


พระราชดํารสั
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช

“ทําบัญชีใหเห็นวาสมดุลไมขาดทุน ถาทุกคนสามารถที่จะทําใหพอดีไมขาดทุน
ประเทศชาติไมขาดทุนแน และประเทศชาติขาดทุนอยางนี้ ไมขาดทุน อยูรอด
 ขอสําคัญเปนอยางนี้ ที่วาเศรษฐกิจพอเพียงไมใชวาพอเพียงในการบริโภค

แตใหพอเพียงในการมีชีวิตอยูบางคนก็อาจจะรวยไดทีเดียว”









ประกอบ * รายรับอ่ืนๆ* รวมรายรับ
   อาชีพ (รวม 1-2) ซ้ือ

สินทรัพยถาวร

(1) (2) (3) (1) (2)

ลง วัน ลงรายการ ลงรายรับ
เดือน
ป

รวมเดือน.................

ประกอบอาชีพ

รวมรายจาย          ...........................................บาท
        รายรับสูงกวารายจาย        .................................บาท
        รายจายสูงกวารายรับ        .................................บาท

  คาใชจาย 
ประกอบอาชีพ

รวมรายรับ           ...........................................บาท

วัน เดือน ป รายการ

รายรับ

บัญชีรับ-จายในครัวเรือน
ทําอยางไร?



รายจาย
รวมรายจาย

คาอาหาร คาของใช คาเครื่อง คานํ้ามันรถ ใหเงิน ฝากเงิน ชําระคืน เบ็ดเตล็ด (รวม 1-10)
นุงหม ลูกใช ตนเงินกู

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ลงรายจาย

ในครัวเรือน

ลงยอดรวมเดือน
หมายเหตุ   ใชสําหรับผูเก็บขอมูล
                ชองรายรับประกอบอาชีพ*  1. รายไดดานพืช   2. รายไดดานปศุสัตว  3. รายไดดานประมง
                  ชองรายรับอื่นๆ*  เก็บขอมูลเฉพาะ  4. รายไดจากการรับจาง



ประกอบ รายรับอ่ืนๆ รวมรายรับ
วัน เดือน ป รายการ อาชีพ (รวม 1 - 2)

(1) (2) (3)

รายรับ

วิธีลงวัน เดือน ปวิธีลงวัน เดือน ป
 ชอง “วัน เดือน ป”
เขียนวันที่ เดือน ป พ.ศ. ที่มีรายการรับเงิน และรายการจายเงิน

วิธีลงรายการวิธีลงรายการ

 ชอง “รายการ”
เขียนรายละเอียดของการรับเงิน และจายเงินที่เกิดขึน้

วิธีลงรายรบัวิธีลงรายรบั

 ชอง “รายรับ” แบงเปน รายรับประกอบอาชีพและรายรับอื่นๆ
(1) “ประกอบอาชพี” เขียนจํานวนเงินที่ไดรับ จากการประกอบอาชีพ 

เชน ขายขาวเปลือก ขายผัก ขายผลไม ขายไก ขายปลา เปนตน
(2) “รายรับอืน่ๆ” เขียนจํานวนเงินที่ไดรับ โดยเปนเงินทีไ่มไดเกิดจากการประกอบอาชพี 

เชน  รับเงินคาจาง รับเงินรางวลั รับเงินกูยืม ถอนเงินฝากสหกรณ/
ธนาคาร เปนตน

(3) “รวมรายรับ” เขียนจํานวนเงินที่ไดรับทั้งส้ิน โดยรวมยอดเงินจากชองที่ (1) และ (2)

สมุดบญัชรีบั – จายในครัวเรือน
ใชบนัทึกรายรับ หรือรายจายที่เกิดขึน้ ทั้งในครัวเรอืนและจากการประกอบอาชีพ

แบบฟอรม



รวมรายจาย
ซื้อ คาอาหาร คาของใช คาเคร่ือง คานํ้ามันรถ ใหเงิน ฝากเงิน ชําระคืน เบ็ดเตล็ด (รวม 1-10)

สินทรัพยถาวร นุงหม ลูกใช ตนเงินกู
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

  คาใชจาย  
ประกอบอาชีพ

รายจาย
ประกอบอาชีพ ในครัวเรือน

ตัวอยาง วันที่ 27 ตุลาคม 2548 รับเงินคาจางซอมบาน         1,000 บาท
ขายมะมวงไดเงิน             2,000 บาท  
กูเงินมา                       1,500 บาท

 ชอง “รายจาย” แบงเปน รายจายประกอบอาชพีและรายจายในครัวเรือน
รายจายประกอบอาชีพ 
(1) “คาใชจายประกอบอาชีพ” เขียนจํานวนเงินที่จายเปน คาใชจายในการประกอบอาชีพตางๆ

เชน คาปุย คาพันธุขาว คาพันธุปลา คาอาหารปลา เปนตน
(2) “ซือ้สินทรัพยถาวร” เขียนจํานวนเงนิที่จาย เพื่อซื้อหรอืสรางเครื่องใชทีใ่ชงานไดหลายป

และมีราคาสูง รวมถึงลงทุนในการประกอบอาชีพ 
เชน  ซ้ือรถไถนา  เครื่องสูบน้าํ  ขุดบอเล้ียงปลา เปนตน 

รายจายในครัวเรือน
(3) – (10) เขียนจํานวนเงนิที่จายตามประเภทรายจายในครัวเรือนที่แยกไว                         

โดยรายจายในครัวเรือนจะเปนรายจายทีไ่มไดเกิดจากการประกอบอาชีพ
เชน  คาอาหาร คาของใช คาน้าํมนัรถ ใหเงินลูกใช ฝากเงิน ชําระคนืตนเงินกู  เปนตน  

(11) “รวมรายจาย” เขียนจํานวนเงนิที่จายทั้งส้ิน โดยรวมยอดเงินจากชองที่ (1) ถึง (10)

วิธีลงรายจายวิธีลงรายจาย

แบบฟอรม

ประกอบ รายรับอ่ืนๆ รวมรายรับ
วัน เดือน ป รายการ อาชีพ (รวม 1 - 2)

(1) (2) (3)
27 ต.ค. 48 รับเงินคาจางซอมบาน 1,000 1,000

ขายมะมวงไดเงิน 2,000 2,000
กูเงินมา 1,500 1,500

รายรับ



ตัวอยาง วันที่ 27 ตุลาคม 2548 จายคากับขาว 300 บาท
จายคาจางขุดบอเล้ียงปลาบอที่ 2 2,000 บาท         
ซือ้ปุยใสมะมวง                          400 บาท
ซือ้ของใชในครัว                          500 บาท

วันที่ 29 ตุลาคม 2548 รับเงินคาจางทาสีบาน   1,000 บาท
วันที่ 30 ตุลาคม 2548 จายคาสูบนํ้าเขาบอเล้ียงปลาบอที่ 2 400 บาท

ซือ้พันธุปลา                     1,000 บาท
ซือ้อาหารปลา                             600 บาท

วันที่ 31 ตุลาคม 2548 ขายปลาบอที่ 1 ไดเงิน                  3,000 บาท 
ใหเงินลูกใช                               300 บาท
ฝากธนาคาร                            2,000 บาท

ตัวอยาง

ประกอบ รายรับอ่ืนๆ รวมรายรับ รวมรายจาย
วัน เดือน ป รายการ อาชีพ (รวม 1 - 2) คาใชจาย ซ้ือ คาอาหาร คาของใช คาเคร่ือง คานํ้ามันรถ ใหเงิน ฝากเงิน ชําระคืน เบ็ดเตล็ด (รวม 1 - 10)

ประกอบอาชีพ สินทรัพยถาวร นุงหม ลูกใช ตนเงินกู

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
27 ต.ค. 48 รับเงินคาจางซอมบาน 1,000 1,000

ขายมะมวงไดเงิน 2,000 2,000
กูเงินมา 1,500 1,500
จายคากับขาว 300 300
จายคาจางขุดบอเล้ียงปลาบอที่ 2 2,000 2,000
ซื้อปุยใสมะมวง 400 400
ซื้อของใชในครัว 500 500

รายรับ
ในครัวเรือน

รายจาย
ประกอบอาชีพ

ประกอบ รายรับอื่นๆ รวมรายรับ รวมรายจาย
วัน เดือน ป รายการ อาชีพ (รวม 1 - 2) คาใชจาย ซื้อ คาอาหาร คาของใช คาเครื่อง คาน้ํามันรถ ใหเงิน ฝากเงิน ชําระคืน เบ็ดเตล็ด (รวม 1 - 10)

ประกอบอาชีพ สินทรัพยถาวร นุงหม ลูกใช ตนเงินกู

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
27 ต.ค. 48 รับเงินคาจางซอมบาน 1,000 1,000

ขายมะมวงไดเงิน 2,000 2,000
กูเงินมา 1,500 1,500
จายคากับขาว 300 300
จายคาจางขุดบอเลี้ยงปลาบอที่ 2 2,000 2,000
ซ้ือปุยใสมะมวง 400 400
ซ้ือของใชในครัว 500 500

29 ต.ค. 48 รับเงินคาจางทาสีบาน 1,000 1,000
30 ต.ค. 48 จายคาสูบน้ําเขาบอเลี้ยงปลาบอที่ 2 400 400

ซ้ือพันธุปลา 1,000 1,000
ซ้ืออาหารปลา 600 600

31 ต.ค. 48 ขายปลาบอที่ 1 ไดเงิน 3,000 3,000
ใหเงินลูกใช 300 300
ฝากธนาคาร 2,000 2,000

รายรับ
ในครัวเรือน

รายจาย
ประกอบอาชีพ





ประกอบ รายรับอื่นๆ รวมรายรับ

อาชีพ (รวม 1-2) ซ้ือ
สินทรัพยถาวร

(1) (2) (3) (1) (2)

รวมเดือน….........

ประกอบอาชีพ

รวมรายรับ           ...........................................บาท
รวมรายจาย          ...........................................บาท

รายรับ

วัน เดือน ป รายการ

        รายรับสูงกวารายจาย        .................................บาท
        รายจายสูงกวารายรับ        .................................บาท

  คาใชจาย  
ประกอบอาชีพ

บัญชีรับ-จายในครัวเรือน



รวมรายจาย

คาอาหาร คาของใช คาเคร่ือง คาน้ํามันรถ ใหเงิน ฝากเงิน ชําระคืน เบ็ดเตล็ด (รวม 1-10)
นุงหม ลูกใช ตนเงินกู

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

รายจาย
ในครัวเรือน




