
บรษัิท เชยีงใหม่การไฟฟ้า จํากัด เปิดกจิการมาตง้แตว่ันที� 25 มนีาคม 2550 ประกอบธรุกจิเกี�ยวกับซื�อขาย
อปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนดิ บรษัิทจดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบการภาษีมลูคา่เพิ�ม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2550 
กจิการบันทกึบัญชสีนิคา้เมื�อสิ�นงวด (Periodical Inventory Method)
กจิการมยีอดคงเหลอืของสนิทรัพย,์หนี�สนิและทนุ ดังตอ่ไปนี�

เงนิสด 200,000.00  
ลกูหนี�การคา้-หจก.เสมอใจ 70,000.00    
เครื�องใชสํ้านักงาน 80,000.00    
รถยนต์ 200,000.00  
เจา้หนี�การคา้-บจ.ฟ้าใส 37,000.00    
คา่ประกันสังคมคา้งจา่ย 2,800.00      
ภาษีหัก ณ ที�จา่ยคา้งจา่ย 350.00         
เจา้หนี�กรมสรรพากร 2,850.00      
ทนุ 500,000.00  
กําไรสะสม 7,000.00      

ในวันที� 1 มกราคม 2551 เป็นวันเริ�มของระยะเวลาบัญชใีหม่ และรายการคา้ตา่งๆ ในเดอืนมกราคม มดีังตอ่ไปนี�
2551

ม.ค. 1 จา่ยคา่โฆษณา ใหแ้กห่จก.สชุาตโิฆษณา เป็นเงนิ 5,000 บาท (รวมVAT)

3 ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเงนิเชื�อให ้ หจก.เสมอใจ จํานวน 7,000 บาท (รวมVAT)

5 รับชําระหนี�จากลกูหนี�การคา้ จํานวน 25,000 บาท

6 ซื�ออปุกรณ์ไฟฟ้าเป็นเงนิเชื�อ จาก หจก.ฟ้าใส จํานวน 18,000 บาท (รวมVAT)

6 จา่ยคา่ขนสง่อปุกรณ์ไฟฟ้า จํานวน 1,800 บาท

7 ชําระคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย

9 จา่ยคา่โทรศัพทม์อืถอื จํานวน 1,700 บาท (รวมVAT)

13 ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเงนิสด จํานวน 12,000 บาท (รวมVAT)

15 ชําระคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม

15 จา่ยคา่ประกันสังคม

17 จา่ยชําระหนี�ใหเ้จา้หนี�การคา้ จํานวน 17,000 บาท

19 ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเงนิเชื�อให ้ หจก.เสมอใจ จํานวน 30,000 บาท (รวมVAT)

20 จา่ยคา่นํ�าประปา 432 บาท (รวมVAT)

23 จา่ยคา่ไฟฟ้า 2,300 บาท   (รวมVAT)

25 จา่ยคา่นํ�ามันรถ 2000 บาท   (รวมVAT)

26 ซื�ออปุกรณ์เครื�องเขยีน 1,200 บาท  (รวมVAT)

28 ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเงนิสด จํานวน 18,000 บาท (รวมVAT)

29 ซื�ออปุกรณ์ไฟฟ้าเป็นเงนิเชื�อ 45,000 บาท (รวมVAT)

30 จา่ยคา่ทําบัญชี 2,000 บาท

30 จา่ยคา่เชา่สํานักงาน 5,000 บาท นายรักเมอืง ไทยแลนด์

31 จา่ยเงนิเดอืนพนักงาน 28,000 บาท ( 2 คน @ 14,000 บาท )



JV สมุดรายวันทั�วไป 1

2551

ม.ค. 1

-                        -                         

-                        -                         

ว.ด.ป รายการ Ref Debit Credit



AP-รายวันซื�อ / PV- รายวันจ่าย
มกราคม 2551 Drebit

2551
ม.ค. 1 ค่าโฆษณา หจก.สุชาติโฆษณา 8012179515 4,906.54      93.46

ยอดรวม

ว.ด.ป รายการ เล่มที�-เลขที� เงินสด ภาษีหัก ณ 
ที�จ่ายค้างจ่าย

ประกันสังคม
ค้างจ่าย

เจ้าหนี� ซื�อสินค้า ค่าขนส่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า

Credit.



4,672.90     327.10        

เจ้าหนี�ค่าเช่า
สํานักงาน

เงินเดือนค่านํ�าประปา สมทบ
ประกันสังคม

ประกันสังคม
ค้างจ่าย

เจ้าหนี�
กรมสรรพากร

ภาษีหัก ณ ที�
จ่ายค้างจ่าย

ภาษีซื�อค่าโฆษณา ค่านํ�ามัน ค่าเครื�อง
เขียน

ค่าทําบัญชี



AR-สมุดรายวันขาย / RV-สมุดรายวันรับ
มกราคม 2551

2551
ม.ค.

ยอดรวม

Drebit Credit

ว.ด.ป รายการ เล่มที�-เลขที� เงินสด ลูกหนี� ขายสินค้า ภาษีขาย



บริษัท เชียงใหม่ การไฟฟ้า จํากัด
งบทดลอง 2551

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต
เงินสด
ลูกหนี�การค้า
เครื�องใช้สํานักงาน
รถยนต์
ภาษีซื�อ
เจ้าหนี�การค้า
ค่าประกนัสังคมค้างจ่าย
เจ้าหนี�กรมสรรพากร
ภาษีหัก ณ ที�จ่ายค้างจ่าย
ภาษีขาย
ทุน
ขาดทุนสะสม
รายได้จากการขาย
ซื�อสินคา้
ค่าขนส่ง
ค่าโทรศัพท์
ค่าไฟฟ้า
ค่านํ�าประปา
ค่าโฆษณา
ค่านํ�ามันรถ
ค่าเครื�องเขียน
ค่าทาํบญัชี
ค่าเช่า
เงินเดือน
ค่าประกนัสังคมจ่ายสมทบ

-                           -                          -                                                         -                                                  -                                      -                               

-                          -                                                  -                               

ชื�อบัญชี Ref. ยอดยกมา ยอดเคลือนไหว ยอดคงเหลือ



สมุดรายวัน
มกราคม 2551

2551
ม.ค.

ว.ด.ป เล่มที�-เลขที� Drebit Creditรายการ



ว.ด.ป เล่มที�-เลขที� Drebit Creditรายการ



ว.ด.ป เล่มที�-เลขที� Drebit Creditรายการ
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