
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่  6 
 

หัวขอเนื้อหา 

1.  กระดาษทําการ 
2.  การปดบัญชี 

 3.  การหายอดคงเหลือยกไป 
 4.  รายการเปดบัญชี 

5.  การโอนกลับรายการ 
 6.  การแกไขขอผิดพลาด 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

   เมื่อศึกษาบทที่  6  จบแลว  นักศึกษาสามารถ 
 1.  เขาใจ และอธิบายถึงกระดาษทําการได 

2.  บอกชนิดของกระดาษทําการได 
3.  จัดทํากระดาษทําการไดอยางถูกตอง 

 4.  อธิบายรายการปดบัญชีในวันสิ้นงวดบัญชีได 
 5.  ปดบัญชีในวันสิ้นงวดบัญชีไดอยางถูกตอง 
 6.  หายอดคงเหลือยกไปในงวดบัญชีใหมได 
 7.  ทํารายการเปดบัญชีในวันเริ่มตนงวดบัญชีใหมได 
 8.  ทําการโอนกลับรายการปรับปรุงในวันเริ่มตนงวดบัญชีใหมได 
 9.  บอก และแกไขขอผิดพลาดทางบัญชีไดอยางถูกตอง 
  

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  ศึกษาเอกสารการสอนบทที่  6  กระดาษทําการและการปดบัญชี 
2.  ฟงการบรรยายในชั้นเรียน     
3.  อภิปราย  ซักถามเนื้อหาในบทเรียน 



4.  ศึกษาคนควา เนื้อหาเพิ่มเติมจากเอกสารตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารและ  
อินเทอรเน็ต 

5.  ตอบขอซักถามและทําแบบฝกหัดทายบท 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน  เร่ือง  กระดาษทําการและการปดบัญชี 
2.  หนังสือ  ตํารา และวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงและการปดบัญชี 
 3.  แผนโปรงใส 
4.  วีดิทัศน 
5.  คําถามและแบบฝกหัดทายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1.  สังเกตจากการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน   
2.  สังเกตจากการสนทนาและการซักถาม 
3.  ประเมินผลจากการทดสอบยอย 

 4.  ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดทายบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 6 
กระดาษทาํการและการปดบัญชี 

 
 ในกรณีที่กิจการเปนกิจการที่มีขนาดใหญมีรายการคาเปนจํานวนมาก การผาน
รายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภทก็จะมีจํานวนมาก  อีกทั้งตองปรับปรุง
รายการตาง ๆ เปนจํานวนมากดวย  เพื่อใหประหยัดเวลาและปองกันความผิดพลาดในการทํา   
งบการเงิน  กิจการจึงนํากระดาษทําการมาใชเปนเครื่องมือชวยในการปรับปรุงรายการที่อาจยัง
ไมไดบันทึกบัญชีหรือรายการปรับปรุงอื่นเพื่อใหขอมูลมีความถูกตองใกลเคียงความจริงมาก
ที่สุด  และสะดวกในการจัดทํางบการเงิน  แตทั้งนี้ในกิจการขนาดเล็กมีรายการคาไมมากอาจไม

ตองจัดทํากระดาษทําการก็ได 
 
 กระดาษทําการ 
 

กระดาษทําการไมถือเปนสวนหนึ่งของการบันทึกบัญชี และไมใชรายงานการเงินที่
นําเสนอตอบุคคลภายนอก แตเปนเครื่องมือชวยในการจัดทํางบการเงินใหรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได
มีนักวิชาการไดใหความหมายของกระดาษทําการ (work  sheet  or  working  paper)  ไวหลาย
ทัศนะ ดังนี้ 

กระดาษทําการ หมายถึง กระดาษที่มีชองจํานวนเงินเดบิต และเครดิตหลายคู ใชเปน
ที่รวบรวมบัญชีทุกบัญชีที่กิจการมีอยูและเปนที่แสดงตัวเลขตาง ๆ ซ่ึงจัดทําขึ้นเพื่อชวยในการ
ปรับปรุงรายการตอนสิ้นงวดกอนจัดทํางบการเงิน  (วสันต  กาญจนมุกดา, 2547, หนา 131) 

กระดาษทําการ หมายถึง กระดาษที่มีชองจํานวนเงินเดบิต และเครดิตอยูหลายคู และ
ใชเปนที่รวบรวมบัญชีทุกบัญชีที่กิจการมีอยู และเปนที่แสดงจํานวนเงินยอดคงเหลือของบัญชี
ตาง ๆ ซ่ึงจัดทําขึ้นเพื่อชวยในการปรับปรุงรายการตอนสิ้นงวดกอนการจัดทํางบการเงิน (ดลพร  
บุญพารอด, 2548, หนา 185) 

กระดาษทําการ หมายถึง แบบฟอรมที่รวบรวมขอมูลที่จําเปนในการจัดทํางบการเงิน
มาไวที่เดียวกัน นักบัญชีจะใชกระดาษทําการเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงรายการตอน
ส้ินงวดกอนปดบัญชี (ธารี  หิรัญรัศมี, พลพธู  ปยวรรณ, และวรศักดิ์  ทุมมานนท, 2547, หนา 125) 



จากความหมายของกระดาษทําการดังกลาวขางตนสรุปไดวา กระดาษทําการ หมายถึง 
เครื่องมือที่ใชในการปรับปรุงรายการ และรวบรวมขอมูลที่ใชในการจัดทํางบการเงิน โดย
แบงเปนชองจํานวนเงินดานเดบิต และดานเครดิตอยูหลายคู เพื่อแสดงยอดจํานวนเงินคงเหลือ
ของบัญชีตาง ๆ ตอนสิ้นงวดบัญชี 
  

ชนิดของกระดาษทําการ 
 

 กระดาษทําการมักมีสวนประกอบหลัก ๆ แสดงเกี่ยวกับชื่อบัญชี จํานวนเงินดานเดบิต 
และดานเครดิต โดยรูปแบบของงบการเงินอาจแสดงไดเปนกระดาษทําการ 6 ชอง 8 ชอง และ         
10 ชอง ดังนี้ 

1.  กระดาษทําการ 6 ชอง  ประกอบดวย  ชองเดบิต  และชองเครดิตของงบทดลอง 
งบกําไรขาดทุน และงบดุล ดังนี้ 

 
ชื่อกิจการ……… 
กระดาษทําการ 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี……… 
(หนวย:บาท) 

 

เลขที่ ช่ือบัญชี งบทดลอง งบกําไรขาดทนุ งบดุล 
บัญชี  เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 
        
        
        
 
ภาพที่ 5.1  กระดาษทําการ 6 ชอง 
ที่มา (ดลพร  บุญพารอด, 2548, หนา 187) 
 

2. กระดาษทําการ 8 ชอง ประกอบดวย ชองเดบิต และชองเครดิต ของงบทดลอง
กอนรายการปรับปรุง รายการปรับปรุง งบกําไรขาดทุน และงบดุล ดังนี้ 

 



ชื่อกิจการ……… 
กระดาษทําการ 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี……… 
(หนวย:บาท) 

เลขที่ 
บัญชี 

ช่ือบัญชี งบทดลอง 
กอนปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบกําไรขาดทนุ งบดุล 

  เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 
          
          
 
ภาพที่ 5.2  กระดาษทําการ 8 ชอง 
ที่มา (ดลพร  บุญพารอด, 2548, หนา 188) 
 

3. กระดาษทําการ 10 ชอง ประกอบดวย ชองเดบิต และชองเครดิต ของงบทดลอง
กอนรายการปรับปรุง รายการปรับปรุง งบทดลองหลังการปรับปรุง งบกําไรขาดทุน  และงบดุล 
ซ่ึงกระดาษทําการชนิด10 ชอง เปนที่นิยมใชกัน ดังนี้ 

 
 

ชื่อกิจการ……… 
กระดาษทําการ 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี……… 
(หนวย:บาท) 

เลขที่
บัญชี 

ชื่อบัญชี งบทดลอง 
กอนปรับปรุง 

รายการปรับปรุง งบทดลอง 
หลังปรับปรุง 

งบกําไรขาดทุน 
 

งบดุล 

  เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ 

            
            
 
ภาพที่ 5.3  กระดาษทําการ 10 ชอง 
ที่มา (ดลพร  บุญพารอด, 2548, หนา 188) 



ขั้นตอนในการทํากระดาษทําการ  
 
การจัดทํากระดาษทําการสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ ในบทนี้จะขออธิบายเฉพาะ

กระดาษทําการ 10 ชอง เนื่องจากกระดาษทําการ 10 ชองเปนกระดาษทําการที่มีรูปแบบการ
แสดงรายละเอียดไวมากที่สุด สวนการจัดทํากระดาษทําการรูปแบบอื่น ๆ จะมีขั้นตอนการจัดทํา
ที่เหมือนกันแตแสดงรายละเอียดนอยกวา การจัดทํากระดาษทําการ 10 ชองมีขั้นตอนดังนี้ 

1.  เขียนหวักระดาษทําการ ซ่ึงประกอบดวยบรรทัดที ่1 เขียน ช่ือกิจการ  บรรทัดที่ 2 
เขียน กระดาษทําการ  บรรทัดที่ 3  เขียน สําหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที ่ เดือน พ.ศ. 

2. ชองเลขที่บัญชี ใหนําเลขที่บัญชีแยกประเภททั่วไปทุกบญัชีที่มียอดคงเหลือมาใส
ในชองนี ้

3.  ชองชื่อบัญชี ใหนําชื่อบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกบัญชีที่มียอดคงเหลือมาใสใน
ชองนี้ใหตรงกับเลขที่บัญชี 

4. ชองงบทดลองกอนปรับปรุง ใหนํายอดดุลในบัญชีแยกประเภททั่วไปมาบันทึก
ในกระดาษทําการชองงบทดลองกอนปรับปรุง จําแนกเงินคงเหลือวามียอดคงเหลืออยูดานเดบิต 
หรือดานเครดิต หลังจากบันทึกครบทุกบัญชีรวมยอดดานเดบิต และดานเครดิตของงบทดลองกอน
ปรับปรุง ซ่ึงยอดรวมทั้ง 2 ดานตองเทากัน 

5. ชองรายการปรับปรุง ใหรวบรวมรายการที่ตองปรับปรุงใสที่ชองรายการปรับปรุง 
โดยเขียนชื่อบัญชีที่เพิ่มใหม (ถามี) เพิ่มเติมจากชื่อบัญชีที่มีอยูในงบทดลองกอนปรับปรุง การ
บันทึกรายการในชองรายการปรับปรุงนี้จะใสจํานวนเงินในชองเดบิตบรรทัดเดียวกับชื่อบัญชีที่
ตองเดบิต และใสจํานวนเงินในชองเครดิตบรรทัดเดียวกับบัญชีที่จะตองเครดิต และใสหมายเลข
ลําดับรายการปรับปรุงเปนวงเล็บดานซายมือของจํานวนเงินในชองรายการปรับปรุง เพื่อเปน
การอางอิงวาเปนรายการปรับปรุงบัญชี จากนั้นรวมยอดอื่นในชองเดบิต และชองเครดิต ของ
ชองรายการปรับปรุง ซ่ึงยอดรวมทั้ง 2 ดานตองเทากัน 

6.  ชองงบทดลองหลังปรับปรุง ใหคํานวณหายอดคงเหลือในแนวนอนที่จะนํา
ตัวเลขไปใสชองงบทดลองหลังรายการปรับปรุง โดยพิจารณาวาบัญชีนั้น ๆ มีการปรับปรุงหรือไม 
ถาไมมีรายการที่ตองนํามาปรับปรุงยอดคงเหลือของงบทดลองหลังการปรับปรุงจะมีจํานวนเงิน 
และแสดงยอดคงเหลือดานเดียวกับยอดคงเหลือชองงบทดลองกอนปรับปรุงนัน่เอง แตถามรีายการ
ปรับปรุงใหพิจารณาดังนี้ 



 6.1  รายการปรับปรุงมียอดปรับปรุงดานเดียวกัน ใหนําจํานวนเงินมารวมกัน ไดแก
จํานวนเงินในชองงบทดลองกอนรายการปรับปรุงมียอดคงเหลือดานเดบิต และในชองรายการ
ปรับปรุงก็มีจํานวนเงินที่ปรับปรุงดานเดบิตเหมือนกันใหนําจํานวนเงินนั้นมารวมกัน หรือจํานวน
เงินในชองงบทดลองกอนรายการปรับปรุงมียอดคงเหลือดานเครดิต และในชองรายการปรับปรุงก็
มีจํานวนเงินที่ปรับปรุงดานเครดิตเหมือนกันใหนําจํานวนเงินนั้นมารวมกัน 

 6.2  รายการปรับปรุงมียอดปรับปรุงคนละดานกัน ใหนําจํานวนเงินมาหักกัน
จํานวนเงินดานใดมากกวาก็ใหแสดงยอดคงเหลือในชองงบทดลองหลังปรับปรุงดานนั้น เชน 
จํานวนเงินในชองงบทดลองกอนรายการปรับปรุงมียอดคงเหลือดานเดบิต แตในชองรายการ
ปรับปรุงมีจํานวนเงินที่ปรับปรุงดานเครดิตใหนําจํานวนเงินนั้นมาหักกัน หากจํานวนเงิน     
ดานเดบิตมากกวาก็ใหแสดงยอดคงเหลือดานเดบิตในชองงบทดลองหลังปรับปรุง หรือจํานวน
เงินในชองงบทดลองกอนรายการปรับปรุงมียอดคงเหลือดานเครดิต แตในชองรายการปรับปรุง
มีจํานวนเงินที่ปรับปรุงดานเดบิต ใหนําจํานวนเงินนั้นมาหักกัน หากจํานวนเงินดานเครดิต
มากกวาก็ใหแสดงยอดคงเหลือดานเครดิตในชองงบทดลองหลังปรับปรุง เปนตน 

 ทั้งนี้รายการที่ปรับปรุงนั้นอาจทําใหยอดคงเหลือเพิ่มขึ้น หรือลดลงก็ได จากนั้น
รวมยอดในชองเดบิต และชองเครดิต ของชองงบทดลองหลังการปรับปรุง ซ่ึงยอดรวม 2 ดานตอง
เทากัน 

7.  ชองงบกําไรขาดทุน  ใหนําจํานวนเงินจากงบทดลองหลังปรับปรุง ประเภทรายได 
และคาใชจายไปใสในชองงบกําไรขาดทุน จากนั้นรวมยอดในชองงบกําไรขาดทุน แลว
คํานวณหาผลตางระหวางชองเดบิต  และชองเครดิต  ถายอดรวมชองเครดิตสูงกวาชองเดบิต นั่น
หมายความวาเกิดกําไรสุทธิ ใหใสผลกําไรสุทธิในชองเดบิตงบกําไรขาดทุน และขณะเดียวกัน
ใสชองเครดิตงบดุลในบรรทัดเดียวกันดวย (เปนการเพิ่มกําไรสะสม) ในทางตรงกันขามถายอด
รวมเครดิตสูงกวาเดบิต  หมายความวาเกิดขาดทุนสุทธิ ใหใสผลขาดทุนสุทธิในชองเครดิตของ
งบกําไรขาดทุน และใสชองเดบิตของงบดุลในบรรทัดเดียวกัน (เปนการลดยอดกําไรสะสม) 

8.  ชองงบดุล ใหนําจํานวนเงินจากงบทดลองหลังปรับปรุง ประเภทสินทรัพย หนี้สิน 
และสวนของเจาของ นําไปใสในชองงบดุล จากนั้นรวมยอดสินทรัพยซ่ึงอยูในชองเดบิตตอง
เทากับหนี้สินและสวนของเจาของในชองเครดิต 
 
 
 



ตัวอยางที่ 6.1  ตอไปนี้เปนรายการปรับปรุงของรานแสงโสมบริการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 

รานแสงโสมบริการ 
งบทดลองกอนปรับปรุง 

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 
 

ชื่อบัญช ี เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 240,000 -   
ลูกหนี้การคา 102 80,000 -   
วัสดุส้ินเปลือง 104 24,000 -   
คาเบี้ยประกนัจายลวงหนา 105 38,400 -   
อุปกรณ 141 96,000 -   
รถยนต 143 400,000 -   
เจาหนีก้ารคา 201   200,000 - 
ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย 202   8,000 - 
ทุน-นายแสน 301   332,800 - 
ถอนใชสวนตวั 302 4,000 -   
รายไดคาบริการ 401   396,800 - 
คาใชจายสํานกังาน 501 9,600 -   
เงินเดือนพนักงาน 502     16,800 -   
คาเชาอาคาร 503 28,800 -   
  937,600 - 937,600 - 

     
รายการปรับปรุง ณ วันที่ 31  ธันวาคม  25x1 มีดังตอไปนี ้

  1.  วัสดุสํานักงานคงเหลือ ณ วนัสิ้นงวดเทากับ 6,400 บาท 
  2.  คาเบี้ยประกันจายลวงหนาเปนของงวดปจจุบันเทากับ 12,800 บาท 

 3.  อุปกรณสํานักงาน และรถยนต คิดคาเสื่อมราคา 20% ตอป  
 4.  ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดลูกหนี ้



 5.  เงินเดือนพนักงานคางจาย 12,000 บาท 
 6.  คาน้ํา คาไฟ ประจําเดือนธันวาคมจํานวน 2,400 บาท กิจการยังไมบันทึกรายการ 

 จากตัวอยางนาํรายการขางตนมาจัดทํากระดาษทําการไดดังนี ้
 

รานแสงโสมบริการ 
กระดาษทําการ 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 25x1  
(หนวย:บาท) 

เลขที่
บัญชี 

ชื่อบัญชี งบทดลอง 
กอนปรับปรุง 

รายการ 
ปรับปรุง 

งบทดลอง 
หลังปรับปรุง 

งบกําไรขาดทุน 
 

งบดุล 

  เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ 

101 เงินสด 240,000    240,000    240,000  

102 ลูกหนี้การคา 80,000    80,000    80,000  

104 วัสดุสิ้นเปลือง 24,000   (1) 17,600 6,400    6,400  

105 คาเบี้ยประกันจาย
ลวงหนา 

38,400   (2) 12,800 25,600    25,600  

141 อุปกรณ 96,000    96,000    96,000  

143 รถยนต 400,000    400,000    400,000  

201 เจาหนี้การคา  200,000    200,000    200,000 

202 ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย  8,000    8,000    8,000 

301 ทุน-นายแสน  332,800    332,800    332,800 

302 ถอนใชสวนตัว 4,000    4,000    4,000  

401 รายไดคาบริการ  396,800    396,800  396,800   

501 คาใชจายสํานักงาน 9,600    9,600  9,600    

502 เงินเดือนพนักงาน    16,800  (6) 12,000     28,800     28,800    

503 คาเชาอาคาร 28,800    28,800  28,800    

  937,600 937,600         

504 วัสดุสิ้นเปลืองใชไป   (1) 17,600   17,600   17,600    

505 คาเบี้ยประกัน   (2) 12,800   12,800  12,800    

506 คาเสื่อมราคา-อุปกรณ   (3) 19,200  19,200  19,200    

142 คาเสื่อมราคาสะสม 
-อุปกรณ 

    

(3) 19,200 

  

19,200 
    

 19,200 

507 คาเสื่อมราคา-รถยนต   (4) 80,000  80,000  80,000    

144 คาเสื่อมราคาสะสม 
-รถยนต 

   (4) 80,000  80,000    80,000 

508 หน้ีสงสัยจะสูญ   (5) 1,600  1,600  1,600    



เลขที่
บัญชี 

ชื่อบัญชี งบทดลอง 
กอนปรับปรุง 

รายการ 
ปรับปรุง 

งบทดลอง 
หลังปรับปรุง 

งบกําไรขาดทุน 
 

งบดุล 

  เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ เดบิต เครดติ 

103 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (5) 1,600  1,600    1,600 

203 เงินเดือนพนักงานคางจาย    (6) 12,000  12,000    12,000 

509 คาสาธรณูปโภค   (7) 2,400   2,400  2,400    

204 คาสาธารณูปโภคคางจาย    (7) 2,400  2,400    2,400 

    145,600 145,600 1,052,800 1,052,800 200,800 396,800 852,000 656,000 

 กําไรสุทธ ิ       196,000   196,000 
        396,800 396,800 852,000 852,000 

            

 
 กระดาษทําการจะตองมีสวนประกอบอีกอยางหนึ่ง คือ คําอธิบายรายการปรับปรุง 
ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเขาใจถึงที่มาของรายการปรับปรุงตาง ๆ ดังนี้ 

(1) ปรับปรุงวัสดุส้ินเปลืองใชไปจํานวน 17,600 บาท 
(2) ปรับปรุงคาเบี้ยประกันสําหรับป 25x1 จํานวน 12,800 บาท 
(3) ปรับปรุงคาเสื่อมราคา-อุปกรณ 1 ป 

คาเสื่อมราคา 1 ป =     96,000 X 20% 
=     19,200 บาท 

(4) ปรับปรุงคาเสื่อมราคา-รถยนต 1 ป 
คาเสื่อมราคา 1 ป =     400,000 X 20% 

=     80,000 บาท 
(5) ปรับปรุงหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดลูกหนี้ส้ินป 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ =     80,000 X 2% 
=     1,600 บาท 

(6) ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานคางจายจํานวน 12,000 บาท 
(7) ปรับปรุงคาสาธารณูปโภคคางจายประจําเดือนธันวาคมจํานวน 2,400 บาท 
 
 
 
 
 



หลังจากนั้นนํารายการปรับปรุงไปบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้ 
 

                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 6 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  วัสดุส้ินเปลืองใชไป 504 17,600 -   
ธ.ค. 31                 วัสดส้ิุนเปลือง 104    17,600 - 

  ปรับปรุงวัสดุส้ินเปลือง      
  คาเบี้ยประกนัภัย 505 12,800 -   
                  คาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา 105   12,800 - 
  ปรับปรุงคาเบี้ยประกนัภยัประจําป 25x1      
  คาเสื่อมราคา-อุปกรณ 506 19,200 -   
                  คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ 142   19,200 - 
  ปรับปรุงคาเสื่อมราคา-อุปกรณ      
  คาเสื่อมราคา-รถยนต 507 80,000 -   
                  คาเสื่อมราคาสะสม-รถยนต 144   80,000 - 
  ปรับปรุงคาเสื่อมราคา-รถยนต      
  หนี้สงสัยจะสูญ 508 1,600 -   
                  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 103   1,600 - 
  บันทึกหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของยอดลูกหนี้

ประจําป 25x1 
     

  เงินเดือนพนักงาน 502 12,000 -   
                  เงินเดือนพนกังานคางจาย 203   12,000 - 
  ปรับปรุงเงินเดือนพนกังานคางจายเดือน

ธันวาคม 25x1 
     

  คาสาธารณูปโภค 509 2,400 -   
                  คาสาธารณูปโภคคางจาย 204   2,400 - 
  ปรับปรุงคาน้ํา คาไฟคางจาย      
        



การผานบัญชีไปบัญชีแยกประเภทดังนี ้
 
                                                                   บัญชีเงินสด  เลขที่ 101 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค. 

    
240,000 

 
- 

      

            
 
                                                           บัญชีลูกหนี้การคา  เลขที่ 102 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค. 

    
80,000 

 
- 

      

            
 
                                                        บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                    เลขที่ 103 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 หนี้สงสัยจะสูญ รว.6 1,600 - 
            

 
                                                               บัญชีวัสดุส้ินเปลอืง  เลขที่ 104 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค. 

    
24,000 

 
- 

ธ.ค. 31 วัสดุส้ินเปลืองใชไป รว.6 17,600 - 

            
 
 



                                                  บัญชีคาเบี้ยประกันจายลวงหนา                                   เลขที่ 105 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค. 

    
38,400 

 
- 

ธ.ค. 31 คาเบี้ยประกนัภัย รว.6 12,800 - 

            
 

                   บัญชีอุปกรณ เลขที่ 141 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค. 

    
96,000 

 
- 

      

            
 
                                                  บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ  เลขที่ 142 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 คาเสื่อมราคา-

อุปกรณ 
 

รว.6 
 

19,200 
 
- 

            
 
                                                                 บัญชีรถยนต  เลขที่ 143 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค. 

   400,000 -       

            
 
 



                                                  บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-รถยนต                                เลขที่ 144 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 คาเสื่อมราคาสะสม-

รถยนต 
 

รว.6 
 

80,000 
 
- 

            
 
                                                           บัญชีเจาหนีก้ารคา                         เลขที่ 201 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ม.ค. 

-ธ.ค. 
    

200,000 
 
- 

            
 

                   บัญชีภาษีเงินไดหัก ณ ทีจ่าย เลขที่ 202 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ม.ค. 

-ธ.ค. 
    

8,000 
 
- 

            
 
                                                   บัญชีเงินเดอืนพนักงานคางจาย                         เลขที่ 203 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 เงินเดือนพนักงาน รว.6 12,000 - 
            

 
 
 
 



                                                    บัญชีคาสาธารณูปโภคคางจาย                                   เลขที่ 204 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ธ.ค. 31 คาสาธารณูปโภค รว.6 2,400 - 
            

 
                                                            บัญชีทุน-นายแสน                         เลขที่ 301 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ม.ค. 

-ธ.ค. 
  

 
  

332,800 
 
- 

            
 

                                                          บัญชีถอนใชสวนตวั                         เลขที่ 302 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ม.ค. 

-ธ.ค. 
   

รว.6 
 

4,000 
 
- 

            
 
                                                            บัญชีรายไดคาบริการ                         เลขที่ 401 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ม.ค. 

-ธ.ค. 
    

396,000 
 
- 

            
 
 
 
 



                                                        บัญชีคาใชจายสํานกังาน  เลขที่ 501 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค. 

    
9,600 

 
- 

      

            
 
                                                          บัญชีเงินเดือนพนักงาน  เลขที่ 502 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค. 

    
16,800 

 
- 

      

  เงินเดือนพนักงาน 
คางจาย 

 
รว.6 

 
12,000 

 
- 

      

            
 

                                                              บัญชีคาเชาอาคาร  เลขที่ 503 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค. 

    
28,800 

 
- 

      

            
 
                                                        บัญชีวัสดุส้ินเปลืองใชไป  เลขที่ 504 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 วัสดุส้ินเปลือง รว.6 17,600 -       

            
 
 



                                                              บัญชีคาเบี้ยประกนั  เลขที่ 505 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาเบี้ยประกนัภัย

จายลวงหนา 
 

รว.6 
 

12,800 
 
- 

      

            
 
                                                       บัญชีคาเสื่อมราคา-อุปกรณ  เลขที่ 506 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาเสื่อมราคาสะสม-

อุปกรณ 
 

รว.6 
 

19,200 
 
- 

      

            
 

                      บัญชีคาเสื่อมราคา-รถยนต เลขที่ 507 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาเสื่อมราคาสะสม-

รถยนต 
รว.6 80,000 -       

            
 

                   บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ เลขที่ 508 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญ 
 

รว.6 
 

1,600 
 
- 

      

            
 
 
 



                  บัญชีคาสาธารณูปโภค เลขที่ 509 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ธ.ค. 31 คาสาธารณูปโภค

คางจาย 
 

รว.6 
 

2,400 
 
- 

      

            

 
จากรายการปรับปรุงขางตนสามารถนาํมาจดัทํางบทดลองหลังรายการปรับปรุงไดดังนี ้

 
รานแสงโสมบริการ 

งบทดลองหลงัปรับปรุง 
ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 

(หนวย:บาท) 

ชื่อบัญช ี เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 240,000 -   
ลูกหนี้การคา 102 80,000 -   
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 103   1,600 - 
วัสดุส้ินเปลือง 104 6,400 -   
คาเบี้ยประกนัจายลวงหนา 105 25,600 -   
อุปกรณ 141 96,000 -   
คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ 142   19,200 - 
รถยนต 143 400,000 -   
คาเสื่อมราคาสะสม-รถยนต 144   80,000 - 
เจาหนีก้ารคา 201   200,000 - 
ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย 202   8,000 - 
เงินเดือนคางจาย 203   12,000 - 
คาสาธารณูปโภคคางจาย 204   2,400 - 



ชื่อบัญช ี เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

ทุน-นายแสน 301   332,800 - 
ถอนใชสวนตวั 302 4,000 -   
รายไดคาบริการ 401   396,800 - 
คาใชจายสํานกังาน 501 9,600 -   
เงินเดือนพนักงาน 502     28,800 -   
คาเชาอาคาร 503 28,800 -   
วัสดุส้ินเปลืองใชไป 504 17,600 -   
คาเบี้ยประกนั 505 12,800 -   
คาเสื่อมราคา-อุปกรณ 506 19,200 -   
คาเสื่อมราคา-รถยนต 507 80,000 -   
หนี้สงสัยจะสูญ 508 1,600 -   
คาสาธารณูปโภค 509 2,400 -   
  1,052,800 - 1,052,800 - 

 
 หลังจากทํางบทดลองหลังปรับปรุงรายการแลว นํายอดคงเหลือในบัญชีตาง ๆ มา
จัดทํางบกําไรขาดทุน และงบดุล ซ่ึงในตัวอยางนี้จะขอจัดทํางบกําไรขาดทุนแบบขั้นตอนเดียว
และงบดุลแบบรายงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



รานแสงโสมบริการ 
งบกําไรขาดทนุ 

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 
(หนวย:บาท) 

รายได : 
 รายไดคาบริการ         396,800 
คาใชจาย : 

คาใชจายสํานักงาน      9,600  
เงินเดือนพนักงาน    28,800 
คาเชาอาคาร     28,800 
วัสดุส้ินเปลืองใชไป    17,600 
คาเบี้ยประกัน     12,800 
คาเสื่อมราคา-อุปกรณ    19,200 
คาเสื่อมราคา-รถยนต    80,000 
หนี้สงสัยจะสูญ       1,600 
คาสาธารณูปโภค      2,400    200,800
กําไรสุทธิ         196,000 

 
รานแสงโสมบริการ 

งบดุล 
ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 

(หนวย:บาท) 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมนุเวียน 
เงินสด         240,000 
ลูกหนี้การคา     80,000 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      1,600      78,400 
วัสดุส้ินเปลือง               6,400 
คาเบี้ยประกันจายลวงหนา          25,600



รานแสงโสมบริการ 
งบดุล 

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 
(หนวย:บาท) 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน        350,400 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

อุปกรณ     96,000 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ   19,200      76,800  
รถยนต                   400,000 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม-รถยนต   80,000    320,000

รวมสินทรัพย         747,200 
 

หนี้สินและสวนของเจาของ 
หนี้สินหมุนเวียน 

เจาหนี้การคา         200,000 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย           8,000 
เงินเดือนคางจาย          12,000 
คาสาธารณูปโภคคางจาย           2,400
          222,400 

สวนของเจาของ 
ทุน-นายแสน                   332,800 
บวก กําไรสุทธิ                   196,000
                    528,800 
หัก ถอนใชสวนตัว      4,000    524,800

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ        747,200 
  
 
 
 



การปดบัญชี   

 
กิจกรรมหนึ่งที่นักบัญชีตองจัดทํา คือ การปดบัญชี โดยนักบัญชีตองทํารายการ    

ปดบัญชี ซ่ึงเปนรายการที่ถูกจัดทําขึ้นในวันสิ้นงวดบัญชี ทั้งนี้ไดมีนักวิชาการไดใหความหมาย
ของรายการปดบัญชี (closing  entries)  ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 

รายการปดบัญชี หมายถึง รายการบัญชีที่จัดทําในวันสิ้นงวดเพื่อโอนยอดคงเหลือใน
บัญชีช่ัวคราวไปยังบัญชีทุน (ไพบูลย  ผจงวงศ, 2547, หนา 87) 

รายการปดบัญชี หมายถึง การโอนยอดดุลของบัญชีประเภทรายได และบัญชี
ประเภทคาใชจายไปยังบัญชีที่เปดขึ้นใหมอีกบัญชีหนึ่ง คือ บัญชีสรุปยอดรายได และคาใชจาย 
หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งวาบัญชีกําไรขาดทุน บัญชีนี้เปดขึ้นมาเพื่อรับโอนบัญชีรายได และบญัชี
คาใชจายทุกบัญชีมาคํานวณหาผลกําไรหรือขาดทุนประจํางวดนั้น และเนื่องจากรายไดทําให
สวนของเจาของเพิ่มขึ้น และคาใชจายทําใหสวนของเจาของลดลง ดังนั้นไมวาผลการดําเนินงาน
ประจํางวดจะเปนกําไรหรือขาดทุนก็ตามยอดคงเหลือของบัญชีกําไรขาดทุนจะถูกโอนไปเขา
บัญชีประเภทสวนของเจาของ (สุนา  สิทธิเลิศประสิทธิ์, 2547, หนา 215) 

รายการปดบัญชี หมายถึง การที่กิจการโอนปดบัญชีรายการตาง ๆ เพื่อใหมียอดดุล
เทากับศูนย (ปทมนฉัตต  อนุรักษฤานนท, 2547, หนา 5-14) 

จากความหมายของรายการปดบัญชีดังกลาวขางตนสรุปไดวา รายการปดบัญชี 
หมายถึง การบันทึกการโอนปดยอดบัญชีรายได และบัญชีคาใชจายตาง ๆ ในวันส้ินงวดบัญชี 
เขาบัญชีกําไรขาดทุน และปดผลตางของบัญชีกําไรขาดทุนเขาบัญชีทุน (หรือบัญชีกําไรสะสม) 
  

ขั้นตอนการปดบัญชี 
 

รายการปดบัญชีจะบันทึกเมื่อส้ินงวดหลังจากปรับปรุงรายการรายได และคาใชจาย
ตาง ๆ เพื่อใหเห็นสภาพในการปดบัญชีชัดเจนขึ้น จึงแสดงเปนภาพแสดงทางเดินของขอมูลใน
การปดบัญชีดังนี้  
 
 
 
 
 



 บัญชีคาใชจาย  บัญชีรายได 
              xx                                                                                              xx 
                                                                                                 
 
  บัญชีสรุปผลกําไรขาดทุน 
                                                          xx        xx 
              
            
  บัญชีทุน (บัญชีกําไรสะสม) 
                                                                     xx 
            
                
  บัญชีเงินถอน (บัญชีเงินปนผล) 
                                                          xx 
 
ภาพที่ 6.1 ทางเดินของขอมูลในการปดบัญชี 
ที่มา (ไพบูลย  ผจงวงศ, 2547, หนา 88) 
 
 จากภาพที่ 6.1 ทางเดินของขอมูลในการปดบัญชีสามารถอธิบายได ดังนี้ 

1. โอนปดบัญชีรายไดเขาบัญชีกําไรขาดทุน บัญชีรายไดมียอดดุลทางดานเครดิต 
ใหโอนปดทางดานเดบิต  โดยบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้ 
 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                           หนา ….. 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

พ.ศ.  รายได (ระบุประเภท) xx xx -   

เดือน วันที ่                 กําไรขาดทุน xx   xx - 

  โอนปดรายไดเขาบัญชีกําไรขาดทุน      

        

 



2. โอนปดบัญชีคาใชจายเขาบัญชีกําไรขาดทุน  บัญชีคาใชจายมียอดดุลทางดานเดบิต 
ใหโอนปดทางดานเครดิต โดยบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้ 
 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                           หนา ….. 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

พ.ศ.  กําไรขาดทุน xx xx -   

เดือน วันที ่                 คาใชจาย (ระบุประเภท) xx   xx - 

  โอนปดบัญชีคาใชจายเขาบัญชีกําไรขาดทุน      

 
3. โอนปดผลตางกําไรขาดทุนเขาบัญชีทุน โดยบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้ 

 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                           หนา ….. 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

พ.ศ.  กําไรขาดทุน (กรณีมีกําไรสุทธิ) xx xx -   

เดือน วันที ่                 ทุน xx   xx - 

  ทุน  xx -   

                  กําไรขาดทุน (กรณีมีขาดทุนสุทธิ)    xx - 

  โอนปดผลตางกําไรขาดทุนเขาบัญชีทุน      

 
4. โอนปดถอนใชสวนตัวเขาบัญชีทุน โดยบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้ 

 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                           หนา ….. 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

พ.ศ.  ทุน xx xx -   

เดือน วันที ่                 ถอนใชสวนตวั xx   xx - 

  โอนปดบัญชีถอนใชสวนตวัเขาบัญชีทุน      



จากตัวอยางที่ 6.1 รานแสงโสมบริการ  บันทึกการปดบัญชีดังนี้ 
 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 3 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  รายไดคาบริการ 401 396,800 -   
ธ.ค. 31                 กําไรขาดทุน 303   396,800 - 

  ปดบัญชีรายไดเขาบัญชีกําไรขาดทุน      
  กําไรขาดทุน 303 200,800 -   
                  คาใชจายในสํานักงาน 501   9,600 - 
  เงินเดือนพนักงาน 502   28,800 - 
  คาเชาอาคาร 503   28,800 - 
  วัสดุส้ินเปลืองใชไป 504   17,600 - 
  คาเบี้ยประกนัภัย 505   12,800 - 
  คาเสื่อมราคา-อุปกรณ 506   19,200 - 
  คาเสื่อมราคา-รถยนต 507   80,000 - 
  หนี้สงสัยจะสูญ 508   1,600 - 
  คาสาธารณูปโภค 509   2,400 - 
  ปดบัญชีคาใชจายเขาบัญชีกาํไรขาดทุน      
  กําไรขาดทุน 303 196,000 -   
  ทุน 301   196,000 - 
  ปดบัญชีกําไรขาดทุนเขาบัญชีทุน      
  ทุน 301 4,000 -   
  ถอนใชสวนตวั 302   4,000 - 
  ปดบัญชีถอนใชสวนตัวเขาบัญชีทุน      
        

 
 
 



การผานรายการไปบัญชีแยกประเภทดังนี้ 
 

                   บัญชีรายไดคาบริการ เลขที่ 401 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 31 กําไรขาดทุน รว.3 396,800 - ม.ค. 

-ธ.ค. 
    

396,800 
 
- 

    396,800 -     396,800 - 

 
                   บัญชีคาใชจายในสํานักงาน เลขที่ 501 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค 

    
9,600 

 
- 
ธ.ค. 31 กําไรขาดทุน รว.3 9,600 - 

    9,600 -     9,600 - 

 
                   บัญชีเงินเดือนพนักงาน เลขที่ 502 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค 

    
16,800 

 
- 
ธ.ค. 31 กําไรขาดทุน รว.3 28,800 - 

ธ.ค. 31 เงินเดือน          
  พนักงานคางจาย รว.2 12,000 -       
    28,800 -     28,800 - 

 
 
 
 
 



                  บัญชีคาเชาอาคาร เลขที่ 503 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค 

   
รว.1 

 
28,800 

 
- 
ธ.ค. 31 กําไรขาดทุน รว.3 28,800 - 

    28,800 -     28,800 - 

 
                   บัญชีวัสดุส้ินเปลืองใชไป เลขที่ 504 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 31 วัสดุส้ินเปลือง รว.1 17,600 - ธ.ค. 31 กําไรขาดทุน รว.3 17,600 - 

    17,600 -     17,600 - 

 
                 บัญชีคาเบี้ยประกนัภัย เลขที่ 505 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค 31 คาเบี้ยประกนัภัย

จายลวงหนา 
 

รว.1 
 

12,800 
 
- 
ธ.ค. 31 กําไรขาดทุน รว.3 12,800 - 

    12,800 -     12,800 - 

 
                  บัญชีคาเสื่อมราคา - อุปกรณสํานักงาน เลขที่ 506 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค 31 คาเสื่อมราคาสะสม รว.1 19,200 - ธ.ค. 31 กําไรขาดทุน รว.3 19,200 - 

    19,200 -     19,200 - 

 
 
 



                  บัญชีคาเสื่อมราคา – รถยนต เลขที่ 507 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค 31 คาเสื่อมราคาสะสม รว.1 80,000 - ธ.ค. 31 กําไรขาดทุน รว.3 80,000 - 

    80,000 -     80,000 - 

 
               บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ เลขที่ 508 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค 31 คาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญ 
 

รว.1 
 

1,600 
 
- 
ธ.ค. 31 กําไรขาดทุน รว.3 1,600 - 

    1,600 -     1,600 - 

 
                 บัญชีคาสาธารณูปโภค เลขที่ 509 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค 31 คาสาธารณูปโภค

คางจาย 
 

รว.1 
 

2,400 
 
- 
ธ.ค. 31 กําไรขาดทุน รว.3 2,400 - 

    2,400 -     2,400 - 

          
               บัญชีถอนใชสวนตัว เลขที่ 302 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค 

   
รว.2 

 
4,000 

 
- 
ธ.ค. 31 ทุน รว.3 4,000 - 

    4,000 -     4,000 - 

 



                   บัญชีกําไรขาดทนุ เลขที่ 303 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค 31 รายไดคาบริการ รว.1 396,800 - ธ.ค. 31 คาใชจายสํานกังาน  9,600 - 

        เงินเดือนพนักงาน  28,800 - 
        คาเชาอาคาร  28,800 - 
        วัสดุส้ินเปลืองใชไป  17,600 - 
        คาเบีย้ประกนัภัย  12,800 - 
        คาเสื่อมราคา-อุปกรณ  19,200 - 
        คาเสื่อมราคา-รถยนต  80,000 - 
        คาสาธารณูปโภค  2,400 - 
        หนี้สงสยัจะสูญ  1,600 - 
        ทุน  196,000 - 
    396,800 -     396,800 - 

 
               บัญชีทุน เลขที่ 301 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค 31 ถอนใชสวนตวั รว.1 4,000 - ม.ค.      

      -ธ.ค.    332,800 - 
      ธ.ค. 31 กําไรขาดทุน รว.3 196,000 - 
    4,000 -     528,800 - 

  
จากการปดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปผานรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ 

สามารถนํามาจัดทํางบทดลองหลังปดบัญชีได ดังนี้ 
 



รานแสงโสมบริการ 
งบทดลองหลงัปดบัญช ี

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  25x1 
(หนวย:บาท) 

ชื่อบัญช ี เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 240,000 -   
ลูกหนี้การคา 102 80,000 -   
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 103   1,600 - 
วัสดุส้ินเปลือง 104 6,400 -   
คาเบี้ยประกนัจายลวงหนา 105 25,600 -   
อุปกรณ 141 96,000 -   
คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ 142   19,200 - 
รถยนต 143 400,000 -   
คาเสื่อมราคาสะสม-รถยนต 144   80,000 - 
เจาหนีก้ารคา 201   200,000 - 
ภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย 202   8,000 - 
เงินเดือนคางจาย 203   12,000 - 
คาสาธารณูปโภคคางจาย 204   2,400 - 
ทุน-นายแสน 301   524,800 - 
  848,000 - 848,000 - 

  
หลังจากปดบัญชีรายได  คาใชจายตาง ๆ  เขาบัญชีกําไรขาดทุนและปดบัญชีกําไร

ขาดทุนเขาบัญชีทุนแลว  จะพบวาบัญชีที่มียอดคงเหลืออยูคือบัญชีประเภท  สินทรัพย  หนี้สิน  
และสวนของเจาของ  ซ่ึงจะตองหายอดคงเหลือยกไปในงวดบัญชีหนา 
 
 
 
 



การหายอดคงเหลือยกไป  
 

 การหายอดคงเหลือยกไป (balancing  the  accounts) เปนการหายอดคงเหลือในสมุด
บัญชีแยกประเภทในวันสิ้นงวดบัญชีเพื่อยกไปเริ่มตนงวดบัญชีใหม ซ่ึงการหายอดคงเหลือยกไป
นั้นจะมีแตเฉพาะยอดคงเหลือของบัญชีประเภทสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของเทานั้น 
เนื่องจากบัญชีประเภทรายได และคาใชจายจะถูกปดบัญชีไปแลวจึงไมมียอดคงเหลืออีก 
 การหายอดคงเหลือยกไป  ของบัญชีสินทรัพย  หนี้สิน และสวนของเจาของ  มี
วิธีการดังตอไปนี้ 
 1.  บัญชีที่มีรายการเพียงรายการเดียว  วิธีหายอดคงเหลือทําไดดังนี้ 

1.1  เขียน  วัน  เดือน  ป  ของวันสิ้นงวดในดานตรงกันขามกับดานที่มีรายการใน
ชองรายการเขียนคําวา  ยอดยกไป  พรอมทั้งบันทึกจํานวนเงินที่เทากันในชองจํานวนเงิน  และ
ใสเครื่องหมายถูก ( )  ในชองหนาบัญชี  เพื่อแสดงวาเปนรายการหายอดคงเหลือ  จากนั้นขีด
เสนแสดงการปดบัญชีพรอมทั้งรวมเงินทั้งเดบิตและเครดิตจากนั้นขีดเสนคูใตจํานวนเงิน 

1.2  ในงวดตอมาเขียน  วัน  เดือน  ป  พรอมคําวา  ยอดยกมา  ในชองรายการทีอ่ยู
ตรงกันขามกับยอดยกไป และในชองหนาบัญชีใสเครื่องหมาย ( )  พรอมทั้งใสจํานวนเงินที่
เปนยอดยกไป 

2.  บัญชีที่มีรายการหลาย ๆ รายการ  มีวิธีหายอดคงเหลือดังนี้ 
2.1  รวมจํานวนเงินทางดานเดบิต  และเครดิต  เพื่อคํานวณหาผลตาง นําผลตางที่

คํานวณไดมาบันทึกในดานที่นอยกวา  พรอมกับปฏิบัติตามขั้นตอนของแบบที่ 1 
 จากตัวอยางที่ 6.1 รานแสงโสมบริการ  การหายอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพย  
หนี้สิน และสวนของเจาของ  จะปรากฏดังนี้ 
                                                                   บัญชีเงินสด  เลขที่ 101 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค. 

    
240,000 

 
- 

ธ.ค. 31 ยอดยกไป  240,000 - 

    240,000 -     240,000 - 

25x2            
ม.ค. 1 ยอดยกมา  240,000 -       



                                                           บัญชีลูกหนี้การคา  เลขที่ 102 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค. 

    
80,000 

 
- 

ธ.ค. 31 ยอดยกไป  80,000 - 

    80,000 -     80,000 - 

25x2            
ม.ค. 31 ยอดยกมา  80,000 -       
 
                                                        บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                    เลขที่ 103 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 31 ยอดยกไป  1,600 - ธ.ค. 31 หนี้สงสัยจะสูญ รว.6 1,600 - 

    1,600 -     1,600 - 

      25x2      
      ม.ค. 31 ยอดยกมา  1,600 - 

 
                                                               บัญชีวัสดุส้ินเปลอืง  เลขที่ 104 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค. 

    
24,000 

 
- 

ธ.ค. 31 วัสดุส้ินเปลืองใชไป 
ยอดยกไป 

รว.6 
 

17,600 
6,400 

- 
- 

    24,000 -     24,000 - 

25x2            
ม.ค. 1 ยอดยกมา  6,400 -       
 
 
 
 



                                                  บัญชีคาเบี้ยประกันจายลวงหนา                                   เลขที่ 105 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค. 

    
38,400 

 
- 

ธ.ค. 31 คาเบี้ยประกนัภัย 
ยอดยกไป 

รว.6 
 

12,800 
25,600 

- 
- 

    38,400 -     38,400 - 

25x2            
ม.ค. 1 ยอดยกมา  25,600 -       
 

                   บัญชีอุปกรณ เลขที่ 141 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค. 

    
96,000 

 
- 

ธ.ค. 31 ยอดยกไป  96,000 - 

    96,000 -     96,000 - 

25x2            
ม.ค. 1 ยอดยกมา  96,000 -       
 
                                                 บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ  เลขที่ 142 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 31 ยอดยกไป  19,200 - ธ.ค. 31 คาเสื่อมราคา-

อุปกรณ 
 

รว.6 
 

19,200 
 
- 

    19,200 -     19,200 - 

      25x2      
      ม.ค. 1 ยอดยกมา  19,200 - 

 
 
 



                                                                 บัญชีรถยนต  เลขที่ 143 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ม.ค. 
-ธ.ค. 

    
400,000 

 
- 

ธ.ค. 31 ยอดยกไป  400,000 - 

    400,000 -     400,000 - 

25x2            
ม.ค. 1 ยอดยกมา  400,000 -       
 
 
 
                                                  บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-รถยนต                                เลขที่ 144 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 31 ยอดยกไป  80,000 - ธ.ค. 31 คาเสื่อมราคาสะสม-

รถยนต 
 

รว.6 
 

80,000 
 
- 

    80,000 -     80,000 - 

      25x2      
      ม.ค. 1 ยอดยกมา  80,000 - 

 
                                                           บัญชีเจาหนีก้ารคา                         เลขที่ 201 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 31 ยอดยกไป  200,000 - ม.ค. 

-ธ.ค. 
    

200,000 
 
- 

    200,000 -     200,000 - 

      25x2      
      ม.ค. 1 ยอดยกมา  200,000 - 

 



                   บัญชีภาษีเงินไดหัก ณ ทีจ่าย เลขที่ 202 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 31 ยอดยกไป  8,000 - ม.ค. 

-ธ.ค. 
    

8,000 
 
- 

    8,000 -     8,000 - 

      25x2      
      ม.ค. 1 ยอดยกมา  8,000 - 

 
                                                   บัญชีเงินเดอืนพนักงานคางจาย                         เลขที่ 203 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 31 ยอดยกไป  12,000 - ธ.ค. 31 เงินเดือนพนักงาน รว.6 12,000 - 

    12,000 -     12,000 - 

      25x2      
      ม.ค. 1 ยอดยกมา  12,000 - 

 

                                                    บัญชีคาสาธารณูปโภคคางจาย                                   เลขที่ 204 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค. 31 ยอดยกไป  2,400 - ธ.ค. 31 คาสาธารณูปโภค รว.6 2,400 - 

    2,400 -     2,400 - 

      25x2      
      ม.ค. 1 ยอดยกมา  2,400 - 

 
 
 
 
 



               บัญชีทุน เลขที่ 301 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ธ.ค 31 ถอนใชสวนตวั รว.1 4,000 - ม.ค.      

  ยอดยกไป  524,800  -ธ.ค.    332,800 - 
      ธ.ค. 31 กําไรขาดทุน รว.3 196,000 - 
    528,800 -     528,800 - 

      25x2      
      ม.ค. 1 ยอดยกมา  524,800 - 
            

 

รายการเปดบัญชี  
 
 รายการเปดบัญชี (opening  entries) เปนการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นครั้งแรกหรือรายการ
แรกของการบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป  ซ่ึงจะบันทึกเมื่อมีการลงทุนครั้งแรกหรือเมื่องวดบัญชีใหม 
 ตัวอยางในการลงทุนครั้งแรกไดแสดงใหดูในบทที่ 4 สวนการเริ่มงวดใหม จะนํา
รายการที่เปนยอดคงเหลือของบัญชีตาง ๆ  ที่อยูในงบดุลเมื่อส้ินงวดกอน  มาปดบัญชีใน      
สมุดรายวันทั่วไป  และผานรายการไปบัญชีแยกประเภทสินทรัพย  หนี้สิน และสวนของเจาของ  
การสรุปยอดคงเหลือมาไวในสมุดรายวันทั่วไป  เพื่อประโยชนในการอางอิงและชวยปองกัน
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  แตถากิจการใชสมุดแยกประเภทเลมเดิมในการบันทึกรายการตอในงวด
บัญชีใหมหลังจากเปดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปไมตองผานรายการไปบัญชีแยกประเภทอีก   

 
 
 
 
 
 
 
 



จากตัวอยางที่ 6.1 รานแสงโสมบริการ  จะบันทึกรายการในวันที่  1  มกราคม 25x1  ดังนี้ 
 

                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 6 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  เงินสด  240,000 -   
ธ.ค. 31 ลูกหนี้การคา  80,000 -   

  วัสดุสํานักงาน  6,400 -   
  คาเบี้ยประกนัจายลวงหนา  25,600 -   
  อุปกรณสํานักงาน  96,000 -   
  รถยนต  400,000 -   
                 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    1,600 - 
                 คาเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ    19,200 - 
                 คาเสื่อมราคาสะสมรถยนต    80,000 - 
                  เจาหนี้การคา    200,000 - 
                 ภาษหีัก ณ  ที่จาย    8,000 - 
                 เงินเดือนคางจาย    12,000 - 
                 คาสาธารณูปโภคคางจาย    2,400 - 
                 ทุน-นายแสน    524,800 - 
  บันทึก  สินทรพัย  หนี้สิน และทุนในวันเริม่

งวดบัญชีใหม 
     

        

 
การโอนกลับรายการ   
 
 เมื่อกิจการเริ่มงวดบัญชีใหม  เพื่อความสะดวกและปองกันขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
กิจการควรทําการโอนกลับรายการ (reversing  entries) บัญชีที่ปรับปรุงเมื่อส้ินงวดบัญชีกอน  
เพื่อใหการบัญชีปปจจุบันถูกตอง  รายการปรับปรุงที่ควรกลับรายการมีดังนี้ 



1.  คาใชจายคางจาย    เมื่อส้ินงวดบัญชีกอนไดปรับปรุงไวเปนหนี้สินของกิจการ
เพื่อใหคาใชจายประจํางวดใหมแสดงยอดที่ถูกตอง  ดังนั้นเมื่อเริ่มงวดบัญชีใหมใหโอนกลับ
รายการโดยบัญชีคาใชจายคางจายเคยบันทึกไวทางดานเครดิตใหเดบิตบัญชีคาใชจายเคยบันทึก
ไวดานเดบิตใหเครดิต 
 
ตัวอยางที่ 6.2  กิจการไดรับบิลคาสาธารณูปโภคของเดือนธันวาคม 25x1 จํานวนเงิน 2,500 บาท  
แตใหหักบัญชีธนาคารในวันที่ 7 มกราคม 25x2 ดังนั้นเมื่อส้ินงวดบัญชีกิจการปรับปรุงคา
สาธารณูปโภคคางจาย  2,500  บาท  ดังนั้นเมื่อเร่ิมงวดบัญชีใหมคือ  1 มกราคม  25x2  การ
บันทึกกลับรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปดังนี้ 
 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 6 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  คาสาธารณูปโภคคางจาย  2,500 -   
ม.ค. 1                คาสาธารณูปโภค    2,500 - 

  โอนกลับรายการปรับปรุง      
        

 
 2.  คาใชจายจายลวงหนา    เมื่อเกิดรายการกิจการไดบันทึกการจายเงินไวเปน
คาใชจายทั้งจํานวน  ส้ินงวดบัญชีไดปรับปรุงคาใชจายสวนที่จายลวงหนาเปนสินทรัพย  ดังนั้น
เมื่อเร่ิมงวดบัญชีใหบันทึกกลับรายการคาใชจายจายลวงหนาเปนคาใชจายของงวดใหมโดยตรง  
โดยบัญชีคาใชจายจายลวงหนา  เคยบันทึกทางดานเดบิตใหบันทึกเครดิต  คาใชจายเคยบันทึก
ทางดานเครดิตใหบันทึกเดบิต 
 
ตัวอยางที่ 6.3  กิจการจายคาเบี้ยประกันภัย  จํานวนเงิน 12,000 บาท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 25x1  
กรมธรรมมีอายุ  1 ป  กิจการไดบันทึกไวในบัญชีคาเบี้ยประกันภัย วันสิ้นงวดบัญชีกิจการได
ปรับปรุงโดยโอนคาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนาจํานวน 8,000 บาท ไปบันทึกเปนสินทรัพย เมื่อเริ่ม
งวดบัญชีใหมคือ วันที่ 1 มกราคม 25x2  การบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปดังนี้ 
 



                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 6 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  คาเบี้ยประกนัภัย  8,000 -   
ม.ค. 1                คาเบี้ยประกนัภยัจายลวงหนา    8,000 - 

  โอนกลับรายการปรับปรุง      
        

 
 การกลับรายการปรับปรุงตามที่อธิบายในบทนี้  กิจการจะเลือกปฏิบัติหรือไมก็ได
สุดแตวิธีปฏิบัติในการประมวลขอมูลทางบัญชี  การกลับรายการปรับปรุงไมมีผลกระทบตอ
รายการปรับปรุงและรายการปดบัญชีในงวดบัญชีของปกอน 
  
 3.  รายไดคางรับ  เมื่อส้ินงวดบัญชีกอน  ไดปรับปรุงเปนสินทรัพยของกิจการ  
เพื่อใหรายไดประจํางวดใหมแสดงยอดถูกตอง  ดังนั้นเมื่อเร่ิมงวดบัญชีใหมใหโอนกลับรายการ
โดยบัญชีรายไดคางรับที่เคยบันทึกทางดานเดบิตใหเครดิต  และบัญชีรายไดที่เคยบันทึกทางดาน
เครดิตใหบันทึกเปนเครดิต 
 
ตัวอยางที่ 6.4  กิจการไดทําการปรับปรุงดอกเบี้ยคางรับ  1,000  บาท  เมื่อ  31 ธันวาคม 25x1  
ในงวดบัญชีใหมคือวันที่  1  มกราคม 25x2  การบันทึกกลับรายการปรับปรุงในสมุดรายวัน
ทั่วไป  ดังนี้ 
 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 6 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  ดอกเบี้ยรับ  1,000 -   
ม.ค. 1                ดอกเบี้ยคางรับ                 1,000 - 

  โอนกลับรายการปรับปรุง      
        

 



 4.  รายไดรับลวงหนา  เมื่อเกิดรายการกิจการไดบันทึกรับเงินไวเปนรายไดทั้ง
จํานวนสิ้นงวดบัญชีไดปรับปรุงรายการรับลวงหนาออกเปนหนี้สินของกิจการ  ดังนั้นเมื่อเร่ิม
งวดบัญชีใหมใหบันทึกกลับรายการรายไดรับลวงหนาเปนรายไดของงวดใหมโดยตรง  โดย
บัญชีรายไดรับลวงหนาเคยบันทึกทางดานเครดิตใหบันทึกเดบิต  รายไดเคยบันทึกทางดานเดบิต
ใหบันทึกเครดิต 
 
ตัวอยางที่ 6.5  กิจการไดทําการปรับปรุงคาเชารับจากการใหผูอ่ืนเชาสํานักงานโดย    รับเงิน
ลวงหนา 3  เดือนเปนเงิน  15,000  บาท  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  25x1  และกิจการไดบันทึกไวใน
บัญชีคาเชารับวันสิ้นงวดบัญชีกิจการไดปรับปรุงบัญชีโดยโอนคาเชารับลวงหนา  10,000  บาท  
ไปบันทึกเปนหนี้สิน  ดังนั้นเมื่อเร่ิมงวดบัญชีใหมคือ  1  มกราคม 25x2  การบันทึกกลับรายการ
ปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไปดังนี้ 
 
 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 6 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  คาเชารับลวงหนา  1,000 -   
ม.ค. 1                คาเชารับ  (รายไดคาเชา)     1,000 - 

  โอนกลับรายการปรับปรุง      
        

  
 

การแกไขขอผิดพลาด  
 
 การแกไขขอผิดพลาด (correction  of  errors) การที่กิจการบันทึกรายการบัญชีแลวมี
ขอผิดพลาดเกิดขึ้น  เมื่อพบและตองการแกไขขอผิดพลาด  ใหพิจารณาวาขอผิดพลาดนั้น  
เกิดขึ้นอยางไร  เชน  ขอผิดพลาดเกิดจากเขียนคําอธิบายผิดหรือเขียนจํานวนเงินผิด  การแกไข
ใหขีดฆารายการหรือตัวเลขที่ผิดแลวเขียนรายการหรือตัวเลขที่ถูกตองแทนแลวเซ็นชื่อกํากับ 



เปนตน  สวนขอผิดพลาดบางอยางอาจจะตองแกไขในสมุดรายวันทั่วไปแลวผานรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ  ดังขอผิดพลาดที่เกิดจากเหตุตอไปนี้ 
 1.  บันทึกรายการผิดบัญชี เนื่องจากการวิเคราะหผิดหรือผานรายการผิด เชน จายคาเชา  
3,000  บาท ไดนําไปบันทึกไวในบัญชี  เดบิต  คานายหนา   เครดิต  เงินสด เปนตน การแกไข
รายการขอผิดพลาดสรุปได ดังนี้ 
 
รายการบัญชท่ีีบันทึกผิด รายการที่ถูกตอง รายการแกไขขอผิดพลาด 

เดบิต คานายหนา 3,000 
       เครดิต เงินสด     3,000 

เดบิต คาเชา           3,000 
       เครดิต เงินสด          3,000 

เดบิต คาเชา           3,000 
     เครดิต คานายหนา    3,000 

 
 2.  บันทึกรายการสลับดาน  เปนการบันทึกสลับกันระหวางดานเดบิตและดาน
เครดิต เชน  กิจการจายชําระหนี้เจาหนี้  8,000  บาท  ซ่ึงการบันทึกบัญชีควรเปน  เดบิต  เจาหนี้    
เครดิต   เงินสด   แตกิจการบันทึกในบัญชี  เดบิต  เงินสด  เครดิต  เจาหนี้ เปนตน การแกไข
รายการขอผิดพลาดสรุปได ดังนี้ 
 
รายการบัญชท่ีีบันทึกผิด รายการที่ถูกตอง รายการแกไขขอผิดพลาด 

เดบิต เงินสด       8,000 
       เครดิต เจาหนี้       8,000 

เดบิต เจาหนี้          8,000 
       เครดิต เงินสด           8,000 

เดบิต เจาหนี้        16,000 
     เครดิต เงินสด         16,000 

 
 3.  บันทึกจํานวนเงินผิด   เชน  กิจการรับชําระหนี้จากลูกหนี้  3,600  บาท  บันทึก
เปน  6,300  บาท เปนตน การแกไขรายการขอผิดพลาดสรุปได ดังนี้ 
 
รายการบัญชท่ีีบันทึกผิด รายการที่ถูกตอง รายการแกไขขอผิดพลาด 

เดบิต เงินสด       6,300 
       เครดิต ลูกหนี้       6,300 

เดบิต เงินสด          3,600 
       เครดิต ลูกหนี้           3,600 

เดบิต ลูกหนี้          2,700 
     เครดิต เงินสด           2,700 

 
 4.  บันทึกรายการผิดทั้งบัญชีและจํานวนเงิน  เชน กิจการจายคาวัสดุส้ินเปลือง  
1,500  บาท  บันทึกเปน คาซอมแซม  1,050  บาท เปนตน  การแกไขรายการขอผิดพลาดสรุป
ได ดังนี้ 



 
 
รายการบัญชท่ีีบันทึกผิด รายการที่ถูกตอง รายการแกไขขอผิดพลาด 

เดบิต คาซอมแซม1,050 
       เครดิต เงินสด       1,050 

เดบิต วัสดุส้ินเปลือง 1,050 
       เครดิต เงินสด           1,050 

เดบิต วัสดุส้ินเปลือง1,500 
     เครดิต เงินสด              450 
                 คาซอมแซม  1,050 

 
 จากขอผิดพลาดดังกลาวขางตน รายการบญัชีที่บันทกึผิดและรายการแกไขขอผิดพลาด   
เทานัน้ ที่ตองบันทึกในสมดุรายวนัทัว่ไป แลวผานรายการไปยงับัญชแียกประเภทที่เกีย่วของตอไป  
 

สรุป 
 
 กระดาษทําการ เปนเครื่องมือที่ใชในการปรังปรุงรายการ และรวบรวมขอมูลที่ใชใน
การจัดทํางบการเงิน โดยแบงเปน 3 ชนิด ไดแก กระดาษทําการ 6 ชอง กระดาษทําการ 8 ชอง และ
กระดาษทําการ 10 ชอง ในบทนี้จะอธิบายถึงกระดาษทําการ 10 ชอง เนื่องจากเปนชนิดที่มีความ
ละเอียดของขอมูลมากกวาชนิดอ่ืน ๆ โดยแบงเปนชองงบทดลองกอนปรับปรุง 2 ชอง รายการ
ปรับปรุง 2 ชอง งบทดลองหลังปรับปรุง 2 ชอง งบกําไรขาดทุน 2 ชอง  และงบดุล 2 ชอง 
 รายการปดบัญชี เปนรายการที่จัดทําขึ้นในตอนสิ้นงวดบัญชีโดยการโอนปดบัญชี
รายได และบัญชีคาใชจายไปยังบัญชีกําไรขาดทุน และปดบัญชีกําไรขาดทุนไปบัญชีทุนตอไป 
สวนบัญชีประเภทสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ จะทําการหายอดคงเหลือในวันสิ้นงวด
บัญชีเพื่อยกไปทํารายการเปดบัญชีในตนงวดบัญชีใหม ทั้งนี้อาจมีรายการปรับปรุงบางรายการที่
ตองโอนกลับรายการในวันตนงวดบัญชีใหม ไดแก รายไดคางรับ รายไดรับลวงหนา คาใชจายคาง
จาย และคาใชจายลวงหนา นอกจากนี้หากมีการคนพบขอผิดพลาดทางบัญชีตองทําการแกไข
ขอผิดพลาดนั้นใหถูกตองเพื่อใหกิจการสารมารถจัดทํางบการเงินไดอยางถูกตอง 
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