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บัญชีแยกประเภทท่ัวไป 04



จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของสมุดแยกประเภทท่ัวไปได้

2. บอกประโยชน์ของสมุดแยกประเภทท่ัวไปได้

3. ก าหนดรหัสอ้างอิงของสมุดรายวันท่ัวไปและสมุดแยกประเภท

ท่ัวไปได้

4. แสดงการผ่านรายการจากสมุดรายวันท่ัวไปเข้าสมุดแยกประเภท

ท่ัวไปได้

5. แสดงวิธีการค านวณหายอด Pencil Footing (ยอดคงเหลือด้วย

ดินสอ) ของบัญชีแยกประเภทได้

6. มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านบัญชี



สมุดแยกประเภทท่ัวไป (General Ledger)
หมายถึง สมุดที่ใช้รวบรวมบัญชีแยกประเภท 
(Ledger) อย่างเป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ 
โดยแบ่งกลุ่มตามองค์ประกอบงบการเงิน โดยใช้
เลขที่บัญชีเปน็รหัสในการแบ่งกลุ่ม

บัญชีแยกประเภท (Ledger) หมายถึง แบบฟอร์ม
ทางบัญชีที่ใช้จัดเก็บข้อมูลจากสมุดรายวันทั่วไป แสดง
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบัญชีจากรายการค้าและ
แสดงให้เห็นมูลค่าคงเหลือสุทธิหลังการเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบของบัญชีแยกประเภทมี 2 รูปแบบ คือ

ความหมาย และประเภทของบัญชีแยกประเภท



แบบที่ 1 แบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือ ตัว “T” ซ่ึงถือเป็นแบบมาตรฐาน
ทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ด้านซ้ายมือเป็นด้านลูกหนี้หรือเดบิต ส่วนด้านขวามือ
เป็นด้านเจ้าหนี้หรือเครดิต



แบบฟอร์มแยกประเภทตัว “T” ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้

1. ช่ือบัญชีแยกประเภทท่ีผ่านรายการมาจากสมุดรายวันท่ัวไป 

2. เลขท่ีบัญชี ซึ่งต้องสอดคล้องกับช่ือบัญชีแยกประเภท

3. วัน เดือน ป ีท่ีผ่านบัญชีมาจากสมุดรายวันท่ัวไป

4. ชื่อบัญชีที่เปน็คู่บัญชีของ 1. ดูจากสมุดรายวันท่ัวไป

5. หน้าบัญชีของสมุดรายวันท่ัวไป ใช้อักษรย่อ “รว.”  และตาม ด้วยล าดับหน้า ได้แก่ รว. 1                    

.................หมายถึง สมุดรายวันท่ัวไป หน้า 1

6. เดบิต เครดิต ใส่จ านวนเงินของบัญชีแยกประเภท



แบบที่ 2  แบบ 3 ช่อง หรือแบบแสดงยอดดุล หรือเรียกว่า “บัญชีแยกประเภท
ย่อย” มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไป แต่มีช่องยอดคงเหลือเพ่ิม
ข้ึนมาเพ่ือแสดงรายการคงเหลือทุกครั้งที่มีการบันทึกรายการ และเมื่อต้องการ
ทราบยอดคงเหลือ



ตัวอย่างบัญชีแยกประเภท

แบบตัวอักษรภาษาอังกฤษคือตัว “T” ซึ่งถือเป็นแบบ

มาตรฐานท่ัวไป

แบบ 3 ช่อง หรือแบบแสดงยอดดุล 

หรือแบบบัญชีแยกประเภทย่อย



2014 2015 2016 20XX

ประโยชน์ของสมุดแยกประเภทท่ัวไป มีดังน้ี

2.1 แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของบัญชีแต่บัญชี ซึ่ งช่วยในการ

ตรวจสอบบัญชีเพ่ือหาข้อผิดพลาดได้รวดเร็วขึ้น เช่น ถ้ามีช่ือรายได้ค่าบริการอยู่

ด้านเครดิตของบัญชีแยกประเภทเงินสด แสดงว่าการลงบัญชีในสมุดรายวัน

ท่ัวไปอาจผิดพลาด หรืออาจผิดพลาดตอนผ่านรายการจากสมุดรายวันขั้นต้น มา

ลงบัญชีแยกประเภทเงินสด เน่ืองจากรายได้ค่าบริการมีผลท าให้เงินสดเพ่ิม 

ดังน้ัน ในบัญชีแยกประเภทเงินสด ช่ือบัญชีรายได้ค่าบริการต้องปรากฏทางด้าน

เดบิตของบัญชีเงินสด

ประโยชน์ของสมุดแยกประเภททั่วไป



2014 2015 2016 20XX

2.2 รวบรวมบัญชีแยกประเภทให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกในการเก็บ

ยอดคงเหลือสุทธิของแต่ละบัญชี เพ่ือน าไปจัดท างบทดลองก่อนปิด

บัญชี และสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้นได้

ประโยชน์ของสมุดแยกประเภททั่วไป



3. การก าหนดรหัสอ้างอิงของสมุดรายวันทั่วไป 

และสมุดแยกประเภททั่วไป

สมุดรายวันทั่วไปและสมุดแยกประเภททั่วไป มีการใช้รหัสเพ่ืออ้างอิงระหว่าง
กัน เนื่องจากการบันทึกบัญชีรายการค้าที่เกิดขึ้นมีจ านวนมาก ดังนั้น การ
ตรวจสอบหรือการค้นหาข้อผิดพลาดจึงเปน็ส่ิงจ าเปน็ในหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป จึงก าหนดรหัสอ้างอิงไว้ดังนี้

3.1 หน้าบัญชี คือ เลขที่แสดงล าดับหน้าของสมุดรายวันขั้นต้น เช่น หน้า 1 

หน้า 2 ไว้ด้านบนขวามือของสมุดรายวันขั้นต้น เพ่ือแสดงให้ทราบว่า การบันทึก

บัญชีถูกบันทึกในสมุดรายวันหน้าใด และในบัญชีแยกประเภทก าหนดให้ใส่หน้า

บัญชีไว้ในช่องหน้าบัญชี เพ่ือแสดงให้ทราบว่ารายการแยกประเภทแต่ละ

รายการผ่านรายการ (Posting) มาจารกสมุดรายวันหน้าใด ได้แก่

รว.1  หมายถึง  สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ข. 1  หมายถึง  สมุดรายวันขายเชื่อ หน้า 1

ซ. 1  หมายถึง  สมุดรายวันซื้อเชื่อ หน้า 1



3.2 เลขที่บัญชี คือ รหัสของบัญชีแยกประเภทโดยแบ่งตามหมวดบัญชี 
ก าหนดให้ใส่ไว้ในช่องเลขที่บัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และก าหนดให้ใส่ไว้
ด้านบนขวามือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชีที่อยู่ในสมุดแยกประเภททั่วไป 
เพ่ือช่วยในการค้นหาบัญชีแยกประเภทได้รวดเร็ว





สินทรัพย์เพิ่ม (+) ส่วนของเจ้าของเพ่ิม (+)

เงินสด            + 500,000 บาท ทุน-นายวิหก            + 500,000 บาท

หลักการเดบิต-เครดิต

เดบิต  เงินสด     400,000
เครดิต  ทุน-นายวิหก     500,000



การอ้างอิงการผ่าน
รายการ (Posting Reference) 
ในช่องเลขที ่บ ัญชี ของสมุด
รายวันทั่วไปและในช่อง “หน้า
บัญชี” ของบัญชีแยกประเภท



2014 2015 2016 20XX

Pencil Footing หมายถึง การค านวณหายอดสุทธิของบัญชีแยกประเภท ซึ่งค านวณ

จากผลต่างระหว่างด้านเดบิตและด้านเครดิตของบัญชีแยกประเภท ซึ่งอาจเรียกว่า “ยอดดุล

บัญชี” ก็ได้ ยอด Pencil Footing มีความส าคัญในการพิสูจน์ความถูกต้องเบื้องต้นของการ

บันทึกบัญชีในสมุดแยกประเภททั่วไป และมีความส าคัญในการจัดท างบทดลองก่อนปดิบัญชี

การค านวณหายอด Pencil Footing



1. รวมจ านวนเงินทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านเดบิตและด้านเครดิต ใส่ยอด
รวมด้านล่างของแต่ละด้าน

2. ค านวณหาผลต่างระหว่างยอดรวมด้านเดบิตและด้านเครดิตที่ไดใ้น
ข้อ 1. ซึ่งเรียกว่ายอด “Pencil Footing” 

ถ้ามีผลต่างเรียกยอดว่า “Pencil Footing” ให้น ายอด “Pencil 
Footing” ใส่ในช่องรายการในบรรทดัเดียวกับยอดรวม โดยใส่ในด้านที่มี
ยอดรวมมากกว่า

3. กรณีบัญชีแยกประเภทมรีายการค้ามีรายการเดียว จ านวนเงินใน
บัญชีแยกประเภทให้ถือเปน็ยอด “Pencil Footing”

4. กรณีบัญชีแยกประเภทมีรายการค้าเพียงด้านเดียวและมหีลาย
รายการ ให้รวมจ านวนเงินและใส่ยอดรวมด้านล่าง ยอดรวมนี้เปน็ยอด 
“Pencil Footing”







การพิสูจน์ยอด Pencil Footing คือ การตรวจสอบความถูกต้องของการ Posting 
โดยน ายอด Pencil Footing ที่ได้แต่ละด้านมารวมกัน ถ้ายอดรวม Pencil Footing ด้านเดบิต
เท่ากับด้านเครดิต แสดงว่าการ Posting ของสมุดแยกประเภททั่วไปถูกต้อง แต่ถ้าไม่เท่ากัน ต้อง
กลับไปตรวจสอบการ Posting ใหม่



ขอบคุณค่ะ


