
หน�วยท่ี 2  การบัญชีเกี่ยวกับต๋ัวเงิน              

 

สาระสําคัญ 
 การซ้ือขายสินค�าเป�นเงินเชื่อ หรือการให�เครดิต   การกู�ยืมเงิน ตราสารท่ีนํามาใช�ในธุรกิจ
เพ่ือรับรองการเป�นหนี้ได�แก' ต๋ัวเงิน ซ่ึงมีท้ังต๋ัวสัญญาใช�เงิน และต๋ัวแลกเงิน  การบันทึกบัญชีจึงมีท้ัง
ด�านการจ'ายชําระเงินและการรับชําระเงินจากลูกหนี้ บัญชีท่ีเก่ียวข�องจึงได�แก' บัญชีต๋ัวเงินรับและ
บัญชีตั๋วเงินจ'าย  รวมท้ังการบันทึกบัญชีเก่ียวกับต๋ัวแลกเงินท้ัง 3 ฝ0าย  
 

สาระการเรียนรู� 
1. ความหมายของต๋ัวเงินรับ 
2. ชนิดของต๋ัวเงินรับ 
3. การบันทึกบัญชีเก่ียวกับต๋ัวเงินรับ 
4. สมุดทะเบียนต๋ัวเงินรับ 
5. ความหมายของต๋ัวเงินจ'าย 
6. ชนิดของต๋ัวเงินจ'าย 
7. การบันทึกบัญชีเก่ียวกับต๋ัวเงินจ'าย 
8. สมุดทะเบียนต๋ัวเงินจ'าย 

 

จุดประสงค!การเรียนรู� 
1. บอกความหมายของต๋ัวเงินรับได� 
2. บอกชนิดของต๋ัวเงินรับได� 
3. บันทึกบัญชีเก่ียวกับต๋ัวเงินรับได� 
4. บันทึกทะเบียนต๋ัวเงินรับได� 
5. บอกความหมายของต๋ัวเงินจ'ายได� 
6. บอกชนิดของต๋ัวเงินจ'ายได� 
7. บันทึกบัญชีเก่ียวกับต๋ัวเงินจ'ายได� 
8. บันทึกทะเบียนต๋ัวเงินจ'ายได� 
9. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค'านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค= และเจตคติท่ีดีต'อ

วิชาชีพบัญชี 
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หลักการ 
1. หลักความพอประมาณ 
2. หลักความมีเหตุผล 
3. หลักความมีภูมิคุ�มกัน 

 
เง่ือนไขพ้ืนฐาน (ความรู�คู�คุณธรรม) 

1. เง่ือนไขความรู� (รอบรู� รอบคอบ ระมัดระวัง) 
2. เง่ือนไขคุณธรรม (ซ่ือสัตย=สุจริต อดทน เพียร มีสติ ปCญญา) 

 
 

   

 

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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หน�วยที่  2  การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน 
 

คําช้ีแจง   -  แบบทดสอบนี้มีจํานวน  10  ข�อ ข�อละ  1  คะแนน เวลา  10  นาที 
            -  ให�ทําเครื่องหมายกากบาท (X) ทับตัวอักษรข�อท่ีถูกเพียงข�อเดียว 
1.  ข�อใดหมายถึงต๋ัวเงินรับ   
 ก.  Notes Payable 
 ข.  Notes Receivable 
 ค.  Notes Payable Journal 
 ง.  Notes Receivable 
2.  ต๋ัวเงินรับ จัดอยู'ในหมวดใด  
 ก.  สินทรัพย= 
 ข.  หนี้สิน 
 ค.  รายได� 
 ง.  ค'าใช�จ'าย 
3.  การบันทึกรับต๋ัวเงิน จะบันทึกโดย 
 ก.  เงินหน�าต๋ัว บวก ดอกเบ้ีย 
 ข.  เงินหน�าต๋ัว หัก ดอกเบ้ีย 
 ค.  เงินหน�าต๋ัว 
 ง.  มูลค'าต๋ัวเม่ือครบกําหนด 
4.  กิจการได�รับต๋ัวสัญญาใช�เงินจากการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ จะบันทึกบัญชีอย'างไร 
 ก.  เดบิต เงินสด 
   เครดิต ขายสินค�า    
 ข.  เดบิต ลูกหน้ี 
   เครดิต ต๋ัวเงินรับ     
 ค.  เดบิต ขายสินค�า 
   เครดิต เงินสด    
 ง.  เดบิต ต๋ัวเงินรับ 
   เครดิต ลูกหน้ี 
    

แบบทดสอบก�อนเรียน 
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5.  เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2557 กิจการได�รับต๋ัวสัญญาใช�เงินจํานวน 20,000 บาท กําหนด 2 เดือน     
อัตราดอกเบ้ีย 12% ต'อปZ จากการขายสินค�า ข�อใดบันทึกบัญชีได�ถูกต�อง  

 ก.  เดบิต ต๋ัวเงินรับ 20,000  
   เครดิต ขายสินค�า  20,000 
 ข.  เดบิต ขายสินค�า  20,400 
   เครดิต ต๋ัวเงินรับ  20,400 
 ค.  เดบิต ต๋ัวเงินรับ 20,400 
   เครดิต ขายสินค�า  20,400 
 ง.  เดบิต ขายสินค�า 20,000 
   เครดิต ต๋ัวเงินรับ  20,000 
6.  ต๋ัวเงินท่ีกิจการเป�นผู�ออกเพ่ือชําระค'าสินค�า คือข�อใด  
 ก.  ต๋ัวเงินรับ 
 ข.  ต๋ัวเงินจ'าย 
 ค.  ต๋ัวสั่งจ'าย 
 ง.  ต๋ัวเจ�าหนี ้
7.  ข�อใดท่ีผู�จ'ายเงินตามต๋ัวต�องจ'ายเท'ากับจํานวนเงินท่ีระบุไว�ในต๋ัว 
 ก.  ต๋ัวเงินท่ีเจ�าหนี้เป�นผู�ออก 
 ข.  ต๋ัวเงินท่ีลูกหนี้เป�นผู�ออก 
 ค.  ต๋ัวเงินชนิดไม'มีดอกเบ้ีย 
 ง.  ต๋ัวเงินชนิดมีดอกเบ้ีย 
 
โจทย=  เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 กิจการออกต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือชําระหนี้ร�านชมพู' จํานวน 
30,000 บาท อัตราดอกเบ้ีย 10% กําหนดระยะเวลา 30 วัน 
จากโจทย=ใช�ตอบคําถาม ข�อ 8-10 



33 

 

8.  ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 กิจการจะบันทึกบัญชีอย'างไร 
 ก.  เดบิต ต๋ัวเงินรับ 30,000 
   เครดิต เงินสด    30,000 
 ข.  เดบิต ต๋ัวเงินจ'าย 30,250 
   เครดิต เจ�าหนี้-ร�านชมพู' 30,250 
 ค.  เดบิต เงินสด  30,250 
   เครดิต ต๋ัวเงินรับ  30,250 
 ง.  เดบิต เจ�าหนี้-ร�านชมพู' 30,000 
   เครดิต ต๋ัวเงินจ'าย 30,000 
9.   วันครบกําหนดต๋ัว มีดอกเบ้ียจํานวนก่ีบาท 
  ก.  250  บาท 
 ข.  300  บาท  
 ค.  350  บาท    

ง.  400  บาท   
10.  วันครบกําหนดต๋ัว จะบนัทึกบัญชีอย'างไร 
 ก.  เดบิต เงินสด  30,250 
   เครดิต ต๋ัวเงินรับ  30,000 
            ดอกเบ้ียรับ     250 
 ข.  เดบิต ต๋ัวเงินรับ 30,000 
    ดอกเบ้ียรับ     250 
   เครดิต เงินสด  30,250 
 ค.  เดบิต ต๋ัวเงินจ'าย 30,000 
    ดอกเบ้ียจ'าย     250 
   เครดิต เงินสด  30,250 
 ง.  เดบิต เงินสด  30,250 
   เครดิต ต๋ัวเงินจ'าย 30,000 
            ดอกเบ้ียจ'าย     250 
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แผนภูมิปะการัง : หน�วยที่  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความหมายของตั๋วเงินรับ 

3. การบันทึกบัญชี  
เก่ียวกับตั๋วเงินรับ 

5. ความหมายของตั๋วเงินจ'าย 4. สมุดทะเบียนตั๋วเงินรบั 

2. ชนิดของตั๋วเงินรับ 7. การบันทึกบัญชี  
เก่ียวกับตั๋วเงินจ'าย 

7.1 การออกตั๋วเงินจ'ายเพ่ือชําระค'าสินค�า 
7.2 การออกตั๋วเงินจ'ายเพ่ือชําระหน้ีให�เจ�าหน้ี 
7.3 การออกตั๋วเงินจ'ายเพ่ือชําระค'าสินทรัพย= 
7.4 การออกตั๋วเงินจ'ายเพ่ือกู�ยืมเงิน 
7.5 การออกตั๋วเงินจ'ายฉบับใหม'แทนตั๋วเงินจ'ายท่ีครบกําหนด 

6. ชนิดของตั๋วเงินจ'าย 

2.1 ตั๋วเงินรับชนิดมีดอกเบ้ีย 

2.2 ตั๋วเงินรับชนิดไม'มีดอกเบ้ีย 

8. สมุดทะเบียนตั๋วเงินจ'าย 

3.1 ตั๋วเงินรับจากการขายสินค�า 
3.2 ตั๋วเงินรับจากการรบัชําระหน้ีจากลูกหน้ี 
3.3 ตั๋วเงินรับจากการขายสินทรัพย= 
3.4 ตั๋วเงินรับจากการให�กู�ยมื 
3.5 การรับตั๋วเงินรับฉบับใหม'แทนฉบับเดิมท่ีถึงวันครบกําหนด 
 

6.1 ตั๋วเงินจ'าย
ชนิดมีดอกเบ้ีย 
6.2 ตั๋วเงินจ'าย
ชนิดไม'มดีอกเบ้ีย 

การบัญชี

เกี่ยวกับต๋ัวเงิน 
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บทนํา 
 กรณีการขายสินค�าหรือบริการเป�นเงินเชื่อ กิจการย'อมเกิดบัญชีลูกหนี้การค�าข้ึน การเปลี่ยน
ลูกหนี้ของกิจการให�อยู'ในรูปของตราสารท่ีเรียกว'า ต๋ัวเงิน  จะจําแนกเป�นท้ังต๋ัวเงินสัญญาใช�เงินและ
ต๋ัวแลกเงิน  การบันทึกเก่ียวกับการรับชําระหนี้ด�วยต๋ัวเงินจะเป̂ดบัญชีต๋ัวเงินรับ ซ่ึงมีลักษณะคล�าย 
บัญชีลูกหนี้ของกิจการ  โดยจะบันทึกในวันได�รับต๋ัวและวันครบกําหนด ซ่ึงมีท้ัง ต๋ัวเงินมีดอกเบ้ียและ
ไม'มีดอกเบ้ีย กรณีการซ้ือสินค�าหรือบริการเป�นเงินเชื่อ การกู�ยืมเงิน ทําให�กิจการเกิดบัญชีเจ�าหนี้ข้ึน 
การเปลี่ยนเจ�าหนี้ของกิจการให�อยู'ในรูปของตราสารท่ีเรียกว'า ต๋ัวเงิน จะจําแนกเป�นท้ังต๋ัวเงินสัญญา
ใช�เงินและต๋ัวแลกเงิน  การบันทึกเก่ียวกับการจ'ายชําระหนี้ด�วยต๋ัวเงิน จะเป̂ดบัญชีต๋ัวเงินจ'าย ซ่ึงมี
ลักษณะคล�าย บัญชีเจ�าหนี้ของกิจการ  โดยจะบันทึกในวันออกต๋ัวหรือวันรับรองต๋ัว และวันครบ
กําหนด ต๋ัวกิจการต�องบันทึกการจ'ายเงินชําระหนี้ตามต๋ัวเงิน 
 

  1.  ความหมายของตั๋วเงินรับ  
ต๋ัวเงินรับ (Notes Receivable) หมายถึง ตราสารทางกฏหมายที่แสดงสิทธิที่จะได�รับ

ชําระเงินตามจํานวนและเวลาที่ระบุไว� และเป�นตราสารที่สามารถเปล่ียนมือได�โดยการโอนไปยัง
บุคคลที่สามได�โดยการสลักหลัง ซ่ึงการสลักหลัง คือ การลงลายมือชื่อไว�ด�านหลังตราสารน้ัน 

ต๋ัวเงินรับ แบ'งได�เป�น 2 ประเภทคือ 
1.1  ต๋ัวเงินรับการค�า (Notes Receivable-Trade) คือ ต๋ัวเงินที่ได�รับจากขายสินค�า

หรือบริการของกิจการ 
1.2  ตั๋วเงินรับอ่ืน ๆ (Notes Receivable-Others) คือ ต๋ัวเงินท่ีได�รับจากการขาย

สินทรัพย=ถาวร และการให�พนักงานหรือบริษัทในเครือกู�ยืมเงิน 
ต๋ัวเงินรับ มีวิธีการบัญชียุ'งยากและซับซ�อนมากกว'าต๋ัวเงินจ'าย เพราะต๋ัวเงินจ'ายมีหน�าท่ี

จ'ายเงินตามต๋ัวพร�อมดอกเบ้ีย (ถ�ามี) แต'ตั๋วเงินรับอาจปฏิบัติกรณีใดกรณีหนึ่งดังต'อไปนี้ 
1.3  ถือไว�จนครบกําหนด 
1.4  นําไปขายลดธนาคาร 
1.5  สลักหลังโอนตั๋ว 
ซ่ึงแต'ละกรณีจะได�กล'าวต'อไปเป�นลําดับ 

หน�วยท่ี 2 
การบัญชีเกี่ยวกับต๋ัวเงิน 
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ต๋ัวเงินรับ ท่ีเป�นต๋ัวสัญญาใช�เงิน เกิดข้ึนจากลูกหนี้เป�นผู�ออกต๋ัวหรือโอนต๋ัวเงินของผู�อ่ืนมา
ใช�เพ่ือชําระหนี้ ส'วนต๋ัวเงินรับ ท่ีเป�นต๋ัวแลกเงิน เกิดข้ึนจากเจ�าหนี้สั่งจ'าย ต๋ัวแลกเงินให�ลูกหนี้รับรอง
การจ'ายเงินให�ตนเองหรือลูกหนี้โอนต๋ัวของผู�อ่ืนมาให�หรือลูกหนี้สั่งจ'ายต๋ัวแลกเงินให�บุคคลอ่ืน เป�นผู�
จ'ายเงินให�แก'เจ�าหนี้ก็ได� 
 

2.  ชนิดของตั๋วเงินรับ 
 ต๋ัวเงินรับ แบ'งเป�น 2 ชนิด คือ 

2.1 ตั๋วเงินรับชนิดมีดอกเบ้ีย  
ต๋ัวเงินรับชนิดมีดอกเบ้ีย เป�นต๋ัวเงินท่ีเม่ือครบกําหนดผู�รับเงินตามต๋ัวจะได�รับเงินเท'ากับ

จํานวนเงินท่ีระบุไว�หน�าต๋ัว (Face Value) พร�อมดอกเบ้ียต๋ัว 
2.2  ตั๋วเงินรับชนิดไม�มีดอกเบ้ีย  

 ต๋ัวเงินรับชนิดไม'มีดอกเบ้ีย เป�นต๋ัวเงินท่ีเม่ือครบกําหนดผู�รับเงินตามต๋ัวจะได�รับเงินเท'ากับ
จํานวนเงินท่ีระบุไว�หน�าต๋ัวเท'านั้น 
 

3.  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ 
การบันทึกบัญชีเก่ียวกับต๋ัวเงินรับ แยกเป�นกรณีต'าง ๆ ดังนี้ 
(1) วันท่ีท่ีต�องบันทึก 
(2) จํานวนเงินท่ีได�รับเม่ือต๋ัวครบกําหนด 
 
วันท่ีท่ีต�องบันทึก 
 ชนิดของตั๋วเงิน    วันท่ีท่ีต�องบันทึก 
 ต๋ัวสัญญาใช�เงิน    1. วันท่ีได�รับต๋ัวสัญญาใช�เงิน 

       2. วันท่ีตั๋วครบกําหนด 
ต๋ัวแลกเงิน    1. วันท่ีได�รับต๋ัวแลกเงินหรือวันสั่งจ'าย  
                                                (ไม'ใช'วันออกต๋ัวหรือวันรับรองต๋ัว) 
    2. วันท่ีตั๋วครบกําหนด 
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จํานวนเงินท่ีจะได�รับเม่ือตั๋วถึงวันครบกําหนด 
ต๋ัวเงินรับท่ีมีดอกเบ้ีย   จะได�รับเงินเท'ากับจํานวนเงินท่ีระบุไว�           
                                           หน�าต๋ัวพร�อมดอกเบ้ีย 
ต๋ัวเงินรับไม'มีดอกเบ้ีย   จะได�รับเงินเท'ากับจํานวนเงินท่ีระบุไว�  
                                               หน�าต๋ัวเท'านั้น 

การบันทึกบัญชีต๋ัวเงินรับ เม่ือได�รับต๋ัวสัญญาใช�เงินหรือต๋ัวแลกเงินท่ีลูกหนี้รับรองแล�ว จะ
บันทึกในวันท่ีได�รับต๋ัวเงินไว�ในบัญชีตั๋วเงินรับ ด�านเดบิต ด�วยจํานวนเงินท่ีระบุไว�หน�าต๋ัว ไม'ว'าจะเป�น
ต๋ัวเงินท่ีมีดอกเบ้ียหรือไม'มีดอกเบ้ียก็ตาม ซ่ึงต๋ัวเงินรับจะเกิดข้ึนในกรณีต'าง ๆ ดังนี้ 

3.1 ตั๋วเงินรับจากการขายสินค�า 
เม่ือมีการขายสินค�าหรือบริการเป�นเงินเชื่อ ในวันท่ีมีการขายสินค�าผู�ขายอาจจะได�รับชําระ

ค'าสินค�าเป�นต๋ัวเงิน 
 

ตัวอย�างท่ี 2.1  เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2557 กิจการขายสินค�าให�ร�านอารี ราคา 15,000 บาท 
ภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% กิจการขายสินค�าโดยได�รับชําระค'าสินค�าเป�นต๋ัวสัญญาใช�เงิน กําหนดระยะเวลา 
2 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 10% ต'อปZ 
 
วิธีการบันทึกบัญชีในวันท่ีได�รับต๋ัวเงิน 
     สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 1 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

เม.ย. 10 ต๋ัวเงินรับ 105 16,050 -   
              ขายสินค�า 401   15,000 - 
              ภาษีขาย )

100
7(15,000×  204   1,050 - 

  ได�รับต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือชําระค'าสินค�า      
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วิธีการบันทึกบัญชีรับเงินเม่ือวันครบกําหนดต๋ัว 
สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 2 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

มิ.ย. 10 เงินสด 101 16,317 50   
              ต๋ัวเงินรับ 105   16,050 - 
              ดอกเบ้ียรับ     

     )
12

2
100
10(16,050 ××  

403   267 50 

  รับชําระเงินตามต๋ัวครบกําหนดพร�อม
ดอกเบ้ีย 

     

        
 

3.2  ตั๋วเงินรับจากการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ 
จากการท่ีกิจการได�มีการขายสินค�าหรือบริการเป�นเงินเชื่อ ก็จะบันทึกไว�ในบัญชีลูกหนี้ 

ต'อมาเม่ือถึงวันครบกําหนดชําระเงินปรากฏว'าลูกหนี้ไม'สามารถชําระหนี้เป�นเงินสดได� ลูกหนี้จึงออก
ต๋ัวเงินเพ่ือชําระหนี้ให�กับกิจการแทน 
 
ตัวอย�างท่ี 2.2  เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2557 กิจการขายสินค�าให�ร�านวัชรี ราคา 30,000 บาท 
ภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% เง่ือนไข 2/10, n/30 วันครบกําหนดร�านวัชรีได�ส'งต๋ัวสัญญาใช�เงิน จํานวน 
32,100 บาท เป�นการชําระหนี้ อายุต๋ัว 30 วัน อัตราดอกเบ้ีย 12% ต'อปZ ต๋ัวลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ= 2557 
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วิธีการบันทึกบัญชีในวันท่ีได�รับต๋ัวเงิน 
สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 1 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

ม.ค. 10 ลูกหนี้ – ร�านวัชร ี 103 32,100    
              ขายสินค�า 401   30,000 - 
              ภาษีขาย )

100
7(30,000×  204   2,100 - 

  รับชําระเงินตามต๋ัวครบกําหนดพร�อม
ดอกเบ้ีย 

     

ก.พ. 9 ต๋ัวเงินรับ 
            ลูกหนี้ – ร�านวัชร ี
ได�รับต๋ัวสัญญาใช�เงิน กําหนด 30 วัน 
อัตราดอกเบ้ีย 12% ต'อปZ 

105 
103 

32,100 -  
32,100 

 
- 

 

 
วิธีการบันทึกบัญชีรับเงินเม่ือวันครบกําหนดต๋ัว 

สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 2 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

มี.ค. 11 เงินสด 101 32,421 -   
              ต๋ัวเงินรับ 105   32,100 - 
              ดอกเบ้ียรับ     

     )
360

30
100
12(32,100 ××  

403   321 - 

  
 
 

รับชําระเงินตามต๋ัวครบกําหนดพร�อม
ดอกเบ้ีย 
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3.3  ตั๋วเงินรับจากการขายสินทรัพย! 
ในกรณีท่ีกิจการขายสินทรัพย=ถาวร เช'น ท่ีดิน อาคาร เครื่องจักร เครื่องใช�สํานักงาน เป�นต�น 

ซ่ึงสินทรัพย=ดังกล'าวจะมีมูลค'าสูง กิจการอาจจะได�รับต๋ัวเงินจากผู�ซ้ือแทนเงินสด 
 
ตัวอย�างท่ี 2.3  เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2557 กิจการได�รับต๋ัวสัญญาใช�เงินจากลูกหนี้ร�านนุสบา 
จํานวน 50,000 บาท กําหนดเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 10% ต'อปZ ต๋ัวเงินฉบับนี้กิจการได�รับจาก
การขายเครื่องตกแต'งสํานักงาน 
 
วิธีการบันทึกบัญชีในวันท่ีได�รับต๋ัวเงิน 

สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 1 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

มิ.ย. 15 ต๋ัวเงินรับ 105 50,000 -   
              ลูกหนี้ – ร�านนุสบา 103   50,000 - 
  

 
รับต๋ัวสัญญาใช�เงินจากร�านนุสบา      

 

 
วิธีการบันทึกบัญชีรับเงินเม่ือวันครบกําหนดต๋ัว 

สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 2 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

ก.ย. 15 เงินสด 101 51,250 -   
              ต๋ัวเงินรับ 105   50,000 - 
              ดอกเบ้ียรับ     

             )
12

3
100
10(50,000 ××  

403   1,250 - 

  
 
 

รับชําระเงินตามต๋ัวครบกําหนดพร�อม
ดอกเบ้ีย 

     

 

 



41 

 

3.4  ตั๋วเงินรับจากการให�กู�ยืม 
ในการท่ีกิจการให�บุคคลภายนอกหรือภายในกู�ยืมเงิน เพ่ือเป�นหลักประกันว'าจะได�รับเงินคืน

ตามจํานวนและเวลาท่ีแน'นอน กิจการอาจให�ผู�กู�ออกต๋ัวเงินเพ่ือเป�นหลักฐานในการกู�ยืมเงิน 
 
ตัวอย�างท่ี 2.4  ร�านมัลลิกา เป�นลูกค�าของกิจการได�ขอกู�เงินจากกิจการ จํานวน 40,000 บาท โดย
ออกต๋ัวสัญญาใช�เงิน ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 อายุตั๋ว 2 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 9% ต'อปZ ให�กับกิจการ 
 
วิธีการบันทึกบัญชีในวันท่ีได�รับต๋ัวเงิน 

สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 1 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

ก.ค. 1 ต๋ัวเงินรับ 105 40,000 -   
              เงินสด 101   40,000 - 
  

 
ได�รับต๋ัวสัญญาใช�เงินจากการให�กู�ยืม      

 

 
 
วิธีการบันทึกบัญชีรับเงินเม่ือวันครบกําหนดต๋ัว 

สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 2 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

ก.ย. 1 เงินสด 101 40,600 -   
              ต๋ัวเงินรับ 105   40,000 - 
              ดอกเบ้ียรับ     

            )
12

2
100
9(40,000 ××  

403   600 - 

  
 
 

รับชําระเงินตามต๋ัวครบกําหนดพร�อม
ดอกเบ้ีย 
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ในกรณีเป�นต๋ัวเงินชนิดไม'มีดอกเบ้ียเม่ือถึงวันครบกําหนด บันทึกบัญชีดังนี้ 
สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 3 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

ก.ย. 1 เงินสด 101 40,000 -   
              ต๋ัวเงินรับ 105   40,000 - 
  

 
ชําระเงินตามต๋ัวเม่ือครบกําหนด       

 

 
3.5  การรับตั๋วเงินรับฉบับใหม�แทนตั๋วเงินรับฉบับเดิมท่ีถึงวันครบกําหนด 
ในวงการธุรกิจนั้น ผู�จ'ายเงินตามต๋ัวอาจมีปCญหาไม'สามารถชําระเงินตามต๋ัวเงินได� ซ่ึงได�ขาย

ผ'อนผันโดยออกต๋ัวเงินฉบับใหม'แทนต๋ัวเงินฉบับเดิมท่ีถึงวันครบกําหนดชําระเงินได�แล�วแต'ข�อตกลง 
ท่ีนิยมมี 2 วิธี คือ 

3.5.1  การรับตั๋วเงินรับฉบับใหม�แทนตั๋วเงินรับฉบับเดิมท่ีถึงวันครบกําหนด 
3.5.2  ตั๋วเงินรับฉบับใหม�มีมูลค�าตั๋วบางส�วนและส�วนท่ีเหลือชําระเปCนเงินสด 
 
3.5.1  การรับตั๋วเงินรับฉบับใหม�แทนตั๋วเงินรับฉบับเดิมท่ีถึงวันครบกําหนด 
โดยมีข�อตกลงให�มีการออกต๋ัวเงินฉบับใหม'ไว�เป�นหลักฐานแทนฉบับเดิมพร�อมท้ัง

จ'ายเงินสดชําระค'าดอกเบ้ียตามข�อตกลงในต๋ัวเงิน 
 

ตัวอย�างท่ี 2.5  จากตัวอย'างท่ี 2.4 วันครบกําหนดคือวันท่ี 1 กันยายน 2557 ร�านมัลลิกา ไม'
สามารถชําระหนี้ได� จึงขายชําระดอกเบ้ียและออกต๋ัวสัญญาใช�เงินหรือรับรองต๋ัวแลกเงินฉบับใหม' 
โดยขอขยายเวลาเป�น 3 เดือน และอัตราดอกเบ้ียถูกปรับเป�น 12% ต'อปZ ให�กับกิจการ 
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วิธีการบันทึกบัญชีในวันท่ีได�รับต๋ัวเงิน 
สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 1 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

ก.ย. 1 เงินสด )
12

2
100
9(40,000 ××  101 600 -   

              ดอกเบ้ียรับ 403   600 - 
  

 
 
 
 

รับชําระดอกเบ้ียตามต๋ัวครบกําหนด  
105 
105 

 
40,000 

 
- 

 
 

40,000 

 
 

- 
ต๋ัวเงินรับ (ฉบับใหม') 
            ต๋ัวเงินรับ (ฉบับเดิม) 
รับต๋ัวเงินรับฉบับใหม'แทนฉบับเดิม 

 

 
วิธีการบันทึกบัญชีรับเงินเม่ือวันครบกําหนดต๋ัว 

สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 2 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

ธ.ค. 1 เงินสด 101 41,200 -   
              ต๋ัวเงินรับ (ฉบับใหม') 105   40,000 - 
              ดอกเบ้ียรับ     

            )
12

3
100
12(40,000 ××

 
403   1,200 - 

  
 
 

รับชําระเงินตามต๋ัวครบกําหนดพร�อม
ดอกเบ้ีย 

     

 

 
3.5.2  ตั๋วเงินรับฉบับใหม�มีมูลค�าตั๋วบางส�วนและส�วนท่ีเหลือชําระเปCนเงินสด 
โดยมีข�อตกลงให�มีการออกต๋ัวเงินฉบับใหม'ไว�เป�นหลักฐานแทนฉบับเดิมโดยมีมูลค'า

บางส'วนท่ีเหลือชําระเป�นเงินสด 
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ตัวอย�างท่ี 2.6  จากตัวอย'างท่ี 2.5 ร�านมัลลิกา ไม'สามารถชําระหนี้ได�ท้ังหมด จึงขอออกต๋ัว   
สัญญาใช�เงินหรือรับรองต๋ัวแลกเงินฉบับใหม' จํานวน 20,000 บาท อายุ 2 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 10% 
ต'อปZ ให�กับกิจการ 
 
วิธีการบันทึกบัญชีในวันท่ีได�รับต๋ัวเงิน 

สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 1 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

ก.ย. 1 เงินสด (20,000 + 600) 
ต๋ัวเงินรับ (ฉบับใหม') 

101 
105 

20,600 
20,000 

- 
- 

  

              ต๋ัวเงินรับ (ฉบับเดิม) 
            ดอกเบ้ียรับ              

            )
12

2
100
9(40,000 ××  

105 
403 

  40,000 
600 

- 
- 

  
 

ได�รับต๋ัวเงินรับฉบับใหม'แทนฉบับเดิม      
 

 
วิธีการบันทึกบัญชีรับเงินเม่ือวันครบกําหนดต๋ัวเงินฉบับใหม' 

สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 2 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

พ.ย. 1 เงินสด (20,000 + 333.33) 101 20,333 33   
              ต๋ัวเงินรับ (ฉบับใหม') 105   20,000 - 
              ดอกเบ้ียรับ     

            )
12

2
100
10(20,000 ××  

403   333 33 

  
 
 

รับชําระเงินตามต๋ัวครบกําหนดพร�อม
ดอกเบ้ีย 
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 จากตัวอย'างท่ี 2.5 และตัวอย'างท่ี 2.6  ต๋ัวฉบับเดิมเป�นต๋ัวเงินชนิดมีดอกเบ้ีย ถ�าต๋ัวฉบับเดิม
เป�นต๋ัวเงินชนิดไม'มีดอกเบ้ีย ในวันครบกําหนดต๋ัวเงินฉบับเดิมไม'ต�องคิดดอกเบ้ีย 

 
4.  สมดุทะเบียนตั๋วเงินรับ  
 สมุดทะเบียนต๋ัวเงินรับ (Notes Receivable Register) หมายถึง การจัดทําทะเบียน      
ต๋ัวเงินรับ เพ่ือใช�เป�นเครื่องช'วยเตือนความจําเพ่ือไม'ให�เกิดความบกพร'องหรือเสียหาย ยังช'วยให�
สะดวกในการตรวจสอบและการควบคุมการชําระเงินตามต๋ัวเงินรับตามกําหนด  
  

ประโยชน!ของสมุดทะเบียนตั๋วเงินรับ 
 4.1  เปCนเครื่องช�วยเตือนความจํา เพ่ือไม'ให�เกิดความบกพร'องเสียหายต'อกิจการ ในกรณีท่ี
กิจการมีตั๋วเงินรับจํานวนมาก 
 4.2  บอกรายละเอียดต�าง ๆ ของตั๋วเงินรับ ซ่ึงจะบอกรายละเอียดเก่ียวกับผู�รับรองต๋ัว      
ผู�สลักหลังวันท่ีหน�าต๋ัว หรือวันท่ีรับรองต๋ัว อายุต๋ัว วันครบกําหนดรับเงิน เลขท่ีในต๋ัว จํานวนเงิน 
อัตราดอกเบ้ีย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ีต�องการ 
 
 การบันทึกรายการในสมุดทะเบียนต๋ัวเงินรับ มีวัตถุประสงค=เพ่ือควบคุม ช'วยเตือนความจํา 
และจัดการต๋ัวเงินรับอย'างมีประสิทธิภาพ ทะเบียนต๋ัวเงินรับมีรายละเอียดดังนี้ 
 

สมุดทะเบียนตั๋วเงินรับ    หน�า.... 
ลําดับ

ท่ี 
 

(1) 

ผู�จ�ายเงิน 
หรือ 

สถาบันการเงิน 
(2) 

เลขท่ี 
ตั๋วเงิน 

 
(3) 

วันท่ีออกตั๋ว 
หรือวันท่ี
รับรองตั๋ว 

(4) 

วันครบ
กําหนด 

 
(5) 

อายุ
ตั๋ว 
 

(6) 

จํานวนเงิน 
 
 

(7) 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

 
(8) 

ดอกเบี้ยเมื่อตั๋ว
ครบกําหนด 

 
(9) 

หมายเหตุ 
 
 

(10) 

 

             
            
            

 
รูปท่ี 2.1  สมุดทะเบียนต๋ัวเงินรับ 
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จากรูปท่ี 2.1  สมุดทะเบียนต๋ัวเงินรับประกอบด�วยรายการต'อไปนี้ 
(1) ลําดับท่ี  คือ ลําดับท่ีของต๋ัวเงินรับ 
(2) ผู�จ'ายเงิน หรือ สถาบันการเงิน  คือ ผู�ท่ีมีหน�าท่ีจ'ายเงินตามต๋ัวเงิน 
(3) เลขท่ีตั๋วเงิน  คือ เลขท่ีของต๋ัวเงินรับฉบับนั้น 
(4) วันท่ีออกต๋ัว หรือ วันท่ีรับรองต๋ัว คือ วันท่ีลูกหนี้หรือผู�จ'ายเงินออกต๋ัวเงินหรือ

รับรองต๋ัวเงิน 
(5) วันครบกําหนด  คือ วันครบกําหนดของต๋ัวเงิน 
(6) อายุตั๋ว  คือ ระยะเวลาท่ีกําหนดหน�าต๋ัวเงิน 
(7) จํานวนเงิน  คือ จํานวนเงินท่ีระบุหน�าต๋ัวเงิน 
(8) อัตราดอกเบ้ีย  คือ อัตราดอกเบ้ียของต๋ัวเงิน (กรณี ต๋ัวเงินมีดอกเบ้ีย) 
(9) ดอกเบ้ียเม่ือต๋ัวครบกําหนด  คือ จํานวนดอกเบ้ียเม่ือต๋ัวครบกําหนด 
(10)  หมายเหตุ  คือ ใส'รายละเอียดอ่ืน ๆ นอกจากข�อ (1)-(9) 

 

การบันทึกรายการเก่ียวกับต๋ัวเงินรับในสมุดทะเบียนต๋ัวเงินรับ 
 

ตัวอย�างท่ี 2.7  กิจการมีตั๋วเงินรับ ดังต'อไปนี้ 
 

เลขท่ี วันท่ีออกตั๋วเงิน อายุตั๋วเงิน จํานวนเงิน อัตราดอกเบ้ีย     ผู�จ�ายเงิน 
1154 12 ม.ค. 57   2 เดือน   20,000     6%  นายวัชระ  มากมี 
1189 20 มี.ค. 57   3 เดือน   35,000     8%  น.ส.วนิดา  สดใส 
1267 1 เม.ย. 57   45 วัน    10,000    10%  น.ส.ธิดา  สาคร 
1290 25 พ.ค. 57   90 วัน    40,000    12%  นายมงคล  ล�านนา 
1324 12 มิ.ย. 57   4 เดือน      5,000      10%  นายวีระ  ปกรณ= 

 
บันทึกทะเบียนตั๋วเงินรับ 
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5.  ความหมายของตั๋วเงินจ�าย 
 ต๋ัวเงินจ'าย (Notes Payable) หมายถึง ต๋ัวแลกเงินท่ีกิจการเป�นผู�รับรองหรือต๋ัวสัญญาใช�
เงินท่ีกิจการเป�นผู�ออกเพ่ือชําระค'าสินค�า บริการหรือชําระหนี้ให�แก'เจ�าหนี้ โดยท่ีกิจการจะต�อง
จ'ายเงินตามต๋ัวเม่ือถึงวันครบกําหนด ต๋ัวเงินจ'ายถือเป�นหนี้สินหมุนเวียนของกิจการ   

ต๋ัวเงินจ'าย แบ'งได� 3 ประเภท คือ 
5.1  ตั๋วเงินจ�ายทางการค�า (Notes Payable-Trade) คือ ต๋ัวเงินท่ีออกให�เพ่ือชําระหนี้ค'า

ซ้ือสินค�าหรือบริการ 
5.2 ตั๋วเงินจ�ายธนาคาร (Notes Payable-Bank) คือ ต๋ัวเงินท่ีออกให�ธนาคารเพ่ือเป�น

หลักฐานในการกู�ยืมเงิน 
5.3  ตั๋วเงินจ�ายอ่ืน ๆ (Notes Payable-Others) คือ ต๋ัวเงินท่ีออกให�เจ�าหนี้เพ่ือชําระหนี้ 

อ่ืน ๆ 
ต๋ัวเงินจ'าย ท่ีกิจการเป�นผู�รับรองการจ'ายเงินตามต๋ัว แสดงว'ากิจการเป�นลูกหนี้ ได�รับคําสั่ง

จากเจ�าหนี้ให�เป�นผู�จ'ายเงินตามต๋ัวเม่ือต๋ัวครบกําหนด ให�แก'ผู�รับเงินตามต๋ัว แต'เนื่องจากผู�จ'ายเงิน
เป�นบุคคลภายนอกต๋ัวเงินไม'ได�เข�ามาลงชื่อผูกพันตามต๋ัว กฎหมายจึงกําหนดให�ผู�จ'ายเงินตามต๋ัวได�ลง
ลายมือชื่อหน�าต๋ัวเป�นการรับรองการใช�เงินตามต๋ัวเม่ือถึงกําหนด ต๋ัวเงินจ'ายท่ีผู�จ'ายเงินรับรองการ
จ'ายเงินตามต๋ัวนี้ก็คือ ต๋ัวแลกเงิน 

ต๋ัวเงินจ'ายท่ีกิจการเป�นผู�ออกแสดงว'ากิจการเป�นลูกหนี้ออกต๋ัวเงินเพ่ือสัญญาว'าจะชําระหนี้
ให�แก'เจ�าหนี้ ซ่ึงต๋ัวเงินจ'ายท่ีออกในลักษณะนี้ก็คือ ต๋ัวสัญญาใช�เงิน 

 
6.  ชนิดของตั๋วเงินจ�าย 

ต๋ัวเงินจ'าย แบ'งเป�น 2 ชนิด คือ 
6.1  ตั๋วเงินจ�ายชนิดมีดอกเบ้ีย 
6.2  ตั๋วเงินจ�ายชนิดไม�มีดอกเบ้ีย 
ต๋ัวเงินจ'ายชนิดมีดอกเบ้ีย เป�นต๋ัวเงินเม่ือถึงกําหนดผู�จ'ายเงินต�องจ'ายเงินตามจํานวนเงินท่ี

ระบุไว�หน�าต๋ัวพร�อมกับดอกเบ้ียต๋ัว 
ต๋ัวเงินจ'ายชนิดไม'มีดอกเบ้ีย เป�นต๋ัวเงินเม่ือถึงกําหนดผู�จ'ายเงินต�องจ'ายเงินตามจํานวนเงินท่ี

ระบุไว�หน�าต๋ัวเท'านั้น 
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7.  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินจ�าย 
 การบันทึกบัญชีเก่ียวกับต๋ัวเงินจ'าย แยกเป�นกรณีต'าง ๆ ดังนี้ 

(1) วันท่ี ท่ีต�องบันทึก 
(2) จํานวนเงินท่ีต�องจ'ายเม่ือต๋ัวถึงกําหนด 
 
วันท่ีท่ีต�องบันทึก 
ชนิดของตั๋วเงิน     วันท่ีต�องบันทึก 
ต๋ัวสัญญาใช�เงิน (กิจการเป�นผู�ออกต๋ัว)  1. วันท่ีออกต๋ัว 
      2. วันครบกําหนดของต๋ัว 
ต๋ัวแลกเงิน (กิจการเป�นผู�รับรองการจ'ายเงินตามต๋ัว) 1. วันรับรองต๋ัว 
      2. วันครบกําหนดของต๋ัว 
จํานวนเงินท่ีต�องจ�ายเม่ือถึงวันครบกําหนด 
ต๋ัวเงินจ'ายท่ีมีดอกเบ้ีย ไม'ว'าจะเป�นต๋ัวสัญญาใช�เงินหรือต๋ัวแลกเงินต�องจ'ายเงินตามจํานวน

เงินท่ีระบุไว�หน�าต๋ัวบวกดอกเบ้ียต๋ัว ณ วันถึงกําหนด 
ต๋ัวเงินจ'ายท่ีไม'มีดอกเบ้ีย  ไม'ว'าจะเป�นต๋ัวสัญญาใช �เงินหรือต๋ัวแลกเงินต�องจ'ายเงินตาม

จํานวนเงินท่ีระบุไว�หน�าต๋ัวเท'านั้น 
 
การบันทึกบัญชีตั๋วเงินจ�าย 
การบันทึกบัญชีต๋ัวเงินจ'าย จะบันทึกทางด�านเครดิต ด�วยจํานวนเงินท่ีระบุไว�หน�าต๋ัวเท'านั้น

ไม'ว'าจะเป�นต๋ัวท่ีมีดอกเบ้ียหรือไม'มีดอกเบ้ียก็ตาม การบันทึกจะแยกเป�นกรณีต'าง ๆ ดังนี้ 
7.1  การออกตั๋วเงินจ�ายเพ่ือชําระค�าสินค�าหรือบริการ 
กรณีท่ีกิจการซ้ือสินค�าเป�นเงินเชื่อ ซ่ึงซ้ือเป�นจํานวนมากและระยะเวลาการให�เครดิตเป�น

เวลานาน กิจการอาจจ'ายชําระค'าสินค�าเป�นต๋ัวเงินจ'าย 
 

ตัวอย�างท่ี 2.8  เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2557 กิจการซ้ือสินค�าจากร�านอารี จํานวน 23,000 บาท 
ภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% กิจการออกต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือชําระค'าสินค�า กําหนดระยะเวลา 60 วัน อัตรา
ดอกเบ้ีย 6% ต'อปZ 
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วิธีการบันทึกบัญชีวันท่ีออกต๋ัว 
                                                    สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 1 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

ก.ย. 7 ซ้ือสินค�า 501 23,000 -   
  ภาษีซ้ือ  )

100
7(23,000 ×  504 1,610 -   

              ต๋ัวเงินจ'าย   203   24,610 - 
  ออกต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือชําระค'าสินค�า      
        
     
วิธีการบันทึกบัญชีวันครบกําหนดจ'ายเงินตามต๋ัว 

                                                สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 2 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

พ.ย. 6 ต๋ัวเงินจ'าย 203 24,610 -   
  ดอกเบ้ียจ'าย  )

360

60
100
6(24,610 ××  505 246 10   

              เงินสด   101   24,856 10 
  ชําระเงินเม่ือต๋ัวครบกําหนด      
        

 
7.2  การออกตั๋วเงินจ�ายเพ่ือชําระหนี้ให�เจ�าหนี้ 
กรณีท่ีกิจการต�องการขยายเวลาในการชําระหนี้ ก็อาจจะออกต๋ัวเงินเพ่ือชําระหนี้ให�กับ

เจ�าหนี้เม่ือครบกําหนดชําระหนี้แทนเงินสด 
 

ตัวอย�างท่ี 2.9  เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2557 กิจการซ้ือสินค�าจากร�านบุษบา จํานวน 100,000 บาท 
ภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% เง่ือนไข 2/10, n/30 เม่ือถึงวันครบกําหนดชําระกิจการไม'สามารถจ'ายชําระหนี้
ได� จึงออกต๋ัวสัญญาใช�เงิน อายุ 2 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 10% ต'อปZ เพ่ือจ'ายชําระหนี้ให�ร�านบุษบา 
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วิธีการบันทึกบัญชี 
                                                    สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 1 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

เม.ย. 2 ซ้ือสินค�า 501 100,000 -   
  ภาษีซ้ือ  )

100
7(100,000 ×  504 7,000 -   

              เจ�าหนี ้– ร�านบุษบา   201   107,000 - 
  ซ้ือสินค�าเป�นเงินเชื่อจากร�านบุษบา      

พ.ค. 2 เจ�าหนี้ – ร�านบุษบา 
            ต๋ัวเงินจ'าย 
ออกต๋ัวสัญญาใช�เงินให�ร�านบุษบา 
กําหนด 2 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 10% 
ต'อปZ 

201 
203 

107,000 -  
107,000 

 
- 

 

 

วิธีการบันทึกบัญชีวันครบกําหนดจ'ายเงินตามต๋ัว 

                                                สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 2 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

ก.ค. 2 ต๋ัวเงินจ'าย 203 107,000 -   
  ดอกเบ้ียจ'าย  )

12

2
100
10(107,000 ××  505 1,783 33   

              ธนาคาร   102   108,783 33 
  

 
 

ออกต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือชําระค'า
สินค�าเป�นเช็ค 
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7.3  การออกตั๋วเงินจ�ายเพ่ือชําระค�าสินทรัพย! 
กรณีท่ีกิจการซ้ือสินทรัพย= มาเพ่ือไว�ใช�ในการดําเนินงานซ่ึงอาจมีมูลค'าสูง กิจการอาจจะจ'าย

ชําระหนี้เป�นต๋ัวเงิน 
 

ตัวอย�างท่ี 2.10  เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2557 กิจการออกต๋ัวสัญญาใช�เงิน อายุ 30 วัน อัตรา
ดอกเบ้ีย 12% ต'อปZ เพ่ือชําระค'าอุปกรณ=สํานักงานจากบริษัทเอบี จํากัด จํานวน 50,000 บาท 
ภาษีมูลค'าเพ่ิม 7%  

 
วิธีการบันทึกบัญชี 
                                                    สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 1 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

ก.ค. 5 อุปกรณ=สํานักงาน 104 50,000 -   
  ภาษีซ้ือ  )

100
7(50,000 ×  504 3,500 -   

              ต๋ัวเงินจ'าย   203   53,500 - 
 
 
 

 ออกต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือชําระค'า
อุปกรณ=สํานักงาน 

     

 

 
วิธีการบันทึกบัญชีวันครบกําหนดจ'ายเงินตามต๋ัว 

                                                สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 2 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

ส.ค. 4 ต๋ัวเงินจ'าย 203 53,500 -   
  ดอกเบ้ียจ'าย  )

360

30
100
12(53,500 ××  505 535 -   

              ธนาคาร   102   54,035 - 
  

 
ชําระเงินตามต๋ัวครบกําหนดเป�นเช็ค      
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7.4  การออกตั๋วเงินจ�ายเพ่ือกู�ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
ในบางครั้งกิจการต�องการเงินทุนหมุนเวียนไว�ใช�ในการดําเนินงาน เช'น เพ่ือการขยายกิจการ 

เพ่ือการลงทุน หรือเพ่ือจ'ายชําระหนี้ให�กับเจ�าหนี้เม่ือครบกําหนด ดังนั้น กิจการต�องจัดหาเงิน โดย
การออกต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือขอยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ซ่ึงการกู�ยืมเงินโดยใช�ต๋ัว
สัญญาใช�เงิน แบ'งเป�น 2 กรณี 
 7.4.1  กู�เงินโดยออกตั๋วสัญญาใช�เงินชนิดมีดอกเบ้ีย  
 กิจการจะได�รับเงินเท'ากับจํานวนเงินตามต๋ัว และต�องจ'ายคืนเงินต�นพร�อมดอกเบ้ียในวันท่ีต๋ัว
ครบกําหนด 
 
ตัวอย�างท่ี 2.11  เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2557 กิจการกู�เงินจากธนาคารโดยออกต๋ัวสัญญาใช�เงิน 
จํานวน 150,000 บาท กําหนดเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 9% ต'อปZ 
 
การคํานวณ 

กิจการจะได�รับเงินจํานวน 150,000 บาท 
วันครบกําหนด คือ วันท่ี 15 ธันวาคม 2557 
วันครบกําหนดกิจการจะต�องจ'ายเงินให�กับธนาคาร ดังนี้ 
จํานวนเงินหน�าต๋ัว   150,000  บาท 
บวก ดอกเบ้ีย )

12

3
100
9(150,000 ××     3,375  บาท 

จํานวนเงินท่ีต�องจ'ายให�ธนาคาร 153,375 บาท 
 

วิธีการบันทึกบัญชีในวันกู�เงิน 

                                                    สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 1 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

ก.ย. 15 ธนาคาร 102 150,000 -   
            ต๋ัวเงินจ'าย 203   150,000 - 
  

 
 

กู�เงินโดยออกต๋ัวสัญญาใช�เงินชนิดมี
ดอกเบ้ีย 
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วิธีการบันทึกบัญชีวันครบกําหนดจ'ายเงินตามต๋ัว 

                                                สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 2 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

ธ.ค. 15 ต๋ัวเงินจ'าย 203 150,000 -   
  ดอกเบ้ียจ'าย  )

12

3
100
9(150,000 ××  505 3,375 -   

             เงินสด   101   153,375 - 
  

 
 

ชําระเงินตามต๋ัวพร�อมดอกเบ้ียเป�น   
เงินสด 

     

 

 
 7.4.2  กู�เงินโดยออกตั๋วสัญญาใช�เงินชนิดไม�มีดอกเบ้ีย   
 ธนาคารจะหักดอกเบ้ียไว�ล'วงหน�า โดยหักจํานวนเงินหน�าต๋ัว ผู�กู�จะได�เงินจากส'วนท่ีเหลือ
จากการหักดอกเบ้ีย ในกรณีนี้เรียกว'า ส'วนลดธนาคาร ส'วนลดนี้ถือเป�นดอกเบ้ียจ'ายล'วงหน�าของผู�กู� 
เม่ือต๋ัวครบกําหนด ผู�กู�จะต�องจ'ายชําระเงินเท'ากับจํานวนเงินตามต๋ัวท่ีให�ไว�กับธนาคาร 
 
ตัวอย�างท่ี 2.12  เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ= 2557 กิจการกู�เงินจากธนาคารโดยออกต๋ัวสัญญาใช�เงิน
ชนิดไม'มีดอกเบ้ีย จํานวน 150,000 บาท กําหนดเวลา 4 เดือน ธนาคารคิดส'วนลด 9% ต'อปZ 
 
การคํานวณจํานวนเงินท่ีจะได�รับจากการกู�เงินจากธนาคาร 
 จํานวนเงินหน�าต๋ัว   150,000  บาท 

 หัก  ส'วนลด )
12

4
100
9(150,000 ××     4,500 บาท  

 จํานวนเงินท่ีจะได�รับจากธนาคาร  145,500 บาท 
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วิธีการบันทึกบัญชีในวันกู�เงิน 
สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 1 

 
วิธีการบันทึกบัญชีวันครบกําหนดจ'ายเงินตามต๋ัว 

                                                สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 2 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 
มิ.ย. 20 ต๋ัวเงินจ'าย 203 150,000 -   

             เงินสด 101   150,000 - 
  จ'ายชําระเงินตามต๋ัวครบกําหนดเป�น

เงินสด 
     

        
 
 7.4.2.1  การกู�เงินด�วยการออกตั๋วสัญญาใช�เงินชนิดไม�มีดอกเบ้ียโดยระบุจํานวนเงิน 

 การกู�เงินด�วยการออกต๋ัวสัญญาใช�เงินชนิดไม'มีดอกเบ้ีย โดยระบุจํานวนเงินท่ีต�องการ 
จากตัวอย'างท่ี 2.12 จะเห็นว'า กิจการออกต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือขอกู�เงิน จํานวน 150,000 บาท แต'
ได�รับเงินจริงหลังจากท่ีธนาคารหักส'วนลดไว�แล�วเท'ากับ 145,500 บาท ซ่ึงน�อยกว'าจํานวนท่ีขอกู� 
ดังนั้น ถ�าหากกิจการต�องการเงินเต็มจํานวน คือ 150,000 บาท กิจการต�องออกต๋ัวสัญญาใช�เงินชนิด
ไม'มีดอกเบ้ียสูงกว'าจํานวนท่ีต�องการ (บวกส'วนลดท่ีธนาคารคิด) เพ่ือหากธนาคารหักส'วนลดแล�ว 
กิจการจะได�รับเงินเท'ากับจํานวนท่ีต�องการพอดี 150,000 บาท 
 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

ก.พ. 20 ธนาคาร 
ดอกเบ้ียจ'าย  )

12

4
100
9(150,000 ××  

102 
505 

145,500 
4,500 

-
- 

  

            ต๋ัวเงินจ'าย 203   150,000 - 
  กู�เงินโดยออกต๋ัวสัญญาใช�เงินธนาคาร

หักส'วนลด 
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ตัวอย�างท่ี 2.13  เม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2557  กิจการต�องการเงินจากธนาคาร 150,000 บาท โดย
ออกต๋ัวสัญญาใช�เงินชนิดไม'มีดอกเบ้ีย กําหนดเวลา 4  เดือน ธนาคารคิดส'วนลด 9% ต'อปZ 
  
การคํานวณ 

(1) คํานวณส'วนลดท่ีธนาคารคิด 9% ต'อปZ 
 จํานวนเงินหน�าต๋ัว 100 บาท ธนาคารคิดส'วนลด )

12

4
100
9(100 ×× = 3 บาท 

 ถ�าออกต๋ัว        100 บาท ธนาคารจ'ายเงินให� (100-3)  = 97 บาท 
(2) คํานวณจํานวนเงินท่ีต�องออกต๋ัว 

ถ�าต�องการเงิน 97 บาท จะต�องออกต๋ัวจํานวนเงิน  = 100 บาท 

ถ�าต�องการเงิน 150,000 บาท จะต�องออกต๋ัว จํานวนเงิน  = 
97

100150,000 ×  

        = 154,639.17 
(3) พิสูจน=จํานวนเงินท่ีจะได�รับ 

ถ�าผู�กู�ออกต๋ัว  154,639.17 ธนาคารคิดส'วนลด = 
12

4
100
9154,639.17 ××  

      = 4,639.17  บาท 
  ฉะนั้น ผู�กู�จะได�รับเงินจากธนาคาร คือ 154,639.17 - 4,639.17 = 150,000 บาท พอดี 
 
วิธีการบันทึกบัญชีในวันกู�เงิน 

สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 1 

 
 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

เม.ย. 13 ธนาคาร 
ดอกเบ้ียจ'าย  )

12

4
100
97(154,639.1 ××  

102 
505 

150,000 
4,639 

-
17 

  

            ต๋ัวเงินจ'าย 203   154,639 17 
  กู�เงินโดยออกต๋ัวสัญญาใช�เงินธนาคาร

หักส'วนลด 
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วิธีการบันทึกบัญชีวันครบกําหนดจ'ายเงินตามต๋ัว 

                                                สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 2 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

ส.ค. 13 ต๋ัวเงินจ'าย 203 154,639 17   
             เงินสด 101   154,639 17 
  จ'ายชําระเงินตามต๋ัวครบกําหนดเป�น

เงินสด 
     

  
 
 

     
 

 
7.5  การออกตั๋วเงินจ�ายฉบับใหม�แทนตั๋วเงินจ�ายท่ีครบกําหนด 

 ในกรณีท่ีธุรกิจ มีหนี้สินผูกพันด�วยการออกต๋ัวสัญญาใช�เงินแก'เจ�าหนี้ หรือในฐานะเป�นผู�
รับรองต๋ัวแลกเงิน ซ่ึงทางบัญชีได�บันทึกไว�เป�นหนี้สินหมุนเวียนของกิจการ เม่ือถึงกําหนดชําระหนี้
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในต๋ัว แต'กิจการไม'สามารถชําระหนี้ได�เม่ือต๋ัวครบกําหนด ดังนั้นกิจการอาจมีการ
ผ'อนผันจากเจ�าหนี้ โดยแสดงความประสงค=ขอชําระหนี้เพียงแค'ดอกเบ้ียตามต๋ัวนั้น หนี้ท่ีเหลือจะ
ออกต๋ัวสัญญาใช�เงินฉบับใหม' หรือรับรองต๋ัวแลกเงินฉบับใหม' โดยเจ�าหนี้เป�นผู�ออกให�เป�นหลักฐาน 
โดยระบุจํานวนเงินหน�าต๋ัวพร�อมเง่ือนไขใหม'ตามข�อตกลง หรืออาจขอชําระหนี้บางส'วนพร�อม
ดอกเบ้ีย และออกต๋ัวสัญญาใช�เงินฉบับใหม'ให� สําหรับหนี้คงค�างท้ังสิ้นแล�วแต'ข�อตกลง ท่ีนิยมใช�มี 2 
วิธี คือ ออกต๋ัวเงินจ'ายฉบับใหม' มีมูลค'าเท'ากับต๋ัวเงินฉบับเดิม และออกต๋ัวเงินจ'ายฉบับใหม' มีมูลค'า
ต๋ัวบางส'วนและส'วนท่ีเหลือชําระเป�นเงินสด 
  7.5.1  การออกตั๋วเงินจ�ายฉบับใหม� มีมูลค�าเท�ามูลค�าตั๋วเงินฉบับเดิม 
  หากเจ�าหนี้ยินยอมให�ลูกหนี้ยอมผ'อนผันการชําระหนี้ตามต๋ัวเม่ือครบกําหนด โดย
ให�มีการชําระดอกเบ้ียตามต๋ัวเงินจ'ายฉบับเดิม และยอมรับต๋ัวเงินจ'ายฉบับใหม'มูลค'าเท'ากับมูลค'าต๋ัว
เงินฉบับเดิมตามข�อตกลงใหม' 
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ตัวอย�างท่ี 2.14  เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2557  กิจการออกต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือชําระหนี้แก'บริษัท     
วิกานดา จํากัด จํานวน 35,000 บาท อายุ 90 วัน อัตราดอกเบ้ีย 12% ต'อปZ ต๋ัวครบกําหนดในวันท่ี 
30 สิงหาคม 2557 กิจการไม'สามารถชําระหนี้ตามต๋ัวครบกําหนดได� จึงขอผ'อนผันโดยชําระดอกเบ้ีย
ตามต๋ัวและรับรองต๋ัวแลกเงิน ซ่ึงบริษัท วิกานดา จํากัด เป�นผู�ออก กําหนด 2 เดือน นับจากวัน
รับรองต๋ัว กิจการรับรองต๋ัวในวันท่ี 1 กันยายน 2557 จํานวน 35,000 บาท อัตราดอกเบ้ีย 15%  ต'อปZ 
 
วิธีการบันทึกบัญชี 

สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 1 

 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 
ก.ย. 1 ต๋ัวเงินจ'าย (ฉบับเดิม) 

ดอกเบ้ียจ'าย  )
360

90
100
12(35,000 ××  

203 
505 

35,000 
1,050 

- 
- 

  

            เงินสด 
          ต๋ัวเงินจ'าย (ฉบับใหม') 

101 
203 

  1,050 
35,000 

- 
- 

  
 
 

รับรองต๋ัวแลกเงินฉบับใหม'เพ่ือชําระ
หนี้ตั๋วเงินฉบับเดิมท่ีครบกําหนดและ
จ'ายเงินสดพร�อมดอกเบ้ีย 
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วิธีการบันทึกบัญชีวันครบกําหนดจ'ายเงินตามต๋ัว 

                                                สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 2 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

พ.ย. 1 ต๋ัวเงินจ'าย (ฉบับใหม') 

ดอกเบ้ียจ'าย )
12

2
100
15(35,000 ××  

           เงินสด 
ชําระเงินตามต๋ัวครบกําหนดเป�น 
เงินสด 

203 
505  

101 
 
 

35,000 
875 

- 
- 

 
 

35,875 

 
 

- 

 

 
7.5.2  การออกตั๋วเงินจ�ายฉบับใหม�มีมูลค�าตั๋วบางส�วนและส�วนท่ีเหลือชําระ

เปCนเงินสด 
  เม่ือต๋ัวเงินจ'ายครบกําหนด กิจการไม'สามารถหาเงินชําระหนี้ได�ท้ังหมด กิจการอาจ
ขอผ'อนผันเจ�าหนี้ โดยขอชําระหนี้บางส'วนพร�อมดอกเบ้ีย ส'วนท่ีเหลือขอออกต๋ัวสัญญาใช�เงินฉบับ
ใหม' หรือรับรองต๋ัวแลกเงินใหม'ให�กับเจ�าหนี้แทนต๋ัวเงินฉบับเดิม 
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ตัวอย�างท่ี 2.15  จากโจทย=ท่ี 2.14  กิจการขอผ'อนผันกับบริษัท วิกานดา จํากัด โดยขอชําระหนี้
ครึ่งหนึ่งของเงินหน�าต๋ัวพร�อมดอกเบ้ีย หนี้ท่ีเหลือรับรองต๋ัวแลกเงินฉบับใหม'ให�ในวันท่ีต๋ัวเงินฉบับ
เดิมครบกําหนด โดยต๋ัวฉบับใหม'มีอายุ 60 วัน นับจากวันท่ีรับรองต๋ัว อัตราดอกเบ้ีย 13% ต'อปZ 

 
วิธีการบันทึกบัญชี 

สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 1 

 
วิธีการบันทึกบัญชีวันครบกําหนดจ'ายเงินตามต๋ัว 

                                                สมุดรายวันท่ัวไป    หน�า 2 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 

พ.ย. 1 ต๋ัวเงินจ'าย (ฉบับใหม') 

ดอกเบ้ียจ'าย )
360

60
100
13(17,500 ××  

           เงินสด 
ชําระเงินตามต๋ัวครบกําหนดเป�น  
เงินสด พร�อมดอกเบ้ีย 

203 
505  

101 
 
 

17,500 
379 

- 
17 

 
 

17,879 

 
 

17 

 

 

พ.ศ.2557 
รายการ 

เลขท่ี 
บัญชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วันท่ี 
ก.ย. 1 ต๋ัวเงินจ'าย (ฉบับเดิม) 

ดอกเบ้ียจ'าย  )
360

90
100
12(35,000 ××  

203 
505 

35,000 
1,050 

- 
- 

  

            เงินสด (17,500 + 1,050) 
          ต๋ัวเงินจ'าย (ฉบับใหม') 

101 
203 

  18,550 
17,500 

- 
- 

  
 
 

รับรองต๋ัวแลกเงินฉบับใหม'เพ่ือชําระ
หนี้และจ'ายเงินสดครึ่งหนึ่งของเงินหน�า
ต๋ัวพร�อมดอกเบ้ีย 
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8.  สมดุทะเบียนตั๋วเงินจ�าย  
 สมุดทะเบียนต๋ัวเงินจ'าย (Notes Payable Register) หมายถึง การจัดทําทะเบียนต๋ัวเงินจ'าย 
เพ่ือช'วยเป�นเครื่องเตือนความจําเพ่ือไม'ให�เกิดความบกพร'องหรือเสียหาย ยังช'วยให�สะดวกในการ
ตรวจสอบและการควบคุมการจ'ายชําระเงินตามต๋ัว เม่ือต๋ัวครบกําหนด เท'ากับเป�นการรักษาความ
เชื่อม่ันของธุรกิจด�วย 
 
 ประโยชน!ของสมุดทะเบียนตั๋วเงินจ�าย 
 8.1  เปCนเครื่องช�วยเตือนความจํา เพ่ือไม'ให�เกิดความบกพร'องเสียหายต'อกิจการ กรณีท่ีมี
ต๋ัวเงินจ'ายเป�นจํานวนมาก 
 8.2  บอกรายละเอียดต�าง ๆ ของตั๋วเงินจ�าย ซ่ึงจะบอกถึงรายละเอียดเก่ียวกับวันท่ีออก
ต๋ัวหรือรับรองต๋ัว อายุต๋ัว วันครบกําหนดจ'ายเงิน เลขท่ีในต๋ัว จํานวนเงิน อัตราดอกเบ้ีย และ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ีต�องการ 
 การบันทึกรายการในสมุดทะเบียนต๋ัวเงินจ'าย โดยมีวัตถุประสงค=เพ่ือช'วยควบคุม ช'วยเตือน
ความจํา และจัดการต๋ัวเงินจ'ายอย'างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสมุดทะเบียนต๋ัวเงินจ'ายมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
สมุดทะเบียนตั๋วเงินจ�าย    หน�า.... 

ลําดับ
ท่ี 
 

(1) 

ผู�รับเงิน 
หรือ 

สถาบันการเงิน 
(2) 

เลขท่ี 
ตั๋วเงิน 

 
(3) 

วันท่ีออกตั๋ว 
หรือวันท่ี
รับรองตั๋ว 

(4) 

วันครบ
กําหนด 

 
(5) 

อายุ
ตั๋ว 
 

(6) 

จํานวนเงิน 
 
 

(7) 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

 
(8) 

ดอกเบี้ยเมื่อตั๋ว
ครบกําหนด 

 
(9) 

หมายเหตุ 
 
 

(10) 

 

             
            
            
            
            
            
            

 
รูปท่ี 2.2  สมุดทะเบียนต๋ัวเงินจ'าย 
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จากรูปท่ี 2.2  สมุดทะเบียนต๋ัวเงินจ'ายประกอบด�วยรายการต'อไปนี้ 
(1) ลําดับท่ี  คือ ลําดับท่ีของต๋ัวเงินจ'าย 
(2) ผู�รับเงิน หรือ สถาบันการเงิน  คือ ผู�รับเงินตามต๋ัวเงิน 
(3) เลขท่ีตั๋วเงิน  คือ เลขท่ีของต๋ัวเงินจ'ายฉบับนั้น 
(4) วันท่ีออกต๋ัว หรือ วันท่ีรับรองต๋ัว คือ วันท่ีผู�จ'ายเงินออกต๋ัวเงินหรือรับรอง   

ต๋ัวเงิน 
(5) วันครบกําหนด  คือ วันครบกําหนดของต๋ัวเงิน 
(6) อายุตั๋ว  คือ ระยะเวลาท่ีกําหนดหน�าต๋ัวเงิน 
(7) จํานวนเงิน  คือ จํานวนเงินท่ีระบุหน�าต๋ัวเงิน 
(8) อัตราดอกเบ้ีย  คือ อัตราดอกเบ้ียของต๋ัวเงิน (กรณี ต๋ัวเงินมีดอกเบ้ีย) 
(9) ดอกเบ้ียเม่ือต๋ัวครบกําหนด  คือ จํานวนดอกเบ้ียเม่ือต๋ัวครบกําหนด 
(10)  หมายเหตุ  คือ ใส'รายละเอียดอ่ืน ๆ นอกจากข�อ (1)-(9) 
 

การบันทึกรายการเก่ียวกับต๋ัวเงินจ'ายในสมุดทะเบียนต๋ัวเงินจ'าย 
 

ตัวอย�างท่ี 2.16  กิจการมีตั๋วเงินจ'าย ดังต'อไปนี้ 
เลขท่ี วันท่ีออกตั๋วเงิน อายุตั๋วเงิน      จํานวนเงิน     อัตราดอกเบ้ีย    ผู�รับเงิน 
201 5 ม.ค. 57  30 วัน  25,000  10%  นายอุดม  สมบูรณ= 
202 30 ม.ค. 57  3 เดือน  30,000  12%  นางนภา  เก้ือกูล 
203 15 มี.ค. 57  90 วัน  40,000    8%  นายเกรียงไกร  ดิเรก 
204 20 เม.ย. 57  1 เดือน  10,000  15%  น.ส.อาทิตยา  ชุ'มชื่น 
205 4 มิ.ย. 57  60 วัน  37,000    6%  นายสุระ  แสงดํา 
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การบันทึกสมุดทะเบียนตัว๋เงินจ�าย
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บทสรุป 
ต๋ัวเงินรับ หมายถึง ตราสารทางกฏหมายที่แสดงสิทธิที่จะได�รับชําระเงินตามจํานวนและ

เวลาที่ระบุไว� และเป�นตราสารที่สามารถเปล่ียนมือได�โดยการโอนไปยังบุคคลที่สามได�โดยการ  
สลักหลัง  

ต๋ัวเงินรับ แบ'งเป�น 2 ชนิด คือ  
1. ต๋ัวเงินรับชนิดมีดอกเบ้ีย เป�นต๋ัวเงินรับท่ีเม่ือครบกําหนดผู�รับเงินตามต๋ัวจะได�รับเงิน

เท'ากับจํานวนเงินท่ีระบุไว�หน�าต๋ัว พร�อมดอกเบ้ีย 
2. ต๋ัวเงินรับชนิดไม'มีดอกเบ้ีย เป�นต๋ัวเงินท่ีเม่ือครบกําหนดผู�รับเงินตามต๋ัวจะได�รับเงิน

เท'ากับจํานวนเงินท่ีระบุไว�หน�าต๋ัวเท'านั้น 
การบันทึกบัญชีเก่ียวกับต๋ัวเงินรับ จะบันทึกในกรณีต'าง ๆ คือ 
1. ต๋ัวเงินรับจากการขายสินค�า เม่ือมีการขายสินค�าหรือบริการเป�นเงินเชื่อ ในวันท่ีมีการ

ขายสินค�าผู�ขายอาจจะได�รับชําระค'าสินค�าเป�นต๋ัวเงิน 
2. ต๋ัวเงินรับจากการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ เป�นการรับชําระหนี้ท่ีเป�นต๋ัวเงินแทนเงินสด 
3. ต๋ัวเงินรับจากการขายสินทรัพย= เม่ือกิจการขายสินทรัพย= และสินทรัพย=ดังกล'าวอาจมี

ราคาสูง กิจการอาจจะได�รับต๋ัวเงินจากผู�ซ้ือแทนเงินสด 
4. ต๋ัวเงินรับจากการให�กู�ยืม เพ่ือเป�นหลักประกันว'าจะได�รับเงินคืนตามจํานวนและเวลาท่ี

แน'นอน กิจการอาจให�ผู�กู�ออกต๋ัวเงินเพ่ือเป�นหลักฐานในการกู�ยืมเงิน 
5. การรับต๋ัวเงินรับฉบับใหม'แทนต๋ัวเงินรับฉบับเดิมท่ีถึงวันครบกําหนด ผู�จ'ายเงินตามต๋ัว

อาจมีปCญหาไม'สามารถชําระเงินตามต๋ัวเงินได� จึงได�ผ'อนผันโดยออกต๋ัวฉบับใหม'แทนต๋ัวเงินฉบับเดิม
ท่ีถึงวันครบกําหนดแล�ว 

สมุดทะเบียนต๋ัวเงินรับ หมายถึง การจัดทําทะเบียนต๋ัวเงินรับ เพ่ือใช�เป�นเครื่องช'วยเตือน
ความจําเพ่ือไม'ให�เกิดความบกพร'องหรือเสียหาย ยังช'วยให�สะดวกในการตรวจสอบและการควบคุม
การชําระเงินตามต๋ัวเงินรับตามกําหนด 

ต๋ัวเงินจ'าย หมายถึง ต๋ัวแลกเงินท่ีกิจการเป�นผู�รับรองหรือต๋ัวสัญญาใช�เงินท่ีกิจการเป�นผู�ออก
เพ่ือชําระค'าสินค�า บริการหรือชําระหนี้ให�แก'เจ�าหนี้ โดยท่ีกิจการจะต�องจ'ายเงินตามต๋ัวเม่ือถึงวัน
ครบกําหนด  

ต๋ัวเงินจ'าย แบ'งเป�น 2 ชนิด คือ 
1. ต๋ัวเงินจ'ายชนิดมีดอกเบ้ีย เป�นต๋ัวเงินเม่ือถึงกําหนดผู�จ'ายเงินต�องจ'ายเงินตามจํานวนเงิน

ท่ีระบุไว�หน�าต๋ัวพร�อมดอกเบ้ียต๋ัว 
2. ต๋ัวเงินจ'ายชนิดไม'มีดอกเบ้ีย เป�นต๋ัวเงินเม่ือถึงกําหนดผู�จ'ายเงินต�องจ'ายเงินตามจํานวน

เงินท่ีระบุไว�หน�าต๋ัวเท'านั้น 
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การบันทึกบัญชีเก่ียวกับต๋ัวเงินจ'าย จะบันทึกในกรณีต'าง ๆ คือ 
1. การออกต๋ัวเงินจ'ายเพ่ือชําระค'าสินค�า เป�นการจ'ายชําระค'าสินค�าท่ีซ้ือไปเป�นเงินเชื่อด�วย

ต๋ัวเงินจ'าย 
2. การออกต๋ัวเงินจ'ายเพ่ือชําระหนี้ให�เจ�าหนี้  กิจการต�องการขยายเวลาในการชําระหนี้ ก็

อาจจะออกต๋ัวเงินเพ่ือชําระหนี้ให�กับเจ�าหนี้เม่ือครบกําหนด 
3. การออกต๋ัวเงินจ'ายเพ่ือชําระค'าสินทรัพย= กิจการซ้ือสินทรัพย=มาเพ่ือไว�ใช�ในการ

ดําเนินงานซ่ึงอาจมีมูลค'าสูง กิจการอาจจะจ'ายชําระหนี้เป�นต๋ัวเงิน 
4. การออกต๋ัวเงินจ'ายเพ่ือกู�ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน เป�นการออกต๋ัวสัญญา

ใช�เงินเพ่ือขอยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน  
5. การออกต๋ัวเงินจ'ายฉบับใหม'แทนต๋ัวเงินจ'ายท่ีครบกําหนด เม่ือครบกําหนดการชําระเงิน

กิจการไม'สามารถชําระหนี้ได� ดังนั้นจึงผ'อนผันเจ�าหนี้โดยขอชําระหนี้เพียงแค'ดอกเบ้ีย ส'วนหนี้ท่ี
เหลืออาจจะออกต๋ัวสัญญาใช�เงินฉบับใหม'แทน 

สมุดทะเบียนต๋ัวเงินจ'าย หมายถึง การจัดทําทะเบียนต๋ัวเงินจ'าย เพ่ือช'วยเป�นเครื่องเตือน
ความจําเพ่ือไม'ให�เกิดความบกพร'องหรือเสียหาย ยังช'วยให�สะดวกในการตรวจสอบและการควบคุม
การจ'ายชําระเงินตามต๋ัว เม่ือต๋ัวครบกําหนด  
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แหล�งการเรียนรู�เพ่ิมเติม 
1. www.dbd.go.th 
2. www.fap.or.th  
3. www.lawyerscouncil.or.th 
4. หนังสือการบัญชีตั๋วเงิน 
5. หนังสือการบัญชีชั้นกลาง 1 

 
การสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ'งเน�นให�บุคคลสามารถประกอบอาชีพได�อย'างยั่งยืน และใช�
จ'ายเงิน ให�ได�มาอย'างพอเพียงและประหยัด ตามกําลังของเงินบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู�หนี้    
ยืมสิน และถ�ามีเงินเหลือก็แบ'งออมเก็บไว�บางส'วน ช'วยเหลือผู�อ่ืนบางส'วน และอาจจะใช�จ'ายมาเพ่ือ
ปCจจัยเสริมอีกบางส'วน  
 สาเหตุท่ีแนวทางการดํารงชีวิตอย'างพอเพียง ได�ถูกกล'าวถึงอย'างกว�างขวาง เพราะสภาพ
การดํารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปCจจุบันได�ถูกปลูกฝCง สร�าง หรือกระตุ�น ให�เกิดการใช�จ'ายเกินตัว 
ในเรื่องท่ีไม'เก่ียวข�องหรือเกินกว'าปCจจัยในการดํารงชีวิต เช'น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต'งตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค จนทําให�ไม'มี
เงินเพียงพอเพ่ือตอบสนองความต�องการ ส'งผลให�เกิดการกู�หนี้ยืมสิน เกิดเป�นวัฏจักรท่ีบุคคลหนึ่งไม'
สามารถหลุดออกมาได� ถ�าไม'เปลี่ยนแนวทางการดําเนินชีวิต 
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คําศัพท! คําแปล 
Notes Receivable ต๋ัวเงินรับ 

Notes Receivable - Trade ต๋ัวเงินรับการค�า 

Notes Receivable - Others ต๋ัวเงินรับอ่ืน ๆ 

Face Value มูลค'าหน�าต๋ัว 

Notes Receivable Register สมุดทะเบียนต๋ัวเงินรับ 

Notes Payable ต๋ัวเงินจ'าย 

Notes Payable – Trade ต๋ัวเงินจ'ายการค�า 

Notes Payable – Bank ต๋ัวเงินจ'ายธนาคาร 

Notes Payable – Others ต๋ัวเงินจ'ายอ่ืน ๆ 

Notes Payable Register สมุดทะเบียนต๋ัวเงินจ'าย 

คําศัพท!ที่ควรรู� 
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ตอนท่ี  1  จงตอบคําถามต�อไปนี้ 
1. ต๋ัวเงินรับ หมายถึงอะไร 
2. วันท่ีต�องบันทึกบัญชีสําหรับต๋ัวเงินรับท่ีเป�นต๋ัวสัญญาใช�เงิน คือวันใดบ�าง 
3. กิจการได�รับต๋ัวสัญญาใช�เงินจากการขายสินค�า มีภาษีมูลค'าเพ่ิม จะบันทึกบัญชีอย'างไร 
4.  กิจการได�รับต๋ัวสัญญาใช�เงินจากการให�กู�ยืม จํานวน 20,000 บาท  กําหนดระยะเวลา 3 เดือน  

อัตราดอกเบ้ีย 8% ต'อปZ ในวันท่ีตั๋วเงินครบกําหนดกิจการจะบันทึกบัญชีอย'างไร 
5.  ต๋ัวเงินจ'าย หมายถึงอะไร 
6.  กิจการออกต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือซ้ือเครื่องจักร และกิจการเข�าสู'ระบบภาษีมูลค'าเพ่ิม ในวันท่ีออก 

ต๋ัวกิจการจะบันทึกบัญชีอย'างไร   
7.  กิจการออกต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือกู�เงินจากธนาคาร กรณีต๋ัวไม'มีดอกเบ้ีย จะบันทึกบัญชีอย'างไร 
8.  เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 กิจการออกต๋ัวสัญญาใช�เงิน เพ่ือซ้ือสินค�า 15,000 บาท รวม 

ภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% แล�ว กําหนด 1 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 6% ต'อปZ จงบันทึกบัญชีวันท่ีออกต๋ัว 
9.  การจ'ายชําระเงินตามต๋ัวเม่ือครบกําหนด จะบันทึกบัญชีอย'างไร 
10. การจัดทําสมุดทะเบียนต๋ัวเงินจ'าย เพ่ืออะไร 

 

 

แบบฝIกหัดหน�วยที่  2 
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ตอนท่ี 2  กิจกรรมฝIกปฏิบัติ 
 
1.  ต'อไปนี้เป�นรายการค�าเก่ียวกับต๋ัวเงินของร�านจริยา ซ่ึงจดทะเบียนเข�าสู'ระบบภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% 
2557 
 มี.ค.  6 ขายสินค�าเป�นเงินเชื่อ ให�ร�านถนอม  5,000 บาท 
 12 ขายสินค�าเป�นเงินเชื่อ ให�ร�านชนาพร 10,000 บาท 
 15 ขายเครื่องตกแต'ง ให�ร�านจงรัก  50,000 บาท และในวันเดียวกันนี้ ร�านจงรักได� 

ออกต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือชําระค'าเครื่องตกแต'ง กําหนด 45 วัน  
 20  ขายเครื่องคอมพิวเตอร= 2 เครื่อง ให�ร�านรุจิรา 30,000 บาท รับชําระเป�นเงินสด  

10,000 บาท ส'วนท่ีเหลือรับชําระด�วยต๋ัวสัญญาใช�เงิน กําหนด 90 วัน  
 25 รับชําระค'าสินค�าจากร�านชนาพร เป�นต๋ัวสัญญาใช�เงิน กําหนด 2 เดือน 
 28 ออกต๋ัวแลกเงินให�ร�านถนอมรับรองเพ่ือชําระหนี้ ต๋ัวมีกําหนด 60 วัน 
 
ให�ทํา  บันทึกรายการข�างต�นในสมุดรายวันท่ัวไป จนถึงวันครบกําหนดของต๋ัวเงินและได�รับชําระเงิน
ตามต๋ัวเรียบร�อยแล�ว (ให�ใช�ปZทางธุรกิจ 1 ปZ = 360 วัน) 
 
2.  ต'อไปนี้เป�นรายการค�าของร�านวาลิกา ซ่ึงจดทะเบียนเข�าสู'ระบบภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% 
2557 
พ.ค.  1  ขายสินค�าเป�นเงินเชื่อให�ร�านมะลิวัลย= จํานวน 4,000 บาท ภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% โดย 

ได�รับชําระค'าสินค�าเป�นต๋ัวสัญญาใช�เงิน ต๋ัวมีกําหนด 60 วัน อัตราดอกเบ้ีย 15%  
ต'อปZ 

 5 ออกต๋ัวแลกเงินให�นางมณีรัตน=รับรองการชําระหนี้ จํานวน 16,050 บาท ซ่ึงรวม 
ภาษีมูลค'าเพ่ิมไว�แล�ว ต๋ัวมีกําหนด 3 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 10% ต'อปZ 

10 ขายอุปกรณ=สํานักงานเป�นเงินเชื่อให�ร�านภาสกร จํานวน 20,000 บาท
ภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% โดยได�รับชําระค'าสินค�าเป�นต๋ัวสัญญาใช�เงิน ต๋ัวมีกําหนด 45 
วัน อัตราดอกเบ้ีย 9% ต'อปZ 

 12 รับชําระหนี้เป�นต๋ัวสัญญาใช�เงิน จํานวน 8,500 บาท จากร�านสมหญิง ต๋ัวมีกําหนด  
3 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 8% ต'อปZ 
 

ให�ทํา  บันทึกรายการข�างต�นในสมุดรายวันท่ัวไปต้ังแต'ต�นจนถึงวันครบกําหนด (ให�ใช�ปZธุรกิจ 1 = 
360 วัน) 
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3.  ต'อไปนี้เป�นรายการค�าของร�านวนาลี ซ่ึงจดทะเบียนเข�าสู'ระบบภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% 
2557 
มิ.ย. 1 ขายสินค�าให�ร�านสมหญิงเป�นเงินเชื่อ จํานวน 15,000 บาท ภาษีมูลค'าเพ่ิม 7%  

เง่ือนไข 2/10, n/30 
4 ร�านสมชายขอกู�เงินจากกิจการ จํานวน 20,000 บาท โดยออกต๋ัวสัญญาใช�เงิน 

กําหนดเวลา 30 วัน อัตราดอกเบ้ีย 10% ต'อปZ และได�เขียนเช็คสั่งจ'ายจํานวนเงิน
ดังกล'าวในวันนี้ 

6 ขายสินค�าให�ร�านสมหมาย 30,000 บาท ภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% โดยออกต๋ัวแลกเงินให�
ร�านสมหมายรับรอง กําหนดเวลา 2 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 9% ต'อปZ ร�านสมหมาย
รับรองแล�วในวันนี้ 

11 ร�านสมหญิง นําเงินมาชําระ 5,000 บาท ท่ีเหลือออกต๋ัวสัญญาใช�เงิน กําหนด 1 
เดือน อัตราดอกเบ้ีย 8% ต'อปZ 

15 ร�านวีนาออกต๋ัวสัญญาใช�เงิน จํานวน 17,000 บาท เพ่ือซ้ือสินค�าจากกิจการ ต๋ัวมี
อายุ 1 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 9% ต'อปZ 

16 ร�านสมใจขอกู�เงินจากกิจการ จํานวน 40,000 โดยออกต๋ัวสัญญาใช�เงิน กําหนด 45 
วัน อัตราดอกเบ้ีย12% ต'อปZ 

 
ให�ทํา  บันทึกรายการข�างต�นของร�านวนาลี ในสมุดรายวันท่ัวไปจนถึงวันครบกําหนด (ให�ใช�ปZธุรกิจ  
1 ปZ = 360 วัน) 

 
4.  เม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2557 บริษัท วินัย จํากัด ขายท่ีดินราคาทุน  1,000,000 บาท ให�กับบริษัท 
วิรัช จํากัด ในราคา 1,200,000 บาท โดยผู�ซ้ือได�จ'ายชําระค'าท่ีดินเป�นต๋ัวสัญญาใช�เงิน อัตราดอกเบ้ีย 
10% ต'อปZ กําหนดเวลา 2 เดือน ต๋ัวลงวันท่ี 13 เมษายน 2557  
 ในวันต๋ัวครบกําหนดบริษัท วิรัช จํากัด แจ�งว'าไม'สามารถชําระเงินตามต๋ัวได� จึงขอชําระ
ดอกเบ้ียตามเง่ือนไขและรับรองต๋ัวแลกเงิน ซ่ึงบริษัท วินัย จํากัด เป�นผู�ออกจํานวน 1,200,000 บาท 
เป�นต๋ัวมีดอกเบ้ีย 12% ต'อปZ อายุ 90 วัน บริษัท วิรัช จํากัด รับรองให�ในวันท่ีตั๋วครบกําหนด 
 
ให�ทํา  บันทึกรายการค�าในสมุดรายวันท่ัวไปของบริษัท วินัย จํากัด (ให�ใช�ปZธุรกิจ 1 ปZ = 360 วัน) 

1. บันทึกรายการขายท่ีดิน 
2. บันทึกรายการในวันท่ีตั๋วครบกําหนดและยอมรับต๋ัวเงินฉบับใหม'เท'ากับมูลค'าต๋ัวเงิน

ฉบับเดิม 
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5.  ต'อไปนี้เป�นข�อมูลเก่ียวกับต๋ัวเงินรับของกิจการแห'งหนึ่งท่ีให�พนักงานกู�ยืมเงิน โดยเป�นต๋ัวเงินชนิด
ท่ีมีดอกเบ้ีย 

เลขท่ีตั๋ว จํานวนเงิน
หน�าต๋ัว 

กําหนด
อายุตั๋ว 

อัตรา
ดอกเบ้ียต'อปZ 

วันครบ
กําหนด 

จํานวนเงินท่ีต�องรับ  
เม่ือต๋ัวครบกําหนด 

301 15,000 30 วัน 10%   
302 24,000 45 วัน 12%   
303 30,000 90 วัน 8%   
304 26,000 2 เดือน 6%   
305 5,000 1 เดือน 10%   

 
ให�ทํา   1.  คํานวณจํานวนเงินท่ีกิจการรับ เม่ือถึงวันท่ีตั๋วเงินรับครบกําหนด 

2. ให�บันทึกรายการเก่ียวกับการให�พนักงานกู�ยืมเงิน ในสมุดรายวันท่ัวไปในวันท่ีได�รับต๋ัว 
และวันท่ีตั๋วเงินรับครบกําหนดของต๋ัวทุกฉบับ 

 
6.  นางสาวจิตราภรณ= เป�นพนักงานของ บริษัท กอ จํากัด ได�ขอกู�เงินจากบริษัท กอ จํากัด จํานวน 
35,000 บาท โดยนางสาวจิตราภรณ= ได�ออกต๋ัวสัญญาใช�เงิน ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ= 2557 ดอกเบ้ีย 
15% ต'อปZ อายุ 2 เดือน 
 เม่ือครบกําหนด นางสาวจิตราภรณ= ชําระหนี้ตามต๋ัวบางส'วนเป�นจํานวน 5,000 บาท พร�อม
ดอกเบ้ียตามต๋ัวและส'วนท่ีเหลือ ออกเป�นต๋ัวสัญญาใช�เงินชนิดไม'มีดอกเบ้ีย อายุ 45 วัน โดยมีมูลค'า
ต๋ัวฉบับใหม'มากกว'ามูลค'าต๋ัวฉบับเดิม เป�นจํานวน 32,000 บาท 
 

ให�ทํา  บันทึกรายการท่ีเก่ียวข�องกับต๋ัวเงินของบริษัท กอ จํากัด ต้ังแต'ต�นจนต๋ัวครบกําหนดในสมุด
รายวันท่ัวไป (ให�ใช�ปZธุรกิจ 1 ปZ = 360 วัน) 
 
7. นายสุรพล ได�ขอกู�เงินจากกิจการ จํานวน 50,000 บาท โดยออกต๋ัวสัญญาใช�เงินลงวันท่ี 15 
กันยายน 2557 อายุต๋ัวเงิน 2 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 6% ต'อปZให�กับกิจการ ในวันครบกําหนดต๋ัวเงิน
นายสุรพล ไม'สามารถชําระหนี้ได� จึงขอจ'ายชําระดอกเบ้ียและออกต๋ัวสัญญาใช�เงินฉบับใหม'ให�
กิจการ โดยขอขยายเวลาเป�น 3 เดือน และอัตราดอกเบ้ีย 9% ต'อปZ ให�กับกิจการ 
 
ให�ทํา  บันทึกรายการท่ีเก่ียวข�องกับต๋ัวเงินของกิจการ ต้ังแต'ต�นจนถึงวันครบกําหนดของต๋ัวเงินใน
สมุดรายวันท่ัวไป  
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8.  ต'อไปนี้เป�นรายการค�าของร�านวัชราภรณ= ซ่ึงจดทะเบียนเข�าสู'ระบบภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% 
2557 
ก.พ. 1  ซ้ือสินค�าจากร�านวันชัย จํานวน 23,000 บาท ภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% จ'ายเงินสดทันที  

14,610 บาท ส'วนท่ีเหลือจะชําระภายหลัง 
 3 ร�านวันดีออกต๋ัวแลกเงิน เพ่ือชําระหนี้ท่ีค�างชําระให�กิจการรับรองและกิจการได� 

รับรองต๋ัวในวันนี้ ต๋ัวมีอายุ 3 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 12% ต'อปZ 
 4 ซ้ือสินค�าจากร�านวันชนะ จํานวน 30,000 บาท ภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% โดยมีเง่ือนไข  

2/10, n/30  
 6 ออกต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือชําระหนี้ร�านวันชัย อายุ 30 วัน อัตราดอกเบ้ีย 10% ต'อปZ 
 10 ซ้ือสินค�าจากร�านวันเฉลิม จํานวน 15,000 บาท ภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% โดยออกต๋ัว 

สัญญาใช�เงิน กําหนด 60 วัน อัตราดอกเบ้ีย 9% ต'อปZ 
 16 รับรองต๋ัวแลกเงินเพ่ือชําระค'าสินค�าให�ร�านวันชนะ กําหนด 2 เดือน อัตราดอกเบ้ีย  

8% ต'อปZ 
 

ให�ทํา  บันทึกรายการท่ีเก่ียวข�องกับต๋ัวเงินของกิจการ ต้ังแต'ต�นจนถึงวันครบกําหนดของต๋ัวเงินใน
สมุดรายวันท่ัวไป  
 
9.  ต'อไปนี้เป�นข�อมูลเก่ียวกับต๋ัวเงินของกิจการแห'งหนึ่งในกรณีท่ีกู�เงินกับธนาคารโดยออกต๋ัวสัญญา
ใช�เงิน ชนิดท่ีมีดอกเบ้ีย 
  

เลขท่ีตั๋ว จํานวนเงิน
หน�าต๋ัว 

กําหนด
อายุตั๋ว 

อัตรา
ดอกเบ้ียต'อปZ 

วันครบ
กําหนด 

จํานวนเงินท่ีต�องจ'าย
เม่ือต๋ัวครบกําหนด 

201 20,000 2 เดือน 8%   
202 25,000 45 วัน 10%   
203 30,000 1 เดือน 12%   
204 16,000 30 วัน 9%   
205 44,000 90 วัน 6%   

 
ให�ทํา   1.  คํานวณจํานวนเงินท่ีกิจการจ'าย เม่ือถึงวันท่ีต๋ัวเงินรับครบกําหนด 

2.  ให�บันทึกรายการเก่ียวกับการกู�ยืมเงิน ในสมุดรายวันท่ัวไปในวันท่ีออกต๋ัว และวันท่ี     
ต๋ัวเงินจ'ายครบกําหนดของต๋ัวทุกฉบับ 
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10.  ต'อไปนี้เป�นข�อมูลเก่ียวกับต๋ัวเงินของกิจการแห'งหนึ่งในกรณีท่ีกู�เงินกับธนาคารโดยออกต๋ัว
สัญญาใช�เงิน ชนิดไม'มีดอกเบ้ีย 
 

เลขท่ีตั๋ว จํานวนเงินหน�าต๋ัว กําหนดอายุต๋ัว ธนาคารหักส'วนลด (ต'อปZ) 

101 5,000 30 วัน 12% 
102 17,000 60 วัน 10% 
103 22,000 90 วัน 9% 
104 25,000 3 เดือน 8% 
105 33,000 4 เดือน 6% 

 
ให�ทํา  1. คํานวณส'วนลดท่ีธนาคารคิดและจํานวนเงินท่ีได�รับจากธนาคาร 
 2. บันทึกรายการเก่ียวกับการกู�เงิน ในสมุดรายวันท่ัวไปในวันท่ีออกต๋ัว และวันครบกําหนด 

    ของต๋ัวทุกฉบับ 
 

11.  กิจการต�องการกู�เงินจากธนาคาร โดยออกต๋ัวสัญญาใช�เงินชนิดไม'มีดอกเบ้ีย แต'ต�องการได�เงิน
ตามจํานวนท่ีระบุ ณ วันท่ีขอกู� จะต�องออกต๋ัวจํานวนเท'าใด กําหนดให�ขอกู�จากธนาคาร โดยระบุ
วันท่ีออกต๋ัวทุกฉบับ ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 
 

ต๋ัว
ฉบับท่ี 

เลขท่ีตั๋ว ต�องการได�
เงินเต็มใน
วันท่ีขอกู� 

กําหนด
อายุตั๋ว 

ธนาคารหัก
ส'วนลด (ต'อปZ) 

เงินหน�าต๋ัว 
(ต�องระบุ) 

1 401 40,000 45 วัน 9%  
2 402 60,000 90 วัน 10%  
3 403 55,000 1 เดือน 12%  
4 404 35,000 3 เดือน 8%  
5 405 20,000 60 วัน 6%  

 
ให�ทํา 1.  คํานวณเงินหน�าต๋ัวท่ีต�องระบุของต๋ัวแต'ละฉบับ 
 2.  บันทึกรายการเก่ียวกับการกู�เงิน ในสมุดรายวันท่ัวไปในวันท่ีออกต๋ัว และวันครบกําหนด 

    ของต๋ัวทุกฉบับ 
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12.  เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2557 กิจการได�ออกต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือชําระหนี้แก'บริษัท นุชนารถ 
จํากัด จํานวน 50,000 บาท กําหนด 3 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 10% ต'อปZ ต๋ัวครบกําหนดในวันท่ี 1 
กันยายน 2557 กิจการไม'สามารถชําระหนี้ตามต๋ัวครบกําหนดได� จึงขอผ'อนผันโดยชําระดอกเบ้ีย
ตามต๋ัวและรับรองต๋ัวแลกเงิน ซ่ึงบริษัท นุชนารถ จํากัด เป�นผู�ออก กําหนด 60 วัน นับจากวันรับรอง
ต๋ัว กิจการรับรองต๋ัวในวันท่ี 2 กันยายน 2557  จํานวน 35,000 บาท อัตราดอกเบ้ีย 15% ต'อปZ 
 
ให�ทํา  บันทึกรายการท่ีเก่ียวข�องกับการกู�เงินของกิจการ ต้ังแต'ต�นจนต๋ัวครบกําหนด 
 
13.  เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2557 กิจการซ้ือรถยนต=จากบริษัทโตโยต�า จํากัด มูลค'า 650,000 บาท 
ภาษีมูลค'าเพ่ิม 7%  โดยออกต๋ัวสัญญาใช�เงิน กําหนด 30 วัน อัตราดอกเบ้ีย 10% ต'อปZ เพ่ือชําระค'า
รถยนต= ในวันต๋ัวครบกําหนด กิจการไม'สามารถชําระเงินตามต๋ัวได� จึงขอชําระดอกเบ้ียตามเง่ือนไข
และรับรองต๋ัวแลกเงินท่ี บริษัท โตโยต�า จํากัด เป�นผู�ออกในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 กําหนด 1 
เดือน อัตราดอกเบ้ีย 12% ต'อปZ 
 
ให�ทํา  บันทึกรายการท่ีเก่ียวข�องกับต๋ัวเงินของกิจการ ต้ังแต'ต�นจนถึงวันครบกําหนดของต๋ัวเงินใน
สมุดรายวันท่ัวไป  
 
14.  เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 กิจการได�ขอกู�เงินจากธนาคาร โดยออกต๋ัวสัญญาใช�เงิน จํานวน 
45,000 บาท กําหนด 2 เดือน อัตราดอกเบ้ีย 12% ต'อปZ ต'อมาในวันท่ีต๋ัวครบกําหนด กิจการได�
ชําระเงิน จํานวน 20,000 บาทพร�อมดอกเบ้ีย และรับรองต๋ัวแลกเงินท่ีธนาคารออกให� ในวันท่ี 26 
กันยายน 2557 เท'ากับจํานวนเงินท่ีเหลือ กําหนด 45 วัน อัตราดอกเบ้ีย 15% ต'อปZ 
 
ให�ทํา  บันทึกรายการท่ีเก่ียวข�องกับต๋ัวเงินของกิจการ ต้ังแต'ต�นจนถึงวันครบกําหนดของต๋ัวเงินใน
สมุดรายวันท่ัวไป  
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15.  กิจการแห'งหนึ่งมีรายการต๋ัวเงินรับดังนี้ 
เลขท่ีตั๋วเงิน วันท่ีออกตั๋ว อายุของตั๋ว จํานวนเงินต�น อัตราดอกเบ้ีย  
  408  19 ม.ค. 57   60 วัน    40,000     8% 
  132  27 ก.พ. 57   2 เดือน   18,000     8% 
  409  11 มี.ค. 57   120 วัน    25,000     9% 
  260  29 เม.ย. 57   4 เดือน    36,000     9% 
  212  15 พ.ค. 57   3 เดือน    16,000     10% 
  012  20 มิ.ย. 57   30 วัน     29,000     10% 
  413  23 ก.ค. 57   90 วัน     40,000     11% 
  178  19 ส.ค. 57   60 วัน     25,000     11% 
  309  28 ก.ย. 57   3 เดือน     17,500     12% 
  237  22 ต.ค. 57   45 วัน          28,300     12% 
 
ให�ทํา  ทะเบียนต๋ัวเงินรับ โดยให�นักเรียนกําหนดชื่อผู�จ'ายเงินข้ึนเอง 
 
16.  กิจการแห'งหนึ่งมีรายการต๋ัวเงินจ'ายดังนี้ 
ฉบับท่ี วันท่ีออกตั๋ว อายุของตั๋ว จํานวนเงินต�น อัตราดอกเบ้ีย 
  1 14 ก.พ. 57   60 วัน     35,000        8% 
  2 24 เม.ย. 57   90 วัน     50,000      12% 
  3 27 มิ.ย. 57   120 วัน    60,000        9% 
  4 12 ก.ค. 57   2 เดือน    24,000      10% 
  5 18 ส.ค. 57   60 วัน     23,000        8% 
  6 6 ส.ค. 57   45 วัน     12,000      11% 
  7 12 ก.ย. 57   3 เดือน    34,000        9% 
  8 20 ก.ค. 57   60 วัน     18,000      10% 
  9 14 ต.ค. 57    90 วัน     15,000        8% 
  10 21 พ.ย. 57   2 เดือน    20,000      12% 
 
ให�ทํา  ทะเบียนต๋ัวเงินจ'าย โดยให�นักเรียนกําหนดชื่อผู�รับเงินข้ึนเอง 
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ตอนท่ี 3 คําส่ัง : จงทําเครื่องหมาย  � หน�าข�อท่ีเห็นว�าถูก และทําเครื่องหมาย  �  หน�าข�อท่ี
เห็นว�าผิด 
.......... 1. ต๋ัวเงินจ'ายชนิดไม'มีดอกเบ้ีย จะบันทึกบัญชีในวันท่ีออกต๋ัว (สําหรับต๋ัวสัญญาใช�เงิน)และ  

 วันท่ีรับรองต๋ัว (สําหรับต๋ัวแลกเงิน) 
.......... 2. เม่ือต๋ัวเงินจ'ายชนิดไม'มีดอกเบ้ียครบกําหนด ผู�จ'ายต�องชําระเงินตามจํานวนเงินในต๋ัวพร�อม 
   ดอกเบ้ียต๋ัว 
.......... 3. เม่ือซ้ือสินทรัพย=และกิจการเข�าสู'ระบบภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% ไม'ต�องบันทึกบัญชีเก่ียวกับ   

 ภาษีมูลค'าเพ่ิม เพราะสินทรัพย=รวมภาษีไว�แล�ว 
...........4. เม่ือต๋ัวเงินจ'ายชนิดมีดอกเบ้ียครบกําหนด ผู�จ'ายเงินต�องชําระเงินตามจํานวนเงินท่ีระบุไว� 

 หน�าต๋ัวพร�อมดอกเบ้ีย 
.......... 5. เม่ือต๋ัวเงินครบกําหนด ผู�ท่ีต�องจ'ายเงินตามต๋ัวคือผู�ออกต๋ัวหรือผู�รับรองต๋ัว 
.......... 6. ต๋ัวเงินรับชนิดไม'มีดอกเบ้ีย จะบันทึกบัญชีในวันท่ีได�รับต๋ัว 
.......... 7. เม่ือต๋ัวเงินรับชนิดไม'มีดอกเบ้ียครบกําหนดผู�รับเงินจะได�รับเงินตามจํานวนเงินท่ีระบุไว�ใน 

 ต๋ัวพร�อมดอกเบ้ีย 
.......... 8. เม่ือขายสินทรัพย=และกิจการเข�าสู'ระบบภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% ไม'ต�องบันทึกบัญชีเก่ียวกับ   

 ภาษีมูลค'าเพ่ิม เพราะสินทรัพย=รวมภาษีไว�แล�ว  
.......... 9. เม่ือต๋ัวเงินรับชนิดมีดอกเบ้ีย ครบกําหนดผู�รับเงินจะได�รับเงิน ตามจํานวนท่ีระบุไว�หน�าต๋ัว  

 เท'านั้น 
.......... 10. เม่ือต๋ัวเงินครบกําหนด ผู�มีสิทธิรับเงินตามต๋ัวคือ ผู�รับต๋ัว หรือผู�ท่ีถูกระบุชื่อให�เป�นผู�รับเงิน 

ตามต๋ัว         
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หัวข�อกิจกรรม 
1. การบันทึกบัญชีตั๋วเงินจ'าย 

เครื่องมือและอุปกรณ!ท่ีใช� 
1. สื่อในการนําเสนอ (บอร=ด) 
2. แบบฟอร=มกระดาษรายงาน 
3. แบบฟอร=มสมุดรายวันท่ัวไป 
4. เครื่องคํานวณ 
5. เครื่องฉายภาพ 

ข้ันตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 
1. แบ'งกลุ'มผู�เรียนออกเป�น 4 กลุ'ม พร�อมเลือกหัวหน�ากลุ'มและเลขานุการกลุ'ม โดยยึด

หลักประชาธิปไตย 
2. ผู�เรียนแต'ละกลุ'มทําโจทย=ตามใบงาน 2.1 ภายในเวลาท่ีกําหนด 
3. ผู�เรียนแต'ละกลุ'มแลกเปลี่ยนกันตรวจใบงาน  
4. ส'งตัวแทนกลุ'มเฉลยหน�าชั้นเรียนให�เพ่ือนร'วมแลกเปลี่ยนเรียนรู� นําเสนอกลุ'มละ  5  นาที 
5. ให�อีก 3 กลุ'มท่ีเหลือประเมินเพ่ือน 
6. กลุ'มท่ีนําเสนอผลงาน ประเมินตนเอง 
7. ผู�สอนรวบรวมแบบประเมินจาก 4 กลุ'ม พร�อมประเมิน 4 กลุ'มท่ีนําเสนอผลงาน 
8. ผู�สอนให�คําแนะนําเนื้อหาสําคัญเพ่ิมเติม 

 

ต'อไปนี้เป�นรายการบางส'วนเก่ียวกับต๋ัวเงินจ'าย 
2557 
ม.ค. 3 รับรองต๋ัวแลกเงินเพ่ือซ้ือสินค�า 5,000 บาท ภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% กําหนด 40 วัน  
                     อัตราดอกเบ้ีย 6% ต'อปZ 

7 ออกต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือกู�เงินธนาคาร 20,000 บาท กําหนด 3 เดือน ธนาคารหัก
ส'วนลด 12% ต'อปZ 

16 ออกต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือกู�เงินธนาคาร 25,000 บาท กําหนด 45 วัน อัตราดอกเบ้ีย 
8% ต'อปZ 

 
ให�ทํา  บันทึกรายการท่ีเกิดข้ึน และรายการจ'ายเงินเม่ือต๋ัวครบกําหนด 

ใบงาน 2.1 เร่ือง การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน 
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หัวข�อกิจกรรม 
1. การบันทึกบัญชีตั๋วเงินรับ 

เครื่องมือและอุปกรณ!ท่ีใช� 
1. สื่อในการนําเสนอ (บอร=ด) 
2. แบบฟอร=มกระดาษรายงาน 
3. แบบฟอร=มสมุดรายวันท่ัวไป 
4. เครื่องคํานวณ 
5. เครื่องฉายภาพ 

ข้ันตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 
1. แบ'งกลุ'มผู�เรียนออกเป�น 4 กลุ'ม พร�อมเลือกหัวหน�ากลุ'มและเลขานุการกลุ'ม โดยยึด

หลักประชาธิปไตย 
2. ผู�เรียนแต'ละกลุ'มทําโจทย=ตามใบงาน 2.2 ภายในเวลาท่ีกําหนด 
3. ผู�เรียนแต'ละกลุ'มแลกเปลี่ยนกันตรวจใบงาน  
4. ส'งตัวแทนกลุ'มเฉลยหน�าชั้นเรียนให�เพ่ือนร'วมแลกเปลี่ยนเรียนรู� นําเสนอกลุ'มละ   5 นาที 
5. ให�อีก 3 กลุ'มท่ีเหลือประเมินเพ่ือน 
6. กลุ'มท่ีนําเสนอผลงาน ประเมินตนเอง 
7. ผู�สอนรวบรวมแบบประเมินจาก 4 กลุ'ม พร�อมประเมิน 4 กลุ'มท่ีนําเสนอผลงาน 
8. ผู�สอนให�คําแนะนําเนื้อหาสําคัญเพ่ิมเติม 

 
ต'อไปนี้เป�นรายการบางส'วนเก่ียวกับต๋ัวเงินรับ 
2557 
ก.พ.  1  ได�รับต๋ัวสัญญาใช�เงินเป�นการชําระหนี้จากนายกันต= 4,500 บาท กําหนด 1 เดือน 

3 ขายสินค�า 25,000 บาท รวมภาษีมูลค'าเพ่ิม 7% แล�ว ได�รับเป�นต๋ัวสัญญาใช�เงิน 
กําหนด 60 วัน อัตราดอกเบ้ีย 8% ต'อปZ 

8 สั่งจ'ายต๋ัวแลกเงินให�นายวิรัช รับรอง 8,000 บาท กําหนด 45 วัน อัตราดอกเบ้ีย 
5% ต'อปZ 

 
ให�ทํา  บันทึกรายการท่ีเกิดข้ึน และการรับเงินเม่ือต๋ัวครบกําหนด 

ใบงาน 2.2 เร่ือง การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน 
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หัวข�อกิจกรรม 
1.  การจัดทําบัญชีครัวเรือน 

เครื่องมือและอุปกรณ!ท่ีใช� 
1. สื่อในการนําเสนอ (บอร=ด) 
2. แบบฟอร=มสมุดรายวันท่ัวไป 
3. เครื่องคํานวณ 
4. เครื่องฉายภาพ 

ข้ันตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 
1. ให�นักเรียนทุกคนจัดทําบัญชีครัวเรือนของตนเอง คนละ 1 สัปดาห= 
2. แบ'งกลุ'มผู�เรียนออกเป�น 4 กลุ'ม พร�อมเลือกหัวหน�ากลุ'มและเลขานุการกลุ'ม โดยยึด

หลักประชาธิปไตย 
3. ส'งตัวแทนกลุ'มนําเสนอหน�าชั้นเรียนให�เพ่ือนร'วมแลกเปลี่ยนเรียนรู� กลุ'มละ   5 นาที 
4. ให�อีก 3 กลุ'มท่ีเหลือประเมินเพ่ือน 
5. คนท่ีนําเสนอผลงาน ประเมินตนเอง 
6. ผู�สอนรวบรวมแบบประเมินจาก 4 กลุ'ม พร�อมประเมิน 4 กลุ'มท่ีนําเสนอผลงาน 
7. ผู�สอนให�คําแนะนําเนื้อหาสําคัญเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 2.3 เร่ือง การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน 
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หน�วยท่ี  2  การบัญชีเก่ียวกับตั๋วเงิน 
 

คําช้ีแจง   -  แบบทดสอบนี้มีจํานวน  10  ข�อ ข�อละ  1  คะแนน   เวลา  10  นาที 
            -  ให�ทําเครื่องหมายกากบาท (X) ทับตัวอักษรข�อท่ีถูกเพียงข�อเดียว 
1.  ข�อใดหมายถึงต๋ัวเงินรับ   
 ก.  Notes Receivable 
 ข.  Notes Payable Journal 
 ค.  Notes Payable  
 ง.  Notes Receivable  
2.  การบันทึกรับต๋ัวเงิน จะบันทึกโดย 
 ก.  เงินหน�าต๋ัว บวก ดอกเบ้ีย 
 ข.  เงินหน�าต๋ัว หัก ดอกเบ้ีย 
 ค.  มูลค'าต๋ัวเม่ือครบกําหนด 
 ง.  เงินหน�าต๋ัว 
3.  ต๋ัวเงินรับ จัดอยู'ในหมวดใด  
 ก.  ค'าใช�จ'าย 
 ข.  รายได� 
 ค.  สินทรัพย= 
 ง.  หนี้สิน 
4.  เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2557 กิจการได�รับต๋ัวสัญญาใช�เงินจํานวน 20,000 บาท กําหนด 2 เดือน 
อัตราดอกเบ้ีย 12% ต'อปZ จากการขายสินค�า ข�อใดบันทึกบัญชีได�ถูกต�อง  
 ก.  เดบิต ต๋ัวเงินรับ 20,400 
   เครดิต ขายสินค�า  20,400 
 ข.  เดบิต ต๋ัวเงินรับ 20,000  
   เครดิต ขายสินค�า  20,000 
 ค.  เดบิต ขายสินค�า 20,000 
   เครดิต ต๋ัวเงินรับ  20,000 
 ง.  เดบิต ขายสินค�า  20,400 
   เครดิต ต๋ัวเงินรับ  20,400 

แบบทดสอบหลังเรียน 
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5.  กิจการได�รับต๋ัวสัญญาใช�เงินจากการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ จะบันทึกบัญชีอย'างไร 
 ก.  เดบิต ต๋ัวเงินรับ 
   เครดิต ลูกหน้ี 
 ข.  เดบิต ลูกหน้ี 
   เครดิต ต๋ัวเงินรับ     
 ค.  เดบิต เงินสด 
   เครดิต ขายสินค�า    
 ง.  เดบิต ขายสินค�า 
   เครดิต เงินสด    
6.  ข�อใดท่ีผู�จ'ายเงินตามต๋ัวต�องจ'ายเท'ากับจํานวนเงินท่ีระบุไว�ในต๋ัว 
 ก.  ต๋ัวเงินท่ีเจ�าหนี้เป�นผู�ออก 
 ข.  ต๋ัวเงินชนิดมีดอกเบ้ีย 
 ค.  ต๋ัวเงินท่ีลูกหนี้เป�นผู�ออก 
 ง.  ต๋ัวเงินชนิดไม'มีดอกเบ้ีย 
7.  ต๋ัวเงินท่ีกิจการเป�นผู�ออกเพ่ือชําระค'าสินค�า คือข�อใด  
 ก.  ต๋ัวเจ�าหนี้ 
 ข.  ต๋ัวสั่งจ'าย 
 ค.  ต๋ัวเงินจ'าย 
 ง.  ต๋ัวเงินรับ 
 
โจทย=  เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 กิจการออกต๋ัวสัญญาใช�เงินเพ่ือชําระหนี้ร�านชมพู' จํานวน 
30,000 บาท อัตราดอกเบ้ีย 10% กําหนดระยะเวลา 30 วัน 
จากโจทย=ใช�ตอบคําถาม ข�อ 8-10 
8.  วันครบกําหนดต๋ัว มีดอกเบ้ียจํานวนก่ีบาท 
  ก.  400  บาท   
 ข.  250  บาท  
 ค.  300  บาท 

ง.  350  บาท    
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9.   วันครบกําหนดต๋ัว จะบนัทึกบัญชีอย'างไร 
 ก.  เดบิต ต๋ัวเงินรับ 30,000 
    ดอกเบ้ียรับ     250 
   เครดิต เงินสด  30,250 
 ข.  เดบิต เงินสด  30,250 
   เครดิต ต๋ัวเงินรับ  30,000 
            ดอกเบ้ียรับ     250 
 ค.  เดบิต เงินสด  30,250 
   เครดิต ต๋ัวเงินจ'าย 30,000 
            ดอกเบ้ียจ'าย     250 
 ง.  เดบิต ต๋ัวเงินจ'าย 30,000 
    ดอกเบ้ียจ'าย     250 
   เครดิต เงินสด  30,250 
10.  ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 กิจการจะบันทึกบัญชีอย'างไร 
 ก.  เดบิต เงินสด  30,250 
   เครดิต ต๋ัวเงินรับ  30,250 
 ข.  เดบิต เจ�าหนี้-ร�านชมพู' 30,000 
   เครดิต ต๋ัวเงินจ'าย 30,000 
 ค.  เดบิต ต๋ัวเงินรับ 30,000 
   เครดิต เงินสด    30,000 
 ง.  เดบิต ต๋ัวเงินจ'าย 30,250 
   เครดิต เจ�าหนี้-ร�านชมพู' 30,250 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


