
ระบบบัญชีสําหรับรานอินเตอรเนตคาเฟและเกมสLAN

รานเกมสและอินเตอรเนตคาเฟ มีลักษณะเปนธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายไดจากการใหบริการอิน
เตอรเนต และเกมสตางๆที่เชื่อมตอกันไดโดยใชเครือขายแบบ LAN หรือ Local Area Network ซึ่งทําใหการเลน
เกมสสามารถเชื่อมตอกันไดกับคอมพิวเตอรทุกเครื่อง

รานอินเตอรเนตคาเฟ จําเปนตองมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ( Hardware ) ตางๆมาก
มายเพื่อใชในการดําเนินการ เชน ลําโพง เมาส คียบอรด เปนตน ซึ่งสวนใหญ กิจการจะไมคอยซื้ออุปกรณเหลา
นี้มาเปนเงินเชื่อ แตมักจะซื้อเขามาใชในกิจการในรูปแบบเงินสดเลย อยางไรก็ตามเจาของกิจการก็ยังจําเปนที่จะ
ตองพิจารณาคาเสื่อมราคาของรายการเหลานี้ในประกอบการพิจารณากําไรขาดทุนของกิจการเสมอ

สวนคาใชจายซึ่งเปนตนทุนหลักๆของกิจการไดแก คาไฟ  เงินเดือนพนักงาน คาเชา ( ในกรณี
ที่ไมไดมีอาคารหรือหองเชาเปนของตนเอง ) อยางไรก็ตาม คาโทรศัพทที่ใชตออินเตอรเนตก็ยังเปนคาใชจายที่มี
ความสําคัญดวย อีกทั้งยังมีคาบริการอินเตอรเนตที่กิจการมักซื้อเหมาเปนแพคเกจ  และในบางครั้งก็มีคาใชจาย
โปรแกรมหรือซอฟทแวรที่นํามาลงในเครื่องคอมพิวเตอร เชน แผนเกมส  แผนโปรแกรมตางๆ เปนตน
ตัวอยางการลงบัญชีของกิจการอินเตอรเนตคาเฟ
• นาย ก และนาย ข รวมกันเปดรานอินเตอรเน็ตคาเฟ ดังนั้นผังบัญชีหรือรายการบัญชีที่จะเกิดขึ้น จะเปนดัง

นี้
หมวด ชื่อบัญชี
สินทรัพย เงินสด

คาเชาจายลวงหนา
อุปกรณ (ไดแก คอมพิวเตอร, เมาส , คียบอรด,ลําโพง และอุปกรณ
อื่นๆ รวมในบัญชีอุปกรณทั้งหมด)
คาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ

หนี้สิน คาใชจายคางจาย
สวนของเจาของ ทุน-นาย ก

ทุน-นาย ข



เบิกใชสวนตัว
รายได รายไดจากการใหบริการ
คาใชจาย เงินเดือน

คาไฟ
คาเชา
คาโทรศัพท
คาซอฟทแวรและคาบริการอินเตอรเนต
คาเสื่อมราคา-อุปกรณ

•  ในวันที่1 ตุลาคม 2544  นาย ก และนาย ข ตัดสินใจรวมลงทุนเปดรานอินเตอรเนตคาเฟและ
เกมส LAN  โดยตั้งชื่อรานวา “ Oasis Café “ โดยตางรวมลงทุนในรานคนละ  300000 บาท ดัง
นั้น นาย ก จะตองลงบัญชีเมื่อมีการเริ่มลงทุนโดย   จะลงรายการในสมุดเงินสดรับ ดังนี้

                                                                   สมุดเงินสดรับ
    วันที่                   รายการ                   เงินสด        ขาย         ลูกหนี้     สวนลด          บัญชีอื่นๆ             จํานวน        รวม
   ต.ค.  1  นําเงินสดมาลงทุน                 600000-                                                บัญชีทุน-นาย ก           300000-
                                                                                                        บัญชีทุน-นาย ข           300000-    600000-

• นาย ก เห็นวาจะตองมีการซื้ออุปกรณตางๆ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 20 เครื่องๆละ
12000 บาท และคียบอรด 20 อันๆละ 300 บาท รวมทั้ง เมาสจํานวน 20 อันๆละ 200 บาท นอก
จากนี้ยังมี ลําโพงจํานวน 20 คู ราคาคูละ 200 บาท  เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่องๆละ15000 บาท
รวมทั้งหมดมีการซื้ออุปกรณทั้งส้ิน  284000
บาท   รายการนี้จะบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้

            บัญชีอุปกรณ                                                                     284000-
บัญชีทุน-นาย ก                                                                             142000-
บัญชีทุน-นาย ข                                                                              142000-

• นาย  ก ตัดสินใจ เชาอาคาร ทรงพิเชษฐ เปนที่ตั้งของรานทุกเดือนโดยมีสัญญาจายคาเชาทุก
เดือนเปนจํานวน 4000 บาทตอเดือนโดยกิจการไดจายคาเชาลวงหนา เปนเวลา 4เดือน ซึ่งคาเชา
จายลวงหนาของอีก 3 เดือนขางหนาจะถือเปนสินทรัพยของกิจการ แตคาเชาของเดือนปจจุบันจะ
ถือเปนคาใชจายของกิจการเมื่อถึงเวลาสิ้นเดือนซึ่งจะนําไปคํานวณกําไรขาดทุนของกิจการ  รา
การที่เกิดขึ้น จะบันทึกลงในสมุดเงินสดจายดังนี้



สมุดเงินสดจาย
    วันที่                   รายการ                   เงินสด      สวนลดรับ      เจาหนี้                 บัญชีอื่นๆ                 จํานวน        รวม
   ต.ค.  1   จายคาเชาอาคารลวงหนา        16000-                                       บัญชีคาเชาจายลวงหนา         16000-      16000-
                 4 เดือน

• นาย ก จําเปนตองซื้อซอฟทแวรมาลงในเครื่องเพื่อใชในการดําเนินการ เชน เกมสตางๆ  รวมทั้ง
ส้ิน 500 บาท อีกทั้งยังตองซื้อชั่วโมงบริการอินเตอรเนตมาเปนแพคเกจ  จํานวน 3500 บาทตอ
เดือน ดังนั้น นาย ก จะตองทําการบันทึกคาซอฟทแวรและอินเตอรเน็ตแพคเกจเปนคาใชจายทั้ง
ส้ิน 4000 บาท   จะลงรายการในสมุดเงินสดจายดังนี้

                                                                   สมุดเงินสดจาย
    วันที่                   รายการ                   เงินสด      สวนลดรับ      เจาหนี้                 บัญชีอื่นๆ                 จํานวน        รวม
   ต.ค.  1   จายคาเชาอาคารลวงหนา        16000-                                       บัญชีคาเชาจายลวงหนา         16000-      16000-
                 4 เดือน
                 ซ้ือแผนเกมสและอินเตอรเนต     4000-                                      บัญชีคาแผนเกมส                                         500-

                                                                                                บัญชีคาอินเตอรเนต                  3500-     20000-

• ในวันที่ 10 ต.ค. มีรายไดจากการใหบริการทั้งหมดรวมเปนเงิน 4500 บาท จะลงรายการในสมุด
เงินสดรับดังนี้

                                                                   สมุดเงินสดรับ
    วันที่                   รายการ                 เงินสด       รายได       ลูกหนี้      สวนลด            บัญชีอื่นๆ             จํานวน        รวม
   ต.ค.  1  นําเงินสดมาลงทุน               600000-                                                   บัญชีทุน-นาย ก           300000-
                                                                                                         บัญชีทุน-นาย ข           300000-   600000-
          10  รายไดจากการใหบริการ           4500-       4500-                                                                                      604500-

อยางไรก็ตาม สมมติวาในเดือนที่เหลือทั้งหมด กิจการ จะมีรายไดจากการใหบริการทุกวันๆละ
4500 บาท ซึ่งจะบันทึกบัญชีเหมือนกันกับวันที่ 10 ดังนั้นจะไมขอแสดงการบันทึกทุกวัน โดยจะ
ละไวในฐานที่เขาใจ ดังนั้น รายไดคาบริการของกิจการทั้งเดือนปจจุบัน จะเทากับ รายไดในวันที่
10 ดังแสดงขางตนกับรายไดในวันที่ 11-31 ของเดือน  ( เริ่มดําเนินการในวันที่ 10 ตุลาคม หาก
สมมติใหกิจการดําเนินการทั้ง 31 วันตอเดือน กิจการจะมีรายไดตั้งแตวันที่ 11-31 ตุลาคมเทากับ
90000 บาท ( 4500 ×20 ) ดังนั้น ในเดือนตุลาคม นี้ กิจการจะมีรายไดคาบริการทั้งส้ินเทากับ
4500+90000 เทากับ 94500 บาท )



• นาย ข ซึ่งเปนหนึ่งในหุนสวนของราน ทําการเบิกใชสวนตัว เปนเงิน 1000 บาทในวันที่ 21 ตุลาคม

    สมุดเงินสดจาย
    วันที่                   รายการ                     เงินสด    สวนลดรับ    เจาหนี้                   บัญชีอื่นๆ                  จํานวน        รวม
   ต.ค.  1   จายคาเชาอาคารลวงหนา        16000-                                       บัญชีคาเชาจายลวงหนา         16000-      16000-
                 4 เดือน
                 ซ้ือเกมสและอินเตอรเนต           4000-                                       บัญชีคาเกมส                             500-

                                                                                                บัญชีคาอินเตอรเนต                  3500-      20000-
         21    นาย ข เบิกเงินไปใชสวนตัว        1000-                                       บัญชีเบิกใชสวนตัว                   1000-      21000-

• เมื่อถึงวันที่ 31 ตุลาคมซึ่งเปนวันส้ินงวด กิจการตองทําการจายเงินเดือนซึ่งถือเปนคาใชจายสวน
หนึ่งใหพนักงาน 3 คน ๆละ 7000 บาท รวม 27000 บาท

                                                                   สมุดเงินสดจาย
    วันที่                   รายการ                     เงินสด    สวนลดรับ    เจาหนี้                    บัญชีอื่นๆ                 จํานวน        รวม
   ต.ค.  1   จายคาเชาอาคารลวงหนา        16000-                                       บัญชีคาเชาจายลวงหนา         16000-      16000-
                 4 เดือน
                 ซ้ือเกมสและอินเตอรเนต           4000-                                       บัญชีคาเกมส                             500-

                                                                                                บัญชีคาอินเตอรเนต                  3500-      20000-
         21    นาย ข เบิกเงินไปใชสวนตัว        1000-                                       บัญชีเบิกใชสวนตัว                   1000-      21000-
        31    จายเงินเดือนพนักงาน             21000-                                       บัญชีเงินเดือน                        21000-      42000-

• กิจการไดรับใบเสร็จคาไฟเปนเงิน 10000 บาท ยังไมไดชําระในเดือนนี้  แตตองคิดเปนคาใชจาย
สําหรับงวดนี้เมื่อถึงเวลาส้ินงวด ดังนั้น จะตองลงรายการในสมุดรายวันทั่วไปดังนี้

                  ต.ค. 31   บัญชีคาไฟ                                                                            10000-
บัญชีคาไฟคางจาย                                                                           10000-

       อยางไรก็ตาม เมื่อกิจการทําการชําระคาไฟคางจาย จะเปรียบเสมือนการลางหนี้สินในสวนของคา
ไฟคางจายออกไป  จะตองลงรายการดังนี้ ( แตในกรณีนี้ นาย กยังไมไดจายชําระคาไฟ )

                                                                   สมุดเงินสดจาย
    วันที่                   รายการ                   เงินสด      สวนลดรับ      เจาหนี้                 บัญชีอื่นๆ                 จํานวน        รวม
                จายคาไฟคางจาย                    10000-                                       บัญชีคาไฟคางจาย                 10000-     10000-

• นอกจากนี้ ยังมีใบเสร็จคาโทรศัพทของเดือนนี้ที่กิจการยังไมไดชําระเงินอีก เปนจํานวนเงิน 6000
บาท



ต.ค. 31   บัญชีคาโทรศัพท                                                                     6000-
บัญชีคาโทรศัพทคางจาย                                                                    6000-

       อยางไรก็ตาม เมื่อมีการชําระเงินกูจะทําการบันทึกเหมือนการชําระคาไฟคางจายขางตน แตใน
กรณีนี้ ในเดือนตุลาคมยังไมมีการจายชําระ

• อีกทั้ง นาย ก ยังตองทําการพิจารณาคาเสื่อมราคาของอุปกรณทั้งหมดโดยใหคอมพิวเตอร, เมาส,
คียบอรด,ลําโพงและเครื่องปรับอากาศ มีอายุการใชงาน 8 ,5,5,4และ6 ปตามลําดับ และไมมี
ราคาซาก ( หมายความวากิจการจะไมสามารถขายอุปกรณเหลานั้นไดตออีก ) ดังนั้น การ
คํานวณคาเสื่อมราคาของอุปกรณทั้งหมดเทากับ

คาเสื่อมราคาของอุปกรณตอป = คาเสื่อมราคาตอปของคอมพิวเตอร + คาเสื่อมราคาตอป
ของเมาส+คาเสื่อมราคาตอปของคียบอรด+คาเสื่อมราคา
ตอปของลําโพง
= [ 20เครื่อง×(12000 / 8 ) ] + [ 20 อัน ×( 200 / 5 ) ] + [
20 อัน × ( 200 / 5 )]  + [ 20 คู × (200 / 4 )  ] + [ 2
เครื่อง × (15000 / 6 ) ]  =   37600  บาท

 หาก นาย ก จัดทํางบการเงินตอเดือน จะตองจัดทําคาเสื่อมราคาตอเดือน โดยหารดวย 12 ( 1 ปมี 12
เดือน ) ดังนั้นคาเสื่อมราคาของอุปกรณตอเดือน ประมาณ   3130 บาท

                  ต.ค. 31   บัญชีคาเสื่อมราคา-อุปกรณ                                                     3130-
บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ                                                        3130-

• ตัดคาเชาจายลวงหนาเปนคาเชาสําหรับเดือนนี้ 4000 บาท

                  ต.ค. 31   บัญชีคาเชา                                                                            4000-
บัญชีคาเชาจายลวงหนา                                                                     4000-

• เมื่อ นาย ก ไดลงรายการทั้งหมดของเดือนตุลาคมหมดแลว ขั้นตอนตอไปก็คือการปดบัญชีเพื่อ
เตรียมตัวจัดทํางบดุลเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ และงบกําไรขาดทุนเพื่อแสดงผลการ
ดําเนินการของกิจการ



เมื่อส้ินงวดสมุดรายวันตางๆของกิจการที่ไดบันทึกรายการคาตลอดเดือนที่ผานมาจะเปนดังนี้

สมุดเงินสดรับ
    วันที่                   รายการ                   เงินสด        ขาย         ลูกหนี้     สวนลด          บัญชีอื่นๆ             จํานวน        รวม
   ต.ค.  1  นําเงินสดมาลงทุน                 600000-                                                บัญชีทุน-นาย ก           300000-
                                                                                                        บัญชีทุน-นาย ข           300000-   600000-
         10  รายไดจากการใหบริการ            4500-        4500-                                                                                  604500-
  * 11-31  รายไดจากการใหบริการ           90000-      90000-                                                                                  694500-
     รวม                                                 694500-      94500-                                                                 600000-   694500-

*  สมมติใหกิจการมีรายไดจากการใหบริการเปนจํานวน 4500 บาท ทุกวัน ตั้งแตวันที่ 11-31 ต.ต.

                                                                   สมุดเงินสดจาย
    วันที่                   รายการ                     เงินสด    สวนลดรับ    เจาหนี้                    บัญชีอื่นๆ                 จํานวน        รวม
   ต.ค.  1   จายคาเชาอาคารลวงหนา         16000-                                     บัญชีคาเชาจายลวงหนา           16000-      16000-
                 4 เดือน
                 ซ้ือเกมสและอินเตอรเนต             4000-                                    บัญชีคาเกมส                               500-

                                                                                               บัญชีคาอินเตอรเนต                   3500-      20000-
         21    นาย ข เบิกเงินไปใชสวนตัว         1000-                                    บัญชีเบิกใชสวนตัว                      1000-      21000-
        31    จายเงินเดือนพนักงาน              21000-                                     บัญชีเงินเดือน                          21000-      42000-
    รวม                                                      42000-                                                                                    42000-     42000-

                                                  สมุดรายวันทั่วไป
                 ต.ค.    1   บัญชีอุปกรณ                                                                      284000-

บัญชีทุน-นาย ก                                                                              142000-
บัญชีทุน-นาย ข                                                                              142000-

                          31   บัญชีคาไฟ                                                                           10000-
บัญชีคาไฟคางจาย                                                                           10000-

                                 บัญชีคาโทรศัพท                                                                     6000-
บัญชีคาโทรศัพทคางจาย                                                                    6000-

                                 บัญชีคาเสื่อมราคา-อุปกรณ                                                     3130-
บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ                                                        3130-



 บัญชีคาเชา                                                                           4000-
บัญชีคาเชาจายลวงหนา                                                                     4000-

การผานบัญชีไปบัญชีแยกประเภท

                      บัญชีเงินสด                                                         บัญชีอุปกรณ
                สมุดเงินสดรับ 694500-  สมุดเงินสดจาย   42000-                บัญชีตางๆ    284000-  ยอดดุลยกไป     284000-

                                ยอดดุลยกไป    652500-                                
                     694500-                           694500-

                           บัญชีคาเกมส                                                บัญชีคาเชาจายลวงหนา
      สมุดเงินสดจาย      500-  บัญชีกําไรขาดทุน  500-              สมุดเงินสดจาย  16000-  บัญชีคาเชา          4000-
                                                                                                                 ยอดดุลยกไป     12000-
                                                                                                     16000-                           16000-

                     บัญชีคาอินเตอรเนต                                                บัญชีเบิกใชสวนตัว
      สมุดเงินสดจาย  3500-  บัญชีกําไรขาดทุน  3500-               สมุดเงินสดจาย  1000-   บัญชีทุน-นาย ข     1000-

                          บัญชีเงินเดือน                                                         บัญชีคาไฟ
      สมุดเงินสดจาย21000-  บัญชีกําไรขาดทุน21000-               คาน้ํา คาไฟ     10000-  บัญชีกําไรขาดทุน 10000-      
                                                                                    คางจาย

                        บัญชีคาโทรศัพท                                           บัญชีคาเสื่อมราคา-อุปกรณ
     บัญชีคา-โทรศัพท6000-  บัญชีกําไรขาดทุน  6000-              บัญชีคาเสื่อม      3130-  บัญชีกําไรขาดทุน  3130-
      คางจาย                                                                             สะสม-อุปกรณ

                  บัญชีคาโทรศัพทคางจาย                                                บัญชีคาเชา
      ยอดดุลยกไป     6000-  คาโทรศัพท           6000-               บัญชีคาเชา        4000-  บัญชีกําไรขาดทุน   4000-
                                                                                               จายลวงหนา



                      บัญชีคาไฟคางจาย
     ยอดดุลยกไป     10000- บัญชีคาไฟ          10000-

                                                                                                              บัญชีทุน-นาย ก
            ยอดดุลยกไป 465185-  สมุดเงินสดรับ    300000-

                                                                                                                                  บัญชีอุปกรณ     142000-
                                                                                                                 บัญชีกําไรขาดทุน23185-
                                                                                                    465185-                          465185-

                       บัญชีทุน-นาย ข                                            บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ
     บัญชีเบิกใช         1000-  สมุดเงินสดรับ   300000-              ยอดดุลยกไป       3130- บัญชีคาเสื่อม-        3130-
        สวนตัว                    บัญชีตางๆ        142000-                                                    อุปกรณ
     ยอดดุลยกไป  464185-  บัญชีกําไรขาดทุน23185-

                                      465185-                          465185-

                                                          บัญชีรายไดคาบริการ   
                                 บัญชีกําไร         94500-  สมุดเงินสดรับ     94500-
                                 ขาดทุน

                                                                           บัญชีกําไรขาดทุน
                                             บัญชีคาเกมส                    500-  บัญชีรายไดคาบริการ           94500-
                                             บัญชีคาอินเตอรเนต         3500-
                                              บัญชีเงินเดือน                21000-
                                              บัญชีคาไฟ                     10000-
                                              บัญชีคาโทรศัพท              6000-
                                             บัญชีคาเชา                  4000-
                                             บัญชีคาเสื่อมราคา-         3130-
                                              อุปกรณ

                               บัญชีทุน-นาย ก             23185-
                               บัญชีทุน-นาย ก             23185-    
                                                              94500-                                           94500-



หลังจากปดบัญชีและหายอดดุลของบัญชีตางๆเรียบรอยแลว ขั้นตอไปคือนํายอดดุลของบัญชีนั้น มา
จัดทํางบกําไรขาดทุน และงบดุล  ดังนี้

ราน  Oasis Cafe
งบกําไรขาดทุน

ประจําเดือนสิ้นสุดวันที่  31  ตุลาคม  2544

รายไดคาบริการ 94500-
คาใชจาย
คาเกมส     500-
คาอินเตอรเนต    3500-

    เงินเดือน  21000-
    คาไฟ   10000-
    คาเชา   4000-
    คาโทรศัพท    6000-
    คาเสื่อมราคา-อุปกรณ   3130- 48130-
กําไรสุทธิ 46370-



ราน  Oasis Cafe
งบดุล

ณ วันที่ 31  ตุลาคม  2544

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
   เงินสด   652500-
   คาเชาจายลวงหนา  (คาเชาที่เหลืออีก 3 เดือน) 12000- 664500-
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ
   อุปกรณ 284000-
   หัก คาเลื่อมราคาสะสม-อุปกรณ     3130-  280870-
รวมสินทรัพย  945370-

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
   คาไฟคางจาย   10000-
   คาโทรศัพทคางจาย     6000-   16000-
สวนของเจาของ
   ทุน-นาย ก 465185-
   ทุน-นาย ข 464185- 929370-
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 945370-

• นี้อยางไรก็ตาม กิจการอินเตอรเนตคาเฟ อาจมีรายการทางบัญชีอื่นๆอีก นอกเหนือจากคาใชจาย
ตางๆตามตัวอยาง โดยอาจมีคาซอมแซมอุปกรณ เชนคอมพิวเตอรเสีย คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่ใช
upgrade เครื่องคอมพิวเตอร เชน RAM หรือ Hard Disk เปนตน ยกตัวอยางเชน ในวันที่ 1
พฤศจิกายน นาย ก ตองเสียคาใชจายเพื่อซอมแซมคอมพิวเตอรเปนเงิน 1000 บาท และคา
อะไหลสําหรับ Upgrade คอมพิวเตอรเปนเงิน 500 บาท รวมเปนเงิน 1500 บาท ดังนั้น นาย ก
ควรทําการลงบัญชีดัง

                                                                   สมุดเงินสดจาย
    วันที่                   รายการ                   เงินสด      สวนลดรับ      เจาหนี้                 บัญชีอื่นๆ                 จํานวน        รวม
   ต.ค.  1   ซอมเครื่องคอมพิวเตอร              1500-                                      บัญชีคาซอมแซม                     1500-        1500-
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