
แนวข้อสอบวิชาบัญชีเบือ้งต้น2 

1. ข้อใดคือรายการปรับปรุง 
ก.รายได้ค้างรับ 

 ข.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 ค.ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
 ง.ถูกทุกข้อ 
2. ข้อใดหมายถึงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 ก.ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าโฆษณายังไม่ได้น าเงินไปจ่าย 
 ข. ค่าโทรศัพท์ค้างช าระ 2 เดือนยังไม่ได้น าเงินไปช าระ 
 ค. กู้เงินจากธนาคารยังไม่ได้จ่ายดอกเบ้ียเลย   
 ง.ถูกทุกข้อ 
3. หนี้สูญได้รับคืนหมายถึงอะไร 
    ก. หนี้ท่ีกิจการลืมเรียกเก็บ    
    ข. หนี้ท่ีกิจการปิดบัญชีไปแล้ว 
    ค. หนี้ท่ีกิจการตัดเป็นหนี้สูญช้ า 2 ครั้ง   
    ง. หนี้ท่ีกิจการตัดเป็นหนี้สูญแล้วภายหลังน าเงินมาช าระ  
4.ข้อใดหมายถึงรายได้ค้างรับ 

ก. ยังไม่ได้รับค่าโฆษณาในนิตยสาร 
ข. ขายท่ีดินให้ลูกค้า ค่านายหน้าจากการขายท่ีดินเป็น 3 % ของราคาท่ีดิน ยังไม่ได้รับจากลูกค้า 
ค. ให้พนักงานกู้เงิน ยังไม่เคยได้รับดอกเบ้ียเลย 
ง. ถูกทุกข้อ 

5. การบันทึกรายการกลับรายการจะท าเมื่อใด 
ก. วันต้นงวดบัญชี 
ข. ระหว่างงวดบัญชี 
ค. วันส้ินงวดบัญชี 
ง. เมื่อใดก็ได้ท่ีต้องการ 

6. งบทดลองหลังรายการปรับปรุงจะท าเมื่อใด 
 ก. วันส้ินงวดบัญชีก่อนบันทึกรายการปรับปรุง  
 ข. วันส้ินงวดบัญชีหลังบันทึกรายการปรับปรุง 
 ค. วันต้นงวดบัญชี     
 ง. ระหว่างงวดบัญชี 
 



เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 25x1 รับค่าเช่าส านักงาน เป็นเงิน 36,000 บาท เป็นค่าเช่าส าหรับ ระยะเวลา 1 ปี 
(กิจการปิดบัญชีวันท่ี 31 ธันวาคม) (ตอบค าถามข้อ7-8) 
7.รายได้ค่าเช่าปี 25x1 เป็นจ านวนเท่าใด 

ก. 36,000 บาท 
ข. 21,000 บาท 
ค. 18,000 บาท 
ง. 15,000 บาท 

8.ค่าเช่ารับล่วงหน้าปี 25x2 เป็นจ านวนเท่าใด 
ก. 36,000 บาท 
ข. 21,000 บาท 
ค. 18,000 บาท 
ง. 15,000 บาท 

เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 25x1 จ่ายค่าเบี้ยประกัน เป็นเงิน 12,000 บาท เป็นค่าเบ้ียประกันส าหรับระยะเวลา 1 ปี 
(กิจการปิดบัญชีวันท่ี 31 ธันวาคม) (ตอบค าถามข้อ9-10) 
9.ค่าเบ้ียประกันปี 25x1 เป็นจ านวนเท่าใด 

ก. 3,000 บาท 
ข. 6,000 บาท 
ค. 9,000 บาท 
ง. 12,000 บาท 

10.ค่าเช่ารับล่วงหน้าปี 25x2 เป็นจ านวนเท่าใด 
ก. 3,000 บาท 
ข. 6,000 บาท 
ค. 9,000 บาท 
ง. 12,000 บาท 

จากค าตอบต่อไปนี้ จงตอบค าถามข้อ 11-12 
 ก. หมวด 1 (สินทรัพย์)  
     ข.หมวด 2  (หนี้สิน) 
 ค. หมวด 4 (รายได้)   
     ง. หมวด 5  (ค่าใช้จ่าย) 
11.ดอกเบ้ียค้างจ่าย จัดอยู่บัญชีหมวดใด ข 
12. ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหน้า จัดอยู่บัญชีหมวดใด ก 
 
13. กระดาษท าการชนิด 6ช่องและ 8ช่องต่างกันอย่างไร 



 ก. กระดาษท าการชนิด 6 ช่องไม่มีงบทดลอง  
     ข.กระดาษท าการชนิด 6 ช่องไม่มีรายการปรับปรุง 
 ค. กระดาษท าการชนิด6ช่องไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน   
     ง. กระดาษท าการชนิด 6 ช่องไม่มีงบก าไรขาดทุน 
14. ข้อใดคือประโยชน์ของกระดาษท าการ 

ก.ท าให้การบันทึกรายการปรับปรุงง่ายและสะดวก 
 ข.ท าให้การจัดท างบการเงินง่ายและสะดวก 
 ค.ท าให้การจัดท างบก าไรขาดทุนง่ายและสะดวก 
 ง.ท าให้การจัดท างบแสดงฐานะการเงินง่ายและสะดวก 
15. ถ้าขาดทุนสุทธิจะน าไปแสดงในคอลัมน์และด้านใด 

ก. เดบิต   งบก าไรขาดทุน   เครดิต   งบแสดงฐานะการเงิน 
ข. เดบิต   งบก าไรขาดทุน   เดบิต   งบแสดงฐานะการเงิน 
ค. เครดิต งบก าไรขาดทุน  เครดิต   งบแสดงฐานะการเงิน 
ง. เดบิต   งบแสดงฐานะการเงิน เครดิต  งบก าไรขาดทุน 

16. งบท่ีประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ คืองบอะไร 
ก. งบทดลอง 
ข. งบต้นทุนขาย 
ค. งบก าไรขาดทุน 
ง. งบแสดงฐานะการเงิน 

17. งบท่ีประกอบด้วยรายได้และค่าใช้จ่าย คืองบอะไร 
ก. งบทดลอง   ข. งบต้นทุนขาย 
ค. งบก าไรขาดทุน  ง. งบแสดงฐานะการเงิน 

18.รายการในข้อใดแสดงในงบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
ก. ต้นทุนขาย 
ข. ค่าใช้จ่ายพนักงาน 
ค.ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ง. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

19.ข้อใดคือค่าใช้จ่ายท่ีจ าแนกตามหน้าท่ี 
ก. ต้นทุนขาย 
ข. ค่าจัดส่งสินค่า 
ค.ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ง. ถูกทุกข้อ 

20.รายการในข้อใดควรแสดงในหัวข้อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 



ก. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
ข. ค่าเบี้ยประกันค้างจ่าย 
ค.เจ้าหนี้การค้า 
ง. ถูกทุกข้อ 

21.รายการในข้อใดแสดงในงบก าไรขาดทุนจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะและจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี 
ก. ต้นทุนขาย 
ข. ต้นทุนทางการเงิน 
ค. การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูป 
ง. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

จากค าตอบต่อไปนี้ ให้ตอบค าถาม ข้อ 22-23 
ก. เหมือนกันบางส่วน 
ข. เหมือนกัน 
ค.ไม่เหมือนกันเฉพาะรายการซื้อสินค้า 
ง. ไม่เหมือนกันโดยส้ินเชิง 

22. รายได้อื่นในงบก าไรขาดทุน จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะและจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ีประกอบด้วย
รายการเหมือนกันหรือไม่  ข 
23. ค่าใช้จ่ายอื่นในงบก าไรขาดทุน จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะและจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ีประกอบด้วย
รายการเหมือนกันหรือไม ่ ก 
24. กิจการจะบันทึกรายการปิดบัญชีเมื่อใด 

ก. วันท่ีกิจการต้องการทราบผลการด าเนินงาน 
ข. วันท่ีกิจการต้องการทราบฐานะการงาน 
ค.วันส้ินงวดบัญชี 
ง. ถูกทุกข้อ 

25. สมุดบันทึกรายการขั้นต้นท่ีใช้บันทึกรายการปิดบัญชีได้แก่สมุดเล่มใด 
 ก. สมุดรายวันท่ัวไป   ข. สมุดรายวันซื้อสินค้า 
 ค. สมุดรายวันจ่ายเงิน   ง. สมุดรายวันรับเงิน 
26. ขั้นตอนการบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไปโดยวิธีผ่านบัญชีต้นทุนขาย มีกี่ขั้นตอน 
 ก. 6 ขั้นตอน   ข. 5 ข้ันตอน 
     ค.  4 ขั้นตอน                ง.  3 ข้ันตอน 
27. ขั้นตอนการบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไปโดยวิธีไม่ผ่านบัญชีต้นทุนขาย มีกี่ขั้นตอน 
 ก. 6 ข้ันตอน   ข. 5 ข้ันตอน 
     ค.  4 ขั้นตอน                ง.  3 ข้ันตอน 
28. หลังจากกิจการปิดบัญชีแล้ว บัญชีท่ีมียอดคงเหลืออยู่ได้แก่บัญชีหมวดใด 



 ก. หมวด1- หมวด 5   
 ข. หมวด1 หมวด2 หมวด3 
 ค. หมวด4 และหมวด5 
 ง. ไม่มีเหลือแม้แต่หมวดเดียว 
29. ข้อใดหมายถึงค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ก. ค่าสมทบเงินประกันสังคม 
ข. ค่าสวัสดิการพนักงาน 
ค. เงินเดือนพนักงาน 
ง. ถูกทุกข้อ 

30. ข้อใดหมายถึงรายการเทียบเท่าเงินสด 
ก. เงินสด 
ข. เงินฝากธนาคาร 
ค. เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ง.ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จงแสดงวิธีท า 
1.ต่อไปน้ีเป็นกระดาษท าการชนิด 8 ช่อง ของร้านผูน้ า ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

ร้านผู้น า  

กระดาษท าการ 

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 25X1 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง 
เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

 เงินสด 101 12,000    
 ลูกหน้ีการคา้ 102 6,500    
 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 103  300  (1)350 
 สินคา้คงเหลือ 104 7,500    
 วสัดุส านกังาน 105 2,600   (2)1,800 
 ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 106 6,000   (4)5,000 
 ที่ดิน 111 250,000    
อาคาร 112 450,000    

 ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 113  27,000  (6)22,500 
รถบรรทุก 114 200,000    

ค่าเส่ือมราคาสะสม-รถบรรทุก 115  120,000  (7)40,000 

 อุปกรณ์ส านกังาน 116 55,000    
ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ 117  11,000  (8)11,000 
 เจา้หน้ีการคา้ 201  32,500   
เงินกู ้ 211  250,000   
ทุน-นายสารพดั 301  560,000   
ถอนใชส่้วนตวั 302 1,500    
 ขายสินคา้ 401  72,000   
รับคืนสินคา้ 402 2,000    
 ซ้ือสินคา้  501 26,000    
ส่งคืนสินคา้ 502  1,000   
ค่าขนส่งเขา้ 503 2,500    
 เงินเดือนพนกังานขาย 504 18,000    
เงินเดือนส านกังาน 505 12,000    



 ค่าเบี้ยประกนั 506 7,200   (5)3,600 
 ค่าเคร่ืองเขียน 507 800    
ค่ารับรองลูกคา้ 508 1,900    
ค่าขนส่งออก 509 2,100  (3)900  
 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถบรรทุก 510 5,400    
 ค่าสาธารณูปโภค 511 3,900    
 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 512 900    
   1,073,800 1,073,800   
 วสัดุส านกังานใชไ้ป 513   (2)1,800  
 ค่าขนส่งคา้งจ่าย 202    (3)900  
 ค่าเช่า 514   (4)5,000  
 ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 107   (5)3,600  
ค่าเส่ือมราคา-อาคาร 515   (6)22,500  
 ค่าเส่ือมราคา-รถบรรทุก 516   (7)40,000  
 ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ 517   (8)11,000  
หน้ีสงสยัจะสูญ 518   (1)350  
     85,150 85,150 
สินคา้คงเหลือ(ปลายงวด) 104     
       
 ขาดทุนสุทธิ      
       
 
ให้ท า กระดาษท าการ 8 ช่องใหส้มบูรณ์ 

(สินคา้คงเหลือปลายงวด ตรวจนบัและค านวณตน้ทุนได ้15,150บาท) 
 
 

 

 

 

 

 



ร้านผู้น า  

กระดาษท าการ 

ส าหรับงวด 1 ปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 
 เงินสด 101 12,000        

 ลูกหน้ีการคา้ 102 6,500        

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 103  300  (1)350     

 สินคา้คงเหลือ 104 7,500        

 วสัดุส านกังาน 105 2,600   (2)1,800     

 ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 106 6,000   (4)5,000     

 ที่ดิน 111 250,000          

อาคาร 112 450,000        

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 113  27,000  (6)22,500     

รถบรรทุก 114 200,000        

ค่าเส่ือมราคาสะสม-รถ 115  120,000  (7)40,000     

 อุปกรณ์ส านกังาน 116 55,000        

ค่าเส่ือมราคาสะสม-
อุปกรณ์ 

117  11,000  (8)11,000     

เจา้หน้ีการคา้ 201  32,500       

เงินกู ้ 211  250,000       

ทุน-นายผูน้ า 301  560,000       

ถอนใชส่้วนตวั 302 1,500        

ขายสินคา้ 401  72,000       

รับคืนสินคา้ 402 2,000        

ซ้ือสินคา้  501 26,000        

ส่งคืนสินคา้ 502  1,000       

ค่าขนส่งเขา้ 503 2,500        

 เงินเดือนพนกังานขาย 504 18,000        

เงินเดือนส านกังาน 505 12,000        



 ค่าเบี้ยประกนั 506 7,200   (5)3,600     

 ค่าเคร่ืองเขียน 507 800        

ค่ารับรองลูกคา้ 508 1,900        

ค่าขนส่งออก 509 2,100  (3)900      

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
รถบรรทุก 

510 5,400        

 ค่าสาธารณูปโภค 511 3,900        

 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 512 900        

   1,073,800 1,073,800            

 วสัดุส านกังานใชไ้ป 513   (2)1,800      

 ค่าขนส่งคา้งจ่าย 202    (3)900      

 ค่าเช่า 514   (4)5,000      

 ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 107   (5)3,600      

ค่าเส่ือมราคา-อาคาร 515   (6)22,500      

ค่าเส่ือมราคา-รถ 516   (7)40,000      

 ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ 517   (8)11,000      

 หน้ีสงสยัจะสูญ 518   (1)350      

    85,150 85,150     

สินคา้คงเหลือ 104         

          

ขาดทุนสุทธิ          

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 



2.ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองและรายการปรับปรุงของร้านสารพดัเฟอร์นิเจอร์ เม่ือวนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 
รายการเพิม่เติม 
1.สินคา้คงเหลือวนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 ตรวจนบัและค านวณตน้ทุนได ้81,200บาท 
ให้ท า กระดาษท าการ 8 ช่องใหส้มบูรณ์ 

ร้านสารพัดเฟอร์นิเจอร์  

กระดาษท าการ 

วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง 
เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 

 เงินสด 101 526,000    
 ลูกหน้ีการคา้ 102 185,000    
 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 103  1,320  (6)3,580 
 สินคา้คงเหลือ 104 90,500    
 วสัดุส านกังาน 105 4,300   (1)3,050 
 ค่าขนส่งสินคา้จ่ายล่วงหนา้ 106 48,000   (3)16,000 
 รถบรรทุก 111 360,000    
 ค่าเส่ือมราคาสะสม 112  288,000  (5)72,000 
 อุปกรณ์ส านกังาน 113 120,000    
ค่าเส่ือมราคาสะสม 114  84,000  (5)24,000 
 เจา้หน้ีการคา้ 201  27,480   
เงินกู ้ 211  350,000   
ทุน-นายสารพดั 301  444,000   
 ขายสินคา้ 401  358,000   
 ซ้ือสินคา้  501 115,200    
ค่าขนส่งเขา้ 502 15,600    
 เงินเดือน 503 30,500    
 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน 504 24,000   (4)18,000 
 ค่าโฆษณา 505 3,200    
 ค่าล่วงเวลา 506 1,200  (2)1,350  
ค่ารับรองลูกคา้ 507 1,500    
 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัรถบรรทุก 508 14,700    



 ค่าสาธารณูปโภค 509 12,300    
 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 510 800    
   1,552,800 1,552,800   
 วสัดุส านกังานใชไ้ป 511   (1)3,050  
 ค่าล่วงเวลาคา้งจ่าย 202    (2)1,350  
 ค่าขนส่งออก 512   (3)16,000  
 ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหนา้ 107   (4)18,000  
 ค่าเส่ือมราคา-รถบรรทุก 513   (5)72,000  
 ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ 514   (5)24,000  
หน้ีสงสยัจะสูญ 515   (6)3,580  
     137,980 137,980 
สินคา้คงเหลือ(ปลายงวด) 104     
       
 ก าไรสุทธิ      
       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร้านสารพัดเฟอร์นิเจอร์  

กระดาษท าการ 

วันที่ 31 ธันวาคม 25X1 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

งบทดลอง รายการปรับปรุง งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงิน 

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต 
 เงินสด 101 526,000        
 ลูกหน้ีการคา้ 102 185,000        
 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 103  1,320  (6)3,580     
 สินคา้คงเหลือ 104 90,500        
 วสัดุส านกังาน 105 4,300   (1)3,050     
 ค่าขนส่งสินคา้จ่ายล่วงหนา้ 106 48,000   (3)16,000     
 รถบรรทุก 111 360,000          
 ค่าเส่ือมราคาสะสม 112  288,000  (5)72,000     
 อุปกรณ์ส านกังาน 113 120,000        
ค่าเส่ือมราคาสะสม 114  84,000  (5)24,000     
 เจา้หน้ีการคา้ 201  27,480       
เงินกู ้ 211  350,000       
ทุน-นายสารพดั 301  444,000       
 ขายสินคา้ 401  358,000       
 ซ้ือสินคา้  501 115,200        
ค่าขนส่งเขา้ 502 15,600        
 เงินเดือน 503 30,500        
 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน 504 24,000   (4)18,000     
 ค่าโฆษณา 505 3,200        
 ค่าล่วงเวลา 506 1,200  (2)1,350      
ค่ารับรองลูกคา้ 507 1,500        
 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
รถบรรทุก 

508 14,700        

 ค่าสาธารณูปโภค 509 12,300        
 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 510 800        



   1,552,800 1,552,800       
 วสัดุส านกังานใชไ้ป 511   (1)3,050      
 ค่าล่วงเวลาคา้งจ่าย 202    (2)1,350      
 ค่าขนส่งออก 512   (3)16,000      
 ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหนา้ 107   (4)18,000      
 ค่าเส่ือมราคา-รถบรรทุก 513   (5)72,000      
 ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ 514   (5)24,000      
หน้ีสงสยัจะสูญ 515   (6)3,580                
     137,980 137,980     
สินคา้คงเหลือ(ปลายงวด) 104         
           

 ก าไรสุทธิ          
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. จงแสดงวิธีค  านวณต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง   
ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองหลงัรายการปรับปรุงของร้านช.การช่าง เม่ือวนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

ช.การช่าง 
งบทดลอง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด  101 56,000 -   
เงินฝากธนาคาร 102 125,000 -    
ลูกหน้ีการคา้ 103 67,500 -   
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  104   2,025 - 
สินคา้คงเหลือ 105 17,500 -    
วสัดุส านกังาน 106 3,500     
อุปกรณ์ส านกังาน 111 122,500 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 112  - 61,250   
ยานพาหนะ 113 850,000    
ค่าเส่ือมราคาสะสม-ยานพาหนะ 114   85,000  
เจา้หน้ีการคา้  201  - 72,585  
ค่าเช่าคา้งจ่าย 202   - 6,000   
ทุน-นายชาย 301    930,000 - 
ถอนใชส่้วนตวั-นายชาย 302 12,000 -    
ขายสินคา้ 401    359,060 - 
รับคืนสินคา้ 402 3,600 -    
ส่วนลดจ่าย 403 1,300    - 
ซ้ือสินคา้ 501 111,000    - 
ส่งคืนสินคา้ 502    7,200 - 
ส่วนลดรับ 503   4,800 - 
ค่าขนส่งเขา้ 504 2,500    
เงินเดือน 505 16,000    - 
ค่าเช่าส านกังาน 506 12,000   - 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ 507  9,500   - 



ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 508 1,560   - 
วสัดุส านกังานใชไ้ป 509 5,400    
หน้ีสงสยัจะสูญ 510 1,560    
ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน 511  24,500   - 
ค่าเส่ือมราคา-ยานพาหนะ 512 85,000    
  1,527,920   1,527,920 - 

 
ให้ท  า  1. บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป วิธีปิดบญัชีโดยผ่านบญัชีตน้ทุนขาย(สินคา้คงเหลือ
ปลายงวดตรวจนบัและค านวณตน้ทุนได ้10,360 บาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. จงแสดงวิธีค  านวณต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง   
ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองหลงัรายการปรับปรุงของร้านผลิตภณัฑเ์ปเปอร์มาเชร์ เม่ือวนัที่ 30 กนัยายน 25X1 

ร้านผลิตภณัฑเ์ปเปอร์มาเชร์  
งบทดลอง 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 25X1 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต. บาท สต. 

เงินสด  101 20,400 -   
ลูกหน้ีการคา้ 102 42,600 -   
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  103   4,260 - 
สินคา้คงเหลือ 104 75,100 -    
วสัดุส้ินเปลือง 105 5,700     
ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหนา้ 106 9,000 -   
ภาษีซ้ือ 107 3,913    
ที่ดิน 111 880,000    
อาคาร 112 450,000    
ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 113   45,000  
รถยนต ์ 114 975,000    
ค่าเส่ือมราคาสะสม-รถยนต ์ 115   390,000  
อุปกรณ์ส านกังาน 116 77,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 117   38,500  
เจา้หน้ีการคา้  201  - 70,620  
ภาษีขาย 202   6,888  
เงินเดือนคา้งจ่าย 203   7,500  
เจา้หน้ีจ  านอง (ดอกเบี้ยปีแรก 0 %) 211   - 1,500,0000   
ทุน-นายสีลม 301    565,480 - 
ถอนใชส่้วนตวั-นายสีลม 302 7,000 -    
ขายสินคา้ 401    101,600 - 
รับคืนสินคา้ 402 3,200 -    
ส่วนลดจ่าย 403 800    - 
ซ้ือสินคา้ 501 59,000    - 



ส่งคืนสินคา้ 502    3,100 - 
ส่วนลดรับ 503   1,000 - 
ค่าขนส่งเขา้ 504 2,400    
เงินเดือนพนกังานขาย 505 24,000    - 
เงินเดือนส านกังาน 506 26,000   - 
ค่าขนส่งออก 507 4,100   - 
ค่าโฆษณา 508 3,000    
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 509 2,010   - 
วสัดุส านกังานใชไ้ป 510 3,300    
หน้ีสงสยัจะสูญ 511 2,200    
ค่าเส่ือมราคา-อาคาร 512 5,625    
ค่าเส่ือมราคา-รถยนต ์ 513 48,750   - 
ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน 514 3,850    
  2,733,948   2,733,948 - 

 
ใหท้  า  1. บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป วธีิปิดบญัชีโดยไม่ผา่นบญัชีตน้ทุนขาย(สินคา้คงเหลือ
ปลายงวดตรวจนบัและค านวณตน้ทุนได ้88,365 บาท) 
 


