คำนำ
เอกสารชุ ดการเรี ยนรู ้ รายวิชาระเบียนกับธุ รกิ จในท้องถิ่น (ง30295) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 นี้ จัดทาขึ้น
เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ และเกิ ดทักษะในการทางานที่เกี่ ยวข้องกับตนเองในชี วิตประจาวัน
และงานอาชี พในอนาคต สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2545 ซึ่ งถือนักเรี ยนมีความสาคัญที่สุด โดยยึดหลักนักเรี ยนทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนา
ตนเองได้ ครู ผูส้ อนจึ งมี บ ทบาทในการวางแผนการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ ชุ ดการเรี ยนรู ้ น้ ี จึงได้จดั ท าขึ้ นตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อมุ่งหวังที่จะส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน เอกสารชุดการเรี ยนรู ้รายวิชาระเบียนการเงินนี้ประกอบไปด้วยชุดการเรี ยนรู ้ท้ งั สิ้ น 8 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 ควำมรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับระเบียน
เล่มที่ 2 ระเบียนเงินสดส่ วนบุคคลและระเบียนของสมาคม
เล่มที่ 3 ระเบียนสาหรับธุ รกิจ
เล่มที่ 4 การจัดทาบัญชีเบื้องต้น
เล่มที่ 5 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
เล่มที่ 6 สมุดรายวันทัว่ ไป
เล่มที่ 7 บัญชีแยกประเภทและการผ่านบัญชี
เล่มที่ 8 งบทดลอง
ชุดการเรี ยนรู ้น้ ี เป็ นหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียน มีขอบข่ายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความหมายของระเบี ยน ประเภทของระเบียน ประโยชน์ของระเบียน แบบเบื้ องต้นของระเบี ยน หลักทัว่ ไป
ในการทาระเบียน การจัดทางบประมาณ การจัดทาระเบียนเงินสด 3 ช่อง และระเบียนเงินสดจัดประเภท
หวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า ชุ ด การเรี ย นรู ้ เล่ ม นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ นั ก เรี ย นทุ ก คนที่ ศึ ก ษาหาความรู ้
และฝึ กปฏิ บ ั ติ ท ั ก ษะด้ ว ยตนเอง สามารถน าความรู ้ ต ลอดจนทั ก ษะที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน
และงานอาชีพได้

ชนัญกาญจน์ หอมกลิ่น
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เรื่ องที่ 1 ระเบียนและหลักทัว่ ไปในการทาระเบียน
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แนวทำงกำรใช้ ชุดกำรเรียนรู้สำหรับครู
1.
2.
3.
4.
5.

ให้นกั เรี ยนศึกษาขอบข่ายของเนื้อหา สาระสาคัญและผลการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจ
ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาโดยละเอียดทีละเรื่ อง และทาแบบฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยความรอบคอบด้วยตนเอง
ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ด้วยความรอบคอบและเต็มกาลังความสามารถ
นักเรี ยนต้องมีความซื่ อสัตย์และรับผิดชอบต่อตนเองในการเรี ยน โดยไม่เปิ ดดูเฉลยก่อน และรู ้จกั รักษา
เอกสารชุดการเรี ยนรู ้น้ ีให้อยูใ่ นสภาพดีเหมาะสมกับการใช้งานในครั้งต่อไป
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คำชี้แจงสำหรับนักเรียน
1. อ่านคาชี้แจงจากแนวทางการศึกษาชุดการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจ
2. ศึกษาชุดการเรี ยนรู ้น้ ี ร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่ม และทาแบบฝึ กปฏิบตั ิตามคาแนะนาจนจบเนื้ อหา
ที่กาหนดให้
3. ชุดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
1) แนวทางการศึกษาชุดการเรี ยนรู ้
2) แบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที เมื่อทาเสร็ จให้ตรวจคาตอบจากเฉลย
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
3) เอกสารเนื้อหาเรื่ องที่ 1 ระเบียนและหลักทัว่ ไปในการทาระเบียน โดยให้นกั เรี ยนเขียนคาตอบ
ลงในสมุดงานของตนเอง และมีแนวคาตอบแบบฝึ กปฏิบตั ิ
4) เอกสารเนื้อหาเรื่ องที่ 2 การจัดทางบประมาณและระเบียนเงินสด พร้อมแบบฝึ กปฏิบตั ิ โดยให้
นักเรี ยนเขียนคาตอบลงในสมุดงานของตนเอง และมีแนวคาตอบแบบฝึ กปฏิบตั ิ
4. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน แล้วตรวจคาตอบ
จากเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน เกณฑ์ผา่ น 7 ข้อจาก 10 ข้อ
5. หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ ให้ขอคาแนะนาจากครู ผสู ้ อน
6. ส่ งคืนชุดการเรี ยนรู ้ตามกาหนดเวลาและต้องเก็บรักษาให้อยูใ่ นสภาพดี
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หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ 1
เรื่ อง ควำมรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับระเบียน
ขอบข่ ำยเนื้อหำ
เรื่ องที่ 1 ระเบียนและหลักทัว่ ไปในการทาระเบียน
เรื่ องที่ 2 การจัดทางบประมาณและระเบียนเงินสด
สำระสำคัญ
ระเบียนเป็ นเอกสารที่ บนั ทึ กข้อเท็จจริ งที่ เกิ ดขึ้นเพื่อกันลื ม และมีความสาคัญในการดาเนิ นชี วิตของ
คนเราโดยเฉพาะจะมีความสาคัญอย่างยิ่งกับการดาเนินธุ รกิจต่าง ๆ เพราะเป็ นหลักฐานอ้างอิงในการดาเนินงาน
และเป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จ ในส่ วนของการดาเนิ นชี วิตของคนทัว่ ไป ทาให้เรามีความรู ้ และ
มี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ระเบี ย น สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ของตนเองได้ อ ย่ า งถู ก ต้อ ง
และเหมาะสม
ผลกำรเรียนรู้
เมื่ อศึ ก ษาหน่ วยการเรี ย นรู ้ ที่ 1 จบแล้ว มี ค วามรู ้ เบื้ องต้น เกี่ ย วกับ ประเภท ประโยชน์ ข องระเบี ย น
แบบเบื้องต้นของระเบียน หลักทัว่ ไปในการจัดทาระเบียนการจัดทางบประมาณ การจัดทาระเบียนเงินสด 3 ช่อง
และระเบียนเงินสดจัดประเภท ตลอดจนอธิ บายการจัดทาระเบียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
จุดประสงค์ กำรเรี ยนรู้
1. บอกความหมาย ประเภท และประโยชน์ของระเบียนได้
2. อธิ บายวิธีการจัดทาแบบเบื้องต้นของระเบียนได้
3. บอกหลักทัว่ ไปในการทาระเบียนได้
4. บอกความหมายของงบประมาณได้
5. อธิบายวิธีการจัดทางบประมาณได้
6. อธิบายวิธีการจัดทาระเบียนเงินสด 3 ช่องได้
7. อธิบายวิธีการจัดทาระเบียนเงินสดจัดประเภทได้
8. อธิบายการจัดทาระเบียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
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แบบทดสอบก่อนเรียน
คำสั่ ง จงเลือกคำตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย X ลงในกระดำษคำตอบ
1. ระเบียน หมายถึงข้อใดถูกต้องที่สุด
1) ข้อมูลที่เกิดจากการจดจา
2) ข้อมูลที่จดั เก็บเป็ นสถิติตวั เลข
3) ข้อมูลที่ผา่ นการบอกเล่าต่อ ๆ กันมา
4) ข้อมูลที่มีการจดบันทึกเป็ นหลักฐานเพื่อกันลืม
2. หากนักเรี ยนต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายว่ามีการใช้จ่ายสิ่ งใดจานวนเท่าใดและ
มีจานวนมากน้อยเพียงใด นักเรี ยนควรจัดทาระเบียนประเภทใด
1) ระเบียนเงินสด 2 ช่อง
2) ระเบียนเงินสด 3 ช่อง
3) ระเบียนเงินสดส่ วนบุคคล
4) ระเบียนเงินสดจัดประเภท
3. ประโยชน์ของการจัดทาระเบียนคือข้อใด
1) เพื่อกันลืมและมีหลักฐาน
2) ทาให้เราเป็ นคนความจาดี
3) เราจะได้ไม่ตอ้ งจดจาทุก ๆ เรื่ อง
4) ทาให้สุขภาพร่ างกายดูอ่อนกว่าวัย
4. การแก้ไขระเบียนกรณี ผดิ พลาดข้อใดปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
9,995.42

1) 9995.24
9,995.42

2) 9,995.24
9,995.42

3) 9,995.24
9,995.42

4) 9995.24
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทาระเบียนการเงิน
1) เขียนผิดลบให้สะอาดแล้วเขียนทับ
2) เขียนให้ชดั เจนอ่านง่ายไม่เป็ นที่สงสัย
3) เขียนตัวเลขแบบอารบิคหรื อเลขไทยปนกันก็ได้
4) เขียนตัวอักษรตัวเลขให้ใหญ่เป็ นพิเศษเพื่อจะได้จดจาได้ง่าย
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6. การสอบทานจานวนเลข 1,954,206.25 บาท ข้อใดอ่านได้ถูกต้องตามหลักการสอบทานตัวเลข
1) 1,9-5-4,2-0-6-,2-5
2) 1,9-5-4,2-0-6, .-2-5
3) 1-9,5-4-2,0-6, .-2-5
4) 1-9-5-4-2-0-6, .-2-5
7. การจัดทาระเบียนลงในแบบฟอร์ มมีวตั ถุประสงค์เพื่อสิ่ งใด
1) เพื่อเพิ่มผลกาไร
2) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย
3) เพื่อจัดระเบียบค้นหาง่าย
4) เพื่อป้ องกันความผิดพลาด
8. นางสาวพอเพียง พอดี กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เขามักมีเงินที่ได้รับจากผูป้ กครองเป็ น
รายสัปดาห์ เพื่อให้เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายส่ วนตัวขณะอยูท่ ี่โรงเรี ยน เขาควรพิจารณาจัดสรรรายการ
ค่าใช้จ่ายใดก่อนเป็ นลาดับแรก
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะสั้น
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะยาว
3) ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ
4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนิ นความเป็ นอยู่
9. ค่าใช้จ่ายรายการใดที่มีความจาเป็ นน้อยที่สุด แต่ช่วยให้เรามีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่สุขสบายมากขึ้น
1) ค่าอาหาร
2) ค่าเสื้ อผ้า
3) ค่าน้ าค่าไฟฟ้า
4) ค่ายานพาหนะ
10. นายประหยัด ขยันอดออม นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ต้องการจัดทาประมาณการในการใช้จ่าย
ของตนเอง เขาจะต้องจัดทางบประมาณใน 2 ส่ วนหลักๆ คืออะไร
1) ประมาณการรายได้ที่ได้รับ และประมาณการค่าใช้จ่ายของตนเอง
2) ประมาณการรายได้ที่ได้รับ และประมาณการค่าใช้จ่ายจากผูป้ กครอง
3) ประมาณการรายจ่ายส่ วนตัว และประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเรี ยน
4) ประมาณการรายได้จากผูป้ กครอง และประมาณการค่าใช้จ่ายจากผูป้ กครอง
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เรื่ องที่ 1 ระเบียนและหลักทัว่ ไปในกำรทำระเบียน
ในชี วิตประจาวันของคนเราจะพบว่ามีกิจกรรมที่ตอ้ งปฏิ บตั ิกนั อยูเ่ สมอ ๆ เช่ น เมื่อเราจ่ายเงินซื้ อบัตร
ชมภาพยนตร์ หรื อจ่ ายเงิ น ซื้ อสิ่ ง ของต่ าง ๆ เราก็ จะเก็ บ ใบเสร็ จหรื อ บัน ทึ ก ไว้ใ นสมุ ด หรื อบางครั้ งเมื่ อครู
สั่ ง การบ้ า นหรื อ รายงานก็ จ ะจดงานเหล่ า นั้ น ไว้ หรื อเราอาจจดรายชื่ อ เพื่ อ นหรื อ บัน ทึ ก กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ไม่ว่าจะเป็ นข้อความก็ดี จานวนเงิ นก็ดี สิ่ งที่เราจดบันทึกเหล่านั้นไว้จะเป็ นสิ่ งช่ วยเตือนความจาเพื่อกันลื มได้
ยิง่ ในสมัยปั จจุบนั คนส่ วนมากทั้งผูท้ ี่ทางานธุ รกิจส่ วนตัว ธุ รกิจการค้าหรื อการผลิต ตลอดจนชุมชนต่าง ๆ ย่อมมี
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการท าระเบี ย นต่ าง ๆ เพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ที โดยปกติ แล้วระเบี ย นต่ าง ๆ มัก จะเก็ บ เข้าแฟ้ ม ไว้
เพื่อเป็ นหลักฐานอ้างอิงในภายหน้าต่อไป ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่
ควำมหมำยของระเบียน
ระเบียน (Record) หมายถึง กระดาษที่บนั ทึกข้อเท็จจริ ง หรื อบันทึกเหตุการณ์ ประจาวันของกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อกันลืม ไม่วา่ จะเป็ นตัวเลขหรื อตัวอักษร สัญลักษณ์ก็ตาม ยิง่ ในยุคสมัยปั จจุบนั มีการประกอบ
ธุ รกิจต่าง ๆ มากมายหลากหลายระเบียนจึงถือเป็ นหลักฐานสาคัญทั้งเหตุผลในด้านกันลืมและหลักฐานอ้างอิง
ทางกฎหมายอีกด้วย ระเบียนจึงถือกาเนิดขึ้นมากมายเพื่อเป็ นหลักฐานอ้างอิงตามเหตุผลดังกล่าว
ประเภทของระเบียน
1. ระเบียนสำหรับส่ วนบุคคล
ในการดาเนิ นชี วิตประจาวันของแต่ละบุ คคลย่อมมี การเก็บระเบี ยนต่างชนิ ดกัน บางชนิ ดเก็บไว้เป็ น
เวลานาน เช่ น ใบสู ติบตั ร ใบแจ้งเกณฑ์ทหาร บางชนิ ดเก็บไว้เพียง 2-3 เดื อน เช่ น ใบเสร็ จซื้ อของจากร้ านค้า
ต่าง ๆ ซึ่ งเก็บไว้เพียงเพื่อสารวจสิ่ งของอีกครั้งเมื่อกลับมาถึ งบ้านเท่านั้น ฉะนั้นจะเห็ นได้ว่าระเบียนที่ เก็บไว้
เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลได้แก่
1) ใบเสร็ จ (Receipt) ใบเสร็ จค่ าไฟฟ้ า ค่ าน้ าประปา ค่ าโทรศัพ ท์ ซึ่ งมัก จะเก็บ ไว้เพื่ อเป็ นหลัก ฐาน
ลงบันทึกการใช้จ่าย แต่ส่วนมากเรามักเก็บใบเสร็ จไว้เพื่อตรวจสอบสิ่ งที่ซ้ื อว่าถูกต้องครบถ้วนหรื อไม่ และเก็บ
ไว้เพื่อประโยชน์ที่จะนาของไปคื นหรื อเปลี่ ยน กรณี ชารุ ดเสี ยหาย หรื อเก็บไว้เป็ นหลักฐานเมื่ อมี การทวงถาม
ให้จ่ายเงิน เช่นกรณี ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา หรื อค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2) เช็ ค (Cheque) ปั จจุ บ ัน การจ่ ายเงิ น ค่ าสิ น ค้าหรื อ บริ ก ารอาจจ่ ายเป็ นเช็ ค ฉะนั้น ต้น ขั้วเช็ ค จึ ง เป็ น
หลักฐานสาคัญ เพื่อแสดงให้ทราบว่าได้ฝากเงิ นเข้าธนาคารเป็ นจานวนเท่าใด ฝากเมื่ อไร และได้สั่งจ่ายเงิ น
ไปแล้วเท่าไร เมื่อวันที่ใด และมียอดคงเหลือเท่าใด
3) ใบกรมธรรม์ (Insurance Policy) ปั จจุบนั มีการประกันภัยหลายประเภท เช่ น ประกันชี วิต ประกัน
รถยนต์ ประกัน อัค คี ภ ัย เป็ นต้น ฉะนั้ นจึ ง ต้อ งเก็ บ ใบกรมธรรม์ ไ ว้เป็ นหลัก ฐานส าคัญ เกี่ ย วกับ เงื่ อ นไข
การประกัน บางคนอาจประกันสิ่ งของภายในบ้าน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการแน่ใจว่าเขาจะได้รับประโยชน์จากสิ่ งของ
ที่เสี ยหายหรื อเสื่ อมสู ญไป เขาจึงต้องทาระเบียนแสดงรายการไว้ให้ครบถ้วน ตลอดจนมูลค่า
ของสิ่ งของเหล่านั้น
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4) ใบสัญญาเช่ าซื้ อต่าง ๆ (Installments contracts) ปั จจุบนั นิ ยมซื้ อสิ่ งของที่มีราคาแพงด้วยวิธีผ่อนส่ ง
เช่ น บ้าน รถยนต์ ตู ้เย็น โทรทัศ น์ เป็ นต้น ฉะนั้นสั ญ ญาเช่ าซื้ อซึ่ งแสดงก าหนดระยะเวลาและจานวนเงิ น
ที่จะต้องผ่อนส่ ง จึงเป็ นเอกสารสาคัญที่ตอ้ งเก็บรักษา และควรทาระเบียนเข้าแฟ้มไว้เป็ นหลักฐาน
5) งบประมาณ (Budget) การท างบประมาณรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ย เป็ นสิ่ ง ช่ ว ยให้ จ ัด การการเงิ น
ได้เรี ยบร้อย นอกจากทางบประมาณแล้วควรทาการบันทึกรายรับและรายจ่าย เพื่อตรวจสอบดูวา่ สามารถใช้จ่าย
ให้เป็ นไปตามงบประมาณที่ต้ งั ไว้ได้หรื อไม่
2. ระเบียนสำหรับธุรกิจ
บริ ษ ทั ห้างร้ านจะไม่ส ามารถดาเนิ นงานได้อย่างเรี ยบร้ อยถ้าไม่มี ระเบี ยน และประสิ ท ธิ ภาพการท า
ระเบี ยนจะบังเกิ ดผลแตกต่างกัน 2 ประการ คือ ความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของธุ รกิ จ เนื่ องจากในบริ ษ ทั
ห้างร้านแต่ละแห่ ง ย่อมมีกิจกรรมธุ รกิ จเกิ ดขึ้นมากมายทุกวัน ได้แก่ การสั่งซื้ อสิ นค้า การบรรจุสินค้า การส่ ง
สิ นค้า นอกจากนี้ ยงั มี การซื้ อเพื่อการผลิ ต เช่ น ซื้ อเครื่ องจักรอุ ปกรณ์ สาหรับ สานักงาน สาหรั บโรงงานหรื อ
ร้านค้า มีการคิดคานวณและจ่ายค่าภาษีต่าง ๆ ซึ่ งรายการเหล่านี้ จะดาเนิ นอยูเ่ รื่ อย ๆ จึงเป็ นความจาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องเก็บระเบียนเข้าแฟ้มไว้เป็ นหลักฐานอ้างอิงต่อไป ระเบียนที่บริ ษทั ห้างร้านจัดทานั้น ได้แก่
1) ระเบียนการขาย เช่ น ลู กค้าสั่งซื้ อสิ นค้าและจ่ายทันทีด้วยเงิ นสด ร้ านจะออกใบเสร็ จรับเงิ นให้แก่
ลู ก ค้า แล้ว เก็ บ ส าเนาไว้เป็ นหลัก ฐาน เพื่ อ น ามาลงระเบี ย นการขาย แต่ ก รณี ที่ ซ้ื อ ด้วยเงิ น เชื่ อ ร้ า นก็ จะท า
ใบส่ งของให้แก่ลูกค้าและเก็บสาเนาไว้เพื่อทาใบแจ้งทวงเก็บเงินภายหลัง
2) ระเบียนการสั่งซื้ อ บริ ษทั ร้านค้าทุกแห่งต้องซื้ อสิ นค้าและอุปกรณ์เข้าร้าน เช่น ร้านที่ขายเครื่ องเขียน
ต้องการซื้ อสมุดหนังสื อและเครื่ องเขียนไว้ขาย ฉะนั้นร้านจึงต้องมีการบันทึกการสั่งซื้ อเพื่อให้ทราบว่าจะสั่งซื้ อ
สิ นค้าได้จากที่ใด ราคาเท่าไร แล้วเมื่อไรเขาจึงจะส่ งสิ นค้ามาให้ การเก็บรักษาใบสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อใบสั่งซื้ อวัสดุ
จึงเป็ นงานสาคัญอย่างหนึ่งของผูท้ าระเบียน
3) ระเบียนสิ นค้าคงเหลื อ ร้ านจาเป็ นต้องบันทึ กสิ นค้าคงเหลื อเพื่ อให้ทราบชนิ ดและจานวนสิ นค้า
คงเหลือในมืออยูต่ ลอดเวลา เพราะถ้าไม่ทราบว่าสิ นค้าชนิ ดไหนเหลืออยูเ่ ท่าไร ก็จะไม่สามารถทราบได้วา่ ควร
สั่งซื้ อสิ นค้าอีกเมื่อไร จะทาให้สินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้ อขาดมือเสมอ ๆ ซึ่ งจะทาให้เกิดผลเสี ยหายทางการขาย
หรื อธุ รกิจได้
4) ระเบียนการเงิน บริ ษทั ห้างร้านจาเป็ นต้องจัดทาระเบียนเพื่อแสดงสภาพการเงิน ระเบียนนี้ จะแสดง
ให้ ท ราบว่ากิ จการมี ทุ นเท่ าไรได้กาไรเท่ าไร ซึ่ งจะช่ วยให้เจ้าของกิ จการพิ จารณาว่ากิ จการนั้นดี ข้ ึ นหรื อไม่
นอกจากนี้ยงั เป็ นประโยชน์ในการจัดทารายการเกี่ยวกับภาษีอีกด้วย
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ประโยชน์ ของระเบียน
การจัด เก็ บ ข้ อ มู ล หรื อ จัด ท าระเบี ย นนั้ นมี ป ระโยชน์ ท้ ั ง ส าหรั บ ตนเองเกี่ ย วกั บ เอกสารต่ า ง ๆ
ในชีวติ ประจาวัน และยังเป็ นประโยชน์สาหรับการดาเนินธุ รกิจต่าง ๆ อีกด้วย สรุ ปได้ดงั นี้
1. เพื่อกันลืม เพราะระเบียนจะช่วยให้จาสิ่ งที่จะต้องทาได้ง่ายขึ้น และยังช่วยจัดลาดับความคิดอีกด้วย
2. เพื่อให้ทราบหลักฐานได้สะดวก
3. เพื่อช่วยให้กาหนดกิจกรรมที่จะต้องทาในอนาคตได้ถูกต้องหรื อใกล้เคียง
4. เพื่อช่วยให้คาดการณ์ได้วา่ ธุ รกิจที่กาลังดาเนินอยูน่ ้ นั ก้าวหน้าไปเพียงไร
ถ้าปราศจากระเบียนที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว การดาเนิ นธุ รกิจไม่วา่ ใหญ่หรื อเล็กก็ตามย่อมจะไม่สามารถ
ดาเนิ นไปสู่ จุดมุ่งหมายได้เท่าที่ควร สาหรับระเบียนต่าง ๆ ที่จะเรี ยนต่อไปนี้ ส่ วนใหญ่จะเป็ นระเบียนเกี่ ยวกับ
การเงิน
แบบเบื้องต้ นของระเบียนและหลักทัว่ ไปในกำรทำระเบียน
แบบเบื้องต้ นของระเบียน
ระเบียนธุ รกิจและระเบียนส่ วนบุคคลเกือบทั้งหมดที่จดั ทาให้เป็ นแบบฟอร์ มนั้น หมายถึง แผ่นกระดาษ
ที่ตีเส้นแบ่งเป็ นช่อง ๆ บางทีมีขอ้ ความเขียนบอกชื่อของระเบียนไว้ขา้ งบน การใช้แบบฟอร์ มในการทาระเบียน
มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. แบบฟอร์ มช่วยจัดระเบียบเกี่ยวกับรายละเอียดหรื อข้อความ
2. แบบฟอร์ มช่วยให้หารายละเอียดหรื อข้อความที่ตอ้ งการได้ง่าย
3. แบบฟอร์ มช่วยให้การบันทึกรายละเอียดหรื อข้อความเกิดความผิดพลาดน้อยลง
4. แบบฟอร์มทาให้ประหยัดเวลา
ตัวอย่างแบบฟอร์ มระเบียนแบบ 2 ช่ อง
ตัวอย่ำง
ระเบียนหนังสื อในห้องสมุด
ชื่อหนังสื อ

ผูแ้ ต่ง

ระเบียนการเงิน
บัญชีเบื้องต้น
การภาษีอากร
ภาษีมูลค่าเพิม่

กรมวิชาการ
วรรณา วงศ์ววิ ฒั น์
นันท์ ศรี สุวรรณ
วรรณา ทองเจริ ญศิริกุล

อธิ บายระเบียนข้างต้นได้ดงั นี้
1. มีชื่อบอกไว้ตอนบนเพื่อให้ทราบว่าแบบฟอร์ มนี้มีรายละเอียดหรื อข้อความเกี่ยวกับอะไร
2. ตีเส้นคู่ที่ตอนบนแบบฟอร์ ม เพื่อให้เข้าใจชื่อเรื่ อง หัวเรื่ อง และตัวแบบฟอร์ มได้ง่ายขึ้น
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3. ขีดเส้นแบ่งลักษณะของข้อความออกเป็ น 2 ช่อง
4. เขี ย นหั ว เรื่ องที่ ต อนบนของแต่ ล ะช่ อ ง เพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะของรายการที่ ล งในช่ อ งนั้ น ๆ
การเขียนหัวเรื่ องจะช่วยประหยัดเวลาไม่ตอ้ งเขียนคาว่าหนังสื อและผูแ้ ต่งที่หน้าของแต่ละรายการด้วย
5. ที่ ใ ต้หั ว เรื่ อ งของแต่ ล ะช่ อ งลงมา จะเขี ย นเฉพาะรายละเอี ย ดตรงตามช่ อ งที่ ร ะบุ ใ ห้ หั ว เรื่ อ ง
เมื่อเปรี ยบเทียบบันทึกที่ทาเป็ นแบบฟอร์ม จะเห็นว่าบันทึกที่ทาเป็ นแบบฟอร์ มอ่านและเข้าใจง่ายกว่าการบันทึก
ที่ไม่จดั เข้าแบบฟอร์ ม
ช่ องวันที่
ระเบี ย นส่ ว นบุ ค คล หรื อ ระเบี ย นธุ ร กิ จ ก็ ดี ถ้ า ต้อ งการให้ ส มบู ร ณ์ ก็ จ าเป็ นต้ อ งมี ช่ อ งวัน ที่ ด้ ว ย
ซึ่ งหมายถึ งวันที่ที่รายละเอียดหรื อข้อความนั้นเกิ ดขึ้น ฉะนั้นส่ วนมากช่องแรกของแบบฟอร์ มจึงเป็ นช่องวันที่
แสดงดังตัวอย่างต่อไปนี้ซ่ ึ งแสดงวันที่ที่รับหนังสื อ
ระเบียนหนังสื อในห้องสมุด
ตัวอย่ำง
วันที่
ชื่อหนังสื อ
ผูแ้ ต่ง
2557
พฤษภาคม

มิถุนายน

10
11
23
6

ระเบียนการเงิน
บัญชีเบื้องต้น
การภาษีอากร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมวิชาการ
วรรณา วงศ์ววิ ฒั น์
นันท์ ศรี สุวรรณ
วรรณา ทองเจริ ญศิริกุล

ช่องวันที่แบ่งออกเป็ น 2 ช่ องย่อย ช่ องย่อยใหญ่สาหรับลงเดือนและปี ช่ องย่อยเล็กสาหรับลง
วันที่ของเดือนนั้น โดยบันทึกดังนี้
1. พ.ศ. ให้เขียนด้วยตัวเลขเล็ก ๆ ที่ตอนบนของช่ องย่อยใหญ่หรื อช่องเดือน และเขียนเฉพาะ
รายการแรกที่ ลงของแต่ละหน้า ในการบันทึ กรายการที่ เกิ ดขึ้ นในปี เดี ยวกัน ถ้ามี รายการที่ เกิ ดขึ้ นในปี ถัดไป
ต้องเขียน พ.ศ. ใหม่ ตรงกับรายการแรกของปี นั้น ๆ ด้วย
2. ชื่ อเดื อนเขี ย นครั้ ง เดี ย ว ที่ รายการแรกของเดื อนในช่ องย่อยใหญ่ ถ้าขึ้ น หน้าใหม่ ก็ เขี ย น
ที่รายการแรกของหน้านั้น
3. วันที่ ให้ลงทุ กรายการในช่ องย่อยเล็ก แต่ถา้ วันใดมี หลายรายการให้ลงวันที่ที่รายการแรก
เท่านั้น
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ช่ องจำนวนเงิน
1. ช่องจานวนเงินเป็ นสิ่ งสาคัญของแบบฟอร์ ม ให้สังเกตที่ตวั อย่างต่อไปนี้ ช่ องจานวนบาท
แบ่ ง เป็ น 2 ช่ อ งย่ อ ย ช่ อ งบาทอยู่ ท างซ้ า ยมื อ และใหญ่ ก ว่ า ช่ อ งสตางค์ ซ่ ึ งอยู่ ท างขวามื อ ในตัว อย่ า งนี้
ช่องจานวนเงินหมายถึงราคาของหนังสื อ
2. ค าว่า “บาท” ไม่ ต้อ งเขี ย น เพราะเส้ น ที่ แ บ่ ง ช่ อ งบาทและช่ อ งสตางค์ แ สดงให้ ท ราบ
อยูแ่ ล้ว ทาให้ประหยัดเวลาเขียนและช่วยให้โอกาสที่จะลงจานวนเงินบาทและสตางค์ผดิ พลาดน้อยลง
3. การแบ่งช่องบาทและช่องสตางค์ ทาให้รวมจานวนเลขของแต่ละช่องได้เร็ วขึ้น

ตัวอย่ ำง
ระเบียนหนังสื อในห้ องสมุด
วันที่
2557
พฤษภาคม

มิถุนายน

ชื่อหนังสื อ
10
11
23
6

ผูแ้ ต่ง

ระเบียนการเงิน
บัญชีเบื้องต้น
การภาษีอากร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมวิชาการ
วรรณา วงศ์ววิ ฒั น์
นันท์ ศรี สุวรรณ
วรรณา ทองเจริ ญศิริกุล

จานวนเงิน
200
250
345
275

-

หลักทัว่ ไปในกำรทำระเบียน
ในการจัดทาระเบียนนั้น ถือเป็ นพื้นฐานสาคัญของเรี ยนและจัดทาบัญชี ต่าง ๆ ซึ่ งมีหลักในการปฏิ บตั ิ
ดังนี้
1. การเขียนให้ชดั เจนอ่านง่าย
เนื่ องจากระเบี ยนที่ ท าขึ้ นแล้วย่อมมี ผูใ้ ช้หลายคนด้วยกัน ฉะนั้นการเขี ยนให้ ทุ กคนอ่ านได้ง่าย
จึงเป็ นสิ่ งสาคัญและควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1.1 เขียนตัวเลขและตัวหนังสื อให้ชดั เจนไม่เป็ นที่สงสัย และควรเขียนให้ขนาดตัวเท่า ๆ กัน
1.2 ในการทาระเบียนควรเขียนด้วยปากกาลูกลื่น เพราะอยูไ่ ด้นานไม่ลบเลือนง่าย ถ้าลบเลือนแล้ว
จะทาให้อ่านยากในการทาระเบียนหากมีการผิดพลาดเกิดขึ้นให้ขีดฆ่าตรงที่ผดิ โดยขีดเส้นขนานลงบนเลขที่ผดิ
ทั้งจานวน แล้วเขียนสิ่ งที่ถูกไว้ขา้ งบนเหนือตัวเลขที่ผดิ และจะต้องเขียนชื่อของ
ผูท้ ี่ขีดฆ่ากากับไว้ทุกครั้งดังตัวอย่าง
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1.3 ในการทาระเบียน ต้องรักษาความสะอาด โดยเวลาเขียนควรระวังมือให้สะอาดอยู่เสมอ และ
วางกระดาษที่เขียนให้เรี ยบซึ่ งจะทาให้เขียนได้สะดวกและเขียนได้สวยงาม ทั้งควรวางสิ่ งของเครื่ องใช้ที่จาเป็ น
เช่น กระดาษ ปากกา หรื อดินสอ ไว้ให้พร้อมที่จะหยิบใช้ได้ง่าย

ตัวอย่ ำง

369.40

จานวนเงิน

396.40
วันจันทร์

เวลา

18.30 น.

วันอังคาร

2. การสอบทานจานวนเลขและข้อความ
งานของการทาระเบียนไม่เพียงแต่ลงรายการเพื่อบันทึ กรายละเอียดหรื อข้อความเท่านั้น แต่ตอ้ ง
สอบทานความถูกต้องของข้อความ หรื อรายละเอียดที่บนั ทึกนั้นโดยปฏิบตั ิดงั นี้
2.1 วางไม้บรรทัดไว้ใต้บรรทัดที่สอบทาน เพื่อให้สายตาจับอยูท่ ี่ขอ้ ความของบรรทัดที่สอบทาน
เท่านั้น
2.2 อ่านคา และจานวนตัวเลขด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
2.3 สอบเครื่ องหมายเฉพาะ จุดทศนิยม และช่องเว้นวรรคให้ถี่ถว้ น
2.4 การอ่านจานวนเลขยาว ๆ ควรอ่านเป็ นหมู่ เช่น
จานวน 667,892
อ่าน “6-6-7-,8-9-2”
จานวน 23,562,098
อ่าน “2-3,5-6-2,0-9-8”
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 1

คาสัง่ จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. จงอธิบายความหมายของระเบียนมาให้เข้าใจ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. จงบอกประเภทของระเบียนว่ามีกี่ประเภท พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. จงบอกประโยชน์ของการจัดทาระเบียน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. จงบอกวัตถุประสงค์ของการทาระเบียนให้เป็ นแบบฟอร์ม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. การลงรายการหนังสื อในแบบฟอร์ มที่กาหนดทาให้เกิดประโยชน์อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. จงบอกวิธีการแก้ไขกรณี เกิดความผิดพลาดในการเขียนตัวเลขหรื อตัวอักษร พร้อมยกตัวอย่าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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เรื่ องที่ 2 กำรจัดทำงบประมำณและระเบียนเงินสด
ระเบียนเงินสดเป็ นเอกสารที่ใช้บนั ทึกข้อมูลในการรับ -จ่ายของบุคคล และการบันทึกรับ-จ่ายจะต้องมี
การจัด ท าประมาณการหรื อ งบประมาณเสี ย ก่ อน งบประมาณ จึ งหมายถึ ง แผนก าหนดจานวนรายได้แ ละ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในอนาคต งบประมาณส่ ว นบุ ค คลนั้ น แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ รายได้ และค่ า ใช้ จ่ า ย และเมื่ อ
งบประมาณเป็ นแผนกาหนดส าหรับอนาคต เราต้องบอกล่วงหน้าได้ว่า อะไรเป็ นรายได้ อะไรเป็ นค่าใช้จ่าย
ในขณะที่ ยงั เป็ นนักเรี ยนอยู่นักเรี ยนยังไม่มีงานทาหรื องานที่ ทาไม่แน่ นอนรายได้ส่วนมากมาจากผูป้ กครอง
หรื อจากการทางานพิเศษเล็กน้อย ส่ วนรายจ่ายก็จากัดเฉพาะใช้จ่ายที่โรงเรี ยน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมาชิ ก
ชุ ม นุ ม ค่ า รถ ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นตัว แต่ อ ย่า งไรก็ ดี ก ารท างบประมาณก็ จ ะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นสามารถใช้ จ่ า ยเงิ น
ได้เพียงพอกับรายได้ และมีเงินเหลือใช้จ่ายในสิ่ งที่ตอ้ งการด้วย
งบประมำณและวิธีจัดทำงบประมำณ
ในการทางบประมาณเป็ นเรื่ องของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ เนื่ องจากมีรายได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคล
ที่ แ ตกต่ างกัน ออกไปตามความพอใจและความต้อ งการ แต่ เมื่ อ พิ จารณาสาเหตุ ข องการใช้เงิ น แล้วพบว่า
มีรายการจ่ายเงินจาแนกออกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภทดังนี้
1. ค่ าใช้จ่ายเพื่ อความต้องการขั้น พื้ นฐาน คื อ ค่ าใช้จ่ายส าหรั บ สิ่ งที่ จาเป็ นต่ อการดารงชี วิต ได้แก่
ค่ าอาหาร ค่ าเครื่ องแต่ ง กายรวมทั้ง ค่ าซัก รี ดเฉพาะในส่ วนที่ จาเป็ น ค่ าที่ พ กั อาศัยเช่ น ค่ าเช่ าบ้านรวมทั้งค่ า
ซ่อมแซมบ้าน ตลอดจนค่ายา ค่ารักษาพยาบาล จะเห็นได้วา่ ค่าใช้จ่ายส่ วนนี้เป็ นค่าใช้จ่ายที่สาคัญที่สุดเพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายสาหรับการดารงชีวติ
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนิ นความเป็ นอยู่ คือ ค่าใช้จ่ายที่ให้ความสะดวกสบายในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน
และมีความสาคัญมากในการดารงชี วิตและในการทางาน ได้แก่ ค่าซ่ อมแซมสิ่ งของเครื่ องใช้ ค่ารถ ค่าใช้จ่าย
จากการใช้รถยนต์ ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องสาอาง สุ ขภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเพื่อความสะดวกสบาย
และความปลอดภัยต่าง ๆ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะสั้น คือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้สาหรับสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ หรื อทาให้ชีวติ มีความสุ ข
สนุ กสนานในปั จจุบนั หรื ออนาคตอันใกล้ ปกติรายการเหล่ านี้ เป็ นสิ่ งที่ เลื อกได้ ได้แก่ ค่าของขวัญ งานเลี้ ยง
การกุ ศล ค่ าเสื้ อผ้าที่ น อกเหนื อจากความจาเป็ น ค่าพัก ผ่อนหย่อนใจต่ าง ๆ เป็ นต้น ค่ าใช้จ่ายเพื่ อประโยชน์
ระยะสั้นนี้ มกั เกิดขึ้นอยูเ่ สมอ ๆ และบางครั้งมักเป็ นสิ่ งฟุ่ มเฟื อยแต่เราก็ควรจัดสรรค่าใช้จ่ายส่ วนนี้ไว้ดว้ ย เพราะ
มีรายการใช้จ่ายครั้งละไม่มากและไม่แน่นอน
4. ค่ า ใช้จ่ า ยเพื่ อ ประโยชน์ ระยะยาว คื อ ค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ ัด สรรไว้ส าหรั บ อนาคตในระยะยาว ได้แ ก่
เงินออม เงิ นฝากธนาคาร เงิ นผ่อนบ้าน ค่าการศึ กษา ค่าผ่อนส่ งรถยนต์ ค่าเบี้ ยประกันชี วิต เงิ นลงทุ นต่าง ๆ
ซึ่ งอาจเป็ นสิ่ งจาเป็ นและต้องการใช้เงินเพื่อการนี้ในอนาคต ค่าใช้จ่ายส่ วนนี้เป็ นการสร้างความมัน่ คงให้กบั ชีวติ
และอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า หากเรามีเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายส่ วนอื่นแล้ว
ก็ควรจัดสรรรายจ่ายส่ วนนี้ไว้ดว้ ย
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กำรทำงบประมำณสำหรับนักเรียน
1. เขียนชื่อของผูจ้ ดั ทางบประมาณไว้ตรงกลางของบรรทัดบนสุ ด
2. เขี ย นรอบระยะที่ จ ัด ท าประมาณการในบรรทัด ถัด มา ซึ่ งพิ จ ารณาตามรายได้ ที่ ไ ด้รั บ ว่า เป็ น
รายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายครึ่ งเดือน ทั้งนี้ การจัดทางบประมาณจะต้องทาล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น
จริ งเพราะงบประมาณเป็ นการวางแผนสาหรับอนาคต
3. ประมาณการจานวนรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ สาหรับรายได้น้ นั ให้พิจารณาจากรอบระยะเวลาของ
รายได้ที่ ผ่านมาว่า ได้รับ เป็ นรายสั ป ดาห์ รายเดื อ น หรื อรายภาคเรี ย น เป็ นต้น ในส่ วนของนัก เรี ย นรายได้
ส่ วนใหญ่มาจาก 2 ส่ วนได้แก่
3.1 รับจากผูป้ กครอง
3.2 รับจากการทางานพิเศษเพื่อหารายได้
4. ประมาณการจานวนค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องจ่าย โดยประมาณจากรอบระยะของค่าใช้จ่ายที่เคยจ่าย
จากรอบของรายจ่ายที่ผา่ นมา โดยแยกค่าใช้จ่ายออกเป็ น 4 ประเภทหลักจัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง
5. ในการทาประมาณการนั้น ผลรวมสุ ดท้ายของประมาณการรายได้ตอ้ งเท่ากับประมาณการค่าใช้จ่าย
ซึ่ งเป็ นไปได้ยากในการกาหนดรายการค่าใช้จ่ายขั้นต้น และจะต้องเกิดเหตุการณ์ข้ ึน 2 เหตุการณ์ คือ
5.1 ประมาณการรายได้ม ากกว่าประมาณการค่ าใช้จ่าย ให้ นัก เรี ย นตรวจสอบให้ รอบคอบว่า
มีรายการที่จาเป็ นต้องใช้จ่ายลงครบถ้วนหรื อไม่ หากครบถ้วนให้นกั เรี ยนพิจารณานาไปลงรายการในประมาณ
การค่าใช้จ่ายในรายการที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้นิยมลงเป็ นเงินออม
5.2 ประมาณการค่ าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการรายได้ เมื่ อนัก เรี ย นตรวจสอบการลงรายการ
อย่างรอบคอบแล้ว มี วิธีการทาให้ประมาณการเท่ากันอยู่ 2 วิธี วิธีแรกคื อการหารายได้เพิ่มแต่วิธีน้ ี ทาได้ยาก
และวิธีที่ 2 คือ การลดรายการใช้จ่ายที่มีความจาเป็ นน้อยที่สุดออกไป โดยพิจารณาจะเห็ นว่ารายการที่สมควร
ตัดออกเป็ นรายการแรกควรเป็ นค่าใช้จ่ายประเภทเพื่ อประโยชน์ ระยะสั้นที่ เป็ นสิ่ งฟุ่ มเฟื อยเกิ นความจาเป็ น
ต่าง ๆ
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ตัวอย่ ำงที่ 1
แสดงการจัดทางบประมาณเงินสดส่ วนบุคคลก่ อนทาการปรั บปรุ งกรณีมีค่าใช้ จ่ายมากกว่ ารายได้
นำงสำวพอใจ สกุลมัธยัสถ์
ประมำณกำรรำยได้ - ค่ ำใช้ จ่ำย
ระหว่ำงวันที่ 1-30 มิถุนำยน 2557
ประมำณกำรรำยได้
รายได้จากผูป้ กครอง
1,000.- บาท
รายได้จากการทางานพิเศษ
1,000.- บาท
รวมประมาณการรายได้
2,000.- บาท
ประมำณกำรค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายเพื่อความต้องการขั้นพื้นฐาน
ค่าอาหารกลางวัน
600.- บาท
ค่าขนมตอนเย็น
400.- บาท
1,000.- บาท
ค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินความเป็ นอยู่
ค่าบารุ งสมาชิกชุมนุม
20.- บาท
ค่ารถรับ-ส่ ง
200.- บาท
ค่าโทรศัพท์สาธารณะ
100.- บาท
320.- บาท
ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะสั้น
ค่าทัศนศึกษาที่โรงเรี ยนจัด
150.- บาท
ค่าหนังสื อนิ ตยสารวัยรุ่ น
140.- บาท
ค่าบัตรชมภาพยนตร์
180.- บาท
ค่าบริ จาคทาบุญการกุศล
50.- บาท
ค่าของขวัญวันเกิดเพื่อน
200.- บาท
720.- บาท
ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะยาว
เงินฝากกับธนาคารโรงเรี ยน
100.- บาท
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
2,140.- บาท
เมื่ อ พิ จ ารณาจะเห็ น ว่า มี ค่ า ใช้จ่ า ยเกิ น รายได้อ ยู่ 140 บาท ควรพิ จ ารณาตัด ทอนค่ า ใช้จ่ า ยที่ จาเป็ น
น้อ ยที่ สุ ดเรี ย งล าดับ คื อ ค่ า หนังสื อนิ ตยสารวัย รุ่ น ค่ าของขวัญ วัน เกิ ดเพื่ อน ค่ าบริ จาคท าบุ ญ การกุ ศ ล หาก
ไม่เพียงพอจึงตัดรายการค่าทัศนศึกษาและค่าบัตรชมภาพยนตร์ ตามลาดับ เพราะ 2 รายการหลังหากตัดต้องตัด
ทั้งจานวน เมื่อตัดรายการแล้วจะได้ประมาณการดังต่อไปนี้
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ตัวอย่ ำงที่ 2
แสดงการจัดทางบประมาณเงินสดส่ วนบุคคลหลังปรั บปรุงค่ าใช้ จ่ายแล้ ว
นำงสำวพอใจ สกุลมัธยัสถ์
ประมำณกำรรำยได้ -ค่ ำใช้ จ่ำย
ระหว่ำงวันที่ 1- 30 มิถุนำยน 2557
ประมำณกำรรำยได้
รายได้จากผูป้ กครอง
รายได้จากการทางานพิเศษ
รวมประมาณการรายได้
ประมำณกำรค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายเพื่อความต้องการขั้นพื้นฐาน
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าขนมตอนเย็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินความเป็ นอยู่
ค่าบารุ งสมาชิกชุมนุม
ค่ารถรับ-ส่ ง
ค่าโทรศัพท์สาธารณะ
ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะสั้น
ค่าทัศนศึกษาที่โรงเรี ยนจัด
ค่าหนังสื อนิ ตยสารวัยรุ่ น
ค่าบัตรชมภาพยนตร์
ค่าบริ จาคทาบุญการกุศล
ค่าของขวัญวันเกิดเพื่อน
ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะยาว
เงินฝากกับธนาคารโรงเรี ยน
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย

1,000.- บาท
1,000.- บาท
2,000.- บาท

600.- บาท
400.- บาท

1,000.- บาท

20.- บาท
200.- บาท
100.- บาท

320.- บาท

150.70.180.30.150.-

580.- บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

100.- บาท
2,000.- บาท

หมายเหตุ พิจารณาตัดรายการค่ าใช้ จ่ายดังนี ้
ตัดรายการค่านิตยสารวัยรุ่ น
140 - 70 = 70 บาท
ตัดรายการค่าบริ จาคทาบุญการกุศล
50 – 20 = 30 บาท
ตัดรายการค่าของขวัญวันเกิดเพื่อน
200 – 50 = 150 บาท
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ระเบียนเงินสดสำมช่ อง
งบประมาณที่ นั ก เรี ย นได้ จ ัด ท าไปนั้ นจะเป็ นประโยชน์ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น ให้ เป็ นไปตาม
งบประมาณนั้น การที่ จะทราบได้ว่าดาเนิ นไปตามงบประมาณหรื อไม่ น้ ัน ต้องท าการบันทึ ก รั บ -จ่ ายลงใน
ระเบียนเงินสด ซึ่ งแสดงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ งและระเบียนเงินสดนี้ เกิดขึ้นจริ งเมื่อมีการใช้จ่ายเงิน
ออกไป มีวธิ ี การจัดทาดังนี้
1) ลงวันที่ในช่องแรก
2) ช่องรายการ ให้เขียนคาอธิ บายสั้น ๆ เช่น ได้รับเงิน หรื อจ่ายเป็ นค่าอะไร
3) ลงจานวนเงิ น ในช่ องรายรั บ โดยเขี ย นให้ เลขหลัก หน่ วยชิ ดเส้ น แบ่ งระหว่างช่ อ งจานวนบาท
กับสตางค์มากที่สุด และเขียนเลขให้ตรงหลักในรายการต่อ ๆ มา
4) ลงจานวนเงิ น ในช่ องรายจ่าย โดยเขี ยนให้เลขหลักหน่ วยชิ ดเส้ นแบ่ งระหว่างช่ องจานวนบาท
กับสตางค์มากที่สุด และเขียนเลขให้ตรงหลักในรายการต่อ ๆ มา
5) ช่ องคงเหลื อมี ไว้เพื่ อแสดงจานวนเงิ น ที่ เหลื ออยู่ รวมทั้งมี ไ ว้ใส่ เงิ นยอดยกมา ซึ่ งก็ คื อยอดเงิ น
คงเหลื อจากเดื อนที่ ผ่านมานั้นเอง หากเป็ นรายการรั บ ให้ นาเงิ นมารวมแล้วใส่ ในช่ องคงเหลื อและหากเป็ น
รายจ่ายให้นาเงินไปหักออก
6) เมื่อสิ้ นเดือนให้สอบทานระเบียนเงินสดดังนี้
6.1 หายอดรวมของช่องรายรับและรายจ่ายตามแนวตั้ง เขียนเป็ นตัวเลขเล็ก ๆ ด้วยดินสอ
6.2 สอบทานว่าระเบียนเงินสดถูกต้องหรื อไม่ โดยวิธีการ
ยอดคงเหลือ = ยอดยกมา เมื่อวันที่ 1 ของเดือน + รวมรายรั บ – รวมรายจ่ าย
7) เมื่ อ ตรวจทานความถู ก ต้อ งเรี ย บร้ อ ยแล้ว จึ ง ลงด้ ว ยปากกาลู ก ลื่ น และขี ด เส้ น ให้ เรี ย บร้ อ ย
ตามตัวอย่าง
8) นายอดคงเหลือสิ้ นเดือนตามตัวอย่าง (30 มิถุนายน 2557) ไปลงเป็ นยอดยกมาในบรรทัดถัดไปของ
เดือนถัดไป (1 กรกฎาคม 2557)
9) ถ้าสอบทานแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ให้สอบทานการลงจานวนเลข สอบทานการบวก การลบในช่อง
ต่าง ๆ และสอบทานการลงรายการว่าครบถ้วนหรื อไม่
10) ตรวจสอบการขีดเส้นให้ถูกต้องครบถ้วน
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ตัวอย่ ำง
แสดงการบันทึกการรับ-จ่ ายเงินในระเบียนเงินสด 3 ช่ อง

วันที่
2557
มิถุนายน

นางสาวพอใจ สกุลมัธยัสถ์
ระเบียนเงินสด
รายการ
รายรับ

1 ยอดยกมา
รับเงินจากผูป้ กครอง
2 จ่ายเงินค่าคูปองอาหารกลางวัน
ซื้ อขนมและเครื่ องดื่ม
5 จ่ายเงินค่ารถรับ-ส่ ง
6 ซื้ อของใช้ส่วนตัว
9 ซื้ ออุปกรณ์เครื่ องเขียน
รับเงินจากการทางานพิเศษ
10 ซื้ อบัตรชมภาพยนตร์
ซื้ อขนม
12 ซื้ อคูปองอาหารกลางวัน
จ่ายเงินค่าไปทัศนศึกษา
14 ซื้ อนิตยสารวัยรุ่ น
15 รับเงินจากการทางานพิเศษ
จ่ายค่าบารุ งสมาชิกชุมนุม
20 รับเงินจากการทางานพิเศษ
ซื้ อของขวัญวันเกิดให้เพื่อน
22 จ่ายเงินซื้ อบัตรโทรศัพท์สาธารณะ
25 ซื้ อเสื้ อยืด 1 ตัว
29 จ่ายค่าของใช้ส่วนตัว
30 ฝากเงินกับธนาคารโรงเรี ยน
รวม
กรกฎาคม 1 ยอดยกมา

18

รายจ่าย

คงเหลือ

1,000 150
20
200
95
50

-

155
20
150
150
45

-

450 -

250 20 250 -

1,950 -

185
100
190
165
200
1,895

-

100
1,100
950
930
730
635
585
1,035
880
860
710
560
515
765
745
995
810
710
520
355
155
155
155

-

ระเบียนเงินสดจัดประเภท
ระเบียนเงินสดที่จดั ทาตามตัวอย่างนั้นเป็ นประโยชน์มาก แต่เพื่อที่จะให้ดูง่ายและรวดเร็ วขึ้นว่าได้ใช้
จ่ายเป็ นค่าอะไรไปเท่าไร และเกิดประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบกับงบประมาณที่ทาไว้ จึงทาแบบฟอร์ มขึ้นใหม่
โดยมี ช่องย่อยของประเภทรายจ่ายให้เหมื อนกันกับรายจ่ายในงบประมาณ เช่ น ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่าย
ส่ วนตัว ค่ากิจกรรมและการเรี ยน นันทนาการ เงินออม และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็ นต้น ซึ่ งระเบียนนี้ มีช่องย่อย
ของประเภทรายการจ่ายดังกล่าวเรี ยกว่า ระเบียนเงินสดจัดประเภท ซึ่ งมีวธิ ี ลงระเบียนดังนี้
1) ลงยอดยกมาและจานวนเงินที่บรรทัดแรกในช่องคาอธิ บายรายการ
2) ลงจานวนเงินรายรับแต่ละรายการของรายได้ในช่องรายรับ
3) ลงจานวนเงิ น รายจ่ ายแต่ ล ะรายการของค่ า ใช้จ่ายและเงิ น ออมในช่ องรายจ่ าย และในช่ องย่อ ย
ประเภทรายการจ่าย ตามประเภทที่จ่ายรายการนั้น ๆ
4) หาผลรวมของยอดรายรับ รายจ่าย ช่องย่อยประเภทรายจ่าย
5) หายอดคงเหลือด้วยการนารายรับบวกด้วยยอดยกมา หักด้วยรายจ่าย
6) รวมบรรทัดสุ ดท้ายช่องรายรับและรายจ่ายจานวนเงินจะต้องเท่ากัน
7) นายอดคงเหลือไปเป็ นยอดยกมาของเดือนถัดไป ตรวจสอบขีดเส้นให้เรี ยบร้อย
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ตัวอย่ ำง
การลงรายการรับ-จ่ ายเงินในระเบียนเงินสดจัดประเภท
นางสาวพอใจ สกุลมัธยัสถ์
ระเบียนเงินสดจัดประเภท
วันที่

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

2557
มิ.ย.

อาหาร

ประเภทรายจ่าย
กิจกรรม/ นันทนาการ

ออม

เบ็ดเตล็ด

การเรี ยน

1 ยอดยกมา 100.00 บาท
รับเงินจากผูป้ กครอง

1,000 -

2 ค่าคูปองอาหาร
ซื้อขนม,เครื่ องดื่ม

150 -

150 -

20 -

20 -

5 จ่ายเงินค่ารถรับ-ส่ ง

200 -

200 -

6 ซื้อของใช้ส่วนตัว

95 -

95 -

9 ซื้ออุปกรณ์การเรี ยน

50 -

รับเงินทางานพิเศษ

50 -

450 -

10 ซื้อบัตรชมภาพยนตร์

155 -

155 -

ซื้อขนม

20 -

20 -

12 ค่าคูปองอาหาร

150 -

150 -

ค่าไปทัศนศึกษา

150 -

14 ซื้อนิตยสารวัยรุ่ น
15 รับเงินทางานพิเศษ
20 รับเงินทางานพิเศษ

150 -

45 -

45 -

250 -

ค่าบารุ งชุมนุม

20 -

20 -

250 -

ของขวัญวันเกิดเพื่อน

185 -

185 -

22 ซื้อบัตรโทรศัพท์

100 -

100 -

25 ซื้อเสื้ อยืด 1 ตัว

190 -

190 -

29 ค่าของใช้ส่วนตัว

165 -

165 -

30 ฝากเงินธนาคาร ร.ร.

200 -

รวม
ยอดยกมา 1 มิ.ย.

1,950 -

1,895 -

100 -

ยอดคงเหลือ

155 2,050 -

ก.ค.

ค่าใช้จ่าย
ส่ วนตัว

2,050 -

1 ยอดยกมา 155.- บาท
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200 340 -

750 -

220 -

155 -

200 -

230 -

สรุสรุปป
1. ระเบี ย น (Record) หมายถึ ง กระดาษที่ บ ัน ทึ ก ข้อ เท็ จ จริ ง หรื อบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ป ระจ าวัน
ของกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นเพื่อกันลื ม ไม่ว่าจะเป็ นตัวเลข ตัวอักษร หรื อสัญลักษณ์ ก็ตาม ระเบี ยนแบ่งออก
ได้ 2 ประเภทคือ
1.1 ระเบี ยนส าหรั บ ส่ วนบุ ค คล ได้แก่ ใบเสร็ จจากการซื้ อของ ใบเสร็ จ ค่ าไฟฟ้ า ค่ าน้ าประปา
ค่าโทรศัพท์ ต้นขั้วเช็ค ใบกรมธรรม์ งบประมาณ ใบสัญญาเช่าซื้ อต่าง ๆ เป็ นต้น
1.2 ระเบียนสาหรับธุ รกิจ ได้แก่ ระเบียนการขาย ระเบียนการสั่งซื้ อ ระเบียนสิ นค้าคงเหลือ ระเบียน
การเงิน เป็ นต้น
2. ประโยชน์ ของระเบียน เพื่ อกันลื ม เพื่ อให้ท ราบหลักฐานได้ส ะดวก เพื่ อช่ วยให้ก าหนดกิ จกรรม
ที่จะต้องทาในอนาคตได้ถูกต้องหรื อใกล้เคียง และเพื่อช่วยให้คาดการณ์ได้วา่ ธุ รกิจที่กาลังดาเนินอยูน่ ้ นั ก้าวหน้า
ไปเพียงไร
3. แบบเบื้องต้ นของระเบียน มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
3.1 แบบฟอร์ มช่วยจัดระเบียบเกี่ยวกับรายละเอียดหรื อข้อความ
3.2 แบบฟอร์ มช่วยให้หารายละเอียดหรื อข้อความที่ตอ้ งการได้ง่าย
3.3 แบบฟอร์ มช่วยให้การบันทึกรายละเอียดหรื อข้อความเกิดความผิดพลาดน้อยลง
3.4 แบบฟอร์มทาให้ประหยัดเวลา
4. หลักทัว่ ไปในกำรทำระเบียน มีหลักในการปฏิบตั ิดงั นี้
4.1 การเขียนให้ชดั เจนอ่านง่าย
(1) เขียนตัวเลขและตัวหนังสื อให้ชดั เจนไม่เป็ นที่สงสัย ขนาดตัวเท่า ๆ กัน
(2) ควรเขียนด้วยปากกาลูกลื่น เพราะอยูไ่ ด้นานไม่ลบเลือนง่าย
(3) หากมีการผิดพลาดเกิดขึ้นให้ขีดฆ่าตรงที่ผดิ แล้วเขียนสิ่ งที่ถูกไว้ขา้ งบน
(4) ต้องรักษาความสะอาด
4.2 การสอบทานจานวนเลขและข้อความ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) วางไม้บรรทัดไว้ใต้บรรทัดที่สอบทาน
(2) อ่านคา และจานวนตัวเลขด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
(3) สอบเครื่ องหมายเฉพาะ จุดทศนิยม และช่องเว้นวรรคให้ถี่ถว้ น
(4) การอ่านจานวนเลขยาว ๆ ควรอ่านเป็ นหมู่ เช่น จานวน 667,892 อ่าน “6-6-7-,8-9-2”
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5. กำรจัดทำงบประมำณ
การจัดทางบประมาณเป็ นการวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อประมาณการให้มีรายได้เพียงพอกับ
ค่ าใช้จ่าย การท างบประมาณจึ งประกอบไปด้วย 2 ส่ วน คื อ ประมาณการรายได้ และประมาณการ
ค่าใช้จ่าย โดยในการทาประมาณการนั้น ผลรวมสุ ดท้ายของประมาณการรายได้ตอ้ งเท่ากับประมาณการ
รายจ่าย ซึ่ งเป็ นไปได้ยากในการกาหนดรายการค่าใช้จ่ายขั้นต้น และจะต้องเกิดเหตุการณ์ข้ ึน 2 เหตุการณ์
คือ
5.1 เมื่อประมาณการรายได้มากกว่าประมาณการรายจ่าย ซึ่ งมีโอกาสเป็ นไปได้แต่นอ้ ย ให้นกั เรี ยน
ตรวจสอบให้รอบคอบว่ามีรายการที่จาเป็ นต้องใช้จ่ายลงครบถ้วนหรื อไม่ หากลงรายการใช้จ่ายครบถ้วน
แล้ว เงินที่ยงั เหลืออยูใ่ ห้นาไปลงเป็ นรายการใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม หรื อนาจานวนเงินที่เหลือเพิ่มในเงินออม
ซึ่งวิธีการที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม
5.2 เมื่อประมาณการค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการรายได้ เมื่อนักเรี ยนตรวจสอบการลงรายการ
อย่างรอบคอบแล้ว มีวิธีการทาให้ประมาณการเท่ากันอยู่ 2 วิธี วิธีแรกคือการหารายได้เพิ่มขึ้นให้เพียงพอ
กับ รายจ่ า ย แต่ วิ ธี น้ ี ท าได้ย าก และวิ ธี ที่ 2 การลดรายการใช้ จ่ า ยที่ มี ค วามจ าเป็ นน้ อ ยที่ สุ ด ออกไป
โดยพิจารณาจะเห็นว่ารายการที่สมควรตัดออกเป็ นรายการแรกควร เป็ นค่าใช้จ่ายประเภทเพื่อประโยชน์
ระยะสั้น ที่เป็ นสิ่ งฟุ่ มเฟื อยเกินความจาเป็ นต่าง ๆ
6. กำรจัดทำระเบียนเงินสด
งบประมาณที่นกั เรี ยนได้จดั ทาไปนั้นจะเป็ นประโยชน์ก็ต่อเมื่อได้ใช้จ่ายเงินให้เป็ นไปตามงบประมาณ
นั้น การที่ จะทราบได้ว่าดาเนิ นไปตามงบประมาณหรื อไม่น้ นั ต้องทาการบันทึกรับ -จ่ายลงในระเบียน
เงินสด ซึ่ งแสดงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและระเบียนเงินสดนี้เกิดขึ้นจริ งเมื่อมีการใช้จ่าย
************************************************
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 2
คาชีแ้ จง ให้นกั เรี ยนจัดทางบประมาณก่อนการปรับปรุ งและหลังการปรับปรุ งของนายประหยัด ทรัพย์มี
ซึ่ งเรี ยนอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เขาจะจัดทางบประมาณเพื่อวางแผนการใช้จ่ายตลอดเดือนพฤษภาคม 2557 โดย
มีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากผูป้ กครอง 3,000 บาท และได้ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ดงั นี้
ค่าหอพัก
600.- บาท
ค่าอาหาร
1,500.- บาท
ค่าอุปกรณ์การเรี ยน 300.- บาท
ค่าเติมเงินโทรศัพท์ 150.- บาท
ค่านันทนาการ
300.- บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
450.- บาท
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 3
ค าชี ้แ จง ให้ นัก เรี ย นจัด ท าระเบี ย นเงิ น สดสามช่ อ ง ของนางสาวน้ า ใจ รั ก ความดี โดยในระหว่า ง
ปิ ดภาคเรี ยนนางสาวน้ าใจ รักความดี ได้จดั ทางบประมาณเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินไว้เรี ยบร้อยแล้ว ทาให้เขามี
เงิ น ออมเหลื อ จากการใช้จ่า ยที่ ผู ป้ กครองให้ ณ วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2557 จานวน 500 บาท และในช่ วงเปิ ด
ภาคเรี ยนเดือนพฤษภาคม 2557 เขาจะได้ทาการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ซึ่ งมีรายการดังนี้
16 พฤษภาคม 2557
17 พฤษภาคม 2557
20 พฤษภาคม 2557
21 พฤษภาคม 2557
22 พฤษภาคม 2557
23 พฤษภาคม 2557
24 พฤษภาคม 2557
25 พฤษภาคม 2557
27 พฤษภาคม 2557
28 พฤษภาคม 2557
29 พฤษภาคม 2557
30 พฤษภาคม 2557
31 พฤษภาคม 2557

ผูป้ กครองให้เงินสาหรับเปิ ดภาคเรี ยน จานวน 1,000 บาท
และจ่ายเป็ นค่าสมุดและอุปกรณ์การเรี ยนไป จานวน 350 บาท
จ่ายคูปองอาหารประจาเดือนราคา 200 บาท
ซื้ อเสื้ อพละตัวใหม่ 1 ตัว ราคา 150 บาท
ซื้ อพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 1 เล่ม ราคา 175 บาท
ซื้ อขนมและเครื่ องดื่มราคา 45 บาท
ซื้ อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ราคา 100 บาท
รับจ้างทางานหลังเลิกเรี ยนที่ร้านเครื่ องเขียนได้เงิน จานวน 120 บาท
ซื้ อบัตรชมภาพยนตร์ ราคา 140 บาท และซื้ อขนมราคา 50 บาท
ซื้ อขนมรับประทานราคา 30 บาท
ซื้ ออุปกรณ์ทางานประดิษฐ์ราคา 59 บาท
รับจ้างทางานหลังเลิกเรี ยนที่ร้านเครื่ องเขียนได้เงินอีก จานวน 120 บาท
ซื้ อกระเป๋ าใส่ อุปกรณ์การเรี ยนราคา 99 บาท
นาเงินไปฝากธนาคารโรงเรี ยนจานวน 50 บาท

24

แบบฝึ กปฏิบัติที่ 4
คาชี ้แจง ให้นัก เรี ยนจัดท าระเบี ยนเงิ นสดจัดประเภท ของนางสาวน้ าใจ รั ก ความดี โดยในระหว่าง
ปิ ดภาคเรี ยนนางสาวน้ าใจ รักความดี ได้จดั ทางบประมาณเพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินไว้เรี ยบร้อยแล้ว ทาให้เขา
มีเงินออมเหลือจากการใช้จ่ายที่ผูป้ กครองให้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 จานวน 500 บาท และในช่ วงเปิ ดภาค
เรี ย น เดื อ น พ ฤ ษ ภ าค ม 2557 เข าจ ะ ไ ด้ ท า ก าร บั น ทึ ก ล ง ร าย รั บ -ร า ย จ่ าย ซึ่ ง มี ร าย ก า ร ดั ง นี้
(กาหนดให้แบ่งช่องประเภทรายการจ่ายเป็ นดังนี้ ค่าอาหาร, ค่าเสื้ อผ้า, ค่าเครื่ องเขียนแบบเรี ยน, ค่านันทนาการ,
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และเงินออม)
16 พฤษภาคม 2557
ผูป้ กครองให้เงินสาหรับเปิ ดภาคเรี ยนจานวน 1,000 บาท และจ่ายเป็ นค่าสมุดและ
อุปกรณ์การเรี ยนไป จานวน 350 บาท
17 พฤษภาคม 2557
จ่ายคูปองอาหารประจาเดือนราคา 200 บาท
20 พฤษภาคม 2557
ซื้ อเสื้ อพละตัวใหม่ 1 ตัว ราคา 150 บาท
21 พฤษภาคม 2557
ซื้ อพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 1 เล่ม ราคา 175 บาท
22 พฤษภาคม 2557
ซื้ อขนมและเครื่ องดื่มราคา 45 บาท
23 พฤษภาคม 2557
ซื้ อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ราคา 100 บาท
24 พฤษภาคม 2557 รับจ้างทางานหลังเลิกเรี ยนที่ร้านเครื่ องเขียนได้เงิน จานวน 120 บาท
25 พฤษภาคม 2557
ซื้ อบัตรชมภาพยนตร์ ราคา 140 บาท และซื้ อขนมราคา 50 บาท
27 พฤษภาคม 2557
ซื้ อผลไม้รับประทานราคา 30 บาท
28 พฤษภาคม 2557
ซื้ ออุปกรณ์ทางานประดิษฐ์ราคา 59 บาท
29 พฤษภาคม 2557
รับจ้างทางานหลังเลิกเรี ยนที่ร้านเครื่ องเขียนได้เงินอีกจานวน 120 บาท
30 พฤษภาคม 2557
ซื้ อกระเป๋ าใส่ อุปกรณ์การเรี ยนราคา 99 บาท
31 พฤษภาคม 2557
นาเงินไปฝากธนาคารโรงเรี ยน จานวน 50 บาท
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แบบทดสอบหลังเรียน
คำสั่ ง จงเลือกคำตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย X ลงในกระดำษคำตอบ
1. ระเบียน หมายถึงข้อใดถูกต้องที่สุด
1) ข้อมูลที่เกิดจากการจดจา
2) ข้อมูลที่จดั เก็บเป็ นสถิติตวั เลข
3) ข้อมูลที่ผา่ นการบอกเล่าต่อ ๆ กันมา
4) ข้อมูลที่มีการจดบันทึกเป็ นหลักฐานเพื่อกันลืม
2. ประโยชน์ของการจัดทาระเบียนคือข้อใด
1) เพื่อกันลืมและมีหลักฐาน
2) ทาให้เราเป็ นคนความจาดี
3) เราจะได้ไม่ตอ้ งจดจาทุก ๆ เรื่ อง
4) ทาให้สุขภาพร่ างกายดูอ่อนกว่าวัย
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทาระเบียนการเงิน
1) เขียนผิดลบให้สะอาดแล้วเขียนทับ
2) เขียนให้ชดั เจนอ่านง่ายไม่เป็ นที่สงสัย
3) เขียนตัวเลขแบบอารบิคหรื อเลขไทยปนกันก็ได้
4) เขียนตัวอักษรตัวเลขให้ใหญ่เป็ นพิเศษเพื่อจะได้จดจาได้ง่าย
4. การสอบทานจานวนเลข 1,954,206.25 บาท ข้อใดอ่านได้ถูกต้องตามหลักการสอบทานตัวเลข
1) 1,9-5-4,2-0-6-,2-5
2) 1,9-5-4,2-0-6, .-2-5
3) 1-9,5-4-2,0-6, .-2-5
4) 1-9-5-4-2-0-6, .-2-5
5. การจัดทาระเบียนลงในแบบฟอร์ มมีวตั ถุประสงค์เพื่อสิ่ งใด
1) เพื่อเพิ่มผลกาไร
2) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย
3) เพื่อจัดระเบียบค้นหาง่าย
4) เพื่อป้ องกันความผิดพลาด
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6. การแก้ไขระเบียนกรณี ผดิ พลาดข้อใดปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
9,995.42

1) 9995.24
9,995.42

2) 9,995.24
9,995.42

3) 9,995.24
9,995.42

4) 9995.24
7. หากนักเรี ยนต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายว่ามีการใช้จ่ายสิ่ งใด จานวนเท่าใด
และมีจานวนมากน้อยเพียงใดนักเรี ยนควรจัดทาระเบียนประเภทใด
1) ระเบียนเงินสด 2 ช่อง
2) ระเบียนเงินสด 3 ช่อง
3) ระเบียนเงินสดส่ วนบุคคล
4) ระเบียนเงินสดจัดประเภท
8. ค่าใช้จ่ายรายการใดที่มีความจาเป็ นน้อยที่สุด แต่ช่วยให้เรามีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่สุขสบายมากขึ้น
1) ค่าอาหาร
2) ค่าเสื้ อผ้า
3) ค่าน้ าค่าไฟฟ้า
4) ค่ายานพาหนะ
9. นายประหยัด ขยันอดออม นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ต้องการจัดทาประมาณการในการใช้จ่าย
ของตนเอง เขาจะต้องจัดทางบประมาณใน 2 ส่ วนหลัก ๆ คืออะไร
1) ประมาณการรายได้ที่ได้รับ และประมาณการค่าใช้จ่ายของตนเอง
2) ประมาณการรายได้ที่ได้รับ และประมาณการค่าใช้จ่ายจากผูป้ กครอง
3) ประมาณการรายจ่ายส่ วนตัว และประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเรี ยน
4) ประมาณการรายได้จากผูป้ กครอง และประมาณการค่าใช้จ่ายจากผูป้ กครอง
10. นางสาวพอเพียง พอดี กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เขามักมีเงินที่ได้รับจากผูป้ กครองประจา
เป็ นรายสัปดาห์ เพื่อให้พอสาหรับค่าใช้จ่ายส่ วนตัวขณะอยูท่ ี่โรงเรี ยน เขาควรพิจารณาจัดสรรรายการ
ค่าใช้จ่ายใดก่อนเป็ นลาดับแรก
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะสั้น
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะยาว
3) ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ
4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนิ นความเป็ นอยู่
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เฉลยก่ อนเรียน
มาลองดูกนั ซิวา่
ได้คนละกี่คะแนน

ข้ อ 1 ข้ อ 2 ข้ อ 3 ข้ อ 4 ข้ อ 5 ข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10
ตอบ 4 ตอบ 4 ตอบ 1 ตอบ 1 ตอบ 2 ตอบ 2 ตอบ 3 ตอบ 3 ตอบ 4 ตอบ 1
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 1
คำสั่ ง จงตอบคำถำมต่ อไปนีใ้ ห้ ถูกต้ อง
1. จงอธิบายความหมายของระเบียนมาให้เข้าใจ
ระเบียน (Record) หมายถึ ง กระดาษที่บนั ทึกข้อเท็จจริ ง หรื อบันทึกเหตุการณ์ ประจาวันของกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อกันลืม ไม่วา่ จะเป็ นตัวเลขหรื อตัวอักษร สัญลักษณ์ก็ตาม
2. จงบอกประเภทของระเบียนว่ามีกี่ประเภท พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ระเบียนแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ
1) ระเบี ย นส าหรั บ ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ใบเสร็ จ จากการซื้ อของ ใบเสร็ จ ค่ า ไฟฟ้ า ค่ า น้ าประปา
ค่าโทรศัพท์ ต้นขั้วเช็ค ใบกรมธรรม์ งบประมาณ ใบสัญญาเช่าซื้ อต่าง ๆ เป็ นต้น
2) ระเบี ยนสาหรับธุ รกิ จ ได้แก่ ระเบี ยนการขาย ระเบี ยนการสั่งซื้ อ ระเบี ยนสิ นค้าคงเหลื อ ระเบียน
การเงิน เป็ นต้น
3. จงบอกประโยชน์ของการจัดทาระเบียน
1) เพื่อกันลืม เพราะระเบียนจะช่วยให้จาสิ่ งที่จะต้องทาได้ง่ายขึ้น และยังช่วยจัดลาดับ
ความคิดอีกด้วย
2) เพื่อให้ทราบหลักฐานได้สะดวก
3) เพื่อช่วยให้กาหนดกิจกรรมที่จะต้องทาในอนาคตได้ถูกต้องหรื อใกล้เคียง
4) เพื่อช่วยให้คาดการณ์ได้วา่ ธุ รกิจที่กาลังดาเนินอยูน่ ้ นั ก้าวหน้าไปเพียงไร
4. จงบอกวัตถุประสงค์ของการทาระเบียนให้เป็ นแบบฟอร์ม
1) แบบฟอร์ มช่วยจัดระเบียบเกี่ยวกับรายละเอียดหรื อข้อความ
2) แบบฟอร์ มช่วยให้หารายละเอียดหรื อข้อความที่ตอ้ งการได้ง่าย
3) แบบฟอร์ มช่วยให้การบันทึกรายละเอียดหรื อข้อความเกิดความผิดพลาดน้อยลง
4) แบบฟอร์มทาให้ประหยัดเวลา
5. การลงรายการหนังสื อในแบบฟอร์ มที่กาหนดทาให้เกิดประโยชน์อย่างไร
1) สะดวกในการค้นหาหนังสื อได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้น
2) ประหยัดเวลาในการเขียนคาซ้ า เช่น ชื่อหนังสื อ ผูแ้ ต่ง และราคา
3) เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเมื่อมีการจัดเก็บรายการลงในแบบฟอร์ ม
4) สามารถดูลาดับก่อนหลังได้วา่ ได้รับหนังสื อมาตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็ นผูแ้ ต่ง และมีราคาเท่าไร
6. จงบอกวิธีการแก้ไขกรณี เกิดความผิดพลาดในการเขียนตัวเลขหรื อตัวอักษร พร้อมยกตัวอย่าง
ในการทาระเบียนหากมีการผิดพลาดเกิดขึ้นให้ขีดฆ่าตรงที่ผดิ แล้วเขียนสิ่ งที่ถูกไว้ขา้ งบน
ดังตัวอย่าง

369.40

จานวนเงิน

396.40
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 2
งบประมาณก่ อนการปรั บปรุ ง
นำยประหยัด ทรัพย์มี
ประมำณกำรรำยได้ - ค่ ำใช้ จ่ำย
ระหว่ำงวันที่ 1 - 31 พฤษภำคม 2557
ประมำณกำรรำยได้
รายได้จากผูป้ กครอง
รวมประมาณการรายได้
ประมำณกำรค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าหอพัก
ค่าอาหาร
ค่าอุปกรณ์การเงิน
ค่าเติมเงินโทรศัพท์
ค่านันทนาการ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย

3,000.- บาท
3,000.- บาท
600.1,500.300.150.300.450.3,300.-
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณหลังการปรั บปรุ ง

นำยประหยัด ทรัพย์มี
ประมำณกำรรำยได้ - ค่ ำใช้ จ่ำย
ระหว่ำงวันที่ 1 - 31 พฤษภำคม 2557
ประมำณกำรรำยได้
รายได้จากผูป้ กครอง
รวมประมาณการรายได้
ประมำณกำรค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าหอพัก
ค่าอาหาร
ค่าอุปกรณ์การเงิน
ค่าเติมเงินโทรศัพท์
ค่านันทนาการ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย

3,000.- บาท
3,000.- บาท
600.1,500.300.120.180.300.3,000.-

หมายเหตุ ปรั บปรุ งรายการค่ านันทนาการและรายการค่ าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด
ลดรายจ่ายค่าเติมเงินโทรศัพท์ 150 - 30 = 120 บาท
ลดรายจ่ายค่านันทนาการ
300 – 120 = 180 บาท
ลดรายจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 450 – 150 = 300 บาท
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 3

วันที่
2557
พฤษภาคม

มิถุนายน

นางสาวน้ าใจ รักความดี
ระเบียนเงินสด
รายการ
รายรับ
1 ยอดยกมา
16 รับเงินจากผูป้ กครอง
ซื้ อสมุดและอุปกรณ์การเรี ยน
17 จ่ายคูปองอาหารประจาเดือน
20 ซื้ อเสื้ อพละตัวใหม่ 1 ตัว
21 ซื้ อพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 1 เล่ม
22 ซื้ อขนมและเครื่ องดื่ม
23 ซื้ อบัตรเติมเงินโทรศัพท์
24 รับจ้างทางานหลังเลิกเรี ยน
25 ซื้ อบัตรชมภาพยนตร์
ซื้ อขนม
27 ซื้ อผลไม้
28 ซื้ ออุปกรณ์ทางานประดิษฐ์
29 รับจ้างทางานหลังเลิกเรี ยน
30 ซื้ อกระเป๋ าใส่ อุปกรณ์การเรี ยน
31 นาเงินไปฝากธนาคารโรงเรี ยน
รวม
1 ยอดยกมา
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รายจ่าย

คงเหลือ

1,000 350
200
150
175
45
100

-

140
50
30
59

-

120 -

120 -

1,240 -

99 50 1,448 -

500
1,500
1,150
950
800
625
580
480
600
460
410
380
321
441
342
292
292
292

-

เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 4
นางสาวน้ าใจ รักความดี
ระเบียนเงินสดจัดประเภท
วันที่

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

2557
พ.ค.

อาหาร

เบ็ดเตล็ด

ออม

1 ยอดยกมา 500 บาท
16 รับเงินจากผูป้ กครอง

1,000 -

ซื้ออุปกรณ์การเรี ยน

350 -

17 จ่ายคูปองอาหาร

200 -

20 ซื้อเสื้ อพละตัวใหม่

150 -

21 ซื้อพจนานุกรม

175 -

22 ซื้อขนมและเครื่ องดื่ม

45 -

23 ซื้อบัตรเติมเงิน
24 รับจ้างทางาน

350 200 150 175 45 -

100 -

100 -

120 -

25 ซื้อบัตรชมภาพยนตร์

140 -

140 -

ซื้อขนม

50 -

50 -

27 ซื้อผลไม้

30 -

30 -

28 ซื้ออุปกรณ์ทางาน

59 -

29 รับจ้างทางาน

99 -

31 นาเงินไปฝากธนาคาร

50 -

ยอดยกมา 1 พ.ค.

59 -

120 -

30 ซื้อกระเป๋ า
รวม

1,240 -

1,448 -

500 -

ยอดคงเหลือ

292 1,740 -

มิ.ย.

ค่าเสื้ อผ้า

ประเภทรายจ่าย
เครื่ องเขียน นันทนาการ

1,740 -

ยอดยกมา 292.- บาท
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99 50 325 -

150 -

584 -

140 -

199 -

50 -

ข้ อ 1 ข้ อ 2 ข้ อ 3 ข้ อ 4 ข้ อ 5 ข้ อ 6 ข้ อ 7 ข้ อ 8 ข้ อ 9 ข้ อ 10
ตอบ 4 ตอบ 1 ตอบ 2 ตอบ 2 ตอบ 3 ตอบ 1 ตอบ 4 ตอบ 4 ตอบ 1 ตอบ 3

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เย้ ! ได้ คะแนนเพิม่ ขึน้ เยอะเลย
ใช่ ไหมละ
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ระเบี ย น ภำษำอัง กฤษเขี ย นว่ ำ Record หมายถึ ง กลุ่ม ของข้ อ มู ล
เกี่ยวกับ คน สถานที่ เหตุก ารณ์ หรื อ สิ่ งต่ างๆ เช่ น ข้ อมูลที่ เกี่ยวกับคนไข้
ได้ แก่ ชื่ อ ที่อยู่ เพศ วันเกิด อาการเจ็บป่ วย ข้ อมูลเกี่ยวกับนักเรี ยน ได้ แก่ ชื่ อ
ที่อยู่ เพศ วันเกิด ชื่ อผู้ปกครอง คะแนนสอบ ฯลฯ
การจัด เก็ บ ข้อ มู ล ในรู ป แบบของระเบี ย นช่ ว ยให้ มี ก ารเก็บ ข้อ มู ล
อย่ า งเป็ นระบบเกิ ด ความเป็ นระเบี ย บเรี ยบร้ อ ย ค้ น หาง่ า ย สะดวก
ร ว ด เร็ ว จึ ง มี ก า ร น า ร ะ เบี ย น ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ง า น เก็ บ
เอกสารต่าง ๆ มากมาย
…นักเรี ยนละ เคยเก็บงานเอกสารส่ วนตัว เช่ นหนังสื อ รู ปถ่ าย เอกสารสาคัญ
ส่ วนตัวตามรูปแบบของระเบียนบ้ างหรือไม่ ?
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