
ขอสอบกระบวนวิชา  AC 101    หลักการบัญชี 1 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 ☞  คําสั่ง   ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 1. การบัญชี หมายถึง  (1) การจัดทําบัญชีรับจายเงินสด  
 (2) การจัดหาขอมูลทางการเงินของกิจการคา (3) การจดบันทึก รวบรวม และสรุปผลขอมูลทางการเงิน 
 (4) การจดบันทึก การจําแนก การสรุปผล และการรายงานเกี่ยวกับการเงิน โดยใชหนวยเงินตรา รวมทั้ง 
 การแปลความหมายของผลการปฏิบัติ (5) ถูกทุกขอ 
 ตอบ  4 การบัญชี (Accounting)  หมายถึง การจดบันทึกรายการหรือเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับการเงิน

ไวในรูปของเงินตรา จัดแยกหมวดหมูของรายการที่บันทึก สรุปผล และวิเคราะหความหมายของ
รายการที่ไดจดบันทึกไว โดยจัดทําในรูปของรายงานการเงิน 

 2. งบดุลของกิจการคาจะแสดงถึง 
 (1) ผลการดําเนินงานในงวดหนึ่ง ๆ ของกิจการคา (2) ฐานะการเงินของกิจการคา ณ วันใดวันหนึ่ง 
 (3) สินทรัพย หนี้สิน และทุนในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ ของกิจการคา 
 (4) สวนของเจาของ ณ วันใดวันหนึ่ง (5) ถูกทุกขอ 
 ตอบ  2 งบดุล (Balance Sheet)  คือ งบที่แสดงฐานะของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งวา กิจการมี 

สินทรัพย หนี้สิน และทุนจํานวนเทาใด 
 3. งบกําไรขาดทุนของกิจการคา แสดงถึง 
 (1) ผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาการดําเนินงานหนึ่ง ๆ ของกิจการคา 
 (2) ฐานะการเงินของกิจการคา ณ วันใดวันหนึ่ง  
 (3) ผลการดําเนินงานกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ณ วันสิ้นป  
 (4) การเปรียบเทียบระหวางรายไดกับคาใชจายในแตละป   (5) ถูกทุกขอ 
 ตอบ  1 งบกําไรขาดทุน (Income Statement)  คือ งบที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการ ณ งวด

บัญชีหนึ่ง ๆ  วากิจการมีรายไดและคาใชจายเทาไร ถารายไดมากกวาคาใชจายผลตางคือกําไร 
 4. กิจการหนึ่งมีสินทรัพย 100,000 บาท และมีสวนของเจาของ 60,000 บาท กิจการมีหนี้สินเทาใด 
 (1) 160,000 บาท (2) 100,000 บาท (3) 60,000 บาท (4) 40,000 บาท  (5) ผิดทุกขอ 
 ตอบ  4 จากสมการบัญชี 
  สินทรัพยรวม =   หนี้สินรวม + ทุน (สวนของเจาของ) 
     100,000 =     40,000    +  60,000 
 5. สมการบัญชีท่ีถูกตอง คือ  (1) สินทรัพย  =  หนี้สิน + สวนของเจาของ 
 (2) สินทรัพย – คาใชจาย  =  หนี้สิน + สวนของเจาของ + รายได 
 (3) สินทรัพย + หนี้สิน  =  สวนของเจาของ (4) ถูกท้ังขอ 1 และขอ 3  (5) ถูกทุกขอ  
 ตอบ  1  
 6. เมื่อเจาของนําสินทรัพยมาลงทุนจะมีผลกระทบตอสมการบัญชีคือ 
 (1) ทําใหสินทรัพยเพ่ิมข้ึนและสวนของเจาของเพ่ิมข้ึน  
 (2) ทําใหสินทรัพยลดลงและสวนของเจาของเพิ่มข้ึน (3) ทําใหสินทรัพยเพ่ิมข้ึนและหนี้สินลดลง 
 (4) ทําใหสินทรัพยเพ่ิมข้ึนและสวนของเจาของลดลง (5) ทําใหสินทรัพยลดลงและสวนของเจาของลดลง 
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 ตอบ  1 การบันทึกรายการบัญชีเมื่อเจาของกิจการนําทรัพยสินมาลงทุน 
  เดบิท บัญชีประเภทสินทรัพย  xx  สินทรัพยเพ่ิม 
   เครดิต บัญชีประเภททุน  xx  ทุนเพ่ิม 
 7. เมื่อซื้อสินทรัพยเปนเงินเช่ือ จะมีผลกระทบตอสมการบัญชีคือ 
 (1) ทําใหสินทรัพยเพ่ิมข้ึนและสวนของเจาของลดลง (2) ทําใหสินทรัพยเพ่ิมข้ึนและหนี้สินเพ่ิมข้ึน 
 (3) ทําใหหนี้สินเพ่ิมข้ึนและหนี้สินลดลง   
 (4) ทําใหสินทรัพยเพ่ิมข้ึนและสวนของเจาของเพ่ิมข้ึน (5) ทําใหสินทรัพยเพ่ิมข้ึนและสินทรัพยลดลง 
 ตอบ  2 การบันทึกรายการบัญชีเมื่อซื้อสินทรัพยเปนเงินเช่ือ 
  เดบิท บัญชีประเภทสินทรัพย  xx  สินทรัพยเพ่ิม 
   เครดิต บัญชีประเภทหนี้สิน  xx หนี้สินเพ่ิม 
 8. เมื่อจายชําระหนี้สิน จะมีผลกระทบตอสมการบัญชีคือ (1) ทําใหสินทรัพยลดลงและหนี้สินลดลง  
 (2) ทําใหหนี้สินลดลงและสวนของเจาของลดลง (3) ทําใหสินทรัพยลดลงและสวนของเจาของลดลง 
 (4) ทําใหหนี้สินลดลงและทรัพยสินเพ่ิมข้ึน  (5) ทําใหเจาหนี้ลดลงและเงินสดเพ่ิมข้ึน 
 ตอบ  1 การบันทึกรายการบัญชีเมื่อจายชําระหนี้สิน 
  เดบิท บัญชีประเภทหนี้สิน  xx  หนี้สินลด 
   เครดิต บัญชีประเภทสินทรัพย  xx สินทรัพยลด 
 9. เมื่อเก็บเงินจากลูกหนี้ จะมีผลกระทบตอสมการบัญชีคือ 
 (1) ทําใหเงินสดเพ่ิมข้ึนและหนี้สินลดลง  (2) ทําใหสินทรัพยเพ่ิมและสินทรัพยลดลง 
 (3) ทําใหสินทรัพยเพ่ิมและสวนของเจาของเพ่ิมข้ึน (4) ทําใหสินทรัพยเพ่ิมและสวนของเจาของลดลง 
 (5) ทําใหเงินสดเพ่ิมข้ึนและเจาหนี้ลดลง 
 ตอบ  2 การบันทึกรายการบัญชีเมื่อเก็บเงินจากลูกหนี้ 
  เดบิท บัญชีประเภทสินทรัพย  xx  สินทรัพยเพ่ิม 
   เครดิต บัญชีประเภทสินทรัพย  xx สินทรัพยลด 
10. หลักการของระบบบัญชีคูคือ   
 (1) การจดบันทึกรายการคาลงในสมุดรายการขั้นตน (2) การจดบันทึกรายการคาลงในบัญชีแยกประเภท 
 (3) การจดบันทึกรายการคาทุกรายการจะตองบันทึกในบัญชีไมนอยกวาสองบัญชีดวยจํานวนเงินดานเดบิท 
 และเครดิตเทากัน   (4) การจดบันทึกรายการคาตองบันทึกท้ังสองดาน 
 คือดานเดบิทและดานเครดิต  (5) ถูกท้ังขอ 1 และขอ 2 
 ตอบ  3 หลักการของระบบบัญชีคู (Double – Entry Accounting)  หมายถึง เมื่อมีรายการทางการคา

เกิดข้ึนทุกรายการตองนํามาบันทึกไวในบัญชีสองดาน คือ ทางดานเดบิทและทางดานเครดิต 
ดวยจํานวนเงินท่ีเทากันท้ังสองดาน แตจํานวนบัญชีท่ีลงนั้นไมจําเปนตองเทากัน  กลาวคือ อาจ
บันทึกทางดานเดบิทเพียงบัญชีเดียว แตบันทึกทางดานเครดิตสองหรือสามบัญชีก็ได 

11. กิจการจะบันทึกรายการทางดานเดบิทเมื่อใด 
 (1) สินทรัพยเพ่ิม, คาใชจายลด, หนี้สินและทุนลด 
 (2) สินทรัพยและคาใชจายเพ่ิม  สวนหนี้สิน ทุนและรายไดลด 
 (3) สินทรัพยและรายไดเพ่ิม  สวนหนี้สิน ทุนและคาใชจายลด 
 (4) สินทรัพยและหนี้สินเพ่ิม  สวนทุนและรายได คาใชจายลด  (5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 
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 ตอบ  2 เดบิท (Debit)  คือ รายการที่ไดบันทึกไวทางดานซายมือของบัญชี  ซึ่งถาเปนบัญชีประเภท 
หนี้สิน ทุน และรายได จะทําใหมียอดลดลง  แตถาเปนบัญชีประเภทสินทรัพยและคาใชจาย จะ
ทําใหมียอดเพ่ิมข้ึน 

  ขอ 12. – 18.  ใหพิจารณารายการนั้น ๆ วาควรจะจัดอยูในหมวดหมูใดในงบดุล  โดยใชตัวเลือกตอไปนี้ 
 (1) สินทรัพยหมุนเวียน  (2) สินทรัพยถาวร   (3) เงินลงทุนระยะยาว 
 (4) หนี้สินหมุนเวียน  (5) หนี้สินระยะยาว 
12. สินคาคงเหลือ 
 ตอบ  1 สินทรัพยหมุนเวียน (Current Assets)  ประกอบดวย  เงินสดและเงินฝากธนาคาร, เงินลงทุน

ระยะสั้นหรือเงินลงทุนช่ัวคราว, ลูกหนี้การคา, ต๋ัวเงินรับ, สินคาคงเหลือ, รายไดคางรับ, คาใช-
จายลวงหนาสาํหรับระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

13. ต๋ัวเงินจายอายุ 6 เดือน 
 ตอบ  4 หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities)  ประกอบดวย  เงินกูยืมธนาคาร (ระยะสั้น), เจาหนี้

การคา, ต๋ัวเงินจาย, รายไดรับลวงหนา, คาใชจายคางจาย, หนี้สินท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 
14. ต๋ัวเงินรับระยะสั้นจากการขายสินคา 
 ตอบ  1  
15. คาใชจายลวงหนา 
 ตอบ  1  
16. เงินกูจากธนาคารกําหนดชําระคืนภายใน 3 ป 
 ตอบ  5 หนี้สินระยะยาว คือ หนี้สินท่ีมีกําหนดเวลาชําระเกิน 1 ป 
17. ภาษีเงินไดคางจาย 
 ตอบ  4  
18. รายไดรับลวงหนา 
 ตอบ  4  
19. นายสมเปดรานคาโดยนาํสินทรัพยตาง ๆ มาลงทุนดังนี้ 
 เงินสด 200,000 บาท  รถยนต 100,000 บาท  เคร่ืองใชสํานักงาน 50,000 บาท  และกูเงินมาจาก

ธนาคาร 
 อีก 60,000 บาท  สวนของเจาของ (ทุน) เทากับ …… บาท 
 (1) 350,000 บาท (2) 410,000 บาท (3) 290,000 บาท (4) 260,000 บาท  (5) 200,000 บาท 
 ตอบ  3 จากสมการบัญชี 
  สินทรัพย  =  หนี้สิน + ทุน (สวนของเจาของ) 
  สินทรัพย  :– 
   เงินสด 200,000 
   รถยนต 100,000 
   เคร่ืองใชสํานักงาน  50,000 350,000 บาท 
  หัก  หนี้สิน  :– 
   เงินกูยืมจากธนาคาร   60,000 บาท 



  ∴ สวนของเจาของ (ทุน)  290,000 บาท 
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20. เจาของกิจการนําเงินสด 200,000 บาท มาลงทุนบันทึกบัญชีโดย 
 (1) เงินสด 200,000   (2) ทุน  200,000 
  ทุน  200,000  เงินสด  200,000 
 (3) เงินสด 200,000   (4) เงินกูธนาคาร 200,000 
  เงินกูธนาคาร  200,000  เงินสด  200,000 
 (5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 
 ตอบ  1  
21. กิจการกูเงินจากธนาคาร 60,000 บาท บันทึกบัญชีโดย 
 (1) เงินกูธนาคาร  60,000  (2) ทุน   60,000 
  ทุน   60,000  เงินกูธนาคาร   60,000 
 (3) เงินสด 60,000  (4) เงินสด  60,000 
  เงินกูธนาคาร   60,000  ทุน  60,000 
 (5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 
 ตอบ  3  
22. กิจการขายเคร่ืองใชสํานักงานเปนเงินสดในราคาทุน 50,000 บาท บันทึกบัญชีโดย 
 (1) เงินสด  50,000  (2) เงินสด  50,000 
  ทุน   50,000  เคร่ืองใชสํานักงาน   50,000 
 (3) ทุน   50,000  (4) เคร่ืองใชสาํนักงาน  50,000 
  เคร่ืองใชสํานักงาน   50,000  เงินสด   50,000 
 (5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 
 ตอบ  2  
23. กิจการซื้อเคร่ืองใชสํานักงานเปนเงินเช่ือ 20,000 บาท จากรานสมัย บันทึกบัญชีโดย 
 (1) เคร่ืองใชสาํนักงาน  20,000  (2) ซื้อ   20,000 
  เจาหนี้   20,000  เจาหนี้   20,000 
 (3) ลูกหนี้  20,000  (4) เคร่ืองใชสาํนักงาน  20,000 
  เคร่ืองใชสํานักงาน   20,000  ลูกหนี้   20,000 
 (5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 
 ตอบ  1  
24. กิจการซื้อสินคาเปนเงินเช่ือ 100,000 บาท สวนลดการคา 5% จากรานใจดี เงื่อนไข 2/10, n/30 บันทึก 
 บัญชีโดย 
 (1) ซื้อ  100,000  (2) สินคา  100,000 
  เจาหนี้  100,000  เจาหนี้  100,000 
 (3) สินคา  100,000  (4) ซื้อ   95,000 
  เจาหนี้   95,000  เจาหนี้ใจดี   95,000 
  สวนลดรับ    5,000 
 (5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 



 ตอบ  4 สวนลดการคา (Trade Discount) จะไมนํามาบันทึกบัญชี  แตจะหักจากราคาของสินคาทันที 
ณ วันท่ีซือ้ขาย 
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25. – 27.    กิจการจายเช็คชําระหนี้คาซื้อสินคาใหรานใจดี (ขอ 24) ท้ังหมด ไดรับสวนลดตามเงื่อนไข บันทึก 
 บัญชีโดย 
 (1) เจาหนี้  95,000  (2) เจาหนี้  100,000 
  เงินฝากธนาคาร   95,000  เงินฝากธนาคาร   93,100 
      สวนลดรับ     6,900 
 (3) เจาหนี้  95,000  (4) เจาหนี้  95,000 
  เงินฝากธนาคาร   93,100  เงินสด   95,000 
  สวนลดรับ    1,900 
 (5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 
 ตอบ  3 คํานวณหาสวนลดเงินสด (Cash Discount) 
   =  95,000 × 2%    =  1,900  บาท 
28. กิจการขายสินคาเปนเงินสด 50,000 บาท สวนลดการคา 5% บันทึกบัญชีโดย 
 (1) ขาย   50,000  (2) เงินสด 47,500 
  เงินสด  50,000  ขาย  47,500 
 (3) ขาย  47,500  (4) เงินสด 47,500 
  เงินสด  47,500  สวนลดจาย  2,500 
      สินคา  50,000 
 (5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 
 ตอบ  2  
29. กิจการขายสินคาเปนเงินเช่ือใหรานดอกเข็ม จาํนวน 50,000 บาท เงื่อนไข 2/10, n/30  บันทึกบัญชีโดย 
 (1) ลูกหนี้ 50,000  (2) ลูกหนี้ 49,000 
  ขาย  50,000  สวนลดจาย  1,000 
      สินคา  50,000 
 (3) ลูกหนี้ 49,000  (4) เจาหนี้ 49,000 
  ขาย  49,000  ขาย  49,000 
 (5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 
 ตอบ  1  
30. กิจการรับคืนสินคาท่ีขายจากรานดอกเข็ม จํานวน 10,000 บาท  บันทึกบัญชีโดย 
 (1) รับคืน 9,800  (2) รับคืน 9,800 
  เงินสด  9,800  ลูกหนี้  9,800 
 (3) รับคืน 10,000  (4) สินคา  10,000 
  ลูกหนี้  10,000  รับคืน  10,000 
 (5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 
 ตอบ  3  
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31. – 33.    กิจการไดรับเช็คจากรานดอกเข็มเพ่ือชําระหนี้ท้ังหมด และไดใหสวนลดตามเงื่อนไข (เช็คยังไมนํา 
 ฝากวันนี้)  บันทึกบัญชีโดย 
 (1) เงินสด 39,200  (2) เงินฝากธนาคาร 39,200 
     สวนลดจาย 800      สวนลดจาย 800 
  ลูกหนี้  40,000  ลูกหนี้  40,000 
 (3) เงินสด 49,000  (4) เงินฝากธนาคาร 49,000 
     สวนลดจาย 1,000      สวนลดจาย 1,000 
  ลูกหนี้  50,000  ลูกหนี้  50,000 
 (5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 
 ตอบ  1 คํานวณหาสวนลดเงินสด (Cash Discount) 
  =  40,000 × 2% =  800  บาท 
34. เมื่อกิจการนําเช็คท่ีรับจากรานดอกเข็มเขาบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย กิจการบันทึกบัญชีโดย 
 (1) เงินฝากธนาคาร 39,200  (2) เงินฝากธนาคาร 49,000 
  เช็ค  39,200  เงินสด  49,000 
 (3) เงินฝากธนาคาร 39,200  (4) เงินสด 49,000 
  เงินสด  39,200  ลูกหนี้  49,000 
 (5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 
 ตอบ  3  
35. เจาของกิจการขอถอนเงินสดไปใชสวนตัว 1,000 บาท บันทึกบัญชีโดย 
 (1) เงินสด 1,000  (2) ถอนใช 1,000 
  เงินฝากธนาคาร  1,000  เงินสด  1,000 
 (3) ถอนใช 1,000  (4) ทุน  1,000 
  เงินฝากธนาคาร  1,000  ถอนใช  1,000 
 (5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 
 ตอบ  2  
36. ขอใดตอไปนี้ไมถือเปนคาใชจายของกิจการ 
 (1) จายเงินเดือน   (2) ตนทุนของสินคาท่ีขายไป  (3) ตัดหนี้สูญ 
 (4) ตัดจําหนายคาเสื่อมราคาอาคาร  (5) จายเงินสดเพ่ือชําระหนี้ 
 ตอบ  5  
37. การผานบัญชี คือ    
 (1) การผานรายการจากบัญชีแยกประเภทไปงบดุล 
 (2) การผานรายการจากบัญชีแยกประเภทไปงบทดลอง 
 (3) การผานรายการจากบัญชีแยกประเภทไปสมุดรายวัน 
 (4) การผานรายการจากสมุดรายวันไปบัญชีแยกประเภท 
 (5) การผานรายการจากงบทดลองไปงบดุล 



 ตอบ  4 การผานรายการบัญชี (Posting)  คือ กระบวนการโอนหรือผานรายการขอมูลท่ีบันทึกในสมุด
รายวันหรือสมุดลงรายการขั้นตน ไปลงบัญชีแยกประเภทแตละบัญชีท่ีเกี่ยวของ 
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  ขอ 38. – 40.  ใชขอมูลตอไปนี้จัดทํางบดุลของรานเรณู แลวตอบคําถาม 
 เจาหนี้การคา 4,000 ทุน – นางเรณู 38,700 
 ลูกหนี้  300 อุปกรณ 28,800 
 อาคาร  20,000 ท่ีดิน 25,000 
 เงินสด  ………… ต๋ัวเงินจาย 36,000 
38. รานเรณู มีเงินสดเทากับ …………. บาท 
 (1) 104,200 (2) 18,400 (3) 33,400 (4) 38,700 (5) ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 
 ตอบ  5 จากสมการบัญชี 
  สินทรัพยรวม   = หนี้สินรวม + ทุน 
    = (4,000 + 36,000) + 38,700 
    =  78,700  บาท 
  สินทรัพยรวม  ประกอบดวย 
   เงินสด  4,600     บาท 
   ลูกหนี้ 300 
   ท่ีดิน 25,000 
   อาคาร 20,000 
   อุปกรณ 28,800 
      ยอดรวม 78,700 บาท 
39. รานเรณู มีสินทรัพยถาวรรวม …………. บาท 
 (1) 73,800  (2) 4,900 (3) 78,700 (4) 74,100 (5) ไมมี
คําตอบที่ถูกตอง 
 ตอบ  1 สินทรัพยถาวรรวม  ประกอบดวย 
   ท่ีดิน 25,000 บาท 
   อาคาร 20,000 
   อุปกรณ 28,800 
      ยอดรวม 73,800 บาท 
40. รานเรณู มีสินทรัพยท้ังสิ้นรวม ………… บาท 
 (1) 74,100  (2) 78,700 (3) 4,900 (4) 73,800 (5) ไมมี
คําตอบที่ถูกตอง 
 ตอบ  2 ดูการคํานวณในขอ 38. 
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