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การบันทกึรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท

บทที่ 4



 สมุดบัญชีแยกประเภท

 รูปแบบของบัญชีแยกประเภท

 หลกัการผ่านรายการในสมุดแยกประเภท

 การอ้างองิ

หัวข้อส าคญั   



สมุดบัญชีแยกประเภท

สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง สมุดส าหรับ
รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่   
เป็นสมุดบัญชีขั้นปลาย บันทึกต่อจากสมุดบันทึกรายการ
ขั้นต้น ซ่ึงเป็นที่รวมของบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ไว้ใน
เล่มเดยีวกนั 

 สมุดบัญชีแยกประเภท 
(Ledger Accounts)



การผ่านรายการ

คือ การน ารายการค้าในสมุดบัญชีขั้นต้น (สมุดรายวันทั่วไป) ไปบันทึกยัง
สมุดบัญชีแยกประเภทที่เกีย่วข้องตามผงับัญชี ตามผังบัญชี เรียงตามล าดับ
ก่อนหลังทุกรายการ โดยน าช่ือบัญชีที่ด้าน เดบิต  และ เครดิต ที่ปรากฏใน
สมุดรายวนัทั่วไป มาตั้งเป็นช่ือบัญชีแยกประเภท 



สมุดบัญชีแยกประเภทแบ่งออกเป็น  2 ชนิดคือ

สมุดบัญชีแยกประเภท

1.  สมุดบัญชีแยกประเภททัว่ไป (General Ledger)

2.  สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger)



วตัถุประสงค์ของบัญชีแยกประเภท

1.  เพ่ือให้รายการค้าที่มีช่ือหมวดบัญชีเดยีวกนั               
อยู่ในบัญชีเดยีวกนัตลอดบัญชี

2.  เพ่ือจะได้ทราบยอดคงเหลือของแต่ละบัญชี
ในวนัส้ินงวด

3.  เพ่ือจะได้น ายอดคงเหลือไปจดัท างบทดลอง



 แบบที่ 1  บัญชีแยกประเภท “รูปแบบมาตรฐาน” ( ตัว T )

(Standard Account Form)

 แบบที่ 2  บัญชีแยกประเภทแบบมีช่องยอดคงเหลือ 
(Balance Account Form)

รูปแบบของบัญชีแยกประเภท
(Account Form)



ช่ือบัญชี ..........(1)
เลขที.่........ (2)

พ.ศ......

เดือน     วนัที่
(3)

รายการ

(4)

หน้า
บัญชี

(5)

เครดติ

บาท      ส.ต

(6)

เดบิต

บาท    ส.ต
(6)

รายการ

(4)

หน้า
บัญชี

(5)

แบบที่ 1  เป็นบัญชีแยกประเภท “รูปแบบมาตรฐาน”            
(Standard Account Form)  (ตัวT)

พ.ศ......

เดือน  วนัที่
(3)



ช่ือบัญชี ..........(1)
เลขที.่........ (2)

พ.ศ......

เดือน     วันที่
(3)

ยอดคงเหลือ
บาท    ส.ต

(8)

เครดติ
บาท       ส.ต

(7)

เดบิต
บาท      ส.ต

(6)

รายการ

(4)

หน้า
บัญชี

(5)

แบบที่  2  บัญชีแยกประเภทในแบบมีช่องยอดคงเหลือ  
(Balance Account Form)



1. บัญชีประเภทสินทรัพย์ (assets)  เลขทีบ่ัญชี 1

2. บัญชีประเภทหนีสิ้น (liabilities) เลขทีบ่ัญชี 2

3. บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ “ทุน” 
(owner’s equity) เลขทีบ่ัญชี  3

4. บัญชีประเภทรายได้   เลขทีบ่ัญชี  4

5. บัญชีประเภทค่าใช้จ่าย เลขบัญชี  5

ประเภทของบัญชีแยกประเภท



1.   ช่อง “หน้าบัญชี” ในสมุดบัญชีแยกประเภททัว่ไป มไีว้เพ่ือให้ระบุเลขหน้าของ
สมุดรายวนัทัว่ไป โดยใช้อกัษรย่อว่า “รว.” เช่น

รว.1 มคีวามหมายว่า เป็นรายการทีม่าจากสมุดรายวนัทั่วไปหน้าที ่ 1

การอ้างองิ

2.   ช่อง “เลขทีบ่ัญชี” ในสมุดรายวนัทัว่ไป จะใส่เลขทีข่องบัญชีแยกประเภท 
ทีไ่ด้ผ่านรายการแล้ว

3.  ช่อง “รายการ”   ในสมุดบัญชีแยกประเภททัว่ไป จะเขียนช่ือบัญชีทีอ่ยู่ด้านตรงกนั
ในสมุดรายวนัทัว่ไป เพ่ือเป็นการอ้างองิ หลงัจากทีม่กีารผ่านรายการเข้าสู่บัญชี
แยกประเภททัว่ไป ซ่ึงจะท าให้สามารถทราบได้ว่ามเีหตุการณ์ใดเกดิขึน้ และเราได้
วเิคราะห์รายการไว้อย่างไรโดยทีไ่ม่กลบัไปเปิดดูในสมุดรายวนัทั่วไปหรือเอกสารประกอบ



คือ การก าหนดเลขที่บัญชีต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในสมุดรายวัน
ทั่วไป ซ่ึงเลขที่บัญชีนี้จะถูกก าหนดอย่างมีระบบตาม
มาตรฐานทั่วไปตามหมวดบัญชี โดยบัญชีทั้งหมด จะถูก
แบ่งออกเป็น 5 หมวด

ผังบัญชี)



สมุดรายวนัทัว่ไป หน้า 1

พ.ศ. 2560
เดือน   วันที่ รายการ

เดบิต

บาท      ส.ต

เครดิต
บาท     ส.ต

กรณีที่  1 น าเงนิสด สินทรัพย์ และรับโอนหนีสิ้นมาลงทุน

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เคร่ืองตกแต่งส านักงาน
อาคาร

เจ้าหนี-้ร้านกนก
ทุน-นางสาวแก้วนภา

นางสาวแก้วนภาน าเงนิสด
สินทรัพย์และรับโอนหนีสิ้น

ม.ค.     1

เลขที่
บัญชี
101
102
103
104
201
301

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

200,000    -
80,000     -

264,000    -



จากโจทย์ การก าหนดผังบัญชี

หมวด 1. บัญชีสินทรัพย์                       เลขทีบ่ัญชี
 เงินสด 101
 เงินฝากธนาคาร 102
 เคร่ืองตกแต่ง                                   103
 อาคาร 104

หมวด 2. บัญชีหนีสิ้น                             เลขทีบ่ัญชี
 เจ้าหนี ้- ร้านกนก 201
หมวด 3. บัญชีส่วนของเจ้าของ (ทุน)     เลขทีบ่ัญชี
 ทุน - นางสาวแก้วนภา                      301



บัญชีเงนิสด
เลขที่ 101

พ.ศ. 2560

เดือน     วนัที่
รายการ หน้า

บัญชี
เครดติ

บาท      ส.ต.

เดบิต
บาท     ส.ต.

สมุดรายวนั
ทัว่ไป

หน้า
บัญชี    

ม.ค.         1

รายการ

รว.1 20,000 -

การผ่านรายการ  ไปบัญชีแยกประเภท 
“ รูปแบบมาตรฐาน ”    ( ตัว T )

พ.ศ. 2560

เดือน    วนัที่



การผ่านรายการ  ไปบัญชีแยกประเภท
“รูปแบบมาตรฐาน”    (ตัวT)

บัญชี เงนิฝากธนาคาร เลขที่ 102

พ.ศ. 2560

เดือน     วนัที่
รายการ

หน้า
บัญชี

เครดติ          

บาท      ส.ต.
เดบิต

บาท      ส.ต.

สมุดรายวนั
ทั่วไป

หน้า
บัญชี

ม.ค.         1

รายการ

รว.1 70,000 -

พ.ศ. 2560

เดือน     วนัที่



บัญชีอาคาร
เลขที่ 104

การผ่านรายการ  ไปบัญชีแยกประเภท
“รูปแบบมาตรฐาน”    (ตัวT)

พ.ศ. 2560

เดือน     วนัที่
รายการ

หน้า
บัญชี

เครดติ          

บาท      ส.ต.
เดบติ

บาท       ส.ต.

สมุดรายวนั
ทัว่ไป

หน้า
บัญชี

ม.ค.         1

รายการ

รว.1 200,000 -

พ.ศ. 2560

เดือน     วนัที่



บัญชี เคร่ืองตกแต่งส านักงาน เลขที่ 103

การผ่านรายการ  ไปบัญชีแยกประเภท
“รูปแบบมาตรฐาน”    (ตัวT)

พ.ศ. 2560

เดือน      วนัที่
รายการ

หน้า
บัญชี

เครดติ          

บาท      ส.ต.

สมุดรายวนั
ทั่วไป

ม.ค.         1

รายการ

รว.1 54,000 -

พ.ศ. 2560

เดือน     วนัที่

เครดติ          

บาท      ส.ต.



บัญชี เจ้าหนี ้– ร้านกนก
เลขที่ 201

สมุดรายวนั
ทัว่ไป

ม.ค.         1 80,000 -

การผ่านรายการ  ไปบัญชีแยกประเภท
“รูปแบบมาตรฐาน”    (ตัวT)

พ.ศ. 2560

เดือน      วนัที่
รายการ

หน้า
บัญชี

เครดติ

บาท     ส.ต.

พ.ศ. 2560

เดือน    วนัที่

เดบิต

บาท   ส.ต.
หน้า
บัญชีรายการ

รว.1 



บัญชี ทุน-นางสาวแก้วนภา
เลขที่ 301

สมุดรายวนั
ทัว่ไป

ม.ค.        1 รว.1 344,000 -

การผ่านรายการ  ไปบัญชีแยกประเภท
“รูปแบบมาตรฐาน”    (ตัวT)

พ.ศ. 2560

เดือน     วนัที่
รายการ

หน้า
บัญชี

เครดติ          

บาท      ส.ต
เดบติ

บาท       ส.ต

หน้า
บัญชีรายการ

พ.ศ. 2560

เดือน     วนัที่



สมุดรายวนัทัว่ไป หน้า 1

พ.ศ. 2560
เดือน   วันที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต
เครดิต

บาท     ส.ต

กรณทีี ่2 การเปิดบัญชีโดยเร่ิมรอบระยะเวลาบัญชีใหม่

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เคร่ืองตกแต่งส านักงาน
อาคาร

เจ้าหนี-้นาย ก.            
ทุน-นางสาวแก้วนภา

ยอดคงเหลือยกมา

ม.ค.     1

เลขที่
บัญชี

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

200,000   -
80,000    -

264,000    -



บัญชี เงนิสด เลขที่ 101

พ.ศ. 2560

เดือน     วนัที่
รายการ

หน้า
บัญชี

เครดติ
บาท     ส.ต

เดบิต
บาท     ส.ต

ยอดยกมา

หน้า
บัญชี

ม.ค.       1

รายการ

รว.1 20,000 -

การผ่านรายการ  ไปบัญชีแยกประเภท
“รูปแบบมาตรฐาน”    (ตัวT)

พ.ศ. 2560

เดือน   วนัที่



บัญชี เงนิฝากธนาคาร
เลขที่ 102

70,000 -

การผ่านรายการ  ไปบัญชีแยกประเภท
“รูปแบบมาตรฐาน”    (ตัวT)

พ.ศ. 2560

เดือน     วนัที่
รายการ

หน้า
บัญชี

เครดติ
บาท     ส.ต.

เดบิต
บาท     ส.ต.

ยอดยกมา

หน้า
บัญชี

ม.ค.       1

รายการ

รว.1 

พ.ศ. 2560

เดือน  วนัที่



บัญชี เคร่ืองตกแต่งส านักงาน
เลขที่ 103

54,000 -

การผ่านรายการ  ไปบัญชีแยกประเภท
“รูปแบบมาตรฐาน”    (ตัวT)

พ.ศ. 2560

เดือน     วนัที่
รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต
บาท     ส.ต

ยอดยกมา

หน้า
บัญชี

ม.ค.       1

รายการ

รว.1 

พ.ศ. 2560

เดือน   วนัที่



บัญชี อาคาร
เลขที่ 104

200,000 -

การผ่านรายการ  ไปบัญชีแยกประเภท
“รูปแบบมาตรฐาน”    (ตัวT)

พ.ศ. 2560

เดือน     วนัที่
รายการ

หน้า
บัญชี

เครดติ
บาท    ส.ต.

เดบิต
บาท     ส.ต.

ยอดยกมา

หน้า
บัญชี

ม.ค.       1

รายการ

รว.1 

พ.ศ. 2560

เดือน วนัที่



บัญชี เจ้าหนี ้– นาย ก.
เลขที่ 201

80,000 -

การผ่านรายการ  ไปบัญชีแยกประเภท
“รูปแบบมาตรฐาน”    (ตัวT)

พ.ศ. 2560

เดือน      วันที่
รายการ

หน้า
บัญชี

เครดติ
บาท    ส.ต.

เดบิต
บาท   ส.ต.

ยอดยกมา

หน้า
บัญชี

ม.ค.      1

รายการ

รว.1 

พ.ศ. 2560

เดือน วนัที่



บัญชี ทุน-นางสาวแก้วนภา
เลขที่ 301

264,000 -

การผ่านรายการ  ไปบัญชีแยกประเภท
“รูปแบบมาตรฐาน”    (ตัวT)

พ.ศ. 2560

เดือน     วนัที่
รายการ

หน้า
บัญชี

เครดติ
บาท   ส.ต.

เดบิต
บาท   ส.ต.

ยอดยกมา

หน้า
บัญชี

ม.ค.      1

รายการ

รว.1 

พ.ศ. 2560

เดือน  วนัที่



สมุดรายวนัทัว่ไป หน้า 1

พ.ศ. 2560
เดือน   วันที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต
เครดิต

บาท     ส.ต

กรณทีี ่2 เปิดบัญชีโดยเร่ิมรอบระยะเวลาบัญชีใหม่

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เคร่ืองตกแต่งส านักงาน
อาคาร

เจ้าหนี-้นาย ก.            
ทุน-นางสาวแก้วนภา

ยอดคงเหลือยกมา

ม.ค.     1

เลขที่
บัญชี

101
102
103
104
201
301

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

200,000   -
80,000    -

264,000    -



สมุดรายวนัทัว่ไป หน้า 2

พ.ศ. 2560
เดือน   วันที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต
เครดิต

บาท     ส.ต

กรณทีี่ 3 รายการหลงัเปิดบัญชีใหม่

อาคาร

เงินกู้-ธนาคาร           
เงินสด

ซ้ืออาคารจ่ายช าระเงิน
200,000 บาทที่เหลือ
ค้างช าระกบัธนาคาร

ม.ค.    10

เลขที่
บัญชี

104
202
101

600,000   -

400,000   -
200,000   -



บัญชี เงนิสด เลขที่ 101

พ.ศ. 2560

เดือน      วันที่
รายการ

หน้า
บัญชี

เครดติ
บาท  ส.ต.

เดบิต
บาท    ส.ต.

ยอดยกมา

หน้า
บัญชี

ม.ค.       1

รายการ

รว.1 20,000 -

การผ่านรายการ  ไปบัญชีแยกประเภท
“รูปแบบมาตรฐาน”    (ตัวT)

พ.ศ. 2560

เดือน  วนัที่
ม.ค.    10     อาคาร รว.2 200,000 -



บัญชี อาคาร เลขที่ 104

พ.ศ. 2560

เดือน     วนัที่
รายการ

หน้า
บัญชี

เครดติ
บาท   ส.ต.

เดบิต
บาท     ส.ต.

ยอดยกมา

หน้า
บัญชี

ม.ค.       1

รายการ

รว.1 200,000 -

การผ่านรายการ  ไปบัญชีแยกประเภท
“รูปแบบมาตรฐาน”    (ตัวT)

พ.ศ. 2560

เดือน   วนัที่

10      เงนิสด           รว.2  200,000   -
เงนิกู้-ธนาคาร   รว.2 400,000   -



เลขที่ 202
พ.ศ. 2560

เดือน     วนัที่
รายการ

หน้า
บัญชี

เครดติ
บาท     ส.ต.

เดบิต
บาท   ส.ต.

หน้า
บัญชี

รายการ

การผ่านรายการ  ไปบัญชีแยกประเภท
“รูปแบบมาตรฐาน”    (ตัวT)

พ.ศ. 2560

เดือน   วนัที่

ม.ค.    10     อาคาร รว.2 400,000 -

บัญชี เงนิกู้ – ธนาคาร



สมุดรายวนัทัว่ไป หน้า 2

พ.ศ. 2560
เดือน   วันที่

รายการ
เดบิต

บาท      ส.ต
เครดิต

บาท     ส.ต

กรณทีี่ 3 รายการหลงัเปิดบัญชีใหม่

อาคาร

เงินกู้-ธนาคาร           
เงินสด

ซ้ืออาคารจ่ายช าระเงิน
200,000 บาทที่เหลือ
ค้างช าระกบัธนาคาร

ม.ค.    10

เลขที่
บัญชี

104
202
101

600,000   -

400,000   -
200,000   -




