
หน่วยที่ 4 การบันทึกรายการในสมุดรายทั่วไป 



สาระการเรียนรู ้

1. ความหมาย ความส าคัญและประเภทของสมุดบันทึกรายการขั้นต้น 

2. รูปแบบสมุดรายวันทั่วไป 

3. การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 



ความหมาย ความส าคัญและประเภทของสมุดบันทึกรายการขั้นต้น 

 สมุดบันทึกรายการขั้นต้น (Book of original Entry) คือ สมุดที่รวบรวมรายการค้าเข้าไว้ด้วยกัน โดยการ
บันทึกเรียงตามล าดับวันที่ที่เกิดรายการค้า ท าให้การค้นหารายการค้าหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นไปอย่างสะดวก 
รวดเร็ว และประหยัดเวลาเพราะกิจการไม่ต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินขึ้นทุกครั้ง ที่มีรายการค้าเกิดขึ้น ส าหรับ
ขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการเกี่ยวกับรายการค้าจนกระทั่งจัดท างบแสดงฐานะการเงินจะกล่าวในล าดับต่อไป 



 จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า (วนทางด้านซ้าย) เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นจะจัดท างบแสดงฐานะการเงินขึ้น
ทันที ข้อดีคือไม่ต้องผ่านกระบวนการในการจัดท าบัญชีแต่จะทราบฐานะการเงินทันทีข้อเสียคือเสียเวลาในการ
จัดท า โดยเฉพาะกิจการที่มีรายการค้ามากๆ และเมื่อมีข้อผิดพลาดจะท าให้การค้นหาเป็นไปด้วยความล าบาก
และหากต้องแก้ไขจะต้องใช้เวลามาก 

 กรณีการจัดท าบัญชีผ่านสมุดบันทึกรายการขั้นต้น (วนทางด้านขวา) จะท าให้มีการบันทึกรายการค้า
เรียงตามล าดับวันที่ที่เกิดรายการค้า เมื่อต้องการจัดท างบแสดงฐานะการเงินสามารถหายอดคงเหลือของบัญชีที่
เกี่ยวข้องและจัดท างบแสดงฐานะการเงินได้ทันทีเมื่อมีข้อผิดพลาดจะค้นหาได้ง่าย 



 สมุดบันทึกรายการขั้นต้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. สมุดรายวันเฉพาะ (Special Journals) เป็นสมุดบันทึกรายการขั้นต้นที่ใช้ส าหรับบันทึกรายการค้า
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมาะส าหรับธุรกิจประเภทพาณิชยกรรมหรือกิจการซื้อมาขายไปขนาดใหญ่ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 



 2. สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) เป็นสมุดบันทึกรายการขั้นต้นที่ใช้บันทึกรายการค้า ที่ไม่
สามารถบันทึกในสมุดรายวันเฉพาะได้ เช่น รายการเปิดบัญชี รายการปรับปรุง รายการ ปิดบัญชี เป็นต้น หรือ
เป็นสมุดบันทึกรายการค้าทุกรายการในกรณีที่กิจการใช้สมุดบันทึกรายการขั้นต้นเพียงเล่มเดียว ส่วนใหญ่จะเป็น
กิจการขนาดเล็กที่มีรายการค้าไม่มาก ส าหรับในวิชานี้จะกล่าวถึงเฉพาะธุรกิจให้บริการ (Service business) ซึ่ง
โดยทั่วไปมักจะมีรายการค้าไม่มากนัก ดังนั้นจะใช้สมุดรายวันทั่วไปเพียงเล่มเดียวเท่านั้น 



รูปแบบสมุดรายวันทั่วไป 

 รูปแบบสมุดรายวันทั่วไปจะมีหลายรูปแบบ ซึ่งกิจการจะเลือกใช้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด
และลักษณะของการด าเนินธุรกิจของกิจการนั้นๆ แต่รูปแบบที่ง่ายและถือเป็นแบบมาตรฐาน ( Standard Form ) 
จะเป็นแบบ 2 คอลัมน์ (Two-column Journal) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 





การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 

 การบันทึกบัญชีจะมี 2 ระบบ คือ ระบบบัญชีเดี่ยว (Single Entry System) และระบบบัญชีคู่ 
(Double Entry System) ระบบบัญชีเดี่ยวมักจะเกิดขึ้นในกิจการเจ้าของคนเดียว และมีการบันทึกบัญชี
โดยผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชี ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้บันทึกเอง การบันทึกบัญชี เป็นไปอย่าง
ง่ายๆ และไม่มีการวิเคราะห์รายการค้า เช่น ขายสินค้าเป็นเงินสด 500 บาท อาจจะบันทึกไว้ในสมุดสั้นๆ 
ว่า ขายสินค้า 500 บาท เป็นต้น เมื่อกิจการต้องการทราบผลการด าเนินงานและฐานะการเงินก็จะน า
แนวคิดของระบบบัญชีคู่ไปปรับ ส่วนระบบบัญชีคู่นั้นเป็นการบันทึกบัญชีอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยน าผลจาก
การวิเคราะห์รายการค้าไปบันทึกบัญชี ระบบบัญชีคู่เป็นระบบบัญชีที่เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้โดยทั่วไป 
เพราะสามารถตรวจสอบและหาข้อผิดพลาดได้ง่าย การบันทึกบัญชีจะบันทึกรายการ 2 ด้านเสมอไปใน
จ านวนเงินที่เท่ากัน 

หลักการบันทึกบัญชี 



 การบันทึกบัญชีจะกระท าหลังจากการวิเคราะห์รายการค้า และในการวิเคราะห์รายการค้านั้น โดยยึด
หลักสมการบัญชีที่ว่า สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ จากสมการบัญชีจะเห็นได้ว่า สินทรัพย์จะอยู่ด้าน
ซ้ายมือ ส่วนหนี้สินและส่วนของเจ้าของจะอยู่ด้านขวามือ จากแนวคิดนี้ อาจกล่าวได้ว่าด้านปกติของสินทรัพย์จะ
อยู่ด้านซ้ายมือ ดังนั้นถ้าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นควรจะอยู่ด้านซ้ายมือ ถ้าลดลงควรจะอยู่ด้านตรงกันข้ามคือขวามือ ส่วน
ด้านปกติของหนี้สินและส่วนของเจ้าของจะอยู่ด้านขวามือ ดังนั้นถ้าหนี้สินและส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นควรจะอยู่
ด้านขวามือ ถ้าลดลงก็ควรจะอยู่ด้านตรงกันข้ามคือด้านซ้ายมือ 

 

 หากน าสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ มาแยกเป็นประเภทๆ ในแบบฟอร์มซึ่งมีรูปแบบคล้ายตัว 
T หรือเรียกว่า T Account ซึ่งเป็นแบบฟอร์มย่อๆ ของบัญชีแยกประเภททั่วไป จะพิจารณา ได้ง่ายขึ้น บัญชีแยก
ประเภทดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ (1) ชื่อบัญชี (Title) ส่วนที่ (2) คือส่วนที่ใช้บันทึกรายการเมื่อ
บัญชีนั้นเพิ่มขึ้น (Section for increases) ส่วนที่ (3) คือส่วนที่ใช้บันทึกรายการเมื่อบัญชีนั้นลดลง (Section for 
decreases) 



 ลักษณะของการบันทึกรายการบัญชีจะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านซ้ายมือเรียกว่า ด้านเดบิต (Debit 
หรือ Dr.) ส่วนด้านขวามือเรียกว่าด้านเครดิต (Credit หรือ Cr.) 

 ค าว่า เดบิตและเครดิตนั้น เป็นทั้งค านามและค ากริยา ค านาม หมายถึง ด้านซ้ายมือ และด้านขวามือ 
ส่วนค ากริยา หมายถึง การบันทึกบัญชีด้านซ้ายมือและด้านขวามือ 



 จากหลักเกณฑ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า 
 - ถ้าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น  จะบันทึกรายการทางด้านเดบิต 
 - ถ้าสินทรัพย์ลดลง  จะบันทึกรายการทางด้านเครดิต 
 - ถ้าหนี้สินเพ่ิมขึ้น   จะบันทึกรายการทางด้านเครดิต 
 - ถ้าหนี้สินลดลง   จะบันทึกรายการทางด้านเดบิต 
 - ถ้าส่วนของเจ้าของเพิ่มข้ึน  จะบันทึกรายการทางด้านเครดิต 
 - ถ้าส่วนของเจ้าของลดลง  จะบันทึกรายการทางด้านเดบิต 
 การบันทึกบัญชีในที่นี้จะเป็นการบัญชีของกิจการเจ้าของคนเดียวและเป็นธุรกิจให้บริการดังนั้นการ
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของนั้น จะมีบัญชีเพียง 3 บัญชีเท่านั้นคือบัญชีทุน บัญชีถอนใช้ส่วนตัว/เงิน
ถอน และบัญชีสรุปผลก าไรขาดทุน ส าหรับบัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย 



 จะแยกไปเป็นหมวด 4 และ 5 ตามล าดับ (รายละเอียดจะกล่าวในหน่วยที่ 5) แต่หลักเกณฑ์ในการ
บันทึกบัญชีจะยึดถือหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีหมวดส่วนของเจ้าของ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 







 หลังจากที่วิเคราะห์รายการค้าและพิจารณาได้ว่าจะเดบิตและเครดิตบัญชีใด ให้นารายการไปบันทึกใน
สมุดรายวันทั่วไป ลักษณะของรายการที่จะน าไปบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น 

 1. รายการเปิดบัญชี 

 2. รายการค้า 

 3. รายการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาด 

 4. รายการปิดบัญชี 

 5. รายการกลับรายการ 

 ส าหรับในหน่วยนี้จะกล่าวถึงเฉพาะหัวข้อที่ 1 และหัวข้อท่ี 2 เท่านั้น 



การบันทึกรายการเปิดบัญชี 
 รายการเปิดบัญชี (Opening Entries) หมายถึง รายการแรกของงวดบัญชีที่ถูกบันทึกในสมุด
รายวันทั่วไป ซึ่งแยกออกเป็น 2 กรณี คือ 

 1. เมื่อลงทุนครั้งแรก 

 2. เมื่อเริ่มงวดบัญชีใหม ่

  - การบันทึกรายการเปิดบัญชีเมื่อลงทุนครั้งแรก จะแยกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 







 - การบันทึกรายการเปิดบัญชีเมื่อเริ่มงวดบัญชีใหม่ 

 การบันทึกรายการเปิดบัญชีเมื่อเริ่มงวดบัญชีใหม่ หมายถึง การบันทึกรายการยอดคงเหลือยกมาจากงวด
บัญชีก่อน ยอดคงเหลือดังกล่าวจะประกอบด้วยบัญชีหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (บัญชีทุน-เจ้าของ
กิจการ) เท่านั้น 





 การบันทึกรายการค้าจะท าต่อจากการบันทึกรายการเปิดบัญชี โดยบันทึกรายการเรียงตาม ล าดับวันที่
ที่เกิดรายการค้านั้นๆ 

การบันทึกรายการค้า 








