
บทที่ 4 
วงจรบัญชี และหลกัการบันทกึบัญช ี

 

วัตถุประสงค 
         เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแลว  นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของวงจรบัญชีได 
2. อธิบายความหมายของหลักการบัญชีเดี่ยว และหลักการบญัชีคูได 
3. อธิบายความแตกตางระหวางหลักการบัญชีเดี่ยว และหลกัการบัญชีคูได 
4. อธิบายขั้นตอนในการบนัทกึบัญชีตามหลักการบัญชีคูได 
5. อธิบายหลักการบันทึกบัญชีในสมุดรายวนัขั้นตนและหลักการบัญชีคูได 
6. อธิบายความหมายของการกาํหนดผังบัญชไีด 
7. อธิบายขั้นตอนในการผานรายการจากสมุดรายการขั้นตนไปสมุดรายการขั้น

ปลายได 
8. อธิบายความหมาย และขั้นตอนในการทํางบทดลองได 
9. อธิบายถึงประโยชนที่ไดรับในการบันทกึบัญชีได 

 
หัวขอในบท 

1. วงจรบัญช ี
2. หลักการบัญชคีู 
3. สมุดรายการขั้นตน 
4. ประโยชนของสมุดรายการขั้นตน 
5. รูปแบบของสมุดรายวนัทั่วไป 
6. การบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ไป 
7. สมุดรายการขั้นปลาย 
8. รูปแบบของบัญชีแยกประเภท 
9. ผังบัญชี 
10. การผานรายการจากสมุดรายวันทัว่ไป ไปยงัสมุดบัญชีแยกประเภท 
11. การหายอดคงเหลือดวยดินสอดํา 



12. งบทดลอง 
13. รูปแบบของงบทดลอง 
14. ขั้นตอนของงบทดลอง 
15. การหาขอผิดพลาดเมื่องบทดลองไมลงตัว 
16. ประโยชนของงบทดลอง 
17. ขอจํากัดของงบทดลอง 

 
กิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายในชัน้เรียน 
2. อภิปราย ซักถามเนื้อหาในบทเรียน 
3. คนควา เนื้อกาเพิ่มเติมเกีย่วกบั วงจรบัญชี และหลักการบันทึกบัญช ี
4. ตอบคําถาม และทําแบบฝกหัดทายบท 

 
สื่อการเรียนการสอนประจําบท 

1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องวงจรบัญชี และหลักการบันทึกบัญช ี
2. หนังสือ และตาํราวิชาการ 
3. แผนใส 
4. คําถาม และแบบฝกหัดทายบท 

 

การประเมินผลประจําบท 
1. การรวมกิจกรรมในชั้นเรียน เชน การซักถาม อภิปราย 
2. เก็บคะแนนจากกิจกรรมที่มอบหมายใหทาํ 
3. การตอบคําถาม และทําแบบฝกหัดทายบท 
4. การทดสอบยอย 

 
 

 
 



บทที ่ 4 
วงจรบญัช ีและการบนัทกึบัญช ี

 
 การทําบัญชีจะมีกระบวนการเริ่มตนตั้งแตเอกสารทางการคานํามาวิเคราะหรายการคา
เพื่อจําแนกหมวดหมูของผลกระทบวามีผลตอสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของอยางไร จึง
นํามาบันทึกบัญชี สุดทายจึงทําการสรุปเปนงบการเงิน ดังนั้นการทําบัญชีจะเปนกระบวนการที่
ทําซ้ํา ๆ กันทุก ๆ งวดบัญชี ซ่ึงเรียกวา “วงจรบัญชี” 
 

วงจรบัญชี  
 

นักวิชาการไดใหความหมายของวงจรบัญชี (accounting cycle) ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
 วงจรบัญชี หมายถึง กระบวนการในการจัดทําบัญชี เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลทางการเงิน 
และสามารถจัดทํางบการเงินได (สุวรรณา  อินคลาย, 2547, หนา 3-2) 
 วงจรบัญชี หมายถึง ลําดับขั้นตอนทางการบัญชีเร่ิมจากการบันทึกรายการบัญชีที่
เกิดขึ้นจนถึงการเสนอรายงานทางการเงินของรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ (สมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2538, หนา 5) 
 วงจรบัญชี หมายถึง ขั้นตอนของกระบวนการทางบัญชีที่ทําใหไดมาซึ่งงบการเงินใน
รอบระยะเวลาปบัญชีหนึ่ง ๆ วงจรบัญชีนั้นจะเริ่มจากการวิเคราะหรายการคา หรือเหตุการณทาง
เศรษฐกิจ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผานรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป การจัดทํางบทดลอง การปรับปรุงและแกไขขอผิดพลาดในสมุดรายวันทั่วไปและผาน
รายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ การจัดทํางบทดลองหลังการปรับปรุง การจัดทํางบ
การเงิน (งบกําไรขาดทุน งบดุล) การปดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปและผานบัญชีแยกประเภทที่
เกี่ยวของ และการจัดทํางบทดลองหลังการปดบัญชี เพื่อหายอดคงเหลือยกไปของสินทรพัย หนีสิ้น 
และสวนของเจาของ และนําไปเปดบัญชีในปบัญชีถัดไป (เบญจมาศ  อภิสิทธิ์ภิญโญ, 2545, หนา 
256) 

จากความหมายวงจรบัญชีดังกลาวขางตนสรุปไดวา วงจรบัญชี หมายถึง  ขั้นตอนใน
การจดบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในสมุดบัญชีตาง ๆ เริ่มตั้งแตการวิเคราะหรายการคา  นํารายการคา
มาบันทึกบัญชี  ในสมุดรายการขั้นตน  สมุดรายการขั้นปลาย  รายการปรับปรุง  งบทดลอง  
สรุปผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ  ซ่ึงสรุปแสดงเปนรูปภาพไดดังนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
วิเคราะหรายการคา 

9 
จัดทํางบทดลองหลังปดบัญชี 

4 
จัดทํางบทดลอง 

6 
จัดทํางบทดลองหลังปรับปรุง 

5 
บันทึกรายการปรับปรุง และผาน

รายการไปยังแยกประเภท 

3 
ผานรายการไปแยกประเภท 

2 
บันทึกสมุดรายวัน 

7 
จัดทํางบการเงิน : งบกําไรขาดทุน งบดุล  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด 

8 
บันทึกรายการปดบัญชีในสมุดรายวัน

ท่ัวไป และผานรายการไปยังแยกประเภท 

ภาพที่ 4.1 วงจรบัญชี 

ที่มา (เบญจมาศ  อภิสิทธิ์ภิญโญ, 2545, หนา 256) 
 
 จากภาพที่ 4.1 วงจรบัญชีสามารถจัดทําไดตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหรายการคา เร่ิมตนจากเอกสารทางการคาถูกนํามาวิเคราะห หา
ผลกระทบของรายการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 2.  บันทึกสมุดรายวัน เปนการนําผลการวิเคราะหรายการคาจากขอ 1 มาบันทึกใน
สมุดรายการขั้นตน คือ สมุดรายวันทั่วไปเรียงลําดับตามวันที่เกิดรายการคา 
 3.  ผานรายการไปแยกประเภท สมุดรายวันทั่วไปมาผานรายการไปยังบัญชีแยก
ประเภทที่เกี่ยวของจนครบทุกรายการแยกตามหมวดหมูวาเปนสินทรัพย หนี้สิน สวนของ
เจาของ รายได หรือคาใชจาย แลวสรุปยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททุกบัญชี 
 4.  จัดทํางบทดลอง นํายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททุกบัญชีมาจัดทํางบทดลอง
หากทําถูกตองยอดรวมดานเดบิต จะเทากับยอดรวมดานเครดิตเสมอ 



 5.  บันทึกรายการปรับปรุงและผานรายการไปยยังบัญชีแยกประเภท  การปรับปรุง
บัญชีจะทําตอนสิ้นงวดบัญชี โดยนํารายการที่บันทึกไวแลวมาปรับปรุงบันทึกในสมุดรายวัน
ทั่วไปใหมียอดที่ถูกตอง หรือบางรายการยังไมไดทําการบันทึกรายการก็จะถูกนํามาบันทึกให
ถูกตอง 
 6.  จัดทํางบทดลองหลังปรับปรุง  เมื่อทํารายการปรับปรุงแลวในสมุดรายวันทั่วไป
แลวใหผานรายารไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของอีกครั้งหนึ่ง หายอดคงเหลือในบัญชีแยก
ประเภทแลวนํามาจัดทํางบทดลอง 
 7.  จัดทํางบการเงิน งบการเงินที่ตองจัดทําไดแก งบกําไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในสวนของเจาของหรืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
 8.  บันทึกรายการปดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และผานรายการไปยังแยกประเภท 
การปดบัญชีจะทําการปดเฉพาะรายได กับคาใชจายเพื่อหากําไร (ขาดทุน) สุทธิจากผลการ
ดําเนินงาน 
 9.  จัดทํางบทดลองหลังปดบัญชี หลังปดรายได และคาใชจายแลวจะยังคงเหลือ
บัญชีสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ ที่แสดงยอดคงเหลือเพื่อยกไปในปหนา นํามาจัดทํา
งบทดลองหลังปดบัญชีทดสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง 
 

หลักการบัญชีคู 
 

หลังจากที่ทําการวิเคราะหรายการคาไดถูกตองแลว  ส่ิงที่ตองจัดทําตอไปก็คือ  การนํา
รายการคาดังกลาวมาบันทึกบัญชี โดยใชหลักการบัญชีคู ซ่ึงนักวิชาการไดใหความหมายของ
หลักการบัญชีคู (double entry) ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
 หลักการบัญชีคู หมายถึง หลักที่วาการบันทึกบัญชีแตละรายการยอดรวมทางดานเดบิต 
จะตองเทากับยอดรวมทางดานเครดิตเสมอ (นิพันธ  เห็นโชคชัยชนะและคณะ, 2547, หนา 3-15) 
 หลักการบัญชีคู หมายถึง หลักการบันทึกผลกระทบของรายการคาหนึ่ง ๆ ที่มีตอ
สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของของกิจการในสมุดรายการขั้นตน (สมุดรายวันทั่วไป / 
สมุดรายวันเฉพาะ) คือ เมื่อเกิดรายการคา 1 รายการจะตองบันทึกบัญชีอยางนอย 2 บัญชี คือ 
ดานเดบิต และเครดิต ในจํานวนเงินเทากัน (ไพบูลย  ผจงวงศ, 2547, หนา 33) 



 หลักการบัญชีคู หมายถึง รายการคาทุกรายการที่เกิดขึ้น จะตองนํามาลงบัญชี 2 ดาน
เสมอ คือ ดานเดบิต และดานเครดิต อาจเปนการเดบิตบัญชีหนึ่งบัญชี และเครดิตบัญชีอีหนึ่ง
บัญชี หรืออาจเดบิตบัญชีมากกวาหนึ่งบัญชี และเครดิตบัญชีมากกวาหนึ่งบัญชีก็ได แตขอ
สําคัญของหลักการบัญชีคูอีกประการหนึ่งคือ การบันทึกรายการคาทุกรายการ จํานวนเงินที่เด
บิตบัญชีทุกบัญชีรวมกันจะตองเทากับจํานวนเงินที่เครดิตบัญชีทุกบัญชีรวมกัน (วัฒนา ศิวะเกื้อ
, ดุษฎี สงวนชาติ, และนันทพร  พิทยะ, หนา 48) 

จากความหมายหลกการบัญชีคูดังกลาวขางตนสรุปไดวา หลักการบัญชีคู หมายถึง 
หลักการบันทึกบัญชีของผลกระทบจากรายการคาทุกรายการ  โดยนําผลกระทบนั้นมาบันทึกใน
สมุดบัญชี  2  ดานเสมอ  ดังนี้ 

1. ดานเดบิต (debit) หรือ สามารถใชตัวยอวา  “Dr.”  เปนดานที่ใชบันทึกรายการ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย  การลดลงของหนี้สิน  การลดลงของสวนของเจาของ  การเพิ่มขึ้นของ
คาใชจาย และการลดลงของรายได 

2. ดานเครดิต (credit) หรือ สามารถใชตัวยอวา “Cr.” เปนดานที่ใชบันทึกรายการ
ลดลงของสินทรัพย การเพิ่มขึ้นของหนี้สิน การเพิ่มขึ้นของสวนของเจาของ การลดลงของ
คาใชจาย และการเพิ่มขึ้นของรายได 
 นอกจากนี้บัญชีตางยังตองแสดงยอดดุล(balance )เปนยอดคงเหลือหลังจาก
เปรียบเทียบจํานวนเงินระหวางดาน เดบิต (Dr.) กับ เครดิต (Cr.)  ซ่ึงโดยปกติจะมียอดดุลปกติอยู
ดานเดียวกับรายการดานที่เพิ่มขึ้น ดังนี้สินทรัพยจะมียอดดุลปกติดานเดบิต  หนี้สินมียอดดุลปกติ
ดานเครดิต  สวนของเจาของมียอดดุลปกติดานเครดิต  รายไดมียอดดุลปกติดานเครดิต  และ
คาใชจายมียอดดุลปกติดานเดบิต ซ่ึงอาจสรุปหลักการบัญชีไดดังภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการบัญชคีู 
 

บันทึกบัญชีดาน 
Cr. 

1. สินทรัพยลดลง 
2. หนี้สินเพิ่มขึน้ 
3. สวนของเจาของเพิ่มขึ้น 
4. รายไดเพิ่มขึน้ 
5. คาใชจายลดลง 

บันทึกบัญชีดาน 
Dr. 

1. สินทรัพยเพิ่มขึ้น 
2. หนี้สินลดลง 
3. สวนของเจาของลดลง 
4. รายไดลดลง 
5. คาใชจายเพิ่มขึน้ 

 
ภาพที่ 4.2  หลักการบัญชีคู 
 

สมุดรายการขั้นตน   
 
 สมุดรายการขั้นตน (book of original entry) เปนสมุดบัญชีเบื้องตนที่ใชบันทึกบัญชี
หลังจากไดมีการวิเคราะหรายการคา  โดยเรียงลําดับกอนหลังของการเกิดรายการคานัน้  ซ่ึงแบงได  
2  ประเภท  ดังนี้ 

1. สมุดรายวันเฉพาะ (special  journal) คือ สมุดรายการขั้นตนที่ใชบันทึกเหตุการณ
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น  ไดแก  สมุดรายวันขาย  สมุดรายวันซ้ือ  สมุดเงินสดรับ  สมุดเงิน
สดจาย เปนตน ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดในบทที่ 8 ตอไป 

2. สมุดรายวันท่ัวไป (general  journal) คือ สมุดรายการขั้นตน ที่ใชบันทึกรายการคา
ทุก ๆ รายการตามลําดับการเกิดขึ้นของเหตุการณนั้น ๆ หากวา กิจการดังกลาวไมไดมีการใชสมุด
รายวันเฉพาะ  แตถาหากกิจการนั้นไดใชสมุดรายวันเฉพาะอยูแลว สมุดรายวันทั่วไปก็จะทําหนาที่
บันทึกรายการตาง ๆ ที่ไมไดลงบันทึกในสมุดรายวันเฉพาะเลมใด เลมหนึ่ง รายการที่จะถูกนําไป
บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป มีดังนี้ 

2.1  รายการเปดบัญชี  (open entry)  เปนการบันทึกรายการครั้งแรกซึ่งอาจเปน
รายการลงทุนครั้งแรก หรือ เมื่อเร่ิมงวดบัญชีใหม (เร่ิมงวดบัญชีใหม) 



2.2  รายการปกติอ่ืนๆ (journal entry) เปนการบันทึกรายการคาที่เกิดขึ้นหลังจาก
การลงทุนครั้งแรก หรือเร่ิมงวดบัญชีใหม  โดยบันทึกเรียงตามลําดับวันที่เกิดรายการคา 

 
ประโยชนของสมุดรายการขั้นตน 
 

1. ชวยกิจการบันทึกรายการคาที่เกิดขึ้นเรียงลําดับกอนหลังตามวันที่เกิดรายการ
นั้นเพื่อไมใหเกิดการหลงลืม 

2. ชวยในการวิเคราะหรายการคาที่จะนํามาบันทึกดานเดบิต หรือเครดิตใหมีความ
ถูกตองมากขึ้น 

3. ชวยใหเกิดความเขาใจในขอมูล และการอางอิงของรายการที่เกิดขึ้นได หากเกิด
ขอสงสัยสามารถตรวจสอบดูได 

4. ชวยกระจายความรับผิดชอบของขอมูลที่ใชอางอิงถึงกัน เพื่อปองกันการทุจริต 
 

รูปแบบของสมุดรายวันทั่วไป  
 
 ตอไปนี้เปนตัวอยางของสมุดรายวันทั่วไป 
 
                                                               สมุดรายวันท่ัวไป                                                  หนา….. 
                                                              (general journal)                                           (page) 

  วันที ่
(date) 

รายการ 
(account titles and explanation) 

เลขที่ 
บัญชี 

เดบิต 
(debit) 

เครดิต 
(credit) 

    (account 
No.) 

  

        

        

        

  
ภาพที่ 4.1 สมุดรายวันทั่วไป 
ที่มา (วัฒนา  ศิวะเกื้อ, ดุษฎี  สงวนชาติ, นันทพร  พิทยะ, 2547, หนา 58)  



 จากภาพที่ 4.1 สมุดรายวันทั่วไปมีวิธีการจัดทํา ดังนี้ 
1. เขียนคําวา “สมุดรายวันทั่วไป” กอนที่จะตีแบบฟอรมของสมุดรายวันทั่วไป ทั้งนี้

เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถูกตองวา แบบฟอรมที่จะใชนี้เรียกวา “สมุดรายวันทั่วไป” ในความ
เปนจริงอาจจะไมจําเปนตองเขียนก็ไดเพราะคําวา “สมุดรายวันทัว่ไป” จะถกูพมิพไวทีห่นาปกของ
สมุดบัญชีที่ใชเลย 

2. เขียนเลขที่หนาบัญชีไวดานขวามือ เพื่อใหทราบวารายการคาที่นํามาบันทึกบัญชี
ลงในสมุดรายวันทั่วไปนี้บันทึกอยูในหนาอะไร ซ่ึงตามปกติแลวในความเปนจริงเลขหนาบัญชีจะ
ถูกพิมพไวแลว 

3. ตีแบบฟอรมโดยชองแรกใหเขียนคําวา “วันที่” ใชสําหรับบันทึก วัน เดอืน ป ทีเ่กดิ
รายการคานั้น ๆ 

4. ชองรายการใชบันทึกชื่อบัญชีที่เดบิตและชื่อบัญชีที่เครดิต และคําอธิบายรายการ 
5. ชองเลขที่บัญชีบันทึกเลขที่บัญชีของรายการนั้น ๆ ที่ถูกนําไปบันทึกในสมุดบัญชี

ขั้นปลาย (สมุดบัญชีแยกประเภท) ซ่ึงในชองนี้จะอธิบายถึงการใชตอไป 
6. ชองจํานวนเงินเดบิต (Debit) ใชบันทึกจํานวนเงินของรายการที่อยูดานเดบิต 
7. ชองจํานวนเงินเครดิต (Credit) ใชบันทึกจํานวนเงินของรายการที่อยูดานเครดิต 

 

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
 
 การบันทึกบัญชีเร่ิมตนจากการวิเคราะหรายการคาตามหลักการบัญชีคู จากนั้นนํามา
บันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไป ดังนี้ 

 
                                                                สมุดรายวันท่ัวไป                                           หนา ….. 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

พ.ศ.  ช่ือบัญชีที่อยูดานเดบิต XX XX -   
เดือน วันที ่ ช่ือบัญชีที่อยูดานเครดิต XX   XX - 

  คําอธิบายรายการที่เกิดขึ้น      
        

 



 การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป สามารถลงบันทึกบัญชี ดังนี้ 
1. ในชองวันที่ ใหเขียน วัน เดือน ป   โดยเรียงลําดับจาก ป เดือน วัน ตามลําดับ

กอนหลังของรายการคาที่เกิดขึ้น  
  1.1   ถาป ของรายการคานั้นซ้ํากัน ใหเขียนใหมเฉพาะ วัน กับ เดือนเทานั้น
นอกจากขึ้นหนาบัญชีใหมจึงเขียนปซํ้าเพื่อเร่ิมรายการในหนาบัญชีใหม 

1.2 ถา เดือน กับ ป ของรายการคานั้นซ้ํากันไมตองเขียนใหม เดือน กับ ป ใหม 
ใหเขียนใหมเฉพาะวนัที ่ที่เกิดรายการคานั้น 

1.3 ถา วัน เดือน ป ของรายการคานั้นซ้ํากันไมจําเปนตองเขยีนใหมอีก 
2. เขียนชื่อบัญชีที่จะตองเดบิตใหชิดเสนทางดานขวามือในชองรายการ พรอมใส

จํานวนเงินในชองเดบิต ทั้งนี้อาจมีมากกวา 1 รายการก็ได 
3. เขียนชื่อบัญชีที่จะตองลงดานเครดิตหลังจากบันทึกรายการดานเดบิตหมดแลว 

โดยเขียนเยื้องเขามาทางดานขวามือในชองรายการประมาณ 1 นิ้ว พรอมทั้งใสจํานวนเงินในชอง
เครดิต ทั้งนี้อาจมีมากกวา 1 รายการก็ได 

4. เขียนคําอธิบายรายการคาที่เกิดขึ้นในบรรทัดถัดมาหลังลงรายการดานเดบิต และ
เครดิต เสร็จแลว โดยเร่ิมเขียนจากเสนขอบซายมือในชองรายการ ทั้งนี้คําอธิบายรายการคานี้จะ
อธิบายถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยสรุป 

5. ขีดเสนจบรายการเมื่ออธิบายรายการจบ โดยขีดเสนเฉพาะชองรายการชองเดียว
เทานั้น กอนจะเริ่มรายการตอไปซึ่งจะกลับไปบันทึกรายการคาเริ่มจากขอ 1 ใหม 
 
ตัวอยาง 4.1  กรณีรายการเปดบัญชีเปนการนําสินทรัพยชนิดเดียวมาลงทุน 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 25 x1 นายจันทร เปดรานเสริมสวย ช่ือ “จันทรเจา” โดยไดนํา
เงินสดมาลงทุน 50,000 บาท 

 
                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  เงินสด  50,000 -   
มิ.ย. 1                 ทุน-นายจนัทร    50,000 - 

  นายจนัทรนําเงินสด มาลงทุน      
        



 จากตัวอยางที่ 4.1 การลงรายการดานเดบิตและดานเครดิตจะลงรายการดานละ 1 
รายการดวยจํานวนเงินที่เทากัน ลักษณะการลงบันทึกบัญชีดังกลาวเรียกวา รายการเดี่ยว (single 
entry)  
 
ตัวอยาง 4.2  กรณีรายการเปดบัญชีเปนการนําสินทรัพยหลายชนิดมาลงทุน 

นายอังคาร ไดเปดรานซักรีด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 254x ไดนําสินทรัพย ตางๆมา
ลงทุนดังนี้  เงินสด 20,000 บาท  อุปกรณซักรีดเสื้อผา 50,000 บาท และอาคาร 100,000 บาท 

 
                                                                 สมุดรายวนัทั่วไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  เงินสด  20,000 -   
ก.ค. 1 อุปกรณ  50,000 -   

  อาคาร  100,000 -   
                     ทุน-นายอังคาร    170,000 - 
  นายอังคารนําสินทรัพยตางๆ มาลงทุน      
        

 
 จากตัวอยางที่ 4.2  การบันทึกบัญชี เปนการบันทึกบัญชีที่มีรายการดานเดบิต
มากกวา 1 รายการ แตดานเครดิตมีการบันทึกบัญชีเพียงรายการเดียว ลักษณะการบันทึกบัญชีที่
มีการบันทึกรายการดานเดบิต หรือ ดานเครดิต มากกวา 1 รายการ เรียกวา รายการรวม 
(compound entry) 
 
ตัวอยาง 4.3  กรณีรายการเปดบัญชีเปนการนําสินทรัพยและหนี้สินมาลงทุน 

นายพุธ ไดเปดบริการเชารถยนต เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 25x1 ไดนําสินทรัพย และ
หนี้สินตางๆมาลงทุนดังนี้  เงินสด 20,000 บาท  อาคาร 100,000 บาท ที่ดิน 200,000 บาท และมี
เงินกูจากธนาคาร 150,000 บาท 

 
 
 



                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  เงินสด  20,000 -   
ส.ค. 1 อาคาร  100,000 -   

  ที่ดิน  200,000 -   
                     เงินกู    150,000 - 
                     ทุน-นายพุธ    170,000 - 
  นายพุธนําสินทรัพย และหนีสิ้นตางๆ มา

ลงทุน 
     

 
ตัวอยาง 4.4  กรณีรายการเปดบัญชีเปนการเริ่มงวดบัญชีใหม 
 นางพฤกษา ไดเปดรานบูติกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 ซ่ึงเปนวันเริ่มตนงวดบัญชี
ใหม นางพฤกษาไดตรวจสอบพบวามีรายการเกี่ยวกับสินทรัพย และหนี้สินดังนี้ 
 เงินสด      20,000 บาท 
 ลูกหนี้การคา       5,000 บาท  

อาคาร    300,000 บาท 
เจาหนี้การคา   200,000 บาท 
 

                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  เงินสด  20,000 -   
ม.ค. 1 ลูกหนี้การคา  5,000 -   

  อาคาร  300,000 -   
                     เจาหนี้การคา    200,000 - 
                     ทุน-นางพฤกษา    125,000 - 
  ยอดคงเหลือยกมา      
        



สมุดรายการขั้นปลาย 
 

 สมุดรายการขั้นปลาย  เปนสมุดบัญชีที่จะชวยแยกรายการคาตาง ๆ ที่ถูกบันทึกใน
สมุดรายการขั้นตนออกเปนหมวดหมู  เพื่อสะดวกในการนําขอมูลไปใชในการจัดทํารายงาน
การเงิน โดยทั่วไปบัญชีแยกประเภทแบงไดเปน  2  ประเภท  ดังนี้ 

1. สมุดแยกประเภทเฉพาะ  (subsidiary ledger)  เปนสมดุแยกประเภทยอย ซ่ึงจะจดัทาํ 
หรือไมก็ได  โดยการจัดทําสมุดแยกประเภทเฉพาะนั้นจะใหขอมูลที่ละเอียดมากขึ้น เชน สมุดแยก
ประเภทเจาหนี้  สมุดแยกประเภทลูกหนี้ 

2. สมุดแยกประเภททั่วไป  (general  ledger)  เปนสมุดแยกประเภทที่ตองจัดทําตอ
จากรายการที่ถูกบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปเปนหลัก  เพื่อแยกหมวดหมูตามรายการที่เกิดเปน
สินทรัพย  หนี้สิน  สวนของเจาของ  รายได  หรือคาใชจาย 
 

รูปแบบของบัญชีแยกประเภท 
 

 รูปแบบของบัญชีแยกประเภท  เปนรูปแบบที่สอดคลองกับหลักการบญัชคีู  คอื จะตอง
มีดานเดบิต และเครดิต สองดาน  ซ่ึงโดยทั่วไปมี  2  รูปแบบ ดังนี้ 

1. แบบมาตรฐาน  (standard account form) หรือ แบบตัว T (T account form) 
บัญชีแยกประเภทแบบงมาตรฐาน จะมีลักษณะคลายตัว "T" โดยจะแบงออกเปน 2 ดานเหมือนกัน 
โดยดานซาย เรียกวา ดานเดบิต (Debit) สวนดานขวา เรียกวา ดานเครดิต (Credit)โดยปกติจะใช
เปนสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  ซ่ึงมีรูปแบบดังนี ้
 

                                                             ช่ือบัญชีแยกประเภท                                       เลขที่ ……. 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
(date) (explanation) บัญช ี (amount) (date) (explanation) บัญช ี (amount) 

  (ref.)    (ref.)  
            
            
            

 

ภาพที่ 4.3  บัญชีแยกประเภทแบบมาตรฐาน 
ที่มา (วัฒนา  ศิวะเกื้อ, ดุษฎี  สงวนชาติ, นันทพร  พิทยะ, 2547, หนา 54) 



จากภาพที่ 4.3 สมุดแยกประเภทแบบมาตรฐาน มีวิธีการจัดทํา ดังนี้ 
1.1  ช่ือของบัญชีแยกประเภท โดยปกติจะเขียนอยูกึ่งกลางระหวางดานเดบิต 

และดานเครดิต เชน บัญชีเงินสด บัญชีเจาหนี้ บัญชีเครื่องใชสํานักงาน เปนตน 
1.2  เลขที่ หรือรหัส ของบัญชีนั้น โดยปกติกิจการแตละแหงก็จะมีการกําหนด

เลขที่บัญชีไวกอนที่จะมีการบันทึกรายการ 
1.3  ชองวันที่ ใชสําหรับบันทึกวันที่ เดือน ป ของการเกิดรายการคาแตละรายการ 
1.4  ชองรายการ ใชเพื่อเปนการอธิบายวา จํานวนเงินที่นํามาบันทึกนั้นเกิดขึ้นได

อยางไร หรือมาจากไหน 
1.5  ชองหนาบัญชี ใชบันทึกการอางอิงหนาบัญชีของสมุดบัญชีขั้นตนที่บันทึก

รายการคานั้น ๆ กอนที่จะนํามาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภท (การนํารายการในสมุดรายวัน
ขั้นตนมาบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภท เราเรียกวา “การผานรายการ” (posting)ชองเดบิต หรือ
เครดิตนั้นใชสําหรับบันทึกจํานวนเงินที่เกิดขึ้นในดานเดบิต หรือดานเครดิตแลวแตกรณีตาง ๆ 

2.  แบบแสดงยอดดุล (balance account form) หรือแบบ three column รูปแบบของ
บัญชีแยกประเภทแบบแสดงยอดดุล จะมีลักษณะคลายคลึงกับแบบมาตรฐาน จะตางกันตรงที่นํา
ชองจํานวนเงินเดบิต  และเครดิตมาอยูติดกัน และเพิ่มชองคงเหลืออีกหนึ่งชองเพื่อใหเห็นวามียอด
คงเหลือเทาใด ซ่ึงโดยทั่วไปรูปแบบนี้มักจะใชกับสมุดบัญชีแยกประเภทยอย คือ สมุดบัญชีแยก
ประเภทลูกหนี้ และเจาหนี้ เพราะจะทําใหทราบไดทันทีวามียอดคงเหลือของลูกหนี้ และเจาหนี้ ณ 
วันนั้นเทาใด ซ่ึงมีรูปแบบดังนี้ 
 
                                                                  ช่ือบัญชี………..                                    เลขที่…… 
                                                                  (Account Name)                                (Account No.) 

วันที ่ รายการ หนา เดบิต เครดิต คงเหลือ 
(Date) (Explanation) บัญช ี (Debit) (Credit) (Balance) 

  (Ref.)    
          
          
          

 
ภาพที่ 4.4 บัญชีแยกประเภทแบบแสดงยอดดุล 
ที่มา (วัฒนา  ศิวะเกื้อ, ดุษฎี  สงวนชาติ, นันทพร  พิทยะ, 2547, หนา 55) 



ผังบัญชี   
 
 ผังบัญชี (chart of account) เปนการกําหนดเลขที่บัญชี หรือรหัสบัญชี  โดยจําแนก
ใหเปนหมวดหมู  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการอางอิงขอมูล สําหรับการคนหาในสมุดรายวัน
ทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท  โดยทั่วไปมักจะกําหนดไวดังนี้ 
  สินทรัพย  เลขที่บัญชี  1 
  หนี้สิน          “  2 
  สวนของเจาของ         “  3 
  รายได          “  4 
  คาใชจาย          “  5 

ในการกําหนดเลขที่บัญชี อาจมีการกําหนดตัวเลขมากกวา 2 ตัวก็ได หากเปนกิจการ
ขนาดใหญ ซ่ึงมีโอกาสเติบโตในอนาคต  แตตัวเลขที่ใชกําหนด เลขที่บัญชีนั้นจะตองมีความหมาย  
และสามารถอธิบายได  ดังนี้ 
         เลขท่ีบัญชี          ชื่อบัญชี 

101   เงินสด 
 

หมายถึง  ลําดับที่  1 
หมายถึง  สินทรัพย 
 

102   ลูกหนี้การคา 
 

หมายถึง  ลําดับที่  2 
หมายถึง  สินทรัพย  
 

   201             เจาหนี้การคา 
 

หมายถึง  ลําดับที่  1 
หมายถึง  หนี้สิน   

การกําหนดตัวเลขที่บัญชีนั้นมักจะถูกกําหนดขึ้นโดยเรียงตามลําดับจากสินทรัพย    
หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย และในประเภทของสินทรัพย ยังสามารถแบงตาม



สภาพคลองไดเปน สินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียน หรือในหนี้สิน ก็แบงไดเปน
หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไมหมุนเวียน  ดังนั้นอาจกําหนดเลขที่บัญชีใหมดังนี้ 

 เลขท่ีบัญชี   ชื่อบัญชี 
    111     เงินสด 

     หมายถึง  ลําดับที่  1 
หมายถึง  สินทรัพยหมุนเวียน 
หมายถึง  สินทรัพย 
 

      211    เจาหนี้การคา 
     หมายถึง  ลําดับที่  1 

หมายถึง  หนี้สินหมุนเวียน 
หมายถึง  หนี้สิน 
 

การกําหนดผังบัญชีที่กิจการทั่วไป     ใชอยูเปนการกําหนดเลขที่บัญชีใหสอดคลอง
กับลักษณะของรายการคา และขนาดของกิจการ ซ่ึงในบางครั้งอาจกําหนดเปนตัวอักษรรวมกับ
ตัวเลขก็ได หรืออาจกําหนดเพียงตัวเลขเพียงอยางเดียว ซ่ึงอาจกําหนดใหมีตัวเลขมากกวา 3 หลัก 
หรืออาจกําหนดเปนจุดทศนิยมก็ได  แตในบทนี้จะกําหนดใชตัวเลขเพียง  3  หลักเทานั้น 
 ตอไปนี้เปนตัวอยางผังบัญชี 
ประเภท   ชื่อบัญชีแยกประเภท   เลขท่ีบัญชี 
สินทรัพย       101 - 199 
สินทรัพยหมุนเวียน      101 - 140 
    บัญชีเงินสด        101 
    บัญชีลูกหนี้         102 
    บัญชีตั๋วเงินรับ        103 
    บัญชีสินคาคงเหลือ        104 
    บัญชีวัสดุสํานักงาน        105 
    บัญชีคาใชจายจายลวงหนา       106 
สินทรัพยไมหมุนเวียน      141 - 199 
    เงินลงทุนระยะยาว        141 
    บัญชีที่ดิน         142 



ประเภท   ชื่อบัญชีแยกประเภท   เลขท่ีบัญชี 
สินทรัพยไมหมุนเวียน  บัญชีอาคาร         143 
    บัญชีอุปกรณ        144 
    บัญชีเครื่องจักร        145 
    บัญชียานพาหนะ        146 
หนี้สิน       201 - 299 
หนี้สินหมุนเวียน      201 - 240 
    บัญชีเจาหนี้        201 
    บัญชีตั๋วเงินจาย        202 
    บัญชีคาสาธารณูปโภคคางจาย       203 
    บัญชีภาษีเงินไดคางจาย        204 
หนี้สินไมหมุนเวียน      241 - 299 
    บัญชีเงินกู         241 
    บัญชีหุนกู         242 
สวนของเจาของ      301 - 399 
บริษัท    บัญชีทุนเรือนหุน        301 
    บัญชีสวนเกินทุน        302 
    บัญชีกําไรสะสม        303 
รายได        401 - 499 
    บัญชีรายไดจากการใหบริการ       401 
    บัญชีดอกเบี้ยรับ        402 
    บัญชีรายไดเบ็ดเตล็ด        403 
คาใชจาย       501 - 599 
    บัญชีเงินเดือน        501 
    บัญชีคาเชา         502 
    บัญชีคาโฆษณา        503 
    บัญชีดอกเบี้ยจาย        504 
    บัญชีคาเบี้ยประกันภัย        505 
    บัญชีคาสาธารณูปโภค        506 
   คาใชจายเบ็ดเตล็ด        507 



การผานรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภท  
 
 การผานรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภท (posting) เปนขั้นตอน
ตอไปหลังจากที่ไดบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปแลว โดยการนํารายการดานเดบิต และดาน
เครดิตที่บันทึกในสมุดรายวันทั่วไปผานรายการ (post) ไปยังบัญชีแยกประเภท ซ่ึงสามารถสรุปเปน
ขั้นตอนไดดังนี้ 

1. นําชื่อบัญชีที่อยูดานเดบิต และเครดิตที่อยูในสมุดรายวันทั่วไปมาตั้งเปนชื่อบัญชี
ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ถาชื่อบัญชีซํ้ากันก็ใหใชบัญชีเดิม ถาไมซํ้าก็ใหเปดบัญชีขึ้นใหม 

2. เขียน วัน เดือน ป ตามสมุดรายวันทั่วไปในดาน เดบิต หรือ เครดิต ขึ้นอยูกับชื่อ
บัญชีที่บันทึกไวในสมุดรายวันทั่วไปวาบันทึกไวในดานใด 

3. ชองรายการจะเขียนคําอธิบายรายการโดย 
3.1. ถาเปนรายการเปดบัญชีโดยมกีารนําสินทรัพยเพยีงชนดิเดยีวมาลงทนุใหเขียน

ช่ือบัญชีที่อยูดานตรงขาม แตถามีการนําทั้งสินทรัพย และหนี้สิน ซ่ึงมหีลายรายการมาลงเปนทุน
ของกจิการ ใหเขียนชองรายการวา “สมุดรายวันทัว่ไป” หรือ “บัญชีตางๆ” 

3.2. ถาเปนรายการเปดบัญชี โดยเริ่มงวดบัญชใีหมหรืองวดบญัชีใหม ใหเขยีนคํา
วา “ยอดยกมา”  ซ่ึงจะใชสําหรับแสดงยอดคงเหลือยกมาจากปกอน 

3.3. ถาเปนรายการคาปกติทีเ่กดิขึน้ในระหวางเดอืน ในชองรายการใหเขยีน
คําอธิบายโดยใชช่ือบัญชีที่อยูดานตรงขาม 

4. เขียนจํานวนเงินตามที่ปรากฎในสมุดรายวันทั่วไปไวในชองจํานวนเงินตามชื่อ
บัญชีนั้นๆ 

5. เพื่อใหตรวจสอบไดวารายการที่บันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปนั้นมี
ความสัมพันธกันอยางไร จึงจําเปนตองมีการอางอิงซึ่งกันและกันทั้งในสมุดบัญชีแยกประเภทและ
สมุดรายวันทั่วไป  โดยการนําหนาบัญชีจากสมุดรายวันทั่วไปใสที่ชองหนาบญัชใีนสมดุบญัชแียก
ประเภทโดยเขียนยอวา “รว. “  และนําเลขที่บัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภทไปใสที่ชองเลขที่บัญชี
ในสมุดรายวันทั่วไป 
 
ตัวอยาง 4.5  กรณีนําสินทรัพยชนิดเดียวมาลงทุน 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 25x1 นายจันทร เปดรานเสริมสวย ช่ือ “จันทรเจา” โดยไดนํา
เงินสดมาลงทุน 50,000 บาท 



                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  เงินสด 101 50,000 -   
มิ.ย. 1                 ทุน-นายจนัทร 301   50,000 - 

  นายจนัทรนําเงินสด มาลงทุน      
                                                             2      

                                                                                               4                                                    3 
1                                                                บัญชีเงินสด                                                  เลขที่ 101 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
มิ.ย. 1 ทุน-นายจันทร รว.1 50,000 -       

            
 

                                                          บัญชีทุนนาย-จันทร                                             เลขที่ 301 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      มิ.ย. 1 เงินสด รว.1 50,000 - 
            

 
 จากตัวอยางที่ 4.5 สามารถนํามาสรุปขั้นตอนของการผานรายการจากสมุดรายวันไป
บัญชีแยกประเภทที่เกีย่วของได ดังนี ้
 1.  นํา ช่ือบัญชดีาน Dr . มาเปดบัญชแียกประเภทใหม แลวนําวนั เดือน ป และเลขหนา
บัญชี และจํานวนเงนิดาน Dr. มาใสในบัญชแียกประเภทดานเดยีวกนั 
 2.  นําเลขที่บญัชีจากบัญชแียกประเภทไปใสในชองเลขที่บัญชีในสมุดรายวนัทัว่ไป 
 3.  นํา ช่ือบัญชดีาน Cr . มาเปดบัญชแียกประเภทใหม แลวนําวนั เดือน ป และเลขหนา
บัญชี และจํานวนเงนิดาน Cr. มาใสในบัญชแียกประเภทดานเดยีวกนั 
 4.  นําเลขที่บัญชีจากบัญชีแยกประเภทไปใสในชองเลขที่บัญชีในสมุดรายวนัทั่วไป 
 



ตัวอยาง 4.6  กรณีการนําสินทรัพยหลายชนิดมาลงทุน 
นายอังคาร ไดเปดรานซักรีด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25x1 ไดนําสินทรัพย ตางๆมา

ลงทุนดังนี้  เงินสด 20,000 บาท  อุปกรณซักรีดเสื้อผา 50,000 บาท และอาคาร 100,000 บาท 
 

                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  เงินสด 101 20,000 -   
ก.ค. 1 อุปกรณ 143 50,000 -   

  อาคาร 142 100,000 -   
                     ทุน-นายอังคาร 301   170,000 - 
  นายอังคารนําสินทรัพยตางๆ มาลงทุน      
        

 
                                                                  บัญชีเงินสด                                                 เลขที่ 101 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ก.ค. 1 ทุน-นายอังคาร รว.1 20,000 -       

            

 
                                                                  บัญชีอุปกรณ                                               เลขที่ 144 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ก.ค. 1 ทุน-นายอังคาร รว.1 50,000 -       

            

 
 
 
 



                                                                  บัญชีอาคาร                                                  เลขที่ 143 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ก.ค. 1 ทุน-นายอังคาร รว.1 100,000 -       

            

 
                                                                  บัญชีทุน-นายองัคาร                                    เลขที่ 301 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ก.ค. 1 เงินสด รว.1 20,000 - 
        อุปกรณ รว.1 70,000 - 
        อาคาร รว.1 100,000 - 
            

 
จากตัวอยางที่  4.6 จะทําการผานบัญชีจากสมุดรายวันไปบัญชีแยกประเภท

เชนเดียวกับตัวอยางที่ 4.5 แตในบัญชีทุน-นายอังคารการอางอิงในชองรายการของบัญชีแยก
ประเภทอาจทําไดตามตัวอยางคืออางอิงทีละรายการ หรืออาจใชอางอิงในชองรายการวา “บัญชี
ตาง ๆ”  ดวยจํานวนเงินตามสมุดรายวันทั่วไป คือ 170,000 บาท เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ
หากตองการทราบวามีบัญชีใดที่เกี่ยวของก็สามารถกลับไปดูที่สมุดรายวันหนา 1 ตามที่อางอิง
ไวในชองหนาบัญชี 
 
ตัวอยาง 4.7  กรณีรายการเปดบัญชีเปนการนําสินทรัพยและหนี้สินมาลงทุน 

นายพุธ ไดเปดบริการเชารถยนต เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 25x1 ไดนําสินทรัพย และ
หนี้สินตางๆมาลงทุนดังนี้  เงินสด 20,000 บาท  อาคาร 100,000 บาท ที่ดิน 200,000 บาท และมี
เงินกูจากธนาคาร 150,000 บาท 

 
 
 
 



                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  เงินสด  20,000 -   
ส.ค. 1 อาคาร  100,000 -   

  ที่ดิน  200,000 -   
                     เงินกู    150,000 - 
                     ทุน-นายพุธ    170,000 - 
  นายพุธนําสินทรัพย และหนีสิ้นตางๆ มา

ลงทุน 
     

 
                                                                  บัญชีเงินสด                                                 เลขที่ 101 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ส.ค. 1 บัญชีตาง ๆ รว.1 20,000 -       

            

 
                                                                  บัญชีอาคาร                                                  เลขที่ 143 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ส.ค. 1 บัญชีตาง ๆ รว.1 100,000 -       

            

 
                                                                   บัญชีที่ดิน                                                   เลขที่ 142 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ส.ค. 1 บัญชีตาง ๆ รว.1 200,000 -       

            

            



                                                                  บัญชีเงินกู                                                  เลขที่ 241 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ส.ค. 1 บัญชีตาง ๆ รว.1 150,000 - 
            

 
                                                             บัญชีทุน-นายพุธ                                              เลขที่ 301 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ก.ค. 1 บัญชีตาง ๆ รว.1 170,000 - 
            

 
จากตัวอยางที่ 4.7 การอางอิงในชองรายการของบัญชีแยกประเภทตามตัวอยางจะ

อางอิงวาบัญชีตาง ๆ เนื่องจากในสมุดรายวันทั่วไปมีบัญชีในดานเดบิต และดานเครดิตมากกวา 
1 รายการ จึงไมอาจระบุไดวาบัญชีเงินสด บัญชีอาคาร บัญชีที่ดิน มีที่มาหรือมีความสัมพันธกับ
บัญชีดานเครดิต คือบัญชีเงินกู หรือบัญชีทุนอยางไร และเทาใด หรือบัญชีเงินกู  บัญชีทุน-นาย
พุธ มีความสัมพันธกับบัญชีในดานเดบิตบัญชีอยางไร และเทาใด ดังนั้นการอางอิงจึงควรใชวา 
“บัญชีตาง ๆ” หรืออาจใช “สมุดรายวันทั่วไป” ก็ได 
 
ตัวอยาง 4.8  กรณีรายการเปดบัญชีเปนการเริ่มงวดบัญชีใหม 
 นางพฤกษา ไดเปดรานบูติกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25x1 ซ่ึงเปนวันเริ่มตนงวดบัญชี
ใหม นางพฤกษาไดตรวจสอบพบวามีรายการเกี่ยวกับสินทรัพย และหนี้สินดังนี้ 
 เงินสด      20,000 บาท 
 ลูกหนี้การคา       5,000 บาท  

อาคาร    300,000 บาท 
เจาหนี้การคา   200,000 บาท 

 
 
 



                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 
  วันที ่ รายการ เลขที่ 

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

25x1  เงินสด  20,000 -   
ม.ค. 1 ลูกหนี้การคา  5,000 -   

  อาคาร  300,000 -   
                     เจาหนี้การคา    200,000 - 
                     ทุน-นางพฤกษา    125,000 - 
  ยอดคงเหลือยกมา      
        

 
                                                                  บัญชีเงินสด                                                 เลขที่ 101 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ส.ค. 1 ยอดยกมา รว.1 20,000 -       

            

 
                                                                  บัญชีลูกหนี ้                                                เลขที่ 102 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ม.ค. 1 ยอดยกมา รว.1 5,000 -       

            

 
                                                                  บัญชีอาคาร                                                 เลขที่ 143 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ม.ค. 1 ยอดยกมา รว.1 300,000 -       

            

 



                                                                   บัญชีเจาหนี้                                                 เลขที่ 201 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ม.ค. 1 ยอดยกมา รว.1 200,000 - 
            

 
                                                                  บัญชีเงินสด                                                 เลขที่ 101 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      ม.ค. 1 ยอดยกมา รว.1 125,000 - 
            

 
 จากตัวอยางที่ 4.8 การผานรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภท 
การอางอิงในชองรายการของบัญชีแยกประเภทจะใชคําวา “ยอดยกมา” เนื่องจากรายการเปด
บัญชีในตัวอยางนี้เปนการดําเนินกิจการตอเนื่องจากปที่ผานมา ซ่ึงไดเปดบัญชีแยกประเภทไว
แลวไมใชการเริ่มตนกิจการใหม 
 

การหายอดคงเหลือดวยดินสอดํา  
 
 การหายอดคงเหลือดวยดินสอดํา (pencil footing)  มิใชการบันทึกรายการบัญชี แต
นิยมใชในการหายอดคงเหลือเพื่อสะดวกในการจัดทํางบทดลอง ซ่ึงจะตองจัดทําหลังจากที่ผาน
รายการจากสมุดรายวันทั่วไปมายังบัญชีแยกประเภทเสร็จส้ินแลว ทั้งนี้เพื่อเปนการสรุปยอด
รวมของบัญชีแยกประเภทแตละบัญชีวามียอดคงเหลืออยูดานเดบิต หรือดานเครดิต และเปน
จํานวนเทาใด ซ่ึงมีขั้นตอนในการหายอดคงเหลือดวยดินสอดํา ดังนี้ 
 1.  ถามีจํานวนเงินดานเดบิต หรือ ดานเครดิตมีรายการเพียงรายการเดียวไมตองหา
ยอดคงเหลือดวยดินสอดํา ดังนี้ 
 
 
 



                                                                  บัญชีเงินสด                                                 เลขที่ 101 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ก.ค. 1 ทุน-นายอังคาร รว.1 20,000 -       

            

 
 2.  ถามีจํานวนเงินดานเดบิต หรือ ดานเครดิตเพียงดานเดียว แตมีจํานวนเงินมากกวา 
1 รายการใหรวมจํานวนเงิน และใสผลรวมใตจํานวนเงินบรรทัดสุดทายของดานนั้น ดังนี้ 
 
                                                                  บัญชีเงินสด                                                 เลขที่ 101 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
ก.ค. 1 ทุน-นายอังคาร รว.1 20,000 -       

 14 รายไดคาบริการ รว.2 10,000 -       

    30,000 -       

            

 
 3.  ถาจํานวนเงินดานเดบิต และดานเครดิตมีเพียงดานละ 1 รายการ ไมตองหา
ผลรวมของดานเดบิต และดานเครดิตใหหาผลตาง โดยใสผลตางไวในชองรายการดานเดบิต
หรือเครดิตที่มีจํานวนเงินมากกวา ดังนี้ 
 
                                                                  บัญชีเงินสด                                                 เลขที่ 101 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ก.ค. 1 ทุน-นายอังคาร รว.1 20,000 - ก.ค. 30 เงินเดือน รว.2 6,000 - 

  14,000          

            

 



 4.  ถาจํานวนเงินดานเดบิต  และดานเครดิตมีมากกวา 1 รายการ   ใหรวมจํานวนเงิน
ทางดานเดบิต และดานเครดิต แลวเขียนยอดรวมของแตละดานไวใตจํานวนเงินของบรรทัด
สุดทาย  หาผลตางระหวางยอดเงินของทั้ง 2 ดาน ตามกรณีตาง ๆ  ดังนี้ 
 4.1  ถาผลรวมจํานวนเงินดานเดบิต มากกวาผลรวมจํานวนเงินดานเครดิตใหนํา
จํานวนเงินดานเดบิตตั้ง แลวลบดวยจํานวนเงินดานเครดิต มียอดคงเหลืออยูเทาใดใหใสไวที่
ชองรายการดานเดบิต เรียกวา ยอดคงเหลือดานเดบิต (debit balance) ดังนี้ 
 
                                                                  บัญชีเงินสด                                                 เลขที่ 101 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ก.ค. 1 ทุน-นายอังคาร รว.1 20,000 - ก.ค. 30 เงินเดือน รว.1 6,000 - 

  รายไดคาบริการ รว.1 10,000 -   คาสาธารณูปโภค รว.1 2,000 - 
    30,000 -     8,000 - 

  22,000.-          

            

 
 4.2  ถาผลรวมจํานวนเงินดานเครดิต มากกวาผลรวมจํานวนเงินดานเดบิตใหนํา
จํานวนเงินดานเครดิตตั้ง แลวลบดวยจํานวนเงินดานเดบิต มียอดคงเหลืออยูเทาใดใหใสไวที่
ชองรายการดานเครดิต เรียกวา ยอดคงเหลือดานเครดิต (Credit  balance) ดังนี้ 
 
                                                                   บัญชีทุน                                                     เลขที่ 301 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ก.ค. 20 ถอนใชสวนตวั รว.1 10,000 - ก.ค. 1 เงินสด รว.1  20,000 - 

        อาคาร รว.1 100,000 - 
          120,000 - 

        110,000.-    

            

 
 



 
4.3  ถาผลรวมจํานวนเงินดานเดบิต และเครดิตไมแตกตางกัน ก็แสดงวาบญัชนีัน้

มียอดคงเหลือเปน ศูนย ดังนี้ 
 

                                                                  บัญชีเงินสด                                                 เลขที่ 101 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
ก.ค. 1 ทุน-นายอังคาร รว.1 20,000 - ก.ค. 30 เงินเดือน รว.1 20,000 - 

            
 

งบทดลอง  
 

การทํางบทดลองเปนขั้นตอนหนึ่งของการทําบัญชีมีนักวิชาการไดใหความหมาย
ของงบทดลอง (trail balance) ไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
 งบทดลอง หมายถึง งบที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีตาง ๆ ที่มีอยูในกิการทั้งหมด
ไวในที่เดียวกัน ณ ส้ินวันใดวันหนึ่ง และทําขึ้นเพื่อพิสูจนวาไดบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู
หรือไม(นิพันธ  เห็นโชคชัยชนะ, 2547, หนา 3-18) 
 งบทดลอง หมายถึง งบแสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชีในวนัใดวนั
หนึ่ง เพื่อตองการพิสูจนการบันทึกบัญชีและผานรายการบัญชีวา กิจการไดทําถูกตองตาม
หลักการบัญชีคู นั่นคือ ยอดคงเหลือของบัญชีที่มียอดดุลเดบิตทุกบัญชีรวมกันจะเทากับยอด
คงเหลือของบัญชีที่มียอดดุลเครดิตทุกบัญชี (วัฒนา  ศิวะเกื้อ, ดุษฎี  สงวนชาติ, นันทพร  พิทยะ, 
หนา 69) 
 งบทดลอง หมายถึง รายงานที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีทุกบัญชีทั้งที่มียอดดุลเดบิต 
และยอดดุลเครดิต โดยเรียงตามลําดับเลขที่บัญชี ณ วันใดวันหนึ่ง (ดวงสมร  อรพินท, กชกร เฉลิม
กาญจนา, แพร  กีระสุนทรพงษ, ปริญดา  มณีโรจน, สมพงษ  พรอุปถัมภ, หนา 63) 
 จากความหมายงบทดลองดังกลาวขางตนสรุปไดวา งบทดลอง หมายถึง  งบที่จัดทาํขึน้
เพื่อพิสูจนวาการลงบันทึกบัญชีในดาน เดบิต และเครดิตนั้นแสดงยอดถูกตองเทากันตามหลักการ
บัญชีคู ทั้งนี้ในงบทดลองจะตองแสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชีของ สินทรัพย 
หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย โดยเรียงตามลําดับเลขที่บัญชี ณ วันใดวันหนึ่ง ซ่ึง



การจัดทํางบทดลองอาจทําไดทุกสิ้นไตรมาส หรือทุก 6 เดือน หรือส้ินป  แตเพื่อใหงายตอการ
แกไขขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได จึงมักจะมีการจัดทํางบทดลองทุกๆ ส้ินเดือน 
 
รูปแบบของงบทดลอง 
 
 การจัดทํางบทดลองจะจดัทําหลังจากที่ไดหายอดคงเหลอืในบัญชีแยกประเภทครบ
ทุกบัญชี โดยมีรูปแบบการจัดทําดังนี ้
 

ช่ือกิจการ…………. 
งบทดลอง 

วันที…่………. 
 

ช่ือบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

      
      
      
      
 
ภาพที่ 4.5 งบทดลอง 
ที่มา (วัฒนา  ศิวะเกื้อ, ดุษฎี  สงวนชาติ, นันทพร  พิทยะ, 2547, หนา 71) 
  
 จากรูปแบบของงบทดลองสามารถอธิบายวิธีการจดัทําได ดังนี ้

1.  เขียนชื่อราน หรือกิจการที่จัดทํางบทดลอง 
2.  เขียนคําวา "งบทดลอง" เพื่อบอกใหทราบวาขณะนี้กจิการกําลังจัดทํางบทดลอง 
3.  เขียนวันที ่ที่กิจการจดัทํางบทดลอง 
4.  ชอง ช่ือบัญชี ใชสําหรบัเขียนชื่อบัญชแียกประเภท 
5.  ชอง เลขที่บัญชี ใชสําหรับเขียนเลขที่บัญชีแยกประเภท โดยเรียงตามลําดับเลขที่บัญชี

 6.  ชอง เดบิต ใชสําหรับใสยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทตางๆ ที่มียอดคงเหลือ
ดานเดบิต 



8.  ชอง เครดิต ใชสําหรับใสยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทตางๆ ที่มียอด
คงเหลือดานเครดิต 

 
การจัดทํางบทดลอง 
 
 การจัดทํางบทดลองมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  จัดเตรียมแบบฟอรมที่จะทํางบทดลอง 
 2.  นํายอดคงเหลือที่หาดวยดินสอดํา(pencil footing) ของบัญชีแยกประเภทตางๆ มาใส
ในงบทดลอง โดยเขียนชื่อบัญชี เลขที่บัญชีเรียงตามลําดับจากสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ 
รายได และคาใชจาย และจํานวนเงินตามยอดคงเหลือของแตละบัญชี เชน ถายอดคงเหลืออยูดานเด
บิต ใหใสจํานวนเงินดานเดบิต ถายอดคงเหลืออยูดานเครดิต ใหใสจํานวนเงินดานเครดิต 
 3.  รวมจํานวนเงินดานเดบิต และเครดิต ถายอดรวมทั้ง 2 ดานเทากันแสดงวางบทดลอง
ลงตัวและเปนไปตามหลักการบัญชีคู 
 การจัดทํางบทดลองเปนขั้นตอนหนึ่งของการบันทึกบัญชี จะถูกจัดทําขึ้นหลังจากการ
บันทึกสมุดรายวันทั่วไป ผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ และสรุปหายอดคงเหลือ
ในบัญชีแยกประเภทแลวจึงนํายอดคงเหลือดังกลาวมาจัดทํางบทดลองเพื่อพิสูจนหาความถูกตอง
ตามหลักการบัญชีคูวามียอดรวมดานเดบิต และยอดรวมดานเครดิตเทากัน ซ่ึงสามารถแสดงไดดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 
 
ตัวอยางที่ 4.9  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 25x1 นางจอย เปดรานเสริมสวย ช่ือ “จอยบิวตี้” โดยไดนาํ
เงินสด 30,000 และอุปกรณเสริมสวยมาลงทุน 50,000 บาท ระหวางเดือนมีรายการคาเกิดขึ้น
ดังนี้ 
 พ.ค.   4 กูเงินจากธนาคาร 80,000 บาท เปนเงินกูระยะยาว 
          8 จายเงินซื้อวัสดุในการเสริมสวย เชน น้ํายาดัดผม หวี เปนเงิน 9,000 บาท 
        10 รับเงินคาบริการเสริมสวย 12,000 บาท 
        12  จายคาเชาราน 2,500 บาท 
        15  ซ้ือเครื่องตกแตงเปนเงินเชื่อ 10,000 บาท 
        20  รับเงินเปนคาบริการเสริมสวย 5,000 บาท 
        22  จายเงินชําระหนี้คาเครื่องตกแตง 5,000 บาท 
        25  จายเงินเดือนใหพนักงาน 2 คน ๆ ละ 3,000 บาท 



 พ.ค. 26 สงบิลเก็บเงินคาแตงหนาเจาสาว 5,000 บาท แตยังไมไดรับเงิน 
         27  นําเงินสดไปใชสวนตัว 3,000 บาท 
         30 จายคาใชจายเบ็ดเตล็ด 250 บาท และคาน้ํา คาไฟฟา 500 บาท 
 จากรายการคาขางตนไดกําหนดเลขที่บัญชีไว ดังนี้ 
 ช่ือบัญชี  เลขที่บัญชี  ช่ือบัญชี  เลขที่บัญชี 
 เงินสด       101  ทุน-นางจอย      301 
 ลูกหนี้       102  ถอนใชสวนตัว      302 
 วัสดุส้ินเปลือง      103  รายไดคาบริการ      401  
 อุปกรณ       144  เงินเดือน       501 
 เครื่องตกแตง      145  คาเชา       502 
 เจาหนี้       201  คาสาธารณูปโภค      503 
 เงินกู       241  คาใชจายเบ็ดเตล็ด      504 
 จากตัวอยางที่ 4.9 สามารถนํามาลงบันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไปไดดังนี้ 
 
                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 1 

  วันที ่ รายการ เลขที่ 
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

25x1  เงินสด 101 30,000 -   
พ.ค. 1 อุปกรณ 144 50,000 -   

                     ทุน-นางจอย 301   80,000 - 
  นางจอยนําสินทรัพยมาลงทุน      
 4 เงินสด 101 80,000 -   
                     เงินกู 241   80,000 - 
  กูเงินจากธนาคาร      
 8 วัสดุส้ินเปลือง 103 9,000 -   
                     เงินสด 101   9,000 - 
  ซ้ือวัสดุเสริมสวย      
 10 เงินสด 101 12,000 -   
                     รายไดคาบริการ 401   12,000 - 
  ไดเงินเปนรับคาบริการ      



                                                                 สมุดรายวันท่ัวไป                                            หนา 2 
  วันที ่ รายการ เลขที่ 

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

25x1 12 คาเชา 502 2,500 -   
พ.ค.                     เงินสด 101   2,500 - 

  จายคาเชาราน      
 15 เครื่องตกแตง 145 10,000 -   

                     เจาหนี ้ 201   10,000 - 
  ซ้ือเครื่องตกแตงเปนเงินเชื่อ      
 20 เงินสด 101 5,000 -   
                     รายไดคาบริการ 401   5,000 - 
  ไดเงินเปนรับคาบริการ      
 22 เจาหนี ้ 201 5,000 -   
                     เงินสด 101   5,000 - 
  จายชําระหนี้คาเครื่องตกแตง      
 25 เงินเดือน 501 6,000 -   
                     เงินสด 101   6,000 - 
  จายเงินเดือนใหพนักงาน 2 คน      
 26 ลูกหนี ้ 102 5,000 -   
                     รายไดคาบริการ 401   5,000 - 
  สงบิลเรียกเกบ็เงินคาแตงหนาเจาสาว      
 27 ถอนใชสวนตวั 302 3,000 -   
                     เงินสด 101   3,000 - 
  นางจอยนําเงนิสดไปใชสวนตัว      
 30 คาใชจายเบด็เตล็ด 504 250 -   
  คาสาธารณูปโภค 503 500 -   
                     เงินสด 101   750 - 
  จายคาใชจายเบ็ดเตล็ด คาน้ําและคาไฟฟา      
        

 



การผานรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภท เปนดังนี้ 
 
                                                                  บัญชีเงินสด                                                  เลขที่ 101 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
พ.ค. 1 ทุน-นายอังคาร รว.1 30,000 - พ.ค. 8 วัสดุส้ินเปลือง รว.1 9,000 - 

 4 เงินกู รว.1 80,000 -  12 คาเชา รว.2 2,500 - 
 10 รายไดคาบริการ รว.1 12,000 -  22 เจาหนี ้ รว.2 5,000 - 
 20 รายไดคาบริการ รว.2 5,000 -  25 เงินเดือน รว.2 6,000 - 
    127,000 -  27 ถอนใชสวนตวั รว.2 3,000 - 
  100,750.-     30 บัญชีตาง ๆ รว.2 750 - 
          26,250 - 

 
                                                                  บัญชีลูกหนี ้                                                 เลขที่ 102 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
พ.ค. 26 รายไดคาบริการ รว.2 5,000 -       

            
 
                                                                  บัญชีวัสดุส้ินเปลือง                                     เลขที่ 103 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  

พ.ค. 8 เงินสด รว.1 9,000 -       
            

 
                                                                  บัญชีอุปกรณ                                                เลขที่ 144 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
พ.ค. 1 ทุน-นายอังคาร รว.1 50,000 -       

            



                                                                  บัญชีเครื่องตกแตง                                       เลขที่ 145 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
พ.ค. 15 เจาหนี ้ รว.2 10,000 -       

            
 
                                                                  บัญชีเจาหนี ้ เลขที่ 201 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
พ.ค. 22 เงินสด รว.2 5,000 - พ.ค. 15 เครื่องตกแตง รว.2 10,000 - 

        5,000.-    
 
                                                                   บัญชีเงินกู                                                   เลขที่ 241 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      พ.ค. 4 เงินสด รว.1 80,000 - 
            

 
                                                             บัญชีทุน-นางจอย   เลขที่ 301 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      พ.ค. 30 บัญชีตาง ๆ รว.1 80,000 - 
            

 
                                                          บัญชีถอนใชสวนตวั                                             เลขที่ 302 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
พ.ค. 27 เงินสด รว.2 3,000 -       

            
 



                                                           บัญชีรายไดคาบริการ เลขที่ 401 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
  บัญช ี  25x1  บัญช ี  
      พ.ค. 10 เงินสด รว.1 12,000 - 
       20 เงินสด รว.2 5,000 - 
       26 ลูกหนี ้ รว.2 5,000 - 
          22,000 - 

 
                                                                บัญชีเงินเดือน เลขที่ 501 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
พ.ค. 25 เงินสด รว.2 6,000 -       

            
 
                                                                  บัญชีคาเชา เลขที่ 502 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
พ.ค. 12 เงินสด รว.2 2,500 -       

            
 
                                                          บัญชีคาสาธารณูปโภค เลขที่ 503 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
พ.ค. 30 เงินสด รว.2 500 -       

            
 
 
 
 
 



                                                         บัญชีคาใชจายเบ็ดเตล็ด เลขที่ 504 

วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน วันที ่ รายการ หนา จํานวนเงิน 
25x1  บัญช ี    บัญช ี  
พ.ค. 30 เงินสด รว.1 250 -       

            
 
 จากบัญชีการผานรายการและการหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทสามารถ
นํามาจัดทํางบทดลองไดดังนี้ 
 

รานจอยบวิตี ้
งบทดลอง 

วันที ่31 พฤษภาคม 25x1 
 

ช่ือบัญชี เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด 101 100,750 -   
ลูกหนี ้ 102 5,000 -   
วัสดุส้ินเปลือง 103 9,000 -   
อุปกรณ 144 50,000 -   
เครื่องตกแตง 145 10,000 -   
เจาหนี ้ 201   5,000 - 
เงินกู 241   80,000 - 
ทุน-นางจอย 301   80,000 - 
ถอนใชสวนตวั 302 3,000 -   
รายไดคาบริการ 401   22,000 - 
เงินเดือน 501 6,000 -   
คาเชา 502 2,500 -   
คาสาธารณูปโภค 503 500 -   
คาใชจายเบด็เตล็ด 504 250 -   
  187,000 - 187,000 - 



การหาขอผิดพลาดเมื่องบทดลองไมลงตัว 
 
 เมื่อรวมยอดในงบทดลองดานเดบิต และดานเครดิตแลวปรากฏวาไมเทากัน แสดงวา
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น และสามารถทําการตรวจสอบหาขอผิดพลาดได ดังนี้ 

1.  ตรวจสอบการบวกเลขใหมอีกครั้งหนึ่ง 
2.  เมื่อตรวจสอบการบวกเลขแลวไมลงตัว  ใหนํายอดคงเหลือดานเดบิต  ลบดวย

ดานเครดิต เหลือผลตางเทาใดใหนํา 9 ไปหาร ถาหารลงตัวแสดงวาขอผิดพลาดนั้นเกิดจากการ
ลงบันทึกตัวเลขสลับกัน เชน จํานวนเงินที่ถูกตองที่ตองลงบันทึกบัญชีเปน 756 บาท แตลง
บันทึกเปน 765 บาท เปนตน 

3.  ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทตางๆ ที่นํามาใสในชองเดบิต และ
เครดิตตามที่ยอดคงเหลือแสดงยอดอยูวาถูกตองหรือไม  เชน สินทรัพย มียอดคงเหลือดานเดบิต 
เปนตน 

4.  คํานวณหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทโดยเฉพาะบัญชีแยกตัวเลขและ
รายการที่นํามาลงใหม 

5.  ถายังไมพบขอผิดพลาดใหตรวจสอบการบันทึกบัญชี การบวกเลข ดานเดบิต 
และเครดิต 
 
ประโยชนของงบทดลอง 
 
 การจัดทํางบทดลองนอกจากจะชวยตรวจสอบการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคูจาก
สมุดรายวันทั่วไปผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภทแลวยังสารถใหประโยชนในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.  ชวยพิสูจนความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู 
2.  ชวยในการแกไขขอผิดพลาด ใหทราบและแกไขไดทันเวลา 
3.  ชวยอํานวยความสะดวกในการนําขอมูลไปจัดทํางบการเงิน เชน งบกําไรขาดทุน    

งบดุล เปนตน 
4.  ใชเปนขอมูลในการปดบัญชีในวันสิ้นป 

 
 
 
 



ขอจํากัดของงบทดลอง 
 
 ถึงแมวางบทดลองจะชวยพิสูจนความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี
คู แตอาจมีขอผิดพลาดบางอยาง ซ่ึงไมอาจตรวจพบไดในงบทดลอง ดังนี้ 

1.  ความผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกผิดบัญชี เชน การจายคารับรองลูกคา ตาม
หลักการบันทึกบัญชี จะตอง เดบิต คารับรอง เครดิต เงินสด  แตกลับบันทึกบัญชีเปน     เดบิต 
คาใชจายเบ็ดเตล็ด เครดิต เงินสด แทน 

2.  ความผิดพลาดที่อาจชดเชยกันได เชน บัญชีเจาหนี้มียอดคงเหลือ 12,000 บาท แต
กลับหาออกมาได 12,200 บาท ซ่ึงสูงไป 200 บาท ในขณะเดียวกันหายอดคงเหลือของบัญชีเงิน
สด 20,000 บาทแตออกมาเปน 20,200 บาท ซ่ึงสูงไป 200 บาท เชนกัน ดังนั้นยอดในงบทดลอง
จะเทากัน 

3.  ความผิดพลาดที่เกิดจากการลืมบันทึกรายการทั้งดานเดบิต และเครดิต ซ่ึงมีผลทํา
ใหงบทดลองลงตัวไดเชนเดียวกัน 
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