
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ครูผูส้อนจึงมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้น้ี จึงได้จดัท าข้ึนตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อมุ่งหวงัท่ีจะส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้
ของผูเ้รียน เอกสารชุดการเรียนรู้รายวชิาระเบียนการเงินน้ีประกอบไปดว้ยชุดการเรียนรู้ทั้งส้ิน 8 เล่ม ดงัน้ี 

เล่มท่ี  1   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระเบียน 
 เล่มท่ี  2  ระเบียนเงินสดส่วนบุคคลและระเบียนของสมาคม 
 เล่มท่ี  3  ระเบียนส าหรับธุรกิจ 
 เล่มท่ี  4  การจดัท าบญัชีเบ้ืองตน้ 
 เล่มท่ี  5  การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
 เล่มที ่ 6  สมุดรำยวนัทัว่ไป 
 เล่มท่ี  7  บญัชีแยกประเภทและการผา่นบญัชี 
 เล่มท่ี  8  งบทดลอง 

 ชุดการเรียนรู้น้ีเป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  เร่ือง สมุดรายวนัทัว่ไป มีขอบข่ายเน้ือหาเก่ียวกบัรูปแบบ            
ของสมุดรายวนัทัว่ไป และการบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปส าหรับธุรกิจในทอ้งถ่ิน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดการเรียนรู้เล่มน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคนท่ีศึกษาหาความรู้                       
และฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตนเองและสามารถน าความรู้ตลอดจนทักษะท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวนั                        
และงานอาชีพได ้
 
 

ชนญักาญจน์  หอมกล่ิน 
 
 
 
 

 
 



สำรบัญ 
หนา้ 

แนวทางการใชชุ้ดการเรียนรู้ส าหรับครู 
ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 สมุดรายวนัทัว่ไป 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ืองท่ี 1  รูปแบบของสมุดรายวนัทัว่ไป 
แบบฝึกปฏิบติัท่ี 1 
แบบฝึกปฏิบติัท่ี 2 
เร่ืองท่ี 2  การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปส าหรับธุรกิจในทอ้งถ่ิน 
แบบฝึกปฏิบติัท่ี 3 
แบบฝึกปฏิบติัท่ี 4 
แบบทดสอบหลงัเรียน 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เฉลยแบบฝึกปฏิบติัท่ี 1 
เฉลยแบบฝึกปฏิบติัท่ี 2 
เฉลยแบบฝึกปฏิบติัท่ี 3 
เฉลยแบบฝึกปฏิบติัท่ี 4 
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 าแบบฝึกปฏิบติักิจกรรมตามค าแนะน าจนจบ

เน้ือหาท่ีก าหนดให้ 
3. ชุดการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

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

แบบทดสอบก่อนเรียน 
3) เอกสารเน้ือหาเร่ืองท่ี 1 รูปแบบของสมุดรายวนัทัว่ไป  พร้อมแบบฝึกปฏิบติั โดยให้นกัเรียน

เขียนค าตอบลงในสมุดงานของตนเอง และมีแนวค าตอบแบบฝึกปฏิบติั 
4) เอกสารเน้ือหาเร่ืองท่ี 2 การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปส าหรับธุรกิจในทอ้งถ่ิน 

พร้อมแบบฝึกปฏิบติั โดยให้นกัเรียนเขียนค าตอบลงในสมุดงานของตนเอง และมีแนวค าตอบ
แบบฝึกปฏิบติั 

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 6 
เร่ือง  สมุดรำยวนัทั่วไป 

 
ขอบข่ำยเน้ือหำ 

 เร่ืองท่ี 1 รูปแบบของสมุดรายวนัทัว่ไป 
 เร่ืองท่ี 2 การบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปส าหรับธุรกิจในทอ้งถ่ิน 
 
 สำระส ำคัญ 
 สมุดรายวนัทัว่ไป เป็นสมุดท่ีใช้บนัทึกรายการขั้นตน้ โดยบนัทึกเรียงตามล าดบัวนัท่ีท่ีเกิดรายการคา้ 
นั้ น ๆ สมุดรายวนัทั่วไปจึงเป็นสมุดท่ีรวบรวมรายการค้าไวท่ี้เดียวกัน ท าให้การค้นหารายการค้าเป็นไป                
อยา่งสะดวกและรวดเร็ว ส าหรับหลกัเกณฑใ์นการบนัทึกบญัชีนั้นใชร้ะบบบญัชีคู่ 
 

ผลกำรเรียนรู้ 
เม่ือศึกษาหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 จบแลว้ มีความรู้เก่ียวกบัสมุดรายวนัทัว่ไป สามารถน าไปประยุกต์ใช ้          

ในชีวติประจ าวนัและงานอาชีพได ้
 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
1) อธิบายรูปแบบของสมุดรายวนัทัว่ไปได ้
2) อธิบายและก าหนดผงับญัชีได ้
3) อธิบายหลกัการบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้
4) บนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไปได ้
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 ค ำส่ัง จงเลือกค ำตอบทีถู่กที่สุดเพยีงข้อเดียวโดยท ำเคร่ืองหมำย X ลงในกระดำษค ำตอบ 
1. การบนัทึกช่องวนัท่ีในสมุดรายวนัทัว่ไปตรงกบัขอ้ใด 

1) ตอ้งเรียงล าดบัขอ้มูลดงัน้ี เดือน วนัท่ี พ.ศ. 
2) ตอ้งเรียงล าดบัขอ้มูลดงัน้ี พ.ศ. เดือน วนัท่ี 
3) การบนัทึกวนัท่ีไม่ตอ้งเรียงตามล าดบัก่อนหลงั 
4) การเขียนเดือนเขียนค าเตม็ เช่น มกราคม กุมภาพนัธ์ 

2. ขอ้ใดไม่ใช่ สมุดรายการขั้นตน้ 
1) สมุดรายวนัซ้ือ 
2) สมุดรายวนัขาย 
3) สมุดรายวนัรับเงิน 
4) สมุดบญัชีแยกประเภท 

3. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งในการบนัทึกช่องรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
1) การเขียนช่ือบญัชีเดบิตจะตอ้งห่างเส้น 
2) การเขียนช่ือบญัชีเดบิตชิดเส้นทางซา้ยมือ 
3) การเขียนช่ือบญัชีเครดิตจะเขียนในบรรทดัท่ี 1 
4) การเขียนค าอธิบายจะเขียนรายการในบรรทดัท่ี 2 

4. สมุดรายวนัมีประโยชน์อยา่งไร 
1) ช่วยในการวเิคราะห์รายการคา้ 
2) สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดภ้ายหลงั 
3) ช่วยในการผา่นรายการคา้ไปยงับญัชีแยกประเภท 
4) ถูกทุกขอ้ 

5. ค าอธิบายในสมุดรายวนัทัว่ไปมีประโยชน์อยา่งไร 
1) ช่วยจ าแนกประเภทบญัชี 
2) ช่วยในการวเิคราะห์รายการคา้ 
3) ช่วยใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึก 
4) ช่วยในการผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท 
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6. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
1) ซ้ือสินคา้ 
2) รับรายได ้
3) จ่ายค่าใชจ่้าย 
4) น าเงินสดมาลงทุน 

7. ยอดคงเหลือปกติของบญัชีหมวดสินทรัพยคื์อดา้นใด 
1) เดบิต 
2) เครดิต 
3) ไม่แน่นอน 
4) ไม่มีขอ้ใดถูก 

8. รายการเปิดบญัชีคือรายการท่ีมีลกัษณะใด 
1) รายการลงทุนคร้ังแรก 
2) รายการเม่ือเร่ิมงวดบญัชีใหม่ 
3) รายการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเดือน 
4) ขอ้ ก และ ข  ถูกตอ้ง 

9. น าเงินสดไปฝากธนาคาร จะบนัทึกรายการอยา่งไร  
1) เดบิตเงินสด เครดิตเงินกู ้
2) เดบิตเงินฝากธนาคาร เครดิตเงินสด 
3) เดบิตเงินสด เครดิตเงินฝากธนาคาร 
4) เดบิตเงินถอน เครดิตเงินฝากธนาคาร 

10. ขอ้ใดคือรายการเปิดบญัชี 
1) แดงน าเงินสดมาลงทุน 
2) ด าถอนเงินสดใชส่้วนตวั 
3) เหลืองรับเงินสดค่าบริการ 
4) เขียวยอมใหลู้กคา้คา้งค่าสินคา้ 
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เร่ืองที ่1 รูปแบบของสมุดรำยวนัทัว่ไป 
 
 ประเภทของสมุดบันทกึรำยกำรข้ันต้น 
 สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ 

1. สมุดรายวนัเฉพาะ (Special Journal) คือสมุดท่ีใช้บนัทึกรายการขั้นตน้เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
เหมาะส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า และกิจการขนาดใหญ่ ได้แก่ สมุดรายวนัซ้ือ สมุดรายวนัส่งคืนสินค้า               
สมุดรายวนัขาย สมุดรายวนัรับคืนสินคา้ สมุดรายวนัรับเงิน สมุดรายวนัจ่ายเงิน เป็นตน้ 

2. ส มุดรายว ันทั่ วไป  (General Journal) คื อ  ส มุด ท่ี ใช้บัน ทึ กรายก ารขั้ น ต้น ได้ ทุ ก เร่ือ ง                        
ในกรณีท่ีกิจการนั้นมีสมุดรายวนัทั่วไปเพียงเล่มเดียว หรือใช้บันทึกเฉพาะรายการท่ีไม่สามารถบันทึกใน              
สมุดรายวนัเฉพาะเล่มอ่ืนได ้แต่ถา้เป็นกรณีการบนัทึกรายการเปิดบญัชีจะตอ้งน ามาบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไป
ก่อนเสมอ ในท่ีน้ีเลือกศึกษาสมุดรายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียว 

 สมุดรายวนัทัว่ไปมีรูปแบบดงัน้ี 
               

    (1) สมุดรายวนัทัว่ไป                                (2) หนา้… 
พ.ศ………. รายการ เลขท่ี

บญัชี 
เดบิต เครดิต 

เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 
(3)  (4) (5) (6)  (7)  

        
        
        

 
 ส่วนประกอบของสมุดรำยวนัทัว่ไป ประกอบด้วย 

1. ใหเ้ขียนค าวา่สมุดรายวนัทัว่ไปอยูต่รงกลางหวัตาราง 
2. หนา้ของสมุดรายวนัทัว่ไป ใหเ้ขียนเรียงตามล าดบัเลขท่ี หนา้ เช่น 1 2 3 … 
3. ช่องวนัท่ี ให้บนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนเรียงล าดบัก่อนหลงั ในการบนัทึกรายการในช่องวนัท่ีนั้น 

ให้บนัทึกปี พ.ศ. ก่อน ต่อมาบนัทึกเดือน และวนัท่ี ตามล าดบั หากวนัต่อไปเป็นวนัเดือนปีเดียวกนั ก็ไม่ตอ้ง
บนัทึกวนัท่ี เดือนหรือปีนั้นอีก ยกเวน้เปล่ียนวนัท่ี เดือน หรือปี 

4. ช่องรายการ ใหบ้นัทึกช่ือบญัชีท่ีเดบิต และช่ือบญัชีท่ีเครดิต พร้อมค าอธิบายรายการ 
5. ช่องเลขท่ีบญัชี ใหบ้นัทึกเลขท่ีบญัชีของเดบิต เครดิตในรายการคา้นั้น ๆ 
6. ช่องเดบิต ใหบ้นัทึกจ านวนเงินของบญัชีท่ีลงขา้งเดบิต 
7. ช่องเครดิต ใหบ้นัทึกจ านวนเงินของบญัชีท่ีลงขา้งเครดิต 
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ตัวอย่ำง 
 



 ผงับัญชี 
 การก าหนดเลขท่ีบญัชีหรือ ผงับญัชี จะก าหนดอยา่งมีระบบตามมาตรฐานโดยทัว่ไปแลว้ เลขท่ีบญัชี
จะถูกก าหนดตามหมวดบญัชีทั้ง 5 หมวด ดงัน้ี 
 

 หมวดท่ี 1 หมวดสินทรัพย ์  เลขประจ าหมวดคือ 1  
 หมวดท่ี 2 หมวดหน้ีสิน  เลขประจ าหมวดคือ 2 
 หมวดท่ี 3 หมวดส่วนของเจา้ของ (ทุน) เลขประจ าหมวดคือ 3 
 หมวดท่ี 4 หมวดรายได ้  เลขประจ าหมวดคือ 4 
 หมวดท่ี 5 หมวดค่าใชจ่้าย  เลขประจ าหมวดคือ 5 

 
 ตวัอยา่ง บญัชีเงินสด เลขท่ี 101 มีความหมายดงัน้ี 
 เลขหลกัแรก (หนา้สุด)  1 หมายถึง อยูห่มวดสินทรัพย ์
 เลขหลกัท่ี 2  และ 3 หมายถึงล าดบัท่ี  ในท่ีน้ีเงินสดอยูล่  าดบัท่ี 01 
  
 กำรให้เลขทีบ่ัญชี 
 หมวดบญัชีสินทรัพย ์เลขหลกัท่ี 2  และ 3 จะเรียงตามสภาพคล่องสินทรัพย ์โดยเรียงจากสภาพคล่อง
มากไปหานอ้ย เช่น บญัชีเงินสด (101)  มีสภาพคล่องสูงกวา่ บญัชีเงินฝากธนาคาร (102)  เป็นตน้ 
 หมวดหน้ีสิน เลขหลักท่ี 2 และ 3 จะเรียงตามล าดับเกิดข้ึนก่อนหลัง เช่น บัญชีเจ้าหน้ี (201)                     
จะอยูก่่อนบญัชี เงินกูร้ะยะยาว (202)  เป็นตน้ 
 หมวดส่วนของเจ้าของ (ทุน) เลขหลัก ท่ี  2  และ 3 จะเรียงตามการเกิด ข้ึน ก่อนหลัง เช่น                    
น าสินทรัพย์มาลงทุนก็จะเกิดข้ึนก่อนท่ีจะมีการถอนใช้ส่วนตัว ก็จะเรียงดังน้ี บัญชีทุน-น.ส.สวย (301)                                      
บญัชีถอนใชส่้วนตวั (302) เป็นตน้ 
 หมวดรายได้ เลขหลกัท่ี 2  และ 3 จะเรียงตามความส าคญัของรายได้ ดังนั้น รายได้หลักจากการ
ประกอบกิจการจึงอยู่ล  าดบัแรก เช่น บญัชีรายไดค้่าบริการ (401) บญัชีรายได้จากการขายหนังสือพิมพ์ (402) 
บญัชีรายไดอ่ื้น ๆ (403) เป็นตน้ 
 หมวดค่าใชจ่้าย เลขหลกัท่ี 2  และ 3 จะเรียงตามล าดบัเกิดข้ึนก่อนหลงัของค่าใชจ่้าย  เช่น บญัชีค่าเช่า
อาคาร (501) บญัชีค่าน ้าประปา-ค่าไฟฟ้า (502) บญัชีค่าพาหนะ (503) บญัชีค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ (504)  เป็นตน้ 
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 ตัวอย่ำงกำรก ำหนดเลขทีบ่ัญชี 
 

หมวดบญัชี ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี 
1. สินทรัพย ์ เงินสด 

เงินฝากธนาคาร 
ลูกหน้ี 
สินคา้ 
วสัดุส านกังาน 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 
อาคาร 
ท่ีดิน 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

2. หน้ีสิน เจา้หน้ีการคา้ 
เงินเบิกเกินบญัชี 
ตัว๋เงินจ่าย 
เงินกูร้ะยะยาว 

201 
202 
203 
204 

3. ส่วนของ
เจา้ของ (ทุน) 

ทุน- เจา้ของกิจการ 
ถอนใชส่้วนตวั 

301 
302 

4. รายได ้ รายไดค้่าบริการ 
รายไดอ่ื้น ๆ 

401 
402 

5. ค่าใชจ่้าย เงินเดือนและค่าจา้ง 
ค่าเช่า 
ค่าโฆษณา 
ค่าพาหนะ 
ค่าซ่อมแซม 
ค่ารับรอง 

501 
502 
503 
504 
505 
506 
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ตัวอย่ำง 
 



    แบบฝึกปฏิบัติที ่ 1 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
1. จงอธิบายเก่ียวกบัสมุดบนัทึกรายการขั้นตน้ 

 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 

2. จงอธิบายถึงส่วนประกอบของสมุดรายวนัทัว่ไป 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝึกปฏิบัติที ่ 2 

 
 ค าสั่ง  ใหน้กัเรียนจดัท าผงับญัชี โดยใหร้ะบุหมวดบญัชี และเลขท่ีบญัชีใหถู้กตอ้ง 
 

ข้อ ช่ือบัญชี หมวดบัญชี เลขทีบ่ัญชี 
1 เงินสด   
2 เงินฝากธนาคาร   
3 ลูกหน้ี   
4 วสัดุส้ินเปลือง   
5 อุปกรณ์ส านกังาน   
6 เคร่ืองตกแต่ง   
7 อาคาร   
8 ท่ีดิน   
9 เจา้หน้ี   

10 เงินกูธ้นาคาร   
11 ทุน-นายทศพร   
12 ถอนใชส่้วนตวั   
13 รายไดค้่าบริการ   
14 รายไดเ้บด็เตล็ด   
15 เงินเดือน   
16 ค่าพาหนะ   
17 ค่าเบ้ียประกนั   
18 ค่าโฆษณา   
19 ค่ารับรอง   
20 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด   
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เร่ืองที ่2 กำรบันทกึรำยกำรค้ำในสมุดรำยวนัทัว่ไปส ำหรับธุรกจิในท้องถิ่น 
 
 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวนัทั่วไป ยึดหลักการบนัทึกบญัชีคู่ (Double-entry book-keeping)         
ซ่ึงเป็นหลกัการบญัชีท่ีสมบูรณ์แบบและใช้กนัโดยทัว่ไปในปัจจุบนั รวมถึงหลกัการบญัชีท่ีใช้ในการศึกษา             
วิชาบญัชีต่าง ๆ หลกัการบนัทึกบญัชีคู่ เป็นการบนัทึกบญัชีของรายการคา้ทุกรายการท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์แลว้จะตอ้งน าไปบนัทึกบญัชี 2 ดา้นเสมอ คือ 
 ด้านเดบิต  (Debit) จะใช้ตวัย่อว่า Dr. คือ ด้านซ้ายของสมการบญัชี ดงันั้นด้านเดบิตจึงเป็นด้านท่ีใช้
บนัทึกรายการบญัชีท่ีท าให้ดา้นซ้ายของสมการบญัชีเพิ่มข้ึน หรือรายการบญัชีท่ีท าให้ดา้นขวาของสมการบญัชี
ลดลง คือการเพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์การลดลงของหน้ีสิน และการลดลงของส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
 ด้านเครดิต (Credit) จะใช้ตวัย่อว่า Cr. คือ ด้านขวาของสมการบัญชี ดังนั้ น ด้านเครดิตจึงเป็นด้าน             
ท่ีใชบ้นัทึกรายการบญัชีท่ีท าให้ดา้นขวาของสมการบญัชีเพิ่มข้ึน หรือรายการบญัชีท่ีท าให้ดา้นซ้ายของสมการ
บญัชีลดลง คือการลดลงของสินทรัพย ์การเพิ่มข้ึนของหน้ีสิน และการเพิ่มข้ึนของส่วนของเจา้ของ (ทุน) 
 หลกัการบนัทึกรายการคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป คือ  เม่ือไดว้ิเคราะห์รายการคา้ท่ีเกิดข้ึนวา่เดบิต เครดิต
บญัชีใด จึงน าไปบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไปตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

1. เขียนค าวา่ สมุดรายวนัทัว่ไป และหนา้ของสมุดรายวนัทัว่ไป 
2. เขียน พ.ศ. เดือน วนัท่ี ตามล าดบัรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนก่อนหลงั 
3. เขียนช่ือบญัชีท่ีเดบิตใหชิ้ดเส้นทางซา้ยในช่องรายการ พร้อมทั้งลงจ านวนเงินในช่องเดบิต 
4. เขียนช่ือบญัชีท่ีเครดิตในบรรทดัถดัมา โดยให้เยื้องมาทางขวามือเล็กน้อย พร้อมทั้งลงจ านวนเงิน

ในช่องเครดิต 
5. เขียนค าอธิบายรายการให้ชดัเจน รัดกุม และไดค้วามหมายท่ีถูกตอ้ง 
6. ขีดเส้นใตใ้ตค้  าอธิบายรายการใหเ้รียบร้อย 
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กำรบันทกึบัญชีในสมุดรำยวนัทัว่ไป 
รายการคา้ท่ีบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. รำยกำรเปิดบัญชี 

1.1 กำรบันทกึรำยกำรเปิดบัญชีเม่ือลงทุนคร้ังแรก แบ่งได้ 3 กรณ ีคือ 
กรณีท่ี 1  น าเงินสดมาลงทุน 
กรณีท่ี 2  น าเงินสดและสินทรัพยอ่ื์น ๆ มาลงทุน 
กรณีท่ี 3  น าเงินสด สินทรัพยอ่ื์นและรับโอนหน้ีมาลงทุน 
 

กรณทีี ่1  น ำเงินสดมำลงทุน 
 

ตวัอยา่ง  วนัท่ี 1 มกราคม 2557 นายพรเทพ น าเงิน 100,000 บาท มาลงทุนเปิดร้านลา้งอดัฉีด การบนัทึก
รายการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป ดงัน้ี 
 
 วเิคราะห์รายการคา้ไดว้า่ 
 เงินสด (101)  เป็นสินทรัพยเ์พิ่ม   บนัทึกดา้นเดบิต 
 ทุน-นายพรเทพ (301)  เป็นส่วนของเจา้ของ (ทุน) เพิ่ม  บนัทึกดา้นเครดิต 
 
 

                                                            สมุดรายวนัทัว่ไป                               หนา้  1 
พ.ศ. 2557 รายการ เลขท่ี

บญัชี 
เดบิต เครดิต 

เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 1 เงินสด 101 100,000 -   

          ทุน  -  นายพรเทพ 301   100,000 - 
  นายพรเทพ  น าเงินสดมาลงทุน      
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ตัวอย่ำง 
 



กรณทีี ่2  น ำเงินสดและสินทรัพย์อ่ืน ๆ มำลงทุน 
 

ตวัอย่าง  วนัท่ี 1 มกราคม 2557 นายพรเทพ น าเงินสด 100,000 บาท เคร่ืองใช้ส านกังาน 50,000 บาท         
มาลงทุนเปิดร้านลา้งอดัฉีด การบนัทึกรายการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป ดงัน้ี 
 
 วเิคราะห์รายการคา้ไดว้า่ 
 เงินสด (101)   เป็นสินทรัพยเ์พิ่ม   บนัทึกดา้นเดบิต 
 เคร่ืองใชส้ านกังาน (105)  เป็นสินทรัพยเ์พิ่ม   บนัทึกดา้นเดบิต 
 ทุน-นายพรเทพ (301)   เป็นส่วนของเจา้ของ (ทุน) เพิ่ม  บนัทึกดา้นเครดิต 
 
 

                                                            สมุดรายวนัทัว่ไป                               หนา้  1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2557 รายการ เลขท่ี
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 1 เงินสด 101 100,000 -   

  เคร่ืองใชส้ านกังาน 105 50,000 -   
          ทุน  -  นายพรเทพ 301   150,000 - 
  นายพรเทพ น าเงินสดและสินทรัพย์

อ่ืนมาลงทุน 
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กรณทีี ่3  น ำเงินสด สินทรัพย์อ่ืน ๆ และรับโอนหนีม้ำลงทุน 
 

ตวัอย่าง  วนัท่ี 1 มกราคม 2557 นายพรเทพ น าเงินสด 100,000 บาท เคร่ืองใช้ส านกังาน 50,000 บาท                      
เจา้หน้ี-ฟ้าประทาน 20,000 บาท  มาลงทุนเปิดร้านลา้งอดัฉีด การบนัทึกรายการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
ดงัน้ี 
 
 วเิคราะห์รายการคา้ไดว้า่ 
 เงินสด (101)   เป็นสินทรัพย ์เพิ่ม   บนัทึกดา้นเดบิต 
 เคร่ืองใชส้ านกังาน (105)  เป็นสินทรัพย ์เพิ่ม   บนัทึกดา้นเดบิต 
 เจา้หน้ี-ฟ้าประทาน (201)  เป็นหน้ีสิน เพิ่ม    บนัทึกดา้นเครดิต                 

ทุน-นายพรเทพ (301)   เป็นส่วนของเจา้ของ (ทุน) เพิ่ม  บนัทึกดา้นเครดิต 
  
 

                                                            สมุดรายวนัทัว่ไป                               หนา้  1 
พ.ศ. 2557 รายการ เลขท่ี

บญัชี 
เดบิต เครดิต 

เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 1 เงินสด 101 100,000 -   

  เคร่ืองใชส้ านกังาน 105 50,000 -   
          เจา้หน้ี-ฟ้าประทาน 201   20,000 - 
          ทุน  -  นายพรเทพ 301   130,000 - 
  นายพรเทพน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินมา

ลงทุน 
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1.2 กำรบันทกึบัญชีเม่ือเร่ิมรอบระยะเวลำบัญชีใหม่ (งวดบัญชีใหม่) 
การบันทึกรายการในสมุดรายวนัทั่วไปเหมือนกรณีการลงทุนคร้ังแรกคือ ต้องบันทึก                       

ในสมุดรายวนัทัว่ไปแบบรวม โดยเขียนเงินสด สินทรัพยอ่ื์นให้หมดก่อน แลว้จึงเขียนหน้ีสินให้หมด ตามดว้ย
ทุนเป็นล าดบัสุดทา้ย แลว้เขียนค าอธิบายรายการวา่ บนัทึกสินทรัพย ์หน้ีสิน และทุนท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีเปิดบญัชี 

การบนัทึกรายการเปิดบญัชีเม่ือเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่ อาจใชส้มุดรายวนัทัว่ไปและบญัชี
แยกประเภทเล่มเดิม เพื่อบนัทึกรายการต่อไป หรือจะใชส้มุดเล่มใหม่ก็ไดแ้ลว้แต่กิจการ 

รอบระยะเวลาบญัชี หมายถึง ช่วงระยะเวลาหน่ึงท่ีตอ้งแสดงผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกิจการ เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน แต่ท่ีนิยมคือ 12 เดือน เร่ิมตั้ งแต่ 1 มกราคม – 
ธนัวาคม ของปีนั้น ๆ 

 
ตวัอย่าง  วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ซ่ึงเป็นเร่ิมงวดบญัชีใหม่ นายพรเทพ เปิดร้านล้างอดัฉีด มีสินทรัพย ์  

และหน้ีสินคงเหลือยกมา ดงัน้ี เงินสด 100,000 บาท เคร่ืองใช้ส านกังาน 50,000 บาท และเจา้หน้ี-ฟ้าประทาน 
20,000 บาท การบนัทึกรายการเปิดบญัชีเม่ือเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่ ดงัน้ี 
 
 วเิคราะห์รายการคา้ไดว้า่ 
 เงินสด (101)   เป็นสินทรัพย ์เพิ่ม   บนัทึกดา้นเดบิต 
 เคร่ืองใชส้ านกังาน (105)  เป็นสินทรัพย ์เพิ่ม   บนัทึกดา้นเดบิต 
 เจา้หน้ี-ฟ้าประทาน (201)  เป็นหน้ีสิน เพิ่ม    บนัทึกดา้นเครดิต 

ทุน-นายพรเทพ (301)   เป็นส่วนของเจา้ของ (ทุน) เพิ่ม  บนัทึกดา้นเครดิต 
 

                                                            สมุดรายวนัทัว่ไป                               หนา้  1 
พ.ศ. 2558 รายการ เลขท่ี

บญัชี 
เดบิต เครดิต 

เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 1 เงินสด 101 100,000 -   

  เคร่ืองใชส้ านกังาน 105 50,000 -   
          เจา้หน้ี-ฟ้าประทาน 201   20,000 - 
          ทุน  -  นายพรเทพ 301   130,000 - 
  บนัทึกสินทรัพย ์หน้ีสินและทุน                

ณ วนัข้ึนงวดบญัชีใหม่ 
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2. กำรบันทกึรำยกำรปกติของกจิกำร 
รายการปกติของกิจการ เป็นการบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหลังจากมีการลงทุน หรือ              

เร่ิมระยะเวลาบญัชีใหม่แล้วในแต่ละวนั โดยการบนัทึกรายการคา้ปกติของกิจการจะบนัทึกเรียงตามล าดับ
ก่อนหลังของการเกิดรายการค้า ซ่ึงจะมีลักษณะเหมือนกับการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวนัทั่วไป                            
ท่ีผา่นมา  

 
ตวัอยา่ง  วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ซ่ึงเป็นเร่ิมงวดบญัชีใหม่ นายพรเทพ เปิดร้านลา้งอดัฉีด มีสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินคงเหลือยกมา ดังน้ี เงินสด 100,000 บาท เคร่ืองใช้ส านักงาน 50,000 บาท  และเจ้าหน้ี-ฟ้าประทาน 
20,000 บาท  การบนัทึกรายการเปิดบญัชีเม่ือเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่ และระหวา่งเดือนมีรายการคา้ดงัน้ี 

วนัท่ี 2 มกราคม 2558  รับเงินจากค่าบริการลา้งรถ 4,500 บาท 
วนัท่ี 3 มกราคม 2558  ซ้ืออุปกรณ์ลา้งรถเพิ่มเติม 2,000 บาท 
 
การบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป เป็นดงัน้ี 

 
                                                            สมุดรายวนัทัว่ไป                               หนา้  1 
พ.ศ. 2558 รายการ เลขท่ี

บญัชี 
เดบิต เครดิต 

เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 
ม.ค. 1 เงินสด 101 100,000 -   

  เคร่ืองใชส้ านกังาน 105 50,000 -   
          เจา้หน้ี-ฟ้าประทาน 201   20,000 - 
          ทุน  -  นายพรเทพ 301   130,000 - 
  บนัทึกสินทรัพย ์หน้ีสินและทุน ณ 

วนัข้ึนงวดบญัชีใหม่ 
     

 2 เงินสด 101 4,500 -   
          รายไดค้่าบริการ 401   4,500 - 
  รับเงินค่าบริการลา้งรถ      
 3 อุปกรณ์ในการลา้งรถ 104 2,000 -   
          เงินสด 101   2,000 - 
  ซ้ืออุปกรณ์ในการลา้งรถเพิ่มเติม      
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สรุป 
  
 สมุดบันทกึรำยกำรข้ันต้นสำมำรถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 

1. สมุดรายวนัเฉพาะ (Special Journal) คือสมุดท่ีใช้บนัทึกรายการขั้นตน้เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
เหมาะส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า และกิจการขนาดใหญ่ ได้แก่ สมุดรายวนัซ้ือ สมุดรายวนัส่งคืนสินค้า                
สมุดรายวนัขาย สมุดรายวนัรับคืนสินคา้ สมุดรายวนัรับเงิน สมุดรายวนัจ่ายเงิน เป็นตน้ 

2. สมุดรายวนัทั่วไป (General Journal) คือ สมุดท่ีใช้บันทึกรายการขั้นต้นได้ทุกเร่ือง ในกรณี                      
ท่ีกิจการนั้นมีสมุดรายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียว หรือใช้บนัทึกเฉพาะรายการท่ีไม่สามารถบนัทึกในสมุดรายวนั
เฉพาะเล่มอ่ืนได ้

 ผงับัญชี 
 การก าหนดเลขท่ีบญัชีหรือ ผงับญัชี จะก าหนดอยา่งมีระบบตามมาตรฐานโดยทัว่ไปแลว้ เลขท่ีบญัชี
จะถูกก าหนดตามหมวดบญัชีทั้ง 5 หมวด ดงัน้ี 

 หมวดท่ี 1 หมวดสินทรัพย ์  เลขประจ าหมวดคือ 1  
 หมวดท่ี 2 หมวดหน้ีสิน  เลขประจ าหมวดคือ 2 
 หมวดท่ี 3 หมวดส่วนของเจา้ของ (ทุน) เลขประจ าหมวดคือ 3 
 หมวดท่ี 4 หมวดรายได ้  เลขประจ าหมวดคือ 4 
 หมวดท่ี 5 หมวดค่าใชจ่้าย  เลขประจ าหมวดคือ 5 

 ตวัอยา่ง บญัชีเงินสด เลขท่ี 101 มีความหมายดงัน้ี 
 เลขหลกัแรก 1 หมายถึง อยูห่มวดสินทรัพย ์
 เลขหลกัท่ี 2  และ 3 หมายถึงล าดบัท่ี  ในท่ีน้ีอยูล่  าดบัท่ี 01 

หลักการบันทึกบัญ ชี คู่  (Double-entry book-keeping) เป็นหลักการบัญ ชี ท่ีสมบูรณ์แบบและ                   
ใช้กนัโดยทัว่ไปในปัจจุบนั โดยบนัทึกบญัชี 2 ด้านเสมอ ประกอบด้วย ด้านเดบิต (Debit) คือ ด้านซ้ายของ
สมการบญัชี และดา้นเครดิต (Credit) คือ ดา้นขวาของสมการบญัชี เม่ือไดว้ิเคราะห์รายการคา้ท่ีเกิดข้ึนวา่เดบิต 
เครดิตแลว้ จึงน าไปบนัทึกในสมุดรายวนัทัว่ไปตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

1) เขียนค าวา่ สมุดรายวนัทัว่ไป และหนา้ของสมุดรายวนัทัว่ไป 
2) เขียน พ.ศ. เดือน วนัท่ี ตามล าดบัรายการคา้ท่ีเกิดข้ึนก่อนหลงั 
3) เขียนช่ือบญัชีท่ีเดบิตใหชิ้ดเส้นทางซา้ยในช่องรายการ พร้อมทั้งลงจ านวนเงินในช่องเดบิต 
4)   เขี ยน ช่ือบัญ ชี ท่ี เครดิตในบรรทัดถัดมา โดยให้ เยื้ องมาทางขวามือเล็กน้อย พ ร้อมทั้ ง                               

ลงจ านวนเงินในช่องเครดิต 
5) เขียนค าอธิบายรายการใหช้ดัเจน รัดกุม และไดค้วามหมายท่ีถูกตอ้ง 
6) ขีดเส้นใตใ้ตค้  าอธิบายรายการใหเ้รียบร้อย 
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กำรบันทกึบัญชีในสมุดรำยวนัทัว่ไป 
รายการคา้ท่ีบนัทึกบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. รายการเปิดบญัชี 
1.1 การบนัทึกรายการเปิดบญัชีเม่ือลงทุนคร้ังแรก แบ่งได ้3 กรณี คือ 
กรณีท่ี 1  น าเงินสดมาลงทุน 
กรณีท่ี 2  น าเงินสดและสินทรัพยอ่ื์น ๆ มาลงทุน 
กรณีท่ี 3  น าเงินสด สินทรัพยอ่ื์นและรับโอนหน้ีมาลงทุน 
1.2 การบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีใหม่ (งวดบญัชีใหม่) 

2 การบนัทึกรายการปกติของกิจการ 
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แบบฝึกปฏิบัติที ่ 3 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนบนัทึกรายการคา้ต่อไปน้ีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557  นางสาวกาญจนา เปิดร้านเสริมสวย “กาญจนาบิวต้ี” โดยน าเงินสด 50,000 บาท               
มาลงทุน ระหวา่งเดือนมีรายการคา้ดงัน้ี 
2  กุมภาพนัธ์ 2557  ซ้ือเคร่ืองมือในการท าผม 4,000 บาท 
3  กุมภาพนัธ์ 2557 ไดรั้บเงินค่าท าผมใหลู้กคา้ 2,500 บาท 
4  กุมภาพนัธ์ 2557 ใหบ้ริการท าผมแก่นางพรอุมา 500 บาท ขอคา้งไวก่้อน 
5 กุมภาพนัธ์ 2557  รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีนางพรอุมา 500 บาท 
6 กุมภาพนัธ์ 2557 รับเงินค่าท าผมจากลูกคา้ 2,000 บาท 
7 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ้ือเคร่ืองมือท าผมเพิ่มเป็นเงินเช่ือจากร้านฟ้าใส 5,000 บาท 
8 กุมภาพนัธ์ 2557 ช าระหน้ีร้านฟ้าใส 3,000 บาท 
9 กุมภาพนัธ์ 2557 จ่ายค่าเช่าร้าน 1,500 บาท 
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 แบบฝึกปฏิบัติที ่ 4 
 

นางสุมีนา น าสินทรัพย์ หน้ีสิน มาลงทุนเปิดกิจการ “สุมีนาติวเตอร์” ดังน้ี เงินสด 100,000 บาท                            
อุปกรณ์การเรียน 50,000 บาท วสัดุส านักงาน 25,000 บาท เจา้หน้ี-สายฝน 15,000 บาท มาลงทุนเปิดกิจการ            
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2557 ระหวา่งเดือนมีรายการคา้ ดงัน้ี 

 
2 มีนาคม 2557   ซ้ือวสัดุส านกังานเป็นเงินสด 3,500 บาท 
3 มีนาคม 2557  ซ้ืออุปกรณ์การเรียน 1,500 บาท 
4 มีนาคม 2557   รับเงินค่าสอนพิเศษ 6,000 บาท 
5 มีนาคม 2557   จ่ายค่าน ้าประปา-ค่าไฟฟ้า 1,000 บาท 
6 มีนาคม 2557   ซ้ือวสัดุส านกังานเพิ่มเติม 5,000 บาท เป็นเงินเช่ือจากร้านไทม ์
7 มีนาคม 2557   ด.ช.มุ่งมัน่ขอคา้งค่าเรียนพิเศษ 1,000 บาท 
8 มีนาคม 2557   จ่ายช าระหน้ีค่าวสัดุฯใหแ้ก่เจา้หน้ีไทม ์5,000 บาท 
9 มีนาคม 2557  รับช าระหน้ีจาก ด.ช.มุ่งมัน่ท่ีคา้งค่าเรียนพิเศษ 1,000 บาท 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
 
ค ำส่ัง จงเลือกค ำตอบทีถู่กทีสุ่ดเพยีงข้อเดียวโดยท ำเคร่ืองหมำย X ลงในกระดำษค ำตอบ 
1. ขอ้ใดไม่ใช่สมุดรายการขั้นตน้ 

1) สมุดรายวนัซ้ือ 
2) สมุดรายวนัขาย 
3) สมุดรายวนัรับเงิน 
4) สมุดบญัชีแยกประเภท 

2. สมุดรายวนัมีประโยชน์อยา่งไร 
1) ช่วยในการวเิคราะห์รายการคา้ 
2) สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดภ้ายหลงั 
3) ช่วยในการผา่นรายการคา้ไปยงับญัชีแยกประเภท 
4) ถูกทุกขอ้ 

3. การบนัทึกช่องวนัท่ีในสมุดรายวนัทัว่ไปตรงกบัขอ้ใด 
1) ตอ้งเรียงล าดบัขอ้มูลดงัน้ี เดือน วนัท่ี พ.ศ. 
2) ตอ้งเรียงล าดบัขอ้มูลดงัน้ี พ.ศ. เดือน วนัท่ี 
3) การบนัทึกวนัท่ีไม่ตอ้งเรียงตามล าดบัก่อนหลงั 
4) การเขียนเดือนเขียนค าเตม็ เช่น มกราคม กุมภาพนัธ์ 

4. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งในการบนัทึกช่องรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป 
1) การเขียนช่ือบญัชีเดบิตจะตอ้งห่างเส้น 
2) การเขียนช่ือบญัชีเดบิตชิดเส้นทางซา้ยมือ 
3) การเขียนช่ือบญัชีเครดิตจะเขียนในบรรทดัท่ี 1 
4) การเขียนค าอธิบายจะเขียนรายการในบรรทดัท่ี 2 

5. ค าอธิบายในสมุดรายวนัทัว่ไปมีประโยชน์อยา่งไร 
1) ช่วยจ าแนกประเภทบญัชี 
2) ช่วยในการวเิคราะห์รายการคา้ 
3) ช่วยใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึก 
4) ช่วยในการผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท 
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6. ยอดคงเหลือปกติของบญัชีหมวดสินทรัพยคื์อดา้นใด 
1) เดบิต 
2) เครดิต 
3) ไม่แน่นอน 
4) ไม่มีขอ้ใดถูก 

7. รายการเปิดบญัชีคือรายการท่ีมีลกัษณะใด 
1) รายการลงทุนคร้ังแรก 
2) รายการเม่ือเร่ิมงวดบญัชีใหม่ 
3) รายการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเดือน 
4) ขอ้ ก และ ข  ถูกตอ้ง 

8. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของการเปิดบญัชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
1) ซ้ือสินคา้ 
2) รับรายได ้
3) จ่ายค่าใชจ่้าย 
4) น าเงินสดมาลงทุน 

9. ขอ้ใดคือรายการเปิดบญัชี 
1) แดงน าเงินสดมาลงทุน 
2) ด าถอนเงินสดใชส่้วนตวั 
3) เหลืองรับเงินสดค่าบริการ 
4) เขียวใหย้อมลูกคา้คา้งค่าสินคา้ 

10. น าเงินสดไปฝากธนาคาร จะบนัทึกรายการอยา่งไร  
1) เดบิตเงินสด เครดิตเงินกู ้
2) เดบิตเงินฝากธนาคาร เครดิตเงินสด 
3) เดบิตเงินสด เครดิตเงินฝากธนาคาร 
4) เดบิตเงินถอน เครดิตเงินฝากธนาคาร 
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เฉลยก่อนเรียน 
มาลองดูกนัซิวา่ไดค้นละ                 

ก่ีคะแนน 

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

4 
ตอบ 4 ตอบ 1 ตอบ 4 ตอบ 2 ตอบ 1 
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เฉลยแบบฝึกปฏิบัติที ่ 1 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
1. จงอธิบายเก่ียวกบัสมุดรายการขั้นตน้ 

  สมุดบนัทึกรายการขั้นตน้สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ 
1) สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal) คือสมุดท่ีใช้บันทึกรายการขั้ นต้นเฉพาะเร่ืองใด               
เร่ืองหน่ึง เหมาะส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า และกิจการขนาดใหญ่ ได้แก่ สมุดรายวนัซ้ือ               
สมุดรายวนัส่งคืนสินคา้ สมุดรายวนัขาย สมุดรายวนัรับคืนสินคา้ สมุดรายวนัรับเงิน สมุดรายวนั
จ่ายเงิน เป็นตน้ 
2) สมุดรายวนัทัว่ไป (General Journal) คือ สมุดท่ีใช้บนัทึกรายการขั้นตน้ไดทุ้กเร่ือง ในกรณี              
ท่ีกิจการนั้นมีสมุดรายวนัทัว่ไปเพียงเล่มเดียว หรือใชบ้นัทึกเฉพาะรายการท่ีไม่สามารถบนัทึก
ในสมุดรายวนัเฉพาะเล่มอ่ืนได ้แต่ถ้าเป็นกรณีการบนัทึกรายการเปิดบญัชีจะตอ้งน ามาบนัทึก 
ในสมุดรายวนัทัว่ไปก่อนเสมอ  
 

2. จงอธิบายถึงส่วนประกอบของสมุดรายวนัทัว่ไป 
  สมุดรายวนัทัว่ไป ประกอบดว้ยรายละเอียดต่อ่ไปน้ี 

1) ค าวา่สมุดรายวนัทัว่ไปอยูต่รงกลางหวัตาราง 
2) หนา้ของสมุดรายวนัทัว่ไป ใหเ้ขียนเรียงตามล าดบัเลขท่ี หนา้ เช่น 1 2 3 … 
3) ช่องวนัท่ี ให้บนัทึกรายการค้าท่ีเกิดข้ึนเรียงล าดับก่อนหลัง ในการบนัทึกรายการในช่อง            
วนัท่ีนั้น ให้บนัทึกปี พ.ศ. ก่อน ต่อมาบนัทึกเดือน และวนัท่ี ตามล าดบั หากวนัต่อไปเป็นวนั
เดือนปีเดียวกนั ก็ไม่ตอ้งบนัทึกวนัท่ี เดือนหรือปีนั้นอีก ยกเวน้เปล่ียนวนัท่ี เดือน หรือปี 
4) ช่องรายการ ใหบ้นัทึกช่ือบญัชีท่ีเดบิต และช่ือบญัชีท่ีเครดิต พร้อมค าอธิบายรายการ 
5) ช่องเลขท่ีบญัชี ใหบ้นัทึกเลขท่ีบญัชีของเดบิตเครดิตในรายการคา้นั้น ๆ 
6) ช่องเดบิต ใหบ้นัทึกจ านวนเงินของบญัชีท่ีลงขา้งเดบิต 
7) ช่องเครดิต ใหบ้นัทึกจ านวนเงินของบญัชีท่ีลงขา้งเครดิต 
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เฉลยแบบฝึกปฏิบัติที ่ 2 
 

แบบฝึกปฏิบัติที ่ 2 
 
 ค าสั่ง  ใหน้กัเรียนจดัท าผงับญัชี โดยใหร้ะบุหมวดบญัชี และเลขท่ีบญัชีใหถู้กตอ้ง 
 

ข้อ ช่ือบัญชี หมวดบัญชี เลขทีบ่ัญชี 
1 เงินสด 1 101 
2 เงินฝากธนาคาร 1 102 
3 ลูกหน้ี 1 103 
4 วสัดุส้ินเปลือง 1 104 
5 อุปกรณ์ส านกังาน 1 105 
6 เคร่ืองตกแต่ง 1 106 
7 อาคาร 1 107 
8 ท่ีดิน 1 108 
9 เจา้หน้ี 2 201 

10 เงินกูธ้นาคาร 2 202 
11 ทุน-นายทศพร 3 301 
12 ถอนใชส่้วนตวั 3 302 
13 รายไดค้่าบริการ 4 401 
14 รายไดเ้บด็เตล็ด 4 402 
15 เงินเดือน 5 501 
16 ค่าพาหนะ 5 502 
17 ค่าเบ้ียประกนั 5 503 
18 ค่าโฆษณา 5 504 
19 ค่ารับรอง 5 505 
20 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 5 506 
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เฉลยแบบฝึกปฏิบัติที ่ 3 
 

                                                            สมุดรายวนัทัว่ไป                               หนา้  1 

พ.ศ. 2557 รายการ เลขท่ี
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

ก.พ. 1 เงินสด 101 50,000 -   
          ทุน  -  นางสาวกาญจนา 301   50,000 - 
  นางสาวกาญจนา น าเงินสดมาลงทุน      
 2 เคร่ืองมือในการท าผม 106 4,000 -   
          เงินสด 101   4,000 - 
  ซ้ือเคร่ืองมือในการท าผม      
 3 เงินสด 101 2,500 -   
          รายไดค้่าบริการ 401   2,500 - 
  ไดรั้บเงินค่าท าผมใหลู้กคา้      
 4 ลูกหน้ี-พรอุมา 103 500 -   
          รายไดค้่าบริการ 401   500 - 
  ท าผมแก่นางพรอุมายงัไม่ไดรั้บเงิน       
 5 เงินสด 101 500 -   
          ลูกหน้ี-พรอุมา 103   500 - 
  รับช าระหน้ีจากลูกหน้ีพรอุมา      
 6 เงินสด 101 2,000 -   
          รายไดค้่าบริการ 401   2,000 - 
  ไดรั้บเงินค่าท าผมใหลู้กคา้      
 7 เคร่ืองมือในการท าผม 106 5,000 -   
          เจา้หน้ี-ร้านฟ้าใส 201   5,000 - 
  ซ้ือเคร่ืองมือในการท าผมเป็นเงินเช่ือ       
 8 เจา้หน้ี-ร้านฟ้าใส 201 3,000 -   
          เงินสด 101   3,000 - 
  ช าระหน้ีค่าเคร่ืองมือท าผม      
 9 ค่าเช่าร้าน 501 1,500 -   
          เงินสด 101   1,500 - 
  จ่ายค่าเช่าร้าน      
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เฉลยแบบฝึกปฏิบัติที ่ 4 
                                                            สมุดรายวนัทัว่ไป                               หนา้  1 

พ.ศ. 2557 รายการ เลขท่ี
บญัชี 

เดบิต เครดิต 
เดือน วนัท่ี บาท สต. บาท สต. 

มี.ค. 1 เงินสด 101 100,000 -   
  วสัดุส านกังาน 104 50,000 -   
  อุปกรณ์การเรียน 105 25,000 -   
          เจา้หน้ี – นางสาวสายฝน 201   15,000 - 
          ทุน  -  นางสุมีนา 301   160,000 - 
  นางสุมีนา น าสินทรัพย ์หน้ีสินมาลงทุน      
 2 วสัดุส านกังาน 104 3,500 -   
          เงินสด 101   3,500 - 
  ซ้ือวสัดุส านกังานเป็นเงินสด       
 3 อุปกรณ์การเรียน 105 1,500 -   
          เงินสด 101   1,500 - 
  ซ้ืออุปกรณ์การเรียน       
 4 เงินสด 101 6,000 -   
          รายไดค้่าสอนพิเศษ 401   6,000 - 
  รับเงินค่าสอนพิเศษ       
 5 ค่าน ้ าประปา-ค่าไฟฟ้า 501 1,000 -   
          เงินสด 101   1,000 - 
  จ่ายค่าน ้ า-ค่าไฟฟ้า       
 6 วสัดุส านกังาน 104 5,000 -   
          เจา้หน้ี-ร้านไทม ์ 202   5,000 - 
  ซ้ือวสัดุฯเป็นเงินเช่ือจากร้านไทม ์      
 7 ลูกหน้ี-ด.ช.มุ่งมัน่ 103 1,000 -   
          รายไดค้่าสอนพิเศษ 401   1,000 - 
  ด.ช.มุ่งมัน่ ขอคา้งค่าเรียนพิเศษ       
 8 เจา้หน้ี-ร้านไทม ์ 104 5,000 -   
          เงินสด 101   5,000 - 
  จ่ายช าระหน้ีค่าวสัดุฯ บาท      
 9 เงินสด 101 1,000 -   
         ลูกหน้ี-ด.ช.มุ่งมัน่ 103   1,000 - 
  รับช าระหน้ีจากด.ช.มุ่งมัน่      
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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 2 ตอบ 3 ตอบ 1 ตอบ 4 ตอบ 4 ตอบ 1 ตอบ 2 
 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

เย้ !  ได้คะแนนเพิม่ขึน้เยอะเลย 
ใช่ไหมละ 
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นักเรียนทรำบหรือไม่ว่ำอำชีพนักบัญชี เกีย่วข้องอย่ำงไรกบักำรเข้ำสู่  AEC 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เกิดข้ึนมาจากการพฒันาสมาคมประชาชาติ               

แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน)  เน่ืองจากสมาชิกอาเซียนเห็นวา่  ปัจจุบนัอาเซียน             

มีจ  านวนประเทศ  10 ประเทศ ประชากรเกือบ 500 ล้านคน ถือว่าเป็นเศรษฐกิจภูมิภาค               

ขนาดใหญ่ จึงควรร่วมมือกัน เพื่อท าให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ มากข้ึน                  

เหตุน้ี เอง อาเซียนจึงกลายสภาพเป็น เออีซี  ในท่ีสุด โดยจะก่อตั้ งและด าเนินการ                   

อย่างเป็นทางการใน  พ.ศ. 2558  และเพื่อส่งเสริมให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียวท่ีมี              

การเค ล่ือนย้ายสินค้า บ ริการ และการลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเส รี                      

จึงได้ก าหนดให้มีการถ่ายเทแรงงานดา้นฝีมือเพื่อให้สามารถท างานในประเทศสมาชิก           

ไดง่้ายข้ึน  8 อาชีพเสรีท่ีวา่นั้นประกอบดว้ย 1. วิศวกรรม  2. การส ารวจ 3. สถาปัตยกรรม                   

4. แพทย์  5. ทันตแพทย์  6. พยาบาล  7. บัญชี   และ  8. การบริการ/การท่องเท่ียว 

 

 

…นักเรียนเห็นหรือยงัว่า อาชีพนักบญัชีมคีวามส าคัญต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ               ไม่แพ้อาชีพอ่ืนเลย แถมยงัเป็น 8 อาชีพเสรีในอาเซียนอีกด้วย  
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