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บทที่ 3
การบันทกึรายการในสมุดบัญชีขัน้้้น



 สมุดบัญชีขั้นต้น

หัวข้อส ำคญั

 เอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชี
 กำรก ำหนดเลขที่ผงับัญชี
 หลกักำรบันทึกบัญชี
 กำรบันทกึรำยกำรในสมุดรำยวนัทัว่ไป



สมุดบัญชีขั้นต้น

 สมุดบัญชีขั้นต้น (Book of Original Entry) 

สมุดบันทึกเล่มแรกที่ ใ ช้บันทึกรำยกำรค้ำ
ที่เกิดขึ้น ตำมล ำดับก่อนหลัง จึงน ำผ่ำนรำยกำรจำก
สมุดบัญชีขั้นต้น ไปยงัสมุดบัญชีขั้นปลำย



2. สมุดรำยวนัเฉพำะ (Special Journal)
1. สมุดรำยวนัทัว่ไป (General Journal)   

 ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น 
(Types of Book of Original Entry) 
สำมำรถแบ่งออกได้เป็น  2  ประเภท  คือ

ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น 



 คือ สมุดบัญชีที่สำมำรถใช้จดบันทึกรำยกำรค้ำที่เกิดขึน้ได้
ทุกรำยกำรค้ำ  ถ้ำกิจกำรน้ันไม่มีสมุดรำยวันเฉพำะ  แต่ถ้ำ
กิจกำรน้ันมีกำรใช้สมุดรำยวันเฉพำะ สมุดรำยวันทั่วไป
จะมีไว้เพ่ือบันทกึรำยกำรค้ำอ่ืน ๆ ที่เกดิขึน้ และไม่สำมำรถ
น ำไปบันทกึในสมุดรำยวนัเฉพำะเล่มใดเล่มหน่ึงได้

1.  สมุดรำยวนัทัว่ไป

สมุดรำยวนัทัว่ไป (General Journal) 



 สมุดรำยวนัทัว่ไปจะใช้บันทกึรำยกำรดังนี้

2. รำยกำรปิดบัญชี

1. รำยกำรเปิดบัญชี

3. รำยกำรปรับปรุงบัญชี
4. รำยกำรแก้ไขข้อผดิพลำด

1.  สมุดรำยวนัทัว่ไป



 คือ สมุดที่ใช้บันทึกรำยกำรค้ำที่เกิดขึน้เฉพำะเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงตำมชนิดของสมุดรำยวันเฉพำะเท่ำน้ันหรือ
เกิดขึน้บ่อย ๆ ซ่ึงเหมำะส ำหรับกิจกำรที่มีขนำดใหญ่
ที่มีรำยกำรค้ำเกิดขึน้ในกิจกำรเป็นจ ำนวนมำก เพ่ือลด
งำนทีต้่องท ำซ ้ำ ๆ สำมำรถแยกเป็นเฉพำะเล่มได้

2.  สมุดรำยวนัเฉพำะ 

สมุดรำยวนัเฉพำะ (Special Journal)



2.1  สมุดรำยวนัรับเงนิ (Cash Received Journal)
2.2  สมุดรำยวนัจ่ำยเงนิ (Cash Payment Journal)
2.3  สมุดรำยวนัซ้ือ (Purchases Journal)

2.  สมุดรำยวนัเฉพำะ 

สมุดรำยวนัเฉพำะ ประกอบด้วย



2.4 สมุดรำยวนัขำย (Sales Journal)

2.5 สมุดรำยวนัส่งคืนและส่วนลด 
(Purchase Returns  and Allowance Journal) 

2.6 สมุดรำยวนัรับคืนและส่วนลด
(Sales Returns and Allowance Journal)

2.  สมุดรำยวนัเฉพำะ 



เอกสำรประกอบกำรลงบัญชี

1.  ใบเสร็จรับเงิน

2. ใบวำงบิล

3. ใบก ำกบัภำษี

4.  ใบส่งของ

5.   ใบรับของ

6.   ใบส ำคญัรับเงิน

7.   ใบส ำคญัจ่ำยเงิน



สมุดรำยวนัทัว่ไป
หน้ำ......... (2)

พ.ศ......
เดือน   วนัที่

(3)

รำยกำร

(4)

เลขที่
บัญชี

(5)

เดบิต

บำท      ส.ต

(6)

เครดิต
บำท     ส.ต

(7)

รูปแบบของสมุดรำยวนัทัว่ไป 
General Journal Form) 



คือ กำรก ำหนดเลขที่บัญชีต่ำง ๆ ที่บันทึกไว้ใน
สมุดรำยวันทั่วไป ซ่ึงเลขที่บัญชีนี้จะถูกก ำหนด
อ ย่ ำ งมี ร ะบบต ำมม ำต รฐ ำนทั่ ว ไ ปต ำม
หมวดบัญชี  โดยบัญชีทั้ งหมด จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 5 หมวด

ผงับัญชี  (Chart of Account))



หมวดบัญชีและกำรก ำหนดเลขที่บัญชี

หมวดที่ 1. หมวดสินทรัพย์             เลขทีบ่ัญชีคือ 1

หมวดที่ 2. หมวดหนีสิ้น                  เลขทีบ่ัญชีคือ 2

หมวดที่  3. หมวดส่วนของเจ้ำของ   เลขทีบ่ัญชีคือ 3

หมวดที่  4. หมวดรำยได้                  เลขทีบ่ัญชีคือ 4

หมวดที่  5. หมวดค่ำใช้จ่ำย               เลขทีบ่ัญชีคือ 5



้ัวอย่างการก าหนดเลขทีบ่ัญชีในหมวดสินทรัพย์

กำรก ำหนดเลขที่บัญชี

 เงินสด 101
 เงินฝำกธนำคำร 102
 เงินลงทุนระยะส้ัน     103
 ลูกหนี้ 104
 ตั๋วเงินรับ 105
 วสัดุส ำนักงำน 106

้ัวเลขหลกัแรก หมายถงึ  เลขที่หมวดบัญชี
้ัวเลขหลกัที่ 2 และ 3 หมายถงึ ล าดบัที่ของรายการ



้ัวอย่างการก าหนดเลขทีบ่ัญชีในหมวดหน้ีสิน

กำรก ำหนดเลขที่บัญชี

 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 201
 ตั๋วเงินจ่ำย 202
 เงินกู้ 203
 เงินกู้จ ำนอง 204

้ัวเลขหลกัแรก หมายถงึ  เลขที่หมวดบัญชี
้ัวเลขหลกัที่ 2 และ 3 หมายถงึ ล าดบัที่ของรายการ



้ัวอย่างการก าหนดเลขทีบ่ัญชีในหมวดส่วนของเจ้าของ

กำรก ำหนดเลขที่บัญชี

 ทุน – นำย ก 301
 ถอนใช้ส่วนตัว 302

้ัวเลขหลกัแรก หมายถงึ  เลขที่หมวดบัญชี
้ัวเลขหลกัที่ 2 และ 3 หมายถงึ ล าดบัที่ของรายการ



้ัวอย่างการก าหนดเลขทีบ่ัญชีในหมวดรายได้

กำรก ำหนดเลขที่บัญชี

 รำยได้ค่ำบริกำร 401
 รำยได้ค่ำเช่ำ 402
 ดอกเบีย้รับ 403
 รำยได้อ่ืน ๆ 404

้ัวเลขหลกัแรก หมายถงึ  เลขที่หมวดบัญชี
้ัวเลขหลกัที่ 2 และ 3 หมายถงึ ล าดบัที่ของรายการ



้ัวอย่างการก าหนดเลขทีบ่ัญชีในหมวดค่าใช้จ่าย

กำรก ำหนดเลขที่บัญชี

 ค่ำโฆษณำ 501

 เงินเดือน 502

 ดอกเบีย้จ่ำย 503

 ค่ำรับรอง 504

 ค่ำประกนัภัย        505

 ค่ำสำธำรณูปโภค  506

้ัวเลขหลกัแรก หมายถงึ  เลขที่หมวดบัญชี
้ัวเลขหลกัที่ 2 และ 3 หมายถงึ ล าดบัที่ของรายการ



 คือ กำรบันทึกบัญชีตำมรำยกำรค้ำทุกรำยกำรที่เกิดขึ้นโดย
เดบิตบัญชีหน่ึง และเครดิตอีกบัญชีหน่ึง ด้วยจ ำนวนเงิน
ที่ เท่ำกันเสมอ แต่ในบำงคร้ังรำยกำรค้ำที่ เกิดขึ้น ในเวลำ
เดียวกันมีหลำยบัญชี อำจบันทึกบัญชีโดยเดบิตหรือเครดิต
บัญชีหลำยบัญชีรวมกันได้ เรียกว่ำ กำรรวมรำยกำร แต่
จ ำนวนเงินรวมของเดบิตและเครดิต จะต้องเท่ำกันเสมอ ซ่ึง
เป็นไปตำม สมกำรบัญชีที่ว่ำ สินทรัพย์ เท่ำกับ หนี้สิน และ
ส่วนของเจ้ำของรวมกนั

กำรบันทึกบัญชีตำมระบบบัญชีคู่ 



เดบิต  Dr. เครดติ CR.

หลกักำรบัญชีคู่หรือระบบบัญชีคู่

1. สินทรัพย์เพิม่  

2. หนีสิ้นลด

3. ส่วนของเจ้ำของลด  
- ถอนใช้ส่วนตัว
- ค่ำใช้จ่ำย
- ขำดทุนสุทธิ

1. สินทรัพย์ลด  

2. หนีสิ้นเพิม่  

3. ส่วนของเจ้ำของเพิม่
- ลงทุนเพิม่
- รำยได้
- ก ำไรสุทธิ



• เดบิต (Debit : Dr.) หมำยถงึ ด้ำนซ้ำยของสมกำรบัญชีเป็น
ด้ำนที่ใช้บันทกึรำยกำรบัญชีที่ท ำให้ สินทรัพย์เพิม่ หนีสิ้น
ลดลง และส่วนของเจ้ำของลดลง

• เครดติ (Credit :  Cr.) หมำยถงึ ด้ำนขวำของสมกำรบัญชีเป็น
ด้ำนที่ใช้บันทกึรำยกำรบัญชีที่ท ำให้ สินทรัพย์ลดลง หนีสิ้น
เพิม่ขึน้ และส่วนของเจ้ำของเพิม่ขึน้

ควำมหมำยของค ำว่ำ
เดบิตบัญชี และเครดติ



 รำยกำรเปิดบัญชี  (Opening Entry)
แบ่งออกเป็น  2 กรณ ีคือ

1. กำรบันทกึบัญชีเม่ือลงทุนคร้ังแรก  
1.1 น ำเงนิสดและสินทรัพย์อ่ืนมำลงทุน
1.2 น ำเงินสด สินทรัพย์อ่ืน และหนีสิ้นมำลงทุน

2. กำรบันทกึบัญชีเม่ือเร่ิมรอบระยะเวลำบัญชีใหม่

รำยกำรเปิดบัญชี  (Opening Entry)



สมุดรำยวนัทัว่ไป หน้ำ 1

พ.ศ. 2560
เดือน   วนัที่

รำยกำร
เดบิต

บำท        ส.ต

เครดติ

บำท        ส.ต
เงนิสด
เงนิฝำกธนำคำร
เคร่ืองตกแต่งส ำนักงำน
อำคำร

ทุน-นำงสำวแก้วนภำ
นำงสำวแก้วนภำน ำเงินสด
และสินทรัพย์มำลงทุน

ม.ค.     1

เลขที่
บัญชี

20,000      -
70,000 -
54,000      -

200,000      -
344,000      -

กรณทีี ่ 1  การบันทกึบัญชีเมื่อลงทุนคร้ังแรก
1.1) น ำเงนิสดและสินทรัพย์อ่ืนมำลงทุน



พ.ศ. 2560
เดือน   วนัที่

รำยกำร
เดบิต

บำท         ส.ต.
เครดติ
บำท     ส.ต

เงนิสด
เงนิฝำกธนำคำร
เคร่ืองตกแต่งส ำนักงำน
อำคำร

เจ้ำหนี-้ร้ำนกนก 
ทุน-นำงสำวแก้วนภำ

นำงสำวแก้วนภำน ำสินทรัพย์
และรับโอนหนีสิ้น

ม.ค.     1

เลขที่
บัญชี

20,000    -
70,000 -
54,000    -

200,000    -
80,000 -

264,000     -

1.2) น ำเงินสด สินทรัพย์อ่ืน และหนีสิ้นมำลงทุน

สมุดรำยวนัทัว่ไป หน้ำ 1



พ.ศ. 2560
เดือน   วันที่

รำยกำร
เดบิต

บำท      ส.ต
เครดิต
บำท     ส.ต

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
เคร่ืองตกแต่งส ำนักงำน
อำคำร

เจ้ำหนี ้- ร้ำนกนก 
ทุน-นำงสำวแก้วนภำ

นำงสำวแก้วนภำมีสินทรัพย์
หนีสิ้น และทุน ยกมำต้นงวด

ม.ค.     1

เลขที่
บัญชี

20,000      -
70,000 -
54,000      -

200,000      -
80,000 -

264,000    -

กรณทีี ่2 การบันทกึบัญชีเมื่อรอบระยะเวลาบัญชีใหม่

สมุดรำยวนัทัว่ไป หน้ำ 1



พ.ศ. 2560
เดือน   วันที่

รำยกำร
เดบิต

บำท      ส.ต

เครดิต
บำท       ส.ต

เงินสด
ทุน-นำงสำวสำยสมร

นำงสำวสำยสมรน ำเงินสด
มำลงทุน

ม.ค.     1

เลขที่
บัญชี

250,000     -
250,000     -

2 อุปกรณ์เสริมสวย
เงินสด

ซ้ืออุปกรณ์เสริมสวย

58,000    -
58,000     -

้ัวอย่าง

สมุดรำยวนัทัว่ไป หน้ำ 1



พ.ศ. 2560
เดือน   วนัที่

รำยกำร เดบิต

บำท        ส.ต.

เครดิต
บำท     ส.ต.

เงินสด
รำยได้ค่ำบริกำร

ได้รับเงนิค่ำบริกำรตัด- สระ
ไดร์

ม.ค.     5

เลขที่
บัญชี

250     -
250     -

9 อุปกรณ์เสริมสวย

เงินสด
เจ้ำหนี้ - ร้ำนเดโกะ

ซ้ืออุปกรณ์เสริมสวยเพิม่

25,000   -
15,000     -
10,000     -

สมุดรำยวนัทัว่ไป หน้ำ 1



พ.ศ. 2560
เดือน   วันที่

รำยกำร
เดบิต

บำท      ส.ต

เครดิต
บำท      ส.ต

ค่ำเช่ำ
เงินสด

จ่ำยค่ำเช่ำร้ำน

ม.ค.    12

เลขที่
บัญชี

5,000 -
5,000   -

เจ้ำหนี้ - ร้ำนเดโกะ
เงินสด

จ่ำยช ำระหนีเ้จ้ำหนี้

10,000     -
10,000     -

สมุดรำยวนัทัว่ไป หน้ำ 2

13



พ.ศ. 2560
เดือน   วันที่

รำยกำร
เดบิต

บำท      ส.ต

เครดิต
บำท      ส.ต

เงินสด
รำยได้ค่ำบริกำร

ได้รับเงนิค่ำบริกำร

ม.ค.    15

เลขที่
บัญชี

1,500   -
1,500  -

ค่ำแรง
เงินสด

จ่ำยค่ำแรงคนงำน 2 คน

6,000     -
6,000  -

สมุดรำยวนัทัว่ไป หน้ำ 2



สมุดรำยวนัทัว่ไป หน้ำ 2
พ.ศ. 2560
เดือน   วันที่

รำยกำร
เดบิต

บำท      ส.ต

เครดิต
บำท     ส.ต

ลูกหนี-้บ.ศรีไทย จ ำกดั
รำยได้ค่ำบริกำร

ให้บริกำรเสริมสวย บ.ศรีไทย จก.
ยงัไม่ได้รับเงนิ

ม.ค.      18

เลขที่
บัญชี

29,000     -
29,000       -

20 เงินสด
ลูกหนี-้บ.ศรีไทย จ ำกดั

รับเงนิจำกลูกหนี-้บ.ศรีไทย จก.

29,000    -
29,000      -



สมุดรำยวนัทัว่ไป หน้ำ 2
พ.ศ. 2560
เดือน   วนัที่

รำยกำร
เดบิต

บำท      ส.ต

เครดิต
บำท    ส.ต

วสัดุเสริมสวย
เจ้ำหนี ้- ร้ำนเดโกะ

ซ้ือน ำ้ยำสระ ครีมนวด
ยงัไม่จ่ำยเงนิ

ม.ค.    23

เลขที่
บัญชี

1,250     -
1,250      -

25 เงินสด
รำยได้ค่ำบริกำร

รับเงนิรำยได้ค่ำบริกำรยืดผม

1,500   -
1,500      -



สมุดรำยวนัทัว่ไป หน้ำ 3

พ.ศ. 2560
เดือน   วันที่

รำยกำร เดบิต
บำท      ส.ต

เครดิต
บำท    ส.ต

เจ้ำหนี ้- ร้ำนเดโกะ
เงินสด

จ่ำยช ำระหนีค่้ำน ำ้ยำสระ ครีมนวด

ม.ค.      28

เลขที่
บัญชี

1,250    -
1,250     -

29 ค่ำสำธำรณูปโภค
เงินสด

จ่ำยค่ำน ำ้ ค่ำไฟ ค่ำโทรศัพท์

2,350    -
2,350    -



พ.ศ. 2560
เดือน   วันที่ รำยกำร

เดบิต

บำท      ส.ต

เครดิต
บำท         ส.ต

ค่ำแรง
เงินสด

จ่ำยค่ำแรงคนงำน 

ม.ค.    31

เลขที่
บัญชี

6,000    -
6,000    -

สมุดรำยวนัทัว่ไป
หน้ำ 3




