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หน่วยที ่8 

รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลงัปิดบัญชี 

 

เนื้อหาสาระ 

 

1. ความหมายของรายการปิดบญัชี 

2.    บนัทึกรายการปิดบญัชีกรณีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด 

3.    บนัทึกรายการปิดบญัชีกรณีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

4.   งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของรายการปิดบญัชีได ้

2.    บนัทึกรายการปิดบญัชีกรณีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวดได ้

3.    บนัทึกรายการปิดบญัชีกรณีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ืองได ้

4.    จดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชีได ้

5. ปฏิบติังานที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งมีความรับผดิชอบ มีระเบียบ ละเอียดรอบ มีความสนใจใฝ่รู้ 

และมีการแสดงสมัมาคาราวะต่อครู-อาจารย ์อยา่งสม ่าเสมอ 

    สาระส าคญั 

         รายการปิดบญัชีของกิจการอุตสาหกรรม มีหลกัการปิดบญัชีเหมือนกบักิจการประเภทอ่ืน ๆ 

แตกต่างกนัตรงที่กิจการอุตสาหกรรม มีการผลิตสินคา้ซ่ึงตอ้งท าการปิดบญัชีตน้ทุนการผลิตเพือ่จะไดท้ราบ

ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยที ่8 เร่ือง รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลงัปิดบัญชี 

ค าช้ีแจง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

1. รายการปิดบญัชีของกิจการอุตสาหกรรมแตกต่างจากกิจการซ้ือขายอยา่งไร 

ก. ปิดบญัชีตน้ทุนผลิต    ข. ปิดบญัชีตน้ทุนขาย 

ค. ปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย   ง. ปิดบญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 

      2. หลงัจากปิดบญัชีแลว้ บญัชีที่มียอดคงเหลืออยูไ่ดแ้ก่บญัชีในขอ้ใด 

ก.  บญัชีสินทรัพย ์บญัชีหน้ีสินและบญัชีส่วนของเจา้ของ 

ข. บญัชีสินทรัพย ์บญัชีหน้ีสินและบญัชีรายได ้

ค. บญัชีรายได ้หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 

ง. บญัชีหน้ีสิน บญัชีรายได ้และบญัชีค่าใชจ่้าย 

3.  บญัชีขอ้ใดปิดเขา้บญัชีก าไรสะสม 

 ก. ตน้ทุนขาย    ข. ค่าใชจ่้าย 

 ค. รายได ้    ง. ก าไรขาดทุน 

4. ขอ้ใดเป็นการโอนปิดบญัชีเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตที่มียอดบญัชีดา้นเดบิตเขา้บญัชีตน้ทุนการผลิต 

 ก. สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด วตัถุดิบตน้งวด งานระหวา่งท าตน้งวด 

 ข. วตัถุดิบตน้งวด ซ้ือวตัถุดิบ งานระหวา่งท าตน้งวด 

 ค. สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด ซ้ือวตัถุดิบ ค่าขนส่งเขา้ 

 ง. วตัถุดิบปลายงวด งานระหวา่งท าปลายงวด สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด 

5. กรณีกิจการมีรายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้ายกิจการจะปิดบญัชีอยา่งไร 

 ก. เดบิต  ก าไรสุทธิ  xx  เครดิต  ก าไรสะสม xx 

ข. เดบิต  ก าไรขาดทุน  xx  เครดิต  ก าไรสะสม xx 

ค. เดบิต  ก าไรสะสม  xx  เครดิต  ก าไรขาดทุน xx 

ง. เดบิต ก าไรสะสม  xx  เครดิต  ก าไรสุทธิ xx 
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6. การบนัทึกรายการสินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด วิธีผา่นตน้ทุนขาย จะบนัทึกอยา่งไร 
 ก. เดบิต  ก าไรขาดทุน   xx เครดิต  สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด xx 
 ข. เดบิต  สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด  xx เครดิต  ก าไรขาดทุน  xx 
 ค. เดบิต  สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด  xx เครดิต  ตน้ทุนขาย  xx 
 ง. เดบิต  ตน้ทุนขาย   xx เครดิต  สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด xx 

7. การปิดบญัชีในขั้นตอนใดไม่มีในกิจการที่เป็นบริษทั จ  ากดั 
 ก. ก าไรขาดทุน    ข. ก าไรสะสม 
 ค. ถอนใชส่้วนตวั   ง.  รายไดเ้บด็เตล็ด 

8. กิจการเจา้ของคนเดียวเม่ือมีก าไรหรือขาดทุนจะบนัทึกโอนเขา้บญัชีใด 
 ก. ทุน     ข. กระแสทุน 
 ค. ก าไรขาดทุน    ง.  ก าไรสะสม 

9. งบทดลองหลงัปิดบญัชีท าขึ้นเม่ือใด 
 ก. ก่อนจดัท ากระดาษท าการ  ข. หลงับนัทึกรายการปิดบญัชี 
 ค. หลงับนัทึกรายการปรับปรุง  ง.  ก่อนรายการปรับปรุง  

10. งบทดลองหลงัปิดบญัชีมีบญัชีหมวดใดบา้ง 

 ก.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ทุน  ข.  รายได ้ ค่าใชจ่้าย 

 ค.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ก าไรขาดทุน ง. สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ทุน  รายได ้ ค่าใชจ่้าย 
 

 

 

 

 

 

  



266 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

รายการปิดบญัชีของกิจการอุตสาหกรรม จะแตกต่างกบักิจการอ่ืน ๆ คือ การปิดบญัชีตน้ทุนการ

ผลิต เพือ่จะไดท้ราบตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป ในการปิดบญัชี สามารถปิดไดต้ามวธีิการบนัทึกบญัชีของกิจการ

คือแบบสินคา้คงเหลือส้ินงวด และบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

 

   ความหมายของรายการปิดบัญชี 

 รายการปิดบญัชี (Closing Entries)  หมายถึง การบนัทึกรายการปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายซ่ึงเปิด

เป็นบญัชีชัว่คราว (Temporary Accounts) ที่เกิดขึ้นทุกบญัชีไปยงับญัชีก าไรขาดทุน เพือ่หาผลก าไรขาดทุน

แลว้โอนไปยงับญัชีส่วนของเจา้ของ (ทุน) ในวนัส้ินงวด 

 

     การบันทึกรายการปิดบัญชีกรณบัีนทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด 

 การบนัทึกรายการปิดบญัชี กรณีบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด (Periodic Inventory Method) 

มี 2 วธีิ คือ 

1.วิธีผ่านต้นทุนขาย    วธีิน้ีจะเปิดบญัชีตน้ทุนขาย และโอนปิดบญัชีที่เก่ียวกบัตน้ทุนขาย เพือ่จะทราบ

ตน้ทุนขายโอนไปยงับญัชีก าไรขาดทนุ และโอนก าไรขาดทุนไปบญัชีส่วนของเจา้ของตามลกัษณะของ

กิจการ วธีิน้ีกิจการจะทราบตน้ทุนขาย 

ขั้นที่ 1  ปิดบญัชีที่เก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต
ที่มียอดดา้นเดบิตไปบญัชีตน้ทุนการผลิต 

เดบิต ตน้ทุนการผลิต          
     เครดิต  วตัถุดิบตน้งวด 
                   งานระหวา่งท าตน้งวด 
                    ซ้ือวตัถุดิบ 
                     ค่าขนส่งเขา้ 
                     ค่าแรงงานทางตรง 
                      ค่าใชจ่้ายการผลิต (ระบุช่ือ) 

xx  
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
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ขั้นที่ 2  ปิดบญัชีที่เก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต
ที่มียอดดา้นเครดิตไปบญัชีตน้ทุนการผลิต 

เดบิต  วตัถุดิบปลายงวด 
           งานระหวา่งท าปลายงวด 
            ส่งคืนวตัถุดิบ 
             ส่วนลดรับ 
      เครดิต  ตน้ทุนการผลิต 

xx  
xx 
xx 
xx 
xx 

ขั้นที่ 3  ปิดบญัชีที่เก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต
และบญัชีที่เก่ียวกบัตน้ทุนขายที่มียอดดา้น
เดบิตไปบญัชีตน้ทุนขาย 

เดบิต ตน้ทุนขาย          
     เครดิต  สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด 
                   ตน้ทุนการผลิต (ขั้นที่ 1 – 2) 

xx  
xx 
xx 

ขั้นที่ 4  โอนปิดสินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด
ไปยงับญัชีตน้ทุนขาย 

เดบิต  สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด 
       เครดิต  ตน้ทุนขาย 

xx  
xx 

ขั้นที่ 5 โอนปิดบญัชีขายและรายได ้ไป
บญัชีก าไรขาดทุน 

เดบิต  ขายสินคา้ 
            รายไดอ่ื้น 
        เครดิต  ก าไรขาดทุน 

xx 
xx 

 
 

xx 
ขั้นที่ 6 โอนปิดบญัชีตน้ทุนขาย รับคืน 
ส่วนลดจ่าย และค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารไปบญัชีก าไรขาดทุน 

เดบิต  ก าไรขาดทุน 
         เครดิต  ตน้ทุนขาย (ขั้นที่ 3 – 4) 
                      รับคืนสินคา้ 
                       ส่วนลดจ่าย 
                        ค่าใชจ่้ายในการขายและ 
                         บริหาร  (ระบุช่ือ) 

xx  
xx 
xx 
xx 
xx 

ขั้นที่ 7 โอนปิดบญัชีก าไรขาดทุนไปบญัชี
ส่วนของเจา้ของ (ตามประเภทกิจการ) 
กรณีก าไรสุทธิ 
 
กรณีขาดทุน 

เดบิต  ก าไรขาดทุน 
     เครดิต  ทุน – (กิจการเจา้ของคนเดียว) 
                  ทุน/กระแสทุน (หา้งหุน้ส่วน) 
                   ก าไรสะสม (บริษทัจ ากดั) 
เดบิต        ทุน – (กิจการเจา้ของคนเดียว) 
                 ทุน/กระแสทุน (หา้งหุน้ส่วน) 
                  ก าไรสะสม (บริษทัจ ากดั) 
       เครดิต  ก าไรขาดทุน 

xx  
xx 
xx 
xx 

ขั้นที่ 8 โอนปิดบญัชีถอนใชส่้วนตวั 
(เฉพาะกิจการเจา้ของคนเดียว) ไปบญัชี
ทุน 

เดบิต  ทุน-เจา้ของกิจการ 
           เครดิต  ถอนใชส่้วนตวั 

xx  
xx 
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2. วิธีไม่ผ่านต้นทุนขาย  วธีิน้ีไม่เปิดตน้ทุนขาย หลงัจากปิดบญัชีที่เก่ียวกบัตน้ทุนผลิตแลว้ก็จะโอนไปยงั

บญัชีก าไรขาดทุน โอนปิดก าไรขาดทุนไปบญัชีส่วนของเจา้ของตามลกัษณะของกิจการ วธีิน้ีกิจการจะ 

ไม่ทราบตน้ทุนขายตอ้งค านวณเอง 

ขั้นที่ 1  ปิดบญัชีที่เก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต
ที่มียอดดา้นเดบิตไปบญัชีตน้ทุนการผลิต 

เดบิต ตน้ทุนการผลิต          
     เครดิต  วตัถุดิบตน้งวด 
                   งานระหวา่งท าตน้งวด 
                    ซ้ือวตัถุดิบ 
                     ค่าขนส่งเขา้ 
                     ค่าแรงงานทางตรง 
                      ค่าใชจ่้ายการผลิต (ระบุช่ือ) 
 

xx  
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

ขั้นที่ 2  ปิดบญัชีที่เก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต
ที่มียอดดา้นเครดิตไปบญัชีตน้ทุนการผลิต 

เดบิต  วตัถุดิบปลายงวด 
           งานระหวา่งท าปลายงวด 
            ส่งคืนวตัถุดิบ 
             ส่วนลดรับ 
      เครดิต  ตน้ทุนการผลิต 

xx  
xx 
xx 
xx 
xx 

ขั้นที่ 3 บนัทึกสินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด
และโอนปิดบญัชีขายและรายได ้ไปบญัชี
ก าไรขาดทุน 

เดบิต สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด    
          ขายสินคา้ 
           รายไดอ่ื้น 
        เครดิต  ก าไรขาดทุน 

xx 
xx 
xx 

 
 
 

xx 
ขั้นที่ 4 โอนปิดบญัชีตน้ทุนการผลิต บญัชี
ที่เก่ียวกบัตน้ทุนขายที่มียอดดา้นเดบิต รับ
คืนสินคา้ ส่วนลดจ่าย ค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหารไปยงับญัชีก าไรขาดทุน 

เดบิต  ก าไรขาดทุน 
         เครดิต  สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด 
                     ตน้ทุนการผลิต (ขั้นที่ 1-2) 
                     รับคืนสินคา้ 
                     ส่วนลดจ่าย 
                     ค่าใชจ่้ายในการขายและ 
                     บริหาร  (ระบุช่ือ) 
 

xx  
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

ขั้นที่ 5 โอนปิดบญัชีก าไรขาดทุนไปบญัชี
ส่วนของเจา้ของ (ตามประเภทกิจการ) 
กรณีก าไรสุทธิ 
 
 
กรณีขาดทุน 

เดบิต  ก าไรขาดทุน 
     เครดิต  ทุน – (กิจการเจา้ของคนเดียว) 
                  ทุน/กระแสทุน (หา้งหุน้ส่วน) 
                   ก าไรสะสม (บริษทัจ ากดั) 
 
เดบิต        ทุน – (กิจการเจา้ของคนเดียว) 
                 ทุน/กระแสทุน (หา้งหุน้ส่วน) 
                  ก าไรสะสม (บริษทัจ ากดั 
       เครดิต  ก าไรขาดทุน 

xx 
 
 
 
 

xx 
xx 
xx 

 
xx 
xx 
xx 

 
 
 
 

xx 
 

ขั้นที่ 6 โอนปิดบญัชีถอนใชส่้วนตวั 
(เฉพาะกิจการเจา้ของคนเดียว)  
ไปบญัชีทุน 

เดบิต  ทุน-เจา้ของกิจการ 
           เครดิต  ถอนใชส่้วนตวั 

xx  
xx 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

     ตวัอยา่ง 8-1        ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองของ บริษทั โรงงานกระสอบ จ ากดั 

 

บริษทั โรงงานกระสอบ จ ากดั 

งบทดลอง 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x9 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

เงินสด 101 140,000 -   
ลูกหน้ี 102 60,000 -   
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 103   2,200 - 
สินคา้ส าเร็จรูป 104 60,000 -   
งานระหวา่งท า 105 40,000 -   
วตัถุดิบ 106 32,000 -   
วสัดุโรงงาน 107 13,500 -   
วสัดุส านกังาน 108 22,500 -   
ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 109 12,000 -   
ที่ดิน 112 600,000 -   
อาคาร 113 540,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร 114   54,000 - 
เคร่ืองจกัร 115 255,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมเคร่ืองจกัร 116   29,500 - 
เจา้หน้ี 201   89,500 - 
ตัว๋เงินจ่าย 202   31,500 - 
เงินกู ้ 204   200,000 - 
ทุนเรือนหุน้ 301   847,500 - 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 302   22,500 - 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

งบทดลอง (ต่อ)  

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

ส ารองตามกฎหมาย 303   49,500 - 
ก าไรสะสม 304   95,050 - 
ขาย 401   700,000 - 
รายไดเ้บด็เตล็ด 402   35,000 - 
ซ้ือวตัถุดิบ 501 279,000 -   
ค่าขนส่งเขา้ 502 5,700 -   
ส่งคืนวตัถุดิบ 503   19,000 - 
ส่วนลดรับ 504   3,750 - 
ค่าแรงงานทางตรง 505 20,000 -   
ค่าแรงงานทางออ้ม 506 19,500 -   
เงินเดือนผูค้วบคุมงาน 507 12,600 -   
ค่าสาธารณูปโภค 508 18,000 -   
เงินเดือนส านกังาน 509 12,900 -   
เงินเดือนพนกังานขาย 510 12,750 -   
ค่าขนส่งออก 511 8,400 -   
ค่าโฆษณา 512 6,900 -   
ค่านายหนา้ 513 1,800 -   
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน 514 5,100 -   
ดอกเบี้ยจ่าย  515 1,350 -   
  2,179,000 - 2,179,000 - 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม    สินคา้คงเหลือ 31 ธนัวาคม 25X9 มีดงัน้ี สินคา้ส าเร็จรูป  29,000 บาท  งานระหว่างท า 

                          18,000 บาท วตัถุดิบ  12,000 บาท  

 

ให้ท า บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป วิธีผ่านตน้ทุนขายและไม่ผา่นตน้ทนุขาย 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด   (Periodic Inventory Method) วธีิผา่นตน้ทุนขาย 

ขั้นที่ 1  ปิดบญัชีที่เก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต
ที่มียอดดา้นเดบิตไปบญัชีตน้ทุนการผลิต 

เดบิต ตน้ทุนการผลิต          
     เครดิต  วตัถุดิบตน้งวด 
                   งานระหวา่งท าตน้งวด 
                   ซ้ือวตัถุดิบ 
                   ค่าขนส่งเขา้ 
                   ค่าแรงงานทางตรง 
                   ค่าแรงงานทางออ้ม 
                   เงินเดือนผูค้วบคุมงาน 
                   ค่าสาธารณูปโภค 
                   ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน 

431,900  
32,000 
40,000 
279,000 
5,700 
20,000 
19,500 
12,600 
18,000 
5,100 

ขั้นที่ 2  ปิดบญัชีที่เก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต
ที่มียอดดา้นเครดิตไปบญัชีตน้ทุนการผลิต 

เดบิต  วตัถุดิบปลายงวด 
           งานระหวา่งท าปลายงวด 
            ส่งคืนวตัถุดิบ 
             ส่วนลดรับ 
      เครดิต  ตน้ทุนการผลิต 

12,000 
18,000 
19,000 
3,750 

 
 
 
 

52,750 
ขั้นที่ 3  ปิดบญัชีที่เก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต
และบญัชีที่เก่ียวกบัตน้ทุนขายที่มียอดดา้น
เดบิตไปบญัชีตน้ทุนขาย 

เดบิต ตน้ทุนขาย          
     เครดิต   สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด 
                  ตน้ทุนการผลิต (ขั้นที่ 1 – 2) 
                     

439,150  
60,000 
379,150 

ขั้นที่ 4  โอนปิดสินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด
ไปยงับญัชีตน้ทุนขาย 

เดบิต  สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด 
       เครดิต ตน้ทุนขาย 

29,000  
29,000 

ขั้นที่ 5 โอนปิดบญัชีขายและรายได ้ไป
บญัชีก าไรขาดทุน 

เดบิต  ขายสินคา้ 
            รายไดเ้บด็เตล็ด 
      เครดิต  ก าไรขาดทุน 

700,000 
35,000 

 

 
 

735,000 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

ขั้นที่ 6 โอนปิดบญัชีตน้ทุนขาย รับคืน 
ส่วนลดจ่าย และค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารไปบญัชีก าไรขาดทุน 
 
 
 
 

เดบิต  ก าไรขาดทุน 
         เครดิต  ตน้ทุนขาย (ขั้นที่ 3 – 4) 
                      เงินเดือนส านกังาน 
                      เงินเดือนพนกังานขาย 
                     ค่าขนส่งออก 
                     ค่าโฆษณา 
                      ค่านายหนา้ 
                     ดอกเบี้ยจ่าย 
                

454,250  
410,150 
12,900 
12,750 
8,400 
6,900 
1,800 
1,350 

ขั้นที่ 7 โอนปิดบญัชีก าไรขาดทุนไปบญัชี
ก าไรสะสม 
กรณีก าไรสุทธิ 

เดบิต  ก าไรขาดทุน 
     เครดิต    ก าไรสะสม  
 
                   

280,750  
280,750 

 

 

วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือแบบส้ินงวด   (Periodic Inventory Method) วธีิไม่ผา่นตน้ทุนขาย 

ขั้นที่ 1  ปิดบญัชีที่เก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต
ที่มียอดดา้นเดบิตไปบญัชีตน้ทุนการผลิต 

เดบิต ตน้ทุนการผลิต          
     เครดิต  วตัถุดิบตน้งวด 
                  งานระหวา่งท าตน้งวด 
                  ซ้ือวตัถุดิบ 
                  ค่าขนส่งเขา้ 
                  ค่าแรงงานทางตรง 
                  ค่าแรงงานทางออ้ม 
                  เงินเดือนผูค้วบคุมงาน 
                  ค่าสาธารณูปโภค 
                  ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน 

431,900  
32,000 
40,000 
279,000 
5,700 
20,000 
19,500 
12,600 
18,000 
5,100 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

ขั้นที่ 2  ปิดบญัชีที่เก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต
ที่มียอดดา้นเครดิตไปบญัชีตน้ทุนการผลิต 

เดบิต  วตัถุดิบปลายงวด 
           งานระหวา่งท าปลายงวด 
           ส่งคืนวตัถุดิบ 
           ส่วนลดรับ 
      เครดิต  ตน้ทุนการผลิต 

12,000 
18,000 
19,000 
3,750 

 
 
 
 

52,750 
ขั้นที่ 3 บนัทึกสินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด
และโอนปิดบญัชีขายและรายได ้ไปบญัชี
ก าไรขาดทุน 

เดบิต  สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด    
          ขายสินคา้ 
           รายไดเ้บด็เตล็ด 
        เครดิต  ก าไรขาดทุน 

29,000 
700,000 
35,000 

 
 
 

764,000 
ขั้นที่ 4 โอนปิดบญัชีตน้ทุนการผลิต บญัชี
ที่เก่ียวกบัตน้ทุนขายที่มียอดดา้นเดบิต รับ
คืนสินคา้ ส่วนลดจ่าย ค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหารไปยงับญัชีก าไรขาดทุน 

เดบิต  ก าไรขาดทุน 
        เครดิต  สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด 
                    ตน้ทุนการผลิต (ขั้นที่ 1-2) 
                    เงินเดือนส านกังาน 
                    เงินเดือนพนกังานขาย 
                    ค่าขนส่งออก 
                    ค่าโฆษณา 
                    ค่านายหนา้ 
                    ดอกเบี้ยจ่าย 

483,250  
60,000 

379,150 
12,900 
12,750 
8,400 
6,900 
1,800 
1,350 

ขั้นที่ 5 โอนปิดบญัชีก าไรขาดทุนไปบญัชี
ก าไรสะสม 
กรณีก าไรสุทธิ 

 
เดบิต  ก าไรขาดทุน 
     เครดิต   ก าไรสะสม  
 
                   

 
280,750 

 
 

280,750 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

การบันทึกรายการปิดบัญชี กรณบัีนทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเน่ือง  (Perpetual Inventory Method) 

  

การบนัทึกรายการปิดบญัชีวธีิน้ีจะเปิดเฉพาะบญัชีก าไรขาดทุน และโอนปิดบญัชีรายได ้และ

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไปบญัชีก าไรขาดทุน และโอนปิดก าไรขาดทุนไปบญัชีส่วนของเจา้ของ 

ขั้นที่ 1  โอนปิดบญัชีขายสินคา้และรายได้
อ่ืน ๆ ไปบญัชีก าไรขาดทุน 

เดบิต ขายสินคา้ 
           รายไดอ่ื้น ๆ          
     เครดิต  ก าไรขาดทุน 
 

xx 
xx 

 
 

xx 

ขั้นที่ 2 โอนปิดบญัชีตน้ทุนขาย รับคืน
สินคา้ ส่วนลดจ่าย และค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหารไปบญัชีก าไรขาดทุน 

เดบิต  ก าไรขาดทุน 
  เครดิต   ตน้ทุนขาย 
               รับคืนสินคา้ 
               ส่วนลดจ่าย 
               ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

  

ขั้นที่ 3 โอนปิดบญัชีก าไรขาดทุนไปบญัชี
ส่วนของเจา้ของ (ตามประเภทกิจการ) 
กรณีก าไรสุทธิ 
 
 
กรณีขาดทุน 

เดบิต  ก าไรขาดทุน 
     เครดิต  ทุน – (กิจการเจา้ของคนเดียว) 
                  ทุน/กระแสทุน (หา้งหุน้ส่วน) 
                   ก าไรสะสม (บริษทัจ ากดั) 
 
เดบิต        ทุน – (กิจการเจา้ของคนเดียว) 
                 ทุน/กระแสทุน (หา้งหุน้ส่วน) 
                  ก าไรสะสม (บริษทัจ ากดั 
       เครดิต  ก าไรขาดทุน 

xx 
 
 
 
 

xx 
xx 
xx 

 
xx 
xx 
xx 

 
 
 
 

xx 
ขั้นที่ 4 โอนปิดบญัชีถอนใชส่้วนตวั 
(เฉพาะกิจการเจา้ของคนเดียว) ไปบญัชี
ทุน 

เดบิต  ทุน-เจา้ของกิจการ 
           เครดิต  ถอนใชส่้วนตวั 

xx  
xx 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

    ตวัอยา่ง 8-2  

   ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองของ บริษทั โรงงานกระสอบ จ ากดั เม่ือวนัที่ 31 ธนัวาคม 25X9 กิจการบนัทึกบญัชี

สินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

บริษทั โรงงานกระสอบ จ ากดั 

งบทดลอง 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x9 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

เงินสด 101 140,000 -   
ลูกหน้ี 102 60,000 -   
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 103   2,200 - 
สินคา้ส าเร็จรูป 104       290,000 -   
งานระหวา่งท า 105 18,000 -   
วตัถุดิบ 106 12,000 -   
วสัดุโรงงาน 107 8,000 -   
วสัดุส านกังาน 108 22,500 -   
ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 109 12,000 -   
ที่ดิน 111 600,000 -   
อาคาร 112 540,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร 113   54,000 - 
เคร่ืองจกัร 114 255,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมเคร่ืองจกัร 115   29,500 - 
เจา้หน้ี 201   89,500 - 
ตัว๋เงินจ่าย 202   31,500 - 
เงินกู ้ 204   200,000 - 
ทุนเรือนหุน้ 301   847,500 - 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

 

งบทดลอง (ต่อ)  

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 302   22,500 - 
ส ารองตามกฎหมาย 303   49,500 - 
ก าไรสะสม 304   95,050 - 
ขาย 401   700,000 - 
รายไดเ้บด็เตล็ด 402   35,000 - 
ตน้ทุนขาย 501 154,650 -   
เงินเดือนส านกังาน 502 12,900 -   
เงินเดือนพนกังานขาย 503 12,750 -   
ค่าขนส่งออก 504 8,400 -   
ค่าโฆษณา 505 6,900 -   
ค่านายหนา้ 506 1,800 -   
ดอกเบี้ยจ่าย  507 1,350 -   
  2,156,250 - 2,156,250 - 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

การบนัทึกรายการปิดบญัชี วธีิบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง (Perpetual Inventory Method) 

ขั้นที่ 1  โอนปิดบญัชีขายสินคา้และรายได้
อ่ืน ๆ ไปบญัชีก าไรขาดทุน 

เดบิต ขายสินคา้ 
           รายไดเ้บด็เตล็ด       
     เครดิต  ก าไรขาดทุน 
 

700,000 
35,000 

 
 

735,000 

ขั้นที่ 2 โอนปิดบญัชีตน้ทุนขาย รับคืน
สินคา้ ส่วนลดจ่าย และค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริหารไปบญัชีก าไรขาดทุน 

เดบิต  ก าไรขาดทุน 
  เครดิต  ตน้ทุนขาย 
               เงินเดือนส านกังาน 
               เงินเดือนพนกังานขาย 
               ค่าขนส่งออก 
               ค่าโฆษณา 
               ค่านายหนา้ 
               ดอกเบี้ยจ่าย                            

198,750  
154,650 
12,900 
12,750 
8,400 
6,900 
1,800 
1,350 

ขั้นที่ 3 โอนปิดบญัชีก าไรขาดทุนไปบญัชี
ส่วนของเจา้ของ (ตามประเภทกิจการ) 
 

เดบิต  ก าไรขาดทุน 
   เครดิต  ก าไรสะสม  

536,250  
536,250 

 

 

   งบทดลองหลังปิดบัญชี 

 งบทดลองหลงัปิดบญัชี (Post Closing Trial Balance) เป็นงบที่จดัท  าขึ้นเพือ่พสูิจน์ยอดคงเหลือของ

บญัชีแยกประเภททัว่ไปอีกคร้ังก่อนขึ้นรอบระยะเวลาบญัชีใหม่ การจดัท าเหมือนกบังบทดลองก่อนปิด

บญัชีต่างกนัตรงที่งบทดลองหลงัปิดบญัชีจะมีบญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

   ตวัอยา่ง 8-3       จากตวัอยา่ง 8-1 ใหจ้ดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี 

บริษทั โรงงานกระสอบ จ ากดั 

งบทดลอง 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x9 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

เงินสด 101 140,000 -   
ลูกหน้ี 102 60,000 -   
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 103   2,200 - 
สินคา้ส าเร็จรูป 104 29,000 -   
งานระหวา่งท า 105 18,000 -   
วตัถุดิบ 106 12,000 -   
วสัดุโรงงาน 107 13,500 -   
วสัดุส านกังาน 108 22,500 -   
ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 109 12,000 -   
ที่ดิน 111 600,000 -   
อาคาร 112 540,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร 113   54,000 - 
เคร่ืองจกัร 114 255,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมเคร่ืองจกัร 115   29,500 - 
เจา้หน้ี 201   89,500 - 
ตัว๋เงินจ่าย 202   31,500 - 
เงินกู ้ 204   200,000 - 
ทุนเรือนหุน้ 301   847,500 - 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 302   22,500 - 
ส ารองตามกฎหมาย 303   49,500 - 
ก าไรสะสม 304   375,800 - 
  1,702 ,000 - 1,702,000 - 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

    ตวัอยา่ง 8-4          จากตวัอยา่ง 8-2 ใหจ้ดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี 

บริษทั โรงงานกระสอบ จ ากดั 

งบทดลอง 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x9 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

เงินสด 101 140,000 -   
ลูกหน้ี 102 60,000 -   
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 103   2,200 - 
สินคา้ส าเร็จรูป 104         29.000 -   
งานระหวา่งท า 105 18,000 -   
วตัถุดิบ 106 12,000 -   
วสัดุโรงงาน 107 8,000 -   
วสัดุส านกังาน 108 22,500 -   
ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 109 12,000 -   
ที่ดิน 111 600,000 -   
อาคาร 112 540,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร 113   54,000 - 
เคร่ืองจกัร 114 255,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมเคร่ืองจกัร 115   29,500 - 
เจา้หน้ี 201   89,500 - 
ตัว๋เงินจ่าย 202   31,500 - 
เงินกู ้ 204   200,000 - 
ทุนเรือนหุน้ 301   847,500 - 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 302   22,500 - 
ส ารองตามกฎหมาย 303   49,500 - 
ก าไรสะสม 304   631,300 - 
  1,957,500 - 1,957,500 - 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

   สรุป           รายการปิดบญัชีของกิจการอุตสาหกรรม เป็นการปิดบญัชีตน้ทุนในการผลิต เพือ่จะไดท้ราบ

ตน้ทุนในการผลิตสินคา้ที่เกิดขึ้นในรอบบญัชีนั้น แล้วจึงปิดรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อหาผลก าไร

ขาดทุน โดยมีการปิดตามการบนัทึกบญัชี 2 วิธี คือ บนัทึกรายการปิดบญัชีกรณีบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบ

ส้ินงวด มี 2 วิธี คือ วิธีผ่านตน้ทุนขาย และ วิธีไม่ผ่านตน้ทุนขาย และ วธีิบนัทึกสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

และมีการจดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี จะมีบญัชีถาวรเท่านั้น คือ สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 

 

 

 

ศัพท์บัญชี 

 

ล าดับ ค าศัพท์ ความหมาย 

1 Closing Entries รายการปิดบญัชี 
2 Temporary Accounts บญัชีชัว่คราว 
3 Post Closing Trial Balance งบทดลองหลงัปิดบญัชี 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

                                        ใบงานเร่ือง รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

หัวข้อกิจกรรม 

1. ความหมายของรายการปิดบญัชี 

2.    บนัทึกรายการปิดบญัชีกรณีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด 

3.    บนัทึกรายการปิดบญัชีกรณีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

4.   งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

1. เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะหรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

2. จอรับภาพ 

3. ส่ือที่ผูเ้รียนจดัท าขึ้นส าหรับน าเสนอ 

ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 

1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม  กลุ่มละเท่ากนั 

2. ใหต้วัแทนกลุ่มจบัฉลากกิจกรรม กลุ่มละ 1 กิจกรรม ดงัน้ี 

2.1 บนัทึกรายการปิดบญัชีกรณีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด 

2.2 บนัทึกรายการปิดบญัชีกรณีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง 

3. ใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอขั้นตอนการปิดบญัชีตามกรณีที่จบัลากได ้พร้อมทั้งยกตวัอยา่ง วธีิการ

บนัทึกรายการปิดบญัชี แลว้ส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานจนครบทุกกลุ่ม กลุ่มละ  

5-10 นาที 

4. เปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม แสดงความคิดเห็น และสรุปร่วมกนั 

5. กลุ่มที่เหลือประเมินเพือ่นทีน่ าเสนองาน 

6. กลุ่มที่น าเสนองานประเมินตนเอง 

7. ผูส้อนรวบรวมแบบประเมินจากทุกกลุ่ม พร้อมทั้งประเมินกลุ่มที่น าเสนองาน 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

การประเมินผล 

ที่ รายการประเมิน 4 3 2 1 

1 การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม     
2 ความถูกตอ้งของเน้ือหา     
3 ส่ือที่ใชป้ระกอบการน าเสนอ     
4 รูปแบบการน าเสนอชดัเจน เขา้ใจง่าย     
5 ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น รอบคอบ     

 

ขอ้เสนอแนะ...................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

เกณฑ์การประเมนิ 

 4 = ดีมาก 3 =  ดี  2  =  ปานกลาง  1   =    ปรับปรุง 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

หน่วยที ่8 เร่ือง รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลงัปิดบัญชี 
 

ค าช้ีแจง :  จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 

1. รายการปิดบญัชีของกิจการอุตสาหกรรมแตกต่างจากกิจการซ้ือขายอยา่งไร 

ก. ปิดบญัชีตน้ทุนผลิต    ข. ปิดบญัชีตน้ทุนขาย 

ค. ปิดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย   ง. ปิดบญัชีสินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 

2. บญัชีขอ้ใดปิดเขา้บญัชีก าไรสะสม 

 ก. ตน้ทุนขาย     ข. ค่าใชจ่้าย 

 ค. รายได ้     ง. ก าไรขาดทุน 

3. หลงัจากปิดบญัชีแลว้ บญัชีที่มียอดคงเหลือไดแ้ก่บญัชีในขอ้ใด 

ก. บญัชีสินทรัพย ์บญัชีหน้ีสินและบญัชีส่วนของเจา้ของ 

ข. บญัชีสินทรัพย ์บญัชีหน้ีสินและบญัชีรายได ้

ค. บญัชีรายได ้หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 

ง. บญัชีหน้ีสิน บญัชีรายได ้และบญัชีค่าใชจ่้าย 

4. ขอ้ใดเป็นการโอนปิดบญัชีเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตที่มียอดบญัชีดา้นเครดิตเขา้บญัชีตน้ทุนการผลิต 

 ก. สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด วตัถุดิบตน้งวด งานระหวา่งท าตน้งวด 

 ข. วตัถุดิบตน้งวด ซ้ือวตัถุดิบ งานระหวา่งท าตน้งวด 

 ค. สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด ซ้ือวตัถุดิบ ค่าขนส่งเขา้ 

 ง. วตัถุดิบปลายงวด งานระหวา่งท าปลายงวด ส่งคืนวตัถุดิบ ส่วนลดรับ 

5. กรณีกิจการมีรายไดน้อ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายกิจการจะปิดบญัชีอยา่งไร 

 ก. เดบิต  ก าไรสุทธิ  xx  เครดิต  ก าไรสะสม xx 

ข. เดบิต  ก าไรขาดทุน  xx  เครดิต  ก าไรสะสม xx 

ค. เดบิต  ก าไรสะสม  xx  เครดิต  ก าไรขาดทุน xx 

ง. เดบิต ก าไรสะสม  xx  เครดิต  ก าไรสุทธิ xx 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

6. การบนัทึกรายการสินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด วิธีผา่นตน้ทุนขาย จะบนัทึกอยา่งไร 
  

ก. เดบิต  ก าไรขาดทุน   xx เครดิต  สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด xx 
 ข. เดบิต  สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด  xx เครดิต  ก าไรขาดทุน  xx 
 ค. เดบิต  สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด  xx เครดิต  ตน้ทุนขาย  xx 
 ง. เดบิต  ตน้ทุนขาย   xx เครดิต  สินคา้ส าเร็จรูปปลายงวด xx 

7. การปิดบญัชีในขั้นตอนใดไม่มีในกิจการที่เป็นบริษทั จ  ากดั 
 ก. ก าไรขาดทุน    ข. ก าไรสะสม 
 ค. ถอนใชส่้วนตวั   ง.  รายไดเ้บด็เตล็ด 

8. กิจการเจา้ของคนเดียวเม่ือมีก าไรหรือขาดทุนจะบนัทึกโอนเขา้บญัชีใด 
 ก. ทุน     ข. กระแสทุน 
 ค. ก าไรขาดทุน    ง.  ก าไรสะสม 

9. งบทดลองหลงัปิดบญัชีท าขึ้นเม่ือใด 
 ก. ก่อนจดัท ากระดาษท าการ  ข. หลงับนัทึกรายการปิดบญัชี 
 ค. หลงับนัทึกรายการปรับปรุง  ง.  ก่อนรายการปรับปรุง  

10. งบทดลองหลงัปิดบญัชีมีบญัชีหมวดใดบา้ง 

 ก.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ทุน  ข.  รายได ้ ค่าใชจ่้าย 

 ค.  สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ก าไรขาดทุน ง. สินทรัพย ์ หน้ีสิน  ทุน  รายได ้ ค่าใชจ่้าย 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วย หน่วยที่ 8 

ตอนที่ 1 จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. จงอธิบายความหมายของรายการปิดบญัชี 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

2. จงอธิบายขั้นตอนการปิดบญัชีวธีิการตรวจนบัเม่ือส้ินงวด (Periodic Inventory Method) 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

3. จงอธิบายขั้นตอนการปิดบญัชีวธีิการตรวจนบัแบบต่อเน่ือง  (Perpetual Inventory Method) 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

4. จงอธิบายการจดัท างบทดลองหลงัปิดบญัชี  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 

ตอนที่ 2 จงฝึกปฏิบัติตามค าส่ัง 

8-1 ต่อไปน้ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภททัว่ไปบางส่วน ของ บริษทัไมอ้ดัไทย จ ากดั เม่ือวนัส้ินงวด

บญัชี วนัที่ 31  ธนัวาคม  25X8 กิจการใชว้ธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด (Periodic Inventory 

Method) 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 30,000  
ลูกหน้ี 102 100,000  
สินคา้ส าเร็จรูป  103 20,000  
สินคา้ระหวา่งผลิต 104 12,000  
วตัถุดิบ 105 30,000  
วสัดุโรงงาน 106 10,000  
วสัดุส านกังาน 107 10,000  
ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 108 9,000  
อาคาร 111 200,000  
ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 112  30,000 
เคร่ืองจกัร 113 100,000  
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

ค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองจกัร 114  15,000 
อุปกรณ์ส านกังาน 115 60,000  
ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 116  12,000 
เจา้หน้ี 201  20,000 
เงินกู ้12% 204  30,000 
ทุนเรือนหุน้ 301  500,000 
ก าไรสะสม 303  18,000 
ขายสินคา้ 401  120,000 
ซ้ือวตัถุดิบ 501 70,000  
ค่าขนส่งเขา้ 502 2,000  
ค่าแรงงานทางตรง 503 9,000  
ค่าแรงงานทางออ้ม 504 4,000  
ค่าไฟฟ้า 505 15,000  
ค่าใชจ่้ายโรงงาน 506 5,000  
วสัดุโรงงานใชไ้ป 507 7,000  
วสัดุส านกังานใชไ้ป 508 5,000  
เงินเดือนแผนกขายและส านกังาน 509 14,000  
ค่าโฆษณา 510 6,000  
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดส านกังาน 511 3,000  
ดอกเบี้ยจ่าย 512 3,000  
ค่าเส่ือมราคาอาคาร 513 10,000  
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร 514 5,000  
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านกังาน 515 6,000  
  745,000 745,000 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

เพิ่มเติมมีดังนี ้

1. มีสินคา้คงเหลือ ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม  25X8  ดงัน้ี 
สินคา้ส าเร็จรูป  6,000 บาท 

สินคา้ระหวา่งผลิต 4,000 บาท 

วตัถุดิบ   9,000 บาท 

2. ปันส่วนค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

แผนกผลิต  แผนกขาย แผนกทัว่ไป 

  ค่าไฟฟ้า        80%        10%       10% 

 ค่าเส่ือมราคาอาคาร     70%       15%        15% 

ให้ท า 1.  บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป (วธีิผา่นตน้ทุนขาย และวธีิไม่ผา่นตน้ทุนขาย) 

 2.  งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

 

 

8-2 ต่อไปน้ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีแยกประเภททัว่ไปบางส่วน ของ บริษทัผลิตหนงั จ  ากดั เม่ือวนัส้ินงวด

บญัชี วนัที่ 31  ธนัวาคม  25X8 กิจการใชว้ธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง  

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 30,000  
ลูกหน้ี 102 100,000  
สินคา้ส าเร็จรูป  103 6,000  
สินคา้ระหวา่งผลิต 104 4,000  
วตัถุดิบ 105 9,000  
วสัดุโรงงาน 106 10,000  
วสัดุส านกังาน 107 10,000  
ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 108 9,000  
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

อาคาร 111 200,000  
ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 112  30,000 
เคร่ืองจกัร 113 100,000  
ค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองจกัร 114  15,000 
อุปกรณ์ส านกังาน 115 60,000  
ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 116  12,000 
เจา้หน้ี 201  20,000 
เงินกู ้12% 204  30,000 
ทุนเรือนหุน้ 301  500,000 
ก าไรสะสม 303  18,000 
ขายสินคา้ 401  120,000 
ตน้ทุนขาย 501 166,000  
วสัดุส านกังานใชไ้ป 508 5,000  
เงินเดือนแผนกขายและส านกังาน 509 14,000  
ค่าโฆษณา 510 6,000  
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดส านกังาน 511 3,000  
ดอกเบี้ยจ่าย 512 3,000  
ค่าเส่ือมราคาอาคาร 513 10,000  
  745,000 745,000 
 

ให้ท า 1.  บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป  

 2.  งบทดลองหลงัปิดบญัชี 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

8-3 ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองของ บริษทั ผลิตขนมไทย จ ากดั 
 

บริษทั ผลิตขนมไทย จ ากดั 

งบทดลอง 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x9 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

เงินสด 101 130,000 -   
ลูกหน้ี 102 70,000 -   
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 103   2,200 - 
สินคา้ส าเร็จรูป 104 50,000 -   
งานระหวา่งท า 105 30,000 -   
วตัถุดิบ 106 32,000 -   
วสัดุโรงงาน 107 6,000 -   
วสัดุส านกังาน 108 5,200 -   
ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 109 12,000 -   
ที่ดิน 112 600,000 -   
อาคาร 113 540,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคาร 114   74,000 - 
เคร่ืองจกัร 115 255,000 -   
ค่าเส่ือมราคาสะสมเคร่ืองจกัร 116   36,500 - 
เจา้หน้ี 201   92,500 - 
ตัว๋เงินจ่าย 202   31,500 - 
เงินกู ้ 203   200,000 - 
ทุนเรือนหุน้ 301   827,500 - 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 302   22,500 - 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

งบทดลอง (ต่อ) 

ช่ือบญัชี 
เลขที่ 
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
บาท สต บาท สต 

ส ารองตามกฎหมาย 303   49,500 - 
ก าไรสะสม 304   95,050 - 
ขาย 401   700,000 - 
รายไดเ้บด็เตล็ด 402   35,000 - 
ซ้ือวตัถุดิบ 501 279,000 -   
ค่าขนส่งเขา้ 502 5,000 -   
ส่งคืนวตัถุดิบ 503   19,000 - 
ส่วนลดรับ 504   3,750 - 
ค่าแรงงานทางตรง 505 20,000 -   
ค่าแรงงานทางออ้ม 506 19,500 -   
เงินเดือนผูค้วบคุมงาน 507 12,600 -   
ค่าสาธารณูปโภค 508 18,000 -   
วสัดุโรงงานใชไ้ป 509 7,500    
วสัดุส านกังานใชไ้ป 510 17,300    
เงินเดือนส านกังาน 511 12,900 -   
เงินเดือนพนกังานขาย 512 12,750 -   
ค่าขนส่งออก 513 8,400 -   
ค่าโฆษณา 514 6,900 -   
ค่านายหนา้ 515 1,800 -   
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดโรงงาน 516 5,800 -   
ดอกเบี้ยจ่าย  517 1,350    
ค่าเส่ือมราคาอาคาร 518 20,000    
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร 519 10,000    
  2,189,000 - 2,189,000 - 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. สินคา้คงเหลือ 31 ธนัวาคม 25X9 มีดงัน้ี สินคา้ส าเร็จรูป  25,000 บาท  งานระหวา่งท า 25,500 บาท 

วตัถุดิบ  15,000 บาท  

2. ค่าเส่ือมราคาอาคาร  แบ่งเป็นแผนกผลิต 70%  ส านกังาน 30% 
ให้ท า  1.  บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป (วธีิผา่นตน้ทุนขาย และวธีิไม่ผา่นตน้ทุนขาย) 

   2.  งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

  

8-4 ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองของบริษทั ผลิตอาหารกระป๋อง จ ากดั เม่ือส้ินงวดบญัชีวนัที่ 31 ธนัวาคม 25X9

กิจการใชว้ิธีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง (Perpetual Inventory Method) 

 

 บริษทั ผลิตอาหารกระป๋อง จ ากดั 
งบทดลอง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X9 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 80,000  
ลูกหน้ี 102 20,000  
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 103  2,000 
สินคา้ส าเร็จรูป  104 45,000  
สินคา้ระหวา่งผลิต 104 18,000  
วตัถุดิบ 105 12,000  
วสัดุโรงงาน 106 8,000  
วสัดุส านกังาน 107 3,000  
ค่าเบี้ยประกนัจ่ายล่วงหนา้ 108 36,000  
ที่ดิน 110 300,000  
อาคาร 111 200,000  
ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 112  20,000 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

งบทดลอง (ต่อ) 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

เคร่ืองจกัร 113 190,000  
ค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองจกัร 114  12,000 
สิทธิบตัร 115 27,000  
เจา้หน้ี 201  45,000 
เงินกู ้12% 204  150,000 
ทุนเรือนหุน้ 301  300,000 
ก าไรสะสม 303  220,000 
ขายสินคา้ 401  320,000 
รับคืน 402 3,000  
ส่วนลดจ่าย 403 2,000  
ตน้ทุนขาย 501 96,300  
เงินเดือนแผนกขาย 508 11,000  
ค่าโฆษณา 509 3,000  
หน้ีสงสยัจะสูญ 510 500  
เงินเดือนส านกังาน 511 11,200  
ดอกเบี้ยจ่าย 512 3,000  
  1,069,000 1,069,000 
 
ให้ท า     1.  บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป  
 2.  งบทดลองหลงัปิดบญัชี 
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หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

8-5 ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองหลงัรายการปรับปรุงของหา้งหุน้ส่วนจ ากดัพีน่อ้ง เม่ือวนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

ซ่ึงเป็นวนัปิดบญัชี โดยมีพีแ่ละนอ้งเป็นหุน้ส่วนกนั ทั้งสองแบ่งก าไรขาดทุนกนัในอตัรา 2:1 กิจการใช ้

วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด (Periodic lnventory Method)  

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัพีน่อ้ง 

งบทดลอง 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 100,500  -   
 เงินฝากธนาคาร 102 6,900,000  -   
 ลูกหน้ีการคา้  103 46,230  -   
 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 104   

 
5,360  - 

สินคา้ส าเร็จรูป 105 101,980  -   
 งานระหวา่งท า 106 67,900  -   
 วตัถุดิบ 107 48,200  -   
 วสัดุโรงงาน 108 14,700  -   
 วสัดุส านกังาน 109 9,480  -   
 ค่าวารสารจ่ายล่วงหนา้ 110 400  -   
 อุปกรณ์ส านกังาน 121 178,000  -   
 ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 122   - 88,100  - 

เคร่ืองตกแต่ง 123 475,000  -   
 ค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองตกแต่ง 124   

 
278,000  - 

 เคร่ืองจกัร 125 1,700,000  -   
 ค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองจกัร 126   

 
987,000  - 

ยานพาหนะ 127 960,000  -   
 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ยานพาหนะ 128   

 
300,000  - 



296 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

เจา้หน้ีการคา้ 201   
 

143,000  - 

เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 202   
 

7,200  - 

 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่าย 203   
 

6,500  - 

 เงินกู(้6% ต่อปี) 211   
 

1,000,000  - 

ทุน-พี่ 301   
 

750,000  - 

ทุน-นอ้ง 302   
 

350,000  - 

ก าไรสะสมยงัไม่ไดแ้บ่ง 303   
 

255,000  - 

ขายสินคา้ 401   
 

8,890,000  - 

รับคืนสินคา้ 402 6,200  -   
 ส่วนลดจ่าย 403 9,300  -   
 รายไดเ้บด็เตล็ด 404   

 
5,900  - 

ซ้ือวตัถุดิบ 501 221,980  -   
 ส่งคืนวตัถุดิบ 502   

 
4,100  - 

 ส่วนลดรับ 503   
 

2,620  - 

 ค่าขนส่งเขา้ 504 6,500  -   
  เงินเดือนส านกังาน 505 450,000  -   
  เงินเดือนพนกังานขาย 506 350,000  -   
 ค่าแรงทางตรง 507 250,000  -   
  ค่าแรงทางออ้ม 508 170,000  -   
  เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 509 30,900  -   
 ค่าเช่าอาคาร 510 182,000  -   
  ค่าเช่าที่พกัคนงาน 511 53,000  -   
 ค่าวารสาร 512 1,720  -   
 ค่าโฆษณา 513 10,700  -   
 



297 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

 ค่าเบี้ยประกนัอคัคีภยั 514 9,050  -   
 ค่าสาธารณูปโภค 515 55,700  -   
 ขาดทุนจากสินคา้ถูกโจรกรรม  516 34,800  -   
 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 517 3,250  -   
 วสัดุส านกังานใชไ้ป 518 7,000  -   
 วสัดุโรงงานใชไ้ป 519 5,200  -   
  หน้ีสงสยัจะสูญ 520 2,100  -   
 ดอกเบี้ยจ่าย 521 50,000  -   
  ค่าธรรมเนียมธนาคาร 522 700  -   
 ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน 523 36,000  -   
  ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองตกแต่ง 524 98,200  -   
  ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองจกัร 525 350,000  -   
  ค่าเส่ือมราคา-ยานพาหนะ 526 76,090  -   
   

 

13,072,780  - 13,072,780  - 
 

ขอ้มูลเพิม่เติม 

 1. สินคา้คงเหลือปลายงวด 

  1.1 สินคา้ส าเร็จรูป 120,270 บาท 

  1.2 งานระหวา่งท า 59,200 บาท 

  1.3 วตัถุดิบ 36,000 บาท 

 

 

 



298 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

2. ใหปั้นส่วนค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

ล าดบั รายการ แผนกผลิต แผนกขายและบริหาร 
1 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 80% 20% 
2 ค่าเช่าอาคาร 70% 30% 
3 ค่าเบี้ยประกนัอคัคีภยั 80% 20% 
4 ค่าสาธารณูปโภค 65% 35% 
5 ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน 10% 90% 
6 ค่าเส่ือมราคา-ยานพาหนะ 60% 40% 

 

ให้ท า  1. บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป (วธีิผา่นตน้ทุนขาย และวธีิไม่ผา่นตน้ทุนขาย) 

           2. งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



299 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

8-6 ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองหลงัรายการปรับปรุงของหา้งหุน้ส่วนจ ากดัอาภรณ์ เม่ือวนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

ซ่ึงเป็นวนัปิดบญัชี กิจการใชว้ิธีบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด (Periodic lnventory Method) 

       โรงงานน ้ ามนัปาลม์ 

      งบทดลอง 

        วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 150,000  -   
 เงินฝากธนาคาร 102 7,400,000  -   
 ลูกหน้ีการคา้  103 50,000  -   
 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 104   

 
5,000  - 

สินคา้ส าเร็จรูป 105 109,950  -   
 งานระหวา่งท า 106 59,350  -   

  วตัถุดิบ 107 40,500  -   
  วสัดุโรงงาน 108 15,350  -   
  วสัดุส านกังาน 109 1,000  -   
  ค่าวารสารจ่ายล่วงหนา้ 110 500  -   
 อุปกรณ์ส านกังาน 121 185,000  -   
  ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 122   

 
85,000  - 

 เคร่ืองตกแต่ง 123 590,000  -   
  ค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองตกแต่ง 124   

 
394,000  - 

 เคร่ืองจกัร 125 1,550,000  -   
  ค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองจกัร 126   

 
970,000  - 

ยานพาหนะ 127 850,000  -   
 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ยานพาหนะ 128   

 
185,000  - 

 เจา้หน้ีการคา้ 201   
 

200,000  - 



300 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 202   
 

9,000  - 

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่าย 203   
 

5,750  - 

 เงินกู(้6%ต่อปี) 211   
 

1,050,000  - 

 ทุน- เจา้ของ 301   
 

1,000,000  - 

 ขายสินคา้ 401   
 

9,266,720  - 

รับคืนสินคา้ 402 8,000  -   
  ส่วนลดจ่าย 403 9,500  -   
  รายไดเ้บด็เตล็ด 404   

 
7,000  - 

 ซ้ือวตัถุดิบ 501 250,000  -   
  ส่งคืนวตัถุดิบ 502   

 
5,000  - 

 ส่วนลดรับ 503   
 

3,000  - 

ค่าขนส่งเขา้ 504 5,650  -   
  เงินเดือนส านกังาน 505 450,000  -   
  เงินเดือนพนกังานขาย 506 200,000  

 
  

  ค่าแรงทางตรง 507 250,000  -   
  ค่าแรงทางออ้ม 508 180,000  -   
  เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 509 45,000  -   
  ค่าเช่าอาคาร 510 190,000  -   
  ค่าเช่าที่พกัคนงาน 511 50,000  -   
  ค่าวารสาร 512 1,500  -   
  ค่าโฆษณา 513 4,000  -   
  ค่ารับรองลูกคา้ 514 9,000  -   
 ค่าเบี้ยประกนัอคัคีภยั 515 15,000  -   
  ค่าสาธารณูปโภค 516 53,500  -   
 



301 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

วสัดุส านกังานใชไ้ป 517 6,500  -   
  วสัดุโรงงานใชไ้ป 518 6,120  -   
 หน้ีสงสยัจะสูญ  519 2,150  -   
  ดอกเบี้ยจ่าย 520 70,000  -   
  ค่าธรรมเนียมธนาคาร 521 900  -   
  ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน 522 34,000  -   
  ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองตกแต่ง 523 100,000  -   
  ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองจกัร 524 150,000  -   
  ค่าเส่ือมราคา-ยานพาหนะ 525 85,000  -   
   

 
13,185,470  - 13,185,470  - 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

 1. สินคา้คงเหลือปลายงวดดงัน้ี 

  1.1 สินคา้ส าเร็จรูป 100,000 บาท 

  1.2 งานระหวา่งท า 55,000 บาท 

  1.3 วตัถุดิบ 35,550 บาท 

 

 

 

 

 



302 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

 

 2. ใหปั้นส่วนค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 

ล าดับ รายการ แผนกผลิต แผนกขายและบริหาร 
1 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 70% 30% 
2 ค่าเช่าอาคาร 70% 30% 
3 ค่าเบี้ยประกนัอคัคีภยั 80% 20% 
4 ค่าสาธารณูปโภค 65% 35% 
5 ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน 20% 80% 
6 ค่าเส่ือมราคา-ยานพาหนะ 50% 50% 

 

ใหท้  า  1. บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป (วธีิผา่นตน้ทุนขาย และวธีิไม่ผา่นตน้ทุนขาย) 

           2. งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



303 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

8-7 ต่อไปน้ีเป็นงบทดลองหลงัรายการปรับปรุงของหา้งหุน้ส่วนจ ากดัหน่ึงสอง เม่ือวนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

ซ่ึงเป็นวนัปิดบญัชี โดยมีหน่ึงและสองเป็นหุน้ส่วนกนั ทั้งสองแบ่งก าไรขาดทุนกนัในอตัรา 2:1 กิจการใช ้

วธีิบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือแบบต่อเน่ือง (Perpetual Inventory Method) 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัหน่ึงสอง 

งบทดลอง 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 25X1 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

เงินสด 101 550,000 -   
 เงินฝากธนาคาร 102 720,000  -   
 ลูกหน้ีการคา้  103 64,000 -   
 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 104   

 
2,300 - 

สินคา้ส าเร็จรูป 105 250,000 -   
 งานระหวา่งท า 106 110,000 -   
 วตัถุดิบ 107 51,000 -   
 วสัดุโรงงาน 108 13,000 -   
 วสัดุส านกังาน 109 8,000 -   
 ค่าวารสารจ่ายล่วงหนา้ 110 1,000  -   
 อุปกรณ์ส านกังาน 121 120,000 -   
 ค่าเส่ือมราคาสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 122   - 20,000 - 

 เคร่ืองจกัร 123 220,000 -   
 ค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองจกัร 124   

 
52,000 - 

ยานพาหนะ 125 800,000 -   
 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ยานพาหนะ 126   

 
140,000 - 

อาคาร 127 960,000  -   
 ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 128   

 
300,000  - 



304 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

เจา้หน้ีการคา้ 201   
 

150,000 - 

เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 202   
 

7,200  - 

 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ที่จ่าย 203   
 

6,500  - 

 เงินกู(้6% ต่อปี) 211   
 

500,000  - 

ทุน-หน่ึง 301   
 

390,400 - 

ทุน-สอง 302   
 

363,570 - 

ก าไรสะสมยงัไม่ไดแ้บ่ง 303   
 

3,255,000  - 

ขายสินคา้ 401   
 

760,000 - 

รับคืนสินคา้ 402 4,500 -   
 ส่วนลดจ่าย 403 9,300  -   
 รายไดเ้บด็เตล็ด 404   

 
5,900  - 

ตน้ทุนขาย 501 350,000 - 
   เงินเดือนส านกังาน 505 450,000  -   

  เงินเดือนพนกังานขาย 506 350,000  -   
 ค่าแรงทางตรง 507 250,000  -   
  ค่าแรงทางออ้ม 508 170,000  -   
  เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 509 30,900  -   
 ค่าเช่าอาคาร 510 82,000  -   
  ค่าเช่าที่พกัคนงาน 511 53,000  -   
 ค่าวารสาร 512 1,720  -   
 ค่าโฆษณา 513 3,100  -   
  ค่ารับรองลูกคา้ 514 7,600  -   
  ค่าเบี้ยประกนัอคัคีภยั 515 9,000  - 

  ค่าสาธารณูปโภค 516 90,500  - 
  



305 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

ช่ือบญัชี 
เลขที่
บญัชี 

เดบิต เครดิต 

บาท สต. บาท สต. 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 517 3,250  -   
 วสัดุส านกังานใชไ้ป 518 7,000  -   
 วสัดุโรงงานใชไ้ป 519 5,200  -   
  หน้ีสงสยัจะสูญ 520 2,100  -   
 ดอกเบี้ยจ่าย 521 50,000  -   
  ค่าธรรมเนียมธนาคาร 522 700  -   
 ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน 523 24,000  -   
  ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองอาคาร 524 48,000  -   
  ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองจกัร 525 44,000 

 
  

  ค่าเส่ือมราคา-ยานพาหนะ 526 40,000  -   
   

 

5,952,870 - 5,952,870 - 
 

ให้ท า  1. บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป (วธีิผา่นตน้ทุนขาย และวธีิไม่ผา่นตน้ทุนขาย) 

           2. งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

8-8  จาก ขอ้ 7-7 

ให้ท า  1. บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป (วธีิผา่นตน้ทุนขาย และวธีิไม่ผา่นตน้ทุนขาย) 

           2. งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

8-9 จาก 7-8 

ให้ท า  1. บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป (วธีิผา่นตน้ทุนขาย และวธีิไม่ผา่นตน้ทุนขาย) 

           2. งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

 

 



306 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา บัญชีต้นทนุเบ้ืองต้น รหัส 2201-2004 

 

หน่วยที่ 8  รายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี 

 

8-10 จาก 7-9 

ให้ท า  1. บนัทึกรายการปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป (วธีิผา่นตน้ทุนขาย และวธีิไม่ผา่นตน้ทุนขาย) 

           2. งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


