
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 
 เอกสารชุดการเรียนรู้ รายวิชาระเบียนกบัธุรกิจในทอ้งถ่ิน (ง30295) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 น้ี จดัท าข้ึน
เพื่อช่วยให้นกัเรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดทกัษะในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองในชีวิตประจ าวนั
และงานอาชีพในอนาคต สอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2545 ซ่ึงถือนกัเรียนมีความส าคญัท่ีสุด โดยยึดหลกันกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได้ ครูผู ้สอนจึงมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้น้ี  จึงได้จัดท าข้ึน                  
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อมุ่งหวงัท่ีจะส่งเสริมความสามารถในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน เอกสารชุดการเรียนรู้รายวิชาระเบียนการเงินน้ีประกอบไปด้วยชุดการเรียนรู้ทั้งส้ิน 8  เล่ม 
ดงัน้ี 

เล่มท่ี  1   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระเบียน 
 เล่มที ่ 2  ระเบียนเงินสดส่วนบุคคลและระเบียนของสมำคม 
 เล่มท่ี  3  ระเบียนส าหรับธุรกิจ 
 เล่มท่ี  4  การจดัท าบญัชีเบ้ืองตน้ 
 เล่มท่ี  5  การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
 เล่มท่ี  6  สมุดรายวนัทัว่ไป 
 เล่มท่ี  7  บญัชีแยกประเภทและการผา่นบญัชี 
 เล่มท่ี  8  งบทดลอง 
 ชุดการเรียนรู้น้ีเป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ระเบียนเงินสดส่วนบุคคลและระเบียนของสมาคม                    
มีขอบข่ายเน้ือหาเก่ียวกบัการจดัท าระเบียนเงินสดส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายได้ ระเบียนครอบครัว และระเบียนของ
สมาคม 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดการเรียนรู้เล่มน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคนท่ีศึกษาหาความรู้                
และ ฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเอง  สามารถน าความรู้ตลอดจนทักษะท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าว ัน                           
และงานอาชีพได ้
 
 

ชนญักาญจน์  หอมกล่ิน 
 
 
 

 



สำรบัญ 
หนา้ 

แนวทางการใชชุ้ดการเรียนรู้ส าหรับครู 
ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ระเบียนเงินสดส่วนบุคคลและระเบียนของสมาคม 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ืองท่ี 1  ระเบียนส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายไดแ้ละระเบียนครอบครัว 
แบบฝึกปฏิบติัท่ี 1 
แบบฝึกปฏิบติัท่ี 2 
แบบฝึกปฏิบติัท่ี 3 
เร่ืองท่ี 2  ระเบียนของสมาคม 
แบบฝึกปฏิบติัท่ี 4 
แบบฝึกปฏิบติัท่ี 5 
แบบฝึกปฏิบติัท่ี 6 
แบบทดสอบหลงัเรียน 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เฉลยแบบฝึกปฏิบติัท่ี 1 
เฉลยแบบฝึกปฏิบติัท่ี 2 
เฉลยแบบฝึกปฏิบติัท่ี 3 
เฉลยแบบฝึกปฏิบติัท่ี 4 
เฉลยแบบฝึกปฏิบติัท่ี 5 
เฉลยแบบฝึกปฏิบติัท่ี 6 
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
บรรณานุกรม 
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แนวทำงกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ส ำหรับครู 
 
 
 

1. ใหน้กัเรียนศึกษาขอบข่ายของเน้ือหา สาระส าคญัและผลการเรียนรู้ให้เขา้ใจ 
2. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาโดยละเอียดทีละเร่ือง และท าแบบฝึกปฏิบติัดว้ยความรอบคอบดว้ยตนเอง 
4. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน ดว้ยความรอบคอบและเตม็ก าลงัความสามารถ 
5. นกัเรียนตอ้งมีความซ่ือสัตยแ์ละรับผดิชอบต่อตนเองในการเรียน โดยไม่เปิดดูเฉลยก่อน และรู้จกัรักษา

เอกสารชุดการเรียนรู้น้ีใหอ้ยูใ่นสภาพดีเหมาะสมกบัการใชง้านในคร้ังต่อไป 
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ค ำช้ีแจงส ำหรับนักเรียน 
 
 
 
 

1. อ่านค าช้ีแจงจากแนวทางการศึกษาชุดการเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจ 
2. ศึกษาชุดการเรียนรู้น้ีร่วมกนักบัสมาชิกในกลุ่ม และท าแบบฝึกปฏิบติัตามค าแนะน าจนจบเน้ือหา             

ท่ีก าหนดให้ 
3. ชุดการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

1) แนวทางการศึกษาชุดการเรียนรู้ 
2) แบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที เม่ือท าเสร็จให้ตรวจค าตอบจากเฉลย

แบบทดสอบก่อนเรียน 
3) เอกสารเน้ือหาเร่ืองท่ี 1 ระเบียนส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายได ้และระเบียนครอบครัว  พร้อมแบบฝึก

ปฏิบติั โดยใหน้กัเรียนเขียนค าตอบลงในสมุดงานของตนเอง และมีแนวค าตอบแบบฝึกปฏิบติั 
4) เอกสารเน้ือหาเร่ืองท่ี 2 ระเบียนของสมาคม พร้อมแบบฝึกปฏิบติั โดยใหน้กัเรียนเขียนค าตอบ

ลงในสมุดงานของตนเอง และมีแนวค าตอบแบบฝึกปฏิบติั 
4. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 10 ขอ้ เวลา 10 นาที คะแนนเตม็ 10 คะแนน แลว้ตรวจค าตอบ

จากเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน เกณฑผ์า่น 7 ขอ้จาก 10 ขอ้ 
5. หากมีขอ้สงสัยใด ๆ ใหข้อค าแนะน าจากครูผูส้อน 
6. ส่งคืนชุดการเรียนรู้ตามก าหนดเวลาและตอ้งเก็บรักษาให้อยูใ่นสภาพดี 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 
เร่ือง  ระเบียนเงนิสดส่วนบุคคลและระเบียนของสมำคม 

 
ขอบข่ำยเน้ือหำ 

 เร่ืองท่ี 1 ระเบียนส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายไดแ้ละระเบียนครอบครัว 
 เร่ืองท่ี 2 ระเบียนของสมาคม 
 
 สำระส ำคัญ 
 ระเบียนส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายได้ ระเบียนครอบครัว และระเบียนของสมาคม มีการจดัท าประมาณการ
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และมีการบันทึกรายรับ -รายจ่ายในระเบียนเงินสดจัดประเภท 
เช่นเดียวกนั ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้การด าเนินชีวิตประจ าวนัของผูเ้ร่ิมมีรายได ้ครอบครัว และสมาคมสามารถด าเนิน
ไปได้อย่างราบร่ืน เพราะสามารถจดัการกับค่าใช้จ่ายให้เพียงพอกับรายได้ท่ีมีอยู่ ตลอดจนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัตนเองในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
เม่ือศึกษาหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 จบแลว้ มีความรู้เก่ียวกบัการจดัท างบประมาณ การจดัท าระเบียนเงินสด 

ระเบียนส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายได ้ระเบียนครอบครัว ตลอดจนระเบียนของสมาคม จดัท างบประมาณและระเบียน              
เงินสดส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายไดไ้ด ้

 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
1. อธิบายวธีิการจดัท างบประมาณส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายได ้

2. อธิบายวธีิการจดัท าระเบียนเงินสดส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายได ้

3. อธิบายวธีิการจดัท างบประมาณส าหรับครอบครัว 

4. อธิบายวธีิการจดัท าระเบียน เงินสดส าหรับครอบครัว 

5. อธิบายวธีิการจดัท างบประมาณของสมาคม 

6. อธิบายวธีิการจดัท าระเบียนของสมาคม 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
ค ำส่ัง จงเลือกค ำตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดียวโดยท ำเคร่ืองหมำย X ลงในกระดำษค ำตอบ 
 
1. ในการจดัท างบประมาณของครอบครัว ควรจดัสรรค่าใชจ่้ายไวเ้พื่อใคร 

1) บุตร 
2) พอ่และแม ่
3) ปู่ยา่-ตายาย 
4) ทุกคนในครอบครัว 

2. วธีิหายอดคงเหลือของสมาคมหรือชุมนุม มีวธีิการอยา่งไร 
1) ยอดยกมา + รายได ้+ ค่าใชจ่้าย 
2) ยอดยกมา + รายได ้– ค่าใชจ่้าย 
3) รายได ้– ค่าใชจ่้าย - ยอดยกมา  
4) ค่าใชจ่้าย + ยอดยกมา – รายได ้

3. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งเก่ียวกบัการจดัท าระเบียนรายรับ-รายจ่าย ส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายได ้และระเบียน
ครอบครัว 
1) ระเบียนเงินสดจดัประเภทมีรายการรับเงินจ านวนมาก 
2) ระเบียนเงินสดส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายไดย้งัไม่มีการหกัภาษีเงินได ้
3) ระเบียนเงินสดจดัประเภทมีช่องรายรับ รายจ่าย และคงเหลือเท่านั้น 
4) ระเบียนเงินสดส าหรับครอบครัวมีรายการใชจ่้ายมากกวา่ระเบียนแบบอ่ืน 

4. เหตุผลส าคญัท่ีสุดในการจดัท างบประมาณท่ีตอ้งมีการจดัสรรเงินส่วนหน่ึงไวส้ าหรับการออม คือขอ้ใด 
1) เพื่อน าไปใชช้ าระหน้ี 
2) น าไปซ้ือส่ิงของท่ีตอ้งการ 
3) เพื่อเหตุฉุกเฉินและส าหรับอนาคต 
4) เพื่อจะไดมี้ฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

5. จ านวนเงินยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 คือจ านวนเงินตามขอ้ใด 
1) เงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 1  กนัยายน  2556 
2) เงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2556 
3) เงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม  2556 
4) เงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม   2556 
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6. ระเบียนทุนของครอบครัวท าข้ึนเพื่อเหตุผลใด 
1) เพื่อใหท้ราบสภาพทางการเงินของครอบครัว 
2) เพื่อจะไดท้ราบสภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุน 
3) เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสภาพทางการเงินกบับุคคลอ่ืน 
4) ถูกทุกขอ้  

7. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง เก่ียวกบัการจดัท างบประมาณของสมาคมหรือชุมนุม 
1) เหรัญญิกท าหนา้ท่ีบนัทึกรับ-จ่ายเงินเท่านั้น 
2) เหรัญญิกตอ้งท าหนา้ท่ีตรวจสอบใบส าคญัท่ีจ่ายไป 
3) การจ่ายเงินของเหรัญญิกตอ้งมีใบส าคญัจ่ายเงินทุกคร้ัง 
4) การรับเงินของเหรัญญิกทุกคร้ังตอ้งออกใบเสร็จรับเงิน 

8. รายไดข้องสมาคมหรือชุมนุมมาจากแหล่งใดบา้ง 
1) ค่าบ ารุงสมาชิก 
2) จากกิจกรรมสมาคมหรือชุมนุม 
3) จากการขายของสมาคมหรือชุมนุม 
4) ถูกทุกขอ้ 

9. เหตุใดสมาคมหรือชุมนุมจึงตอ้งจดัท าระเบียนของสมาคมหรือชุมนุม 
1) เพื่อจะไดมี้ความน่าเช่ือถือ 
2) เพื่อมีหลกัฐานการด าเนินงานต่าง ๆ 
3) เพื่อจะไดเ้ป็นท่ีรู้จกัของคนอ่ืน ๆ ทัว่ไป 
4) เพื่อสมาคมหรือชุมนุมจะไดมี้สภาพการเงินท่ีดี 

10. หากนกัเรียนเป็นเหรัญญิกของสมาคมหรือชุมนุม นกัเรียนควรมีคุณสมบติัขอ้ใดท่ีเด่นชดัท่ีสุด 
1) เมตตา ผอ่นปรน 
2) ตระหน่ี ถ่ีเหนียว 
3) ละเอียด รอบคอบ 
4) พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน 
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เร่ืองที ่1 ระเบียนส ำหรับผู้เร่ิมมรีำยได้และระเบียนครอบครัว 
 
ระเบียนส ำหรับผู้เร่ิมมีรำยได้ 

 ในระยะท่ีนักเรียนส าเร็จการศึกษาและเร่ิมประกอบอาชีพนั้น การท างบประมาณจะเปล่ียนแปลงไป 
จากงบประมาณส่วนบุคคลเม่ือตอนเป็นนกัเรียน เพราะจะมีรายไดท่ี้มากข้ึนและจะมีค่าใชจ่้ายมากข้ึนดว้ย และ
จ าเป็นตอ้งจดัการเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายส าหรับตนเองมากข้ึน จึงตอ้งเร่ิมคิดเก็บเงินไวเ้พื่อใชจ่้ายในวนัขา้งหนา้หรือ
เพื่อประโยชน์ระยะยาว ในการท างบประมาณเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล ทั้ งน้ีเน่ืองจากจ านวนรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันออกไปตามความพอใจและความต้องการ แต่อย่างไรก็ดีรายการ
จ่ายเงินก็ยงัสามารถจ าแนกได้เป็น 4 ประเภทขา้งตน้ในหน่วยท่ี 1 ดงัท่ีได้กล่าวไวแ้ล้ว การจดัท างบประมาณ    
จึงแสดงดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
ตัวอย่างการจัดท างบประมาณรายเดือนส าหรับผู้เร่ิมมีรายได้ 
 

นำงสำวสมสิริ  รักกำรงำน 
งบประมำณประจ ำเดือนกรกฎำคม  2557 

ประมำณกำรรำยได้ 
 เงินเดือนหลงัหกัภาษี                    9,000.-  บาท 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 ค่าใชจ่้ายเพื่อความตอ้งการขั้นพื้นฐาน 
  ค่าอาหารและท่ีพกั     3,100.-  บาท 
  ค่าเส้ือผา้         500.-  บาท 
  ค่ารักษาพยาบาล         500.-  บาท      4,100.- บาท 
 ค่าใชจ่้ายเพื่อด าเนินความเป็นอยู ่
  ค่าใชจ่้ายในบา้น      1,300..-  บาท   
  ค่ารถ       1,000.-  บาท         2,300.-  บาท 

ค่าใชจ่้ายเพื่อประโยชน์ระยะสั้น 
  ค่างานเล้ียง         500.-  บาท 
  ค่าบริจาคท าบุญการกุศล        100.-  บาท      600.-  บาท 
 ค่าใชจ่้ายเพื่อประโยชน์ระยะยาว 
  ค่าประกนัชีวติ      1,500.-  บาท 
  เงินออม          500.-  บาท                2,000.- บาท 

รวมประมาณการค่าใชจ่้าย        9,000.- บาท 
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ตัวอย่ำง 
 



 
 
 
กำรจัดท ำระเบียนเพ่ือบันทกึรำยรับ-รำยจ่ำยส ำหรับผู้เร่ิมมีรำยได้ 

 ในการท างบประมาณควรท าตามรอบของระยะเวลารายไดท่ี้ไดรั้บ แต่โดยปกติค่าใชจ่้ายบางรายการจะ            
ไม่ตรงตามระยะเวลาท่ีไดรั้บรายได ้เช่น การจ่ายค่าเบ้ียประกนัชีวติปีละ 1 คร้ัง แต่เรามีรายไดเ้ป็นรายเดือน เราก็
ควรจดัสรรจ านวนเงินไวใ้นแต่ละเดือนดว้ยเพื่อมิให้เป็นภาระจ านวนมากในเดือนท่ีตอ้งช าระค่าเบ้ียประกนัชีวิต   

การท าระเบียนเงินสดจดัประเภทของผูเ้ร่ิมมีรายได้ มีวิธีการเช่นเดียวกบัระเบียนเงินสดจดัประเภท 
นอกจากช่องประเภทรายจ่ายท่ีแตกต่างออกไปตามความเหมาะสมของรายการค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายจริง และอาจมีช่อง
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายเพิ่มเติมดว้ย  นอกจากน้ีในช่องใส่จ านวนเงินท่ีเป็นสตางคห์ากไม่มีเศษสตางคย์งัสามารถ
ใชเ้คร่ืองหมาย (-) ไดอี้กดว้ย ซ่ึงเป็นวธีิท่ีนิยมและประหยดัเวลากวา่แบบเดิม ซ่ึงสามารถแสดงการจดัท าระเบียน
ส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายไดต้ามตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ตัวอย่างระเบียนเงินสดจัดประเภทส าหรับผู้ เร่ิมมีรายได้ 
นางสาวสมสิริ รักการงาน 

ระเบียนเงินสดจดัประเภทส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายได ้
วนั เดือน ปี 
พ.ศ. 2557 

รายการ รายได้
ขั้นตน้ 

หกัภาษี
เงินได ้

รายรับ รายจ่าย ประเภทรายจ่าย 
ค่าอาหาร ค่าเคร่ือง

แต่งกาย 
ค่าท่ีพกั ค่ารถ ค่าผอ่นส่ง นนัทนาการ ค่ายาและ          

ค่ารักษา 
ค่าใชจ่้าย 
อ่ืน ๆ 

เงินออม 

ก.ค. 1 ยอดยกมา 400.- บาท                           
  รับเงินเดือน 10,000 - 100 - 9,900 -                     

 5 จ่ายค่าท่ีพกั       1,000 -     1,000 -             
 12 จ่ายผ่อนส่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า       1,500 -         1,500 -         
 15 จ่ายค่าอาหารประจ าเดือน       3,000 - 3,000 -                 
 16 จ่ายค่ารถรับ-ส่ง       600 -       600 -           
 20 จ่ายค่างานเล้ียงสงัสรรค ์       400 -               400 -   
 24 ค่าใชจ่้ายในการไปเท่ียว       500 -           500 -       
 25 ค่ายาและอุปกรณ์ท าแผล       155 -             155 -     

 27 ค่าตดัชุดท างานใหม่       950 -   950 -               

 30 ซ้ือของใชส่้วนตวั       845 -               845 -   

 31 เก็บเงินไวใ้ชส่้วนตวั       100 -                 100 - 

  รวม 10,000 - 100 - 9,900 - 9,050 - 3,000 - 950 - 1,000 - 600 - 1,500 - 500 - 155 - 1,245 - 100 - 

  ยอดยกมา 1 ก.ค.     400 -                     
  ยอดคงเหลือ       1,250 -                   
       10,300 - 10,300 -                   
ส.ค. 1 ยอดยกมา 1,250.- บาท                           
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ตัวอย่ำง 
 



ระเบียนครอบครัว 
การท าระเบียนของครอบครัวช่วยให้การจดัการเก่ียวกับการเงินง่ายและสะดวกข้ึน จึงควรเก็บ

ระเบียนต่าง ๆ ของครอบครัวไวอ้ย่างปลอดภยัและหยิบใช้ได้ง่ายเม่ือต้องการ ระเบียนท่ีส าคญัมากควร
จดัเก็บไวใ้ห้ปลอดภยัหรือควรฝากธนาคาร เช่น พินยักรรม ใบหุ้น โฉนดท่ีดิน เป็นตน้  ระเบียนส าคญัอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวกับการเงินของครอบครัว ซ่ึงตอ้งใช้อยู่เสมอก็ควรจดัเขา้แฟ้มไวเ้ป็นประเภท ๆ ให้ปลอดภยัและ         
หยิบใชส้ะดวกเช่นกนั ไดแ้ก่ สมุดเงินฝากธนาคาร สูติบตัร ทะเบียนบา้น เป็นตน้ นอกจากน้ี เพื่อช่วยในการ  
จดัการเงินของครอบครัวให้เรียบร้อยจะต้องจดังบประมาณรายเดือน ระเบียนรายรับ-รายจ่าย ตลอดจน
ระเบียนทุนของครอบครัวอีกดว้ย 

งบประมำณรำยเดือน 
เน่ืองจากการใช้เงินในครอบครัวมีอยู่มากมายหลายทางดว้ยกนั งบประมาณจะช่วยในการก าหนด

รายไดว้า่จะน าไปใชจ่้ายเป็นค่าอะไรบา้ง ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดส่ิ้งจ าเป็นก่อนอ่ืน และยงัสามารถช่วยใหท้ าการเลือก
ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยวา่จะใช้เงินท่ีเหลืออยา่งไร ผูท่ี้ยงัไม่แต่งงานมีความรับผิดชอบนอ้ยสามารถตดัสินใจ
ท างบประมาณของตนเองไดต้ามท่ีตอ้งการ แต่ผูท่ี้มีครอบครัวในการท างบประมาณตอ้งค านึงถึงค่าใช้จ่าย
มากกว่าผูท่ี้ยงัไม่แต่งงาน ในการท่ีต้องใช้เงินส่วนใหญ่ส าหรับค่าใช้จ่ายเพื่อความต้องการขั้นพื้นฐาน           
และค่าใชจ่้ายเพื่อด าเนินความเป็นอยู ่ 

ส าหรับค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะสั้ นจะพิจารณาก็ต่อเม่ือได้จดังบประมาณไวเ้พื่อประโยชน์
ระยะยาวเสร็จแล้ว ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะยาวไม่จัดไวแ้ต่เพียงเงินออมและค่าผ่อนส่งเท่านั้ น             
มกัขยายกวา้งออกไปถึงค่าใชจ่้ายท่ีจดัไวส้ าหรับค่าใชจ่้ายในการเจบ็ไข ้อุบติัเหตุ หรือการวา่งงาน จดัไวเ้พื่อ
กรณีฉุกเฉินรีบด่วน จดัไวเ้พื่อการศึกษาขั้นสูงของบุตร จดัไวเ้พื่อการครบเกษียณ หรือจดัไวเ้พื่อซ้ือส่ิงของ            
ท่ีจ  าเป็น เช่น บา้น รถยนต ์เคร่ืองเรือนเคร่ืองใชใ้นบา้น เป็นตน้ 

ในขณะเดียวกนัความตอ้งการซ้ือส่ิงของเพื่อประโยชน์ระยะสั้นหรือส่ิงของนอกเหนือความจ าเป็น 
เช่น เส้ือผา้ท่ีเกินความจ าเป็น ส่ิงท่ีเก่ียวกบัการกีฬาหรืออุปกรณ์งานอดิเรกหรืออยากเดินทางไปท่องเท่ียว
พกัผอ่น จึงตอ้งพยายามจดัเงินเพื่อรายการเหล่าน้ีเท่าท่ีจะสามารถท าได ้แต่ตอ้งพิจารณาค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ก่อน 
ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งของการจดัท างบประมาณส าหรับครอบครัว 
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ตัวอย่างการจัดท างบประมาณรายเดือนส าหรับครอบครัว 
 

ครอบครัวนำยขยนั  หมั่นอดออม 
งบประมำณประจ ำเดือนกรกฎำคม  2557 

ประมำณกำรรำยได้ 
 เงินเดือนนายขยนั หมัน่อดออม    10,000.-  บาท 
 เงินเดือนภรรยา        8,000.-  บาท 
 รวมประมาณการรายได ้       18,000.-  บาท 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 ค่าใชจ่้ายเพื่อความตอ้งการขั้นพื้นฐาน 
  ค่าเช่าบา้น      2,000.-  บาท 
  ค่าอาหาร      6,000.-  บาท 
  ค่าเส้ือผา้      1,000.-  บาท 
  ค่ารักษาพยาบาล         500.-  บาท      9,500.- บาท 
 ค่าใชจ่้ายเพื่อด าเนินความเป็นอยู ่
  ค่ารถ            800.-  บาท 
  ค่าแก๊สหุงตม้         300.-  บาท   
  ค่าไฟฟ้า          500.-  บาท 
  ค่าน ้าประปา         300.-  บาท 
  ค่าโทรศพัท ์         900.-  บาท 
  ค่าของใชใ้นบา้น      1,000.-  บาท         3,800.-  บาท 

ค่าใชจ่้ายเพื่อประโยชน์ระยะสั้น 
  ค่างานเล้ียง         600.-  บาท 
  ค่าของขวญั         500.-  บาท 
  ค่าบริจาคท าบุญการกุศล        100.-  บาท   1,200.-  บาท 
 ค่าใชจ่้ายเพื่อประโยชน์ระยะยาว 
  ค่าประกนัชีวติ      1,500.-  บาท 
  เงินออม       1,000.-  บาท 
  เงินสะสมไปเท่ียวพกัผอ่น       500.-  บาท 
  เงินสะสมค่าเล่าเรียนบุตร        500.-  บาท    3,500.-  บาท 
 รวมประมาณการค่าใชจ่้าย      18,000.-  บาท 
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กำรจัดท ำระเบียนเพ่ือบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำยของครอบครัว 

  
ส าห รับระเบี ยนราย รับ -รายจ่ายของครอบครัวก็ มีลักษณะเช่น เดียวกับระเบี ยน เงินสด                           

จดัประเภท และระเบียนเงินสดจดัส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายได ้นอกจากช่องยอ่ยในประเภทรายจ่ายอาจแตกต่างไป
ตามรายจ่ายของครอบครัว และอาจมีจ านวนรายการใชจ่้ายมากกวา่เน่ืองจากมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว
มากกว่าระเบียนส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายได ้ ในการบนัทึกรายรับ-รายจ่ายของระเบียนครอบครัวจะท าให้ทราบ
ท่ีมาของรายไดแ้ละรายจ่าย และสามารถตรวจสอบควบคุมรายการใชจ่้ายท่ีเกินความจ าเป็นไดอี้กดว้ย ท าให้
สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินในเดือนต่อไปได้อย่างเหมาะสมยิ่งข้ึน รูปแบบการบนัทึกรายรับ-รายจ่าย
แสดงตามตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



ตัวอย่างระเบียนเงินสดจัดประเภทส าหรับครอบครัว 
ครอบครัวนายขยนั หมัน่อดออม 

ระเบียนเงินสดจดัประเภทส าหรับครอบครัว 
วนั เดือน ปี 
พ.ศ. 2557 

รายการ รายได้
ขั้นตน้ 

หกัภาษี
เงินได ้

รายรับ รายจ่าย ประเภทรายจ่าย 
ค่าอาหาร/
อาหาร 

ค่าเส้ือผา้  ค่ายาและ 
ค่ารักษา 

ค่ารถ ค่าใชจ่้าย      
ในบา้น 

งานเล้ียง/
ของขวญั 

ค่าประกนั
ชีวิต 

เงินสะสม
ค่าเล่า

เรียนบุตร 

เงินออม/
เงินสะสม
ท่องเท่ียว 

ก.ค. 1 ยอดยกมา 600.- บาท                           
  รับเงินเดือน 18,000 - 120 - 17,880 -                     

 5 จ่ายค่าท่ีพกั       2,000 - 2,,000 -                 
 9 จ่ายเงินประกนัชีวิต        1,500 -             1,500 -     
 12 จ่ายค่าของใชใ้นบา้น       1,300 -         1,300 -         
 15 จ่ายค่าน ้าค่าไฟฟ้า-โทรศพัท ์       1,650 -         1,650 -         
 19 จ่ายค่าอาหารตลอดทั้งเดือน       5,900 - 5,900 -                 
 20 จ่ายค่างานเล้ียงสงัสรรค ์       520 -           520 -       
 24 เติมแก๊สหุงตม้        300 -         300 -         
 25 ค่ารักษาพยาบาล       540 -     540 -             

 27 จ่ายค่าซ่อมแซมรถ       1,200 -       1,200 -           

 30 ซ้ือเส้ือผา้       1,090 -   1,090 -               

 31 เงินออมและสะสมเล่าเรียน       1,500 -               500 - 1,000 - 

  รวม 18,000 - 120 - 17,880 - 17,500 - 7,900 - 1,090 - 540 - 1,200 - 3,250  520 - 1,500 - 500 - 1,000 - 

  ยอดยกมา 1 ก.ค.     600 -                     
  ยอดคงเหลือ       980 -                   
       18,480 - 18,480 -                   
ส.ค. 1 ยอดยกมา  980.- บาท                           
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 ระเบียนทุนของครอบครัว 
 ระเบียนอีกชนิดหน่ึงท่ีครอบครัวควรจดัท าคือ ระเบียนทุนของครอบครัว ซ่ึงเป็นระเบียนท่ีแสดงให้
ทราบว่ามีอะไรบา้งท่ีเจา้ของครอบครองอยูแ่ละมีภาระหน้ีสินจ านวนเท่าใด ส่ิงท่ีเจา้ของครอบครองอยูเ่รียกว่า
ทรัพยสิ์น หรือในทางบญัชีเรียกวา่สินทรัพยก์็ได ้ส่วนส่ิงท่ีมีภาระตอ้งใชห้น้ีเรียกวา่ หน้ีสิน และผลต่างระหวา่ง
สินทรัพยก์บัหน้ีสิน เราเรียกว่าสินทรัพยสุ์ทธิ โดยการท าระเบียนทุนของครอบครัวก็เพื่อตอ้งการทราบสภาพ
การเงินของครอบครัว ตอ้งการทราบว่าสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนหรือลดลง เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัระเบียนทุนของ          
ปีท่ีผา่นมา และเพื่อช่วยในการท างบประมาณในคร้ังถดัไปหรือในปีถดัไปอีกดว้ย  
 
ตัวอย่างระเบียนทุนของครอบครัว 
 

ระเบียนทุน 
ครอบครัวนำยขยนั หมั่นอดออม 
ณ วนัที ่31 กรกฎำคม 2557 

 
สินทรัพย์      
 เงินออมเพื่อการท่องเท่ียว    3,000.-  บาท 
 เงินออมเพื่อการศึกษาบุตร   3,500.-  บาท 

เงินฝากในธนาคาร    7,000.-  บาท 
บา้นและท่ีดินเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชใ้นบา้น           540,000.-  บาท 
รถยนต ์               150,000.-  บาท 
สลากออมสิน                40,000.-  บาท   
รวมสินทรัพย ์        743,500.- บาท 

หนีสิ้น 
 หน้ีค่าผอ่นส่งรถยนต ์    85,000.-  บาท 
 หน้ีค่าผอ่นส่งเคร่ืองเรือนเคร่ืองใช ้  10,500.-  บาท   
  รวมหน้ีสิน           95,500.-  บาท 
สินทรัพย์สุทธิ                                   648,000.-  บาท 
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ตัวอย่ำง 
 



 แบบฝึกปฏิบัติที ่ 1 

 
 ค ำชี้แจง ให้นักเรียนจดัท าระเบียนรับ-จ่ายเงินส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายได้ของ นางสาวกนัตา  เก่งการงาน      
ซ่ึงท างานอยู่บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงได้รับเงินเดือน ๆ ละ 10,000 บาท ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายเดือนละ 100 บาท              
มีเงินคงเหลือจากเดือนท่ีผ่านมาจ านวน 550 บาท ก าหนดให้มีช่องประเภทรายจ่าย ดงัน้ี ค่าอาหาร, ค่าท่ีพกั,             
ค่ารถ,  ค่าเคร่ืองแต่งกาย, ค่านนัทนาการ, ค่ายารักษาโรค, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและ เงินออม เขามีรายการใช้จ่าย                
ตลอดเดือนมิถุนายน 2557 ดงัน้ี  
1  มิถุนายน 2557 จ่ายค่ารถไปเท่ียวพทัยากบัเพื่อน จ านวน  300 บาท 
2 มิถุนายน 2557  ค่าซ้ือของใชส่้วนตวั จ านวน 200 บาท 
3 มิถุนายน 2557  จ่ายค่าท่ีพกั จ านวน 2,000 บาท 
4 มิถุนายน 2557  จ่ายค่าอาหารป่ินโต จ านวน 2,500 บาท 
5 มิถุนายน 2557  จ่ายค่ารถรับส่งไปท างานตลอดเดือน จ านวน 1,200 บาท 
6 มิถุนายน 2557  จ่ายเงินซ้ือของใชใ้นบา้น จ านวน 550 บาท 
7 มิถุนายน 2557  จ่ายค่ารถประจ าทางเดินทางไปท างานใหก้บับริษทัยงัต่างจงัหวดั จ านวน 245 บาท 
14 มิถุนายน 2557 จ่ายเงินค่าเติมเงินโทรศพัทส่์วนตวั จ านวน 200 บาท 
15 มิถุนายน 2557 ซ้ือเส้ือและกางเกงส าหรับใส่ท างานเพิ่ม 1 ชุด จ านวน 950 บาท 
16 มิถุนายน 2557 ซ้ือนิตยสารดารา  1 ฉบบั จ านวน 45 บาท 
20 มิถุนายน 2557 ซ้ือยาและอุปกรณ์ท าแผล จ านวน 215 บาท 
22 มิถุนายน 2557 ซ้ือผลไม ้จ านวน 120 บาท 
25 มิถุนายน 2557 จ่ายค่างานเล้ียงสังสรรค ์จ านวน 350 บาท 
28 มิถุนายน 2557 จ่ายค่ารถไปท างานต่างจงัหวดั จ านวน 320 บาท 
29 มิถุนายน 2557 น าเงินไปฝากธนาคาร จ านวน 500 บาท 
30 มิถุนายน 2557 ซ้ือบตัรชมภาพยนตร์ จ านวน 225 บาท 
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 แบบฝึกปฏิบัติที ่ 2 
 

 ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนจดัท าระเบียนรับ-จ่ายเงินส าหรับครอบครัวของนายพิสุทธ์ิ แสนดี ซ่ึงแต่งงานกบั 
นางสาวกะรัต แสนร ่ ารวย  มีบุตร 1 คน เขาท างานอยูบ่ริษทัเอกชนแห่งหน่ึงไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ 20,000 บาท 
ถูกหักภาษี  ณ  ท่ี จ่ายจ านวน 200 บาท ส่วนภรรยามี เงิน เดือน ๆ ละ 15,000 บาท ถูกหักภาษี  ณ  ท่ี จ่าย                       
จ  านวน 150 บาท ครอบครัวของเขามีเงินคงเหลือจากเดือนท่ีผา่นมาจ านวน 5,400 บาท ก าหนดใหมี้ช่องประเภท
รายจ่าย ดังน้ี ค่าอาหาร, ค่าท่ีพกั, ค่ารถ, ค่าเคร่ืองแต่งกาย, ค่ายาค่ารักษา, ค่านันทนาการ, ค่าประกันชีวิต, 
ค่าใชจ่้ายในบา้น และเงินออม โดยมีรายการใชจ่้ายตลอดเดือนกรกฎาคม 2557 ดงัน้ี   
1  กรกฎาคม 2557 จ่ายค่าผอ่นบา้นกบัธนาคาร จ านวน 12,000 บาท 
2 กรกฎาคม 2557 ซ้ือของภายในบา้น จ านวน 1,540  บาท 
3 กรกฎาคม 2557 จ่ายค่าน ้ามนัรถ จ านวน  3,000 บาท 
4 กรกฎาคม 2557 จ่ายค่าอาหารสดและอาหารแหง้ จ านวน 6,000 บาท 
5 กรกฎาคม 2557 จ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาบุตร จ านวน  1,500 บาท 
6 กรกฎาคม 2557 จ่ายเงินซ้ือของใชใ้นบา้นเพิ่มเติม จ านวน 550 บาท 
7 กรกฎาคม 2557 จ่ายค่าเบ้ียประกนัชีวติ จ านวน 1,190 บาท 
14 กรกฎาคม 2557 พาครอบครัวไปท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้าย จ านวน 1,800 บาท 
15 กรกฎาคม 2557 ซ้ือเส้ือผา้เพิ่มเติมใหส้มาชิกในบา้น จ านวน 1,590 บาท 
16 กรกฎาคม 2557 จ่ายค่าหนงัสือพิมพแ์ละวารสารรายเดือน จ านวน  458  บาท 
20 กรกฎาคม 2557 ซ้ือยาและอุปกรณ์ท าแผล จ านวน 195  บาท 
22 กรกฎาคม 2557 ซ้ือขนมและผลไม ้จ านวน  350 บาท 
25 กรกฎาคม 2557 จ่ายค่างานเล้ียงสังสรรค ์จ านวน 890 บาท 
28 กรกฎาคม 2557 จ่ายเงินค่าเติมเงินโทรศพัทส่์วนตวั จ านวน  500  บาท 
29 กรกฎาคม 2557 น าเงินไปฝากธนาคาร จ านวน 2,500  บาท 
30 กรกฎาคม 2557 ซ้ือบตัรชมภาพยนตร์ จ านวน 600  บาท 
31 กรกฎาคม 2557 จ่ายค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศพัท ์จ านวน 1,225 บาท 
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แบบฝึกปฏิบัติที ่ 3 

 
 ให้นักเรียนใช้ข้อมูลต่อไปน้ีในการจัดท าระเบียนทุนของครอบครัวนางพวงหยก ร ่ ารวยทรัพย ์                      
โดยครอบครัวนางพวงหยก ร ่ ารวยทรัพย ์มีสินทรัพย ์หน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ดงัต่อไปน้ี  
 

เงินสดในมือ       10,500  บาท 
เงินฝากในธนาคาร  156,000  บาท 
บา้นและท่ีดิน   550,000  บาท 
รถยนต ์   420,000  บาท 
สลากออมสิน       65,000  บาท 
เจา้หน้ี-ธนาคารออมสิน 497,545  บาท 
เจา้หน้ีบริษทัรถยนต ์  215,000  บาท 
เจา้หน้ีบริษทัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า   12,420  บาท 
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เร่ืองที ่2 กำรจัดท ำระเบียนของสมำคม 
 
 สมาคม หรือชุมนุมเกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มกนัของบุคคลท่ีมีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกนั เช่น
สมาคมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในส่วนของโรงเรียนก็มีการรวมกลุ่มกนัเป็นคณะเพื่อจดัตั้งสมาคมหรือ
ชุมนุม เช่น สมาคมผูป้กครองและครู หรือชุมนุมต่าง ๆ ในโรงเรียนได้แก่ ชุมนุมกีฬา ชุมนุมดนตรี ชุมนุม
ห้องสมุด เป็นตน้ การท าระเบียนส าหรับสมาคมหรือชุมนุม จึงเป็นส่ิงส าคญั เพื่อบนัทึกเหตุการณ์และขอ้มูล            
ทางการเงิน ฉะนั้ นระเบียนจึงเป็นเสมือนเคร่ืองน าทางไปสู่ ส่ิงท่ีต้องการทราบ ทั้ งน้ี เพราะระเบียน                        
ช่วยให ้

1. เขา้ใจและทราบวา่เหตุการณ์อะไรไดผ้า่นไปแลว้ 
2. เขา้ใจและด าเนินการในส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
3. ใชร้ายละเอียดในอดีตและปัจจุบนัส าหรับก าหนดแผนการในอนาคต 
โดยทัว่ไประเบียนของสมาคมหรือชุมนุมท่ีจดัท าไดแ้ก่ ระเบียนทัว่ไปท่ีใชบ้นัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ และ

ระเบียนการเงิน ท่ีใช้บนัทึกเก่ียวกบัรายได้และรายจ่าย โดยมีบุคคลท่ีท าหน้าท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีการเงินเรียกว่า 
เหรัญญิก ดงันั้นเหรัญญิกจึงมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีส าคญัคือ 

1. ท างบประมาณและควบคุมการเงินใหเ้ป็นไปตามงบประมาณนั้น 
2. เก็บเงินและท าระเบียนค่าบ ารุงสมาชิก 
3. ท าระเบียนรับเงินและจ่ายเงิน 
4. จ่ายเงินในนามของสมาคมหรือชุมนุม 
5. รับเงินในนามของสมาคมหรือชุมนุม 
6. ท างบการเงินแสดงสภาพการเงินของสมาคมหรือชุมนุม 

  
กำรจัดท ำงบประมำณของสมำคม 

 ในการท างบประมาณเป็นหน้าท่ีของเหรัญญิกท่ีจะตอ้งก าหนดแผนกิจกรรมต่าง ๆ โดยตอ้งไม่ใช้เงิน              
ให้มากกว่ารายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับ แมจ้ะมีเงินเหลือจากปีก่อนก็ตาม ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบจากท่ีประชุม               
ของสมาคมหรือชุมนุมโดยแบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน 

1. การประมาณการรายได้ รายได้ของสมาคมหรือชุมนุมมักได้มาจากทุน จากค่าบ ารุงสมาชิก              
จากการขายของ และรายไดจ้ากการจดักิจกรรมต่าง ๆ  

2. การประมาณการค่าใช้จ่าย จะตอ้งค านึงถึงรายจ่ายส าหรับกิจกรรมตลอดส้ินปี ค่าใช้จ่ายในการ                
จดักิจกรรมเพื่อหารายได้ ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมสังคม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีสมาชิกวางแผนก าหนดไว ้
เหรัญญิกจะตอ้งตั้งจุดประสงค์ในการจดัค่าใช้จ่ายของปีปัจจุบนัให้อยู่ภายในรายไดข้องปี และให้มียอดเงิน  
เหลือบา้งในตอนส้ินปี เพื่อเป็นยอดยกไปส าหรับปีต่อไป ในการท างบประมาณเพื่อประมาณการ ถา้ประมาณ
การค่าใชจ่้ายไม่เกินรายได ้เหรัญญิกก็ท างบประมาณเสนอให้สมาชิกทราบ แต่หากประมาณการค่าใชจ่้ายเกิน
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รายได้ท่ีประมาณการไว ้เหรัญญิกตอ้งเสนอให้เจา้หน้าท่ีหรือคณะกรรมการฝ่ายอ่ืน ๆ หาทางตดัค่าใช้จ่ายลง
หรือหาทางเพิ่มรายได ้หรือท าทั้งสองทางจนกว่ารายไดจ้ะพอเพียงกบัค่าใช้จ่าย ต่อไปน้ีคือตวัอย่างการจดัท า
ประมาณการของชุมนุมวฒันธรรมไทย 

 
ชุมนุมวฒันธรรมไทย 

ประมาณการปีการศึกษา  2557 
 

เงินสดคงเหลือ เม่ือ 16 พฤษภาคม 2557           87.- บาท 
ประมำณกำรรำยได้ 
 ทุน      100.-  บาท 
 ค่าบ ารุงสมาชิก     750.-  บาท 
 ค่าขายขนมและเคร่ืองด่ืม    500.-  บาท 
 ค่าขาย ส.ค.ส. และการ์ดอวยพร   500.-  บาท 
รวมประมาณการรายได ้        1,850.-  บาท 
รวมประมาณการจ านวนเงินทั้งหมด      1,937.-  บาท 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 รางวลั      250.-  บาท 
 ตน้ทุนท าขนมและเคร่ืองด่ืม   300.-  บาท 
 วสัดุในการท า ส.ค.ส.และการ์ดอวยพร  100.-  บาท 
 ค่าใชจ่้ายในการประชุม    200.-  บาท 
 ค่าใชจ่้ายในกิจกรรมสังคม   250.-  บาท 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ      350.-  บาท 
รวมประมาณการค่าใชจ่้าย       1,450.- บาท 
ประมาณเงินคงเหลือ เม่ือ 31  มีนาคม 2558         487.-  บาท 
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ตัวอย่ำง 
 



เม่ือท างบประมาณแลว้เหรัญญิกตอ้งควบคุมการใชจ่้ายเงิน ซ่ึงมีวธีิการดงัน้ี 
1. การจ่ายเงินของเหรัญญิกทุกคร้ังตอ้งมีใบส าคญัจ่ายเงิน 
2. ประธานกรรมการของชุมนุมควรเป็นผูเ้ซ็นช่ือในใบส าคญัทุกใบ 
3. เหรัญญิกต้องตรวจสอบว่าใบส าคัญรับเงินท่ีจ่ายไปนั้ นอยู่ภายในวงเงินรายจ่ายท่ีก าหนดไว ้                   

ในงบประมาณหรือไม่ และในการประชุมทุกคร้ัง เหรัญญิกตอ้งรายงานการเงินให้สมาชิกทราบ และอาจน า
ปัญหาเก่ียวกบังบประมาณมาใหท่ี้ประชุมพิจารณาได ้
 

ระเบียนค่ำบ ำรุงสมำชิก 
ในการจดัท าระเบียนค่าบ ารุงสมาชิก เม่ือเหรัญญิกไดรั้บเงินค่าบ ารุงสมาชิก เขาจะออกใบเสร็จรับเงิน

โดยให้ตน้ฉบบัแก่ผูช้  าระเงิน ส่วนส าเนาใบเสร็จรับเงิน เหรัญญิกจะน าไปลงทะเบียนค่าบ ารุงสมาชิก และใน
การท าระเบียนค่าบ ารุงสมาชิก เหรัญญิกมกัจะท าแบบฟอร์มตามความประสงค์ของตน จะเรียงตามรายช่ือ
สมาชิกตามล าดบัเลขท่ีหรือเรียงตามล าดบัตวัอกัษรก็ได ้ระเบียนค่าบ ารุงสมาชิกแสดงตามตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
ตัวอย่าง ระเบียนค่าบ ารุงสมาชิก 

 
สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนสำมร้อยยอดวิทยำคม 

ระเบียนค่ำบ ำรุงสมำชิก 
เลขท่ี
สมาชิก 

รายช่ือ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 หมายเหตุ 
ใบเสร็จ ใบเสร็จ 

เล่มท่ี เลขท่ี วนัท่ี จ านวน
เงิน 

เล่มท่ี เลขท่ี วนัท่ี จ านวน
เงิน 

 

101 ด.ช.วศิิน  อินทุกร 1 10 12/6 25      
102 ด.ช. เมธา เกษมสุข 1 19 14/6 25      
103 ด.ญ. รตี  ลกัยิม้ 2 24 20/6 25      
104 ด.ญ. วาสนา อ่ิมจิต 1 40 24/6 25      

           
 

กำรจัดท ำระเบียนเงินสดจัดประเภทของสมำคม 
 ในการจดัท าระเบียนเงินสดจดัประเภท เหรัญญิกจดัท าระเบียนเงินสดหลายช่องโดยแบ่งประเภทรายรับ
ออกเป็นช่องยอ่ย ๆ ตามท่ีมาของรายได ้และแบ่งประเภทค่าใชจ่้ายออกเป็นช่องตามวตัถุประสงคข์องการใชจ่้าย 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ตัวอย่าง ระเบียนเงินสดจัดประเภทของสมาคม 
สมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวทิยาคม 

วนั เดือน ปี 
 พ.ศ. 2557 

รายการ ประเภทรายได ้ รายรับ รายจ่าย ประเภทรายจ่าย 

ค่าบ ารุงสมาชิก รายไดจ้าก
กิจกรรมต่าง ๆ 

รางวลั ตน้ทุน            
ท  าของขาย 

รายจ่าย                
การประชุม 

รายจ่าย               
ทางสงัคม 

เบด็เตล็ด 

ม.ค. 1 ยอดยกมา 145.- บาท                   
 5 ไดรั้บเงินค่าสมาชิก 250 -   250 -             

 6 ตน้ทุนท าขนม       150 -   150 -       
 10 จ่ายค่าอาหารว่างในการประชุม       70 -     70 -    - 
 12 ซ้ือสมุดบญัชีและเคร่ืองเขียน       35 -         35 - 
 14 ซ้ือวสัดุในการท างาน       56 -         56 - 
 19 รับเงินค่าสมาชิก 250 -   250 -             
 20 บริจาคเงินช่วยเหลือสมาคมอ่ืน       100 -       100 -   
 24 ขายวารสารเก่าไดเ้งิน   50 - 50 -             
 26 ไดรั้บเงินค่าขายขนม   220 - 220 -             
 29 จ่ายเงินซ้ืออุปกรณ์ท า ส.ค.ส.       110 -   110 -       
 31 ซ้ือรางวลัส าหรับจดักิจกรรม       200 - 200 -         

  รวม 500 - 270 - 770 - 721 - 200 - 260 - 70 - 100 - 91 - 

  ยอดยกมา 1  ม.ค. 56     145 -             
  ยอดคงเหลือ       194 -           
       915 - 915 -           
ก.พ. 1 ยอดยกมา  194.- บาท                   
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รำยงำนทำงกำรเงินของเหรัญญกิ  
 ในการจดัท ารายงานทางการเงิน เหรัญญิกของสมาคมหรือชุมนุมจะใช้รายละเอียดในระเบียน           
เงินสดจดัประเภท มาท าจดัท ารายงานทางการเงินเพื่อรายงานในท่ีประชุมและส่งส าเนาให้แก่สมาชิกทุกคน
ทราบ แสดงดงัน้ี 
 

ชุมนุมวฒันธรรมไทย 
รายงานของเหรัญญิก ณ วนัท่ี  31 กรกฎาคม  2557 

 
ยอดคงเหลือยกมา  16 พฤษภาคม  2557           87.-  บาท 
รายได ้
 ทุน      100.-  บาท 

ค่าสมาชิก     500.-  บาท 
 ค่าขายขนม     650.-  บาท 
 ค่าขายส.ค.ส.และบตัรอวยพร   650.-  บาท  1,900.-  บาท 
ยอดรวมรายได ้         1,987.-  บาท 
ค่าใชจ่้าย 
 รางวลั      230.-  บาท 

ตน้ทุนท าของขาย    300.-  บาท 
ค่าวสัดุในการท า ส.ค.ส.และบตัรอวยพร  110.-  บาท 

 ค่าใชจ่้ายในการประชุม    200.-  บาท 
 ค่าใชจ่้ายเพื่อกิจกรรมสังคม   200.-  บาท 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ     275.-  บาท  1,315.-  บาท 
ยอดคงเหลือ เม่ือ 31 กรกฎาคม 2557         672.-  บาท 
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 กำรเปรียบเทยีบรำยกำรจ่ำยจริงกบังบประมำณ 
 พอส้ินปีเหรัญญิกจะเปรียบเทียบรายงาน หรืองบการเงินท่ีแสดงรายรับและรายจ่ายจริงระหวา่งปี     
กบังบประมาณท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี 

 
ชุมนุมวฒันธรรมไทย 

งบเปรียบเทียบรายได-้ค่าใชจ่้าย 
ปีการศึกษา 2557  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

 
     ประมาณการ   จ่ายจริง 
ยอดยกมา 16 พฤษภาคม 2557          87.- บาท        87.- บาท 
รายได ้

ทุน    100.-  บาท   100.-  บาท 
 ค่าบ ารุงสมาชิก   750.-  บาท   500.-  บาท 
 ค่าขายขนมและเคร่ืองด่ืม  500.-  บาท   650.-  บาท 
 ค่าขาย ส.ค.ส. และการ์ดอวยพร 500.-  บาท 1,850.- บาท 650.-  บาท 1,900.- บาท 
รวมรายได ้      1,937.- บาท   1,987.- บาท 
ค่าใชจ่้าย 
 รางวลั    250.-  บาท   230.-  บาท 
 ตน้ทุนท าขนมและเคร่ืองด่ืม 300.-  บาท   300.-  บาท 
 วสัดุในการท าส.ค.ส.  100.-  บาท   110.-  บาท 
 ค่าใชจ่้ายในการประชุม  200.-  บาท   200.-  บาท 
 ค่าใชจ่้ายในกิจกรรมสังคม 250.-  บาท   200.-  บาท 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ    350.-  บาท   275.-  บาท 
รวมประมาณการค่าใชจ่้าย    1,450.- บาท   1,315.- บาท 
ยอดคงเหลือ 31 มีนาคม 2558       487.- บาท      672.- บาท 
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สรุป  
 

การจัดท าระเบียนเงินสดส าหรับผู ้เร่ิมมีรายได้ ระเบียนครอบครัว และระเบียนของสมาคม                
จะต้องเร่ิมต้นด้วยการจดัท างบประมาณส าหรับวางแผนการใช้จ่ายในอนาคตเสียก่อน ซ่ึงงบประมาณ
ประกอบไปดว้ยประมาณการรายไดแ้ละประมาณการค่าใชจ่้าย จากนั้นจึงท าการบนัทึกรายรับ-รายจ่ายเม่ือมี
เหตุการณ์รับ-จ่ายเกิดข้ึนจริงลงในระเบียนเงินสดจดัประเภท เพื่อจะได้ทราบสภาพทางการเงินและเป็น
ขอ้มูลส าหรับวางแผนต่อไปในอนาคต  

ระเบียนส ำหรับผู้เร่ิมมีรำยได้ 
 ในระยะท่ีส าเร็จการศึกษาและเร่ิมประกอบอาชีพนั้น การท างบประมาณจะเปล่ียนแปลงไปจาก
งบประมาณส่วนบุคคลเม่ือตอนเป็นนกัเรียน เพราะจะมีรายไดท่ี้มากข้ึนและจะมีค่าใช้จ่ายมากข้ึนดว้ย และ
จ าเป็นตอ้งจดัการเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายส าหรับตนเองมากข้ึน จึงตอ้งเร่ิมคิดเก็บเงินไวเ้พื่อใช้จ่ายในวนัขา้งหน้า
หรือเพื่อประโยชน์ระยะยาว  ในการท างบประมาณเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล ทั้งน้ีเน่ืองจากจ านวนรายได้
และค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันออกไปตามความพอใจและความตอ้งการ แต่อย่างไรก็ดี
รายการจ่ายเงินก็ยงัสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภทขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ และมีรูปแบบคลา้ยกบัระเบียน
เงินสดจดัประเภทท่ีกล่าวมาแลว้ 

ระเบียนครอบครัว 
การท าระเบียนของครอบครัวช่วยให้การจดัการเก่ียวกับการเงินง่ายและสะดวกข้ึน จึงควรเก็บ

ระเบียนต่าง ๆ ของครอบครัวไวอ้ย่างปลอดภยัและหยิบใช้ไดง่้ายเม่ือตอ้งการ นอกจากน้ีเพื่อช่วยในการจดั
การเงินของครอบครัวให้เรียบร้อยจะต้องจดัท างบประมาณรายเดือน ระเบียนรายรับ-รายจ่าย ตลอดจน
ระเบียนทุนของครอบครัวอีกด้วย ซ่ึงมีรูปแบบคล้ายกับระเบียนเงินสดจดัประเภท และระเบียนส าหรับ                       
ผูเ้ร่ิมมีรายไดต้ามท่ีกล่าวมาแลว้ 

ระเบียนทุนของครอบครัว 
 ระเบียนทุนของครอบครัว เป็นระเบียนท่ีแสดงให้ทราบวา่มีอะไรบา้งท่ีเจา้ของครอบครองอยูแ่ละมี
ภาระหน้ีสินจ านวนเท่าใด ส่ิงท่ีเจา้ของครอบครองอยู่เรียกว่าทรัพยสิ์น หรือในทางบญัชีเรียกว่าสินทรัพย ์            
ก็ได ้ส่วนส่ิงท่ีมีภาระตอ้งใชห้น้ีเรียกวา่ หน้ีสิน และผลต่างระหวา่งสินทรัพยก์บัหน้ีสิน เราเรียกวา่สินทรัพย์
สุทธิ โดยการท าระเบียนทุนของครอบครัวก็เพื่อตอ้งการทราบสภาพการเงินของครอบครัว ตอ้งการทราบวา่
สินทรัพยเ์พิ่มข้ึนหรือลดลง เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัระเบียนทุนของปีท่ีผ่านมา และเพื่อช่วยในการท า
งบประมาณในคร้ังถดัไปหรือในปีถดัไปอีกดว้ย  
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ระเบียนของสมำคม 
 ในการท างบประมาณเป็นหนา้ท่ีของเหรัญญิกท่ีจะตอ้งก าหนดแผนกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ใชเ้งินให้
มากกวา่รายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บแมจ้ะมีเงินเหลือจากปีก่อน งบประมาณแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. การประมาณการรายได้ รายได้ของสมาคมหรือชุมนุมมักได้มาจากทุน จากค่าบ ารุงสมาชิก              
จากการขายของ และรายไดจ้ากการจดักิจกรรมต่าง ๆ  

2. การประมาณการค่าใช้จ่าย จะตอ้งค านึงถึงรายจ่ายส าหรับกิจกรรมตลอดส้ินปี ค่าใช้จ่ายในการ
จดักิจกรรมเพื่อหารายได ้ค่าใชจ่้ายส าหรับกิจกรรมสังคม และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  
 กำรท ำระเบียนค่ำบ ำรุงสมำชิก 

เม่ือเหรัญญิกไดรั้บเงินค่าบ ารุงสมาชิก เขาจะออกใบเสร็จรับเงินโดยให้ตน้ฉบบัแก่ผูช้  าระเงิน ส่วน
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน เหรัญญิกจะน าไปลงทะเบียนค่าบ ารุงสมาชิก และในการท าระเบียนค่าบ ารุงสมาชิก 
เหรัญญิกมกัจะท าแบบฟอร์มตามความประสงคข์องตน จะเรียงตามรายช่ือสมาชิกตามล าดบัเลขท่ีหรือเรียง
ตามล าดบัตวัอกัษรก็ได ้ 

กำรจัดท ำระเบียนเงินสดจัดประเภทของสมำคม 
 เหรัญญิกจดัท าระเบียนเงินสดหลายช่องโดยแบ่งประเภทรายรับออกเป็นช่องย่อยต่าง ๆ ตามท่ีมา
ของรายได ้และแบ่งประเภทค่าใชจ่้ายออกเป็นช่องตามวตัถุประสงคข์องการจ่าย  

รำยงำนทำงกำรเงินของเหรัญญกิ  
 เหรัญญิกของสมาคมหรือชุมนุม จะใช้รายละเอียดในระเบียนเงินสดจดัประเภทมาท ารายงาน
ทางการเงินเพื่อรายงานในท่ีประชุมและส่งส าเนาใหแ้ก่สมาชิกทุกคนทราบ พอส้ินปีเหรัญญิกจะเปรียบเทียบ
รายงาน หรืองบการเงินท่ีแสดงรายรับและรายจ่ายจริงระหวา่งปีกบังบประมาณท่ีตั้งไว ้
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แบบฝึกปฏิบัติที ่ 4 

 
 ค ำชี้แจง ให้นัก เรียนจัดท าประมาณการของชุมนุมห้องส มุด  ส าห รับ ปีการศึกษา 2557                            
โดยมีรายละเอียดขอ้มูลดงัน้ี  
 
 ยอดคงเหลือจากปีท่ีผ่านมา ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 จ านวน 101 บาท ค่าบ ารุงสมาชิก                   
350  บาท รายได้จากการจดักิจกรรม 280 บาท  รายได้จากการขายของ 900 บาท จ าหน่ายการ์ดอวยพร              
100 บาท และดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 80 บาท 
 ประมาณการค่าใช้ จ่าย มีดัง น้ี  ต้น ทุนท าขนม 270 บาท ค่าของขวัญและรางว ัล  160 บาท                      
ร่วมกิจกรรมสังคมกับชุมนุมอ่ืน 75 บาท ค่ารถไปทัศนศึกษา 350 บาท ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการท าการ์ด              
อวยพร 220 บาท ค่าใชจ่้ายในการประชุม 150 และเบด็เตล็ด 120 บาท 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 



 แบบฝึกปฏิบัติที ่ 5 
 
 ค ำชี้แจง ให้นักเรียนจดัท าระเบียนเงินสดจดัประเภทของชุมนุมกีฬา  โดยให้แบ่งช่องย่อยรายรับ
ออกเป็น ค่าบ ารุงสมาชิก ค่าขายบตัร  ส่วนช่องยอ่ยของรายจ่าย แบ่งเป็นค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่าอุปกรณ์กีฬา  
ค่ารถ ค่าซ่อมแซม และค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด โดยมีรายการต่อไปน้ี  
1 กนัยายน  2557  ยอดยกมา  835 บาท 
2 กนัยายน  2557  จ่ายค่าเส้ือนกักีฬา  400 บาท 
4 กนัยายน  2557  ไดรั้บค่าบ ารุงสมาชิก 475 บาท 
5 กนัยายน  2557  จ่ายค่าท าป้ายโฆษณาการแข่งขนั  78 บาท 
6 กนัยายน  2557  จ่ายค่าพิมพบ์ตัรดูการแข่งขนักีฬา 100 บาท 
9 กนัยายน 2557  ไดรั้บค่าขายบตัรดูกีฬา 200 บาท 
12 กนัยายน  2557 ไดรั้บค่าบ ารุงสมาชิก 100 บาท 
14 กนัยายน  2557 จ่ายเงินค่าเส้ือเชียร์กีฬา 650 บาท 
15 กนัยายน  2557 จ่ายค่าอุปกรณ์กีฬาบางชนิด 290 บาท 
16 กนัยายน  2557 ไดรั้บค่าบ ารุงสมาชิก 60 บาท 
20 กนัยายน  2557 ค่ารถพานกักีฬาแข่งขนั  85 บาท 
22 กนัยายน  2557 ไดรั้บเงินค่าขายบตัรดูการแข่งขนั  900 บาท 
30 กนัยายน  2557 จ่ายเงินซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา  200 บาท 
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 แบบฝึกปฏิบัติที ่ 6 
 
 ค ำชีแ้จง ให้นกัเรียนจดัท ารายงานทางการเงินแสดงรายได-้ค่าใชจ่้ายของชุมนุมดนตรี ประจ าเดือน
กนัยายน 2557 ซ่ึงมีรายการดงัน้ี 
 
 เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2557 มียอดคงเหลือยกมา 140 บาท มีรายได้คือ ค่าบ ารุงสมาชิก 260 บาท 
รายไดจ้ากการแสดงดนตรี 1,570 บาท และในระหวา่งเดือนไดจ่้ายเงินไปดงัน้ี ค่าใช้จ่ายในการแสดงดนตรี 
900 บาท ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนให้เลขานุการชุมนุม 52 บาท ค่าอดัล้างรูปถ่าย 165 บาท อลับั้มติดภาพ
กิจกรรม 60 บาท ค่ารถไปติดต่องาน 45 บาท ค่าของขวญัใหผู้แ้สดงดนตรี 250 บาท 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
 
ค ำส่ัง จงเลือกค ำตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดียวโดยท ำเคร่ืองหมำย X ลงในกระดำษค ำตอบ 
1. ในการจดัท างบประมาณของครอบครัว ควรจดัสรรค่าใชจ่้ายไวเ้พื่อใคร 

1) บุตร 
2) พอ่และแม ่
3) ปู่ยา่-ตายาย 
4) ทุกคนในครอบครัว 

2. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งเก่ียวกบัการจดัท าระเบียนรายรับ-รายจ่าย ส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายได ้และระเบียน
ครอบครัว 
1) ระเบียนเงินสดจดัประเภทมีรายการรับเงินจ านวนมาก 
2) ระเบียนเงินสดส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายไดย้งัไม่มีการหกัภาษีเงินได ้
3) ระเบียนเงินสดจดัประเภทมีช่องรายรับ รายจ่าย และคงเหลือเท่านั้น 
4) ระเบียนเงินสดส าหรับครอบครัวมีรายการใชจ่้ายมากกวา่ระเบียนแบบอ่ืน 

3. จ านวนเงินยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 คือจ านวนเงินตามขอ้ใด 
1) เงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 1  กนัยายน  2557 
2) เงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2557 
3) เงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 
4) เงินคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม   2557 

4. ระเบียนทุนของครอบครัวท าข้ึนเพื่อเหตุผลใด 
1) เพื่อใหท้ราบสภาพทางการเงินของครอบครัว 
2) เพื่อจะไดท้ราบสภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุน 
3) เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสภาพทางการเงินกบับุคคลอ่ืน 
4) ถูกทุกขอ้  

5. เหตุผลส าคญัท่ีสุดในการจดัท างบประมาณท่ีตอ้งมีการจดัสรรเงินส่วนหน่ึงไวส้ าหรับการออม            
คือขอ้ใด 
1) เพื่อน าไปใชช้ าระหน้ี 
2) น าไปซ้ือส่ิงของท่ีตอ้งการ 
3) เพื่อเหตุฉุกเฉินและส าหรับอนาคต 
4) เพื่อจะไดมี้ฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
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6. รายไดข้องสมาคมหรือชุมนุมมาจากแหล่งใดบา้ง 
1) ค่าบ ารุงสมาชิก 
2) จากกิจกรรมสมาคมหรือชุมนุม 
3) จากการขายของสมาคมหรือชุมนุม 
4) ถูกทุกขอ้ 

7. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการจดัท างบประมาณของสมาคมหรือชุมนุม 
1) เหรัญญิกท าหนา้ท่ีบนัทึกรับ-จ่ายเงินเท่านั้น 
2) เหรัญญิกตอ้งท าหนา้ท่ีตรวจสอบใบส าคญัท่ีจ่ายไป 
3) การจ่ายเงินของเหรัญญิกตอ้งมีใบส าคญัจ่ายเงินทุกคร้ัง 
4) การรับเงินของเหรัญญิกทุกคร้ังตอ้งออกใบเสร็จรับเงิน 

8. เหตุใดสมาคมหรือชุมนุมจึงตอ้งจดัท าระเบียนของสมาคมหรือชุมนุม 
1) เพื่อจะไดมี้ความน่าเช่ือถือ 
2) เพื่อมีหลกัฐานการด าเนินงานต่าง ๆ 
3) เพื่อจะไดเ้ป็นท่ีรู้จกัของคนอ่ืน ๆ ทัว่ไป 
4) เพื่อสมาคมหรือชุมนุมจะไดมี้สภาพการเงินท่ีดี 

9. หากนกัเรียนเป็นเหรัญญิกของสมาคมหรือชุมนุม นกัเรียนควรมีคุณสมบติัขอ้ใดท่ีเด่นชดัท่ีสุด 
1) เมตตา ผอ่นปรน 
2) ตระหน่ี ถ่ีเหนียว 
3) ละเอียดรอบคอบ 
4) พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน 

10. วธีิหายอดคงเหลือของสมาคมหรือชุมนุม มีวธีิการอยา่งไร 
1) ยอดยกมา + รายได ้+ ค่าใชจ่้าย 
2) ยอดยกมา + รายได ้– ค่าใชจ่้าย 
3) รายได ้– ค่าใชจ่้าย - ยอดยกมา  
4) ค่าใชจ่้าย + ยอดยกมา – รายได ้
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เฉลยก่อนเรียน 
มาลองดูกนัซิวา่ 
ไดค้นละก่ีคะแนน 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 
ตอบ 4 ตอบ 2 ตอบ 4 ตอบ 3 ตอบ 2 ตอบ 1 ตอบ 1 ตอบ 4 ตอบ 2 ตอบ 3 
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เฉลยแบบฝึกปฏบิัติที ่ 1 
นางสาวกนัตา เก่งการงาน 

ระเบียนเงินสดจดัประเภทส าหรับผูเ้ร่ิมมีรายได ้
วนั เดือน ปี 
พ.ศ. 2557 

รายการ รายได้
ขั้นตน้ 

หกัภาษี
เงินได ้

รายรับ รายจ่าย ประเภทรายจ่าย 
ค่าอาหาร ค่าท่ีพกั ค่ารถ แต่งกาย นนัทนาการ ค่ายา ค่ารักษา เบด็เตล็ด เงินออม 

มิ.ย. 1 ยอดยกมา  550.- บาท                         
  รับเงินเดือน 10,000 - 100 - 9,900 -                   

  ค่ารถไปเท่ียวกบัเพ่ือน       300 -         300 -       
 2 ซ้ือของใชส่้วนตวั         200 -             200 -   
 3 จ่ายค่าท่ีพกั       2,000 -   2,000 -             
 4 จ่ายค่าอาหารป่ินโต        2,500 - 2,500 -               
 5 จ่ายค่ารถรับส่งไปท างาน        1,200 -     1,200 -           
 6 จ่ายเงินซ้ือของใชใ้นบา้น         550 -             550 -   
 7 จ่ายค่ารถประจ าทางเดินทาง        245 -     245 -           
 14 จ่ายเงินค่าเติมเงินโทรศพัท ์       200 -             200 -   
 15 ซ้ือเส้ือและกางเกง        950 -       950 -         
 16 ซ้ือนิตยสารดารา 1 ฉบบั        45 -         45 -       
 20 ซ้ือยาและอุปกรณ์ท าแผล       215 -           215 -     
 22 ซ้ือผลไม ้        120 - 120 -               
 25 จ่ายค่างานเล้ียงสงัสรรค ์       350 -         350 -       
 28 จ่ายค่ารถไปท างาน ตจว.         320 -     320 -           
 29 น าเงินไปฝากธนาคาร        500 -               500 - 
 30 ซ้ือบตัรชมภาพยนตร์         225 -         225 -       

  รวม 10,000 - 100 - 9,900 - 9,920 - 2,620 - 2,000 - 1,765 - 950 - 920 - 215 - 950 - 500 - 

  ยอดยกมา 1 มิ.ย.56     550 -                   
  ยอดคงเหลือ       530 -                 
       10,450 - 10,450 -                 
ก.ค. 1 ยอดยกมา  530.- บาท                         
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เฉลยแบบฝึกปฏบิัติที ่ 2 
ครอบครัวนายพิสุทธ์ิ แสนดี 

ระเบียนเงินสดจดัประเภทส าหรับครอบครัว 
วนั เดือน ปี 
พ.ศ. 2557 

รายการ รายได้
ขั้นตน้ 

หกัภาษี
เงินได ้

รายรับ รายจ่าย ประเภทรายจ่าย 
ค่าอาหาร ค่าท่ีพกั  ค่ารถ ค่าเคร่ือง

แต่งกาย 
ค่ายา               

ค่ารักษา 

นนัทนาการ ค่าประกนั
ชีวิต 

ค่าใชจ่้าย 
ในบา้น 

เงินออม 

ก.ค. 1 ยอดยกมา  5,400.- บาท                           
  เงินเดือนตนเองและภรรยา 35,000 - 350 - 34,650 -                     

  จ่ายค่าผอ่นบา้นกบัธนาคาร        12,000 -   12,000 -               
 2 ซ้ือของภายในบา้น        1,540   -               1,540   -   
 3 จ่ายค่าน ้ามนัรถ          3,000 -     3,000 -             
 4 จ่ายค่าอาหารสดและแห้ง        6,000 - 6,000 -                 
 5 จ่ายค่าบ ารุงการศึกษาบุตร       1,500 -               1,500 -   
 6 เงินซ้ือของใชใ้นบา้น         550 -               550 -   
 7 ค่าเบ้ียประกนัชีวิต        1,190 -             1,190 -     
 14 ค่าใชจ่้ายไปเท่ียว        1,800 -           1,800 -       
 15 ซ้ือเส้ือผา้เพ่ิมเติมให้สมาชิก        1,590 -       1,590 -           
 16 ค่าหนงัสือพิมพแ์ละวารสาร        458 -           458 -       
 20 ซ้ือยาและอุปกรณ์ท าแผล       195 -         195 -         
 22 ซ้ือขนมและผลไม ้       350 - 350 -                 
 25 จ่ายค่างานเล้ียงสงัสรรค ์        890 -           890 -       
 28 จ่ายเงินค่าเติมเงินโทรศพัท ์       500 -               500 -   
 29 น าเงินไปฝากธนาคาร        2,500 -                 2,500 - 
 30 ซ้ือบตัรชมภาพยนตร์        600 -           600 -       

 31 จ่ายค่าน ้า –ไฟฟ้า-โทรศพัท ์       1,225 -               1,225 -   

  รวม     34,650 - 35,888 - 6,350 - 12,000 - 3,000 - 1,590 - 195 - 3,748 - 1,190 - 5,315 - 2,500 - 

  ยอดยกมา 1 ก.ค.     5,400 -                     
  ยอดคงเหลือ       4,162 -                   
       40,050 - 40,050 -                   
ส.ค. 1 ยอดยกมา  4,162.- บาท                           32 



36 

                    เฉลยแบบฝึกปฏบิัติที ่ 3 
 
 

ระเบียนทุน 
ครอบครัวนำงพวงหยก  ร ่ำรวยทรัพย์ 

ณ วนัที ่31 กรกฎำคม 2557 
 

สินทรัพย์      
  เงินสดในมือ       10,500.-  บาท 
  เงินฝากในธนาคาร    156,000.-  บาท 

บา้นและท่ีดิน     550,000.-  บาท 
รถยนต ์                420,000.-  บาท 
สลากออมสิน                   65,000.-  บาท   
รวมสินทรัพย ์        1,201,500.- บาท 

หนีสิ้น 
  เจา้หน้ีธนาคารออมสิน    497,545.-  บาท 
  เจา้หน้ีบริษทัรถยนต ์    215,000.-  บาท   
  เจา้หน้ีร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า      12,420.-  บาท 
  รวมหน้ีสิน               724,965.-  บาท 

สินทรัพย์สุทธิ              476,535.-  บาท 
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เฉลยแบบฝึกปฏบิัติที ่ 4 
 

 
ชุมนุมหอ้งสมุด 

ประมาณการปีการศึกษา 2557 
 

เงินสดคงเหลือ เม่ือ  16 พฤษภาคม 2557          101.- บาท 
ประมำณกำรรำยได้ 
 ค่าบ ารุงสมาชิก     350.-  บาท 
 รายไดจ้ากการจดักิจกรรม   280.-  บาท 

ค่าขายขนมและเคร่ืองด่ืม                 900.-  บาท 
 ค่าขายการ์ดอวยพร    100.-  บาท 
 ดอกเบ้ียธนาคาร       80.-  บาท 
รวมประมาณการรายได ้        1,710.-  บาท 
รวมประมาณการจ านวนเงินทั้งหมด      1,811.-  บาท 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 ตน้ทุนท าขนม     270.-  บาท 
 ค่าของขวญัและรางวลั    160.-  บาท 
 กิจกรรมสังคมกบัชุมนุมอ่ืน     75.-  บาท 

ค่ารถไปทศันศึกษา     350.- บาท 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการท าการ์ดอวยพร   220.- บาท 

 ค่าใชจ่้ายในการประชุม     150.- บาท  
 ค่าเบด็เตล็ด      120.- บาท 
รวมประมาณการค่าใชจ่้าย       1,345.- บาท 
ประมาณเงินคงเหลือ เม่ือ 31  มีนาคม  2558        466.-  บาท 
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เฉลยแบบฝึกปฏบิัติที ่ 5 
ระเบียนเงินสดจดัประเภทส าหรับชุมนุมกีฬา 

วนั เดือน ปี 
พ.ศ. 2557 

รายการ ประเภทรายได ้ รายรับ รายจ่าย ประเภทรายจ่าย 

ค่าบ ารุงสมาชิก ค่าขายบตัร ค่าแต่งกาย ค่าอุปกรณ์
กีฬา 

ค่ารถ ค่าซ่อมแซม เบด็เตล็ด 

ก.ย. 1 ยอดยกมา  835.- บาท                   
 2 จ่ายค่าเส้ือนกักีฬา        400 - 400 -         

 4 ไดรั้บค่าบ ารุงสมาชิก   475 -   475 -             
 5 จ่ายค่าท าป้ายโฆษณาการแข่งขนั          78 -         78 - 
 6 ค่าพิมพบ์ตัรดูการแข่งขนักีฬา       100 -         100 - 
 9 ไดรั้บค่าขายบตัรดูกีฬา     200 - 200 -             
 12 ไดรั้บค่าบ ารุงสมาชิก   100 -   100 -             
 14 จ่ายเงินค่าเส้ือเชียร์กีฬา        650 - 650 -         
 15 ค่าอุปกรณ์กีฬาบางชนิด        290 -   290 -       
 16 ไดรั้บค่าบ ารุงสมาชิก   60 -   60 -             
 20 ค่ารถพานกักีฬาแข่งขนั          85 -     85 -     
 22 รับเงินค่าขายบตัรดูการแข่งขนั     900 - 900 -             
 30 จ่ายเงินซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา         200 -       200 -   

  รวม 635 - 1,100 - 1,735 - 1,803 - 1,050 - 290 - 85 - 200 - 178 - 

  ยอดยกมา 1 ก.ย. 56     835 -             
  ยอดคงเหลือ       767 -           
       2,570 - 2,570 -           
ต.ค. 1 ยอดยกมา  767.- บาท                   

                     



        เฉลยแบบฝึกปฏบิัติที ่ 6 
 

 
ชุมนุมดนตรี 

รายงานของเหรัญญิก วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
 

ยอดคงเหลือยกมา 1 กนัยายน  2557         140.-  บาท 
รายได ้

  ค่าบ ารุงสมาชิก     260.- บาท 
  รายไดจ้ากการแสดงดนตรี            1,570.- บาท  1,830.-  บาท 

ยอดรวมรายรับ        1,970.-  บาท  
ค่าใชจ่้าย 

  ค่าใชจ่้ายในการแสดงดนตรี    900.- บาท      
ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียนใหเ้ลขานุการชุมนุม    52.- บาท 
ค่าอดัลา้งรูปถ่าย      165.- บาท 
อลับั้มติดภาพกิจกรรม       60.- บาท 
ค่ารถไปติดต่องาน       45.- บาท 
ค่าของขวญัใหผู้แ้สดงดนตรี    250.- บาท  1,472.- บาท 
ยอดคงเหลือ เม่ือ 30 กนัยายน 2557        498.-  บาท 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 
ตอบ 4 ตอบ 4 ตอบ 2 ตอบ 1 ตอบ 3 ตอบ 4 ตอบ 1 ตอบ 2 ตอบ 3 ตอบ 2 
 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

เย้ !  ได้คะแนนเพิม่ขึน้เยอะเลย 
ใช่ไหมละ 
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สมำคม หรือ ชุมนุม  (Association) หมายถึง  นิติบุคคล        
ท่ีก่อตั้งข้ึนเพ่ือกระท าการใด ๆ อนัมีลกัษณะต่อเน่ืองร่วมกนัและ
มิใช่เป็นการหาผลก าไร หรือรายไดม้าแบ่งปันกนั สมาคมตอ้งมี
ขอ้บงัคบัและจดทะเบียนตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์เช่น สมาคมผูป้กครองและครูฯ สมาคมแม่บา้น
ทหารบก  เป็นตน้                                                                                 

…นักเรียนละรู้จักสมำคมใดบ้ำง? 
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