
บทที่ 9 
การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร 

 
 จากการศึกษาที่ผานมาการบันทึกบัญชีจะเปนการบันทึกบัญชีของกิจการที่ใหบริการ 
และกิจการซื้อขายสินคา ซ่ึงลวนแตเปนกิจการที่มีจุดมุงหวังในผลกําไรทั้งส้ิน แตยังมีกิจการอีก
ประเภทหนึ่งที่มิไดมุงหวังกําไรจาการดําเนินงาน เรียกวา กิจการไมแสวงหากําไร การบันทึกบัญชี
สําหรับกิจการเหลานี้  แมจะใชหลักบัญชีคูเชนเดียวกับกิจการธุรกิจทั่วไป  แตวิธีการทางบัญชีจะมี
การดัดแปลงใหเหมาะสมกับงานนั้น ๆ  และการทํารายงานการเงินก็เพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และฐานทางการเงิน  เพื่อประโยชนในการวางแผนและการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค  ดังจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป 
 

ความหมายของกิจการไมแสวงหากําไร 
 

กิจการไมแสวงหากําไรเปนกิจการที่มีการดําเนินงานอยางแพรหลายในสังคมตลอดมา 
มีนักวิชาการไดใหความหมายของกิจการไมแสวงหากําไร (nonprofit  organization)  ไวหลาย
ทัศนะ ดังนี้  

กิจการไมแสวงหากําไร หมายถึง กิจการที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดําเนินงานอันเปนประ
โยนตอสังคมหรือมวลสมาชิก โดยมิไดมีวัตถุประสงคในการแสวงหาผลประโยชนหรือกําไร
จากการดําเนนงานไปแบงปนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเหมือนนักธุรกิจการคา
โดยทั่วไป (อํานวย  ศรีสุโข, 2544, หนา 368) 
 กิจการไมแสวงหากําไร หมายถึง กิจการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคหลักอยางอื่นที่
มิใชการแสวงหากําไร (ยุวดี  ไชยศิริ, และอรชร  โพธิสุข, 2547, หนา 388) 
 จากความหมายของกิจการไมแสวงหากําไรดังกลาวขางตนสรุปไดวา กิจการไม
แสวงหากําไร หมายถึง กิจการตาง ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อดําเนินงานตามนโยบายหรือจุดประสงคที่
กําหนดไว เพื่อสังคมสวนรวมโดยไมหวังผลกําไร เชน สโมสร สมาคม สถาบันการศึกษา มูลนิธิ  
ชมรมตาง ๆ หนวยราชการ  เปนตน  กิจการไมแสวงหากําไรอาจจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล หรืออาจ
จัดตั้งโดยเอกชนก็ได  ในบทนี้จะขอกลาวเฉพาะกิจการที่ตั้งขึ้นโดยเอกชน เชน สโมสร สมาคม  
มูลนิธิ เปนตน 
 



 

หลักเกณฑและคุณสมบัติของกิจการไมแสวงหากําไร 
 
 กิจการไมแสวงหากําไรที่เขาลักษณะองคการ หรือสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล 
และสถานศึกษา ซ่ึงสามารถขอยกเวนภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่มตามประกาศกระทรวงการคลัง 
วาดวยภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่ม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาประกาศกําหนดองคการ หรือ
สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47 (7) (ข) แหงประมวลรัษฎากร 
และมาตรา 3 (4) (ข) แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 239)  พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 กําหนดหลักเกณฑและ
คุณสมบัติ ดังนี้ (ธรรมนิติ, 2548, หนา จ-32) 
 1.  มูลนิธิที่ประสงคจะขอใหพิจารณาประกาศเปนองคการ หรือสถานสาธารณกุศล
ตองมีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคําขอเปนลายลักษณอักษรยื่นตอกรมสรรพากร เพื่อพิจารณาเสนอ
ตอกระทรวงการคลัง 
 2.  วัตถุประสงคของมูลนิธิ ตองเปนวัตถุประสงคเพื่อการกุศลสาธารณะในประเทศ
ไทยเทานั้น และรายไดของมูลนิธิตองไมไดมาจาการซื้อขายหรือการใหบริการโดยมีคาตอบแทน 
เปนปกติธุระ เวนแตการซ้ือขายหรือการใหบริการนั้นเกี่ยวของกับศาสนา การศึกษา การ
สถานพยาบาล หรือการสังคมสงเคราะหและไมนํารายไดดังกลาวไปจายในทางอื่น 
 3.  ช่ือของมูลนิธิจะตองไมเปนชื่อการคาหรือเครื่องหมายการคา 
 4.  กรมสรรพากรจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
มูลนิธินั้นกอน เชน งบดุล และบัยชีรายไดรายจาย ซ่ึงมีผูสอบบัญชีรับรอง โดยจะตรวจสอบ
ยอนหลังไปไมต่ํากวา 3 ป ถาปรากฏดังตอไปนี้จะไมประกาศให 
 4.1  การดําเนินงานของมูลนิธิไมตรงตามวัตถุประสงคหรือมีการใชช่ือมูลนิธิ
ดําเนินงานเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว 
 4.2  รายไดของมูลนิธิไดนําไปเปนรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะนอยกวารอยละ 
60 ของรายไดทั้งส้ินใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่แลวมา เวนแต 
  4.2.1  ตราสารจัดตั้งระบุวา ใหนําดอกผลมาเปนรายไดเทานั้น หรือใหนํา
ดอกผลมาใชจายเทานั้น 



  4.2.2  กรณีมีเหตุจําเปนตองเก็บสะสมรายไดเพื่อดําเนนการตามโครงการ
ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ 
 4.3  รายจายของมูลนิธิเปนรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะนอยกวารอยละ 75 ของ
รายจายทั้งสิ้นใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่แลวมา และรายจายดังกลาวไดนําไปเปนรายจายเพื่อ
การกุศลสาธารณะนอยกวารอยละ 65 ของรายจายทั้งส้ินในแตละรอบระยะเวลาบัญชี 
 4.4  รายจายเพื่อการกุศลสาธารณะของมูลนิธิควรกระจายเปนการทั่วไปตาม
วัตถุประสงคที่ไดจดแจงไว และตองมิใชเพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งที่จะให
ประโยชนเฉพาะแกบุคคล คณะบุคคล หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือเปนสวนใหญ 
 5.  มูลนิธิจัดตั้งขึ้นยังไมครบ 3 ป จะไมพิจารณาประกาศให 
 6.  องคการ หรือสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือสถานศึกษาใดที่มิไดมีฐานะ
เปนมูลนิธิจะไมพิจารณาประกาศให เวนแตจะมีวัตถุประสงคและการดําเนินงานเชนเดียวกับ
มูลนิธิจะพิจารณาประกาศใหเปนราย ๆ ไป ในหลักเกณฑเดียวกันหรือตามที่เห็นสมควร 
 7.  มูลนิธิ องคการ หรือสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือสถานศึกษาใดที่ไมเขา
หลักเกณฑตามขอ 1 ถึงขอ 6 จะไมประกาศให เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจะ
พิจารณาเห็นสมควร 
 8.  มูลนิธิ องคการ สถานพยาบาล หรือสถานศึกษา ที่ไดรับการประกาศใหเปน
องคการกุศลสาธารณะใหไปแลว เวนแตสภากาชาดไทย วัดวาอาราม และสถานพยาบาล หรือ
สถานศึกษาขององคการของรัฐบาล จะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 8.1  ใบรับที่ออกใหแกบุคคล คณะบุคคล หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ซ่ึง
บริจาคเงินหรือทรัพยสินใหระบุลําดับที่ไดรับการประกาศดวย 
 8.2  สงรายการประชุมใหญ งบดุลและบัญชีรายไดรายจาย พรอมทั้งรายงานการ
ดําเนินงานของกิจการ สําหรับรอบปบัญชีที่ผานไปแลวของผุรับอนุมัติใหกรมสรรพากรทราบ
ภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
 9.  องคการ หรือสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล หรือสถานศึกษาที่ประกาศไปแลว 
ใหกรมสรรพากรดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานกี่ยวกับผลการดําเนินงาน หากปรากฏวา
ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือคุณสมบัติที่กําหนดขางตน หรือไมปฏิบัติตาม
ขอ 8 โดยไมมีเหตุอันสมควร ก็ใหเพิกถอนการประกาศฯ ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตปถัดจากปที่
ประกาศเพิกถอนในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

 



หลักเกณฑที่ใชในการบันทึกบัญชี 
 
 จากที่กลาวมาแลวในการบันทึกบัญชีจะมีเกณฑที่ใช คือเกณฑเงินสด และเกณฑคง
คาง สําหรับกิจการแสวงหากําไรนิยมใชเกณฑคงคางในการบันทึกบัญชี แตสําหรับกิจการที่ไม
มุงหวังผลกําไรอาจใชเกณฑเงินสด หรือเกณฑคงคาง หรือใชทั้ง 2 เกณฑ ซ่ึงเรียกวาเกณฑผสม 
(modified  basis) ก็ได เนื่องจากในบทที่ 5 ไดอธิบายถึงเกณฑเงินสด และเกณฑคงคางไปแลว 
ดังนั้นในบทนี้จะอธิบายเฉพาะเกณฑผสม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 เกณฑผสม  เปนการบันทึกบัญชีที่ใชทั้งเกณฑเงินสด และเกณฑคงคาง โดยการรับรู
รายไดจะบันทึกโดยใชเกณฑเงินสด กลาวคือเมื่อไดรับเงินเมื่อใดก็จะบันทึกรับรูเปนรายได
ทันที สวนการรับรูคาใชจาย จะถูกนําไปบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง กลาวคือ เมื่อไดรับ
ประโยชนจากรายการนั้นในงวดบัญชีใดจะถือเปนคาใชจายของงบดบัญชีนั้น โดยไมคํานึงวามี
การจายเงินไปแลวหรือไม 
 

ประเภทของบัญชีทุน รายไดและคาใชจาย 
  
 กอนอื่นควรทําความเขาใจถึงประเภทของบัญชี ซ่ึงถึงแมจะมีช่ือเรียกเหมือนกับ
กิจการแสวงหากําไร แตลักษณะการไดมาของบัญชีทุน รายได หรือการใชไปซึ่งคาใชจายของ
กิจการที่ไมมุงหวังผลกําไรจะมีรายละเอียดดังนี้ 
 บัญชีทุน   สโมสรหรือสมาคมจะไมมีบัญชีทุน   ทุนเรือนหุนเหมือนกับการ
ดําเนินงานของธุรกิจ  แตจะแสดงเปนทุนทั่วไป  หรือทุนสะสม  โดยบัญชีนี้จะมียอดเพิ่มขึ้นทุก
ป  หากมีเงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะก็จะแยกบัญชีทุนนี้ออกไปเปนพิเศษ  และแยกจาก
รายไดหรือเงินบริจาคตามวัตถุประสงคเฉพาะ 
 บัญชีรายได   สําหรับบัญชีรายไดของสโมสรหรือสมาคม  จะแยกเปนรายไดประจํา  
ซ่ึงตามปกติจะไดจากคาบํารุงสมาชิก  ดอกเบี้ยรับ  รายไดพิเศษ  เชน  เงินบริจาค  คาบริการรับ  
เปนตน รายไดหลักของสมาคม เปนรายไดที่มาจากคาสมาชิก สวนมูลนิธิจะมีรายไดหลักจาก
เงินรับบริจาค 
 บัญชีรายจาย  ในสวนของบัยชีคาใชจาย จะแยกเปนคาใชจายในการบริหาร เชน 
เงินเดือน คาพาหนะ คาโทรเลข คาไปรษณีย เครื่องเขียนแบบพิมพ ตลอดจนคาใชจายเกี่ยวกับ
การบริการแกสมาชิกในการจักิจกรรมตาง ๆ เปนตน 



 สมุดทะเบียนคาบํารุง   สโมสรหรือสมาคมซึ่งมีสมาชิกจํานวนมาก  การเก็บเงินคา
บํารุงประจําปหรือประจําเดือนอาจไมครบถวนทุกคน  จึงจําเปนตองมีสมุดทะเบียนสมาชิก  เพื่อ
จะไดทราบถึงคาบํารุงที่ไดรับในแตละป  มีสมาชิกคางคาบํารุงเทาใด  และไดรับลวงหนาจาก
สมาชิกเทาใด  ซ่ึงการใชสมุดทะเบียนนี้  อาจใชสมุดเปนเลมหรือเปนแผนการดสําหรับสมาชิก
แตละคน  ซ่ึงสมุดหรือการดจะมีขอความเกี่ยวกับตัวสมาชิก  และการชําระเงิน  โดยวางแบบที่
เหมาะสมกับสโมสรหรือสมาคมหากมีสมาชิกลาออก  ก็จะบันทึกลงในสมุดทะเบียนหรือถาใช
การด  ก็จะแยกการดเก็บไวในแฟมตางหาก  (ไมใชเอาทิ้งไป) 
 
วัตถุประสงคในการบันทึกบัญชีของกิจการที่ไมแสวงหากําไร 
 
 ในการบันทึกทางบัญชี  จะตองพิจารณาถึงลักษณะของเงินที่ไดและวัตถุประสงค
ของการใชจายเงินตองใหตรงตามวัตถุประสงคตามกรณีนั้น ๆ  ผูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดทํา
บัญชีใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งขึ้นในกิจการที่ไมมุงหวังกําไรนี้ เรียกวา  เหรัญญิก  ซ่ึงเปน
ผูรับผิดชอบในการรับเงิน-จายเงิน ทั้งนี้วัตถุประสงคของการทําบัญชีสําหรับกิจการที่ไมมุงหวัง
ผลกําไร มีดังนี้ 
 1.  จัดทํางบประมาณรายรับ-รายจาย  ประจําปเพื่อใหกิจการที่ไมมุงหวังผลกําไรเปน
ปกแผน 
 2.  จดบันทึกรายรับตาง ๆ  เชน  คาบํารุงสมาชิก  ติดตามทวงถามสมาชิกที่คางชําระ  
ตลอดจนการเก็บหลักฐานเงินที่รับไวทั้งหมด 
 3.  จดบันทึกรายจายตาง ๆ  ตลอดจนเก็บหลักฐานการจายเงินไวเปนหลักฐาน 
 4.  จดบันทึกรายไดอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากคาบํารุงสมาชิก  เชน  กําไรจากการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม (ถาสโมสรหรือสมาคมฯ  มีการจําหนายอาหาร  และเครื่องดื่มเพื่อบริการ
แกสมาชิก)  เปนตน และรายไดจากการจัดการบริการดานบันเทิง  เชน  บิลเลียด เปนตน 
 5.  จัดทํางบการเงินใหแกสมาชิกทราบถึงผลงานในรอบป  ตลอดจนรายงานในที่
ประชุมทราบถึงสมาชิกคางชําระคาบํารุงอื่น ๆ  รวมการที่สมาชิกชําระเงินลวงหนาให
คณะกรรมการดําเนินงานทราบ (ถามี) 

 
 
 



การบัญชีของกิจการไมแสวงหากําไร 
  
 กิจการไมแสวงหากําไร อาจใชวิธีการบันทึกบัญชีได ดังนี้ 
 1.  กรณีท่ีไมแยกเงินกองทุน  กิจการที่ไมแสวงหากําไรบางประเภทที่มีขนาดเล็ก 
เชน มูลนิธิ สมาคม สโมสร เปนตน มีเงินทุนที่ไดจากผูกอตั้งนอย หรือทุนดําเนินงานจากคา
บํารุงสมาชกมไมมากนัก อาจเลือกใชวิธีการบัญชีตามความเหมาะสม โดยอาจเลือกใชวิธีการ
บัญชีเชนเดียวกับกิจการคาทั่วไปที่มีรายงานผลในรูปของงบดุล และบัญชีรายไดและคาใชจาย 
ซ่ึงตองบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีตาง ๆ ดังนี้ 
 สมุดรายวันทั่วไป  สําหรับบันทึกรายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสด เชน คาเสื่อม
ราคา  รายการหนี้สิน รายการสวนเงินกองทุน การปรับปรุงบัญชี  รายการปดบัญชี เปนตน   
 สมุดเงินสด  สําหรับบันทึกรายการรับจายเงิน รายการรับเงินบันทึกในสมุด
รายวันรับเงิน และการจายเงินบันทึกในสมุดรายวันจายเงิน ทั้งนี้การรับเงิน และการจายเงินอาจ
ทําในสมุดเลมเดียวกันได คือ สมุดเงินสด 2 ชองโดยเมื่อรับเงินจะบันทึกทางดานเดบิต และเมื่อ
มีการจายเงินจะบันทึกทางดานเครดิต สมุดเงินสด 2 ชองยังเปนสมุดรายการขั้นตนและสมุดแยก
ประเภทในตัว ดังนั้นเมือบันทึกรายการในสมุดเงินสด 2 ชองแลวจึงไมตองผานรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภทอีก  
 ตอไปนี้เปนตัวอยางสมุดเงินสด 2 ชอง 
 

(1) สมุดเงินสด 2 ชอง                                                  (2)หนา....... 
 

(6)เดบิต (7)เครดิต วัน
เดือน 
ป 
(3) 

รายการ 
(4) 

เลขที่ 
บัญชี 
(5) 

ธนาคาร เงินสด 
วัน
เดือน 
ป 
(3) 

รายการ 
(4) 

เลขที่ 
บัญชี 
(5) 

ธนาคาร เงินสด 

          
          
          
          

 

ภาพที่ 9.1  สมุดเงินสด 2 ชอง  
ที่มา (ไพบูลย  ผจงวงศ, 2547, หนา 174) 



 จากภาพที่ 9.1 สมุดเงินสด 2 ชอง มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  เขียนชื่อสมุดเงินสด 2 ชอง 
 2.  หนาของสมุดเงินสด 2 ชอง ซ่ึงจะเรียงตอกันไป 
 3.  วันเดือนปที่เกิดรายการ 
 4.  ชองรายการ สําหรับอธิบายรายการที่เกิดขึ้น 
 5.  เลขที่บัญชี  สําหรับอางอิงบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ 
 6.  ชองเดบิต สําหรับบันทึกการรับเงิน ถาเปนเงินฝากธนาคาร ใหบันทึกจํานวน
เงินที่ชองธนาคาร ถาเปนเงินสดใหบันทึกจํานวนเงินที่ชองเงินสด 
   7.  ชองเครดิต สําหรับบันทึกการจายเงิน ถาเปนเงินฝากธนาคาร ใหบันทึก
จํานวนเงินที่ชองธนาคาร ถาเปนเงินสดใหบันทึกจํานวนเงินที่ชองเงินสด 
 สมุดแยกประเภทท่ัวไป และสมุดแยกประเภทยอย  สําหรับผานรายการจากสมุด
รายการขั้นตนไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะมีสมุดบัญชีแยกประเภทสินทรัพย หนี้สิน 
สววนของเจาของ รายได และคาใชจาย ถารายการสินทรัพยมีรายละเอียดมากก็จะจัดทําสมุด
บัญชีแยกประเภทยอยตอไป โดยข้ันตอนการผานรายการทําเชนเดียวกับกิจการที่แสวงหากําไร 
 งบการเงินของกิจการไมแสวงหากําไรกรณีท่ีไมแยกเงินกองทุน  หลังจากที่ทํา
การบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในสมุดบัญชีผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภทเรียบรอย ขั้นตอน
ตอไปคือการนํายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทมาจัดทํางบการเงิน ทั้งนี้ในกิจการไมแสวงหา
กําไรตองจัดงบการเงิน ดังนี้ 
 1.  งบรายไดและคาใชจาย  ถาเปรียบกับกิจการที่แสวงหากําไร งบรายไดและ
คาใชจายก็คือ  งบกําไรขาดทุนนั่นเอง  แตเหตุที่ไมเรียกวาบัญชีกําไรขาดทุน  เพราะกิจการที่ทํา
บัญชีนี้  มิไดมีวัตถุประสงคที่จะดําเนินการคาเพื่อหากําไร  แตทุกกิจการจะตองมีรายไดและ
รายจาย  ดังนั้นจึงตองทํางบรายไดและคาใชจายเพื่อใหทราบวาการดําเนินงานของกิจการนั้นมี
รายไดเหนือคาใชจายหรือรายจายเหนือรายได  สําหรับการทําบัญชีก็มีสภาพเดียวกันกับบัญชี
กําไรขาดทุนทุกประการเพียงแต เรียกชื่อเปนบัญชีรายไดและคาใชจาย  เทานั้น 
 2.  งบรายรับรายจาย  เปนงบที่แสดงการรับจายเงินวาไดรับเงินและจายเงินไป
เทาใด  ตั้งแตตนปจนถึงปลายป  ซ่ึงจะแตกตางจากงบรายไดคาใชจาย คืองบรายไดคาใชจายจะ
แสดงรายการที่ถือเปนรายได และคาใชจายดยไมคํานึงวาไดจายเงินไปแลวหรือยัง 
 3.  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน  เปนงบแสดงรายละเอียดของบัญชี
เงินกองทุน หรือบัญชีทุนสะสมมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุการณใดบาง  



 4.  งบดุล เปนงบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการเชนเดียวกับกิจการที่แสวงหา
กําไร โดยแสดงสินทรัพย หนี้สิน แตในสวนของเจาของ กิจการไมแสวงหากําไรจะเรียกวา 
เงินกองทุน 
 
ตัวอยางที่ 9.1  มูลนิธิสามสิบบาท ใหการรักษาพยาบาลแกประชาชน โดยคิดคาตอบแทนใน
อัตราต่ําและไมแยกเงินกองทุน มีงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 ดังนี้ 
 

มูลนิธิสามสิบบาท 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
(หนวย:บาท) 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน        
 เงินสด      568,000 
 เงินลงทุน     216,000 
 ยารักษาโรค       52,000    836,000 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 ที่ดิน      500,000  
 อาคาร     400,000 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม     20,000 380,000 
 อุปกรณการแพทย   320,000 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม     64,000 256,000 
 เครื่องใชสํานักงาน   100,000 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม     20,000   80,000 1,216,000 
รวมสินทรัพย       2,052,000 
 
 
 
 
 



มูลนิธิสามสิบบาท 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
(หนวย:บาท) 

 
หนี้สินและเงินกองทุน 

หนี้สินหมุนเวียน 
 เจาหนี้            30,000 
เงินกองทุน 
 กองทุน                       1,897,000 
 บวก รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม    125,000 2,022,000
รวมหนี้สินและเงินกองทุน     2,052,000 
 
มูลนิธิสามสิบบาท มีรายการเกิดขึ้นระหวาง เดือนมกราคม ของป 25x2 ดังนี้ 
25x2 
ม.ค.   1 รับบริจาคเปนเงินสด 200,000 บาท เพื่อซ้ืออุปกรณการแพทย 
          3 รับบริจาคยารักษาโรค 26,000 บาท 
 12 รับบริจาคใบหุนกูจํานวน 9,000 บาท ซ่ึงเปนผลประโยชนจากเงินลงทุนหุนสามัญที่
  มีผูบริจาค เพื่อนําผลประโยชนไปใชในการดําเนินงาน 
 14 ไดรับเงินคาบริการรักษาพยาบาลเปนเงิน 145,000 บาท 
 16 ซ้ือยารักษาโรค 40,000  บาท 
 17 ซ้ืออุปกรณการแพทย 70,000 บาท 
 22 ทําการตรวนับยารักษาโรคพบวาไดใชยารักษาโรคไปแลวมูลคา 56,000 บาท 
 25 จายเงินเดือนแพทยและพยาบาล ประจําเดือนมกราคม จํานวน 84,000 บาท  
 30 คิดคาเสื่อมราคาอาคาร 2,000 บาท อุปกรณการแพทย 5,000 บาท และเครื่องใช 
  สํานักงาน  2,000 บาท  
 31 จายคาน้ํา คาไฟฟา  1,200 บาท และคาใชจายเบ็ดเตล็ด 300 บาท 
 จากขอมูลขางตนมูลนิธิสามสิบบาทจะบันทึกบัญชีได ดังนี้ 

 



                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 1 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  ยารักษาโรค 103 26,000 -   
ม.ค. 3                 รายไดจากการรับบริจาค 401   26,000 - 

  รับบริจาคยารักษาโรค      
 12 เงินลงทุน 102 9,000 -   
                  รายไดจากการรับบริจาค 401   9,000 - 
  ไดรับบริจาคใบหุนกูจากเงนิลงทุน      
 22 คาใชจายยารักษาโรค 502 56,000    
                  ยารักษาโรค 103   56,000  
  ปรับปรุงยารักษาโรค      
 30 คาเสื่อมราคา-อาคาร 503 2,000 -   
  คาเสื่อมราคา-อุปกรณการแพทย 504 5,000 -   
  คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน 505 2,000 -   
                  คาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร 143   2,000 - 
                  คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณการแพทย 145   5,000 - 
                  คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช 147   2,000 - 
                                                  สํานักงาน      
  บันทึกคาเสื่อมราคา      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 2 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2 31 รายไดจากการรับบริจาค 401 235,000 -   
ม.ค.  รายไดคารักษาพยาบาล 402 145,000 -   

                  เงินเดือน 501   84,000 - 
                  คาใชจายยารกัษาโรค 502   56,000 - 
                  คาเสื่อมราคา-อาคาร          503   2,000 - 
                  คาเสื่อมราคา-อุปกรณการแพทย 504   5,000 - 
                  คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน    505   2,000 - 
                  คาน้ําคาไฟฟา                                 506   1,200 - 
                  คาใชจายเบ็ดเตล็ด 507   300 - 
                  รายไดสูงกวาคาใชจาย 403   229,500 - 
  ปดบัญชีรายไดและคาใชจาย      

  รายไดสูงกวาคาใชจาย 403 229,500 -   
 31                 รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 302   229,500 - 

  รับบริจาคยารักษาโรค      
 

สมุดเงินสด 2 ชอง                                                  หนา 1 
เดบิต เครดิต วัน

เดือน 
ป 

รายการ 
 

เลขที่ 
บัญชี 

 
ธนาคาร เงินสด 

วัน
เดือน 
ป 

รายการ 
 

เลขที่ 
บัญชี 

 
ธนาคาร เงินสด 

25x2     25x2     
ม.ค.1  ยอดยกมา   568,000 ม.ค.16  ซื้อยารักษาโรค 103  40,000 

 รับเงินบริจาค 401  200,000 17 ซื้ออุปกรณการแพทย 143  70,000 

14 ไดรับเงินคา    25 จายเงินเดือน 501  84,000 
 รักษาพยาบาล 401  145,000 31 จายคาน้ําคาไฟฟา 506  1,200 
      จายคาใชจาย

เบ็ดเตล็ด 
 
507 

  
300 

      ยอดยกไป   717,500 
    913,000     913,000 



 ผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ 
 

                                                               บัญชีเงินลงทุน เลขที่ 102 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 1 ยอดยกมา  216,000 - ม.ค. 31 ยอดยกไป  225,000 - 

 12 รายไดจาการรับบริจาค รว.1 9,000 -       

    225,000 -     225,000 - 

                                                              บัญชียารักษาโรค เลขที่ 103 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 1 ยอดยกมา  52,000 - ม.ค. 22 คาใชจายยารักษาโรค รว.1 56,000 - 

 3 รายไดจากการรับ
บริจาค รว.1 

 
26,000 

 
- 

 31 ยอดยกไป  62,000 - 

 16 เงินสด งส.1 40,000 -       
    118,000 -     118,000 - 

 
                                                                  บัญชีที่ดิน เลขที่ 141 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 1 ยอดยกมา  500,000 - ม.ค. 31 ยอดยกไป  500,000 - 

    500,000 -     500,000 - 

 
                                                                 บัญชีอาคาร เลขที่ 142 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 1 ยอดยกมา  400,000 - ม.ค. 31 ยอดยกไป  400,000 - 

    400,000 -     400,000 - 

 



                                                   บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร เลขที่ 143 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 ยอดยกไป  22,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  20,000 - 

       31 คาเสื่อมราคา-อาคาร รว.1 2,000 - 
    22,000 -     22,000 - 

 
 

                                                         บัญชีอุปกรณการแพทย เลขที่ 144 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 1 ยอดยกมา  320,000 - ม.ค. 31 ยอดยกไป  390,000 - 

 17 เงินสด งส.1 70,000 -       
    390,000 -     390,000 - 

 
                                        บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณการแพทย เลขที่ 145 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 ยอดยกไป  69,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  64,000 - 

       31 คาเสื่อมราคา-อุปกรณ    
                          การแพทย รว.1 5,000 - 
    69,000 -     69,000 - 

 
                                                         บัญชีเครื่องใชสํานักงาน เลขที่ 146 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 1 ยอดยกมา  100,000 - ม.ค. 31 ยอดยกไป  100,000 - 

    100,000 -     100,000 - 

 



                                       บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใชสํานักงาน เลขที่ 147 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 ยอดยกไป  22,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  20,000 - 

       31 คาเสื่อมราคา-    
        เครื่องใชสํานักงาน รว.1 2,000 - 
    22,000 -     22,000 - 

 
                                                                บัญชีเจาหนี ้ เลขที่ 201 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 ยอดยกไป  30,000 - ม.ค. 31 ยอดยกมา  30,000 - 

    30,000 -     30,000 - 

 
                                                              บัญชีเงินกองทุน เลขที่ 301 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 ยอดยกไป  1,897,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  1,897,000 - 

    1,897,000 -     1,897,000 - 

 
                                                บัญชีรายไดสูงกวาคาใชจายสะสม เลขที่ 302 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 ยอดยกไป  354,500 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  125,000 - 

       31 รายไดสูงกวา    
        คาใชจาย รว.2 229,500 - 
    354,500 -     354,500 - 

 
 



                                                   บัญชีรายไดจากการรับบริจาค เลขที่ 401 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ  235,000 - ม.ค. 1 เงินสด งส.1 200,000 - 

       3 ยารักษาโรค รว.1 26,000 - 
       12 เงินลงทุน รว.1 9,000 - 
    235,000 -     235,000 - 

 
                                                   บัญชีรายไดคารักษาพยาบาล เลขที่ 402 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ  145,000 - ม.ค. 14 เงินสด งส.1 145,000 - 

    145,000 -     145,000 - 

 
                                                    บัญชีรายไดสูงกวาคาใชจาย เลขที่ 403 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 รายไดสูงกวา    ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.1 229,500 - 

  คาใชจายสะสม รว.2 229,500 -       
    229,500 -     229,500 - 

 
                                                               บัญชีเงินเดือน เลขที่ 501 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 25 เงินสด งส.1 84,000 - ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.2 84,000 - 

    84,000 -     84,000 - 

 
 
 



                                                        บัญชีคาใชจายยารักษาโรค เลขที่ 502 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 22 ยารักษาโรค รว.1 56,000 - ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.2 56,000 - 

    56,000 -     56,000 - 

 
                                                        บัญชีคาเสื่อมราคา-อาคาร เลขที่ 503 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 30 คาเสื่อมราสะสม-    ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.2 2,000 - 

  อาคาร รว.1 2,000 -       
    2,000 -     2,000 - 

 
                                              บัญชีคาเสื่อมราคา-อุปกรณการแพทย เลขที่ 504 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 30 คาเสื่อมราสะสม-    ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.2 5,000 - 

  อุปกรณการแพทย รว.1 5,000 -       
    5,000 -     5,000 - 

 
                                              บัญชีคาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน เลขที่ 505 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 30 คาเสื่อมราสะสม-    ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.2 2,000 - 

  เครื่องใชสํานักงาน รว.1 2,000 -       
    2,000 -     2,000 - 

 
 
 



                                                              บัญชีน้ําคาไฟฟา เลขที่ 506 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 เงินสด รว.1 1,200 - ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.2 1,200 - 

    1,200 -     1,200 - 

 
                                                        บัญชีคาใชจายเบ็ดเตลด็ เลขที่ 507 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 เงินสด รว.1 300 - ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.2 300 - 

    300 -     300 - 
 

 จากบัญชีแยกประเภทนํามาจัดทํางบการเงินไดดังนี้ 
 

มูลนิธิสามสิบบาท 
งบรายไดและคาใชจาย 

ณ วันที่ 31 มกราคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

รายได  
 รายไดจากการรับบริจาค    235,000 
 รายไดคารักษาพยาบาล    145,000    380,000 
คาใชจาย 
 เงินเดือน       84,000 
 คาใชจายยารักษาโรค      56,000 
 คาเสื่อมราคา-อาคาร        2,000 
 คาเสื่อมราคา-อุปกรณการแพทย       5,000 
 คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน       2,000 
 คาน้ําคาไฟฟา         1,200 
 คาใชจายเบ็ดเตล็ด           300    150,500
รายไดสูงกวารายจาย         229,500 



มูลนิธิสามสิบบาท 
งบรายรับรายจาย 

ณ วันที่ 31 มกราคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

ยอดเงินสดคงเหลือ 1 มกราคม 25x2       568,000 
รายรับ 
 รับบริจาคเงินสด     200,000 
 รับคารักษาพยาบาล    145,000    345,000 
          913,000 
รายจาย 
 จายซ้ือยารักษาโรค      40,000 
 จายซ้ืออุปกรณการแพทย      70,000 
 จายเงินเดือนแพทยและพยาบาล     84,000 
 จายคาน้ําคาไฟฟา        1,200 
 จายคาใชจายเบ็ดเตล็ด           300    195,500 
ยอดเงินสดคงเหลือ 31 มกราคม 25x2       717,500 
 

มูลนิธิสามสิบบาท 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงนิกองทุน 

ณ วันที่ 31 มกราคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

ยอดเงินกองทุนคงเหลือ 1 มกราคม 25x2    1,897,000 
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม    125,000 
บวก รายไดสูงกวาคาใชจาย    229,500    354,500
ยอดเงินกองทุนคงเหลือ 31 มกราคม 25x2    2,251,500 

 
 
 
 



มูลนิธิสามสิบบาท 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 มกราคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน        
 เงินสด      717,500 
 เงินลงทุน     225,000 
 ยารักษาโรค       62,000 1,004,500 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 ที่ดิน      500,000  
 อาคาร     400,000 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม     22,000 378,000 
 อุปกรณการแพทย   390,000 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม     69,000 321,000 
 เครื่องใชสํานักงาน   100,000 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม     22,000   78,000 1,277,000 
รวมสินทรัพย       2,281,500 

 
หนี้สินและเงินกองทุน 

หนี้สินหมุนเวียน 
 เจาหนี้            30,000 
เงินกองทุน 
 กองทุน                       1,897,000 
 บวก รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม    354,500 2,251,500
รวมหนี้สินและเงินกองทุน     2,281,500 
 
 



 2.  กรณีท่ีแยกเปนกองทุน  การจําแนกเงินออกเปนกองทุนตาง ๆ เหมาะกับกิจการที่
ไมแสวงหากําไรที่มีขนาดใหญ เนื่องจากการแบงกองทุนหลาย ๆ กองทุนเพื่อควบคุมการใช
จายเงินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะแตละกองทุนมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อการใชจายเงิน
และมีการทําบัญชีเพื่อควบคุมแตละกองทุน แตถาหากแบงกองทุนมากเกินความจําเปนอาจทาํให
ขาดความคลองตัวในการบริหาร ประเภทของกองทุนในกิจการมิไดหวังผลกําไร  โดยท่ัวไปมี
ดังนี้ 
 1.  กองทุนทั่วไป (General  Fund) หรือกองทุนที่มิไดระบุวัตถุประสงคเฉพาะ 
 2.  กองทุนผลประโยชน (Endowment  Fund) 
 3.  กองทุนพิเศษหรือกองทุนสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะ (Specific  Purpose  Fund) 
 4. กองทุนสินทรัพยถาวร (Plant  Fund) 
 
กองทุนท่ัวไป  
 
 เปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใชสําหรับการดําเนินงานทั่วไป  โดยรายการที่จะบันทึก
ในกองทุนนี้   ไดแก 

 1.  รายการเกี่ยวกับรายไดและคาใชจายในการดําเนินงานทั่วไป  เชน  คาบํารุงสมาชิก  
รายไดจากการจัดงานประจําป  หรือการจายเงินเดือน  คาเชา  คาพาหนะ  เปนตน 

 2.  รายการที่รับบริจาคที่ไมไดระบุวัตถุประสงคเฉพาะ 
 3. ผลประโยชนที่เกิดจากสินทรัพย   ของกองทุนตาง ๆ  ที่ไมไดกําหนดวัตถุประสงค
ของการใชผลประโยชนไวเปนการเฉพาะ 
 
กองทุนหาผลประโยชน (Endowment  Fund) 
 
 กองทุนหาผลประโยชน (endowment  fund) เปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม
สินทรัพยที่ไดรับบริจาคมาโดยวัตถุประสงคของการบริจาค   อาจแตกตางกันดังนี้ 

 1.  อนุญาตใหใชไดทั้งสินทรัพย  และดอกผล หรือ 
 2.  ระบุมิใหนําสินทรัพยไปใชจาย  แตใหนําไปลงทุนหาผลประโยชน  เพื่อนําเอา
ดอกผลที่ไดรับมาใชจายไดซ่ึงสามารถแยกบัญชีไดดังนี้ 

          2.1  บัญชีกองทุนหาผลประโยชน  สวนที่จายไดคือดอกผล  (Interest) 
         2.2   บัญชีเงินกอบทุนหาผลประโยชนสวนที่จายขาดจากเงินทุนได เชน  เงินตน เปนตน 



กองทุนพิเศษ  หรือกองทุนสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะ   
 
 กองทุนพิเศษ  หรือกองทุนสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะ  (specifie  purpose  fund) 
เปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะของผูบริจาค   ดังนั้นสินทรัพยที่ไดบริจาครวมทั้ง
ดอกผลที่เกิดขึ้นจะตองนําเขากองทุนโดยตรงและการใชจายจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไวในแตและกองทุน  กองทุนประเภทนี้  ไดแก  กองทุนเพื่อการศึกษา  กองทุนเพื่อการ
วิจัย  กองทุนเพื่อการศึกษา  กองทุน  เพื่อการวิจัย  กองทุนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ   กองทุนอาหาร
กลางวัน  เปนตน 
 
กองทุนสินทรัพยถาวร  
 
 กองทุนสินทรัพยถาวร (plant  fund) เปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารสินทรัพย
ถาวรของกิจการโดยแบงเงินทุนเกี่ยวกับสินทรัพยถาวร  ไดดังนี้ 
 เงินทุนในการจัดหาสินทรัพยถาวรที่จะใชในการดําเนินงาน 
 1.  เพื่อบันทึกสินทรัพยถาวรที่ไดมาใหม  และการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร
การซอมแซมและการบํารุงรักษา 

 2.  เพื่อบันทึกเงินทุนที่มีอยู  เพื่อการซื้อสินทรัพยถาวรแทนของเดิมเงินทุนในการ
ชําระหนี้จาการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยถาวรที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุใชงาน 
 3.  เพื่อบันทึกเงินทุนสะสมไดเพื่อชําระหนี้จากการจัดหาสินทรัพยอยางไรก็ตาม  
กิจการขนาดเล็กที่มีสินทรัพยถาวรจํานวนไมมากอาจไมจําเปนตองจัดตั้งกองทุนนี้ 
 
ตัวอยางที่ 9.2  จากตัวอยางที่ 9.1 สามารถนํามาบันทึกบัญชีโดยแยกเปนกองทุนดําเนินงาน 
กองทุนบริจาค และกองทุนสินทรัพยถาวรไดดังนี้ 
 กองทุนดําเนินงาน เปนกองทุนที่ใชบันทึกรายรับรายจายในการดําเนินงาน บันทึก
รายรับเกี่ยวกับผลประโยชนที่เกิดจากสินทรัพยบริจาคที่ไมไดระบุวัตถุประสงค 
 กองทุนบริจาค  เปนกองทุนที่ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับสินทรัพยที่ไดรับจากการ
บริจาค โดยผูบริจาคระบุใหใชประโยชนไดแตเฉพาะผลประโยชนที่เกิดจากสินทรัพยที่บริจาค
เทานั้น 
 กองทุนสินทรัพยถาวร  เปนกองทุนที่ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินกองทุนที่มี
วัตถุประสงคเพื่อใชจัดหาสินทรัพยถาวร การซอมแซมและบํารุงรักษาสินทรัพยถาวรนั้น 



งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 มีดังนี้ 
 

มูลนิธิสามสิบบาท 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x1 
(หนวย:บาท) 

   กองทุน  กองทุน                  กองทุน                          รวม 
                    ดําเนินงาน  บริจาค         สินทรัพยถาวร             
สินทรัพย 
 เงินสด  200,000 200,000 168,000      568,000 
 เงินลงทุน    216,000          216,000 
 ยารักษาโรค   52,000             52,000           
 ที่ดิน    500,000  
 อาคาร  400,000 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม   20,000 380,000 
 อุปกรณการแพทย 320,000 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม   64,000 256,000 
 เครื่องใชสํานักงาน 100,000 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม                                   20,000   80,000    1,216,000 
รวมสินทรัพย  252,000 416,000 1,384,000   2,052,000 
 
หนี้สินและเงินกองทุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
 เจาหนี้     30,000             30,000 
เงินกองทุน 
 กองทุน  184,000 396,000  1,317,000       1,897,000 
 บวก รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม   38,000   20,000   67,000          125,000     
รวมหนี้สินและเงินกองทุน 252,000 416,000 1,384,000     2,052,000 
 



 จากขอมูลขางตนมูลนิธิสามสิบบาทจะบันทึกบัญชีได ดังนี้ 
กองทุนดําเนินงาน 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 1 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2  ยารักษาโรค 103 26,000 -   
ม.ค. 3                 รายไดจากการรับบริจาค 401   26,000 - 

  รับบริจาคยารักษาโรค      
 22 คาใชจายยารักษาโรค 502 56,000    
                  ยารักษาโรค 103   56,000  
  ปรับปรุงยารักษาโรค      
 31 รายไดจากการรับบริจาค 401 26,000 -   
  รายไดคารักษาพยาบาล 402 145,000 -   
                  เงินเดือน 501   84,000 - 
                  คาใชจายยารกัษาโรค 502   56,000 - 
                  คาน้ําคาไฟฟา                                 506   1,200 - 
                  คาใชจายเบ็ดเตล็ด 507   300 - 
                  รายไดสูงกวาคาใชจาย 403   29,500 - 
  ปดบัญชีรายไดและคาใชจาย      

  รายไดสูงกวาคาใชจาย 403 29,500 -   
                  รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 302   29,500 - 

  รับบริจาคยารักษาโรค      
 
 
 
 
 
 
 
 



สมุดเงินสด 2 ชอง                                                  หนา 1 
เดบิต เครดิต วัน

เดือน 
ป 

รายการ 
 

เลขที่ 
บัญชี 

 
ธนาคาร เงินสด 

วัน
เดือน 
ป 

รายการ 
 

เลขที่ 
บัญชี 

 
ธนาคาร เงินสด 

25x2     25x2     
ม.ค.1  ยอดยกมา   200,000 ม.ค.16  ซื้อยารักษาโรค 103  40,000 

14 ไดรับเงินคา    25 จายเงินเดือน 501  84,000 
 รักษาพยาบาล 401  145,000 31 จายคาน้ําคาไฟฟา 506  1,200 
      จายคาใชจาย

เบ็ดเตล็ด 
 
507 

  
300 

      ยอดยกไป   219,500 
    345,000     345,000 

 
กองทุนบริจาค 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 1 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2 12 เงินลงทุน 102 9,000 -   
ม.ค.                  รายไดจากการรับบริจาค 401   9,000 - 

  ไดรับเงินปนผลจากเงินลงทนุหุนสามัญ      
 31 รายไดจากการรับบริจาค 401 9,000 -   
                  รายไดสูงกวาคาใชจาย 403   9,000 - 
  ปดบัญชีรายไดและคาใชจาย      

 31 รายไดสูงกวาคาใชจาย 403 9,000 -   
                  รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 302   9,000 - 

  รับบริจาคยารักษาโรค      
 
 
 
 
 



สมุดเงินสด 2 ชอง                                                  หนา 1 
เดบิต เครดิต วัน

เดือน 
ป 

รายการ 
 

เลขที่ 
บัญชี 

 
ธนาคาร เงินสด 

วัน
เดือน 
ป 

รายการ 
 

เลขที่ 
บัญชี 

 
ธนาคาร เงินสด 

25x2     25x2     
ม.ค.1  ยอดยกมา   200,000 ม.ค.31  ยอดยกไป   200,000 

    200,000     200,000 

 

กองทุนสินทรัพยถาวร 
                                                          สมุดรายวันท่ัวไป                                                      หนา 1 

  วันที ่
 

รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x2 30 คาเสื่อมราคา-อาคาร 503 2,000 -   
ม.ค.  คาเสื่อมราคา-อุปกรณการแพทย 504 5,000 -   

  คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน 505 2,000 -   
                  คาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร 143   2,000 - 
                  คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณการแพทย 145   5,000 - 
                  คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช 147   2,000 - 
                                                  สํานักงาน      
  บันทึกคาเสื่อมราคาสินทรัพย      

  รายไดจากการรับบริจาค 401 200,000 -   
                  คาเสื่อมราคา-อาคาร          503   2,000 - 

                  คาเสื่อมราคา-อุปกรณืการแพทย 504   5,000 - 
                  คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน    505   2,000 - 
                  รายไดสูงกวาคาใชจาย 403   191,000 - 
  ปดบัญชีรายไดและคาใชจาย      

  รายไดสูงกวาคาใชจาย 403 191,000 -   
                  รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 302   191,000 - 

  ปดบัญชีรายไดสูงกวาคาใชจายเขาบัญชี
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 

     



สมุดเงินสด 2 ชอง                                                  หนา 1 
เดบิต เครดิต วัน

เดือน 
ป 

รายการ 
 

เลขที่ 
บัญชี 

 
ธนาคาร เงินสด 

วัน
เดือน 
ป 

รายการ 
 

เลขที่ 
บัญชี 

 
ธนาคาร เงินสด 

25x2     25x2     
ม.ค.1  ยอดยกมา   168,000 ม.ค.17  ซื้ออุปกรณการแพทย 143  70,000 

      ยอดยกไป   98,000 
    168,000     168,000 

 
 ผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ 
 

กองทุนดําเนินงาน 
                                                              บัญชียารักษาโรค เลขที่ 103 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 1 ยอดยกมา  52,000 - ม.ค. 22 คาใชจายยารักษาโรค รว.1 56,000 - 

 3 รายไดจากการรับ
บริจาค รว.1 

 
26,000 

 
- 

 31 ยอดยกไป  62,000 - 

 16 เงินสด งส.1 40,000 -       
    118,000 -     118,000 - 

 
                                                                บัญชีเจาหนี ้ เลขที่ 201 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 ยอดยกไป  30,000 - ม.ค. 31 ยอดยกมา  30,000 - 

    30,000 -     30,000 - 

 
 
 
 



                                                              บัญชีเงินกองทุน เลขที่ 301 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 ยอดยกไป  184,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  184,000 - 

    184,000 -     184,000 - 

 
                                                บัญชีรายไดสูงกวาคาใชจายสะสม เลขที่ 302 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 ยอดยกไป  67,500 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  38,000 - 

       31 รายไดสูงกวารายจาย รว.1 29,500 - 
    67,500 -     67,500 - 

 
                                                   บัญชีรายไดจากการรับบริจาค เลขที่ 401 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.1 26,000 - ม.ค. 3 ยารักษาโรค รว.1 26,000 - 

    26,000 -     26,000 - 

 
                                                   บัญชีรายไดคารักษาพยาบาล เลขที่ 402 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.1 145,000 - ม.ค. 14 เงินสด งส.1 145,000 - 

    145,000 -     145,000 - 

 
 
 
 
 



                                                    บัญชีรายไดสูงกวาคาใชจาย เลขที่ 403 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 รายไดสูงกวา    ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.1 29,500 - 

  คาใชจายสะสม รว.1 29,500 -       
    29,500 -     29,500 - 

 
                                                               บัญชีเงินเดือน เลขที่ 501 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 25 เงินสด งส.1 84,000 - ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.1 84,000 - 

    84,000 -     84,000 - 

 
                                                        บัญชีคาใชจายยารักษาโรค เลขที่ 502 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 22 ยารักษาโรค รว.1 56,000 - ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.1 56,000 - 

    56,000 -     56,000 - 

 
                                                              บัญชีน้ําคาไฟฟา เลขที่ 506 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 เงินสด รว.1 1,200 - ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.1 1,200 - 

    1,200 -     1,200 - 

 
 
 
 
 



                                                        บัญชีคาใชจายเบ็ดเตลด็ เลขที่ 507 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 เงินสด รว.1 300 - ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.1 300 - 

    300 -     300 - 

 
กองทุนบริจาค 
                                                               บัญชีเงินลงทุน เลขที่ 102 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 1 ยอดยกมา  216,000 - ม.ค. 31 ยอดยกไป  225,000 - 

 12 รายไดจากการรับ          
  บริจาค รว.1 9,000 -       

    225,000 -     225,000 - 

 
                                                              บัญชีเงินกองทุน เลขที่ 301 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 ยอดยกไป  396,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  396,000 - 

    396,000 -     396,000 - 

 
                                                บัญชีรายไดสูงกวาคาใชจายสะสม เลขที่ 302 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 ยอดยกไป  29,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  20,000 - 

       31 รายไดสูงกวา    
        คาใชจาย รว.2 9,000 - 
    29,000 -     29,000 - 



                                                   บัญชีรายไดจากการรับบริจาค เลขที่ 401 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 รายไดสูงกวา    ม.ค. 12 เงินลงทุน รว.1 9,000 - 

  คาใชจาย 403 9,000 -       
    9,000 -     9,000 - 

 
                                                    บัญชีรายไดสูงกวาคาใชจาย เลขที่ 403 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 รายไดสูงกวา    ม.ค. 31 รายไดจากการรับ    

  คาใชจายสะสม รว.2 9,000 -   บริจาค รว.1 9,000 - 
    9,000 -     9,000 - 

 
กองทุนสินทรัพยถาวร 
                                                                  บัญชีที่ดิน เลขที่ 141 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 1 ยอดยกมา  500,000 - ม.ค. 31 ยอดยกไป  500,000 - 

    500,000 -     500,000 - 

 
                                                                 บัญชีอาคาร เลขที่ 142 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 1 ยอดยกมา  400,000 - ม.ค. 31 ยอดยกไป  400,000 - 

    400,000 -     400,000 - 

 
 
 



                                                   บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-อาคาร เลขที่ 143 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 ยอดยกไป  22,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  20,000 - 

       31 คาเสื่อมราคา-อาคาร รว.1 2,000 - 
    22,000 -     22,000 - 

 
                                                         บัญชีอุปกรณการแพทย เลขที่ 144 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 1 ยอดยกมา  320,000 - ม.ค. 31 ยอดยกไป  390,000 - 

 17 เงินสด งส.1 70,000 -       
    390,000 -     390,000 - 

 
                                        บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณการแพทย เลขที่ 145 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 ยอดยกไป  69,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  64,000 - 

       31 คาเสื่อมราคา-อุปกรณ    
                          การแพทย รว.1 5,000 - 
    69,000 -     69,000 - 

 
                                                         บัญชีเครื่องใชสํานักงาน เลขที่ 146 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 1 ยอดยกมา  100,000 - ม.ค. 31 ยอดยกไป  100,000 - 

    100,000 -     100,000 - 

 
 



                                       บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใชสํานักงาน เลขที่ 147 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 ยอดยกไป  22,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  20,000 - 

       31 คาเสื่อมราคา-    
        เครื่องใชสํานักงาน รว.1 2,000 - 
    22,000 -     22,000 - 

 
                                                              บัญชีเงินกองทุน เลขที่ 301 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 ยอดยกไป  1,317,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  1,317,000 - 

    1,317,000 -     1,317,000 - 

 
                                                บัญชีรายไดสูงกวาคาใชจายสะสม เลขที่ 302 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 ยอดยกไป  258,000 - ม.ค. 1 ยอดยกมา  67,000 - 

       31 รายไดสูงกวารายจาย รว.1 191,000 - 
    258,000 -     258,000 - 

 
                                                   บัญชีรายไดจากการรับบริจาค เลขที่ 401 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.1 200,000 - ม.ค. 1 เงินสด งส.1 200,000 - 

    200,000 -     200,000 - 

 
 
 



                                                    บัญชีรายไดสูงกวาคาใชจาย เลขที่ 403 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 31 รายไดสูงกวา    ม.ค. 31 รายไดจากการรับ    

  คาใชจายสะสม รว.1 191,000 -   บริจาค รว.1 191,000 - 
    191,000 -     191,000 - 

 
                                                        บัญชีคาเสื่อมราคา-อาคาร เลขที่ 503 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 30 คาเสื่อมราสะสม-    ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.1 2,000 - 

  อาคาร รว.1 2,000 -       
    2,000 -     2,000 - 

 
                                              บัญชีคาเสื่อมราคา-อุปกรณการแพทย เลขที่ 504 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 30 คาเสื่อมราสะสม-    ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.1 5,000 - 

  อุปกรณการแพทย รว.1 5,000 -       
    5,000 -     5,000 - 

 
                                              บัญชีคาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน เลขที่ 505 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x2  บัญช ี  25x2  บัญช ี  
ม.ค. 30 คาเสื่อมราสะสม-    ม.ค. 31 บัญชีตาง ๆ รว.1 2,000 - 

  เครื่องใชสํานักงาน รว.1 2,000 -       
    2,000 -     2,000 - 

  
 



จากบัญชีแยกประเภทนํามาจัดทํางบการเงินไดดังนี้ 
 

มูลนิธิสามสิบบาท 
งบรายไดและคาใชจาย 

ณ วันที่ 31 มกราคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

   กองทุน  กองทุน                  กองทุน                          รวม 
                    ดําเนินงาน  บริจาค         สินทรัพยถาวร             

 
รายได  
 รายไดจากการรับบริจาค   26,000    9,000            200,000    235,000 
 รายไดคารักษาพยาบาล 145,000                                              145,000   
 รวมรายได  171,000    9,000            200,000    380,000
คาใชจาย 
 เงินเดือน    84,000         84,000 
 คาใชจายยารักษาโรค   56,000         56,000 
 คาเสื่อมราคา-อาคาร                   2,000        2,000 
 คาเสื่อมราคา-อุปกรณการแพทย                  5,000        5,000 
 คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํานักงาน                  2,000        2,000 
 คาน้ําคาไฟฟา       1,200           1,200 
 คาใชจายเบ็ดเตล็ด          300                                                     300 
 รวมคาใชจาย  141,500       0                      9,000          150,500
รายไดสูงกวารายจาย    29,500    9,000            191,000    229,500 

 
 
 
 
 
 
 



มูลนิธิสามสิบบาท 
งบรายรับรายจาย 

ณ วันที่ 31 มกราคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

     กองทุน   กองทุน                 กองทุน                          รวม 
                      ดําเนินงาน    บริจาค         สินทรัพยถาวร             
ยอดเงินสดคงเหลือ 1 มกราคม 25x2   200,000  200,000           168,000        568,000 
รายรับ 
 รับบริจาคเงินสด              200,000     200,000 
 รับคารักษาพยาบาล    145,000                                               345,000 
 รวมรายรับ    345,000  200,000           368,000     913,000
รายจาย 
 จายซ้ือยารักษาโรค      40,000          40,000 
 จายซ้ืออุปกรณการแพทย                   70,000       70,000 
 จายเงินเดือนแพทยและพยาบาล     84,000          84,000 
 จายคาน้ําคาไฟฟา        1,200            1,200 
 จายคาใชจายเบ็ดเตล็ด          300                                                       300     
 รวมรายจาย     125,500          0                     70,000                195,500 
ยอดเงินสดคงเหลือ 31 มกราคม 25x2   219,500 200,000          298,000    717,500 
 

มูลนิธิสามสิบบาท 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงนิกองทุน 

ณ วันที่ 31 มกราคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

               กองทุน       กองทุน        กองทุน                         รวม 
                                 ดําเนินงาน    บริจาค      สินทรัพยถาวร      
ยอดเงินกองทุนคงเหลือ 1 มกราคม 25x2     184,000    396,000        1,317,000 1,897,000 
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม                38,000      20,000              67,000    125,000 
บวก รายไดสูงกวาคาใชจาย                29,500      67,500              91,000    354,500
ยอดเงินกองทุนคงเหลือ 31 มกราคม 25x2  281,500    425,000        1,575,000 2,251,500 



มูลนิธิสามสิบบาท 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

   กองทุน  กองทุน                  กองทุน                          รวม 
                    ดําเนินงาน  บริจาค         สินทรัพยถาวร             
สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 
 เงินสด  219,500 200,000 298,000        717,500 
 เงินลงทุน    225,000            225,000 
 ยารักษาโรค   62,000               62,000    
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
        ที่ดิน    500,000  
 อาคาร  400,000 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม   22,000 378,000 
 อุปกรณการแพทย 390,000 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม   69,000 321,000 
 เครื่องใชสํานักงาน 100,000 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม                                   22,000   78,000      1,277,000 
รวมสินทรัพย  281,500 425,000 1,575,000     2,281,500 
 
หนี้สินและเงินกองทุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
 เจาหนี้     30,000             30,000 
เงินกองทุน 
 กองทุน  184,000 396,000  1,317,000       1,897,000 
 รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม   67,500   29,000     258,000         354,500 
รวมหนี้สินและเงินกองทุน 281,500 425,000 1,575,000     2,281,500 
 



 งบดุลอาจแสดงไดอีกรูปแบบหนึ่งโดยแสดงยอดรวมในสวนที่เปนสินทรัพย และ
หนี้สิน แตเงินกองทุนจะแยกแสดงเปนจํานวนเงินของแตละกองทุน ดังนี้ 
 

มูลนิธิสามสิบบาท 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 มกราคม 25x2 
(หนวย:บาท) 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน        
 เงินสด      717,500 
 เงินลงทุน     225,000 
 ยารักษาโรค       62,000 1,004,500 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 ที่ดิน      500,000  
 อาคาร     400,000 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม     22,000 378,000 
 อุปกรณการแพทย   390,000 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม     69,000 321,000 
 เครื่องใชสํานักงาน   100,000 
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม     22,000   78,000 1,277,000 
รวมสินทรัพย       2,281,500 

 
หนี้สินและเงินกองทุน 

หนี้สินหมุนเวียน 
 เจาหนี้            30,000 
เงินกองทุน 
 กองทุนดําเนินงาน               251,000   
 กองทุนบริจาค     425,000 
 กองทุนสินทรัพยถาวร                      1,575,000 2,251,500 
รวมหนี้สินและเงินกองทุน     2,281,500 


