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หน่วยที ่6  

รายการปรับปรุงบัญชี และกระดาษท าการของกจิการอตุสาหกรรม 

 

    เนื้อหาสาระ 

1. รายการปรับปรุงบญัชี 

2. การบนัทึกบญัชีรายการปรับปรุงบญัชี 

3. กระดาษท าการของกิจการอุตสาหกรรม 

 

    จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและประเภทของรายการปรับปรุงบญัชีได ้

2. บนัทึกบญัชีรายการปรับปรุงได ้

3. จดัท ากระดาษท าการของกิจการอุตสาหกรรมได ้

4. ปฏิบติังานที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งมีความรับผดิชอบ มีระเบียบ ละเอียดรอบ มีความสนใจใฝ่รู้ 

และมีการแสดงสมัมาคาราวะต่อครู-อาจารย ์อยา่งสม ่าเสมอ 

 

สาระส าคญั 

  

รายการปรับปรุง เป็นรายการที่กิจการตอ้งท าการบนัทึกในวนัส้ินงวดบญัชี เพื่อให้ยอดบญัชีมีความ

ความถูกต้องหลักการบัญชี ก่อนการจดัท ารายงานทางการเงิน และการท ากระดาษท าการของกิจการ

อุตสาหกรรมจะช่วยให้การจดัท ารายงานทางการเงิน ง่ายและรวดเร็วขึ้น กระดาษท าการมีหลายชนิด เช่น 

ชนิด 6 ช่อง ชนิด 8 ช่อง ชนิด 10 ช่อง ชนิด 12 ช่อง สามารถเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยที ่6 รายการปรับปรุงบัญชี และกระดาษท าการของกจิการอตุสาหกรรม 

ค าช้ีแจง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

        1. รายไดรั้บล่วงหนา้ เป็นบญัชีในหมวดใด 

ก. สินทรัพย ์    ข. หน้ีสิน 

ค.    รายได ้    ง. ค่าใชจ่้าย 

        2. หน้ีสงสัยจะสูญ เป็นบญัชีในหมวดใด 

ก. สินทรัพย ์    ข. หน้ีสิน 

ค. รายได ้    ง. ค่าใชจ่้าย 

     3. ขอ้ใดคือรายการประมาณการ 
ก. ค่าเส่ือมราคา   ข.  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย    
ค.   รายไดรั้บล่วงหนา้   ง.  วสัดุส้ินเปลือง 
 

   4.  กิจการจ่ายค่าเบี้ยประกนัโรงงาน เม่ือ 1 กนัยายน 25X9 จ านวน 18,000 บาท ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน  

        บนัทึกไวใ้นบญัชีค่าเบี้ยประกนัโรงงาน รายการปรับปรุงในวนัส้ินงวดบญัชี คือขอ้ใด 
ก. เดบิต ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน     6,000 เครดิต ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้       6,000 
ข. เดบิต ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน    12,000 เครดิต ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้     12,000 
ค. เดบิต ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้    6,000 เครดิต ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน       6,000 
ง. เดบิต ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้   12,000 เครดิต ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน     12,000 

 

  5.  กิจการกูเ้งินจากธนาคาร 100,000 บาท อตัราดอกเบี้ย 8%  จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ทุกวนัที่ 1 มีนาคม 
       และ 1 ก.ย. ในวนัส้ินงวดบญัชี 31 ธ.ค. ใหบ้นัทึกรายการปรับปรุง 

ก. เดบิต ดอกเบี้ยจ่าย  2,666.67  เครดิต  ดอกเบี้ยคา้งจ่าย  2,666.67 
ข. เดบิต ดอกเบี้ยจ่าย   6,666.67  เครดิต  ดอกเบี้ยคา้งจ่าย  6,666.67 
ค. เดบิต  ดอกเบี้ยจ่าย 2,666.67  เครดิต  ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหนา้ 2,666.67 
ง. เดบิต  ดอกเบี้ยจ่าย 6,666.67  เครดิต  ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหนา้ 6,666.67 
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       6.   เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 25X8    กิจการมีวสัดุโรงงานยกมา 14,000 บาท ระหวา่งปีซ้ือเพิม่เติม จ  านวน 
      26,000  บาท ในวนัที่ 31 ธนัวาคม 25X8 ซ่ึงเป็นวนัส้ินงวดบญัชี กิจการไดท้  าการตรวจนบัปรากฏวา่มี 
      วสัดุโรงงานคงเหลือจ านวน  9,200 บาท  วสัดุโรงงานใชไ้ป มีจ  านวนเท่าใด 
 ก. 9,200  บาท     ข. 16,800 บาท 
 ค. 30,800 บาท     ง. 40,000 บาท 

7. กิจการมีบญัชีลูกหน้ีในวนัส้ินงวดบญัชี 120,000 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 25,000 บาท มียอดขายเช่ือ 
     350,000 บาท ใหป้ระมาณหน้ีสงสยัจะสูญในอตัรา 5% ของยอดขายเช่ือ 
 ก. เดบิต  หน้ีสงสยัจะสูญ    6,000  เครดิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ           6,000 

ข. เดบิต  หน้ีสงสยัจะสูญ  17,500  เครดิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ         17,500 
ค. เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    6,000  เครดิต  หน้ีสงสยัจะสูญ                     6,000 
ง. เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  7,500  เครดิต  หน้ีสงสยัจะสูญ                     7,500 
 

8. เม่ือวนัที่ 1 พฤศจิกายน  25X8 กิจการรับค่าเช่าโกดงัของโรงงานเป็นเงิน 4,800 บาท เป็นค่าเช่า
ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน กิจการบนัทึกรายการน้ีไวใ้นบญัชีค่าเช่ารับล่วงหนา้ขอ้ใดคือการบนัทึก
รายการปรับปรุง 
ก. เดบิต  รายไดค้่าเช่า   1,600 เครดิต  ค่าเช่ารับล่วงหนา้  1,600 
ข. เดบิต  ค่าเช่ารับล่วงหนา้  1,600 เครดิต  รายไดค้่าเช่า  1,600 
ค. เดบิต  ค่าเช่ารับล่วงหนา้  3,200 เครดิต  รายไดค้่าเช่า  3,200 
ง. เดบิต  รายไดค้่าเช่า   3,200 เครดิต  ค่าเช่ารับล่วงหนา้  3,200 

 

9. การแสดงรายการวตัถุดิบตน้งวดและงานระหวา่งท าตน้งวดในกระดาษท าการจะแสดงอยา่งไร 
ก. วตัถุดิบตน้งวดและงานระหวา่งท าตน้งวดแสดงในงบตน้ทุนการผลิตดา้นเดบิต 
ข. วตัถุดิบตน้งวดและงานระหวา่งท าตน้งวดแสดงในงบตน้ทุนการผลิตดา้นเครดิต 
ค. วตัถุดิบตน้งวดแสดงในงบตน้ทุนการผลิตดา้นเดบิต งานระหวา่งท าตน้งวดแสดงในงบก าไร

ขาดทุนดา้นเดบิต 
ง. วตัถุดิบตน้งวดแสดงในงบตน้ทุนการผลิตดา้นเดบิต งานระหวา่งท าตน้งวดแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงินดา้นเดบิต 
 

10. ผลต่างดา้นเดบิตและดา้นเครดิตในกระดาษท าการช่องงบตน้ทุนการผลิตคือรายการใด 
ก. ตน้ทุนขาย    ข. ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ 
ค.   ก าไรสุทธิ    ง. ขาดทุนสุทธิ 
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 ในวนัส้ินงวดบญัชีก่อนจดัท ารายงานทางการเงิน กิจการจะตอ้งปรับปรุงรายการบญัชีต่าง ๆ ให้

ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี  ในการปรับปรุงบญัชีของกิจการต่าง ๆ ก็จะมีลกัษณะคลา้ยกนั 

 

     รายการปรับปรุง 

  

รายการปรับปรุง  (Adjusting Entries)  หมายถึง  การแกไ้ขรายการบญัชี  ใหถู้กตอ้งตามงวดบญัชี

นั้น ๆใน วนัส้ินงวดบญัชี  การปรับปรุงรายการบญัชีจะบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป  แลว้ผา่นรายการ

ไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป  ก่อนการปิดบญัชีและจดัท ารายงานทางการเงิน 

ประเภทของรายการปรับปรุง 

1. ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (Prepaid Expense) 
2. รายไดรั้บล่วงหนา้ (Deferred Income) 
3. ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (Accrued Expense) 
4. รายไดค้า้งรับ (Accrued Income) 
5. หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (Bad Debt and Doubtful Account) 
6. ค่าเส่ือมราคา (Depreciation Expenses) 
7. วสัดุโรงงานใชไ้ป (Factory Supplies) 

8. การปันส่วนค่าใชจ่้ายใหก้บัแผนกงานต่าง ๆ 

 
 

 

การบันทึกบัญชีรายการการปรับปรุง 

 

1.  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า   (Prepaid Expense)  หมายถึง ค่าใชจ่้ายที่กิจการไดจ่้ายไปส าหรับในงวด

บญัชีปัจจุบนัและงวดบญัชีถดัไป เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ เป็นตน้ ซ่ึงค่าใชจ่้าย

ล่วงหนา้จะถือเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนอยา่งหน่ึงของกิจการ 

 



160 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

                                  หน่วยที่  6  รายการปรับปรุงบัญชีและกระดาษท าการของกิจการอุตสาหกรรม 

  

 การบนัทึกรายการเก่ียวกบัการปรับปรุงค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ ในวนัส้ินงวดบญัชี สามารถที่จะบนัทึก

รายการปรับปรุงได ้2 วธีิดงัน้ี  

             

วิธีที่ 1 กรณีบนัทึกการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ  านวนในวนัที่มีการจ่าย 

วนัจ่าย เดบิต  ค่าใชจ่้าย xx  
            เครดิต  เงินสด  xx 
 จ่ายค่าใชจ่้ายเป็นเงินสด   
วนัส้ินงวดบญัชี เดบิต  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ xx  
            เครดิต  ค่าใชจ่้าย  xx 
 ปรับปรุงค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้   
 

ตวัอยา่งที่ 6-1      เม่ือวนัที่ 1 กนัยายน  25X9  กิจการไดจ่้ายค่าเบี้ยประกนัโรงงานส าหรับระยะเวลา 1 ปี  

เป็นจ านวนเงิน 12,000 บาท บนัทึกไวใ้นบญัชีค่าเบี้ยประกนัโรงงาน 

 การบนัทึกรายการปรับปรุง ณ วนัส้ินงวด แสดงดงัน้ี 

25X9 
ก.ย.  1 

 
เดบิต  ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน 

 
12,000 

 

            เครดิต  เงินสด  12,000 
 จ่ายค่าเบี้ยประกนั   
    
ธ.ค.  31 เดบิต  ค่าเบี้ยประกนัโรงงานจ่ายล่วงหนา้ 8,000  
            เครดิต  ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน  8,000 
 ปรับปรุงค่าเบี้ยประกนัล่วงหนา้ส าหรับระยะเวลา 8 เดือน   
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วิธีที่ 2   กรณีบนัทึกการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทั้งจ  านวนในวนัที่มีการจ่ายเงิน 

วนัจ่าย เดบิต  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ xx  
            เครดิต  เงินสด  xx 
 จ่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เป็นเงินสด   
    
วนัส้ินงวดบญัชี เดบิต  ค่าใชจ่้าย xx  
            เครดิต  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  xx 
 ปรับปรุงค่าใชจ่้าย   
 

  ตวัอยา่ง 6-2         จากขอ้มูลตวัอยา่ง 6 - 1 

การบนัทึกรายการปรับปรุง ณ วนัส้ินงวด แสดงดงัน้ี 

25X9 
ก.ย.  1 

 
เดบิต  ค่าเบี้ยประกนัโรงงานจ่ายล่วงหนา้ 

 
12,000 

 

            เครดิต  เงินสด  12,000 
 จ่ายค่าเบี้ยประกนัโรงงานล่วงหนา้   
    
ธ.ค.  31 เดบิต  ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน 4,000  
            เครดิต  ค่าเบี้ยประกนัโรงงานจ่ายล่วงหน้า  4,000 
 ปรับปรุงค่าเบี้ยประกนัส าหรับระยะเวลา 4 เดือน   
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2.  รายได้รับล่วงหน้า     (Deferred Income) 

 รายไดรั้บล่วงหนา้  หมายถึง รายไดท้ี่กิจการไดรั้บในงวดปัจจุบนัและงวดบญัชีถดัไป รายไดรั้บ

ล่วงหนา้ เป็นหน้ีสินหมุนเวียนชนิดหน่ึงของกิจการ เช่น ค่าเช่ารับล่วงหนา้ ค่านายหนา้รับล่วงหนา้  

 การบนัทึกรายการเก่ียวกบัการปรับปรุงรายไดรั้บล่วงหนา้นั้น ก็จะมีลกัษณะคลา้ยกบัการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ นัน่คือจะมีวธีิการปรับปรุงได ้2 วธีิคือ 

วิธีที่ 1     กรณีบนัทึกการรับเงินเป็นรายไดท้ั้งจ  านวนในวนัที่มีการรับเงิน 

วนัรับเงิน เดบิต  เงินสด xx  
            เครดิต  รายได.้..  xx 
 รับรายไดเ้ป็นเงินสด   
วนัส้ินงวดบญัชี เดบิต  รายได.้.. xx  
            เครดิต  รายได.้..รับล่วงหนา้  xx 
 ปรับปรุงรายไดรั้บล่วงหนา้   
 

ตวัอยา่งที่ 6-3       เม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม 25X9  กิจการไดรั้บรายไดค้่าเช่า เป็นเงิน 36,000 บาท ส าหรับ

ระยะเวลา 1 ปี  

               การบนัทึกรายการปรับปรุง ณ วนัส้ินงวด แสดงดงัน้ี 

25X9 
ส.ค. 1 

 
เดบิต  เงินสด 

 
36,000 

 

            เครดิต  รายไดค้่าเช่า  36,000 
 รับรายไดค้่าเช่า   
    
ธ.ค.  31 เดบิต  รายไดค้่าเช่า 21,000  
            เครดิต  รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้  21,000 
 ปรับปรุงรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ส าหรับระยะเวลา 7 เดือน   
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วิธีที่ 2   กรณีบนัทึกการรับเงินเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้ทั้งจ  านวนในวนัที่มีการรับเงิน 

วนัรับเงิน เดบิต  เงินสด xx  
            เครดิต  รายได.้..  xx 
 รับรายไดเ้ป็นเงินสด   
วนัส้ินงวดบญัชี เดบิต  รายได.้.. xx  
            เครดิต  รายได.้..รับล่วงหนา้  xx 
 ปรับปรุงรายไดรั้บล่วงหนา้   
 

ตวัอยา่ง 6-4         จากขอ้มูลตวัอยา่ง 6 - 3 

การบนัทึกรายการปรับปรุง ณ วนัส้ินงวด แสดงดงัน้ี 

25X9 
ส.ค. 1 

 
เดบิต  เงินสด 

 
36,000 

 

            เครดิต  รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้  36,000 
 รับรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้   
    
ธ.ค.  31 เดบิต  รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 15,000  
            เครดิต  รายไดค้่าเช่า  15,000 
 ปรับปรุงรายไดค้่าเช่าส าหรับระยะเวลา 5 เดือน   
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  3.  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย หมายถึง ค่าใชจ่้ายหรือบริการที่กิจการไดรั้บหรือไดใ้ชป้ระโยชน์แลว้ ในงวดบญัชี

นั้น แต่กิจการยงัมิไดท้  าการจ่ายเงิน ซ่ึงค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายน้ีจะถือเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนชนิดหน่ึงของกิจการ 

เช่น ค่าน ้ าค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย ค่าเช่าคา้งจ่าย เงินเดือนคา้งจ่าย เป็นตน้ 

การปรับปรุงบญัชีในวนัส้ินงวด 

วนัส้ินงวดบญัชี เดบิต  ค่าใชจ่้าย xx  
            เครดิต  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  xx 
 ปรับปรุงค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   
 

   ตวัอยา่งที่ 6-5      วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X9 โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง มีค่าแรงงานทางตรง 50,000 บาท 

ค่าแรงงานทางออ้ม 15,000 บาท ที่ยงัไม่ไดจ่้าย 

การปรับปรุงบญัชีในวนัส้ินงวด 

25X9 
ธ.ค. 31 

 
เดบิต  ค่าแรงงานทางตรง 

 
50,000 

 

            ค่าแรงงานทางออ้ม 15,000  
            เครดิต  ค่าแรงงานคา้งจ่าย  65,000 
 ปรับปรุงค่าแรงงานคา้งจ่าย   
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 4.  รายได้ค้างรับ (Accrued Income) 

 รายไดค้า้งรับ หมายถึง รายไดท้ี่เกิดขึ้นแลว้ในงวดบญัชีปัจจุบนั แต่กิจการยงัไม่ไดรั้บเงินจึงตอ้งตั้ง

เป็นรายไดค้า้งรับ เช่น รายไดค้่าเช่าคา้งรับ ดอกเบี้ยเงินฝากคา้งรับ เป็นตน้ รายไดค้า้งรับน้ีจะถือเป็น

สินทรัพยห์มุนเวียนชนิดหน่ึงของกิจการ ซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบั ลูกหน้ี  

การปรับปรุงบญัชีในวนัส้ินงวด 

วนัส้ินงวดบญัชี เดบติ  รายได.้..คา้งรับ xx  
            เครดิต  รายได.้..  xx 
 ปรับปรุงรายไดค้า้งรับ   
 

ตวัอยา่ง 6-6         กิจการลงทุนในหุน้กู ้มูลค่า  50,000 บาท อตัราดอกเบี้ย 12% ต่อปี รับดอกเบี้ยทุกวนัที่ 1 

ตุลาคม  กิจการปิดบญัชีวนัที่ 31 ธนัวาคม  25X9 

การปรับปรุงบญัชีในวนัส้ินงวด 

25X9 
ธ.ค. 31 

 

เดบิต  ดอกเบี้ยคา้งรับ (50,000 × 12% × 
3

12
 

 
1,500 

 

            เครดิต  ค่าแรงงานคา้งจ่าย  1,500 
 ปรับปรุงดอกเบี้ยคา้งรับ   
 

5.  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (Bad Debt and Doubtful  Account) 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญไดใ้หค้  านิยามไว ้ดงัน้ี 

 หน้ีสูญ (Bad Debt)  หมายถึง ลูกหน้ีที่ไดติ้ดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลว้ แต่ไม่ไดรั้บช าระหน้ีและ

ไดต้ดัจ  าหน่ายออกจากบญัชี 

 หน้ีสงสยัจะสูญ (Doubtful  Account)  หมายถึง ลูกหน้ีที่คาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้และถือเป็น

ค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
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 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Account) หมายถึง จ  านวนเงินที่กันไวส้ าหรับ

ลูกหน้ีที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ และถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ต ั้ งขึ้ นเพื่อแสดงเป็นรายการหักจาก

บญัชีลูกหน้ีในงบการเงิน เพือ่ใหแ้สดงมูลค่าสุทธิที่คาดวา่จะเก็บเงินได ้

 การบนัทึกบญัชีลูกหน้ีที่เก็บเงินไม่ไดมี้ 2 วธีิ คือ 

1. วิธีตัดจ าหน่ายโดยตรง (Direct Write – Off Method) จะบนัทึกเม่ือเกิดหน้ีสูญจริง 

เดบิต  หน้ีสูญ xx  
           เครดิต  ลูกหน้ี  xx 

        

 การบนัทึกบญัชีเก่ียวกับหน้ีสูญตามวิธีน้ี จะมีความสอดคลอ้งกับการค านวณก าไรสุทธิ เพื่อการ   

เสียภาษีมากที่สุด เพราะกฎหมายได้ก าหนดว่า การที่กิจการจะน าหน้ีสูญมาเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อค  านวณ       

ก าไรสุทธิและเสียภาษีจะต้องเป็นจ านวนหน้ีสูญที่ เกิดขึ้ นจริงเท่านั้ น โดยลูกหน้ีรายนั้ นจะต้องไม่มี

ความสามารถที่จะช าระหน้ีไดจ้ริง ๆ 

ตวัอยา่งที่ 6-7      เม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม   25X9 กิจการไดใ้หบ้ริการเป็นเงินเช่ือใหแ้ก่ลูกคา้รายหน่ึง จ  านวน 

30,000 บาท ต่อมาในวนัที่ 20  กรกฎาคม  25X9 ลูกหน้ีรายน้ีไดถู้กศาลสัง่เป็นบุคคลลม้ละลาย กิจการได้

ทวงถามแลว้แต่ก็ยงัไม่ไดรั้บช าระหน้ี จึงไดต้ดับญัชีลูกหน้ีรายหน้ีเป็นหน้ีสูญของกิจการ การบนัทึกบญัชี

เก่ียวกบัการตดับญัชีลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ สามารถบนัทึกไดด้งัน้ี 
 

เดบิต  หน้ีสูญ 30,000  
           เครดิต  ลูกหน้ี  30,000 

 

การบันทึกบัญชีเมือ่หนี้สูญได้รับคนื 

จากตวัอยา่งที่ 5-7     ถา้ต่อมาลูกหน้ีที่กิจการไดต้ดัเป็นหน้ีสูญไปแลว้นั้นไดน้ าเงินมาช าระหน้ีให้แก่

กิจการจ านวน 30,000 บาท กิจการก็จะถือวา่จ  านวนเงินที่ไดรั้บน้ีเป็น “หน้ีสูญไดรั้บคืน” และถือเป็นรายได้

อยา่หน่ึงของกิจการ ตามตวัอยา่งการบนัทึกดงัน้ี 

เดบิต  เงินสด 30,000  
           เครดิต  หน้ีสูญไดรั้บคืน  30,000 
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2. วิธีต้ังค่าเผื่อ (Allowance Method) วธีิน้ีจะประมาณจ านวนที่คาดวา่จะเก็บเงินไม่ได ้ 

 การบนัทึกบญัชี 

เดบิต  หน้ีสงสยัจะสูญ xx  
           เครดิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  xx 

 

               ในการประมาณหน้ีสงสยัจะสูญสามารถท าการประมาณได ้2 วธีิคือ การประมาณจากยอดขายเช่ือ 

หรือยอดรายไดจ้ากการขายบริการเป็นเงินเช่ือ และการประมาณจากยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวดบญัชี 

2.1  การประมาณหน้ีสงสยัจะสูญจากยอดขายเช่ือ  เป็นวธีิการค านวณจากอตัราร้อยละของยอดขาย

เช่ือสินคา้หรือบริการประจ าปีหรือประจ างวดนั้น ๆ โดยไม่ตอ้งค  านึงวา่ในปีก่อนหนา้นั้นกิจการจะเคยมีการ

ประมาณหน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้บา้งหรือยงั 

ตวัอยา่ง  6 – 8      ในระหวา่งปี กิจการผลิตแห่งหน่ึงจ าหน่ายสินคา้เป็นเงินเช่ือ จ  านวน  100,000 บาท กิจการ

ประมาณหน้ีสงสยัจะสูญจากยอดขายเช่ือในอตัรา 3% ในวนัที่ 31 ธนัวาคม 25X9 กิจการมียอดค่าเผือ่หน้ี

สงสยัจะสูญ จ านวน 2,000 บาท  

การบนัทึกบญัชี 

เดบิต  หน้ีสงสยัจะสูญ   (100,000 × 3%) 3,000  
           เครดิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  3,000 

 

2.2 การประมาณหน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินปี เป็นวธีิการประมาณหน้ีสงสยัจะสูญ 

โดยค านวณจากยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวด ดงันั้นยอดค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัส้ินปี จึงจะตอ้งมีจ านวน

เท่ากบัอตัราร้อยละของลูกหน้ี ณ วนัส้ินปีหรือส้ินงวดนั้น ดว้ยเหตุน้ีเองการประมาณหน้ีสงสยัจะสูญตามวธีิ

น้ีจึงตอ้งค  านึงถึงบญัชีค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญที่มายอดยกมาจากปีก่อน ๆ 
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    ตวัอยา่ง  6 – 9       จากขอ้มูล ตวัอยา่ง 5 -8   ใหป้ระมาณหน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลูกหน้ี ณ วนัส้ินปี 

การบนัทึกบญัชี 

เดบิต  หน้ีสงสยัจะสูญ   (100,000 × 3%) – 2,000 1,000  
           เครดิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  1,000 

 

การบนัทึกบญัชีเม่ือตดัเป็นหน้ีสูญ 

เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ xx  
           เครดิต  ลูกหน้ี  xx 

 

การบนัทึกบญัชีเม่ือหน้ีสูญไดรั้บคืน มี 2 ขั้นตอน 

1. บนัทึกการตั้งลูกหน้ีขึ้นมาใหม่ 

เดบิต  ลูกหน้ี xx  
           เครดิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  xx 

 

2. บนัทึกการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี 

เดบิต  เงินสด xx  
           เครดิต  ลูกหน้ี  xx 
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ตวัอยา่งที่ 6-10    ในวนัที่ 20  กนัยายน  25X9  กิจการไดรั้บแจง้จากลูกหน้ีรายหน่ึงของกิจการที่เคยถูกตดั

เป็นหน้ีสูญไปแลว้ วา่จะน าเงินมาช าระหน้ีให ้ 7,000 บาท และต่อมาในวนัที่  25  กนัยายน  25X9  กิจการก็

ไดรั้บเงินช าระหน้ีจ านวนน้ี  

25X9 
ก.ย. 20 

 
เดบิต  ลูกหน้ี 

 
7,000 

 

           เครดิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  7,000 
 บนัทึกการตั้งบญัชีลูกหน้ี   
    
ก.ย. 25 เดบิต  เงินสด 7,000  
            เครดิต  ลูกหน้ี  7,000 
 รับช าระหน้ีจากลูกหน้ี   

 

6.  ค่าเส่ือมราคา (Depreciation) 

 ค่าเส่ือมราคา คือ  มูลค่าของสินทรัพยถ์าวรที่เส่ือมค่าลงอนัเน่ืองมาจากการใชง้าน ยกเวน้ที่ดิน 

ดงันั้น กิจการจึงตอ้งมีการคิดค่าเส่ือมสภาพจากการใชง้านของสินทรัพยเ์หล่านั้น ในแต่ละปีโดยจะท าการ

ค านวณและบนัทกึบญัชีในวนัส้ินงวด ซ่ึงจะคิดค่าเส่ือมสภาพนั้นออกมาในรูปของ “ค่าเส่ือมราคา” และถือ

เป็นค่าใชจ่้ายอยา่งหน่ึงของกิจการ และตามปกติแลว้สินทรัพยถ์าวรหรือสินทรัพยป์ระจ าทุกชนิดก็จะตอ้งมี

การคิดค่าเส่ือมราคาเสมอ ยกเวน้ที่ดินจะไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา  

 

 การบนัทึกบญัชี 

 

เดบิต  ค่าเส่ือมราคา – สินทรัพย ์ xx  
           เครดิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม – สินทรัพย ์  xx 

 

 



170 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

                                  หน่วยที่  6  รายการปรับปรุงบัญชีและกระดาษท าการของกิจการอุตสาหกรรม 

  

วธีิการค านวณค่าเส่ือมราคาที่นิยมใชโ้ดยทัว่ไป  มีดงัน้ี 

6.1  วธีิเสน้ตรง  (Straight-line  Method) 

6.2  วธีิยอดลดลงทวคูีณ  (Double-declining  Balance  Method) 

6.3  วธีิผลรวมจ านวนปี (Sum-of-the year-digit  Method) 

6.4  วธีิจ  านวนผลผลิต  (Units of Output  Method) 

 

6.1 วิธีเส้นตรง  (Straight-line  Method)  ค่าเส่ือมราคาวธีิน้ีจะไดจ้  านวนเท่ากนัทุกปี 

สูตร  ค่าเส่ือมราคาต่อปี         =       
ราคาทุน−มูลคา่ซาก

อายกุารใชง้าน
 

หรือ           =         อตัราร้อยละค่าเส่ือมราคา ×   (ราคาทุน – มูลค่าซาก) 

 

    ตวัอยา่งที่ 6-11     กิจการอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง ซ้ือเคร่ืองจกัรมาใชง้าน ในราคาตน้ทุน 500,000 บาท 

กิจการประมาณอายกุารใชง้าน 5 ปี โดยประมาณวา่เม่ือใชจ้นครบอายกุารใชง้านโดยประมาณแลว้ขายได้

เท่ากบั 50,000 บาท 

ค่าเส่ือมราคาต่อปี   = 
500,000−50,000

5 
 

    = 90,000  บาท ต่อปี 
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6.2 วิธีลดลงตามล าดับ  (Declining  Balance  Method) ค่าเส่ือมราคาที่ค  านวณไดจ้ะลดลงทุกปีเพราะราคา

สินทรัพยท์ี่น ามาค  านวณ เป็นราคาสุทธิ คือ ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมปีที่ผา่นมา 

 สูตร  ค่าเส่ือมราคาต่อปี  = (ราคาทุนของสินทรัพย ์– ราคาซาก) ×อตัราร้อยละ 

ตวัอยา่งที่ 6-12     กิจการอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง ซ้ือเคร่ืองจกัรมาใชง้าน ในราคาตน้ทุน 200,000 บาท คิดค่า

เส่ือมราคา 10%  

ปีที่ ค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาสะสม ราคาตามบัญชี 
1 200,000 × 10 % =  20,000 20,000 200,000 – 10,000 = 190,000 
2 190,000 × 10 % =  19,000 39.000 200,000 – 39,000 = 161,000 
3 161,000 × 10 % =  16,100 55,100 200,000 – 55,100 = 144,900 
4 144,000 × 10 % =  14,400 69,500 200,000 – 69,500 = 130,500 
5 130,500 × 10 % =  13,050 82,550 200,000 – 82,500 = 117,500 

 

          กิจการจะค านวณค่าเส่ือมราคาลดลงทุกปีจนกวา่เคร่ืองจกัรจะหมดอายกุารใชง้าน 

6.3  วธีิผลรวมจ านวนปี (Sum-of-the year-digit  Method)  ค่าเส่ือมราคาที่ค  านวณไดข้องปีแรกของสินทรัพย์

จะสูงกวา่ปีหลงั   

ค่าเส่ือมราคาต่อปี =    
อายกุารใชง้านคงเหลือวนัตน้งวด

ผลรวมของอายกุารใชง้าน
  × (ราคาทุน – ราคาซาก) 

ผลรวมอายกุารใชง้าน = N 
(N+1)

2
 

                โดยที่ N คือ อายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์

 

 

 

 



172 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

                                  หน่วยที่  6  รายการปรับปรุงบัญชีและกระดาษท าการของกิจการอุตสาหกรรม 

  

 

ตวัอยา่งที่ 6-13     กิจการอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง ซ้ือเคร่ืองจกัรมาใชง้าน ในราคาตน้ทุน 300,000 บาท กิจการ

ประมาณอายกุารใชง้าน 5 ปี 

 ผลรวมอายกุารใชง้าน = N 
(N+1)

2
 

ผลรวมอายกุารใชง้าน = 5 
(5+1)

2
 

     = 15 

ปีที่ จ านวนอายุการใช้งานที่เหลือ อัตราส่วน ค่าเส่ือมราคา 

1 5 
5

15
    300,000 × 5

15
   =  100,000 

 

2 4 
4

15
 

 

300,000 × 4

15
   =  80,000 

 

3 3 
3

15
 

 

300,000 × 3

15
   =  60,000 

 

4 2 
2

15
 

 

300,000 × 2

15
   =  40,000 

 

5 1 
1

15
 

 

300,000 × 1

15
   =  20,000 

 
             

6.4  วิธีจ านวนผลผลิต  (Units of Output  Method)  โดยการประมาณผลผลิตที่คาดวา่จะผลิตไดแ้ลว้

ค  านวณหาค่าเส่ือมราคาต่อหน่วยแลว้จึงค  านวณค่าเส่ือมราคาต่อปีตามปริมาณผลผลิตที่เกิดจริง 

           ค่าเส่ือมราคาต่อหน่วย = 
ราคาทุน−มูลค่าซาก

ปริมาณผลผลิตที่คาดวา่จะผลิตไดท้ั้งหมด
  

  ค่าเส่ือมราคาต่อปี = ค่าเส่ือมราคาต่อหน่วย × ปริมาณผลผลิตในแต่ละงวดบญัชี 
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 ตวัอยา่งที่ 6-14     กิจการอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง ซ้ือเคร่ืองจกัรมาใชง้าน ในราคาตน้ทุน 32,000 บาท กิจการ

ประมาณวา่จะผลิตไดต้ลอดอายกุารใชง้าน 600,000 หน่วย คาดวา่จะขายซากได ้2,000 บาท ในปี 25X9 

เคร่ืองจกัรผลิตไดจ้ริง 20,000 หน่วย 

  ค่าเส่ือมราคาต่อหน่วย = 
32,000−2,000

600,000
 

     = 0.05   บาทต่อหน่วย 

  ค่าเส่ือมราคาต่อปี = 0.05  × 20,000 

     = 1,000 บาทต่อปี 

  7.  วัสดโุรงงานใช้ไป (Factory Supplies)   

 วสัดุโรงงานใชไ้ป คือ วตัถุดิบทางออ้มทีกิ่จการใชใ้นการผลิต เม่ือถึงวนัส้ินงวดบญัชีกิจการจะท า

การตรวจนบัวสัดุโรงงานที่เหลือและปรับปรุงเป็นวสัดุโรงงานใชไ้ป อยูใ่นหมวดบญัชีค่าใชจ่้าย 

  

            วสัดุโรงงานใชไ้ป  =  วสัดุโรงงานตน้งวด + ซ้ือวสัดุโรงงานระหวา่งงวด – วสัดุโรงงานปลายงวด 

 

การบนัทึกรายการปรับปรุง 

เดบิต  วสัดุโรงงานใชไ้ป xx  
           เครดิต  วสัดุโรงงาน  xx 
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    ตวัอยา่งที่ 6-15    เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 25X9   โรงงานผลิตแห่งหน่ึง มีวสัดุโรงงานคงเหลือยกมาจ านวน 

8,000 บาทและในวนัที่ 25  กนัยายน   25X9  กิจการไดซ้ื้อวสัดุโรงงาน มาจ านวน 28 ,000 บาท ในวนัที่ 31 

ธนัวาคม 25X9   กิจการไดท้  าการตรวจนบัพบวา่ วสัดุโรงงาน ที่ยงัคงมีเหลืออยูจ่  านวนเท่ากบั 4,000 บาท   

การบนัทึกบญัชี 

  

25X9 
ธ.ค. 31 

 
เดบิต  วสัดุโรงงานใชไ้ป (8,000+28,000-4,000) 

32,000  

            เครดิต  วสัดุโรงงาน  32,000 
 

8. การปันส่วนค่าใช้จ่ายให้กับแผนกงานต่าง ๆ  

กิจการอุตสาหกรรมจะมีค่าใชจ่้ายบางรายการที่ใชป้ระโยชน์ร่วมกนัในหลายแผนก ในวนัส้ิน 

งวดบญัชี กิจการจะตอ้งแบ่งค่าใชจ่้ายใหก้บัแผนกต่าง ๆที่ไดรั้บประโยชน์ จะท าใหไ้ดต้น้ทุนการผลิตที่

ถูกตอ้ง เช่น ค่าไฟฟ้าที่ใชร่้วมกนัทั้งกิจการ ค่าเส่ือมราคาอาคาร 

 

 การบนัทึกรายการปรับปรุง     

25X9 
ธ.ค. 31 

 
เดบิต  ค่าใชจ่้าย - แผนก.... 

 
xx 

 

            ค่าใชจ่้าย – แผนก... xx  
            เครดิต  ค่าใชจ่้าย  xx 
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ตวัอยา่งที่ 6-16  กิจการอุตสาหกรรม แห่งหน่ึงคิดค่าเส่ือมราคาอาคารในปี 25X9 จ  านวน 30,000 บาท 

แบ่งเป็นแผนกผลิต  40%   แผนกทัว่ไป 30%  แผนกบริการ  30% 

การบนัทึกรายการปรับปรุง 

     

25X9 
ธ.ค. 31 

 
เดบิต  ค่าเส่ือมราคาอาคาร – แผนกผลิต 

 
12,000 

 

            ค่าเส่ือมราคาอาคาร -แผนกทัว่ไป 9,000  
            ค่าเส่ือมราคาอาคาร – แผนกบริการ 9,000  
            เครดิต  ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร  30,000 

 

   กระดาษท าการส าหรับกิจการอุตสาหกรรม  

 กระดาษท าการ (Working Paper หรือ Work Sheet) เป็นกระดาษร่างที่กิจการจดัท าขึ้นเพือ่ช่วยใน

การจดัท ารายงานทางการเงินไดถู้กตอ้ง สะดวก และรวดเร็วขึ้น ก่อนการจดัท างบการเงินในวนัส้ินงวดบญัชี

กระดาษท าการมีหลายรูปแบบขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมและการใชง้านของกิจการ เช่น กระดาษท าการชนิด 

6 ช่อง  กระดาษท าการชนิด 8 ช่อง  ชนิด 10 ช่อง  ชนิด 12 ช่อง  ส าหรับกิจการอุตสาหกรรม นิยมใช้

กระดาษท าการชนิด 10 ช่อง และ 12 ช่อง ในที่น้ีจะใชก้ระดาษท าการ ชนิด 10 ช่อง จะประกอบดว้ย งบ

ทดลองก่อนปรับปรุง  รายการปรับปรุงบญัชี งบตน้ทุนการผลิต งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน  

ทั้งดา้นเดบิตและดา้นเครดิต 

 

 ขั้นตอนในการจัดท ากระดาษท าการ 

  

1. งบทดลองก่อนปรับปรุง โดยน ายอดดุลของทุกบญัชีในวนัส้ินงวด จากสมุดบญัชีแยกประเภท 

ทัว่ไปมาลงในกระดาษท าการช่อง “งบทดลอง” แลว้รวมยอดดา้นเดบิตและเครดิต ถา้ถูกตอ้งจ านวนเงินจะ

เท่ากนัทั้ง 2 ดา้น  

 2. รายการปรับปรุง โดยน ารายการปรับปรุงที่บนัทึกไวใ้นสมุดรายวนัทัว่ไป บนัทึกในช่อง “รายการ

ปรับปรุง” ส าหรับช่ือบญัชีใดที่กิจการตอ้งท าการปรับปรุงและไม่มีอยูใ่นงบทดลอง ให้เขียนช่ือบญัชีนั้น
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ต่อทา้ยช่ือบญัชีในงบทดลองได ้และลงจ านวนเงินในช่องรายการปรับปรุง และใส่หมายเลขก ากบัไว ้รวม

ยอดทางดา้นเดบิตและทางดา้นเครดิต ถา้ถูกตอ้งจ านวนเงินจะเท่ากนัทั้ง 2 ดา้น              

3. งบตน้ทุนผลิต น ารายการในช่องงบทดลองและรายการปรับปรุงไปจ าแนกในช่องงบการเงิน

รายการที่เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนการผลิต เช่น วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายการผลิต จะผา่น

ไปใส่ไวทุ้กรายการ แลว้รวมยอดจ านวนเงินดา้นเดบิตและดา้นเครดิต ผลต่างที่เกิดขึ้นคือ ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิต

เสร็จ จะมียอดดา้นเครดิต และโอนผลต่างไปงบก าไรขาดทุนดา้นเดบิต 

 4. งบก าไรขาดทุน น ารายการในช่องงบทดลองและรายการปรับปรุงที่เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายผา่น

ในงบก าไรขาดทุนทุกรายการ แลว้รวมยอดจ านวนเงินดา้นเดบิตและดา้นเครดิต ผลต่างที่เกิดขึ้นดา้นเดบิต

มากกวา่ ผลต่างคอืขาดทุนสุทธิ โอนผลต่างไปงบแสดงฐานะการเงินดา้นเดบิต ถา้ผลต่างที่เกิดขึ้นดา้นเครดิต

มากกวา่ ผลต่างคอืก าไรสุทธิ โอนผลต่างไปงบแสดงฐานะการเงินดา้นเครดิต แลว้รวมยอดจะเท่ากนัทั้ง 

 2 ดา้น 

 5. งบแสดงฐานะการเงิน น ารายการในช่องงบทดลองและรายการปรับปรุงที่เป็นสินทรัพย ์หน้ีสิน 

ส่วนของเจา้ของผา่นในงบแสดงฐานะการเงินทุกรายการ แลว้หาผลรวมของจ านวนเงินในแต่ละดา้นซ่ึง

จะตอ้งเท่ากนั 

ตัวอย่างรายการปรับปรุงบัญชีและกระดาษท าการ 

บริษทั โรงงานกระดาษไทย จ ากดั 

งบทดลอง 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x9 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

เงินสด 101 120,000 -   
ลูกหน้ี 102 60,000 -   
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 103   2,200 - 
สินคา้ส าเร็จรูป 104 60,000 -   
งานระหวา่งท า 105 40,000 -   
วตัถุดิบ 106 32,000 -   
วสัดุโรงงาน 107 13,500 -   
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งบทดลอง (ต่อ)  

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

วสัดุส านกังาน 108 22,500 -   
ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 109 12,000 -   
ที่ดิน 120 600,000 -   
อาคาร 121 540,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร 122   54,000 - 
เคร่ืองจกัร 123 255,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมเคร่ืองจกัร 124   29,500 - 
เจา้หน้ี 201   89,500 - 
ตัว๋เงินจ่าย 202   31,500 - 
เงินกู ้ 205   200,000 - 
ทุนเรือนหุน้ 301   827,500 - 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 302   22,500 - 
ส ารองตามกฎหมาย 303   49,500 - 
ก าไรสะสม 304   95,050 - 
ขาย 401   700,000 - 
รายไดเ้บด็เตล็ด 402   35,000 - 
ซ้ือวตัถุดิบ 501 279,000 -   
ค่าขนส่งเขา้ 502 5,700 -   
ส่งคืนวตัถุดิบ 503   19,000 - 
ส่วนลดรับ 504   3,750 - 
ค่าแรงงานทางตรง 505 20,000 -   
ค่าแรงงานทางออ้ม 506 19,500 -   
เงินเดือนผูค้วบคุมงาน 507 12,600 -   
ค่าสาธารณูปโภค 508 18,000 -   
เงินเดือนส านกังาน 509 12,900 -   
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งบทดลอง (ต่อ)  

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

เงินเดือนพนกังานขาย 510 12,750 -   
ค่าขนส่งออก 511 8,400 -   
ค่าโฆษณา 512 6,900 -   
ค่านายหนา้ 513 1,800 -   
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน 514 5,100 -   
ดอกเบี้ยจ่าย  515 1,350 -   
  2,159,000 - 2,159,000 - 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. สินคา้คงเหลือ 31 ธนัวาคม 25X9 มีดงัน้ี สินคา้ส าเร็จรูป  30,000 บาท  งานระหวา่งท า 25,000 บาท 

วตัถุดิบ  15,000 บาท วสัดุโรงงาน  6,000 บาท 

2. วสัดุส านกังาน คงเหลือตอนส้ินงวด  5,400 บาท 

3. ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้  ส าหรับระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัที่ 1 กนัยายน 25X9 
4. คิดค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร 10%  
5. คิดค่าเส่ือมราคาอาคาร 5% แบ่งเป็นแผนกผลิต 70%  ส านกังาน 30% 
6. เงินกูธ้นาคาร จ่ายดอกเบี้ยทุกวนัที่  1 พฤศจิกายน  อตัราดอกเบี้ย 5 % ต่อปี  
7. กิจการประมาณหน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลูกหน้ีคงเหลือในวนัส้ินงวดบญัชี 5 % 

 
ให้ท า 1. รายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป 

2. กระดาษท าการ 10 ช่อง ส าหรับระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 25X9 
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สมุดรายวนัทัว่ไป 

พ.ศ.25x6 
รายการ 

เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัที่ บาท สต บาท สต 
ธ.ค. 31 วสัดุโรงงานใชไ้ป 516 7,500 -   
(1)            วสัดุโรงงาน 107   7,500 - 

  ปรับปรุงวสัดุโรงงานใชไ้ป      
(2)  วสัดุส านกังานใชไ้ป 518 17,100 -   

           วสัดุส านกังาน 108   17,100 - 
  ปรับปรุงวสัดุส านกังานใชไ้ป      

(3)  ค่าเบี้ยประกนั 519 4,000 -   
           ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 109   4,000 - 
  ปรับปรุงค่าเบี้ยประกนั      

(4)  ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองจกัร 520 25,500 -   
             ค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองจกัร 124   25,500  
  ปรับปรุงค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร      

(5)  ค่าเส่ือมราคา-อาคารโรงงาน 521 18,900    
  ค่าเส่ือมราคา-อาคารส านกังาน 522 8,100    
             ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคารโรงงาน 122   27,000  
  ปรับปรุงค่าเส่ือมราคาอาคารโรงงาน      

(6)  ดอกเบี้ยจ่าย 515 1,666 67   
           ดอกเบี้ยคา้งจ่าย 203   1,666 67 
  ปรับปรุงดอกเบี้ยคา้งจ่าย 2 เดือน      

(7)  หน้ีสงสยัจะสูญ 523 800    
           ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 103   800  
  ปรับปรุงค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ       
  (60,000×5%) – 2,200      

 
 

 



180 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

 

บริษทั โรงงานกระดาษไทย จ ากดั 

กระดาษท าการ  

ส าหรับระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 25x6 

ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุงบญัชี งบตน้ทุนการผลิต งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 
เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 120,000 -       120,000  
ลูกหน้ี 102 60,000 -       60.000  
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 103  2,200  (7) 800      3,000 
สินคา้ส าเร็จรูป 104 60,000 -     60,000    
งานระหว่างท า 105 40,000 -   40,000      
วตัถุดิบ 106 32,000 -   32,000      
วสัดุโรงงาน 107 13,500 -  (1) 7,500     6,000  
วสัดุส านกังาน 108 22,500 -  (2) 17,100     5,400  
ค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 109 12,000 -  (3) 4,000     8,000  
ท่ีดิน 112 600,000 -       600,000  
อาคาร 113 540,000 -       540,000  
ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร 114  54,000  (5)27,000      81,000 
เคร่ืองจกัร 115 255,000        255,000  
ค่าเส่ือมราคาสะสมเคร่ืองจกัร 116  29,500  (4) 25,500      55,000 
เจา้หน้ี 201  121,000        121,000 
เงินกู ้ 205  200,000        200,000 
ทุนเรือนหุ้น 301  827,500        827,500 
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ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุงบญัชี งบตน้ทุนการผลิต งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 
เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 302  22,500        22,500 
ส ารองตามกฎหมาย 303  49,500        49,500 
ก าไรสะสม 304  95,050        95,050 
ขาย 401  735,000      735,000   
ซ้ือวตัถุดิบ 501 279,000    279,000      
ค่าขนส่งเขา้ 502 5,700    5,700      
ส่งคืนวตัถุดิบ 503  19,000    19,000     
ส่วนลดรับ 504  3,750    3,750     
ค่าแรงงานทางตรง 505 20,000    20,000      
ค่าแรงงานทางออ้ม 506 19,500    19,500      
เงินเดือนผูค้วบคุมงาน 507 12,600    12,600      
ค่าสาธารณูปโภค 508 18,000    18,000      
เงินเดือนส านกังาน 509 12,900      12,900    
เงินเดือนพนกังานขาย 510 12,750      12,750    
ค่าขนส่งออก 511 8,400      8,400    
ค่าโฆษณา 512 6,900      6,900    
ค่านายหนา้ 513 1,800      1,800    
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน 514 5,100    5,100      
ดอกเบ้ียจ่าย  515 1,350  (6) 1,666.67    3,016.67    
  2,159,000 2,159,000         
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ช่ือบญัชี 
เลขท่ี 
บญัชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุงบญัชี งบตน้ทุนการผลิต งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน 
เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

สินคา้คงเหลือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x9            
สินคา้ส าเร็จรูป 104        30,000 30.000  
งานระหว่างท า 105      25,000   25,000  
วตัถุดิบ 106      15,000   15,000  
วสัดุโรงงานใชไ้ป 516   (1) 7,500  7,500      
วสัดุส านกังานใชไ้ป 517   (2)17,100    17,100    
ค่าเบ้ียประกนัโรงงาน 518   (3) 4,000  4,000      
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร 519   (4) 25,500  25,500      
ค่าเส่ือมราคาอาคารโรงงาน 520   (5)18,900  18,900      
ค่าเส่ือมราคาอาคารส านกังาน 521   (5)8,100    8.100    
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 203    (6)1,666.67      1,666.67 
หน้ีสงสัยจะสูญ 522   (7) 800    800    
    83,566.67 83,566.67 487,800 62,750 131,766.67 765,000 1,664,400 1,456,216.67 
ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป       425,050 425,050    
      487,800 487,800 556,816.67    
ก าไรสุทธิ        208,183.33   208,183.33 
        765,000 765,000 1,664,400 1,664,400 
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    สรุป 

      กิจการอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงบญัชีในลกัษณะเดียวกนักบักิจการทัว่ไป และจดัท าในวนัส้ิน

งวดบญัชี ก่อนการจดัท างบการเงิน เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลถูกตอ้ง ในการจดัท างบการเงิน และในการจดัท ารายงาน

การเงินนั้น กิจการต่าง ๆ จะใช ้กระดาษท าการ ถือวา่เป็นกระดาษร่างที่ช่วยในการจดัท างบการเงินให้

สะดวก รวดเร็วและถูกตอ้ง กระดาษท าการมีหลายชนิด ในการใชข้ึ้นอยูก่บัความเหมาะสมของกิจการ 

กิจการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใชก้ระดาษท าการ ชนิด 10 ช่อง  

 

 

ศัพท์บัญชี 

ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย 
1 Adjusting Entries รายการปรับปรุง   
2 Prepaid Expense ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 
3 Deferred Income รายไดรั้บล่วงหนา้ 
4 Accrued Expense ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
5 Accrued Income รายไดค้า้งรับ 
6 Bad Debt หน้ีสูญ 
7 Doubtful Account หน้ีสงสยัจะสูญ 
8 Depreciation Expenses ค่าเส่ือมราคา 
9 Factory Supplies วสัดุโรงงานใชไ้ป 
10 Direct Write – Off Method วธีิตดัจ าหน่ายโดยตรง 
11 Allowance Method วธีิตั้งค่าเผือ่ 
12 Straight-line  Method วธีิเสน้ตรง  
13 Double-declining  Balance  Method วธีิยอดลดลงทวคูีณ  
14 Sum-of-the year-digit  Method วธีิผลรวมจ านวนปี 
15 Units of Output  Method วธีิจ านวนผลผลิต  
16 Working Paper หรือ Work Sheet กระดาษท าการ 
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ใบงานเร่ือง  รายการปรับปรุงบัญชี และกระดาษท าการของกิจการอุตสาหกรรม 

หัวข้อกิจกรรม 

1. ความหมายและประเภทของรายการปรับปรุงบญัชี 

2. บนัทึกบญัชีรายการปรับปรุง 

3. กระดาษท าการของกิจการอุตสาหกรรม 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

1. เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะหรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

2. จอรับภาพ 

3. ส่ือที่ผูเ้รียนจดัท าขึ้นส าหรับน าเสนอ 

ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 

1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 คน 

2. ก าหนดโจทย ์งบทดลองก่อนปรับปรุงของกิจการผลิต และรายการปรับปรุงใหค้รบทุกรายการ แลว้

น าโจทยใ์หก้ลุ่มอ่ืนท า โดยสลบักนัท า พร้อมทั้งจดัท ากระดาษท าการ 

3. ใหส้มาชิกในกลุ่มช่วยกนัจดัท า แลว้ส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานจนครบทุกกลุ่ม  

4. เปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม แสดงความคิดเห็น และสรุปร่วมกนั 

5. กลุ่มที่เหลือประเมินเพือ่นทีน่ าเสนองาน 

6. กลุ่มที่น าเสนองานประเมินตนเอง 

7. ผูส้อนรวบรวมแบบประเมินจากทุกกลุ่ม พร้อมทั้งประเมินกลุ่มที่น าเสนองาน 
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การประเมินผล 

ที่ รายการประเมิน 4 3 2 1 
1 การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม     
2 ความถูกตอ้งของเน้ือหา     
3 ส่ือที่ใชป้ระกอบการน าเสนอ     
4 รูปแบบการน าเสนอชดัเจน เขา้ใจง่าย     
5 ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น รอบคอบ     

 

ขอ้เสนอแนะ...................................................................................................................................................... 

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

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

 

เกณฑ์การประเมนิ 

 4 = ดีมาก 3 = ดี  2 =  ปานกลาง  1   =    ปรับปรุง 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 

หน่วยที ่6 รายการปรับปรุงบัญชี และกระดาษท าการของกจิการอตุสาหกรรม 

ค าช้ีแจง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

        1. ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ เป็นบญัชีในหมวดใด 

ก. สินทรัพย ์    ข. หน้ีสิน 

ค.  รายได ้    ง. ค่าใชจ่้าย 

        2. หน้ีสูญ เป็นบญัชีในหมวดใด 

ก. สินทรัพย ์    ข. หน้ีสิน 

ค. รายได ้    ง. ค่าใชจ่้าย 

     3. ขอ้ใดคือรายการประมาณการ 
ข. หน้ีสงสยัจะสูญ   ข.  วสัดุโรงงานใชไ้ป    
ค.   รายไดค้า้งรับ   ง.  ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 

   4.  กิจการจ่ายค่าเบี้ยประกนัโรงงาน เม่ือ 1 กนัยายน 25X9 จ านวน 18,000 บาท ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน  

        บนัทึกไวใ้นบญัชีค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหน้า รายการปรับปรุงในวนัส้ินงวดบญัชี คือขอ้ใด 
ก. เดบิต ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน     6,000 เครดิต ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้       6,000 
ข. เดบิต ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน    12,000 เครดิต ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้     12,000 
ค. เดบิต ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้    6,000 เครดิต ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน       6,000 
ง. เดบิต ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้   12,000 เครดิต ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน     12,000 

 

       5.   เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 25X8    กิจการมีวสัดุโรงงานยกมา 9,000 บาท ระหวา่งปีซ้ือเพิม่เติม จ  านวน 

      17,000  บาท ในวนัที่ 31 ธนัวาคม 25X8 ซ่ึงเป็นวนัส้ินงวดบญัชี กิจการไดท้  าการตรวจนบัปรากฏวา่มี 
      วสัดุโรงงานคงเหลือจ านวน  4,000 บาท  วสัดุโรงงานใชไ้ป มีจ  านวนเท่าใด 
 ก. 9,200  บาท     ข. 16,800 บาท 
 ค. 22,000  บาท     ง. 40,000 บาท 
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  6.  กิจการกูเ้งินจากธนาคาร 100,000 บาท อตัราดอกเบี้ย 12%  จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ทุกวนัที่ 1 เมษายน 
       และ 1 ต.ค.  ในวนัส้ินงวดบญัชี 31 ธ.ค. ให้บนัทึกรายการปรับปรุง 

ก. เดบิต ดอกเบี้ยจ่าย  3,000   เครดิต  ดอกเบี้ยคา้งจ่าย  3,000 
ข. เดบิต ดอกเบี้ยจ่าย   7,000   เครดิต  ดอกเบี้ยคา้งจ่าย  7,000 
ค. เดบิต  ดอกเบี้ยจ่าย 3,000   เครดิต  ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหนา้ 3,000 
ง. เดบิต  ดอกเบี้ยจ่าย 7,000   เครดิต  ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหนา้ 7,000 

 

7. กิจการมีบญัชีลูกหน้ีในวนัส้ินงวดบญัชี 120,000 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 5,000 บาท มียอดขายเช่ือ 
     350,000 บาท ใหป้ระมาณหน้ีสงสยัจะสูญในอตัรา 5% ของยอดลูกหน้ี 
 ก. เดบิต  หน้ีสงสยัจะสูญ    1,000  เครดิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ           1,000 

ข. เดบิต  หน้ีสงสยัจะสูญ    6,000  เครดิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ           6,000 
ค. เดบิต  หน้ีสงสยัจะสูญ   12,500  เครดิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ           12,500 
ง. เดบิต    หน้ีสงสยัจะสูญ  17,500  เครดิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ           17,500 
 

     8. เม่ือวนัที่ 1 พฤศจิกายน  25X8 กิจการรับค่าเช่าโกดงัของโรงงานเป็นเงิน 4,800 บาท เป็นค่าเช่าส าหรับ
ระยะเวลา 6 เดือน กิจการบนัทึกรายการน้ีไวใ้นบญัชีรายไดค้่าเช่า ขอ้ใดคือการบนัทึกรายการปรับปรุง 

ก. เดบิต  รายไดค้่าเช่า   1,600 เครดิต  ค่าเช่ารับล่วงหนา้  1,600 
ข. เดบิต  ค่าเช่ารับล่วงหนา้  1,600 เครดิต  รายไดค้่าเช่า  1,600 
ค. เดบิต  ค่าเช่ารับล่วงหนา้  3,200 เครดิต  รายไดค้่าเช่า  3,200 
ง. เดบิต  รายไดค้่าเช่า   3,200 เครดิต  ค่าเช่ารับล่วงหนา้  3,200 

 

9. ผลต่างดา้นเดบิตในกระดาษท าการช่องงบก าไรขาดทุนคือรายการใด 
ก. ตน้ทุนขาย    ข. ตน้ทุนสินคา้ที่ผลิตเสร็จ 
ค.   ก าไรสุทธิ    ง. ขาดทุนสุทธิ 
 

10. การแสดงรายการสินคา้ส าเร็จรูปปลายงวดในกระดาษท าการจะแสดงอยา่งไร 

ก. งบตน้ทุนการผลิต ดา้นเดบิต  งบก าไรขาดทุน ดา้นเครดิต 
ข. งบตน้ทุนการผลิต ดา้นเครดิต  งบก าไรขาดทุน ดา้นเดบิต 
ค. งบก าไรขาดทุน ดา้นเดบิต  งบแสดงฐานะการเงินดา้นเครดิต 
ง. งบก าไรขาดทุน ดา้นเครดิต  งบแสดงฐานะการเงินดา้นเดบิต 
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แบบฝึกหัดท้ายหน่วย หน่วยที่ 6 

ตอนที่ 1 จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. จงอธิบายความหมายของรายการปรับปรุง 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

2. รายการปรับปรุง แบ่งไดเ้ป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ใหแ้สดงการบนัทึกบญัชีของรายการปรับปรุงแต่ละประเภท 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. อธิบายลกัษณะของค่าเส่ือมราคาแต่ละวธีิที่นิยมปฏิบติั 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

5. อธิบายขั้นตอนการจดัท ากระดาษท าการชนิด 10 ช่อง 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2  จงฝึกปฏิบติัตามค าสัง่ 

6-1    ใหจ้บัคู่ค  าศพัท ์โดยน าอกัษรดา้นขวามือเติม หนา้ขอ้ที่มีความหมายตรงกนั 

.................1 รายการปรับปรุง   ก.  Depreciation Expenses 

.................2 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ ข.  Factory Supplies 

.................3 รายไดรั้บล่วงหนา้ ค.  Direct Write – Off Method 

.................4 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ง.  Allowance Method 

.................5 รายไดค้า้งรับ จ.  Straight-line  Method 

.................6 หน้ีสูญ ฉ.  Double-declining  Balance  Method 

.................7 หน้ีสงสยัจะสูญ ช.  Sum-of-the year-digit  Method 

..................8 ค่าเส่ือมราคา ซ.  Units of Output  Method 

..................9 วสัดุโรงงานใชไ้ป ฌ.  Working Paper หรือ Work Sheet 

.................10 วธีิตดัจ าหน่ายโดยตรง ญ.  Adjusting Entries 

.................11 วธีิตั้งค่าเผือ่ ฎ.  Prepaid Expense 

.................12 วธีิเสน้ตรง  ฏ.  Deferred Income 

.................13 วธีิยอดลดลงทวคูีณ  ฐ.  Accrued Expense 

..................14 วธีิผลรวมจ านวนปี ฑ.  Accrued Income 

..................15 วธีิจ  านวนผลผลิต  ฒ.  Bad Debt 

..................16 กระดาษท าการ ณ.  Doubtful Account 
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6-2  ต่อไปน้ีเป็นรายการปรับปรุงในวนัส้ินงวดบญัชีของกิจการแห่งหน่ึง ปิดบญัชี วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

1. เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 25X1 กิจการมีวสัดุโรงงานคงเหลือ 4,500 บาท ระหวา่งปีซ้ือวสัดุโรงงาน

จ านวน 20,000 บาท ปลายปีตรวจนบัพบวา่มีวสัดุโรงงานคงเหลือ 5,500 บาท  

 2. ยงัไม่ไดรั้บเงินค่าเช่าพื้นที่หนา้โรงงานของเดือน ธนัวาคม 25X1 จ  านวน 10,000 บาท 

 3. ไดรั้บบิลค่าสาธารณูปโภคของเดือน ธนัวาคม 25X1 จ  านวน 50,000 บาท 

4. เม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 25X1 ไดรั้บเงินค่าเช่าแผง เป็นเงิน 42,000 บาท ส าหรับงวด 6 เดือน   

บนัทึกไวใ้น บญัชีค่า เช่ารับล่วงหนา้ 

5. เม่ือวนัที่ 1 ธนัวาคม 25X1 จ่ายค่าโฆษณาส าหรับงวด 3 เดือน จ านวน 36,000 บาท บนัทึกไวใ้น

บญัชีค่าโฆษณา 

6.   เม่ือวนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 กิจการมียอดขายสุทธิ 50,000 บาท บญัชีลูกหน้ีการคา้ 15,000  บาท  

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,500 บาท กิจการมีมติใหต้ั้งประมาณการหน้ีสงสยัจะสูญ 1% ของ 

ยอดขายสุทธิ 

7. เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 25X1 กิจการซ้ือรถบรรทุกราคา 850,000 บาท คาดวา่มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 

15 ปี มีราคาซากเม่ือหมดอายกุารใหป้ระโยชน์แลว้ 50,000 บาท  ค  านวณค่าเส่ือมราคาโดยใช ้

วธีิเสน้ตรง 

ให้ท า   บนัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 

6-3 ต่อไปน้ีเป็นรายการปรับปรุงในวนัส้ินงวดบญัชีของกิจการแห่งหน่ึง เม่ือวนัที่ 31  ธนัวาคม 25X2 

       1. ในวนัที่ 31 ธนัวาคม  25X2 กิจการมียอดขายสุทธิ 300,000 บาท ยอดบญัชีลูกหน้ีการคา้ 37,000 บาท 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2,200 บาท กิจการมีมติให้ตั้งประมาณการหน้ีสงสยัจะสูญเป็น 3% ของยอดขายสุทธิ 

      2. ในวนัที่ 31 ธนัวาคม  25X2  กิจการมียอดขายสุทธิ 170,000 บาท ยอดบญัชีลูกหน้ีการคา้ 45,000 บาท      

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  1,800 บาท กิจการมีมติใหต้ั้งประมาณการหน้ีสงสยัจะสูญเป็น 3% ของยอดลูกหน้ี

การคา้ ณ วนัส้ินงวด 

      3.  เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 25X1 กิจการมีวสัดุโรงงานคงเหลือ 6,500 บาท ระหวา่งปีซ้ือวสัดุโรงงานจ านวน 

18,000 บาท ปลายปีตรวจนบัพบวา่มีวสัดุโรงงานคงเหลือ 3,500 บาท  
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4.  เม่ือวนัที่ 1  พฤษภาคม 25X1  ไดรั้บเงินค่าเช่าโกดงัเก็บสินคา้ จ  านวน 36,000 บาท เป็นของระยะเวลา  

   1 ปี  บนัทึกไวใ้นบญัชีรายไดค้่าเช่าโกดงั 

5.  กิจการกูเ้งินจากธนาคาร 400,000 บาท อตัราดอกเบี้ย 8% ระยะเวลา 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุกวนัที่ 1 ก.ค. 

6.  กิจการจ่ายค่าโฆษณา เม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 25X1 จ านวน 50,000 บาท เป็นของระยะเวลา 5 เดือน บนัทึกไว้

ในบญัชีค่าโฆษณา 

7.  กิจการจ่ายค่าเบี้ยประกนัส าหรับระยะเวลา 3 เดือน จ านวน 18,000 บาท  เร่ิม 1 พ.ย. บนัทึกไวใ้นบญัชีค่า

เบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 

8.  อาคาร ราคา 1,350,000 บาท  คิดค่าเส่ือมราคา 5% ต่อปี  เคร่ืองจกัร ราคา 120,000 บาท มีราคาซาก 

    20,000 คาดวา่มีอายกุารใชง้าน 5 ปี  

 

ให้ท า   บนัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป 
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6-4  ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองของหา้งหุน้ส่วน วลยัลกัษณ์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X2 

หา้งหุน้ส่วนวลยัลกัษณ์ 

งบทดลอง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X2 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

เงินสด  101       85,750   -     
เงินฝากธนาคาร  102     350,000   -     
ลูกหน้ีการคา้  103       45,000   -     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  104           1,750   - 
สินคา้ส าเร็จรูป  105     250,000   -     
งานระหวา่งท า  106     420,000   -     
วตัถุดิบ  107       22,200   -     
วสัดุโรงงาน  108       20,000   -     
วสัดุส านกังาน  109       55,600   -     
ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้  110       30,000   -     
เคร่ืองจกัร  121  1,500,000   -     
ค่าเส่ือมราคาสะสม - เคร่ืองจกัร  122        500,000   - 
อาคาร  123  9,000,000   -     
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคาร  124        600,000   - 
อุปกรณ์ส านกังาน  125     350,000   -     
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อุปกรณ์ส านกังาน  126        140,000   - 
ยานพาหนะ  127  3,000,000   -     
ค่าเส่ือมราคาสะสม - ยานพาหนะ  128        400,000   - 
เจา้หน้ีการคา้  201        85,000   - 
เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย  202          25,000   - 
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่าย  203            3,200   - 
เงินกู ้(5 %)    200,000 - 
ทุน - วลยั  301      3,700,000   - 
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ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

ทุน ลกัษณา  302      3,700,000   - 
ก าไรสะสมยงัไม่แบ่ง  303      1,800,000   - 
ขายสินคา้  401      6,530,000   - 
รับคืนสินคา้และส่วนลดจ่าย  402       59,000   -    
รายไดอ่ื้นๆ  403    -     438,400   - 
ซ้ือวตัถุดิบ  501  1,500,000   -     
ส่งคืนวตัถุดิบและส่วนลดรับ  502          70,000   - 
ค่าขนส่งเขา้  503        5,100   -     
ค่าแรงทางตรง  504     600,000   -     
ค่าแรงทางออ้ม  505     150,000   -     
เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม  506        6,000   -     
ค่าไฟฟ้า  507     205,700   -     
ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร  508       30,000   -     
ค่าท าความสะอาดโรงงาน  509       25,000   -     
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน  510        4,000   -     
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  511     480,000   -     
    18,193,350  - 18,193,350  - 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

1.  สินคา้คงเหลือปลายงวดดงัน้ี 

1.1 สินคา้ส าเร็จรูป 45,000 บาท 

1.2 งานระหวา่งท า 100,000 บาท 

1.3 วตัถุดิบ 19,000  บาท 

1.4 วสัดุโรงงาน  500 บาท 

2. วสัดุส านกังานคงเหลือ 25,000 บาท 

3. ประมาณหน้ีสงสยัจะสูญในอตัรา 5% ของลูกหน้ีการคา้ 

4. ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้เป็นค่าเบี้ยประกนัอคัคีภยั ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เร่ิม 1 พ.ค. 25X2 
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5. กิจการคา้งจ่ายดอกเบี้ยเงินกู ้3 เดือน  

6. ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัรคา้งจ่ายจ านวน 1,500 บาท 

7. คิดค่าเส่ือมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดงัน้ี 

7.1 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส านกังาน คาดวา่มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 10 ปี 

7.2 อาคาร คาดวา่มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 30 ปี  

7.3 ยานพาหนะ คาดวา่มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 15 ปี 

 

ใหท้  า  1. บนัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป 

              2. กระดาษท าการชนิด 10 ช่อง ส าหรับระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 25X2 
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6-5 ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองของโรงงานอ าพลผลิตเส้ือ  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

โรงงานอ าพลผลิตเส้ือ 

งบทดลอง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

 เงินสด 101 50,200  -   
  เงินฝากธนาคาร 102 650,000  -   
 ลูกหน้ีการคา้  103 36,000  -   
  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 104   

 
1,200  - 

 สินคา้ส าเร็จรูป 105 378,400  -   
  งานระหวา่งท า 106 329,000  -   
  วตัถุดิบ 107 182,200  -   
  วสัดุโรงงาน 108 23,050  -   
  วสัดุส านกังาน 109 10,800  -   
 รายไดค้่าเช่าคา้งรับ 110 5,000 -   
  เคร่ืองจกัร 121 1,220,000  -   
  ค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองจกัร 122   

 
384,000  - 

 อาคาร 123 6,450,000  -   
  ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 124   

 
811,800  - 

 อุปกรณ์ส านกังาน 125 415,000  -   
  ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 126   

 
262,000  - 

 ยานพาหนะ 127 940,000  -   
  ค่าเส่ือมราคาสะสม-ยานพาหนะ 128   

 
280,000  - 

 เจา้หน้ีการคา้ 201   
 

354,000  - 

 เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 202   
 

18,000  - 
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ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่าย 203   
 

4,400  - 

 ทุน-อ าพล 301   
 

4,000,000  - 

 ขายสินคา้ 401   
 

7,040,000  - 

 รับคืนสินคา้และส่วนลดจ่าย 402 35,850  -   
  รายไดอ่ื้น 403   

 
24,700  - 

 ซ้ือวตัถุดิบ 501 1,205,200  -   
  ส่งคืนวตัถุดิบและส่วนลดรับ 502   

 
35,900  - 

ค่าขนส่งเขา้ 503 4,000  -   
  ค่าแรงทางตรง 504 470,000  -   
  ค่าแรงทางออ้ม 505 208,500  -   
  ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน 506 24,000  -   
  เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 507 5,900  -   
 ค่าไฟฟ้า 508 105,000  -   
  ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร 509 30,300  -   
  ค่าท าความสะอาดโรงงาน 510 14,000  -   
  ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน 511 7,900  -   
  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 512 415,700  - 

    
 

 13,216,000 -  13,216,000 - 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

 1. สินคา้คงเหลือปลายงวดดงัน้ี 

  1.1  สินคา้ส าเร็จรูป 250,000 บาท 

  1.2  งานระหวา่งท า 204,000 บาท 

  1.3  วตัถุดิบ   85,000 บาท 

  1.4 วสัดุโรงงาน 7,800 บาท 
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 2. วสัดุส านกังานคงเหลือ 3,200 บาท 

 3. ประมาณหน้ีสงสยัจะสูญในอตัรา 10% ของยอดขายสุทธิ 

 4. ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน เป็นค่าใชเ้บี้ยประกนัของรอบบญัชีหนา้ 8,000 

 5. ค่าแรงงานทางออ้มยงัไม่ไดจ่้าย 12,000 บาท 

 6. คิดค่าเส่ือมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดงัน้ี 

  6.1 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส านกังาน คาดวา่มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 ปี 

  6.2 อาคาร คาดวา่มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 20 ปี ใชใ้นส่วนของโรงงาน 70% 

  6.3 ยานพาหนะ คาดวา่มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 10 ปี 

 7. ค่าไฟฟ้าเป็นของโรงงาน 80% ที่เหลือเป็นของส านกังาน 

 

ให้ท า  1. บนัทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป 

 2. กระดาษท าการชนิด 10 ช่อง ส าหรับระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 25X8 
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6-6 ต่อไปน้ีเป็นยอดคงเหลือ ของ โรงงานยางพารา จ  ากดั เม่ือวนัส้ินงวดบญัชี วนัที่ 31  ธนัวาคม  25X8 

เงินสด     250,000 

ลูกหน้ี                                         50,000 

สินคา้ส าเร็จรูป    80,000 

สินคา้ระหวา่งผลิต   50,000 

วตัถุดิบ     20,000 

วสัดุโรงงาน    14,000 

วสัดุส านกังาน    15,000 

อาคาร                           200,000 

ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร      20,000 

เคร่ืองจกัร                       100,000 

ค่าเส่ือมราคาสะสมเคร่ืองจกัร      10,000 

อุปกรณ์     60,000 

ค่าเส่ือมราคาสะสมอุปกรณ์        6,000 

เจา้หน้ี         20,000 

เงินกู ้12%        30,000 

ทุนเรือนหุน้                   611,000 

ก าไรสะสม        18,000 

ขายสินคา้                   340,000 

ซ้ือวตัถุดิบ    140,000 

ค่าขนส่งเขา้        3,000 

ค่าแรงงานทางตรง     18,000 

ค่าแรงงานทางออ้ม       5,000 

ค่าไฟฟ้า       11,000 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน      5,000 
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ค่าเบี้ยประกนัโรงงาน       8,000      

เงินเดือนแผนกขายและส านกังาน    14,000 

ค่าโฆษณา        6,000 

ค่าใชจ่้ายส านกังาน       3,000 

ดอกเบี้ยจ่าย         3,000    

               1,055,000             1,055,000  

 

ข้อมูลเพิ่มเติมมีดังนี ้

1. มีสินคา้คงเหลือ ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม  25X8  ดงัน้ี 
สินคา้ส าเร็จรูป  26,000 บาท 

สินคา้ระหวา่งผลิต 19,000 บาท 

วตัถุดิบ   8,000 บาท 

วสัดุโรงงาน  3,000 บาท 

2. วสัดุส านกังานคงเหลือ 4,000 บาท 
3. ยงัไม่ไดจ่้ายค่าแรงงานทางตรง 3,000 บาท ค่าแรงงานทางออ้ม 2,000 บาท ค่าไฟฟ้า 5,000 บาท 
4. จ่ายดอกเบี้ยเงินกู ้ทุกวนัที่ 1 กนัยายน ของทุกปี 
5. คิดค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และอาคาร ในอตัรา 10% ต่อปี 
6. ค่าเบี้ยประกนัโรงงานเป็นค่าใชจ่้ายของปีน้ี 6,000 บาท 

แผนกผลิต  แผนกขาย แผนกทัว่ไป 

      ค่าไฟฟ้า        80%        10%       10% 

  ค่าเส่ือมราคาอาคาร  70%       15%        15% 

7. ภาษีเงินได ้30 % ของก าไรสุทธิก่อนหกัภาษี 
 

ให้ท า 1.  ปรับปรุงรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

              2. กระดาษท าการชนิด 10 ช่อง ส าหรับระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 25X8 

 



201 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

                                  หน่วยที่  6  รายการปรับปรุงบัญชีและกระดาษท าการของกิจการอุตสาหกรรม 

  

6-6 ต่อไปน้ีเป็นยอดคงเหลือของบริษทั ผลิตกระเป๋า จ  ากดั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X9 
 

    เดบิต  เครดิต 
 
  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  55,000 
  ตัว๋เงินรับ  12,000 
  ลูกหน้ี  15,000 
  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    1,500 
  สินคา้ส าเร็จรูป 1 ม.ค  19,000 
  สินคา้ระหวา่งผลิต 1 ม.ค  6,000 
  วตัถุดิบคงเหลือ 1 ม.ค  9,000 
  วสัดุโรงงาน  4,000 
  ที่ดิน  220,000 
  อาคารโรงงาน 150,000 
  ค่าเส่ือมราคาสะสม–อาคารโรงงาน   15,000 
  เคร่ืองจกัร 140,000 
  ค่าเส่ือมราคาสะสม–เคร่ืองจกัร   5,000 
  สิทธิบตัร  12,000 
  เจา้หน้ี   39,100 
  หุน้กู ้12%   70,000 
  ทุนเรือนหุน้  320,000 
  ก าไรสะสม   135,500 
  ขาย   240,000 
  ส่วนลดจ่าย  300 
  ซ้ือวตัถุดิบ  68,000 
  ค่าขนส่งเขา้  500 
  ส่วนลดรับ   200 
  ค่าแรงงานทางตรง 23,500 
  ค่าแรงงานทางออ้ม 12,000 
  ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร  5,000 
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  ค่าซ่อมแซมอาคารโรงงาน  4,000 
  ค่าไฟฟ้า 10,000 
  เงินเดือนพนกังาน 25,000 
  ค่าโฆษณา 26,000 
  ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดแผนกขาย  3,400 
  ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดทัว่ไป  2,600 
  ดอกเบี้ยจ่าย  4,000                     

826,300 826,300 
 ขอ้มูลเพิม่เติม มีดงัต่อไปน้ี 
 1. สินคา้คงเหลือ ณ วนัที่ 31ธนัวาคม 25X9 มีดงัน้ี 
   สินคา้ส าเร็จรูป 8,000 บาท 
   สินคา้ระหวา่งผลิต  6,000 บาท 
   วตัถุดิบคงเหลือ 25,000 บาท 
   วสัดุโรงงาน                             3,000         
 2.  คิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 5%ต่อปี 
 3. ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 10%ของยอดลูกหน้ีส้ินปี 
 4.  ตดับญัชีสิทธิบตัรของปีน้ี 2,400 บาท 
 5. ค่าโฆษณาเป็นค่าใชจ่้ายของปีน้ี  มีจ  านวน 10,000 บาท 
 6. กิจการจ่ายดอกเบี้ยหุน้กู ้เม่ือวนัที่ 31 สิงหาคม 25X9 
 7. ปันส่วนค่าไฟฟ้า แผนกผลิต 80% ส านกังาน 20% 
  

ให้ท า 1.  ปรับปรุงรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

 2.  กระดาษท าการชนิด 10 ช่อง ส าหรับระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 25X9 
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6-7 ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองของบริษทักระเบื้องไทย จ ากดั 

 

บริษทั กระเบื้องไทย จ ากดั 

งบทดลอง 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x9 

 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

เงินสด 101 340,000 -   
ลูกหน้ี 102 64,000 -   
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 103   1,100 - 
สินคา้ส าเร็จรูป 104 90,000 -   
งานระหวา่งท า 105 26,000 -   
วตัถุดิบ 106 27,000 -   
วสัดุโรงงาน 107 14,000 -   
วสัดุส านกังาน 108 15,000 -   
ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 109 9,000 -   
ที่ดิน 111 400,000 -   
อาคาร 112 350,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร 113   15,000 - 
เคร่ืองจกัร 114 54,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมเคร่ืองจกัร 115   9,000 - 
เจา้หน้ี 201   32,000 - 
ตัว๋เงินจ่าย 202   22,000 - 
เงินกู ้10% 204   250,000 - 
ทุนเรือนหุน้ 301   420,000 - 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 302   54,000 - 
ส ารองตามกฎหมาย 303   105,000 - 
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งบทดลอง (ต่อ) 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

ก าไรสะสม 304   264,700 - 
ขาย 401   550,000 - 
รายไดเ้บด็เตล็ด 402   15,000 - 
ซ้ือวตัถุดิบ 501 240,000 -   
ค่าขนส่งเขา้ 502 6.000 -   
ส่งคืนวตัถุดิบ 503   19,000 - 
ส่วนลดรับ 504   3,750 - 
ค่าแรงงานทางตรง 505 25,000 -   
ค่าแรงงานทางออ้ม 506 12,000 -   
เงินเดือนผูค้วบคุมงาน 507 12,000 -   
ค่าสาธารณูปโภค 508 16,000 -   
เงินเดือนส านกังาน 509 12,000 -   
เงินเดือนพนกังานขาย 510 22,750 -   
ค่าขนส่งออก 511 7,300 -   
ค่าโฆษณา 512 9,000 -   
ค่านายหนา้ 513 2.400 -   
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน 514 5,100 -   
ดอกเบี้ยจ่าย  515 2,000 -   
  1,760,550  1,760,550 - 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. สินคา้คงเหลือ 31 ธนัวาคม 25X9 มีดงัน้ี สินคา้ส าเร็จรูป  27,000 บาท  งานระหวา่งท า 28,000 บาท 

วตัถุดิบ  55,000 บาท วสัดุโรงงาน  5,000 บาท 

2. วสัดุส านกังาน คงเหลือตอนส้ินงวด  3,900 บาท 

3. ค่าเบี้ยประกนัภยัเป็นค่าใชจ่้ายของปีน้ี 3,000 บาท 
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4. คิดค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร 10%  
5. คิดค่าเส่ือมราคาอาคาร 5% แบ่งเป็นแผนกผลิต 80%  ส านกังาน 20% 
6. เงินกูธ้นาคาร จ่ายดอกเบี้ยทุกวนัที่  1  มีนาคม และ 1กนัยายน  
7. กิจการประมาณหน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลูกหน้ีคงเหลือในวนัส้ินงวดบญัชี 10 % 

 
ให้ท า 1.  รายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทัว่ไป 

 2.  กระดาษท าการ 10 ช่อง ส าหรับระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 25X9 
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6-9  ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองของ บริษทักระดาษไทย  จ  ากดั เม่ือวนัส้ินงวดบญัชี วนัที่ 31  ธนัวาคม  2559 

 

เงินสด     30,000.- 

ลูกหน้ี                                      100,000.- 

สินคา้ส าเร็จรูป    12,000.- 

สินคา้ระหวา่งผลิต   20,000.- 

วตัถุดิบ     30,000.- 

วสัดุโรงงาน    17,000.- 

วสัดุส านกังาน    15,000.- 

อาคาร                           200,000.- 

ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร      20,000.- 

เคร่ืองจกัร                       100,000.- 

ค่าเส่ือมราคาสะสมเคร่ืองจกัร      10,000.- 

อุปกรณ์     60,000.- 

ค่าเส่ือมราคาสะสมอุปกรณ์       6,000.- 

เจา้หน้ี         20,000.- 

เงินกู ้ 8%        30,000.- 

ทุนเรือนหุน้                   500,000.- 

ก าไรสะสม        18,000.- 

ขายสินคา้                   120,000.- 

ซ้ือวตัถุดิบ    70,000.- 

ค่าขนส่งเขา้      2,000.- 

ค่าแรงงานทางตรง     9,000.- 

ค่าแรงงานทางออ้ม     4,000.- 

ค่าไฟฟ้า     15,000.- 

ค่าเบี้ยประกนั      9,000.- 

ค่าใชจ่้ายโรงงาน      5,000.- 
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เงินเดือนแผนกขายและส านกังาน  14,000.- 

ค่าโฆษณา      6,000.- 

ค่าใชจ่้ายส านกังาน     3,000.- 

ดอกเบี้ยจ่าย      3,000.-     

                 724,000.-            724,000.- 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมมีดังนี ้

1. มีสินคา้คงเหลือ ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม  2559  ดงัน้ี 
สินคา้ส าเร็จรูป  8,000 บาท 

สินคา้ระหวา่งผลิต 5,000 บาท 

วตัถุดิบ   8,000 บาท 

วสัดุโรงงาน  4,000 บาท 

2. วสัดุส านกังานคงเหลือ  7,000 บาท 
3. ค่าเบี้ยประกนัเป็นของระยะเวลา 3 เดือน เร่ิม 1 พ.ย. 2559 
4. ยงัไม่ไดจ่้ายค่าแรงงานทางตรง 4,000 บาท ค่าแรงงานทางออ้ม 3,000 บาท ค่าไฟฟ้า 5,000 บาท 
5. จ่ายดอกเบี้ยเงินกู ้ทุกวนัที่ 1ก.พ. และ 1 สิงหาคม  ของทุกปี 
6. คิดค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และอาคาร ในอตัรา 10% ต่อปี 

แผนกผลิต  แผนกขาย แผนกทัว่ไป 

      ค่าไฟฟ้า        80%        10%       10% 

  ค่าเส่ือมราคาอาคาร  70%       10%        20% 

7. ภาษีเงินได ้30 % 
ให้ท า 1.  ปรับปรุงรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

2. กระดาษท าการ 10 ช่อง 

3. งบตน้ทุนผลิต 
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6-10  ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองของ โรงงานส าลีไทย เม่ือวนัส้ินงวดบญัชี วนัที่ 31  ธนัวาคม  25X1 
 

                                                               โรงงานส าลีไทย 

                                                                      งบทดลอง 

                                                           ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

 เงินสด  101 60,000  -   
 

 เงินฝากธนาคาร  102 450,000  -   
 

ลูกหน้ีการคา้   103 35,000  -   
 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  104   
 

2,500  - 

สินคา้ส าเร็จรูป  105 428,630  -   
 

งานระหวา่งท า  106 200,000  -   
 

วตัถุดิบ  107 290,800  -   
 

วสัดุโรงงาน  108 42,200  -   
 

 วสัดุส านกังาน  109 10,500  -   
 

 ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  110 14,000  -   
 

 เคร่ืองจกัร  121 1,125,000  -   
 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองจกัร  122   
 

250,000  - 

 อาคาร  123 5,500,000  -   
 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร  124   
 

715,000  - 

 อุปกรณ์ส านกังาน  125 350,000  -   
 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน  126   
 

260,000  - 

ยานพาหนะ  127 850,000  -   
 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ยานพาหนะ  128   
 

265,000  - 

 เจา้หน้ีการคา้  201   
 

305,000  - 
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ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย  202     18,000  - 

ตัว๋เงินจ่าย (อตัราดอกเบี้ย 12%)  203     3,200  - 

 ทุน-เจา้ของ  301     5,264,715  - 

 ขายสินคา้  401     5,524,715  - 

 รับคืนสินคา้และส่วนลดจ่าย  402 45,000  -   
 

รายไดเ้บด็เตล็ด  403   
 

30,000  - 

 ซ้ือวตัถุดิบ  501 2,220,000  -   
 

 ส่งคืนวตัถุดิบและส่วนลดรับ  502   
 

30,500  - 

 ค่าขนส่งเขา้  503 5,000  -   
 

ค่าแรงทางตรง  504 480,000  -   
 

 ค่าแรงทางออ้ม  505 125,000  -   
 

 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม  506 6,000  -   
 

 ค่าไฟฟ้า  507 105,000  -   
 

 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร  508 30,000  -   
 

 ค่าท าความสะอาดโรงงาน  509 11,000  -   
 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน  510 5,500  -   
 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  511 280,000  -   
 

     12,668,630 -  12,668,630 - 
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ขอ้มูลเพิม่เติม 

 1. สินคา้คงเหลือปลายงวด ประกอบดว้ย 

  1.1 สินคา้ส าเร็จรูป 210,000 บาท 

  1.2 งานระหวา่งท า 54,000 บาท 

  1.3 วตัถุดิบ 95,000 บาท 

  1.4 วสัดุโรงงาน 11,000 บาท 

 2.  วสัดุส านกังานคงเหลือ 2,500 บาท 

 3.  ประมาณหน้ีสงสยัจะสูญในอตัรา 10% ของลูกหน้ีการคา้ 

 4.  รายไดเ้บด็เตล็ด เป็นรายไดจ้ากการใหเ้ช่าโกดงัส าหรับระยะเวลา 6 เดือน เร่ิม 1 พ.ย. 25X1 

 5.  ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้เป็นค่าเช่าส าหรับพื้นที่จ  าหน่ายสินคา้ ระยะเวลา 7 เดือน เร่ิม 1 ก.ย. 25X1 

6.  กิจการออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน อาย ุ3 เดือน เร่ิม 1 ธนัวาคม 25X1 

 7.  คิดค่าเส่ือมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดงัน้ี อาคาร อตัรา 5% ต่อปี อุปกรณ์และยานพาหนะ 

     20% ต่อปี 

   

ให้ท า 1.  ปรับปรุงรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

2. กระดาษท าการ 10 ช่อง 

3. งบตน้ทุนผลิต 

 

 

 

 

 

 

 


