  ดา้นเดบิต  งบแสดงฐานะการเงิน 
10.  ขอ้ใดคือประโยชน์ของงบการเงิน 
 ก.  ท าใหท้ราบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ม 
 ข.  เป็นการบนัทึกรายการเปิดบญัชีของกิจการฟาร์ม 
 ค.  ช่วยพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชีแยกประเภท 
 ง.   ช่วยพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 จ.  ช่วยในการวเิคราะห์รายการคา้ไดถู้กตอ้ง 
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   เนือ้หา 
 

1.  ความหมายและประโยชน์ของกระดาษท าการ 
 1.1  ความหมายของกระดาษท าการ 
       กระดาษท าการ (Work  Sheet  of  Working  Paper)  หมายถึง  กระดาษร่างท่ีจดัท าข้ึน
เพื่อช่วยในการปรับปรุงรายการและจดัท างบการเงินให้รวดเร็วข้ึน  ซ่ึงการจดัท ากระดาษท าการเป็น
ขั้นตอนหน่ึงท่ีกิจการสามารถเลือกท าหรือไม่ท าก็ได ้ เน่ืองจากการจดัท ากระดาษท าการนั้นไม่ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของวงจรบัญชีและส่วนประกอบของงบการเงิน  แต่หากกิจการฟาร์มเลือกท่ีจะท า          
กระดาษท าการ ณ วนัส้ินงวดบญัชี  กิจการฟาร์มสามารถท าได้หลงัจากกิจการผ่านขั้นตอนการจดัท า  
งบทดลองก่อนปรับปรุงเรียบร้อยแลว้แต่ก่อนปรับปรุงรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป   
 1.2  ประโยชน์ของกระดาษท าการ 
   เม่ือส้ินวนังวดบญัชีสามารถใชป้ระโยชน์ของกระดาษท าการได ้ ดงัน้ี 
  1.2.1  เพื่อช่วยใหจ้ดัท างบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
  1.2.2  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท ารายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
  1.2.3  เพื่อท ารายการปรับปรุงไดส้ะดวก  และถูกตอ้ง   
  1.2.4  เพื่อท างบทดลองหลงัการปรับปรุงรายการต่าง  ๆ 
  1.2.5  เพื่อจดัท างบทดลองหลงัจากการปิดบญัชี      
 

2.  รูปแบบของกระดาษท าการ  8  ช่อง 
กระดาษท าการจะจดัแบ่งช่องต่าง  ๆ  สามารถท าไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ

ของแต่ละกิจการท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกนั  กระดาษท าการแบบท่ีง่ายท่ีสุด  คือ
กระดาษท าการ  6  ช่อง  เป็นกระดาษท าการท่ียงัไม่พิจารณาถึงรายการปรับปรุงบญัชี  โดยแบ่งออกเป็น
ช่องงบทดลอง  งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน  ซ่ึงมีช่องจ านวนเงินของแต่ละงบทั้งดา้น  
เดบิตและเครดิต    การท่ีจะเรียกว่ากระดาษท าการ  6  ช่อง  8  ช่อง  หรือ  10  ช่อง  ก็โดยนบัช่อง
จ านวนเงินทั้งส้ินในแบบฟอร์มนัน่เอง  แต่ในหน่วยน้ีจะจดัแบ่งเป็นช่องต่าง  ๆ  ดงัน้ี  งบทดลอง    
2  ช่อง  (เดบิตและเครดิต)  รายการปรับปรุง  2  ช่อง  (เดบิตและเครดิต)  งบก าไรขาดทุน  2  ช่อง       
(เดบิตและเครดิต)  และงบแสดงฐานะการเงิน  2  ช่อง  (เดบิตและเครดิต)  ดงันั้นจึงเรียกกระดาษท าการ
น้ีวา่  “กระดาษท าการ  8  ช่อง”   
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รูปแบบของกระดาษท าการ  8  ช่อง   
 
 
 
 
 

เวน้  1  หนา้ 
ใชไ้ฟล ์ ช่ือ  รูปแบบกระดาษท าการ  8  ช่อง 
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 (8)    ยอดรวมของงบทดลอง  ซ่ึงจะเท่ากนัทั้ง  2  ดา้น 
 (9)    ยอดรวมของรายการปรับปรุง  ซ่ึงจะเท่ากนัทั้ง  2 ดา้น 
 (10)  ยอดรวมดา้นเดบิตของงบก าไรขาดทุน 
 (11)  ยอดรวมดา้นเครดิตของงบก าไรขาดทุน 
 (12)  ยอดรวมดา้นเดบิตของงบแสดงฐานะการเงิน 
 (13)  ยอดรวมดา้นเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน 
 (14)  ค  าอธิบายก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 
 (15)  ยอดรวมของงบก าไรขาดทุนซ่ึงจะเท่ากนัทั้ง  2  ดา้น 
 (16)  ยอดรวมของงบแสดงฐานะการเงิน  ซ่ึงจะเท่ากนัทั้ง  2  ดา้น 
 

3.  ขั้นตอนและวธิีการท ากระดาษท าการชนิด  8  ช่อง 
 ขั้นตอนและวธีิการท ากระดาษท าการชนิด  8  ช่อง  มีขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 
 3.1  เขียนหวักระดาษท าการ  จะประกอบดว้ยขอ้ความ  3  บรรทดั  ไดแ้ก่ 
  บรรทดัท่ี  1  เขียนช่ือกิจการฟาร์ม 
  บรรทดัท่ี  2  เขียนช่ือค าวา่  กระดาษท าการ 
      บรรทดัท่ี  3  เขียนช่ือระยะเวลาและวนัท่ีส้ินสุด   
 3.2  ท าช่องงบทดลอง  โดยน าช่ือบญัชีต่าง  ๆ  ท่ีมียอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภท  มาใส่
ในช่องงบทดลองของกระดาษท าการ  ซ่ึงถา้บญัชีใดมียอดคงเหลือทางดา้นเดบิตก็ให้น ายอดคงเหลือ
นั้นมาใส่ในช่องเดบิต  แต่ถา้หากว่าบญัชีใดมียอดคงเหลือทางดา้นเครดิตก็ให้น ายอดคงเหลือมาใส่
ในช่องเครดิต  โดยเรียงตามล าดับบญัชี  ดงัน้ี  สินทรัพย์  หน้ีสิน  ส่วนของเจ้าของ  รายได้  และ
ค่าใชจ่้าย  พร้อมระบุเลขท่ีบญัชีแต่ละบญัชีในช่องเลขท่ีบญัชี  แลว้รวมจ านวนเงิน   ช่องเดบิตและ
ช่องเครดิต  ซ่ึงจ านวนเงินทั้งสองช่องจะตอ้งเท่ากนั  ในกรณีท่ีไม่เท่ากนัให้คน้หาขอ้ผิดพลาดเพื่อ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง  และเม่ือท ากระดาษท าการแลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งไปจดัท างบทดลองต่างหาก 
 3.3  ท าช่องรายการปรับปรุง  เ ม่ือท าช่องงบทดลองในกระดาษท าการแล้วให้น า       
รายการปรับปรุงท่ีบนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไปไปลงในช่องรายการปรับปรุง  โดยพิจารณาเดบิต
บญัชีหน่ึงและเครดิตอีกบญัชีหน่ึงท่ีตรงขา้ม  แล้วบนัทึกจ านวนเงินในช่องรายการ ถ้ารายการท่ี
ปรับปรุงเป็นบญัชีท่ียงัไม่มีช่ือปรากฏในงบทดลองให้เขียนช่ือบญัชีใหม่ในช่องช่ือบญัชีและเขียน
เลขท่ีบญัชีในช่องเลขท่ีบญัชีต่อท้ายงบทดลอง  แล้วเขียนจ านวนเงินท่ีเดบิตและเครดิตในช่อง
รายการปรับปรุง  เม่ือไดป้รับปรุงทุกรายการแลว้ให้รวมยอดจ านวนเงินในช่องรายการปรับปรุงทั้ง
ด้านเดบิตและเครดิต  ซ่ึงยอดรวมเดบิตและเครดิตต้องเท่ากัน  ในกรณีท่ีไม่เท่ากัน  ให้ค้นหา
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ขอ้ผดิพลาดเพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  รายการท่ีปรับปรุงแต่ละรายการน้ีจะตอ้งเขียนหมายเลขก ากบัทีละ
รายการ  เพื่ออา้งอิงในการตรวจสอบภายหลงัได้และเขียนค าอธิบายรายการปรับปรุงตามล าดบั
หมายเลขไวต้อนทา้ยของกระดาษท าการ 
 3.4  จ  าแนกยอดคงเหลือของบญัชีต่าง  ๆ  หลงัจากท าช่องรายการปรับปรุงเสร็จแลว้  ให้น า
ตวัเลขในช่องงบทดลอง  บวกหรือลบกบัช่องรายการปรับปรุงแลว้แต่กรณี  ถา้อยู่ดา้นเดียวกนัให ้
น าจ านวนเงินมาบวกกนั  แต่ถา้อยู่คนละดา้นให้น าจ านวนเงินมาลบกนั  เพื่อจ าแนกยอดคงเหลือ
ของบญัชีต่าง  ๆ  ไปยงัช่องงบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินตามลกัษณะของบญัชีโดย
พิจารณาบญัชี  ดงัน้ี 
  3.4.1  สินทรัพย์  หน้ีสิน  และส่วนของเจ้าของ  ไปไวใ้นช่องงบแสดงฐานะการเงิน    
โดยมีหลกัเกณฑ์ว่าถ้าบญัชีใดหลังปรับปรุงแล้วมียอดคงเหลือด้านเดบิต  ก็จะน าไปไวใ้นช่อง      
งบแสดงฐานะการเงินด้านเดบิต  แต่ถ้าบญัชีใดหลงัปรับปรุงแล้วมียอดคงเหลือด้านเครดิตก็จะ
น าไปไว้ในช่องงบแสดงฐานะการเงินด้านเครดิต  ส่วนบัญชีใดท่ีไม่มีการปรับปรุงหรือมี            
การปรับปรุงเพียงอยา่งเดียว  ก็จะน าไปไวใ้นช่องงบแสดงฐานะการเงินดา้นเดิมจ านวนเท่าเดิม 
   3.4.2  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  ไปไวช่้องงบก าไรขาดทุน  โดยมีหลกัเกณฑ์วา่  ถา้บญัชีใด
หลงัปรับปรุงแลว้มียอดคงเหลือด้านเดบิต  ก็จะน าไปไวใ้นช่องงบก าไรขาดทุนดา้นเดบิตและถ้า
บญัชีใดหลงัปรับปรุงแล้วมียอดคงเหลือด้านเครดิตก็จะน าไวใ้นช่องงบก าไรขาดทุนด้านเครดิต  
ส่วนบญัชีใดท่ีไม่มีการปรับปรุงก็จะน าไปไวใ้นช่องงบก าไรขาดทุนดา้นเดิมจ านวนเท่าเดิม 
 3.5  ค  านวณหาผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  โดยค านวณหา
ผลต่างของรวมยอดในช่องงบก าไรขาดทุนด้านเดบิต  และด้านเครดิต  หากปรากฏว่า  ยอดรวม  
ดา้นเครดิตมากกว่าด้านเดบิต  แสดงว่าผลการด าเนินงานเป็นก าไรสุทธิให้โอนยอดคงเหลือ  ไป
แสดงไวใ้นช่องงบแสดงฐานะการเงินดา้นเครดิต  พร้อมระบุค าว่า  “ก าไรสุทธิ”  ในช่องช่ือบญัชี  
แต่ถา้หากยอดรวมดา้นเดบิตมากกวา่ดา้นเครดิตแสดงวา่ผลการด าเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ  ให้โอน
ยอดคงเหลือไปแสดงไวใ้นช่องงบแสดงฐานะการเงินดา้นเดบิต  พร้อมระบุค าวา่  “ขาดทุนสุทธิ”  
ในช่องช่ือบญัชี   
 3.6  รวมยอดในช่องงบแสดงฐานะการเงิน  หลงัจากได้ผลการด าเนินงาน  ซ่ึงโอนมาช่อง
งบก าไรขาดทุน  ไม่วา่ผลการด าเนินงานจะเป็นก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ  แลว้ให้รวมยอดในช่อง
งบแสดงฐานะการเงินทั้งดา้นเดบิตและเครดิต  ซ่ึงยอดรวมทั้งสองจะตอ้งเท่ากนั  ถา้ไม่เท่ากนัให้
คน้หาขอ้ผดิพลาดในกระดาษท าการเพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
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ตัวอย่างที ่ 8.2   ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองของสายชลฟาร์ม  เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  ดงัน้ี 
 

สายชลฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 9,500 -   
เงินฝากธนาคาร 102 120,000 -   
ลูกหน้ี 103 5,000 -   
สัตวใ์ชง้าน 104 15,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - สัตวใ์ชง้าน 105   250 - 
อุปกรณ์การเกษตร 106 30,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อุปกรณ์การเกษตร 107   1,500 - 
รถแทรกเตอร์ 108 120,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - รถแทรกเตอร์ 109   4,000 - 
โรงเรือน 110 150,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - โรงเรือน 111   3,750 - 
เจา้หน้ี 201   10,000 - 
เงินกู ้ 202   40,000 - 
ทุน - นายสายชล 301   281,500 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 6,000 -   
ขายสัตวเ์พื่อขาย 401   190,700 - 
ขายผลิตผลจากสัตว ์ 402   57,000 - 
รายไดเ้บด็เตล็ด 403   1,800 - 
ค่าสัตวเ์พื่อขาย 501 75,000 -   
ค่าอาหารสัตว ์ 502 36,000 -   
ดอกเบ้ียจ่าย 503 3,000 -   
ค่าแรงงาน 504 21,000 -   
  590,500 - 590,500 - 
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รายการเพิ่มเติมมีดงัน้ี 
 1.  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ  5,000  บาท 
 2.  ค่าแรงงานคา้งจ่ายจ านวน  9,000  บาท 
 3.  คิดค่าเส่ือมราคาสัตวใ์ชง้าน  10%  ต่อปี   

4.  คิดค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตร  10%  ต่อปี 
   5.  คิดค่าเส่ือมราคารถแทรกเตอร์  20%  ต่อปี 
   6.  คิดค่าเส่ือมราคาโรงเรือน  5%  ต่อปี 

สามารถบนัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 
          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 31 สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 112 5,000 -   
(1)                  ค่าสัตวเ์พื่อขาย          501   5,000 - 

  ปรับปรุงบญัชีสัตวเ์พื่อขายคงเหลือ      
(2)  ค่าแรงงาน 504 9,000 -   

            ค่าแรงงานคา้งจ่าย          203   9,000 - 
  ปรับปรุงค่าแรงงานคา้งจ่าย      

(3)  ค่าเส่ือมราคา - สัตวใ์ชง้าน 505 1,500 -   
           ค่าเส่ือมราคาสะสม - สตัวใ์ชง้าน 105   1,500 - 
  ปรับปรุงค่าเส่ือมราคาสัตวใ์ชง้าน      

(4)  ค่าเส่ือมราคา - อุปกรณ์การเกษตร 506 3,000 -   
           ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์การเกษตร 107   3,000 - 
  ปรับปรุงค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตร      

(5)  ค่าเส่ือมราคา - รถแทรกเตอร์ 507 24,000 -   
           ค่าเส่ือมราคาสะสม - รถแทรกเตอร์ 109   24,000 - 
  ปรับปรุงค่าเส่ือมราคารถแทรกเตอร์      

(6)  ค่าเส่ือมราคา - โรงเรือน 508 7,500 -   
            ค่าเส่ือมราคาสะสม - โรงเรือน 111   7,500 - 
  ปรับปรุงค่าเส่ือมราคาโรงเรือน      
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5.  ประเภทของงบการเงิน 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  1  (ปรับปรุง  พ.ศ. 2552)  เร่ือง  การน าเสนองบการเงิน  โดย
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1  มกราคม  2554  
ก าหนดวา่งบการเงินฉบบัสมบูรณ์  ตอ้งประกอบดว้ย 
 5.1  งบแสดงฐานะการเงิน   ณ  วนัส้ินงวด 
  5.2  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 
 5.3  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับงวด 
 5.4  งบกระแสเงินสดส าหรับงวด 
 5.5  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายบญัชีท่ีส าคญั  ขอ้มูลท่ีให้
ค  าอธิบายอ่ืน  และ  
  5.6  งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัตน้งวดของงวดท่ีน ามาเปรียบเทียบงวดแรกสุด  เม่ือ
กิจการไดน้ านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงัหรือการปรับงบการเงินยอ้นหลงั  หรือเม่ือ
กิจการมีการจดัประเภทรายการในงบการเงินใหม่  
 งบการเงินทีจ่ะน ามาศึกษาวชิาบัญชีฟาร์มจะกล่าวถึงรูปแบบเฉพาะกจิการเจ้าของคนเดียว  
ซ่ึงแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 
 

6.  รูปแบบของงบการเงิน 
 เม่ือกิจการปรับปรุงและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีเรียบร้อยแลว้ก็จะจดัท างบการเงินข้ึน
ซ่ึงงบการเงิน  แบ่งออกเป็น  2  รูปแบบ  คือ   
 6.1  แบบรายงาน  (Report  Form) 
 6.2  แบบบญัชี  (Account  Form) 
 รูปแบบงบการเงินท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดในปัจจุบนัคือแบบรายงาน 
 

7.  การจัดท างบการเงิน 
 การจดัท างบการเงิน  2  ประเภทมี  ดงัน้ี 
 7.1  งบก าไรขาดทุน  (Profit  and  Loss  Statement  or  Income  Statement)   
    งบก าไรขาดทุน  หมายถึง  งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลา
ใดเวลาหน่ึงว่ามีก าไรหรือขาดทุนจ านวนเท่าใด  รอบระยะเวลาหน่ึงอาจจะเป็น  3  เดือน  6  เดือน  
หรือ  1  ปี  ข้ึนอยู่กบักิจการว่าจะจดัท าในรอบระยะเวลาใด  รายการในงบก าไรขาดทุนจะแสดง     
ในส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย   
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สายชลฟาร์ม 
กระดาษท าการ 

ส าหรับระยะเวลาบัญชี  1  ปี  ส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  25x1 
 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

งบทดลอง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 9,500 -       9,500 -   
เงินฝากธนาคาร 102 120,000 -       120,000 -   
ลูกหน้ี 103 5,000 -       5,000 -   
สตัวเ์พื่อขายคงเหลือ 104 8,000 -       8,000 -   
สตัวใ์ชง้าน 105 15,000 -       15,000 -   
อุปกรณ์และเคร่ืองมือการเกษตร 106 30,000 -       30,000 -   
รถแทรกเตอร์ 107 110,000 -       110,000 -   
โรงเรือน 108 250,000 -       250,000 -   
เจา้หน้ี 201   10,000 -       10,000 - 

เงินกู ้ 202   40,000 -       40,000 - 

ทุน-นายสายชล 301   452,000 -       452,000 - 

ถอนใชส่้วนตวั 302 6,000 -       6,000 -   
ขายสตัวเ์พื่อขาย 401   200,700 -   200,700 -     
ขายผลิตผลจากสตัว ์ 402   57,000 -   57,000 -     
รายไดอ่ื้น ๆ 403   1,800 -   1,800 -     
ค่าสตัวเ์พ่ือขาย 501 75,000 -   75,000 -       
ค่าอาหารสตัว ์ 502 80,000 -   80,000 -       
ค่าเวชภณัฑ ์ 503 3,000 -   3,000 -       
ค่าแรงงาน 504 4,000 -   4,000 -       
ค่าโฆษณา 505 1,000 -   1,000 -       
ค่ารับรอง 506 1,600 -   1,600 -       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  507 5,000 -   5,000 -       
ดอกเบ้ียจ่าย 508 2,400 -   1,000 -       
  761,500 - 761,500 - 208,000 - 259,500 - 553,500  502,000 - 

ก าไรสุทธิ      51,500 -     51,500 - 

      259,500 - 259,500 - 553,500 - 553,500 - 
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   7.1.1  การจดัท างบก าไรขาดทุน  งบก าไรขาดทุนสามารถจดัท าได ้ 2  รูปแบบ  คือ  
แบบรายงาน (Report  Form)  และแบบบญัชี  (Account  Form)  การจดัท างบก าไรขาดทุนแบบบญัชี     
จะแบ่งรายการออกเป็นสองดา้น  คือดา้นรายไดจ้ะบนัทึกไวท้างดา้นเครดิต  และค่าใชจ่้ายจะบนัทึก
ไวท้างดา้นเดบิตและรวมยอดทั้งสองดา้น  ถา้ผลรวมทางดา้นเครดิตมากกวา่ผลรวมทางดา้นเดบิต  
แสดงวา่มีผลเป็นก าไรสุทธิ  ให้บนัทึกก าไรสุทธิลงทางดา้นเดบิต  แลว้รวมยอดจ านวนเงินทั้งสอง
ดา้นซ่ึงจะตอ้งเท่ากนั  ถา้ผลรวมทางดา้นเดบิตมากกวา่ผลรวมทางดา้นเครดิตแสดงมีผลขาดทุนสุทธิ  
ใหบ้นัทึกขาดทุนสุทธิลงทางดา้นเครดิตแลว้ท าการรวมยอดเงินทั้งสองดา้น  ซ่ึงจะตอ้งเท่ากนั  ทั้งน้ี
เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ใจง่าย  ในปัจจุบนัจะพบการจดัท าในรูปแบบบญัชีนอ้ยมากและรูปแบบรายงาน
เป็นท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด   
    7.1.1.1  ส่วนประกอบของงบก าไรขาดทุน  ประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี  
     1)  รายได้  (Revenues)  แม่บทการบญัชีให้ค  านิยามของรายได้ไวว้่า  
รายได ้ หมายถึง  การเพิ่มข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปกระแสเขา้
หรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย ์ หรือการลดลงของหน้ีสิน  อนัส่งผลให้ส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน  ทั้งน้ี  
ไม่รวมถึงเงินทุนท่ีไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ 
     2)  ค่าใชจ่้าย  (Expenses)  แม่บทการบญัชีให้ค  านิยามของค่าใชจ่้ายไวว้่า  
ค่าใชจ่้าย  หมายถึง  การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปกระแสออก
หรือการลดค่าของสินทรัพย ์ หรือการเพิ่มข้ึนของหน้ีสิน  อนัส่งผลให้ส่วนของเจา้ของลดลง  ทั้งน้ี  
ไม่ร่วมถึงการแบ่งปันใหก้บัผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ 
     3)  ก าไร  (Gains)  หมายถึง  ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก
รายการท่ีมีกิจกรรมโดยตรงของกิจการ  และจากรายการอย่างอ่ืนท่ีมีผลกระทบกับกิจการ       
ในช่วงเวลาหน่ึงยกเวน้ผลกระทบท่ีเกิดจากการลงทุนผูเ้ป็นเจา้ของ 
    4)  ขาดทุน  (Loss)  หมายถึง  ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีลดลงเน่ืองจาก
รายการท่ีมีกิจกรรมโดยตรงของกิจการ  และจากรายการอย่างอ่ืนท่ีมีผลกระทบกับกิจการ        
ในช่วงเวลาหน่ึงยกเวน้ผลกระทบท่ีเกิดค่าใชจ่้าย  หรือการจ่ายคืนทุนผูเ้ป็นเจา้ของ   
   7.1.1.2  การจดัท างบก าไรขาดทุนแบบรายงาน  (Report  Form)  ใหป้ฏิบติั  ดงัน้ี 
    1)  เขียนหวังบก าไรขาดทุน  ประกอบดว้ย  3  บรรทดั  คือ 
         บรรทดัท่ี  1  ช่ือกิจการ 
          บรรทดัท่ี  2  เขียนค าวา่  “งบก าไรขาดทุน” 
          บรรทดัท่ี  3  เขียนส าหรับรอบระยะเวลาท่ีจดัท างบก าไรขาดทุนและ
วนัท่ีส้ินสุด     
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    2)  เขียนค าวา่  “รายได”้  แลว้น าบญัชีหมวดรายไดม้าใส่ในงบก าไรขาดทุน  
ถา้มีมากกวา่  1  รายการใหแ้สดงการรวมยอดรายไดท้ั้งหมดดว้ย 
    3)  เขียนค าว่า  “ค่าใช้จ่าย”  แล้วน าบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายมาใส่ใน        
งบก าไรขาดทุน  หากมีค่าใชจ่้ายมากกวา่  1  รายการ  ใหแ้สดงการรวมยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมดดว้ย 
       4)  หาผลต่างระหว่างยอดรวมรายได้และยอดรวมค่าใช้จ่าย  ถ้า        
ยอดรวมรายได้มากกว่ายอดรวมค่าใช้จ่าย  ผลต่างคือ  “ก าไรสุทธิ”  และถ้ายอดรวมค่าใช้จ่าย
มากกวา่ยอดรวมรายได ้ ผลต่างคือ  “ขาดทุนสุทธิ”   
  7.1.2  ประเภทของงบก าไรขาดทุน  ในการจดัท างบก าไรขาดทุนรูปแบบรายงาน
จ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี  มี   2  ประเภท  คือ 
   7.1.2.1  งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี - แบบขั้นเดียว 
   7.1.2.2  งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี - แบบหลายขั้น 
   7.1.2.1  งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี - แบบขั้นเดียว  (Single  Step  
Income  Statement)   เป็นการจดัท างบก าไรขาดทุนแบบง่าย ๆ  โดยการแบ่งรายการเป็นสองกลุ่ม 
คือ  รายไดแ้ละก าไรกลุ่มหน่ึง  กบัค่าใชจ่้ายและขาดทุนกลุ่มหน่ึง  ในการแสดงจะน ารายการท่ีเป็น
รายได ้ และก าไรตั้งหกัดว้ยรายการท่ีเป็นค่าใชจ่้าย  และขาดทุนจะไดก้ าไร  หรือขาดทุนสุทธิจาก
การด าเนินงาน  ซ่ึงงบแบบน้ีเป็นแบบท่ีบงัคบัใชต้ามมาตรฐานงบการเงินตามประกาศกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี  2  ดงัแสดงในตวัอยา่ง  ดงัน้ี   
ตัวอย่างที ่ 8.3  งบก าไรขาดทุนรูปแบบรายงาน  จ  าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี - แบบขั้นเดียว 
รายได ้
 ขายสัตวเ์พื่อขาย/ขายผลิตผลจากสัตว/์ขายผลิตผลจากพืช   
 รายไดอ่ื้น ๆ   

 รวมรายได ้    
ค่าใชจ่้าย 
 ตน้ทุนขาย   
 ค่าใชจ่้ายในการขาย   
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน   

 รวมค่าใชจ่้าย    

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงิน     
หกั  ตน้ทุนทางการเงิน    

ก าไร (ขาดทุน)  สุทธิ    

+ 

+ - 

- 
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   7.1.2.2  งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี - แบบหลายขั้น  (Multiple  
Step  Income  Statement)  เป็นการจดัท างบท่ีแสดงผลก าไรขาดทุนให้เห็นเป็นหลายขั้น  โดยเนน้
ใหเ้ห็นถึงผลท่ีเกิดจากการด าเนินงานปกติ  และท่ีไม่เก่ียวกบัการด าเนินงานปกติ  วิธีน้ีจะแบ่งรายได้
และค่าใช้จ่ายออกเป็นสองกลุ่ม  ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีจดัเป็นประเภทใหญ่  ๆ  เช่น  ต้นทุนขาย  
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  เป็นตน้  ในงบก าไรขาดทุนน้ีจะเปรียบเทียบรายไดก้บัค่าใชจ่้ายแต่ละ
ประเภทแสดงออกเป็นก าไรขั้นตน้  ก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้าย   ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน  ก าไรสุทธิ 
 

ตวัอยา่งท่ี  8.4  งบก าไรขาดทุนรูปแบบรายงาน  จ  าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี - แบบหลายขั้น 
 
ขายสัตวเ์พื่อขาย/ขายผลิตผลจากสัตว/์ขายผลิตผลจากพืช    
หกั  ตน้ทุนขาย    

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้    
บวก  รายไดอ่ื้น  ๆ    

ก าไร  (ขาดทุน)  ก่อนหกัค่าใชจ่้าย    
หกั  ค่าใชจ่้ายในการขาย   
       ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆ          

รวมค่าใชจ่้าย    

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงิน     
หกั  ตน้ทุนทางการเงิน    

ก าไร (ขาดทุน)  สุทธิ    
 

  7.1.3  ความหมายของรายการยอ่ในงบก าไรขาดทุน  ประกอบดว้ย   
   7.1.3.1  รายได ้ ประกอบดว้ย   
      1)  รายไดจ้ากการขาย  (Revenues  from  the  Sales)  หมายถึง  รายได ้    
ท่ีเกิดจากการขายสินคา้  สิทธิหรือบริการ  เพื่อแลกเปล่ียนกบัเงินสด  สิทธิเรียกร้องให้ช าระเงินหรือ
ส่ิงอ่ืนท่ีมีมูลค่าคิดเป็นเงินได้  ทั้งน้ีให้แสดงเป็นยอดสุทธิหลงัหักรายการรับคืนและส่วนลดแล้ว  
โดยแยกแสดงเป็นรายไดแ้ต่ละประเภท  เช่น  ขายสัตวเ์พื่อขาย  ขายผลิตผลจากสัตว ์ ขายผลิตผลจากพืช   
เป็นตน้ 
    2)  รายไดอ่ื้น  ๆ  (Other Incomes)  หมายถึง  รายไดจ้ากการด าเนินงาน
นอกจากท่ีก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี  1)  ทั้งน้ีให้รวมก าไรอ่ืนท่ีไม่จดัเป็นรายการพิเศษ  เช่น  
ก าไรจากการขายเงินลงทุน  ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์  และสินทรัพยอ่ื์น  เป็นตน้  

- 

+ 

- 
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   7.1.3.2  ค่าใชจ่้าย  ประกอบดว้ย   
    1)  ตน้ทุนขาย  (Costs  of  the  Sales)  หมายถึง  ตน้ทุนของสินคา้  
หรือผลิตผลท่ีขายรวมราคาซ้ือ  ตน้ทุนการผลิตของผลิตผลท่ีขาย  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ท่ีจ่ายไป
เพื่อใหสิ้นคา้  หรือผลิตผลอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะขาย 
    2)  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  (Selling  Administrative  Expenses)   
หมายถึง  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากการขาย  และค่าใช้จ่ายทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน
ส่วนรวม  ทั้งน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนและดอกเบ้ียจ่าย 
    3)  ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆ  (Other  Expenses)  หมายถึง  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
นอกจากตน้ทุนขาย  หรือตน้ทุนขายผลิตผล  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  ทั้งน้ีให้รวมถึงขาดทุนอ่ืน
ท่ีไม่จดัเป็นรายการพิเศษ  เช่น  ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน  ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  และ
สินทรัพยอ่ื์น  และขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงานในกรณีท่ีมีรายไดจ้ากการขายสินทรัพย์
ดงักล่าว  ใหน้ ามาหกัจากรายการน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ 
   7.1.3.3  ก าไร  (ขาดทุน)  ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ (Profit  (Loss) 
before  Finance  Costs  and  Income  Tax  Expenses)  หมายถึง  ยอดรวมรายไดห้กัดว้ยยอดรวมค่าใชจ่้าย  
แต่ก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน  หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจ านวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ 
   7.1.3.4  ตน้ทุนทางการเงิน  (Finance  Costs)  หมายถึง  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจการตอ้งจดัหาเงินลงทุนมาด าเนินงาน  เช่น  ดอกเบ้ียจ่าย  (ดอกเบ้ียเงินกู)้  ค่าธรรมเนียมธนาคาร
หรือค่าตอบแทนเน่ืองจากการใชป้ระโยชน์จากเงินหรือเงินทุน 
   7.1.3.5  ภาษีเงินได ้ (Income  Tax Expenses)  หมายถึง  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ี
ค านวณข้ึนตามวธีิการบญัชีหรือตามบทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากร 
   7.1.3.6  ก าไร  (ขาดทุน)  สุทธิ  (Net  Profit  (Loss)) หมายถึง  ก าไรหรือขาดทุน 
หลงัจากหักตน้ทุนการเงินและภาษีเงินได้แล้ว  หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจ านวนเงินไวใ้น
เคร่ืองหมายวงเล็บ  
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ตัวอย่างที ่ 8.4    จากขอ้มูลกระดาษท าการตวัอยา่ง  8.2  แสดงงบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใชจ่้ายตาม
หนา้ท่ี - แบบขั้นเดียวของสายชลฟาร์ม  ดงัน้ี 
 

สายชลฟาร์ม 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับรอบระยะเวลา  1  ปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 

รายได ้
 ขายสัตวเ์พื่อขาย 190,700.- 
 ขายผลิตผลจากสัตว ์   57,000.- 
 รายไดอ่ื้น  ๆ    1,800.- 
 รวมรายได ้  249,500.-  
ค่าใชจ่้าย 
 ตน้ทุนขายสัตวเ์พื่อขายและขายผลิตผลจากสัตว ์ (1) 136,000.-   
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  (2)   36,000.-  
 รวมค่าใชจ่้าย  172,000.- 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน    77,500.- 
หกั  ตน้ทุนทางการเงิน      3,000.- 
ก าไรสุทธิ    74,500.- 
     

รายละเอียดประกอบงบก าไรขาดทุน 
รายละเอียด  1  ตน้ทุนขายสัตวเ์พื่อขายและขายผลิตผลจากสัตว ์  
    ค่าสัตวเ์พื่อขาย     70,000.- 
     ค่าอาหารสัตว ์     36,000.- 
    ค่าแรงงาน     30,000.- 
    รวม   136,000.- 
รายละเอียด  2  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
   ค่าเส่ือมราคาสัตวใ์ชง้าน      1,500.- 
   ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตร      3,000.- 
   ค่าเส่ือมราคารถแทรกเตอร์    24,000.- 
    ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน      7,500.- 
    รวม     36,000.-  
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ตัวอย่างที ่ 8.5    จากขอ้มูลกระดาษท าการตวัอยา่ง 8.2  แสดงงบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใชจ่้ายตาม
หนา้ท่ี - แบบหลายขั้นของสายชลฟาร์ม  ดงัน้ี 
 

สายชลฟาร์ม 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับรอบระยะเวลา  1  ปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
ขายสัตวเ์พื่อขายและขายผลิตผลจากสัตว ์  247,700.-  
หกั   ตน้ทุนขายสัตวเ์พื่อขายและขายผลิตผลจากสัตว ์ (1)  136,000.- 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้  111,700.- 
บวก  รายไดอ่ื้น  ๆ       1,800.- 
ก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้าย  113,500.- 
หกั  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (2)  36,000.- 
       รวมค่าใชจ่้าย     36,000.- 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน     77,500.-  
หกั  ตน้ทุนทางการเงิน      3,000.- 
ก าไรสุทธิ    74,500.- 
 

 7.2  งบแสดงฐานะการเงิน  (Statements  of  the Financial  position) 
       งบแสดงฐานะการเงิน  หมายถึง  งบท่ีจดัท าข้ึนมาเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของ

กิจการ ณ วนัใดวนัหน่ึง  ประกอบดว้ยสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ 
          ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1  (ปรับปรุง  2552)  เร่ือง  การน าเสนองบการเงิน
โดยสภาวิชาชีพบญัชี  เร่ิมใช้ในหรือหลงัวนัท่ี  1  มกราคม  2554  ไดเ้ปล่ียนช่ือจาก  “งบดุล”  เป็น    
งบแสดงฐานะการเงิน  งบแสดงฐานะการเงิน  จดัท าได ้ 2  แบบ คือ  แบบรายงานและแบบบญัชี   
         7.2.1  งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน  (Report  Form)  จะใชแ้บบฟอร์มตามรูปแบบ
ของประกาศกรมทะเบียนการคา้  เร่ือง  ก าหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน  พ.ศ. 2552  ของ
พระราชบญัญติัการบญัชี  พ.ศ. 2543  ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีตอ้งน าเสนออย่างเป็นทางการ  ซ่ึงขั้นตอน 
ในการจดัท างบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานมี  ดงัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี  1  เขียนหวังบแสดงฐานะการเงิน  3  บรรทดั  ใหอ้ยูก่ึ่งกลางหนา้กระดาษ 
                            บรรทดัท่ี  1    เขียนช่ือกิจการ 
                            บรรทดัท่ี  2    เขียนค าวา่  “ งบแสดงฐานะการเงิน ” 
                            บรรทดัท่ี  3    เขียน  ณ  วนัเดือนปี  ท่ีจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 
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  ขั้นตอนท่ี  2  เขียนค าวา่  “ สินทรัพย ์”   ไวต้รงกลางกระดาษตอนบน  ดา้นซ้ายเขียน
หวัขอ้สินทรัพยห์มุนเวยีน  และแสดงรายการสินทรัพยห์มุนเวียนทั้งหมด  บรรทดัถดัมาเขียนหวัขอ้
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนให้ตรงกบัหวัขอ้สินทรัพยห์มุนเวียน  และแสดงรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ทั้งหมด  หลงัจากรวมยอดทั้งหมดของสินทรัพย ์
       ขั้นตอนท่ี  3  เขียนค าวา่  “ หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ ”  ไวต้รงกลางกระดาษ
ต่อจากสินทรัพย์  ให้แสดงรายการท่ีเป็นหน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินไม่หมุนเวียนก่อน  และ     
ตามดว้ยรายการท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ โดยแสดงทุนตน้งวดบวกดว้ยก าไรสุทธิ  (หกัขาดทุนสุทธิ)  หัก             
ถอนใชส่้วนตวั   (เงินถอน)  แลว้รวมยอดทั้งหมดของหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  ซ่ึงจะตอ้งเท่ากบั
ยอดสินทรัพย ์ จึงจะถือวา่ถูกตอ้ง   
 

ตัวอย่างที ่ 8.6   แบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงิน  แบบรายงาน 
ช่ือกิจการ................................... 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วนัท่ี ................................................... 

สินทรัพย ์
สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 ...............................   
 ...............................   
 รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
 ...............................   
 ...............................   
 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน    
รวมสินทรัพย ์     

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
หน้ีสินหมุนเวยีน 
 ...............................   
 ...............................   
 รวมหน้ีสินหมุนเวยีน    
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
 ...............................    
รวมหน้ีสิน     
ส่วนของเจา้ของ 
 ทุน.........................     
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ    

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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ตัวอย่างที ่ 8.7  งบแสดงฐานะการเงิน  แบบรายงาน 
สายชลฟาร์ม 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

สินทรัพย ์
สินทรัพยห์มุนเวยีน 
 เงินสด      9,500.- 
 เงินฝากธนาคาร 120,000.- 
 ลูกหน้ี      5,000.- 
 สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ     5,000.- 
        รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน  139,500.- 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
 ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์ 
 สัตวใ์ชง้าน   15,000.- 
 หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม-สัตวใ์ชง้าน     1,750.-    13,250.- 
 อุปกรณ์การเกษตร   30,000.- 
 หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์การเกษตร     4,500.-    25,500.- 
 รถแทรกเตอร์ 120,000.- 
 หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม-รถแทรกเตอร์   28,000.-   92,000.- 
 โรงเรือน 150,000.- 
 หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม-โรงเรือน   11,250.- 138,750.-  
        รวมท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์   269,500.- 
รวมสินทรัพย ์   409,000.- 

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 
หน้ีสินหมุนเวยีน 
 เจา้หน้ี    10,000.- 
 ค่าแรงงานคา้งจ่าย     9,000.- 
        รวมหน้ีสินหมุนเวยีน  19,000.- 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
 เงินกู ้    40,000.- 
รวมหน้ีสิน    59,000.- 
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ส่วนของเจา้ของ 
 ทุน - นายสายชล   281,500.- 
 บวก  ก าไรสุทธิ   74,500.- 
   356,000.- 
 หกั  ถอนใชส่้วนตวั     6,000.- 
รวมส่วนของเจา้ของ  350,000.-  
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  409,000.-  
  7.2.2  แบบบญัชี  (Account  Form)  งบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชีถือหลกัความสมดุล
ของสมการบญัชีและหลกัการบญัชีคือ  สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน  +  ส่วนของเจา้ของ  ดงันั้นแบบฟอร์ม
จึงเป็นดงัน้ีคือ  หลงัจากเขียนหวังบ  3  บรรทดัเช่นเดียวกบัแบบรายงานแลว้จะขีดเส้นเป็นรูปตวั  “ T ”  
เพื่อแสดงรายการสินทรัพยไ์วท้างดา้นซา้ยมือ  หน้ีสินและส่วนของเจา้ของไวท้างดา้นขวามือ  และ
เม่ือลงรายการครบถว้นทั้งสองขา้งแลว้  จะตอ้งรวมยอดเงินทั้ง  2  ดา้นซ่ึงจะตอ้งเท่ากนัในบรรทดั
เดียวกนัตามแนวยาว  ตามตวัอยา่ง  ดงัน้ี 
ตัวอย่างที ่ 8.8  แบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงิน  แบบบญัชี 

ช่ือกิจการ................................... 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี ................................................... 
สินทรัพย ์ บาท สต. หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ บาท สต. 

สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
............................                     - .......................   - 
............................                     - รวมหน้ีสินหมุนเวยีน   - 
............................                     - หน้ีสินไม่หมุนเวยีน   
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน   - ...........................   - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน                    - 
............................                     - รวมหน้ีสิน   - 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   - ส่วนของเจา้ของ   
   ทุน - ..........                           - 
รวมสินทรัพย ์   - รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ     - 
 

      สินทรัพย ์ =  หน้ีสิน  +  ส่วนของเจา้ของ 
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ตัวอย่างที ่ 8.9  งบแสดงฐานะการเงิน  แบบบญัชี 

สายชลฟาร์ม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   

สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
   เงินสด                             9,500 -    เจา้หน้ี 10,000 - 
   เงินฝากธนาคาร                    120,000 - หน้ีสินไม่หมุนเวยีน   
   ลูกหน้ี                             5,000 -    เงินกู ้ 40,000 - 
   สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ      8,000 - รวมหน้ีสิน                  50,000 - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 142,500 - ส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน      ทุน - นายสายชล       497,500 - 
   ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 405,000 -    
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 405,000 -       
รวมสินทรัพย ์ 547,500 - รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   547,500   - 
 

 
 

8.  ประโยชน์ของงบการเงิน 
 งบการเงินมีประโยชน์ต่อกิจการฟาร์ม  ดงัน้ี 
 8.1  ท าใหเ้จา้ของกิจการฟาร์มทราบผลการด าเนินงานวา่ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา 
มีผลก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานเป็นจ านวนเท่าไร 
 8.2  ท าใหเ้จา้ของกิจการฟาร์มทราบฐานะการเงินของตนวา่มีสินทรัพย ์ หน้ีสินและ 
ส่วนของเจา้ของ  ณ  วนัใดวนัหน่ึงเป็นจ านวนเท่าไร 
 8.3  เป็นหลกัฐานในการบนัทึกรายการเปิดบญัชีเม่ือเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่ได ้
 8.4  ใชป้ระกอบการพิจารณาเพื่อขอกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินได ้
 8.5  เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจของเจา้ของกิจการในด าเนินกิจการต่อไป   
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   สรุป 

 กระดาษท าการ  หมายถึง  แบบฟอร์มท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้การจดัท างบการเงินสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน  มีประโยชน์ช่วยในการตรวจสอบความถูกตอ้งของการจดัท างบการเงินและยงัเป็น
กระดาษร่างช่วยจ าแนกตวัเลขจากงบทดลองไวใ้นช่องต่าง  ๆ  เพื่อช่วยให้จดัท างบการเงินสะดวก
และรวดเร็วข้ึน 
 งบการเงิน  หมายถึง  รายงานทางการเงินท่ีแสดงฐานะทางการเงินผลการด าเนินงานของ
กิจการส าหรับงวดบญัชีหน่ึง  ๆ ซ่ึงปกติจะเป็นระยะเวลา  1  ปี งบการเงินฉบบัสมบูรณ์ ประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 
ส าหรับงวด  งบกระแสเงินสดส าหรับงวดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน  งบการเงินแบ่งออกเป็น  
2  รูปแบบ  คือ แบบรายงานและแบบบญัชี   
  งบก าไรขาดทุน  หมายถึง  งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาใด
เวลาหน่ึงวา่มีก าไรหรือขาดทุนจ านวนเท่าใด  รายการในงบก าไรขาดทุนจะแสดงในส่วนรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย  

งบแสดงฐานะการเงิน  หมายถึง  งบท่ีจดัท าข้ึนมาเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ    
ณ วนัใดวนัหน่ึง  ประกอบดว้ยสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ 
 ประโยชน์ของงบการเงิน  ท าให้เจา้ของกิจการฟาร์มทราบผลการด าเนินงานฐานะการเงิน
เป็นหลกัฐานในการบนัทึกรายการเปิดบญัชีและประกอบการขอกูย้ืมเงินและขอ้มูลในการตดัสินใจ
ของเจา้ของกิจการ 
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จงแสดงวธีิท า 

ข้อ 8.1 ต่อไปน้ีเป็นยอดคงเหลือในงบทดลองของดวงใจฟาร์ม  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 เงินสด      65,000.- 
 เงินฝากธนาคาร   130,000.- 
 ลูกหน้ี      60,000.- 
 รถบรรทุก                 300,000.- 
 ท่ีดิน    100,000.- 
 เจา้หน้ี       50,000.- 
 เงินกู ้      100,000.- 
 ทุน - นางดวงใจ     404,000.- 
 ถอนใชส่้วนตวั     14,000.- 
 ขายสัตวเ์พื่อขาย     200,000.- 
 ค่าสัตวเ์พื่อขาย     30,000.- 
 ค่าอาหารสัตว ์     30,000.- 
 ค่าแรงงาน        20,000.-  
 ค่าวคัซีน          800.- 

แบบฝึกปฏบิัติ  หน่วยที ่ 8 
กระดาษท าการและงบการเงิน 
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 ค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้       2,000.-  
 ค่าขนส่ง        1,500.- 
 ค่าไฟฟ้า          700.- 

ให้ท า   
 1.  กระดาษท าการ  8  ช่อง  ส าหรับรอบระยะเวลา  1  ปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 2.  งบก าไรขาดทุนแบบรายงาน-แบบหลายขั้น 
             3.  งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน 
 
 

ข้อ  8.2 

สนธิฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 239,900 -   
เงินฝากธนาคาร 102 127,000 -   
ลูกหน้ี - นายดวง 103 5,000 -   
อุปกรณ์การเกษตร 104 10,300 -   
รถแทรกเตอร์     105 100,000 -   
โรงเรือน 106 20,000 -   
ท่ีดิน 107 30,000 -   
เจา้หน้ี - ร้านสยาม 201   8,000 - 
เจา้หน้ี - บริษทัไทยรุ่งเรือง 202   80,000 - 
เงินกู ้- ธกส. 203   200,000 - 
ทุน - นายสนธิ 301   233,000 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 2,000 -   
ขายสัตวเ์พื่อขาย 401   39,000 - 
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รายไดเ้บด็เตล็ด 402   700 - 
ค่าสัตวเ์พื่อขาย 502 3,000 -   
ค่าอาหารสัตว ์ 501 15,000 -   
ค่าเวชภณัฑ์ 503 1,500 -   
ค่าแรงงาน 504 4,000 -   
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 505 3,000 -   
  560,700 - 560,700 - 

 
ให้ท า 
  กระดาษท าการ  8  ช่อง  ส าหรับรอบระยะเวลา  1  ปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
ข้อ  8.3  
 

พฒันาฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 37,500 -   
เงินฝากธนาคาร 102 118,000 -   
ลูกหน้ี - นายช่วย 103 32,500 -   
อุปกรณ์การเกษตร 104 12,000 -   
สัตวใ์ชง้าน 105 15,000 -   
โรงเรือน 106 20,000 -   
ท่ีดิน 107 200,000 -   
เจา้หน้ี - ร้านมณีเกษตร 201   1,000 - 
เงินกู ้-  ธกส. 202   50,000 - 
ทุน - นายพฒันา 301   343,000 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 2,000 -   
ขายสัตวเ์พื่อขาย 401   70,000 - 
ขายผลิตผลจากพืช 402   5,000 - 
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ค่าสัตวเ์พื่อขาย 501 12,000 -   
ค่าอาหารสัตว ์ 502 10,000 -   
ค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้ 503 300 -   
ค่าปุ๋ย 504 500 -   
ค่าน ้าค่าไฟฟ้า 505 1,200 -   
ค่าแรงงาน 506 8,000 -   
  469,000 - 469,000 - 

ให้ท า 
   1.  กระดาษท าการ  8  ช่อง  ส าหรับรอบระยะเวลา  1  ปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 2.  งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินแบบบญัชี 
ข้อ  8.4   

สันติสุขฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

 เงินสด 101 52,000 -   
เงินฝากธนาคาร 102 140,000 -   
ลูกหน้ี - นายตน้น ้า 103 3,500 -   
อุปกรณ์การเกษตร 104 60,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อุปกรณ์การเกษตร 105   1,200 - 
สัตวใ์ชง้าน 106 16,000 -   
โรงเรือน 107 120,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม - โรงเรือน 108   2,400 - 
ท่ีดิน 109 200,000 -   
เจา้หน้ี - ร้านเพื่อนเกษตร 201   18,000 - 
เงินกู ้- ธกส. 202   150,000 - 
ทุน - นายสันติสุข 301   433,700 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 3,000 -   
ขายผลิตผลจากสัตว ์ 401   64,000 - 
ขายผลิตผลจากพืช 402   7,000 - 
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ค่าสัตวเ์พื่อขาย 501 46,000 -   
ค่าอาหารสัตว ์ 502 10,500 -   
ค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้ 503 6,000 -   
ค่าปุ๋ย 504 1,100 -   
ค่าสาธารณูปโภค 505 1,200 -   
ค่าแรงงาน 506 8,000 -   
ดอกเบ้ียจ่าย 507 9,000 -   
  676,300 - 676,300 - 
ให้ท า    1.  กระดาษท าการ  8  ช่อง  ส าหรับรอบระยะเวลา  1  ปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 2.  งบก าไรขาดทุนแบบรายงานขั้นเดียวและหลายขั้น  
             3.  งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน 
ข้อ  8.5   

พรชยัฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 69,050 -   
เงินฝากธนาคาร 102 300,000 -   
ลูกหน้ี - นายสมหวงั 103 35,000 -   
อุปกรณ์การเกษตร 104 45,000 -   
โรงเรือน 105 25,000 -   
ท่ีดิน 106 80,000 -   
เจา้หน้ี - สยามเกษตร 201   8,000 - 
เงินกู ้- ธกส. 202   145,000 - 
ทุน - นายพรชยั 301   380,750 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 1,000 -   
ขายสัตวเ์พื่อขาย 401   91,300 - 
ขายผลิตผลจากพืช 402   5,200 - 
รายไดเ้บด็เตล็ด 403   300 - 
ค่าแรงงาน 501 9,000 -   
ค่าสัตวเ์พื่อขาย 502 33,200 -   
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ช่ือ-สกุล…………………………………………………….เลขท่ี.......................ระดบัชั้น................ 
วชิา.................................................................เร่ือง.............................................................................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน............................................................. 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้   
 1.  อธิบายความหมายและประเภทของกระดาษท าการได ้
 2.  บอกประโยชน์ของกระดาษท าการได ้
 3.  อธิบายรูปแบบของกระดาษท าการ  8  ช่องได ้
 4.  จดัท ากระดาษท าการ  8  ช่องได ้
กิจกรรมปฏิบติั    
  1.  จงอธิบายความหมายและบอกประโยชน์ของกระดาษท าการ 
 2.  จงบอกส่วนประกอบต่าง  ๆ  ของกระดาษท าการ  8  ช่อง  ตามแบบฟอร์มน้ี 
กระดาษท าการ  หมายถึง.................................................................................................................... 
ประโยชน์ของกระดาษท าการคือ......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
รูปแบบของกระดาษท าการ  8  ช่อง  มีรูปแบบ  ดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ...........................(1) 

ใบงานที ่ 8.1 
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ข้อ  8.6 
อุดมฟาร์ม 

กระดาษท าการ 
ส าหรับระยะเวลาบัญชี  1  ปี  ส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  25x1 

 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

งบทดลอง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 150,000 -           
ลูกหน้ี 102 14,000 -           
สตัวใ์ชง้าน 103 45,000 -           
อุปกรณ์และเคร่ืองมือการเกษตร 104 30,000 -           
คอกสตัว ์ 105 60,000 -           
เจา้หน้ี 201   35,000 -         

เงินกู ้ 202   100,000 -         

ทุน-นายอุดม 301   150,700         - 

ถอนใชส่้วนตวั 302 3,600 -           
ขายสตัวเ์พื่อขาย 401   83,000 -         
ขายผลิตผลจากสตัว ์ 402   7,000 -         
ค่าสตัวเ์พ่ือขาย 501 39,000 -           
ค่าอาหารสตัว ์ 502 20,000 -           
ค่าเวชภณัฑ ์ 503 500 -           
ค่าแรงงาน 504 6,000 -           
ค่าสาธารณูปโภค 505 1,000 -           
ค่ารับรอง 506 1,600 -           
ค่าเช่า 507 5,000 -           
  375,700 - 375,700 -         

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ              

              

 
ให้ท า    1.  กระดาษท าการ  6  ช่อง  ส าหรับรอบระยะเวลา  1  ปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25x1 
 2.  งบก าไรขาดทุนแบบรายงานขั้นเดียวและหลายขั้น  
             3.  งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานและแบบบญัชี 



 

307 

กระดาษท าการ 
ส าหรับงวด........................ส้ินสุดวนัท่ี....................... 

 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี
บญัชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 
 

(2) 
 

 
(3) 

 
(4) 

  
(4) 

  
(5) 

  
(5) 

  
(6) 

  
(6) 

  
(7) 

  
(7) 

 

 
       คะแนนท่ีได.้....................................... 
       ลงช่ือ..................................(ผูป้ระเมิน) 

  
 
 

ช่ือ-สกุล…………………………………………………….เลขท่ี.......................ระดบัชั้น................ 
วชิา.................................................................เร่ือง.............................................................................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน............................................................. 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้   
1.  อธิบายความหมายของงบการเงินและงบก าไรขาดทุนได ้  
2.  อธิบายและจดัท างบก าไรขาดทุนได ้

กิจกรรมปฏิบติั    
1.  จงอธิบายความหมายของงบการเงิน 
2.  ใหเ้ขียนแบบฟอร์มงบก าไรขาดทุนแบบขั้นเดียว 

ความหมายของงบการเงิน  คือ............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
ความหมายของงบก าไรขาดุทน  คือ.................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

 

งบก าไรขาดทุนแบบขั้นเดียว 

ใบงานที ่ 8.2 
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............................................................................................................................................................. 

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

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

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

       คะแนนท่ีได.้....................................... 
       ลงช่ือ..................................(ผูป้ระเมิน) 
 
 
 
 

 
 
 

ช่ือ-สกุล…………………………………………………….เลขท่ี.......................ระดบัชั้น................ 
วชิา.................................................................เร่ือง.............................................................................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน............................................................. 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้   
 1.  อธิบายความหมายของงบแสดงฐานะการเงินได ้  
 2.  อธิบายและจดัท างบแสดงฐานะการเงินได ้
กิจกรรมปฏิบติั 
 1.  จงอธิบายความหมายของงบแสดงฐานะการเงิน 
 2.  ใหเ้ขียนแบบฟอร์มงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน 

ความหมายของงบแสดงฐานะการเงิน  คือ.......................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ใบงานที ่ 8.3 
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............................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

       คะแนนท่ีได.้....................................... 
       ลงช่ือ..................................(ผูป้ระเมิน) 
 
 
 
 
 
 

 
ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  ขอ้ใดคือ  ความหมายของกระดาษท าการ 
 ก.  แสดงผลการด าเนินงาน       
 ข.  แสดงฐานะการเงิน     
 ค.  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัท างบการเงิน 
 ง.  เป็นเคร่ืองมือพิสูจน์ความถูกตอ้งของงบการเงิน                   
 จ.  แสดงการบนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน 
2.  กระดาษท าการ  8  ช่องมีรูปแบบอยา่งไร 
 ก.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง,  งบก าไรขาดุทน,  รายการปรับปรุง,  
งบแสดงฐานะการเงิน 
 ข.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง,  รายการปรับปรุง,  งบก าไรขาดุทน,   
งบแสดงฐานะการเงิน 
 ค.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน,  รายการปรับปรุง,  งบก าไรขาดทุน,   
งบทดลอง 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้หลงัเรียน หน่วยที ่ 8 
กระดาษท าการและงบการเงิน 
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 ง.  ช่องเดบิตและเครดิตของงบทดลอง,  งบก าไรขาดทุน,  งบแสดงฐานะการเงิน,   
งบทดลองหลงัปรับปรุง 
 จ.  ช่องเดบิตและเครดิตของบทดลอง,  งบก าไรขาดทุน,  รายการปรับปรุง,  งบทดลองหลงัปรับปรุง 
3.  บญัชีค่าสัตวเ์พื่อขาย  แสดงยอดในกระดาษท าการตามขอ้ใด  
 ก.  ดา้นเครดิตของงบก าไรขาดทุนและดา้นเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน 
 ข.  ดา้นเครดิตของงบแสดงฐานะการเงิน 
 ค.  ดา้นเครดิตของงบก าไรขาดทุน 
 ง.  ดา้นเดบิตของงบแสดงฐานะการเงิน 
 จ.  ดา้นเดบิตของงบก าไรขาดทุน 
 
 
4.  งบการเงิน  หมายถึงขอ้ใด  
 ก.  งบท่ีเจา้หนา้ท่ีการเงินจดัท าข้ึน 
 ข.  งบท่ีเก่ียวกบัการประมาณการใชจ่้ายเงิน 
 ค.  งบท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ 
 ง.  งบท่ีพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกจ านวนเงิน 
 จ.  งบท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่แต่ละบญัชีมีจ านวนเงินเท่าไร 
5.  งบก าไรขาดทุน  หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  งบท่ีแสดงฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม ณ วนัใดวนัหน่ึง 
 ข.  งบท่ีแสดงผลการด าเนินงานของกิจการฟาร์ม 
 ค.  งบท่ีแสดงรายไดท้ั้งหมดของกิจการฟาร์ม                  
 ง.  งบท่ีแสดงค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกิจการฟาร์ม 
 จ.  งบท่ีพิสูจน์ความถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีคู่ 
6.  ขอ้ใดคือประเภทของงบการเงินท่ีใชใ้นกิจการฟาร์ม  
 ก.  งบกระแสเงินสดและงบแสดงฐานะการเงิน 
 ข.  งบกระแสเงินสดและงบก าไรขาดทุน 
 ค.  งบก าไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 
 ง.  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับงวดและงบกระแสเงินสด 
 จ.  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับงวดและงบก าไรขาดทุน 
7.  การจดัท างบการเงินของกิจการฟาร์ม  จดัท าไดก่ี้รูปแบบ  รูปแบบอะไรบา้ง 
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 ก.  2  แบบ  คือ  แบบรายงาน  และแบบบญัชี 
 ข.  2  แบบ  คือ  แบบขั้นตอนเดียว  และแบบหลายขั้นตอน 
 ค.  3  แบบ  คือ  แบบรายงาน  แบบบญัชีและแบบขั้นตอนเดียว 
 ง.  3  แบบ  คือ  แบบรายงาน  แบบบญัชี  และแบบบญัชีแยกประเภท 
 จ.  กิจการฟาร์มเลือกใชแ้บบใดก็ได ้
8.  ส่วนหวังบก าไรขาดทุนประกอบดว้ยรายการอะไรบา้ง 
 ก.  ช่ือกิจการ งบก าไรขาดทุน  วนัท่ี    
 ข.  ช่ือกิจการ  งบแสดงฐานะการเงิน  วนัท่ี  
 ค.  ช่ือกิจการ  งบแสดงฐานะการเงิน  ส าหรับงวดบญัชี   ส้ินสุดวนัท่ี 
 ง.  ช่ือกิจการ งบก าไรขาดทุน   ส าหรับงวดบญัชี   ส้ินสุดวนัท่ี 
 จ.  ช่ือกิจการ วนัท่ี  งบก าไรขาดทุน 
9.  ถา้กิจการฟาร์มมีผลก าไรสุทธิ  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ก.  รายไดม้ากกวา่ส่วนของเจา้ของ 
 ข.  ส่วนของเจา้ของมากกวา่รายได ้
 ค.  รายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย 
 ง.  ค่าใชจ่้ายมากกวา่รายได ้
 จ.  สินทรัพยม์ากกวา่รายได ้
10.  ขอ้ใดคือประโยชน์ของงบการเงิน 
 ก.  เป็นการบนัทึกรายการเปิดบญัชีของกิจการฟาร์ม 
 ข.  ช่วยพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชีแยกประเภท 
 ค.  ช่วยพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 ง.  ท าใหท้ราบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์ม 
 จ.  ช่วยในการวเิคราะห์รายการคา้ไดถู้กตอ้ง 
 
 



 
 
 
 

   สาระส าคญั 
 

 การปิดบัญชีเป็นการโอนบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับบัญชีทุน  ซ่ึงเป็นบัญชีชั่วคราว  ได้แก่      
บญัชีถอนใช้ส่วนตวั  บญัชีรายได้  และบญัชีค่าใช้จ่าย  ไปยงับญัชีทุน  เพื่อหายอดคงเหลือของ  
บญัชีทุนท่ีถูกตอ้ง  ณ  วนัส้ินงวดบญัชี  รวมทั้งการหายอดคงเหลือของบญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
หลงัจากท าการปิดบญัชีแลว้ 
 สมุดเงินสด  2  ช่อง  นิยมใชใ้นกิจการท่ีมีรายการรับจ่ายเงินทั้งท่ีเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
การจะท าการบนัทึกบญัชีรายการท่ีเป็นเงินสดทุกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป  จะมีความซบัซ้อน
และเสียเวลา  และตอ้งผ่านรายการเงินสดทุกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปไปบญัชีแยกประเภท   
ดว้ยการใช้สมุดเงินสด  2  ช่อง  จะท าให้ประหยดัเวลาในการผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป  
เพราะสมุดเงินสด  2  ช่อง  เป็นทั้งสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้  และบญัชีแยกประเภทเงินสดและ
เงินฝากธนาคารในตวั 
 

   หัวข้อเร่ือง   
 

 1.  ความหมายของการปิดบญัชี 
 2.  การปิดบญัชีหมวดรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
 3.  การปิดบญัชีหมวดสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ 
 4.  งบทดลองหลงัปิดบญัชี 
 5.  วงจรบญัชี 
 6.  ความหมายของสมุดเงินสด  2  ช่อง 
 7.  รูปแบบและการบนัทึกรายการในสมุดเงินสด  2  ช่อง 
 8.  การบนัทึกรายการคา้ในสมุดเงินสด  2  ช่อง 
 9.  การผา่นรายการจากสมุดเงินสด  2  ช่องไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 
 

หน่วยที ่ 9 
การปิดบัญชี 
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   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 1.  บอกความหมายของการปิดบญัชีได ้
 2.  บนัทึกการปิดบญัชีหมวดรายได ้ และหมวดค่าใชจ่้ายได ้
 3.  บนัทึกการปิดบญัชีหมวดสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของได ้  
 4.  จดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชีได ้
 5.  บอกวงจรบญัชีได ้
 6.  อธิบายความหมายของสมุดเงินสด  2  ช่องได ้
 7.  บอกรูปแบบและการบนัทึกรายการในสมุดเงินสด  2  ช่องได ้
 8.  อธิบายการบนัทึกรายการคา้ในสมุดเงินสด  2  ช่องได ้
 9.  อธิบายการผา่นรายการจากสมุดเงินสด  2  ช่องไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปได ้
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  การโอนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีทุน  ซ่ึงเป็นบญัชีชัว่คราว  ไดแ้ก่  บญัชีถอนใชส่้วนตวั  บญัชีรายได ้ 
และบญัชีค่าใชจ่้าย  ไปยงับญัชีทุน  เพื่อหายอดคงเหลือของบญัชีทุนท่ีถูกตอ้ง  คือความหมายตามขอ้ใด 
 ก.  การปิดบญัชี 
 ข.  การปรับปรุงบญัชี  
 ค.  การหายอดคงเหลือ 
 ง.  การวเิคราะห์รายการคา้ 
 จ.  การจดัท างบการเงิน 
2.  การปิดบญัชีจะกระท าเม่ือใด 
 ก.  ทุกส้ินวนั 
 ข.  ทุกส้ินสัปดาห์ 
 ค.  ทุกส้ินเดือน 
 ง.  ทุกส้ินงวดบญัชี 
 จ.  เม่ือใดก็ไดต้ามท่ีกิจการฟาร์มตอ้งการ 
3.  การปิดบญัชีรายได ้ ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก.  เดบิต  รายได ้            เครดิต  ก าไรขาดทุน 
 ข.  เดบิต  ก าไรขาดทุน            เครดิต  รายได ้
 ค.  เดบิต  รายได ้ เครดิต  ทุน 
 ง.  เดบิต  ทุน               เครดิต  รายได ้
 จ.  เดบิต  รายได ้ เครดิต  ก าไร 
4.  บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป  โดยเดบิต ทุน เครดิต ก าไรขาดทุน แสดงวา่กิจการ  
มีผลการด าเนินงานเป็นอยา่งไร 
 ก.  ก าไรสุทธิ 
 ข.  ขาดทุนสุทธิ    
 ค.  ผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิหรือก าไรสุทธิก็ได ้
 ง.  เท่าทุน   
 จ.  ผลการด าเนินงานดีข้ึน 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  หน่วยที ่ 9 
การปิดบัญชี 
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5.  งบทดลองหลงัปิดบญัชีจะแสดงยอดคงเหลือของหมวดบญัชีใดบา้ง  
 ก.  หมวดสินทรัพย ์
 ข.  หมวดหน้ีสิน 
 ค.  หมวดส่วนของเจา้ของ 
 ง.  หมวดรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
 จ.  หมวดสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ 
6.  ขอ้ใดคือ  สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ใชใ้นกิจการท่ีมีรายการรับจ่ายเงินทั้งท่ีเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  ก.  สมุดรายวนัทัว่ไป 
  ข.  สมุดเงินสด 2 ช่อง 
 ค.  สมุดบญัชีแยกประเภท 
 ง.  สมุดเงินฝากธนาคาร 
 จ.  สมุดเฉพาะเงินสด 
7.  การปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปตามล าดบั  ดงัน้ี 
 ก.  ค่าใชจ่้าย  ถอนใชส่้วนตวั  ก าไรสุทธิ 
 ข.  รายได ้ ค่าใชจ่้าย  ก าไรขาดทุน 
 ค.  รายได ้ ค่าใชจ่้าย  ก าไรขาดทุน  ถอนใชส่้วนตวั 
 ง.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ 
 จ.  รายได ้ ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ 
8.  ขอ้ใดเรียงขั้นตอนตามวงจรบญัชีไดถู้กตอ้ง 
 ก.  งบการเงิน                      งบทดลอง            สมุดรายวนัขั้นตน้          บญัชีแยกประเภท   
 ข.  สมุดรายวนัขั้นตน้          งบการเงิน            บญัชีแยกประเภท          งบทดลอง 
 ค.  งบการเงิน                      งบทดลอง            บญัชีแยกประเภท          สมุดรายวนัขั้นตน้ 
 ง.  สมุดรายวนัขั้นตน้          บญัชีแยกประเภท            งบทดลอง          งบการเงิน   
 จ.  สมุดรายวนัขั้นตน้          งบทดลอง            บญัชีแยกประเภท          งบการเงิน   
9.  ถา้มีกิจการฟาร์มผลก าไรสุทธิ  จะโอนปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปอยา่งไร 
 ก.  เดบิต  ก าไรขาดทุน เครดิต  ทุน 
 ข.  เดบิต  ก าไรสุทธิ เครดิต  ทุน 
 ค.  เดบิต  รายได ้ เครดิต  ทุน 
 ง.  เดบิต  ทุน  เครดิต  ก าไรขาดทุน 
 จ.  เดบิต  ทุน  เครดิต  ก าไรสุทธิ 
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10.  การปิดบญัชีแยกประเภท  ในช่องรายการเขียนค าวา่  “ยอดยกไป”   และ  “ยอดยกมา”  คือขอ้ใด 
 ก.  ค่าอาหารสัตว ์
 ข.  สัตวใ์ชง้าน 
 ค.  ขายสัตวเ์พื่อขาย 
 ง.  ค่าสัตวเ์พื่อขาย 
 จ.  ขายผลิตผลจากสัตว ์
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   เนือ้หา 

1.  ความหมายของการปิดบัญชี  (Closing  Entries)   
 การปิดบญัชี  หมายถึง  การโอนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีทุน  ซ่ึงเป็นบญัชีชัว่คราว  ไดแ้ก่  
บญัชีถอนใช้ส่วนตวั  บญัชีรายได้  และบญัชีค่าใช้จ่าย  ไปยงับญัชีทุน  เพื่อหายอดคงเหลือของ  
บญัชีทุนท่ีถูกตอ้ง  ณ  วนัส้ินงวดบญัชี  รวมทั้งการหายอดคงเหลือของบญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  
ซ่ึงหลงัจากท าการปิดบญัชีแลว้  บญัชีท่ีเหลืออยู ่ ไดแ้ก่  บญัชีสินทรัพย ์ บญัชีหน้ีสิน  และบญัชีทุน   
เพื่อยกไปยงังวดบญัชีถดัไป  

 

2.  การปิดบัญชีหมวดรายได้  และหมวดค่าใช้จ่าย 
 2.1  การบันทกึรายการปิดบัญชีหมวดรายได้  และค่าใช้จ่ายในสมุดรายวนัทัว่ไป   
  การบนัทึกรายการปิดบญัชีหมวดรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในสมุดรายวนัทัว่ไปมีขั้นตอน  
ดงัน้ี 
  2.1.1  บนัทึกรายการปิดบญัชีหมวดรายไดเ้ขา้บญัชีก าไรขาดทุน  โดยปกติบญัชีรายได้
จะมียอดดุลทางดา้นเครดิต  เม่ือบนัทึกรายการปิดบญัชีให้บนัทึกทางดา้นตรงกนัขา้มคือ  ดา้นเดบิต  
เม่ือบญัชีรายไดถู้กโอนไปบญัชีก าไรขาดทุนแล้ว  ยอดดุลหรือยอดคงเหลือของบญัชีรายไดก้็จะ
หมดไปหรือคงเหลือเป็นศูนย ์ การบนัทึกบญัชีจะเป็นดงัน้ี 
   
 
 
 
 

  2.1.2  บนัทึกรายการปิดบญัชีหมวดค่าใชจ่้ายเขา้บญัชีก าไรขาดทุน  โดยปกติบญัชีค่าใชจ่้าย
จะมียอดดุลทางดา้นเดบิต  เม่ือบนัทึกรายการปิดบญัชีให้บนัทึกทางดา้นตรงกนัขา้มคือดา้นเครดิต  
เม่ือบญัชีค่าใช้จ่ายถูกโอนไปบญัชีก าไรขาดทุนแลว้  ยอดดุลหรือยอดคงเหลือของบญัชีค่าใช้จ่าย    
ก็จะหมดไปหรือคงเหลือเป็นศูนย ์ การบนัทึกบญัชีจะเป็นดงัน้ี 
   
 
 
 

       เดบิต  รายได ้                                 
                  เครดิต  ก าไรขาดทุน                         
       ปิดบญัชีรายไดไ้ปบญัชีก าไรขาดทุน 

       เดบิต  ก าไรขาดทุน                               
                  เครดิต  ค่าใชจ่้าย                                            
       ปิดบญัชีค่าใชจ่้ายไปบญัชีก าไรขาดทุน 
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  2.1.3  บนัทึกรายการปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้บญัชีทุน  เม่ือโอนปิดบญัชีรายไดแ้ละ
บญัชีค่าใชจ่้ายเขา้บญัชีก าไรขาดทุนแลว้  ใหท้  าการเปรียบเทียบหาผลต่างระหวา่งดา้นเดบิตกบั  
ดา้นเครดิตในบญัชีก าไรขาดทุน  ถา้ดา้นเครดิต  (รายได)้  สูงกวา่ดา้นเดบิต  (ค่าใชจ่้าย)  แสดงวา่     
มีผลก าไรเกิดข้ึน  แต่ถา้ดา้นเดบิต  (ค่าใชจ่้าย)  สูงกวา่ดา้นเครดิต  (รายได)้  ก็แสดงวา่มีผลขาดทุน
จากการด าเนินงาน  การบนัทึกบญัชีจะเป็น  ดงัน้ี 
   2.1.3.1  ถา้รายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย  จะมีผลก าไรสุทธิ  ซ่ึงท าให้ทุนเพิ่มข้ึน จะบนัทึก  
ดงัน้ี 
  
   
 
 

 
   2.1.3.2  ถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย  จะมีผลขาดทุนสุทธิ  ซ่ึงท าให้ทุนลดลง     
จะบนัทึก  ดงัน้ี 
  
 
 
 
 
 

  2.1.4  บนัทึกรายการปิดบญัชีถอนใช้ส่วนตวัเขา้บญัชีทุน  บญัชีถอนใช้ส่วนตวัหรือ
เงินถอนมียอดดุลทางดา้นเดบิต  จะตอ้งบนัทึกโอนปิดเขา้บญัชีทุนทางดา้นเครดิตบนัทึกบญัชี  ดงัน้ี    
 
 
 
 
 
 
 
 

       เดบิต  ก าไรขาดทุน                                    
                  เครดิต  ทุน                                                        
       ปิดบญัชีก าไรขาดทุนไปบญัชีทุน 

       เดบิต  ทุน                                                   
                  เครดิต  ถอนใชส่้วนตวั/เงินถอน                      
       ปิดบญัชีถอนใชส่้วนตวัไปบญัชีทุน 

       เดบิต  ทุน                                                   
                  เครดิต  ก าไรขาดทุน                                         
       ปิดบญัชีก าไรขาดทุนไปบญัชีทุน 
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ตัวอย่างที ่ 9.1  การบนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป  ดงัน้ี 
 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  4 

พ.ศ.  253 
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ธ.ค. 
 

31 ขายผลิตผลจากสัตว ์
          ก าไรขาดทุน 
ปิดบญัชีรายไดเ้ขา้บญัชีก าไรขาดทุน 

401 
303 

55,000 
 

- 
 

 
55,000 

 
- 

  ก าไรขาดทุน 
            ค่าอาหารสัตว ์
               ค่าแรงงาน 
ปิดบญัชีค่าใชจ่้ายเขา้บญัชีก าไรขาดทุน 

303 
501 
502 

27,000 -  
   17,000 
   10,000 

 
- 
- 

  ก าไรขาดทุน 
           ทุน - นายสุเทพ 
ปิดบญัชีก าไรขาดทุนเขา้บญัชีทุน 

303 
301 

28,000 -  
   28,000 

 
- 
 

  ทุน - นายสุเทพ 
           ถอนใชส่้วนตวั 
ปิดบญัชีถอนใชส่้วนตวัเขา้บญัชีทุน 

301 
302 

20,000 -  
   20,000 

 
- 
 

 
 2.2  การผ่านรายการปิดบัญชีจากสมุดรายวนัทัว่ไป  ไปยังบัญชีแยกประเภททัว่ไป 
   เม่ือบนัทึกรายการปิดบัญชีหมวดรายได้  ค่าใช้จ่ายและบัญชีถอนใช้ส่วนตัว  ใน      
สมุดรายวนัทัว่ไปแลว้  จะผ่านรายการปิดบญัชีไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง  ขั้นตอน  
ในการผา่นรายการนั้นปฏิบติัเช่นเดียวกบัการผา่นรายการตามปกติ  แลว้รวมยอดทั้ง  2  ดา้น  จะตอ้ง
เท่ากนัและขีดเส้นแสดงการปิดบญัชี   
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ตัวอย่างที่  9.2  สามารถผา่นรายการปิดบญัชีจากสมุดรายวนัทัว่ไป  ไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป  
ดงัน้ี 
 

           บญัชีทุน - นายสุเทพ                                              เลขท่ี  301 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 31 ถอนใชส่้วนตวั ร.ว.4 20,000 - ธ.ค. 1 เงินสด ร.ว.1 400,000 - 
       31 ก าไรขาดทุน ร.ว.4 28,000 - 

 
            บญัชีถอนใชส่้วนตวั                                             เลขท่ี  302 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 28 เงินสด ร.ว.3 20,000 - ธ.ค. 31 ทุน - นายสุเทพ ร.ว.4 20,000 - 
    20,000 -     20,000 - 

 
                      บญัชีก าไรขาดทุน                                                  เลขท่ี  303 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 31 ค่าอาหารสตัว ์ ร.ว.4 17,000 - ธ.ค. 31 ขายผลิตผลจากสตัว ์ ร.ว.4 55,000 - 
  ค่าแรงงาน ร.ว.4 10,000 -       
  ทุน - นายสุเทพ ร.ว.4 28,000 -       
    55,000 -     55,000 - 

 
       บญัชีขายผลิตผลจากสัตว ์                                          เลขท่ี  401 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุน ร.ว.4 55,000 - ธ.ค. 8 เงินสด ร.ว.1 35,000 - 
       15 ลกูหน้ี - สหกรณ์ฯ ร.ว.2 20,000 - 
    55,000 -     55,000 - 
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             บญัชีค่าอาหารสัตว ์                                 เลขท่ี  501 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 10 เงินสด ร.ว.2 17,000 - ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุน ร.ว.4 17,000 - 
    17,000 -     17,000 - 

 
                            บญัชีค่าแรงงาน                                                 เลขท่ี  502 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 30 เงินสด ร.ว.3 10,000 - ธ.ค. 31 ก าไรขาดทุน ร.ว.4 10,000 - 
    10,000 -     10,000 - 

 
3.  การปิดบัญชีหมวดสินทรัพย์  หนีสิ้น  และส่วนของเจ้าของ 
 การบนัทึกรายการปิดบญัชีหมวดสินทรัพย ์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ (ทุน)  เพื่อท่ีจะหา
ยอดคงเหลือยกไปในงวดบญัชีหน้า  จะแตกต่างจากการปิดบญัชีรายได ้ ค่าใช้จ่าย  ก าไรขาดทุน
และบญัชีถอนใชส่้วนตวั  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นบญัชีชัว่คราว  เม่ือกิจการค านวณยอดก าไรขาดทุนไดแ้ลว้  
บญัชีเหล่าน้ีจะถูกโอนปิดไปเขา้บญัชีทุนทั้งหมด  ดงันั้นจึงเหลือเฉพาะบญัชีประเภทสินทรัพย ์ 
หน้ีสิน  และทุน  การปิดบญัชีเหล่าน้ีจะค านวณหายอดคงเหลือของแต่ละบญัชีในบญัชีแยกประเภท  
ท าการบนัทึกในช่องรายการวา่  “ยอดยกไป”  และใส่จ านวนยอดคงเหลือในช่องจ านวนเงิน  และ
เม่ือเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่  จะท าการบนัทึกรายการเปิดบญัชีโดยท าการบนัทึกในช่องรายการ
วา่  “ยอดยกมา”  และใส่จ านวนเงินในช่องจ านวนเงิน  ซ่ึงจะมีจ านวนเงินเท่ากบัยอดยกไป  แต่จะ
บนัทึกคนละดา้นกบัยอดยกไป  และท าเคร่ืองหมาย    ในช่องหน้าบญัชีของรายการยอดยกไป
และยอดยกมาเป็นการอา้งอิง  โดยหายอดคงเหลือยกไปและยกมาในงวดบญัชีใหม่  หรือปิดให้หมดไป
ถา้บญัชีนั้นไม่มียอดคงเหลือเลย 
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ตัวอย่างที ่ 9.3  การปิดบญัชีหมวดสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ  ดงัน้ี 
 
                  บญัชีเงินสด                                                    เลขท่ี  101 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค.   1 ทุน - นายสุเทพ ร.ว.1 400,000 - ธ.ค.  6 อุปกรณ์ฯ ร.ว.2 20,000 - 
   3 เงินกู ้- ธกส. ร.ว.1 100,000 -  10 ค่าอาหารสตัว ์ ร.ว.2 17,000 - 
  8 ขายผลิตผลจากสตัว ์ ร.ว.2 35,000 -  17 สตัวใ์ชง้าน ร.ว.2 20,000 - 
 20 ลูกหน้ี - สหกรณ์ฯ ร.ว.2 10,000 -  25 เจา้หน้ี - นายอ านาจ ร.ว.3 15,000 - 
  443,000     28 ถอนใชส่้วนตวั ร.ว.3 20,000 - 
       30 ค่าแรงงาน ร.ว.3 10,000 - 
       31 ยอดยกไป  443,000 - 

25 4    545,000 -     545,000 - 

ม.ค. 1 ยอดยกมา  443,000 -       

 

 
       บญัชีลูกหน้ี - สหกรณ์โคนม                                      เลขท่ี  102 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 15 ขายผลิตผลจากสตัว ์ ร.ว.2 20,000 - ธ.ค. 20 เงินสด ร.ว.2 10,000 - 
       31 ยอกยกไป  10,000 - 

25 4    20,000 -     20,000 - 

ม.ค. 1 ยอดยกมา  10,000 -       

 
               บญัชีสัตวใ์ชง้าน                                                เลขท่ี  103 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 17 เงินสด ร.ว.2 20,000 - ธ.ค. 31 ยอดยกไป  35,000 - 
  เจา้หน้ี - นายอ านาจ ร.ว.2 15,000        

25 4    35,000 -     35,000 - 

ม.ค. 1 ยอดยกมา  35,000 -       
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                                                               บญัชีอุปกรณ์การเกษตร                                       เลขท่ี  104 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 6 เงินสด ร.ว.1 20,000 - ธ.ค. 31 ยอดยกไป  20,000 - 
  20,000          

25 4    20,000 -     20,000 - 

ม.ค. 1 ยอดยกมา  20,000 -       

 
           บญัชีเจา้หน้ี - นายอ านาจ                                       เลขท่ี  201 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 25 เงินสด ร.ว.2 15,000 - ธ.ค. 17 สตัวใ์ชง้าน ร.ว.2 15,000 - 
    15,000 -     15,000 - 

 
               บญัชีเงินกู ้- ธกส.                                               เลขท่ี  202 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 31 ยอดยกไป  100,000 - ธ.ค. 3 เงินสด ร.ว.1 100,000 - 
    100,000 - 25 4    100,000 - 

      ม.ค. 1 ยอดยกมา  100,000 - 

 
                                                               บญัชีทุน - นายสุเทพ                                            เลขท่ี  301 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 31 ถอนใชส่้วนตวั ร.ว.4 20,000 - ธ.ค. 1 เงินสด ร.ว.1 400,000 - 
  ยอดยกไป  408,000 -       
       31 ก าไรขาดทุน ร.ว.4 28,000 - 
    428,000 - 25 4    428,000 - 

      ม.ค. 1 ยอดยกมา  408,000 - 
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4.  งบทดลองหลงัปิดบัญชี  (Post  Closing  Trial  Balance)  
 เม่ือกิจการฟาร์มไดปิ้ดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเพื่อค านวณผลการด าเนินงาน  และปิดบญัชี
สินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ  เพื่อหายอดยกไปในงวดบญัชีหน้าแลว้  มกันิยมจดัท า
งบทดลองหลงัปิดบญัชี  เพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้งของการปิดบญัชี 

การจดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชีมีวิธีการจดัท าเหมือนกบังบทดลองท่ีท าโดยปกติ คือ  จะ
รวบรวมยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภททุกบญัชีท่ีเหลืออยู่มาลงในงบทดลอง  โดยยอดเดบิต
ตอ้งเท่ากบัยอดเครดิต  ต่างกนัแค่งบทดลองหลงัปิดบญัชีจะมียอดคงเหลือของบญัชีเพียง  3  หมวด
คือ  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของเท่านั้น   
 

ตัวอย่างที ่ 9.4  จากตวัอยา่งท่ี  9.3  สามารถน ายอดคงเหลือมาจดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี  ไดด้งัน้ี    
 

สุเทพฟาร์ม 
งบทดลองหลงัปิดบญัชี 
วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 443,000 -   
ลูกหน้ี - สหกรณ์โคนม 102 10,000 -   
สัตวใ์ชง้าน 103 35,000 -   
อุปกรณ์การเกษตร 104 20,000 -   
เงินกู ้- ธกส. 202   100,000 - 
ทุน - นายสุเทพ 301   408,000 - 
  508,000 - 508,000 - 
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5.  วงจรบัญชี  (Accounting  Cycle)  
 วงจรบญัชี  หมายถึง  ขั้นตอนท่ีแสดงถึงล าดบัการปฏิบติังานในกระบวนการทางบญัชี  ซ่ึงจะ
เร่ิมตน้จากการวิเคราะห์รายการคา้และการบนัทึกรายการคา้ลงในสมุดรายวนัตลอดจนส้ินสุดลงเม่ือ
จดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชีเสร็จแลว้  ดงัภาพท่ี  9.1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี  9.1  วงจรบญัชี 

                                                             ท่ีมา  :  ภาคภูมิ  วณิชธนานนท ์(2551: 15) 

การวเิคราะห์รายการคา้ 

การบนัทึกรายการคา้ 
ในสมุดรายวนัขั้นตน้ 

การผา่นรายการไปยงั 
บญัชีแยกประเภท 

การจดัท างบทดลอง 
ก่อนปรับปรุง 

การปรับปรุงรายการ 
ในสมุดรายวนัขั้นตน้และ 
ผา่นไปยงับญัชีแยกประเภท 

การจดัท างบทดลองหลงัปรับปรุง 

การจดัท างบการเงิน 

การปิดบญัชี 

การจดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี 
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   วงจรบญัชีประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 5.1  วเิคราะห์รายการคา้ท่ีเกิดข้ึนในกิจการ   

5.2  น าผลการวเิคราะห์รายการคา้มาบนัทึกลงในสมุดรายวนัขั้นตน้ 
 5.3  ผา่นรายการจากสมุดรายวนัขั้นตน้ไปยงับญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง   
 5.4  หายอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทมาจดัท างบทดลองก่อนรายการปรับปรุงเพื่อ
พิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชี 
 5.5  บนัทึกรายการปรับปรุงบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป ณ วนัส้ินงวดบญัชี  แลว้ผา่นรายการ
ไปยงับญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง   
 5.6  จดัท างบทดลองหลงัรายการปรับปรุง 
 5.7  จดัท างบการเงิน  ไดแ้ก่  งบก าไรขาดทุน  และงบแสดงฐานะการเงิน 
 5.8  บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปและผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภทท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  5.9  จดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี 
 

6.  ความหมายของสมุดเงนิสด  2  ช่อง 
สมุดเงินสด  2  ช่อง  หมายถึง  สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ใชใ้นกิจการท่ีมีรายการรับจ่ายเงิน

ทั้งท่ีเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร  โดยไม่ตอ้งบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 สมุดเงินสด  2  ช่อง  เป็นสมุดลงรายการขั้นตน้ท่ีใช้บนัทึกรายรับและจ่ายเงินสด  และ
เงินฝากธนาคาร  ส าหรับกิจการมีเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากกระแสรายวนั  มีลกัษณะและวธีิการ
คลา้ยกบับญัชีแยกประเภททัว่ไป คือ  แบ่งเป็น  2  ดา้น  ดา้นซา้ยเรียกวา่  “ดา้นเดบิต”  ใชบ้นัทึกรายการ
ซ่ึงมีผลท าให้จ  านวนเงินสดในมือหรือเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน  ดงันั้นจึงแยกช่องจ านวนเงินเดบิต
ออกเป็น  2  ช่อง  คือ  ช่องเงินสดและธนาคาร  ส่วนทางดา้นขวาเรียกวา่  “ดา้นเครดิต”  ก็เช่นเดียวกนั 
คือ แยกเป็นช่องเงินสดและธนาคารเพื่อไวบ้นัทึกรายการ  ซ่ึงมีผลท าใหเ้งินสดและเงินฝากธนาคารลดลง 
 

7.  รูปแบบและการบันทกึรายการในสมุดเงินสด  2  ช่อง 
  7.1  รูปแบบของสมุดเงินสด  2  ช่อง 
  รูปแบบของสมุดเงินสด  2  ช่อง  จะแบ่งออกเป็น  2  ดา้น  คือ  ดา้นเดบิตและดา้นเครดิต  
ดา้นเดบิตประกอบดว้ยช่อง  วนัเดือนปี  รายการ  เลขท่ีใบส าคญั  เลขท่ีบญัชี  เงินสดและธนาคาร  
ส าหรับบนัทึกรายการเก่ียวกบัการรับเงินสด  ดา้นเครดิต  ประกอบด้วยช่อง  วนัเดือนปี  รายการ  
เลขท่ีใบส าคญั  เลขท่ีบญัชี  เงินสดและธนาคาร  ส าหรับบนัทึกรายการเก่ียวกบัการจ่ายเงินสด  ซ่ึง
รูปแบบของสมุดเงินสด  2  ช่อง  มีดงัน้ี 
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 7.2  การบันทกึรายการในสมุดเงินสด  2  ช่อง 
  การบนัทึกรายการสมุดเงินสด  2  ช่อง  มีขั้นตอน  ดงัน้ี 
  7.2.1  เขียนค าวา่  “สมุดเงินสด  2  ช่อง”  (1)  ลงกลางหนา้กระดาษ  และเขียนเลขหน้า
ของสมุดเงินสด  2  ช่อง  (2)  ไวท้างดา้นขวากระดาษเพื่อใชใ้นการอา้งอิง 
  7.2.2  รายการท่ีบนัทึกทางดา้นเดบิต  ดงัน้ี 
   7.2.2.1  เขียน  พ.ศ. ....   เดือน...  วนัท่ี...  (3) 
   7.2.2.2  เขียนช่ือบญัชีแยกประเภทท่ีจะไปลงทางดา้นเครดิตในช่องรายการ  (4) 
   7.2.2.3  เขียนเลขท่ีใบส าคญัรับเงิน  (5) 
   7.2.2.4  เขียนเลขท่ีของบญัชีเครดิต  (6) 
   7.2.2.5  เขียนจ านวนเงินในช่องเงินสด  (7)  
   7.2.2.6  ถา้รับมาแลว้น าฝากธนาคารทนัทีใหเ้ขียนจ านวนเงินในช่องธนาคาร  (8)  
     เม่ือบนัทึกรายการทางดา้นเดบิตในสมุดเงินสด  2  ช่องแลว้  ให้ผา่นรายการไป
ยงับญัชีแยกประเภทท่ีเครดิตทนัที 
  7.2.3  รายการท่ีบนัทึกดา้นเครดิต  ดงัน้ี 
   7.2.3.1  เขียน  พ.ศ. ....   เดือน...  วนัท่ี...  (9) 
   7.2.3.2  เขียนช่ือบญัชีแยกประเภทท่ีจะไปลงทางดา้นเดบิตในช่องรายการ  (10)
   7.2.3.3  เขียนเลขท่ีใบส าคญัจ่ายเงิน  (11) 
   7.2.3.4  เขียนเลขท่ีของบญัชีเดบิต  (12) 
   7.2.3.5  เขียนจ านวนเงินในช่องเงินสด  (13) 
   7.2.3.6  ถา้กิจการจ่ายเป็นเช็คใหเ้ขียนจ านวนเงินในช่องธนาคาร  (14) 
      เม่ือบนัทึกรายการทางดา้นเครดิตในสมุดเงินสด  2  ช่องแลว้  ให้ผ่านรายการ 
ไปยงับญัชีแยกประเภทท่ีเดบิตทนัที 
  7.2.4  ช่องเลขท่ีใบส าคญัทางดา้นเดบิตเป็นช่องส าหรับบนัทึกเลขท่ีเอกสารการรับเงิน  
โดยใชเ้ลขท่ีส าเนาใบเสร็จรับเงิน  โดยบนัทึกเรียงตามล าดบั  ตามเล่มท่ีและเลขท่ี   
   ตวัอยา่ง  ไดรั้บเงินจากการขายสุกร  25,000  บาท  โดยออกใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี  
1  เลขท่ี  5  จะน าไปบนัทึกในช่องเลขท่ีใบส าคญั  1/5 
  7.2.5  ช่องเลขท่ีใบส าคญัทางดา้นเครดิต  (11)  เป็นช่องส าหรับบนัทึกเลขท่ีเอกสารการจ่ายเงิน  
เช่น  จ่ายเงินซ้ือเคร่ืองผสมอาหารสัตว์  10,000  บาท  กิจการจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากผูข้าย             
ท่ีออกให้  ซ่ึงใบเสร็จรับเงินน้ีทางกิจการเรียกว่า  “หลกัฐาน หรือเอกสารการจ่ายเงิน”  จะตอ้ง     
ก าหนดเลขท่ีเอกสารการจ่ายเงินเรียงตามล าดบัการจ่ายเงินก่อนหลงั 
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8.  การบันทกึรายการค้าในสมุดเงินสด  2  ช่อง 
 การบนัทึกรายการคา้ในสมุดเงินสด  2  ช่อง  มีดงัน้ี 
 8.1  ขอเปิดบญัชีกบัธนาคาร  หมายถึง  น าเงินสดฝากธนาคารเป็นคร้ังแรก  การน าเงินสด 
ฝากธนาคารทุกคร้ังใชเ้อกสารท่ีเรียกวา่  “ใบน าฝาก”  (Pay  in  Slip)  บนัทึกบญัชี  โดย 
   เดบิต  บญัชีธนาคาร          
     เครดิต  บญัชีเงินสด                

 8.2  สั่งจ่ายเงินจากธนาคาร  หมายถึง  การเขียนเช็คเพื่อถอนเงินจากธนาคารใชใ้นกิจการ
หรือใหแ้ก่บุคคลภายนอก 
  8.2.1  เขียนเช็คเพื่อถอนเงินมาใชใ้นกิจการ  บนัทึกบญัชีโดย 
   เดบิต  บญัชีเงินสด   
      เครดิต  บญัชีธนาคาร    

  8.2.2  เขียนเช็คสั่งจ่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอก  บนัทึกบญัชีโดย 
   เดบิต  บญัชีสินทรัพย ์ เจา้หน้ี  ค่าใชจ่้าย   
    เครดิต  บญัชีธนาคาร    

 8.3  รายการท่ีเก่ียวกบัเงินสดเกิดจากการรับเงิน  ถา้รับเป็นเงินสดให้ลงจ านวนเงินท่ีไดรั้บ
ในช่องเงินสดทางดา้นเดบิต  มีดงัน้ี 
  8.3.1  ขายสัตวเ์พื่อขาย  ขายผลิตผลจากสัตว ์ หรือขายผลิตผลจากพืช  บนัทึกบญัชีโดย 
   เดบิต  บญัชีเงินสด   
    เครดิต  บญัชีขายสัตวเ์พื่อขาย  หรือขายผลิตผลจากสัตว ์   
    หรือขายผลิตผลจากพืช    

  8.3.2  ขายสินทรัพย ์ บนัทึกบญัชีโดย 
   เดบิต  บญัชีเงินสด   
    เครดิต  บญัชีสินทรัพย ์    

  8.3.3  รับเงินลงทุนจากเจา้ของกิจการ  บนัทึกบญัชีโดย 
   เดบิต  บญัชีเงินสด   
    เครดิต  บญัชีทุน    
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  8.3.4  รับช าระหน้ีจากลูกหน้ี  บนัทึกบญัชีโดย 
   เดบิต  บญัชีเงินสด   
    เครดิต  บญัชีลูกหน้ี    

  8.3.5  รับเงินจากการกูย้มืเงิน บนัทึกบญัชีโดย 
   เดบิต  บญัชีเงินสด   
    เครดิต  บญัชีเจา้หน้ีเงินกูห้รือเงินกู ้   

  8.3.6  รับเงินจากรายไดอ่ื้น  ๆ  บนัทึกบญัชีโดย 
   เดบิต  บญัชีเงินสด   
    เครดิต  บญัชีรายไดอ่ื้น  ๆ     

  8.3.7  กรณีรับเงินแลว้น าฝากธนาคารทนัที  บนัทึกบญัชีโดย 
   เดบิต  บญัชีเงินฝากธนาคาร   
    เครดิต  บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง    

 8.4  รายการท่ีเก่ียวกบัเงินสดเกิดจากการจ่ายเงินสดออกไปก็ใหล้งรายการจ่ายดว้ยจ านวนเงิน
ท่ีจ่ายไปจริง  ในช่องเงินสดทางดา้นเครดิต  มีดงัน้ี 
  8.4.1  ซ้ือวสัดุการเกษตร  บนัทึกบญัชีโดย 
   เดบิต  บญัชีวสัดุการเกษตร   
    เครดิต  บญัชีเงินสด    

  8.4.2  ซ้ือสินทรัพย ์ บนัทึกบญัชีโดย 
   เดบิต  บญัชีสินทรัพย ์   
    เครดิต  บญัชีเงินสด    

  8.4.3  เจา้ของกิจการถอนเงินสดไปใชส่้วนตวั  บนัทึกบญัชีโดย 
   เดบิต  บญัชีถอนใชส่้วนตวั   
    เครดิต  บญัชีเงินสด    

  8.4.4  จ่ายช าระเจา้หน้ี  หรือเงินกู ้ บนัทึกบญัชีโดย 
   เดบิต  บญัชีเจา้หน้ี  หรือบญัชีเงินกู ้   
    เครดิต  บญัชีเงินสด    
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  8.4.5  จ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆ   บนัทึกบญัชีโดย 
   เดบิต  บญัชีค่าใชจ่้าย   
    เครดิต  บญัชีเงินสด    

  8.4.6  กรณีจ่ายโดยการเขียนเช็คสั่งจ่ายใหล้งจ านวนเงินท่ีช่องธนาคารทางดา้นเครดิต  
ดงัน้ี 
   เดบิต  บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง   
    เครดิต  บญัชีธนาคาร    

  8.5  รายการน าเงินฝากธนาคารหรือถอนเงินจากธนาคาร  
                  8.5.1  รายการน าเงินฝากธนาคาร  บนัทึกบญัชีโดย 
   เดบิต  บญัชีธนาคาร   
    เครดิต  บญัชีเงินสด    

  8.5.2  รายการถอนเงินจากธนาคาร  บนัทึกบญัชีโดย 
    เดบิต  บญัชีเงินสด   
    เครดิต  บญัชีธนาคาร    

  ถา้เป็นรายการน าเงินฝากธนาคาร  จ  านวนเงินท่ีไดน้ าเขา้ฝากธนาคารก็คือ  การจ่ายเงินสด
ออกไปและขณะเดียวกนัยอดเงินฝากธนาคารจะเพิ่มข้ึน  เน่ืองจากมีการรับเงินทางธนาคารการลงบญัชี
ส าหรับรายการน้ีจะลงรายการดา้นเดบิต  ช่องวนัท่ี  ลงวนัท่ีท่ีน าฝาก  ช่องเลขท่ีใบส าคญั  ลงเลขท่ีใบส าคญั
ท่ีเป็นหลกัฐานการฝากเงิน  ช่องรายการอา้งช่ือเงินสด  ส่วนช่องเลขท่ีบญัชีใส่ตวัอกัษร  C  ตวัอกัษร C  
มาจากค าวา่ Contra  แปลวา่  “ตรงกนัขา้ม”  หมายความวา่  เป็นการบนัทึกรายการตรงกนัขา้มระหวา่ง
เงินสดกบัธนาคารในสมุดเล่มเดียวกนั และเดบิตจ านวนเงินท่ีน าฝากช่องธนาคาร  จากนั้นลงรายการ
ดา้นเครดิต ในช่องวนัท่ี  ซ่ึงเป็นวนัเดียวกนั  ช่องเลขท่ีใบส าคญัเดียวกบัดา้นเดบิต  ส่วนช่องรายการ 
ก็จะอา้งช่ือบญัชีธนาคาร  ช่องเลขท่ีบญัชี  ใส่ตวัอกัษร  C  แลว้ไปเครดิตจ านวนเงินฝากธนาคารท่ี  
ช่องเงินสดก็จะเป็นการบนัทึกรายการน าเงินสดฝากธนาคารเสร็จสมบูรณ์  ส่วนรายการถอนเงินจาก
ธนาคารมาใชใ้นกิจการก็เป็นรายการท านองเดียวกนั 
   การน าเงินฝากธนาคารหรือถอนเงินจากธนาคารมาใช้ในกิจการ  เป็นการโอนเงิน
ระหว่างเงินสดในกิจการกับเงินสดฝากธนาคาร  ถือว่าเป็นเงินสดด้วยกันจึงไม่ต้องไปลงใน      
บญัชีแยกประเภทอีก  นิยมเขียนตวัอกัษร “C”  ลงในช่องเลขท่ีบญัชีทั้งสองดา้น   
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ตัวอย่างที ่ 9.5  ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งการบนัทึกรายการคา้ในสมุดเงินสด  2 ช่อง   
253 
ม.ค.    1   นายเฉลิมน าเงินสด  150,000  บาท  เงินฝากธนาคาร  50,000  บาท มาลงทุนเปิดกิจการฟาร์ม
ช่ือ   “เฉลิมฟาร์ม” 
   2 น าเงินฝากธนาคาร  100,000  บาท 
   4 รับเงินจากการขายน ้านมเป็นเงินสด  18,000  บาท 
   6   ซ้ืออุปกรณ์การเกษตรจากร้านสุวรรณเกษตร  21,000  บาท  เป็นเงินเช่ือ 
   8 รับเงินจากการขายน ้านมเป็นเงินสด  30,000  บาท  เป็นเช็คน าฝากธนาคารทนัที 
 10 จ่ายค่าเวชภณัฑ ์ 1,200  บาท 
 12 ถอนเงินจากธนาคารมาใชส่้วนตวั  8,000  บาท 
 13 จ่ายค่าอาหารสัตว ์ 7,000  บาท 
 16 จ่ายค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดเป็นเงินสด  520  บาท 
 20 จ่ายเช็คช าระหน้ีใหร้้านสุวรรณเกษตร  21,000  บาท  
 25 จ่ายค่าน ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศพัท ์ เป็นเงินสด  3,600  บาท   
 27 รับเงินจากการขายน ้านมเป็นเงินสด  16,000  บาท  น าฝากธนาคารทนัที 
 30   จ่ายค่าแรงงาน  9,000  บาท 
 จากโจทยต์วัอยา่งสามารถบนัทึกรายการในสมุดบญัชี  ไดด้งัน้ี 

สามารถบนัทึกรายการสมุดรายวนัทัว่ไปได ้ ดงัน้ี 

          สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หนา้  1 

พ.ศ.  253  
รายการ 

เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ม.ค. 
 

1 เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
                   ทุน - นายเฉลิม 
น าเงินสดและเงินฝากธนาคารมาลงทุน 

101 
102 
301 

150,000 
50,000 

 

- 
- 
 

 
 

200,000 

 
 
- 

 6 อุปกรณ์การเกษตร 
                   เจา้หน้ี - ร้านสุวรรณเกษตร 
ซ้ืออุปกรณ์การเกษตรเป็นเงินเช่ือ 

104 
201 

21,000 -  
21,000 

 
- 
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9.  การผ่านรายการจากสมุดเงินสด  2  ช่องไปบัญชีแยกประเภททัว่ไป 
 หลกัเกณฑก์ารผา่นรายการจากสมุดเงินสด  2  ช่องไปบญัชีแยกประเภททัว่ไป  มีดงัน้ี 
 9.1  ผา่นรายการโดยเรียงล าดบัวนัท่ี  และดูช่ือบญัชีท่ีช่องรายการวา่เก่ียวขอ้งกบับญัชีใด  
และบนัทึกทางดา้นเดบิตหรือเครดิต 
 9.2  ดูจ  านวนเงินท่ีบนัทึกวา่ปรากฏในช่องเงินสดหรือธนาคาร 
 9.3  เขียนช่ือบญัชีท่ีบนัทึกคู่กนัคือ  เงินสดหรือเงินฝากธนาคารในช่องรายการ 
 9.4   อา้งอิงเลขหนา้ของสมุดเงินสด  2  ช่อง  โดยใชต้วัยอ่วา่  “ง.ส.”  ในช่องหนา้บญัชี 
 9.5  ใส่จ านวนเงินลงในช่องจ านวนเงิน 

จากตวัอยา่งท่ี  9.5  สามารถผา่นรายการจากสมุดเงินสด  2  ช่องไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปได ้ ดงัน้ี  
 
           บญัชีอุปกรณ์การเกษตร                                         เลขท่ี  104  
 พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 6 เจา้หน้ี - ร้าน
สุวรรณเกษตร 

ร.ว.1 21,000 
21,000 

-       

 
                                 บญัชีเจา้หน้ี - ร้านสุวรรณเกษตร                                เลขท่ี  201  
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 20 ธนาคาร ง.ส.1 21,000 - ม.ค. 6 อุปกรณ์การเกษตร ร.ว. 21,000 - 
    21,000      21,000  

 
                        บญัชีทุน - นายเฉลิม                                               เลขท่ี  301   
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ม.ค. 1 เงินสด ร.ว.1 150,000 - 
        เงินฝากธนาคาร ร.ว.1 50,000 - 
          200,000  
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                         บญัชีถอนใชส่้วนตวั                                             เลขท่ี  302  
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 12 ธนาคาร ง.ส.1 8,000 -       
    8,000        

 
                    บญัชีขายผลิตผลจากสัตว ์                                         เลขท่ี  401  
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ม.ค. 4 เงินสด ง.ส.1 18,000 - 
       8 ธนาคาร ง.ส.1 30,000 - 
       27 ธนาคาร ง.ส.1 16,000 - 
          64,000  

 
                                               บญัชีค่าอาหารสัตว ์                                                เลขท่ี  501   
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 13 เงินสด ง.ส.1 7,000 -       
    7,000        

 
                         บญัชีค่าแรงงาน                                                   เลขท่ี  502   
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 30 เงินสด ง.ส.1 9,000 -       
    9,000        

 
                          บญัชีค่าเวชภณัฑ ์                                               เลขท่ี  503   
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 10 เงินสด ง.ส.1 3,600 -       
    3,600        
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                        บญัชีค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด                                         เลขท่ี  505  
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ม.ค. 16 เงินสด ง.ส.1 520 -       
    520        

 
หายอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภทไปท างบทดลองได ้ ดงัน้ี 

เฉลิมฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  มกราคม  25 3 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 46,680 -   
เงินฝากธนาคาร 102 167,000 -   
อุปกรณ์การเกษตร 104 21,000 -   
ทุน - นายเฉลิม 301   200,000 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 8,000 -   
ขายผลิตผลจากสัตว ์ 401   64,000 - 
ค่าอาหารสัตว ์ 501 7,000 -   
ค่าแรงงาน 502 9,000 -   
ค่าเวชภณัฑ์ 503 1,200 -   
ค่าสาธารณูปโภค 504 3,600 -   
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 505 520 -   
  264,000 - 264,000 - 
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   สรุป 

 การปิดบญัชี  หมายถึง  การโอนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีทุน  ซ่ึงเป็นบญัชีชัว่คราว  ไดแ้ก่  
บญัชีถอนใช้ส่วนตวั  บญัชีรายได้  และบญัชีค่าใช้จ่าย  ไปยงับญัชีทุน  เพื่อหายอดคงเหลือของ  
บญัชีทุนท่ีถูกตอ้ง  ณ  วนัส้ินงวดบญัชี  รวมทั้งการหายอดคงเหลือของบญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  
ซ่ึงหลงัจากท าการปิดบญัชีแลว้  
   การบนัทึกรายการปิดบญัชีหมวดรายได ้ ค่าใชจ่้ายและบญัชีถอนใชส่้วนตวั  จะบนัทึกบญัชี 
สมุดรายวนัทัว่ไปแลว้  จะผา่นรายการปิดบญัชีไปยงับญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง  การบนัทึกรายการปิดบญัชี
หมวดสินทรัพย ์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ  เพื่อท่ีจะหายอดคงเหลือยกไปในงวดบญัชีหนา้    

เม่ือกิจการฟาร์มไดปิ้ดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเพื่อค านวณผลการด าเนินงาน  และปิดบญัชี
สินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ  เพื่อหายอดยกไปในงวดบญัชีหน้าแลว้  มกันิยมจดัท า
งบทดลองหลงัปิดบญัชี  เพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้งของการปิดบญัชี 
  วงจรบญัชี  หมายถึง  ขั้นตอนท่ีแสดงถึงล าดบัการปฏิบติังานในกระบวนการทางบญัชี  ซ่ึงจะ
เร่ิมตน้จากการวิเคราะห์รายการคา้และการบนัทึกรายการคา้ลงในสมุดรายวนัตลอดจนส้ินสุดลงเม่ือ
จดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชีเสร็จแลว้   

สมุดเงินสด  2  ช่อง  หมายถึง  สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ใชใ้นกิจการท่ีมีรายการรับจ่ายเงิน
ทั้งท่ีเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร  โดยไม่ตอ้งบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป 
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จงแสดงวธีิท า 

ข้อ  9.1  ต่อไปน้ีเป็นยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทของธรรมนูญฟาร์ม  เม่ือวนัท่ี  30  มิถุนายน
253  ซ่ึงเป็นวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี  6  เดือน 
 
เงินสด 40,000  บาท  ขายสัตวเ์พื่อขาย 98,000  บาท 
เงินฝากธนาคาร 170,000  บาท  ขายผลิตผลจากสัตว ์ 14,000  บาท 
ลูกหน้ี 5,000  บาท  รายไดเ้บด็เตล็ด 1,500  บาท 
วสัดุการเกษตร 10,000  บาท  ค่าแรงงาน 18,000  บาท 
อุปกรณ์การเกษตร 60,000  บาท  ค่าสัตวเ์พื่อขาย 30,000  บาท 
สัตวใ์ชง้าน 50,000  บาท  ค่าอาหารสัตว ์ 24,000  บาท 
รถแทรกเตอร์ 90,000  บาท  ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 2,000  บาท 
โรงเรือน 130,000  บาท  ค่าสาธารณูปโภค 2,800  บาท 
ท่ีดิน   150,000  บาท  ดอกเบ้ียจ่าย 4,800  บาท 
เจา้หน้ี          14,000  บาท  ค่าวคัซีน 800  บาท 
เงินกู ้- ธกส. 80,000  บาท  ค่าพาหนะ 1,000  บาท 
ทุน - นายธรรมนูญ 692,100  บาท  ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 1,200  บาท 
ถอนใชส่้วนตวั 9,000  บาท    
 
 
ให้ท า  รายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 
 
 
 
 

แบบฝึกปฏบิัติ  หน่วยที ่ 9 
การปิดบัญชี 
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ข้อ  9.2  ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองของสมรักษฟ์าร์ม  เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 

สมรักษฟ์าร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 50,000 -   
เงินฝากธนาคาร 102 80,000 -   
วสัดุการเกษตร 103 3,000 -   
อุปกรณ์การเกษตร 104 20,000 -   
รถไถ 105 50,000 -   
ท่ีดิน 106 80,000 -   
เจา้หน้ี 201   30,000 - 
ทุน - นายสมรักษ ์ 301   185,800 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 2,000 -   
ขายผลิตผลจากพืช 401   92,000 - 
รายไดเ้บด็เตล็ด 402   3,000 - 
ค่าแรงงาน 501 9,000 -   
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 502 6,000 -   
ค่าพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไม ้ 503 4,500 -   
วสัดุการเกษตรใชไ้ป 504 600 -   
ค่าปุ๋ย 505 3,200 -   
ค่ายาก าจดัศตัรูพืช 506 500 -   
ค่าสาธารณูปโภค 507 2,000 -   
  310,800 - 310,800 - 

 
ให้ท า  1.  รายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 2.  ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป 
  3.  งบทดลองหลงัปิดบญัชี 
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ข้อ  9.3  ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองของนริศราฟาร์ม  เม่ือวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 

นริศราฟาร์ม 
งบทดลอง 

วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 20,650 -   
ลูกหน้ี 102 3,000 -   
อุปกรณ์การเกษตร 103 79,000 -   
สัตวใ์ชง้าน 104 80,000 -   
คอกปศุสัตว ์ 105 280,000 -   
เจา้หน้ี 201   16,000 - 
เงินกู ้- ธกส. 202   150,000 - 
ทุน - นริศราฟาร์ม 301   203,300 - 
ถอนใชส่้วนตวั 302 5,000 -   
ขายผลิตผลจากสัตว ์ 401   40,000 - 
ขายสัตวเ์พื่อขาย 402   110,500 - 
รายไดเ้บด็เตล็ด 403   750 - 
ค่าสัตวเ์พื่อขาย 501 23,500 -   
ค่าอาหารสัตว ์ 502 18,000 -   
ค่าแรงงาน 503 9,000 -   
ค่าสาธารณูปโภค 504 1,640 -   
ค่าวคัซีน 505 760 -   
  520,550 - 520,550 - 

 
ให้ท า 
  1.  รายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 2.  ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป 
  3.  งบทดลองหลงัปิดบญัชี 
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ข้อ  9.4  ต่อไปน้ีเป็นบญัชีแยกประเภทของ  เอกชยัฟาร์ม  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  
 

                  บญัชีเงินสด                                                     เลขท่ี  101 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค.  1 ทุน - นายเอกชยั ร.ว.1 400,000 - ธ.ค.  5 รถแทรกเตอร์ ร.ว.1 40,000 - 
 25 ขายผลิตผลจากพืช ร.ว.1 5,000 -  10 ค่าปุ๋ย ร.ว.1 200 - 
       31 ค่าแรงงาน ร.ว.1 1,000 - 

 
           บญัชีลูกหน้ี - นายภูชิต                                           เลขท่ี  102 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 28 ขายผลิตผลจากพืช ร.ว.1 3,500 -       

 
                      บญัชีอุปกรณ์การเกษตร                                          เลขท่ี  103 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค.  3 เจา้หน้ี - ร้านส.เกษตร ร.ว.1 3,000 -       
            

 
             บญัชีรถแทรกเตอร์                                               เลขท่ี  104 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค.  5 เงินสด ร.ว.1 40,000 -       
  เจา้หน้ี - นายอ านาจ ร.ว.1 160,000 -       

 
           บญัชีท่ีดิน                                                    เลขท่ี  105 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค.  1 ทุน - นายเอกชยั ร.ว.1 100,000 -       
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       บญัชีเจา้หน้ี - ร้าน ส.เกษตร                                       เลขท่ี  201 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค.  3 อุปกรณ์ฯ ร.ว.1 3,000 - 
            

  
            บญัชีเจา้หน้ี - นายอ านาจ                                        เลขท่ี  202 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค.  5 รถแทรกเตอร์ ร.ว.1 160,000 - 
            

 
             บญัชีทุน - นายเอกชยั                                           เลขท่ี  301 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค.  1 เงินสด ร.ว.1 400,000 - 
        ท่ีดิน ร.ว.1 100,000 - 

 
              บญัชีขายผลิตผลพืช                                             เลขท่ี  401 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

      ธ.ค. 25 เงินสด ร.ว.1 5,000 - 
       28 ลกูหน้ี-นายภูชิต ร.ว.1 3,500 - 

 
                บญัชีค่าแรงงาน                                                 เลขท่ี  501 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 30 เงินสด ร.ว.1 1,000 -       
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       บญัชีค่าปุ๋ย                                                   เลขท่ี  502 
พ.ศ. 25 3 

รายการ 
หนา้ 
บญัชี 

เดบิต พ.ศ. 25 3 
รายการ 

หนา้ 
บญัชี 

เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. เดือน วนัท่ี บาท สต. 

ธ.ค. 10 เงินสด ร.ว.1 200 -       
            

 

ให้ท า 
 1.  บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
  2.  ปิดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
   3.  งบทดลองหลงัปิดบญัชี 
 

ข้อ  9.5  เม่ือวนัท่ี  1  กรกฎาคม  25 3  สุขสมบูรณ์ฟาร์มเป็นฟาร์มท าการเกษตรแบบผสมผสาน   
มีการปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์ มียอดคงเหลือสินทรัพย ์ และหน้ีสิน  ดงัน้ี 
 เงินสด         70,000  บาท 
 เงินฝากธนาคาร    180,000  บาท 
 ลูกหน้ี - นายภกัดี      10,000  บาท 
 เคร่ืองมือการเกษตร      50,000  บาท 
 โรงเรือน    150,000  บาท 
 เงินกู ้- ธกส.    200,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคาสะสม - เคร่ืองมือการเกษตร     2,000  บาท 
 มีรายการคา้ระหวา่งเดือนกรกฎาคม  25 3 
 

253   
ก.ค. 1 ซ้ือลูกสุกร  จ  านวน  15  ตวั  ๆ ละ  750  บาท  เป็นเงินสด 
 2 ซ้ืออาหารสุกร  จ  านวน  10  กระสอบ  ๆ  ละ  500  บาท  ดว้ยเช็ค 
 5 ซ้ือเคร่ืองมือเกษตรเป็นเงินเช่ือ  15,000  บาท  จาก  บริษทัไทยรุ่งเรือง  จ  ากดั 
 6 จ่ายค่าไถพื้นท่ีปลูกไมผ้ล  3,000  บาท 
 8 ซ้ือพนัธ์ุมะม่วง  350  ตน้  ๆ  ละ  50  บาท 
 9 ขายสุกรใหน้ายภกัดี  6  ตวั  ๆ  ละ  5,000  บาท  ไดรั้บเงิน  10,000  บาท   

น าฝากธนาคารทนัที  ท่ีเหลือนายภกัดี  ขอคา้งไวก่้อน 
 10 นายสมบูรณ์น าผลผลิตจากพืชไปบริโภคในครัวเรือน  1,000  บาท 
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253   
ก.ค. 15 จ่ายค่าสาธารณูปโภค  จ  านวน  1,500  บาท  ผา่นบญัชีธนาคาร 
 20 ขายถุงอาหารสุกร  ไดรั้บเงิน  400  บาท 
 22 รับช าระหน้ีจากนายภกัดี  10,000  บาท 
 24 จ่ายช าระเงินกูใ้ห ้ธกส.  20,000  บาท  พร้อมดอกเบ้ียเงินกู ้ 2,000  บาทดว้ยเงินสด 
 25 ซ้ือยาปราบศตัรูพืช เป็นเงิน  1,300  บาท  และซ้ือปุ๋ยเคมีเป็นเงิน  1,900  บาท 
 26 ขายมะม่วง  500  กิโลกรัม  ๆ  ละ  30  บาท   
 27 จ่ายค่าแรงใหค้นงาน  2  คน  ๆ  ละ  9,000  บาท  ผา่นบญัชีธนาคาร  
  จ่ายค่าเช่าท่ีดิน  3,200  ดว้ยเช็ค  
 

ให้ท า 
 1.  บนัทึกรายการเปิดบญัชีเม่ือวนัท่ี  1  กรกฎคม  25 3  และรายการคา้ระหวา่งเดือนใน   
สมุดรายวนัทัว่ไป 
 2.  ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.  หายอดคงเหลือดว้ยดินสอด าและจดัท างบทดลอง  วนัท่ี  31  กรกฎาคม  25 3 
 

ข้อ  9.6  จากงบทดลอง ในข้อ 9.5  หน่วยที ่ 9 
ให้ท า 
 1.  กระดาษท าการ  ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี  1  เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี  31  กรกฎาคม  25 3 
  2.  งบก าไรขาดทุน  จ  าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี-แบบขั้นเดียว  ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี  
1  เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี  31กรกฎาคม  25 3 
 3.  งบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน ณ วนัท่ี  31  กรกฎาคม  25 3 
 4.  ปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปและบญัชีแยกประเภท 
 5.  งบทดลองหลงัปิดบญัชี  25 3 
 

ข้อ  9.7  นายเอกนนท์ไดเ้ปิดกิจการฟาร์ม  เม่ือ  1  มกราคม  25 4  โดยน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน    
มาลงทุน  ดงัน้ี   
 เงินสด       200,000  บาท 
 เงินฝากธนาคาร    350,000  บาท 
 เคร่ืองมือการเกษตร      30,000  บาท 
 โรงเรือน    120,000  บาท 
 เงินกู ้- ธกส.    150,000  บาท 
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 มีรายการคา้ระหวา่งเดือนมกราคม  254  ดงัน้ี 
254   
ม.ค. 1 ซ้ือเคร่ืองสูบน ้าเป็นเงินเช่ือ  20,000  บาท  จากร้าน วิโรจน์การเกษตร   
  ซ้ือลูกไก่  จ  านวน  4,500  ตวั  ๆ  ละ  15  บาท  เป็นเงินสด 
 2 ซ้ืออาหารลูกไก่  จ  านวน  25  กระสอบ  ๆ  ละ  230  บาท  ดว้ยเช็ค 
 3 จ่ายค่าไถพื้นท่ีเพื่อปลูกไมผ้ล  4,200  บาท 
 4 ขายไก่ใหน้ายทกัษิณ  2,500  ตวั  ๆ  ละ  100  บาท  ไดรั้บเงินสด  120,000  บาท 
  ท่ีเหลือนายทกัษิณขอคา้งไวก่้อน 
 5 ซ้ือก่ิงพนัธ์ุทุเรียน  350  ตน้  ๆ  ละ  50  บาท 
 6 จ่ายค่าสาธารณูปโภค  1,200  บาท 
 8 นายเอกนนทน์ าไก่ไปบริโภคในครัวเรือน  600  บาท 
 10 รับช าระหน้ีจากนายทกัษิณ  100,000  บาท 
 12 จ่ายช าระหน้ีร้านวิโรจน์การเกษตรเป็นเช็ค  20,000  บาท 
 13 ขายมูลไก่และถุงอาหารไก่  ไดรั้บเงิน  460  บาท 
 15 จ่ายค่าวคัซีน  600  บาท 
 16 ขายทุเรียน  1,000  กิโลกรัม  ๆ  ละ  40  บาท 
 21 ซ้ือยาปราบศตัรูพืช  เป็นเงิน  900  บาท  และซ้ือปุ๋ยเคมี  เป็นเงิน  2,100  บาท 
 25 ขายไก่ไดรั้บเงิน  4,000  บาท 
 28 ซ้ือวสัดุการเกษตรเป็นเงิน  350  บาท 
 31 ช าระหน้ีเงินกู ้ธกส.  10,000  บาท  พร้อมดอกเบ้ียเงินกู ้ 2,000  บาท  ดว้ยเงินสด 
  จ่ายค่าแรงใหค้นงาน  2  คน  ๆ  ละ  9,000  บาท  ผา่นบญัชีธนาคาร 
 

ให้ท า 1.  บนัทึกรายการเปิดบญัชีเม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 4  และรายการคา้ระหวา่งเดือนใน 
สมุดรายวนัทัว่ไป 
 2.  ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.  หายอดคงเหลือดว้ยดินสอด าและจดัท างบทดลอง  วนัท่ี  31  มกราคม  25 4  
 4.  งบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี - แบบหลายขั้น  ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี  
1  เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี  31มกราคม  25 4   
 5.  งบแสดงฐานะการเงิน  (แบบบญัชี)  ณ วนัท่ี  31  มกราคม  25 4   
 6.  ปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปและบญัชีแยกประเภท 
 7.  งบทดลองหลงัปิดบญัชี 
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ข้อ  9.8  ต่อไปน้ีเป็นรายการคา้ถาวรฟาร์ม  มีรายการคา้ระหวา่งเดือนมกราคม 25 4  ดงัน้ี 
254   
ก.ค. 1 นายถาวรน าเงินสด  100,000  บาท  เงินฝากธนาคาร  200,000  บาท  มาลงทุน   
  ซ้ือพนัธ์ุพืชพนัธ์ุไมเ้ป็นเงิน  6,500  บาท   
 3 จ่ายค่าจา้งขดุบ่อปลา  30,000  บาท  จ่ายเป็นเช็ค 
  ซ้ือลูกปลาดุก  10,000  ตวั  ๆ  ละ  0.75  บาท   
 4 จ่ายค่าไถพื้นท่ี  ส าหรับปลูกไมผ้ล  4,000  บาท 
  ซ้ือเคร่ืองสูบน ้าเป็นเงินเช่ือ  18,000  บาท  จากร้านรุ่งเจริญ 
 6 ซ้ืออาหารลูกปลา  2  กระสอบ  ๆ  ละ  400  บาท 
 7 ซ้ือสปริงเกลอร์  ส าหรับรดน ้ าตน้ไม ้ 3,900  บาท 
 8 จ่ายค่าปุ๋ย  1,650  บาท  จ่ายค่ายาก าจดัวชัพืช  1,000  บาท 
 10 ขายปลาดุก  ไดรั้บเงิน  9,700  บาท 
  ถอนเงินจากธนาคารมาใชส่้วนตวั  5,000  บาท 
 14 จ่ายช าระหน้ีร้านรุ่งเจริญ  18,000  บาท 
 15 ขายผลไมใ้หร้้านวจิิตร  7,000  บาท  ยงัไม่ไดรั้บเงิน 
 21 ขายปลาดุก  12,000  บาท  เป็นเงินเช่ือใหน้างสมใจ 
 25 รับช าระหน้ีจากร้านวจิิตร  3,000  บาท 
 27 กูเ้งินจากสหกรณ์การเกษตร  12,000  บาท 
 31 จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน  6,000  บาท 
 

ให้ท า 
 1.  บนัทึกรายการเปิดบญัชีเม่ือวนัท่ี  1  มกราคม  25 4  และรายการคา้ระหวา่งเดือนใน 
สมุดรายวนัทัว่ไป 
 2.  ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.  หายอดคงเหลือดว้ยดินสอด าและจดัท างบทดลอง  วนัท่ี  31  มกราคม  25 4   
 4.  งบก าไรขาดทุน  รูปแบบรายงาน  จ  าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี - แบบหลายขั้น  ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชี  1  เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี  31  มกราคม  25 4   
 5.  งบแสดงฐานะการเงิน  (แบบรายงาน)  ณ วนัท่ี  31  มกราคม  25 4  
 6.  ปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปและบญัชีแยกประเภท 
 7.  งบทดลองหลงัปิดบญัชี 
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ข้อ  9.9  ต่อไปน้ีเป็นรายการคา้ของอรุณฟาร์มในเดือนตุลาคม  25 4 
254   
ต.ค.   1 นายอรุณเจา้ของฟาร์มน าเงินสด  150,000  บาท  โรงเรือน  40,000  บาท  มาลงทุน 
   4 ซ้ือพอ่พนัธ์ุแม่พนัธ์ุโคจากนายปัญญา  70,000  บาท  เป็นเงินเช่ือ 
 10 จ่ายค่าซ่อมแซมโรงเรือน  3,400  บาท 
 12 จ่ายค่าอาหารโค  5  กระสอบ  ๆ  ละ  450  บาท 
 15 ขายลูกโค  5  ตวั  ๆ  ละ  2,000  บาท  ใหน้ายวทิวสัเป็นเงินเช่ือ 
 16 กูเ้งินจาก ธกส.  100,000  บาท  และน าฝากธนาคารในวนัน้ี 
 18 นายอรุณถอนเงินไปใชส่้วนตวั  2,000  บาท 
 20 รับช าระหน้ีจากนายวทิวสั  10,000  บาท 
 21 ถอนเงินจากธนาคารมาใชใ้นกิจการ   50,000  บาท 
 22 ซ้ือวสัดุในการเกษตร  3,000  บาท 
 23 ขายพอ่พนัธ์ุโคไดรั้บเงิน  20,000  บาท 
 24 จ่ายค่าวคัซีน  800  บาท 
 30 จ่ายค่าไฟฟ้า   1,860  บาท  จ่ายค่าแรงใหค้นงาน  5,000  บาท 
ให้ท า 
 1.  บนัทึกรายการเปิดบญัชีและรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปและสมุดเงินสด  2  ช่อง 
 2.  ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 3.  ปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปและบญัชีแยกประเภท 
 

ข้อ  9.10  ภิรมยฟ์าร์มด าเนินกิจการฟาร์มสุกรและฟาร์มไก่ไข่  เม่ือวนัท่ี  1  มีนาคม  25 4 มียอดคงเหลือ
สินทรัพย ์ และหน้ีสิน  ดงัน้ี 
 เงินสด         40,000  บาท 
 เงินฝากธนาคาร    600,000  บาท 
 วสัดุการเกษตรคงเหลือ      20,000  บาท 
 พอ่พนัธ์ุสุกร       80,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคาสะสม - พอ่พนัธ์ุสุกร      1,600  บาท 
 โรงเรือน    120,000  บาท 
 ค่าเส่ือมราคาสะสม - โรงเรือน                 12,000  บาท 
 ท่ีดิน     340,000  บาท 
 เงินกู ้- ธกส.                 150,000  บาท 
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 มีรายการระหวา่งเดือนมีนาคม  25 4  ดงัน้ี 
254   
มี.ค.   1 จ่ายเช็คซ้ือลูกไก่  จ  านวน  8,000  บาท 
     ซ้ืออาหารไก่  จ  านวน  6,000  บาท  ซ้ือเวชภณัฑ ์ 700  บาท  เป็นเงินสด 
   4 จ่ายค่าซ่อมแซมโรงเรือน  2,300  บาท 
 10 นายภิรมยน์ าไก่ไปบริโภค  620  บาท 
 12 ขายไก่ใหน้ายพฒันา  19,500  บาท  ไดรั้บช าระเงิน  10,000  บาท  ท่ีเหลือคา้งช าระ 
 15 น าเงินฝากธนาคาร  1,000  บาท 
 18 จ่ายช าระเงินกู ้ ธกส.  15,000  บาท  ดอกเบ้ียจ านวน  1,500  บาท 
 21 ซ้ืออุปกรณ์ประจ าฟาร์ม  จ านวน  4,600  บาท 
 25 ขายลูกสุกรไดเ้งินสด  4,000  บาท 
 27 รับช าระหน้ีจากนายพฒันา  5,000  บาท 
 30 จ่ายค่าไฟฟ้า  1,860  บาท   
 
ให้ท า 
 1.  บนัทึกรายการเปิดบญัชีและรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปและสมุดเงินสด  2  ช่อง 
 2.  ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 3.  ปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปและบญัชีแยกประเภท 
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ช่ือ-สกุล.....................................................................กลุ่ม......................ระดบัชั้น.............................. 
วชิา.................................................................เร่ือง.............................................................................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน............................................................. 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้      1.  อธิบายความหมายของการปิดบญัชี  และปิดบญัชีตามขั้นตอนได ้
 2.  บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้
   3.  ผา่นรายการปิดบญัชีจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปยงับญัชีแยกประเภทได ้
   4.  ปิดบญัชีสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของได ้
   5.  อธิบายและจดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชีได ้
กิจกรรมปฏิบติั   
 1.  แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น  5  กลุ่ม  กลุ่มละเท่า  ๆ  กนั  โดยคละความสามารถ  แต่ละ
กลุ่มเลือกหวัหนา้กลุ่ม  และมีการแบ่งงานใหส้มาชิกในกลุ่มรับผดิชอบ 
 2.  ใหทุ้กกลุ่มศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เร่ืองการปิดบญัชี 
 3.  ทุกกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอหนา้ชั้นเรียนตามหวัขอ้  ดงัน้ี 
  กลุ่มท่ี  1  ความหมายของการปิดบญัชี 
  กลุ่มท่ี  2  บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป   
    กลุ่มท่ี  3  การผา่นรายการปิดบญัชีจากสมุดรายวนัทัว่ไปไปยงับญัชีแยกประเภท 
  กลุ่มท่ี  4  ปิดบญัชีสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ 
  กลุ่มท่ี  5  งบทดลองหลงัปิดบญัชี 
 4.  ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะร่วมกนั  น าส่งผลงานเพื่อประเมินผล 
 5.  ผูส้อนใหค้  าแนะน าและอธิบายส่ิงท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขใหผู้เ้รียนทราบเพื่อพฒันา
ตนเอง 

 
       คะแนนท่ีได.้....................................... 
       ลงช่ือ..................................(ผูป้ระเมิน) 
 
 

ใบงานที ่ 9.1 
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ช่ือ-สกุล...................................................................เลขท่ี......................ระดบัชั้น.............................. 
วชิา.................................................................เร่ือง.............................................................................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน............................................................. 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้      อธิบายวงจรบญัชีได ้
กิจกรรมปฏิบติั    ให้เขียนภาพวงจรบญัชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       คะแนนท่ีได.้....................................... 
       ลงช่ือ..................................(ผูป้ระเมิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที ่ 9.2 
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ช่ือ-สกุล...................................................................เลขท่ี......................ระดบัชั้น.............................. 
วชิา.................................................................เร่ือง.............................................................................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน............................................................. 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้    1.  อธิบายความหมายของสมุดเงินสด  2  ช่องได ้
                                       2.  อธิบายรูปแบบและการบนัทึกรายการในสมุดเงินสด  2  ช่องได ้
กิจกรรมปฏิบติั   
  1.  ใหอ้ธิบายความหมายของสมุดเงินสด  2  ช่อง 
 2.  ใหอ้ธิบายรูปแบบและการบนัทึกรายการในสมุดเงินสด  2  ช่อง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
       คะแนนท่ีได.้....................................... 
       ลงช่ือ..................................(ผูป้ระเมิน) 

 

ใบงานที ่ 9.3 
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ช่ือ-สกุล…………………………………………………….เลขท่ี.......................ระดบัชั้น................ 
วชิา.................................................................เร่ือง.............................................................................. 
สั่งงานวนัท่ี......................................................ก าหนดส่งงาน  สัปดาห์ท่ี 17  ของภาคเรียน   

จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เพื่อใหน้กัศึกษาบนัทึกบญัชีฟาร์มไดค้รบตามขั้นตอนทางบญัชี ดงัน้ี 
            1.  บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
             2.  บนัทึกบญัชีแยกประเภท 
             3.  การจดัท างบทดลอง 
 4.  การจดัท างบการเงิน 
 5.  การปิดบญัชี 
ค าแนะน า 
 1.  ให้นักศึกษาบนัทึกบญัชีตามแบบฟอร์มบญัชีท่ีแจกให้  หลังจากศึกษาจบในแต่ละ 
หน่วยการเรียนใหส่้งผลงานตามท่ีเรียนในหน่วยนั้น  ๆ   
 2.  รวบรวมผลงานตามใบงาน  ทุกใบงานจดัท าแฟ้มผลงาน 

 3.  บนัทึกความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงานดว้ยตนเอง 
ก าหนดส่ง  สัปดาห์ท่ี 17  ของภาคเรียน   
 

ต่อไปน้ีเป็น  ยอดคงเหลือของเมืองลุงฟาร์ม  มียอดคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  1  ธนัวาคม  25 4  ดงัน้ี 
 

เงินสด 80,000  บาท 
เงินฝากธนาคาร 130,000  บาท 
ลูกหน้ี - นายนคร 25,000  บาท 
อุปกรณ์การเกษตร 60,000  บาท 
ท่ีดิน 210,000  บาท 
เจา้หน้ี - ร้านเลิศเกษตร 45,000  บาท 

 
 
 

ใบงานที ่ 9.4 
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มีรายการคา้ระหวา่งเดือนธนัวาคม  25 4  ดงัน้ี 
 

254  
ธ.ค. 2 ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือเกษตร  18,000  บาท  จ่ายเงินสด  5,000  บาท  ท่ีเหลือคา้งช าระ 
 3 ซ้ือลูกไก่เป็นเงินสด  23,000  บาท 
. 4 ซ้ือพอ่พนัธ์ุสุกร  2  ตวั  ๆ  ละ  17,000  บาท 
 6 ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุพืช  1,100  บาท    
 7 ขายไก่  28,000  บาท  น าฝากธนาคารทนัที 
 10 ซ้ือเวชภณัฑเ์ป็นเงินสด  4,500  บาท 
 12 ขายสุกรใหน้ายนครเป็นเงินเช่ือ  32,000  บาท 
 15 ซ้ือเคร่ืองผสมอาหารสัตว ์ 35,000  บาท  จากบริษทั  เจริญพาณิชย ์จ  ากดั   
  จ่ายเงินสด  20%  ท่ีเหลือคา้งช าระ 
 18 ซ้ืออาหารสัตว ์ 16,000  บาท 
 21 ขายไก่ไดรั้บเงินสด  7,000  บาท 
 23 ซ้ือปุ๋ย  1,400  บาท 
 24   นายเจษฎาเจา้ของถอนเงินไปใชส่้วนตวั  5,000  บาท 
 26 ขายมูลสัตวไ์ดรั้บเงินสด  1,200  บาท 
 27 จ่ายค่าน ้า  ค่าไฟฟ้า  1,600  บาท     
  จ่ายช าระหน้ีร้านเลิศเกษตร ดว้ยเช็ค  8,000  บาท 
 31 จ่ายค่าแรงงานให้คนงาน  2  คน  ๆ  ละ  4,000  บาท 

 
ใหท้ า 
 1.  บนัทึกรายการเปิดบญัชีเม่ือวนัท่ี  1  ธนัวาคม  25 4  และรายการคา้ระหวา่งเดือนใน 
สมุดรายวนัทัว่ไป 
 2.  ผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.  หายอดคงเหลือดว้ยดินสอด าและจดัท างบทดลอง  วนัท่ี  31 ธนัวาคม  25 4   
 4.  งบก าไรขาดทุน  รูปแบบรายงาน  จ  าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี - แบบหลายขั้น  ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชี  1  เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4   
 5.  งบแสดงฐานะการเงิน  (แบบรายงาน)  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4  
 6.  ปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปและบญัชีแยกประเภท 
 7.  งบทดลองหลงัปิดบญัชี 
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แบบประเมินผลงานและบนัทึกความคิดเห็นท่ีมีต่อแฟ้มผลงาน 
 

ช่ืองาน การบนัทึกบญัชีฟาร์ม 
ช่ือ-สกุล........................................................................ชั้น.................................เลขท่ี........................ 
 

ล าดบัท่ี ใบงานท่ี รายการ 
คะแนน 

เตม็ ท่ีได ้
  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์   
  1.  ตรงต่อเวลา 5  
  2.  ความสะอาด 5  
  ผลงาน   
1  การจ าแนกสินทรัพย ์ หน้ีสิน  

ส่วนของเจา้ของ 
10  

2  การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 10  
3  การบนัทึกบญัชีแยกประเภท 10  
4  การหายอดคงเหลือและจดัท างบทดลอง 10  
5  การจดัท างบการเงิน 10  
6  การปิดบญัชี 10  
  คะแนนรวม 70  

 
การประเมินโดยตนเอง  (นกัศึกษา) 
   มีความพึงพอใจในแฟ้มผลงาน     พอใจมาก      พอใจนอ้ย      ควรปรับปรุง 
   มีความพึงพอใจในคะแนนท่ีได ้   พอใจมาก      พอใจนอ้ย      ควรปรับปรุง 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจดัท าแฟ้มผลงานในคร้ังต่อไป 
 ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 
      ลงช่ือ.................................................ผูป้ระเมิน 
       (..........................................) 
      วนัท่ีประเมิน..................................................... 
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เกณฑก์ารประเมินใบงานท่ี  9.4 
 

ช่ืองาน การบนัทึกบญัชีฟาร์ม 
 คุณลกัษณะ 
  ตรงต่อเวลา 
    5  คะแนน   =     ส่งงานภายในเวลาท่ีก าหนด 
    4  คะแนน    =    ส่งชา้กวา่ก าหนด  1  วนั 
    3  คะแนน    =    ส่งชา้กวา่ก าหนด  2  วนั 
    2  คะแนน    =    ส่งชา้กวา่ก าหนด  3  วนั 
    1  คะแนน    =    ส่งชา้กวา่ก าหนด  4  วนั 
    0  คะแนน    =    ส่งชา้กวา่ก าหนดมากกวา่  4  วนั 
  ความสะอาด 
    5  คะแนน   =     สกปรก   1- 3  จุด 
    4  คะแนน    =    สกปรก   4 - 8  จุด 
    3  คะแนน    =    สกปรก   9 - 13  จุด 
    2  คะแนน    =    สกปรก 14 - 18  จุด 
    1  คะแนน    =    สกปรก 19 - 23 จุด 
    0 คะแนน     =    สกปรกมากกวา่  23 จุด 
 ผลงาน 
  หน่วยท่ี  4  การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 
   4.1.  ช่ือบญัชีเดบิตและจ านวนเงินถูกตอ้ง  จ  านวน  1  คะแนน 
   4.2  ช่ือบญัชีเครดิตและจ านวนเงินถูกตอ้ง  จ  านวน  1  คะแนน 
   4.3  ค  าอธิบายรายการถูกตอ้ง จ านวน  1  คะแนน 
  หน่วยท่ี 5  การบนัทึกบญัชีแยกประเภท 
   5.1  รายการละ 1  คะแนน  รายการถูกตอ้งทั้งหมด  คือ วนัท่ี รายการอา้งอิง 
จ านวนเงินถูกตอ้ง) 
    5.2  ไม่มีช่ือบญัชี ไม่ตรวจ ไม่มีคะแนน 
  หน่วยท่ี 6  งบทดลอง 
    6.1  หวังบบรรทดัละ  1  คะแนน 
    6.2  ช่องช่ือบญัชี เลขท่ี เดบิตและเครดิต  1  คะแนน 



 

359 

    6.3  ช่ือบญัชี เลขท่ี จ  านวนเงินแต่ละยอดคงเหลือ จ านวนเท่ากบั 1      
คะแนน ผดิอยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่มีคะแนน 
  หน่วยท่ี 8  กระดาษท าการและงบการเงิน 
    8.1  งบก าไรขาดทุน  5  คะแนน หัวงบบรรทดัละ  1  คะแนน  และ  
แต่ละช่ือบญัชีพร้อมจ านวนเงิน  จ านวน  1  คะแนน  ยอดรวม  1  คะแนน 
    8.2  งบแสดงฐานะการเงิน  จ านวน  5  คะแนน  หัวงบบรรทดัละ  1  
คะแนนและแต่ละช่ือบญัชีพร้อมจ านวนเงิน  จ านวน  1  คะแนน  ยอดรวม  1 คะแนน 
  หน่วยท่ี 9  การปิดบญัชี 
    ใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกบัการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป
และการผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป 
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  ขอ้ใดหมายถึง  การปิดบญัชี 
 ก.  การจดัท างบท่ีแสดงผลการด าเนินงาน 
 ข.  การจดัท างบท่ีแสดงฐานะทางการเงิน 
 ค.  การแกไ้ขรายการท่ีบนัทึกไวร้ะหวา่งงวด 
 ง.  การเก็บเอกสารหลกัฐานและสมุดบญัชีแลว้ปิดตูเ้ก็บเอกสาร    
 จ.  การโอนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีทุน  ซ่ึงเป็นบญัชีชัว่คราวไปยงับญัชีทุน   
2.  การปิดบญัชีรายได ้ ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก.  เดบิต  รายได ้        เครดิต  ทุน 
 ข.  เดบิต  ทุน                เครดิต  รายได ้
 ค.  เดบิต  รายได ้             เครดิต  ก าไรขาดทุน 
 ง.  เดบิต  รายได ้   เครดิต  ก าไร 
 จ.  เดบิต  ก าไรขาดทุน            เครดิต  รายได ้
3.  การปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไปตามล าดบั  ดงัน้ี 
 ก.  รายได ้ ค่าใชจ่้าย  ก าไรขาดทุน 
 ข  ค่าใชจ่้าย  ถอนใชส่้วนตวั  ก าไรสุทธิ 
 ค.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ 
 ง.  รายได ้ ค่าใชจ่้าย  ก าไรขาดทุน  ถอนใชส่้วนตวั 
 จ.  รายได ้ ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ 
4.  การปิดบญัชีแยกประเภท  ในช่องรายการเขียนค าวา่  “ยอดยกไป”   และ  “ยอดยกมา”  คือขอ้ใด 
 ก.  สัตวใ์ชง้าน 
 ข.  ค่าอาหารสัตว ์
 ค.  ค่าสัตวเ์พื่อขาย 
 ง.  ขายสัตวเ์พื่อขาย 
 จ.  ขายผลิตผลจากสัตว ์

แบบประเมนิผลการเรียนรู้หลงัเรียน  หน่วยที ่ 9 
การปิดบัญชี 

ารเงิน 
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5.  งบทดลองหลงัปิดบญัชีจะแสดงยอดคงเหลือของหมวดบญัชีใดบา้ง  
 ก.  หมวดสินทรัพย ์
 ข.  หมวดหน้ีสิน 
 ค.  หมวดส่วนของเจา้ของ 
 ง.  หมวดรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
 จ.  หมวดสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ 
6.  ขอ้ใดเรียงขั้นตอนตามวงจรบญัชีไดถู้กตอ้ง 
 ก.  สมุดรายวนัขั้นตน้          งบการเงิน            บญัชีแยกประเภท          งบทดลอง 
 ข.  สมุดรายวนัขั้นตน้          บญัชีแยกประเภท            งบทดลอง          งบการเงิน   
 ค.  สมุดรายวนัขั้นตน้          งบทดลอง            บญัชีแยกประเภท          งบการเงิน   
 ง.  งบการเงิน                       งบทดลอง            สมุดรายวนัขั้นตน้          บญัชีแยกประเภท   
 จ.  งบการเงิน                       งบทดลอง            บญัชีแยกประเภท          สมุดรายวนัขั้นตน้ 
7.  ขอ้ใดคือ  สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ใช้ในกิจการท่ีมีรายการรับจ่ายเงินทั้งท่ีเป็นเงินสดและ      
เงินฝากธนาคาร 
  ก.  สมุดรายวนัทัว่ไป 
 ข.  สมุดบญัชีแยกประเภท 
  ค.  สมุดเงินสด  2 ช่อง 
 ง.  สมุดเงินฝากธนาคาร 
 จ.  สมุดเฉพาะเงินสด 
8.  รูปแบบของสมุดเงินสด  2  ช่อง  ประกอบดว้ยช่องต่าง  ๆ  ยกเว้นช่องใด 
 ก.  วนัเดือนปี 
 ข.  เลขท่ีใบส าคญั 
 ค.  เงินสดและธนาคาร 
 ง.  ยอดคงเหลือ 
 จ.  รายการ 
9.  “C”  หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  การบนัทึกรายการเดียวกนัระหวา่งเงินสดกบัธนาคารในสมุดเล่มเดียวกนั 
 ข.  การบนัทึกรายการตรงขา้มกนัระหวา่งเงินสดกบัธนาคารในสมุดเล่มเดียวกนั   
 ค.  การบนัทึกรายการเดียวกนัระหวา่งเงินสดกบัธนาคารในสมุดต่างเล่มกนั 
 ง.  การบนัทึกรายการตรงขา้มกนัระหวา่งเงินสดกบัธนาคารในสมุดต่างเล่มกนั 
 จ.  การบนัทึกไดท้ั้งรายการเดียวกนัและตรงขา้มกนัระหวา่งเงินสดกบัธนาคารในสมุดต่างเล่มกนั 
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10.  การผา่นรายการจากสมุดเงินสดไปบญัชีแยกประเภททัว่ไปใหอ้า้งอิงช่องหนา้บญัชีตามขอ้ใด 
 ก.  ง.ส.  1     
 ข.  ย.ภ.  1     
 ค.  ส.ว.  1 
 ง.  ร.ว.  1 
 จ.  ร.ท.  1 
 



 
 
 
 

   สาระส าคญั 
 

 การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะการเงินของฟาร์มเม่ือส้ินงวดบญัชี
เป็นการคน้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของฟาร์มจากงบการเงินของฟาร์ม  
พร้อมทั้งน าผลการวเิคราะห์มาใชป้ระกอบการวางแผน  ควบคุมและตดัสินใจ 
 

   หัวข้อเร่ือง   
 

  1.  ประโยชน์ของการวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม 
2.  วธีิวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม 
3.  การวเิคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม 
 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 1.  บอกประโยชน์ของการวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มได ้
 2.  อธิบายการค านวณวธีิวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวธีิต่าง  ๆ  ได ้
 3.  วเิคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์มได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที ่ 10 
การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม 
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  ขอ้ใดคือประโยชน์ของการวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม 
 ก.  ช่วยในการวเิคราะห์รายการคา้ไดถู้กตอ้ง 
 ข.  ช่วยพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชีแยกประเภท 
 ค.  ช่วยพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 ง.  ท าใหท้ราบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์มอ่ืน 
 จ.  ทราบถึงรายไดสุ้ทธิและประสิทธิภาพการด าเนินงานของกิจการวา่ผลการด าเนินงานมี 
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนหรือลดลงเพียงใด   
2.  การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงแห่งเงินทุนโดยตรง    
โดยน าเอางบแสดงฐานะการเงินของฟาร์มแต่ละปีมาเปรียบเทียบกนั  ถ้าเงินทุนปลายปีเพิ่มข้ึน     
แสดงวา่ผลการด าเนินงานของกิจการฟาร์ม  เป็นอยา่งไร 
 ก.  มีผลก าไร 
 ข.  มีผลขาดทุน 
 ค.  รายไดล้ดลง 
 ง.  ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 
 จ.  ไม่แน่นอน  
 

จากโจทยต่์อไปน้ี  ใหใ้ชต้อบค าถามขอ้  3- 7 
 ต่อไปน้ีเป็นรายการจากบญัชีแยกประเภทต่าง  ๆ  ตลอดปี  25 3  ของศิริพรฟาร์ม  ดงัน้ี 

รายได ้ ค่าใชจ่้าย 
ขายสุกร   41,500    ค่าอาหารสัตว ์   70,000  
ขายไข่   50,000     ค่าสัตวเ์พื่อขาย 50,000 
ขายโคเน้ือ 140,000   ค่าแรงงาน   40,000   
ขายน ้านมดิบ 20,000    ค่าปุ๋ย   1,000   
ขายผกั 2,000   ค่าเมล็ดพนัธ์ุ   4,000   
    ค่าวคัซีน   2,000  

รวม 253,500    รวม 167,000   

แบบประเมนิผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  หน่วยที ่ 10 
การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม 
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สินทรัพยต์น้ปี สินทรัพยป์ลายปี 
ปุ๋ยและพืช 20,000   ปุ๋ยและพืช 45,000 
สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 20,000   สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 60,000 
เคร่ืองมือเกษตร 100,000   เคร่ืองมือเกษตร 100,000 
โรงเรือน 125,000  โรงเรือน 120,000 
ท่ีดิน 140,000   ท่ีดิน 140,000 

รวม 405,000 รวม 465,000 
 

หน้ีสินตน้ปี หน้ีสินปลายปี 
เจา้หน้ี - นายสมศกัด์ิ 8,000   เจา้หน้ี - นายสมศกัด์ิ 5,000 
เงินกู ้- ธกส. 60,000   เงินกู ้- ธกส. 35,000 

รวม 68,000 รวม 40,000 

นอกจากน้ี ยงัมีรายการต่าง  ๆ  เพิ่มเติม  ดงัน้ี 
 ค่าแรงงานในครอบครัว  2  คน ท่ียงัไม่จ่ายเงิน ถา้คิดจะตอ้งจ่ายคนละ  2,000  บาทต่อปี 
 ค่าแรงงานผูจ้ดัการฟาร์ม                     30,000  บาทต่อปี 
 ขายเศษวสัดุเหลือใช ้        8,000  บาทต่อปี 
 น าผลผลิตไปใชใ้นครอบครัว      20,000  บาทต่อปี 
 ค่าซ่อมแซมบา้นท่ีผูจ้ดัการอาศยัอยู ่                 10,000  บาทต่อปี 
 ดอกเบ้ียเงินลงทุนเฉล่ีย  8 %  ต่อปี 
3.  การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวธีิหารายไดเ้งินสดสุทธิของฟาร์ม  จะไดจ้  านวนเท่าไร 
 ก.    86,500  บาท 
 ข.  112,020  บาท 
 ค.  135,000  บาท 
 ง.  142,020  บาท 
 จ.  142,500  บาท 
4.  การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวธีิหารายไดสุ้ทธิของฟาร์ม  จะไดจ้  านวนเท่าไร 
 ก.    86,500  บาท 
 ข.  112,020  บาท 
 ค.  135,000  บาท 
 ง.  142,020  บาท 
 จ.  142,500  บาท 
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5.  การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวธีิหาผลตอบแทนแห่งแรงงาน  จะไดจ้  านวนเท่าไร 
 ก.    86,500  บาท 
 ข.  112,020  บาท 
 ค.  135,000  บาท 
 ง.  142,020  บาท 
 จ.  145,500  บาท 
6.  การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวธีิหารายไดแ้ห่งแรงงาน  จะไดจ้  านวนเท่าไร 
 ก.    86,500  บาท 
 ข.  112,020  บาท 
 ค.  135,000  บาท 
 ง.  142,020  บาท 
 จ.  167,000  บาท 
7.  การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวธีิหาผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน  จะไดจ้  านวนเท่าไร 
 ก.  111,500  บาท 
 ข.  112,020  บาท 
 ค.  112,500  บาท 
 ง.  142,020  บาท 
 จ.  167,000  บาท 
8.   วเิคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์มตามอตัราส่วนสินทรัพยต่์อหน้ีสิน  ไดต้ามขอ้ใด 
 ก.  0.86  หมายความวา่  สินทรัพยท์ั้งหมดนอ้ยกวา่หน้ีสินทั้งหมด    
 ข.  0.20  หมายความวา่  สินทรัพยท์ั้งหมดนอ้ยกวา่หน้ีสินทั้งหมด    
 ค.  1.00  หมายความวา่  สินทรัพยท์ั้งหมดเท่ากบัหน้ีสินทั้งหมด 
 ง.  2.55  หมายความวา่  สินทรัพยท์ั้งหมดมากกวา่หน้ีสินทั้งหมด     
 จ.  3.79  หมายความวา่  สินทรัพยท์ั้งหมดมากกวา่หน้ีสินทั้งหมด       
 9.   วเิคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์มตามอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ  ไดต้ามขอ้ใด 
 ก.  0.18  
 ข.  0.36 
 ค.  0.54 
 ง.  0.74 
 จ.  0.93  
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จากโจทยต่์อไปน้ีใหใ้ชต้อบค าถามขอ้ท่ี  8-10  ซ่ึงงบแสดงฐานะการเงินของโชคเจริญฟาร์ม  ณ  วนัท่ี  
31  ธนัวาคม  253   เป็นวนัส้ินงวดบญัชี 
 

โชคเจริญฟาร์ม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   

สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
     เงินสด                                8,000 -     เจา้หน้ี                        30,000 - 
     เงินฝากธนาคาร                    250,000 - หน้ีสินไม่หมุนเวยีน   
     ลูกหน้ี - นายสมปอง                               13,000 -     เงินกู ้ 200,000 - 
     วสัดุการเกษตรคงเหลือ         5,679 - รวมหน้ีสิน                 230,000 - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 276,679 - ส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน       ทุน - นายโชคเจริญ 642,679 - 
    สัตวใ์ชง้าน                148,000 -    
    อุปกรณ์การเกษตร                    30,000 -    
    โรงเรือน                    150,000 -    
    ท่ีดิน                          268,000 -    
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 596,000 -       
รวมสินทรัพย ์    872,679 - รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 872,679 - 
 

10.  วเิคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์มตามอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  ไดต้ามขอ้ใด 
 ก.    9.22  
 ข.  10.36 
 ค.  15.74  
 ง.  22.83 
 จ.  29.79 
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   เนือ้หา 

1.  ประโยชน์ของการวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม 
 การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มมีประโยชน์  ดงัน้ี 
 1.1  ท าใหท้ราบถึงรายไดสุ้ทธิและประสิทธิภาพการด าเนินงานของกิจการวา่ผลการด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนหรือลดลงเพียงใด  ประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด  ถา้ประสิทธิภาพลดลง
จะไดห้าแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพใหดี้ยิง่ข้ึนเพื่อท าใหร้ายไดสุ้ทธิหรือมีผลก าไรเพิ่มข้ึน   
 1.2  ท าใหท้ราบถึงผลตอบแทนแห่งเงินลงทุนเพื่อใชใ้นการวางแผน  ควบคุมและตดัสินใจ
ลงทุนและด าเนินงานฟาร์มในอนาคต   
  1.3  สามารถเปรียบเทียบผลส าเร็จการด าเนินงานของฟาร์มในแต่ละงวดบญัชี  หรือ
เปรียบเทียบผลส าเร็จการด าเนินงานกบัฟาร์มอ่ืน  ๆ  ได ้ ทั้งในทอ้งท่ีเดียวกนัหรือต่างทอ้งท่ี  หรือ
กบัต่างประเทศ   
 1.4  ใชใ้นการควบคุมการด าเนินงานกิจการฟาร์ม  และยงัท าให้ทราบถึงปัญหา  ขอ้บกพร่อง
และขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน  เพื่อเจา้ของกิจการฟาร์มจะไดท้  าการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้ง 
 

2.  วธิีวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม 
 การวดัผลส าเร็จการด าเนินงาน  จะใช้ขอ้มูลจากงบการเงินประกอบดว้ยงบก าไรขาดทุน
และงบแสดงฐานะการเงิน  ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม  
เจา้ของฟาร์มจะเลือกใชว้ิธีใดข้ึนอยูก่บัว่าตอ้งการค าตอบอะไร  วิธีการวดัผลส าเร็จการด าเนินงาน
วิธีใดท่ีสามารถให้ค  าตอบท่ีตอ้งการไดก้็ควรเลือกใช้วิธีนั้น  วิธีวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม  
แบ่งออกได ้ 7  วธีิ  ดงัน้ี 
 2.1  วธีิพจิารณาจากการเปลีย่นแปลงแห่งเงินทุนโดยตรง  (Net Worth)   
                    วิธีน้ีท าได้โดยการเอาฐานะทางการเงินหรืองบแสดงฐานะการเงินของฟาร์มของ      
แต่ละเดือนหรือแต่ละปีมาเปรียบเทียบกนั  ถ้าจ านวนเงินทุนปลายเดือนหรือทุนปลายปีเพิ่มข้ึน  
แสดงวา่ผลการด าเนินงานของฟาร์มได้ผลก าไร  ในทางตรงกนัขา้ม  ถา้จ านวนทุนปลายเดือนหรือ
ปลายปีลดลง ก็แสดงวา่ผลการด าเนินงานของฟาร์มประสบผลขาดทุน 
 

ตัวอย่างที่  10.1  การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวิธีพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงแห่ง เงินทุน
โดยตรง  ซ่ึงต่อไปน้ีเป็นงบแสดงฐานะการเงินของอนนัตฟ์าร์ม  ณ  วนัท่ี  1  มกราคม  25 3  เป็นวนัตน้ปี
และวนัท่ี  31  ธนัวาคม  253  เป็นวนัปลายปี 
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อนนัตฟ์าร์ม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  1  มกราคม  25 3   

สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
เงินสด 20,000 - ทุน - นายอนนัต ์ 520,000 - 
เงินฝากธนาคาร 100,000 -    
ท่ีดิน 400,000 -    
 520,000 -  520,000 - 

 
อนนัตฟ์าร์ม 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3   

สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
เงินสด 7,000 - ทุน - นายอนนัต ์ 644,000 - 
เงินฝากธนาคาร 80,000 -    
ลูกหน้ี 7,000 -    
โรงเรือน 150,000 -    
ท่ีดิน 400,000 -    
 644,000 -  644,000 - 
 

  ตามตวัอย่างท่ี  10.1  เม่ือน าจ านวนทุนตน้ปีกบัปลายปีมาเปรียบเทียบกนั  (ทุนปลายปี -   
ทุนตน้ปี)  จะเห็นไดว้า่เงินทุนปลายปีเพิ่มข้ึน  124,000  บาท  (644,000 - 520,000  =  124,000) 
แสดงวา่การท่ีจ านวนเงินทุนเพิ่มข้ึน  เป็นผลจากการด าเนินงานไดก้ าไร  จึงท าให้เงินทุนของฟาร์ม
เพิ่มข้ึน 
 2.2  วธีิหารายได้เงินสดสุทธิของครอบครัว  (Net  Cash  Family  Income)   
  รายไดเ้งินสดสุทธิของครอบครัวค านวณไดจ้ากรายไดข้องฟาร์มท่ีเป็นเงินสด  รวมกบั
รายไดท่ี้ไม่ใช่ของกิจการฟาร์มแต่เป็นรายไดข้องครอบครัว  เช่น  การท าจกัสาน  การทอผา้  เป็นตน้   
จะเป็นยอดรวมรายไดท้ั้งหมด  และหกัรายจ่ายของฟาร์มท่ีเป็นเงินสด  ซ่ึงค านวณไดจ้ากสูตรขา้งล่าง 

  รายไดเ้งินสดสุทธิของครอบครัว  =  รายไดข้องฟาร์มท่ีเป็นเงินสด  +  รายไดท่ี้ไม่ใช่ 
                   ของกิจการฟาร์ม - รายจ่ายของฟาร์มท่ีเป็นเงินสด 
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   การวดัผลส าเร็จดว้ยวิธีน้ีมีขอ้เสียเน่ืองจากน าเอารายไดท่ี้ไม่ใช่กิจการฟาร์ม  จึงท าให้
ไม่ทราบผลก าไรท่ีแทจ้ริง  ไม่สามารถทราบค่าแรงงานท่ีไม่ไดจ่้ายจริง  เช่น  ค่าแรงงานในครัวเรือน
และค่าแรงงานของเจา้ของกิจการฟาร์ม  การไม่น าดอกเบ้ียเงินลงทุนมาประกอบการพิจารณาท าให้
ไม่สามารถทราบผลก าไรท่ีแทจ้ริง  และไม่ได้น ามูลค่าของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนหรือลดลงปลายปี    
มาประกอบการพิจารณารายไดสุ้ทธิดว้ย  
 2.3  วธีิหารายได้เงินสดสุทธิของฟาร์ม  (Net  Cash  Farm  Income  :  NCFI) 
  รายไดเ้งินสดสุทธิของฟาร์มค านวณไดจ้ากรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเป็นเงินสดทั้งหมดใน
ฟาร์มเท่านั้น  ส่วนรายการอ่ืน  ๆ  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัฟาร์มนั้น  ไม่น ามาใชใ้นการค านวณ  ซ่ึงค านวณ
ไดจ้ากสูตรขา้งล่าง 
  รายไดเ้งินสดสุทธิของฟาร์ม   =  รายไดเ้งินสดทั้งหมด  -  รายจ่ายเงินสดทั้งหมด 
  วธีิน้ีนบัวา่มีความสะดวกและง่ายเช่นกนั  แต่ยงัขาดรายละเอียดอ่ืน  ๆ  ประกอบการค านวณ  
เช่น  รายการปรับปรุงค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ ดอกเบ้ียเงินลงทุน  ค่าแรงงานเจา้ของฟาร์ม  เป็นตน้ 
 2.4  วธีิหารายได้สุทธิของฟาร์ม  (Net  Farm  Income  :  NFI) 
   วิธีหารายไดสุ้ทธิของฟาร์ม  เป็นการวดัผลตอบแทนค่าแรงงานครอบครัว   นอกจาก
ค านึงรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีไม่เป็นเงินสดแลว้  ยงัค านึงถึงค่าแรงงานในครอบครัว  สินทรัพยป์ลายปี
เพิ่มข้ึน  หรือสินทรัพยป์ลายปีลดลง  และส่วนลดหรือเพิ่มจากการขายสินทรัพยอี์กดว้ย  ซ่ึงค านวณ
ไดจ้ากสูตรขา้งล่าง 
  2.4.1  ถา้สินทรัพยป์ลายปีเพิ่มข้ึน 
       รายไดสุ้ทธิของฟาร์ม  =  รายไดเ้งินสดสุทธิของฟาร์ม -  ค่าแรงงานในครอบครัว  
                                                                       +  สินทรัพยป์ลายปีเพิ่มข้ึน 
  2.4.2  ถา้สินทรัพยป์ลายปีลดลง 
   รายไดสุ้ทธิของฟาร์ม  =  รายไดเ้งินสดสุทธิของฟาร์ม -  ค่าแรงงานในครอบครัว  
                                                                       -  สินทรัพยป์ลายปีลดลง 
  การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มวิธีหารายได้สุทธิของฟาร์ม   มีข้อเสียตรงท่ี        
ยงัไม่ไดแ้สดงผลส าเร็จของการจดัการฟาร์มไดดี้พอ  เพราะฟาร์มท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีการลงทุนมาก
นั้น  ยอ่มจะมีรายไดสุ้ทธิสูงกวา่ฟาร์มเล็กเป็นธรรมดา  เพราะในการค านวณยงัไม่ไดคิ้ดค่าแรงงาน
ท่ียงัไม่ไดจ่้ายเงินสด  ท าใหมี้ขอ้แตกต่างไดใ้นกรณีท่ีบางครอบครัวมีแรงงานในครอบครัวมาก  จะ
มีผลท าให้ผลตอบแทนของแรงงานและผู ้จ ัดการสูง   และยงัไม่ได้แสดงความแตกต่างของ
ผลตอบแทนในกรณีฟาร์มที่มีทุนของตนเองและฟาร์มที่ต้องกู้เงินมาลงทุน  การท่ีจะแสดงผล 
การท าฟาร์มจริง  ๆ  นั้น  จึงควรตอ้งหกัค่าดอกเบ้ียจากเงินลงทุนออกจากรายไดสุ้ทธิฟาร์ม  
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 2.5  วธีิหาผลตอบแทนแห่งแรงงาน  (Labor  Income) 
  วิธีหาผลตอบแทนแห่งแรงงาน  นอกจากค านึงรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเป็นเงินสดจะตอ้ง
น าดอกเบ้ียแห่งเงินลงทุนเฉล่ียมาหกัออกจากรายไดสุ้ทธิของฟาร์มดว้ย  ซ่ึงค านวณไดจ้ากสูตรขา้งล่าง 
  ผลตอบแทนแห่งแรงงาน     =  รายไดสุ้ทธิของฟาร์ม  -  ดอกเบ้ียแห่งเงินลงทุนเฉล่ีย 
  การค านวณดอกเบ้ียแห่งเงินลงทุนเฉล่ีย  ค  านวณไดจ้ากสูตรขา้งล่าง 
  ทุนตน้ปี                        =  สินทรัพยต์น้ปี  -  หน้ีสินตน้ปี 
  ทุนปลายปี                            =  สินทรัพยป์ลายปี  -  หน้ีสินปลายปี 

  เงินลงทุนเฉล่ีย                      =  
2
ทนุปลายปี  ทนุตน้ปี     

  ดอกเบ้ียแห่งเงินลงทุนเฉล่ีย  =  เงินลงทุนเฉล่ีย     
100

ดอกเบ้ีย
 

    

  การวัดผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มวิ ธีหาผลตอบแทนแห่งแรงงานนับว่ามี
ประสิทธิภาพในการวดัผลการท าฟาร์ม  เพราะผลท่ีได้จะแสดงถึงผลตอบแทนหรือผลก าไรของ
ฟาร์มไดถู้กตอ้งถา้ฟาร์มนั้นไม่ไดกู้ย้มืเงิน  นัน่คือใชเ้งินทุนของตนเองทั้งหมด 
 2.6  วธีิหารายได้แห่งแรงงาน  (Labor  Earnings) 
   วิธีหารายไดแ้ห่งแรงงานท่ีไดค้  านวณไดน้ี้จะรวมผลตอบแทนแห่งแรงงาน  ผลิตผล   
ท่ีใชใ้นครอบครัว  ค่าเช่าบา้นท่ีเจา้ของฟาร์มอาศยัอยู ่  ค  านวณไดจ้ากสูตรขา้งล่าง 
   รายไดแ้ห่งแรงงาน  =   ผลตอบแทนแห่งแรงงาน  +   ผลิตผลท่ีใชใ้นครอบครัว  + 
ค่าเช่าบา้นท่ีเจา้ของฟาร์มและครอบครัวอาศยัอยู ่  
 2.7  วธีิหาผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน  (Return  and  Percent  Return  on  Money  Invested  
in  Farm  Business)  
  การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มวิธีหาผลตอบแทนแห่งเงินลงทุนโดยการน า
ค่าแรงงานของผูจ้ดัการออกจากรายไดสุ้ทธิของฟาร์มเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนของเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริง 
ซ่ึงค านวณไดจ้ากสูตรขา้งล่าง 
  ผลตอบแทนแห่งเงินทุน  =  รายไดสุ้ทธิของฟาร์ม  -  ค่าแรงงานของผูจ้ดัการ 
   วิธีน้ีช้ีให้เห็นความสามารถในการลงทุนหรือใช้ทุนของเจา้ของฟาร์มว่าเป็นอย่างไร
และเม่ือหาผลตอบแทนแห่งเงินลงทุนไดแ้ลว้  เอามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์ เพื่อจะไดดู้ง่ายข้ึนค านวณ
ไดจ้ากสูตรขา้งล่าง 

  อตัราผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน  =  
่่ย่ั่้งหมดเฉลีเงินลงทนุท
ทนุแห่งเงินลงเงินตอบแทน

     100 
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  ตวัเลขอตัราผลตอบแทนแห่งเงินลงทุนท่ีได ้ คือ ผลตอบแทนแห่งเงินลงทุนทั้งหมด
ในกิจการฟาร์ม  ผลค านวณท่ีไดส้ามารถน าไปเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนแห่งเงินลงทุนของ
กิจการฟาร์มอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกนัหรืออตัราผลตอบแทนแห่งเงินลงทุนของปีก่อน  ๆ ได ้
 

ตัวอย่างที ่ 10.2  การค านวณผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม  ตั้งแต่วิธีท่ี  2 - 7  ลดัดาฟาร์ม  มีรายการ
จากบญัชีแยกประเภท และรายละเอียด  ดงัน้ี 
 

    รายได ้      ค่าใชจ่้าย 
ขายสัตวเ์พื่อขาย       500,000  บาท ค่าอาหารสัตว ์     150,000  บาท 
ขายผลิตผลจากสัตว ์  20,000  บาท ค่าสัตวเ์พื่อขาย                 110,000  บาท 
       ค่าแรงงาน     50,000  บาท 
       ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง    10,000  บาท 
      ค่าเวชภณัฑ์       3,500  บาท 
      ค่าซ่อมแซม                  10,500  บาท 
รวมรายได ้       520,000  บาท  รวมค่าใชจ่้าย                334,000  บาท 
 

 สินทรัพยต์น้ปี     สินทรัพยป์ลายปี 
เงินสด       250,000  บาท  เงินสด      450,000  บาท 
เงินฝากธนาคาร      600,000  บาท  เงินฝากธนาคาร    700,000  บาท 
เคร่ืองมือเกษตร        20,000  บาท  เคร่ืองมือเกษตร     40,000  บาท 
โรงเรือน      150,000  บาท  สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ      50,000  บาท 
ท่ีดิน       300,000  บาท  โรงเรือน   150,000  บาท 
     ท่ีดิน                 300,000  บาท   
    1,320,000  บาท                1,690,000  บาท                 
  

             หน้ีสินตน้ปี     หน้ีสินปลายปี 
เงินกู-้ธนาคาร      100,000  บาท  เงินกู-้ธนาคาร    20,000  บาท 
เจา้หน้ี-ร้านสากล       40,000  บาท เจา้หน้ี-ร้านสากล                30,000  บาท 
                   140,000  บาท                         50,000  บาท 
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 รายละเอียดเพิ่มเติม 
 -  แรงงานในครอบครัว  2  คน  ท่ีไม่ไดจ่้ายเงินใหถ้า้คิดเงินใหก้็จะตอ้งจ่ายคนละ  5,000  บาท  
ต่อปี 
 -  ค่าแรงงานของเจา้ของฟาร์มเอง           80,000  บาท  ต่อปี  
 -  ท างานจกัสาน             10,000  บาท  
 -  ผลผลิตท่ีใชใ้นครอบครัวปีละ           20,000  บาท 
 -  ค่าเช่าบา้นท่ีเจา้ของฟาร์มอาศยัอยู ่            5,000  บาท 
              -  เงินลงทุนเฉล่ียร้อยละ  6  ต่อปี 
 

 การค านวณวธีิผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มท าไดด้งัน้ี 
 วธีิหารายได้เงินสดสุทธิของครอบครัว  
 รายไดเ้งินสดสุทธิของครอบครัว  =     รายไดข้องฟาร์มท่ีเป็นเงินสด  +  รายไดท่ี้ไม่ใช่ 
              ของกิจการฟาร์ม - รายจ่ายของฟาร์มท่ีเป็นเงินสด 
     =     (520,000  +  10,000)  -  334,000 
        =     196,0000  บาท 
 

   วธีิหารายได้เงินสดสุทธิของฟาร์ม    
 รายไดเ้งินสดสุทธิของฟาร์ม          =     รายไดเ้งินสดทั้งหมด  -  รายจ่ายเงินสดทั้งหมด 
                                 =     520,000  -  334,000 
                                                                     =     186,000  บาท 

 

 วธีิหารายได้สุทธิของฟาร์ม  (สินทรัพยป์ลายปีเพิ่มข้ึน) 
 รายไดสุ้ทธิของฟาร์ม             =     รายไดเ้งินสดสุทธิของฟาร์ม  -  ค่าแรงงานในครอบครัว  
                                                                   +  สินทรัพยป์ลายปีเพิ่มข้ึน 
                      =     (186,000  -  10,000)  +  370,000  
                      =     546,000  บาท  
 

 วธีิหาผลตอบแทนแห่งแรงงาน   
 ผลตอบแทนแห่งแรงงาน            =     รายไดสุ้ทธิของฟาร์ม -  ดอกเบ้ียแห่งเงินลงทุนเฉล่ีย 
                                                                  =     546,000  -  84,600 
                                                                  =     461,400  บาท     
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 การค านวณดอกเบ้ียแห่งเงินลงทุนเฉล่ีย   
  ทุนตน้ปี                       =       สินทรัพยต์น้ปี   -  หน้ีสินตน้ปี 
                =        1,320,000  -  140,000 
                =        1,180,000  บาท 
  ทุนปลายปี                            =       สินทรัพยป์ลายปี  -  หน้ีสินปลายปี 
                 =        1,690,000  -  50,000 
                 =        1,640,000  บาท 

  เงินลงทุนเฉล่ีย                      =       
2
ทนุปลายปี  ทนุตน้ปี          

                =        
2

1,640,000    1,180,000     

                                                                  =       1,410,000  บาท 

  ดอกเบ้ียแห่งเงินลงทุนเฉล่ีย  =  เงินลงทุนเฉล่ีย     
100

ดอกเบ้ีย
 

     การคิดดอกเบ้ียเงินลงทุนเฉล่ีย  6% 
        ดอกเบ้ียแห่งเงินลงทุนเฉล่ีย   1,410,000     6%   =  84,600  บาท 
 

  วธีิหารายได้แห่งแรงงาน   
  รายไดแ้ห่งแรงงาน           =     ผลตอบแทนแห่งแรงงาน  +   ผลิตผลท่ีใชใ้นครอบครัว  + 
                          ค่าเช่าบา้นท่ีเจา้ของฟาร์มและครอบครัวอาศยัอยู ่  
                                          =     461,400  +  20,000  +  5,000 

                                         =     486,400  บาท 
 วธีิหาผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน     
 ผลตอบแทนแห่งเงินทุน   =     รายไดสุ้ทธิของฟาร์ม  -  ค่าแรงงานของผูจ้ดัการ 
                 =      546,000  -  80,000 
                                                            =     466,000  บาท 

 อตัราผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน  =  
่่ย่ั่้งหมดเฉลีเงินลงทนุท
ทนุแห่งเงินลงเงินตอบแทน

   100 

        
                =      1,410,000

100    466,000   

                                                    =     33.05% 
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3.  การวเิคราะห์ฐานะการเงินของกจิการฟาร์ม 
 การวเิคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์มเม่ือส้ินงวดบญัชีโดยวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน
มีหลายลกัษณะ  และให้ค  าตอบแตกต่างกนัไป  เจา้ของกิจการฟาร์มสามารถเลือกใช้อตัราส่วน    
ต่าง  ๆ  โดยท่ีพิจารณาว่าอัตราส่วนทางการเงินอัตราใดท่ีจะตอบค าถามของตนได้ก็เลือกใช้
อตัราส่วนทางการเงินตวัดงักล่าว  ซ่ึงโดยทัว่  ๆ  ไป  มกัจะใชอ้ตัราส่วนทางการเงินต่อไปน้ีในการ
วเิคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม  ดงัน้ี 
 3.1  อตัราส่วนสินทรัพย์ต่อหนีสิ้น  (Net  Capital  Ratio) 
  อตัราส่วนสินทรัพย์ต่อหน้ีสินเป็นอตัราส่วนท่ีวดัถึงฐานะความมัน่คงทางการเงิน
ทั้งหมดของฟาร์ม  ซ่ึงค านวณไดจ้าก 

  อตัราส่วนสินทรัพยต่์อหน้ีสิน     =     
งหมดหน้ีสินทั้
่ั่้งหมดสินทรัพยท์

       
   

  อตัราส่วนสินทรัพยต่์อหน้ีสิน  เป็นการวดัวา่สินทรัพยม์ากกว่าหน้ีสินหรือไม่  ดงันั้น  
ถา้มีการใชร้าคาตลาดในการตีราคาสินทรัพยแ์ละหน้ีสินวธีิน้ีจะเหมาะสมกวา่ 
  ค่าอตัราส่วนสินทรัพยต่์อหน้ีสิน  ซ่ึงมีค่าเท่ากบั  1  หมายความวา่  มีสินทรัพยท์ั้งหมด
เท่ากบัหน้ีสินทั้งหมดพอดี  และหมายความวา่  ส่วนของเจา้ของ  มีค่าเท่าศูนย ์ ถา้อตัราส่วนสินทรัพย์
ต่อหน้ีสินนอ้ยกวา่  1  หมายความวา่  สินทรัพยมี์ค่านอ้ยกวา่หน้ีสิน  ดงันั้น  ถา้ท าการขายสินทรัพย์
ไปแลว้จะไม่มีเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายช าระหน้ีสิน  ดงันั้น  1  จะเป็นค่าท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีแสดงวา่สินทรัพย ์
มีค่าเท่ากบัหน้ีสิน  แต่ค่า  1  น้ีก็มิไดเ้ป็นอตัราท่ีปลอดภยัเพราะถา้มีอะไรผิดพลาดไดเ้พียงเล็กนอ้ย
ไดแ้ก่ สินทรัพยล์ดลงแมแ้ต่เพียงเล็กนอ้ยก็หมายความวา่  กิจการฟาร์มนั้นมีหน้ีสินมากกวา่สินทรัพย ์
  อตัราส่วนสินทรัพยต์่อหน้ีสิน  ซ่ึงถือว่าปลอดภยั  และเป็นที่ยอมรับนั้นข้ึนอยู่กบั
ประเภทของธุรกิจและสินทรัพย ์ อยา่งไรก็ดีอตัราส่วนสินทรัพยต่์อหน้ีสินเท่ากบั  2  ถือวา่เป็นอตัรา 
ท่ีปลอดภยั  ค่าอตัราส่วนสินทรัพยต่์อหน้ีสิน  ซ่ึงเพิ่มข้ึนทุก  ๆ  ปี  โดยเฉพาะถา้ค านวณค่าของ
อตัราส่วนสินทรัพยต่์อหน้ีสิน  โดยใชร้าคาตลาดในการประเมินค่าสินทรัพย ์ และหน้ีสิน  ถึงแมค้่า
ของอตัราส่วนสินทรัพยต์่อหน้ีสินจะเพิ ่มข้ึนทุกปี  เนื่องจากราคาที่ดินและสินทรัพยอื์่น  ๆ  
สูงข้ึนก็มิได้หมายความว่าฐานะทางการเงินของกิจการจะดีข้ึน  เพื่อให้ง่ายแก่การเขา้ใจ  จึงได้สรุป
อตัราส่วนสินทรัพยต่์อหน้ีสิน  ดงัแสดงไวใ้นตารางขา้งล่าง 

อตัราส่วนสินทรัพยต่์อหน้ีสิน   ความหมาย 
                    นอ้ยกวา่   1 
                    เท่ากบั      1 
                    มากกวา่   1   

หน้ีสิน    สินทรัพย ์
หน้ีสิน    สินทรัพย ์
หน้ีสิน    สินทรัพย ์
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ตัวอย่างที ่ 10.3  การวิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม  ซ่ึงต่อไปน้ีเป็นงบแสดงฐานะการเงิน
ของสยามฟาร์ม ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  เป็นวนัส้ินงวดบญัชี 

 

สยามฟาร์ม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 

สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
   เงินสด                             57,600 -    เจา้หน้ี                       10,000   
   เงินฝากธนาคาร                    170,000 -    ดอกเบ้ียคา้งจ่าย              500 10,500 - 
   ลูกหน้ี                                5,000 - หน้ีสินไม่หมุนเวยีน   
   วสัดุการเกษตรคงเหลือ         2,000 -    เงินกู ้ 50,000 - 
   สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ              8,000 - รวมหน้ีสิน                 60,500 - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน     242,600 - ส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน      ทุน - นายสยาม    532,100 - 
   ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 350,000 -    
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 350,000 -       
รวมสินทรัพย ์ 592,600 - รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 592,600 - 
 

 จากงบแสดงฐานะการเงินของสยามฟาร์ม  สินทรัพยท์ั้งหมดเท่ากบั  592,600  บาท  และ
หน้ีสินทั้งหมดเท่ากบั  60,500  บาท  ดงันั้น 

 อตัราส่วนสินทรัพยต่์อหน้ีสิน      =     60,500 
592,600      =     9.08 

  3.2  อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจ้าของ  (Debt  Equity  Ratio) 
  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจ้าของเป็นอตัราส่วนท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
เงินทุนของตนเอง  คือส่วนของเจา้ของกบัหน้ีสินท่ีกูย้มืมา  โดยค านวณจากสูตรขา้งล่าง 

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ  =   
าของส่วนของเจ้

งหมดหน้ีสินทั้  
          จากตวัอย่างท่ี  10.3  มีหน้ีสินทั้งหมด  60,500  บาท  และส่วนของเจา้ของเท่ากับ
532,100  บาท  ดงันั้น 

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ  =  532,100
60,500      =     0.11 
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  อตัราส่วนน้ีมีความหมายแตกต่างจากอตัราส่วนตวัอ่ืน  อตัราส่วนน้ีถา้มีค่านอ้ยหมายถึง  
ธุรกิจท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงกว่าฟาร์มซ่ึงมีค่าของอตัราส่วนน้ีมากกว่า  ทั้งน้ีเน่ืองจากตวัหาร
ซ่ึงเป็นเงินทุนของตนเองมีค่ามากกวา่ตวัตั้งท่ีกูย้มืมา 
 3.3  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  (Current  Ratio) 
  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเป็นอตัราส่วนท่ีวดัความคล่องตวัหรือสภาพคล่องทางการเงิน
ของฟาร์มดูจากความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียน  อัตราส่วน         
ทุนหมุนเวียนเป็นอตัราส่วนท่ีใช้วดัความสามารถในการช าระหน้ีสินหมุนเวียน  อตัราส่วนน้ีเป็น
เคร่ืองช้ีฐานะทางการเงินระยะสั้นของกิจการฟาร์ม  ซ่ึงค านวณได ้ ดงัน้ี 

  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน     =     
นเวียนหน้ีสินหมุ
มนุเวียนสินทรัพยห์   

        จากตวัอย่างท่ี  10.3  มีสินทรัพย์หมุนเวียน  242,600  บาทและหน้ีสินหมุนเวียน  
10,500  บาท  ดงันั้น   
  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน     =     

10,500
242,600      =     23.10 

 

  สินทรัพยห์มุนเวียน  ไดแ้ก่  เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหน้ี  วสัดุการเกษตรคงเหลือ
ซ่ึงจะถูกใช้หมดไปในการผลิตหรือผลิตผลคงเหลือ  และหน้ีสินหมุนเวียน   คือ หน้ีสินซ่ึงจะตอ้ง
ช าระภายใน  1  ปี  ดงันั้น  สินทรัพยห์มุนเวียนจะเป็นตวัวดัความสามารถในการหาเงินสดภายใน   
ปีหนา้  เพื่อน ามาช าระหน้ี  อตัราส่วนน้ีมีความส าคญัท่ีจะตอ้งพิจารณา  เพราะวา่กิจการฟาร์มอาจจะ
มีสินทรัพยม์ากกวา่หน้ีสิน  แต่เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนทุนหมุนเวียนแลว้  อาจจะมีความยุง่ยาก
ล าบากในการหาเงินสดมาช าระหน้ีสินหมุนเวยีนไว ้
  อตัราส่วนทุนหมุนเวียน  มีค่าเท่ากบั  1  หมายความว่า  หน้ีสินหมุนเวียนมีค่าเท่ากบั
สินทรัพยห์มุนเวยีนพอดี  ส าหรับอตัราส่วนน้ีมีค่าสูงก็แสดงวา่สินทรัพยมี์มากกวา่หน้ีสิน  กิจการมี
ความคล่องตวัและมีความมัน่คงสูง  เจา้หน้ีจะให้ความส าคญัต่ออตัราส่วนน้ีมาก  เน่ืองจากแสดงถึง
โอกาสท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีวา่มีอยูม่ากหรือนอ้ยตามค่าอตัราส่วน  ซ่ึงโดยทัว่ไปกิจการท่ีมีอตัราส่วน
ทุนหมุนเวียนเท่ากบั  2  :  1  ถือว่าเหมาะสมแลว้  ถา้อตัราส่วนมีค่านอ้ยกว่า  1  หมายความว่า  
ความคล่องตัวของกิจการฟาร์มจะน้อยลง  ซ่ึงก็หมายความว่า  อาจจะต้องมีการกู้ยืมเพิ่มหรือ        
ขายสินทรัพยด์ าเนินงานเพื่อให้ไดเ้งินสดมาใช้  แต่ในการท่ีจะตดัสินใจก็ควรจะตอ้งพิจารณาถึง
ปัจจยัอ่ืน  ๆ  ประกอบดว้ย  เช่น  ลกัษณะและประเภทของธุรกิจ  ค่าเฉล่ียของกิจการฟาร์มประเภท
เดียวกนั  เป็นตน้ 

 

 



 

378 

 

สรุป 

การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มมีประโยชน์ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่ามี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนหรือลดลงเพียงใด  ทราบถึงผลตอบแทนแห่งเงินลงทุนเพื่อใชใ้นการวางแผน  
ควบคุมและตดัสินใจลงทุนและด าเนินงานฟาร์มในอนาคต   
   การวดัผลส าเร็จการด าเนินงาน  จะใช้ขอ้มูลจากงบการเงินประกอบดว้ยงบก าไรขาดทุน
และงบแสดงฐานะการเงิน  ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม  
วธีิวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม  แบ่งออกได ้ 7  วธีิ  ดงัน้ี 
 1.  วธีิพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงแห่งเงินทุนโดยตรง 

2.  วธีิหารายไดเ้งินสดสุทธิของครอบครัว   
  3.  วธีิการหารายไดเ้งินสดสุทธิของฟาร์ม   
  4.  วธีิหารายไดสุ้ทธิของฟาร์ม   

5.  วธีิหาผลตอบแทนแห่งแรงงาน   
6.  วธีิหารายไดแ้ห่งแรงงาน   
7.  วธีิหาผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน   

 การวิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์มเม่ือส้ินงวดบญัชี  เป็นการวิเคราะห์อตัราส่วน
ทางการเงิน  คือ  อตัราส่วนสินทรัพยต่์อหน้ีสินซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีวดัถึงฐานะความมัน่คงทางการเงิน
ทั้งหมดของฟาร์ม  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของเป็นอตัราส่วนท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เงินทุนของตนเองกบัหน้ีสินท่ีกูย้ืมมา  และอตัราส่วนทุนหมุนเวียนเป็นอตัราส่วนท่ีวดัสภาพคล่อง
ของธุรกิจ  
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จงแสดงวธีิท า 
ข้อ  10.1  ต่อไปน้ีเป็นงบแสดงฐานะการเงินของเกริกพลฟาร์ม  ณ  วนัท่ี  1  มกราคม  25 3  เป็นวนัตน้ปี
และวนัท่ี  31  ธนัวาคม  253  เป็นวนัปลายปี 

 
เกริกพลฟาร์ม 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วนัท่ี  1  มกราคม  25 3   

สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
เงินสด 30,000 - ทุน - นายเกริกพล 610,000 - 
เงินฝากธนาคาร 200,000 -    
อุปกรณ์การเกษตร 80,000 -    
ท่ีดิน 300,000 -    
 610,000 -  610,000 - 

 
เกริกพลฟาร์ม 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3   

สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
เงินสด 25,000 - หน้ีสิน   
เงินฝากธนาคาร 240,000 -      เจา้หน้ี 50,000 - 
สัตวใ์ชง้าน 50,000 - ส่วนของเจา้ของ   
อุปกรณ์การเกษตร 120,000 -    ทุน - นายเกริกพล 685,000 - 
ท่ีดิน 300,000 -    
 735,000 -  735,000 - 
ให้ท า   
ค านวณการวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวธีิพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงแห่งเงินทุนโดยตรง 

แบบฝึกปฏบิัติ  หน่วยที ่ 10 
การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม 
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ข้อ  10.2  วฒันาฟาร์ม  มีรายการจากบญัชีแยกประเภท และรายละเอียด  ดงัน้ี 
 

รายได ้ ค่าใชจ่้าย 
ขายสุกร   60,000  จ่ายค่าอาหารสัตว ์   5,000  
ขายไข่   50,000   จ่ายค่าเมล็ดพนัธ์ุ   24,000   
ขายน ้านมโค   40,000 จ่ายค่าแรงงาน   45,000   
ขายขา้วเปลือก 120,000  จ่ายค่าปุ๋ย   10,000   
ขายผกั 8,000 จ่ายค่าวคัซีน   12,000  
  จ่ายค่าสัตวเ์พื่อขาย 30,000 

รวมรับ 278,000    รวมจ่าย 126,000   
 

บญัชีทัว่ไป 
สินทรัพยต์น้ปี สินทรัพยป์ลายปี 

ปุ๋ยและพืช 20,000 ปุ๋ยและพืช 45,000 
สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 20,000 สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 60,000 
เคร่ืองมือเกษตร 140,000 เคร่ืองมือเกษตร 160,000 
โรงเรือน 125,000 โรงเรือน 120,000 
ทีดิน 250,000 ทีดิน 250,000 

ยอดรวม 555,000 ยอดรวม 635,000 
 

บญัชีหน้ีสิน 
หน้ีสินตน้ปี หน้ีสินปลายปี 

เจา้หน้ี - ร้านอาหารสัตว ์ 23,000 เจา้หน้ี - ร้านอาหารสัตว ์ 5,000 
เงินกู ้- ธกส. 80,000 เงินกู ้- ธกส. 65,000 

ยอดรวม 105,000 ยอดรวม 70,000 
 

นอกจากน้ี ยงัมีรายการต่าง  ๆ  เพิ่มเติมดงัน้ี 
 ค่าแรงงานในครอบครัว  2  คน ท่ียงัไม่จ่ายเงิน ถา้คิดจะตอ้งจ่ายคนละ  2,000  บาทต่อปี 
 ค่าแรงงานผูจ้ดัการฟาร์ม                      40,000  บาทต่อปี 
 ขายเศษวสัดุเหลือใช ้         8,000  บาทต่อปี 
 น าผลผลิตไปใชใ้นครอบครัว       20,000  บาทต่อปี 
 ค่าซ่อมแซมบา้นท่ีผูจ้ดัการอาศยัอยู ่                  10,000  บาทต่อปี 
 ดอกเบ้ียเงินลงทุนเฉล่ีย  6 %  ต่อปี 
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ให้ท า     ค  านวณการวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวิธี  ดงัน้ี 
1.  วธีิหารายไดเ้งินสดสุทธิของครอบครัว   

  2.  วธีิการหารายไดเ้งินสดสุทธิของฟาร์ม   
  3.  วธีิหารายไดสุ้ทธิของฟาร์ม   

4.  วธีิหาผลตอบแทนแห่งแรงงาน   
5.  วธีิหารายไดแ้ห่งแรงงาน   
6.  วธีิหาผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน   

ข้อ  10.3  วศิวะฟาร์ม  มีรายการจากบญัชีแยกประเภท และรายละเอียดเพิ่มเติม  ดงัน้ี 
 

รายได ้ ค่าใชจ่้าย 
ขายสุกร   140,000  ค่าอาหารสัตว ์ 107,000  
ขายไข่   38,500   ค่าสัตวเ์พื่อขาย 60,000 
ขายโคเน้ือ   120,000 ค่าแรงงาน 18,000   
ขายผกั 15,000 ค่าปุ๋ย   800   
  ค่าวคัซีน   3,000  
  ดอกเบ้ียจ่าย 4,500 
  ค่าเมล็ดพนัธ์ุ 2,600 
  ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 4,300 

รวม 313,500 รวม 200,200 
 

บญัชีทัว่ไป 
สินทรัพยต์น้ปี สินทรัพยป์ลายปี 

ลูกหน้ี 5,000 ลูกหน้ี 3,000 
ปุ๋ยและพืช 8,000 ปุ๋ยและพืช 5,000 
สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 40,000 สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 60,000 
อุปกรณ์การเกษตร 130,000 อุปกรณ์การเกษตร 150,000 
โรงเรือน 125,000 โรงเรือน 125,000 
ทีดิน 250,000 ทีดิน 250,000 

รวม 558,000 รวม 593,000 
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บญัชีหน้ีสิน 
หน้ีสินตน้ปี หน้ีสินปลายปี 

เจา้หน้ี - ร้านโชคสมบูรณ์ 5,000 เจา้หน้ี - ร้านอาหารสัตว ์ 8,000 
เจา้หน้ี - ธกส. 80,000 เงินกู ้- ธกส. 60,000 

รวม 85,000 รวม 68,000 
นอกจากน้ี ยงัมีรายการต่าง  ๆ  เพิ่มเติม  ดงัน้ี 
 ค่าแรงงานในครอบครัว  3  คน ท่ียงัไม่จ่ายเงิน ถา้คิดจะตอ้งจ่ายคนละ    9,000  บาท  ต่อปี 
 ค่าแรงงานผูจ้ดัการฟาร์ม                        40,000  บาท  ต่อปี 
 ขายเศษวสัดุเหลือใช ้           1,340  บาท  ต่อปี 
 น าผลผลิตไปใชใ้นครอบครัว           4,000  บาท  ต่อปี 
 ค่าซ่อมแซมบา้นท่ีผูจ้ดัการอาศยัอยู ่                       6,000 บาท  ต่อปี 
 ดอกเบ้ียเงินลงทุนเฉล่ีย  4 %  ต่อปี 
ให้ท า     ค  านวณการวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวิธี  ดงัน้ี 

1.  วธีิหารายไดเ้งินสดสุทธิของครอบครัว   
  2.  วธีิการหารายไดเ้งินสดสุทธิของฟาร์ม   
  3.  วธีิหารายไดสุ้ทธิของฟาร์ม   

4.  วธีิหาผลตอบแทนแห่งแรงงาน   
5.  วธีิหารายไดแ้ห่งแรงงาน   
6.  วธีิหาผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน   

 

ข้อ  10.4  ต่อไปน้ีเป็นรายการจากบญัชีแยกประเภทต่าง  ๆ  ตลอดปี  25 3 ของรุ่งตะวนัฟาร์ม  ดงัน้ี 
รายได ้ ค่าใชจ่้าย 

ขายไก่  320,000  ค่าอาหารปลา   24,000  
ขายปลา 88,500   ค่าอาหารไก่ 150,000 
ขายผลิตภณัฑส์ัตว ์   3,000 ค่าพนัธ์ุปลา 16,000   
ขายผกั 8,000 ค่าลูกไก่ 72,000   
  ค่าแรงงาน   9,000  
  ค่าวคัซีน 4,500 
  ค่าเมล็ดพนัธ์ุผกั 2,600 
  ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 5,400 

รวม 419,500 รวม 283,500 
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สินทรัพยต์น้ปี สินทรัพยป์ลายปี 
ผลิตผลคงเหลือ 12,000 ผลิตผลคงเหลือ 6,000 
สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 49,800 สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 35,000 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเกษตร 70,000 อุปกรณ์และเคร่ืองมือเกษตร 73,000 
โรงเรือน 80,000 โรงเรือน 80,000 
ท่ีดิน 160,000 ท่ีดิน 160,000 

รวม 371,800 รวม 354,000 
 

หน้ีสินตน้ปี หน้ีสินปลายปี 
เจา้หน้ี - ร้านโชคสมบูรณ์ 5,000 เจา้หน้ี - ร้านอาหารสัตว ์ 8,000 
เงินกู ้- ธกส. 80,000 เงินกู ้- ธกส. 60,000 

รวม 85,000 รวม 68,000 
 

นอกจากน้ี ยงัมีรายการต่าง  ๆ  เพิ่มเติม  ดงัน้ี 
 ค่าแรงงานในครอบครัว  2  คน ท่ียงัไม่จ่ายเงิน ถา้คิดจะตอ้งจ่ายคนละ  10,000  บาท  ต่อปี 
 ค่าแรงงานผูจ้ดัการฟาร์ม                        50,000  บาท  ต่อปี 
 หตักรรมในครอบครัว         22,000  บาท  ต่อปี 
 ผลผลิตท่ีน าไปใชใ้นครอบครัว           3,000  บาท  ต่อปี 
 ค่าเช่าบา้นท่ีผูจ้ดัการฟาร์มอาศยัอยู ่                      6,000  บาท  ต่อปี 
 ดอกเบ้ียเงินลงทุนเฉล่ีย  3 %  ต่อปี 
ให้ท า     ค  านวณการวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวิธี  ดงัน้ี 

1.  วธีิหารายไดเ้งินสดสุทธิของครอบครัว   
  2.  วธีิการหารายไดเ้งินสดสุทธิของฟาร์ม   
  3.  วธีิหารายไดสุ้ทธิของฟาร์ม   

4.  วธีิหาผลตอบแทนแห่งแรงงาน   
5.  วธีิหารายไดแ้ห่งแรงงาน   
6.  วธีิหาผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน   
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ข้อ  10.5  การวิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม  ซ่ึงต่อไปน้ีเป็นงบแสดงฐานะการเงินของ   
พรเทพฟาร์ม ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  เป็นวนัส้ินงวดบญัชี 
 

พรเทพฟาร์ม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 

สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
   เงินสด                             10,500 -    เจา้หน้ี                        25,500 - 
   เงินฝากธนาคาร                    143,000 - หน้ีสินไม่หมุนเวยีน   
   ลูกหน้ี - นายปัญญา                                   5,000 -    เงินกู ้ 150,000 - 
   วสัดุการเกษตรคงเหลือ         6,300 - รวมหน้ีสิน                 175,500 - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 164,800 - ส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน      ทุน - นายพรเทพ    460,300 - 
   สัตวใ์ชง้าน                 109,000 -    
   อุปกรณ์การเกษตร                25,000 -    
   โรงเรือน                     130,000 -    
   ท่ีดิน                           207,000 -    
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 471,000 -       
รวมสินทรัพย ์ 635,800 - รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 635,800 - 

ให้ท า     วิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์มเม่ือส้ินงวดบญัชี  ตามอตัราส่วนดงัน้ี 
 1.  อตัราส่วนสินทรัพยต่์อหน้ีสิน 
 2.  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ 
 3.  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
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ข้อ  10.6  การวิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์ม  ซ่ึงต่อไปน้ีเป็นงบแสดงฐานะการเงินของ
นิภาฟาร์ม ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  254  เป็นวนัส้ินงวดบญัชี 
 

นิภาฟาร์ม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 4 
 

สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
   เงินสด                             48,000 -    เจา้หน้ี                        30,000 - 
   เงินฝากธนาคาร                    200,000 - หน้ีสินไม่หมุนเวยีน   
   ลูกหน้ี - นายปรีชา                             8,000 -    เงินกู ้- ธกส. 200,000 - 
   วสัดุการเกษตรคงเหลือ 7,500 - รวมหน้ีสิน                 230,000 - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 263,500 - ส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน      ทุน - นางนิภา    573,500 - 
   สัตวใ์ชง้าน                 80,000 -    
   อุปกรณ์การเกษตร                     60,000 -    
   โรงเรือน                     120,000 -    
   ท่ีดิน                           280,000 -    
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 540,000 -       
รวมสินทรัพย ์ 803,500 - รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 803,500 - 
 

 
ให้ท า     วิเคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์มเม่ือส้ินงวดบญัชี  ตามอตัราส่วนดงัน้ี 
 1.  อตัราส่วนสินทรัพยต่์อหน้ีสิน 
 2.  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ 
 3.  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 
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ค าส่ัง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.  ขอ้ใดคือประโยชน์ของการวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม 
 ก.  ทราบถึงรายไดสุ้ทธิและประสิทธิภาพการด าเนินงานของกิจการวา่ผลการด าเนินงานมี 
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนหรือลดลงเพียงใด   
 ข.  ช่วยพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกบญัชีแยกประเภท 
 ค.  ช่วยพิสูจน์ความถูกตอ้งในการบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 ง.  ท าใหท้ราบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการฟาร์มอ่ืน 
 จ.  ช่วยในการวเิคราะห์รายการคา้ไดถู้กตอ้ง 
  จากโจทยต่์อไปน้ี  ใหใ้ชต้อบค าถามขอ้  2 - 7  
 ต่อไปน้ีเป็นรายการจากบญัชีแยกประเภทต่าง ๆ  ตลอดปี  25 3  ของฟาร์ม  ดงัน้ี 

 

รายได ้ ค่าใชจ่้าย 
ขายสุกร 230,000 ค่าอาหารสัตว ์   68,700  
ขายผลไม ้ 180,000 ค่าสัตวเ์พื่อขาย 89,300 
ขายขา้วเปลือก 140,000 ค่าแรงงาน   28,000   
  ค่าปุ๋ย   6,000   
  ค่าเมล็ดพนัธ์ุขา้ว   4,000   
  ค่าวคัซีน   2,000  

รวม 550,000 รวม 198,000   
  

สินทรัพยต์น้ปี สินทรัพยป์ลายปี 
ผลิตผลคงเหลือ 13,500 ผลิตผลคงเหลือ 10,300 
สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 51,500 สัตวเ์พื่อขายคงเหลือ 18,200 
อุปกรณ์การเกษตร 8,000 อุปกรณ์การเกษตร 12,000 
โรงเรือน 75,000 โรงเรือน 75,000 
ทีดิน 180,000 ทีดิน 180,000 

รวม 328,000 รวม 295,500 

แบบประเมนิผลการเรียนรู้หลงัเรียน  หน่วยที ่ 10 
การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์ม 
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หน้ีสินตน้ปี หน้ีสินปลายปี 
เจา้หน้ี - ร้านโชคเกษตร 5,000 เจา้หน้ี - ร้านโชคเกษตร 3,000 
เงินกู ้- ธกส. 95,000 เงินกู ้- ธกส. 55,000 

รวม 100,000 รวม 58,000 
 
นอกจากน้ี ยงัมีรายการต่าง  ๆ  เพิ่มเติม  ดงัน้ี 
 ค่าแรงงานในครอบครัว  3  คน ท่ียงัไมจ่่ายเงิน ถา้คิดจะตอ้งจ่ายคนละ  24,000  บาทต่อปี 
 ค่าแรงงานผูจ้ดัการฟาร์ม                     96,000  บาทต่อปี 
 รายไดจ้ากการคา้ขาย                                60,000  บาทต่อปี 
 ผลิตผลท่ีใชใ้นครอบครัว         7,500  บาทต่อปี 
 ค่าเช่าบา้นท่ีเกษตรกรอาศยัอยู ่                                12,000  บาทต่อปี 
 ดอกเบ้ียเงินลงทุนเฉล่ีย  3%  ต่อปี 
2.  การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวธีิหารายไดเ้งินสดสุทธิของครอบครัวจะไดจ้  านวนเท่าไร 
 ก.  151,500  บาท 
 ข.  240,517  บาท 
 ค.  247,500  บาท 
 ง.  352,000  บาท 
 จ.  412,000  บาท 
3.  การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวธีิหารายไดเ้งินสดสุทธิของฟาร์ม  จะไดจ้  านวนเท่าไร 
 ก.  328,500  บาท 
 ข.  352,000  บาท 
 ค.  135,000  บาท 
 ง.  142,020  บาท 
 จ.  142,500  บาท 
4.  การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวธีิหารายไดสุ้ทธิของฟาร์ม  จะไดจ้  านวนเท่าไร 
 ก.  151,500  บาท 
 ข.  240,517  บาท 
 ค.  247,500  บาท 
 ง.  352,000  บาท 
 จ.  412,500  บาท 
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5.  การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวธีิหาผลตอบแทนแห่งแรงงาน  จะไดจ้  านวนเท่าไร 
 ก.  151,500.50  บาท 
 ข.  240,517.50  บาท 
 ค.  247,500.20  บาท 
 ง.  352,000.30  บาท 
 จ.  412,000.50  บาท 
6.  การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวธีิหารายไดแ้ห่งแรงงาน  จะไดจ้  านวนเท่าไร 
 ก.  260,017.50  บาท 
 ข.  285,517.50  บาท 
 ค.  290,107.50  บาท 
 ง.  352,000.30  บาท 
 จ.  412,000.50  บาท 
7.  การวดัผลส าเร็จการด าเนินงานฟาร์มโดยวธีิหาผลตอบแทนแห่งเงินลงทุน  จะไดจ้  านวนเท่าไร 
 ก.      6,982  บาท 
 ข.      7,500  บาท 
 ค.    96,000  บาท 
 ง.  100,000  บาท 
 จ.  151,500  บาท 
8.  วเิคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์มตามอตัราส่วนสินทรัพยต่์อหน้ีสิน  ไดต้ามขอ้ใด 
 ก.  0.25  หมายความวา่  สินทรัพยท์ั้งหมดนอ้ยกวา่หน้ีสินทั้งหมด    
 ข.  0.74  หมายความวา่  สินทรัพยท์ั้งหมดนอ้ยกวา่หน้ีสินทั้งหมด    
 ค.  1.00  หมายความวา่  สินทรัพยท์ั้งหมดเท่ากบัหน้ีสินทั้งหมด 
 ง.  4.57  หมายความวา่  สินทรัพยท์ั้งหมดมากกวา่หน้ีสินทั้งหมด     
 จ.  5.79  หมายความวา่  สินทรัพยท์ั้งหมดมากกวา่หน้ีสินทั้งหมด       
9.  วเิคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์มตามอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ  ไดต้ามขอ้ใด 
 ก.  0.16  
 ข.  0.28 
 ค.  0.36 
 ง.  0.74 
 จ.  0.93  
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จากโจทยต่์อไปน้ีใหใ้ชต้อบค าถามขอ้ท่ี  8 - 10  ซ่ึงงบแสดงฐานะการเงินของรุ่งเรืองฟาร์ม  
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3  เป็นวนัส้ินงวดบญัชี 
 

รุ่งเรืองฟาร์ม 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  25 3 
 

สินทรัพย ์   หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยห์มุนเวยีน   หน้ีสินหมุนเวยีน   
     เงินสด                             29,000 -     เจา้หน้ี                        15,000 - 
     เงินฝากธนาคาร                    200,000 - หน้ีสินไม่หมุนเวยีน   
     ลูกหน้ี - นายเอก                          7,300 -     เงินกู ้ 120,000 - 
     วสัดุการเกษตรคงเหลือ 4,000 - รวมหน้ีสิน                 135,000 - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 240,300 - ส่วนของเจา้ของ   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน       ทุน - นายรุ่ง 482,300 - 
    สัตวใ์ชง้าน                  60,000 -    
    อุปกรณ์การเกษตร                     28,000 -    
    โรงเรือน                    100,000 -    
    ท่ีดิน                          189,000 -    
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 377,000 -       
รวมสินทรัพย ์ 617,300 - รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 617,300 - 
 
10.  วเิคราะห์ฐานะการเงินของกิจการฟาร์มตามอตัราส่วนทุนหมุนเวยีน  ไดต้ามขอ้ใด 
 ก.  16.02  
 ข.  17.40 
 ค.  18.95  
 ง.  20.85 
 จ.  26.20 

 


