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 ผู ้ส อนจึ ง มี บ ทบาทในการวางแผนการเรี ย นรู ้ สื่ อ การเรี ย นรู ้ ชุ ด การเรี ย นรู ้ น้ ี จึ ง ได้จ ัด ท าขึ้ น
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อมุ่งหวังที่จะส่ งเสริ มความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน เอกสารชุ ดการเรี ยนรู ้ รายวิชาระเบี ยนการเงิ นนี้ ประกอบไปด้วยชุ ดการเรี ยนรู ้ ท้ งั สิ้ น 8 เล่ ม
ดังนี้
เล่มที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียน
เล่มที่ 2 ระเบียนเงินสดส่ วนบุคคลและระเบียนของสมำคม
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
ชุ ด การเรี ย นรู ้ น้ ี เป็ นหน่ วยการเรี ย นรู ้ ที่ 2 เรื่ อง ระเบี ย นเงิ น สดส่ วนบุ ค คลและระเบี ย นของสมาคม
มีขอบข่ายเนื้ อหาเกี่ ยวกับการจัดทาระเบี ยนเงิ นสดสาหรั บผูเ้ ริ่ มมี รายได้ ระเบี ยนครอบครัว และระเบียนของ
สมาคม
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 ้
และ ฝึ กปฏิ บ ัติ ท ั ก ษะด้ ว ยตนเอง สามารถน าความรู ้ ต ลอดจนทัก ษะที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน
และงานอาชีพได้

ชนัญกาญจน์ หอมกลิ่น

สำรบัญ
แนวทางการใช้ชุดการเรี ยนรู ้สาหรับครู
คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ระเบียนเงินสดส่ วนบุคคลและระเบียนของสมาคม
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เรื่ องที่ 1 ระเบียนสาหรับผูเ้ ริ่ มมีรายได้และระเบียนครอบครัว
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แนวทำงกำรใช้ ชุดกำรเรียนรู้สำหรับครู

1.
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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 ระเบียนสาหรับผูเ้ ริ่ มมีรายได้ และระเบียนครอบครัว พร้อมแบบฝึ ก
ปฏิบตั ิ โดยให้นกั เรี ยนเขียนคาตอบลงในสมุดงานของตนเอง และมีแนวคาตอบแบบฝึ กปฏิบตั ิ
4) เอกสารเนื้อหาเรื่ องที่ 2 ระเบียนของสมาคม พร้อมแบบฝึ กปฏิบตั ิ โดยให้นกั เรี ยนเขียนคาตอบ
ลงในสมุดงานของตนเอง 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 2
เรื่ อง ระเบียนเงินสดส่ วนบุคคลและระเบียนของสมำคม
ขอบข่ ำยเนื้อหำ
เรื่ องที่ 1 ระเบียนสาหรับผูเ้ ริ่ มมีรายได้และระเบียนครอบครัว
เรื่ องที่ 2 ระเบียนของสมาคม
สำระสำคัญ
ระเบี ยนสาหรั บผูเ้ ริ่ มมี รายได้ ระเบียนครอบครัว และระเบียนของสมาคม มีก ารจัดท าประมาณการ
รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น และมี ก ารบัน ทึ ก รายรั บ -รายจ่ า ยในระเบี ย นเงิ น สดจัด ประเภท
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อช่ วยให้การดาเนิ นชี วิตประจาวันของผูเ้ ริ่ มมีรายได้ ครอบครัว และสมาคมสามารถดาเนิ น
ไปได้อย่างราบรื่ น เพราะสามารถจัด การกับ ค่ าใช้จ่า ยให้ เพี ย งพอกับ รายได้ที่ มี อยู่ ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กบั ตนเองในชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผลกำรเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 จบแล้ว มีความรู ้ เกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ การจัดทาระเบีย นเงินสด
ระเบียนสาหรับผูเ้ ริ่ มมีรายได้ ระเบียนครอบครัว ตลอดจนระเบียนของสมาคม จัดทางบประมาณและระเบียน
เงินสดสาหรับผูเ้ ริ่ มมีรายได้ได้
จุดประสงค์ กำรเรี ยนรู้
1. อธิ บายวิธีการจัดทางบประมาณสาหรับผูเ้ ริ่ มมีรายได้
2. อธิบายวิธีการจัดทาระเบียนเงินสดสาหรับผูเ้ ริ่ มมีรายได้
3. อธิบายวิธีการจัดทางบประมาณสาหรับครอบครัว
4. อธิบายวิธีการจัดทาระเบียน เงินสดสาหรับครอบครัว
5. อธิบายวิธีการจัดทางบประมาณของสมาคม
6. อธิบายวิธีการจัดทาระเบียนของสมาคม
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แบบทดสอบก่อนเรียน
คำสั่ ง จงเลือกคำตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย X ลงในกระดำษคำตอบ
1. ในการจัดทางบประมาณของครอบครัว ควรจัดสรรค่าใช้จ่ายไว้เพื่อใคร
1) บุตร
2) พ่อและแม่
3) ปู่ ย่า-ตายาย
4) ทุกคนในครอบครัว
2. วิธีหายอดคงเหลือของสมาคมหรื อชุมนุม มีวธิ ี การอย่างไร
1) ยอดยกมา + รายได้ + ค่าใช้จ่าย
2) ยอดยกมา + รายได้ – ค่าใช้จ่าย
3) รายได้ – ค่าใช้จ่าย - ยอดยกมา
4) ค่าใช้จ่าย + ยอดยกมา – รายได้
3. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทาระเบียนรายรับ-รายจ่าย สาหรับผูเ้ ริ่ มมีรายได้ และระเบียน
ครอบครัว
1) ระเบียนเงินสดจัดประเภทมีรายการรับเงินจานวนมาก
2) ระเบียนเงินสดสาหรับผูเ้ ริ่ มมีรายได้ยงั ไม่มีการหักภาษีเงินได้
3) ระเบียนเงินสดจัดประเภทมีช่องรายรับ รายจ่าย และคงเหลือเท่านั้น
4) ระเบียนเงินสดสาหรับครอบครัวมีรายการใช้จ่ายมากกว่าระเบียนแบบอื่น
4. เหตุผลสาคัญที่สุดในการจัดทางบประมาณที่ตอ้ งมีการจัดสรรเงินส่ วนหนึ่งไว้สาหรับการออม คือข้อใด
1) เพื่อนาไปใช้ชาระหนี้
2) นาไปซื้ อสิ่ งของที่ตอ้ งการ
3) เพื่อเหตุฉุกเฉิ นและสาหรับอนาคต
4) เพื่อจะได้มีฐานะความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
5. จานวนเงินยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 คือจานวนเงินตามข้อใด
1) เงินคงเหลือ ณ วันที่ 1 กันยายน 2556
2) เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
3) เงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2556
4) เงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
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6. ระเบียนทุนของครอบครัวทาขึ้นเพื่อเหตุผลใด
1) เพื่อให้ทราบสภาพทางการเงินของครอบครัว
2) เพื่อจะได้ทราบสภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุน
3) เพื่อจะได้เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบสภาพทางการเงินกับบุคคลอื่น
4) ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดทางบประมาณของสมาคมหรื อชุมนุม
1) เหรัญญิกทาหน้าที่บนั ทึกรับ-จ่ายเงินเท่านั้น
2) เหรัญญิกต้องทาหน้าที่ตรวจสอบใบสาคัญที่จ่ายไป
3) การจ่ายเงินของเหรัญญิกต้องมีใบสาคัญจ่ายเงินทุกครั้ง
4) การรับเงินของเหรัญญิกทุกครั้งต้องออกใบเสร็ จรับเงิน
8. รายได้ของสมาคมหรื อชุมนุ มมาจากแหล่งใดบ้าง
1) ค่าบารุ งสมาชิก
2) จากกิจกรรมสมาคมหรื อชุมนุม
3) จากการขายของสมาคมหรื อชุมนุม
4) ถูกทุกข้อ
9. เหตุใดสมาคมหรื อชุมนุมจึงต้องจัดทาระเบียนของสมาคมหรื อชุมนุม
1) เพื่อจะได้มีความน่าเชื่ อถือ
2) เพื่อมีหลักฐานการดาเนินงานต่าง ๆ
3) เพื่อจะได้เป็ นที่รู้จกั ของคนอื่น ๆ ทัว่ ไป
4) เพื่อสมาคมหรื อชุมนุมจะได้มีสภาพการเงินที่ดี
10. หากนักเรี ยนเป็ นเหรัญญิกของสมาคมหรื อชุมนุม นักเรี ยนควรมีคุณสมบัติขอ้ ใดที่เด่นชัดที่สุด
1) เมตตา ผ่อนปรน
2) ตระหนี่ ถี่เหนียว
3) ละเอียด รอบคอบ
4) พูดจาสุ ภาพ อ่อนหวาน

5

เรื่ องที่ 1 ระเบียนสำหรับผู้เริ่มมีรำยได้ และระเบียนครอบครัว
ระเบียนสำหรับผู้เริ่มมีรำยได้
ในระยะที่ นักเรี ยนสาเร็ จการศึกษาและเริ่ มประกอบอาชี พนั้น การทางบประมาณจะเปลี่ ยนแปลงไป
จากงบประมาณส่ วนบุคคลเมื่อตอนเป็ นนักเรี ยน เพราะจะมีรายได้ที่มากขึ้นและจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วย และ
จาเป็ นต้องจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสาหรับตนเองมากขึ้น จึงต้องเริ่ มคิดเก็บเงินไว้เพื่อใช้จ่ายในวันข้างหน้าหรื อ
เพื่ อ ประโยชน์ ระยะยาว ในการท างบประมาณเป็ นเรื่ องของแต่ ล ะบุ ค คล ทั้งนี้ เนื่ องจากจานวนรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของแต่ล ะบุ ค คลย่อมแตกต่ างกันออกไปตามความพอใจและความต้องการ แต่ อย่างไรก็ ดีรายการ
จ่ายเงิ นก็ยงั สามารถจาแนกได้เป็ น 4 ประเภทข้างต้นในหน่ วยที่ 1 ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว การจัดทางบประมาณ
จึงแสดงดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างการจัดทางบประมาณรายเดือนสาหรั บผู้เริ่ มมีรายได้

ตัวอย่ ำง
นำงสำวสมสิ ริ รักกำรงำน
งบประมำณประจำเดือนกรกฎำคม 2557
ประมำณกำรรำยได้
เงินเดือนหลังหักภาษี
ประมำณกำรค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายเพื่อความต้องการขั้นพื้นฐาน
ค่าอาหารและที่พกั
ค่าเสื้ อผ้า
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินความเป็ นอยู่
ค่าใช้จ่ายในบ้าน
ค่ารถ
ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะสั้น
ค่างานเลี้ยง
ค่าบริ จาคทาบุญการกุศล
ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะยาว
ค่าประกันชีวติ
เงินออม
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
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9,000.- บาท

3,100.- บาท
500.- บาท
500.- บาท

4,100.- บาท

1,300..- บาท
1,000.- บาท

2,300.- บาท

500.- บาท
100.- บาท

600.- บาท

1,500.- บาท
500.- บาท

2,000.- บาท
9,000.- บาท

กำรจัดทำระเบียนเพื่อบันทึกรำยรับ-รำยจ่ ำยสำหรับผู้เริ่มมีรำยได้
ในการทางบประมาณควรทาตามรอบของระยะเวลารายได้ที่ได้รับ แต่โดยปกติค่าใช้จ่ายบางรายการจะ
ไม่ตรงตามระยะเวลาที่ได้รับรายได้ เช่น การจ่ายค่าเบี้ยประกันชี วติ ปี ละ 1 ครั้ง แต่เรามีรายได้เป็ นรายเดือน เราก็
ควรจัดสรรจานวนเงินไว้ในแต่ละเดือนด้วยเพื่อมิให้เป็ นภาระจานวนมากในเดือนที่ตอ้ งชาระค่าเบี้ยประกันชีวิต
การทาระเบี ยนเงิ นสดจัดประเภทของผูเ้ ริ่ ม มี รายได้ มี วิธีการเช่ นเดี ยวกับระเบี ยนเงิ นสดจัดประเภท
นอกจากช่องประเภทรายจ่ายที่แตกต่างออกไปตามความเหมาะสมของรายการค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริ ง และอาจมีช่อง
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ในช่องใส่ จานวนเงินที่เป็ นสตางค์หากไม่มีเศษสตางค์ยงั สามารถ
ใช้เครื่ องหมาย (-) ได้อีกด้วย ซึ่ งเป็ นวิธีที่นิยมและประหยัดเวลากว่าแบบเดิม ซึ่ งสามารถแสดงการจัดทาระเบียน
สาหรับผูเ้ ริ่ มมีรายได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่ำง

ตัวอย่ างระเบียนเงินสดจัดประเภทสาหรั บผู้เริ่ มมีรายได้
นางสาวสมสิ ริ รักการงาน
ระเบียนเงินสดจัดประเภทสาหรับผูเ้ ริ่ มมีรายได้
วัน เดือน ปี
พ.ศ. 2557
ก.ค.

1
5
12
15
16
20
24
25

รายการ

ยอดยกมา 400.- บาท
รับเงินเดือน
จ่ายค่าที่พกั
จ่ายผ่อนส่ งเครื่ องใช้ไฟฟ้า
จ่ายค่าอาหารประจาเดือน
จ่ายค่ารถรับ-ส่ ง
จ่ายค่างานเลี้ยงสังสรรค์
ค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยว
ค่ายาและอุปกรณ์ทาแผล

รายได้
ขั้นต้น

หักภาษี
เงินได้

รายรับ

10,000 -

100 -

9,900 -

ค่าอาหาร

1,000
1,500
3,000
600
400
500
155

-

27 ค่าตัดชุดทางานใหม่

950 -

30 ซื้อของใช้ส่วนตัว

845 -

31 เก็บเงินไว้ใช้ส่วนตัว

100 -

รวม
ยอดยกมา 1 ก.ค.

10,000 -

100 -

9,900 -

9,050 -

ค่าที่พกั

ค่ารถ

ค่ายาและ
ค่ารักษา

ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ

เงินออม

1,500 3,000 600 400 500 155 950 845 100 3,000 -

1,250 10,300 -

ค่าเครื่ อง
แต่งกาย

ประเภทรายจ่าย
ค่าผ่อนส่ ง นันทนาการ

1,000 -

400 -

ยอดคงเหลือ
ส.ค.

รายจ่าย

10,300 -

1 ยอดยกมา 1,250.- บาท
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950 -

1,000 -

600 -

1,500 -

500 -

155 -

1,245 -

100 -

ระเบียนครอบครัว
การท าระเบี ย นของครอบครั วช่ วยให้ก ารจัดการเกี่ ยวกับ การเงิ น ง่ ายและสะดวกขึ้ น จึ งควรเก็ บ
ระเบี ยนต่าง ๆ ของครอบครั วไว้อย่างปลอดภัยและหยิบ ใช้ได้ง่ายเมื่ อต้องการ ระเบี ยนที่ ส าคัญ มากควร
จัดเก็บไว้ให้ปลอดภัยหรื อควรฝากธนาคาร เช่น พินยั กรรม ใบหุ ้น โฉนดที่ดิน เป็ นต้น ระเบียนสาคัญอื่น ๆ
ที่ เกี่ ยวกับ การเงิ นของครอบครั ว ซึ่ งต้องใช้อยู่เสมอก็ ควรจัดเข้าแฟ้ ม ไว้เป็ นประเภท ๆ ให้ป ลอดภัยและ
หยิบใช้สะดวกเช่นกัน ได้แก่ สมุดเงินฝากธนาคาร สู ติบตั ร ทะเบียนบ้าน เป็ นต้น นอกจากนี้ เพื่อช่วยในการ
จัดการเงิ นของครอบครัวให้เรี ยบร้ อยจะต้ องจัดงบประมาณรายเดื อน ระเบี ยนรายรับ -รายจ่าย ตลอดจน
ระเบียนทุนของครอบครัวอีกด้วย
งบประมำณรำยเดือน
เนื่ องจากการใช้เงิ นในครอบครัวมีอยู่มากมายหลายทางด้วยกัน งบประมาณจะช่วยในการกาหนด
รายได้วา่ จะนาไปใช้จ่ายเป็ นค่าอะไรบ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้ได้สิ่งจาเป็ นก่อนอื่น และยังสามารถช่วยให้ทาการเลือก
ได้อย่างเหมาะสมด้วยว่าจะใช้เงินที่เหลืออย่างไร ผูท้ ี่ยงั ไม่แต่งงานมีความรับผิดชอบน้อยสามารถตัดสิ นใจ
ทางบประมาณของตนเองได้ตามที่ตอ้ งการ แต่ผูท้ ี่มีครอบครัวในการทางบประมาณต้องคานึ งถึ งค่าใช้จ่าย
มากกว่าผูท้ ี่ ย งั ไม่ แต่ ง งาน ในการที่ ต้อ งใช้เงิ น ส่ วนใหญ่ ส าหรั บ ค่ าใช้จ่ายเพื่ อความต้องการขั้น พื้ น ฐาน
และค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินความเป็ นอยู่
สาหรับ ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะสั้นจะพิจารณาก็ต่อเมื่ อได้จดั งบประมาณไว้เพื่อประโยชน์
ระยะยาวเสร็ จ แล้ว ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ประโยชน์ ร ะยะยาวไม่ จ ัด ไว้แ ต่ เพี ย งเงิ น ออมและค่ า ผ่ อ นส่ ง เท่ า นั้ น
มักขยายกว้างออกไปถึงค่าใช้จ่ายที่จดั ไว้สาหรับค่าใช้จ่ายในการเจ็บไข้ อุบตั ิเหตุ หรื อการว่างงาน จัดไว้เพื่อ
กรณี ฉุกเฉิ นรี บด่วน จัดไว้เพื่อการศึกษาขั้นสู งของบุตร จัดไว้เพื่อการครบเกษียณ หรื อจัดไว้เพื่อซื้ อสิ่ งของ
ที่จาเป็ น เช่น บ้าน รถยนต์ เครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ในบ้าน เป็ นต้น
ในขณะเดียวกันความต้องการซื้ อสิ่ งของเพื่อประโยชน์ระยะสั้นหรื อสิ่ งของนอกเหนือความจาเป็ น
เช่ น เสื้ อผ้าที่เกิ นความจาเป็ น สิ่ งที่เกี่ ยวกับการกี ฬาหรื ออุปกรณ์ งานอดิ เรกหรื ออยากเดิ นทางไปท่องเที่ ยว
พักผ่อน จึงต้องพยายามจัดเงินเพื่อรายการเหล่านี้ เท่าที่จะสามารถทาได้ แต่ตอ้ งพิจารณาค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก่อน
ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของการจัดทางบประมาณสาหรับครอบครัว
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ตัวอย่างการจัดทางบประมาณรายเดือนสาหรับครอบครัว

ตัวอย่ ำง

ครอบครัวนำยขยัน หมั่นอดออม
งบประมำณประจำเดือนกรกฎำคม 2557
ประมำณกำรรำยได้
เงินเดือนนายขยัน หมัน่ อดออม
เงินเดือนภรรยา
รวมประมาณการรายได้
ประมำณกำรค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายเพื่อความต้องการขั้นพื้นฐาน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าอาหาร
ค่าเสื้ อผ้า
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินความเป็ นอยู่
ค่ารถ
ค่าแก๊สหุ งต้ม
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าของใช้ในบ้าน
ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะสั้น
ค่างานเลี้ยง
ค่าของขวัญ
ค่าบริ จาคทาบุญการกุศล
ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะยาว
ค่าประกันชีวติ
เงินออม
เงินสะสมไปเที่ยวพักผ่อน
เงินสะสมค่าเล่าเรี ยนบุตร
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
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10,000.- บาท
8,000.- บาท
18,000.- บาท

2,000.6,000.1,000.500.-

บาท
บาท
บาท
บาท

9,500.- บาท

800.300.500.300.900.1,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,800.- บาท

600.- บาท
500.- บาท
100.- บาท

1,200.- บาท

1,500.1,000.500.500.-

บาท
บาท
บาท
บาท

3,500.- บาท
18,000.- บาท

กำรจัดทำระเบียนเพื่อบันทึกรำยรับ-รำยจ่ ำยของครอบครัว
ส าหรั บ ระเบี ย นรายรั บ -รายจ่ า ยของครอบครั ว ก็ มี ล ั ก ษณ ะเช่ น เดี ย วกั บ ระเบี ย นเงิ น สด
จัดประเภท และระเบียนเงินสดจัดสาหรับผูเ้ ริ่ มมีรายได้ นอกจากช่องย่อยในประเภทรายจ่ายอาจแตกต่างไป
ตามรายจ่ายของครอบครัว และอาจมีจานวนรายการใช้จ่ายมากกว่าเนื่ องจากมีจานวนสมาชิ กในครอบครัว
มากกว่าระเบี ยนสาหรับผูเ้ ริ่ มมีรายได้ ในการบันทึกรายรับ -รายจ่ายของระเบียนครอบครัวจะทาให้ทราบ
ที่มาของรายได้และรายจ่าย และสามารถตรวจสอบควบคุมรายการใช้จ่ายที่เกินความจาเป็ นได้อีกด้วย ทาให้
สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงิ นในเดื อนต่อไปได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้ น รู ป แบบการบันทึ กรายรับ-รายจ่าย
แสดงตามตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่ำง

ตัวอย่างระเบียนเงินสดจัดประเภทสาหรับครอบครัว
ครอบครัวนายขยัน หมัน่ อดออม
ระเบียนเงินสดจัดประเภทสาหรับครอบครัว
วัน เดือน ปี
พ.ศ. 2557

ก.ค.

1
5
9
12
15
19
20
24
25

รายการ

ยอดยกมา 600.- บาท
รับเงินเดือน
จ่ายค่าที่พกั
จ่ายเงินประกันชีวิต
จ่ายค่าของใช้ในบ้าน
จ่ายค่าน้ าค่าไฟฟ้า-โทรศัพท์
จ่ายค่าอาหารตลอดทั้งเดือน
จ่ายค่างานเลี้ยงสังสรรค์
เติมแก๊สหุ งต้ม
ค่ารักษาพยาบาล

รายได้
ขั้นต้น

หักภาษี
เงินได้

รายรับ

18,000 -

120 -

17,880 -

ค่าอาหาร/
อาหาร

2,000
1,500
1,300
1,650
5,900
520
300
540

-

1,200 -

30 ซื้อเสื้ อผ้า

1,090 -

31 เงินออมและสะสมเล่าเรี ยน

1,500 -

ยอดยกมา 1 ก.ค.

18,000 -

120 -

17,880 -

17,500 -

ค่ารถ

ค่าประกัน
ชีวิต

เงินสะสม
ค่าเล่า
เรี ยนบุตร

เงินออม/
เงินสะสม
ท่องเที่ยว

500 500 -

1,000 -

1,500 1,300 1,650 5,900 520 300 540 1,200 1,090 7,900 -

980 18,480 -

ค่ายาและ
ค่ารักษา

ประเภทรายจ่าย
งานเลี้ยง/
ค่าใช้จ่าย
ของขวัญ
ในบ้าน

2,,000 -

600 -

ยอดคงเหลือ

ค่าเสื้ อผ้า

-

27 จ่ายค่าซ่อมแซมรถ

รวม

ส.ค.

รายจ่าย

18,480 -

1 ยอดยกมา 980.- บาท
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1,090 -

540 -

1,200 -

3,250

520 -

1,500 -

1,000 -

ระเบียนทุนของครอบครัว
ระเบียนอีกชนิ ดหนึ่ งที่ครอบครัวควรจัดทาคือ ระเบียนทุนของครอบครัว ซึ่ งเป็ นระเบียนที่แสดงให้
ทราบว่ามีอะไรบ้างที่เจ้าของครอบครองอยูแ่ ละมีภาระหนี้ สินจานวนเท่าใด สิ่ งที่เจ้าของครอบครองอยูเ่ รี ยกว่า
ทรัพย์สิน หรื อในทางบัญชี เรี ยกว่าสิ นทรัพย์ก็ได้ ส่ วนสิ่ งที่มีภาระต้องใช้หนี้ เรี ยกว่า หนี้ สิน และผลต่างระหว่าง
สิ นทรัพย์กบั หนี้ สิน เราเรี ยกว่าสิ นทรัพย์สุทธิ โดยการทาระเบียนทุนของครอบครัวก็เพื่อต้องการทราบสภาพ
การเงินของครอบครัว ต้องการทราบว่าสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับระเบี ยนทุนของ
ปี ที่ผา่ นมา และเพื่อช่วยในการทางบประมาณในครั้งถัดไปหรื อในปี ถัดไปอีกด้วย
ตัวอย่ างระเบียนทุนของครอบครัว
ตัวอย่ำง
ระเบียนทุน
ครอบครัวนำยขยัน หมั่นอดออม
ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2557
สิ นทรัพย์
เงินออมเพื่อการท่องเที่ยว
เงินออมเพื่อการศึกษาบุตร
เงินฝากในธนาคาร
บ้านและที่ดินเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ในบ้าน
รถยนต์
สลากออมสิ น
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
หนี้ค่าผ่อนส่ งรถยนต์
หนี้ค่าผ่อนส่ งเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
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3,000.- บาท
3,500.- บาท
7,000.- บาท
540,000.- บาท
150,000.- บาท
40,000.- บาท
743,500.- บาท
85,000.- บาท
10,500.- บาท
95,500.- บาท
648,000.- บาท

แบบฝึ กปฏิบัติที่ 1
คำชี ้แจง ให้นักเรี ยนจัดท าระเบียนรับ -จ่ายเงิ นสาหรับ ผูเ้ ริ่ มมี รายได้ของ นางสาวกันตา เก่ งการงาน
ซึ่ งทางานอยู่บ ริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ งได้รับเงิ นเดื อน ๆ ละ 10,000 บาท ถู กหักภาษี ณ ที่ จ่ายเดื อนละ 100 บาท
มี เงิ นคงเหลื อจากเดื อนที่ ผ่านมาจานวน 550 บาท กาหนดให้มีช่องประเภทรายจ่าย ดังนี้ ค่าอาหาร, ค่าที่ พ กั ,
ค่ารถ, ค่าเครื่ องแต่งกาย, ค่านันทนาการ, ค่ายารักษาโรค, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและ เงินออม เขามีรายการใช้จ่าย
ตลอดเดือนมิถุนายน 2557 ดังนี้
1 มิถุนายน 2557
จ่ายค่ารถไปเที่ยวพัทยากับเพื่อน จานวน 300 บาท
2 มิถุนายน 2557
ค่าซื้ อของใช้ส่วนตัว จานวน 200 บาท
3 มิถุนายน 2557
จ่ายค่าที่พกั จานวน 2,000 บาท
4 มิถุนายน 2557
จ่ายค่าอาหารปิ่ นโต จานวน 2,500 บาท
5 มิถุนายน 2557
จ่ายค่ารถรับส่ งไปทางานตลอดเดือน จานวน 1,200 บาท
6 มิถุนายน 2557
จ่ายเงินซื้ อของใช้ในบ้าน จานวน 550 บาท
7 มิถุนายน 2557
จ่ายค่ารถประจาทางเดินทางไปทางานให้กบั บริ ษทั ยังต่างจังหวัด จานวน 245 บาท
14 มิถุนายน 2557
จ่ายเงินค่าเติมเงินโทรศัพท์ส่วนตัว จานวน 200 บาท
15 มิถุนายน 2557
ซื้ อเสื้ อและกางเกงสาหรับใส่ ทางานเพิ่ม 1 ชุด จานวน 950 บาท
16 มิถุนายน 2557
ซื้ อนิตยสารดารา 1 ฉบับ จานวน 45 บาท
20 มิถุนายน 2557
ซื้ อยาและอุปกรณ์ทาแผล จานวน 215 บาท
22 มิถุนายน 2557
ซื้ อผลไม้ จานวน 120 บาท
25 มิถุนายน 2557
จ่ายค่างานเลี้ยงสังสรรค์ จานวน 350 บาท
28 มิถุนายน 2557
จ่ายค่ารถไปทางานต่างจังหวัด จานวน 320 บาท
29 มิถุนายน 2557
นาเงินไปฝากธนาคาร จานวน 500 บาท
30 มิถุนายน 2557
ซื้ อบัตรชมภาพยนตร์ จานวน 225 บาท
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 2
คำชีแ้ จง ให้นกั เรี ยนจัดทาระเบียนรับ -จ่ายเงินสาหรับครอบครัวของนายพิสุทธิ์ แสนดี ซึ่ งแต่งงานกับ
นางสาวกะรัต แสนร่ ารวย มีบุตร 1 คน เขาทางานอยูบ่ ริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ งได้รับเงินเดื อน ๆ ละ 20,000 บาท
ถู ก หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยจ านวน 200 บาท ส่ วนภรรยามี เงิ น เดื อ น ๆ ละ 15,000 บาท ถู ก หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย
จานวน 150 บาท ครอบครัวของเขามีเงินคงเหลือจากเดือนที่ผา่ นมาจานวน 5,400 บาท กาหนดให้มีช่องประเภท
รายจ่ าย ดังนี้ ค่ าอาหาร, ค่ าที่ พ กั , ค่ ารถ, ค่ า เครื่ อ งแต่ งกาย, ค่ ายาค่ ารั ก ษา, ค่ านัน ทนาการ, ค่ าประกัน ชี วิต ,
ค่าใช้จ่ายในบ้าน และเงินออม โดยมีรายการใช้จ่ายตลอดเดือนกรกฎาคม 2557 ดังนี้
1 กรกฎาคม 2557
จ่ายค่าผ่อนบ้านกับธนาคาร จานวน 12,000 บาท
2 กรกฎาคม 2557
ซื้ อของภายในบ้าน จานวน 1,540 บาท
3 กรกฎาคม 2557
จ่ายค่าน้ ามันรถ จานวน 3,000 บาท
4 กรกฎาคม 2557
จ่ายค่าอาหารสดและอาหารแห้ง จานวน 6,000 บาท
5 กรกฎาคม 2557
จ่ายเงินค่าบารุ งการศึกษาบุตร จานวน 1,500 บาท
6 กรกฎาคม 2557
จ่ายเงินซื้ อของใช้ในบ้านเพิ่มเติม จานวน 550 บาท
7 กรกฎาคม 2557
จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวติ จานวน 1,190 บาท
14 กรกฎาคม 2557
พาครอบครัวไปท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่าย จานวน 1,800 บาท
15 กรกฎาคม 2557
ซื้ อเสื้ อผ้าเพิ่มเติมให้สมาชิกในบ้าน จานวน 1,590 บาท
16 กรกฎาคม 2557
จ่ายค่าหนังสื อพิมพ์และวารสารรายเดือน จานวน 458 บาท
20 กรกฎาคม 2557
ซื้ อยาและอุปกรณ์ทาแผล จานวน 195 บาท
22 กรกฎาคม 2557
ซื้ อขนมและผลไม้ จานวน 350 บาท
25 กรกฎาคม 2557
จ่ายค่างานเลี้ยงสังสรรค์ จานวน 890 บาท
28 กรกฎาคม 2557
จ่ายเงินค่าเติมเงินโทรศัพท์ส่วนตัว จานวน 500 บาท
29 กรกฎาคม 2557
นาเงินไปฝากธนาคาร จานวน 2,500 บาท
30 กรกฎาคม 2557
ซื้ อบัตรชมภาพยนตร์ จานวน 600 บาท
31 กรกฎาคม 2557
จ่ายค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ จานวน 1,225 บาท
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 3
ให้ นั ก เรี ย นใช้ ข ้อ มู ล ต่ อ ไปนี้ ในการจัด ท าระเบี ย นทุ น ของครอบครั ว นางพวงหยก ร่ า รวยทรั พ ย์
โดยครอบครัวนางพวงหยก ร่ ารวยทรัพย์ มีสินทรัพย์ หนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ดังต่อไปนี้
เงินสดในมือ
เงินฝากในธนาคาร
บ้านและที่ดิน
รถยนต์
สลากออมสิ น
เจ้าหนี้-ธนาคารออมสิ น
เจ้าหนี้บริ ษทั รถยนต์
เจ้าหนี้บริ ษทั เครื่ องใช้ไฟฟ้า
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10,500
156,000
550,000
420,000
65,000
497,545
215,000
12,420

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เรื่ องที่ 2 กำรจัดทำระเบียนของสมำคม
สมาคม หรื อชุ มนุ มเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายเดียวกัน เช่ น
สมาคมคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในส่ วนของโรงเรี ยนก็มีการรวมกลุ่มกันเป็ นคณะเพื่อจัดตั้งสมาคมหรื อ
ชุ ม นุ ม เช่ น สมาคมผูป้ กครองและครู หรื อชุ มนุ ม ต่าง ๆ ในโรงเรี ยนได้แก่ ชุ ม นุ มกี ฬ า ชุ ม นุ ม ดนตรี ชุ ม นุ ม
ห้องสมุด เป็ นต้น การทาระเบียนสาหรับ สมาคมหรื อชุ มนุ ม จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ และข้อมู ล
ทางการเงิ น ฉะนั้ นระเบี ย นจึ ง เป็ นเสมื อ นเครื่ องน าทางไปสู่ สิ่ งที่ ต้ อ งการทราบ ทั้ ง นี้ เพราะระเบี ย น
ช่วยให้
1. เข้าใจและทราบว่าเหตุการณ์อะไรได้ผา่ นไปแล้ว
2. เข้าใจและดาเนินการในสิ่ งที่กาลังเกิดขึ้นในปั จจุบนั
3. ใช้รายละเอียดในอดีตและปั จจุบนั สาหรับกาหนดแผนการในอนาคต
โดยทัว่ ไประเบียนของสมาคมหรื อชุ มนุ มที่จดั ทาได้แก่ ระเบียนทัว่ ไปที่ใช้บนั ทึกเรื่ องราวต่าง ๆ และ
ระเบี ยนการเงิ น ที่ ใช้บ นั ทึ กเกี่ ยวกับรายได้และรายจ่าย โดยมี บุ คคลที่ ท าหน้าที่ เป็ นเจ้าหน้าที่ การเงิ นเรี ยกว่า
เหรัญญิก ดังนั้นเหรัญญิกจึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญคือ
1. ทางบประมาณและควบคุมการเงินให้เป็ นไปตามงบประมาณนั้น
2. เก็บเงินและทาระเบียนค่าบารุ งสมาชิก
3. ทาระเบียนรับเงินและจ่ายเงิน
4. จ่ายเงินในนามของสมาคมหรื อชุมนุม
5. รับเงินในนามของสมาคมหรื อชุมนุม
6. ทางบการเงินแสดงสภาพการเงินของสมาคมหรื อชุมนุม
กำรจัดทำงบประมำณของสมำคม
ในการทางบประมาณเป็ นหน้าที่ของเหรัญญิ กที่จะต้องกาหนดแผนกิ จกรรมต่าง ๆ โดยต้องไม่ใช้เงิ น
ให้ม ากกว่ารายได้ที่ คาดว่าจะได้รับ แม้จะมี เงิ นเหลื อจากปี ก่ อนก็ตาม ทั้งนี้ โดยความเห็ นชอบจากที่ ประชุ ม
ของสมาคมหรื อชุมนุมโดยแบ่งงบประมาณออกเป็ น 2 ส่ วน
1. การประมาณการรายได้ รายได้ข องสมาคมหรื อ ชุ ม นุ ม มัก ได้ ม าจากทุ น จากค่ า บ ารุ ง สมาชิ ก
จากการขายของ และรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2. การประมาณการค่าใช้จ่าย จะต้องค านึ งถึ งรายจ่ายส าหรั บ กิ จกรรมตลอดสิ้ นปี ค่ าใช้จ่ายในการ
จัดกิ จกรรมเพื่ อหารายได้ ค่ าใช้จ่ายส าหรั บ กิ จกรรมสั งคม และค่ าใช้จ่ายอื่ น ๆ ที่ ส มาชิ กวางแผนกาหนดไว้
เหรั ญญิ กจะต้องตั้งจุดประสงค์ในการจัด ค่าใช้จ่ายของปี ปั จจุบ นั ให้อยู่ภายในรายได้ของปี และให้มี ยอดเงิ น
เหลื อบ้างในตอนสิ้ นปี เพื่อเป็ นยอดยกไปสาหรับปี ต่อไป ในการทางบประมาณเพื่อประมาณการ ถ้าประมาณ
การค่าใช้จ่ายไม่เกินรายได้ เหรัญญิกก็ทางบประมาณเสนอให้สมาชิ กทราบ แต่หากประมาณการค่าใช้จ่ายเกิ น
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รายได้ที่ประมาณการไว้ เหรัญญิกต้องเสนอให้เจ้าหน้าที่หรื อคณะกรรมการฝ่ ายอื่น ๆ หาทางตัด ค่าใช้จ่ายลง
หรื อหาทางเพิ่มรายได้ หรื อทาทั้งสองทางจนกว่ารายได้จะพอเพียงกับค่าใช้จ่าย ต่อไปนี้ คือตัวอย่างการจัดทา
ประมาณการของชุมนุมวัฒนธรรมไทย
ตัวอย่ำง
ชุมนุมวัฒนธรรมไทย
ประมาณการปี การศึกษา 2557
เงินสดคงเหลือ เมื่อ 16 พฤษภาคม 2557
ประมำณกำรรำยได้
ทุน
ค่าบารุ งสมาชิก
ค่าขายขนมและเครื่ องดื่ม
ค่าขาย ส.ค.ส. และการ์ ดอวยพร
รวมประมาณการรายได้
รวมประมาณการจานวนเงินทั้งหมด
ประมำณกำรค่ ำใช้ จ่ำย
รางวัล
ต้นทุนทาขนมและเครื่ องดื่ม
วัสดุในการทา ส.ค.ส.และการ์ดอวยพร
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสังคม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
ประมาณเงินคงเหลือ เมื่อ 31 มีนาคม 2558
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87.- บาท
100.750.500.500.-

บาท
บาท
บาท
บาท
1,850.- บาท
1,937.- บาท

250.300.100.200.250.350.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,450.- บาท
487.- บาท

เมื่อทางบประมาณแล้วเหรัญญิกต้องควบคุมการใช้จ่ายเงิน ซึ่ งมีวธิ ี การดังนี้
1. การจ่ายเงินของเหรัญญิกทุกครั้งต้องมีใบสาคัญจ่ายเงิน
2. ประธานกรรมการของชุมนุมควรเป็ นผูเ้ ซ็นชื่อในใบสาคัญทุกใบ
3. เหรั ญ ญิ ก ต้อ งตรวจสอบว่า ใบส าคัญ รั บ เงิ น ที่ จ่ า ยไปนั้ น อยู่ภ ายในวงเงิ น รายจ่ า ยที่ ก าหนดไว้
ในงบประมาณหรื อไม่ และในการประชุ มทุ กครั้ ง เหรัญญิ กต้องรายงานการเงินให้สมาชิ กทราบ และอาจนา
ปั ญหาเกี่ยวกับงบประมาณมาให้ที่ประชุมพิจารณาได้
ระเบียนค่ ำบำรุ งสมำชิ ก
ในการจัดทาระเบียนค่าบารุ งสมาชิ ก เมื่อเหรัญญิกได้รับเงินค่าบารุ งสมาชิ ก เขาจะออกใบเสร็ จรับเงิ น
โดยให้ตน้ ฉบับแก่ผูช้ าระเงิน ส่ วนสาเนาใบเสร็ จรับเงิน เหรัญญิกจะนาไปลงทะเบียนค่าบารุ งสมาชิ ก และใน
การท าระเบี ยนค่าบ ารุ งสมาชิ ก เหรั ญ ญิ กมัก จะท าแบบฟอร์ ม ตามความประสงค์ของตน จะเรี ยงตามรายชื่ อ
สมาชิกตามลาดับเลขที่หรื อเรี ยงตามลาดับตัวอักษรก็ได้ ระเบียนค่าบารุ งสมาชิกแสดงตามตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง ระเบียนค่ าบารุ งสมาชิ ก
สมำคมศิษย์ เก่ำโรงเรียนสำมร้ อยยอดวิทยำคม
ระเบียนค่ ำบำรุ งสมำชิ ก
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ใบเสร็ จ
ใบเสร็ จ

ตัวอย่ำง
เลขที่

รายชื่อ

สมาชิก

101
102
103
104

ด.ช.วิศิน อินทุกร
ด.ช. เมธา เกษมสุข
ด.ญ. รตี ลักยิม้
ด.ญ. วาสนา อิ่มจิต

เล่มที่

เลขที่

1
1
2
1

10
19
24
40

วันที่ จานวน เล่มที่
เงิน
12/6
25
14/6
25
20/6
25
24/6
25

เลขที่

หมายเหตุ

วันที่ จานวน
เงิน

กำรจัดทำระเบียนเงินสดจัดประเภทของสมำคม
ในการจัดทาระเบียนเงินสดจัดประเภท เหรัญญิกจัดทาระเบียนเงินสดหลายช่องโดยแบ่งประเภทรายรับ
ออกเป็ นช่องย่อย ๆ ตามที่มาของรายได้ และแบ่งประเภทค่าใช้จ่ายออกเป็ นช่องตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่ำง
ตัวอย่าง ระเบียนเงินสดจัดประเภทของสมาคม
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรี ยนสามร้อยยอดวิทยาคม
วัน เดือน ปี
พ.ศ. 2557

รายการ

ประเภทรายได้
ค่าบารุ งสมาชิ ก

ม.ค.

1
5
6
10
12
14
19
20
24

ยอดยกมา 145.- บาท
ได้รับเงินค่าสมาชิ ก
ต้นทุนทาขนม
จ่ายค่าอาหารว่างในการประชุม
ซื้ อสมุดบัญชี และเครื่ องเขียน
ซื้ อวัสดุในการทางาน
รับเงินค่าสมาชิ ก
บริ จาคเงินช่วยเหลือสมาคมอื่น
ขายวารสารเก่าได้เงิน
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ได้รับเงินค่าขายขนม

29
31

รายรับ

รายจ่าย

รายได้จาก
กิจกรรมต่าง ๆ

250 -

รางวัล

-

100

-

จ่ายเงินซื้ออุปกรณ์ทา ส.ค.ส.

110

-

ซื้ อรางวัลสาหรับจัดกิ จกรรม

200

-

200 -

721

-

200 -

ยอดยกมา 1 ม.ค. 56

250 -

500 -

ต้นทุน
ทาของขาย

รายจ่าย
การประชุม

รายจ่าย
ทางสังคม

เบ็ดเตล็ด

250 150
70
35
56

รวม

150 70 -

35 56 -

250 50 -

50 -

220 -

220 -

270 -

770 145 -

ยอดคงเหลือ

194 915 -

ก.พ.

ประเภทรายจ่าย

915

1 ยอดยกมา 194.- บาท
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-

100 -

110 260 -

70 -

100 -

91 -

รำยงำนทำงกำรเงินของเหรัญญิก
ในการจัดท ารายงานทางการเงิ น เหรัญ ญิ ก ของสมาคมหรื อชุ มนุ ม จะใช้รายละเอีย ดในระเบี ย น
เงินสดจัดประเภท มาทาจัดทารายงานทางการเงินเพื่อรายงานในที่ประชุมและส่ งสาเนาให้แก่สมาชิ กทุกคน
ทราบ แสดงดังนี้
ตัวอย่ำง
ชุมนุมวัฒนธรรมไทย
รายงานของเหรัญญิก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ยอดคงเหลือยกมา 16 พฤษภาคม 2557
รายได้
ทุน
ค่าสมาชิก
ค่าขายขนม
ค่าขายส.ค.ส.และบัตรอวยพร
ยอดรวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
รางวัล
ต้นทุนทาของขาย
ค่าวัสดุในการทา ส.ค.ส.และบัตรอวยพร
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมสังคม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ยอดคงเหลือ เมื่อ 31 กรกฎาคม 2557
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87.- บาท
100.500.650.650.-

บาท
บาท
บาท
บาท

230.300.110.200.200.275.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,900.- บาท
1,987.- บาท

1,315.- บาท
672.- บาท

กำรเปรียบเทียบรำยกำรจ่ ำยจริงกับงบประมำณ
พอสิ้ นปี เหรัญญิกจะเปรี ยบเทียบรายงาน หรื องบการเงินที่แสดงรายรับและรายจ่ายจริ งระหว่างปี
กับงบประมาณที่ต้ งั ไว้ ดังนี้
ตัวอย่ำง
ชุมนุมวัฒนธรรมไทย
งบเปรี ยบเทียบรายได้-ค่าใช้จ่าย
ปี การศึกษา 2557 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ประมาณการ
ยอดยกมา 16 พฤษภาคม 2557
รายได้
ทุน
ค่าบารุ งสมาชิก
ค่าขายขนมและเครื่ องดื่ม
ค่าขาย ส.ค.ส. และการ์ ดอวยพร
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
รางวัล
ต้นทุนทาขนมและเครื่ องดื่ม
วัสดุในการทาส.ค.ส.
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสังคม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือ 31 มีนาคม 2558

จ่ายจริ ง
87.- บาท

100.750.500.500.-

บาท
บาท
บาท
บาท

250.300.100.200.250.350.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,850.- บาท
1,937.- บาท

1,450.- บาท
487.- บาท
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87.- บาท
100.500.650.650.-

บาท
บาท
บาท
บาท

230.300.110.200.200.275.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,900.- บาท
1,987.- บาท

1,315.- บาท
672.- บาท

สรุป
การจัด ท าระเบี ย นเงิ น สดส าหรั บ ผู ้เริ่ ม มี ร ายได้ ระเบี ย นครอบครั ว และระเบี ย นของสมาคม
จะต้องเริ่ ม ต้นด้วยการจัดท างบประมาณส าหรั บ วางแผนการใช้จ่ายในอนาคตเสี ย ก่ อน ซึ่ งงบประมาณ
ประกอบไปด้วยประมาณการรายได้และประมาณการค่าใช้จ่าย จากนั้นจึงทาการบันทึกรายรับ-รายจ่ายเมื่อมี
เหตุ การณ์ รับ -จ่ายเกิ ดขึ้ นจริ งลงในระเบียนเงิ นสดจัดประเภท เพื่อจะได้ทราบสภาพทางการเงินและเป็ น
ข้อมูลสาหรับวางแผนต่อไปในอนาคต
ระเบียนสำหรับผู้เริ่มมีรำยได้
ในระยะที่ สาเร็ จการศึกษาและเริ่ มประกอบอาชี พ นั้น การท างบประมาณจะเปลี่ ยนแปลงไปจาก
งบประมาณส่ วนบุคคลเมื่อตอนเป็ นนักเรี ยน เพราะจะมีรายได้ที่มากขึ้นและจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วย และ
จาเป็ นต้องจัดการเกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายสาหรับตนเองมากขึ้น จึงต้องเริ่ มคิดเก็บเงินไว้เพื่อใช้จ่ายในวันข้างหน้า
หรื อเพื่อประโยชน์ระยะยาว ในการทางบประมาณเป็ นเรื่ องของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ เนื่ องจากจานวนรายได้
และค่าใช้จ่ายของแต่ล ะบุ ค คลย่อมแตกต่ างกันออกไปตามความพอใจและความต้องการ แต่ อย่างไรก็ ดี
รายการจ่ายเงินก็ยงั สามารถจาแนกได้เป็ น 4 ประเภทข้างต้นที่ได้กล่าวไว้แล้ว และมีรูปแบบคล้ายกับระเบียน
เงินสดจัดประเภทที่กล่าวมาแล้ว
ระเบียนครอบครัว
การท าระเบี ย นของครอบครั วช่ วยให้ก ารจัดการเกี่ ยวกับ การเงิ น ง่ ายและสะดวกขึ้ น จึ งควรเก็ บ
ระเบียนต่าง ๆ ของครอบครัวไว้อย่างปลอดภัยและหยิบใช้ได้ง่ายเมื่อต้องการ นอกจากนี้ เพื่อช่ วยในการจัด
การเงิ นของครอบครัวให้เรี ยบร้ อยจะต้องจัด ท างบประมาณรายเดื อน ระเบี ยนรายรับ -รายจ่าย ตลอดจน
ระเบี ยนทุ นของครอบครัวอีกด้วย ซึ่ งมี รูป แบบคล้ายกับระเบี ยนเงิ นสดจัดประเภท และระเบี ยนสาหรั บ
ผูเ้ ริ่ มมีรายได้ตามที่กล่าวมาแล้ว
ระเบียนทุนของครอบครัว
ระเบียนทุนของครอบครัว เป็ นระเบียนที่แสดงให้ทราบว่ามีอะไรบ้างที่เจ้าของครอบครองอยูแ่ ละมี
ภาระหนี้ สินจานวนเท่าใด สิ่ งที่ เจ้าของครอบครองอยู่เรี ยกว่าทรัพย์สิน หรื อในทางบัญชี เรี ยกว่าสิ นทรัพย์
ก็ได้ ส่ วนสิ่ งที่มีภาระต้องใช้หนี้เรี ยกว่า หนี้ สิน และผลต่างระหว่างสิ นทรัพย์กบั หนี้สิน เราเรี ยกว่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ โดยการทาระเบียนทุนของครอบครัวก็เพื่อต้องการทราบสภาพการเงินของครอบครัว ต้องการทราบว่า
สิ นทรัพ ย์เพิ่ ม ขึ้ นหรื อลดลง เมื่ อนาไปเปรี ยบเที ยบกับ ระเบี ยนทุ นของปี ที่ ผ่านมา และเพื่ อช่ วยในการท า
งบประมาณในครั้งถัดไปหรื อในปี ถัดไปอีกด้วย
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ระเบียนของสมำคม
ในการทางบประมาณเป็ นหน้าที่ของเหรัญญิกที่จะต้องกาหนดแผนกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ใช้เงินให้
มากกว่ารายได้ที่คาดว่าจะได้รับแม้จะมีเงินเหลือจากปี ก่อน งบประมาณแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1. การประมาณการรายได้ รายได้ของสมาคมหรื อชุ ม นุ ม มักได้ม าจากทุ น จากค่ าบ ารุ งสมาชิ ก
จากการขายของ และรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2. การประมาณการค่าใช้จ่าย จะต้องคานึ งถึ งรายจ่ายสาหรับกิจกรรมตลอดสิ้ นปี ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ ค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมสังคม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
กำรทำระเบียนค่ ำบำรุ งสมำชิ ก
เมื่อเหรัญญิกได้รับเงินค่าบารุ งสมาชิ ก เขาจะออกใบเสร็ จรับเงินโดยให้ตน้ ฉบับแก่ผชู ้ าระเงิน ส่ วน
สาเนาใบเสร็ จรับเงิ น เหรัญญิ กจะนาไปลงทะเบียนค่าบารุ งสมาชิ ก และในการทาระเบียนค่าบารุ งสมาชิ ก
เหรัญญิกมักจะทาแบบฟอร์ มตามความประสงค์ของตน จะเรี ยงตามรายชื่อสมาชิกตามลาดับเลขที่ หรื อเรี ยง
ตามลาดับตัวอักษรก็ได้
กำรจัดทำระเบียนเงินสดจัดประเภทของสมำคม
เหรัญญิ กจัดทาระเบี ยนเงิ นสดหลายช่ องโดยแบ่งประเภทรายรับออกเป็ นช่ องย่อยต่าง ๆ ตามที่มา
ของรายได้ และแบ่งประเภทค่าใช้จ่ายออกเป็ นช่องตามวัตถุประสงค์ของการจ่าย
รำยงำนทำงกำรเงินของเหรัญญิก
เหรั ญ ญิ ก ของสมาคมหรื อชุ ม นุ ม จะใช้รายละเอี ย ดในระเบี ย นเงิ น สดจัด ประเภทมาท ารายงาน
ทางการเงินเพื่อรายงานในที่ประชุมและส่ งสาเนาให้แก่สมาชิกทุกคนทราบ พอสิ้ นปี เหรัญญิกจะเปรี ยบเทียบ
รายงาน หรื องบการเงินที่แสดงรายรับและรายจ่ายจริ งระหว่างปี กับงบประมาณที่ต้ งั ไว้
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 4
ค ำชี ้ แ จง ให้ นั ก เรี ยนจั ด ท าประมาณ การของชุ มนุ มห้ อ งสมุ ด ส าหรั บ ปี การศึ ก ษา 2557
โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้
ยอดคงเหลื อ จากปี ที่ ผ่ า นมา ณ วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2556 จ านวน 101 บาท ค่ า บ ารุ ง สมาชิ ก
350 บาท รายได้จากการจัดกิ จกรรม 280 บาท รายได้จากการขายของ 900 บาท จาหน่ ายการ์ ด อวยพร
100 บาท และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 80 บาท
ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ย มี ดั ง นี้ ต้ น ทุ น ท าขนม 270 บาท ค่ า ของขวัญ และรางวัล 160 บาท
ร่ วมกิ จกรรมสั งคมกับ ชุ ม นุ ม อื่ น 75 บาท ค่ ารถไปทัศ นศึ ก ษา 350 บาท ค่ าวัส ดุ อุป กรณ์ ในการท าการ์ ด
อวยพร 220 บาท ค่าใช้จ่ายในการประชุม 150 และเบ็ดเตล็ด 120 บาท
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 5
คำชี ้แจง ให้นักเรี ยนจัดทาระเบี ยนเงิ นสดจัดประเภทของชุ มนุ มกี ฬา โดยให้แบ่งช่ องย่อยรายรั บ
ออกเป็ น ค่าบารุ งสมาชิ ก ค่าขายบัตร ส่ วนช่ องย่อยของรายจ่าย แบ่งเป็ นค่าเครื่ องแต่งกาย ค่าอุปกรณ์ กีฬา
ค่ารถ ค่าซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยมีรายการต่อไปนี้
1 กันยายน 2557
ยอดยกมา 835 บาท
2 กันยายน 2557
จ่ายค่าเสื้ อนักกีฬา 400 บาท
4 กันยายน 2557
ได้รับค่าบารุ งสมาชิก 475 บาท
5 กันยายน 2557
จ่ายค่าทาป้ ายโฆษณาการแข่งขัน 78 บาท
6 กันยายน 2557
จ่ายค่าพิมพ์บตั รดูการแข่งขันกีฬา 100 บาท
9 กันยายน 2557
ได้รับค่าขายบัตรดูกีฬา 200 บาท
12 กันยายน 2557
ได้รับค่าบารุ งสมาชิก 100 บาท
14 กันยายน 2557
จ่ายเงินค่าเสื้ อเชียร์ กีฬา 650 บาท
15 กันยายน 2557
จ่ายค่าอุปกรณ์กีฬาบางชนิด 290 บาท
16 กันยายน 2557
ได้รับค่าบารุ งสมาชิก 60 บาท
20 กันยายน 2557
ค่ารถพานักกีฬาแข่งขัน 85 บาท
22 กันยายน 2557
ได้รับเงินค่าขายบัตรดูการแข่งขัน 900 บาท
30 กันยายน 2557
จ่ายเงินซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา 200 บาท
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แบบฝึ กปฏิบัติที่ 6
คำชีแ้ จง ให้นกั เรี ยนจัดทารายงานทางการเงินแสดงรายได้-ค่าใช้จ่ายของชุ มนุ มดนตรี ประจาเดือน
กันยายน 2557 ซึ่ งมีรายการดังนี้
เมื่ อ วัน ที่ 1 กัน ยายน 2557 มี ย อดคงเหลื อยกมา 140 บาท มี รายได้คื อ ค่ าบ ารุ ง สมาชิ ก 260 บาท
รายได้จากการแสดงดนตรี 1,570 บาท และในระหว่างเดือนได้จ่ายเงินไปดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการแสดงดนตรี
900 บาท ซื้ ออุ ป กรณ์ เครื่ องเขี ยนให้เลขานุ การชุ มนุ ม 52 บาท ค่ าอัดล้างรู ป ถ่ าย 165 บาท อัล บั้มติ ดภาพ
กิจกรรม 60 บาท ค่ารถไปติดต่องาน 45 บาท ค่าของขวัญให้ผแู ้ สดงดนตรี 250 บาท
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แบบทดสอบหลังเรียน
คำสั่ ง จงเลือกคำตอบทีถ่ ูกทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียวโดยทำเครื่ องหมำย X ลงในกระดำษคำตอบ
1. ในการจัดทางบประมาณของครอบครัว ควรจัดสรรค่าใช้จ่ายไว้เพื่อใคร
1) บุตร
2) พ่อและแม่
3) ปู่ ย่า-ตายาย
4) ทุกคนในครอบครัว
2. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทาระเบียนรายรับ-รายจ่าย สาหรับผูเ้ ริ่ มมีรายได้ และระเบียน
ครอบครัว
1) ระเบียนเงินสดจัดประเภทมีรายการรับเงินจานวนมาก
2) ระเบียนเงินสดสาหรับผูเ้ ริ่ มมีรายได้ยงั ไม่มีการหักภาษีเงินได้
3) ระเบียนเงินสดจัดประเภทมีช่องรายรับ รายจ่าย และคงเหลือเท่านั้น
4) ระเบียนเงินสดสาหรับครอบครัวมีรายการใช้จ่ายมากกว่าระเบียนแบบอื่น
3. จานวนเงินยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 คือจานวนเงินตามข้อใด
1) เงินคงเหลือ ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
2) เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
3) เงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2557
4) เงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
4. ระเบียนทุนของครอบครัวทาขึ้นเพื่อเหตุผลใด
1) เพื่อให้ทราบสภาพทางการเงินของครอบครัว
2) เพื่อจะได้ทราบสภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุน
3) เพื่อจะได้เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบสภาพทางการเงินกับบุคคลอื่น
4) ถูกทุกข้อ
5. เหตุผลสาคัญที่สุดในการจัดทางบประมาณที่ตอ้ งมีการจัดสรรเงินส่ วนหนึ่งไว้สาหรับการออม
คือข้อใด
1) เพื่อนาไปใช้ชาระหนี้
2) นาไปซื้ อสิ่ งของที่ตอ้ งการ
3) เพื่อเหตุฉุกเฉิ นและสาหรับอนาคต
4) เพื่อจะได้มีฐานะความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
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6. รายได้ของสมาคมหรื อชุมนุ มมาจากแหล่งใดบ้าง
1) ค่าบารุ งสมาชิก
2) จากกิจกรรมสมาคมหรื อชุมนุม
3) จากการขายของสมาคมหรื อชุมนุม
4) ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณของสมาคมหรื อชุมนุม
1) เหรัญญิกทาหน้าที่บนั ทึกรับ-จ่ายเงินเท่านั้น
2) เหรัญญิกต้องทาหน้าที่ตรวจสอบใบสาคัญที่จ่ายไป
3) การจ่ายเงินของเหรัญญิกต้องมีใบสาคัญจ่ายเงินทุกครั้ง
4) การรับเงินของเหรัญญิกทุกครั้งต้องออกใบเสร็ จรับเงิน
8. เหตุใดสมาคมหรื อชุมนุมจึงต้องจัดทาระเบียนของสมาคมหรื อชุมนุม
1) เพื่อจะได้มีความน่าเชื่ อถือ
2) เพื่อมีหลักฐานการดาเนินงานต่าง ๆ
3) เพื่อจะได้เป็ นที่รู้จกั ของคนอื่น ๆ ทัว่ ไป
4) เพื่อสมาคมหรื อชุมนุมจะได้มีสภาพการเงินที่ดี
9. หากนักเรี ยนเป็ นเหรัญญิกของสมาคมหรื อชุมนุม นักเรี ยนควรมีคุณสมบัติขอ้ ใดที่เด่นชัดที่สุด
1) เมตตา ผ่อนปรน
2) ตระหนี่ ถี่เหนียว
3) ละเอียดรอบคอบ
4) พูดจาสุ ภาพ อ่อนหวาน
10. วิธีหายอดคงเหลือของสมาคมหรื อชุมนุม มีวธิ ี การอย่างไร
1) ยอดยกมา + รายได้ + ค่าใช้จ่าย
2) ยอดยกมา + รายได้ – ค่าใช้จ่าย
3) รายได้ – ค่าใช้จ่าย - ยอดยกมา
4) ค่าใช้จ่าย + ยอดยกมา – รายได้
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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 2 ตอบ 4 ตอบ 3 ตอบ 2 ตอบ 1 ตอบ 1 ตอบ 4 ตอบ 2 ตอบ 3
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 1
นางสาวกันตา เก่งการงาน
ระเบียนเงินสดจัดประเภทสาหรับผูเ้ ริ่ มมีรายได้
วัน เดือน ปี
พ.ศ. 2557
มิ.ย.

1

2
3
4
5
6
7
14
15
16
20
22
25
28
29
30

รายการ
ยอดยกมา 550.- บาท
รับเงินเดือน
ค่ารถไปเที่ยวกับเพื่อน
ซื้อของใช้ส่วนตัว
จ่ายค่าที่พกั
จ่ายค่าอาหารปิ่ นโต
จ่ายค่ารถรับส่งไปทางาน
จ่ายเงินซื้ อของใช้ในบ้าน
จ่ายค่ารถประจาทางเดินทาง
จ่ายเงินค่าเติมเงินโทรศัพท์
ซื้อเสื้ อและกางเกง
ซื้อนิ ตยสารดารา 1 ฉบับ
ซื้อยาและอุปกรณ์ทาแผล
ซื้อผลไม้
จ่ายค่างานเลี้ยงสังสรรค์
จ่ายค่ารถไปทางาน ตจว.
นาเงินไปฝากธนาคาร
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์
รวม
ยอดยกมา 1 มิ.ย.56

รายได้
ขั้นต้น

หักภาษี
เงินได้

รายรับ

10,000 -

100 -

9,900 -

10,000 -

100 -

ค่าอาหาร

9,900 -

300
200
2,000
2,500
1,200
550
245
200
950
45
215
120
350
320
500
225
9,920

-

ค่าที่พกั

ค่ายา ค่ารักษา

เบ็ดเตล็ด

เงินออม

200 2,000 2,500

1,200 550 245 200 950 45 215 -

120

350 320 500 -

2,620 -

530 10,450 -

ค่ารถ

ประเภทรายจ่าย
แต่งกาย
นันทนาการ

300 -

550 -

ยอดคงเหลือ
ก.ค.

รายจ่าย

10,450 -

1 ยอดยกมา 530.- บาท
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2,000 -

1,765 -

950 -

225 920 -

215 -

950 -

500 -

เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 2
ครอบครัวนายพิสุทธิ์ แสนดี
ระเบียนเงินสดจัดประเภทสาหรับครอบครัว
วัน เดือน ปี
พ.ศ. 2557
ก.ค.

รายการ

1 ยอดยกมา 5,400.- บาท
เงินเดือนตนเองและภรรยา
จ่ายค่าผ่อนบ้านกับธนาคาร
2 ซื้อของภายในบ้าน
3 จ่ายค่าน้ ามันรถ
4 จ่ายค่าอาหารสดและแห้ง
5 จ่ายค่าบารุ งการศึกษาบุตร
6 เงินซื้อของใช้ในบ้าน
7 ค่าเบี้ยประกันชี วิต
14 ค่าใช้จ่ายไปเที่ยว
15 ซื้อเสื้ อผ้าเพิ่มเติมให้สมาชิก
16 ค่าหนังสื อพิมพ์และวารสาร
20 ซื้อยาและอุปกรณ์ทาแผล
22 ซื้อขนมและผลไม้
25 จ่ายค่างานเลี้ยงสังสรรค์
28 จ่ายเงินค่าเติมเงินโทรศัพท์
29 นาเงินไปฝากธนาคาร

รายได้
ขั้นต้น

หักภาษี
เงินได้

รายรับ

35,000 -

350 -

34,650 -

ค่าอาหาร

12,000
1,540
3,000
6,000
1,500
550
1,190
1,800
1,590
458
195
350
890
500
2,500

30 ซื้อบัตรชมภาพยนตร์

ยอดยกมา 1 ก.ค.

34,650 -

ค่าเครื่ อง
แต่งกาย

ค่าใช้จ่าย
ในบ้าน

ค่าประกัน
ชีวิต

1,540 3,000 6,000 1,500 550 1,190

-

1,800 1,590 458 195 350 890 500 -

-

35,888 -

เงินออม

12,000 -

2,500 600 1,225 6,350 -

5,400 4,162 40,050 -

1 ยอดยกมา 4,162.- บาท

ค่ารถ

ประเภทรายจ่าย
นันทนาการ
ค่ายา
ค่ารักษา

1,225 -

ยอดคงเหลือ
ส.ค.

-

ค่าที่พกั

600 -

31 จ่ายค่าน้ า –ไฟฟ้า-โทรศัพท์
รวม

รายจ่าย

40,050 -
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12,000 - 3,000 -

1,590 -

195 - 3,748 -

1,190 -

5,315 -

2,500 -

เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 3

ระเบียนทุน
ครอบครัวนำงพวงหยก ร่ำรวยทรัพย์
ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2557
สิ นทรัพย์
เงินสดในมือ
เงินฝากในธนาคาร
บ้านและที่ดิน
รถยนต์
สลากออมสิ น
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
เจ้าหนี้ธนาคารออมสิ น
เจ้าหนี้บริ ษทั รถยนต์
เจ้าหนี้ ร้านเครื่ องใช้ไฟฟ้า
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์ สุทธิ

10,500.- บาท
156,000.- บาท
550,000.- บาท
420,000.- บาท
65,000.- บาท
1,201,500.- บาท
497,545.- บาท
215,000.- บาท
12,420.- บาท
724,965.- บาท
476,535.- บาท
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เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 4

ชุมนุมห้องสมุด
ประมาณการปี การศึกษา 2557
เงินสดคงเหลือ เมื่อ 16 พฤษภาคม 2557
ประมำณกำรรำยได้
ค่าบารุ งสมาชิก
รายได้จากการจัดกิจกรรม
ค่าขายขนมและเครื่ องดื่ม
ค่าขายการ์ ดอวยพร
ดอกเบี้ยธนาคาร
รวมประมาณการรายได้
รวมประมาณการจานวนเงินทั้งหมด
ประมำณกำรค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนทาขนม
ค่าของขวัญและรางวัล
กิจกรรมสังคมกับชุมนุมอื่น
ค่ารถไปทัศนศึกษา
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทาการ์ ดอวยพร
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเบ็ดเตล็ด
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
ประมาณเงินคงเหลือ เมื่อ 31 มีนาคม 2558
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101.- บาท
350.- บาท
280.- บาท
900.- บาท
100.- บาท
80.- บาท
1,710.- บาท
1,811.- บาท
270.- บาท
160.- บาท
75.- บาท
350.- บาท
220.- บาท
150.- บาท
120.- บาท
1,345.- บาท
466.- บาท

เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 5
ระเบียนเงินสดจัดประเภทสาหรับชุมนุมกีฬา
วัน เดือน ปี
พ.ศ. 2557

รายการ

ประเภทรายได้
ค่าบารุ งสมาชิ ก

ก.ย.

1
2
4
5
6
9
12
14
15
16
20
22
30

ยอดยกมา 835.- บาท
จ่ายค่าเสื้ อนักกีฬา
ได้รับค่าบารุ งสมาชิ ก
จ่ายค่าทาป้ ายโฆษณาการแข่งขัน
ค่าพิมพ์บตั รดูการแข่งขันกีฬา
ได้รับค่าขายบัตรดูกีฬา
ได้รับค่าบารุ งสมาชิ ก
จ่ายเงินค่าเสื้ อเชี ยร์กีฬา
ค่าอุปกรณ์กีฬาบางชนิ ด
ได้รับค่าบารุ งสมาชิ ก
ค่ารถพานักกีฬาแข่งขัน
รับเงินค่าขายบัตรดูการแข่งขัน
จ่ายเงินซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา
รวม
ยอดยกมา 1 ก.ย. 56

รายรับ

ประเภทรายจ่าย

ค่าขายบัตร

ค่าแต่งกาย

400
475 -

-

ค่าอุปกรณ์
กีฬา

ค่ารถ

ค่าซ่อมแซม

400 -

78 100 200 100 -

78 100 -

200 100 650 290 -

60 -

650 290 -

60 85
900 -

635 -

เบ็ดเตล็ด

475 -

1,100 -

-

85 -

900 1,735 -

200 1,803 -

835 -

ยอดคงเหลือ

767 2,570 -

ต.ค.

รายจ่าย

2,570 -

1 ยอดยกมา 767.- บาท
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1,050 -

290 -

85 -

200 200 -

178 -

เฉลยแบบฝึ กปฏิบัติที่ 6

ชุมนุมดนตรี
รายงานของเหรัญญิก วันที่ 30 กันยายน 2557
ยอดคงเหลือยกมา 1 กันยายน 2557
รายได้
ค่าบารุ งสมาชิก
รายได้จากการแสดงดนตรี
ยอดรวมรายรับ
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการแสดงดนตรี
ซื้ ออุปกรณ์เครื่ องเขียนให้เลขานุการชุมนุม
ค่าอัดล้างรู ปถ่าย
อัลบั้มติดภาพกิจกรรม
ค่ารถไปติดต่องาน
ค่าของขวัญให้ผแู ้ สดงดนตรี
ยอดคงเหลือ เมื่อ 30 กันยายน 2557
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140.- บาท
260.- บาท
1,570.- บาท

900.- บาท
52.- บาท
165.- บาท
60.- บาท
45.- บาท
250.- บาท

1,830.- บาท
1,970.- บาท

1,472.- บาท
498.- บาท

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

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 2 ตอบ 1 ตอบ 3 ตอบ 4 ตอบ 1 ตอบ 2 ตอบ 3 ตอบ 2

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เย้ ! ได้ คะแนนเพิม่ ขึน้ เยอะเลย
ใช่ ไหมละ
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สมำคม หรื อ ชุ ม นุ ม (Association) หมายถึ ง นิ ติบุ คคล
ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อกระทาการใด ๆ อันมีลกั ษณะต่อเนื่ องร่ วมกันและ
มิใช่ เป็ นการหาผลกาไร หรื อรายได้มาแบ่งปั นกัน สมาคมต้องมี
ข้อบังคับและจดทะเบี ยนตามบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ เช่น สมาคมผูป้ กครองและครู ฯ สมาคมแม่บา้ น
ทหารบก เป็ นต้น
…นักเรี ยนละรู้ จักสมำคมใดบ้ ำง?
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