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วัตถุประสงค 

1. ความหมายของวงจรรายได 

2. กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรรายไดสําหรับการขายเชื่อ 

3. กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรรายไดสําหรับการขายสด 

4. การบันทึกบัญชีของวงจรรายได 

5. การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชีสําหรับวงจรรายได 



กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรรายได 
 
 

      
 กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรรายได  แบงออกเปน  2  ประเภท
ตามลักษณะของงานคือ   
 

      ประเภทที่ 1  กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรรายไดสําหรบัการ 
        ขายเชื่อ   
      ประเภทที่ 2  เปนกระบวนการปฏิบัติงานในวงจรรายไดสําหรบั 
        ขายสด 
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กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรรายไดสําหรับการขายเชื่อ 
 

 

      
      แบงตามลักษณะของการะบวนการปฏิบัติงานได 4 ขั้นตอน คือ 
 

 ขั้นที่ 1 รับคําสั่งซื้อจากลูกคา 

 ขั้นที่ 2 เตรียมการสงมอบสินคาใหแกลูกคา 

 ขั้นที่ 3 การเรียกเก็บเงินจากลูกคา  

 ขั้นที่ 4 การรับชําระเงินจากลูกคา 
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กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรรายไดสําหรับการขายสด 
 

 

 

     กรณีที่รับชําระดวยเงินสด   ขอมูลการรับชําระเงินจะนําไปปรับปรุง
ขอมูลในแฟมขอมูลของรายวนัขาย  แฟมขอมูลรายวันรับเงินและ
แฟมขอมูลหลักของสินคาคงเหลือ  แลวจัดพิมพใบสงมอบสินคาใหแกฝาย
คลังสินคา และจัดพิมพใบเสร็จรบัเงินใหลูกคาและนําเงินสงฝายบริหาร
การเงิน  
 

     กรณีที่รับชําระดวยบัตรเครดิต   กิจการตองนําขอมูลจากบัตรเครดิต
สงไปตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและความ เพียงพอของยอดเงิน
คงเหลือในบัตรเครดิตจากศูนยออกบัตรเครดิตกอน 
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การบันทึกบัญชีวงจรรายได 
 

     1. เม่ือเกิดรายการขายเชื่อ 

 เดบิต   ลูกหนี้การคา  xxxx 

       เครดิต   ขาย    xxxx 

 เดบิต   ตนทุนขาย   xxxx 

       เครดิต   สินคาสําเร็จรูป   xxxx 

     2. เม่ือเกิดรายการขายสด 

 เดบิต   เงินสด /  เงินฝากธนาคาร xxxx 

  เครดิต   ขาย    xxxx 

 เดบิต   ตนทุนขาย   xxxx 

  เครดิต   สินคาสําเร็จรูป   xxxx 
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การบันทึกบัญชีวงจรรายได 
 

      

     3. เม่ือเกิดรายการรับคืนสินคาจากลูกคาที่ขายเชื่อ 

 เดบิต   รับคืน   xxx 

  เครดิต   ลูกหนี้การคา   xxx 

 เดบิต   สินคาสําเร็จรูป  xxx 

  เครดิต   ตนทุนขาย    xxx 
 

     4. เม่ือเกิดรายการรับชําระหนี้คาสินคาจากลูกคาที่ขายสด 

 เดบิต   เงินสด / เงินฝากธนาคาร xxxx 

  เครดิต   ลูกหนี้การคา   xxxx 
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การควบคุมระบบสารสนเทศทาการบัญชีของวงจรรายได 
 

 

 

      
 การควบคุมการนําเขา  เปนการควบคุมเพื่อปองกันไมใหเกิด
ขอผิดพลาดจากการนําเขาขอมูลที่ไมถูกตอง  ทําใหเกิดความมั่นใจวาขอมูล
ในรายการคาที่นําเขามาบันทึกนี้มีความครบถวน ถูกตอง  และทันเวลา 
ตัวอยาง ของการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนําเขาดวยโปรแกรมการ
ตรวจสอบที่จะใชในแตละขั้นตอนมีดังนี้ 
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     1) การรับคําสั่งซื้อจากลูกคา โปรแกรมการตรวจสอบที่ใช

ประกอบดวย 

 - Validity  Check 

 - Limit  Check 

 - Completeness  Check 

      2)  การเตรียมการสงมอบสินคาใหแกลูกคา  โปรแกรมการ

ตรวจสอบที่ใชประกอบดวย 

 - Field Check  
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การควบคุมการนําเขา  



 

      

     3)  การเรียกเก็บเงินจากลูกคา  โปรแกรมการตรวจสอบทีใ่ช 

  ประกอบดวย 

 - Self – Checking  Digit 

 
 

     4)  การรับชําระเงินจากลูกคา  โปรแกรมการตรวจสอบที่ใช

ประกอบดวย 
 

 - Self – Checking Digit 
 

  - Completeness Check 
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การควบคุมการนําเขา  



     การควบคุมการประมวลผล  เปนการควบคุมเพื่อปองกันไมใหเกิด
ความผิดพลาด หรือขอบกพรองขั้นในระหวางประมวลผลดวยคอมพวิเตอร 
 
 

     1)  การรับคําสั่งซื้อจากลูกคา  โปรแกรมการตรวจสอบที่ใช 
ประกอบดวย 
 

 - Redundancy Matching Check 

     2)  การเตรียมการสงมอบสินคาใหแกลูกคา  โปรแกรมการตรวจสอบ

ที่ใชประกอบดวย 

 - Sequence Check 
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การควบคุมการประมวลผล  



     

     3)  การเรียกเก็บเงินจากลูกคา  โปรแกรมการตรวจสอบทใีช

ประกอบดวย 
 

 - Relationship  Check  - Total  Check 
 

     4)  การรับชําระเงินจากลูกคา  โปรแกรมที่ใชในการตรวจสอบ
ประกอบดวย 
 - Total  Check 
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การควบคุมการประมวลผล  



 

     การควบคุมผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล  เปนการควบคุมเพื่อ 

ปองกันไมใหมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล   
 

     1)  การรับคําสั่งซื้อจากลูกคา  โปรแกรมการตรวจสอบที่ใช
ประกอบดวย 
 - Record  Count 
 

     2)  การเตรียมการสงมอบสินคาใหแกลูกคา  โปรแกรมการตรวจสอบ 
ที่ใชประกอบดวย 
 - Record  Count 
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การควบคุมผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผล 



 

 3)  การเรียกเก็บเงินจากลูกคา  โปรแกรมการตรวจสอบที่ใช

ประกอบดวย   

      - Record  Count 
 

 4) การรับชําระเงินจากลูกคา  โปรแกรมการตรวจสอบที่ใช

ประกอบดวย 

      - Amount Total 
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การควบคุมผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผล 
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คําถามทายบท 

1. อธิบายกระบวนการปฎิบัติงานในวงจรรายได 

2. อธิบายขั้นตอนการรับคําสั่งซื้อจากลูกคา 

3. การเรียกเก็บเงินจากลูกคาสามารถทําไดอยางไรอธิบาย 
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