
20200-1002 I สาขาวิชาการบัญชี

การบัญชีเบื้องต้น 

นางศรสุีนัน พ่วงสิน



หน่วยที่ 8 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แสดงรายการปรับปรุงบัญชีได้

2. แสดงการปิดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป       

และแยกประเภทท่ัวไปได้

3. แสดงการ ท างบทดลองหลังปิดบัญชีได้

4. สรุปวงจรบัญชีได้

รายการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีและสรุปวงจรบญัชี



1. รายการปรับปรุงบัญชี

รายการปรับปรุงบัญชี (Adjusting Entries) หมายถึง การบันทึกบัญชีในวัน

ส้ินงวดบัญชีโดยมีวัตถุประสงค์สะท้อนความเป็นจริงของงบก าไรขาดทุน และงบแสดง

ฐานะการเงินให้ถูกต้องตามความเป็นจริงอันเนื่องมาจากการใช้เกณฑ์คงค้างตามกรอบ

แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน โดยรายการปรับปรุงบัญชีต้องบันทึกในสมุด

รายวันท่ัวไปตอนส้ินงวดบัญชีก่อนการปิดบัญชี รายการปรับปรุงบัญชีแบ่งออกเป็น 

3 ประเภท คือ การปรับปรุงรายได้ การปรับปรุงค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงสินทรัพย์



1.1 การปรับปรุงรายได้
การปรับปรุงรายได้ประกอบด้วย การปรับปรุงรายได้

ค้างรับ และการปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้า

1.1.1 การปรับปรุงรายได้ค้างรับ 
คือ การปรับปรุงเพิ่มสินทรัพย์และเพิ่มรายได้เพื่อท า
ให้งบการเงินถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป อันเนื่องมาจากรายได้ที่กิจการยังไม่ได้รับเงิน
แต่มีการให้บริการแล้วในงวดบัญชี เรียกว่า “รายได้
ค้างรับ (Accrued Income)” โดยมีหลักการ
บัญชี ดังนี้

เดบิต รายได้ค้างรับ XX (หมวดสินทรัพย์)

เครดิต รายได้ XX (หมวดรายได้)



1.1.2 การปรับปรุงรายได้รับ
ล่วงหน้า

1) กรณีกิจการบันทึกเปน็หน้ีสินไว้ท้ังจ านวนตอนรับเงิน

เดบิต รายได้รับล่วงหน้า XX (หมวดหนี้สิน)

เครดิต รายได้ XX (หมวดรายได้)

2) กรณีกิจการบันทึกเปน็รายได้ไว้ท้ังจ านวนตอนรับเงิน

เดบิต รายได้ XX (หมวดรายได้)

เครดิต รายได้รับล่วงหน้า XX (หมวดหน้ีสิน)

คือ การปรับปรุงหนี ้ส ินและรายได้เพื ่อท าใ ห้
งบการเงินถูกต้องตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป อัน
เนื่องมาจากรายได้ที ่กิจการรับเงินไว้แล้วในงวด
ก่อนแต่ให้บริการในงวดนี้ เรียกว่า “รายได้รับ
ล่วงหน้า(Deferred Income)” โดยมีหลักการ
บัญชี ดังนี้



การปรับปรุงค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย การปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
และการปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า

เดบิต ค่าใช้จ่าย XX (หมวดค่าใช้จ่าย)

เครดิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย XX (หมวดหนี้สิน)

1.2 การปรับปรุงค่าใช้จ่าย

1.2.1 การปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
คือ การปรับปรุงเพิ่มหนี้สินและเพิ่มค่าใช้จ่าย

เพื่อท าให้งบการเงินถูกต้องตามหลักการบัญชีที่ รับรอง
ทั่วไป อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายที่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินแต่
มีการรับบริการแล้วในงวดบัญชี เรียกว่า “ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่าย (Accrued Expense)” โดยมีหลักการบัญชีดังนี้



1.2.2 การปรับปรุงค่าใช้จ่ายรับล่วงหน้า

การปรับปรุงค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ การปรับปรุงสินทรัพย์และ
ค่าใช้จ่ายเพื ่อท าให้งบการเงินถูกต้องตามหลักการบัญชีที ่ร ับรองทั ่วไป 
อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเงินไว้แล้วในงวดก่อนแต่ได้รับบริการใน
งวดนี้ เรียกว่า “ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)”    โดยมี
หลักการดังนี้

1. กรณีกิจการบันทึกเปน็สินทรัพย์ไว้ทั้งจ านวนตอนจ่ายเงิน

เดบิต ค่าใช้จ่าย XX (หมวดค่าใช้จ่าย)

เครดิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า   XX (หมวดสินทรัพย์)

2. วิธีกิจการบันทึกเปน็ค่าใช้จ่ายไว้ทั้งจ านวนตอนจ่ายเงิน

เดบิต ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า XX (หมวดสินทรัพย์)

เครดิต ค่าใช้จ่าย XX (หมวดค่าใช้จ่าย)



การบันทึกค่าเส่ือม
ราคาสินทรัพย์

การปรับปรุงวัสดุ
ส้ินเปลือง

การปรับปรุงหนี้
ส้ินสงสัยจะสูญ

1.3
การปรับปรุง
สินทรัพย์

ประกอบด้วย



1.3 การปรับปรุงสินทรัพย์

การปรับปรุงสินทรัพย์ ประกอบด้วย การบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 
การปรับปรุงวัสดุสิ้นเปลืองและการปรับปรุงหนี้สิ้นสงสัยจะสูญ

1.3.1 การบันทึกค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์

คือ การบันทึกเพิ่มค่าใช้จ่ายและปรับลดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่มีไว้ใช้งานเพื่อท า ให้งบการเงิน
ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อันเนื่องมาจากการคิดค่าเสื่อมสภาพในการใช้งานของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่มีไว้ใช้งาน เรียกว่า “ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)” โดยมีหลักการดังนี้

เดบิต ค่าเส่ือมราคา-ชื่อสินทรัพย์ XX (หมวดค่าใช้จ่าย)

เครดิต ค่าเส่ือราคาสะสม-ชื่อสินทรัพย์ XX (หมวดสินทรัพย์)



1.3.2 การปรับปรุงวัสดุส้ินเปลือง

คือ การบันทึกเพิ่มค่าใช้จ่ายและปรับลดสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีไว้ใช้งานเพื่อท าให้
งบการเงินถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อันเนื่องมาจากการตรวจนับสินทรัพย์
หมุนเวียนที่มีไว้ใช้งานประเภทวัสดุส านักงาน วัสดุโรงงาน เป็นต้น โดยมีหลักการบัญชีดังนี้

เดบิต  วัสดุส้ินเปลืองใช้ไป XX (หมวดค่าใช้จ่าย)

เครดิต  วัสดุส้ินเปลือง XX (หมวดสินทรัพย์)



1.3.3 การปรับปรุงหนี้สงสัยจะสูญ

คือ การตั้ง หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Debt) ตามอัตราที่กิจการก าหนด สาเหตุของ
การปรับปรุงหนี้สงสัยจะสูญนี้เกิดจากหลักความระมัดระวังตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน
ทางการเงิน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีวิธีการตั้งหนี้สินสงสัยจะสูญ 2 วิธี คือ

1) ตั้งจากยอดขาย ซึ่งอาจเป็นยอดขายเชื่อ ยอดขายทั้งสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
นโยบายของกิจการ โดยมีหลักการบัญชีดังนี้

เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ XX (หมวดค่าใช้จ่าย)

เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ XX (หมวดสินทรัพย์)



2) ตั้งจากยอดลูกหนี้คงเหลือสิ้นปี ดังนั้นหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งอาจมีจ านวนมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับลูกหนี้ปลายงวด อีกทั้งการค านวณต้องค านึงถึงค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเดิมที่มีอยู่ในบัญชีด้วยโดยมีหลักการบัญชีดังนี้

(1) กรณีหนี้สงสัยจะสูญที่ค านวณได้สูงกว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเดิมที่มอียู่บัญชี 

เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ XX (หมวดค่าใช้จ่าย)

เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ XX (หมวดสินทรัพย์)

***จ านวนเงินท่ีปรับปรุงได้จากผลต่างระหว่างจ านวนท่ีค านวณได้กับจ านวนค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญเดมิที่มีอยูใ่นบัญชี***

(2) กรณีหน้ีสงสัยจะสูญท่ีค านวณได้ต ่ากว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเดมิท่ีมอียูใ่นบัญชี

เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ XX (หมวดสินทรัพย์)

เครดิต หนี้สงสัยจะสูญ XX (หมวดค่าใช้จ่าย)

***จ านวนเงินท่ีปรับปรุงได้จากผลต่างระหว่างจ านวนที่ค านวณได้กับจ านวนค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญเดมิที่มีอยูใ่นบัญชี***



การปดิบัญชี
การปดิบัญชี (Closing Entries) หมายถึง การ
โอนปดิบัญชีที่มีผลกระทบตอ่บัญชีทนุของ
กิจการ ได้แก่ บัญชีรายวันทั่วไป บัญชีค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด และบัญชีถอนใชส่้วนตัว ซึ่งบัญชีเล่านี้
จะถูกปดิหมดไป ดังนั้นเมื่อการปดิบัญชีสมบูรณ์
ที่เหลืออยู่จะเปน็บัญชีประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน 
และทุนเท่านั้น โดยยอดคงเหลือของบัญชเีหลา่นุ
ถือเปน็ยอดยกไปในงวดบัญชีถัดไป การปดิ
บัญชีแบ่งเปน็ 2 ประเภท คือการปดิบัญชีใน
สมุดรายวันทั่วไป และการปดิบัญชใีนสมุดแยก
ประเภททั่วไป โดยการท าการปดิบัญชีในสมุด
รายวันทั่วไปก่อน แล้วจึงท าการปดิบัญชีในสมุด
แยกประเภททั่วไปตามล าดับ

1. การปดิบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

2. การปดิบัญชีในสมุดแยกประเภททั่วไป



ข้ันตอนท่ี 1 การปดิบัญชี
รายได้เข้าบัญชีสรุปผล
ก าไรขาดทุน

ข้ันตอนท่ี 2 การปดิบัญชี
ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชี
สรุปผลกาไรขาดทุน

ข้ันตอนท่ี 3 การปดิบัญชี
สรุปผลก าไรขาดทุนเข้า
บัญชีทุน

01 02

03 ข้ันตอนท่ี 4 การปดิบัญชี
ถอนใช้ส่วนตัวเข้าบัญชีทุน04

การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปมี 
4 ขั้นตอน ดังนี้



การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

ขั้นตอนที่ 1 การปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีสรปุผลก าไร
ขาดทุน

ขั้นตอนที่ 2 การปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีสรุปผล
ก าไรขาดทุน

ขั้นตอนที่ 3 การปิดบัญชีสรุปผลก าไรขาดทุน
เข้าบัญชีทุน

ขั้นตอนที่ 4 การปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเข้าบัญชีทุน

เดบิต  บัญชีรายได้…..                      XX
เครดิต  บัญชีสรุปผลก าไรขาดทุน…. XX

เดบิต  บัญชีสรุปผลก าไรขาดทุน…..      XX
เครดิต  บัญชีค่าใช้จ่าย….. XX

1) กรณีเกิดผลก าไร
เดบิต  บัญชีสรุปผลก าไรขาด…..          XX

เครดิต  บัญชีทุน…. XX
2) กรณีเกิดผลขาดทุน
เดบิต  บัญชีทุน….                           XX

เครดิต  บัญชีสรุปผลก าไรขาดทุน…. XX
เดบิต  บัญชีทุน….                           XX

เครดิต  บัญชีถอนใช้ส่วนตัว…. XX

➢ บัญชีสรุปผลก าไรขาดทุนอยู่ในหมวด 3 ถือเป็นส่วนหนึ่งของทุน แสดงว่าถ้ากิจการมีผลก าไรจะมีผลกระทบ
ท าให้ทุนเพิ่มขึ้น แต่ถ้ากิจการมีผลขาดทุนนจะมีผลกระทบท าให้ทุนลดลง



ตัวอย่าง การปดิบัญชี
ในสมุดรายวันทั่วไป



1. ท าการผ่านรายการ (Posting) คือ 
การผ่านรายการปดิบัญชีจากสมดุ
รายวันท่ัวไปเข้าไปยังสมุดบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไปให้ครบถ้วน

2. รวมยอดเงินด้านเดบิตและด้านเครดิตของทุก
บัญชีในสมุดแยกประเภทท่ัวไปเพ่ือหาผลต่าง มี
ดังนี้

บัญชีหมวดที่ 1 ประเภทสินทรัพย์ หมวดที่ 2 ประเภท
หนี้สิน หมวดที่ 3 ประเภทบัญชีทุน ถ้ามีผลต่างของยอด
ระหว่างสองด้านเรียกว่า ยอดยกไป

การปิดบัญชีในสมุดแยกประเภททั่วไป

การปิดบัญชีในสมุดแยกประเภททั่วไปจะกระท าได้ต้องผ่านขั้นตอนการปิดบัญชีในสมุด
รายวันทั่วไปเสร็จสินแล้วเท่าน้ัน โดยขั้นตอนการปิดบัญชีในสมุดแยกประเภททั่วไป มีดังน้ี

บัญชีหมวดที่ 3 บัญชีถอนใช้ส่วนตัว บัญชีหมวดที่ 4 
ประเภทรายได้ และหมวดที่ 5 ประเภทค่าใช้จ่าย จะไม่มี
ผลต่างของยอดรวมระหว่างสองด้านเน่ืองจากยอดรวมท้ัง
สองด้านมียอดเท่ากนั ดังน้ันจะไม่มียอดยกไป



ตัวอย่าง การปดิบัญชีในสมุดแยกประเภทท่ัวไป









งบทดลองหลังปิดบัญชี 

งบทดลองหลังปิดบัญชี  (Post-closing 
Trial Balance) จัดท าขึ้นโดยเก็บยอดยกไป
จากบัญชีแยกประเภทหลังปิดบัญชีมาจัดท า
ในรูปแบบงบทดลอง งบทดลองหลังปิด
บัญชีประกอบด้วยหมวดบัญชี 3 งวด คือ 
สินทรัพย์หนี้ สิน และทุน การจัดท างบ
ทดลองหลังปิดบัญชีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แสดงฐานะการเงินของกิจการ และน า
ยอดเงินในงบทดลองถือเป็นยอดยกมาใน
งวดบัญชีถัดไป

สรุปวงจรบัญชี

วงจรบัญชี (Accounting Cycle) 
หมายถึง ขั้นตอนในกระบวนการ
จัดท าบัญชีโดยเร่ิมต้ังแต่การน า
เอกสารทางการค้ามาวิเคราะห์โดย
ใช้หลักสมการบัญชี บันทึกบัญชี 
จนถึงการออกรายงานทางการเงิน
ที่สามารถน าผลที่ได้มาใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ



1. การวิเคราะห์รายการค้า เป็นข้ันตอน
แรกและส าคัญมากของวงจรบัญชี คือ 
การเป็นการวิเคราะห์รายรายการค้าที่
เกิดข้ึนในกิจการว่ารายการค้าท่ีเกิดข้ึน
ส่งผลให้สินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของ
เจ้าของของกิจการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

สรุปวงจรบัญชี

2. บันทึกรายการลงในสมุดรายวัน
ท่ัวไป เมื่อมีการวิเคราะห์รายการค้าได้
แล้วว่ ารายการค้า ท่ีเกิด ข้ึนน้ันท าให้
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร จากน้ันจึงน าผล
การวิเคราะห์รายการค้ามาบันทึกลงใน
สมุดรายวันท่ัวไป

3. ผ่านรายการ จากสมุดรายวันท่ัวไป
ไปสมุดแยกประเภทท่ัวไป เป็นการน า
รายการค้าที่บันทึกไว้ในสมุดรายวัน
ท่ัวไป แล้วจัดบัญชีให้เป็นหมวดหมู่ใน
สมุดแยกประเภทท่ัวไป

4. จะท างบทดลอง โดยหายอดคงเหลือ
ในบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชี



5. การปรับปรุงบัญชีในวันส้ินงวด เมื่อ

ถึงวันส้ินงวดบัญชีของกิจการ หากมี

รายการค้าใดที่ได้บันทึกและผ่านรายการ

แล้วยังไม่ถูกต้อง จะต้องมาท าการ

ปรับปรุงรายการโดยบันทึกรายการ

ปรับปรุงลงในสมุดรายวันท่ัวไปเหมือน

รายการค้าท่ีเกิดข้ึนใหม่แล้วผ่านรายการ

ปรับปรุงไปยังสมุดแยกประเภทท่ัวไป

เหมือนเดิม

สรุปวงจรบัญชี

6. จัดท ากระดาษท าการ ประกอบด้วย 
งบทดลอง งบก าไรขาดทุน และงบ
แสดงฐานะการเงิน 7. จัดท างบการเงิน หลังจากจัดกระดาษ

ท าการแล้ว จะต้องน ายอดคงเหลือท่ี
ถูกต้องของบัญชีต่างๆ มาจัดท างบ
การเงิน ได้แก่ งบก าไรขาดทุน และงบ
แสดงฐานะการเงิน

8 .  การปรับปรุ งบัญชี  โดยบันทึก
รายการปรับปรุงบัญชีในสมุดรายวัน
ท่ัวไปและผ่านรายการไปสมุดแยก
ประเภท

9. การปิดบัญชี หลังจากปรับปรุงรายการ 
และจัดท างบการเงินเสร็จแล้วก็จะปิดบัญชี
ต่างๆที่ต้องปิดในแต่ละงวดบัญชีในสมุด
รายวันท่ัวไปและผ่านรายการไปสมุดแยก
ประเภทท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับบัญชีท่ีไม่ได้
ปิดก็จะท าการยกยอดบัญชีน้ันไปในงวดบัญชี
ใหม่ต่อไป

10. จะท างบทดลองหลังปดิบัญชี โดยหายอด
คงเหลือยกไปของบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน และ
ส่วนของเจ้าของ



ขอบคุณค่ะ


