
การบัญชสีาํหรับกิจการซื้อขายสินคาการบัญชสีาํหรับกิจการซื้อขายสินคาการบญชสาหรบกจการซอขายสนคาการบญชสาหรบกจการซอขายสนคา

โดย

         นางบญผอง   สายเพช็ร         นางบุญผอง   สายเพชร



ขอแตกตางของธุรกิจใหบริการและธุรกิจการคาขอแตกตางของธุรกิจใหบริการและธุรกิจการคา
ธุรกิจใหบริการธุรกิจใหบริการ ธุรกจิการคาธุรกจิการคา
--    รายไดคาบรกิารรายไดคาบรกิาร -- รายไดคาขายสนิคารายไดคาขายสนิคา
  --    ตนทนุการใหบรกิารตนทนุการใหบรกิาร --  ตนทนุสนิคาที่ซื้อมาเพือ่ขายตนทนุสนิคาที่ซื้อมาเพือ่ขาย

คาใชจายในการบริหารคาใชจายในการบริหาร-- คาใชจายในการขายคาใชจายในการขาย--    คาใชจายในการบรหารคาใชจายในการบรหาร-- คาใชจายในการขายคาใชจายในการขาย
--  คาใชจายในการบรหิารคาใชจายในการบรหิาร



้้
กจิการซื้อขายสนิคามรีายการทีเ่กีย่วของ  คือกจิการซื้อขายสนิคามรีายการทีเ่กีย่วของ  คือ

่่ ้้

การบนัทกึบญัชีซือ การบนัทกึบญัชีซือ --  ขายสนิคาขายสินคา

        11. . สวนลดสวนลด เมื่อกจิการ เมื่อกจิการ ซื้อ ซื้อ –– ขายขาย สนิคาจาํนวนมากมกัจะสนิคาจาํนวนมากมกัจะ
                                      ไดรับสวนลด ดังนี้ไดรับสวนลด ดังนี้

**ส ส  ป ส ีไ่  ั ใป ส ีไ่  ั ใ ั ี่ั ี่ ื้ื้ ืื     **สวนลดการคาสวนลดการคา เปนสวนลดทไีดรบในเปนสวนลดทไีดรบในวนทีวนท.ี.ซือซือ หรือหรือ ขายขาย
                   โดยไดลดจากราคาซื้อ โดยไดลดจากราคาซื้อ / / ขายทีต่ั้งไว และขายทีต่ั้งไว และ 

บนัทกึบญัชีดวยราคาหลังหกัสวนลดบนัทกึบญัชีดวยราคาหลังหกัสวนลด
 ตวัอยางตวัอยาง    ซือ้สนิคาเปนเงินเชือ่ราคา  ซือ้สนิคาเปนเงินเชือ่ราคา  1010,,000  000  บาท บาท ไดลด ไดลด 1010%%  
               คดิสวนลดดังนี้คดิสวนลดดังนี้

                    บนทกบญชดวยราคาหลงหกสวนลดบนทกบญชดวยราคาหลงหกสวนลด

                      ราคาซื้อ                                        ราคาซื้อ                                        1010,,000000                บาท  บาท  
                      ไดลด ไดลด 1010% = % = 1010,,000  000  X X 10 10 % =      % =      11,,000 000               บาทบาท

ั ึ ั ีั ึ ั ี                      บันทกึบญัช ี                             บนัทกึบญัช ี                             =      =      99,,000000               บาท            บาท            
      เดบติ   ซือ้สนิคา                          เดบติ   ซือ้สนิคา                          99,,000000..--                                                            

้้                  เครดติ  เจาหน ีเครดติ  เจาหน ี/ / เงินสดเงินสด              99,,000000..--



                ในในบางบางกรณ ี กรณ ี ถาซือ้สนิคาเปนจํานวนมาก อาจจะไดถาซือ้สนิคาเปนจํานวนมาก อาจจะไดสวนลดสวนลด
เปนจาํนวนเปนจาํนวนมากมาก เชน ซื้อเชน ซื้อสนิคาราคาสนิคาราคา 2525,,000000 บาทบาท ไดลดไดลด 1010%%        เปนจานวนเปนจานวนมาก มาก เชน ซอเชน ซอสนคาราคา สนคาราคา   2525,,000  000  บาท บาท ไดลดไดลด 1010%%   

        และ  และ  55%%      ((สวนลดหลายอัตราเรยีกวาสวนลดหลายอัตราเรยีกวาสวนลดตอเนื่องสวนลดตอเนื่อง))            
        คดิคดิสวนลดดังนี้สวนลดดังนี้
                                                                                ราคาซื้อ                                                 ราคาซื้อ                                                 2525,,000000          บาท   บาท   
        ไดลดไดลด  1010%%      = = 2525,,000  000  XX      10 10 %   =      %   =          22,,500500            บาทบาท

้ ่้ ่          ราคาสทุธิครั้งที ่ ราคาสทุธิครั้งที ่ 11                                                                     2222,,500500         บาทบาท
          ไดลดอกีไดลดอกี  55%%    = = 2222,,500  500  X  X  55%%              ==              11,,125 125           บาทบาท

ราคาสทธิครั้งที่ราคาสทธิครั้งที่ 22 ((บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี)) 2121 375375 บาทบาท          ราคาสทุธครงท  ราคาสทุธครงท  2  2  ((บนทกบญชบนทกบญช)              )              2121,,375375       บาทบาท

                  เดบิต   ซื้อ                         เดบติ   ซื้อ                         2121,,375375..--                                   ,,
                       เครดิต  เจาหนี ้เครดติ  เจาหนี ้/ / เงนิสดเงนิสด            2121,,375375..--



****สวนลดเงินสดสวนลดเงินสด    เปนสวนลดที่ไดรบั เปนสวนลดที่ไดรบั ในวนัที่ชาํระในวนัที่ชาํระหนี ้
ป ิ สป ิ ส โ ั ํ ิ ี่ ป ี้โ ั ํ ิ ี่ ป ี้

ในกรณนีีจ้ะมี ในกรณนีีจ้ะมี บญัช ีบญัช ีทีใ่ชสาํหรับบนัทกึจาํนวนเงินที่ไดลด ทีใ่ชสาํหรับบนัทกึจาํนวนเงินที่ไดลด   ดังนี ้        ดังนี ้        

เปนเงนสดเปนเงนสด  โดยหกจากจานวนเงนทเปนหน โดยหกจากจานวนเงนทเปนหน 

              ดานลกูหนี้ดานลกูหนี ้     หรือหรือ    ผูผูซิ้อซิ้อ    ใช ใช บนัทกึบนัทกึบญัช ี  บญัช ี  สวนลดรบัสวนลดรบั
            ดานเจาหนี้ดานเจาหนี้   หรือ  หรือ  ผูขายผูขาย ใช ใช บนัทกึบนัทกึบญัช ี  บญัช ี  สวนลดจายสวนลดจาย
      
สวนลดเงินสดสวนลดเงินสด   จะกาํหนดไวในใบกาํกบัสนิคาและเขยีนจะกาํหนดไวในใบกาํกบัสนิคาและเขยีน

่ ้่ ้                                        ในรูป  ในรปู  เงื่อนไขในการชําระหนี ้ เชน    เงื่อนไขในการชําระหนี ้ เชน    
22//10 10 , n /, n /30  30  .  .  22//10 10 , n /, n /6060  .  .  



ตวัอยางตวัอยาง        รานสมัครใจคา  ซื้อสนิคาเมื่อ รานสมัครใจคา  ซื้อสนิคาเมื่อ 10  10  มกราคม  มกราคม  2525xx11                    
      เปนเงนิเชือ่  เปนเงนิเชือ่  2020,,000 000 บาท บาท ไดลด  ไดลด  55% % เงื่อนไข  เงื่อนไข  22//1010,n /,n /3030  
    บนัทกึบญัช ี    บนัทกึบญัช ี    
      มม..คค.  .  1010      เดบิต  ซื้อ                เดบติ  ซื้อ                1919,,000000..--                                                  

ิ  ี้ิ  ี้ 1919 000000                                                      เครดิต  เจาหน ี                เครดติ  เจาหน ี                1919,,000000..--
                    ((  55% % เปนสวนลดการคา เปนสวนลดการคา บนัทึกบญัชี ดวยราคาหลงัหกัสวนลดบนัทึกบญัชี ดวยราคาหลงัหกัสวนลด))

 ิ ํ ี้ ใ ั ี่ ิ ํ ี้ ใ ั ี่              ถากจิการชาํระหน ี  ในวนัท ี ถากจิการชาํระหน ี  ในวนัท ี 2020   มกราคมมกราคม
บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี

2020 ิ  ี้ิ  ี้ 1919 000000        
                                                      

มม..คค.  .  2020   เดบติ   เจาหนีเดบติ   เจาหนี         1919,,000000..--
เครดติ  เงนิสด                   เครดติ  เงนิสด                   1818,,620620..--

สวนลดรบัสวนลดรบั 380380 ****                                                                          
                                                            

สวนลดรบ                   สวนลดรบ                   380380..-- ****
** (** (1919,,000 000 XX    2 2 %  =   %  =   380380))

((22//1010 n /n /3030 เปนสวนลดเงนิสดเปนสวนลดเงนิสด ไดรบัสวนลดเมือ่ชาํระหนี้ไดรบัสวนลดเมือ่ชาํระหนี)้)((22//1010, n /, n /30  30  เปนสวนลดเงนสด เปนสวนลดเงนสด ไดรบสวนลดเมอชาระหนไดรบสวนลดเมอชาระหน))



เงื่อนไขในการขนสงเงื่อนไขในการขนสง
้้                                          ในการขนสงสนิคาผูซือ้และผูขายจะตองตกลงวาในการขนสงสนิคาผูซือ้และผูขายจะตองตกลงวา

ใครจะเปนผูจายคาขนสง    โดยมีเงื่อนไขดงันี้ใครจะเปนผูจายคาขนสง    โดยมีเงื่อนไขดงันี้
    F.O.F.O. B. B. ShippingShipping    PointPoint        

หมายความวาหมายความวา กรรมสทิธิใ์นสนิคาเปนของ ผซือ้กรรมสทิธิใ์นสนิคาเปนของ ผซือ้    หมายความวา   หมายความวา   กรรมสทธในสนคาเปนของ ผูซอกรรมสทธในสนคาเปนของ ผูซอ   
                                                  ตัง้แตขนสนิคาขึน้รถหรอืขึน้เรอืตัง้แตขนสนิคาขึน้รถหรอืขึน้เรอื

ั ั้ั ั้  ื้ ป     ื้ ป                                          ดังนนั  ดังนนั  ผูซอืจะเปนผูจายคาขนสงผูซอืจะเปนผูจายคาขนสง
                         ผูซื้อ  จะบนัทกึบญัช ี  ผูซื้อ  จะบนัทกึบญัช ี  คาขนสงเขาคาขนสงเขาู ญู ญ
     *** *** คาขนสงเขา คาขนสงเขา ถอืถอืเปนสวนหนึ่ง  เปนสวนหนึ่ง  ของของตนทนุขายตนทนุขาย
        



                  F OF O BB DestinationDestination                  F.O.F.O. B. B. DestinationDestination
                  หมายความวา  หมายความวา  

กรรมสิทธิใ์นสนิคาจะยังเปนของกรรมสิทธิใ์นสนิคาจะยังเปนของ ผขายผขาย            กรรมสทธในสนคาจะยงเปนของกรรมสทธในสนคาจะยงเปนของ ผขูายผขูาย                     
                                        จนกวาสนิคาจะถงึมอืผูซื้อ  จนกวาสนิคาจะถงึมอืผูซื้อ  

ดังนัน้ดังนัน้ ผขายจะเปนผจายคาขนสงผขายจะเปนผจายคาขนสง                    ดงนน  ดงนน  ผขูายจะเปนผจูายคาขนสงผขูายจะเปนผจูายคาขนสง
                    ผูขาย   จะบนัทกึบญัช ี  ผูขาย   จะบนัทกึบญัช ี  คาขนสงออกคาขนสงออก

****** คาขนสงออกคาขนสงออก เปนเปน คาใชจายในการขายคาใชจายในการขาย          คาขนสงออก  คาขนสงออก  เปน  เปน  คาใชจายในการขายคาใชจายในการขาย



การบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการซือ้ขายสนิคาการบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัการซือ้ขายสนิคา มีมี 22 วธิีวธิี     การบนทกบญชเกยวกบการซอขายสนคาการบนทกบญชเกยวกบการซอขายสนคา     ม ม 22 วธวธ
     1 1 . . วธิกีารบนัทกึ  วธิกีารบนัทกึ  บญัชสีนิคาคงเหลือบญัชสีนิคาคงเหลือ  แบบสิน้งวดแบบสิน้งวด  

((PeriodicPeriodic InventoryInventory MethodMethod))         ((PeriodicPeriodic   InventoryInventory   MethodMethod))
     2 2 . . วธิกีารบนัทกึ  วธิกีารบนัทกึ  บญัชสีนิคาคงเหลือบญัชสีนิคาคงเหลือ  แบบตอเนื่องแบบตอเนื่อง
           ((PerpetualPerpetual   InventoryInventory    MethodMethod))



    การการบนัทกึบญัชสีนิคาคงเหลอืแบบสิน้งวดบนัทกึบญัชสีนิคาคงเหลอืแบบสิน้งวด (Periodic inventory)(Periodic inventory)
การบนัทกึบญัชีวธินีี้ กจิการการบนัทกึบญัชีวธินีี้ กจิการจะจะ ตรวจนบัสนิคาคงเหลอืตรวจนบัสนิคาคงเหลอื                การบนทกบญชวธน   กจการการบนทกบญชวธน   กจการจะ จะ ตรวจนบสนคาคงเหลอตรวจนบสนคาคงเหลอ

      สิน้ป ในวนัปดบญัช ี สิน้ป ในวนัปดบญัช ี 3131    ธนัวาคม ธนัวาคม ((กรณปีดบญัช ีปละ  กรณปีดบญัช ีปละ  11    ครัง้ครัง้) ) 
แล จ บนัทกึแล จ บนัทกึ บญัชีบญัชสีนิคาคงเหลอืสนิคาคงเหลอื ในวนันัน้ในวนันัน้      และจะบนทก และจะบนทก บญชบญชสนคาคงเหลอสนคาคงเหลอ ในวนนนในวนนน

            ดังนัน้ระหวางงวดบญัชกีจิการจะดังนัน้ระหวางงวดบญัชกีจิการจะแยกแยกบญัชีเกีย่วกับสนิคา บญัชีเกีย่วกับสนิคา ดังนี้ดังนี้
้้      11. . บญัชซีื้อบญัชซีื้อ   หรือ  ซื้อสนิคา  ใชสาํหรับบนัทกึ  เมื่อซื้อสนิคาหรือ  ซื้อสนิคา  ใชสาํหรับบนัทกึ  เมื่อซื้อสนิคา

        โดยโดย  ถอืวา  ถอืวา  การซื้อเปนคาใชจาย  การซื้อเปนคาใชจาย  จึงบนัทกึ จึงบนัทกึ บญัชดีาน เดบิตบญัชดีาน เดบิต
  ตวัอยาง ตวัอยาง 1 1   วนัที ่วนัที ่1 1 มม..คค..รานดวงด ีรานดวงด ีซือ้สนิคาราคา ซือ้สนิคาราคา 55,,000000    บาทบาท
                                      เปนเงินสด   บนัทกึบญัชีเปนเงินสด   บนัทกึบญัชี

                มม..คค. . 1    1    เดบติ  เดบติ  ซื้อ                  ซื้อ                  55,,000000..--                                      
                                                                  เครดิต  เงนิสด               เครดติ  เงนิสด               55,,000000..--,,



บบ//ช เงินสดช เงินสด เลขที่เลขที่ 111111
แสดงบญัชแียกประเภทแสดงบญัชแียกประเภท

                                                    บบ//ช เงนสด              ช เงนสด                                  เลขท เลขท 111111

  วนัที่วนัที่   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ   วนัที่วนัที่   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

      เครดติเครดติ
บญชบญช บญชบญช

มม..คค..11 ซื้อสนิคาซื้อสนิคา   55,,000000 --

                                                            บบ//ช ซื้อ                        ช ซื้อ                        เลขที ่เลขที ่511511

วนัที่วนัที่   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ วนัที่วนัที่     ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

  เครดติเครดติ

มม..คค..11 เงนิสดเงนิสด 55,,000000 --



ตวัอยาง ตวัอยาง 2 2 ) ) มม..คค. . 3 3 ซื้อซื้อสนิคาเปนเงนิเชื่อ สนิคาเปนเงนิเชื่อ   2020,,000 000 บาทไบาทไดดลด  ลด  22%%
        บนัทกึบญัช ี  บนัทกึบญัช ี  เดบติ  เดบติ  ซื้อ               ซื้อ               1919,,600600..--   ((2020,,000 000 --  22%)                %)                
                                                                  เครดติ  เครดติ  เจาหนี ้    เจาหนี ้                              1919,,600600..--

บบ//ชช ซื้อซื้อ เลขที่เลขที่ 511511
  วนัที่วนัที่   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี

หนาหนา
บญัชีบญัชี

เดบติเดบติ วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บญัชีบญัชี

        เครดิตเครดติ

                             บบ//ชช ซอซอ                      เลขท เลขท 511511

ญญ ญญ

มม..คค..11
            33

เงนิสดเงนิสด
เจาหนี้เจาหนี้

        55,,000000
    1919,,600600

--
--

    

ั ี่ั ี่ ื่ ั ีื่ ั ี
หนาหนา

ิิ ั ี่ั ี่ ื่ ั ีื ่ ั ี
หนาหนา

ิิ

                               บบ//ช เจาหนี้ช เจาหนี ้                       เลขที่ เลขที ่211211
  วนทีวนที ชือบญชีชือบญชี

บัญชีบัญชี
เดบติเดบติ วนทีวนที ชือบญชีชือบญชี

บัญชีบัญชี
      เครดิตเครดติ

มม..คค..33 ซื้อซื้อ     1919,,600600 --



  22. . บญัชีคาขนสงเขาบญัชีคาขนสงเขา ใชใชสาํหรบัสาํหรบับันทกึคาบันทกึคาขนสงที่ ขนสงที่ ผูซือ้ผูซือ้  เปนผูจาย  เปนผูจาย  
  ตัวอยางตัวอยาง 33 ซื้อสนิคาราคาซื้อสนิคาราคา F OF O BB ShippingShipping PointPoint จายจายคาขนสงคาขนสง 500500 บาทบาท  ตวอยาง ตวอยาง 33 ซอสนคาราคา  ซอสนคาราคา  F.O.F.O. B. B. ShippingShipping    PointPoint จายจายคาขนสง  คาขนสง  500 500 บาทบาท

          บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัช ี  มม..คค. . 5 5 เดเดบติ   บติ   คาขนสงเขาคาขนสงเขา                500500..--                   
เครดติเครดติ เงนิสดเงนิสด 500500..--                                                                                          เครดตเครดต     เงนสด        เงนสด                              500500..

ั ี่ั ี่ ื่ ั ีื่ ั ี
หนาหนา

ิิ ั ี่ั ี่ ื่ ั ีื่ ั ี
หนาหนา

ิิ

                      บ/ช  คาขนสงเขาคาขนสงเขา                     เลขที ่เลขที ่512512

  วนัทีวนัที ชือบญัชีชือบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ วนัทีวนัที ชือบญัชีชือบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

      เครดิตเครดติ

มม..คค..55 เงนิสด เงนิสด           500500 --     

 
                                                      บบ//ช เงินสด                          เลขที่ ช เงินสด                          เลขที่ 111111

วนัที่วนัที่   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ วนัที่วนัที่       ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

        เครดิตเครดติ

มม คค 55 คาขนสงเขาคาขนสงเขา 500500 --มม..คค..55 คาขนสงเขาคาขนสงเขา     500500



    33. . บญัชสีงคืนและจาํนวนทีไ่ดลดบญัชสีงคืนและจาํนวนทีไ่ดลด    สาํหรบัสาํหรบับนัทกึเมื่อสงคนืสนิคาบนัทกึเมื่อสงคนืสนิคาที ่ที ่
            สงผิดสงผิด  หรือหรือ  จาํนวนจาํนวนเงินทีเ่จาหนีย้อมลดให เงนิทีเ่จาหนีย้อมลดให เนื่องจากสนิคาชาํรุดเนื่องจากสนิคาชาํรุดุุ
      ตวัอยาง ตวัอยาง 44) )   8 8 มม..คค. . สงคนืสงคนืสนิคาที่ชาํรุด สนิคาที่ชาํรุด   ราคาสนิคา  ราคาสนิคา  11,,000  000  บาทบาท
              บันทกึบญัช ี เดบนัทกึบญัช ี เดบิต  บติ    เจาหนี ้        เจาหนี ้                11,,000000..--                                            

่่                                                                เครดติ เครดติ สงคนืและจํานวนทีไ่ดลดสงคนืและจํานวนทีไ่ดลด 11,,000000..--
                                                                      บบ//ช เจาหนี ้                             เลขที่ ช เจาหนี ้                             เลขที่ 211211

  วนัที่วนัที่   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี         เครดิตเครดติ

ื้ื้ 1919 600600 ื ื       ซือซือ 1919,,600600 --

                                                          บบ//ช สงคนืและจาํนวนที่ไดลดช สงคนืและจาํนวนที่ไดลด                            เลขที ่เลขที ่513513

มม..คค..8  8  สงคนื                        สงคนื                        11,,000  000  --

  วนัที่วนัที่   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี         เครดิตเครดติ

มม คค 88 เจาหนี้เจาหนี้ 11 000000มม..คค..8   8   เจาหน                   เจาหน                   11,,000  000  --



      ตวัอยาง ตวัอยาง 55  ในในกรณทีีซ่ื้อสนิคาโดย กรณทีีซ่ื้อสนิคาโดย มสีวนลดมสีวนลดการคาการคา และบนัทกึบนัทกึ
บญัชีดวยบญัชีดวยราคา หลังหกัสวนลดราคา หลังหกัสวนลด เมื่อสงคนืเมื่อสงคนืจะตองจะตองหกัหกั                                        บญชดวยบญชดวยราคา หลงหกสวนลดราคา หลงหกสวนลด  เมอสงคนเมอสงคนจะตองจะตองหกหก

                                        สวนลดเชนเดยีวกนั   สวนลดเชนเดยีวกนั   
                                    มม..คค. . 10  10  ซือ้ซือ้สนิคาเปนเงินเชือ่    สนิคาเปนเงินเชือ่    2525,,000  000  บาท บาท 
                                                              ไดไดลด  ลด  22%%
                                    เดบติ   เดบติ   ซื้อ                            ซื้อ                            2424,,500500..--                                      

เครดติเครดติ เจาหนี้เจาหนี้ 2424 500500                                                          เครดต  เครดต  เจาหน         เจาหน                                               2424,,500500..--
                                                          ((2525,,000 000 –– 500 500 = = 2424,,500500))

                  มม..คค..12  12  สงคนืสนิคาที่สงคนืสนิคาที่ชาํรุดราคาสนิคา ชาํรุดราคาสนิคา 22,,000  000  บาทบาท          
                  เดบติ   เดบติ   เจาหนี ้                     เจาหนี ้                           11,,960960..--                                      

่่                                                          เครดติ  สงคืนและจาํนวนทีไ่ดลด      เครดติ  สงคืนและจาํนวนทีไ่ดลด      11,,960960..--
                                                            ((22,,000 000 –– 40 40 ==    11,,960960))



ั ี ่ั ี ่ ื่ ั ีื่ ั ี
หนาหนา

ิิ ั ี่ั ี่ ื่ ั ีื่ ั ี
หนาหนา

ิิ

                                                              บบ//ช เจาหนี ้                         เลขที่ ช เจาหนี ้                         เลขที่ 211211  

  วนัทีวนัที   ชือบญัชีชือบญัชี
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ วนัทีวนัที ชือบญัชีชือบญัชี
บัญชีบัญชี

เครดติเครดติ

มม..คค..10  10  ซื้อ                       ซื้อ                       2424,,500  500  --มม..คค. . 12  12  สงคนื ฯ                  สงคนื ฯ                  11,,960  960  --

                                                                                    บบ//ช ซื้อ                           เลขที่ ช ซื้อ                           เลขที่ 511511  
่ ่

หนา
่ ่

หนา
 วนัที่  ชื่อบญัชี

หนา
บัญชี

เดบติ วนัที่  ชื่อบญัชี
หนา
บัญชี

  เครดติ

มม..คค..10   10   เจาหนี ้                 เจาหนี ้                 2424,,500   500   --

 
                                          บบ//ช สงคนืและจํานวนทีไ่ดลด              เลขที่ ช สงคนืและจํานวนทีไ่ดลด              เลขที่ 513513

,,

  วนัที่วนัที่       ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ     วนัที่วนัที่     ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี       เครดติเครดติ

      มม คค 1212 เจาหนี้เจาหนี้ 11 960960 --      มม..คค. . 12  12  เจาหน                     เจาหน                     11,,960  960  



  44. . บัญชีสวนลดบัญชีสวนลดรับรับ    สาํหรับสาํหรับบนัทกึจํานวนเงินที่ไดลดจากบนัทกึจํานวนเงินที่ไดลดจากการการ
                                                                ชําระหนีต้าม เงื่อนไขชาํระหนีต้าม เงื่อนไขทีก่าํหนดทีก่าํหนดร น ม เง นไร น ม เง นไ นน
       ตวัอยางตวัอยาง  66  วนัที ่วนัที ่12 12 กก..พพ. . ซื้อซื้อสนิคาเปนเงินเชื่อ  สนิคาเปนเงินเชื่อ  1515,,000  000  บาท บาท 
                                              ไดสวนลด  ไดสวนลด  22%% เงือ่นไข  เงือ่นไข  22//1010,n /,n /3030
 
                      

เมื่อซือ้สนิคา  บนัทกึบญัช ีเมื่อซือ้สนิคา  บนัทกึบญัช ี((ดวยราคาหลังหกัสวนลดดวยราคาหลังหกัสวนลด))
กก พพ 1212 เดบติ ซื้อเดบติ ซื้อ 1414 700700 --

                     

กก..พพ. . 1212   เดบต   ซอ                     เดบต   ซอ                     1414,,700700..--                                     
                                              เครดิต  เจาหนี ้                    เครดติ  เจาหนี ้                    1414,,700700..--
เมื่อชาํระหนีภ้ายในเงื่อนไขเมื่อชาํระหนีภ้ายในเงื่อนไข 22//1010 n /n /3030            

                      

เมอชาระหนภายในเงอนไข  เมอชาระหนภายในเงอนไข  22//1010,n /,n /3030
  กก..พพ..2222    เดบติ   เจาหนี ้               เดบติ   เจาหนี ้               1414,,700700..--                                      

เครดติ เงินสดเครดติ เงินสด 1414,,406406..--                                              เครดต  เงนสด                      เครดต  เงนสด                      1414,,406406..
                                  สวนลดรับ                      สวนลดรับ                      294294..--
                                              ((1414,,700 700 xx  22% = % = 294294))



วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา

เดบติเดบติ วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา

เครดติเครดติ

                                                                          บบ//ช ซื้อ                          เลขที่ ช ซื้อ                          เลขที่ 511511  
    วนทวนท   ชอบญชชอบญช

บัญชีบัญชี
เดบตเดบต วนทวนท     ชอบญชชอบญช

บัญชีบัญชี
      เครดตเครดต

    กก..พพ..12  12  เจาหนี ้                  เจาหนี ้                  1414,,700   700   --

    วนัที่วนัที่     ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา

ั ีั ี
เดบติเดบติ วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี

หนาหนา
ั ีั ี

      เครดิตเครดติ

                                                                  บบ//ช เจาหนี ้                        เลขที่ ช เจาหนี ้                        เลขที่ 211211  
ญญ

บัญชีบัญชี
ญญ

บัญชีบัญชี

กก..พพ..12   12   ซื้อ                    ซื้อ                    1414,,700  700  --กก..พพ..1212    เงนิสด                    เงนิสด                    1414,,406406    --
2222 สวนลดรบัสวนลดรบั 294294 --

่่ ่่
หนาหนา

่่ ่่
หนาหนา

                                                                        บบ//ช สวนลดรับ                     เลขที่ ช สวนลดรับ                     เลขที่ 514514  

              22  22  สวนลดรบ                   สวนลดรบ                   294  294  

  วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ   วนัที่วนัที่     ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

      เครดิตเครดติ

กก..พพ..2222 เจาหนี้เจาหนี้ 294294 --กก..พพ..22   22   เจาหน                       เจาหน                       294294



    55..  บญัชสีนิคาคงเหลอืบญัชสีนิคาคงเหลอื    ใชสาํหรับบนัทกึบญัชสีนิคาใชสาํหรับบนัทกึบญัชสีนิคาคงเหลอืคงเหลอื
้้ ้้      ในในวนัสิน้งวดบญัช ี วนัสิน้งวดบญัช ี โดยการตรวจนบัและตรีาคาในวนัสิน้งวด  โดยการตรวจนบัและตรีาคาในวนัสิน้งวด  

และและ    บนัทกึบนัทกึบญัชีบญัช ี   ทกุสิน้ปทกุสิน้ป  
            
            ตวัอยาง ตวัอยาง 77   วนัที ่ วนัที ่ 31  31  มีนาคม  มนีาคม  ตรวจนบัและตรีาคาตรวจนบัและตรีาคาสนิคาสนิคา

ืื ไ ไ                                                 คงเหลือคงเหลอืได   ได   จาํนวน  จาํนวน  1818,,796796     บาทบาท
                                                บันทกึบญัชีบนัทกึบญัชี
       มีมี..คค.  .  31   31   เดบิต   สนิคาคงเหลอื       เดบติ   สนิคาคงเหลอื           1818,,796796..--                                     
                              เครดติเครดติ  ตนทนุขายตนทนุขาย  //  กาํไรขาดทนุกาํไรขาดทนุ  1818,,796796..--  
     * (* (สนิคาคงเหลอืปลายงวดจะกลายเปนสนิคาคงเหลือตนสนิคาคงเหลอืปลายงวดจะกลายเปนสนิคาคงเหลือตนงวดงวด
                  ในงวดตอไปในงวดตอไป)*)*



้้การบนัทกึบญัชแีบบสิน้งวด การบนัทกึบญัชแีบบสิน้งวด เนื่องจากการบนัทกึบญัชีวิธนีี ้  เนื่องจากการบนัทกึบญัชีวิธนีี ้  
      จะไมทราบตนทนุของสนิคาที่ขาย   จึงตองคํานวณหาตนทนุจะไมทราบตนทนุของสนิคาที่ขาย   จึงตองคํานวณหาตนทนุ

่ ้ ป่ ้ ป ้้                      
 

      

    สนิคาทีขายทกุสนิป สนิคาทีขายทกุสนิป   ดังนีดังนี
ตนทนุสนิคาที่ขาย   ตนทนุสนิคาที่ขาย   ((ของรานดวงดีของรานดวงด)ี)

ิ  ื ิ  ื  ั ป ั ป       

                    ซื้อซื้อ 6363,,800800
 ส  ส  500500

สนิคาคงเหลอืตนงวดสนิคาคงเหลอืตนงวด ((มาจากการตรวจนบัปกอนมาจากการตรวจนบัปกอน) ) ------ 0 0 ------ ((11))

                                      
                                        

บวกบวก        คาขนสงเขาคาขนสงเขา         500500
                    ซื้อทัง้สิน้ซื้อทัง้สิน้ 6464,,300300
หกัหกั สงคนื ฯสงคนื ฯ 22 960960หกหก         สงคน ฯสงคน ฯ               22,,960960
                    สวนลดรบัสวนลดรบั 294294     33,,254254
                  ซื้อสทุธ ิ                                                  ซื้อสทุธ ิ                                                  6161,,046 046 ((22))ุุ (( ))

      ตนทนุสนิคามไีวเพื่อขาย                                   ตนทนุสนิคามไีวเพื่อขาย                                   6161,,046046
หกัหกั   สนิคาคงเหลอืปลายงวดสนิคาคงเหลอืปลายงวด ((ไดจากการตรวจนบัปนี้ไดจากการตรวจนบัปนี)้  )  1818,,796796 ((33))

่่
(( ))

       ตนทนุสนิคาที่ขาย                                       ตนทนุสนิคาที่ขาย                                       4242,,250250



                ซึ่งอาจจะเขยีนเปนสมการไดดังนี้ซึ่งอาจจะเขยีนเปนสมการไดดังนี้  

        ตนทุนสินคาที่ขายตนทุนสินคาที่ขาย    
้้          =  =  สนิคาคงเหลอืตนงวด สนิคาคงเหลอืตนงวด + + ซื้อสทุธิซื้อสทุธ ิ –– สนิคาคงเหลอืปลายงวดสนิคาคงเหลอืปลายงวด

้้        ซือ้สุทธิซือ้สุทธ ิ   
        =  =  ซื้อ   ซื้อ   +   +   คาขนสงเขา   คาขนสงเขา   –– ( ( สงคืน   สงคืน   +   +   สวนลดรับสวนลดรับ))
    



                การบนัทกึรายการขายสนิคาการบนัทกึรายการขายสนิคา
้้กิจการซื้อขายสนิคาจะมี กิจการซื้อขายสนิคาจะมี รายไดหลกัจาก การขายสินคา รายไดหลกัจาก การขายสินคา 

        และมีคาใชจาย   และมีคาใชจาย   22   สวน  คือ สวน  คือ 
                      11.  .  ตนทนุสินคาขาย  ตนทนุสินคาขาย  

22 คาใชจายในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวยคาใชจายในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย                      22.  .  คาใชจายในการดาเนนงาน  ซงประกอบดวยคาใชจายในการดาเนนงาน  ซงประกอบดวย
                                --      คาใชจายในการบรหิารคาใชจายในการบรหิาร

คาใชจายในการขายคาใชจายในการขาย                                --      คาใชจายในการขายคาใชจายในการขาย
                การขายการขายสินคาจะม ีสินคาจะม ีสวนลดสวนลด  และและ  เงื่อนไขการชาํระเงนิ  เงื่อนไขการชาํระเงนิ  

ี ั ื้ ี ั ื้                 เชนเดียวกบั   การซือสินคาเชนเดียวกบั   การซือสินคา
      



          บัญชีบัญชทีีเ่กีย่วของกับการขายสนิคาทีเ่กีย่วของกับการขายสนิคา  มีดงันี้มีดงันี้
  11. . บัญชีบัญชีขายขาย  ใชใชบันทึกการขายสินคา  ถือบันทึกการขายสินคา  ถือเปน เปน บัญชีบัญชีประเภทประเภท
                            รายไดรายได จึงบนัทึกจึงบนัทึกบัญชดีานเครดิตบัญชดีานเครดิต   เลขที่เลขที่บัญช ี บัญช ี 411411ญญ ญญ
  ตวัอยาง ตวัอยาง 11 กก..พพ. . 28 28 ขายขายสนิคาเปนสนิคาเปนเงินเชื่อ เงินเชื่อ จํานวน จํานวน 5050,,000000  บาท    บาท    

เงือ่นไขเงือ่นไข 22//1010 ,n/,n/3030                                                                เงอนไข    เงอนไข    22//10 10 ,n/,n/30  30  
                                        บันทกึบญัช ี บนัทกึบญัช ี        

2828 ิ ี้ิ ี้ 5050 000000              กก..พพ. . 2828 เดบติ  ลกูหน ี                เดบติ  ลกูหน ี                5050,,000000..--
                                    เครดติ ขาย                         เครดติ ขาย                         5050,,000000..--



้้

วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา

เดบติเดบติ วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา

เครดติเครดติ

                                                                  บบ//ช ลกูหนี ้                    เลขที่ ช ลกูหนี ้                    เลขที่ 112112

  วนทวนท   ชอบญชชอบญช
บัญชีบัญชี

เดบตเดบต วนทวนท ชอบญชชอบญช
บัญชีบัญชี

      เครดตเครดต

    กก..พพ..28 28 ขาย               ขาย               5050,,000  000  --

                                                              บบ//ช ขาย                      เลขที่ ช ขาย                      เลขที่ 411411  
  วนัที่วนัที่   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี

หนาหนา
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

        เครดิตเครดติ

้้   กก..พพ..28 28 ลกูหนี ้           ลกูหนี ้           5050,,000  000  --



    ตวัอยาง ตวัอยาง   22))    วนัที ่ วนัที ่ 5  5  มีม.ี.คค. . ขายสนิคาเปนเงนิสด  ขายสนิคาเปนเงนิสด  2020,,000  000  บาท บาท 
                                          ใหสวนลด  ใหสวนลด  22%%

                                      บนัทกึบญัช ี  เดบติ   เงนิสดบนัทกึบญัช ี  เดบติ   เงนิสด   1919,,600600..--
                                            เครดิต   ขาย                         เครดติ   ขาย                         1919,,600600..--

วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา

เดบติเดบติ วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา

เครดติเครดติ

                                                                        บบ//ช เงินสด                        เลขที่ ช เงินสด                        เลขที่ 111111  

  วนทวนท     ชอบญชชอบญช
บัญชีบัญชี

เดบตเดบต วนทวนท     ชอบญชชอบญช
บัญชีบัญชี

      เครดตเครดต

    มีมี..คค..55    ขาย               ขาย               1919,,600600  --

วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา

เดบติเดบติ วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา

เครดติเครดติ

                                                                    บบ//ชช  ขายขาย                                                          เลขที่ เลขที ่411411  

  วนทวนท   ชอบญชชอบญช
บัญชีบัญชี

เดบตเดบต   วนทวนท     ชอบญชชอบญช
บัญชีบัญชี

      เครดตเครดต

กก..พพ..2828 ลกูหนี้ลกูหนี้ 5050,,000000 -
มีมี คค 55 เงนิสดเงนิสด 1919 600600มม..คค. . 55    เงนสด             เงนสด             1919,,600600     --



   22..  บญัชรีบัคนื และจาํนวนทีย่อมลดใหบญัชรีบัคนื และจาํนวนทีย่อมลดให    ใชใชบนัทกึ บนัทกึ 
                  รายการรายการทีร่บัคนืสนิคาจากลกูคา เนือ่งจากสนิคาชาํรดุ ทีร่บัคนืสนิคาจากลกูคา เนือ่งจากสนิคาชาํรดุ หรอืหรอื
          สงสงสนิคาผิด สนิคาผิด โดย โดย บนัทกึบนัทกึรายการรับคนืสนิคาไวทาง ดานเดบติรายการรับคนืสนิคาไวทาง ดานเดบติ           
    ตวัอยาง ตวัอยาง 33))   มีม.ี.คค. . 8  8  รับรับคนืสนิคาจากลกูคาทีซ่ื้อสนิคาคนืสนิคาจากลกูคาทีซ่ื้อสนิคาเปนเปน
                                              เงินเชื่อ เงนิเชื่อ ((จากตวัอยาง จากตวัอยาง 11) ) เนือ่งจากสนิคาชาํรุด เนือ่งจากสนิคาชาํรุด       (( )) ุุ
                                              ราคาสินคา  ราคาสนิคา  55,,000 000   บาท     บาท     

บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี         บนทกบญชบนทกบญช

    มีม.ี.คค. . 88    เดบติ รบัคนืและจาํนวนทีย่อมลดให   เดบติ รบัคนืและจาํนวนทีย่อมลดให   55,,000000..--
เครดติ ลกหนี้เครดติ ลกหนี้ 55 000000                                            เครดต    ลกูหน                                เครดต    ลกูหน                                55,,000000..--   



 

                                                                บบ//ช ลกูหนี ้                        เลขที่ ช ลกูหนี ้                        เลขที่ 112112  

  วนัที่วนัที่   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ วนัที่วนัที่   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

      เครดติเครดติ

กก พพ 2828 ขายขาย 5050 000000 -- มีมี..คค.. 88 รบัคนื ฯรบัคนื ฯ 55,,000000 --กก..พพ..2828 ขายขาย 5050,,000000

// ั ื ํ ี่ ใ  ี่ั ื ํ ี่ ใ  ี่ 412412

มม..คค. . 8    8    รบคน ฯ                 รบคน ฯ                 55,,000  000  

  วนัที่วนัที่   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา

ั ีั ี
เดบติเดบติ วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี

หนาหนา
ั ีั ี

    เครดติเครดติ

                                    บบ//ช รับคนืและจาํนวนทียอมลดให      เลขที ช รับคนืและจาํนวนทียอมลดให      เลขที 412412

ญญ
บญชีบญชี

ญญ
บญชีบญชี

  มีมี..คค. . 8   8   ลกูหนี ้                    ลกูหนี ้                    55,,000  000  --



33.. บญัชีบญัชสีวนลดสวนลดจายจาย สาํหรับสาํหรับบนัทกึจํานวนเงินทีล่ดใหบนัทกึจํานวนเงินทีล่ดใหลกหนี้ลกหนี้  33. . บญชบญชสวนลดสวนลดจายจาย   สาหรบสาหรบบนทกจานวนเงนทลดใหบนทกจานวนเงนทลดใหลกูหนลกูหน
                            ทีช่ําระทีช่ําระหนีภ้ายในเงือ่นไข  โดยบนัทกึสวนลดนีใ้นบญัชีหนีภ้ายในเงือ่นไข  โดยบนัทกึสวนลดนีใ้นบญัชี

สวนลดจายสวนลดจาย ทางดานทางดานเดบติเดบติ                              สวนลดจายสวนลดจาย ทางดานทางดานเดบตเดบต
     ตวัอยาง ตวัอยาง 44  มีมี..คค. . 10 10 รับชําระหนี้จากลกูหนี ้  รับชําระหนี้จากลกูหนี ้  ((จากตวัอยาง จากตวัอยาง 11))

ให สวนลดให สวนลดตาม เงื่อนไขตาม เงื่อนไข 22//1010 n/n/3030                                              ให สวนลดให สวนลดตาม เงอนไขตาม เงอนไข  22//10 10 ,n/,n/30 30 
     บันทกึบญัชีบันทกึบญัชี

            มีม.ี.คค. . 1010   เดบติ  เงนิสด              เดบติ  เงนิสด              4444,,100100..--
                              สวนลดจาย            สวนลดจาย            900900..--

ิ ี้ิ ี้ 4545 000000                       เครดต    ลกูหน                เครดต    ลกูหน                4545,,000000..--



                                                                    บบ//ช เงินสด                       เลขที่ ช เงินสด                       เลขที่ 111111
    วนัที่วนัที่   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

ั ีั ี เดบติเดบติ วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
ั ีั ี     เครดติเครดติ

้ ่้ ่

ญญ บัญชีบัญชี ญญ บัญชีบัญชี

มีมี..คค..10  10  ลกูหนี ้                 ลกูหนี ้                 4444,,100  100  --

                                                                บบ//ช ลกูหน ี                       เลขที ช ลกูหน ี                       เลขที 112112
  วนัที่วนัที่   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี           เดบติเดบติ   วนัที่วนัที่     ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี       เครดติเครดติบญชบญช บญชบญช

กก..พพ..2828 ขายขาย 5050,,000000 -- มีมี..คค. . 88  รบัคนืรบัคนื   55,,000000 --
มีมี..คค..10  10  เงนิสด                   เงนิสด                   4444,,100100    --

ส ส  900900

                                                          บบ//ช สวนลดจาย                    เลขที่ ช สวนลดจาย                    เลขที่ 413413

                      สวนลดจาย              สวนลดจาย                  900  900  --

  วนัที่วนัที่   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ     วนัที่วนัที่     ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี     เครดติเครดติ

มีมี คค 1010 ลกหนี้ลกหนี้ 900900มม..คค..10   10   ลกูหน                     ลกูหน                     900  900  --



      44. . บญัชคีาขนสงออกบญัชคีาขนสงออก   ถากจิการจะตองจายเงินคาขนสง  ถากจิการจะตองจายเงินคาขนสง  ญญ
                                      สินคาไปใหลกูคา  สนิคาไปใหลกูคา  ถอืเปนคาใชจายในการขายถอืเปนคาใชจายในการขาย    
              ตวัอยางตวัอยาง    1212 มีมี..คค. . กจิการจายคาขนสง  เพื่อขายสนิคาใหกบักจิการจายคาขนสง  เพื่อขายสนิคาใหกบั
                                          ลูกคา เปนเงนิสด   จาํนวน    ลกูคา เปนเงนิสด   จาํนวน    500500    บาท บาท 
                บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี

        มีม.ี.คค. . 12  12  เดบติ   คาขนสงออก            เดบติ   คาขนสงออก            500500..--
                                เครดติ   เงินสดเครดติ   เงินสด                   500500..--



                                                                        บบ//ช เงินสด                      เลขที่ ช เงินสด                      เลขที่ 111111  

ั ี่ั ี่ ชื่ ั ชีชื่ ั ชี
หนาหนา

ิิ ั ี่ั ี่ ชื่ ั ชีชื่ ั ชี
หนาหนา

ิิ  วนทวนท   ชอบญชชอบญช
บัญชีบัญชี

เดบตเดบต วนทวนท ชอบญชชอบญช
บัญชีบัญชี

  เครดตเครดต

มีมี..คค..1212 คาขนสงออกคาขนสงออก  500500 --

                               บบ//ช คาขนสงออกช คาขนสงออก                   เลขที่เลขที่ 515515

  วนัที่วนัที่   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

  เครดติเครดติ

มีมี..คค..1212 เงนิสด เงนิสด       500500 --



        ในวนัสิน้งวด ในวนัสิน้งวด จะตองจะตองคํานวณหา  คํานวณหา  ยอดขายสทุธิยอดขายสทุธ ิ ดงันี ้ดงันี ้    
          ขายขายสทุธิสทุธิ

            ขายขาย     6969,,600600
ัั ั ืั ื          หกัหกั     รบัคนืรบัคนื 55,,000000
          สวนลดจายสวนลดจาย          900900         55,,900900

ส ิส ิ 6363 700700    ขายขายสทุธิสทุธิ  6363,,700700
           

หรือหรือ อาจเขียนเปนสมการดงันี้อาจเขียนเปนสมการดงันี้                หรอ  หรอ  อาจเขยนเปนสมการดงนอาจเขยนเปนสมการดงน
                ขายสทุธิขายสทุธ ิ   =    =    ขาย   ขาย   --      ((รบัคนื   รบัคนื   +  +  สวนลดจายสวนลดจาย))

((การคาํนวณหายอดขายสทุธิแสดงการคาํนวณหายอดขายสทุธิแสดงเปนสวนแรกเปนสวนแรกของงบของงบกาํไรขาดทนุกาํไรขาดทนุ))



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ฉบบัยอ)
            ขายสทุธ ิ  ขายสทุธ ิ  {{ขาย ขาย –– ((รับคนื รับคนื + + สวนลดจายสวนลดจาย))}}           6363,,700700ุุ {{ (( ))}}
หกัหกั  ตนทนุสนิคาทีข่ายตนทนุสนิคาทีข่าย((สนิคาตนงวด สนิคาตนงวด + + ซื้อสุทธ ิซื้อสุทธ ิ–– สินคาปลายงวดสินคาปลายงวด)) 4242,,250250
            กาํไรขั้นตน กาํไรขั้นตน 2121,,450450,,
หกัหกั  คาใชจายในการดาํเนนิงานคาใชจายในการดาํเนนิงาน
                  คาใชจายในการบรหิาร คาใชจายในการบรหิาร ((เงนิเดือนเงนิเดือน, , คาเชา ฯคาเชา ฯ)  )  11,,000000(( ,, )) ,,

คาใชจายในการขาย คาใชจายในการขาย ((คาขนสงออกคาขนสงออก, , คาโฆษณาคาโฆษณา)) 500500                
รวมคาใชจายในการดาํเนนิงานรวมคาใชจายในการดาํเนนิงาน 11,,500500                  รวมคาใชจายในการดาเนนงาน                                รวมคาใชจายในการดาเนนงาน                                11,,500500

              กาํไรกอนหกัตนทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได    กาํไรกอนหกัตนทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได    1919,,950950
ตนทนทางการเงนิตนทนทางการเงนิ ------------              ตนทนุทางการเงน                                                    ตนทนุทางการเงน                                                        

              กาํไรกอนหกัภาษเีงินได                                           กาํไรกอนหกัภาษเีงินได                                           1919,,950950
ภาษเีงนิไดภาษเีงนิได ------------              ภาษเงนได                                                              ภาษเงนได                                                                    

              กาํไรสทุธ ิ                                                              กาํไรสทุธ ิ                                                              1919,,950950            



    
    
      การบนัทกึรายการปดการบนัทกึรายการปดบญัชีบญัชี

้้
ญญ

              การบนัทึกรายการปดบญัชแีบบสิ้นการบนัทึกรายการปดบญัชแีบบสิ้นงวดงวด
มีมี 22 วธิี คือวธิี คือ      ม ม 22  วธ คอวธ คอ

1.1. การบันทึกรายการปดบัญชีการบันทึกรายการปดบัญชีญญ
        โดยผานตนทุนขายโดยผานตนทุนขาย
22 การบันทึกรายการปดบัญชีการบันทึกรายการปดบัญชี22.  .  การบนทกรายการปดบญช การบนทกรายการปดบญช 
          โดยไมผานตนทุนขายโดยไมผานตนทุนขาย



การบันทึกรายการปดบัญชีการบันทึกรายการปดบัญชี โดยโดยผานตนทนขายผานตนทนขายการบนทกรายการปดบญช การบนทกรายการปดบญช โดยโดยผานตนทุนขายผานตนทุนขาย
    โดยนาํบัญชทีีใ่ชในการคํานวณตนทุนขาย มาปดกอน  โดยนาํบัญชทีีใ่ชในการคํานวณตนทุนขาย มาปดกอน  

่่ ้้
ญ ุญ ุ

          ซึง่ซึง่มีดังนี้มีดังนี้
                      ตนทุนขายตนทุนขาย

** สิ  ื สิ  ื  XXXX         ** สนคาคงเหลอตนสนคาคงเหลอตนงวดงวด                                           XXXX      
            บวกบวก **ซื้อ  ซื้อ                                  XXXX

**คาขนสงเขาคาขนสงเขา XXXX                                คาขนสงเขาคาขนสงเขา               XXXX
                        ซือ้ซือ้ทั้งสิ้นทั้งสิ้น               XXXX

หกัหกั **สงคนืสงคนื ฯฯ XXXX            หกหก    สงคน สงคน ฯ  ฯ                XXXX
                                  **สวนลดสวนลดรบัรบั             XXXX            XXXX

                      ซือ้ซือ้สุทธ ิ      สุทธ ิ                                                            XXXX    
่่

ุุ
            ตนทุนสินคามไีวเพื่อขายตนทุนสินคามไีวเพื่อขาย                   XXXX

          หกัหกั    **สนิคาสนิคาคงเหลือปลายงวดคงเหลือปลายงวด                         XXXX     
 XXXX                 ตนทุนขาย ตนทุนขาย                                 XXXX



     การการปดบญัชมีขีัน้ตอนดังนี้ปดบญัชมีขีัน้ตอนดังนี้
11 ปดบญัชีปดบญัชทีี่ใชที่ใชในการในการ คาํนวณตนทนขายคาํนวณตนทนขาย ซึง่เดมิซึง่เดมิ        11.  .  ปดบญชปดบญชทใชทใชในการ ในการ คานวณตนทนุขาย คานวณตนทนุขาย ซงเดม ซงเดม 

                  บนัทกึไวบนัทกึไวดานเดดานเดบติ  บติ  โดยเครดติออก โดยเครดติออก 
้้                  เขาเขาบญัชตีนทนุขายบญัชตีนทนุขาย ดงันี้ดงันี้

                              เดบติเดบติ   ตนทุนขายตนทุนขาย 6464,,300300ุุ ,,
                       เครดิตเครดิต  สินคาคงเหลือตนงวด   สินคาคงเหลือตนงวด         ------00------  

ซือ้ซือ้ 6363 800800                                                ซอ  ซอ  6363,,800800
                                                  คาขนสงเขา     คาขนสงเขา                                     500500

ปดปดบญัชเีกีย่วกบับญัชเีกีย่วกบั ตนทนขาย ดานเดตนทนขาย ดานเดบติบติ               ปดปดบญชเกยวกบ บญชเกยวกบ ตนทุนขาย ดานเดตนทุนขาย ดานเดบตบต
                              เขาเขาบญัชตีนทนุขายบญัชตีนทนุขาย 
 



22.  .  ปดบญัชีทีใ่ชในการ  ปดบญัชีทีใ่ชในการ  คาํนวณตนทุนขาย คาํนวณตนทุนขาย ซึ่งซึ่ง  เดมิเดมิ
          บนัทกึไว บนัทกึไว ดานเครดติ  ดานเครดติ  โดยเดบติออกโดยเดบติออก
          เขาบญัชตีนทุนขายเขาบญัชตีนทุนขาย  ดงันี้ดงันี้ญ ุญ ุ
                          เดบติ   สงคนื ฯ เดบติ   สงคนื ฯ 22,,960960                                      

สวนลดรบัสวนลดรบั 294294                                                สวนลดรบ สวนลดรบ 294294
                                              เครดิตเครดิต    ตนทนุขายตนทนุขาย 33,,254254

่่                          ปดบญัชเีกีย่วกบั ปดบญัชเีกีย่วกบั ตนทุนขาย ดานเครดติตนทุนขาย ดานเครดติ
                          เขาบญัชตีนทุนขายเขาบญัชตีนทุนขายญ ุญ ุ



          33. .   บนัทกึบนัทกึสนิคาคงเหลือปลาสนิคาคงเหลือปลายงวด  ยงวด  ซึ่งไดจากการซึ่งไดจากการ
                    ตรวจนับ ตรวจนบั   เขาบญัชีตนทนุขายเขาบญัชีตนทนุขาย

เดเดบติ สินคาคงเหลือปลายงวดบติ สินคาคงเหลือปลายงวด 1818 796796         เดเดบต  สนคาคงเหลอปลายงวด บต  สนคาคงเหลอปลายงวด 1818,,796796
                         เครดติเครดติ        ตนทนุขายตนทนุขาย 1818,,796796

ั ึั ึ ั สีิ  ื ปั ีสิ  ื ป                   บนทกบนทกบญชสนคาคงเหลอปลายบญชสนคาคงเหลอปลายงวดงวด
                                        เขาเขาบญัชตีนทุนขายบญัชตีนทุนขาย



 44. . ปดปดบญัชีบญัชีตนทนุขายจาก ขอ ตนทนุขายจาก ขอ 11–– 33 และและคาใชจายตาง ๆ  คาใชจายตาง ๆ  
 ั ี ํ ไั ี ํ ไ          เขา เขา บญัชกีาํไรขาดทนุบญัชกีาํไรขาดทนุ

           เดบติกาํไรขาดทนุ              เดบติกาํไรขาดทนุ              4949,,650650
                  เครดติเครดติ  ตนทนุตนทนุขายขาย 4242,,250250

รบัคนืรบัคนื 55 000000                              รบคน                               รบคน                               55,,000000
                                                            สวนลดจาย                          สวนลดจาย                          900900

 ใ   ใ   ใใ 11 000000                                                            คาใชจายคาใชจายในการในการขาย         ขาย         11,,000000
                              คาใชจายในการคาใชจายในการบรหิาร        บรหิาร        500          500          
           ปด ปด บญัชีบญัชตีนทุนตนทุนขาย ขาย และและคาใชจายตาง ๆ  คาใชจายตาง ๆ  เขาเขา

บญัชกีาํไรบญัชกีาํไรขาดทนขาดทน                      บญชกาไรบญชกาไรขาดทนุขาดทนุ



        55. . ปดปด  บญัชขีายและบญัชขีายและรายไดตาง ๆรายไดตาง ๆ เขาเขา
                บญัชกีาํไรขาดทุนบญัชกีาํไรขาดทุน

เดบติ ขายเดบติ ขาย 6969 600600         เดบต  ขายเดบต  ขาย 6969,,600600
                                      รายไดตาง ๆ รายไดตาง ๆ ------00------

ิิ ํ ไํ ไ 6969 600600                      เครดตเครดต  กาไรขาดทนุกาไรขาดทนุ 6969,,600 600 
          ปดปด บญัชีบญัชขีาย และรายไดตาง ๆขาย และรายไดตาง ๆ  เขาบญัช ีเขาบญัช ี
                    กาํไรขาดทุนกาํไรขาดทุน



  66..  ปด บญัชกีาํไรขาดทนุ ปด บญัชกีาํไรขาดทนุ เขาบญัชีทนุ เขาบญัชีทนุ ((4 4 –– 55))
            เดบติเดบติ  กาํไรขาดทุนกาํไรขาดทุน 1919,,950950
                                            เครดิตเครดิต    ทนุทนุ 1919,,950950ุุ ,,
       ปดบญัชกีาํไรขาดทนุเขาบญัชทีนุปดบญัชกีาํไรขาดทนุเขาบญัชทีนุ

  77. . ปดปด    บญัชถีอนใชบญัชถีอนใชสวนตวั สวนตวั ((ถามีถาม)ี) เขาบญัชีเขาบญัชทีนุทนุ
             เดบติเดบติ ถอนใชถอนใชสวนตวัสวนตวั xxxxxx
                     เครดิตเครดิต    ทนุทนุ xxxxxxุุ

              ปดบญัชถีอนใชสวนตวั  เขาบญัชทีนุปดบญัชถีอนใชสวนตวั  เขาบญัชทีนุ



แสดงบญัชแียกประเภททีเ่กีย่วของกบัการปดบญัชีแสดงบญัชแียกประเภททีเ่กีย่วของกบัการปดบญัชี

// สิ  ืสิ  ื ี่ี่ 114114

  2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ   2525xx11     ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

          เครดติเครดติ

                         บบ//ช สนคาคงเหลอช สนคาคงเหลอ                  เลขท เลขท 114114

บญชบญช บญชบญช
มม..คค..11 ยอดยกมายอดยกมา              --------   --

กก..พพ..28  28  ตนทนุขาย            ตนทนุขาย            1818,,796   796   --
กก..พพ..28  28  ยอดยกไป ยอดยกไป             1818,,796   796   --

ุุ

มีมี คค 11 ยอดยกมายอดยกมา  1818 796796

1818,,796796    --1818,,796796      --

มม..คค. . 1  1  ยอดยกมา ยอดยกมา          1818,,796    796    --   



ื่ ั ีื ่ ั ี หนาหนา ิิ ื่ ั ีื่ ั ี หนาหนา ิิ

                                                                        บบ//ช ซือ้                           เลขที่ ช ซือ้                           เลขที่ 511511  

  2525xx11   ชือบญัชีชือบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชือบญัชีชือบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี   เครดติเครดติ

มม..คค. . 11 เงนิสดเงนิสด     55,,000000 --     มีมี..คค..3131    ตนทนุขาย            ตนทนุขาย            6363,,800800    --
              33
          1010

1212

เจาหนี้เจาหนี้
เจาหนี้เจาหนี้

 ี้ ี้

1919,,600600          
2424,,500500
1414 700700

--
--

กก..พพ1212 เจาหนีเจาหนี 1414,,700700 --

่่

6363,,800800    --6363,,800800    --

  2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
ั ีั ี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

ั ีั ี เครดติเครดติ

                                                    บบ//ช คาขนสงเขา                 ช คาขนสงเขา                 เลขที่ เลขที ่512512

ญญ บัญชีบัญชี ญญ บัญชีบัญชี

  มม..คค..5  5  เงนิสด                        เงนิสด                        500  500  -- มีมี..คค..31 31     ตนทนุขาย                   ตนทนุขาย                   500500    --



2525 11 ชื่ ั ชีชื่ ั ชี หนาหนา ติิต 2525 11 ชื่ ั ชีชื่ ั ชี หนาหนา ร ติร ติ

                                            บบ//ช สงคนืและจาํนวนทีไ่ดลดช สงคนืและจาํนวนทีไ่ดลด                    เลขที ่เลขที ่513513
  2525xx11 ชอบญชชอบญช บัญชีบัญชี เดบตเดบต 2525xx11 ชอบญชชอบญช บัญชีบัญชี       เครดตเครดต

        

้้
มม..คค. . 8   8   เจาหนี ้                   เจาหนี ้                   11,,000  000  --มีมี..คค..3131    ตนทนุขาย               ตนทนุขาย               22,,960960    --
มม..คค..12  12  เจาหน ี                   เจาหน ี                   11,,960  960  --

22,,960960    --22,,960960    --

2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา เครดติเครดติ

                                                      บบ//ช สวนลดรับ                    ช สวนลดรับ                    เลขที ่เลขที ่514514
  2525xx11 ชอบญชชอบญช บัญชีบัญชี เดบตเดบต 2525xx11 ชอบญชชอบญช บัญชีบัญชี       เครดตเครดต

กก..พพ..22  22  เจาหนี ้                    เจาหนี ้                    294  294  --มีมี..คค..3131    ตนทนุขาย                   ตนทนุขาย                   294294    --



22 11 ื่ ั ีื่ ั ี
หนาหนา

ิิ 22 11 ื่ ั ีื่ ั ี
หนาหนา

ิิ

                                                                บบ//ช ขาย                       เลขที่ ช ขาย                       เลขที่ 411411  

    2525xx11   ชือบญัชีชือบญัชี
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ   2525xx11 ชือบญัชีชือบญัชี
บัญชีบัญชี

    เครดติเครดติ

กก..พพ..28   28   ลกูหนี ้                ลกูหนี ้                5050,,000  000  --มีมี..คค..31  31  กาํไรขาดทนุ         กาํไรขาดทนุ         6969,,600   600   --
มีมี..คค.  .  5   5   เงนิสด                 เงนิสด                 1919,,600  600  --

6969,,600600 --6969,,600600 --

                                      บบ//ช รับคนืและจาํนวนที่ยอมลดให     เลขที ่ช รับคนืและจาํนวนที่ยอมลดให     เลขที ่412412  

6969,,600600   6969,,600600   

    2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ   2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี   หนา หนา 
บัญชีบัญชี     เครดติเครดติ

้้   มีมี..คค. . 8  8  ลกูหนี ้                    ลกูหนี ้                    55,,000   000   -- มีมี..คค..31 31 กาํไรขาดทนุ            กาํไรขาดทนุ            55,,000  000  --



่่                                                              บบ//ช สวนลดจาย                    เลขที ช สวนลดจาย                    เลขที 413413

2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา

เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา

เครดติเครดติ  2525xx11   ชอบญชชอบญช
บัญชีบัญชี

เดบตเดบต 2525xx11 ชอบญชชอบญช
บัญชีบัญชี

  เครดตเครดต

มีมี..คค..1010 ลูกหนี้ ลูกหนี้       900900   -- มีมี..คค..31  31  กาํไรขาดทนุ              กาํไรขาดทนุ              900   900   --

                               บบ//ช ตนทนุสนิคาที่ขาย           เลขที่ช ตนทนุสนิคาที่ขาย           เลขที่  515515

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

  เครดติเครดติ

                        ซื้อ                        ซื้อ                        6363,,800   800   --
คาขนสงเขาคาขนสงเขา 500500

มีมี..คค..3131 สนิคาตนงวด             สนิคาตนงวด             -- 00   -- มีมี..คค..31  31  สงคนืฯ                    สงคนืฯ                    22,,960   960   --
                      สวนลดรบั                   สวนลดรบั                   294   294   --

สนิคาปลายงวดสนิคาปลายงวด 1818 796796                  คาขนสงเขา                คาขนสงเขา                500   500   --                     สนคาปลายงวด      สนคาปลายงวด      1818,,796796     --
                      กาํไรขาดทนุ          กาํไรขาดทนุ          4242,,250   250   --    

6464 300300 -- 6464 300300 --6464,,300300     6464,,300300     



2525 11 ื่ ั ีื่ ั ี หนาหนา ิิ 2525 11 ื่ ั ีื่ ั ี หนาหนา ิิ

                                                                บบ//ช กาํไรขาดทนุ                    เลขที่ ช กาํไรขาดทนุ                    เลขที่ 303303  

2525xx11   ชือบญัชีชือบญัชี บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชือบญัชีชือบญัชี บัญชีบัญชี   เครดติเครดติ

    มีมี..คค..31   31   ขาย                     ขาย                     6969,,600600    --มีมี..คค..31  31  ตนทนุขาย             ตนทนุขาย             4242,,250250     --ุุ
                        รบัคนื                      รบัคนื                      55,,000   000   --

                  สวนลดจาย                 สวนลดจาย                 900   900   --
                  คาใชจายฯบรหิาร     คาใชจายฯบรหิาร     11,,000   000   --
                  คาใชจายฯ ขาย          คาใชจายฯ ขาย          500    500    --

ํ ไ ส ิโํ ไ ส ิโ

6969 600600 --6969 600600 --

                        กาไรสุทธโอนกาไรสุทธโอน
                        ไป บไป บ//ช ทนุ             ช ทนุ             1919,,950   950   --

6969,,600600   6969,,600600   



การบนัทกึรายการปดบญัช ีการบนัทกึรายการปดบญัช ีโดยไมผานตนทนุขายโดยไมผานตนทนุขาย
11 ปดปด บัญชีขายและบัญชทีี่อยดานเครดติบัญชีขายและบัญชทีี่อยดานเครดติ โดยเดบติเขาโดยเดบติเขา   11. . ปด ปด บญชขายและบญชทอยูดานเครดตบญชขายและบญชทอยูดานเครดต โดยเดบตเขาโดยเดบตเขา

              บัญชกีาํไรขาดทุน  บัญชกีาํไรขาดทุน  ดังนี้ดังนี้
เดบิตเดบิต ขายขาย 6969 600600         เดบต เดบต ขาย ขาย 6969,,600600

                                    รายไดรายไดอื่น อื่น ----------
 ื ื                  สงคนื                             สงคนื                               22,,960960

                                    สวนลดรับ สวนลดรับ 294294
                **สินคาสินคาคงเหลือปลายงวด   คงเหลือปลายงวด   1818,,796796
                          เครดิตเครดิต    กาํไรกาํไรขาดทนขาดทน 9191,,650650ุุ 99 ,,650650
      ปดบัญชีปดบัญชขีายขาย,,รายได รายได และ และ บันทึกบันทึกสินคาคงเหลอืปลายสินคาคงเหลอืปลายงวดงวด

เขาบญัชีเขาบญัชีกาํไรขาดทนกาํไรขาดทน            เขาบญชเขาบญชกาไรขาดทนุกาไรขาดทนุ



          22.  .  ปด ปด บัญชเีกีย่วกับตนทุนขายบัญชเีกีย่วกับตนทุนขายและคาใชจายตาง ๆ และคาใชจายตาง ๆ ที่อยู ที่อยู 
                    ดานเดบิต ดานเดบิต โดย  เครดิตเขาบัญชีโดย  เครดิตเขาบัญชกีาํไรขาดทุน  ดังนี้กาํไรขาดทุน  ดังนี้ญญ ุุ
            เดบิต เดบิต   กาํไรขาดทุน                     กาํไรขาดทุน                     7171,,700700

เเครดิตครดิต สินคาสินคาคงเหลอืตนงวดคงเหลอืตนงวด --------                       เเครดตครดต สนคาสนคาคงเหลอตนงวด คงเหลอตนงวด 
                                  ซื้อ                                   ซื้อ                                   6363,,800800

คาคาขนสงขนสงเขาเขา 500500                                  คาคาขนสงขนสงเขา                           เขา                           500500                     
                                                                    รับคืน                                 รับคืน                                 55,,000000                    

สวนลดจายสวนลดจาย 900900                                                                    สวนลดจาย                            สวนลดจาย                            900900
                                                                    คาใชจายคาใชจายในในการบรหิาร        การบรหิาร        11,,000000

คาใชจายคาใชจายในในการขายการขาย 500500                                                                  คาใชจายคาใชจายในในการขาย              การขาย              500         500           
                  โอนโอนปดปดบัญชีสนิคาคงเหลือตนงวด บัญชีสนิคาคงเหลือตนงวด และคาใชจายตาง ๆ  และคาใชจายตาง ๆ  

เขาเขาบัญชีกาํไรขาดทนบัญชีกาํไรขาดทน                  เขาเขาบญชกาไรขาดทนุบญชกาไรขาดทนุ



33.  .  ปด ปด บญัชกีาํไรขาดทนุบญัชกีาํไรขาดทนุ    เขาเขา  บญัชีบญัชทีนุ ทนุ ((1 1 –– 22))
            เดบติ  กาํไรขาดทุน เดบติ  กาํไรขาดทุน 1919,,950950
                     เครดิตเครดิต    ทนุทนุ 1919,,950950ุุ ,,

       ปด บญัชกีาํไรขาดทนุ  เขา บญัชทีนุปด บญัชกีาํไรขาดทนุ  เขา บญัชทีนุ

 44.   .   ปด  ปด  บญัชถีอนใชสวนตวับญัชถีอนใชสวนตวั    เขา เขา บญัชทีนุบญัชทีนุ
            เดเดบติ ถอนใชสวนตวับติ ถอนใชสวนตวั  xxxxxx
                      เครดิตเครดิต    ทนุทนุ xxxxxxุุ
                ปด  บญัชถีอนใชสวนตวั  เขา บญัชทีนุปด  บญัชถีอนใชสวนตวั  เขา บญัชทีนุ



แสดงบญัชแียกประเภททีเ่กีย่วของกบัการปดบญัชีแสดงบญัชแียกประเภททีเ่กีย่วของกบัการปดบญัชี

// สิ  ืสิ  ื ี่ี่ 114114

  2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ   2525xx11     ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

          เครดติเครดติ

                         บบ//ช สนคาคงเหลอช สนคาคงเหลอ                  เลขท เลขท 114114

บญชบญช บญชบญช
มม..คค..11 ยอดยกมายอดยกมา              -------- --

มีมี..คค..31 31 กาํไรขาดทนุ             กาํไรขาดทนุ             1818,,796  796  --
  มีมี..คค..31 31 ยอดยกไป ยอดยกไป             1818,,796  796  --

ุุ

11  1818 796796

1818,,796796    --  1818,,796796    --

เมเม..ยย..1  1  ยอดยกมา ยอดยกมา              1818,,796   796   --



ื่ ั ีื ่ ั ี หนาหนา ิิ ื่ ั ีื่ ั ี หนาหนา ิิ

                                                                        บบ//ช ซือ้                           เลขที่ ช ซือ้                           เลขที่ 511511  

2525xx11   ชือบญัชีชือบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชือบญัชีชือบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี   เครดติเครดติ

มม..คค. . 11 เงนิสดเงนิสด     55,,000000 --     มีมี..คค..31 31 กาํไรขาดทนุ          กาํไรขาดทนุ          6363,,800800    --
              33
            1010

1212

เจาหนี้เจาหนี้
เจาหนี้เจาหนี้

 ี้ ี้

1919,,600600          
2424,,500500
1414 700700

--
--

กก..พพ1212 เจาหนีเจาหนี 1414,,700700 --

่่

6363,,800800    --6363,,800800    --

  2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
ั ีั ี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

ั ีั ี เครดติเครดติ

                                                    บบ//ช คาขนสงเขา                 ช คาขนสงเขา                 เลขที่ เลขที ่512512

ญญ บัญชีบัญชี ญญ บัญชีบัญชี

  มม..คค..5  5  เงนิสด                        เงนิสด                        500  500  -- มีมี..คค..31  31  กาํไรขาดทนุ                กาํไรขาดทนุ                500500      --



2525 11 ชื่ ั ชีชื่ ั ชี หนาหนา ติิต 2525 11 ชื่ ั ชีชื่ ั ชี หนาหนา ร ติร ติ

                                            บบ//ช สงคนืและจาํนวนทีไ่ดลดช สงคนืและจาํนวนทีไ่ดลด                        เลขที ่เลขที ่513513
  2525xx11 ชอบญชชอบญช บัญชีบัญชี เดบตเดบต 2525xx11 ชอบญชชอบญช บัญชีบัญชี       เครดตเครดต

        

้้
มม..คค. . 8   8   เจาหนี ้                   เจาหนี ้                   11,,000  000  --มีมี..คค..3131    กาํไรขาดทนุ            กาํไรขาดทนุ            22,,960960    --
มม..คค..12  12  เจาหน ี                   เจาหน ี                   11,,960  960  --

22,,960960    --22,,960960    --

2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา เครดติเครดติ

                                                      บบ//ช สวนลดรับ                     เลขที่ ช สวนลดรับ                     เลขที่ 514514
  2525xx11 ชอบญชชอบญช บัญชีบัญชี เดบตเดบต 2525xx11 ชอบญชชอบญช บัญชีบัญชี       เครดตเครดต

กก..พพ..22  22  เจาหนี ้                    เจาหนี ้                    294  294  --มีมี..คค..3131    กาํไรขาดทนุ                กาํไรขาดทนุ                294294    --



22 11 ื่ ั ีื่ ั ี
หนาหนา

ิิ 22 11 ื่ ั ีื่ ั ี
หนาหนา

ิิ

                                                                บบ//ช ขาย                       เลขที่ ช ขาย                       เลขที่ 411411  

  2525xx11 ชือบญัชีชือบญัชี
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ   2525xx11 ชือบญัชีชือบญัชี
บัญชีบัญชี

    เครดติเครดติ

กก..พพ..28  28  ลกูหนี ้                 ลกูหนี ้                 5050,,000  000  --มีมี..คค..31 31 กาํไรขาดทนุ           กาํไรขาดทนุ           6969,,600  600  --
มีมี..คค. . 5    5    เงนิสด                 เงนิสด                 1919,,600  600  --

6969,,600600   --6969,,600600   --

                                      บบ//ช รับคนืและจาํนวนที่ยอมลดให     เลขที ่ช รับคนืและจาํนวนที่ยอมลดให     เลขที ่412412  

  2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ   2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี   หนา หนา 
บัญชีบัญชี     เครดติเครดติ

้้   มีมี..คค. . 8   8   ลกูหนี ้                    ลกูหนี ้                    55,,000  000  -- มีมี..คค..31 31 กาํไรขาดทนุ            กาํไรขาดทนุ            55,,000  000  --



                                                                        บบ//ช สวนลดจาย                เลขที่ ช สวนลดจาย                เลขที่ 413413  
หนาหนา หนาหนา

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

    เครดติเครดติ

มีมี..คค..1010 ลกหนี้ 900900 -- มีมี..คค..3131 กาํไรขาดทนกาํไรขาดทน 900900 --มม..คค..1010 ลูกหน     900900 มม..คค..3131  กาไรขาดทนุ              กาไรขาดทนุ              900  900  



2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
// เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

// เครดติเครดติ

                                                                บบ//ช กาํไรขาดทนุ                     เลขที่ ช กาํไรขาดทนุ                     เลขที่ 303303

  2525xx11   ชอบญชชอบญช บบ//ชช เดบตเดบต 2525xx11 ชอบญชชอบญช บบ//ชช   เครดตเครดต

    มีมี..คค..31  31  ขาย                      ขาย                      6969,,600600    --
ื้ื้

มีมี..คค..3131    สนิคาตนงวด                สนิคาตนงวด                --  00      --
สงคนื ฯสงคนื ฯ 22 960960

รบัคนื ฯรบัคนื ฯ 55 000000 --

                          ซือ                        ซือ                        6363,,800  800  --
                      คาขนสงเขา                คาขนสงเขา                500   500   --

                        สงคน ฯ                   สงคน ฯ                   22,,960  960  --
                        สวนลดรบั                   สวนลดรบั                   294  294  --

สนิคาปลายงวดสนิคาปลายงวด 1818,,796796 --                        รบคน ฯ                   รบคน ฯ                   55,,000   000   --
                  สวนลดจาย                 สวนลดจาย                 900   900   --
                  คาใชจายฯบรหิาร     คาใชจายฯบรหิาร     11,,000   000   --

                      สนคาปลายงวด      สนคาปลายงวด      1818,,796796   

                  คาใชจายฯ ขาย          คาใชจายฯ ขาย          500    500    --
                        กาํไรสุทธิโอนกาํไรสุทธิโอน

ไป บไป บ//ช ทนช ทน 1919 950950

  9191,,650650    --  9191,,650650      --

                        ไป บไป บ//ช ทนุ            ช ทนุ            1919,,950   950   --



  การบนัทกึบญัชสีินคาคงเหลือแบบตอเนื่องการบนัทกึบญัชสีินคาคงเหลือแบบตอเนื่อง
                    การบันทึกบัญชวีิธนีี้  กจิการการบันทึกบัญชวีิธนีี้  กจิการจะ จะ บนัทกึบนัทกึบญัชีบญัชสีินคาสินคา
คงเหลือคงเหลือ ทกทกครัง้ครัง้ที่ มรีายการเกีย่วกบัที่ มรีายการเกีย่วกบั ตนทนตนทนของสินคาของสินคา    คงเหลอ คงเหลอ ทกุทกุครงครงท มรายการเกยวกบ ท มรายการเกยวกบ ตนทุนตนทุนของสนคาของสนคา  

    ดังนั้น  ดังนั้น  ในบัญชีสนิคาคงเหลือระหวางงวดจะแสดงในบัญชีสนิคาคงเหลือระหวางงวดจะแสดงรายการรายการ
่่    เคลือ่นไหวเคลือ่นไหวของสินคาตลอดเวลา   ของสินคาตลอดเวลา       การบันทึกบัญชจีะการบันทึกบัญชจีะใชใช

    เพยีงเพยีงบัญชเีดยีว  คือบัญชเีดยีว  คือ
           บญัชสีนิคาคงเหลือบญัชสีนิคาคงเหลือ    โดยบันทึกบัญชใีนโดยบันทึกบัญชใีนหมวดหมวด

สินทรัพยสินทรัพย    สนทรพยสนทรพย



      11. . เมือ่เมือ่ซือ้สินคาซือ้สินคา  จะจะบนัทกึรายการบนัทกึรายการซือ้สินคาซือ้สินคา
            ในบญัช ีสินคาคงเหลือในบญัช ีสินคาคงเหลือ โดยโดยถอืวา ถอืวา เปนสินทรพัยเปนสินทรพัย      

จึงจึงบนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี ดานเดบติดานเดบติจงจงบนทกบญช  บนทกบญช  ดานเดบตดานเดบต                                                                             
        ตวัอยาง ตวัอยาง 11)) 1  1  มม..คค. . ซื้อสนิคาราคา  ซื้อสนิคาราคา  55,,000  000  บาท บาท   

ปป ิิ สส                                                                      เปนเปนเงนเงนสดสด
                                    บนัทกึบญัช ี      บนัทกึบญัช ี      
                  เดบติ   เดบติ   สินคาคงเหลือสินคาคงเหลือ    55,,000000..--   

เครดติ เงนิสดเครดติ เงนิสด 55,,000000..--                                                เครดต  เงนสด   เครดต  เงนสด                                 55,,000000..
                            



                                                          บบ//ช เงนิสด                         เลขที่ ช เงินสด                         เลขที่ 111111  
  

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

11 สิ  ืสิ  ื 55 000000มม..คค..11 สนคาคงเหลอสนคาคงเหลอ 55,,000000 --

2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา

เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา

เครดติเครดติ

บบ//ชช สนิคาคงเหลอื                 สนิคาคงเหลอื                  เลขที่   เลขที ่  114114

  2525xx11   ชอบญชชอบญช
บัญชีบัญชี

เดบตเดบต 2525xx11 ชอบญชชอบญช
บัญชีบัญชี

เครดตเครดต

มม..คค..11 เงนิสดเงนิสด   55,,000000 --



 
ตวัอยางตวัอยาง 22)) 33 มม คค ซือ้สินคาเปนเงินเชื่อจากนาย กซือ้สินคาเปนเงินเชื่อจากนาย ก  ตวอยาง ตวอยาง 22)) 3  3  มม..คค.  .  ซอสนคาเปนเงนเชอจากนาย กซอสนคาเปนเงนเชอจากนาย ก. . 

                                                  2020,,000000    บาท  ไดรบัสวนลด บาท  ไดรบัสวนลด 22%%
ั ึ ั ีั ึ ั ี               บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี

                              เดบติ   เดบติ   สนิคาคงเหลือสนิคาคงเหลือ    1919,,600600..--                                     
                                                  เครดิต  เจาหนี ้เครดติ  เจาหนี ้--  ก     ก                 1919,,600600..--



 

                                                        บบ//ชช  สนิคาคงเหลอื                 เลขที่  สนิคาคงเหลอื                 เลขที่  114114  

  2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บัญชีบัญชี

เครดติเครดติ

มม คค 11 เงนิสดเงนิสด 55 000000 --มม..คค..11                 
          

เงนสดเงนสด   55,,000000

//  ี้ ี้ ี่ี่ 211211

  มม..คค..3   3   เจาหนี ้                เจาหนี ้                1919,,600  600  --

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

                                                        บบ//ช เจาหน ีช เจาหน ี--  ก                     เลขที ก                     เลขที 211211

บญชบญช บญชบญช

มม..คค. . 33      สนิคาคงเหลือ            สนิคาคงเหลือ            1919,,600   600   --



22 เมือ่จายคาขนสงเขาเมือ่จายคาขนสงเขา บนัทกึในบนัทกึใน บญัชสีนิคาคงเหลือบญัชสีนิคาคงเหลือ22. . เมอจายคาขนสงเขาเมอจายคาขนสงเขา   บนทกใน  บนทกใน  บญชสนคาคงเหลอบญชสนคาคงเหลอ
        ดานเดบติดานเดบติ    ถอืเปนตนทนุของสินคาทีข่าย  ถอืเปนตนทนุของสินคาทีข่าย  

   ตวัอยาง ตวัอยาง 22)) 5  5  มม..คค. . ซื้อสินคาราคา ซื้อสินคาราคา F.O.F.O. B. B. ShippingShipping                   
PointPoint จายคาขนสงจายคาขนสง 500500 บาทบาท                                                                PointPoint   จายคาขนสง   จายคาขนสง   500500     บาทบาท

                              บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี
เดบติเดบติ สินคาคงเหลือสินคาคงเหลือ 500500 --                                    เดบต   เดบต   สนคาคงเหลอสนคาคงเหลอ    500500..--                                     

                                                        เครดิต   เงินสด                  เครดติ   เงินสด                  500500..--



 

                                                              บบ//ชช  สนิคาคงเหลือ                   เลขที่ สนิคาคงเหลือ                   เลขที่ 114114

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

มม..คค..11 เงนิสดเงนิสด 55,,000000 --มม..คค..11
        
        

เงนสดเงนสด   55,,000000

          
  มม..คค..33      เจาหนี ้                เจาหนี ้                1919,,600   600   --
  มม..คค..55      เงนิสด                      เงนิสด                      500   500   --

หนาหนา หนาหนา

                                                                  บบ//ช เงนิสด                         เลขที่ ช เงินสด                         เลขที่ 111111  

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

มม..คค..55     สนิคาคงเหลือ                สนิคาคงเหลือ                500   500   --



55..  เมือ่สงคนืสนิคาเมือ่สงคนืสนิคา  หรอืบนัทกึจาํนวนเงินที่เจาหนี้หรอืบนัทกึจาํนวนเงินที่เจาหนี้
่่                                      ยอมลดใหเมือ่สนิคาชาํรดุ จะ  ยอมลดใหเมือ่สนิคาชาํรดุ จะ  บนัทกึในบนัทกึใน

                  บญัชีสนิคาคงเหลือ  ดานเครดิตบญัชีสนิคาคงเหลือ  ดานเครดิต  ถอืเปนการลดถอืเปนการลด
                  ตนทนุของสนิคาตนทนุของสนิคา

่่    ตวัอยาง ตวัอยาง 33)) 8  8  มม..คค. . สงคนืสนิคาทีชาํรดุให  นาย กสงคนืสนิคาทีชาํรดุให  นาย ก. . 
                                                                    ราคา สินคา   ราคา สินคา   11,,000000    บาทบาท
                              บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี
                              เดบติ   เงินสด เดบติ   เงินสด / / เจาหนี ้เจาหนี ้--  ก    ก    11,,000000..--                                      
                                              เครดิต  เครดิต  สินคาคงเหลือสินคาคงเหลือ              11,,000000..--



หนาหนา หนาหนา

                                                            บบ//ช สนิคาคงเหลอื               เลขที่ ช สนิคาคงเหลอื               เลขที่ 114114  

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี     เครดติเครดติ

มม..คค..11 เงนิสดเงนิสด 55,,000000 -- มม..คค. . 8   8   เจาหนี ้เจาหนี ้–– ก              ก              11,,000000   --มม..คค..11
            33
            55

เงนสดเงนสด
เจาหนี้เจาหนี้
เงนิสดเงนิสด

  55,,000000
1919,,600600
          500500

--
--

,,

                                                บบ//ช ช เจาหนี ้เจาหนี ้–– ก                     ก                     เลขที่ เลขที ่211211

  2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

//

มม..คค. . 3 3     สนิคาคงเหลือ           สนิคาคงเหลือ           1919,,600  600  --มม..คค. . 8  8  สนิคาคงเหลือ          สนิคาคงเหลือ          11,,000   000   --



        ตวัอยาง ตวัอยาง 4 4 )) ในกรณทีีซ่ื้อสนิคาโดยมสีวนลดการคา      ในกรณทีีซ่ื้อสนิคาโดยมสีวนลดการคา      
ั ั  ั ัั ั  ั ั                                                    และบันทกึบญัช ี ดวยราคาหลังหกัสวนลด   และบนัทกึบญัช ี ดวยราคาหลังหกัสวนลด   

                     เมื่อ  สงคนืจะตองหักสวนลด  เชนเดยีวกนั เมื่อ  สงคนืจะตองหักสวนลด  เชนเดยีวกนั เชนเชน
    
          1010  มม..คค.  .  ซื้อสนิคาเปนเงินเชื่อ จากนาย ขซื้อสนิคาเปนเงินเชื่อ จากนาย ข. . 2525,,000000    บาท      บาท      

ไดรับสวนลดไดรับสวนลด 22%%                                      ไดรบสวนลด  ไดรบสวนลด  22%%
                                        เดบิต  เดบติ  สนิคาคงเหลือสนิคาคงเหลือ         2424,,500500..--                                      

                                    เครดิต  เจาหนี ้เครดติ  เจาหนี ้-- ข                  ข                  2424,,500500..--

          1212    มม..คค.  .  สงคนืสนิคาที่ชาํรุด ราคาสนิคา   สงคนืสนิคาที่ชาํรุด ราคาสนิคา   22,,000000    บาท                  บาท                  
เดบติ เจาหนี้เดบติ เจาหนี้ ขข 11 960960                                        เดบต  เจาหน เดบต  เจาหน -- ข              ข              11,,960960..--                      

                                  เครดิต  เครดติ  สนิคาคงเหลอืสนิคาคงเหลอื            11,,960960..--



2525 11 ื่ ั ีื่ ั ี หนาหนา ิิ 2525 11 ื่ ั ีื่ ั ี หนาหนา ิิ

                                                                บบ//ช สนิคาคงเหลือ                   เลขที่ ช สนิคาคงเหลือ                   เลขที่ 
114114

  2525xx11   ชือบญัชีชือบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชือบญัชีชือบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี       เครดิตเครดติ

มม..คค..11 เงนิสดเงนิสด
้้

    55,,000000 -- มม..คค. . 88          เจาหนี ้เจาหนี ้––กก   11,,000000 --
้้            33

            55
เจาหนี้เจาหนี้
เงนิสดเงนิสด

1919,,600600
          500500

--
--

          

1010  ี้ ี้ 2424 500500

มม..คค..12  12  เจาหนี ้เจาหนี ้–– ข             ข             11,,960   960   --

          

                                                        บบ//ช เจาหนี ้ช เจาหนี ้-- ข                         เลขที่ ข                         เลขที่ 212212

มม..คค..10  10  เจาหน ีเจาหน ี––ข             ข             2424,,500  500  --

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี         เครดิตเครดติ

//

มม..คค..10 10 สนิคาคงเหลือ            สนิคาคงเหลือ            2424,,500  500  --  มม..คค..12 12 สนิคาคงเหลือ           สนิคาคงเหลือ           11,,960  960  --



   66. . เมื่อไดรับสวนลดเมื่อไดรับสวนลด    จากการชาํระหนีต้ามเงือ่นไขทีก่าํหนด จากการชาํระหนีต้ามเงือ่นไขทีก่าํหนด 
                               จะบนัทกึ บญัชสีนิคาคงเหลอื   ดานเครดติจะบนัทกึ บญัชสีนิคาคงเหลอื   ดานเครดติ   ญญ
                               ถอืเปนการลดตนทนุของสนิคาถอืเปนการลดตนทนุของสนิคา
   ตวัอยาง ตวัอยาง 55)) 1212  กก..พพ. . ซื้อสนิคาเปนเงนิเชื่อจากนาย ขซื้อสนิคาเปนเงนิเชื่อจากนาย ข..1515,,000000  บาท        บาท        

ไ  ไ   ื่ ไื่ ไ                                                                  ไดสวนลด  ไดสวนลด  22% % เงือนไข  เงือนไข  22//1010, n /, n /3030   

กก พพ 1212 เมื่อซื้อสนิคา บนัทกึบญัชีเมื่อซื้อสนิคา บนัทกึบญัชี           กก..พพ. . 12   12   เมอซอสนคา  บนทกบญชเมอซอสนคา  บนทกบญช                         
                                                    เดบิต   เดบติ   สนิคาคงเหลอืสนิคาคงเหลอื        1414,,700700..--                                      
                                                                        เครดิต  เจาหนี ้ เครดติ  เจาหนี ้ --  ข              ข              1414,,700700..--,,

           กก..พพ. .  22  22  เมื่อชําระหนีภ้ายในเงื่อนไขไดรบัสวนลดเมื่อชําระหนีภ้ายในเงื่อนไขไดรบัสวนลด
ิ  ี้ิ  ี้                          เดบติ   เจาหน ีเดบติ   เจาหน ี-- ขข                 1414,,700700..--                                     

                                                                        เครดติ  เงนิสด                    เครดติ  เงนิสด                    1414,,406406..--  
สนิคาคงเหลอืสนิคาคงเหลอื 294294                                    สนคาคงเหลอสนคาคงเหลอ                          294294..--   



 ่ ่

  2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

                                                    บบ//ช สนิคาคงเหลอื                    เลขที ช สนิคาคงเหลอื                    เลขที 114114

บญชบญช บญชบญช

มม..คค..11
            33

เงนิสดเงนิสด
เจาหนี ้เจาหนี ้--  กก

    55,,000000
1919,,600600

--
--

มม..คค. . 88          
          1212

เจาหนี ้เจาหนี ้–– กก
เจาหนี ้เจาหนี ้-- ขข

  11,,000000
11,,960960

--
--33

            55
          1010

เงนิสดเงนิสด
เจาหนี ้เจาหนี ้–– ขข

99,,600600
          500500
2424,,500500

--
--

,,960960
        

้้

กก..พพ..22   22   เจาหนี ้ เจาหนี ้ --  ข                ข                294   294   --

//  ี้ ี้ ี่ี่ 212212

กก..พพ..12  12  เจาหน ีเจาหน ี–– ข            ข            1414,,700   700   --

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บญัชีบญัชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บญัชีบญัชี     เครดติเครดติ

                                                            บบ//ช เจาหน ีช เจาหน ี-- ข                     เลขที ข                     เลขที 212212

ญญ ญญ

        
มม..คค..10  10  สนิคาคงเหลือ            สนิคาคงเหลือ            2424,,500  500  --
กก..พพ..12  12  สนิคาคงเหลือ            สนิคาคงเหลือ            1414,,700  700  --

มม..คค..12 12 สนิคาคงเหลือ           สนิคาคงเหลือ           11,,960  960  --
  กก..พพ..22 22 เงนิสด                   เงนิสด                   1414,,406  406  --
                      สนิคาคงเหลือ              สนิคาคงเหลือ              294  294  --



                    การการบนัทกึรายการขายสินคาบนัทกึรายการขายสินคา
ในการบนัทกึบญัชแีบบตอเนือ่งในการบนัทกึบญัชแีบบตอเนือ่ง ไมตองไมตองคํานวณหาคํานวณหา     ในการบนทกบญชแบบตอเนอง ในการบนทกบญชแบบตอเนอง ไมตองไมตองคานวณหาคานวณหา

          ตนทนุตนทนุสนิคาทีข่ายสนิคาทีข่าย     เนือ่งจากเมือ่ขายสนิคาทกุครัง้เนือ่งจากเมือ่ขายสนิคาทกุครัง้ 
     จะตองจะตองบนัทกึ บนัทกึ       ตนทนุตนทนุขายพรอมกบัการขายขายพรอมกบัการขาย  

          การบนัทกึบญัช ี มี ดังนี้การบนัทกึบญัช ี มี ดังนี้
11.. บญัชีบญัชขีายขาย บนัทกึบญัชเีมื่อมีการขายสนิคา ถอืบนัทกึบญัชเีมื่อมีการขายสนิคา ถอืเปนเปน   11.. บญชบญชขายขาย  บนทกบญชเมอมการขายสนคา  ถอบนทกบญชเมอมการขายสนคา  ถอเปนเปน

                  บญัชปีระเภทรายได  บญัชปีระเภทรายได  จะบันทกึจะบนัทกึ บญัชีบญัชีขายขาย ดานเครดติ ดานเครดติ 
                  ดวยดวยราคาขายราคาขาย

    22. .   บญัชตีนทนุขายบญัชตีนทนุขาย  บนัทกึบญัช ี ตนทนุขายบนัทกึบญัช ี ตนทนุขายดานเดดานเดบติ บติ 
และเครดติและเครดติ บญัชสีนิคาคงเหลอืบญัชสีนิคาคงเหลอื ดวยราคาทนดวยราคาทน                  และเครดต   และเครดต   บญชสนคาคงเหลอบญชสนคาคงเหลอ  ดวยราคาทนุดวยราคาทนุ

                  ******บญัชีขายและบญัชตีนทนุขายบญัชีขายและบญัชตีนทนุขาย จะตองบันทกึจะตองบันทกึบญัชีบญัชี
                          พรอมกนัทกุครัง้  พรอมกนัทกุครัง้  เมื่อขายสนิคาเมื่อขายสนิคา******



ตวัอยางตวัอยาง 11)) 2828 กก..พพ.. ขายสนิคาเปนเงนิเชื่อใหนายขายสนิคาเปนเงนิเชื่อใหนาย A.A.    ตวอยาง ตวอยาง 11)) 28 28 กก..พพ. . ขายสนคาเปนเงนเชอใหนาย  ขายสนคาเปนเงนเชอใหนาย  A.  A.  
                                    จํานวน   จาํนวน   5050,,000  000  บาท  ราคาทนุ  บาท  ราคาทนุ  3232,,500500    

บาท เงื่อนไขบาท เงื่อนไข 22//1010 n/n/3030                                    บาท  เงอนไข  บาท  เงอนไข  22//10 10 ,n/,n/30    30            
     บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี

้้    กก..พพ. . 28 28   เดบติ เดบติ ลกูหนีน้าย ลกูหนีน้าย –– A    A    5050,,000000..--
                                    เครดติ    ขาย   เครดติ    ขาย                               5050,,000000..--เ รเ ร 5050,,000000

                   เดบติเดบติ  ตนทนุตนทนุขาย     ขาย               3232,,500500..-- 
เครดติเครดติ สนิคาคงเหลือสนิคาคงเหลือ 3232 500500                            เครดตเครดต  สนคาคงเหลอ  สนคาคงเหลอ          3232,,500500..--



                                                                บบ//ช ลกูหนี ้ช ลกูหนี ้-- AA                                      เลขที่ เลขที ่112112  

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี
        เครดติเครดติ

กก พพ 2828 ขายขาย 5050 000000กก..พพ..28  28  ขาย                    ขาย                    5050,,000  000  --

ื่ ั ีื่ ั ี หนาหนา ิิ ื่ ั ีื่ ั ี หนาหนา ิิ

                                                                            บบ//ช ขาย                        เลขที่ ช ขาย                        เลขที่ 411411  

2525xx11 ชือบญัชีชือบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชือบญัชีชือบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

กก..พพ..28 28 ลูกหนี ้ลกูหนี ้-- AA                              5050,,000  000  --



ื่ ั ีื ่ ั ี หนาหนา ิิ ื่ ั ีื่ ั ี หนาหนา ิิ

                                                              บบ//ช ตนทนุขาย                   เลขที่ ช ตนทนุขาย                   เลขที่ 513513  
2525xx11 ชือบญัชีชือบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชือบญัชีชือบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

กก..พพ..28  28  สนิคาคงเหลือ       สนิคาคงเหลือ       3232,,500  500  --

                                                          บบ//ช สนิคาคงเหลอื                   เลขที่ ช สนิคาคงเหลอื                   เลขที่ 114114

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี         เครดิตเครดติ

มม คค 88 เจาหนี้เจาหนี้ กก 11 000000มม คค 11 เงนิสดเงนิสด 55 000000
        
          กก..พพ..22  22  เจาหนี ้เจาหนี ้-- ข                  ข                  294  294  --
มม..คค..12  12  เจาหนี ้เจาหนี ้--  ข               ข               11,,960  960  --
มม..คค.  .  8  8  เจาหน เจาหน –– ก               ก               11,,000  000  --มม..คค. . 1  1  เงนสด                    เงนสด                    55,,000  000  --

มม..คค. . 3  3  เจาหนี ้เจาหนี ้–– ก            ก            1919,,600  600  --  
มม..คค. . 5  5  เงนิสด                       เงนิสด                       500  500  --

กก..พพ..28  28  ตนทนุขาย             ตนทนุขาย             3232,,500  500  --

กก..พพ..12 12 เจาหนี ้เจาหนี ้--  ข            ข            1414,,700  700  --
มม..คค..10 10 เจาหนี ้เจาหนี ้--  ข            ข            2424,,500  500  --



  ตวัอยาง ตวัอยาง 22)) 5 5 มีม.ี.คค. . ขายขายสินคาเปนเงินสด  สินคาเปนเงินสด  2020,,000000   บาท        บาท        ))
                                                        ลดให ลดให 22% % มตีนทนุมตีนทนุขาย ขาย 1313,,000 000 บาท  บาท        

บนัทกึบญัชีบนัทกึบญัชี      บนทกบญชบนทกบญช
              มีม.ี.คค. . 5 5 เดเดบติ บติ เงินเงินสด สด ((ราคาขายราคาขาย) ) 1919,,600600..--

เครดิตเครดิต ขายขาย 1919 600600 --              เครดต   เครดต   ขาย                    ขาย                    1919,,600600..--
                                                                              2020,,000 000 –– ( ( 2020,,000 000 x x 22%%))  

                                    เดบติเดบติ  ตนทุนตนทุนขาย ขาย ((ราคาทนุราคาทนุ) ) 1313,,000000..--  
เครดติเครดติ สนิคาคงเหลือสนิคาคงเหลือ 1313 000000                          เครดตเครดต  สนคาคงเหลอสนคาคงเหลอ      1313,,000000..--



                                                                  บบ//ช เงนิสด                         เลขที่ ช เงินสด                         เลขที่ 111111  

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

มีมี คค 55 ขายขาย 1919 600600

บบ//ช ขาย เลขที่ช ขาย เลขที่ 411411

มม..คค..5   5   ขาย                    ขาย                    1919,,600 600 --

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี   เครดติเครดติ

                                                                            บบ//ช ขาย                         เลขท ช ขาย                         เลขท 411411

  

        มีมี..คค.  .  5   5   เงนิสด                  เงนิสด                  1919,,600  600  --
กก..พพ..28   28   ลกูหนี ้                 ลกูหนี ้                 5050,,000  000  --      



ื่ ั ีื ่ ั ี หนาหนา ิิ ื่ ั ีื่ ั ี หนาหนา ิิ

                                                              บบ//ช ตนทนุขาย                   เลขที่ ช ตนทนุขาย                   เลขที่ 513513  
2525xx11 ชือบญัชีชือบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชือบญัชีชือบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

กก..พพ..28  28  สนิคาคงเหลือ       สนิคาคงเหลือ       3232,,500  500  --
มีมี คค 55 สนิคาคงเหลือสนิคาคงเหลือ 1313 000000

                                                          บบ//ช สนิคาคงเหลอื                   เลขที่ ช สนิคาคงเหลอื                   เลขที่ 114114

มม..คค.  .  5  5  สนคาคงเหลอ       สนคาคงเหลอ       1313,,000  000  --

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี         เครดิตเครดติ

มม คค 88 เจาหนี้เจาหนี้ กก 11 000000มม คค 11 เงนิสดเงนิสด 55 000000
        
          กก..พพ..22  22  เจาหนี ้เจาหนี ้-- ข                  ข                  294  294  --
มม..คค. . 5   5   เจาหนี ้เจาหนี ้--  ข               ข               11,,960  960  --
มม..คค. . 8   8   เจาหน เจาหน –– ก               ก               11,,000  000  --มม..คค..1   1   เงนสด                    เงนสด                    55,,000  000  --

มม..คค..3   3   เจาหนี ้เจาหนี ้–– ก            ก            1919,,600  600  --  
มม..คค. . 5  5  เงนิสด                       เงนิสด                       500  500  --

กก..พพ..28  28  ตนทนุขาย             ตนทนุขาย             3232,,500  500  --
กก..พพ..12 12 เจาหนี ้เจาหนี ้--  ข            ข            1414,,700  700  --
มม..คค..10 10 เจาหนี ้เจาหนี ้--  ข            ข            2424,,500  500  --

มีมี..คค.  .  5  5  ตนทนุขาย             ตนทนุขาย             1313,,000  000  --



22 เมือ่เมือ่รบัคนืสินคารบัคนืสินคา และลดราคาใหลกคาและลดราคาใหลกคาเนื่องจากสินคาเนื่องจากสินคา  22. . เมอเมอรบคนสนคา รบคนสนคา และลดราคาใหลูกคาและลดราคาใหลูกคาเนองจากสนคาเนองจากสนคา
              ชาํรดุ หรือชาํรดุ หรือสงสินคาสงสินคาผิด ผิด จะบันทึกบัญช ีจะบันทึกบัญช ี22  ขัน้ตอน   คือขัน้ตอน   คือ

ั ึั ึ ั ี ั ื ั ี้ั ี ั ื ั ี ้      22..1  1  บันทึกบันทึกบัญชรีับคืนดังนีบัญชรีับคืนดังนี
                              เดบิต  เดบิต  รับคืนรับคืน    ((ราคาขาย ราคาขาย ) ) XXXX  

้้                                                  เครดิต  ลกูหนี้ เครดิต  ลกูหนี้ XXXX
      22..2  2  บันทึกบันทึกตนทุนตนทุนสินคาที่ขายสินคาที่ขาย  ุุ
                              เดเดบิต บิต บัญชสีินคาบัญชสีินคาคงเหลือ              คงเหลือ              XXXX

เครดิต ตนทนเครดิต ตนทนขายขาย ((ราคาทนราคาทน)) XXXX                                                  เครดต  ตนทุนเครดต  ตนทุนขายขาย ((ราคาทุนราคาทุน)) XXXX



    ตวัอยางตวัอยาง  8  8  มนีาคม มนีาคม รบัคนืสนิคาจากลกูคาทีซ่ื้อรบัคนืสนิคาจากลกูคาทีซ่ื้อสนิคา      สนิคา      ูู
                          เมื่อวนัที ่เมือ่วนัที ่28 28 กก..พพ.  .  เนื่องจากสินคาชาํรดุ เนื่องจากสินคาชาํรดุ ราคาราคา

สินคาสินคา 55 000000 บาท ตนทนสนิคาทีข่ายบาท ตนทนสนิคาทีข่าย 33 250250                          สนคา  สนคา  55,,000  000  บาท  ตนทนุสนคาทขาย บาท  ตนทนุสนคาทขาย 33,,250250
              บนัทกึบญัช ี        บนัทกึบญัช ี        

ัั            มีม.ี.คค. . 88    เดบติ  เดบติ  รบัคนื  รบัคนื  ((ราคาขายราคาขาย)   )   55,,000000
                เครดติเครดติ ลกูหนี ้  นาย  ลกูหนี ้  นาย  AA.    .          55,,000000ูู

                  เดเดบติ  บติ  สินคาคงเหลือสินคาคงเหลือ       33,,250250
เครดติเครดติ ตนทนขายตนทนขาย((ราคาทนราคาทน)) 33 250250                เครดตเครดต  ตนทนุขายตนทนุขาย((ราคาทนุราคาทนุ) ) 33,,250250



                                                                บบ//ช ลกูหนี ้ช ลกูหนี ้-- AA                                      เลขที่ เลขที ่112112  

2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี   เครดติเครดติ

กก พพ 2828 ขายขาย 5050 000000 -- มีมี คค 88 รบัคนื ฯรบัคนื ฯ 55 000000 --กก..พพ..28  28  ขาย                    ขาย                    5050,,000  000  -- มม..คค..8   8   รบคน ฯ                 รบคน ฯ                 55,,000  000  --

2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา เดบิตเดบิต 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา เครดติเครดติ

                                                                            บบ//ช รับคนื ฯ                   เลขที่ ช รับคนื ฯ                   เลขที่ 412412  

2525xx11   ชอบญชชอบญช บัญชีบัญชี       เดบตเดบต 2525xx11 ชอบญชชอบญช บัญชีบัญชี เครดตเครดต

  มีมี..คค..8   8   ลูกหนี ้ลกูหนี ้--  AA                            55,,000  000  --



2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา เครดติเครดติ

                                                              บบ//ช ตนทนุขาย                   เลขที่ ช ตนทนุขาย                   เลขที่ 513513  
2525xx11 ชอบญชชอบญช บัญชีบัญชี เดบตเดบต 2525xx11 ชอบญชชอบญช บัญชีบัญชี เครดตเครดต

กก..พพ..28  28  สนิคาคงเหลือ          สนิคาคงเหลือ          3232,,500  500  --
มีมี คค 55 สนิคาคงเหลือสนิคาคงเหลือ 1313 000000 --

มีมี..คค..8  8  สนิคาคงเหลือ           สนิคาคงเหลือ           33,,250  250  --

                                                          บบ//ช สนิคาคงเหลอื                   เลขที่ ช สนิคาคงเหลอื                   เลขที่ 114114

มม..คค.  .  5  5  สนคาคงเหลอ          สนคาคงเหลอ          1313,,000  000  --

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี         เครดิตเครดติ

มม..คค.. 88 เจาหนี้เจาหนี้ –– กก 11,,000000 --มม..คค..11 เงนิสดเงนิสด 55,,000000 --
        
          

้้
  กก..พพ..22  22  เจาหนี้ เจาหนี้ --  ข                 ข                 294  294  --
  มม..คค..12  12  เจาหนี้ เจาหนี้ --  ข              ข              11,,960  960  --
มม..คค.  .  8  8  เจาหน เจาหน ก              ก              11,,000  000  มม..คค..1    1    เงนสด                    เงนสด                    55,,000  000  

มม..คค. . 3   3   เจาหนี ้เจาหนี ้–– ก            ก            1919,,600  600  --  
มม..คค. . 5   5   เงนิสด                       เงนิสด                       500  500  --  

กก..พพ..28  28  ตนทนุขาย            ตนทนุขาย            3232,,500  500  --
กก..พพ..12  12  เจาหนี ้เจาหนี ้--  ข            ข            1414,,700  700  --
มม..คค..10  10  เจาหนี ้เจาหนี ้--  ข            ข            2424,,500  500  --

  มีมี..คค.  .  5  5  ตนทนุขาย            ตนทนุขาย            1313,,000  000  --
มีมี คค 88 ตนทนขายตนทนขาย 33 250250มม..คค.  .  8  8  ตนทนุขาย              ตนทนุขาย              33,,250  250  --



 33. . บญัชสีวนลดจายบญัชสีวนลดจาย สาํหรบัสาํหรบับนัทกึจาํนวนเงนิที่ลดบนัทกึจาํนวนเงนิที่ลดใหให
้ ่้ ่ ้้ ่่                                                                ลกูหนี ้ ทีช่าํระลกูหนี ้ ทีช่าํระหนี้หนีภ้ายในเงื่อนไข  ภายในเงื่อนไข  

                                                                โดยบันทกึ สวนลดโดยบนัทกึ สวนลดนี้นี้ใน ใน  
                                                                  บัญชีบญัชสีวนลดสวนลดจาย จาย  ทางดานเดบติทางดานเดบติ

ตวัอยางตวัอยาง มีม.ี.คค..1010 รบัชาํระหนี้จากลกหนี้ นายรบัชาํระหนี้จากลกหนี้ นาย AA..            ตวอยางตวอยาง    มม..คค..10 10 รบชาระหนจากลกูหน  นาย  รบชาระหนจากลกูหน  นาย  AA..
                                                          ใหสวนลด  ใหสวนลด  2 2 %%                  

มีมี คค 1010 เดบติเดบติ เงนิสดเงนิสด 4444 100100 --    มม..คค..10 10 เดบต เดบต เงนสด       เงนสด       4444,,100100..--
                        สวนลดจายสวนลดจาย           900900..--

เครดติ ลกหนี้ นายเครดติ ลกหนี้ นาย AA 4545 000000                      เครดต  ลกูหน นาย  เครดต  ลกูหน นาย  A.  A.        4545,,000000..--



่่
2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

                                                                บบ//ช เงินสด                         เลขที่ ช เงินสด                         เลขที่ 111111
ญญ บญชบญช ญญ บญชบญช

้้ ่่

  มีมี..คค..10  10  ลกูหนี ้ลกูหนี ้––A            A            4444,,100  100  --

2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

                                                          บบ//ช ลกูหนี ้นาย  ช ลกูหนี ้นาย  AA.              .              เลขที่ เลขที ่112112
ญญ บญชบญช ญญ บญชบญช

  กก..พพ..28  28  ขายขาย 5050,,0000  00  --
1010 เงนิสดเงนิสด 4444,,100100 --

  มีมี..คค. . 2  2  รบัคนืรบัคนื 55,,0000  00  --

                                                              บบ//ช สวนลดช สวนลดจาย                   จาย                   เลขที่ เลขที ่413413

        10  10  เงนสดเงนสด 4444,,100  100  
                สวนลดจายสวนลดจาย 900  900  --

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

้้  มีมี..คค..10  10  ลกูหนี ้ลกูหนี ้––A                 A                 900  900  --



      44. . บญัชคีาขนสงออกบญัชคีาขนสงออก ถากจิการจะตองจายเงินคาขนสงถากจิการจะตองจายเงินคาขนสงญญ
                            สินคาไปใหลกูคา  ถอื เปนคาใชจายในการขาย  สินคาไปใหลกูคา  ถอื เปนคาใชจายในการขาย  
                
          ตวัอยางตวัอยาง  มีม.ี.คค. . 1212  กจิการจายคาขนสงสินคาใหลกูคากจิการจายคาขนสงสินคาใหลกูคา

ป ิป ิ                                                              เปนเงนิสด  จาํนวน    เปนเงนิสด  จาํนวน    500500   บาท            บาท            
                                  มีม.ี.คค. . 1212   เดบติ  คาขนสงออก       เดบติ  คาขนสงออก       500500..--

                                        เครดติ  เงนิสดเครดติ  เงนิสด                 500500..--



่่ หนาหนา ่่ หนาหนา
                                                                      บบ//ช เงินสด                        เลขที่ ช เงินสด                        เลขที่ 111111

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

มีมี..คค..12  12  คาขนสงออก               คาขนสงออก               500   500   --

่่

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

                                                                บบ//ช คาขนสงออก                   เลขที ช คาขนสงออก                   เลขที 515515

ญญ บญชบญช ญญ บญชบญช

มีมี..คค..12  12  เงนิสด                       เงนิสด                       500   500   --



บบ//ช สนิคาคงเหลอื เลขที่ช สนิคาคงเหลอื เลขที่ 114114
ในวนัสิน้งวด   สามารถคํานวณสนิคาคงเหลือไดดังนี ้              ในวนัสิน้งวด   สามารถคํานวณสนิคาคงเหลือไดดังนี ้              

2525xx11   ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บบ//ชช

เดบติเดบติ 2525xx11 ชื่อบญัชีชื่อบญัชี
หนาหนา
บบ//ชช

    เครดติเครดติ

                                                        บบ//ช สนคาคงเหลอ                  เลขท ช สนคาคงเหลอ                  เลขท 114114

มม..คค..11
            33

เงนิสดเงนิสด
เจาหนี ้เจาหนี ้--  กก

    55,,000000
1919,,600600

--
--

มม..คค. . 88          
          1212

เจาหนี ้เจาหนี ้--  กก
เจาหนี ้เจาหนี ้--  ขข

    11,,000000
    11,,960960

--
--

            55
        1010

1212

เงนิสดเงนิสด
เจาหนี ้เจาหนี ้--  ขข

 ี้ ี้

          500500
2424,,500500
1414 700700

--
--

กก..พพ2222
          2828

ีี 55

เจาหนี ้เจาหนี ้--  ข ข 
ตนทนุขายตนทนุขาย



          294294
3232,,500500
1313 000000

--
--

4848,,754754

กก..พพ1212
มีมี..คค..88

เจาหน ีเจาหน ี--  ขข
ตนทนุขายตนทนุขาย

1414,,700700
    33,,250250

--
--

มีมี..คค. . 55
          

ตนทนุขายตนทนุขาย 1313,,000000 --
  31  31  ยอดยกไป               ยอดยกไป               1818,,796  796  --

6767 550550 6767 550550  

เมเม..ยย..1  1  ยอดยกมา              ยอดยกมา              1818,,796  796  --

6767,,550   550   -- 6767,,550  550  --



การบันทึกรายการปดบัญชีการบันทึกรายการปดบัญชีการบนทกรายการปดบญชการบนทกรายการปดบญช

     11. . ปด ปด บญัชขีายบญัชขีาย, , บญัชรีายไดและบญัชทีี่อยู บญัชรีายไดและบญัชทีี่อยู 
                              ดานดานเครดติเครดติ   เขาเขาบญัชกีาํไรขาดทนุ  ดงันี้บญัชกีาํไรขาดทนุ  ดงันี้

เดบติเดบติ ขายขาย 6969 600600              เดบต  เดบต  ขาย                     ขาย                     6969,,600600
                                                  รายไดอื่น           รายไดอื่น                         xxx                          xxx                          

ิิ ํ ไํ ไ 6969 600600                         เครดตเครดต    กาไรกาไรขาดทุน         ขาดทุน         6969,,600600
       ปด บญัชขีายปด บญัชขีาย,,รายได ตาง ๆ เขาบญัชกีาํไรรายได ตาง ๆ เขาบญัชกีาํไรขาดทนุขาดทนุ



   22. . ปด ปด บญัชตีนทุนบญัชตีนทุนขาย ขาย และและคาใชจายตาง ๆ คาใชจายตาง ๆ ที ่ที ่เดมิอยูเดมิอยู
้้              ดานเดบติ ดานเดบติ เขาบญัชกีาํไรขาดทนุ  เขาบญัชกีาํไรขาดทนุ  ดังนี้ดังนี้

             เดบติ  กาํไรขาดทุน เดบติ  กาํไรขาดทุน 4949,,650650ุุ ,,
                     เครดติเครดติ   ตนทุนขาย                  ตนทุนขาย                  4242,,250250

รบัคนืรบัคนื 55 000000รบคน รบคน 55,,000000
                                                                  สวนลดจายสวนลดจาย 900900
                                คาใชจายคาใชจายในในการบรหิาร  การบรหิาร  11,,000000
                                คาใชจายในคาใชจายในการขาย         การขาย         500500
         ปดปดบญัชตีนทนุขายบญัชตีนทนุขาย คาใชจายตาง ๆ  เขาบญัชีคาใชจายตาง ๆ  เขาบญัชี

กาํไรขาดทนกาํไรขาดทน                กาไรขาดทุนกาไรขาดทุน



33.  .  ปด ปด บญัชกีาํไรขาดทนุบญัชกีาํไรขาดทนุ  เขาเขา บญัชทีนุบญัชทีนุ
             เดบติ  กาํไรขาดทุน เดบติ  กาํไรขาดทุน 1919,,950950

เครดติเครดติ ทนทน 1919 950950                       เครดตเครดต    ทนุทนุ 1919,,950950             
                          ปด บญัชกีาํไรขาดทนุ  เขาบญัชีทนุปด บญัชกีาํไรขาดทนุ  เขาบญัชีทนุ

 44.   .   ปด  ปด  บญัชถีอนใชสวนตวับญัชถีอนใชสวนตวั  เขาเขา บญัชทีนุบญัชทีนุ
                            เดบติ เดบติ ถอนใชสวนตวัถอนใชสวนตวั xxxxxx

เครดติเครดติ ทนทน xxxxxx                          เครดตเครดต ทนุทนุ xxxxxx
             ปดบญัชถีอนใชสวนตวั  เขาบญัชทีนุปดบญัชถีอนใชสวนตวั  เขาบญัชทีนุ



2525XX11 แบบสิน้งวดแบบสิน้งวด แบบตอเนื่องแบบตอเนื่อง

เปรยีบเทยีบการบนัทกึบญัชทีั้ง เปรยีบเทยีบการบนัทกึบญัชทีั้ง 2 2 วิธ ีวิธ ี หนา หนา 11

2525XX11 แบบสนงวดแบบสนงวด แบบตอเนองแบบตอเนอง

มม..คค. . 11 เดบติ  ซือ้                 เดบติ  ซือ้                 55,,000000
            เครดติ   เงนิสด               เครดติ   เงนิสด               55,,000000
้้

เดบติ  เดบติ  สนิคาคงเหลือ     สนิคาคงเหลือ     55,,000000
              เครดติ   เงนิสด                  เครดติ   เงนิสด                  55,,000000

้้

                

ซื้อสนิคาเปนเงนิสดซื้อสนิคาเปนเงนิสด ซื้อสนิคาเปนเงนิสดซื้อสนิคาเปนเงนิสด

3   3   เดบติ  ซื้อ                 เดบติ  ซื้อ                 1919,,600600 เดบติ เดบติ สนิคาคงเหลือ     สนิคาคงเหลือ     1919,,600600,,
                            เครดติ   เจาหนี ้            เครดติ   เจาหนี ้            1919,,600600
            ซื้อสินคาเปนเงนิเชือ่ ไดลด ซื้อสินคาเปนเงนิเชือ่ ไดลด 22 %%    

,,
              เครดติ   เจาหนี ้               เครดติ   เจาหนี ้               1919,,600600
ซื้อสนิคาเปนเงนิเชือ่ ไดลด ซื้อสนิคาเปนเงนิเชือ่ ไดลด 22 %%      

                5   5   เดบติ  คาขนสงเขา        เดบติ  คาขนสงเขา        500500
                          เครดิต  เงินสด                  เครดติ  เงินสด                  500500
          จายคาขนสงเขาจายคาขนสงเขา

เดบติ เดบติ สนิคาคงเหลือ           สนิคาคงเหลือ           500500
              เครดติ  เงนิสด                      เครดติ  เงนิสด                      500500
จายคาขนสงเขาจายคาขนสงเขา

                8   8   เดบติ  เจาหนี ้            เดบติ  เจาหนี ้            11,,000000
                      เครดิต   สงคืน               เครดติ   สงคืน               11,,000000

สงคืนสนิคาใหเจาหนี้สงคืนสนิคาใหเจาหนี้

เดบติ เดบติ เจาหนี ้                เจาหนี ้                11,,000000
              เครดติ   สนิคาคงเหลือ        เครดติ   สนิคาคงเหลือ        11,,000000
สงคืนสนิคาใหเจาหนี้สงคืนสนิคาใหเจาหนี้        สงคนสนคาใหเจาหนสงคนสนคาใหเจาหน สงคนสนคาใหเจาหนสงคนสนคาใหเจาหน



หนาหนา 22

2525XX11 แบบสิน้งวดแบบสิน้งวด แบบตอเนื่องแบบตอเนื่อง

หนา หนา 22

มม..คค..1010 เดบติ  ซือ้              เดบติ  ซือ้              2424,,500500
              เครดติ   เงนิสด             เครดติ   เงนิสด             2424,,500500
ซื้อสนิคาเปนเงนิเชือ่ไดลด ซื้อสนิคาเปนเงนิเชือ่ไดลด 22 %%

เดบติ  เดบติ  สนิคาคงเหลือ   สนิคาคงเหลือ   2424,,500500
              เครดติ   เงนิสด                เครดติ   เงนิสด                2424,,500500
ซื้อสนิคาเปนเงนิเชือ่ไดลด ซื้อสนิคาเปนเงนิเชือ่ไดลด 22 %%

                12   12   เดบิต  เจาหนี ้           เดบิต  เจาหนี ้           11,,960960
                          เครดติ   สงคนื                 เครดติ   สงคนื                 11,,960960

เดบติ เจาหนี ้              เดบติ เจาหนี ้              11,,960960
            เครดติ   เครดติ   สนิคาคงเหลือ       สนิคาคงเหลือ       11,,960960

                

          สงคนืสนิคาสงคนืสนิคา สงคืนสนิคาสงคืนสนิคา

กก..พพ..12   12   เดบติ  ซื้อ               เดบติ  ซื้อ               1414,,700700
้้

เดบติ เดบติ สนิคาคงเหลือสนิคาคงเหลือ          1414,,700700
 ้ ้                                        เครดิต  เจาหนี ้             เครดติ  เจาหนี ้             1414,,700700

                            ซื้อสนิคาเปนเงินเชื่อซื้อสนิคาเปนเงินเชื่อ
            เครดติ  เจาหน ี                เครดติ  เจาหน ี                1414,,700700

ซื้อสนิคาเปนเงนิเชือ่ซื้อสนิคาเปนเงนิเชือ่

2222 ิ  ี้ิ  ี้ 1414 700700 ิ  ี้ิ  ี้ 1414 700700                              22   22   เดบต  เจาหน          เดบต  เจาหน          1414,,700700
                                        เครดิต   เงนิสด              เครดติ   เงนิสด              1414,,406406
                                                                สวนลดรับ               สวนลดรับ               294294

ชําระหนีไ้ดลดชําระหนีไ้ดลด 22 %%

เดบต เจาหนเดบต เจาหน                             1414,,700700
              เครดติ   เงนิสด                เครดติ   เงนิสด                1414,,406406
                                      สนิคาคงเหลือสนิคาคงเหลือ                      294294
ชําระหนีไ้ดลดชําระหนีไ้ดลด 22 %%                          ชาระหนไดลด ชาระหนไดลด 22 %%   ชาระหนไดลด ชาระหนไดลด 22 %%   



หนาหนา 33

2525XX11 แบบสิน้งวดแบบสิน้งวด แบบตอเนื่องแบบตอเนื่อง

หนา หนา 33

กก..พพ..2828 เดบติ  ลกูหนี ้           เดบติ  ลกูหนี ้           5050,,000000
              เครดติ   ขาย                 เครดติ   ขาย                 5050,,000000
ขายสนิคาเปนเงินเชื่อขายสนิคาเปนเงินเชื่อ

เดบติ  ลกูหนี ้           เดบติ  ลกูหนี ้           5050,,000000
              เครดติ   ขาย                  เครดติ   ขาย                  5050,,000000
ขายสนิคาเปนเงินเชื่อขายสนิคาเปนเงินเชื่อ

                
ไมบนัทกึบญัชีไมบนัทกึบญัชี

    เดบติ  ตนทนุขาย        เดบติ  ตนทนุขาย        3232,,500500
                    เครดิต เครดติ สนิคาคงเหลือสนิคาคงเหลือ              3232,,500500

ั ึ  ิ  ี่ั ึ  ิ  ี่

                

  บนัทกึตนทนุสนิคาทขีายบนัทกึตนทนุสนิคาทขีาย

มีมี..คค.  .  5    5    เดบติ  เงนิสด           เดบติ  เงนิสด           1919,,600600 เดบติ เงินสด               เดบติ เงินสด               1919,,600600
                                        เครดิต  ขาย                  เครดติ  ขาย                  1919,,600600
                            ขายสนิคาเปนเงนิสดลดให ขายสนิคาเปนเงนิสดลดให 22 %%  

            เครดติ  ขาย                    เครดติ  ขาย                    1919,,600600
ขายสนิคาเปนเงินสดลดให ขายสนิคาเปนเงินสดลดให 22 %%

ิ ิ  1313 000000                
ไมบนัทกึบญัชีไมบนัทกึบญัชี

เดบต  ตนทนุขาย        เดบต  ตนทนุขาย        1313,,000000
                    เครดิต เครดติ สนิคาคงเหลือสนิคาคงเหลือ              1313,,000000
    บนัทกึตนทนุสนิคาทีข่ายบนัทกึตนทนุสนิคาทีข่าย



หนาหนา 44

2525XX11 แบบสิน้งวดแบบสิน้งวด แบบตอเนื่องแบบตอเนื่อง

หนา หนา 44

มีมี..คค. . 88 เดบติ  รบัคืน              เดบติ  รบัคืน              55,,000000
                เครดติ   ลกูหนี ้             เครดติ   ลกูหนี ้             55,,000000
รับคืนสนิคาจากลกูหนี้รับคืนสนิคาจากลกูหนี้

เดบติ  รบัคืนเดบติ  รบัคืน                              55,,000000
                  เครดิต   ลกูหนี ้              เครดติ   ลกูหนี ้              55,,000000
รับคืนสนิคาจากลกูหนี้รับคืนสนิคาจากลกูหนี้

                
ไมบนัทกึบญัชีไมบนัทกึบญัชี

ูู

        เดบิต เดบิต สนิคาคงเหลือสนิคาคงเหลือ          33,,250250
                        เครดิต   ตนทนุขาย          เครดติ   ตนทนุขาย          33,,250250

                

ุุ ,,
        บันทกึตนทนุสินคาทีร่ับคืนบันทกึตนทนุสินคาทีร่ับคืน

              10   10   เดบติ  เงนิสด           เดบติ  เงนิสด           4444,,100100
ส ส  900900

  เดบิต  เงินสด          เดบิต  เงินสด          4444,,100100
สวนลดจายสวนลดจาย 900900                                              สวนลดจาย          สวนลดจาย          900900

                                                      เครดติ ลกูหนี ้          เครดติ ลกูหนี ้          4545,,000000
                          รับชําระหนีใ้หสวนลด รับชําระหนีใ้หสวนลด 22 %%    

                  สวนลดจาย         สวนลดจาย         900900
                            เครดติ ลกูหนี ้           เครดติ ลกูหนี ้           4545,,000000
  รับชําระหนีใ้หสวนลด รับชําระหนีใ้หสวนลด 22 %%    

                12   12   เดบิต  คาขนสงออก      เดบิต  คาขนสงออก      500500
                                  เครดติ  เงนิสด                เครดติ  เงนิสด                500500

จายคาขนสงสนิคาใหลกคาจายคาขนสงสนิคาใหลกคา

      เดบติ  คาขนสงออก      เดบติ  คาขนสงออก      500500
                                  เครดติ  เงนิสด              เครดติ  เงนิสด              500500

จายคาขนสงสนิคาใหลกคาจายคาขนสงสนิคาใหลกคา            จายคาขนสงสนคาใหลกูคาจายคาขนสงสนคาใหลกูคา             จายคาขนสงสนคาใหลกูคาจายคาขนสงสนคาใหลกูคา



การจัดทําการจัดทํากระดาษทาํการของธรกจิซือ้ขายสนิคากระดาษทาํการของธรกจิซือ้ขายสนิคาการจดทาการจดทากระดาษทาการของธรุกจซอขายสนคากระดาษทาการของธรุกจซอขายสนคา
      11. . ระบบบญัชสีินคาคงเหลือเมือ่สิน้งวดระบบบญัชสีินคาคงเหลือเมือ่สิน้งวด

ั ี ิ  ืั ี ิ  ื  11..11    บญัชีสนิคาคงเหลือ บญัชีสนิคาคงเหลือ 
                สนิคาคงเหลือตนงวด   สนิคาคงเหลือตนงวด   จะแสดงยอดในจะแสดงยอดใน
                  ชอง ชอง งบกาํไรขาดทนุฯ  ดานเดบติงบกาํไรขาดทนุฯ  ดานเดบติ

สนิคาคงเหลือปลายงวดสนิคาคงเหลือปลายงวด จะแสดงยอดในจะแสดงยอดใน                สนคาคงเหลอปลายงวด สนคาคงเหลอปลายงวด จะแสดงยอดในจะแสดงยอดใน
                  ชอง งบกาํไรขาดทนุ ฯ  ดานเครดิต ชอง งบกาํไรขาดทนุ ฯ  ดานเครดิต และและ

 ิ  ิิ  ิ                ชอง ชอง งบแสดงฐานะการเงิน ดานเดบติงบแสดงฐานะการเงิน ดานเดบติ



22 ระบบบญัชสีนิคาคงเหลือแบบตอเนื่องระบบบญัชสีนิคาคงเหลือแบบตอเนื่อง22. . ระบบบญชสนคาคงเหลอแบบตอเนองระบบบญชสนคาคงเหลอแบบตอเนอง
22..11    บญัชสีินคาคงเหลือ  จะแสดงเฉพาะบญัชสีินคาคงเหลือ  จะแสดงเฉพาะ

ิ  ื ปิ  ื ป ใ ใ                       สนิคาคงเหลือปลายงวด สนิคาคงเหลือปลายงวด ในชองในชอง
                      งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงฐานะการเงนิ ดานเดบติดานเดบติ
        22..2  2  ตนทุนขาย  ตนทุนขาย  จะแสดงในชองงบกาํไรขาดทนุจะแสดงในชองงบกาํไรขาดทนุ

ดาน เดบติดาน เดบติ                      ดาน เดบตดาน เดบต



          ((ขอ ขอ 1313)                     )                                 กระดาษทาํการรานตะวนัแดงกระดาษทาํการรานตะวนัแดง
ํ ไ ็ ส ็ํ ไ ็ ส ็ ส ิส ิ

หนา หนา 11

ี่ี่
ชื่อบญัชีชื่อบญัชี

            งบทดลองงบทดลอง
  เดบิต       เครดติเดบิต       เครดติ

งบกาไรขาดทุนเบดเสรจงบกาไรขาดทุนเบดเสรจ
        เดบิต           เครดติเดบิต           เครดติ

  งบแสดงฐานะการเงนงบแสดงฐานะการเงน
      เดบิต         เครดติ เดบิต         เครดติ 

เงนิสดเงนิสด 111111            2626,,970970
ี้ ี้ 

เลขทีเลขที
  บบ//ชช

  2626,,970970
ลกูหนกีารคา          ลกูหนกีารคา          112112           5050,,730730

เครื่องตกแตง          เครื่องตกแตง          121121            4343,,500500
ื่ ใชสํ ัื่ ใชสํ ั 122122 1616 500500

5050,,730730
        
  4343,,500500
1616 500500เครองใชสานกงานเครองใชสานกงาน 122  122        1616,,500500

เจาหนีก้ารคา          เจาหนีก้ารคา          211211                                            1616,,095095
ทุนทุน –– นายตะวนั   นายตะวนั   311      311                                        8787,,840840
ขายขาย 411411 296296 325325

1616,,500500                       
                                1616,,095095              
    8787,,840                     840                     

                 
                                   

229696 325325ขาย                       ขาย                       411           411                           296296,,325325
รับคืนและสวนลดฯ  รับคืนและสวนลดฯ  412412                      450450
สวนลดจาย            สวนลดจาย            413413                11,,680680

                 229696,,325325
              450450
        11,,680680

คาโฆษณา             คาโฆษณา             512512                11,,800800
เงนิเดือนเงนิเดือน 513   513         1414,,400                                        400                                        
คาเชาจายคาเชาจาย 514 7514 7 200200

        11,,800800
    1414,,400                                        400                                        

77 200200คาเชาจายคาเชาจาย 514        7514        7,,200200
คาสาธารณูปโภค    คาสาธารณูปโภค    515515                22,,280280
คาใชจายเบ็ดเตลด็  คาใชจายเบ็ดเตลด็  516516                    975975

      77,,200200
        22,,280280
              975975

400400 260 400260 400 260260 189189 135 296135 296 325325 211211 125 103125 103 935935
        

  400400,,260   400260   400,,260260 189189,,135    296135    296,,325325

296296,,325    296325    296,,325325

211211,,125   103125   103,,935935

211211,,125   211125   211,,125125



 ิ  ิ 
  รายการปรบัปรงุ        สมุดรายวนัทัว่ไปรายการปรบัปรงุ        สมุดรายวนัทัว่ไป หนา หนา 11

ขอ ขอ 14  14  หนา หนา 11รานมติรแทรานมติรแท
ุ ุุ ุ

วนัที่วนัที่ ชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการ เลขที่เลขที่
บญัชีบญัชี เดบิตเดบิต เครดิตเครดิต

2525XX11
ธธ..คค..3131 22 วัสดสุิน้เปลืองใชไปวัสดสุิน้เปลืองใชไป 518518 2,5002,500 --ุุ ,,

            วสัดุสิน้เปลืองวสัดุสิน้เปลือง 115115 22,,500500 --
ปรบัปรงุบญัชวีัสดสุิน้เปลืองใชไปปรบัปรงุบญัชวีัสดสุิน้เปลืองใชไป

33 หนี้สงสยัจะสญูหนี้สงสยัจะสญู 519519 11,,500500
          คาเผื่อหนีส้งสยัจะสญูคาเผื่อหนีส้งสยัจะสญู 112112..11 11,,500500
ปรบัปรงุบญัชหีนี้สงสยัจะสญูปรบัปรงุบญัชหีนี้สงสยัจะสญู



 ิ  ิ 

สมดรายวนัทัว่ไปสมดรายวนัทัว่ไป หนา หนา 11

ขอ ขอ 14  14  หนา หนา 22รานมติรแทรานมติรแท

                                                          สมุดรายวนทวไปสมุดรายวนทวไป

2525XX11 ชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการ เลขที่เลขที่
บญัชีบญัชี เดบิตเดบิต เครดิตเครดิตญญ

ธธ..คค..3131 44 คาเสื่อมราคาคาเสื่อมราคา -- อาคารอาคาร 520520 15,00015,000 --ธธ..คค..3131 44 คาเสอมราคา คาเสอมราคา อาคารอาคาร 520520 15,00015,000
          คาเสื่อมราคาสะสม  คาเสื่อมราคาสะสม  --  อาคารอาคาร 112222..11 1515,,000000 --
ปรบัปรงุคาเสื่อมราคา ปรบัปรงุคาเสื่อมราคา -- อาคารอาคารุุ

55 เงนิเดือนเงนิเดือน 517517 22,,500500
              เงนิเดือนคางจายเงนิเดือนคางจาย 213213 22,,500500
ปรบัปรงุบญัชเีงนิเดือนปรบัปรงุบญัชเีงนิเดือน



          ((ขอ ขอ 1414)                     )                                   กระดาษทาํการรานมิตรแทกระดาษทาํการรานมิตรแท
ั ป ั ปั ป ั ป ํ ไํ ไ

หนา หนา 11
ี่ี่

ชือ่บญัชีชือ่บญัชี
          งบทดลองงบทดลอง
  เดบติ      เครดิตเดบติ      เครดิต

รายการปรบัปรงุรายการปรบัปรงุ
  เดบติ     เครดิตเดบติ     เครดิต

งบทดลองหลังปรบัปรงุงบทดลองหลังปรบัปรงุ
      เดบิต      เครดิตเดบิต      เครดิต

      งบกําไรขาดทุนฯงบกําไรขาดทุนฯ
      เดบิต       เครดิตเดบิต       เครดิต

  งบแสดงฐานะฯ งบแสดงฐานะฯ 
      เดบิต    เครดิต เดบิต    เครดิต 

เงนิสดเงนิสด 111111        4040,,000000
ลกหนี้การคาลกหนี้การคา 112112 3030 000000

เลขทีเลขที
  บบ//ชช

      4040,,000000
3030 000000

    4040,,000000
3030 000000ลูกหนการคา            ลูกหนการคา            112112        3030,,000000

ตั๋วเงนิรบัตั๋วเงนิรบั 113    113    1010,,000000

วสัดสุิน้เปลอืง  วสัดสุิน้เปลอืง  115115            33,,500500
ที่ดินที่ดิน 121121 200200 000000

    3030,,000000
      1010,,000000  
              
          11,,000000
200200 000000

  3030,,000000
    1010,,000000  
              
        11,,000000
200200 000000

22) ) 22,,500500
ทดนทดน 121121    200200,,000000
อาคารอาคาร 122122    300300,,000000
เจาหนีก้ารคา           เจาหนีก้ารคา           211211                                  150150,,000000
ตั๋วเงนิจายตั๋วเงนิจาย 212 212                                     4646,,000000
ทนทน มิตรแทมิตรแท 311311 400400 000000

  200200,,000000                             
    300300,,000000                             
                              150150,,000000    
                                  4646,,000000  

400400 000000
                                  

200200,,000000                     
  300300,,000000      
                              150150,,000000                                      
                                  4646,,000000

400400 000000ทุนทุน -- มตรแทมตรแท 311            311                    400400,,000000
ขาย                        ขาย                        411           411                       100100,,000000
รบัคนืและสวนลด ฯ   รบัคนืและสวนลด ฯ   412412              11,,000000
สวนลดจาย              สวนลดจาย              413413            22,,500500
ซือ้ซือ้ 511511 5050 000000

                            400400,,000 000                      
               100100,,000000  
      11,,000000
      22,,500500
5050 000000

                            400400,,000000
                              100100,,000000
        11,,000000
        22,,500500  
5050 000000ซอ                          ซอ                          511511        5050,,000000

คาขนสงเขา             คาขนสงเขา             512512                  500500
สงคนืและสวนลด ฯ   สงคนืและสวนลด ฯ   513513                                          11,,500500
สวนลดรบั                สวนลดรบั                514514                                          33,,000000
คาขนสงออกคาขนสงออก 515515 250250

5050,,000000
            500500
                                    11,,500500
                                    33,,000000

250250

  5050,,000000
              500500
                                      11,,500500  
                                      33,,000000

250250คาขนสงออก            คาขนสงออก            515515                  250250
คาโฆษณา               คาโฆษณา               516516            11,,250250
เงนิเดอืนเงนิเดอืน 517   517     1111,,500                                        500                                        

     250250
      11,,250250
 1414,,000000              
                       

            250250
        11,,250250
    1414,,000 000   
  700700,,500  700500  700,,500500

55) ) 22,,500500



ํ  ิ   22

ชือ่บญัชีชือ่บญัชี

กระดาษทาํการรานมติรแท
          งบทดลองงบทดลอง

เดบติ เครดิตเดบติ เครดิต
รายการปรบัปรงุรายการปรบัปรงุ
เดบติ เครดิตเดบติ เครดิต

  งบทดลองหลงัปรบัปรงุงบทดลองหลงัปรบัปรงุ
เดบิต เครดิตเดบิต เครดิต

    งบกําไรขาดทุน ฯงบกําไรขาดทุน ฯ
เดบิต เครดิตเดบิต เครดิต

          งบฯฐานะการเงนิงบฯฐานะการเงนิ
เดบติ เครดิตเดบติ เครดิต

หนา หนา 22
  
เลขที่เลขที่
บบ//ชช     เดบต     เครดตเดบต     เครดต เดบต      เครดตเดบต      เครดต         เดบต     เครดตเดบต     เครดต         เดบต     เครดตเดบต     เครดต            เดบต     เครดต เดบต     เครดต   บบ//ชช

วสัดสุิน้เปลอืงใชไปวสัดสุิน้เปลอืงใชไป 518518                                                          22)  )  22,,500                   2500                   2,,500                    2500                    2,,500500
ี้ ัี้ ั 519519 33)) 11 500 1500 1 500 1500 1 500500หนสีงสยัจะสญู           หนสีงสยัจะสญู           519519                                                        33)  )  11,,500                   1500                   1,,500                     1500                     1,,500500

คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูหนีส้งสยัจะสญู112112..1                                          1                                          33) ) 11,,500                    1500                    1,,500                                               1500                                               1,,500500
คาเสือ่มราคาอาคาร   คาเสือ่มราคาอาคาร   514 514                                                         44) ) 1515,,000000                                1515,,000000                                      1515,,000000      

่่
  เงนิเดอืนคางจายเงนิเดอืนคางจาย 213213                                                                                      55)  )  22,,500500                                        22,,500500                                                                                                22,,500500

2121,,500500        2121,,500500                                                                                              719719,,500500  719719,,500500  138138,,500500    109109,,500500 586586,,000000  615615,,000000

คาเสอืมสะสมคาเสอืมสะสม--อาคาร อาคาร 122122..11                                                                                  44) ) 1515,,000000                                 1515,,000000                                                                                           1515,,000000

138138,,500500    138138,,500500 586586,,000000  615615,,000000



ขอขอ 1414 หนาหนา 33ขอ ขอ 14  14  หนา หนา 33
บนัทกึรายการปดบญัชีบนัทกึรายการปดบญัชี

สมุดรายวนัทัว่ไป                                      หนา สมุดรายวนัทัว่ไป                                      หนา 11

2525XX11 ชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการ เดบิตเดบิต เครดิตเครดิต

ธธ..คค.. 3131 เดบิตเดบิต ขายขาย 100100,,000000 --
        เครดิตเครดิต กาํไรขาดทนุ   กาํไรขาดทนุ   100100,,000000 --
ป ั ี ป ั ี  // ํํ ไไปดบัญชีขายเขา บปดบัญชีขายเขา บ//ชกาํชกาํไรขาดทนุไรขาดทนุ
เดบิต กาํไรขาดทนุ     เดบิต กาํไรขาดทนุ             33,,500500 --

เครดิตเครดิต รบัคนืและสวนลดรบัคนืและสวนลด 11 000000      เครดตเครดต รบคนและสวนลด  รบคนและสวนลด  11,,000000 --
                            สวนลดจาย         สวนลดจาย         22,,500500 --
ปดบัญชรีบัคนืและสวนลดจายปดบัญชรีบัคนืและสวนลดจายปดบญชรบคนและสวนลดจายปดบญชรบคนและสวนลดจาย
เขาบญัชกีาํไรขาดทนุเขาบญัชกีาํไรขาดทนุ



ขอ ขอ 14  14  หนา หนา 44
สมดรายวนัทัว่ไป หนาสมดรายวนัทัว่ไป หนา 22

2525xx11 ชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการ เดบิตเดบิต เครดิตเครดิต

สมุดรายวนทวไป                                      หนา สมุดรายวนทวไป                                      หนา 22

ธธ..คค.. 3131 เดบิตเดบิต กาํไรขาดทนุกาํไรขาดทนุ 100100,,500500 --

                  เครดิตเครดิต ซื้อ                 ซื้อ                 5050,,000000 --
คาขนสงเขาคาขนสงเขา 500500 --

                                      สินคาตนงวดสนิคาตนงวด 5050,,000000 --
ป ั ี ื้   ป ั ี ื้    ิ ิ ปดบัญชซีือ คาขนสงเขา ปดบัญชซีือ คาขนสงเขา ,,สนิคาสนิคา
ตนงวด ตนงวด เขาบญัชกีาํไรขาดทนุเขาบญัชกีาํไรขาดทนุ

ิิ ส ื สส ื ส 11 500500เดบิตเดบิต สงคนืและสวนลดสงคนืและสวนลด 11,,500500 --
                  สวนลดรบัสวนลดรบั 33,,000000 --

สนิคาปลายงวดสนิคาปลายงวด 55 000000                  สนคาปลายงวดสนคาปลายงวด 55,,000000 --
                      เครดิต เครดิต กาํไรขาดทนุ     กาํไรขาดทนุ     99,,500500 --
ปดบัญชีสงคนื สวนลดรบัปดบัญชีสงคนื สวนลดรบั สนิคาสนิคาปดบญชสงคน สวนลดรบปดบญชสงคน สวนลดรบ,,สนคาสนคา
ปลายงวดเขาปลายงวดเขาบญัชกีาํไรขาดทนุบญัชกีาํไรขาดทนุ



ขอ ขอ 14  14  หนา หนา 55

สมุดรายวนัทัว่ไป                                      หนา สมุดรายวนัทัว่ไป                                      หนา 33

2525xx11 ชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการ เดบิตเดบิต เครดิตเครดิต

ิิ ิ ิ 

ุุ

ธธ..คค.. 3131 เดบิต ทนุ เดบิต ทนุ -- มิตรแทมิตรแท 2929,,000000 --
        เครดิตเครดิต กาํไรขาดทนุกาํไรขาดทนุ 29,00029,000 --
ปดบัญชกีาํไรขาดทนซึง่มีผลขาดทนปดบัญชกีาํไรขาดทนซึง่มีผลขาดทนปดบญชกาไรขาดทนุซงมผลขาดทุนปดบญชกาไรขาดทนุซงมผลขาดทุน
สุทธิ  เขาบัญชีทนุสุทธิ  เขาบัญชีทนุ



ขอ ขอ 14  14  หนา หนา 66
ขายขาย 100100,,000000
หกัหกั      รับคืน ฯรับคืน ฯ         11,,000000

สวนลดจายสวนลดจาย 22 500500 3 5003 500              สวนลดจายสวนลดจาย 22,,500500 3,5003,500
ขายสุทธิขายสุทธิ 9696,,500500
หกัหกั     ตนทนขายตนทนขายุุ
              สนิคาคงเหลือตนงวดสนิคาคงเหลือตนงวด     5050,,000000
              ซือ้                                        ซือ้                                        5050,,000000
            บวกบวก    คาขนสงเขา                   คาขนสงเขา                           500 500                               

              ซือ้ทั้งสิน้                                ซือ้ทั้งสิน้                                5050,,500500
หกัหกั สงคนื ฯสงคนื ฯ 11 500500            หกหก    สงคน ฯ       สงคน ฯ       11,,500500

                สวนลดรับ          สวนลดรับ          33,,000000                          44,,500500  
              ซือ้สุทธิซือ้สุทธิ 4646,,000000ุุ ,,

            ตนทุนสนิคาที่มไีวเพื่อขาย ตนทุนสนิคาที่มไีวเพื่อขาย   9696,,000000
          หกัหกั    สินคาคงเหลือปลายงวด สินคาคงเหลือปลายงวด       55,,000000  
ตนทนุขาย                                                                                                    ตนทนุขาย                                                                                                    9191,,000000



กําไรขัน้ตนกําไรขัน้ตน ((ขายสทธิขายสทธิ –– ตนทนขายตนทนขาย)) 55,,500500

ขอ ขอ 14  14  หนา หนา 77

กาไรขนตน กาไรขนตน ((ขายสุทธ ขายสุทธ ตนทนุขายตนทนุขาย)) 55,,500500

หักหัก  คาใชจายในการดาํเนนิงานคาใชจายในการดาํเนนิงาน
คาขนสงออกคาขนสงออก 250250            คาขนสงออกคาขนสงออก 250250

              คาโฆษณาคาโฆษณา 1,2501,250
เงินเดอืนเงินเดอืน 1414 000000            เงนเดอนเงนเดอน 1414,,000000

              วสัดุสิน้เปลอืงใชไปวสัดุสิน้เปลอืงใชไป 22,,500500
ี้ ัี้ ั 1 5001 500            หนีสงสยัจะสญูหนีสงสยัจะสญู 1,5001,500

              คาเสือ่มราคา คาเสือ่มราคา --  อาคารอาคาร 1515,,000000 3434,,500           500           
ํ ไํ ไ ิิกําไรกําไร((ขาดทนุขาดทนุ))สุทธิสุทธิ ((2929,,000000))



รานมติรแทรานมติรแท
งบดลุงบดลุ

ั ี่ั ี่ ัั

ขอ ขอ 14 14 หนา หนา 88

ณ วนัท ี ณ วนัท ี 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม 2525XX11 หนวย : บาท
สนิทรพัยสนิทรพัย

ิ ั  ีิ ั  ีสนิทรพัยหมนุเวยีนสนิทรพัยหมนุเวยีน
                  เงนิสดเงนิสด         4040,,000000

ลกหนีก้ารคาลกหนีก้ารคา 3030 000000                  ลูกหนการคา                           ลูกหนการคา                           3030,,000000
      หกัหกั    คาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู               คาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู                 11,,500500 2828,,500500

ตั๋วเงนิรบัตั๋วเงนิรบั 1010 000000                  ตวเงนรบตวเงนรบ       1010,,000000
                  สนิคาคงเหลือปลายงวดสนิคาคงเหลือปลายงวด             55,,000000

วสัดสิน้เปลืองวสัดสิน้เปลือง 11 000000                วสดุสนเปลองวสดุสนเปลอง           11,,000000
            รวมสนิทรพัยหมนุเวยีนรวมสนิทรพัยหมนุเวยีน 8484,,500500



ขอขอ 1414 หนาหนา 99
สนิทรพัยไมหมนุเวยีนสนิทรพัยไมหมนุเวยีน

ทีด่ินทีด่ิน 200200 000000

ขอ ขอ 14  14  หนา หนา 99

              ทดนทดน     200200,,000000
              อาคารอาคาร       300300,,000000
หกัหกั คาเสื่อมราคาสะสมคาเสื่อมราคาสะสม –– อาคารอาคาร 1515 000000 285285 000000  หกหก   คาเสอมราคาสะสม คาเสอมราคาสะสม อาคารอาคาร       1515,,000000   285285,,000000

            รวมสนิทรพัยไมหมนุเวยีนรวมสนิทรพัยไมหมนุเวยีน 485485,,000000
      รวมสนิทรพัยรวมสนิทรพัย 569569,,500500,,

หนี้สนิและสวนของเจาของหนี้สนิและสวนของเจาของ
หนี้สนิหมนุเวยีนหนี้สนิหมนุเวยีน
            เจาหนีก้ารคาเจาหนีก้ารคา 150,000150,000
            ตัว๋เงนิจายตัว๋เงนิจาย           4646,,000000
            เงนิเดือนคางจายเงนิเดือนคางจาย               22,,500500
          รวมหนี้สนิรวมหนี้สนิ                                               198198,,500500



ส ส 

ขอ ขอ 14  14  หนา หนา 1010
สวนของเจาของสวนของเจาของ

                      ทุน ทนุ --  มิตรแทมิตรแท 400400,,000000

            หกัหกั    ขาดทนุสุทธิขาดทนุสุทธิ 2929,,000000 371371,,000000

รวมหนีส้นิและสวนของเจาของรวมหนีส้นิและสวนของเจาของ 569569,,500500



ขอขอ 99 คาํนวณตนทนขายคาํนวณตนทนขายขอ ขอ 9  9  คานวณตนทนุขายคานวณตนทนุขาย
สนิคาคงเหลอืยกมาตนงวดสนิคาคงเหลอืยกมาตนงวด 4040,,000000

บวกบวก      ซื้อสุทธิซื้อสุทธิ
                  ซื้อซื้อ 350350,,000000,,
บวกบวก    คาขนสงเขาคาขนสงเขา 1515,,000000

ซื้อทั้งสิน้ซื้อทั้งสิน้ 365365,,000000                  ซอทงสนซอทงสน 365365,,000000
หกัหกั    สงคืนและสวนลดสงคืนและสวนลด 2020,,000000

สวนลดรับสวนลดรับ 1212 000000 3232 000000              สวนลดรบสวนลดรบ 1212,,000000 3232,,000000
ซื้อสุทธิซื้อสุทธิ 333333,,000000
ตนทนสนิคามีไวเพื่อขายตนทนสนิคามีไวเพื่อขาย 373373 000000ตนทนุสนคามไวเพอขายตนทนุสนคามไวเพอขาย 373373,,000000
หกัหกั    สนิคาคงเหลอืปลายงวดสนิคาคงเหลอืปลายงวด 1010,,000000

 363363 000000ตนทนุขายตนทนุขาย 363363,,000000



ขอ  9  คาํนวณกาํไรขั้นตน 
ขาย 800,000ขาย 800,000
หกั    รับคนืและสวนลด 20,000

สวนลดจาย 5 000 25 000        สวนลดจาย 5,000 25,000
         ขายสทุธิ 775,000

ั  363 000หก    ตนทนุขาย 363,000
         กาํไรขั้นตน 412,000

ั  ใ   ใหกั   คาใชจายในการดําเนนิงาน 120,000
       กาํไรสทุธิ 292,000



ขอขอ 1010
สมุดรายวนัทัว่ไปสมุดรายวนัทัว่ไป หนา หนา 11

เลขที่เลขที่

ขอ ขอ 10 10 

2525XX11 ชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการ เลขทเลขท
บญัชีบญัชี เดบิตเดบิต เครดิตเครดิต

กก..พพ.. 11 ซื้อซื้อ 511511 360,000360,000 --,,
                      เจาหนี้เจาหนี้ 221221 360360,,000000 --
ซื้อสนิคาเปนเงนิเชือ่ซื้อสนิคาเปนเงนิเชือ่

22 เงนิสดเงนิสด 111111 320320,,000000 --
ลูกหนี้                 ลูกหนี้                 112112 280280,,000000
                    ขายขาย 411411 600600,,000000 --
ขายสนิคาเปนเงนิสดและเงนิเชื่อขายสนิคาเปนเงนิสดและเงนิเชื่อ

  22 คาขนสงออกคาขนสงออก 5151-- 800800 --
                    เงนิสดเงนิสด 111111 800800 --
จายคาขนสงเขาเปนเงนิสดจายคาขนสงเขาเปนเงนิสดจายคาขนสงเขาเปนเงนสดจายคาขนสงเขาเปนเงนสด



ขอ ขอ 10 10 
                                                        สมุดรายวนัทัว่ไปสมุดรายวนัทัว่ไป หนา หนา 22

2525XX11 ชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการ เลขที่เลขที่ เดบิตเดบิต เครดิตเครดิต2525XX11 ชอบญชและคาอธบายรายการชอบญชและคาอธบายรายการ บญัชีบญัชี เดบตเดบต เครดตเครดต

กก..พพ.. 55   รับคนื          รับคนื          412412 66,,000000 --
ี้ี้                        ลกูหนีลกูหนี 112112 66,,000000 --

รบัคนืสนิคาที่ขายเมื่อวนัที่ รบัคนืสนิคาที่ขายเมื่อวนัที่ 22  กก..พพ. . 
77 วัสดสาํนกังานวัสดสาํนกังาน 113113 99 60060077 วสดสุานกงานวสดสุานกงาน 113113 99,,600600 --

                    เจาหนี้เจาหนี้ 221221 99,,000000 --
เงนิสดเงนิสด 111111 600600 --                    เงนสดเงนสด 111111 600600 --

ซื้อวสัดสุาํนกังานและจายคาขนสงซื้อวสัดสุาํนกังานและจายคาขนสง
88 ซื้อซื้อ 511511 5656,,000000 --88 ซอ          ซอ          511511 5656,,000000

คาขนสงเขา           คาขนสงเขา           512512 500500 --
                  เงนิสดเงนิสด 111111 5656,,500500 --
ซื้อสนิคาและจายคาขนสงเขาซื้อสนิคาและจายคาขนสงเขา



ขอขอ 1010
                                                              สมุดรายวนัทัว่ไปสมุดรายวนัทัว่ไป หนา  หนา  33

่่ เลขที่เลขที่

ขอ ขอ 10 10 

2525XX11 ชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการ เลขทเลขท
บญัชีบญัชี เดบิตเดบิต เครดิตเครดิต

กก..พพ 1010 เงนิสดเงนิสด 111111 22,,000000 --
                    สงคนืสงคนื 514514 22,,000000 --
สงคนืสนิคาทีซ่ื้อเมื่อวนัที่ สงคนืสนิคาทีซ่ื้อเมื่อวนัที่ 88  กก..พพ..

1212 เงนิสดเงนิสด 111111 227171,,262600 --
สวนลดจายสวนลดจาย 413413 22,,740740 --

้้                  ลูกหนี้ลูกหนี้ 112112 274274,,000000 --
รบัชาํระเงนิจากลกูหนีท้ัง้หมดรบัชาํระเงนิจากลกูหนีท้ัง้หมด
(( 280280 000000 66 000000 274274 000000 11%%( ( 280280,,000 000 –– 66,,000 000 == 274274,,000000xx11% % 
= = 22,,740740  ))



 1010
                                                          สมุดรายวนัทัว่ไปสมุดรายวนัทัว่ไป หนา  หนา  4  4  

่่

ขอ ขอ 10 10 

2525XX11 ชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการ เลขทีเลขที
บญัชีบญัชี เดบิตเดบิต เครดิตเครดิต

กก พพ 1414 อปกรณสาํนกังานอปกรณสาํนกังาน 121121 1515 000000 --กก..พพ 1414 อุปกรณสานกงานอุปกรณสานกงาน 121121 1515,,000000 --
                เจาหนี้เจาหนี้ 221221 1515,,000000 --
ซื้ออปกรณสาํนกังานเปนเงนิเชื่อซื้ออปกรณสาํนกังานเปนเงนิเชื่อซออุปกรณสานกงานเปนเงนเชอซออุปกรณสานกงานเปนเงนเชอ

1515 เจาหนี้เจาหนี้ 221221 160160,,000000 --
เงนิสดเงนิสด 111111 158158 400400 --              เงนสดเงนสด 111111 158158,,400400

              สวนลดรบัสวนลดรบั 515515 11,,600600 --
จายชาํระหนีไ้ดสวนลด จายชาํระหนีไ้ดสวนลด 11% % 
( ( 160160,,000  000  x x 11%   =  %   =  11,,606000  ))



                                                        สมุดรายวนัทัว่ไปสมุดรายวนัทัว่ไป หนา  หนา  5  5  
ขอ ขอ 10 10 

2525XX11 ชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการชื่อบญัชแีละคาํอธิบายรายการ เลขที่เลขที่
บญัชีบญัชี เดบิตเดบิต เครดิตเครดิต

2121    516516 4040 000000กก..พพ.. 2121 คาเชาคาเชา 516516 4040,,000000 --
                  เงนิสดเงนิสด 111111 4040,,000000 --

  ช ป ิ ส  ช ป ิ สจายคาเชาเปนเงนสดจายคาเชาเปนเงนสด
2323 คาใชจายเบ็ดเตล็ดคาใชจายเบ็ดเตล็ด 517517 2020,,000000 --

ิิ                  เงนิสดเงนิสด 111111 2020,,000000 --
จายคาใชจายเบ็ดเตลด็เปนเงนิสดจายคาใชจายเบ็ดเตลด็เปนเงนิสด



ขอขอ 1010
                                                    สมุดรายวนัทัว่ไปสมดุรายวนัทัว่ไป หนา  หนา  6   6   

2525XX11 ื่ ั ี ํ ิื่ ั ี ํ ิ เลขที่เลขที่ ิิ ิิ

ขอ ขอ 10 10 

2525XX11 ชือบญัชแีละคาํอธิบายรายการชือบญัชแีละคาํอธิบายรายการ เลขทเลขท
บญัชีบญัชี เดบิตเดบิต เครดิตเครดิต

กก..พพ 2525 ซื้อซื้อ 511511 5757,,000000 --
                    เจาหนี้เจาหนี้ 221221 5757,,000000 --
ซื้อสนิคาไดรบัสวนลดการคา ซื้อสนิคาไดรบัสวนลดการคา 55%%
((6060,,000 000 XX 55%  =  %  =  5757,,000000 ))

2727 ลูกหนี้ลูกหนี้ 112112 100100,,000000 --
                    ขายขาย 411411 100100,,000000 --
ขายสนิคาเปนเงนิเชือ่ขายสนิคาเปนเงนิเชือ่

2828 เงนิเดือนเงนิเดือน 513513 4040 0000002828 เงนเดอนเงนเดอน 513513 4040,,000000 --
                    เงนิสดเงนิสด 111111 4040,,000000 --
จายเงนิเดือนเปนเงนิสดจายเงนิเดือนเปนเงนิสดจายเงนเดอนเปนเงนสดจายเงนเดอนเปนเงนสด



่่ขอขอ10  10  ผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป

เงนิสดเงนิสด เลขที่เลขที่ 111111                              เงนสดเงนสด เลขท เลขท 111111

25X125X1 รายการรายการ หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบิตเดบิต 2525XX11 รายการรายการ หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

กก พพ 22 ขายขาย รวรว 11 320 000320 000 กก พพ 22 คาขนสงเขาคาขนสงเขา รวรว 11 800800กก..พพ. . 22 ขายขาย รวรว..11 320,000320,000 -- กก..พพ.  .  22 คาขนสงเขาคาขนสงเขา รวรว..11 800800 --
1010 สงคืนสงคืน รวรว..11 22,,000000 -- 77 วัสดุวัสดสุาํนักงานสาํนักงาน รวรว..11 600600 --
1212 ลกูหนี้ลกูหนี้ รวรว..11 274274,,000000 -- 88 ซือ้ซือ้ รวรว..11 5656,,000000 --

คาขนสงเขาคาขนสงเขา รวรว..11 500500 --
1515 เจาหนี้เจาหนี้ รวรว..11 158,400158,400 --

2121 คาเชาคาเชา รวรว 11 40 00040 0002121 คาเชาคาเชา รวรว..11 40,00040,000 --
2323 คาใชจายคาใชจาย

เบด็เตลด็เบด็เตลด็
2020,,000000 --

2828 ิ ืิ ื 11 40 00040 000

279279,,700700

2828 เงนิเดือนเงนิเดือน รวรว..11 40,00040,000 --
596596,,000000 -- 316,300316,300 --



้้ ่่                              ลูกหนี้ลูกหนี้ เลขที่เลขที่112112

25X125X1 รายการรายการ หนาหนา
บัญชีบญัชี เดบิตเดบิต 2525XX11 รายการรายการ หนาหนา

บญัชีบญัชี เครดติเครดติญญ ญญ
กก..พพ. . 22 ขายขาย รวรว..11 280280,,000000 -- กก..พพ.. 55 รบัคืนรบัคืน รวรว..11 66,,000000 --

2727 ขายขาย รวรว..11 100100,,000000 -- 1212 เงนิสดเงนิสด รวรว..11 271271,,260260 --
สวนลดจายสวนลดจาย รวรว..11 22,,740740 --

380380,,000000 -- 280280,,000000 --

100,000

380380,,000000 280280,,000000

วสัดุสาํนกังาน วสัดุสาํนกังาน เลขที่เลขที่113113

2 X12 X1 หนาหนา ิิ 2 X12 X1 หนาหนา ิิ25X125X1 รายการรายการ หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบิตเดบิต 25X125X1 รายการรายการ หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

กก..พพ. . 77 เจาหนี้เจาหนี้ รวรว..11 99,,000000 --   
เงนิสดเงนิสด รวรว 11 600600เงนสดเงนสด รวรว..11 600600 --

      99,,600600 --9,600



                                  อุปกรณสาํนกังานอุปกรณสาํนกังาน เลขที ่เลขที ่121121

25X125X1 รายการรายการ หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบิตเดบิต 25X125X1 รายการรายการ หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติบญชบญช บญชบญช
กก..พพ  1414 เจาหนี้เจาหนี้ รวรว..11 1515,,000000 --

15,000

                                      เจาหนี ้เจาหนี ้ เลขที ่เลขที ่211211
 

,

25X125X1 รายการรายการ หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบิตเดบิต 2525XX11 รายการรายการ หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

กก..พพ. . 1515 เงนิสดเงนิสด 160160,,000000 -- กก..พพ. . 11 ซือ้ซือ้ รวรว..11 360,000360,000 --
77 วัสดุสํานักงานวัสดุสํานักงาน 99,,000000 --

1414 อุปกรณอุปกรณ ฯฯ 1515,,000000 --
2525 ซือ้ซือ้ 5757 0000002525 ซอซอ 5757,,000000 --

441441,,000000 --281,000



                                  ขายขาย เลขที ่เลขที ่ 411411

25X125X1 รายการรายการ หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบิตเดบิต 25X125X1 รายการรายการ หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติบญชบญช บญชบญช
กก..พพ.. 22 เงนิสดเงนิสด รวรว..11 320320,,000000 --

ลกูหนี้ลกูหนี้ รวรว..11 280280,,000000 --
2727 ลกูหนี้ลกูหนี้ รวรว..11 100100,,000000 --

700700 000000
700,000

700700,,000000 --

                                  รบัคนืรบัคนื เลขที ่เลขที ่412412
 25X125X1 รายการรายการ หนาหนา

บัญชีบัญชี เดบิตเดบิต 25X125X1 รายการรายการ หนาหนา
บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

กก..พพ.. 55 ลกูหนี้ลกูหนี้ รวรว..11 66,,000000 -- กก..พพ..
6,000



สวนลดจาย สวนลดจาย เลขที ่เลขที ่413413

25X125X1 รายการรายการ หนาหนา
ั ีั ี เดบิตเดบิต 25X125X1 รายการรายการ หนาหนา

ั ีั ี เครดติเครดติ25X125X1 รายการรายการ บญชีบญชี เดบตเดบต 25X125X1 รายการรายการ บญชีบญชี เครดตเครดต

  กก..พพ.. 1212 ลกูหนี้ลกูหนี้ รร..วว..11 22,,740740 --

ซื้อ เลขที ่เลขที ่511511                ซอ

25X125X1 รายการรายการ หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบิตเดบิต 2525XX11 รายการรายการ หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

กก พพ 11 เจาหนี้เจาหนี้ รร วว 11 360360 000000กก..พพ. . 11 เจาหนเจาหน รร..วว..11 360360,,000000 --
88 เงนิสดเงนิสด รร..วว..11 5656,,000000 --
2525 เจาหนี้เจาหนี้ รร..วว..11 5757,,000000 --

473473,,000000

473,000



คาขนสงเขา คาขนสงเขา เลขที ่เลขที ่512512

25X125X1 รายการรายการ หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบิตเดบิต 2525XX11 รายการรายการ หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติบญชบญช บญชบญช
กก..พพ. . 22 เงนิสดเงนิสด รวรว..11 800800 --   

88 เงนิสดเงนิสด รวรว..11 500500 --
11,,300300 --1,300

่่                                เงนิเดือนเงนิเดือน เลขท ีเลขท ี513513

2525XX11 รายการรายการ หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบิตเดบิต 2525XX11 รายการรายการ หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

กก..พพ. . 2828 เงนิสดเงนิสด รวรว..11 4040,,000000 --

4040 000000
40,000

4040,,000000 --



สงคนื สงคนื เลขที ่เลขที ่514514

หนาหนา หนาหนา2525XX11 รายการรายการ หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบิตเดบิต 2525XX11 รายการรายการ หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

กก..พพ. . 1010 เงนิสดเงนิสด รวรว..11 22,,000000

22,,000000

สวนลดรบัสวนลดรบั เลขที ่เลขที ่515515

วันที่วันที่ รายการรายการ หนาหนา เดบิตเดบิต วันที่วันที่ รายการรายการ หนาหนา เครดติเครดติวนทวนท รายการรายการ บัญชีบัญชี เดบตเดบต วนทวนท รายการรายการ บัญชีบัญชี เครดตเครดต

กก..พพ.. 1515 เงนิสดเงนิสด รวรว..11 11,,660000

11,,600600



คาเชา คาเชา เลขที ่เลขที ่516516

2525XX11 รายการรายการ หนาหนา เดบิตเดบิต 2525XX11 รายการรายการ หนาหนา เครดติเครดติ2525XX11 รายการรายการ บัญชีบัญชี เดบตเดบต 2525XX11 รายการรายการ บัญชีบัญชี เครดตเครดต

กก..พพ..  1010 เงนิสดเงนิสด รวรว..11 4040,,000000

40,000

คาใชจายเบด็เตล็ดคาใชจายเบด็เตล็ด เลขที่เลขที่ 517517คาใชจายเบดเตลดคาใชจายเบดเตลด เลขท เลขท 517517

2525XX11 รายการรายการ หนาหนา
บัญชีบัญชี เดบิตเดบิต 2525XX11 รายการรายการ หนาหนา

บัญชีบัญชี เครดติเครดติ

กก..พพ. . 1010 เงนิสดเงนิสด รวรว..11 2020,,000000

20,00020,000


