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1. ความหมายของสมุดรายวันขั้นต้น
2. ประเภทของสมุดรายวันขั้นต้น
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4. การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป
5. ผังบัญชี
6. การก าหนดเลขที่บัญชี

สาระการเรียนรู้



1.  อธิบายความหมายของสมุดรายวันขั้นต้นได้ถูกต้อง
2.  อธิบายประเภทของสมุดรายวันขั้นต้นได้ถูกต้อง
3.  เขียนรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไปได้ถูกต้อง
4.  บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปได้ถูกต้อง
5.  บอกความหมายของผังบัญชไีด้ถูกต้อง
6.  เขียนเลขที่บัญชีในสมุดรายวันได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้



1.ความหมายของสมุดรายวันขั้นต้น

สมุดรายวันขั้นต้น (Book of Original Entry) หรือ สมุดรายวัน (Journal) เป็นสมุดบัญชีข้ันแรกที่ใช้จดบันทึกรายการค้าทุก
ประเภทที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เรียงล าดับก่อนหลังอย่างต่อเนื่อง เป็นสมุดบัญชีที่บอกให้ทราบว่ารายการน้ันจะต้องน าบัญชีใดบ้าง
พร้อมทั้งมีการอธิบายประกอบก่อนที่จะผ่านรายการจากสมุดรายวันไปบันทึกบัญชีแยกประเภท

2.ประเภทของของสมุดรายวันขั้นต้น

สมุดรายวันข้ันต้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
2.1 สมุดรายวันทั่วไป (General Journal)
2.2 สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journal) 

2.2.1 สมุดรายวันซื้อ (Purchases Journal) เป็นสมุดบัญชีส าหรับบันทึกรายการค้าประเภทซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ
เท่านั้น

2.2.2 สมุดรายวันส่งคืนและส่วนลดที่ได้รับ (Purchases Returns and Allowance Jornal) เป็นสมุดบัญชี
ส าหรับบันทึกรายการค้าประเภทกิจการได้รับส่วนลดจากการซื้อสินค้าประเภทเงินเชื่อและจ านวนเงินท่ีได้ลด เรียกว่า ใบขอลด
หน้ี (Debit Memo หรือ Debit Note )



2.2.3 สมุดรายวันขาย (Sales Journal) เป็นสมุดบัญชีส าหรับรายการค้าประเภทขายสินค้าเป็นเช่ือเมื่อกิจการได้ตกลงขาย
สินค้าให้แก่ลูกค้าจะออกเอกสาร เช่น ใบก ากับภาษี ใบส่งของ แนบไปกับสินค้า และมีส าเนาเอกสารหลักฐานเพ่ือใช้ในการบันทึก
บัญชีในสมุดรายวันขายสินค้า

2.2.4 สมุดรายวันรับคืนสินค้าและจ านวนท่ีกิจการลดให้ (Sales Returns and Allowance Journal) เป็นสมุดบัญชี
ส าหรับกิจการที่รับคืนสินค้าและให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่ขายเป็นเงินเช่ือกิจการยินยอมให้ลูกค้าคืนสินค้าได้ ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าไม่ตรงกบั
ข้อตกลงในการซื้อขาย เช่น สินค้า เกิดการช ารุด จ านวนสินค้ามีจ านวนเกินจากที่สั่งซื้อ สินค้าเสื่อมคุณภาพ

2.2.5 สมุดรายวันรับเงิน (Cash Receipts Journal) เป็นสมุดบัญชีส าหรับการบันทึกรายการที่กิจการรับเงินสด หรือ รับเช็ค
เข้าฝากธนาคาร

2.2.6 สมุดรายวันจ่ายเงิน (Cash Payment Jornal) เป็นสมุดบัญชีส าหรับการจ่ายเงินสด การจ่ายเช็ค ได้แก่ การจ่ายเงินเพื่อ
ซื้ออุปกรณ์ส านักงาน การจ่ายเงินเพื่อช าระหนี้ของกิจการ การจ่ายค่าใช้จ่ายของกิจการ ได้แก่ ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า การน าเงินสดไปฝาก
ธนาคาร การถอนเงิน ฝากธนาคารมาใช้ในกิจการ



3.รูปแบบของสมุดรายวันทั่วไป

เมื่อท าการวิเคราะห์รายการค้าเรียบร้อยแล้ว ให้น าชื่อบัญชีที่วิเคราะห์ได้ทั้งด้านเดบิต และ ด้านเครดิต ไปใส่
ในรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไป



4.การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป

การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป มีลักษณะการบันทึกรายการค้า ดังนี้

4.1.การเปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป (Opening Entries) คือ รายการค้าที่เกิดขึ้นครั้งแรกของกิจการ 
โดยปกติจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือเมื่อเริ่มน าสินทรัพย์ หนี้สินมาลงทุนครั้งแรกและการเริ่มรอบบัญชี
ระยะเวลาบัญชีใหม่หรืองวดบัญชีใหม่สามารถอธิบายได้ดังรายละเอียดดังนี้

4.1.1 การเริ่มน าสินทรัพย์ หนี้สินมาลงทุนครั้งแรก แบ่งเป็น 3 กรณี
4.1.2 การเปิดบัญชีเพื่อเริ่มรอบบัญชีระยะเวลาบัญชีใหม่หรืองวดบัญชีใหม่

4.2 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปแบบรวม (Compound Journal Entry)
การบันทึกรายการค้าในสมุดรายการวันทั่วไปแบบรวม คือ การบันทึกบัญชีโดยน าด้านเดบิตหรือด้าน
เครดิตหลายบัญชีรวมกัน



5.ผังบัญชี (Chart of Account

ผังบัญชี เป็นแผนผังที่แสดงรายละเอียดของบัญชี เพื่อแยกประเภทต่างๆ ตามหมวดหมู่เรียงล าดับตาม
หมวดบัญชี ได้แก่ หมวดสินทรัพย์ หมวดหนี้สิน หมวดส่วนของเจ้าของ(ทุน) หมวดรายได้และหมวด
ค่าใช้จ่าย



6.การก าหนดเลขที่บัญชี

วิธีการเขียนเลขที่บัญชีไม่มีการก าหนดรูปแบบที่ตายตัว ก าหนดตามความเหมาะสมตาม
ลักษณะและขนาดของของกิจการได้ดังนี้

6.1 แบบใช้ตัวเลขเรียงล าดับ เช่น
1.บัญชีเงินสด
2.บัญชีเงินฝากธนาคาร
3.บัญชีลูกหนี้

6.2 แบบใช้ตัวอักษรเรียงล าดับ เช่น 
A บัญชีเงินสด
B บัญชีเงินฝากธนาคาร
C บัญชีลูกหนี้

6.3 แบบใช้ตัวอักษรและตัวเลข เช่น
A-101 บัญชีเงินสด
B-102 บัญชีเงินฝากธนาคาร
C-121 บัญชีลูกหนี้

6.4 แบบใช้จุดทศนิยมเรียงล าดับ เช่น 
1.01 บัญชีเงินสด
1.02 บัญชีเงินฝากธนาคาร
1.03 บัญชีลูกหนี้



6.5 แบบแบ่งตัวเลข เช่น
1-199 หมวดบัญชีสินทรัพย์
200-199 หมวดหนี้สิน
300-399 หมวดส่วนของเจ้าของ
400-499 หมวดรายได้
500-599 หมวดค่าใช้จ่าย

6.6 แบบหมวดหมู่ เช่น
100 หมวดสินทรัพย์
200 หมวดหนี้สิน
300 หมวดส่วนของเจ้าของ



6.1 ให้พิจารณาว่า ชื่อบัญชีอยู่หมวดบัญชีใด
ถ้าชื่อบัญชีอยู่ใน หมวดสินทรัพย์                           จะก าหนดเลขที่ หลักแรกเป็นเลข 1
ถ้าช่ือบัญชีอยู่ใน หมวดหนี้สิน                               จะก าหนดเลขที่ หลักแรกเป็นเลข 2
ถ้าชื่อบัญชีอยู่ใน หมวดส่วนของเจ้าของ                   จะก าหนดเลขที่ หลักแรกเป็นเลข 3
ถ้าชื่อบัญชีอยู่ใน หมวดรายได้                               จะก าหนดเลขที่ หลักแรกเป็นเลข 4
ถ้าช่ือบัญชีอยู่ใน หมวดค่าใช้จ่าย                           จะก าหนดเลขที่ หลักแรกเป็นเลข 5

6.2 เรียงล าดับเลขที่ตามชื่อบัญชีในหมวดบัญชี
การเขียนเลขที่บัญชีในหมวดบัญชี



ตัวอย่าง



END


