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คาํนํา 

 

 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพฉบบัน้ี  จดัทาํข้ึนเพื่อใช้ประเมินคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557  และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย

การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 

ซ่ึงกาํหนดให้ผูเ้รียนตอ้งรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เม่ือผูเ้รียนไดล้งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม

โครงสร้างหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพกาํหนด  และเป็นเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษา  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจึงจดัทาํ

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2557  ข้ึน 

สาํหรับใหศู้นยป์ระเมินสมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษาระดบัจงัหวดัและระดบัสถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการ

ประเมินคุณภาพผูเ้รียนต่อไป 
 

 สํานกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพขอขอบคุณคณะกรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีได้

เสียสละเวลาร่วมกนัจดัทาํเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 

 

   สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ 

 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  กนัยายน  2558 
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แนวทางการดําเนินการประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ ปีการศึกษา 2560 (ระดับ ปวส.) 
 

 ตามท่ีมีการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คร้ังท่ี 2/2560              

มีมติให้สถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง  ใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยให้ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตาม ข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เร่ือง กรอบการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2556 และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  ส่วนสาขางานใดท่ีไม่มี

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่ละแห่งพฒันาข้ึนใชเ้อง ตามขอ้ 2 

(7) แห่งประกาศคณะกรรมการอาํนวยการการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เร่ือง แนวปฏิบติัในการดาํเนินการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 และหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 
 

เกณฑ์การประเมิน  

                 เกณฑ์การผ่านการประเมินสําหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 

2557  คือ ภาคทฤษฎี (สอบขอ้เขียน) ตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และภาคปฏิบติัตอ้ง

ไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็  
 

วธีิดําเนินการประเมิน 

                               1.  หวัหนา้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ระดบัสาขางาน 

ประกอบดว้ย        

                      1.1 บุคลากรจากหน่วยงาน สถานประกอบการ องคก์รวชิาชีพ     เป็นประธานกรรมการ  

                            ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ จากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั 

                            จาํนวน 1 คน ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง           

                     1.2 หวัหนา้แผนกวชิาหรือหวัหนา้คณะวชิาท่ีรับผดิชอบ         เป็นรองประธานกรรมการ 

                           สาขางานของสถานศึกษา                     

                     1.3 ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืน                                               เป็นกรรมการ  

                           จากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั จาํนวน 1 คน 

                            ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง                      

                     1.4 ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษา                       เป็นกรรมการและเลขานุการ 

                 ในกรณีท่ีไม่มีครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืนจากทะเบียนของอาชีวศึกษา

จงัหวดั ใหแ้ต่งตั้งบุคลากรจากหน่วยงาน สถานประกอบการ องคก์รวชิาชีพ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ จาก

ทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั ตามท่ีคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัแต่งตั้ง อีก 1 คน เป็นกรรมการแทน   
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2.  พิจารณากาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

3.  สถานศึกษาจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ

เท่ากบัจาํนวนผูเ้ขา้รับการประเมิน หรือเพียงพอในการปฏิบติังาน 

 4. จดัการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีสถานศึกษากาํหนด และ

ตดัสินผลการประเมินตามเกณฑ ์

 5. เสนอผลการตดัสินการประเมินใหห้วัหนา้สถานศึกษาพิจารณาอนุมติัภายใน 10 วนั นบั

จากวนัสุดทา้ยของการประเมิน 

                             6. เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานในการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ เป็นเวลา 1 ปี นบัจากวนั

สุดทา้ยของการประเมิน 
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ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 

 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจาํเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพแต่ละ

ประเภทวชิา สาขาวชิา มีการสร้างเคร่ืองมือประเมินตามขั้นตอนเพื่อให้สามารถวดัไดจ้ริง ยุติธรรมสําหรับผูเ้ขา้

รับการประเมินในดา้นความตรงต่อเน้ือหาตรงต่อระดบัคุณวฒิุและเป็นไปตามหลกัการวดัและประเมินผล  

 1. ศึกษาจุดประสงค์และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของสาขาวิชา เพื่อกาํหนดกรอบคุณลกัษณะ    

ระดบั และกลุ่มของสมรรถนะ 

 2. สังเคราะห์มาตรฐานดา้นสมรรถนะวิชาชีพเป็นสมรรถนะงานเพื่อกาํหนดงานท่ีเป็นตวัแทนท่ีตอ้ง

ปฏิบติัของแต่ละอาชีพ โดยสรุปจากสมรรถนะวิชาชีพวา่ขอ้ใดเป็นความรู้ ทกัษะ กิจนิสัย ขอ้ใดเป็นงานท่ีมีใน

อาชีพจริงโดยใชแ้บบฟอร์ม A1 

 3. วเิคราะห์สมรรถนะงานออกเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานจากเร่ิมตน้จนสําเร็จ จะไดผ้ลงานยอ่ย ๆ 

แต่ละขั้น สาํหรับใชก้าํหนดเกณฑก์ารปฏิบติังานใหค้รอบคลุมทั้งสมรรถนะงาน โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

 4. วเิคราะห์ขั้นตอนการปฏิบติังานออกเป็นเกณฑ์ปฏิบติังานเพื่อกาํหนดคุณภาพของส่ิงท่ีผูท้าํงานทาํ

ไดส้ําเร็จหรือคุณภาพผลงานท่ีตอ้งทาํให้สําเร็จตามเง่ือนไข ขอ้กาํหนดของแต่ละระดบัแต่ละอาชีพโดยใช้ฟอร์ม 

A2 

 5. วิเคราะห์เกณฑ์ปฏิบติังานและกาํหนดขอบเขตงานท่ีปฏิบติั เพื่อจาํแนกลกัษณะงานวา่ยาก ง่ายอยู่

ในระดบัใด ตอ้งใชเ้คร่ืองมือพิเศษหรือเคร่ืองมือพื้นฐาน ใชว้สัดุอุปกรณ์ชนิดใด จาํนวนเท่าใด สําหรับใชเ้ป็น

แนวทางเขียนเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏิบติั โดยใชฟ้อร์ม A2 

 6. กาํหนดหลกัฐานดา้นทกัษะจากเกณฑ์ปฏิบติังานโดยการวิเคราะห์วา่เกณฑ์ปฏิบติังานอยา่งน้ีตอ้ง

ใชท้กัษะอะไรบา้งในการทาํงาน เช่น ตอ้งใชเ้ทคนิคอยา่งไรในการทาํงาน ตอ้งใชท้กัษะ ใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์

อยา่งไร ปฏิบติังานอยา่งไรจึงปลอดภยั โดยใชฟ้อร์ม A2 

 7. กาํหนดหลกัฐานดา้นความรู้จากเกณฑ์ปฏิบติังานโดยการวิเคราะห์วา่เกณฑ์ปฏิบติังานอยา่งน้ีตอ้ง

ใช้ความรู้อะไรบา้งในการทาํงาน เช่น ชนิด ลกัษณะงานและเคร่ืองมืออุปกรณ์ ทฤษฎี หลกัการท่ีใช้ ขั้นตอน

การทาํงาน ความปลอดภยัในการทาํงาน โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

 8. สรุปภาพรวมของเกณฑ์ปฏิบติังาน ขอบเขต หลักฐานด้านความรู้และทกัษะ แล้วเขียนเป็น

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดา้นความรู้ ทกัษะ และกิจนิสัย ซ่ึงเกณฑ์ปฏิบติัและขอบเขต จะเป็นตวักาํหนดระดบั

ความยากง่ายของจุดประสงค ์เช่น อธิบาย จาํแนก เลือกใช ้ปรับตั้งไดต้ามกาํหนด ผลิตไดต้ามขอ้กาํหนด โดย

ใชแ้บบฟอร์ม A3 

 9. กาํหนดแนวทางประเมินภาคปฏิบติัและภาคทฤษฎี ว่าจะใช้เคร่ืองมือชนิดใดประเมินความรู้ 

ทกัษะ และกิจนิสัยเร่ืองอะไรบา้งพร้อมกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน โดยใชแ้บบฟอร์ม A3 

 10. นาํจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดา้นความรู้ ทกัษะ กิจนิสัย และเกณฑป์ฏิบติัจดัทาํเคร่ืองมือประเมิน 

 

 

………………………………………………………  
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จุดประสงค์สาขาวชิา 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ   สาขาวชิาการบัญชี 

 
 

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา และ  

ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

 2. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวชิาชีพ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและหลกัการ  

ของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพการบญัชีใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ 

ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

 3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นบริหารจดัการ 

ธุรกิจสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นการจดัการ การตดัสินใจ แกไ้ขปัญหา และวางแผนการจดัการใช ้

ทรัพยากรและเทคโนโลยใีนงานอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4. เพื่อใหส้ามารถคิด วิเคราะห์ ประยกุตท์กัษะและบูรณาการความรู้ในวชิาการท่ีสัมพนัธ์กบัวชิาชีพ  

บญัชีอยา่งเป็นระบบ นาํไปใชใ้นงานอาชีพและการพฒันางานอาชีพบญัชีอยา่งต่อเน่ือง 

 5. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานท่ีใชท้กัษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพบญัชีในระดบัเทคนิค  

ปฏิบติังานบญัชีในเชิงวเิคราะห์ วางแผน และจดัระบบบญัชีใหเ้หมาะสมกบัประเภทธุรกิจ 

 6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานดา้นบญัชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช ้

ความรู้และทกัษะ เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

 7. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวนิยั เป็นผูมี้ 

ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

 

 คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ประเภทวชิา

บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี ประกอบดว้ย 

1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

 1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ เช่น ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต กตญั�ู  

กตเวที อดกลั้น ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั มีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพและสังคม   เป็นตน้ 

 1.2 ดา้นพฤติกรรมลกัษณะนิสัย เช่น ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษยสัมพนัธ์  

เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษ ์พลงังาน 

และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นตน้ 

2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป 

2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติประจาํวนัและเพื่อพฒันางานอาชีพ 

2.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

 2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการ 

บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และหลกัความปลอดภยั 

3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันางานอาชีพ 

3.3 มีทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

3.4 วางแผน จดัการใชท้รัพยากรและเทคโนโลยใีนงานอาชีพอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงความ   

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

3.5 สามารถคิด วเิคราะห์ ประยกุตใ์ชท้กัษะและความรู้ในการจดัการงานอาชีพไดอ้ยา่งมีระบบ 

3.6 ปฏิบติังานดา้นบญัชีการเงินครบทั้งวงจรตามมาตรฐานการบญัชี และหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

3.7 ปฏิบติังานในฐานะผูช่้วยงานดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน ตน้ทุน การตรวจสอบและการ 

วางระบบบญัชี เพื่อใชใ้นการวางแผนและตดัสินใจ 

3.8 ปฏิบติังานเก่ียวกบัภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

3.9 ใชร้ะบบสารสนเทศในงานบญัชี 

3.10 ปฏิบติังานตามกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั และจริยธรรมแห่งวชิาชีพในงานบญัชี 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการบัญชี   สาขางานการบัญชี 

ข้อที่  สมรรถนะวชิาชีพ สมรรถนะงาน 

3.1 

 

 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

 

 

3.5 

 

  วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพ

ตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการ

บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้ม และหลกัความปลอดภยั 

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

เพื่อพฒันางานอาชีพ 

มีทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตรงกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

วางแผน จดัการใชท้รัพยากรและเทคโนโลยใีนงาน

อาชีพอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั

และส่ิงแวดลอ้ม 

สามารถคิด วเิคราะห์ ประยกุตใ์ชท้กัษะและความรู้

ในการจดัการงานอาชีพไดอ้ยา่งมีระบบ 

 

สมรรถนะงานพืน้ฐาน 

1. งานบญัชีการเงินสาํหรับห้างหุน้ส่วนและ

บริษทัจาํกดั 

2. งานบญัชีบริหารสาํหรับห้างหุน้ส่วนและ

บริษทัจาํกดั  

 

 

 

 

3.6 

 

3.7 

 

 

3.8 

3.9 

3.10 

ปฏิบติังานดา้นบญัชีการเงินครบทั้งวงจรตาม

มาตรฐานการบญัชีและหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

ปฏิบติังานในฐานะผูช่้วยงานดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทางการเงิน ตน้ทุน การตรวจสอบและการวางระบบ

บญัชีเพื่อใชใ้นการวางแผนและตดัสินใจ 

ปฏิบติังานเก่ียวกบัภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

ใชร้ะบบสารสนเทศในงานบญัชี 

ปฏิบติังานตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัและจริยธรรมแห่ง

วชิาชีพในงานบญัชี 

สมรรถนะงานสาขางาน 

1. งานบญัชีการเงิน 

2. งานบญัชีดา้นการบริหาร  

 

  

 

A1 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ    

สาขาวชิาการบัญชี  สาขางานการบัญชี   สมรรถนะงานที ่  1   งานบัญชีการเงนิสําหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจาํกดั 

ขั้นตอนการปฏบิตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. เตรียมเอกสาร

ประกอบการ

ลงบญัชี 

 

1. เอกสารแยกประเภทได้

ตาม พ.ร.บ. การบญัชี 

พ.ศ. 2543 

 

จาํแนก จดัเก็บ

เอกสารเขา้แฟ้ม

ตามประเภทสมุด

รายวนัขั้นตน้ 

จดัแยก เก็บเอกสารประ-

กอบการลงบญัชีตามชนิด

เรียงลาํดบัตามวนัท่ีเกิด

รายการ 

ชนิด ลกัษณะเอกสาร

ประกอบการลงบญัชี

ตาม พ.ร.บ. การบญัชี 

พ.ศ. 2543 

2. บนัทึกรายการใน

สมุดบญัชีท่ี

เก่ียวขอ้งดว้ยมือ

หรือโปรแกรม

สาํเร็จรูปทางบญัชี 

1. สมุดรายวนัขั้นตน้ทาํ

การเปิดไดต้ามหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. สมุดบญัชีแยกประเภท

ทาํการปิดไดต้ามหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

3. รายงานทางการเงินท่ี

เก่ียวขอ้งจดัทาํไดต้าม

หลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป 

1. เปิดสมุดรายวนั

ขั้นตน้ 

2. ปิดสมุดบญัชี

แยกประเภทตาม

องค-์ประกอบงบ

การเงิน 5 หมวด 

3.ทาํรายงาน

สินคา้คงเหลือ 

ลูกหน้ี เจา้หน้ีราย

ตวั รายงานภาษี

ซ้ือ ภาษีขาย 

1. บนัทึกรายการในสมุด

รายวนัขั้นตน้โดย

วเิคราะห์รายการคา้ 

2. ผา่นรายการไปสมุด

บญัชีแยกประเภททัว่ไป

และสมุดแยกประเภทยอ่ย 

3. จดัทาํรายงานภาษีตาม

ประมวลรัษฎากรและ

รายงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจ 

1. การวเิคราะห์รายการ

คา้ 

2. หลกัการบนัทึก

รายการในสมุดรายวนั

ขั้นตน้ 

3. การผา่นรายการไป

สมุดบญัชีแยกประเภท

ทัว่ไป, แยกประเภท

ยอ่ย 

4. การภาษีมูลค่าเพ่ิม

และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

3. บนัทึกรายการ

ปรับปรุง การแกไ้ข

ขอ้ผิดพลาดทาง

บญัชีและปิดบญัชี 

1. รายการปรับปรุง แกไ้ข 

ขอ้ผิดพลาดทางบญัชีใน

สมุดรายวนัทัว่ไปทาํได้

ตามหลกับญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป 

2. รายการปิดบญัชีใน

สมุดรายวนัทัว่ไปทาํได้

ตามหลกับญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป 

บญัชีการเงิน

สาํหรับหา้ง

หุน้ส่วนและ 

บริษทัจาํกดั 

1. ปรับปรุงบญัชีและ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดทาง

บญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 

2. ปิดบญัชีแบบผา่นบญัชี

ตน้ทุนขาย 

1. หลกัการปรับปรุง

บญัชีประเภทรายได ้

ประเภทค่า-ใชจ่้าย 

ประเภทสินทรัพย ์

ขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 

2. หลกัการปิดบญัชี 

4. นาํเสนอรายงาน

ทางการเงิน  

รายงานทางการเงินจดัทาํ

ดว้ยมือและพิมพด์ว้ย

โปรแกรมสาํเร็จรูปตาม

แบบงบการเงินตาม

ประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ 

งบการเงินตาม

ประกาศกรม

พฒันาธุรกิจ

การคา้ แบบ 1 

และแบบ 2 

 

1. จดัทาํงบการเงินตาม

ประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ แบบ 1 และ แบบ 2 

2. จดัทาํรายงานทางการ

เงินจากโปรแกรม

สาํเร็จรูปทางการบญัชี 

 

1. มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 1 และแม่บท

การบญัชี 

2. กาํหนดรายการยอ่ยท่ี

ตอ้งมีในงบการเงินตาม

ประกาศกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ 

3. วธีิการใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปทางการบญัชี 
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เกณฑ์การปฏิบตังิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

5. การจดัทาํแบบ

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

1. แบบแสดงรายการ

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

กลางปีตามประมวล

รัษฎากรทาํไดถู้กตอ้ง 

2. แบบแสดงรายการ

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส้ิน

ปีตามประมวลรัษฎากร

ทาํไดถู้กตอ้ง 

1.จดัทาํภาษีเงินได้

นิติบุคคลกลางปี 

(ภ.ง.ด.51) 

2. จดัทาํภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลส้ินปี 

(ภ.ง.ด.50) 

1. ประมาณภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลกลางปีและ กรอก

แบบ ภ.ง.ด. 51  

2. คาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลส้ินปีและกรอก

แบบ ภ.ง.ด.50 

1. หลกัการประมาณภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลกลางปี 

(ภ.ง.ด.51) 

2. หลกัการคาํนวณภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลส้ินปี     

(ภ.ง.ด. 50) 

6. ประยกุตร์ะบบ

สารสนเทศในการ

บญัชี 

1. ขอ้มูลทางการเงิน

ตามท่ีกาํหนดและบญัชี

จดัทาํโดยใชโ้ปรแกรม

ตารางงานไดถู้กตอ้ง 

2.รายการคา้และขอ้มูล

ทางการเงินจดัทาํได้

ตามท่ีกาํหนด 

ขอ้มูลการเงินและ

การบญัชีของหา้ง

หุน้ส่วนและ 

บริษทัจาํกดั 

 

1. จดัทาํขอ้มูลทาง

การเงิน โดยใช้

โปรแกรมตารางงาน 

2. บนัทึกขอ้มูลการบญัชี

โดยใชโ้ปรแกรมตาราง

งาน 

1. ขั้นตอนการใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปในการ

บญัชี 

2. วธีิการบนัทึกขอ้มูล

การบญัชีโดยใช้

โปรแกรมตารางงาน 
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ตารางวเิคราะห์สมรรถนะงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กรอบการประเมิน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ    

สาขาวชิาการบัญชี   สาขางานการบัญชี   สมรรถนะที ่  2   งานบัญชีบริหารสําหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจาํกดั 

ขั้นตอนการปฏิบตังิาน เกณฑ์การปฏิบัตงิาน ขอบเขต หลกัฐานด้านทกัษะ หลกัฐานด้านความรู้ 

1. การจดัเตรียม

ขอ้มูลตน้ทุนเพ่ือใช้

ในงานบริหาร 

1. ตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูป

ตามขั้นตอนการผลิต

คาํนวณไดถู้กตอ้งตาม

หลกัการบญัชี 

2. ตน้ทุนขายคาํนวณได้

ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี 

 

ทาํงบตน้ทุนการ

ผลิต งบตน้ทุน

สินคา้สาํเร็จรูป

และงบตน้ทุนขาย 

1. บนัทึกการสะสม

ตน้ทุนในบตัรตน้ทุน

งาน 

2. คาํนวณหาวตัถุดิบ

ทางตรงท่ีใชไ้ป 

3. คาํนวณหาค่าแรง

ทางตรง 

4. คาํนวณค่าใชจ่้ายใน

การผลิต 

1. หลกัการบญัชี

เก่ียวกบัตน้ทุนงานสัง่

ทาํ วธีิตน้ทุนจริงและ

ตน้ทุนมาตรฐาน 

2. ขั้นตอนคาํนวณ

ตน้ทุน 

2. จดัเตรียมงบ

การเงินเพ่ือการ

วเิคราะห์ทาง

การเงิน 

รายงานการวเิคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน

จดัทาํไดต้ามหลกัการ

วเิคราะห์ทางการเงิน 

วเิคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงิน 

วเิคราะห์แนวโนม้   

วเิคราะห์โดยการ

ยอ่ส่วน 

 

1. วเิคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงิน วเิคราะห์

แนวโนม้ และวเิคราะห์

โดยการยอ่ส่วน 

2. แปลผลการวเิคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน

เพ่ือช่วยในการตดัสินใจ 

1. รูปแบบงบการเงิน

ตามประกาศกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ 

2. หลกัการวเิคราะห์

อตัราส่วนทางการเงิน 

3. วางระบบควบคุม

ภายใน 

ระบบการควบคุมภายใน

ตามหลกั COSO จดัทาํได้

ตามหลกัการควบคุม

ภายใน 

ใชก้ารตรวจสอบ

ระบบควบคุม

ภายใน 

1. วางผงัองคก์รเพ่ือ

กาํหนดการควบคุม

ภายใน 

2. จดัทาํผงัทางเดิน

เอกสารเพ่ือควบคุมทาง

การเงินและบญัชี 

1. หลกัการของระบบ

บญัชี 

2. หลกัการของระบบ

ควบคุมภายใน 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557   ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ    

สาขาวชิาการบัญชี  สาขางานการบัญชี   สมรรถนะงานที ่  1   งานบัญชีการเงนิสําหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจาํกดั 

เกณฑ์ปฏิบัติงาน จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทักษะ/ความรู้/กจินิสัย วิธีการวัด/เคร่ืองมือวัดผล 

1. 

1. เอกสารแยกประเภทไดต้าม 

พ.ร.บ. การบญัชี พ.ศ. 2543 

 

1.1 จดัแยก เก็บเอกสารประ-กอบการลงบญัชีตาม

ชนิด เรียงลาํดบัตามวนัท่ีเกิดรายการไดถู้กตอ้ง 

1.2 จาํแนกชนิด ลกัษณะเอกสารประกอบการลง 

บญัชีตาม พ.ร.บ. การบญัชี พ.ศ. 2543 ไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ 5 

ตวัเลือกประเมินเร่ือง วธีิการแยกประเภท

เอกสารทางการคา้ 

2.ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินการจดัแยก 

เก็บเอกสารประ-กอบการลงบญัชี 

2. 

1. สมุดรายวนัขั้นตน้ทาํการเปิด

ไดต้ามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป 

2. สมุดบญัชีแยกประเภททาํการ

ปิดไดต้ามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป 

3. รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

จดัทาํไดต้ามหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป 

2.1 บนัทึกรายการในสมุดรายวนัขั้นตน้โดยวิเคราะห์

รายการคา้ไดถู้กตอ้ง 

2.2 ผา่นรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป

และสมุดแยกประเภทยอ่ยไดถู้กตอ้ง 

2.3 จดัทาํรายงานภาษีตามประมวลรัษฎากรและรายงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจไดถู้กตอ้ง 

2.4 อธิบายหลกัการวเิคราะห์รายการคา้และบนัทึก

รายการในสมุดรายวนัขั้นตน้ไดถู้กตอ้ง 

2.3 อธิบายหลกัการผา่นรายการไปสมุดบญัชีแยก

ประเภททัว่ไป, แยกประเภทยอ่ยไดถู้กตอ้ง 

2.4 บอกหลกัการภาษีมลูค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายได ้

1.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ  5 

ตวัเลือกประเมินเร่ือง หลกัการวเิคราะห์

และบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินวธีิการบนัทึก

รายการในสมุดรายวนัขั้นตน้ ผา่นไปบญัชี

แยกประเภทและจดัทาํรายงานภาษี 

3. 

1. รายการปรับปรุง แกไ้ข ขอ้ผดิ-

พลาดทางบญัชีในสมุดรายวนั

ทัว่ไปทาํไดต้ามหลกับญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป 

2. รายการปิดบญัชีในสมุดรายวนั

ทัว่ไปทาํไดต้ามหลกับญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป 

3.1 ปรับปรุงบญัชีและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชีใน

สมุดรายวนัทัว่ไปไดถู้กตอ้งตามหลกับญัชี 

3.2 ปิดบญัชีแบบผา่นบญัชีตน้ทุนขายไดถู้กตอ้ง 

3.3 อธิบายหลกัการปรับปรุงบญัชีประเภทรายได ้

ค่าใชจ่้าย และสินทรัพย ์ขอ้ผดิพลาดทางบญัชี 

3.4 บอกหลกัการปิดบญัชีแบบผา่นบญัชีตน้ทุนขายได้

ถูกตอ้ง 

1.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ  5 

ตวัเลือกประเมินเร่ือง หลกัการปรับปรุง

บญัชีประเภทรายได ้ค่าใชจ่้าย และสินทรัพย ์

ขอ้ผดิพลาดทางบญัชีและการปิดบญัชี 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินวธีิการ

ปรับปรุงบญัชีและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี

และการปิดบญัชี 

4. 

1. รายงานทางการเงินจดัทาํดว้ย

มือและพิมพด์ว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูปตามแบบงบการเงินตาม

ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

4.1 จดัทาํงบการเงินตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

แบบ 1 และ แบบ 2ไดถู้กตอ้ง 

4.2 จดัทาํรายงานทางการเงิน สินคา้คงเหลือ รายละ-

เอียดลูกหน้ี เจา้หน้ี ภาษีซ้ือ ภาษีขายจากโปรแกรม

สาํเร็จรูปทางการบญัชีไดถู้กตอ้ง 

4.3 อธิบายหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 

และแม่บทการบญัชีไดถู้กตอ้ง 

4.4 จาํแนกรายการยอ่ยท่ีตอ้งมีในงบการเงินตาม

ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดถู้กตอ้ง 

4.5บอกวธีิการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี 

1.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ  5 

ตวัเลือกประเมินเร่ือง หลกัการของ มฐ.

บญัชี ฉบบัท่ี 1 แม่บทการบญัชี รายการยอ่ย

ในงบการเงิน การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินการทาํงบการ-

เงิน รายงานทางการเงินสินคา้คงเหลือ รายละ-

เอียดลูกหน้ี เจา้หน้ี ภาษีซ้ือ ภาษีขายจาก

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี 
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เกณฑ์ปฏิบัติงาน จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทักษะ/ความรู้/กจินิสัย วิธีการวัด/เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้

นิติบุคคลกลางปีตามประมวล

รัษฎากรทาํไดถู้กตอ้ง 

2 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้

นิติบุคคลส้ินปีตามประมวล

รัษฎากรทาํไดถู้กตอ้ง 

5.1 ประมาณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกลางปีและ กรอกแบบ 

ภ.ง.ด. 51 ไดถู้กตอ้ง 

5.2 คาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส้ินปีและกรอกแบบ 

ภ.ง.ด.50 ไดถู้กตอ้ง 

5.3 บอกหลกัการประมาณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกลางปี 

(ภ.ง.ด.51) ไดถู้กตอ้ง 

5.4. บอกหลกัการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส้ินปี  

(ภ.ง.ด. 50) ไดถู้กตอ้ง 

1.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ  5 

ตวัเลือกประเมินเร่ือง หลกัการประมาณภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลกลางปี คาํนวณภาษีเงินได ้

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินการประมาณ

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกลางปีและ กรอกแบบ 

ภ.ง.ด. 51 และคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส้ิน

ปีและกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 

1. ขอ้มลูทางการเงินตามท่ี

กาํหนดและบญัชีจดัทาํโดยใช้

โปรแกรมตารางงานไดถู้กตอ้ง 

2.รายการคา้และขอ้มลูทาง

การเงินจดัทาํไดต้ามท่ีกาํหนด 

6.1 จดัทาํขอ้มลูทางการเงิน โดยใชโ้ปรแกรมตาราง

งานไดถู้กตอ้ง 

6.2 บนัทึกขอ้มลูการบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมตาราง

งานไดถู้กตอ้ง 

6.3 บอกขั้นตอนการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการบญัชีได ้

6.4 บอกวธีิการบนัทึกขอ้มลูการบญัชีโดยใช้

โปรแกรมตารางงานได ้

1.ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ  5 

ตวัเลือกประเมินเร่ือง หลกัการใชโ้ปรแกรม

ตารางงาน การบนัทึกขอ้มลูทางการเงิน การ

บญัชี 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินการจดัทาํ

ขอ้มลูทางการเงิน การบญัชีโดยใช้

โปรแกรมตารางงาน 
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ตารางวเิคราะห์เกณฑ์ปฏิบัติงานเป็นจุดประสงค์ด้านความรู้ ทกัษะ กจินิสัย และเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557   ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ    

สาขาวชิาการบัญชี   สาขางานการบัญชี   สมรรถนะงานที ่   2   งานบัญชีบริหารสําหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจาํกดั 

เกณฑ์ปฏิบัติงาน จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทักษะ/ความรู้/กจินิสัย วิธีการวัด/เคร่ืองมือวัดผล 

1. ตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูปตาม

ขั้นตอนการผลิตคาํนวณได้

ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี 

2 ตน้ทุนขายคาํนวณไดถู้กตอ้ง

ตามหลกัการบญัชี 

 

1.1 บนัทึกการสะสมตน้ทุนในบตัรตน้ทุนงานได ้

1.2 คาํนวณหาตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูปตามวธีิตน้ทุน

ปกติ วตัถุดิบทางตรงท่ีใชไ้ป ค่าแรงทางตรงและ

ค่าใชจ่้ายในการผลิตไดถู้กตอ้ง 

1.3 อธิบายหลกัการบญัชีเก่ียวกบัตน้ทุนงานส่ังทาํ 

วธีิตน้ทุนจริงและตน้ทุนมาตรฐาน 

1.4 บอกขั้นตอนการคาํนวณตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูป 

1. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ  5 

ตวัเลือกประเมินเร่ือง หลกัการบญัชีตน้ทุน

งานส่ังทาํ วธีิตน้ทุนจริงและตน้ทุน

มาตรฐาน ขั้นตอนการคาํนวณตน้ทุน 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินการบนัทึกการ

สะสมตน้ทุนในบตัรตน้ทุนงาน  คาํนวณหา

ตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูปตามวธีิตน้ทุนปกติ 

2.รายงานการวเิคราะห์อตัราส่วน

ทางการเงินจดัทาํไดต้าม

หลกัการวเิคราะห์ทางการเงิน 

2.1 วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน วเิคราะห์

แนวโนม้ และวเิคราะห์โดยการยอ่ส่วน 

2.2 แปลผลการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเพ่ือ

ช่วยในการตดัสินใจ 

2.3 อธิบายรูปแบบงบการเงินตามประกาศกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ไดถู้กตอ้ง 

2.4 อธิบายหลกัการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินได ้

1. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ  5 

ตวัเลือกประเมินเร่ือง รูปแบบงบการเงิน

การวเิคราะห์ แปลผลอตัราส่วนการเงิน 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินการวเิคราะห์ 

แปลผลการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

3. ระบบการควบคุมภายในตาม

หลกั COSO จดัทาํไดต้าม

หลกัการควบคุมภายใน  

3.1 วางผงัองคก์รเพ่ือกาํหนดการควบคุมภายในได ้

3.2 จดัทาํผงัทางเดินเอกสารเพ่ือควบคุมทางการเงิน

และบญัชีไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

3.3 บอกหลกัการของระบบบญัชีได ้

3.4 บอกหลกัการของระบบควบคุมภายในได ้

1. ใชข้อ้สอบทฤษฏีแบบเลือกตอบ  5 

ตวัเลือกประเมินเร่ือง หลกัการของระบบ

บญัชี ระบบควบคุมภายใน 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินการจดัทาํผงั

ทางเดินเอกสารเพ่ือควบคุมทางการเงิน

และบญัชี 

 

A3 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                                ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                                  สาขาวิชาการบญัชี 



13 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สมรรถนะงานที่ 1  งานบัญชีการเงินสําหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากดั 

จุดประสงค์ที่ 1.1 จดัแยก เก็บเอกสารประกอบการลงบญัชีตามชนิด เรียงลาํดบัตามวนัท่ีเกิดรายการได ้

เฉลย  ขอ้  1.  เอกสารท่ีตอ้งจดัเก็บในแฟ้มจ่ายเงินของแผนกบญัชีเดือนมกราคมคือขอ้ใด 

√ ก. 5 มกราคม จ่ายเช็คชาํระหน้ีค่าประกนัสังคมประจาํเดือนธนัวาคมปีก่อน 90,000 บาท 

 ข. 12  มกราคม ซ้ือสินคา้ 20,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชาํระหน้ีค่าสินคา้ 

 ค. 25 มกราคม ขายสินคา้ 100,000.- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไดรั้บชาํระเงินสด 

 ง. 28 มกราคมออกใบแจง้หน้ีค่าเช่าสาํนกังานใหบ้ริษทัอยูเ่ยน็ จาํกดั จาํนวน 10,000 บาท 

 จ. 30 มกราคม ไดรั้บใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า 3,210  บาท จ่ายชาํระวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 

จุดประสงค์ที่ 2.1 บนัทึกรายการในสมุดรายวนัขั้นตน้โดยวิเคราะห์รายการคา้ไดถู้กตอ้ง 

เฉลย ขอ้  2. การเรียกชาํระค่าหุน้คร้ังแรกของบริษทัจาํกดัตามกฎหมาย ขอ้ใดถูกตอ้ง 

  ก. ตอ้งชาํระไม่นอ้ยกวา่ 5% 

 ข. ตอ้งชาํระไม่นอ้ยกวา่ 10% 

 ค. ตอ้งชาํระไม่นอ้ยกวา่  15% 

 ง. ตอ้งชาํระไม่นอ้ยกวา่  20% 

 √ จ. ตอ้งชาํระไม่นอ้ยกวา่  25% 

 

A4 
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จุดประสงค์ที่ 2.1 บนัทึกรายการในสมุดรายวนัขั้นตน้โดยวิเคราะห์รายการคา้ไดถู้กตอ้ง 

เฉลย  ขอ้ 3. เม่ือ 1  มกราคม 25X7  กิจการเช่าซ้ือรถยนตร์าคา 500,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตก

ลงจ่ายเช็คเป็นเงินดาวน์ 100,000 บาท  ท่ีเหลือจ่ายชาํระ  20 งวด ๆ ละ 22,000 บาท  

การบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25X7 ตรงกบัขอ้ใด 

  ก. เดบิต รถยนต ์                                                  500,000 

          เครดิต  เงินฝากธนาคาร                                                                  100,000 

                      เจา้หน้ีเช่าซ้ือ                                                                        400,000 

 ข. เดบิต  รถยนต ์                                                  500,000 

           ภาษีซ้ือ                                                    35,000 

           เครดิต  เงินฝากธนาคาร                                                                   100,000 

                       เจา้หน้ีเช่าซ้ือ                                                                        435,000 

 ค. เดบิต รถยนต ์                                                   500,000 

          ดอกเบ้ียรอตดับญัชี                                   40,000 

          เครดิต  เงินฝากธนาคาร                                                                    100,000 

                       เจา้หน้ีเช่าซ้ือ                                                                        440,000 

 ง. เดบิต รถยนต ์                                                  535,000 

          เครดิต  เงินฝากธนาคาร                                                                   100,000 

                       เจา้หน้ีเช่าซ้ือ                                                                       435,000 

√ จ. เดบิต รถยนต ์                                                 535,000 

          ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย                                     5,000 

          เครดิต  เงินฝากธนาคาร                                                                   100,000      

                      เจา้หน้ีเช่าซ้ือ                                                                        440,000                  
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จุดประสงค์ที่ 2.1 บนัทึกรายการในสมุดรายวนัขั้นตน้โดยวิเคราะห์รายการคา้ไดถู้กตอ้ง 

เฉลย ขอ้  4.  กิจการไดรั้บตัว๋เงินจากการขายสินคา้ เม่ือวนัท่ี 1 มี.ค. 25X7 จาํนวน 30,000 บาท อตัรา

ดอกเบ้ีย 10% ต่อปี กาํหนดอาย ุ1 เดือน การบนัทึกบญัชีในวนัครบกาํหนดตรงกบัขอ้ใด 

√  ก. เดบิต เงินสด                                                  30,250 

          เครดิต ตัว๋เงินรับ                                                                             30,000     

                      ดอกเบ้ียรับ                                                                               250 

 

 ข. เดบิต เงินสด                                                   30,000 

          เครดิต ลูกหน้ี                                                                                  29,750 

                      ดอกเบ้ียรับ                                                                               250 

 ค. เดบิต เงินสด                                                  29,750 

          ดอกเบ้ียรับ                                               250 

          เครดิต ตัว๋เงินรับ                                                                             30,000 

 ง. เดบิต ตัว๋เงินรับ                                              30,000 

         ดอกเบ้ียรับ                                                 250 

          เครดิต เงินสด                                                                                  30,250 

 

  

จ. เดบิต เงินสด                                                  30,250 

         ดอกเบ้ียรับ                                                250 

          เครดิต ตัว๋เงินรับ                                                                                 30,500 

จุดประสงค์ที่ 2.2 ผา่นรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภทไดถู้กตอ้ง 

เฉลย ขอ้  5.   จากบญัชีแยกประเภทขา้งตน้ ขอ้ใดแสดงถึงรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน 

   

 

 

                                                            คุมวตัถุดิบ 

 

 

คุมวตัถุดิบ           10,000 

 

 

  คุมงานระหวา่งทาํ     10,000 

  ก.  ซ้ือวตัถุดิบเป็นเช่ือ 

 ข. ส่งคืนวตัถุดิบใหผู้ข้าย 

 ค. ส่งคืนวตัถุดิบใหค้ลงัสินคา้ 

√ ง. เบิกวตัถุดิบทางตรงใชใ้นการผลิต 

 จ. เบิกวตัถุดิบทางออ้มใชใ้นการผลิต 

  คุมงานระหวา่งทาํ 
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จุดประสงค์ที่ 4.2 จดัทาํรายงานทางการเงิน สินคา้คงเหลือ รายละ-เอียดลูกหน้ี เจา้หน้ี ภาษีซ้ือ ภาษีขาย 

เฉลย 

 

ขอ้  6. หา้งหุน้ส่วนดวงเดือน จาํกดั บนัทึกรายการเก่ียวกบัสินคา้ดว้ยวธีิ Periodic Inventory 

System มีรายการสินคา้ระหวา่งเดือนดงัน้ี 

     มิ.ย. 1 สินคา้คงเหลือตน้ปี 200 หน่วย ราคาหน่วยละ  35 บาท 

          10  ซ้ือคร้ังท่ี 1                  500    หน่วย ราคาหน่วยละ        34    บาท 

          18  ซ้ือคร้ังท่ี 2                  300    หน่วย ราคาหน่วยละ        36    บาท 

          25  ซ้ือคร้ังท่ี 3                  450    หน่วย ราคาหน่วยละ        37    บาท 

          31  สินคา้คงเหลือ  650 หน่วย  

ถา้กิจการบนัทึกสินคา้คงเหลือวธีิ ซ้ือก่อน ขายก่อน (FiFo) มูลค่าสินคา้คงเหลือ ณ วนั

ส้ินเดือน ตรงกบัขอ้ใด 

  ก.  22,300 

 ข. 22,750 

 ค. 23,650 

√ ง. 23,850 

 จ. 24,050 
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จุดประสงค์ที่ 4.2 จดัทาํรายงานทางการเงิน สินคา้คงเหลือ รายละ-เอียดลูกหน้ี เจา้หน้ี ภาษีซ้ือ ภาษีขาย 

เฉลย 

  

ขอ้  7. ต่อไปน้ีเป็นยอดลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้คงเหลือของกิจการคา้แห่งหน่ึง ณ วนัท่ี 1 

ม.ค. 25X7 

ลาํดบัท่ี ช่ือลูกหน้ี จาํนวนเงิน 

1 หา้งหุน้ส่วนปัทมา จาํกดั  47,000 

2 ร้านปัญญา   50,000 

3 หา้งหุน้ส่วนปานวาด จาํกดั 120,000 

รายละเอียดเจา้หน้ี  

ลาํดบัท่ี ช่ือเจา้หน้ี จาํนวนเงิน 

1 บริษทัหทยัรัตน์ จาํกดั  200,000 

 บริษทัพรรณราย จาํกดั   140,000 

ในระหวา่งปีมีรายการเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ ดงัน้ี 

1.  รับชาํระหน้ีจากหา้งหุ้นส่วน ปัทมา จาํกดั 30,000 บาท 

2. ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือร้านปัญญา 35,000 บาท 

3. รับคืนสินคา้ท่ีขายเป็นเงินเช่ือจากหา้งหุ้นส่วน ปานวาด จาํกดั  18,000 บาท 

4. จ่ายชาํระหน้ีบริษทัหทยัรัตน์ จาํกดั 160,000 บาท 

5. ส่งคืนสินคา้ท่ีซ้ือเป็นเงินเช่ือใหบ้ริษทัพรรณราย จาํกดั 28,000 บาท 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปีท่ีจะปรากฏในรายละเอียดลูกหน้ีและเจา้หน้ี 

ไดแ้ก่ขอ้ใด 

  ก. ลูกหน้ี  184,000     เจา้หน้ี   152,000 

 ข. ลูกหน้ี  184,000     เจา้หน้ี   472,000 

√ ค. ลูกหน้ี  204,000     เจา้หน้ี   152,000 

 ง. ลูกหน้ี  204,000     เจา้หน้ี   472,000 

 จ. ลูกหน้ี  204,000     เจา้หน้ี   208,000 
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จุดประสงค์ที่ 4.2 จดัทาํรายงานทางการเงิน สินคา้คงเหลือ รายละ-เอียดลูกหน้ี เจา้หน้ี ภาษีซ้ือ ภาษีขาย 

เฉลย 

 

ขอ้  8.  บริษทัดวงดาว จาํกดั จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เดือน ก.ค. 25X7  ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ 

70,000 บาท ขายเป็นเงินสด 50,000 บาท และส่งสินคา้ไปขายต่างประเทศ 300,000 บาท 

ซ้ือสินคา้จากผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 25,000 บาท และซ้ือสินคา้จาก

ผูป้ระกอบการท่ีมิไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 15,000 บาท ในวนัส้ินเดือน ก.ค. จะแสดง

มูลค่าสินคา้ท่ีขายและภาษีขายเท่าไร 

  ก. มูลค่าสินคา้ท่ีขาย  120,000  บาท ภาษีขาย 8,400  บาท 

 ข. มูลค่าสินคา้ท่ีขาย  120,000  บาท ภาษีขาย 4,900  บาท 

 ค. มูลค่าสินคา้ท่ีขาย  420,000  บาท ภาษีขาย 29,400  บาท 

 ง. มูลค่าสินคา้ท่ีขาย  420,000  บาท ภาษีขาย 21,000  บาท 

√ จ. มูลค่าสินคา้ท่ีขาย  420,000  บาท ภาษีขาย 8,400  บาท 

จุดประสงค์ที่ 4.2 จดัทาํรายงานทางการเงิน สินคา้คงเหลือ รายละ-เอียดลูกหน้ี เจา้หน้ี ภาษีซ้ือ ภาษีขาย 

เฉลย ขอ้  9.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม 

    ก. กิจการทุกประเภทตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ข. ภาษีขายสามารถยืน่ล่าชา้ไดภ้ายใน 6 เดือน 

√ ค. ภาษีซ้ือสามารถนาํมายืน่ขอคืนไดภ้ายใน  3 เดือน 

 ง. กิจการท่ีอยูใ่นระบบภาษีมูลค่าเพิ่มบางประเภทไม่ตอ้งจดัทาํรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซ้ือ 

 จ. แบบฟอร์มรายงานภาษีซ้ือมีช่องลาํดบัเอกสารแต่รายงานภาษีขายไม่มีช่องลาํดบั

เอกสาร 
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จุดประสงค์ที่ 3.3 อธิบายหลกัการปรับปรุงบญัชีประเภทรายได ้ค่าใชจ่้าย และสินทรัพย ์ขอ้ผดิพลาดทางบญัชี 

เฉลย 

    

ขอ้ 10    ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 25X7  บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ มูลค่า 420,000 บาท ดงัน้ี 

       บริษทั เอ จาํนวน  200,000 บาท (เกินกาํหนดชาํระ 6 ปี) 

       บริษทั บี จาํนวน   120,000 บาท (เกินกาํหนดชาํระ 20 วนั) 

       บริษทั ซี จาํนวน   100,000 บาท (เกินกาํหนดชาํระ 10 วนั) 

       ยอดคงเหลือในบญัชีค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  210,000 บาท ในระหวา่งปี 25X7 มี

รายการเก่ียวกบัลูกหน้ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 

1.  กิจการไดต้ดัจาํหน่ายลูกหน้ีบริษทัเอ เป็นหน้ีสูญตามกฎหมายภาษีอากรทั้ง

จาํนวน 

2. กิจการไดรั้บชาํระหน้ีจากบริษทัดี จาํกดั 30,000 บาท ซ่ึงเป็นลูกหน้ีท่ีตดัจาํหน่าย 

เป็นหน้ีสูญไปแลว้ตามกฎหมายภาษีอากร 

การบนัทึกตดัจาํหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ ขอ้ใดถูกตอ้ง 

  ก. เดบิต  หน้ีสูญ                                                        200,000 

           เครดิต ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                                    200,000 

เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                 200,000 

           เครดิต หน้ีสงสัยจะสูญ                                                               200,000 

 ข. เดบิต  หน้ีสูญ                                                        200,000 

           เครดิต หน้ีสงสัยจะสูญ                                                                  200,000 

เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                 200,000 

           เครดิต หน้ีสงสัยจะสูญ                                                               200,000 

√ ค. เดบิต  หน้ีสูญ                                                         200,000 

           เครดิต ลูกหน้ี                                                                                200,000 

เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                 200,000 

           เครดิต หน้ีสงสัยจะสูญ                                                               200,000 

 ง. เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                 200,000 

           เครดิต    ลูกหน้ี                                                                             200,000 

เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                 200,000 

           เครดิต หน้ีสงสัยจะสูญ                                                               200,000 

 จ. เดบิต  หน้ีสงสัยจะสูญ                                            200,000 

           เครดิต ลูกหน้ี                                                                                  200,000 

เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                 200,000 

           เครดิต หน้ีสงสยัจะสูญ                                                               200,000 
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จุดประสงค์ที่ 3.3 อธิบายหลกัการปรับปรุงบญัชีประเภทรายได ้ค่าใชจ่้าย และสินทรัพย ์ขอ้ผดิพลาดทางบญัชี 

เฉลย 

 

ขอ้  11. ผูต้รวจสอบบญัชีตรวจพบวา่ บริษทัภูเขางาม จาํกดั บนัทึกการจ่ายค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมผดิพลาด 

  

บนัทึกผดิพลาด บนัทึกถูกตอ้ง 

เดบิต  ค่าสวสัดิการ            3,000 

           ภาษีซ้ือ                       210 

          เครดิต เงินสด                   3,210        

เดบิต ค่ารับรอง                      3,210 

          เครดิต เงินสด                          3,210     

    ขอ้ใดบนัทึกแกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดถู้กตอ้ง 

  ก. เดบิต  ค่าสวสัดิการ                                                3,000 

           เครดิต ค่ารับรอง                                                                               3,000 

√ ข. เดบิต  ค่ารับรอง                                                     3,210 

           เครดิต ค่าสวสัดิการ                                                                          3,000 

                      ภาษีซ้ือ                                                                                      210 

 ค. เดบิต  ค่ารับรอง                                                     3,000 

           เครดิต ค่าสวสัดิการ                                                                          3,000 

 ง. เดบิต  ค่าสวสัดิการ                                                3,210 

           เครดิต    ค่ารับรอง                                                                             3,210 

 จ. เดบิต  ค่าสวสัดิการ                                                3,000 

         ภาษีซ้ือ                                                          210 

           เครดิต    ค่ารับรอง                                                                             3,210 

จุดประสงค์ที่ 3.3 อธิบายหลกัการปรับปรุงบญัชีประเภทรายได ้ค่าใชจ่้าย และสินทรัพย ์ขอ้ผดิพลาดทางบญัชี 

เฉลย 

 

ขอ้  12.  เม่ือวนัท่ี 1 ต.ค. 25X6 ซ้ืออุปกรณ์สาํนกังาน 80,000 บาท คิดค่าเส่ือมราคา 20% ต่อปี 

วนัท่ี  1 ส.ค. 25X7 ซ้ืออุปกรณ์สาํนกังานเพิ่มเติมอีก 120,000 บาท ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์

สาํนกังาน ในวนัท่ี 31 ธ.ค. 25X7 คือขอ้ใด (ระยะเวลานบัเป็นเดือน) 

  ก. 10,000  บาท 

 ข. 16,000  บาท 

 ค. 16,667  บาท 

√ ง. 26,000   บาท 

 จ. 40,000   บาท 
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จุดประสงค์ที่ 3.4 บอกหลกัการปิดบญัชีแบบผา่นบญัชีตน้ทุนขายไดถู้กตอ้ง 

เฉลย ขอ้  13.  บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนขายท่ีมียอดคงเหลือเดบิตทุกบญัชีคือบญัชีใด 

√ ก. ซ้ือสินคา้   ค่าขนส่งเขา้    สินคา้คงเหลือตน้ปี 

 ข. สินคา้คงเหลือตน้ปี   ส่งคืนสินคา้   ซ้ือสินคา้ 

 ค. ซ้ือสินคา้   ค่าขนส่งเขา้   ส่งคืนสินคา้ 

 ง. สินคา้คงเหลือปลายปี    ส่งคืนสินคา้    ส่วนลดรับ 

 จ. สินคา้คงเหลือปลายปี    สินคา้คงเหลือตน้ปี   ส่งคืนสินคา้ 

จุดประสงค์ที่ 5.2 คาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส้ินปีและกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ได ้

เฉลย  ขอ้ 14.   บริษทั ภทัรดี จาํกดั มีผลกาํไรสุทธิทางบญัชีในรอบระยะเวลาบญัชี ปี 25X7  จาํนวน 

1,640,000 บาท และมีผลกาํไรสุทธิทางภาษี 1,200,000 บาท  ถา้อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

มีอตัราดงัน้ี 

เงินได ้  อตัราภาษี 

0  –  300,000  ยกเวน้ 

เกิน 300,000  – 1 ลา้นบาท   15% 

1  ลา้นบาทข้ึนไป   20% 

    มูลค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ปี 25X7  คือขอ้ใด 

   ก.    128,000   

 √ ข.     145,000 

  ค.   233,000 

 ง.  240,000 

 จ.   328,000 
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จุดประสงค์ที่ 5.2 คาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส้ินปีและกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ได ้

เฉลย  ขอ้ 15.   บริษทัสมชาติชาย จาํกดั มีกาํไรทางบญัชี 500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการ

บริหารดงัน้ี เงินเดือน                       40,000  บาท        ค่าโฆษณา                          5,000  บาท 

       ค่าเส่ือมราคา – อาคาร                3,000   บาท       ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม              1,000   บาท 

       เงินเพิ่มเบ้ียปรับภาษีอากร     2,400   บาท        

       กาํไรสุทธิทางภาษีมีจาํนวนเท่าใด                

    ก.  496,600  บาท 

 ข.  499,000  บาท 

 ค.  501,000  บาท 

√ ง. 503,400  บาท 

  จ. 505,700  บาท 

จุดประสงค์ที่ 6.1 จดัทาํขอ้มูลทางการเงิน โดยใชโ้ปรแกรมตารางงานได ้

เฉลย ขอ้ 16. ขอ้ใดไม่ใชโ้ปรแกรม EXCELL ในการทาํงาน 

  ก. การทาํบตัรสินคา้คงเหลือ 

 ข. การคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ค. การคาํนวณภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

√ ง. การกรอกแบบภาษีเงินไดท้างอิเล็กทรอนิกส์ทางเวบ็ไซตก์รมสรรพากร 

 จ. การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท 

จุดประสงค์ที่ 4.5 บอกวธีิการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางการบญัชี 

เฉลย 

  

ขอ้ 17.  การบนัทึกรายการคา้โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปบญัชีกบัการบนัทึกรายการคา้ดว้ยมือขอ้

ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 

  ก. การทาํบญัชีดว้ยมือใชค้นมากกวา่การทาํบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปบญัชี 

 ข. การทาํบญัชีดว้ยมือใชเ้วลานานกวา่การทาํบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปบญัชี 

 ค. การทาํบญัชีดว้ยมือตอ้งทาํตั้งแต่ตน้จนจบส่วนการทาํบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

บญัชีสามารถแยกส่วนงานบญัชีกนัทาํได ้

 ง. การทาํบญัชีดว้ยมือทาํงานตามวงจรบญัชีส่วนการทาํบญัชีโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป

บญัชีทาํเฉพาะบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัขั้นตน้ 

√ จ. การทาํบญัชีดว้ยมือและการทาํบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปบญัชีจาํเป็นตอ้งสร้าง

ฐานขอ้มูล ลูกหน้ี เจา้หน้ี สินคา้คงเหลือและผงับญัชีเหมือนกนั 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎตีามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของสมรรถนะงาน 

สมรรถนะงานที ่2  งานบัญชีบริหารสําหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากดั 

จุดประสงค์ที่ 1.3 อธิบายหลกัการบญัชีเก่ียวกบัตน้ทุนงานสั่งทาํ วธีิตน้ทุนจริงและตน้ทุนมาตรฐาน 

เฉลย 

  

ขอ้ 18.  ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตของบริษทัอุตสาหกรรมไทยทาํจาํกดั สาํหรับปี 

ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X7 ดงัน้ี 

1. เบิกวตัถุดิบใชใ้นการผลิตทั้งส้ิน 120,000 บาท แยกเป็นทางตรงจาํนวน102,000 

บาท ท่ีเหลือเป็นวตัถุดิบทางออ้ม 

2. ฝ่ายบญัชีแจง้วา่มีการจ่ายค่าแรงงานทั้งส้ิน 155,000 บาท รวมค่าแรงทางออ้มจาํนวน 15,000  บาท  

3. นอกเหนือจากวตัถุดิบและค่าแรงยงัมีค่าใชจ่้ายการผลิตเกิดข้ึนจริงอีก 75,000 บาท 

4. งานระหวา่งทาํตน้ปี จาํนวน 10,000 บาท    งานระหวา่งทาํปลายปี สูงกวา่ตน้ปี 10% 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ตน้ทุนผลิตสินคา้สาํเร็จรูปตรงกบัขอ้ใด 

√ ก. 349,000  บาท 

 ข. 350,000  บาท 

 ค. 360,000  บาท 

 ง. 371,000  บาท 

 จ. 467,000  บาท 

จุดประสงค์ที่ 1.3 อธิบายหลกัการบญัชีเก่ียวกบัตน้ทุนงานสั่งทาํ วธีิตน้ทุนจริงและตน้ทุนมาตรฐาน 

เฉลย 

  

ขอ้  19.  บริษทัสามเศียรการผลิต จาํกดั ประกอบธุรกิจรับผลิตตามคาํสั่งซ้ือ ส้ินเดือนมกราคมมี

รายละเอียดตน้ทุนบางส่วน ดงัน้ี 

       วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป         100,000.-  

       วตัถุดิบทางออ้มใชไ้ป         30,000.- 

       ค่าแรงงานทางตรง               50,000.-   

       ค่าแรงงานทางออ้ม             18,000.- 

       ค่าใชจ่้ายการผลิตอ่ืน              10,000.-  

       ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน   120% ของค่าแรงทางตรง 

ถา้กิจการใชร้ะบบตน้ทุนปกติ ตน้ทุนการผลิต มีจาํนวนเท่าใด 

  ก. 160,000.- 

 ข. 191,600.- 

 ค. 208,000.- 

√ ง. 210,000.- 

 จ. 249,000.- 
 

 

A4 
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จุดประสงค์ที่ 1.3 อธิบายหลกัการบญัชีเก่ียวกบัตน้ทุนงานสั่งทาํ วธีิตน้ทุนจริงและตน้ทุนมาตรฐาน 

เฉลย ขอ้  20.  บริษทัลินจงการผลิต จาํกดั ประกอบธุรกิจผลิตสินคา้ไดรั้บขอ้มูลจากฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย  

และฝ่ายคลงัสินคา้บางส่วนดงัน้ี 

                     ฝ่ายขาย                                                            ฝ่ายคลงัสินค้า 

 ขายสินคา้              206,250.-                   งานระหวา่งทาํตน้งวด                         30,000.- 

 กาํไรขั้นตน้             25% ของราคาทุน    งานระหวา่งทาํปลายงวด                       8,000.- 

                                                                  สินคา้สาํเร็จรูปตน้งวด                          3,000.- 

                                                                  สินคา้สาํเร็จรูปปลายงวด                      5,000.- 

                   ฝ่ายผลติ    

วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป                80,000.- 

ค่าแรงงานทางตรง                     40,000.- 

ค่าใชจ่้ายการผลิต                       25,000.- 

ตน้ทุนสินคา้ท่ีขายเป็นเท่าไร            

  ก. 51,562.50 

 ข. 145,000 

 ค. 154,687.50 

√ ง. 165,000 

 จ. 167,000 

จุดประสงค์ที่ 2.4 อธิบายหลกัการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินได ้

เฉลย 

 

ขอ้ 21.   บริษทัพรประภา จาํกดั มีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x7  

มีดงัน้ี 

        สินทรัพยห์มุนเวยีน                      1,200,000.- 

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน                 2,500,000.- 

        หน้ีสินหมุนเวยีน                             450,000.- 

        หน้ีสินไม่หมุนเวยีน                         200,000.- 

        ส่วนของเจา้ของ                            3,050,000.- 

จากขอ้มูลขา้งตน้อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน เป็นเท่าไร  (ทศนิยม 2 ตาํแหน่งไม่ปัด) 

  ก. 0.48 

√ ข. 2.66 

 ค. 5.69 

 ง. 8.22 

 จ. 12.50 
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จุดประสงค์ที่ 2.4 อธิบายหลกัการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินได ้

เฉลย 

 

ขอ้  22.  บริษทั ศิริลกัษณ์ จาํกดั ดาํเนินกิจการคา้เส้ือผา้สาํเร็จรูปส่งออก ฝ่ายบญัชีรายงานผลการ

ดาํเนินงานวา่มีอตัรากาํไรขั้นตน้ 28.15% ขอ้ใดกล่าวถึงความสามารถหากาํไรขั้นตน้ได้

ถูกตอ้ง 

√ ก. ขายสินคา้เป็น  100 บาท บริษทัจะมีกาํไรขั้นตน้  28.15 บาท 

 ข. ขายสินคา้เป็น 100 บาท บริษทัจะมีตน้ทุนขาย  28.15 บาท 

 ค. สินทรัพยร์วมมีมูลค่า 100 บาท บริษทัจะมีตน้ทุนขาย 28.15  บาท 

 ง.  สินทรัพยร์วมมีมูลค่า  100 บาท บริษทัจะมีขายสินคา้เป็น 28.15 บาท  

 จ.  สินทรัพยร์วมมีมูลค่า 100 บาท บริษทัจะมีหน้ีสินรวม 28.15  บาท  

จุดประสงค์ที่ 2.1 วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน วเิคราะห์แนวโนม้ และวเิคราะห์โดยการยอ่ส่วน 

เฉลย 

 

ขอ้  23.  บริษทั ท่อนํ้าไทย จาํกดั มีขอ้มูลทางการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี  ในปี 25X6 และปี 25X7  

ดงัน้ี 

                                                                                             ปี 25X6        ปี 25X7   

               อตัราส่วนสภาพคล่องของกิจการ                            4.5                5.5 

               อตัราส่วนสภาพคล่องของอุตสาหกรรมเฉล่ีย         3.0               3.7 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ใหท้่านพิจารณาขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 

   ก. อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัในปี 25X7 สูงข้ึนกวา่ปีก่อน 1 เท่า 

 ข. อตัราส่วนสภาพคล่องของอุตสาหกรรมในปี 25X7 เพิ่มข้ึน 0.7 เท่า 

√ ค. อตัราส่วนสภาพคล่องของอุตสาหกรรมในปี 25X7 สูงกวา่บริษทั 

 ง.  ระบบเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมและกิจการมีสภาพคล่องสูงข้ึน 

 จ.  อตัราส่วนสภาพคล่องปี 25X7 ลดตํ่าลงจากปี 25X6 

จุดประสงค์ที่ 3.4 บอกหลกัการของระบบควบคุมภายในได ้

เฉลย ขอ้  24.  การควบคุมภายในท่ีดีทางดา้นบริหารคือขอ้ใด 

  ก. กาํหนดขอ้หา้มพนกังานบญัชีใหมี้หนา้ท่ีรักษาเงินสดยอ่ย 

 ข. แบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งพนกังานบญัชีพนกังานการเงินตอ้งไม่ใช่คนคนเดียวกนั 

 ค. กาํหนดใหมี้นาํเงินสดฝากธนาคารทุกส้ินวนั การจ่ายเช็คกาํหนดใหมี้การขีดคร่อมเช็ค 

√ ง.  การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานตอ้งมีคู่มือการทาํงานกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 

 จ.  การตรวจนบัสินคา้คงเหลือกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาตและผูต้รวจสอบภายใน

เขา้สังเกตการณ์ทุกคร้ัง 
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จุดประสงค์ที่ 3.4 บอกหลกัการของระบบควบคุมภายในได ้

เฉลย ขอ้ 25.  ขอ้ใดเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งระบบควบคุมภายในดา้นบญัชี 

  ก. การทาํแบบสอบถามการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังาน 

√ ข. การทาํงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของฝ่ายการเงิน 

 ค. การตรวจสอบการทาํงานสายประจาํเดือนกบับตัรลงเวลางานพนกังาน 

 ง.  การตรวจสอบผูมี้อาํนาจเบิกจ่ายสินคา้ในคลงัสินคา้กบัเอกสารเบิกจ่าย 

 จ.  การตรวจสอบการเขา้ถึงระบบสารสนเทศตามขอ้กาํหนดของกิจการ 
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(ชุดกรรมการ) 

ตอนที ่1 แบบประเมินภาคทฤษฏี 

 1.2 แบบเติมคาํตอบ 

 1.2.1 บนัทึกรายการลงทุนและแบ่งกาํไรขาดทุน 

 1.2.2 บนัทึกการจ่ายเงินเดือน 

 1.2.3 จดัทาํงบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

1.2.1 เม่ือ 1 มกราคม 25x7 แกว้และกลา้ จดทะเบียนจดัตั้งหา้งหุน้ส่วน ช่ือ หา้งหุ้นส่วน แกว้กลา้ จาํกดั โดยมี

ขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. หุน้ส่วนทั้งสองนาํสินทรัพย ์มาลงทุนดงัน้ี 

  แกว้     กลา้ 

  เงินสด    150,000   200,000 

  ลูกหน้ี      20,000        - 

  สินคา้คงเหลือ     55,000     25,000 

  อาคาร    250,000                     - 

  ท่ีดิน         -   500,000 

      475,000   725,000 

2.  แกว้และกลา้ตกลงแบ่งกาํไรขาดทุนตามอตัราส่วนทุนเร่ิมแรกและใชร้ะบบคงท่ี 

3. ส้ินงวดบญัชี หา้งหุน้ส่วนมีกาํไรขาดทุนเกิดข้ึนจาํนวน 420,000  บาท 

จากขอ้มูลขา้งตน้ใหบ้นัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปสาํหรับ 

1.  บนัทึกการลงทุน เม่ือ 1 มกราคม  25X7  หา้งหุน้ส่วน แกว้ กลา้ จาํกดั  

2. บนัทึกรายการแบ่งกาํไรในวนัท่ี  31 ธนัวาคม  25X7 

รายการคา้ สมุดรายวนัทัว่ไป 

ม.ค. 1  บนัทึกรายการเปิดบญัชีเม่ือหุน้ส่วนนาํหุน้ส่วน 

             นาํสินทรัพย ์และหน้ีสินมาลงทุน 

 

 

 

 

 

            

                        

ธ.ค. 31 บนัทึกรายการแบ่งกาํไรของหุ้นส่วนทั้งสอง 
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 ม.ค.  1   เดบิต  เงินสด    350,000 

            ลูกหน้ี      20,000 

                                       สินคา้คงเหลือ     80,000 

            อาคาร    250,000 

            ท่ีดิน    500,000 

            เครดิต  ทุน – แกว้                                475,000 

                         ทุน – กลา้     725,000 

 ธ.ค. 31    เดบิต  กาํไรขาดทุน   420,000 

             เครดิต  กระแสทุน – แกว้    166,250 

            กระแสทุน – กลา้    253,750 

คํานวณ  แกว้  420,000*(475/1,200)   =  166,250.- 

  กลา้  420,000 *(725/1,200)  = 253,750 

1.2.2 หา้งหุน้ส่วน ไทยพฒันา จาํกดั จ่ายเงินเดือนพนกังาน 200,000 บาท หกัเงินประกนัสังคมพนกังาน 5% 

ไม่มีพนกังานคนใดเงินเดือนเกิน เดือนละ 15,000 บาท กิจการสมทบเงินประกนัสังคมอีก 5% และหกั

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ทั้งส้ิน 8,000 บาท เงินเดือนคงเหลือเท่าใด กิจการโอนเงินเดือนคงเหลือจาก

ธนาคาร เขา้บญัชีพนกังานแต่ละคน ใหแ้สดงการบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินเดือน 

 สมุดรายวนัทัว่ไป 

พ.ศ. 
รายการ 

เลขที ่

บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัที่ บาท สต. บาท สต. 
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เฉลย  

สมุดรายวนัทัว่ไป                                  หนา้  1 

เงินเดือน 

เงินสมทบประกนัสังคม 

             เงินประกนัสังคมคา้งจ่าย 

             ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

             เงินฝากธนาคาร 

 200,000 

  10,000 

- 

- 

 

 

 

 

20,000 

8,000 

182,000 

 

 

 

- 

- 

- 

1.2.3 ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลบางส่วนของบริษทัไทยทาํ จาํกดั สาํหรับเดือนธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 มีเงินฝากธนาคารตามสมุดบญัชีของกิจการ จาํนวน 125,000 บาท และเงินฝากธนาคารตามสาํเนาใบ

แจง้ยอดของธนาคาร 135,000 บาท 

 2. กิจการนาํเงินฝากธนาคารในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X7 จาํนวน 1,700 บาท ธนาคารยงัไม่ไดบ้นัทึกรายการรับฝากเงิน 

 3. ลูกหน้ีนาํเงินเขา้บญัชีธนาคาร 25,000 บาท กิจการยงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชี 

 4. กิจการจ่ายเช็คชาํระหน้ี 12,500 บาท แต่พนกังานบญัชีบนัทึกเป็น 10,500 บาท 

 5. ในเดือนธนัวาคม น้ี มีเช็คยงัไม่นาํมาข้ึนเงิน 3 ฉบบั คือ 

  เลขท่ี 002  จาํนวน 2,500    บาท 

เลขท่ี 005   จาํนวน 1,500    บาท 

เลขท่ี 006   จาํนวน 1,000    บาท 

รวม   5,600    บาท   

 6.  ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร   1,200  บาท  

จากขอ้มูลขา้งตน้ใหท้าํ งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารแบบแสดงยอดเงินฝากท่ีถูกตอ้ง ในดา้น

ของบริษทัไทยทาํ จาํกดั 

กระดาษคําตอบงบเปรียบเทียบ 
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เฉลย 

บริษทั ไทยทาํ จาํกดั 

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

สาํหรับเดือน ธนัวาคม ส้ินสุด  31  ธนัวาคม 25X7 

ยอดเงินคงเหลือตามสมุดบญัชี      125,000 

บวก ลูกหน้ีนาํเงินฝากธนาคาร        25,000 

รวม          150,000 

หกั จาํนวนเงินท่ีบนัทึกตํ่ากวา่ความเป็นจริง  2,000.- 

      ค่าธรรมเนียมธนาคาร    1,200          3,200 

ยอดเงินฝากธนาคารท่ีถูกตอ้ง       146,800 
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(ชุดกรรมการ) 

 

คาํช้ีแจงการใช้เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557   

 ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการบัญชี                      สาขางานการบัญชี 
 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน 

 ผูเ้ขา้รับการประเมินจะตอ้งเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  ประเภทวชิา บริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการบญัชี 

สาขางานการบญัชี 

 

ส่ิงทีต้่องการประเมิน 

  1.  ภาคทฤษฎี  แบ่งเป็น 2 ข้อ รวม 40 คะแนน ดังนี้ 

       1.1  ขอ้สอบแบบเลือกตอบ   25  ขอ้ ๆ ละ   1  คะแนน     รวม 25  คะแนน 

       1.2  ขอ้สอบแบบเติมคาํตอบ  3    ขอ้ ๆ ละ  5   คะแนน    รวม 15  คะแนน 
 

ภาคปฏิบัต ิ แบ่งเป็น 2  ข้อ รวม  60  คะแนน 

2.1 จดัทาํงบการเงินตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ แบบ 2  ประกอบดว้ย 

1.  บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป           15   คะแนน 

2. รายงานภาษีขายและรายงานภาษีซ้ือ          10   คะแนน 

3. การจดัทาํบตัรสินคา้          5   คะแนน 

4. งบกาํไรขาดทุน        10   คะแนน 

5. งบแสดงฐานะการเงิน        10   คะแนน 

                                      รวม       50   คะแนน 

     2.2   การคาํนวณอตัราส่วนทางการเงิน                     10   คะแนน 

                                                          รวม   60   คะแนน               
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ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 

 1. เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคทฤษฎี จาํนวน 1 ชุด   คะแนนเตม็ 40  คะแนน ไดแ้ก่ 

1.1 แบบประเมินแบบเลือกตอบ  จาํนวน   25  ขอ้   คะแนนเตม็   25 คะแนน 

1.2 แบบประเมินแบบเติมคาํตอบ จาํนวน     3  ขอ้  คะแนนเตม็   15  คะแนน 

 2. เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏิบติัเร่ือง/งาน จาํนวน   1  ชุด คะแนนเตม็   60    คะแนน 

2.1 จดัทาํงบการเงินตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ แบบ 2   จาํนวน 1 ขอ้  

1.  บนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป            15   คะแนน 

2. รายงานภาษีขายและรายงานภาษีซ้ือ             10   คะแนน 

3. การจดัทาํบตัรสินคา้              5   คะแนน 

4. งบกาํไรขาดทุน            10   คะแนน 

5. งบแสดงฐานะการเงิน             10   คะแนน 

 2.2  การคาํนวณอตัราส่วนทางการเงิน     จาํนวน   1  ขอ้                   10   คะแนน 

                             รวม     60   คะแนน 

 

วสัดุ อุปกรณ์  

1. สถานศึกษาจดัเตรียม    ผงัเลขท่ีนัง่สอบ หอ้งสอบ  ขอ้สอบและกระดาษคาํตอบ 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม  วสัดุ เคร่ืองเขียนและเคร่ืองคาํนวณ  

 

วธีิดําเนินการประเมิน 

 1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพประกอบดว้ย ผูแ้ทนศูนยป์ระเมิน

สมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษาเป็นประธาน ผูใ้ชผ้ลผลิตหรือผูแ้ทนสถานประกอบการ/องคก์รวชิาชีพ เป็น

กรรมการ ครูผูส้อนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีดาํเนินการประเมิน พร้อมทั้งจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใน

การประเมิน โดยในบางกรณีหรือบางรายการอาจแจง้ใหผู้เ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียมมาเอง 

 3. การประเมินภาคทฤษฎี 

 4. การประเมินภาคปฏิบติัใหจ้ดัประเมินเป็นรายบุคคล  

 5. เวลาท่ีใชใ้นการประเมิน 

 5.1  ภาคทฤษฎี    1.30  ชัว่โมง 

 5.2  ภาคปฏิบติั    1.30   ชัว่โมง 

 6. กรณีตอ้งการประเมินพฤติกรรมลกัษณะนิสัยใหป้ระเมินควบคู่ไปกบัการประเมินภาคปฏิบติั 
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สรุปผลการประเมิน 

   1.  ใหค้ณะกรรมการประเมินใหค้ะแนนตามประเด็นคาํเฉลยหรือเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ี

กาํหนดในแบบประเมิน 

   2.  ใหค้ณะกรรมการใหค้ะแนนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  

   3.  นาํคะแนนของคณะกรรมการทุกคนรวมกนัแลว้หาค่าเฉล่ีย เพื่อตดัสินผลการประเมิน     

ตามเกณฑท่ี์กาํหนดดงัน้ี 

        3.1  ภาคทฤษฎี  ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 

        3.2  ภาคปฏิบติั  ผูเ้ขา้รับการประเมินตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  80 

  4. ใหร้ะดบัผลการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

      4.1  ภาคทฤษฎี 

            -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป ให ้ผา่น 

            -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตํ่ากวา่ร้อยละ 70 ให ้ไม่ผา่น 

                              4.2  ภาคปฏิบติั 

           -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป ให ้ผา่น 

           -  ผลการประเมินไดค้ะแนนตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ให ้ไม่ผา่น 

 

----------------- 
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เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคทฤษฎ)ี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557     

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการบัญชี              สาขางานการบัญชี 

คะแนนเต็ม  40 คะแนน                                                                                  เวลา   1.30  ช่ัวโมง 

คําส่ัง ข้อสอบภาคทฤษฎ ี แบ่งเป็น 2 ตอน รวม 40 คะแนน ดังนี ้

          ตอนที ่ 1.1  เป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ  จาํนวน 25  ขอ้   25  คะแนน 

          ตอนท่ี  1.2  เป็นขอ้สอบแบบเติมคาํตอบ จาํนวน  3    ขอ้    15  คะแนน  

 

ตอนที ่ 1.1  จงเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว (25 ขอ้    รวม  25 คะแนน) 

1. เอกสารท่ีตอ้งจดัเก็บในแฟ้มจ่ายเงินของแผนกบญัชีเดือนมกราคมคือขอ้ใด 

  ก.  5 มกราคม จ่ายเช็คชาํระหน้ีค่าประกนัสังคมประจาํเดือนธนัวาคมปีก่อน 90,000 บาท 

  ข.  12   มกราคม ซ้ือสินคา้ 20,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชาํระหน้ีค่าสินคา้ 

  ค.  25 มกราคม ขายสินคา้ 100,000.- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไดรั้บชาํระเงินสด 

  ง.  28 มกราคม ออกใบแจง้หน้ีค่าเช่าสาํนกังานใหบ้ริษทัอยูเ่ยน็ จาํกดั จาํนวน 10,000 บาท 

  จ.  30 มกราคม ไดรั้บใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า 3,210  บาท จ่ายชาํระวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 

2. การเรียกชาํระค่าหุน้คร้ังแรกของบริษทัจาํกดัตามกฎหมาย ขอ้ใดถูกตอ้ง 

  ก.  ตอ้งชาํระไม่นอ้ยกวา่ 5% 

  ข.  ตอ้งชาํระไม่นอ้ยกวา่ 10% 

  ค.  ตอ้งชาํระไม่นอ้ยกวา่  15% 

  ง.  ตอ้งชาํระไม่นอ้ยกวา่  20% 

  จ.  ตอ้งชาํระไม่นอ้ยกวา่  25% 

3. เม่ือ 1  มกราคม 25X7  กิจการเช่าซ้ือรถยนตร์าคา 500,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตกลงจ่ายเช็ค  

           เป็นเงินดาวน์ 100,000 บาท  ท่ีเหลือจ่ายชาํระ  20 งวด ๆ ละ 22,000 บาท  การบนัทึกบญัชี 

          ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25X7 ตรงกบัขอ้ใด 

ก. เดบิต รถยนต ์                                                  500,000 

                       เครดิต  เงินฝากธนาคาร                                                                    100,000 

                          เจา้หน้ีเช่าซ้ือ                                                                        400,000 

  ข.  เดบิตภาษีซ้ือ      35,000 

   เครดิต   เงินฝากธนาคาร                                                                   100,000 

    เจา้หน้ีเช่าซ้ือ                                                                        435,000 
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  ค.  เดบิต รถยนต ์     500,000 

            ดอกเบ้ียรอตดับญัชี        40,000 

            เครดิต  เงินฝากธนาคาร                                                                     100,000 

                                     เจา้หน้ีเช่าซ้ือ                                                                         440,000 

           ง.  เดบิต รถยนต ์       535,000 

            เครดิต  เงินฝากธนาคาร                                                                    100,000 

                         เจา้หน้ีเช่าซ้ือ                                                                        435,000 

         จ.เดบิต รถยนต ์      535,000 

                      ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย        5,000 

       เครดิต  เงินฝากธนาคาร                                                                   100,000      

                                   เจา้หน้ีเช่าซ้ือ                                                                        440,000     

 

4.  กิจการไดรั้บตัว๋เงินจากการขายสินคา้ เม่ือวนัท่ี 1 มี.ค. 25X7 จาํนวน 30,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 10% ต่อปี 

กาํหนดอาย ุ1 เดือน การบนัทึกบญัชีในวนัครบกาํหนดตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  เดบิต เงินสด                                  30,250 

                        เครดิต ตัว๋เงินรับ                                                                                   30,000 

                        ดอกเบ้ียรับ                                                                                     250 

ข. เดบิต เงินสด                                                     30,000 

             เครดิต  ลูกหน้ี                                                                                       29,750 

                        ดอกเบ้ียรับ                                                                                    250 

ค. เดบิต เงินสด                                                  29,750 

                      ดอกเบ้ียรับ                                                250 

    เครดิต ตัว๋เงินรับ                                                                                  30,000 

           ง.  เดบิต ตัว๋เงินรับ                                              30,000 

                     ดอกเบ้ียรับ                                                 250 

              เครดิต เงินสด                                                                                      30,250 

          จ.  เดบิต เงินสด                                                  30,250 

                         ดอกเบ้ียรับ                                                 250 

              เครดิต ตัว๋เงินรับ                                                                                30,500 
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5.  จากบญัชีแยกประเภทขา้งตน้ ขอ้ใดแสดงถึงรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน 

 

 

 

 

 

 ก. ซ้ือวตัถุดิบเป็นเช่ือ 

 ข. ส่งคืนวตัถุดิบใหผู้ข้าย 

 ค. ส่งคืนวตัถุดิบใหค้ลงัสินคา้ 

 ง. เบิกวตัถุดิบทางตรงใชใ้นการผลิต 

 จ. เบิกวตัถุดิบทางออ้มใชใ้นการผลิต 

6. หา้งหุน้ส่วนดวงเดือน จาํกดั บนัทึกรายการเก่ียวกบัสินคา้ดว้ยวธีิ Periodic Inventory System  

                        มีรายการสินคา้ระหวา่งเดือนดงัน้ี 

            มิ.ย. 1 สินคา้คงเหลือตน้ปี 200 หน่วย ราคาหน่วยละ  35 บาท 

       10   ซ้ือคร้ังท่ี 1                  500    หน่วย   ราคาหน่วยละ        34    บาท 

             18   ซ้ือคร้ังท่ี 2                  300    หน่วย   ราคาหน่วยละ        36    บาท 

             25   ซ้ือคร้ังท่ี 3                  450   หน่วย   ราคาหน่วยละ        37    บาท 

             31   สินคา้คงเหลือ              650   หน่วย  

ถา้กิจการบนัทึกสินคา้คงเหลือวธีิ ซ้ือก่อน ขายก่อน (FiFo) มูลค่าสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินเดือน ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  22,300 

 ข.  22,750 

 ค.  23,650 

 ง.  23,850 

 จ.  24,050 

 

คุมวตัถุดิบ             

10,000 

 

  คุมงานระหวา่งทาํ  10,000 

 

     คุมงานระหวา่งทาํ คุมวตัถุดิบ 
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7.  ต่อไปน้ีเป็นยอดลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้คงเหลือของกิจการคา้แห่งหน่ึง ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 25X7 

 

 

 

 

 

  รายละเอียดเจา้หน้ี  

 

 

 

 

ในระหวา่งปีมีรายการเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ ดงัน้ี 

6.  รับชาํระหน้ีจากหา้งหุ้นส่วน ปัทมา จาํกดั 30,000 บาท 

7. ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือร้านปัญญา 35,000 บาท 

8. รับคืนสินคา้ท่ีขายเป็นเงินเช่ือจากหา้งหุ้นส่วน ปานวาด จาํกดั  18,000 บาท 

9. จ่ายชาํระหน้ีบริษทัหทยัรัตน์ จาํกดั 160,000 บาท 

10. ส่งคืนสินคา้ท่ีซ้ือเป็นเงินเช่ือใหบ้ริษทัพรรณราย จาํกดั 28,000 บาท 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปีท่ีจะปรากฏในรายละเอียดลูกหน้ีและเจา้หน้ี ไดแ้ก่ขอ้ใด 

 ก.  ลูกหน้ี  184,000     เจา้หน้ี   152,000 

 ข.  ลูกหน้ี  184,000     เจา้หน้ี   472,000 

 ค.  ลูกหน้ี  204,000     เจา้หน้ี   152,000 

 ง.  ลูกหน้ี  204,000     เจา้หน้ี   472,000 

 จ.  ลูกหน้ี  204,000     เจา้หน้ี   208,000 

8. บริษทัดวงดาว จาํกดั จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เดือน ก.ค. 25X7  ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ 70,000 บาท ขาย

เป็นเงินสด 50,000 บาท และส่งสินคา้ไปขายต่างประเทศ 300,000 บาท ซ้ือสินคา้จาก ผูป้ระกอบการท่ี

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 25,000 บาท และซ้ือสินคา้จากผูป้ระกอบการท่ีมิไดจ้ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

15,000  บาท ในวนัส้ินเดือน ก.ค. จะแสดงมูลค่าสินคา้ท่ีขายและภาษีขายเท่าไร 

 ก.  มูลค่าสินคา้ท่ีขาย  120,000  บาท ภาษีขาย 8,400  บาท 

 ข.  มูลค่าสินคา้ท่ีขาย  120,000  บาท ภาษีขาย 4,900  บาท 

 ค.  มูลค่าสินคา้ท่ีขาย  420,000  บาท ภาษีขาย 29,400  บาท 

 ง.  มูลค่าสินคา้ท่ีขาย  420,000  บาท ภาษีขาย 21,000  บาท 

 จ.  มูลค่าสินคา้ท่ีขาย  420,000  บาท ภาษีขาย 8,400  บาท 

ลาํดบัท่ี ช่ือลูกหน้ี จาํนวนเงิน 

1 หา้งหุน้ส่วนปัทมา จาํกดั  47,000 

2 ร้านปัญญา   50,000 

3 หา้งหุน้ส่วนปานวาด จาํกดั 120,000 

ลาํดบัท่ี ช่ือเจา้หน้ี จาํนวนเงิน 

1 บริษทัหทยัรัตน์ จาํกดั  200,000 

2 บริษทัพรรณราย จาํกดั   140,000 
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9.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ก.  กิจการทุกประเภทตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ข.  ภาษีขายสามารถยืน่ล่าชา้ไดภ้ายใน 6 เดือน 

 ค.  ภาษีซ้ือสามารถนาํมายืน่ขอคืนไดภ้ายใน 3 เดือน 

 ง.  กิจการบางประเภทไม่ตอ้งจดัทาํรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซ้ือ 

จ. รายงานภาษีซ้ือต่างกบัรายงานภาษีขายตรงรายงานภาษีซ้ือตอ้งเพิ่มช่องลาํดบัเอกสาร 

10.  ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 25X7  บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ มูลค่า 420,000 บาท ดงัน้ี 

 1. บริษทั เอ จาํนวน  200,000 บาท (เกินกาํหนดชาํระ 6 ปี), 2. บริษทั บี จาํนวน   120,000 บาท (เกิน

กาํหนดชาํระ 20 วนั), 3. บริษทั ซี จาํนวน   100,000 บาท (เกินกาํหนดชาํระ 10 วนั) 

 ยอดคงเหลือในบญัชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 21,000 บาท ในระหวา่งปี 25X7 มีรายการเก่ียวกบัลูกหน้ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 

1. กิจการไดต้ดัจาํหน่ายลูกหน้ีบริษทัเอ เป็นหน้ีสูญตามกฎหมายภาษีอากรทั้งจาํนวน 

2.  กิจการไดรั้บชาํระหน้ีจากบริษทัดี จาํกดั 30,000 บาท ซ่ึงเป็นลูกหน้ีท่ีตดัจาํหน่ายเป็นหน้ีสูญไป

แลว้ตามกฎหมายภาษีอากร          การบันทกึตัดจําหน่ายลูกหนีเ้ป็นหนีสู้ญ ข้อใดถูกต้อง 

ก. เดบิต  หน้ีสูญ                                                        200,000 

              เครดิต ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ                                                    200,000 

      เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                 200,000 

            เครดิต หน้ีสงสัยจะสูญ                                                               200,000 

ข. เดบิต  หน้ีสูญ                                                        200,000 

             เครดิต หน้ีสงสัยจะสูญ                                                              200,000 

      เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                 200,000 

            เครดิต หน้ีสงสัยจะสูญ                                                               200,000 

ค. เดบิต  หน้ีสูญ                                                      200,000 

                         เครดิต ลูกหน้ี                                                                              200,000 

                      เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                              200,000 

                     เครดิต หน้ีสงสัยจะสูญ                                                           200,000 

ง. เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                 200,000 

                             เครดิต    ลูกหน้ี                                                                       200,000 

                     เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                 200,000 

                         เครดิต หน้ีสงสัยจะสูญ                                                            200,000 

จ.  เดบิต  หน้ีสงสัยจะสูญ                                            200,000 

                               เครดิต ลูกหน้ี                                                                              200,000 

                      เดบิต  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                                 200,000 

                              เครดิต หน้ีสงสัยจะสูญ                                                               200,000 
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11. ผูต้รวจสอบบญัชีตรวจพบวา่ บริษทัภูเขางาม จาํกดั บนัทึกการจ่ายค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมผดิพลาด 

 

 

 

 

 

 ข้อใดบันทกึแก้ไขข้อผดิพลาดได้ถูกต้อง 

ก. เดบิต ค่าสวสัดิการ                                                3,000 

               เครดิต ค่ารับรอง                                                                               3,000 

ข. เดบิต ค่ารับรอง                                                     3,210 

              เครดิต ค่าสวสัดิการ                                                                          3,000 

                        ภาษีซ้ือ                                                                                    210 

ค. เดบิต ค่ารับรอง                                                     3,000 

             เครดิต ค่าสวสัดิการ                                                                          3,000 

ง. เดบิต ค่าสวสัดิการ                                                3,210 

             เครดิต  ค่ารับรอง                                                                              3,210 

จ. เดบิต ค่าสวสัดิการ                                                3,000 

             ภาษีซ้ือ                                                          210 

             เครดิต    ค่ารับรอง                                                                   3,210 

12. เม่ือวนัท่ี 1 ต.ค. 25X6 ซ้ืออุปกรณ์สาํนกังาน 80,000 บาท คิดค่าเส่ือมราคา 20% ต่อปี  

           วนัท่ี  1 ส.ค. 25X7 ซ้ืออุปกรณ์สาํนกังานเพิ่มเติมอีก 120,000 บาท ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์สาํนกังาน  

          ในวนัท่ี 31 ธ.ค. 25X7 คือขอ้ใด (ระยะเวลานบัเป็นเดือน) 

  ก.  10,000   บาท 

  ข.  16,000   บาท 

  ค.  16,667   บาท 

  ง.  26,000   บาท 

 จ.  40,000   บาท 

13.  บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนขายท่ีมียอดคงเหลือเดบิตทุกบญัชีคือบญัชีใด 

  ก.  ซ้ือสินคา้   ค่าขนส่งเขา้    สินคา้คงเหลือตน้ปี 

  ข.  สินคา้คงเหลือตน้ปี   ส่งคืนสินคา้   ซ้ือสินคา้ 

  ค.  ซ้ือสินคา้   ค่าขนส่งเขา้   ส่งคืนสินคา้ 

  ง.  สินคา้คงเหลือปลายปี    ส่งคืนสินคา้    ส่วนลดรับ 

  จ.  สินคา้คงเหลือปลายปี    สินคา้คงเหลือตน้ปี   ส่งคืนสินคา้ 

บนัทึกผดิพลาด บนัทึกถูกตอ้ง 

เดบิต  ค่าสวสัดิการ            3,000 

           ภาษีซ้ือ                       210 

          เครดิต เงินสด                       3,210  

เดบิต ค่ารับรอง                      3,210 

          เครดิต เงินสด                            3,210  
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14.  บริษทั ภทัรดี จาํกดั มีผลกาํไรสุทธิทางบญัชีในรอบระยะเวลาบญัชี ปี 25X7 

              จาํนวน 1,640,000  บาท และมีผลกาํไรสุทธิทางภาษี 1,200,000 บาท  ถา้อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

              มีอตัราดงัน้ี 

เงินได ้  อตัราภาษี 

0  –  30,000  ยกเวน้ 

เกิน 30,000  – 1ลา้นบาท   15% 

1  ลา้นบาทข้ึนไป   20% 

  มูลค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ปี 25X7 คือขอ้ใด 

  ก.  128,000   

  ข.  145,000 

  ค.   233,000 

 ง.   240,000 

 จ.   328,000 

15.  บริษทัสมชาติชาย จาํกดั มีกาํไรทางบญัชี 500,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการบริหารดงัน้ี 

        เงินเดือน                                   40,000  บาท 

        ค่าโฆษณา                                  5,000  บาท 

        ค่าเส่ือมราคา – อาคาร                3,000   บาท 

        เงินเพิ่มเบ้ียปรับภาษีอากร          2,400  บาท 

        ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม                      1,000  บาท 

        กาํไรสุทธิทางภาษีมีจาํนวนเท่าใด  

 ก.   496,600   บาท 

 ข.   499,000   บาท 

 ค.   501,000   บาท 

 ง.   503,400   บาท 

 จ.   507,400   บาท 

16.  ขอ้ใดไม่ใชโ้ปรแกรม EXCELL ในการทาํงาน 

 ก.  การทาํบตัรสินคา้คงเหลือ 

 ข.  การคาํนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ค.  การคาํนวณภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

 ง.  การกรอกแบบภาษีเงินไดท้างอิเล็กทรอนิกส์ทางเวบ็ไซตก์รมสรรพากร 

 จ.  การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปและผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท 
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17.  การบนัทึกรายการคา้ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปบญัชีกบับนัทึกรายการคา้ดว้ยมือขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 

 ก.  การทาํบญัชีดว้ยมือใชค้นมากกวา่การทาํบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปบญัชี 

 ข.  การทาํบญัชีดว้ยมือใชเ้วลานานกวา่การทาํบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปบญัชี 

 ค.  การทาํบญัชีดว้ยมือตอ้งทาํตั้งแต่ตน้จนจบส่วนการทาํบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปบญัชี 

สามารถแยกส่วนงานบญัชีกนัทาํได ้

 ง.  การทาํบญัชีดว้ยมือทาํงานตามวงจรบญัชีส่วนการทาํบญัชีโดยโปรแกรมสาํเร็จรูปบญัชีทาํเฉพาะ

บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัขั้นตน้ 

 จ.  การทาํบญัชีดว้ยมือและการทาํบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปบญัชีจาํเป็นตอ้งสร้างฐานขอ้มูล 

ลูกหน้ี เจา้หน้ี สินคา้คงเหลือและผงับญัชีเหมือนกนั 

18.  ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตของบริษทัอุตสาหกรรมไทยทาํจาํกดั สาํหรับปี ส้ินสุด  

            วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X7 ดงัน้ี 

1. เบิกวตัถุดิบใชใ้นการผลิตทั้งส้ิน 120,000 บาท แยกเป็นทางตรงจาํนวน 102,000  บาท ท่ีเหลือเป็น

วตัถุดิบทางออ้ม 

2. ฝ่ายบญัชีแจง้วา่มีการจ่ายค่าแรงงานทั้งส้ิน 155,000 บาท รวมค่าแรงทางออ้มจาํนวน 15,000 บาท 

3. นอกเหนือจากวตัถุดิบและค่าแรงยงัมีค่าใชจ่้ายการผลิตเกิดข้ึนจริงอีก 75,000 บาท 

4. งานระหวา่งทาํตน้ปี จาํนวน 10,000 บาท สาํหรับงานระหวา่งทาํปลายปี สูงกวา่ตน้ปี 10% 

     จากขอ้มูลขา้งตน้ ตน้ทุนผลิตสินคา้สาํเร็จรูปตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  349,000   บาท 

 ข.  350,000   บาท 

 ค.  360,000   บาท 

 ง.   371,000   บาท 

 จ.   467,000   บาท 

19.  บริษทัสามเศียรการผลิต จาํกดั ประกอบธุรกิจรับผลิตตามคาํสั่งซ้ือ ส้ินเดือนมกราคม 

 มีรายละเอียดตน้ทุนบางส่วน ดงัน้ี 

       วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป         100,000.-        วตัถุดิบทางออ้มใชไ้ป         30,000.- 

        ค่าแรงงานทางตรง               50,000.-      ค่าแรงงานทางออ้ม             18,000.- 

        ค่าใชจ่้ายการผลิตอ่ืน           10,000.-       ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดเขา้งาน   120% ของค่าแรงทางตรง 

 ถา้กิจการใชร้ะบบตน้ทุนปกติ ตน้ทุนการผลิต มีจาํนวนเท่าใด 

 ก.  160,000.- 

 ข.  191,600.- 

 ค.  208,000.- 

 ง.  210,000.- 

 จ.  249,000.- 
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20.  บริษทัลินจงการผลิต จาํกดั ประกอบธุรกิจผลิตสินคา้ไดรั้บขอ้มูลจากฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย  

               และฝ่ายคลงัสินคา้บางส่วนดงัน้ี 

                      ฝ่ายขาย                                                            ฝ่ายคลงัสินค้า 

ขายสินคา้              206,250.-                            งานระหวา่งทาํตน้งวด                        30,000.- 

  กาํไรขั้นตน้                 25% ของราคาทุน                  งานระหวา่งทาํปลายงวด                       8,000.- 

                                                                              สินคา้สาํเร็จรูปตน้งวด                          3,000.- 

                                                                              สินคา้สาํเร็จรูปปลายงวด                      5,000.- 

                     ฝ่ายผลติ    

 วตัถุดิบทางตรงใชไ้ป                 80,000.- 

 ค่าแรงงานทางตรง                      40,000.- 

 ค่าใชจ่้ายการผลิต                        25,000.- 

 ตน้ทุนสินคา้ท่ีขายเป็นเท่าไร          

  ก.  51,562.50 

  ข.  145,000 

  ค.  154,687.50 

  ง.  164,000 

  จ.  165,000 

21.   บริษทัพรประภา จาํกดั มีสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ คงเหลือ ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม   25X7  

 มีดงัน้ี 

       สินทรัพยห์มุนเวยีน                         1,200,000.- 

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน                          2,500,000.- 

        หน้ีสินหมุนเวยีน                               450,000.- 

        หน้ีสินไม่หมุนเวยีน                               200,000.- 

         ส่วนของเจา้ของ                              3,050,000.- 

 จากขอ้มูลขา้งตน้อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน เป็นเท่าไร  (ทศนิยม 2 ตาํแหน่งไม่ปัด) 

 ก.  0.48 

 ข.  2.66 

 ค.  5.69 

 ง.  8.22 

 จ. 12.50 
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22.  บริษทั ศิริลกัษณ์ จาํกดั ดาํเนินกิจการคา้เส้ือผา้สาํเร็จรูปส่งออก ฝ่ายบญัชีรายงานผลการ 

  ดาํเนินงานวา่มีอตัรากาํไรขั้นตน้ 28.15%  ขอ้ความใดกล่าวถึงความสามารถหากาํไรขั้นตน้ไดถู้กตอ้ง 

 ก.  ขายสินคา้เป็น  100 บาท บริษทัจะมีกาํไรขั้นตน้  28.15 บาท 

 ข.  ขายสินคา้เป็น 100 บาท บริษทัจะมีตน้ทุนขาย  28.15 บาท 

 ค.  สินทรัพยร์วมมีมูลค่า 100 บาท บริษทัจะมีตน้ทุนขาย 28.15  บาท 

 ง.  สินทรัพยร์วมมีมูลค่า  100 บาท บริษทัจะมีขายสินคา้เป็น 28.15 บาท 

 จ.  สินทรัพยร์วมมีมูลค่า 100 บาท   บริษทัจะมีหน้ีสินรวม 28.15  บาท 

23.  บริษทั ท่อนํ้าไทย จาํกดั มีขอ้มูลทางการเงินเปรียบเทียบ 2 ปี  ในปี 25X6 และปี 25X7  ดงัน้ี 

                                                                                                  ปี 25X6        ปี 25X7   

                อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทั                            4.5                5.5 

                     อตัราส่วนสภาพคล่องของอุตสาหกรรมเฉล่ีย         3.0                3.7 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ใหท้่านพิจารณาขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

  ก.  อตัราส่วนสภาพคล่องปี 25X7 เพิ่มสูงข้ึนจากปี 25X6 

  ข.  อตัราส่วนสภาพคล่องของอุตสาหกรรมในปี 25X7 เพิ่มข้ึน 0.7 เท่า 

  ค.  อตัราส่วนสภาพคล่องของอุตสาหกรรมในปี 25X7 สูงกวา่บริษทั 

  ง.  ระบบเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมและกิจการมีสภาพคล่องสูงข้ึน 

  จ.  อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัในปี 25X7 สูงข้ึนกวา่ปีก่อน 1 เท่า 

24.  การควบคุมภายในท่ีดีทางดา้นบริหารคือขอ้ใด 

 ก.  กาํหนดขอ้หา้มพนกังานบญัชีใหมี้หนา้ท่ีรักษาเงินสดยอ่ย 

 ข.  แบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งพนกังานบญัชีพนกังานการเงินตอ้งไม่ใช่คนคนเดียวกนั 

 ค.  กาํหนดใหมี้นาํเงินสดฝากธนาคารทุกส้ินวนั การจ่ายเช็คกาํหนดใหมี้การขีดคร่อมเช็ค 

 ง.  การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานตอ้งมีคู่มือการทาํงานกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 

 จ.  การตรวจนบัสินคา้คงเหลือกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาตแลผูต้รวจสอบภายในเขา้ สังเกตการณ์ทุกคร้ัง 

25. ขอ้ใดเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งระบบควบคุมภายในดา้นบญัชี 

  ก.  การทาํแบบสอบถามการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังาน 

  ข.  การทาํงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของฝ่ายการเงิน 

  ค.  การตรวจสอบการทาํงานสายประจาํเดือนกบับตัรลงเวลางานพนกังาน 

  ง.  การตรวจสอบผูมี้อาํนาจเบิกจ่ายสินคา้ในคลงัสินคา้กบัเอกสารเบิกจ่าย 

  จ.  การตรวจสอบการเขา้ถึงระบบสารสนเทศตามขอ้กาํหนดของกิจการ  

 

--------------------------------------------------------------- 
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ตอนที ่1.2   ให้ทาํในกระดาษคําตอบทีแ่จก 

1.2.1   เม่ือ 1 มกราคม 25x7 แกว้และกลา้ จดทะเบียนจดัตั้งหา้งหุน้ส่วน ช่ือ หา้งหุ้นส่วน แกว้กลา้ จาํกดั โดยมี 

           ขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี        หุน้ส่วนทั้งสองนาํสินทรัพย ์มาลงทุนดงัน้ี 

  แก้ว     กล้า 

  เงินสด    150,000   200,000 

  ลูกหน้ี      20,000        - 

  สินคา้คงเหลือ     55,000     25,000 

  อาคาร    250,000       - 

  ท่ีดิน         -   500,000 

      475,000   725,000 

1.  แกว้และกลา้ตกลงแบ่งกาํไรขาดทุนตามอตัราส่วนทุนเร่ิมแรกและใชร้ะบบทุนคงท่ี 

2. ส้ินงวดบญัชี หา้งหุน้ส่วนมีกาํไรขาดทุนเกิดข้ึนจาํนวน 420,000  บาท 

จากขอ้มูลขา้งตน้ใหบ้นัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไปสาํหรับ 

1.  บนัทึกการลงทุน เม่ือ 1 มกราคม  25X7  หา้งหุน้ส่วน แกว้ กลา้ จาํกดั  

2. บนัทึกรายการแบ่งกาํไรในวนัท่ี  31 ธนัวาคม  25X7 

รายการคา้ สมุดรายวนัทัว่ไป 

ม.ค. 1 บนัทึกรายการเปิดบญัชีเม่ือหุ้นส่วนนาํหุ้นส่วน

นาํสินทรัพยแ์ละหน้ีสินมาลงทุน 

 

 

 

 

 

            

                        

ธ.ค. 31 บนัทึกรายการแบ่งกาํไรของหุ้นส่วนทั้งสอง 
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1.2.2   หา้งหุน้ส่วน ไทยพฒันา จาํกดั จ่ายเงินเดือนพนกังาน 200,000 บาท หกัเงินประกนัสังคมพนกังาน 5% 

ไม่มีพนกังานคนใดเงินเดือนเกิน เดือนละ 15,000 บาท กิจการสมทบเงินประกนัสังคมอีก 5% และหกั

ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย ทั้งส้ิน 8,000 บาท เงินเดือนคงเหลือเท่าใด กิจการจะโอนจากธนาคารเขา้บญัชี

พนกังานแต่ละคน   ให้แสดงการบันทกึบัญชีการจ่ายเงินเดือน 

                                                          สมุดรายวนัทัว่ไป 

พ.ศ. 
รายการ 

เลขที ่

บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

1.2.3     ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลบางส่วนของบริษทัไทยทาํ จาํกดั สาํหรับเดือนธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  มีเงินฝากธนาคารตามสมุดบญัชีของกิจการ จาํนวน  125,000  บาท และเงินฝากธนาคารตาม

สาํเนาใบแจง้ยอดของธนาคาร    135,000   บาท   

2.  กิจการนาํเงินฝากธนาคารในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X7  จาํนวน 1,700  บาท  ธนาคารยงั ไม่ไดบ้นัทึกรายการรับ

ฝากเงิน 

3.     ลูกหน้ีนาํเงินเขา้บญัชีธนาคาร  25,000  บาท กิจการยงัไม่ไดบ้นัทึกบญัชี 

4.   กิจการจ่ายเช็คชาํระหน้ี   12,500  บาท แต่พนกังานบญัชีบนัทึกเป็น   10,500  บาท 

5.   ในเดือนธนัวาคม น้ี มีเช็คยงัไม่นาํมาข้ึนเงิน 3 ฉบบั คือ 

   เลขท่ี 002  จาํนวน 2,500    บาท 

เลขท่ี 005   จาํนวน 1,500    บาท 

เลขท่ี 006   จาํนวน 1,000    บาท 

รวม   5,600    บาท   

             6.  ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร   1,200  บาท  

    จากขอ้มูลขา้งตน้ใหท้าํ งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารแบบแสดงยอดเงินฝากท่ีถูกตอ้ง ในดา้น

ของบริษทัไทยทาํ จาํกดั 
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กระดาษคําตอบงบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
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เฉลยภาคทฤษฎ ี

ตอนที ่1 

ขอ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ก 

 

√   √         √ 

ข 

 

    √      √   

ค 

 

      √  √ √    

ง 

 

     √      √  

จ 

 

 √ √     √       

ขอ้  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

 

ก     √    √    

 

 

ข √       √    √ 

 

 

ค          √     

ง  

 

√ √   √ √    √   

จ  

 

  √          

 

ตอนที ่2  

เฉลย  ขอ้ 1.2.1 

 ม.ค.  1   เดบิต  เงินสด    350,000 

            ลูกหน้ี      20,000 

                                       สินคา้คงเหลือ     80,000 

            อาคาร    250,000 

            ท่ีดิน    500,000 

            เครดิต  ทุน – แกว้                                475,000 

                         ทุน – กลา้     725,000 

 ธ.ค. 31    เดบิต  กาํไรขาดทุน   420,000 

             เครดิต  กระแสทุน – แกว้    166,250 
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            กระแสทุน – กลา้    253,750 

คํานวณ  แกว้  420,000*(475/1,200)   =  166,250.- 

  กลา้  420,000 *(725/1,200)  = 253,750 

 

เฉลย  ข้อ1. 2.2 

สมุดรายวนัทัว่ไป                                  หนา้  1 

เงินเดือน 

เงินสมทบประกนัสังคม 

             เงินประกนัสังคมคา้งจ่าย 

             ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

             เงินฝากธนาคาร 

 200,000 

  10,000 

- 

- 

 

 

 

 

20,000 

8,000 

182,000 

 

 

- 

- 

- 

 

เฉลย  ขอ้1.2. 3 

บริษทั ไทยทาํ จาํกดั 

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

สาํหรับเดือน ธนัวาคม ส้ินสุด  31  ธนัวาคม 25X7 

ยอดเงินคงเหลือตามสมุดบญัชี      125,000 

บวก ลูกหน้ีนาํเงินฝากธนาคาร        25,000 

รวม          150,000 

หกั จาํนวนเงินท่ีบนัทึกตํ่ากวา่ความเป็นจริง  2,000.- 

      ค่าธรรมเนียมธนาคาร    1,200          3,200 

ยอดเงินฝากธนาคารท่ีถูกตอ้ง       146,800 
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เคร่ืองมอืประเมนิมาตรฐานวชิาชีพ (ภาคปฏบัิติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการบัญชี       สาขางานการบัญชี 

 คะแนนเต็ม 60 คะแนน                                                                                             เวลา 1.30 ช่ัวโมง 
  

คาํสั่ง  ตอนท่ี 2   แบบประเมินภาคปฏิบติั     แบ่งเป็น 2 ขอ้     รวม  60  คะแนน  

 

 2.1 งานการบญัชีการเงิน 

  2.1.1       การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป    15  คะแนน 

  2.1.2  จดัทาํรายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซ้ือ    10  คะแนน 

  2.1.3 จดัทาํบตัรสินคา้          5  คะแนน 

  2.1.4 งบกาํไรขาดทุน (จาํแนกตามค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี-หลายขั้นตอน) 10  คะแนน 

2.1.5        งบแสดงฐานะการเงิน  (แบบรายงาน)    10  คะแนน 

2.2  งานดา้นบญัชีบริหาร 

2.2.1  คาํนวณอตัราส่วนทางการเงิน     5  คะแนน 

2.2.2  วเิคราะห์เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงิน    5  คะแนน 
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ขอ้ 2.1.   บริษทั นครไทย จาํกดั ประกอบธุรกิจซ้ือขายสินคา้ บริษทัจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เลขประจาํตวั  

                ผูเ้สียภาษีอากร 1578464698100 เป็นบริษทัท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ กิจการใชร้ะบบสินคา้แบบ

ส้ินงวด (Periodic   Inventory Method) 

ยอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x6 มีดงัน้ี 

ช่ือบญัชี เดบิต เครดิต 

เงินสด 267,200  

เงินฝากธนาคาร 1,000,000  

ตัว๋เงินรับ (ดอกเบ้ีย 8% ต่อปี อาย ุ6 เดือน ตัว๋ลงวนัท่ี 10 ธ.ค.25x6) 100,000  

ลูกหน้ีการคา้ 220,000  

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  5,000 

สินคา้คงเหลือ 185,000  

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด(ค่าไฟฟ้า) 700  

วสัดุสาํนกังาน 5,000  

ท่ีดิน 1,000,000  

อาคาร 700,000  

เจา้หน้ีการคา้  100,000 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย(ภ.ง.ด.50)  25,000 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย(ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53)  2,400 

เงินประกนัสงัคมรอนาํส่ง  35,000 

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย  10,700 

ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้  3,000,000 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม  299,800 

 3,477,900 3,477,900 

สินคา้คงเหลือ 

รหสัสินคา้ ช่ือสินคา้ จาํนวน หน่วยนบั ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงิน 

T001 เตาอบ

HITACHI   

30 เคร่ือง 2,000 60,000 

T002 พดัลม 

HITACHI 

50 ตวั 500 25,000 

T003 ตูเ้ยน็

HITACHI 

20 หลงั 5,000 100,000 
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รายการคา้ระหวา่งเดือน มกราคม  25x7 มีดงัน้ี (ราคายงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ม.ค.  1 ซ้ือสินคา้เงินเช่ือจากบริษทัริม ธาร จาํกดั เป็นพดัลมHITACHI 80 ตวั ๆละ 600 บาท ไดรั้บ

ส่วนลดการคา้ 5% (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ไดรั้บใบส่งของ/ใบกาํกบัภาษีเลขท่ี 782 

         6 จ่ายเงินสดซ้ือกาแฟ กระดาษทิชชู และเคร่ืองด่ืม จากร้านสมาน ไดรั้บใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษี เลขท่ี 

10457มูลค่าสินคา้ 4,000 บาท(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)  เป็นค่ารับรองลูกคา้(ภาษีซ้ือตอ้งหา้ม) 

         7 จ่ายเช็คลงวนัท่ีวนัน้ี ชาํระภ.ง.ด.50 และภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย(ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53)

ทั้งหมดใหก้รมสรรพากร ไดรั้บใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 1204 และ1205 ตามลาํดบั 

        10 จ่ายเช็คลงวนัท่ีวนัน้ี ชาํระเงินประกนัสังคมคา้งจ่ายทั้งหมด ไดรั้บใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 0005 

        14 ซ้ือสินคา้เป็นเงินสด จากบริษทั T.J. จาํกดั ไดรั้บใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีเลขท่ี P234  มี

รายละเอียดสินคา้ ดงัน้ี   ตูเ้ยน็HITACHI  20 หลงั ๆละ 5,500 บาท และเตาอบHITACHI  10 

เคร่ือง ๆละ 2,500 บาท(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 

 ม.ค. 20 ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือโดยออกใบส่งของ/ใบกาํกบัภาษี เลขท่ี T1901 และส่งมอบสินคา้ให ้

บริษทั ธนัวา จาํกดั(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) มีรายละเอียดสินคา้ ดงัน้ี 

  เตาอบHITACHI  20 เคร่ือง ๆละ 4,000 บาท 

  พดัลมHITACHI  25 ตวั ๆละ  1,000 บาท 

  ตูเ้ยน็HITACHI  15 หลงั ๆละ  8,000 บาท 

21 ส่งคืนสินคา้ใหบ้ริษทั T.J. จาํกดัตูเ้ยน็HITACHI  จาํนวน 1 หลงั(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ใบลดหน้ี

เลขท่ี 111 (เป็นสินคา้ท่ีซ้ือเม่ือวนัท่ี 14 ม.ค.25x7) 

22 รับคืนโดยออกใบลดหน้ี เลขท่ี RE 21ใหบ้ริษทั ธนัวา จาํกดั เน่ืองจากสินคา้ท่ีขายไปมีตาํหนิจึง

ลดหน้ีสาํหรับเตาอบ2 เคร่ือง(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) (เป็นสินคา้ท่ีขายเม่ือวนัท่ี 20ม.ค.25x7) 

         25 รับใบแจง้หน้ีค่านํ้าประปาเลขท่ี 6666 จากการประปานครหลวง มูลค่า 5,000 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 

(ค่านํ้าประปา) 

         26 ซ้ือเคร่ืองใชส้าํนกังานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 2 เคร่ือง ๆละ 34,000 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)ไดรั้บ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ/ใบกาํกบัภาษี เลขท่ี F569 จากบริษทั จกัวาลคอม จาํกดั จ่ายเช็คลงวนัท่ี

วนัน้ี (เช็คผา่นวนัน้ี) 

         28 จ่ายเงินสดค่าบริการอินเตอร์เน็ตมูลค่า 3,000 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)ใหร้้านรุ่งเรืองไอที ไดรั้บ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษีเลขท่ี 101 (ค่าบริการ) (หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%) 

       31 บนัทึกปิดภาษีขายและภาษีซ้ือ 
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 รายการปรับปรุงบัญชี มีดังนี้ 

1. คิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวร ดงัน้ี (คิดค่าเส่ือมราคาเป็นวนั โดยนบัตั้งแต่วนัท่ีเกิดรายการ) 

            เคร่ืองใชส้าํนกังาน                            20 %  ต่อปี 

            อาคาร                                                  5 %  ต่อปี 

2. บนัทึกดอกเบ้ียคา้งรับ ของตัว๋เงินรับ (คาํนวณเป็นวนั) (1 ปี มี 365 วนั) 

3. วสัดุสาํนกังานคงเหลือ ตรวจนบัได ้3,000 บาท 

4. สินคา้คงเหลือปลายงวด ตรวจนบัและตีราคาได ้เท่ากบั 238,100 บาท 

ให้ทาํ 

 

2.1.1. บันทกึรายการข้างต้นในสมุดรายวนัทัว่ไป สําหรับเดือน มกราคม 25x7 

2.1.2  จัดทาํรายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซ้ือ 

2.1.3  จัดทาํบัตรสินค้า ประเภทเตาอบ HITACHI 

2.1.4  จัดทาํงบกาํไรขาดทุน สําหรับเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มกราคม 25x7 แบบจําแนกค่าใช้จ่าย 

          ตามหน้าที่-หลายข้ันตอน 

2.1.5  จัดทาํงบแสดงฐานะการเงิน วันที ่31 มกราคม 25x7 แบบรายงาน 
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ขอ้ 2.2. ต่อไปน้ีเป็นงบการเงินของบริษทั จนัทร์โอชา จาํกดั  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  25X7 

บริษทัจนัทร์โอชา  จาํกดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  25X7 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 

              หนีสิ้นหมุนเวยีน 

                       เจา้หน้ีการคา้ 

                       ตัว๋เงินจ่าย 

                       ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  

   

              40 

120 

75 

              รวมหน้ีสินหมุนเวยีน   235 

              หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

                       เงินกูร้ะยะยาว  

                       หุน้กู ้

 

 

 

  

85 

600 

              รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน   685 

              รวมหนีสิ้นทั้งส้ิน   920 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

             หุน้สามญั (มูลค่าหุน้ละ 5 บาท)                       500 

             กาํไรสะสม   1,925 

             รวมส่วนผูถื้อหุน้   2,425 

             รวมหนีสิ้นและส่วนผู้ถอืหุ้น   3,345 

          ให้ทาํ 2.2.1  คาํนวณอตัราส่วนทางการเงินตามสูตรท่ีกาํหนดให ้ (ใชท้ศนิยม  2  ตาํแหน่ง) 

                    2.2.2  สรุปผลการวเิคราะห์โดยเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียอุตสาหกรรมวา่พอใจหรือไม่พอใจ 

 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

       เงินสด 

       ลูกหน้ีการคา้ 

       สินคา้คงเหลือ        

   

           20 

         275 

        750 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน   1,045 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 

       ท่ีดิน  

       อาคาร-อุปกรณ์ 

หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม 

 

 

1,100 

             300 

  

1,500 

 

 

อาคาร-อุปกรณ์สุทธิ   800 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน               2,300 

รวมสินทรัพย์ทั้งส้ิน           3,345 
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เฉลยภาคปฏิบัติ  ขอ้ 2.1 2.1.1 การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 

สมุดรายวนัทัว่ไป 

วนั เดอืน ปี รายการ เลขทีบ่ัญชี เดบิต เครดติ 

   ม.ค.    1 ซ้ือสินคา้                 45,600  -     

  ภาษีซ้ือ                   3,192  -     

                เจา้หน้ีการคา้       

                

48,792  - 

  ซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ           

           6 ค่ารับรอง                  4,280  -     

 

          เงินสด       

                  

4,280  - 

 

จ่ายเงินสดซ้ือกาแฟกระดาษทิชชู และ           

 

เคร่ืองด่ืมเพ่ือรับรองลูกคา้           

        7 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย                25,000  -     

 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย                  2,400  -     

 

            เงินฝากธนาคาร       

                

27,400  - 

 

จ่ายเช็คชาํระภาษีเงินไดใ้หก้รมสรรพากร           

       10 เงินประกนัสงัคมรอนาํส่ง                 35,000  -     

 

              เงินฝากธนาคาร       

                

35,000  - 

 

จ่ายเช็คลงวนัท่ีวนัน้ี ชาํระเงิน

ประกนัสงัคม           

 

คา้งจ่ายทั้งหมด           

         14 ซ้ือสินคา้  

 

                135,000  -    

 

 

ภาษีซ้ือ                                        

 

                   9,450  - 

  

 

              เงินสด 

   

            144,450 - 

 

ซ้ือสินคา้เป็นเงินสด 

             20 ลูกหน้ีการคา้ 

 

                240,750  - 

  

 

           ขายสินคา้ 

   

            225,000 - 

 

           ภาษีขาย 

   

              15,750 - 

 

ขายสินคา้เป็นเงินเช่ือ 
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สมดุรายวนัทัว่ไป 

วนั เดอืน ปี รายการ เลขทีบ่ัญชี เดบิต เครดติ 

ม.ค.    21 เงินสด                5,885  -     

              ส่งคืนสินคา้                  5,500  - 

              ภาษีซ้ือ       385 - 

  ส่งคืนตูเ้ยน็ 1 หลงั           

          22 รับคืนสินคา้                8,000  -     

 

ภาษีขาย                  560  -     

 

               ลูกหน้ีการคา้                   8,560  - 

 

ซ้ือสินคา้เป็นเงินสด         

           25 ค่านํ้ าประปา                5,000  -   

 

 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด                  350  -   

 

 

                   ค่านํ้ าประปาคา้งจ่าย                  5,350  - 

 

รับใบแจง้หน้ีค่านํ้ าประปา         

           26 เคร่ืองใชส้าํนกังาน             68,000  -   

 

 

ภาษีซ้ือ               4,760  -   

 

 

               เงินฝากธนาคาร                 72,760  - 

 

ซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เคร่ือง ๆละ           

 

 34,000 บาท จ่ายเช็ค           

           28 ค่าบริการ               3,000  -     

 

ภาษีซ้ือ                   210  -     

 

            เงินสด                  3,120  - 

            ภาษีเงินได ้หกัณท่ีจ่าย    90 - 

 

จ่ายเงินสดค่าบริการอินเตอร์เน็ต           

          31  ภาษีขาย               15,190  -     

 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 

 

              2,037 - 

  

 

            ภาษีซ้ือ 

   

17,227 - 

 

ปิดบญัชีภาษีขายและบญัชีภาษีซ้ือ 
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วนั เดอืน ปี รายการ เลขทีบ่ัญชี เดบิต เครดติ 

ม.ค.     31 ค่าเส่ือมราคา – เคร่ืองใชส้าํนกังาน                         223  56     

  ค่าเส่ือมราคา – อาคาร                      2,972  60 

  

  

              ค่าเส่ือมราคาสะสม – เคร่ืองใช้

สาํนกังาน                           223 56 

              ค่าเส่ือมราคาสะสม – อาคาร                     2,972 60 

  บนัทึกรายการคิดค่าเส่ือมราคา                                   

 

 

ดอกเบ้ียคา้งรับ   

 

                      679  45                     

 

           ดอกเบ้ียรับ                                                      

   

                   679 45 

 

ปรับปรุงดอกเบ้ียคา้งรับ 

     

 

วสัดุสาํนกังานใชไ้ป 

 

                   2,000  - 

  

 

           วสัดุสาํนกังาน 

   

                 2,000 

 

 

ปรับปรุงวสัดุสาํนกังานใชไ้ป 

      

2.1.2 จัดทาํรายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซ้ือ 

รายงานภาษขีาย 

เดือนภาษ ีมกราคม พ.ศ.25x7 

ช่ือผู้ประกอบการ          บริษัท นครไทย จํากดั                    เลขประจําผู้เสียภาษีอากร      1578464698100 

ช่ือสถานประกอบการ   บริษัท นครไทย จํากดั                 สํานักงานใหญ่               สาขาที ่

ใบกาํกบัภาษ ี ช่ือผู้ซื้อสินค้า/ 

ผู้รับบริการ 

เลขประจาํตวั 

ผู้เสียภาษีอากร 

ของผู้ซื้อสินค้า/ 

ผู้รับบริการ 

สถาน

ประกอบการ 

มูลค่าสินค้า 

หรือบริการ 

จาํนวนเงนิ 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 

วนัเดอืนปี เลขที/่ 

เล่มที ่

สํานัก 

งาน

ใหญ่ 

สาขา

ที ่

พ.ศ.25x7 

ม.ค.  20 

 

T1901 

 

บ.ธนัวา จาํกดั 

 

1234567890123 

 

/ 

   

225,000 

 

- 

 

   15,750 

 

- 

        22 RE21 บ.ธนัวา จาํกดั 1234567890123 /   (8,000) -       (560) - 

รวม 217,000 -    15,190 - 
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รายงานภาษีซ้ือ 

เดือนภาษี มกราคม พ.ศ.25x7 

ช่ือผู้ประกอบการ          บริษัท นครไทย จํากดั                    เลขประจําผู้เสียภาษีอากร      1578464698100 

ช่ือสถานประกอบการ   บริษัท นครไทย จํากดั                 สํานักงานใหญ่               สาขาที่ 

ลาํดบั

ที ่

ใบกาํกบัภาษ ี ช่ือผู้ขายสินค้า/ 

ผู้ให้บริการ 

เลขประจาํตวั 

ผู้เสียภาษีอากร 

ของผู้ขาย

สินค้า/ 

ผู้ให้บริการ 

สถาน

ประกอบการ 

มูลค่าสินค้า 

หรือบริการ 

จาํนวนเงนิ 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 

 วนัเดอืน

ปี 

เลขที/่ 

เล่มที ่

สํานัก 

งาน

ใหญ่ 

สาขา

ที ่

 

01/01 

พ.ศ.25x7 

ม.ค.     1 

 

782 

 

บ.ธาร จาํกดั 

 

xxxxxxxxxxxxx 

 

/ 

   

  45,600 

 

- 

 

      3,192 

 

- 

01/02 

01/03 

01/04 

01/05 

          14 

          21 

          26 

          28 

P234 

111 

F569 

101 

บ.TJ. จาํกดั 

บ.TJ. จาํกดั 

บ.จกัวาลคอม จาํกดั 

ร้านรุ่งเรืองไอที 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

/ 

/ 

/ 

/ 

 135,000 

 (5,500) 

  68,000 

    3,000 

- 

- 

- 

- 

     9,450 

      (385) 

      4,760 

         210 

- 

- 

- 

- 

                                                                      รวม 246,100 -     17,227 - 

 

 

2.1.3 จัดทาํบัตรสินค้า 

 

สินค้าประเภท เตาอบ HITACHI 

 

ว.ด.ป. รายการ 
รับ/ซ้ือ จ่าย/ขาย ยอดคงเหลือ 

ปริมาณ @ จาํนวนเงิน ปริมาณ @ จาํนวนเงิน ปริมาณ @ จาํนวนเงิน 

มค.1 ยอดยกมา       30 2,000 

 

60,000 

     14 ซ้ือ 10 2,500 25,000    30 

10 

2,000 

2,500 

60,000 

25,000 

     20 ขาย    20 2,000 40,000 10 

10 

2,000 

2,500 

20,000 

25,000 

     22 

 
รับคืน 2 2,000   4,000    12 

10 

2,000 

2,500 

24,000 

25,000 

/ 
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รายไดจ้ากการขาย 

  

    217,000.00  

ตน้ทุนจากการขาย 

  

    122,000.00  

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 

  

      95,000.00  

รายไดอ่ื้น 

  

           679.45  

กาํไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย 

  

       95,679.45  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

  

       17,476.16  

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

  

       78,203.29  

 

รายละเอยีดประกอบ 

 

รายได้จากการขาย:   

ขายสินคา้                 225,000  

หกั รับคืน                     8,000  

รายไดจ้ากการขายสุทธิ                 217,000  

 

ต้นทุนจากการขาย:     

สินคา้คงเหลือตน้งวด                   180,000  

บวก ซ้ือสุทธิ:     

ซ้ือสินคา้          180,600    

หกั ส่งคืน            (5,500)                  175,100  

สินคา้มีเพ่ือขาย                   355,100  

หกั  สินคา้คงเหลือปลายงวด                   238,100  

ตน้ทุนขาย                   117,000  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร:         

ค่ารับรอง 

   
               4,280.00  

ค่านํ้าประปา 

   
               5,000.00  

ค่าบริการ 

   
               3,000.00  

วสัดุสาํนกังานใชไ้ป 

   
               2,000.00  

ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองใชส้าํนกังาน 

   
                 223.56  

คา่เส่ือมราคา-อาคาร 

   
              2,972.60  

                     17,476.16  

 

2.1.5 จัดทาํงบแสดงฐานะการเงิน วันที ่31 มกราคม 25x7 แบบรายงาน  

 

บริษัท นครไทย จํากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที ่31 มกราคม 25x7 

          
 

         
 

               บาท 

สินทรัพย์ 

 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    986,075.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน    549,227.00 

สินคา้คงเหลือ    238,100.00  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน        4,729.45  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,778,131.45  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  1,764,803.84 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,764,803.84  

รวมสินทรัพย์ทั้งส้ิน 3,542,935.29  
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

    หนีสิ้นหมุนเวียน 

    

      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

    

148,792.00  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

    

   16,140.00  

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 

    

 164,932.00  

รวมหน้ีสิน 

    

 164,932.00  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

     ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 

   

       3,000,000.00  

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 

    

  378,003.29  

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 

   

   3,378,003.29  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

    

3,542,935.29  

 

รายละเอยีดประกอบ 

    
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด         

เงินสด 

   
                121,145  

เงินฝากธนาคาร 

   
                864,840  

                        985,985  

     ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่       

ลูกหน้ีการคา้ 

 

          452,190    

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 

           (5,000)                 447,190  

ตัว๋เงินรับ 

 

                  100,000  

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 

 

                       2,037  

                      549,227  

     สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่         

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 

   

               1,050.00  

วสัดุสาํนกังาน 

   

               3,000.00  

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

   

                 679.45  

                       4,729.45  
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ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ       

ท่ีดิน 

 

           1,000,000.00  

อาคาร 

 

     700,000.00    

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 

 

      ( 2,972.60)            697027.40  

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 

 

       68,000.00    

หกัค่าเส่ือมราคาสะสม- เคร่ืองใชส้าํนกังาน           (223.56)              67,776.44  

               1,764,803.84  
 

หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น         

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 

   

               10,700.00  

ค่านํ้าประปาคา้งจ่าย 

   

                 5,350.00  

ภาษีเงินได ้หกั ณท่ีจ่าย                          90.00 

                       16,140.00  
 

ข้อ 2, การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

1. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) 

ถา้อตัราเฉล่ียอุตสาหกรรม = 5.5 เท่า 

สรุปผลการวเิคราะห์  บริษทัจนัทร์โอชา จาํกดั มีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนนอ้ย

กวา่อตัราเฉล่ียอุตสาหกรรม ถือวา่บริษทัมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีไม่น่าพอใจ 

2. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (Quick Ratio) 

ถา้อตัราเฉล่ียอุตสาหกรรม = 1.30 เท่า 

สรุปผลการวเิคราะห์ บริษทัจนัทร์โอชา จาํกดั มีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว

นอ้ยกวา่อตัราเฉล่ียอุตสาหกรรมเพียงเล็กนอ้ย  ถือวา่บริษทัมีสินทรัพยท่ี์ 

                                                 สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ 
 

3. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Net worth Ratio) 

ถา้อตัราเฉล่ียอุตสาหกรรม = 50% 

สรุปผลการวเิคราะห์  บริษทัจนัทร์โอชา จาํกดัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อหุ้นนอ้ยกวา่อตัราเฉล่ียอุตสาหกรรม  ถือวา่เงินทุนท่ีบริษทัใชใ้นการ 

                                                    ดาํเนินกิจการมาจากส่วนของเจา้ของมากกวา่การกูย้มืผลเป็นท่ีน่าพอใจ 

 =  4.45 

 = 1.26 

% 
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4. อตัรากาํไรสุทธิ (Net  Profit  Margin) 

ถา้อตัราเฉล่ียอุตสาหกรรม = 25% 

สรุปผลการวเิคราะห์  บริษทัจนัทร์โอชา จาํกดั  มีอตัรากาํไรสุทธิมากกวา่ 

อตัราเฉล่ียอุตสาหกรรม  ถือวา่ผลการดาํเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ 

5. อตัราผลตอบเทนของผูถื้อหุน้ (Return on Common Stock Equity) 

ถา้อตัราเฉล่ียอุตสาหกรรม = 40% 

สรุปผลการวเิคราะห์  บริษทัจนัทร์โอชา จาํกดั  มีอตัราผลตอบแทนของผู ้

ถือหุน้มากกวา่อตัราเฉล่ียอุตสาหกรรม  ถือวา่ผลตอบแทนในการดาํเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ 

 

 

 X 100 = 54.93% 
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กระดาษคําตอบ 
 

ช่ือ............................................สกุล.............................. ระดบัชั้น ...................................เลขท่ี.......................... 

 

กระดาษคําตอบ (ภาคทฤษฏี) 

ตอนท่ี 1.1   ขอ้สอบแบบเลือกตอบ 25  ขอ้ (25  คะแนน) 

ข้อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ก 

 

             

ข 

 

             

ค 

 

             

ง 
 

             

จ 
 

             

ข้อ 14 
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

ก              

ข              

ค              

ง              

จ              
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ตอนที ่1.2 

ข้อ 1.2.1 

รายการคา้   สมุดรายวนัทัว่ไป 

ม.ค. 1 บนัทึกรายการเปิดบญัชีเม่ือหุ้นส่วนนาํหุ้นส่วน

นาํสินทรัพยแ์ละหน้ีสินมาลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

ธ.ค. 31 บนัทึกรายการแบ่งกาํไรของหุ้นส่วนทั้งสอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2                                                                       สมุดรายวนัทัว่ไป 

พ.ศ. 
รายการ 

เลขที ่

บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
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1.2.3      

กระดาษคําตอบงบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
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ช่ือ..............................................สกลุ.............................. ระดบัชั้น ...................................เลขท่ี.......................... 

กระดาษคาํตอบ (ภาคปฏิบตั)ิ 

ข้อ  2.1.1 

 สมุดรายวนัทัว่ไป หน้า  1 

พ.ศ. 
รายการ 

เลขที ่

บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
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                                                               สมุดรายวนัทัว่ไป                                                        หน้า  2 

พ.ศ. 
รายการ 

เลขที ่

บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
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                                                                สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หน้า  3 

พ.ศ. 
รายการ 

เลขที ่

บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
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                                                                สมุดรายวนัทัว่ไป                                                     หน้า  4 

พ.ศ. 
รายการ 

เลขที ่

บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เดือน วนัที ่ บาท สต. บาท สต. 
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ช่ือ............................................สกุล.............................. ระดับช้ัน ...................................เลขที.่......................... 

กระดาษคําตอบ (ภาคปฏิบัติ) 

ข้อ  2.1.2  จัดทาํรายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซ้ือ 

รายงานภาษขีาย 

 เดือนภาษ…ี…………………… พ.ศ…………… 

ช่ือผู้ประกอบการ…………………………………………  เลขประจําผู้เสียภาษีอากร………………………. 

ช่ือสถานประกอบการ………………………………….         สํานักงานใหญ่         สาขาที่ 

ใบกาํกบัภาษ ี ช่ือผู้ซื้อสินค้า/ 

ผู้รับบริการ 

เลขประจาํตวั 

ผู้เสียภาษีอากร 

ของผู้ซื้อสินค้า/ 

ผู้รับบริการ 

สถาน

ประกอบการ 

มูลค่าสินค้า 

หรือบริการ 

จาํนวนเงนิ 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 

วนัเดอืนปี เลขที/่ 

เล่มที ่

สํานัก 

งาน

ใหญ่ 

สาขา

ที ่

          

 

          

รวม     

 

รายงานภาษซ้ืีอ 

 เดือนภาษ…ี……………… พ.ศ…………… 

ช่ือผู้ประกอบการ………………………………………..เลขประจําผู้เสียภาษีอากร………………………….. 

ช่ือสถานประกอบการ…………………………….          สํานักงานใหญ่               สาขาที่ 

ลาํดบั

ที ่

ใบกาํกบัภาษ ี ช่ือผู้ขายสินค้า/ 

ผู้ให้บริการ 

เลขประจาํตวั 

ผู้เสียภาษีอากร 

ของผู้ขาย

สินค้า/ 

ผู้ให้บริการ 

สถาน

ประกอบการ 

มูลค่าสินค้า 

หรือบริการ 

จาํนวนเงนิ 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 

 วนัเดอืน

ปี 

เลขที/่ 

เล่มที ่

สํานัก 

งาน

ใหญ่ 

สาขา

ที ่

 

 

 

          

          

 

 

 

           

 รวม     

 

/ 
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2.1.3 จัดทาํบัตรสินค้า 

  

สินค้าประเภท เตาอบ HITACHI 

 

กระดาษคําตอบ 2.1.4 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

……………………………………………. 

  
บาท 

รายไดจ้ากการขาย 
 

………………..  

ตน้ทุนจากการขาย 
 

……………….. 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 
 

……………….. 

รายไดอ่ื้น 
 

……………….. 

กาํไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย 
 

……………….. 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

……………….. 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 
 

………………. 
 

ว.ด.ป. รายการ 
รับ/ซ้ือ จ่าย/ขาย ยอดคงเหลือ 

ปริมาณ @ จาํนวนเงิน ปริมาณ @ จาํนวนเงิน ปริมาณ @ จาํนวนเงิน 
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รายละเอยีดประกอบ 

รายได้จากการขาย:   

ขายสินคา้                 ………………… 

หกั รับคืน                 …………………. 

รายไดจ้ากการขายสุทธิ                ………………….. 
 

ต้นทุนจากการขาย: 

  สินคา้คงเหลือตน้งวด 

 

………………. 

บวก ซ้ือสุทธิ: 

  ซ้ือสินคา้ …………….. 

 หกั ส่งคืน ……………. ………………. 

สินคา้มีเพื่อขาย 

 

……………….. 

หกั  สินคา้คงเหลือปลายงวด 

 

……………….. 

ตน้ทุนขาย 

 

………………… 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร:         

ค่ารับรอง 

   
        ……………… 

ค่านํ้าประปา 

   
        ……………… 

ค่าบริการ 

   
        ……………… 

วสัดุสาํนกังานใชไ้ป 

   
        ………………. 

ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองใชส้าํนกังาน 

   
       ………………. 

ค่าเส่ือมราคา-อาคาร 

   
        ……………… 

               ………………. 
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กระดาษคําตอบ  2.1.5 

                                                                    …………………………...... 

                                                                    …………………………….. 

                               ………………………………………………………………………….… 

          
 

         
 

               บาท 

                                                           สินทรัพย์ 

     
สินทรัพย์หมุนเวยีน 

     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

    
  ……………. 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

    
  ……………. 

สินคา้คงเหลือ 

    
  ……………. 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

    
  ……………. 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

    
……………… 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

     
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

    
……………..  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

    
……………..  

รวมสินทรัพย์ทั้งส้ิน 

    
………………  

 

 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

    หนีสิ้นหมุนเวียน 

    

      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

    

….……………..  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

    

  ………………. 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 

    

 ………………. 

รวมหน้ีสิน 

    

 ………………. 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

     ทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 

   

       ………………. 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

    

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

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 

   

  ………………. 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

    

……………… 
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รายละเอยีดประกอบ 

    เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด         

เงินสด 

   

     ………………. 

เงินฝากธนาคาร 

   

    ……………….. 

             ………………. 

     ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่       

ลูกหน้ีการคา้ 

 

……………..   

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

………………         …………….. 

ตัว๋เงินรับ 

 

          …………….. 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 

 

           ………….. 

             ……………..  

     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน         

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 

   

      ……………… 

วสัดุสาํนกังาน 

   

      ……………… 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

   

      ……………… 

              ……………… 

     ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ       

ท่ีดิน 

 

         …………….. 

อาคาร 

 

…………….   

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร 

 

…………….       ……………… 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 

 

…………… 

 หกัค่าเส่ือมราคาสะสม- เคร่ืองใชส้าํนกังาน …………….       ……..……….. 

             …………….. 

 

หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่         

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 

   

     ………………… 

ค่านํ้ าประปาคา้งจ่าย 

   

     ………………… 

            …………………. 
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ช่ือ..............................................สกุล.............................. ระดับช้ัน ...................................เลขที.่......................... 

กระดาษคาํตอบ 2.2.1 และ 2.2.2 
 

อตัราส่วนทางการเงิน การคํานวณ (2.2.1) ผลการวเิคราะห์ (2.2.1) 

1.  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current  Ratio) 

 
ถา้อตัราเฉล่ียอุตสาหกรรม  =  5.5  เท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว(Quick Ratio)          

 

ถา้อตัราเฉล่ียอุตสาหกรรม  =  1.30  เท่า 

 

 

 

 

 

 

 

3.  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  

(Debt to Net Worth  Ratio) 

  X 100 

ถา้อตัราเฉล่ียอุตสาหกรรม  =  50% 

  

 

 

 

 

 

 

4.  อตัรากาํไรสุทธิ (Net  Profit  Margin) 

 

ถา้อตัราเฉล่ียอุตสาหกรรม  =  25% 

  

 

 

 

 

 

5.  อตัราผลตอบเทนของผูถื้อหุน้ 

 (Return on Common Stock Equity) 

 X 100 

ถา้อตัราเฉล่ียอุตสาหกรรม  =  40% 
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เกณฑ์การให้คะแนนภาคปฏบัิต ิ

 

ตอนที ่ 1   แบบประเมินทฤษฏีแบ่งเป็น 2 ขอ้  รวม   40  คะแนน  ดงัน้ี 

1.1  แบบเลือกตอบ   25  ขอ้ ๆ ละ 1  คะแนน  รวม  25 คะแนน 

1.2 แบบเติมคาํตอบ    3  ขอ้ 

1.2.1   10  จุด  หาร  2     =  5  คะแนน 

1.2.2    5   จุด ๆ  ละ1  คะแนน =  5  คะแนน 

1.2.3   10  จุด  หาร  2  =  5  คะแนน 

ตอนที ่ 2แบบประเมินภาคปฏิบติั แบ่งเป็น  2  ขอ้ รวม  60  คะแนน ดงัน้ี 

 2.1   งานการเงิน    50   คะแนน 

         2.1.1   บนัทึกรายการในสมุดราวนัทัว่ไป จาํนวน   45  จุด   หาร 3   =  15  คะแนน 

         2.1.2   รายงานภาษีขายและภาษีซ้ือ          จาํนวน   35  จุด   หาร 3.5 =  10  คะแนน 

        2.1.3    จดัทาํบตัรสินคา้                            จาํนวน   30   จุด  หาร 6            =     5  คะแนน 

        2.1.4    งบกาํไรขาดทุน                            จาํนวน   32    จุด  หาร 3.2         = 10   คะแนน 

        2.1.5   งบแสดงฐานะการเงิน                   จาํนวน   62    จุด  หาร  6.2        = 10   คะแนน 

 2.2  งานดา้นบญัชีบริหาร10  คะแนน   

                     2.2.1   คาํนวณอตัราส่วนทางการเงิน  อตัราส่วน5 อตัราส่วน ๆ ละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน 

                     2.2.2  วเิคราะห์ผลเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนบริษทัและอุตสาหกรรม  จาํนวน 5 อตัรา ๆ ละ  

1 คะแนน รวม  5คะแนน 
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ภาคผนวก 
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