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วัตถุประสงค 

1. ความหมายของวงจรรายจาย 

2. กระบวนการปฏิบัติงานของวงจรรายจายที่มีการซ้ือสินคาหรือบริการ

เปนเงินสด 

3. กระบวนการปฏิบัติงานของวงจรรายจายที่มีการซ้ือสินคาหรือบริการ

เปนเงินเชื่อ 

4. การบันทึกบัญชีของวงจรรายได 

5. การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวงรายจาย 



กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรรายจาย 
 

      วงจรรายจาย (Expenditure  Cycle) หมายถึง วงจรที่เกี่ยวของ
กับกิจกรรมส่ังซื้อสินคาหรอืบรกิาร กิจกรรมการรบัสินคาหรอืบรกิาร 
กิจกรรมการเตรยีมจายชาํระคาสินคาหรอืบรกิาร  และกิจกรรมการเบิก
จายเงินชําระคาสินคาหรือบริการ 
 

      กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรรายจาย  แบงได 2 ประเภท คือ 
      ประเภทที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานของวงจรรายจายทีม่ีการ

ซื้อสินคาหรือบริการเปนเงินสด 

     ประเภทที่ 2 กระบวนการปฏิบัติงานของวงจร 

        รายจายที่มีการซื้อสินคาหรือบริการเปนเงินเชื่อ 
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กระบวนการปฏิบัติงานของวงจรรายจายที่มีการซื้อสินคาหรอื

บริการเปนเงินสด 
 

       

 จะเบิกจายจากวงเงินสดยอยตามระบบ  Imprest  System โดย
มอบหมายใหมีผูรักษาเงินสดยอย และเมื่อมีผูมาขอเบิกคาใชจายที่ไดรับการ
อนุมัติอยางถูกตอง ผูรักษาเงินสดยอยจะเปนผูจายเงิน และเก็บใบสําคัญ
จายเงินสดยอย เอาไวทุกรายการ 
 

 เมื่อถึงเวลาที่กําหนด จะรวบรวมใบสําคัญจายเงินสดยอยพรอม
หลักฐานการจายเงินทั้งหมดมาขอเบิกอนุมัติชดเชยเงินสดยอยพรอม 
        หลักฐานการจายเงินทั้งหมด สําหรับการบันทึก 
        บัญชีเงินสดยอยมีดังนี้ 
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     1. เม่ือต้ังวงเงินสดยอย 

            เดบิต   เงินสดยอย                xx 

           เครดิต   เงินฝากธนาคาร                       xx 

 

     2. เม่ือเบิกชดเชยเงินสดยอย    

                      Dr. วัสดุสํานักงาน        xx 

                             คาไปรษณีย           xx 

                            คาพาหนะ              xx 

                                    Cr. เงินฝากธนาคาร                     xx             
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กระบวนการปฏิบัติงานของวงจรรายจายที่มีการซื้อสินคาหรอื

บริการเปนเงินเชือ่ 
       

     แบงไดเปน 4 ขั้นตอน คือ 
 
 

 ขั้นที่ 1 การสั่งซ้ือสินคา 

 ขั้นที่ 2 การรับสินคา  

 ขั้นที่ 3 การเตรียมจายชําระคาสินคา 

 ขั้นที่ 4 การเบิกจายเงินชําระคาสินคา  
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การบันทึกบัญชีของวงจรรายจาย 
 

     1. เม่ือซื้อสินคาสําเร็จรูปหรือวัตถุดิบเปนเงินเชื่อ  สินคาคงเหลือที่
บันทึกแบบตอเนื่อง (Perpetual  Inventory  Method) 

     เดบิต   สินคาสําเร็จรูป/วัตถุดิบ    xxx 

                     เครดิต   เจาหนี้การคา                  xxx 

 

     2. เม่ือจายชําระหน้ีคาสินคาสําเร็จรูปหรือวัตถุดิบ 

     เดบิต   เจาหนี้การคา                 xxx 

                      เครดิต   เงินฝากธนาคาร          xxx 
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     3.  เม่ือสงคืนสินคาสําเร็จรูปหรือวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติไมตรงกับที่ระบุไว

ในใบสั่งซ้ือ 

         3.1 สงคืนโดยการรอการเปลี่ยนแทนสินคาที่บริษัทผูขายจะสงมาให

ภายหลัง 

             3.1.1 เม่ือสงคืนสินคาหรือวัตถุดิบ 

                  เดบิต   เจาหนี้การคา   xxx 

                                  เครดิต   สินคาสําเร็จรูป/วัตถุดิบ            xxx 

       3.1.2 เม่ือรับสินคาหรือวัตถุดิบท่ีนํามาเปลี่ยนแทน 

                     เดบิต   สินคาสําเร็จรูป/วัตถุดิบ    xxx 

                                  เครดิต   เจาหนี้การคา             xxx 
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การบันทึกบัญชีของวงจรรายจาย 



 

 

         3.2  สงคืนโดยการลดหน้ี 

              3.2.1  เมื่อสงคืนสินคาหรือวัตถุดิบ 

                       เดบิต   เจาหนี้การคา                            xxx 

                             เครดิต   สินคาสําเร็จรูปหรือวตัถุดิบ           xxx 
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การบันทึกบัญชีของวงจรรายจาย 



การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวงจรรายจาย 
 

     การควบคุมการนําเขา  เปนการควบคุมเชิงปองกันไมใหเกิดความ
ผิดพลาดจากการนําเขาขอมูลไมถูกตอง 
 

 ขั้นที่ 1 การสั่งซื้อสินคา  โปรแกรมที่ใชประกอบดวย  

  - Validity  Check 

 ขั้นที่ 2 การรับสินคา  โปรแกรมท่ีใชประกอบดวย 

                     - Completeness  Check  

 ขั้นที่ 3 การเตรียมจายชําระคาสินคา โปรแกรมท่ีใชประกอบดวย 

                  - Field Check - Range Check  

  - Completeness Check  
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 ขั้นที่ 4 การเบิกจายเงินชําระคาสินคา  โปรแกรมการตรวจสอบ
ที่ใชประกอบดวย 
       - Completeness Check 

  - Validity 

   - Zero-balance Check 
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 การควบคุมการประมวลผล  เปนการควบคุมเพ่ือปองกันไมใหเกิด

ความผิดพลาดหรือขอบกพรองขึ้นในระหวางการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 
 
 ขั้นที่ 1 การสั่งซื้อสินคา  โปรแกรมการตรวจสอบที่ใช
ประกอบดวย 
                 - Record  Count 
 

 ขั้นที่ 2 การรับสินคา  โปรแกรมการตรวจสอบทีใ่ชประกอบดวย 

              - Internal Label Check   

  - Redundancy  Matching Check   

12 



 

 

 

 

 

 ขั้นที่ 3 การเตรียมจายชําระคาสินคา  โปรแกรมการตรวจสอบที่
ใชประกอบดวย 
                - Internal Label Check 
  - Record Count  
  - Posting Check 
 

 ขั้นที่ 4 การเบิกจายเงินชําระคาสินคา  โปรแกรมการตรวจสอบ
ประกอบดวย 
  - Recount Count 
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คําถามทายบท 

1. ข้ันตอนการปฏิบัติงานของวงจรรายจาย 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของวงจรรายจาย 

3. การบันทึกบัญชีของวงจรรายจาย 


	บทที่ 11 �วงจรรายจ่าย
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

