
ใบงาน 

เร่ือง  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
     การผ่านรายการบัญชีแยกประเภท 
     งบทดลอง 

 

 

ข้อ 1 
 นายยุติธรรม ได้เปิดกิจการทนายความชื่อว่า “ยุติธรรมทนายความ” มีรายการค้าที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม 
2556  ดังต่อไปนี้ 
  
ม.ค. 1 นายยุติธรรมน าเงินสดมาลงทุน 1,500,000 บาท 

3 ซื้อเครื่องพิมพ์ดีด 2 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงินสด 
2 น าเงินฝากธนาคาร 1,200,000 บาท 
3 จ่ายค่าเช่าส านักงาน 2,000 บาท 
4 ซื้อที่ดิน 950,000 บาท ด้วยเช็ค 
5 ซื้อเครื่องตกแต่ง 10,000 บาท เป็นเงินเชื่อ 
10 รับเงินสดเป็นค่าบริการว่าความ 8,000 บาท 
11 จ่ายเงินเดือน 6,000 บาท โดยผ่านบัญชีธนาคาร 
14 จ่ายช าระหนี้ค่าเครื่องตกแต่งครึ่งหนึ่งด้วยเช็ค 
18 จ่ายค่าโฆษณา 5,000 บาท 
20 ส่งบิลเรียกเก็บเงินค่าบริการว่าความ 10,000 บาท ลูกค้าขอค้างไว้ก่อน 
24 นายยุติธรรมถอนเงินไปใช้ส่วนตัว 1,000 บาท 
28 จ่ายค่าน้ าค่าไฟฟ้า 500 บาท 
30 รับช าระหนี้จากลูกค้า 10,000 บาท ด้วยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า 

ให้ท า 1. บันทึกรายการลงในสมุดรายวันทั่วไป 
 2.  ผ่านรายการบัญชีแยกประเภท 
 3.  จัดท างบทดลอง 
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ข้อ  2 

 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นายเที่ยงธรรม ได้น าเงินสด 300,000 บาท ที่ดิน 300,000 บาท อาคาร 
400,000 บาท เครื่องตกแต่ง 70,000 บาท อุปกรณ์ส านักงาน 50,000 บาท และเงินกู้ธนาคาร 500,000 บาท มาลงทุน
เปิดส านักงานกฎหมายชื่อ “ส านักงานกฎหมายเที่ยงธรรม” รายการค้าท่ีเกิดข้ึนในเดือนพฤษภาคม 2557  มีดังต่อไปนี้ 
  
พ.ค. 2 ซื้อวัสดุส านักงาน 2,000 บาท 

4 จ่ายค่าโฆษณา 5,000 บาท 
5 น าเงินฝากธนาคาร 200,000 บาท 
5 ให้บริการปรึกษาทางกฎหมายแก่บริษัท เฮง เฮง จ ากัด เป็นเงิน 20,000 บาท ยังไม่ได้รับเงิน 
10 ซื้อรถยนต์ 500,000 บาท จ่ายเช็คเป็นเงินดาวน์ 100,000 บาท ที่เหลือจ่ายเป็นเช็คลงวันที่ 10 มิ.ย.57 จ านวน 

200,000 บาท และเช็คลงวันที่ 10 ก.ค. 57 จ านวน 200,000 บาท 
11 รับเงินค่าว่าความจากลูกค้า 50,000 บาท 
12 จ่ายค่าเลี้ยงรับรองลูกค้า 1,300 บาท 
13 น าหนังสือพิมพ์เก่าไปขายได้เงิน 200 บาท 
14 ส่งบิลไปเรียกเก็บเงินค่าว่าความกับบริษัท มหาชน จ ากัด จ านวน 75,000 บาท ได้รับเงินสดมา 25,000 บาท 

เช็คลงวันที่ 31 พ.ค. 57 จ านวน 25,000 บาท ที่เหลือลูกค้าขอค้างไว้ก่อน 
17 ซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 40,000 บาท เป็นเงินเชื่อ 
18 รับเงินค่าบริการปรึกษาทางกฎหมายจากลูกค้า 32,000 บาท น าเงินฝากธนาคารทันที 
19 รับช าระหนี้จากบริษัท เฮง เฮง จ ากัด ครึ่งหนึ่ง 
20 ซื้อวัสดุส านักงานเพ่ิมเติม 1,400 บาท 
21 ได้รับเช็คลงวันที่ 15 มิ.ย. 57 จากบริษัท มหาชน จ ากัด เป็นการช าระหนี้ที่ติดไว้เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 57 
25 จ่ายเงินเดือนพนักงาน 64,000 บาท โดยผ่านบัญชีธนาคาร 
28 จ่ายเช็คช าระหนี้ค่าคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 57 ทั้งหมด 
26 จ่ายค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ 2,885 บาท 
27 นายเที่ยงธรรมจ่ายเช็คจ านวน 9,000 บาท เพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือส่วนตัว 
28 น าเช็คของบริษัท มหาชน จ ากัด ที่ได้รับมาเม่ือวันที่ 16 พ.ค. 57 เข้าบัญชีธนาคาร 

จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวประจ าเดือน พ.ค. 57 ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี 

ให้ท า 1. บันทึกรายการลงในสมุดรายวันทั่วไป 
 2.  ผ่านรายการบัญชีแยกประเภท 
 3.  จัดท างบทดลอง 
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กิจการมีผังบัญชีดังต่อไปนี้ 

เงินสด 101 เงินฝากธนาคาร 102 
เงินลงทุนระยะสั้น 103 ลูกหนี้ 104 
ตั๋วเงินรับ 105 วัสดุส านักงาน 106 
ที่ดิน 111 อาคาร 112 
เครื่องตกแต่ง 113 อุปกรณ์ส านักงาน 114 
เจ้าหนี้ 201 ตั๋วเงินจ่าย 202 
เงินกู้ระยะยาว 210 ทุน-นายเที่ยงธรรม 301 
ถอนใช้ส่วนตัว 302 รายได้ค่าว่าความ 402 
รายได้ค่าบริการปรึกษา 402 ดอกเบี้ยรับ 403 
รายได้อ่ืน ๆ  404 เงินเดือนและค่าแรง 501 
ค่าโฆษณา 502 ค่าสาธารณูปโภค 503 
ค่ารับรอง 504 ดอกเบี้ยจ่าย 505 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 506   

 

ข้อ  3 
 นายส่งศักดิ์ น าเงินสด 4,500,000 บาท รถบรรทุก 5,400,000 บาท มาลงทุนเปิดกิจการรับขนส่งสินค้า ชื่อ 
“ส่งศักดิ์ลอจิสติค” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายการค้าท่ีเกิดข้ึนในเดือนกรกฎาคม 2558 ดังนี้ 
  
ก.ค. 2 ซื้อที่ดิน 1,500,000 บาท และอาคาร 500,000 บาท 

4 น าเงินไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 800,000 บาท 
5 กู้เงินจากธนาคารระยะเวลา 10 ปี จ านวน 1,600,000 บาท โดยเอาที่ดินและอาคารไปค้ าประกันเงินกู้ 

ธนาคารโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากของกิจการแล้ว 
8 ได้รับเงินสด 5,800 บาท เป็นค่าบริการขนส่ง 
9 ให้บริการขนส่งแก่ บริษัท เฟรชฟู้ด จ ากัด เป็นเงิน 43,500 บาท ยังไม่ได้รับเงิน 
10 รับเงินจากบริษัท ออเร้นจูส จ ากัด 5,000 บาท เป็นค่าติดป้ายโฆษณาข้างรถบรรทุกของกิจการ 
11 จ่ายเช็คซื้อเครื่องตกแต่งส านักงาน 64,000 บาท 
12 จ่ายเช็คซื้ออุปกรณ์ส านักงาน 85,000 บาท 
13 ซื้อเครื่องเขียน กระดาษ เป็นเงิน 3,490 บาท 
14 ได้รับเงินค่าขนส่ง 66,450 บาท 
15 ได้รับบิลจากปั๊มน้ ามัน สยามออยล์เซอร์วิส เป็นค่าน้ ามันของกิจการในครึ่งเดือนแรก 75,000 บาท กิจการยัง

ไม่ได้ช าระเงิน 
16 รับช าระหนี้จากบริษัท เฟรชฟู้ด จ ากัด ทั้งหมดด้วยเช็ค 
18 ให้บริการขนส่งแก่ มหาชัยซีฟู้ด เป็นเงิน 47,800 บาท ได้รับเงินมาเพียงครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งลูกค้าแจ้งว่าจะ 
 ช าระในเดือนหน้า 
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20 จ่ายค่าปรับให้กับต ารวจ 400 บาท เนื่องจากคนขับรถบรรทุกของกิจการท าผิดกฎจราจร 
21 ซื้อรถบรรทุกเพ่ิมเติมอีก 1 คัน ราคา 1,500,000 บาท จ่ายเช็คเป็นเงินดาวน์ 500,000 บาท  
22 จ่ายค่าเปลี่ยนยางรถบรรทุก 54,000 บาท 
23 รับเงินค่าขนส่ง กรุงเทพ-เชียงใหม่ 17,500 บาท 
24 จ่ายเช็คช าระหนี้ค่าน้ ามันให้กับปั๊มน้ ามันสยามออยล์เซอร์วิส ทั้งหมด 
25 จ่ายค่าประกันภัยรถบรรทุก 140,000 บาท ด้วยเช็คลงวันที่ 26 ส.ค. 58 
26 ให้บริการขนส่งสินค้าแก่ บริษัท ผักกาดดองตรานกฮูก จ ากัด ได้รับเช็คลงวันที่ 1 ส.ค. 58 จ านวน 44,850 บาท 
27 จ่ายค่าโทรศัพท์ 4,785 บาท 
28 นายส่งศักดิ์น ารถบรรทุกของกิจการไปใช้ขนของเพ่ือย้ายบ้านใหม่ จ่ายค่าน้ ามันไปเป็นเงิน 600 บาท 
29 ธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการใช้เช็ค 500 บาท โดยหัก

จากบัญชีเงินฝากของกิจการ (1 ปีเท่ากับ 360 วัน) 
ได้รับบิลจากปั๊มน้ ามัน สยามออยล์เซอร์วิส เป็นค่าน้ ามันของกิจการในครึ่งเดือนหลัง 127,600 บาท กิจการยัง
ไม่ได้ช าระเงิน 

     30  จ่ายค่าแรงพนักงานขับรถ 128,000 บาท และจ่ายเงินเดือนพนักงานประจ าส านักงานอีก 3 คน ๆ ละ 6,000 
บาท โดยผ่านบัญชีธนาคาร 

 

ให้ท า บันทึกรายการลงในสมุดรายวันทั่วไป 

กิจการมีผังบัญชีดังต่อไปนี้ 

เงินสด 101 เงินฝากธนาคาร 102 
เงินลงทุนระยะสั้น 103 ลูกหนี้ 104 
ตั๋วเงินรับ 105 วัสดุส านักงาน 106 
ที่ดิน 121 อาคาร 122 
รถยนต์ 123 เครื่องตกแต่ง 124 
อุปกรณ์ส านักงาน 125 เจ้าหนี้ 201 
ตั๋วเงินจ่าย 202 เงินกู้ระยะยาว 211 
ทุน-นายส่งศักดิ์ 301 ถอนใช้ส่วนตัว 302 
รายได้ค่าบริการขนส่ง 401 รายได้อ่ืน ๆ 402 
เงินเดือนและค่าแรง 501 ค่าน้ ามัน 502 
ค่าซ่อมแซม 503 ค่าสาธารณูปโภค 504 
ค่ารับรอง 505 ค่าโฆษณา 506 
ค่าประกันภัย 507 ดอกเบี้ยจ่าย 508 
ค่าเช่า 509 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 510 

 


