
บทที่ 8 
ระบบใบสําคัญ 

 
ระบบใบสําคญั  เปนวิธีปฏิบัติทางการบัญชี เกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานหนี้สินตาง 

ๆ เพื่อควบคมุการจายเงนิใหเปนระเบียบโดยไมตองใชสมุดแยกประเภทเจาหนี ้ คือการจายเงนิ
ทุกรายการตองจายดวยเช็ค  โดยมีวงเงนิสดยอยสําหรับรายจายรายยอย ๆ  และตองมีการ
ตรวจสอบหลกัฐานหนี้สินตาง ๆ  ใหถูกตองกอนจายเงนิ 
 การใชระบบใบสําคัญ  จะชวยใหการควบคุมภายในเปนไปอยางรัดกุมและไดผล
ระบบใบสําคัญเปนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการจายเงินทุกรายการที่ตองจาย ถือเปนวิธีการ
ควบคุมเกี่ยวกับการจายเงินอยางหนึ่ง  สวนมากใชกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ  เชน  
กิจการอุตสาหกรรม  ซ่ึงตองจัดซื้อสินคา  จายคาบริการ  ตลอดจนซื้อทรัพยสินตาง ๆ  เปน
จํานวนมาก  การใชสมุดรายวันซื้อ  จึงไมสะดวกเพราะบัญชีที่เดบิตมีหลายบัญช ี  และเจาหนี้ก็มี
หลายราย  วิธีการบัญชีที่สามารถชวยแกไขกรณีนี้คือ ระบบใบสําคัญ 
 

ลักษณะของระบบใบสําคญั 

 ระบบใบสําคัญ (voucher system) เปนวิธีการที่จัดทําขึ้นเพื่อควบคุมการจายเงิน
กลาวคือ รายการที่จะตองจายเงินทกุรายการ ใหถือเปนหนีก้อนโดยจดัทําใบสําคัญ (voucher) ขึ้น
เพื่ออนุมัติการจายเงินจากผูมีอํานาจสั่งการ และนําใบสําคัญที่ไดรับอนุมัติแลวไปบันทึกใน
ทะเบียนใบสําคัญ (voucher register) เมื่อถึงกําหนดเวลาจายเงินใหจายเปนเช็คทุกรายการ    
(ยกเวนรายการที่จายจากเงินสดยอย)  และนําใบสําคัญที่จายเงินแลวไปบันทึกใบทะเบียน   จาย
เช็ค  (check register)  ดังนั้นเมื่อใชระบบใบสําคัญแลว  ไมตองมีสมุดรายวันซื้ออีก 
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วิธีการของระบบใบสําคัญ   

ใบสําคัญ คือ แบบฟอรมเอกสารที่กิจการอนุญาตใหนํามาใชเปนหลักฐานเพื่อแสดง
การอนุมัติรายจายแตละรายการตามระบบใบสําคัญ  (สุปราณี ศุกระเศรณ, 2537, หนา 43)  

วิธีการของระบบใบสําคัญมี  5  ขั้นตอน  ดงัตอไปนี ้
1.  การเตรียมและจัดทําใบสําคัญ  (preparing the voucher)  เมื่อกิจการตองการซื้อ

สินคา  วัสดุอุปกรณ  หรือสินทรัพย  กิจการตองทําใบสั่งซ้ือ โดยใหผูมีอํานาจอนุมตัิ  เมื่อส่ังซ้ือ
ไปแลว  ผูขายไดสงสินคาหรือของอื่น ๆ  มาพรอมกับใบกํากับสินคา  พนักงานของกิจการเมือ่
ไดรับสินคาแลว  พนักงานจะตองตรวจสอบปริมาณ  และราคาตามใบกํากับสินคาใหถูกตอง
ตรงกับใบสั่งซ้ือที่กิจการสงไปใหกับผูขาย เพื่อปองกันการสงสินคาผิดหรือการสงสินคาคุณภาพ
ต่ํามาให  หรือถาเปนรายจายคาบริการตาง ๆ  พนักงานจะตองตรวจสอบหลักฐานรายจายนั้น ๆ  
เมื่อไดตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ  ที่แสดงวากิจการตองจายเงินแลว  จากนั้นแผนกบญัชีจะจัดทํา
ใบสําคัญตามภาพที่  8.1  โดยมีใบกํากับสินคาเปนหลักฐานประกอบ  เอกสารอื่น ๆ  อาจมีแนบ
กับใบสําคัญ  คือสําเนาใบสั่งซ้ือและใบรับของจากคลังสินคา  ใบแจงหนี้  เปนตน  
 ดานหนาของใบสําคัญจะกรอกสาระสําคัญของเลขที่ใบสําคัญ วันที่ซ่ึงจัดทํา
ใบสําคัญ  ช่ือบุคคลหรือกิจการซึ่งเปนเจาหนี ้  รายการของสินคา/บริการที่จัดซื้อ  พรอมจํานวน
เงินคาส่ิงของ/บริการหรือหนี้ที่ตองชําระ  พรอมทั้งเงื่อนไขการชําระหนี้  ลายมือช่ือของบุคคลที่
ตรวจสอบความถูกตองของใบสําคัญ และลายมือช่ือบุคคลที่มีอํานาจอนุมัติการจายเงนิ  ผูรับเงิน
(ถามี)  สวนดานหลังใบสําคัญจะเปนรายชื่อบัญชีตาง ๆ  พรอมดวยเลขที่บัญชี  ใบสําคัญทุกฉบับ
ตองมีการลงนามตรวจสอบความถูกตองและอนุมัติการจายเงิน 
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                                                                   ดานหนา 
 

                                      
                                                       ใบสําคัญจาย                              เลขที่ 11-1 

                                                  หางหุนสวนจํากัดยางสามัคคีออโตไทร             เช็คเลขที่  xxxxxxxxx 
16 ถนนนเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 

 
   จายให : บริษัทยางไทย จํากัด                                                       กําหนดจายเงิน  11 ต.ค.2546 
    41/3 ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี  
 

วันที ่ เลขที่ใบกํากับสินคา เงื่อนไข คําอธิบายรายการ จํานวนเงิน 
1 ต.ค.46 100/1256 2/10,  n/30 ยางLeo 15/175  10เสน   25,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

A                                                              B                                                    C 
………………………….                      ………………………….                     …………………… 

     ตรวจสอบ                                        อนุมัติจาย                                    ผูรับเงิน 

 
ภาพที่  8.1  แบบฟอรมใบสําคัญจายดานหนา 
ที่มา (หางหุนสวนจํากดั ยางสามัคคีออโตไทร, 2546) 
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ดานหลัง 
 

 
ช่ือบัญชี                                                                                     การบันทึกบัญชี 

 
เดบิต จํานวนเงิน  

ซ้ือสินคา 
คาขนสงเขา 

25,000 ทะเบียนใบสําคัญหนา          35 
ทะเบียนจายเชค็หนา             20 

เครดิต จํานวนเงิน สรุปการจายเงนิ 
ใบสําคัญจาย        25,000 วันที่ส่ังจาย                       11 ตุลาคม  2546 

จํานวนเงินตามใบกํากับสินคา  25,000 บาท 
สวนลด                                        500 บาท 
จายเช็คจํานวน                        24,500 บาท 
เช็คเลขที่                                 xxxxxxxxx 
 

D                                                                                     E 
…………………..                                                             ………………………… 

             ตรวจสอบการบันทึกบัญชี                                                                  ผูออกเช็ค 
 

 
   ภาพที่ 8.2 แบบฟอรมใบสําคัญจายดานหลัง 
   ที่มา (หางหุนสวนจํากัด ยางสามัคคีออโตไทร, 2546) 
 

2.  การบันทึกใบสําคัญ  (recording  the  voucher)  เมือ่ผานขั้นตอนที่  1  มาแลว  
กิจการตองนําใบสําคัญที่ทําขึ้นมาบันทึกในทะเบียนใบสําคัญ ซ่ึงถือวาเปนสมุดรายวันเฉพาะ
อีกเลมโดยทะเบียนใบสําคัญจะมีรูปแบบคอื 
            2.1  วันเดือนป ที่บันทึกรายการที่เกิดขึ้น 
 2.2  เลขที่ใบสําคัญฉบับที่บันทึก 
            2.3  ผูรับเงิน บันทึกชื่อผูรับเงินตามใบสําคัญ 
            2.4  คําอธิบายซึ่งใชอธิบายรายการ 
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             2.5  เงื่อนไข เปนเงื่อนไขของระยะเวลาที่ชําระหนี้ 
            2.6  การจายเงิน เปนการบันทึกวันที่ และเลขที่เช็คที่จาย 
            2.7  เครดิต ใบสําคัญจาย บันทึกจํานวนเงินของใบสําคัญแตละฉบับ 
             2.8  เดบิต ซ่ึงมีชองตาง ๆ  ตามที่กิจการกําหนด รวมทั้งชองบัญชีอ่ืน ๆ  มีไว
สําหรับรายการที่ไมเกิดประจํา 
              ขั้นตอนในการบันทึกในทะเบียนใบสาํคัญคือ ใบสําคัญทุกฉบับจะตองบันทึก
ใบสําคัญเรียงตามลําดบัเลขที่ (การกําหนดเลขทีใ่บสาํคัญอาจกําหนดใหตัวแรกเปนเดือน ตัวที่สอง
เปนลําดับที ่  เชน  เดือนมกราคม  ใบสําคญัที่  1  = 1– 1)  เร่ิมจากทางดานซายมือจะเริม่ดวยชอง  
วัน  เดือน  ป  เลขที่ใบสําคัญ  ช่ือผูรับเงิน  คําอธิบาย  เงื่อนไขการจายเงิน  ทะเบียนใบสําคัญมี
ชองจํานวนเงนิทั้งเดบิตและเครดิต เชนเดยีวกับสมุดรายวันจายเงิน ชองเครดิตใบสําคัญจายใช
บันทึกยอดรวมของใบสําคัญแตละฉบับ สวนชองบัญชีตาง ๆ  นั้น แยกชองพิเศษสําหรับบัญชีที่
มี    รายการเดบิตบอย ๆ  สําหรับรายการเดบิต  บัญชีที่มิไดแยกชองพิเศษไว  ใหลงไวในชองเด
บิตบัญชีอ่ืน ๆ  เปนตน 
 ในวันส้ินเดือนใหรวมยอดในชองตาง ๆ  ของทะเบียนใบสําคัญ  ยอดรวมของ
ดานเดบิตจะตองเทากับยอดรวมทางดานเครดิต สวนการผานรายการจากทะเบยีนใบสําคัญไป
บัญชีแยกประเภททั่วไป มีวธีิการเหมือนกบัสมุดรายวันจายเงิน คือรายการที่ลงไวในชองเดบิต
บัญชีอ่ืน ๆ  ใหผานรายการไปบัญชีที่เกี่ยวของทุกครั้งทีม่ีรายการเกดิขึ้น  แลวเขียนเลขที่บัญชีไว
ในชองที่กําหนดไว สวนบญัชีที่แยกชองไวเปนพิเศษใหผานรายการดวยยอดรวมในวันสิ้นเดือน 
โดยอางหนาทะเบยีนของใบสําคัญดวย  เชน  ท.ส.1 ในชองหนาบัญชีของบัญชแียกประเภท  และ 
ใสเลขที่บัญชีไว  ขางลางยอดรวมแตละชอง  ตัวอยางของทะเบียนใบสําคัญดังภาพที่  8.3 
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ภาพที่  8.3 
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             3.  การเก็บใบสําคัญท่ียังไมไดจายเงิน  (filing the unpaid voucher)  ใบสําคัญทุก
ฉบับที่ไดบันทึกในทะเบียนใบสําคัญแลวนั้น ยอมเปนหลักฐานแสดงใหทราบถึงหนี้หรือขอ
ผูกพันที่กิจการจะตองชําระตอบุคคลภายนอก  ตามเงื่อนไข  หรือตองชําระในภายภาคหนา  
ดังนั้นกิจการจึงตองเก็บใบสาํคัญเหลานั้นเปนอยางด ี การเก็บใบสําคัญที่ยังมิไดจายเงินควรจะ
จัดใหเปนระเบียบเรียบรอยโดยใสไวในแฟมใบสําคัญที่ยังไมจายเงิน (unpaid voucher file)  ตาม
ระบบใบสําคัญ  ถือวาแฟมใบสําคัญที่ยังไมไดจายเงิน  เปนสมุดแยกประเภทยอยรายตัวเจาหนี ้
 ใบสําคัญพรอมทั้งหลักฐานประกอบตาง ๆ  ที่ยังไมไดจายเงิน  ควรเรียง
ตามลําดับที่ที่จะถึงกําหนดจายเงิน เพื่อใหเจาหนาที่ไดนําใบสําคัญที่ถึงกําหนดชําระ มาเขียนเช็ค
ส่ังจายเงินชําระหนี้ตามใบสาํคัญที่แยกไวแลวนั้น  ประโยชนของการเก็บใบสําคัญตามวิธีนี้ก็
คือ  กิจการสามารถวางแผนจายเงนิไดลวงหนา  และปองกันการหลงลืมชําระหนี ้ เพื่อใหได
สวนลดดวย 
            4.  การจายเงินตามใบสําคัญ  (paying the voucher)  เมื่อถึงกําหนดที่จะจายเงิน
ตามใบสําคัญ พนักงานบัญชีจะนําไปสําคัญจากแฟมใบสําคัญที่ยังไมจายเงิน ไปเปนหลักฐานให
แผนกการเงินจัดทําเช็คจายเงิน เพื่อใหผูมีอํานาจเซ็นเช็คสั่งจายเงินใหเจาหนี้ ตามจํานวนเงินที่ 
ปรากฎในใบสําคัญ และหักดวยสวนลดรับในกรณีที่เปนการชําระหนี้ไดสวนลด พรอมทั้ง
บันทึกเลขที่เช็คและวันที่ที่จายไวในดนหนาของใบสําคัญดวยหลังจากนั้นจึงสงใบสําคัญที่
จายเงินแลวใหพนักงานบัญชีเพื่อบันทึกรายการตอไป 
 การจายเงินตามใบสําคัญนี้จะตองบันทึกในสมุดขั้นตน  เรียกวา  ทะเบียนจายเช็ค  
ซ่ึงใชแทนสมุดรายวนัจายเงนิ  รูปแบบของทะเบียนจายเช็ค   ตามภาพที่  8.4   มีดังนี ้
              4.1  วันที่ ที่จายเช็คชําระหนี ้

 4.2  เลขที่เช็คที่ส่ังจาย ซ่ึงจะเรียงตามลําดับ 
            4.3  ช่ือผูรับเงินตามใบสําคัญ 
            4.4  เลขที่ใบสําคัญฉบับที่จายเช็ค 
          4.5  เดบิต ใบสําคัญจาย 
          4.6  เครดิต สวนลดรับ  ถามีการชําระหนีแ้ลวไดสวนลด 
         4.7  เครดิต ธนาคาร ดวยจํานวนเงนิที่เขียนเช็ค 
            ขั้นตอนของการบันทึกรายการ  คือ  บนัทกึ  วัน  เดือน  ป  ทีเ่กิดรายการ  เลขที่
เช็คที่ส่ังจาย  ช่ือผูรับเงินตามใบสําคัญ  เลขที่ใบสําคัญฉบับที่จายเงิน  จํานวนเงินตามใบสําคัญ
จะลงไวในชองเดบิตใบสําคญัจาย  สําหรบัจํานวนเงินตามเช็คจะลงในชองเครดิตธนาคาร  ถามี
สวนลดก็จะลงสวนลดรับในชองเครดิตสวนลดรับ  เมื่อบันทึกรายการในทะเบียนจายเช็ค
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เรียบรอยแลว  ใหไปลงหมายเหตุวนัทีจ่ายเงินและเลขที่เช็คในชองการจายเงินใหตรงกับรายการ
ใบสําคัญนั้นดวย  สวนการผานรายการจากทะเบียนจายเชค็ไปยังแยกประเภททัว่ไปนัน้  เมื่อส้ิน
เดือนใหรวมยอดในชองจํานวนเงินของทะเบียนจายเช็ค  ยอดรวมเดบิตใบสําคัญจายจะตอง
เทากับยอดรวมเครดิตของชองสวนลดรับและธนาคาร แลวใหผานรายการจากทะเบียนจายเช็ค
ไปเดบิตบัญชใีบสําคัญจาย และเครดิตบัญชีสวนลดรับและบัญชีธนาคาร  โดยอางหนาของ
ทะเบียนจายเช็คไวดวย  ท.ช. 1  ในชองหนาบัญชีของบัญชีแยกประเภท  และใสเลขที่บัญชีไว
ขางลางยอดรวมแตละชอง  ตัวอยางของทะเบียนจายเช็ค  ดังภาพที ่ 8.4 
   
                                                       ทะเบียนจายเช็ค                                                       หนา……. 

วันเดือนป เลขที่เช็ค ผูรับเงิน เลขที่ 
ใบสําคัญ 

เดบิต 
ใบสําคัญจาย 

เครดิต 

     สวนลดรับ ธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
ภาพที ่8.4  ทะเบียนจายเช็ค 
ที่มา  (อํานวย  ศรีสุโข, 2543, หนา  278) 
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         5.  การเก็บใบสําคัญท่ีจายเงนิแลว  (filing the paid voucher)  ใบสําคัญแตละฉบับ
เปนหลักฐานแสดงวารายจายที่ปรากฏในใบสําคัญนั้นไดรับอนุมัติโดยถูกตองแลว ใบสําคัญที่
จายเงนิแลวและหมายเหต ุ  การจายเงินไวเรียบรอยแลว จึงควรนาํไปเก็บแยกไวอีกแฟมหนึ่ง
ตางหากซึ่ง เรียกวา แฟมใบสําคัญจายแลว โดยเรียงตามลําดับเลขที่ใบสําคัญเพื่อสามารถคนหา
ใบสําคัญตางๆ ไดงาย และตรวจสอบความถูกตองของการจําแนกบัญชีโดยดูจากทะเบียน
ใบสําคัญจายได วิธีการเก็บใบสําคัญนีเ้หมาะสําหรับกรณทีั่วไปทีก่ารจายเงนิตามใบสําคัญเปนไป
โดยสม่ําเสมอ และไมมใีบสําคัญที่ลงทะเบียนใบสําคัญคางจายอยูเปนเวลานาน 
           รายละเอียดใบสําคัญคางจาย  ตามระบบใบสําคัญ  จะมีบัญชีใบสําคัญจายเปน
หนี้สินแทนบัญชีเจาหนี้ในสมุดแยกประเภททั่วไป  โดยปกติยอดในบัญชีใบสําคัญจายจะเปน
ยอดเครดิต (ใบสําคัญคางจาย)  รายการที่ปรากฏในบัญชีใบสําคัญจาย  มีดังนี ้

1. ดานเครดิต  จะแสดงยอดคงเหลือยกมาจากงวดเดือนกอน หมายถึง ยอด
ใบสําคัญคางจายส้ินเดือนกอน และแสดงยอดรวมชองเครดิตของใบสําคัญจายที่ปรากฏใน
ทะเบียนใบสําคัญของเดือนนั้น  ซ่ึง หมายถึง หนี้สินที่เกดิขึ้นระหวางเดือน  
 2.  ดานเดบิต  จะแสดงยอดรวมของชองเดบิต  ใบสําคัญจายที่ปรากฏในทะเบียน
จายเช็คของเดอืนนั้น  หมายถึง  การชําระหนี้สินระหวางเดือน  และรายการยกเลิกใบสําคัญเพื่อ
ลดยอดหนี้สิน 
 เพราะฉะนั้นยอดคงเหลือซ่ึงเปนยอดเครดิต  คือหนี้สินหรือยอดใบสําคัญยังไมได
จายเงินเพื่อพสูิจนความถูกตองของยอดเครดิตในบัญชใีบสําคัญจายเมื่อวันสิ้นเดือน  ซ่ึงหมายถึง
ยอดใบสําคัญคางจาย  ใหเก็บรายละเอยีดใบสําคัญคางจายจากทะเบยีนใบสําคัญ  ยอดรวมของ
รายละเอียดใบสําคัญคางจายนี้จะตรงกับยอดเครดิตในบัญชีสําคัญจาย ซ่ึงเปนบัญชีคุมและมี
หลักฐานเปนใบสําคัญที่ยังมิไดจายเงิน ปรากฏในแฟมใบสําคัญคางจายถูกตองตรงกนั 
 

รายการบัญชีตามระบบใบสําคัญ 

          การจดบันทกึรายการตามระบบใบสําคัญมีอยู  2  ขั้น  คือ 
          1.  เมื่อผูบริหารอนุมัติรายจายของกิจการ  เชน  การซื้อสินคา  ซ้ือวัตถุดิบ  หรือซ้ือ
สินทรัพย  รวมทั้งการชําระหนี้ตามตัว๋แลกเงินและเงินกู ใหบันทกึในทะเบียนในสําคัญ โดย 
             เดบิต  ซ้ือ   , สินทรัพย ,  คาใชจาย , ตั๋วเงนิจาย , เงินกู           xx 
                      เครดิต ใบสําคัญจาย                                                            xx       
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 การบันทึกเชนนี้  เทากับบันทึกการจายเงินของกิจการทุกรายการไวเปนหนี้สิน
เสียกอน  แมวาจะเปนรายการจายคาใชจายเปนเงินสดทันทีก็ตาม  เชน  จายคาเครื่องเขียน  ตอง
บันทึกคาเครื่องเขียนเปนหนีสิ้นของกิจการ  แลวตามหลังดวยรายการการชําระหนี้สินนั้น 
 2.   เมื่อมีการจายเช็คชําระคาสินคา  วัตถุดิบ  สินทรัพยอ่ืน  คาใชจายตาง ๆ  ตัว๋แลกเงนิ    
เงินกู   ตามที่ปรากฏในทะเบียนสําคัญ  ใหบันทึกในทะเบียนจายเช็คโดย 
                             เดบิต    ใบสําคัญจาย                                       xx 
                                    เครดิต   ธนาคาร และสวนลดรับ (ถามี)                    xx 
 

รายการเกี่ยวกับเงินสดยอย 

             กิจการที่ใชระบบใบสําคัญ จะใชวิธีบัญชีเกี่ยวกับเงินสดยอยแบบจํากัดวงเงิน  เพราะ
ระบบใบสําคัญใชสําหรับกิจการที่วางระเบียบใหจายเงินเปนเช็ค จึงจําเปนตองมีเงินสดยอยไว
จายคาใชจายจํานวนเล็ก ๆ  นอย ๆ  ซ่ึงเมื่อผูรักษาเงินสดยอยไดจายเงินไปจํานวนหนึ่งแลว   จะ
รวบรวมหลักฐานการจายเงินมาขอเบิกชดเชยเงินที่จายไป วิธีการบัญชีเกี่ยวกับเงินสดยอยของ
กิจการที่ใชระบบใบสําคัญมีดังนี้ 
 1.  เม่ือตั้งวงเงินสดยอย  ใหทําใบสําคัญขึ้นตามจํานวนที่กําหนดในวงเงิน  และบันทึก
ในทะเบียนใบสําคัญ โดยเดบิตเงินสดยอย และเครดิตใบสําคัญจาย และเมื่อจายเช็คใหผูรักษา
เงินสดยอยก็จะบันทึกรายการในทะเบียนจายเช็ค  โดยเดบิตใบสําคัญจายและเครดติธนาคารผูรักษา
เงินสดยอยจะนําเช็คไปขึ้นเงินสดจากธนาคารมาไวสําหรับใชจาย 
 2.  การเบิกชดเชยเงินสดยอย  ผูรักษาเงินสดยอยไดจายเงินเปนคาใชจายไปแลวก็จะ
รวบรวมหลักฐานการจายเงินไว  เมื่อครบกําหนดเวลาตามความเหมาะสม  เชน  15  วัน  หรือ  1 
เดือน  ผูรักษาเงินสดยอยจะนําหลักฐานการจายเงินตาง ๆ  ไปขอเบิกชดเชยทางแผนกบัญชีจะ
จัดทําใบสําคัญขึ้น  เปนจํานวนเทากับเงินสดยอยที่มาขอเบิกชดเชย  จําแนกบัญชีตาง ๆ  ของ
คาใชจายที่จายไปในทะเบียนสําคัญและเมื่อไดจายเช็คชดเชยใหแลว ก็จะบันทึกรายการใน
ทะเบียนจายเช็คตอไป 
 ขอสังเกตเกี่ยวกับคาใชจายของเงินสดยอย  ก็คือ  จะมีการลงรายการไวในบัญชีแยก
ประเภทเมื่อมีการเบิกชยเชยเทานั้น  ไมไดลงเมื่อมีการจายเงินสดยอย  และบัญชีเงินสดยอยซ่ึง
ไดบันทึกไวเมือ่เร่ิมตั้งวงเงินจะมียอดที่เทาจํานวนในวงเงนิเสมอ  ไมเพิ่มหรือลดเพราะรายการ
จายจากเงินสดยอยเวนแตจะมีการเพิ่มหรือลดวงเงินสดยอยที่ตั้งไวเดิมเทานั้น 
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รายการชําระหนี้เงินกู 

 เงินกูเปนหนี้สินของกิจการ ซ่ึงเกิดตามนโยบายทางการเงินของกิจการ ในบางครั้ง
กิจการอาจกูเงินจากธนาคารหรือบุคคลภายนอกมาใชหมุนเวียนในกิจการ  ซ่ึงหนี้สินซึ่งเกิดการ
กูเงินนี้ เมื่อกิจการจะชําระหนี้เงินกู กิจการตองเปลี่ยนจากหนี้เงินกูมาเปนใบสําคัญจายเสียกอน 
เมื่อมีการจายเช็คชําระเงินกู ใหบันทึกการจายเช็คชําระหนี้ในทะเบียนจายเช็ค สวนดอกเบี้ยให
ปฏิบัติเชนเดียวกับการจายคาใชจาย 
 
ตัวอยางที่  8.1  วันที่10 มีนาคม 25x7 บริษัท สุขใจ จํากัด ชําระหนี้เงินกู  150,000  บาท  ดอกเบี้ย
เงินกู  1,500  บาท  จะตองทําใบสําคัญจาย เทากับ  เงินตนบวกดอกเบี้ยรวมเปน  151,500  บาท  
และบันทึกรายการในทะเบียนใบสําคัญดังนี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
มี.ค. 10 

เงินกู 
ดอกเบี้ยจาย 
           ใบสําคัญจาย 3-5 
จายเงินกูและดอกเบี้ยจาย 

 150,000 
1,500 

-
- 

 
 

151,500 

 
 
- 

       
 
สมมติจายเช็คชําระหนี้ วันที ่10 เมษายน 25x7 จะบันทกึรายการในทะเบียนจายเช็ค ดังนี้ 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
เม.ย.10 

ใบสําคัญจาย  3-5 
            ธนาคาร 
จายชําระหนี ้

 151,500 -  
151,500 

 
- 
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รายการเกี่ยวกับเงินเดือนและคาแรงงาน 

         รายการบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและคาแรงงานตามระบบใบสําคัญ  มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
ทําใบสําคัญสําหรับเงินเดือนและคาแรงงานเทาจํานวนเงินที่ตองจายใหพนักงานและคนงาน
ฉบับหนึ่ง  และทําใบสําคัญสําหรับภาษีเงินไดที่หักไว ณ ที่จายเทากับจาํนวนเงินที่ตองนําสง
กรมสรรพากรอีกฉบับหนึ่ง แลวบันทกึใบสําคัญทั้งสองฉบับไวในทะเบียนใบสําคัญ เมื่อมีการ
จายเช็คตามใบสําคัญฉบับใด ก็ใหลงรายการในทะเบยีนจายเช็ค 
 
ตัวอยางที่  8.2   วันที่ 31 สิงหาคม  25x7  บริษัทสุขใจ จํากัด  มีคาใชจายเงินเดือน  90,000  บาท  
และคาแรงงาน  10,000  สวนภาษีเงนิไดซ่ึงตองหัก ณ ที่จายเปนภาษขีองเงินเดือน  9,000  บาท  
และภาษีของคาแรงงาน  1,000  บาท 
 
ใบสําคัญฉบับแรก – พนักงานและคนงาน 
 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ส.ค.31 

เงินเดือน 
คาแรงงาน 
          ใบสําคัญจาย  8-15 
จายเงินเดือนและคาแรง 

 81,000 
9,000 

-
- 

 
 

90,000 

 
 
- 

       
 
ใบสําคัญจายฉบับที่ 2 – กรมสรรพากร 
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สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ส.ค.31 

เงินเดือน 
คาแรงงาน 
          ใบสําคัญจาย 8-16 
หักภาษีเงินได 

 9,000 
1,000 

-
- 

 
 

10,000 

 
 
- 

       

 

รายการสงคืนและไดสวนลด 

 เมื่อกิจการไดซ้ือสินคามาและไดจดัทําใบสําคัญและบันทึกไวตามจํานวนเงินที่ซ้ือ
แลวตอมามีการสงคืนสินคาหรือขอลดราคา จําเปนตองลดยอดใบสําคัญคางจายลงเปนจํานวน
เทากับคาส่ิงของที่สงคืนไป รายการสงคืนนี้บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ไป เพื่อลดยอด
หนี้สินตามบญัชีใบสําคัญจาย  และเครดิตบัญชีที่เกี่ยวของ 

ในกรณีสงคืนวัตถุดิบหรือสินคาที่ซ้ือมา 
 เดบิต  ใบสําคัญจาย xxx 
  เครดิต สงคืน/สินคา xxx 
              ภาษีซ้ือ               xxx 
 ในกรณีสงคืนสินทรัพย 
                              เดบิต  ใบสําคัญจาย xxx 
              เครดิต  สินทรัพย  xxx 
                          ภาษีซ้ือ  xxx 
 
 ใบลดหนี้ที่ไดรับจากเจาหนี้ใหแนบกับใบสําคัญจาย  พรอมทั้งหมายเหตุไวดวยวา
สงคืนเปนจํานวนเทาใด เพื่อปองกันการหลงลืมเกี่ยวกับการจายเช็ค และใหหมายเหตุไวในชอง
การจายเงนิ  เมื่อมีการจายชาํระหนีใ้หลงเลขที่เช็คไวดวย  การเกบ็ยอดคงเหลือของใบสําคัญคาง
จายในแตละเดอืนจะตองแสดงยอดตามจํานวนเงนิสุทธิของใบสําคัญเทานั้น 
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 ขอสังเกต การลงรายการสงคืนเปนการลดยอดตามใบสําคัญฉบับเดิม และการจาย
เช็คชําระหนี้เปนการจายตามใบสําคัญฉบับเดิมซ่ึงไดลดยอดหนี้สินไวแลว แตกิจการอาจจะใช
วิธียกเลิกใบสาํคัญ  โดยบันทึกการยกเลิกผานสมุดรายวันทั่วไป  แลวจัดทาํใบสําคัญใหมตาม
ยอดคงเหลือใหม  ซ่ึงกิจการจะตองหมายเหตุไวในใบสําคัญวาไดยกเลิกตามใบสําคัญจายฉบับที่
เทาใด และไดออกใบสําคัญจายเลขที่เทาใดแทน ในการบันทึกการยกเลิกใบสําคัญฉบับเดิมถามี
ภาษีมูลคาเพิ่มขิงสินคาหรือสินทรัพยใหเครดิตไวใน บัญชีภาษีซ้ือและภาษีมูลคาเพิม่ของสินคา
หรือสินทรัพยที่รับไวใหเครดิตไวในภาษีซ้ือ เพื่อหักกับภาษีซ้ือที่ตองออกใบสําคัญฉบับใหม 
หลังจากนั้นใหนําใบสําคัญที่ยกเลิกแลวไปเก็บในแฟมใบสําคัญที่จายเงินแลว และในทะเบียน
ใบสําคัญจายชองการจายเงินสําหรับใบสาํคัญที่ยกเลิกใหลงเลขที่ใบสําคัญ  (Journal Voucher)  
ไวในชองเลขที่เช็คและวนัทีย่กเลิกในชองวันที่จายเงิน  และจัดทําใบสําคัญฉบับใหมดวยจํานวน
เงินสุทธิแลวบนัทึก  ในทะเบยีนใบสําคญัเชนเดยีวกบัใบสําคัญอืน่  ซ่ึงการจะเลือกใชวิธีใดก็
แลวแตความเหมาะสมของกิจการนัน้ ๆ 
 
ตัวอยางที่  8.3    วันที ่ 5  เมษายน 25x7  บริษัท แสนสุขใจ จํากัด       ซ้ืออุปกรณสํานกังานราคา     
10,000  บาท  ภาษีมูลคาเพิ่ม  7%  กิจการไดทําใบสําคัญเลขที่  4-5  บันทึกในทะเบียนใบสําคัญ
เรียบรอยแลว  ตอมาวันที่  15  เมษายน  25x7  ไดสงอุปกรณสํานักงาน  ราคา  2,000  บาท  คืน
ใหผูขาย  และไดใบลดหนี ้ (credit note) เลขที่111  จากผูขายแลว  การบันทึกรายการในสมุด  
รายวันทัว่ไปทัง้  2  วิธีทําไดดังนี ้ 

1. ลดยอดใบสําคญัฉบับเดิม 
  

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
เม.ย. 15 

ใบสําคัญจาย 4-5 
           อุปกรณสํานักงาน 
           ภาษีซ้ือ 
สงคืนอุปกรณสํานักงานตามใบ
ลดหนี ้ที่111 

 2,140 - 
 

 
2,000 

140 

 
- 
- 

       
                                                         



 273 

2. ยกเลิกใบสําคัญฉบับเดิมและออกใบสําคญัฉบับใหมแทน  
 
สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
เม.ย. 15 

ใบสําคัญจาย 4-5 
           อุปกรณสํานักงาน 
           ภาษีซ้ือ 
ยกเลิกใบสําคัญเลขที่  4-5 

 10,700 
 
 

 

- 
 
 

 
10,000  

700 
 

 
- 
- 
 

 อุปกรณสํานักงาน 
ภาษีซ้ือ 
            ใบสําคัญจาย  4-11 
ออกใบสําคัญฉบับที่  4-11 

 8,000 
560 

-
- 

 
 

8,560 

 
 
- 

       
 

รายการชําระหนี้ตามใบสาํคัญเพียงบางสวน 

 ตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับระบบใบสําคัญ    การจายเช็คชําระหนี้จะตองชําระครั้งเดียว
หมดตามใบสําคัญ  ซ่ึงฉบับเดียวอาจจะจายเช็คหลายฉบับก็ไดแลวแตจะตกลงกันระหวางผูรับเงิน 
แตถากิจการตองการชําระหนี้ตามใบสําคัญเพียงบางสวน อาจทําใหเกิดความยุงยากในการบันทึก
หรือหมายเหตใุนทะเบยีนใบสําคัญวิธีที่ดีและสะดวกในการบันทึกบัญชี ก็คือ ถากิจการตองการ
ชําระหนี้เพียงบางสวนใหยกเลิกใบสําคัญฉบับเดิม เสียกอนในสมุดรายวันทั่วไป แลวทําใบสําคัญ
ขึ้นใหมตามจํานวนเงนิที่ตองการชําระอาจจะเปน  2  ฉบับ  หรือ  3   ฉบับก็ได 
 
ตัวอยางที่  8.4   วันที่ 1 ตุลาคม 25x7 บริษัท สุขใจ จํากัด ซ้ือเครื่องจักรราคา  30,000  บาท  และ
ไดทําใบสําคัญเลขที่  10 – 8  ไวแลว ตอมาวันที่ 15 ตลุาคม 25x7 กจิการตองการชําระหนี้เพียง
คร่ึงหนึ่งกอน  อีกครึ่งหนึ่งขอชําระในเดอืนพฤศจิกายน  การยกเลิกใบสําคัญ  บันทึกในสมุด
รายวันทัว่ไปดงันี้ 
 



 274 

สมุดรายวันทั่วไป   หนา  1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
ต.ค.15 

ใบสําคัญจาย  10 – 8 
            เครื่องจักร 
ยกเลิกใบสําคัญเลขที่  10-8 

 30,000 -  
30,000 

 
- 
 

 เครื่องจักร 
         ใบสําคัญจาย  10-35 
         ใบสําคัญจาย  10-36 
ยกเลิกใบสําคัญเลขที่  10– 8  และ
ออกใบสําคัญใหมเลขที่  10 – 35   
และ  10 –36 แทนเปนจํานวนเงิน
เทากัน 

 30,000 -  
15,000 
15,000 

 
-
- 
 

 ใบสําคัญจาย  10-35 
          ธนาคาร 
ชําระเงินตามใบสําคัญฉบับที่  10-
35  (ฉบับแรก) 

 15,000 -  
15,000 

 
- 

       
                  

ใบสําคัญเลขที่  10 –35  และ  10 – 36  ซ่ึงแสดงจํานวนเงินฉบับละ  15,000  บาท  
จะนําไปบันทกึในทะเบียนใบสําคัญโดยเดบิตเครื่องจักร  30,000  บาท  และเครดิตใบสําคัญจาย
ทั้งสองฉบับ  สวนฉบับแรกจายเงินใหผานทะเบียนจายเชค็แลวเก็บเขาแฟมใบสําคัญจายเงินแลว 
สวนใบสําคัญเลขที่  10 – 36   ใหเก็บเขาแฟมใบสําคัญคางจายไว 
 ใบสําคัญฉบับเกาที่ยกเลิกใหเขียนวายกเลิกตามเลขที่เดิมในสมุดรายวันทั่วไปและ
ออกใบสําคัญฉบับใหมเลขที่เทาใดแทนแลวบันทกึการยกเลกิในชองการจายเงนิทะเบยีนใบสําคัญ
และนําในสําคัญฉบับเกาไปเก็บไวในแฟมการจายเงินแลว สวนหลักฐานประกอบใบสําคัญนั้น
ควรติดไวกับใบสําคัญใหมฉบับแรก 
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รายการชําระหนี้ดวยต๋ัวเงิน 

 เมื่อกิจการไดซ้ือส่ิงของ คาใชจาย ไดทําใบสําคัญบันทึกไวแลวในบันทึกใบสําคญั
อาจจะมกีารชําระหนี้ดวยตัว๋เงิน  ซ่ึงทําใหหนี้สินประเภทใบสําคัญจายลดลง  และมหีนีสิ้นประเภท
ตั๋วเงินเกิดขึ้นแทนใหบันทึกรายการชําระเงินดวยตัว๋เงินไวในสมุดรายวันทัว่ไปโดย 
 เดบิต ใบสําคัญจาย เลขที่  2 – 11  xx 
  เครดิต  ตั๋วเงนิจาย   xx 
 

แลวใหหมายเลขใบสําคัญเลขที่  2 – 11  วาไดชําระดวยตั๋วเงินแลวเก็บใบสําคัญที่จาย
ดวยตัว๋เงินนี้เขาแฟมใบสําคญัจายเงนิแลว สวนในทะเบยีนใบสําคัญชองการจายเงินตรงกับรายการ
ใบสําคัญฉบับนั้น ใหลงเลขที่หนาของสมุดรายวนัทั่วไปในชองเลขที่เช็ค พรอมทั้งบันทึกวนัที่
ชําระเงินดวยตั๋วเงินไวในชองการจายเงิน  และเมื่อตั๋วเงินนั้นถึงกําหนดใหทําใบสาํคัญขึ้นตาม
จํานวนเงินของตั๋วเงินแลวบนัทึกไวในทะเบียนใบสําคัญโดย 
 เดบิต  บัญชีตั๋วเงินจาย                    xx 
  เครดิตใบสําคัญจาย                       xx 
        การจายเงนิตามใบสําคัญฉบับนี้ใหบนัทึกไวในทะเบยีนจายเช็คตามปกติ คือ เดบิต
ใบสําคัญจาย  เครดิตธนาคาร 
 ขอสังเกตของการซื้อของและชําระดวยตั๋วเงินนี้  ตองทําใบสําคัญขึ้นถึงสองฉบับ  
ใบสําคัญฉบับแรกทําขึ้นเพื่อบันทึกหนี้สินซึ่งเกิดจากการซื้อส่ิงของ  หนี้สินรายนี้ไดชําระดวย
ตั๋วเงิน  ซ่ึงไมปรากฏในทะเบียนจายเช็ค  ตอมาเมื่อตั๋วเงนิครบกําหนด  ตองทําใบสําคัญขึ้นใหม 
และใบสําคัญฉบับหลังนี้ก็จะปรากฏในทะเบียนจายเช็ค 
 

การแกไขขอผิดพลาดเกี่ยวกับใบสําคญั 

เมื่อปรากฏวาทําใบสําคัญไวแลวแตเกดิขอผิดพลาดในการจัดทํา  เชน  เขยีนจํานวน
เงินผิด  จําแนกบัญชีผิด  หรือผานไปบัญชีแยกประเภทผิด  การแกไขขอผิดพลาดอาจแกไขได
ดังนี ้
             1.  ถาพบขอผิดพลาดในเดือนที่ใบสําคัญ และยังไมไดผานรายการไปยังบัญชีแยก 
ประเภท 
                   1.1  ถาจํานวนเงินไมถูกตอง ใหจดัทําใบสําคัญขึ้นใหมและใชเลขที่เดิม 
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       1.2   ถาใบสําคัญถูกตอง แตจํานวนเงินที่มบีันทึกไวในทะเบียนไมถูกตอง ใหขีด
ฆาจํานวนเงินที่ผิดพรอมทั้งเซ็นชื่อกํากับไวแลวเขียนจํานวนเงนิที่ถูกตองใหม 
                   1.3  ถาจําแนกบัญชีผิดใหแกเฉพาะบัญชีทีไ่ดจําแนกไวผิดเทานั้น 
               2.  ถาคนพบขอผิดพลาดภายหลังที่ไดบนัทึกทะเบยีนใบสําคัญ  และผานไปยังบัญชี
แยกประเภทแลวหรือคนพบในเดือนตอมา 
                    2.1  ถาจํานวนเงินในใบสําคัญไมถูกตอง  ใหยกเลิกใบสําคัญฉบับเดิมในสมุด
รายวันทัว่ไปแลวจัดทําใบสําคัญที่ถูกตองขึ้นใหม 
                    2.2  ถาใบสําคัญไมถูกตองแตบันทึกจํานวนเงินไวในใบสําคัญผิด ไมจําเปนตอง
ยกเลิกแตใหลงรายกาปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป เพื่อใหไดยอดถูกตอง ถาบันทึกไวนอยไป
ใหเพิ่มยอดขึ้นใหมถามากไปก็ใหลดยอดลงใหถูกตอง 
                    2.3  ถาผิดพลาดในการจําแนกบัญชีผิดประเภท ทําใหผานรายการไปบัญชีแยก
ประเภทผิดใหลงรายการแกไขบัญชีผิดในสมุดรายวันทั่วไป โดยไมตองยกเลิกหรือหมายเหตุใน
ใบสําคัญ  เชน  ซ้ือวัสดุโรงงานแตผานบัญชีไปยังวัสดุสํานักงาน  เปนตน 
 

รายการปรับปรุงระบบใบสําคัญ 

          ตามปกติระบบใบสําคัญเปนวิธีการบัญชีซึ่งมีการบันทึกหนี้สิน  อันเกิดจากการซื้อ
สินคา  ซื้อทรัพยสินตาง ๆ  หรือจายคาใชจายตาง ๆ  ทันทีไดรับบิลจากบุคคลภายนอก  ระบบ
ใบสําคัญจะมีผลตอรายการปรับปรุงเมื่อส้ินงวดบัญชี  เฉพาะรายการปรับปรุงจําพวก คาใชจาย
คางจาย  และคาจายจายลวงหนา  เทานั้น 
            1.  คาใชจายคางจาย  จะปรับปรุงเฉพาะกรณีที่กิจการยังไมไดรับบิลเทานั้น  เชน  ทํา
สัญญาโฆษณาในปนี้  8,000  บาท  แตวันสิ้นปยังไมไดรับบิลคาโฆษณา  จึงจัดทําใบสําคัญไมได 
ใหปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป  โดยเดบิต  คาโฆษณา  และเครดิต คาโฆษณาคางจาย 
เมื่อวันตนงวดใหบันทึกการกลับรายการเพื่อลดยอดคาโฆษณา  เพื่อไดรับบิลจะไดจัดทําใบสําคัญ 
เดบิตคาโฆษณาและเครดิตใบสําคัญจายตามปกติ 

2.  คาใชจายจายลวงหนา  สําหรับรายการที่รับบิลและทําใบสําคัญบันทึกในทะเบียน
ไวแลวแตมีบางสวนเปนคาใชจายของงวดหนา  ก็ใหปรับปรุงรายการคาใชจายลวงหนาตามปกติ 
เชน  ถาเดิมลงบัญชีเปนคาใชจายในวันสิ้นงวดใหปรับปรุงเปนคาใชจายจายลวงหนาในสมุด
รายวันทั่วไป  โดยเดบิตคาใชจายจายลวงหนา  และเครดิตคาใชจาย  เมื่อถึงวันตนงวดตอไปให
บันทึกการกลับรายการ 
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               3.  เงินสดยอย  เมื่อถึงวันส้ินงวดถาผูรักษาเงินสดยอยเบิกชดเชยไมทัน  ตองปรับปรุง
คาใชจายในสมุดรายวันทั่วไปโดย  เดบิต  คาใชจายตาง ๆ  เครดิต  เงินสดยอย  เปนการปรับปรุง
ในวันสิ้นงวดเมื่อวันสิ้นงวดเมื่อขึ้นงวดบัญชีใหมใหกลับรายการเพิ่มเงินสดยอยใหเทาเดิม เมื่อ
เบิกเงินชดเชยเงินสดยอยก็ไดปฏิบัติตามปกติ 
 

การเปลี่ยนวิธีการบัญชีมาใชระบบใบสําคัญ 

 ถากิจการคาปกติตองการเปลี่ยนวิธีการบญัชีมาใชระบบใบสําคัญจะตองปฏิบัติดังนี้ 
             1.  เมื่อกําหนดวันสิ้นสุดของวิธีการบัญชีเดมิแลวจะตองผานรายการตาง ๆ จากสมุด
ขั้นตนไปยังบัญชีคุมยอดเจาหนี้และบัญชีเจาหนี้รายตัว  และเก็บรายละเอียดเจาหนี้คางจายให
ถูกตองตรงกันกับยอดในบัญชีคุมยอดเจาหนี้ 
            2.  ทําใบสําคัญสําหรับเจาหนี้แตละรายๆละฉบับ  เทากับจํานวนเงินที่คางอยูใน
ขณะนัน้สําหรบัเจาหนี้รายใดถาตั้งใจจะจายชําระแตละงวดก็ควรแยกใบสําคัญสําหรับเจาหนี้ราย
นั้น  เปนฉบับ ๆ  ตามจํานวนเงินที่ตองการจะชําระแตละงวด   และบันทึกใบสําคัญที่ไดจัดทําขึ้น
นี้ในทะเบียนใบสําคัญ  โดยเดบิต  เจาหนี้   และเครดิต  ใบสําคัญจาย 
           3.  รวมยอดในทะเบียนใบสําคัญเสียคร้ังหนึ่งกอน  แลวผานไปบัญชีใบสําคัญจาย
ทางดานเครดิตเสมือนเปนยอดยกมา และเดบิตบัญชีคุมยอดเจาหนี้และบัญชีเจาหนี้รายตัวเพื่อปด
บัญชีใหหมดไป 
            4.  เก็บใบสําคัญที่ไดจัดทําไวนั้นเขาแฟมใบสําคัญจาย เมื่อมีรายการคาเกิดขึ้น
ภายหลัง ใหบันทึกรายการตามระบบใบสําคัญตอไป 
 

ประโยชนของระบบใบสาํคัญ 

             1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการจายเงนิ เนื่องจากการจายเงินทกุรายการ
ตองมีการตรวจสอบตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ และจายเปนเช็คทุกครั้ง ยกเวนรายจายจาก
เงินสดยอย 
             2.  รายการในทะเบียนใบสําคัญ  แสดงใหเห็นวากิจการมีหนี้สินที่จะตองจายเทาใด  
ทําใหสามารถวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับการจายเงินได  โดยทํางบประมาณเงินสด 
             3.  แฟมใบสําคัญที่ยังไมไดจายเงินไดเรียงตามลําดับเวลาการชําระหนี้  ทําใหสามารถ
ชําระหนี้ไดตามกําหนดและไดสวนลด 
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             4.  ประหยัดเวลาเพราะใชแฟมใบสําคัญทาํหนาที่แทนบัญชีคุมยอดเจาหนี้  และ 
ใบสําคัญแตละฉบับแทนเจาหนี้รายตัวทําใหไมตองเปดบัญชีคุมยอดเจาหนี้และบัญชีเจาหนี้ 
รายตัว 
ตัวอยางที่  8. 5  บริษัทสหกจิการ จํากัด  มีรายการที่เกดิขึ้นระหวางเดือนมกราคม  25x7  กิจการ
ไดใชระบบการบันทึกรายการตามระบบใบสําคัญ รายการมีดังนี ้
        ม.ค. 1     ใบสําคัญคางจายยกมาจากงวดบัญชีกอนดังนี้ 
                 12 – 8 บริษัท สายใจ จํากัด 2,480 บาท 
                 12 – 15 กรมสรรพากร ภาษีเงนิได หัก ณ ที่จาย 3,500 บาท 
 2   ตั้งวงเงินสดยอย 1,000 บาท และส่ังจายเชค็เลขที่ 112001 ใหผูรักษาเงนิสดยอย   
  วันนีจ้ายเช็คเลขที่   112002 เปนคาไฟฟา 1,524 บาท ใหการไฟฟาภูมภิาค 
 5      ซ้ือเครื่องจักร 180,000 บาท จากหางอะไหลยนต ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 7      จายเช็คเลขที ่112003 ตามใบสําคัญเลขที่ 12 – 8  
              8     รับบิลคาขนสงเขา จาก ร.ส.พ. 2,450 บาท 
                      จายเช็คเลขที ่112004 ตามใบสําคัญที่ 12 – 11 
 9     ซ้ือวัตถุดิบจากบริษัทแสงไทย จํากัด  64,000 บาท เงื่อนไข 2/10, n/30 ภาษีมูลคา 
                    เพิ่ม 7 % 
 14   รับบิลคาซอมแซมจากบริษทั ป.การชาง จาํกัด  3,040  บาท  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
  จายเช็คเลขที ่ 112005  ใหบริษัทแสงไทย จํากัด  จากการซื้อวัตถุดิบวันที่   9 ม.ค. 
 16    จายเช็คเลขที่  112006  ใหรานแกวตา เปนคาใชจายเบ็ดเตล็ด  จํานวน  560  บาท 
 18    ซ้ือวัตถุดิบจากรานวัชรพล  85,750  บาท  เงื่อนไข  2/10 ท/30  ภาษมีูลคาเพิ่ม  7 % 
 19    จายเช็คเลขที่  112007  ให  ร.ส.พ.  ตามวันที่  8  ม.ค. 
 21    จายเช็คเลขที่  112008  ใหธนาคารกรุงเทพ  เพื่อชําระเงินกู  50,000  บาท  และ 
  ดอกเบี้ย  2,500  บาท 
 28    ผูรักษาเงนิสดยอยสงใบสําคญัเพื่อขอเบกิชดเชยเปนคาพาหนะ  200  บาท  คารับรอง     
                      280  บาท  จายเช็คเลขที่  112009  ใหผูรักษาเงินสดยอย สําหรับรายจายเงินสดยอย 
  ที่ยื่นใบสําคัญ  ขอเบิกเงินชดเชย 
 31    รายละเอียดเงนิเดือนและคาแรงงานสําหรบัเดือนมกราคม มีดังตอไปนี ้
  เงินเดือน  45,000  บาท  หักภาษีเงนิเดือนไดไว  2,180  บาท 
  คาแรงงาน  35,950  บาท  หกัภาษเีงินไดไว  1,250  บาท 
  จายเช็คเลขที ่ 112010  ใหพนักงานจายเงนิเดือนและคาแรงงานรับไปจาย 
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       ภาพที่8 
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                                                           ทะเบยีนจายเช็ค                                                 หนา 1 
วันเดือน

ป 
เลขที่
เช็ค 

ผูรับเงิน เลขที่ 
ใบสําคัญ 

เดบิต 
ใบสําคัญจาย 

เครดิต 

     สวนลดรับ ธนาคาร 

  
1,000   
1,524 

   2,480   
3,500   

   68,480   
560   

2,450   
52,500   

480   
77,520  

   

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

             
 
 
 
 
1,280 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

  
1,000   
1,524  
2,480   
3,500   

67,200  
560   

  2,450 
52,500   

480  
77,520 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

210,494  - 1,280 - 209,214 - 

25x7 
ม.ค.2 

 
7 
8 
14 
16 
19 
21 
28 
31 

 
112001 
112002 
112003 
112004 
112005 
112006 
112007 
112008 
112009 
112010 
 

 
ผูรักษาเงินสดยอย 
การไฟฟาสวนภูมิภาค 
บริษัทสายใจ จํากัด 
กรมสรรพากร 
บริษัทแสงไทย จํากัด 
รานแกวตา 
ร.ส.พ. 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
ผูรักษาเงินสดยอย 
พนักงานจายเงนิเดือน
และคาแรง 

 
1-1 
1-2 
12-8 
12-5 
1-5 
1-7 
1-4 
1-9 
1-10 
1-11 

(201)  (504)  (103)  

 

รายละเอียดใบสําคัญคางจาย 
วันที ่31 ธ.ค.25x7 

 
เลขที่ใบสําคัญ ผูรับเงิน จํานวนเงิน  
1-3 
1-6 
1-8  
1-12 

หางอะไหลยนต            
บริษัท ป.การชาง 
รานวัชรพล 
กรมสรรพากร 

192,600.00 
    3,252.80 
  91,752.50 
    3,430.00 

  291,035.30 

 บาท 
 บาท 
 บาท 
 บาท 
 บาท 

 
การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท  ดังนี ้
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              เงินสดยอย เลขที่ 102 

25x7     25x7     
ม.ค.  2 ใบสําคัญจาย 1 - 1  ทส.1 1,000 - ม.ค. 2 ทะเบียนจายเชค็ ทช.1 1,000 - 

          
          

                    ธนาคาร เลขที่  103 

     25x7     
     ม.ค.31  ทะเบียนจายเชค็ ทช.1 209,214 - 
          
          

                เครื่องจักร เลขที่  105 

25x7          
ม.ค. 5 ใบสําคัญจาย 1 - 3  ทส.1 180,000 -      

          
          

 

ภาษีซ้ือ เลขที่  117 

25x7          
ม.ค.31 ทะเบียนใบสําคัญ ทส.1 23,295 30      

          
 

          ใบสําคัญจาย เลขที่  201 

25x7     25x7     
ม.ค.31 ทะเบียนจายเชค็ ทช.1 210,494 - ม.ค.1 ยอดยกมา 3 5,980 - 

 ยอดยกไป 3 291,035 30      31 ทะเบียนใบสําคัญจาย ทส.1 495,549 30 
   501,529 30    501,529 30 
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                 เงินกู เลขที่  202 

25x7          
ม.ค.21 ใบสําคัญจาย 1 - 9 ทส.1 50,000 -      

          
          

            ซ้ือวัตถุดิบ เลขที่  501 

25x7          
ม.ค.31 ทะเบียนใบสําคัญ ทส.1 149,750 -      

          
          

          คาขนสงเขา เลขที่  502 

25x7          
ม.ค.31 ทะเบียนใบสําคัญ ทส.1 2,450 -      

          
          

                คาไฟฟา เลขที่  503 

25x7          
ม.ค.2 ใบสําคัญจาย  1 - 2 ทส.1 1,524 -      

          
          

           สวนลดรับ เลขที่  504 

25x7          
ม.ค.31 ทะเบียนจายเชค็ ทช.1 1,280 -      

          
          

        คาซอมแซม เลขที่  505 

25x7          
ม.ค.14 ใบสําคัญจาย 1 - 6  ทส.1 3,040 -      
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คาใชจายเบ็คเตล็ด เลขที่  506 

25x7          
ม.ค.16 ใบสําคัญจาย 1 - 7 ทส.1 560 -      

          
          

ดอกเบี้ยจาย เลขที่  507 

25x7          
ม.ค.21 ใบสําคัญจาย 1 - 9 ทส.1 2,500 -      

          
          

คาพาหนะ เลขที่  508 

25x7          
ม.ค.28 ใบสําคัญจาย 1 - 10 ทส.1 200 -      

          
         คารับรอง เลขที่  509 

25x7          
ม.ค.28 ใบสําคัญจาย 1 - 10 ทส.1 280 -      

          
         

คาแรงงาน เลขที่  510 

25x7          
ม.ค.31 ทะเบียนใบสําคัญ ทส1 35,950 -      

          
เงินเดือน เลขที่  511 

25x7          
ม.ค.31 ใบสําคัญจาย 1 - 11 ทส1 42,820 -      

 ใบสําคัญจาย 1 - 12 ทส1 2,180 -      
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 สรุป 

 
         ใบสําคัญเปนเอกสารที่กิจการนํามาใชเปนหลักฐานในการบันทึกรายการ เนื่องจาก
การระบบใบสําคัญ  มีลําดับในการจัดทําเพื่อใหไดผลและเหมาะสมกับการควบคุมภายใน  
เนื่องจากการจายเงินทุก ๆ  รายการนั้นกิจการควรจายเปนเช็ค  การบันทึกรายการใบสําคัญ  
กิจการจะทําใบสําคัญและนําไปบันทึกในทะเบียนใบสําคัญ ซ่ึงทะเบียนใบสําคัญเปนสมุดรายวนั
เฉพาะเลมหนึง่ใชบันทึกหนีสิ้นทั้งปวงที่เกิดขึ้นในกิจการ  ทะเบียนใบสําคัญจะแสดงรายละเอียด
ของเจาหนี้ไวแลวจึงไมจําเปนตองแสดงรายละเอียดของบัญชีเจาหนี้รายตัวอีก และในระบบ
ใบสําคัญนี้ การจายเงินทกุรายการจะจายเปนเช็ค  ตามรายละเอียดที่ระบุไวในใบสําคัญ  เมื่อมี
การจายเงิน  กิจการจะบันทึกรายการในทะเบียนจายเช็ค  ซ่ึงทะเบียนจายเช็คนี้ก็เหมือนสมุดเงิน
สดจายของกิจการ  ใบสําคัญจายฉบับใดที่จายเงินแลว  จะถูกแยกนําไปเก็บไวในแฟมใบสําคัญที่
จายเงินแลว  และใบสําคญัจายฉบับใดที่ยังไมจายเงินจะถูกเก็บในแฟมใบสําคัญที่ยังไมจายเงิน 
ซ่ึงจะทําใหกิจการทราบวากจิการยังคงมีเจาหนี้เทาใด  ใบสําคัญคางจายเหมือนหนี้สินของ
กิจการที่รอเวลาสั่งจายเช็คตอไป  ใบสําคัญคางจายนี้จะเปนยอดยกไปในเดือนหนาของการทํา
บัญชี    
          ระบบใบสําคัญใหประโยชนตอกิจการดังนี้  คือ  เปนระบบที่ชวยในการควบคุม
ภายใน เนื่องจากการจายเงินทุกครั้งตองมีการอนุมัติการจาย  มีเอกสารประกอบ  และไดมีการ
ตรวจสอบความถูกตองแลว  และการจายเงินกจิการตองจายดวยเช็ค  ทําใหเงินสดหมุนเวยีน
นอย  จึงปองกันการทุจริตได  นอกจากนีท้ะเบียนใบสําคัญใชแทนสมดุรายการขั้นตน  ในการ
จําแนกบัญชีตาง ๆ  จึงทําใหสะดวกในการผานรายการไปบัญชีแยกประเภท 
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แบบฝกหัดบทที่  8 
 
1.  ขั้นตอนของระบบใบสําคัญมีกี่ขั้นตอน ใหอธิบายแตละขั้นตอน 
2.  จงบอกถึงประโยชนของระบบใบสําคัญ 
3.  ถากิจการจายเงินเดือนพนักงาน  100,000  บาท  หักภาษี ณ ที่จาย  1,000  บาท  และหักเงิน 
 ประกันสังคม  3%   กิจการตองทําใบสําคัญกี่ฉบับ  และบันทึกรายการที่เกิดขึ้นอยางไร 
4.  เมื่อวันที่  5  กุมภาพนัธ  25x7  กิจการซือ้สินคา  ราคา  20,000  บาท  เงื่อนไข  2/10n/30  ทํา 
 ใบสําคัญเลขที่  2-5  บันทึกไวในทะเบยีนใบสําคัญแลว  ตอมาวันที่  10  กุมภาพนัธ  25x7  
 กิจการสงสินคาคืน  500  บาท  และไดรับใบลดหนี้ จากผูขายแลว   กิจการมีวิธีการบันทึก 
 บัญชีอยางไร 
5.  เมื่อกิจการซื้อสินคา  10,000  บาท  เงื่อนไข  2/10, n/45  โดยออกตัว๋สัญญาใชเงินใหผูขาย   
 กิจการมวีิธีการบันทึกบัญชีอยางไร 
 6.  บริษัท ฟาสีใส จํากัด  เร่ิมใชระบบใบสําคัญเพื่อควบคุมการจายเงนิ  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม   
 25x7   มีรายการคาดังนี้ 
 พ.ค.   1  ซ้ือสินคาจากบริษัท  กองแกว  จํากดั  ราคา  30,000  บาท  เงื่อนไข  2/10,n/30 

3 จายคาขนสงให  ร.ส.พ.  จํานวน  2,400  บาท  ดวยเช็คเลขที่  001 
6 จายคาโฆษณาใหสํานักงานประโยชนโฆษณา  จํานวน  18,000  บาท  ดวยเช็คเลขที่ 

   002 
15 ชําระหนี้คาสินคาใหบริษัท  กองแกว  จํากดั  ดวยเช็คเลขที่  003 
16 ซ้ือสินคาจากบริษัท  ลพบุรี  จํากัด  ราคา  26,000  บาท  เงื่อนไข  2/10,n/30 
23 ซ้ือเครื่องใชสํานักงานจากรานเครื่องใชถูกสมัย  ราคา  10,000  บาท 
24 จายเช็คเลขที่  005  ชําระคาภาษีใหกรมสรรพากร 

 ใหทํา   บันทึกรายการขางตนในทะเบียนใบสําคัญที่มีชองเครดิตใบสําคัญจาย  เดบิตซ้ือ   
  คาขนสงเขา และบัญชีอ่ืน ๆ  
7.  บริษัท ละโว จํากัด  ใชระบบใบสําคัญเพื่อควบคุมการจายเงิน  ทะเบียนใบสําคัญมีชองเดบิตซื้อ 
 คาขนสงเขา  และบัญชีอ่ืน ๆ  วันที่  30  เมษายน  25x7  มีใบสําคัญคางจายดังนี้ 
 ใบสําคัญเลขที่  4 – 8    ผูรับเงิน  คือ  บริษัท  โชคลาภ จํากัด  จํานวนเงนิ  7,200  บาท 
 ใบสําคัญเลขที่  4 – 10  ผูรับเงิน  คือ  บริษัท  มิตรผล จํากัด  จํานวนเงนิ  8,600  บาท 
 ใบสําคัญเลขที่  4 – 13  ผูรับเงิน  คือ  บริษัท โทรทัศน จํากัด  จํานวนเงนิ  4,100  บาท 
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 รายการคาบางสวนในระหวางเดือนพฤษภาคม  25x7 
 พ.ค. 2  ซ้ือเครื่องใชสํานักงานจากบริษัท  ไพศาล  จํากัด  7,000  บาท 
  3 ชําระหนี้เงนิกูใหธนาคาร  กรุงไทย  จํากดั  จํานวน  40,000  บาท  และดอกเบี้ย   
   800  บาท   
  4   ซ้ือสินคาจากรานดวงพร  ราคา  5,000  บาท  เงื่อนไข  2/10,n/30 
  5 ชําระหนี้ตามใบสําคัญเลขที่  4 – 8  ใหบริษทั  โชคลาภ  จํากัด 
  7 จายเช็คชําระหนี้คาขนสงสินคาเขาให  ร.พ.ส.  1,700  บาท 

11 จายเช็คชําระหนี้คาเครื่องใชสํานักงานใหบริษัท  ไพศาล  จํากัด 
14 จายเช็คนําระหนี้ตามใบสําคัญเลขที่  4 – 13 
15 จายเช็คใหสํานักงานพิทกัษ  เปนคาโฆษณา  11,000  บาท 
20 จายชําระหนี้ใหรานดวงพรคาสินคาที่ซ้ือวันที่  4  พฤษภาคม  25x7   
22 ซ้ือสินคาจากรานดวงพร  15,000  บาท  เงื่อนไข  2/10,n/30 

  31 เงินเดือนเสมียน  10,000  บาท  หักภาษีเงินไดไว  1,200  บาท  จายเช็คใหพนักงาน 
   จายเงิน  8,800  บาท 
 ใหทํา 1.  บันทึกรายการขางตนนี้ในทะเบยีนใบสําคัญและทะเบียนจายเช็ค 

2.  แสดงบัญชีใบสําคัญจาย 
3.  แสดงรายละเอียดใบสําคญัคางจาย 

8.  บริษัท  ดวงตะวนั  จํากดั  ใชระบบใบสาํคัญเพื่อควบคุมการจายเงนิ  ใบสําคัญคางจายเดือน 
 เมษายน  25x7  มีดังนี ้

เลขท่ีใบสําคัญ  ผูรับเงิน   จํานวนเงิน 
 4 – 6             บริษัท  โดดเดีย่ว จํากดั             26,750. – 
 4 – 9             บริษัท  โจโจ  จํากัด  16,050. –  
 4 – 21             กรมสรรพากร     2,400. –  

รายการคาบางสวนในเดือนพฤษภาคม  25x7  มีดังนี ้
 พ.ค. 1 ซ้ือวัตถุดิบจาก  บริษัท  โจโจ  จํากัด  ราคา  25,000  บาท 
  3 จายชําระหนี้ตามใบสําคัญ  เลขที่  4 – 6  โดยออกตัว๋สัญญาใชเงิน  เลขที่  201  
   กําหนดเวลา  20  วัน  อัตราดอกเบี้ย  12%  ตอป  (1  ป  =  365  วัน) 
  4 สงวัตถุดิบคืน  บริษัท  โจโจ  จํากัด  ราคา  2,500  บาท  (ใชวิธีลดยอด) 
  7 ซ้ือวัสดุโรงงานจาก  บริษัท  โดดเดีย่ว  จํากัด  ราคา  15,000  บาท 

10 จายเช็คชําระคาภาษี  ตามใบสําคัญ  เลขที่  4 – 21  
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พ.ค.       12   จายเช็คชําระหนี้ตามใบสําคัญ  เลขที่  4 – 9  
15 จายคาซอมแซมเครื่องจักรใหราน  ป.เทพสตรี  จํานวน  2,000  บาท 
17 สงคืนวัสดุโรงงานให  บริษทั  โดดเดีย่ว  จํากัด  ราคา  1,500  บาท  (ใชวิธียกเลกิ 

   ใบสําคัญ) 
20 ผูรักษาเงินสดยอยนําใบสําคัญมาขอเบิกคารับรอง  750  บาท  คาพาหนะ  300  บาท   

   และคาไปรษณียากร  200  บาท  จายเช็คใหในวันนี ้
  22 ซ้ือเครื่องใชสํานักงานราคา  6,000  บาท  จากบริษัท  ของใช  จํากัด  กําหนดชําระหนี ้
   ภายใน  1  เดือน 
  23 จายเช็คชําระตามตั๋วสัญญาใชเงิน  เลขที่  201  ซ่ึงถึงกําหนดวนันี ้
  27 ซ้ือวัตถุดิบจากรานตามใจ  จํานวน  20,000  บาท 
  31 จายเงินเดือนพนักงาน  12,500  บาท  คาแรง  10,000  บาท  โดยหักภาษีไว  5%  และ 
   เงินประกนัสังคม  2  %   
 ใหกําหนดเลขที่ใบสําคัญและเลขที่เช็คใหเหมาะสม  รายการซื้อทกุรายการมภีาษีมูลคาเพิ่ม  7% 
 ใหทํา   1.  บันทึกรายการขางตนนี้ในทะเบยีนใบสําคัญและทะเบียนจายเช็ค 

2.  แสดงบัญชีใบสําคัญจาย 
3.  แสดงรายละเอียดใบสําคญัคางจาย 
4.  บันทึกสมุดรายวนัทั่วไป 

9.  บริษัท  เบญจา  จํากัด  ใชระบบใบสําคัญเพื่อควบคุมการจาย  ทะเบียนใบสําคัญมีชองเดบิต 
 บัญชีซ้ือคาขนสงเขา  และบัญชีอ่ืน ๆ  ใบสําคัญคางจาย ณ วนัที่  31  มนีาคม  25x7 

เลขท่ีใบสําคัญ  ผูรับเงิน   จํานวนเงิน 
 3 – 5  รานอาหารสยาม 8,000 
 3 – 12  นายสุวัฒน 7,000 
 3 – 20  กรมสรรพากร 2,300 
 รายการคาบางสวนในเดือนพฤษภาคม  25x7  มีดังนี ้
 พ.ค. 1 ตั้งวงเงินสดยอย  2,000  บาท  โดยจายเช็คเลขที่  589401  ใหผูรักษาเงนิสดยอย 
  3 ซ้ือสินคาจากรานอาหารสยาม  จํานวน  10,000  บาท  เงื่อนไข  2/10,n/30 
  4 จายเช็คเลขที่  589402  ชําระหนี้ตามใบสําคัญเลขที่  3 – 5 
  5 จายเช็คเลขที่  589403  ชําระคาเชาสํานักงานใหนายสุพร  จํานวน  12,000  บาท  
  ในวนันี ้



 288 

 พ.ค. 7 จายเช็คเลขที่  589404  ใหกรมสรรพากรเพื่อชําระหนี้คาภาษีหัก  ณ  ที่จายตาม 
   ใบสําคัญเลขที่  3 – 20  
  9 ซ้ืออุปกรณสํานักงานราคา  15,000  บาท  จากบริษัท  ชอบเพื่อน  จํากดั  โดยแบง 
   จายเปน  2  งวด  งวดแรก  5,000  บาท  จายเช็คเลขที่  589405  ในวนันี้  งวดสอง   
   10,000  บาท  จายในวนัที่  15  พฤษภาคม   
  10 สงสินคาคืนรานอาหารสยาม  ราคา  1,000  ใชวิธีลดยอดใบสําคัญ 

12 จายเช็คเลขที่  589406  ชําระหนี้รานอาหารสยามสําหรับคาสินคาที่คางอยู 
12 ซ้ือสินคาจากบริษัท  ลพบุรี  จํากัด  จํานวน  20,000  บาท เงื่อนไข  2/10,n/30 
13 จายเช็คเลขที่  589407  ชําระคาขนสงสินคาที่ซ้ือเมื่อวันที ่ 13  พฤษภาคม  ให  ร.ส.พ.   

   จํานวน  1,000  บาท  
15 ตกลงกับบริษทั  ชอบเพื่อน  จํากัด  ทําตัว๋สัญญาใชเงินเพื่อชําระหนี้ทีค่างอยูกําหนด 

   เวลา  15  วัน  ดอกเบี้ย  15%  ตอป  โดยยกเลิกใบสําคัญที่ทําไว  (1  ป  =  360  วัน) 
17 สงสินคาคืนบริษัท ลพบุรี จํากัด  จํานวน  2,000  บาท  ใหยกเลิกใบสําคัญฉบับเดิม 
20 จายเช็คเลขที่  589408  ชําระหนี้ใหนายสุวฒัน  ตามใบสาํคัญเลขที่  3 – 12   
22 จายเช็คเลขที่  589409  ชําระหนี้ใหบริษัท  ลพบุรี  จํากัด 
25 จายเช็คเลขที่  589410  ชําระหนี้ตามตัว๋สัญญาในใชเงนิซึ่งถึงกําหนดวนันี้ใหบริษัท 
 ชอบเพื่อน  จํากัด 
28 ผูรักษาเงนิสดยอยนําหลักฐานการจายเงนิมาขอเบกิชดเชย  ดังนี้  คารับรอง  700  บาท  

   คาพาหนะ  200  บาท  คาไปรษณยีากร  300  บาท  และคาใชจายเบด็เตลด็  600  บาท   
   จายเช็คเลขที่  589411  ใหผูรักษาเงินสดยอยวันนี ้
  31 จายเงนิเดือน  34,000  บาท  หักภาษีเงนิไดไว  1,600  บาท  โดยจายเช็ค  เลขที ่ 
589412   
   ในวนันี้  ซ้ือสินคาจาก  บริษทั  สระบุรี  จํากัด  เงื่อนไข  2/10,n/30  10,000  บาท   
 ใหทํา   1.   บันทึกรายการขางตนนี้ในทะเบยีนใบสําคัญและทะเบียนจายเช็ค 
   2.   แสดงบัญชีใบสําคัญจาย 
    3.   แสดงรายละเอียดใบสําคัญคางจาย 
                     4.  บันทึกสมุดรายวันทัว่ไป 
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10. บริษัทสุขสม  จํากัดใชระบบใบสําคัญเพื่อควบคุมการจายเงิน  ทะเบยีนใบสําคัญ มีชองเด
บิต บัญชีซ้ือ คาขนสงเขา และบัญชีอ่ืนๆ ใบสําคัญคางจาย ณ วันที่ 30 กันยายน 25x7 มีดังนี ้
            เลขท่ีใบสําคัญ ผูรับเงิน จํานวนเงิน 

9-7 
9-10 
9-25 

 รานสมพิศ 
รานดาวทอง 
กรมสรรพากร 

8,000 
7,000 
2,300 

 
  รายการคาในเดือน ตุลาคม 25x7 มีดังนี ้
ต.ค.   1     ตั้งวงเงินสดยอย  2,000  บาท  โดยจายเช็คเลขที่  200  ใหผูรักษาเงินสดยอย 

3 ซ้ือสินคาจากรานสมพิศ  จํานวน  10,000  บาท  เงื่อนไข  2/10 ,n/30 
4 จายเช็คเลขที่  201  ชําระหนีต้ามใบสําคัญเลขที่  9-7 
5 วันนีจ้ายคาเชารานใหรานเลศิสิน  จํานวน  12,000  บาท 
6 จายเช็คเลขที่  202  ชําระหนีใ้หกรมสรรพากร ตามใบสําคัญ  9-25 
9     ซ้ืออุปกรณสํานักงานจากบริษัทสีฟา จํากัด  15,000  บาท 

        10     สงคืนสินคาจากรานสมพิศ เนื่องจากชํารุด  1,000  บาท  ใชวิธีลดยอดใบสําคัญ 
        11    จายเช็คเลขที่  203  ชําระหนี้ใหรานสมพิศ สําหรับสินคาที่คาง 
        13    ซ้ือสินคาจากบริษัท ลําพูน จํากัด  จํานวน  20,000  บาท  เงื่อนไข 2/10,n/30 
        14    จายเช็คเลขที่  204  ชําระคาขนสงสินคาให  ร.ส.พ.  เปนคาขนสงสินคาเมื่อวันที่  13 

15. ไดตกลงกับบริษัทสุธิตา จํากัด  ทําตั๋วสัญญาใชเงินสําหรับหนี้ที่คางชาํระอยู  จํานวน  
         10,000 บาท 
17    สงคืนสินคาใหบริษัท ลําพูน จํากดั  จํานวน  2,000  บาท  โดยยกเลิกใบสําคัญฉบับเดิม 
20    จายเช็คเลขที่  205  ชําระหนี้ตามใบสาํคัญเลขที่   9-10 

        22    จายเช็คเลขที่  206  ชําระหนีใ้หบริษัท ลําพูน จํากัด 
        25    จายเช็คเลขที่  207  ชําระหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงนิซึ่งครบกําหนด 
       28     ผูรักษาเงินสดยอยนําหลักฐานการจายเงินมาขอเบิกชดเชย  ดังนี้ 

  คารับรอง  700  บาท  คาพาหนะ  200  บาท  คาไปรษณียากร  300  บาท  คาใชจาย    
  เบ็ดเตล็ด  600  บาท  กิจการจายเช็คเลขที ่ 208  ใหผูรักษาเงินสดยอย 

31 จายเงินเดือน  34,000  บาท  หักภาษีเงินไดไว  1,600  บาท  และจายเชค็เลขที่  209  ให
พนักงานจายเงินเดือน 
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ใหทํา 1.  บันทึกรายการในทะเบียนใบสําคัญและทะเบยีนจายเช็ค 
          2.  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท 

                   3.  แสดงบัญชีใบสําคัญจาย 
     4.  แสดงรายละเอียดใบสาํคัญคางจาย 
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