
บนัทึกรายการสมุดรายวนัขัน้ตน้ 

บญัชีแยกประเภท 

งบทดลอง
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สุรศกัด์ิ  ทองระอา
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จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  อธิบายสมุดบันทึกรายการขั้นต้นได้
2.  บอกประโยชน์ของสมุดรายวันได้
3.  อธิบายรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไปได้
4.  อธิบายหลักการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน

ทั่วไปได้
5.  บันทึกรายการเปิดบัญชีและรายการค้าระหว่าง  

เดือนในสมุดรายวันทั่วไปได้



บัญชี (Account) 
เป็นแหล่งส าหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
ตลอดจนรายได้และค่าใช้จ่าย

บัญชีแยกประเภท (Ledger)
กลุ่มของบัญชี (Group of Account) แยกประเภทที่แยกออกมาจาก
บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์
บัญชีแยกประเภทหนี้สิน
บัญชีแยกประเภทส่วนของเจ้าของ
บัญชีแยกประเภทรายได้ และบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย
เช่น บัญชีเงินสด บัญชีลูกหนี้ บัญชีทุน

บัญชีแยก
ประเภท
ทั่วไป

(General 
Ledger)



การบันทึกรายการค้า บันทึกตามหลักการบัญชีคู่
(Double – Entry Accounting) โดย
- รายการค้าที่เกิดขึ้นทุกรายการจะต้องน ามาบันทึกบัญชี

ด้านเดบิต (ซ้าย : Debit  : Dr.) และ
ด้านเครดิต (ขวา : Credit : Cr.)

- จ านวนเงินทั้งสองข้างต้องเท่ากัน แต่
- จ านวนบัญชีอาจไม่เท่ากัน
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การบันทึกรายการตามหลักการบัญชีคู่
(Double – Entry Book Keeping)



เมื่อเกิดรายการค้าจะมีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้น, ลดลงของ
สินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย  โดย
การเพิ่มขึ้น, ลดลงของรายการดังกล่าวมีหลักปฏิบัติดังนี้

สินทรัพย์

Assets

Dr. Cr.

+ -

*

5

หนีสิ้น

Liabilities

Dr. Cr.

- +

*

ส่วนของเจ้าของ

Owners Equity

Dr. Cr.

- +

*

รายการเพิ่มขึ้น,ลดลง

ยอดคงเหลือ



6

ค่าใช้จ่าย

Expenses

Dr. Cr.

+ -

*

รายได้

Revenue

Dr. Cr.

- +

*

รายการเพิม่ขึน้,ลดลง

ยอดรวม



วงจรบัญชี คือ ล าดับขั้นตอนทางการบัญชี เริ่มจากการบันทึก
รายการที่เกิดขึ้นจนถึงการน าเสนอรายงานทางการเงิน
ของรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ มีล าดับขั้นตอนดังน้ี
1. การวิเคราะห์รายการค้า
2. การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
3. ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท   
4. จัดท างบทดลอง
5. รวบรวมรายการปรับปรุง
6. จัดท ากระดาษท าการ(อาจท าหรือไม่ท ากไ็ด)้
7. บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันและผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท
8. ปิดบัญชีในสมุดรายวันและผ่านไปบัญชีแยกประเภท
9. หายอดคงเหลือของบัญชีที่ยังไม่ได้ปิด
10. จัดท างบการเงิน => งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)
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วงจรบัญชี (Accounting Cycle)
3,4

5,6

7,8

9,10

1,2



หมายถึง บัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ทีใช้ในกิจการ โดยจัดให้
เป็นหมวดหมู่ มีชื่อและเลขที่บัญชีอย่างเป็นระเบียบ

 ผังบัญชีแต่ละกิจการไม่จ าเป็นต้องมีชื่อเหมือนกัน มีหลักใน 
การก าหนดดังนี้

สินทรัพย์ ก าหนดเริ่มด้วย หมายเลข 1

หนี้สิน ก าหนดเริ่มด้วย หมายเลข 2

ส่วนของเจ้าของ ก าหนดเริ่มด้วย หมายเลข 3

รายได้ ก าหนดเริ่มด้วย หมายเลข 4

ค่าใช้จ่าย ก าหนดเริ่มด้วย หมายเลข 5
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สินทรัพย์ (Assets) 
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)
เลขที่ ชื่อบัญชี
1101  เงินสดและเงินฝากธนาคาร
1102 เงินฝากประจ า
1103   เงินทดรองจ่าย
1104 ลูกหนีก้ารค้า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
1201     ที่ดิน
1202 อาคาร
1203     อุปกรณส์ านักงาน
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1 1 0 1

สินทรัพย์ ประเภท
หมุนเวียน ชื่อบัญชี



หนี้สิน (Liabilities)
หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities)
เลขที่ ชื่อบัญชี
2101 เจ้าหนี้ การค้า
2102 ตั๋วเงินจ่าย
2103 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
หนี้สินระยะยาว (Long –term Liabilities)
2201 เจ้าหนี้เงินกู้โดยมีจ านอง
2202 หุ้นกู้
ส่วนของเจ้าของ (Owner’s Equity)
3101 ทุน
3102 ถอนใช้ส่วนตัว
3103 บัญชีก าไรขาดทุน
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รายได้ (Revenue)
4101  รายได้จากการสมัครสมาชิกสนามกอล์ฟ
4102 ค่าเช่ารับ
4103 รายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่าย (Expenses) 
5101 เงินเดือนและค่าแรง
5102 ค่าใช้จ่ายส านักงาน
5103 ค่าสาธารณูปโภค
5104 ดอกเบี้ยจ่าย
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เป็นการบันทึกรายการเบื้องต้นหลังจากได้
วิเคราะห์รายการค้าแล้วว่าควรเดบิตและเครดิต
บัญชีอะไรบ้าง

ช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกตามหลักการ
บัญชีคู่

การบันทึกเรียงตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ช่วยให้ทราบถึงที่มาของรายการนั้น
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สมุดบันทึกรายการเบื้องต้น



แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal)
2. สมุดรายวันท่ัวไป (General Journal)
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สมุดบันทึกรายการเบื้องต้น



ใช้ส าหรับบันทึกรายการใดรายการหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งมีรายการค้า

ที่เกิดขึ้นซ้ ากันเป็นจ านวนมาก แบ่งออกเป็น
สมุดรายวันรับ (Cash Receipt Journal) => บันทึกรายการรับเงิน

สมุดรายวันจ่าย (Cash Disbursement Journal) => บันทึกรายการจ่ายเงิน

สมุดรายวันซื้อ (Purchase Journal) => บันทึกรายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ

สมุดรายวันขาย (Sale Journal) => บันทึกรายการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
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สมุดรายวันเฉพาะ
(Special Journal)



 ใช้ส าหรับบันทึกรายการที่ไม่สามารถบันทึกใน
สมุดรายวันเฉพาะ เช่น การรับคืนสินค้า รายการ
ปรับปรุง ต่าง ๆ 

 บางกิจการที่มีขนาดเล็กอาจใช้สมุดรายวันทั่วไป 
เพียงเล่มเดียวในการบันทึกรายการค้าต่าง ๆ
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สมุดรายวันทั่วไป (General Journal)



สมุดรายวันทั่วไป (General Journal)                   หน้า..

วันที่ รายการ เลขทีบัญชี เดบิต เครดิต

16



 ช่องวันที่ ให้บันทึกวันที่ที่เกิดรายการ
 ช่องรายการ ให้ใส่ชื่อบัญชีและค าอธิบายรายการ  

เขียนชื่อบัญชีที่ต้องการบันทึกโดย
- เขียนชื่อบัญชีด้านเดบิตไว้ด้านซ้าย 
- ชื่อบัญชีด้านเครดิตไว้ด้านขาวในบรรทัดถัดไปโดย 

เย้ืองทางขวาเล็กน้อย พอประมาณ
- เขียนค าอธิบายรายการให้สั้น กระชับแต่ได้ใจความ
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ขั้นตอนการบันทึกสมุดรายวันทั่วไป



 ช่องเลขที่บัญชี ใช้ส าหรับการอ้างถึงการผ่านรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภท เลขที่อะไร โดยน าเลขที่บัญชีมาใส่ไว้
หลังจากที่ได้ผ่านบัญชีเรียบร้อยแล้ว (เลขที่บัญชี จะใส่เลข
จากผังบัญชี ก็ได้)

 ช่องเดบิต และเครดิต ใส่จ านวนเงินที่ต้องการบันทึก
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สมุดรายวันทั่วไป หน้า……1.

วันที่ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

บัญชี

25xx

ม.ิย. 1 เงินสด 101 225,000 

ทุน-นายอานน 301 225,000 

นายอานนน าเงินสดมาลงทุน

1 ค่าเช่า 501 45,000 

เงินสด 101 45,000 

จ่ายค่าเช่าส าหรับเดือนมิถุนายน

1 วัสดุสิ้นเปลืองส านักงาน 103 5,750 

เงินสด 101 5,750 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองส านักงาน

3 ค่าใช้จ่ายส านักงาน 502 7,500 

เงินสด 101 7,500 

จ่ายค่าใช้จ่ายส านักงาน
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6 เงินสด 101 18,750 

รายได้ค่าสอบบัญชี 401 18,750 

รับเงินค่าสอบบัญชี

9 ลูกหน้ี-การค้า 102 57,500 

รายได้ค่าสอบบัญชี 401 57,500 

ส่งใบทวงหนี้ค่าตรวจสอบฯแล้วยังไม่ได้รับ
เงิน

16 เงินเดือน 503 37,500 

เงินสด 101 37,500 

จ่ายเงินเดือนพนักงาน
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สมุดรายวันท่ัวไป หน้า…2….

วันท่ี รายการ เลขท่ี เดบิต เครดิต 

บัญชี

25xx

มิ.ย. 19 เงินสด 101 28,750 

ลูกหนี-้ การค้า 102 28,750 

ลูกหนี้น าเงินมาช าระ

21 ลูกหนี้-การค้า 102 60,000 

รายได้ค่าสอบบัญชี 401 60,000 

ส่งใบทวงหนี้ค่าสอบบัญชีแต่ยังไม่ได้รับเงิน

22 วัสดุสิ้นเปลืองส านักงาน 103 5,000 

เจ้าหนี้อ่ืน 201 5,000 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองส านักงานเป็นเงินเชื่อ

24 ลูกหนี้-การค้า 102 45,000 

รายได้ค่าสอบบัญชี 401 45,000 

ส่งใบทวงหนี้ค่าตรวจสอบฯ แต่ยังไม่ได้รับเงิน



28 ค่าอบรม 504 700 

ค่าอบรมค้างจ่าย 201 700 

ส่งพนักงานเข้าอบรมบัญชีแต่ยงัไม่จ่ายเงิน

29 เงินสด 101 60,000 

ลูกหนี-้การค้า 102 60,000 

ลูกหนี้น าเงินมาช าระ

30 เจ้าหนี-้อ่ืน 201 5,000 

เงินสด 101 5,000 

จ่ายช าระหนี้ค่าวัสดุส านักงาน
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สมุดรายวันทั่วไป หน้า…3….

วันที่ รายการ เลขที่ เดบิต เครดิต 

บัญชี

25xx

ม.ิย. 30 ค่าสาธารณูปโภค 505 11,500 -

เงินเดือน 503 37,500 -

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 104 90,000 -

เงินสด 101 139,000 

จ่ายค่าโทรศัพท์และค่าน้ า และเงินเดือน

และค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า

30 ถอนใช้ส่วนตัว 302 50,000 -

เงินสด 101 50,000 

นายอานนเบิกเงินไปใช้ส่วนตัว
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หลังจากการบันทึกรายการในสมุดรายวัน
ทั่วไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือผ่านรายการไป
=>บัญชีแยกประเภท (Ledger)
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การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป
บัญชีแยกประเภท (Posting)



บัญชีแยกประเภท โดยทั่วไป มี 2 แบบ ดังนี้
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1.แบบบัญชีมาตรฐาน (Standard Ledger 
Account )

• แบบมาตรฐาน 

2.แบบบัญชีแสดงยอดดุล (Balance Ledger 
Account )

• แบบแสดงยอดคงเหลือ



บัญชี...............       เลขที่ (Account No.)

วันเดือนปี รายการ หน้า จ านวนเงิน วันเดือนปี รายการ หน้า จ านวนเงิน

บัญชี                                                       บัญชี
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แบบบัญชีมาตรฐาน (Standard Ledger Account )



วันเดือนปี รายการ หน้า เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ
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บัญช.ี..............          เลขท่ี (Account No.)

แบบบัญชี แสดงยอดดุล (Balance Ledger Account )



น าวันที่จากสมุดรายวันทั่วไปมาลงในบัญชีแยกประเภทช่องวันที่
ช่องค าอธิบายรายการให้น าชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องแต่อยู่คนละด้านมา

ใส่ เช่น
- ในบัญชีเงินสด ให้เขียนว่า “บัญชีทุน” => เงินสดได้มาจากการ

ลงทุน
- ในบัญชีทุน ให้เขียนว่า “บัญชีเงินสด” =>เพื่อให้ทราบว่าทุนที่
น ามาลงนั้นเป็นเงินสด

น าเลขที่บัญชีของบัญชีแยกประเภท (ตามผังบัญชี) ไปใส่ไว้ในช่อง
“เลขที่บัญช”ี ของสมุดรายวันทั่วไปเพื่อให้แสดงว่ารายการนั้นผ่าน
บัญชีเรียบร้อยแล้ว
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ขั้นตอนการผ่านบัญชีแยกประเภท



น าเลขที่หน้าของสมุดรายวันทั่วไป มาใส่ไว้ในช่อง “อ้าง
ถึง” ของบัญชีแยกประเภทเพื่อให้ทราบว่ามาจากสมุด
รายวันทั่วไปหน้าใด => ร.ว. 1

ผ่านช่องจ านวนเงินจากสมุดรายวันทั่วไป ด้านเดบิต มายัง
บัญชีแยกประเภทด้านเดบิต , ด้านเครดิตมายังด้านเครดิต

หากรายการที่บันทึกในสมุดรายวันทั่วไปมีมากกว่า 2  บัญชี
(Compound Entry) เม่ือมีการผ่านรายการไปบัญชีแยก
ประเภทหากรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องมีมากกว่า 1บัญชี อาจ
ใช้ค าว่า “บัญชีต่าง ๆ “(Sundry Account) แทนได้
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30

เลขที่ 101

วนัที่ รายการ หนา้ จ านวนเงิน วนัที่ รายการ หนา้ จ านวนเงิน

บญัชี บญัชี

2547

ม.ค. บญัชีทนุ ร.ว.1 100,000 -

เลขที่ 301

วนัที่ รายการ หนา้ จ านวนเงิน วนัที่ รายการ หนา้ จ านวนเงิน

บญัชี บญัชี

2547

ม.ค. บญัชีเงินสด ร.ว.1 100,000

บญัชีเงินสด

บญัชีทนุ

หนา้  1

วนัที่ รายการ เลขทีบ่ญัชี เดบิต เครดิต

2547

ม.ค. 1 บญัชีเงินสด 101 100,000

              บญัชีทนุ 301 100,000

นายออดน าเงินสดมาลงทนุในกิจการ 100,000

สมุดรายวันทั่วไป
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บัญชเีงนิสด เลขที ่101

วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ

บัญชี บัญชี

25xx 25xx

มิ.ย. 1 ทุน-นายอานน ร.ว.1 225,000 มิ.ย. 1 ค่าเช่า ร.ว.1 45,000 

6 รายได้ค่าสอบบัญชี ร.ว.1 18,750 1 วัสดุสิน้เปลืองส านัก ร.ว.1 5,750 

19 ลูกหนี้-การค้า ร.ว.2 28,750 3 ค่าใช้จ่ายส านักงาน ร.ว.1 7,500 

29 ลูกหนี้-การค้า ร.ว.2 60,000 16 เงนิเดอืน ร.ว.1 37,500 

30 เจ้าหนี้ อื่น ร.ว.2 5,000 

30 บัญชตี่าง ๆ ร.ว.3 139,000 

30 ถอนใช้ส่วนตัว ร.ว.3 50,000 
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บัญชทีุน-นายอานน เลขที ่301

วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ

บัญชี บัญชี

25xx

มิ.ย. 1 เงนิสด ร.ว.1 225,000 

บัญชค่ีาเช่า เลขที ่501

วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ วันเดอืนปี รายการ หน้า
จ านวน
เงนิ

บัญชี บัญชี

25xx

มิ.ย. 1 เงนิสด ร.ว.1 45,000 
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บัญชวัีสดุสิน้เปลือง เลขที ่103

วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ วันเดอืนปี รายการ หน้า
จ านวน
เงนิ

บัญชี บัญชี

25xx

มิ.ย. 1 เงนิสด ร.ว.1 5,750 

22 เจ้าหนี้-อื่น ร.ว.2 5,000 

บัญชค่ีาใช้จ่ายส านักงาน เลขที ่502

วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ วันเดอืนปี รายการ หน้า
จ านวน
เงนิ

บัญชี บัญชี

25xx

มิ.ย. 3 เงนิสด ร.ว.1 7,500 
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บัญชรีายได้สอบบัญชี เลขที ่401

วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ

บัญชี บัญชี

25xx 25xx

มิ.ย. 6 เงนิสด ร.ว.1 18,750 

9 ลูกหนี้-การค้า ร.ว.1 57,500 

21 ลูกหนี้-การค้า ร.ว.2 60,000 

24 ลูกหนี้-การค้า ร.ว.2 45,000 

บัญชลูีกหนี-้การค้า เลขที ่102

วันเดอืน
ปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ

วันเดอืน
ปี

รายกา
ร หน้า จ านวนเงนิ

บัญ
ชี

บัญ
ชี

25xx 25xx

มิ.ย. 9
รายได้ค่าสอบ
บัญชี ร.ว.1 57,500 มิ.ย. 19 เงนิสด ร.ว.2 28,750 

21
รายได้ค่าสอบ
บัญชี ร.ว.2 60,000 29 เงนิสด ร.ว.2 60,000 

24
รายได้ค่าสอบ
บัญชี ร.ว.2 45,000 
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บัญชเีงนิเดอืน เลขที ่503

วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ วันเดอืนปี รายการ หน้า
จ านวน
เงนิ

บัญชี บัญชี

25xx 25xx

มิ.ย. 16 เงนิสด ร.ว.1 37,500 มิ.ย.

30 เงนิสด ร.ว.3 37,500 

บัญชเีจ้าหนี้ อื่น เลขที ่201

วันเดอืน
ปี

รายกา
ร หน้า จ านวนเงนิ

วันเดอืน
ปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ

บัญ
ชี

บัญ
ชี

25xx 25xx

มิ.ย. 30 เงนิสด ร.ว.2 5,000 มิ.ย. 22
วัสดุสิน้เปลือง
ส านัก ร.ว.2 5,000 
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บัญชค่ีาอบรม เลขที ่504

วันเดอืน
ปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ

วันเดอืน
ปี รายการ หน้า

จ านวน
เงนิ

บัญชี บัญชี

25xx 25xx

มิ.ย. 28 ค่าอบรมค้างจ่าย ร.ว.2 700 มิ.ย.

บัญชค่ีาสาธารณูปโภค เลขที ่505

วันเดอืน
ปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ

วันเดอืน
ปี รายการ หน้า

จ านวน
เงนิ

บัญชี บัญชี

25xx 25xx

มิ.ย. 30 เงนิสด ร.ว.3 11,500 มิ.ย.
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บัญชค่ีาเบีย้ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า เลขที ่104

วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ

บัญชี บัญชี

25xx 25xx

มิ.ย. 30 เงนิสด ร.ว.3 90,000 มิ.ย.

บัญชถีอนใช้ส่วนตัว เลขที ่302

วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ

บัญชี บัญชี

25xx 25xx

มิ.ย. 30 เงนิสด ร.ว.3 50,000 มิ.ย.
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บัญชค่ีาอบรมค้างจ่าย เลขที ่202

วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ

บัญชี บัญชี

25xx 25xx

มิ.ย. 28 ค่าอบรม ร.ว.2 700 
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บัญชเีงนิสด เลขที ่101

วันเดอืน
ปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ

วันเดอืน
ปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ

บัญชี บัญชี

25xx 25xx

มิ.ย. 1 ทุน-นายอานน ร.ว.1 225,000 มิ.ย. 1 ค่าเช่า ร.ว.1 45,000 

6 รายได้ค่าสอบบัญชี ร.ว.1 18,750 1
วัสดุสิน้เปลือง
ส านัก ร.ว.1 5,750 

19 ลูกหนี้-การค้า ร.ว.2 28,750 3 ค่าใช้จ่ายส านักงาน ร.ว.1 7,500 

29 ลูกหนี้-การค้า ร.ว.2 60,000 16 เงนิเดอืน ร.ว.1 37,500 

30 เจ้าหนี้ อื่น ร.ว.2 5,000 

30 บัญชตี่าง ๆ ร.ว.3 139,000 

30 ถอนใช้ส่วนตัว ร.ว.3 50,000 



40

บัญชทีุน-นายอานน เลขที ่301

วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ

บัญชี บัญชี

25xx

มิ.ย. 1 เงนิสด ร.ว.1 225,000 

บัญชวัีสดุสิน้เปลือง เลขที ่103

วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ วันเดอืนปี รายการ หน้า จ านวนเงนิ

บัญชี บัญชี

25xx

มิ.ย. 1 เงนิสด ร.ว.1 5,750 

22 เจ้าหนี้-อื่น ร.ว.2 5,000 



เป็นงบที่จัดท าขึ้นเพื่อสรุปยอดคงเหลือของบัญชีแยก
ประเภททุกบัญชีที่กิจการมีอยู่

ช่วยพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกรายการตาม
หลักการบัญชีคู่

สามารถท าเมื่อสิ้นระยะเวลาใดเวลาหนึ่งได้ เช่น 3
เดือน ปกติท าเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

การเรียงรายการเริ่มจากบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ 
หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย

ยอดรวมด้านเดบิตและเครดิตต้องเท่ากัน
41

งบทดลอง (Trial Balance)
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ส านักงานอานน การบัญชี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25xx

ชื่อบัญชี เลขที่ เดบิต เครดิต 

บัญชี

เงินสด 101 42,750 

ลูกหนี้-การค้า 102 73,750 

วัสดุสิ้นเปลือง 103 10,750 

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 104 90,000 

ค่าอบรมค้างจ่าย 202 700 

ทุน-นายอานน 301 225,000 

ถอนใช้ส่วนตัว 302 50,000 

รายได้ค่าสอบบัญชี 401 181,250 

ค่าเช่า 501 45,000 

ค่าใช้จ่ายส านักงาน 502 7,500 

เงินเดือน 503 75,000 

ค่าอบรม 504 700 

ค่าสาธารณูปโภค 505 11,500 

406,950 406,950 



บวกยอดรวมทั้งสองด้านผิด
ยกยอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทมาลง

ในงบทดลองผิด
น ายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทมาลง 

ผิดข้าง
ลืมยกยอดคงเหลือมาใส่ในงบทดลอง
หายอดคงเหลือบางบัญชีผิด

43

ข้อผิดพลาดท่ีท าให้งบทดลองไม่ลงตัว



44

สรุป
สมุดรายวันขั้นต้นหรือสมุดรายวันเป็นสมุดบัญชีที่จะใช้จด
บันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นขั้นแรก  โดยการจด
บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นนั้น จะจดบันทึกโดยเรียงตามล าดับ
ก่อนหลังของการเกิดรายการค้า  แบ่งเป็น  2 ประเภท  คือ
สมุดรายวันเฉพาะ และสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้หลักการ
บัญชีคู่ในการบันทึกบัญชี ซึ่งยอดทางด้านเดบิต และด้าน
เครดิตต้องเท่ากันเสมอ


