
บทที่  1 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 
 เงินสดเปนสินทรัพยหมุนเวียนที่มีความคลองตัวสูง  แตก็มีความเสี่ยงสูงเชนกัน   
เงินสดใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ทุกคนยอมรับและตองการ  จึงเปนสิ่งจําเปนและมี
ความสําคัญมากในการดําเนินงานของธุรกิจ  ทั้งยังเปนจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของวัฏจักรการ
ดําเนินงานของธุรกิจอีกดวย นอกจากนี้เงินสดยังมีมูลคาที่แนนอนและวัดคาได จึงใชเปน
เครื่องมือในการวัดมูลคาของรายการตาง ๆ  ที่เกิดจากการประกอบการ  ซ่ึงการบันทึกเงินสดใน
รายการบัญชี  โดยแสดงมูลคาเปนเงิน  เพื่อใชในการวัดผลการแสดงฐานะและการวิเคราะห
ขอมูลในการตัดสินใจ  เนื่องจากลักษณะที่เปนตัวเงินนั้นงาย  สะดวกและเปนประโยชนตอผูใช
งบการเงิน 
 จากความสําคัญของเงินสดนั้น  เราจําเปนที่จะตองศึกษาถึงความหมาย  การจัดการ  
และการควบคุมเพื่อใหมีการบริหารเงินสดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  อันจะชวยปองกันปญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้น  เชน  การทุจริต  การมีเงินสดเหลือใช  หรือขาดมือ เปนตน  ซ่ึงผูบริหารที่ฉลาด
จะตองรูจักปองกันและแกไข  เชน  ในกรณีเงินสดเหลือใช  ผูบริหารควรที่จะนําไปลงทุนระยะ
ส้ันเพื่อใหไดผลประโยชนตอบแทนและสามารถเปลี่ยนเงินลงทุนระยะสัน้มาเปนเงนิสดสาํหรบัใช
จายไดทันทีเมื่อเงินสดขาดมือ  
 

ความหมายของเงินสด   

             เงินสดทางการบัญชี  มีนักวิชาการไดใหความหมายของเงินสดไวหลายทัศนะดังนี้ 

          เงินสด (cash) หมายถึง  เงินสดในมือ  และเงินฝากธนาคารทุกประเภท  แตไมรวมเงิน
ฝากประเภทที่ตองจายคืนเมือ่ส้ินระยะเวลาอันกําหนด  เงินสดในมือรวมถึงเงินเหรียญ  ธนบัตร  
เช็คที่ยังมิไดนาํฝาก   เช็คเดินทาง   ดราฟตของธนาคาร   และธนาณัติ  (สมาคมนักบัญชีและ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2538, หนา28) 
         เงินสด ทางการบัญชี หมายถึง เงินที่ฝากธนาคารทุกประเภท ธนบัตรและเงินเหรยีญ 
เช็คที่ยังมิไดนาํฝาก   เช็คเดินทาง ดราฟตของธนาคาร  บัตรเครดิตธนาคาร  เชน บัตรวีซา 
บัตรมาสเตอรการด (Meigs, Williams, Haka & Bettner, 1999, p. 277) 
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          เงินสด   ในทางการบัญชีหมายถึง  ธนบัตร  เหรียญกษาปณ  ดราฟตของธนาคาร  
แคชเชียรเช็ค  ธนาณัติที่ส่ังจายใหแกกิจการ เช็คไปรษณีย  เช็คเดินทาง  เช็คที่ไดรับมาจาก
บุคคลภายนอก  เงินตราตางประเทศและเงินฝากธนาคาร  (อรุณี  อยางธารา, อรสา  วีระ
ประดิษฐ,  
ณัฏฐพร  เหลาธรรมทัศน และ วิภาดา  ตนัติประภา, 2543, หนา 5-1) 
          จากความหมายของเงินสดดังกลาวขางตนสรุปไดวา  เงินสด  หมายถึง  ธนบัตร  
เหรียญกษาปณ  เช็คเดินทาง  ดราฟตของธนาคาร บัตรเครดิตธนาคาร  ธนาณัติที่กิจการไดรับ
มารวมทั้งเงินฝากธนาคารประเภทที่อาจจะเบิกมาใชไดทันที  กลาวโดยทั่วไปแลวเงินสด
หมายถึงจํานวนเงินที่กิจการมีไวเพื่อจะนํามาใชจายไดทุกเวลา ในสมุดบัญชีของกิจการลง
รายการเกี่ยวกับเงินสดเปน  2  บัญชี  เพื่อแสดงวากิจการมีเงินสดที่เก็บรักษาไวเองเทาไร  และ
ฝากไวที่ธนาคารเทาไร  บัญชีดังกลาวคือ 
          1.  บัญชีเงินสดในมือ  (cash  on  hand)  บางครั้งเรียกใหส้ันวา  บัญชีเงินสด  

2.  บัญชีเงินสดในธนาคาร  (cash  at  bank)  หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร   ซ่ึงบางครั้ง
เรียกยอวา  บัญชีธนาคาร   

ในการตรวจนบัเงนิสดในมือ  มักจะมกีารนับเอกสารเครดิตและสิ่งอืน่ ๆ  บางอยางที่
ไมควรถือเปนเงินสดในมือมาตรวจนบัรวมอยูดวย  ส่ิงเหลานี้ไดแก   

1.  เช็คลงวันที่ลวงหนา  (post-dated  check)  ควรถือเปนลูกหนีห้รือแยกเปนบัญชี
เช็คลงวันที่ลวงหนา  ไวตางหากหรืออาจจะนํามาบันทึกบัญชีเปนเงินสดเมื่อเช็คถึงกําหนดและนํา
เช็คไปรับเงินจากธนาคาร  หรือบันทึกความทรงจําเกี่ยวกับเช็ควาไดรับเช็คมาวันที่เทาไร  รับมา
จากใคร  จํานวนเงินเทาไร 

2.  เช็คคืน  (check  returned)  หรือเช็คที่กิจการรับชาํระหนี้จากลูกหนี้แลวนําฝาก
ธนาคาร  แตธนาคารคืนมา  เพราะผูส่ังจายเช็คมีเงินฝากธนาคารไมเพียงพอที่จะจายเงินตามเช็คได  
ควรถือเปนลูกหนี ้  ไมควรนบัรวมอยูในเงนิสด 

3.  ตั๋วเงนิรับ  (note  receivable)  ที่ใหธนาคารเรยีกเก็บเงนิใหยงัไมควรถือเปนเงินสด  
ควรถือเปนตั๋วเงินรับตามเดิม  จนกวาธนาคารจะเก็บเงินตามตั๋วได 

4.  ใบยืมจากพนักงาน  (I.O.U)  ซ่ึงเปนหลักฐานจากเงนิใหยมื  หรือเงินลวงหนาให
พนกังานของกจิการควรถือเปนลูกหนี้มใิชเงนิสด 

5.  หลักทรัพยในความตองการของตลาด  (marketable  securities)  ซ่ึงสามารถขาย
เปล่ียนเปนเงินสดไดทันทีเมื่อตองการ  ไมควรถือเปนเงินสดแตเปนเงินลงทุนระยะส้ัน  ในหัวขอ
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สินทรัพยหมนุเวยีน  หรือเปนเงินลงทุนระยะยาวในหวัขอสินทรัพยอ่ืน ทั้งนี้แลวแตลักษณะและ
วัตถุประสงคในการถือหลักทรัพยนั้น ๆ  

6.  ดวงตราไปรษณีย  และอากรแสตมป  ควรถือเปนวัสดสํุานักงาน  (office  supplies)  
หรือคาใชจายจายลวงหนาระยะสั้น  (short-term  prepayment) 

7.  เงินเงินเบิกเกินบัญชี  (bank  overdraft)  ถือเปนหนี้สินระยะสั้น 
8.  เช็คท่ีจายใหพนักงานเพื่อใหในการเดินทางไปทําธุรกิจใหกับกิจการ  (travel  

advanced)  เชน  พนักงานขายเชื่อเดินทางไปเก็บเงินหรือไปแนะนําสินคาใหแกลูกคากอนออก
เดินทางกิจการตองใหพนักงานยืมเงินไปใชลวงหนา  จนกวาพนกังานจะนําใบสําคัญมาเบิก
ชดเชย  โดยถือวาเงินทดรองจายเปนคาใชจายลวงหนาหรือพนักงานผูนั้นมีฐานะเปนลูกหนี้ของ
กิจการ 

9.  เงินมัดจําตามสัญญาและเงินท่ีกิจการจะตองไปจายลวงหนาบางสวน  เชน ในการ
รับเหมากอสรางตองมีเงินมดัจําของ  หรือในกรณจีางทาํของ  อาจตองจายเงินบางสวนลวงหนา  
เปนตน  เงินเหลานี้ไมนับรวมเปนเงนิสด  เนื่องจากกิจการไมสามารถจายไดทันท ี
          นอกจากนี้แลวก็ควรจะมีการแยกรายการเงินสดที่จะนําไปใชจายเฉพาะตามเงื่อนไข
ขอผูกพันตามสัญญา  ออกจากเงินสดในมือซ่ึงสามารถนําไปใชในการดําเนินงานทั่วไปตามปกติ
ของกิจการ  โดยอาจจะนําเงินสดที่มีขอผูกพันทางสัญญานี้ไปแสดงไวในหัวขอสินทรัพย
หมุนเวียน หรือสินทรัพยอ่ืนก็ได  ทั้งนี้แลวแตลักษณะและวัตถุประสงคของการกันเงินสดนั้น ๆ  
ซ่ึงไดแก 
 1.  เงินสดที่กันไวตามขอผูกพันสัญญา  ที่จัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน เชน  เงินสดที่
กันไวเพื่อชําระหนี้สินหมุนเวียน  หรือชําระหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระเปนงวดและจะตอง
ชําระในปถัดไป  สวนเงินสดที่กันไวตามขอผูกพันสัญญาที่จะถึงกําหนดในระยะยาว  เชน  เงิน
สดที่กันไวเพื่อไถถอนหุนกูที่ถึงกําหนดชําระในคราวเดียวกัน  ควรแสดงเปนสินทรัพยไม
หมุนเวียน  หรือสินทรัพยอ่ืน 
 2.  เงินสดที่ไมสามารถนํามาชําระหนี้สินหมุนเวียน  หรือนํามาใชจายไดทันทีเพราะ
มีขอกําหนดเงื่อนไขหรือเหตุขัดของบางประการ  เชน  เงินฝากธนาคารที่ถูกระงับการดําเนินการ  
หรือถูกปด ควรแสดงเปนสินทรัพยอ่ืน  เนื่องจากไมสามารถจะกําหนดระยะเวลาที่จะนําเงินสด
มาใชได  ยกเวนถาเปนเงินสดที่อาจถอนมาใชได  แตตองบอกลวงหนาในระยะเวลาสั้น ๆ ก็ให
แสดงเปนสินทรัพยหมุนเวียน  แตตองแสดงแยกตางหากจากเงินสด 
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 3.  เงินสดที่กันไวตามวัตถุประสงคของผูบริหารหรือเจาของกิจการ  เชน  กันไวเพื่อ
จายเงินปนผล การแสดงรายการควรแสดงไวเปนสินทรัพยหมุนเวียน แตถามีวัตถุประสงคที่จะ
กันไวเพื่อใชขยายงานในอนาคตก็จะนําไปแสดงไวในสินทรัพยประเภทไมหมุนเวียน 
 

การบริหารเงนิสด   

          การบริหารเงินสด (management of cash)  ตามปกติผูบริหารมักจะพยายามที่จะถือ
เงินสดไวใหนอยที่สุด  เนื่องจากเงินสดเปนสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได  ผูบริหารมักจะนําเงิน
สดไปลงทุนในสินทรัพยที่ไดผลประโยชนตอบแทนที่สูงกวา  หรือนําไปไถถอนหนี้ที่เสียอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกอนหนี้ครบกําหนด  แตอยางไรก็ตามเงินสดก็ตองมีเก็บไวใชในการดําเนินงาน
ประจําวันในกิจการอยางเพียงพอ และมีเพียงพอชําระหนี้เมื่อหนี้นั้นถึงกําหนดชําระ  แตในบาง
กรณีกิจการอาจจะสะสมเงินไวมากกวาปกติได  เชน  เพื่อเตรียมไวสําหรับรายจายสําคัญ ๆ  ที่จําเปน
มาก  ซ่ึงจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น  และเปนรายจายที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว  แมวาเงินสดจะ
เปนสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายไดก็ตาม  แตกิจการก็มีความจําเปนที่จะตองถือเงินไวจํานวน
หนึ่งเพื่อใหกิจการสามารถดําเนินการไปตามปกติได  นอกจากนี้สถาบันการเงิน และเจาหนี้ก็
มักจะกําหนดเงื่อนไขใหกิจการจะตองถือเงินสดไวในมือจํานวนหนึ่ง  มิฉะนั้นจะไมยอมให
เครดิต  เปนตน  ดังนั้นจะเห็นไดวากิจการจะตองวางแผนไววาควรจะถือเงินสดไวเทาไรจึงจะ
พอดี  และอาจทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว  ถาถือเงินสดไวนอยเกินไป  หรืออาจตองเสี่ยง
กับความสูญเสียเครดิตทางการเงินอีกดวย 
 

           การบริหารเงินสด  มีหลักพิจารณา  3  ประการ  คือ 
           1.  การวางแผนเงินสด  (cash  planning)  ผูบริหารจะตองวางแผนและควบคุม
การดําเนินงานที่สําคัญ  2   ประการ  ประการแรก  คือ  การวางแผนและควบคุมเกี่ยวกับสินคา  
และบริการเพื่อใหกิจการมีรายไดตามที่ตองการ  ประการที่สองคือ  การวางแผนและควบคุม
เงินสด  เพื่อใหบริหารงานของกิจการมีความคลองตัว  มีเงินสดไวใชจายในกิจการตลอดเวลา  
ทั้งในการจายคาใชจายประจํา  เชน  เงินเดือน  คาจาง คาน้ํา  คาไฟ  จายซื้อสินคาวัตถุดิบ  เครื่องใช
สํานักงาน  เปนตน  รวมทั้งไวใชจายชําระหนี้ไดทันทีเมื่อถึงกําหนด  และอาจจะตองมีเก็บไว
เพื่อไวใชจายเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินที่ไมสามารถควบคุมได เชน  การเกิดน้ําทวม  การนัดหยุดงาน  
การผิดนัดชําระหนี้ลูกคารายใหญ  ซ่ึงเหตุการณดังกลาวทําใหแผนทางการเงินของกิจการไดรับ
ความกระทบกระเทือน  และในบางกรณีก็อาจตองเก็บเงินสดไวเพื่อเก็งกําไร  เชน  นําไปลงทุน
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ในสินทรัพยที่ใหผลตอบแทนสูง  การวางแผนและการควบคุมเงินสด ก็เพื่อกอใหเกิดความสมดุล  
ระหวางเงินสดที่กิจการมีอยู  และจํานวนเงินสดที่กิจการตองใชในการดําเนินงานและจายลงทุน 
              2.   การควบคุมเงินสด  (control of cash)  หมายถึง  วิธีการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นใจ
วาเงินสดนั้นมีความปลอดภัย  หนาที่งานบัญชีประจําวันนั้นนอกจากจัดทําหรือลงบัญชีให
ถูกตองแลว  ความหมายของการบัญชี  ยังหมายถึงการรับผิดชอบหรือควบคุมดวย  ซ่ึง
วัตถุประสงคของการควบคุมนั้นไมวาจะเปนเงินสดหรือสินทรัพย  ก็เพื่อเปนหลักประกันวาไดรับ
สินทรัพยนั้น  มาครบ   มีการรักษาและนําไปใชเฉพาะเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ๆ ในทางปฏิบัติ
เงินสดอาจถูกยักยอกและฉอโกงไดหลายทาง  (พยอม  สิงหเสนห, 2540, หนา 1-15)  เชน 
                    1) ยักยอกเงินที่ไดจากการขายสินคาหรือบริการ  หรือเงินที่ไดรับชําระหนี้จาก
ลูกคาที่ตัดบัญชีเปนหนี้สูญกอนแลว  แลวนําเงินสวนที่ไมไดบันทึกบัญชีไปใชสวนตัว  หรือเมื่อ
มีการขายสินคาหรือใหบริการเงินเชื่อ  ไมมีการบันทึกบัญชีเมื่อมีการนําเงินมาชําระก็ยักยอกเงิน
ที่ไดรับไปใช 
  2)  ยักยอกเงินที่ไดรับจากลูกคา  (lapping)  โดยไมบันทึกบัญชีลูกหนี้ในวันที่รับเงิน
จะรอจนกวาลูกหนี้รายอื่นนําเงินมาชําระหนี้  จึงจะบันทึกการรับชําระหนี้ของลูกหนี้รายแรก
และไมบันทึกการรับชําระลูกหนี้รายที่สอง  การกระทําดังกลาวทําใหผูทุจริตมีโอกาสนําเงินของ
กิจการคาไปใชหมุนเวียนเพื่อประโยชนสวนตัวได  วิธีนี้จะไดผลถาผูรับเงินเปนผูทําบัญชีเอง 
  3)  การลงรายการลวงในบัญชีรายจายหรือบัญชีอ่ืน ๆ   เพื่อปกปดการเบิกเงินสด
ไปใชสวนตัว 
                    4)  การโอนเช็คลอย  (check  kiting)  หมายถึง  การที่พนักงานสั่งจายเช็คของ
ธนาคารหนึ่งแลวนําไปฝากกับอีกธนาคารหนึ่ง  ณ วันส้ินเดือนเทากับจํานวนเงินที่ขาดบัญชี  ซ่ึง
จะมีผลทําใหเงินฝากธนาคารหลังสูงขึ้นเทากับเช็คที่นําฝาก  แตยอดเงินฝากของธนาคารแรกจะ
ยังไมลดลงทันที  เพราะธนาคารอาจเคลียรเช็คไมทัน  ดังนั้นยอดเงินฝากธนาคารแรกจะสูงเกิน
ความจริงเทากับเงินที่ถูกยักยอกไปใช 
     5)  จายคาใชจายสวนตัวจากเงินสดของกิจการ 
                      6)  ไมบันทึกหรือบันทึกจํานวนเงินต่ํากวาที่จายจริงสําหรับรายการสงคืนสินคา 
  และสวนลดรับและบันทึกจายเงินสดใหเจาหนี้เกินกวาที่จายจริง  โดยนําเงินสวนเกินไปใช 
 

 การควบคุมเก่ียวกับเงินสดนั้นอาจแยกไดเปน  3  หนาท่ี   คือ 
                       2.1  การรับเงิน   เงินที่กิจการไดรับมาจาก   การขายสินคาเปนเงินสด  การรับชําระ
หนี้คาสินคาจากลูกหนี้ การขายสินทรัพยนอกจากสินคา การรับเงินจากเจาหนี้ การรับเงินกูจาก
บุคคลภายนอก  การรับเงินลงทุนจากเจาของกิจการ  เปนตน  จุดประสงคในการควบคุมก็เพื่อ
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เปนหลักประกันวาไดรับเงินสดมาครบถวนและมีการลงบัญชีอยางถูกตอง  ในทางปฏิบัติมักจะ
ยึดถือหลักดังนี้ 
  2.1.1  ไมควรใหพนักงานคนเดียวกันทําหนาที่ทั้งรับและจายเงิน 
  2.1.2  ผูมีหนาที่รับเงินไมควรลงบัญชี  และทําใหรายละเอียดวาไดรับเงินจากใคร  
จํานวนเทาไร  เปนคาอะไร  และปดบัญชีในตอนเย็นทุกวัน  นําเงินทั้งหมดที่ไดรับมอบใหกับ   
ผูรักษาเงินสด  สวนรายละเอียดการรับเงินนําสงแผนกบัญชีเพื่อบันทึกรายการที่เกิดขึ้น 
                       2.1.3  ถามีการรับเงินทางไปรษณีย  จะตองกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ
ใหแกใครโดยเฉพาะที่จะเปดซองจดหมายได และจะตองบันทึกรายการที่ไดรับทางจดหมาย
ตามลําดับในแตละวันใหพนักงานบัญชี  พรอมกับนําเงินสงใหกับผูรักษาเงินสดดวย 
  2.1.4  เงินสดที่รับควรนําฝากธนาคารทุกวัน 
  2.1.5  ควรมีการตรวจสอบเปนครั้งคราว  โดยจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในทําหนาที่ตรวจสอบและรายงาน 
                  2.1.6 การขายสินคาหรือบริการเปนเงินสดควรบันทึกเขาเครื่องบันทึกเงินสด 
(cash register) 
 2.1.7   การรับเงินทุกครั้งตองออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเปนหลักฐานในการบันทึก
บัญชี 
                    2.2 การรักษาเงินสด  ซ่ึงใชวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการนําเงินฝากธนาคาร  ถา
จําเปนตองมีเงินสดเปนจํานวนมากไวในสถานประกอบการเปนประจํา  ก็อาจมีตูนิรภัยโดยมี
เจาหนาที่   รับผิดชอบรวมกันอยางนอย  2  คน  และใหถือกุญแจคนละดอก  และผูรับผิดชอบ
โดยตรงถือรหัสดวย ในการรับเงินสดเปนจํานวนมากอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น  จึงควรมี
การตรวจนับเงินสดเปนครั้งคราว  ในกรณีที่มีพนักงานยืมเงินสดไปใชในกิจการแตยังมิไดมีการ
ลงบัญชีควรจะมีการรวบรวมรายการตางๆไวดวยกันเพื่อใหยอดเงินสดคงเหลือเทากับยอด
คงเหลือตามบัญชี 
                    2.3  การจายเงิน  กิจการนําเงินสดไปจายดังนี้    ซ้ือสินคาเปนเงินสด  การจายชําระ
หนี้คาสินคาใหเจาหนี้   การซื้อสินทรัพยอ่ืน ๆ  นอกจากสินคา  การจายเงินใหลูกหนี้  การจาย
ชําระหนี้เงินกู  การจายเงินใหเจาของกิจการเพื่อแบงกําไรหรือลดเงินลงทุน  และการจาย
คาใชจายตางๆ   วัตถุประสงคของการควบคุมการจายเงินก็เพื่อเปนหลักประกันวาเงินที่ไดใชไป
นั้นก็เพื่อประโยชนของกิจการเทานั้น  การควบคุมการจายเงินมักนิยมนําระบบใบสําคัญมาใช  
และมีหลักเกณฑดังนี้ 
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                               2.3.1 ไมควรจายเงินจนกวาไดรับสินคาหรือบริการถูกตองตามใบเรียกเก็บเงิน
และสินคาหรือบริการที่ไดรับนั้นจะตองผานขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบปฏิบัติของกิจการ
เรียบรอยแลว 
        2.3.2   การชําระหนี ้  ควรจะชําระดวยเช็ค  ซ่ึงตองมมีาตรการการใชเช็ค  เชน  
ลงลายมือช่ือผูส่ังจายเงนิ  จํานวน  2  ใน  3  คน  เปนตน  นอกจากนีก้ารใชเชค็ยงัมปีระโยชนใน
การควบคุม  เพราะสามารถตรวจสอบไดงายเนือ่งจากเปนหลักฐานยนืยนัเมือ่ธนาคารไดจัดสง
รายงานประจําเดือนมาให  สําหรับการจายเงินจํานวนนอยใหชําระดวยเงินสด  โดยควรนําระบบ
เงินสดยอยมาใช  และมีการกําหนดตัวบุคคลผูรักษาเงินสดยอย  กําหนดวงเงินสดยอย  เมื่อมี
การเบกิชดเชยเงินสดยอยใหตรวจสอบเอกสารใหถูกตอง   การใชระบบเงินสดยอยจะทําใหหมด 
ความจําเปนในการรักษาเงนิสดเปนจํานวนมากในที่ทําการ  
                             2.3.3 ควรมีการตรวจสอบความถูกตองของยอดเงินสดคงเหลือเปนครั้งคราว
เนื่องจากเงินสดเปนสินทรัพยที่อาจเกิดการทุจริตไดงาย  ดังนั้น  กิจการทุกแหงจึงตองมี
มาตรการควบคุมภายใน เพื่อดูแลรักษาเงินสดของกิจการใหปลอดภัยเพื่อเปนการปองกันการ
ทุจริตเกี่ยวกับเงินสด  ผูรักษาเงินสดไมควรเกี่ยวของกับการลงรายการบัญชี   เพราะถาเปด
โอกาสใหผูรักษาเงินสดทําบัญชีทั้งส้ินเองแลวอาจทุจริต   เชน   ยักยอกเงินของกิจการไปใช  ซ่ึง
โอกาสที่จะทําการทุจริตและปดบังการทุจริตมีมาก   ในกิจการขนาดเล็กมักจะพบอยูเสมอวา  
เจาของกิจการทําหนาที่รักษาเงินสดเอง หรือในกิจการบางแหงซ่ึงมีเจาหนาที่ไมกี่คนอาจ
จําเปนตองมีเจาหนาที่ผูหนึ่งเรียกวา  ผูรักษาเงินสด  ทําหนาที่รักษาและรับ-จายเงินสดของ
กิจการซึ่งความซื่อสัตยในหนาที่ของบุคคลผูนี้เปนคุณสมบัติที่สําคัญ โดยกําหนดใหผูรักษาเงิน
สดชวยลงรายการในสมุดเงินสดและเงินสดขั้นตนในเลมอื่น ๆ  ดวย  แตอยางนอยควรให
เจาหนาที่อีกผูหนึ่งเปนผูควบคุมและลงรายการในสมุดแยกประเภททั่วไป 
 3.  การทํางบประมาณเงินสด  (cash  budget)  เปนการวางแผนการรับ – จายเงิน  
ลวงหนาโดยมีวัตถุประสงคที่จะใหกิจการมีเงินสดเพียงพอกับความตองการใชจายอยูเสมอโดย
ไมขาดมือและในขณะเดียวกัน  ก็เพื่อปองกันมิใหเก็บเงินสดไวมากเกินไป การทํางบประมาณ
เงินสด จะตองมีการประมาณเงินสดที่คาดวาจะไดรับและที่ตองจายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่ง  
งบประมาณเงินสดที่จะใหประโยชนมากที่สุดควรจัดทําขึ้นโดยอาศัยตัวเลขที่เชื่อถือได  นั่นคือ
ตองวิเคราะหโดยถูกตองตามหลักการ 
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การเปรียบเทียบยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชีและเงินสดในมือที่ตรวจนับไดจริง 

          ทางการบัญชีการตรวจนับเงินสดในมือ  ใหหมายความรวมถึง การตรวจนับสิ่งที่เปน
ตัวเงินสด  ไดแก  เงินเหรียญ  และธนบัตร  รวมทั้งเอกสารที่ใชแทนเงินสด  ไดแก  เช็คของ
ธนาคาร  เช็คของลูกคา  หรือเช็คของสวนบุคคล  เช็คเดินทาง  เช็คไปรษณีย  ธนาณัติ ดราฟต
ของธนาคาร  ในการตรวจนับเงินสดตองมีวิธีปองกันการตรวจนับเงินสดที่ตรวจนับแลวซํ้าอีก  
เมื่อตรวจนับถูกตองดีแลว  ใหนํามาเปรียบเทียบกับยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินสดวาตรงกัน
หรือไม   ถาเงินสดที่ตรวจนับไดมีจํานวนนอยกวา  หรือมากกวายอดเงินสดคงเหลือตามบัญชี  ซ่ึง
อาจจะเกิดขึ้นจากการทอนเงินผิดพลาดจํานวนเล็ก ๆ  นอย ๆ  โดยมิไดมีเจตนาทุจริตก็ใหทาํบนัทกึ
ขออนุมัติปรับปรุง   ใหยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดตรงกับเงินสดที่นับได  โดยการเปดบัญชี
เงินขาดหรือเงินเกินบัญชี  (cash over or short)  ถาเปนเงินขาดบัญชีจะมียอดทางดานเดบิต  จะ
ถือเปนคาใชจายอื่นหรือผลขาดทุนในงบกําไรขาดทุน  แตถาเปนเงินเกินบัญชีจะมียอดทางดาน
เครดิต  จะถือเปนรายไดอ่ืนในงบกําไรขาดทุน  ในกรณีที่เงินขาดบัญชีเพราะเกิดจากการทุจริต  
จะตองดําเนินการหาตัวผูรับผิดชดเชยในการใชเงินที่ขาดไป  แลวปรับปรุงบัญชีใหถูกตองหรือ
ถามีการรับ - จายเงินแลวแตยังไมไดลงบัญชี  ก็บันทึกบัญชีหรือปรับปรุงใหถูกตองตอไป 
 
ตัวอยางที่ 1.1   กิจการตรวจนับเงินสดในมือเมื่อส้ินวันทําการพบวามเีงินสด  5,630  บาท  แต
เงินสดที่บันทกึการขายสินคาตามเครื่องบันทึกเงินสดพบวามียอดเงิน  5,660  บาท  การบันทึก
บัญชีเพื่อปรับปรุงรายการนีม้ีดังนี ้
 
                                                          สมุดรายวันทัว่ไป                                                    หนา 1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 เงินสด 
เงินขาดหรือเงนิเกินบัญช ี

                 ขายสินคา 
ปรับปรุงยอดเงินขาดหรือเกนิบัญชี 

5,630  
30 

- 
- 

 
 

5,660 

 
 
- 
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ตัวอยางที่ 1.2    จากตัวอยางที่  1.1   ถากิจการตรวจนับเงินสดได  5,660  บาท แตในเครื่องบันทึก
เงินสดมียอดเงนิ 5,630 บาท การบันทึกบัญชีเพื่อปรับปรุงรายการมีดังนี ้
 
                                                             สมุดรายวันทัว่ไป                                                   หนา 1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

 เงินสด 
                 ขายสินคา 
                 เงินขาดหรือเงินเกนิบัญชี 
ปรับปรุงยอดเงินขาดหรือเกนิบัญชี 

5,660  
 

- 
 

 
5,630 

30 

 
- 
- 

      
 

ความหมายของเงินสดยอย   

         ในกรณีที่กิจการจําเปนตองจายคาใชจายจํานวนนอยๆ กจิการจะไมใชเชค็จาย เพราะ    
ผูรับเช็คจะตองนําเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคาร กิจการตองมคีาธรรมเนียมในการสั่งจายเช็ค ดังนั้น
วิธีการที่กิจการนํามาใชคือ การเบิกเงินสดมาใหพนักงานถือไวเพื่อสํารองจายสําหรบัคาใชจาย
จํานวนนอยๆ เงินจํานวนนี้เรียกวา เงินสดยอย (petty  cash)          
          เงินสดยอย หมายถึง  จํานวนเงินสดที่กิจการกันไวเปนพิเศษ  สําหรับคาใชจายที่มี
จํานวนเงินไมมากนัก  ซ่ึงไมเหมาะสมที่จายชําระดวยเช็ค  เชน  คาพาหนะ  คาไปรษณียากร  คา
ขนสงสินคา เปนตน  เงินสดยอยนี้บางครั้งอาจเรียกวาเงินสํารองจายซึ่งจะมอบใหพนักงานคนใด
คนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ (เยาวรักษ  สุขวิบูลย, 2541,  หนา 1-11) 
 

วิธีการบัญชีเกี่ยวกับเงินสดยอย 

            ธุรกิจที่มีการตั้งวงเงินสดยอยข้ึนมาเพื่อใชในกิจการมีวิธีการบัญชีเกี่ยวกับระบบ 
เงินสดยอย  2  ระบบ  คือ  (อํานวย  ศรีสุโข, 2541, หนา 32-33) 
            1.  แบบจํากัดวงเงิน  (imprest  system)  เปนวิธีการที่กิจการมอบเงินสดจํานวนหนึง่
ใหบุคคลผูหนึ่งเปนผูดูแลซึ่งเรียกบุคคลนี้วา  ผูรักษาเงินสดยอย  (petty cashier)  ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบในการจายเงินเล็ก ๆ  นอย ๆ  โดยผูรักษาเงินสดยอยจะบันทึกความจําไวในสมุด



 10 

เงินสดยอยเมื่อมีการจายเงินสดตามใบสําคัญ  หรือใบเบิกเงินที่ไดรับอนุมัติแลวจนกระทั่งเงินสด
ยอยเหลือจํานวนนอย  หรือเมื่อส้ินระยะเวลาที่กําหนดไว  ผูรักษาเงินสดยอยจะรวบรวม
ใบสําคัญตาง ๆ  มาขอเบิกเงินชดเชยจากผูที่รับผิดชอบ  ในการรับ-จายเงิน  กิจการซึ่งจะเปนผู
จายเช็คใหแกผูรักษาเงินสดยอยตามจํานวนที่ขอเบิกชดเชยและจะบันทึกการจายเงิน โดยเดบิต
คาใชจายประเภทตาง ๆ  ตามที่ขอเบิก  และเครดิตธนาคาร  ดังนั้นวิธีนี้จะบันทึกบัญชีรายจายจาก
เงินสดยอย  เมื่อมีการเบิกเงินสดยอยชดเชยเทานั้น  และทําใหเงินสดยอยในมือผูรักษาเงินสด
ยอยมีจํานวนเทากับบัญชีเงินสดยอย  ซ่ึงเมื่อยอดคงที่ตามที่บันทึกไวคร้ังแรกเมื่อตั้งวงเงินสด
ยอย  ทําใหงายแกการควบคุมและตรวจสอบ  เพราะถึงแมวาผูรักษาเงินสดยอยจะยังไมมาขอเบิก
เงินชดเชย  แตเงินสดยอยที่เหลือในมือผูรักษาเงินสดยอยรวมกับใบสําคัญตาง ๆ  จะตองเทากับ
วงเงินสดยอยที่ตั้งไวในบัญชีเงินสดยอยเสมอ 
          วิธีการเกีย่วกบัเงินสดยอยตามวิธีนี้เปนทีน่ิยมใชกันเพราะเปนวิธีที่กําหนดวงเงิน
ตายตัว  ตามวธีินี้ผูรักษาเงินสดยอยจะไดรับมอบหมายใหถือเงินจํานวนหนึ่ง  เปนตนวา  3,000  
บาท  หรือ  5,000  บาท  เพื่อไวจายคาใชจายรายยอย  เมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่ง  เชน  1  เดือน  
ผูรักษาเงินสดยอยจะรวบรวมใบสําคัญจายมาขอเบิกอีกครั้งหนึ่ง  วงเงินสดยอยที่กําหนดไวนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงไปไดภายหลัง  เมื่อปรากฎวาวงเงินที่ตั้งไวนัน้มากกวาหรือไมเพียงพอกับความตองการ 
วิธีการเกีย่วกบัเงินสดยอยแบบจํากัดวงเงนิมีดังนี ้
                    1.1  การตั้งวงเงินสดยอย  ในขั้นแรกผูมีหนาที่รับผิดชอบจะกําหนดวงเงินสดยอย
ขึ้น  เชน กําหนดวงเงิน  5,000  บาท  และแตงตั้งใหพนักงานผูหนึ่งผูใดเปนผูรักษาเงินสดยอยนี้  
แลวจายเช็ค เปนจํานวนเงินตามวงเงินใหแก ผูรักษาเงินสดยอย ไวใชจาย 
รายการบันทึกบัญชีเมื่อตั้งวงเงินสดยอยดังนี้ 
            เดบิต  เงินสดยอย   xx 
   เครดิต ธนาคาร   xx 
            ตั้งวงเงนิสดยอย 
 บัญชีเงินสดยอยซ่ึงเปดขึ้นและเดบิตไวดวยจํานวนเงินสดยอยที่ตั้งไวเมื่อครั้ง
แรกนี้จะไมมีการลงรายการใด ๆ  อีกเลย  เวนแตกรณีเพิ่มวงเงินสดยอยซ่ึงจะมีรายการเดบิต
บัญชีเงินสดยอยเพิ่มขึ้น  หรือกรณีลดวงเงินสดยอยซ่ึงจะมีรายการเครดิตบัญชีเงินสดยอย 
                  1.2  การจายเงินสดยอย  เมื่อผูรักษาเงินสดยอยจายเงินสดยอย  จะตองทําใบสําคัญ
จายขึ้นโดย แสดงวันที่จาย ผูรับเงิน รายการจาย จํานวนเงิน  และบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ  
ใบสําคัญเงินสดยอยนี้  ควรมีการอนุมัติจายและมีใบรับเงินประกอบดวย  กรณีไมอาจขอใบรับ
เงินได เปนตนวา  จายคารถ  คาอากรแสตมป  คาอาหารและเครื่องดื่มเล็ก ๆ  นอย ๆ  ใหผูจาย
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เขียนรายการจายเงินในใบสําคัญจาย แลวนําไปใหผูมีหนาที่รับผิดชอบ อนุมัติการจายเงิน
สําหรับรายการนั้น  เพื่อเปนการชวยบันทึกความจําวาไดจาย รายจายอะไรบาง  และเพื่อสะดวกใน
การรวบรวมใบสําคัญจายมาขอเบิกเงินชดเชย   ผูรักษาเงินสดยอย บันทึกรายการจายเงินลงในสมุด
เงินสดยอย     ตอไปนี้เปนตัวอยางของสมุดเงินสดยอย ที่ผูรักษาเงินสดยอยใชบันทึกรายการตางๆ
ที่เกิดขึ้น 
 
                                                                      สมุดเงนิสดยอย                                                        หนา  1 
     รายการจาย  

รายการ               บัญชอีืน่ๆ ว.ด.ป. เลขที่
ใบสําคั
ญ  

จํานวน 
เงินสดยอย 

 
รายจาย คาเครื่อง

เขียนแบบ
พิมพ 

คา 
ดวงตรา
ไปรษณี
ยากร 

คา
พาหนะ 

ชื่อบัญช ี จํานวน
เงิน 

25x7 
ธ.ค.  1 
        1 
       5 
     
       
      10 
     
     
      20 
     
      28 

 
 
1/12 
2/12 
 
 
3/12 
 
 
4/12 
 
5/12 

 
รับเงินสดยอย 
คาพาหนะ 
คาเครื่อง
เขียน/ 
คาใชจาย
เบ็ดเตลด็ 
คาเครื่อง
เขียน/คา
ไปรษณีย 
คาใชจาย
เบ็ดเตลด็ 
คาโฆษณา 
รับคืน 

    
2,000  
 
 

 
- 

    
 
   150 
   250 
 
    
   130 
 
 
   40 
 
   800 
   500 

 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 

   
200 

 
   

60 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
       
   
 70 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
150   
          
 
          

 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
คาใชจาย
เบ็ดเตลด็ 
 
 
 
 
คาใชจาย
เบ็ดเตลด็ 
คาโฆษณา 
รับคืน 

 
 
 

   50 
    
    
 
 
 

40   
 

800   
 500  

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 

2,000 - 1,870 
   130  

- 
- 

 260 -    70 -  
150 

-   1,390 - รวม 
ยอดยกไป 

 2,000 - 2,000 - 260 -    70 -  
150 

-   1,390   - 

 
 
25x8 
ม.ค. 1 
 

 

ยอดยกมา    130 -            

     

ภาพที่  1.1   สมุดเงนิสดยอย 
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 สมุดเงินสดยอยนี้เปนเพียงสมุดชวยบันทึกความจํา ของผูรักษาเงินสดยอยเทานั้น  
มิใชสวนหนึ่งของระบบบัญชีคู  ดังนั้น  จึงไมตองผานรายการไปบัญชีแยกประเภทในขณะหนึ่ง
ขณะใดก็ตามจํานวนเงินสดยอยในมือของผูรักษาเงินสดยอยรวมกับใบสําคัญจายเงินตามทีป่รากฎ
ในสมุดเงินสดยอยจะตองมีจํานวนเทากับวงเงินสดยอยที่กําหนดไวเสมอ 
                  1.3  การเบิกชดเชยเงินสดยอย  เมื่อจายเงนิสดยอยเกือบหมดหรือส้ินระยะเวลาที่
กําหนด  เชน  1  เดือน ผูรักษาเงินสดยอยจะรวบรวมใบสําคัญจายตาง ๆ  มาขอเบิกเงินชดเชย
เสียคร้ังหนึ่ง ในการขอเบิกเงินชดเชยผูรักษาเงินสดยอยจะทํารายงานสรุปการจายเงนิสดยอยใน
รอบระยะเวลานั้น  ซ่ึงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตรวจสอบความถกูตองของจํานวนเงนิและประเภท
บัญชีที่เดบิต  แลวส่ังจายเช็คใหแกผูรักษาเงินสดยอยเปนจํานวนเทากับยอดที่ขอเบิกชดเชยนัน้ 
  

รายการบันทึกบัญชี 
  เดบิต คาใชจายประเภทตาง ๆ (ระบุประเภท)     xx 
            เครดิต ธนาคาร                                             xx 
 ขอสังเกต    ตามวิธีนี้บัญชีเงินสดยอยจะมียอดคงที่และจะบันทึกเมื่อตั้งวงเงินสด
ยอยเทานั้น  นอกจากจะมีการเพิ่มหรือลดวงเงินสดยอยจึงจะบันทึกเพิ่มหรือลดบัญชีเงินสดยอย 
 เมื่อส้ินงวดบัญชี  ถาผูรักษาเงินสดยอยไมนําหลักฐานมาขอเบิกชดเชย  จะตองทํา
การปรับปรุงบัญชีเงินสดยอยดังนี้ 
  เดบิต   คาใชจายตาง ๆ ที่ไดจายในระหวางงวด  xx 
            เครดิต  เงินสดยอย                                         xx 
 รายการนี้จะตองกลับรายการเมื่อตนงวดบญัชีโดย 
  เดบิต    เงินสดยอย                                          xx 
                เครดิต  คาใชจายตาง ๆ (ระบุประเภท)            xx 
 
           2.  แบบไมจํากัดวงเงิน  (fluctuating  system)   ตามวธีินี้จะถือสมุดเงินสดยอยเปน
สมุดขั้นตน  และเมื่อมีการจายเงินสดยอยกจ็ะบันทกึถือเปนรายการจายทันท ี  ทําใหบัญชีเงินสด
ยอยเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา วิธีการเกี่ยวกับเงนิสดยอยแบบไมจํากัดวงเงินมดีังนี ้
 2. 1  การตั้งเงนิสดยอย  เมื่อกิจการตั้งวงเงนิสดยอยบนัทกึบัญชีดังนี ้
                         เดบิต เงินสดยอย                                      xx 
                       เครดิต  ธนาคาร                                               xx 
                           ตั้งวงเงินสดยอย 



 13 

                 2.2  การเบิกจายเงินสดยอย  เมื่อมีการจายคาใชจายตาง ๆ จะบันทกึบัญชีบัญชีดังนี ้
                           เดบิต คาใชจายตาง ๆ(ระบุประเภท)          xx 
                                 เครดิต  เงินสดยอย                                   xx 

           จายคาใชจายตาง ๆ 
 

 2.3  เม่ือมีการเบิกเงินสดยอยเพิ่มเติม  เมื่อมีการเพิ่มวงเงนิสดยอย  บันทึกบัญชี 
ดังนี ้

            เดบิต เงินสดยอย                                      xx 
   เครดิต  ธนาคาร                                  xx 

  ตั้งวงเงินสดยอยเพิ่ม 
 

ตัวอยางที่  1.3  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 25x7  บริษัทยางสามัคคี จํากัด  ตั้งวงเงินสดยอย  จํานวนเงิน  
2,000 บาท  ในระหวางเดือนพนักงานรักษาเงินสดยอยไดจายคาใชจายตางๆ  ดังนี้  คาขนสงเขา 
300  บาท  คาดวงตราไปรษณียากร 150 บาท   คารับรองลูกคา 450 บาท   คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 
650  บาท  ส้ินเดือนพนกังานไดรวบรวมหลักฐานมาเบิกเงิน 
 

วัน/เดือน/ป แบบจํากัดวงเงิน( imprest  system ) แบบไมจํากัดวงเงิน(fluctuating  system)** 
   25x7 
 ธ.ค.  1 

เงินสดยอย                2,000          
          ธนาคาร                     2,000 
ต้ังวงเงินสดยอย 

เงินสดยอย                      2,000 
        ธนาคาร                                2,000 
ต้ังวงเงินสดยอย 

ธ.ค.1-30 ไมบันทึกบัญชี คาขนสงเขา                      300 
คาดวงตราไปรษณียากร    150 
คารับรองลูกคา                  450 
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ   650 
          เงินสดยอย                          1,550 
จายชําระคาใชจายตางๆในวันที่เกิดรายการ 

ธ.ค.31  คาขนสงเขา                      300 
คาดวงตราไปรษณียากร     150 
คารับรองลูกคา                  450 
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ      650 
        ธนาคาร                            1,550 
เบิกชดเชยเงินสดยอย 

 เงินสดยอย                     1,550 
         ธนาคาร                               1,550 
เบิกชดเชยเงินสดยอย 
การเบิกชดเชยวิธีนี้อาจเบิกเกินที่จาย /  
นอยกวาที่จายไปก็ได 

 

** การบันทึกรายการทําในสมุดขั้นตน ณ วันที่เกิดรายการ 
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ประโยชนของเงินสดยอย 

                เมื่อไดทราบถึงวิธีการเกี่ยวกับเงินสดยอยแลว  พอจะสรุปประโยชนของการตั้ง
วงเงินสดยอยและการจายรายจายจํานวนเล็กนอยจากเงินสดยอยไดดังนี้ 
 1.  เพื่อแบงแยกหนาที่  และแบงเบาภาระเกี่ยวกับการจายเงินจํานวนเล็กนอยใหผูรักษา
เงินสดยอยรับผิดชอบไปแตผูเดียว 
 2.  เพื่อลดรายการจายเงินในสมุดเงินสดใหนอยลง   ถารายจายแตละรายไดนํามา 
บันทึกไวในสมุดเงินสดแลว จะทําใหสมุดเงินสด  มีรายการมากเกินไป  ตามวิธีตั้งวงเงินสดยอย  
การจายเงินเปนคาใชจายเล็ก ๆ  นอย ๆ  จะนํามาบันทึกในสมุดเงินสด  รวมเปนยอดใหญเดือนละ
คร้ัง  เมื่อขอเบิกเงินชดเชยเทานั้น 
              การพิสูจนยอดเงินสดยอยทําไดสะดวก  เพราะยอดเงินสดยอยที่เหลืออยูในมือของ
ผูรักษาเงินสดยอยบวกดวยยอดรวมของรายจายตามใบสําคัญจาย ที่เขายังมิไดนํามาขอเบิกชดเชย
จะตองเทากับวงเงินสดยอยที่ตั้งไวแตเดิม 
 

เงินฝากธนาคาร 

ดังไดเคยกลาวมาแลววา  การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด  มีหลักที่สําคัญคือเงิน
สดที่ไดรับแตละวันจะตองนําฝากธนาคารทุกวัน  การจายคาใชจายจากทุกรายการใหจายเปนเช็ค
ทุกครั้ง  ยกเวนคาใชจายเล็ก ๆ นอย ๆ  ซ่ึงไมสามารถจายเปนเช็คได  ใหจายจากเงินสดยอยและ
หามนําเงินสดที่ไดรับในแตละวันออกมาจายเปนคาใชจายของกิจการเปนอันขาด  ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันการสับสนและการทุจริตอันอาจเกิดขึ้นได 
 การนําเงินฝากธนาคารนั้น   กอใหเกิดผลดีแกกิจการดังนี้   (เชาวลีย  พงศผาติโรจน, 
2543, หนา  83) 
              1.  ลดปญหาเรื่องเงินสดถูกโจรกรรม  ถากิจการถือเงินสดไวในกิจการเปนจํานวนมาก 

2.  สามารถตรวจสอบควบคุมถูกตองของรายการที่ลงในสมุดเงินสดไดงาย  ทั้งนี้
เพราะมีการลงบัญชี  2  ฝาย  เมื่อมีรายการเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง ๆ  คือ  ทางฝายกิจการและทางฝาย
ธนาคารถามีรายการใดที่ฝายหนึ่งลงบัญชีแลว  แตอีกฝายหนึ่งยังไมทราบ  และยังไมไดลงบัญชีก็
สามารถตรวจสอบได  โดยธนาคารจะสงรายงานของธนาคารมาใหตรวจสอบความถูกตองของทั้ง
สองฝาย     ถาไมมีการนําเงินฝากธนาคารกิจการไมสามารถตรวจสอบความถูกตองของเงินสดกับ
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ฝายใดไดเลย  และเมื่อมีรายการที่ลงผิดไวก็ไมสามารถหาที่ผิดได  และรายการผิดเกิดขึ้นสะสม
เพิ่มขึ้นทุกเดือน 
               3.  ลดจํานวนคนทาํงานลงไดเมื่อมีบัญชเีงินฝากกับธนาคารแลว  การจายเงนิทกุ
รายการสวนใหญจายเปนเชค็  พนักงานจายเงินเพียง  1  หรือ  2  คนก็เปนการเพยีงพอ 
 

ประเภทเงินฝากธนาคาร   
ตามปกติธุรกิจมักจะเก็บเงินสดสวนใหญไวที่ธนาคาร เพือ่ลดความเสี่ยงจากการสูญ

หายและการทจุริต เงินที่นําฝากธนาคารมี  3  ประเภท  คอื 
              1.    เงินฝากกระแสรายวนั  (current account) 
             2.    เงินฝากออมทรัพย  (saving account) 
              3.    เงินฝากประจํา (fixed account) 
            กิจการโดยทั่วไปนิยมฝากกระแสรายวัน  ทั้งนี้เพราะกิจการมีเงินหมุนเวียนที่ตองนํา
ฝากเขาบัญชีและเบิกออกจากบัญชีเกือบทุกวัน  การนําเงินฝากและการใชเช็คถอนเงินออกจาก
บัญชีธนาคารจะตองเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของธนาคารทุกประการ  เชน  จํานวนเงิน
ที่จะตองนําฝากธนาคารครั้งแรกตองเปนไปตามจํานวนขั้นต่ําที่ธนาคารกําหนดการใชเช็คตอง
เปนไปตามกฎหมาย  การเขียนเช็คเบิกเงินจากธนาคารจะเบิกเมื่อไหรก็ไดตามจํานวนเงินที่
ตองการ  แตการเบิกเงินเกินบัญชีตองเปนไปตามขอตกลงที่กิจการทําไวกับธนาคาร  เงินฝาก
กระแสรายวันนั้นจะไมไดรับดอกเบี้ย สําหรับการฝากประจํา เมื่อธุรกิจมีเงินเหลือจากการใช
หมุนเวียนในหนวยงานมาก ก็อาจจะหาผลประโยชนจากเงินนั้น ไดโดยการนําฝากธนาคาร
ประเภทฝากประจําระยะเวลา  3  เดือน  6  เดือน  หรือ  12  เดือน  เปนตน  ผลตอบแทนจะไดรับ
ในรูปดอกเบี้ย  แตถากิจการมีเงินเหลือในแตละชวงเวลาไมนานนัก  กิจการอาจจะนําเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย  ซึ่งเปนการฝากในลักษณะชวงสั้น ๆ  และสามารถเบิกไปใชได
ตลอดเวลาที่ตองการ 
                ในปจจุบันกิจการนิยมเปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันคูกับการเปดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยโดยมีขอตกลงในเรื่องการโอนเงินระหวางบัญชี กรณีที่การสั่งจายเช็คแลวเงินในบัญชีเงิน
ฝากกระแสรายวันไมพอ สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพยไปจายได ซ่ึงการปฏิบัติในเรื่องนี้ 
กิจการจะตองไปทําความตกลงกับธนาคาร 
             การนําเงินฝากธนาคารครั้งแรก เมื่อเจาของกิจการไปแสดงความจํานงคขอเปดบัญชี
กับธนาคารครั้งแรกธนาคารจะใหบัตรลายเซ็นผูส่ังจาย  โดยใหผูมีอํานาจสั่งจายเช็คเซ็นชื่อในบตัร
คนละ  2  ใบ  เพื่อธนาคารสามารถเปรียบเทียบลายเซน็เมื่อไดเซ็นสัง่จายในเช็คทีม่าขอเบิกเงิน
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กับธนาคารภายหลัง กรณีทีธุ่รกิจมีลักษณะเปนหางหุนสวน หรือบริษัทจํากดั ธนาคารจะขอให
หางหุนสวนหรือบริษัทจํากดั  สงบันทึกการแตงตั้งผูมีอํานาจลงลายมือช่ือในเช็คสั่งจายในนามของ
หางหุนสวนหรือบริษัทนั้น ๆ  มาไวเปนหลักฐาน  ผูที่จะลงลายมือช่ือในเช็คนั้นโดยปกติกําหนดไว
อยางต่ํา  2  คน  ใน 3  คน  และจะกําหนดใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูลงนามหลักกไ็ด  และให
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  2  คน  ที่เหลือลงมือช่ือในเช็คลงลายมือช่ือรวมดวยอีก  1  คน  ถาบุคคลที่เปน
ผูลงนามหลักไมอยูบุคคลที่เหลือ  2  คนจะเซ็นชื่อรวมกนัได  จะตองรอจนกวาผูลงนามหลักจะ
กลับมาในกรณีที่ผูลงนามหลักไมสามารถเซ็นชื่อในเช็คไดอีก  จะตองมีหนังสือถึงธนาคารขอ
เปลี่ยนเงื่อนไขก็ได 
 การนําเงินฝากธนาคาร  เมื่อนําเงินไปฝากธนาคาร  ธนาคารจะมอบสมุดใบนําฝากให
ผูฝากจะตองกรอกขอความใหตรงกันในใบนําฝาก  2  ถึง  3  ตอน  ใบนําฝากนี้เมื่อเจาหนาที่
ของธนาคารรับเงินสดและเช็คที่นําฝากพรอมทั้งใบนําฝากที่กรอกขอความครบแลว  ก็จะนํามา
ตรวจสอบดูวาจํานวนเงินสดและจํานวนเงินในเช็คตรงกับที่กรอกลงในใบนําฝากแลวก็จะสงไป
ใหผูทําหนาที่รับเงินและประทับตราของธนาคารลงในใบนําฝากทั้ง  2  หรือ  3  ตอน  แลวฉีก
ตอนที่  1  เก็บไวเปนหลักฐานในการลงบัญชีที่ธนาคาร ตนขั้วอีก  1  หรือ  2  ตอนก็จะกลับคืน
มาใหผูฝาก 
 

การพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร   

 การที่กิจการมีการรับ – การจายผานบัญชีเงินฝากกับธนาคาร  โดยเฉพาะบัญชีเงิน
ฝากกระแสรายวัน  ซ่ึงกิจการที่จะฝากเงินตองใชเอกสารที่เรียกวา ใบนําฝาก  (pay in slip) เมื่อ
กิจการตองการจะถอนเงินออกจากบัญชี  ก็ใชเช็ค  เนื่องจากการฝากเงินฝากกระแสรายวันไม
ตองใชสมุดคูฝากไมเหมือนกับเงินฝากออมทรัพย หรือเงินฝากประจํา ดังนั้น กิจการควรมีการ
ทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร (bank  reconciliation) อยางนอยเดือนละ  1  คร้ัง  โดย
เปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารของกิจการ  กับยอดคงเหลือตามรายงานเงิน
ฝากธนาคาร  ณ  วันส้ินเดือน  เพื่อหาวาผลตางระหวางยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีของกิจการ  
กับยอดเงินฝากตามรายงานของธนาคารเกิดจากสาเหตุใด  จะไดปรับปรุงแกไขใหถูกตอง  

ตอไปนี้เปนตวัอยางของรายงานธนาคารหรือใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร  (bank  
statement) 
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ธนาคารกรุงไทย  จํากดั(มหาชน)                                                                                    บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 

วงเวียนสระแกว  (129)                                                                                                                      แผนที่    1 
ธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)                เลขที่บัญชี     111-1-11256-1 
 45-47 ถ.นารายณมหาราช                 วันที่               31/01/46 
ต. ทะเลชุบศร  อ. เมือง                 สกุลเงิน          บาท 
จ.ลพบุรี  15000                                    วงเงินกู           0.00 
ผูรับ หจก.  ยางสามัคคีออโตไทร 
 16  ถ. นเรศวร  ต. ทะเลชุบศร 
 อ. เมือง   จ. ลพบุรี  1500 
วันที่          รายการ          คําอธิบาย                     หมายเลขเช็ค               จํานวนเงนิ                   คงเหลือ              ผูทํารายการ 

1/12/45    B/F                                                                    ยอดยกมา                                   21,060.13 
2/01/46    WCB  111                                          1281560                    9,450.00                 11,610.13         557  60403 
2/01/46    REL           1291180168                                                      44,000.00                55,610.13        557  60403 
2/01/46    WCL   BBL                                        9081947                   25,145.00                30,465.13        557  60403 
2/01/46    WCL   TFB                                         9081759                   18,958.00                11,507.13        557  60403 
6/01/46    WCL   TFB                                         1281562                     5,050.24                  6,456.89        557  60403 
6/01/46    REL           1291180168                                                     207,261.00             213,717.89        557  60403 
6/01/46   WCL   TFB                                          2215507                   18,500.00              195,217.89        557  60403 
6/01/46   WCL   TFB                                          9081932                   19,184.00              176,033.89        557  60403 
6/01/46   WCL   TFB                                          1281561                 169,577.88                  6,456.01        557  60403 
9/01/46   DLL    bay ib                       6984584                      2,160.00                  8,616.01        129  80103 
10/01/46 REL            1291180168                        528,000.00              536,616.01    557  60403 
10/01/46 WCL   BBL        1281563                224,820.27  311,795.74       557  60403 
10/01/46 WCL   BBL        1281564               304,350.80      7,444.94       557  60403 
13/01/46 DLL   S COM        7302918                 15,500.00    22,944.94    129  80103 
13/01/46 REL            1291180168                                        22,042.00    44,986.94    557  60403 
13/01/46 WCL  TFB         1281556                 22,042.00    22,944.94    557  60403 
14/01/46 WCL  TFB         1281570                 22,788.41                       156.53       557  60403 
15/01/46 DLL   s  com         0337614                   4,300.00      4,456.53    129  80103 
15/01/46 DLL   tfb         8512356                  19,400.00    23,856.53    129  80103 
15/01/46 TTC            1296007022         1281611                   9,260.00    33,116.53       129  30101 
15/01/46 REL            1291180168                         21,047.97     54,164.50    557  60403 
15/01/46 WCL   BBL          1281558                 21,047.97     33,116.53    557  60403 
16/01/46 DCL   04-174          7742403                 13,750.00     46,866.53    129  80101 
AGE    DR .    =   12 860,914.57  CR. =   11 886,720.97 
ภาพที ่ 1.2  ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร 
ที่มา (หางหุนสวนจํากดัยางสามัคคีออโตไทร, 2546) 
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ขอแตกตางระหวางยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีกิจการและยอดเงินฝากตาม
ใบแจงยอด 

การทาํงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารเปนการหาสาเหตุของขอแตกตางระหวางรายการ
ในบัญชีเงินฝากธนาคารของกิจการกับในใบแจงยอดเงินฝากธนาคารที่ธนาคารแจงยอดมาซึ่ง 
ขอแตกตางมีดงันี้ 
             1.  ขอแตกตางในงบพิสูจนยอดเงนิฝากธนาคารของเดอืนกอนที่ยงัไมปรากฎในใบแจง 
ยอดเงินฝากธนาคาร  หรือในบัญชีเงินฝากธนาคารของกิจการในเดือนปจจุบัน 
              2.  ขอแตกตางจากการเปรียบเทียบรายงานการนําเงินฝากธนาคารในเดือนปจจุบันใน 
ใบแจงยอดเงินฝากของธนาคารชองเงินนําฝาก  กับรายการในสมุดเงินสดของกิจการ 

3.  ขอแตกตางจากการเปรียบเทียบรายการจายเงินตามเช็คของเดือนปจจุบันในใบแจง 
ยอดเงินฝากของธนาคารชองถอนเงิน  กับรายการในสมดุของกิจการ 

ซ่ึงขอแตกตางที่กลาวมานั้นสามารถสรุปเปนขอ ๆ  ไดดงันี้ 
1.  เงินฝากระหวางทาง  (deposit in transit)  หมายถึง  เงินที่กิจการนําฝากธนาคาร

เมื่อวันสิ้นเดือนและไดลงเพิม่ยอดบัญชีเงนิฝากธนาคาร  ณ วันสิ้นเดอืนแลว แตธนาคารนําไป
เพิ่มยอดเงินฝากใหเดือนถัดไป 
            2.   เช็คคางจาย  (outstanding checks)  หมายถึง  เช็คที่กิจการสั่งจายแลว  และบันทกึ
ลดยอดบัญชีเงนิฝากธนาคารของกิจการแลว  แตผูรับเช็คยังไมไดนําไปขึ้นเงินในเดือนนั้น 
            3.  รายการทีธ่นาคารเพิ่ม  หรือลด  ยอดบัญชเีงินฝากใหแตเพยีงฝายเดยีว  เชน  
ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตัว๋เงินใหกิจการได  และนําไปเพิ่มเงินฝากใหกิจการแลว  หรือธนาคาร
ไดหักบัญชเีงนิฝากของกิจการสําหรับคาธรรมเนียมธนาคาร  หรือมีเช็คคืน  แตกจิการบันทึก
บัญชีในเดือนนั้นไมทัน  หรือยังไมทราบจงึไมไดบันทกึบัญชี 

4.  รายการทีก่จิการหรือธนาคารบันทกึรายการผดิพลาด  เชน  กิจการบนัทึกจํานวนเงนิ
ที่ฝากธนาคาร  หรือส่ังจายเช็คผิดพลาด  หรือธนาคารเพิ่มหรือลดยอดบัญชีเงินฝากธนาคารของ
กิจการ  ทั้ง ๆ  ที่เปนเงินนําฝากหรือเช็คส่ังจายของลูกคารายอื่น  
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วิธีการทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 

          เมื่อทราบสาเหตุและขอผิดพลาดตางๆที่เกิดขึ้นระหวางเงินฝากตามสมุดบัญชีของ
กิจการและใบแจงยอดที่ธนาคารแจงมา  กิจการจะตองแจงวาจะทํางบพิสูจนยอดเงินฝาก ณ วันที่
เทาใดเนื่องจากยอดเงนิฝากอาจเปลี่ยนแปลงไดทุกวนั การทํางบพิสูจนยอดเงนิฝากมี  2  วิธีดังนี ้
           1.  พิสูจนหายอดเงินฝากที่ถูกตอง โดยการพิสูจนทั้งจากยอดเงินฝากตามใบแจงยอด
ของธนาคารและบัญชีของกิจการไปหายอดที่ถูกตอง 
          2.  พิสูจนจากยอดใดยอดหนึ่งไปสูอีกยอดหนึ่งเชนพิสูจนจากยอดเงินฝากตามใบแจง
ยอดของธนาคาร  ไปหายอดเงินฝากตามบญัชีของกิจการ  หรือพิสูจนจากยอดเงนิฝากตามบัญชี
ของกิจการ  ไปหายอดเงินฝากตามใบแจงยอดของธนาคาร 
 
แบบฟอรมและหลักการทํางบพิสูจนเงินฝากธนาคาร 
วิธีท่ี  1    วิธีพิสูจนหายอดเงนิฝากธนาคารที่ถูกตอง 
 

บริษัท……………… 
งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 
วันที…่…………………… 

         
บาท 

ยอดเงินฝากตามใบแจงยอดของธนาคาร  xx 
บวก เงินฝากระหวางทาง x 
 รายการที่ธนาคารลงบัญชีผิด(ถามี)                       x    xx
      xx
หัก เช็คคางจาย x 
 รายการที่ธนาคารลงบัญชีผิด(ถามี) x xx
ยอดเงินฝากทีธ่นาคารถูกตอง     xx
ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ  xx
บวก ตั๋วเงินที่ธนาคารเรียกเก็บเงินพรอมดอกเบี้ย x 
 รายการที่กิจการบันทึกบัญชีผิด(ถามี) x xx 
   xx 
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หัก เช็คคืน x 
 คาธรรมเนียมธนาคาร x 
 รายการที่กิจการบันทึกบัญชีผิด(ถามี) x    xx
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกตอง xx 
 
วิธีท่ี  2   วิธีพิสูจนจากยอดใดยอดหนึ่งไปสูอีกยอดหนึ่ง 
               2.1  พิสูจนจากยอดเงินฝากตามใบแจงยอดของธนาคารไปหายอดเงินฝากตามสมุด
บัญชีของกิจการ 

บริษัท………………………… 
งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 

วันที…่……………. 
                                                                                                                               บาท 

ยอดเงินฝากตามใบแจงยอดของธนาคาร  xx 
บวก เงินฝากระหวางทาง x 
 เช็คคืน   x 
 คาธรรมเนียม x 
             รายการที่ธนาคารบันทึกบัญชีผิด(ถามี) x 
 รายการที่กิจการบันทึกบัญชีผิด(ถามี) x xx
   xx 
หัก เช็คคางจาย x 
 ตั๋วเงินรับที่ธนาคารเรียกเก็บเงินใหพรอมดอกเบี้ย                x 
             รายการที่ธนาคารบันทึกบัญชีผิด(ถามี)                         x 
 รายการที่กิจการบันทึกบัญชีผิด(ถามี) x xx
ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ                  xx 
 

ในงบยอดพิสูจนเงินฝากธนาคารนี้  ใหเขียนยอดเงินฝากธนาคารตามสําเนาบัญชี
เงินฝากของธนาคารเปนบรรทัดแรก  และเขียนยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีของกิจการไวเปน
บรรทัดสุดทาย  เมื่อยอดทั้งสองฝายไมตรงกันใหนําขอแตกตางที่ไดอธิบายไวขางตนแสดงไวเปน
รายการหักกับยอดเงินฝากตามสําเนาบัญชีเงินฝากของธนาคาร  ผลลัพธที่ไดยอมตรงกับยอดเงินฝาก
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ธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ   ในทํานองเดียวกันถาพิสูจนยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีของ
กิจการไปหายอดเงินฝากธนาคารตามรายงานก็ดําเนินการเชนเดียวกัน 
  
            2.2  พิสูจนจากยอดเงนิฝากตามสมุดบัญชีของกิจการไปหายอดเงินฝากตามใบแจง
ยอดของธนาคาร 

บริษัท……………… 
งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 
วันที…่…………………… 

 
ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ  xx 
บวก เช็คคางจาย x 
 ตั๋วเงินรับที่ธนาคารเรียกเก็บเงินใหพรอมดอกเบี้ย x  
 รายการที่ธนาคารบันทึกบัญชีผิด  (ถามี)             x  
 รายการที่กิจการบันทึกบัญชีผิด  (ถามี) x xx 
หัก เงินฝากระหวางทาง x 
 เช็คคืน x 
 คาธรรมเนียมธนาคาร x 
                   รายการที่ธนาคารบันทึกบัญชีผิด (ถามี) x 
                   รายการที่กจิการบันทึกบัญชีผิด  (ถามี) x    xx
ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจงยอดของธนาคาร     xx 
 

หลังจากทํางบพิสูจนยอดเงินธนาคารแลว  กิจการจะตองบันทึกรายการปรับปรุงใน
สมุดรายวันทั่วไป  เพื่อใหยอดเงินฝากตามบัญชีของกิจการเปนยอดเงนิฝากที่ถูกตอง 
 
ตัวอยางที่  1.4   บริษัทยางสามัคคี  จํากัด ไดรับใบแจงยอดเงินฝากธนาคารแจงวามียอดเงินฝาก 
ณ วันที่  31  มีนาคม  25x7  จํานวนเงิน  100,000  บาท  แตตามสมุดบัญชีของกิจการมีจํานวน 
80,000  บาท  ซ่ึงจากการตรวจสอบพบวามีขอแตกตางดังนี้ 
                1.  กิจการไดนาํเงินฝากธนาคารเมื่อวันที ่ 31  มีนาคม  จํานวนเงนิ  10,000  บาท  แต
ธนาคารยังไมบันทึกบัญช ี
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               2.  กิจการสั่งจายเช็คจํานวน 3 ฉบับแตผูรับยังไมนําไปขึน้เงินประกอบดวย 
      เช็คเลขที่  123   จํานวนเงิน  6,000  บาท 
      เช็คเลขที่  128   จํานวนเงิน  5,000  บาท 
      เช็คเลขที่  130   จํานวนเงิน  2,000  บาท 

3.  ตั๋วเงินทีก่ิจการใหธนาคารเรียกเก็บจํานวนเงินตามตั๋ว  16,000  บาท  ดอกเบี้ย 200  
บาท   ธนาคารเรียกเก็บเงินไดและบันทกึบญัชีแลวแตกิจการยังไมไดบนัทึก 

4.  ธนาคารคิดคาธรรมเนียมจากการใหบริการ  1,000  บาท 
5.  กิจการจายเช็คเลขที่  125  เพื่อชําระหนีค้าวัสดุสํานักงาน จํานวนเงนิ  9,000  บาท 

แตพนกังานบนัทึกบัญช ี10,800  บาท 
จากขอมูลดังกลาวกิจการสามารถทํางบพิสูจนยอดเงนิฝากธนาคารไดดังนี ้

วิธีท่ี  1    วิธีพิสูจนหายอดเงินฝากธนาคารที่ถูกตอง 
 

 บริษัทยางสามัคคี จํากัด 
งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 

วันที ่31  มีนาคม  25x7 
                                                                                                                   (หนวย : บาท) 

ยอดเงินฝากตามใบแจงยอดของธนาคาร     100,000 
บวก เงินฝากระหวางทาง                           10,000
                                                                                        110,000 
หัก เช็คคางจาย ;  

 เลขที่  123                                          6,000  
 เลขที่  128                                          5,000  

                       เลขที่  130                                          2,000        13,000
ยอดเงินฝากทีธ่นาคารถูกตอง         97,000 
ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ                                  80,000 
บวก ตั๋วเงินที่ธนาคารเรียกเก็บเงินพรอมดอกเบี้ย  16,200   
 เช็คเลขที่ 125 ที่กิจการบันทกึบัญชีสูงไป        1,800                                   18,000 
                                                                                                                        98,000 
หัก คาธรรมเนียมธนาคาร                              1,000
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกตอง     97,000 
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วิธีท่ี  2    วิธีพิสูจนจากยอดใดยอดหนึ่งไปสูอีกยอดหนึ่ง 
              2.1   พิสูจนจากยอดเงินฝากตามใบแจงยอดของธนาคาร  ไปหายอดเงินฝากตามบัญชี
ของกิจการ 

 
บริษัทยางสามัคคี จํากัด 

งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 
วันที ่31  มีนาคม 25x7 

        
                                                                                            (หนวย : บาท) 
ยอดเงินฝากตามใบแจงยอดของธนาคาร   100,000      
บวก เงินฝากระหวางทาง          10,000 
 คาธรรมเนียมธนาคาร     1,000   11,000 
                                                                                                                                      111,000 
หัก เช็คคางจาย :  
       เลขที่  123                                           6,000  

           เลขที่  128                                           5,000  
                         เลขที่  130                                          2,000 13,000  
                   ตั๋วเงินรับที่ธนาคารเรียกเก็บเงนิใหพรอมดอกเบี้ย            16,200  
                   เช็คเลขที่ 125 ที่กิจการบันทกึบัญชีสูงไป                            1,800              31,000    
ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีที่ถูกตองของกิจการ   80,000  
 
  2.2  พิสูจนจากยอดเงนิฝากตามบัญชีของกิจการไปหายอดเงินฝากตามรายงานของ
ธนาคาร 
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บริษัทยางสามัคคี จํากัด  
งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 

วันที ่31  มีนาคม 25x7 
                      (หนวย : บาท) 

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ     80,000      
บวก เช็คคางจาย :  
       เลขที่  123                                           6,000  

           เลขที่  128                                           5,000  
                         เลขที่  130                                          2,000 13,000  
 ตั๋วเงินรับที่ธนาคารเรียกเก็บเงินใหพรอมดอกเบี้ย            16,200  
             เช็คเลขที่  125  ที่กิจการบันทึกบัญชีสูงไป                         1,800            31,000 
                                                                                                                                       111,000 
หัก เงินฝากระหวางทาง          10,000 
 คาธรรมเนียมธนาคาร     1,000    11,000 
ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจงยอดของธนาคารที่ถูกตอง   100,000  
 
การปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทัว่ไป เปนดังนี ้
 
                                                          สมุดรายวันทัว่ไป                                                    หนา 1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
มี.ค. 31 

ธนาคาร      
                    ตั๋วเงินรับ 
                    ดอกเบี้ยรับ                            
                    เจาหนี ้    
ปรับปรุงตั๋วเงนิที่ธนาคารเรียกเก็บเงิน
ใหและเงินที่บนัทึกจายใหเจาหนี้สูงไป     

18,000 - 
 

 
16,000 

200 
1,800 

 
- 
- 
- 
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                                                            สมุดรายวันทัว่ไป                                                    หนา 2 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

คาธรรมเนียมธนาคาร      
                      ธนาคาร                               
  ปรับปรุงคาธรรมเนียมธนาคาร 

1,000 
 

 

- 
 
 

 
1,000 

 

 
- 
 

25x7 
มี.ค. 31 

     
 

ความหมายของเงินเบิกเกินบัญชี  
 
 ในบางกรณ ี การเบกิเงนิจากธนาคาร  กิจการอาจจะเบิกเงินจากธนาคารโดยขอวงเงนิ
เบิกเกนิบัญชกีระแสรายวัน โดยกจิการจะตองนําอสังหารมิทรัพยไปจดจาํนองกับธนาคาร หรือให
บุคคลค้ําประกนั โดยธนาคารจะคิดดอกเบีย้จากจํานวนเงนิที่กิจการขอเบกิเกินบัญชี นักวิชาการได
ใหความหมายของเงนิเบิกเกนิบัญชี ดงันี ้
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (bank overdraft)  หมายถึง  จํานวนเงนิซึ่งผูฝากเปนหนี้
ธนาคาร  อันเกิดจากการสั่งจายเช็คเงินเกินกวาจํานวนที่ฝากไว (สมาคมนักบัญชีและผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2538, หนา  22) 
            จากความหมายของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารดังกลาวขางตนสรุปไดวาเงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร  หมายถึง  จํานวนเงินที่กิจการถอนจากธนาคารมากกวายอดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก  
ถากิจการมียอดเงินฝากคงเหลือในธนาคาร  บัญชีธนาคารจะมียอดทางเดบิต  เปนสินทรัพยของ
กิจการ  แตถากิจการมีการเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร  บัญชีธนาคารจะมียอดทางดานเครดิต  ให
แสดงเปนบัญชีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ในหัวขอหนี้สินหมุนเวียน  เพื่อแสดงใหเห็นวากิจการ
เปนหนี้ธนาคารอยูซ่ึงจะตองอยูในวงเงินที่กําหนดไวตามขอตกลงระหวางธนาคารกับกิจการที่
ขอเบิกเงินเกินบัญชีโดยกิจการจะตองจายดอกเบี้ยใหธนาคารตามยอดที่เบิกเงินเกินบัญชี 
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งบพิสูจนยอดเงินเบิกเกินบัญชี 

             การทํางบพิสูจนยอดเงนิเบิกเกินบัญชีเงินฝากธนาคารมีลักษณะเดยีวกบัการทํางบ
พิสูจนยอดเงินฝากธนาคารเพียงแตเปลี่ยนแปลงรายการที่จะนํามาบวกหรือหักดังนี ้
             รายการขอแตกตางใดที่เคยแสดงการ บวก  เมื่อทํางบพิสูจนยอดเงนิเบิกเกินบัญชใีห
แสดงเปนรายการหัก 
            รายการขอแตกตางใดที่เคยแสดงการ  หัก เมื่อทํางบพิสูจนยอดเงนิเบิกเกินบัญชใีห
แสดงเปนรายการบวก 
 
ตัวอยางที่  1.5    บริษัทยางสามัคคี จํากัด มียอดเงินเบิกเกนิบัญชีตามใบแจงยอดของธนาคาร  ณ  
วันที ่ 31  มีนาคม  25x7  84,100  บาท  แตในสมุดบัญชีของกิจการมียอดเงินเบิกเกินบัญชี จํานวน 
82,980  บาท  ซ่ึงจากการตรวจสอบพบขอแตกตางดังนี ้

1.  กิจการไดนําเงินฝากธนาคารเมื่อวันที ่  31 มีนาคม จํานวนเงนิ 4,000 บาทแต
ธนาคารยังไมบันทึกบัญช ี

2.  กิจการสั่งจายเช็คจํานวน  1  ฉบับแตผูรับยังไมนําไปขึน้เงิน  9,000  บาท  
3.  ธนาคารคิดคาธรรมเนียมจากการใหบริการ  300  บาท  กิจการยังไมไดบันทึกบัญชี 
4.  กิจการจายเช็คเลขที่  145  เพื่อชําระหนี้คาซ้ือสินคา  จํานวนเงิน  2,780  บาท  แต 

พนักงานบนัทกึบัญชี  3,860  บาท 
5.  เช็คที่กิจการสงใหธนาคารเรียกเก็บธนาคารแจงมาวาไมสมารถเรียกเก็บไดจํานวน   

6,900  บาท  กิจการยังไมไดบันทึกบัญช ี
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วิธีท่ี  1    วิธีพิสูจนหายอดเงนิฝากธนาคารที่ถูกตอง 
 

 บริษัทยางสามัคคี จํากัด 
งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 

วันที ่31  มีนาคม  25x7 
                                                                                                                  (หนวย : บาท) 

ยอดเงินเบิกเกนิบัญชีตามใบแจงยอดของธนาคาร  84,100 

บวก เช็คคางจาย                                                 9,000
                                                                     93,100 
 หัก เงินฝากระหวางทาง                                                   4,000 
 ยอดเงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารที่ถูกตอง                                                 89,100 
ยอดเงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารตามบัญชีของกิจการ                                           82,980 
บวก คาธรรมเนียมธนาคาร                              300 
             เช็คขาดความเชื่อถือ                                  6,900                                           7,200  
                                                                                                                 90,180 
หัก เช็คเลขที่ 145 ที่กิจการบันทกึบัญชีสูงไป                                               1,080 
ยอดเงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารที่ถูกตอง  89,100 
 
วิธีท่ี  2   วิธีพิสูจนจากยอดใดยอดหนึ่งไปสูอีกยอดหนึ่ง 
              2.1  พิสูจนจากยอดเงินเบกิเกินบัญชีตามใบแจงยอดของธนาคาร  ไปหายอดเงิน
เบิกเกนิบัญชีตามบัญชีของกิจการ 

 
บริษัทยางสามัคคี จํากัด 

งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 
วันที ่31  มีนาคม 25x7 

                                                                         (หนวย : บาท) 
ยอดเงินเบิกเกนิบัญชีตามใบแจงยอดของธนาคาร  84,100 
บวก เช็คคางจาย 9,000 
            เช็คเลขที่ 145 ที่กิจการบันทกึบัญชีสูงไป           1,080                           10,080
                                                                                                                                       94,180 
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หัก เงินฝากระหวางทาง 4,000 
 คาธรรมเนียมธนาคาร                                            300 
             เช็คขาดความเชื่อถือ                                            6,900                        11,200
ยอดเงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารตามบัญชีของกิจการ  82,980 
 
 2.2  พิสูจนจากยอดเงนิเบิกเกินบัญชีตามบญัชีของกิจการตามไปหายอดเงินเบิกเกิน
บัญชีตามใบแจงยอดของธนาคาร   

 
บริษัทยางสามัคคี จํากัด 

งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 
วันที ่31  มีนาคม 25x7 

                                                                          (หนวย : บาท) 
ยอดเงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารตามบัญชีของกิจการ                 82,980 
บวก เงินฝากระหวางทาง 4,000 
 คาธรรมเนียมธนาคาร                                            300 
             เช็คขาดความเชื่อถือ                                            6,900                           11,200 
                                                                                                                               94,180 
หัก เช็คคางจาย                               9,000 
            เช็คเลขที่ 145 ที่กิจการบันทกึบัญชีสูงไป          1,080                           10,080
ยอดเงินเบิกเกนิบัญชีตามใบแจงยอดของธนาคาร  84,100 
 
การปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทัว่ไปเปนดังนี ้
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                                                              สมุดรายวนัทั่วไป                                          หนา 1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญช ี

เดบิต เครดิต 

คาธรรมเนียมธนาคาร 
ลูกหนี ้     
                      ธนาคาร                                 
  ปรับปรุงคาธรรมเนียมธนาคารและเช็ค
ขาดความเชื่อถือ 
ธนาคาร 
                      เจาหนี ้
ปรับปรุงรายการที่กิจการบันทึกเช็คส่ัง
จายสูงไป 

25x7 
มี.ค. 31 

 

300 
6,900 

 
 
 

1,080 

- 
- 

- 

 
 

7,200 
 
 
 

1,080 

 
 
- 
 
 
 
- 

 

เช็คลงวันที่ลวงหนา   

        การดําเนินธุรกิจเมื่อมีการจายชําระหนี้ดวยเช็ค ปกติผูส่ังจายจะตองลงวันที่ไวในเช็ค
เพื่อที่ผูที่ไดรับเช็คจะไดนําไปเบิกเงินจากธนาคาร แตในบางครั้งกจิการอาจจะยอมรับเช็คลง
วันที่ลวงหนา (post-date checks) ซ่ึงเทากับกิจการใหสินเชื่อแกลูกคา เนื่องจากการรับเช็คลงวันที่
ลวงหนาเปนหลักฐานที่แสดงถึงหนี้โดยมติองพิสูจน การที่กิจการไดรับเช็คลงวันที่ลวงหนา 
กิจการจะตองรอเวลาที่เช็คครบกําหนดจึงจะไปขึ้นเงนิ  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเช็คลงวันที่
ลวงหนา  มีดังนี้ 

1.  เมื่อกจิการไดรับเช็คลงวนัที่ลวงหนา ใหบันทึกเสมือนหนึ่งวากจิการไดรับเงินสด
แลว ซ่ึงตามวิธีนี้ในระหวางเวลาที่เช็คยังไมถึงกําหนดกิจการจะตองนับยอดเงนิสดคงเหลือโดย
นับเช็คลงวันที่ลวงหนาดวย จึงทําใหเงนิสดสูงกวาความจริง และยอดลูกหนี้ต่ํากวาความจริง 

 
ตัวอยางที่  1.6   เมื่อวนัที ่  1  พฤศจิกายน  25x7  บริษัทยางสามัคคี  จํากดั  รับเช็คจากลูกคา
จํานวนเงิน  50,000  บาท  เช็คลงวันที ่  1  ธันวาคม  25x7   และกจิการไดนําเช็คไปขึ้นเงินและ
นําฝากธนาคารในวันที ่ 1  ธันวาคม  25x7  การบันทึกรายการเปนดังนี ้
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                                                             สมุดรายวันทัว่ไป                                                   หนา 1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

เงินสด 
                   ลูกหนี ้
    รับชําระหนีเ้ปนเช็คลงวันที่ลวงหนา 

ธนาคาร 
                   เงินสด 
นําเช็คฝากธนาคาร 

25x7 
พ.ย. 1 

 
ธ.ค. 1 

 

50,000 
 
 

50,000 

- 
 
 
- 

 
     50,000 
 
 

50,000 

 
- 
 

- 

   หมายเหตุ   ถานําเช็คไปเบิกเงินจากธนาคาร  ไมตองบันทึกบัญชี 
 

2.  เมื่อกิจการไดรับเช็คลงวนัที่ลวงหนา ใหเปดบัญชีเฉพาะขึ้นอีกหนึง่บัญชี เรียกวา 
บัญชีเช็คลงวันที่ลวงหนา และกิจการจะถือเช็คลงวนัที่ลวงหนาจนถึงวันครบกาํหนด ซ่ึงยอด
คงเหลือของบัญชีเช็คลงวันที่ลวงหนา ในวันใดวันหนึง่จะหมายถึงเชค็ลงวันที่ลวงหนาที่กจิการ
มีอยูทั้งส้ินในวันนัน้ วิธีนี้ถูกตองตามหลกัการบัญชีแตยุงยากในการบันทึกรายการ 
 
ตัวอยางที่  1.7   จากตัวอยางที่  1.6  การบันทึกรายการเปนดังนี ้
                                            สมุดรายวนัทั่วไป                                                   หนา 1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
พ.ย. 1 

 

เช็คลงวันที่ลวงหนา 
                   ลูกหนี ้
รับชําระหนี้เปนเช็คลงวันที่ลวงหนา 

50,000 
 

 

-  
50,000 

 
- 

ธ.ค. 1 
 

ธนาคาร (เงินสด) 
                   เช็คลงวันที่ลวงหนา  

นําเช็คไปฝากธนาคาร  (หรือเบิกเงินจาก
ธนาคาร) 

50,000 
 

 

-  
50,000 

 
- 
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  3.  เมื่อกิจการไดรับเช็คลงวนัที่ลวงหนา  กิจการไมตองบันทึกบัญชี  เพียงแตใช
วิธีการจดบนัทึกวาไดรับเชค็จากใคร เปนจํานวนเงนิเทาใด จากนัน้ถือเช็คไวจนกวาจะถึงเวลาที่
กําหนด แลวจงึนําเช็คไปเบกิเงินจากธนาคาร หรือนําฝากธนาคาร  วิธีนี้เปนวิธีที่สะดวกและนยิม
ปฏิบัติ 
 
ตัวอยางที่  1.8   จากตัวอยางที่  1.6  การบันทึกรายการเปนดงันี ้
 
                                                                 สมุดรายวนัทั่วไป                                            หนา    1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
พ.ย. 1 

 

รับชําระหนี้จากลูกหนี้เปนเชค็ลงวันที่
ลวงหนา จํานวนเงิน 50,000 บาท 

  

ธ.ค. 1 
 

ธนาคาร (เงินสด) 
                  ลูกหนี ้
นําเช็คไปฝากธนาคาร  (หรือเบิกเงินจาก
ธนาคาร) 

50,000 
 

 

-  
50,000 

 
- 

      

 

เช็คคืน   

                 กิจการที่ไดรับชําระหนี้เปนเช็คแลวนําเช็คฝากธนาคาร กิจการจะบันทึกบัญชีโดย   
เดบิต ธนาคารและเครดิต ลูกหนี้ แตถาเช็คที่นําฝากธนาคารมีปญหา เชนเงินในบัญชีของผูส่ังจาย
มีไมพอ  ลายเซ็นผูส่ังจายไมถูกตอง  หรือมีลอยขีดฆา  เปนตน  ธนาคารจะปฏิเสธการสั่งจาย 
และจะหักบญัชีเงินฝากของกจิการพรอมทั้งสงเช็คคืนมาและแจงเหตุผลใหกจิการทราบ  เช็คฉบับ
นี้เรียกวา  เช็คคืน (checks  returned) วิธีการบัญชีเกี่ยวกับเช็คคืนมีดังนี ้
                 วิธีที่ 1 เมื่อกิจการไดรับเชค็คืนจากธนาคาร  ใหบันทกึรายการเหมือนกับการถอน
เงินจากธนาคาร  ตอจากนั้นใหนําเช็คที่ไดรับคืนมาไปติดตอกับผูส่ังจายเพื่อเปลี่ยนเปนเงินสด 
หรือขอแลกเชค็ฉบับใหม  เมื่อไดรับเงินสดหรือเช็คฉบบัใหมไมตองบันทึกบัญช ีเพราะไดเดบิต
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เงินสดไวแลวตั้งแตวนัที่ไดเช็คคืนจากธนาคาร วิธีนี้สะดวกในทางปฏิบัติ แตมีขอบกพรองคือ 
เงินสดคงเหลือในมือจะสูงกวาความเปนจริงในขณะที่ผูส่ังจายเช็คยังไมชําระเงิน เนื่องจากกิจการ
ไดรวมเช็คคืนไวดวย  ขณะเดียวกันก็จะไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คคืนปรากฏในบัญชีลูกหนี้ 
ทําใหไมมีขอมูลในการพิจารณาใหเครดิตกับลูกหนีใ้นโอกาสตอไป 
 
ตัวอยางที่ 1.9   เมื่อวันที ่ 1 พฤศจิกายน 25x7 บริษัทยางสามัคคี จํากัด รับเช็คจากลูกคาจํานวน
เงิน 50,000บาทและนําฝากธนาคารทันที ตอมาวันที ่5 พฤศจิกายน 25x7 ธนาคารสงเช็คกลับคืน
มาโดยแจงวาผูส่ังจายเช็คมีเงินในบัญชีไมพอ  วันที ่8 พฤศจิกายน 25x7 ลูกหนีน้ําเงนิสดมาแลก
เช็คคืน การบนัทึกรายการเปนดังนี ้
 
                                                            สมุดรายวันทัว่ไป                                            หนา    1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
พ.ย. 1 

 
ธนาคาร 
                ลูกหนี ้                                       
รับชําระหนี้จากลูกหนี้เปนเชค็นําฝาก
ธนาคาร 

 
     50,000 

 
- 

 

 
50,000 - 

 
เงินสด 
                ธนาคาร                                      
รับเช็คคืนจากธนาคาร 

 
 5 
    
 
 
8 

 
ไมตองบันทึกบัญชี 

  

 
50,000 

 
- 

 

 
50,000 - 

 
  วิธีที่ 2 เมื่อกิจการไดรับเช็คคืนจากธนาคารใหตั้งลูกหนีใ้หม เพราะถือวาผูส่ังจาย
เช็คเปนลูกหนีข้องกิจการ  จนกวาจะนําเงินสดหรือเช็คฉบับใหมมาแลกกับเช็คคืน  วิธีนี้เปนวิธี
ที่ถูกตองตามหลักการบัญช ี
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ตัวอยางที่  1.10  จากตัวอยางที่ 1.9  การบันทึกรายการเปนดังนี ้
 

                                                         สมุดรายวันทัว่ไป                                            หนา    1 

วันเดือนป รายการ เลขที่
บัญชี 

เดบิต เครดิต 

25x7 
พ.ย.   1 
         
 

 
ธนาคาร 
                    ลูกหนี ้
รับชําระหนี้จากลูกหนี้เปนเชค็นําฝาก
ธนาคาร 

  
50,000 

 
- 

 
 

50,000 

ลูกหนี ้
                   ธนาคาร 
รับเช็คคืนจากธนาคาร 

          5 
 
 
8 

         
 

เงินสด 
                    ลูกหนี ้
ลูกหนี้นําเงนิมาชําระหนี ้

 50,000 
 
 

     50,000 

- 
 

- 

 
50,000 

 
 

50,000 

 
- 

- 

      

 

สรุป 

              เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  เปนสินทรัพยหมุนเวียนที่มีความคลองตัวสูง  
ดังนั้นกิจการจึงตองมีระบบควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับเงินสดเพื่อปองกันการทุจริต หรือการ
สูญหาย บัญชีที่ใชบันทึกเกี่ยวกับเงนิสดมี 2 บัญชีคือ บัญชีเงินสดในมือ เรียกวา บัญชีเงินสด 
และบัญชีเงินสดในธนาคารหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร เรียกวา บัญชีธนาคาร 
            การจัดการควบคุมภายในเกีย่วกับเงินสดวธีิหนึ่ง คือ การตั้งวงเงินสําหรับคาใชจายที่
กิจการจดัสรรไวเรียกวา  เงนิสดยอย  ซ่ึงมีวิธีการบันทกึบัญชี  2  วิธีคือ  ระบบจํากัดวงเงินและ 
ระบบไมจํากดัวงเงิน  นอกจากนีใ้นทกุสิน้วนัทําการ  กจิการก็ควรจะตองนําเงนิสดไปฝากธนาคาร 
เพื่อความปลอดภัย บัญชีเงินฝากธนาคารมี  3  ประเภทคือ   บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน   บัญชี
เงินฝากออมทรัพย  และบัญชีเงินฝากประจํา  กิจการควรจะตองมีการพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
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เพื่อตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการและใบแจงยอดเงินฝากที่ธนาคาร
แจงมา เพื่อหายอดที่ถูกตอง 

การทํางบพิสูจนยอดเงนิฝากธนาคาร  มี 2 วิธี  คือ พิสูจนหายอดเงนิฝากที่ถูกตอง 
และพิสูจนจากยอดใดยอดหนึ่งไปสูอีกยอดหนึ่ง และเมื่อพบขอแตกตางแลว กจิการตองบันทึก
การปรับปรุงบัญชีใหถูกตองโดยบันทึกในสมุดรายวันทัว่ไป นอกจากการทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคารแลว ถากิจการมีเงินเบกิเกินบัญชีเงินฝากธนาคาร กิจการก็ตองทํางบพสูิจนยอดเงนิ
เบิกเกนิบัญชี ซ่ึงวิธีการพิสูจนทําไดเชนเดยีวกับเงินฝากธนาคาร 
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แบบฝกหัดบทที่  1 
 
 1.  เงินสดทางบัญชีหมายถึงอะไรและใหนกัศึกษายกตวัอยางของเงินสดทางบัญชี 
 2.  ใหพจิารณาวารายการตอไปนี้ รายการใดจัดประเภทเปนเงินสดและถาไมจัดเปนเงนิสดให 
      ระบุวาควรจัดเปนรายการใด 

รายการ เปนเงินสด ไมจัดเปนเงินสด 
ช่ือบัญชี 

1.  เช็คที่ไดรับจากลูกคาแตลงวันที่ลวงหนา 
2.  ดวงตราไปรษณียากร อากรแสตมป 
3.  เงินมัดจําในการซื้อสินคา 
4.  ธนาณัติที่ไดรับจากลูกคา 
5.  เงินฝากประจําธนาคารกรุงเทพ 
6.  เช็คที่ธนาคารคืนเนื่องจากเงินในบัญชีไมพอ 
7.  เงินเบิกเกินบัญชี 
8.  ตั๋วแลกเงนิของธนาคารที่ครบกําหนดภายใน  
     3  เดือน 
9.  ธนบัตรและเงินเหรียญ 
10.  เงินใหกูยมืแกพนกังานครบกําหนดชาํระ 
       คืนภายใน 6 เดือน 

  

 
3.  เงินขาดหรอืเกินบัญชีหมายถึงอะไร 
4.  เงินสดยอยหมายถึงอะไรและมีวิธีการบนัทึกบัญชีกีว่ิธีอะไรบาง 
5.  เงินสดยอยมีประโยชนอยางไร 
6.  จงอธิบายถึงสาเหตุของยอดเงินฝากธนาคารไมตรงกับใบแจงยอด 
7.  เช็คลงวันทีล่วงหนาหมายถึงอะไร วิธีการบันทึกบัญชีที่นิยมใชทํากนัอยางไร 
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8.  วันที่  1  มนีาคม  25x7  บริษัทดนุรุจ  จํากัด  เขยีนเชค็ส่ังจายใหผูรักษาเงินสดยอย  4,000  บาท   
ตามวิธีจํากัดวงเงิน   ในวนัที่  31  มีนาคม  25x7  ผูรักษาเงินสดยอยนําใบสําคัญจายมาขอเบิก
ชดเชย  เปนคาใชจายดังนี้   คารับรอง  850  บาท   คาวัสดสํุานักงาน  610  บาท     คาดวงตรา 

     ไปรษณยีากร  450  บาท  คาพาหนะ  380  บาท  คาขนสงเขา  240  บาท 
ใหทํา   1.  บันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้น 

  2.  หายอดคงเหลือในบัญชีเงินสดยอย  ณ  วันที่  31  มีนาคม  25x7   
 3.  สมมติวาใหวันที่  1  เม.ย.  25x7  ผูบริหารมีนโยบายลดวงเงนิสดยอยใหม ี

           ยอดคงเหลอื  2,500  บาทใหบันทกึรายการเกี่ยวกับการลดยอดเงินสดยอย 
9.  บริษัทเอกราชจํากัด  ใชระบบเงินสดยอยแบบจํากัดวงเงิน  รายการรบั – จายเงินสดยอย 
     รวมทั้งการเบิกเงินชดเชย  ในระหวางเดอืนมกราคม  25x7  มีดังนี ้
 25x7 
 ม.ค. 1    ไดรับเช็คจากฝายการเงนิของบริษัทเพื่อใชจายเปนการตั้งเงินสดยอย  6,000  บาท 
  2   ซ้ือเครื่องเขียนมาใชสํานกังาน  500  บาท 
  3   จายคาพาหนะใหพนกังานขาย  200  บาท 
  5   จายคาดวงตราไปรษณยีโทรเลข  150  บาท 

 10  จายคาขนสงสินคา  300  บาท 
 12  จายคาใชจายเบ็ดเตล็ด  120  บาท 
 15  จายเงินใหลูกคาเปนคารับคืนสินคา  500  บาท 
 17  จายคาซอมเครื่องพิมพดดี  700  บาท 
 21  จายคาน้ํา , คาไฟ  850  บาท 
 25  จายคาหนงัสือพิมพ  150  บาท 
 28  จายคาโฆษณา  1,000  บาท 

   เบิกเงินสดยอยชดเชยจํานวนเงินที่จายไป 
 ใหทํา 1.  บันทึกรายการขางตนในสมุดเงินสดยอย 
   2.  บันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ไป 
  3.  แสดงบัญชีแยกประเภทเงนิสดยอย 
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10.  บริษัท เจริญสุข จํากัดใชวิธีเงินสดยอยแบบจํากัดวงเงิน โดยตั้งวงเงินสดยอย 16,000  บาท 
เมื่อวันที่  31  ธันวาคม  25x7  ไดตรวจนับเงินสดยอยมีเงินสดคงเหลือ 14,000  บาท  และมี
ใบสําคัญเงินสดยอยคางเบิกอยูเปนจํานวน  2,000  บาท  ซ่ึงประกอบไปดวย 

 คาไปรษณียโทรเลข   400  บาท 
 คาขนสงสินคาเขา   800  บาท 
 คาเครื่องดื่มรับรองลูกคา  300  บาท 
 คาวัสดุสํานักงาน   500  บาท 
       ในระหวางเดือนมกราคม  25x8  ผูรักษาเงินสดยอยไดจายคาใชจายไปดังนี้คือ   
 คาขนสงสินคาเขา  1,000  บาท 

 คาไปรษณียโทรเลข     600  บาท 
 คาเครื่องเขียน    300  บาท 
 คาโฆษณา    1,000  บาท 
 คาใชจายเบ็ดเตล็ด     500  บาท 

 วันที่  31  มกราคม  25x8  ผูรักษาเงินสดยอยนําใบสําคัญที่คางเบิกเมื่อ  31  ธันวาคม  25x7   
 และใบสําคัญจายในเดือนมกราคม  25x8   มาขอเบิกเงินชดเชย  ไดจายเช็คใหไปแลว 
 ใหทํา 1.  บันทึกรายการปรับปรุง ในสมุดรายวันทั่วไป สําหรับรายการเมื่อวันที่  31   
       ธันวาคม  25x7 

2. บันทึกการกลับรายการปรับปรุง (reversing  entries)  ในสมุดรายวนัทั่วไป   
     วันที่  1  มกราคม  25x8 

         3.  การเบิกเงินชดเชยในวนัที ่ 31  มกราคม  25x8 
11.  บริษัทสมพิศ จํากัด  ไดรับใบแจงยอดเงินฝากธนาคารสําหรับเดือนมกราคม  25x7  จํานวน 
 เงิน  124,615  บาท  ในขณะที่ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ  มีจํานวนเงิน   
 123,794  บาท  จากการตรวจสอบสาเหตุที่ทําใหยอดเงินฝากไมตรงกัน  พบขอผิดพลาดดังนี ้
      1.  เช็คที่กิจการไดรับชําระจากลูกคา  ธนาคารคืนมาเพราะเรียกเก็บไมได  จํานวน  13,814  บาท 
      2.  กิจการนําเงินฝากธนาคาร  จํานวน  114,287  บาท  ตั้งแตวันที่  30  มกราคม  25x7  แต 
            ธนาคารยังไมบันทึกบัญชี     
 3.  เช็คส่ังจายที่ผูรับยังไมนําไปขึ้นเงินจํานวน 3 ฉบับ คือ 
                    เลขที่ 862  จํานวน      9,619   บาท 
                    เลขที่ 864   จํานวน   14,718   บาท 
                    เลขที่ 865   จํานวน   26,325   บาท 
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 4.  คาธรรมเนียมธนาคาร 1,500 บาทกิจการยังไมบันทึกบัญชี 
 5.  ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตั๋ว 120,000 บาท ดอกเบี้ย 1,200 บาท  
 6.  เช็คของลูกคากิจการนําฝากธนาคาร เมื่อวันที่ 30 มกราคม ธนาคารยังไมบันทึกบัญชีให   
      34,240  บาท 
 7.  จายเช็คเลขที่  843  ชําระหนี้ใหเจาหนี้  9,120  บาท  แตพนักงานบัญชีบันทึกบัญชี  1,920 บาท 
 ใหทํา    1.  งบพิสูจนยอดเงินฝากแบบยอดที่ถูกตอง 
              2.  บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป  
12.  ในวันที่  31  ธันวาคม  25x7  ซ่ึงเปนวันปดบัญชีของบริษัท  งายดาย  จํากัด  บัญชีเงินฝาก 
 ธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการมียอดคงเหลือ  32,650  บาท  แตบัญชีเงินฝากธนาคารตาม 
 ใบแจงยอดของธนาคารแสดงยอด  42,271  บาท  จากการเปรียบเทียบรายการพบขอแตกตาง 
 ดังตอไปนี้ 
 1.  เช็คนําฝากธนาคารในวันที่  30  ธันวาคม  ธนาคารยังไมฝากในบัญชีให  5,879  บาท 

 2.  เช็คส่ังจายไปแลว  ผูรับยังไมนําไปขึ้นเงินที่ธนาคาร  14,560  บาท 
  3.  คาธรรมเนียมธนาคาร  กิจการยังไมไดหักบัญชี  960  บาท 
  4.  ธนาคารนําเช็คของบริษัท  ยากจัง  มาหักจากบัญชีเงินฝากของกิจการ  5,000  บาท 
  5.  ในวันที่  28  ธันวาคม  กิจการนําเช็คฝากเขาธนาคาร  12,450  บาท  ธนาคารบันทึก 
                   บัญชีแลว  แตพนักงานของบริษัทบันทึกยอดเปน  12,540  บาท 
 6.  เช็คของลูกคาจํานวน  5,200  บาท  นําฝากธนาคารเมื่อวันที่  25  ธันวาคม  ธนาคาร 
      คืนมาเพราะเรียกเก็บเงินไมได 
 7.  ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงินใหกิจการไดในวันที่  29  ธันวาคม  และบันทึกฝาก 
                   ในบัญชีเงินฝากใหกิจการจํานวนเงิน  12,190  บาท  (มูลคาหนาตั๋ว  12,000  บาท   
                    ดอกเบี้ย  240  บาท  และหักคาธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงิน  50  บาท) 
 ใหทํา   1.  งบพิสูจนยอดจากธนาคารไปหากิจการ  และจากกิจการไปหาธนาคาร 
  2.  งบพิสูจนยอดเงินฝากแบบยอดที่ถูกตอง 
  3.  บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป 
13.  รานเรืองรุงไดรับใบแจงยอดเงินฝาก  จากธนาคารเมื่อวันที่  31  มกราคม 25x7  ปรากฏวามี
ยอดเงินฝากในธนาคารเปนเงิน  50,219  บาท 
 จากการสํารวจยอดเงินฝากในสมุดเงินสดของกิจการพบรายการตอไปนี้ 
 ก.  ยอดเงนิฝาก  ณ วันที่  1  มกราคม   28,475  บาท 
 ข.  รายรับระหวางเดือนมกราคม  รวมทั้งส้ิน 124,748  บาท 
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 ค.  รายจายตลอดเดือนมกราคม 108,470  บาท 
 จากการตรวจสมุดบัญชีเงินสดของกิจการกับใบแจงยอดของธนาคาร  พบขอแตกตาง  
ดังตอไปนี้   

1.  เช็คที่กิจการสั่งจายไปแลว  แตผูรับยังไมนําไปขึ้นเงินที่ธนาคาร 
   เช็คเลขที่  4169 จํานวน  2,450  บาท 
  เช็คเลขที่  4171 จํานวน  2,910  บาท 
  เช็คเลขที่  4183 จํานวน  5,000  บาท 
              2.  เช็คนําฝากเมื่อวันที่  30  มกราคม  ธนาคารยังไมบันทึกฝากในบัญชีใหจํานวน 
                   4,850  บาท 
             3.  ตั๋วเงินมูลคา  10,000  บาท  อายุ  3  เดือน  ดอกเบีย้  12%  ตอป   กิจการนําไปให 
      ธนาคารเรียกเก็บเงนิใหธนาคารเรียกเกบ็ใหไดแลว  และไดฝากในบญัชีเงินฝากให 
                   เรียบรอยแลว  แตกิจการยังไมไดบันทึกในบญัชีเงินฝากธนาคารของกิจการ 
 4.  คาธรรมเนียมธนาคาร  420  บาท 
 5.  เช็ครับจากลูกหนี้  2,485  บาท  นําฝากธนาคาร  พนักงานบันทึกบัญชีเงินฝาก 
                   ธนาคารเปน  2,845  บาท 
             6.  เช็คของรานรุงนครจํานวน  3,000  บาท  ธนาคารนํามาหักจากบัญชีเงินฝากของกิจการ 
 7.  เช็ครับของนายอมร  นําฝากธนาคาร  ธนาคารคืนมาเพราะเรียกเก็บเงินไมไดจํานวน  
      4,820  บาท 
  8.  กิจการไดตกลงกับธนาคารขอใหธนาคารจายคาใชจายแทนมีดังนี ้

คาน้ํา  220  บาท  คาไฟ     285  บาท 
คาโทรศัพท   384  บาท  คาภาษีรถยนต 2,100  บาท   

 9.  ธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินฝากใหกิจการเปนเงิน  1,245  บาท 
 ใหทํา   1.  งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร  โดยพิสูจนยอดของธนาคารไปหายอดของ 
       กิจการ 
        2.  งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกตองทั้งของกิจการและของธนาคาร 
  3.  บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทั่วไป 
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14 เมื่อวันที่ 30 กนัยายน 25x7 พนักงานบัญชขีองบริษัทยางสามัคคี จํากัด ไดจัดทํางบพสูิจน  
ยอดเงินฝากธนาคาร ดังนี ้

บริษัทยางสามัคคี จํากัด 
งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 

วันที่ 30 กนัยายน 25x7 
                                                                                                                         บาท 
ยอเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ                                              17,931.40 
บวก       เงนิฝากระหวางทาง                                                  2,429.92 
              เช็คที่ธนาคารคืนมาเพราะเรียกเกบ็เงินไมได               100.00 
              คาธรรมเนียมธนาคาร                                                      5.63       2,535.55 
                                                                                                                   20,466.95 
หัก        เช็คคางจาย (ดูรายละเอียดขางลาง)                            2,235.55 
             ตั๋วเงนิที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไดและเพิ่มบัญชีกจิการ    200.00 
             เช็คที่กิจการลงบัญชี   234.07 แตเช็คฉบับนี้ส่ังจาย 
             และธนาคารจายเงินแลว 353.06                                   118.99       2,554.54 
                                                                                                                   17,912.41 
            ขอแตกตางที่ไมทราบสาเหตุ                                                              100.00
     ยอดเงินฝากตามใบแจงยอดของธนาคาร                                              17,812.41  

รายละเอียดเชค็คางจาย ณ 30 กันยายน 25x7 
                  เลขที่                                            จํานวนเงิน (บาท) 

4125 638.17 
4126 757.98 
5180 600.25 
5181 339.15 

 ใหทํา  1.   งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารใหมใหถูกตอง 
           2.   งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารเพื่อหายอดเงินฝากธนาคารที่จะแสดงในงบดุล  

                         ณ วนัที่ 30 กนัยายน 25x7 
                   3.  บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทั่วไป 
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 15.  ในวนัที่  31  ธันวาคม  25x7  ซ่ึงเปนวนัปดบัญชีของบริษัท  รุงไพร  จํากัด  บัญชีเงินฝาก 
 ธนาคารของบริษัทมียอดเงนิเบิกเกนิบัญชี  4,213  บาท  แตยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจง 
 ยอดเงินของธนาคารในวนัเดียวกับมียอดเงินฝากอยู  27,300  บาท  เมื่อเปรียบเทียบรายการ 
 เงินนําฝากและเช็คส่ังจายตามใบแจงยอดเงินของธนาคาร   กับรายการตามสมุดบัญชีของ 
 กิจการแลว  พบขอแตกตางดงัตอไปนี ้
 1.  เงินนําฝากธนาคาร  2,432  บาท เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  25x7  ธนาคารยังไมได 
                  บันทึกบัญชีให   
 2.  คาธรรมเนียมธนาคารยังไมไดบันทกึในบัญชีของบริษัท  90  บาท 
 3.  คาสมุดเช็คธนาคารไดหักไวแลว  15  บาท  แตบริษัทยังมิไดบนัทึกบัญชี 
 4.  เช็คจายใหเจาหนี้ จาํนวนเงิน  6,436  บาท  แตกิจการบนัทึกบัญชีเปน  6,346    บาท 
 5.  ตั๋วเงินที่ธนาคารเรียกเก็บเงินให  ธนาคารเรียกเก็บเงินไดแลวและไดฝากเขาในบัญชี 
      ของบริษัทแลว  แตทางบริษัทยังมิไดบนัทึกบัญชี  1,800  บาท 
 6.  ธนาคารนําเช็คผูอ่ืนมาหักบัญชีของบริษัทผิดไป  800  บาท 
 7.  เช็ครับจากลูกคานําฝากธนาคาร  ธนาคารเรียกเก็บเงินไมไดและคืนมาใหบริษัท 
      ยังไมไดบนัทึกบัญชี  2,860  บาท 
 8.  เช็คส่ังจายใหเจาหนีแ้ลว  ผูรับยังไมนําไปเบิกเงินที่ธนาคาร 
 #  0208  จํานวนเงิน   10,800  บาท 
 #  0217  จํานวนเงิน     7,200  บาท 
 #  0220  จํานวนเงิน  18,000  บาท 
 ใหทํา   1.  งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารโดยวิธีหายอดที่ถูกตอง 
  2.  บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวนัทั่วไป 
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