
ใบงานท่ี  3 
  

ข้อ 1 จากรายการต่อไปนี้ ให้ใส่อักษรย่อภาษาอังกฤษ  ไวท้้ายแต่ละรายการ 

 A    หมายถึง  สินทรัพย  R   หมายถึง  รายได้ 

 L    หมายถึง  หนี้สิน   E   หมายถึง  ค่าใช้จ่าย 

 OE  หมายถึง  ส่วนของเจ้าของ (ทุน) 

 

1.  เงินฝากธนาคาร ........................... 11.   เจ้าหนี้การค้า  ........................... 

2.  รถยนต์  ........................... 12.   เครื่องตกแต่ง  ........................... 

3.   ถอนใช้ส่วนตัว ........................... 13.   ทุน   ........................... 

4.   เงินกู้ธนาคาร ........................... 14.   รายได้ค่าซ่อมรถ  ........................... 

5.   ค่าเช่า  ........................... 15.   เงินเบิกเกินบัญช ี ........................... 

6.   เครื่องมือ  ........................... 16.   ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ........................... 

7.  รายได้เบ็ดเตล็ด ........................... 17.  ดอกเบี้ยรบั  ........................... 

8.  เงินกู้จำนอง ........................... 18.  ค่าใช้จ่ายอื่น  ........................... 

9.  ลิขสิทธิ์  ........................... 19.  รายได้รับล่วงหน้า  ........................... 

10.  ดอกเบี้ยค้างจ่าย ........................... 20.  ค่าเส่ือมราคา-อาคาร ........................... 

 

ข้อ 2. เมื่อวันที่  30 เมษายน 2563  นายชูวิทย์ เจ้าของกิจการให้บริการคาร์แคร์  ได้สำรวจ

สินทรัพย์ หนี้สินของกิจการ ดังนี้ 

 เงินสด     25,000  เจ้าหนี้การค้า    80,000 

 เงินฝากธนาคาร 100,000  เจ้าหนี้จำนอง  150,000 

 เครื่องตกแต่ง    10,000  ที่ดิน   300,000 

 อุปกรณ์ล้างรถยนต์ 150,000  อาคาร   190,000 

 วัสดุส้ินเปลือง    46,000  อุปกรณ์สำนักงาน   45,000 

ให้คำนวณ  1.  สินทรัพย์ของกิจการมีเท่าใด 

  2.  หนี้สินของกิจการมีเท่าใด 

  3.  ส่วนของเจ้าของมีเท่าใด 
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ข้อ  3 จากสมการบัญชีที่ว่า  สินทรัพย์  =  หนี้สิน + ทุน   ให้เติมจำนวนเงินที่หายไปแต่ละข้อ 

  สินทรัพย์ = หนี้สิน   +    ทุน 

     3.1     10,000 = 2,000  + ...........  

     3.2  ............  = 85,000  + 15,000 

     3.3  200,000 = ...........  + 150,000 

     3.4  132,000 = ............  +    9,100 

     3.5    50,000 = 9,000  + .............. 

 

ข้อ  4    จงวิเคราะห์รายการค้าต่อไปนี้ตามหลักการบัญชีคู่ว่า การบันทึกบัญชีจะบันทึกบัญช ี

ด้านเดบิตและด้านเครดิต  ด้วยชื่อบัญชีอะไร 

   รายการ       เดบิต           เครดิต 

1.  เจ้าของกิจการนำเงินสดมาลงทุน  ..........................  ............................ 

2.  ซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อ  ............................  ............................ 

3.  รับเงินรายได้ค่าบริการเป็นเงินสด  ............................  ............................ 

4.  ซื้ออุปกรณ์สำนักงานเป็นเงินสด  ............................  ............................ 

5.  ชำระหนี้ค่าวัสดุสำนักงานที่ซื้อเป็นเงินเช่ือ ............................  ............................ 

6.  ไดร้ับเช็คเป็นค่าบริการนำฝากธนาคาร ............................  ............................ 

7.  จ่ายค่าเช่าร้านเป็นเช็ค   ............................  ............................ 

8.  กู้เงินจากธนาคาร    ............................  ............................ 

9.  เจ้าของกิจการถอนเงินสดใช้ส่วนตัว ............................  ............................ 

10.  ส่งบิลเพ่ือเรียกเก็บรายได้ค่าบริการ ............................  ............................ 

11.  รับเงินสดเป็นรายได้อื่น ๆ   ............................  ............................ 

12.  ซื้อรถยนต์ชำระเงินสดบางส่วน  ............................  ............................ 

      ............................  ............................ 
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ข้อ 5 รายการต่อไปนี้  ให้วิเคราะห์ว่ารายการใดเป็นรายการค้า รายการใดมิใช่รายการค้า 

โดยใส่เครื่องหมาย ✓  สำหรับรายการค้า และเครื่องหมาย    รายการที่มิใช่รายการค้า 

1.    (     ) เจ้าของกิจการนำเงินสดมาลงทุน 
2.    (     ) เขียนจดหมายสั่งจองสินค้า 
3.    (     ) จ่ายเงินซื้อเครื่องตกต่งร้านค้า 
4.    (     ) รับเงินค่าบริการจากลูกค้า 
5.    (     ) ชำระหนี้ค่าอุปกรณ์สำนักงาน 
6.    (     ) ขายสินค้า ยังไม่ได้รับเงิน 
7.    (     ) ซื้อรถยนต์ เป็นเงินเช่ือ 
8.    (     ) รับใบส่ังซื้อสินค้า แต่ยังไม่ได้ส่งสินค้าให้ลูกค้า 
9.    (     ) ย้ายสินค้าโดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ 
10.  (     ) เจ้าของกิจการนำสินค้าไปใช้ส่วนตัว 
 

ข้อ  6 รายการค้าต่อไปนี้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้

และค่าใช้จ่ายอย่างไร  ให้ใช้เครื่องหมาย +  แทนเพ่ิมขึ้น และ -  แทนลดลง และให้ระบุชื่อบัญชี

ว่าเดบิตบัญชีอะไร  เครดติบัญชีอะไรตารางตัวอย่าง 
รายการค้า ผลการวิเคราะห์ เดบิต เครดิต 

1. นำเงินสดและเครื่องจักรมาลงทุน สินทรัพย์   + 
ทุน    + 

เงินสด 
เครื่องจักร 

 
 ทุน 

    
 1.  นำเงินสดและเครื่องจักรมาลงทุน 

 2.  ซื้ออุปกรณ์สำนักงานเป็นเงินสด 

 3.  ซื้อเครื่องตกแต่งเป็นเงินเช่ือ 

 4.  จ่ายค่าเช่าสำนักงานเป็นเงินสด 

 5.  กู้เงินจากธนาคาร 

 6.  ส่งบิลเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ยังไม่ได้รับชำระ 

 7.  เจ้าของกิจการนำเงินสดไปใช้ส่วนตัว 

 8.  ชำระหนี้เจ้าหนี้ด้วยเงินสด 

 9.  รับเงินสดเป็นรายได้ค่าบริการ 

 10. จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟเป็นเงินสด 
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ข้อ  7  จงวิเคราะห์รายการค้าต่อไปนี้ ตามแบบฟอร์มข้อ 6. 

 

 1.  ลงทุนเป็นเงินสด   65,000   บาท 

 2.  ซื้ออุปกรณ์ ราคา  12,000  บาท  จ่ายเงินทันที 2,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระทุกส้ิน   

    เดือน ๆ ละ 2,000 บาท รวม 5 เดือน 

 3.  นำเงินสดที่เหลือจากรายการ  2  ฝากธนาคารในวันนี้ 

 4.  จ่ายเช็คเป็นค่าเช่าสำนักงาน  2,500  บาท 

 5.  จ่ายเช็คค่าติดตั้งโทรศัพท์   3,650   บาท 

 6.  ซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อ  1,400  บาท 

 7.  รับเงินค่าบริการจากลูกค้า นำฝากธนาคารในวันนี้  3,000  บาท 

 8.  ส่งบิลเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ยังไม่ได้รับชำระ  4,000  บาท 

 9.  ชำระค่าวัสดุสำนักงานตามรายการ 6  เป็นเช็ค 

 10. รับเช็คจากลูกค้า ตามรายการ 8  นำเช็คฝากธนาคาร 

 


