
บทที่ 2 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 



   ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่บริษัทมี รวมทั้งเงินสดย่อย 
ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คที่ถึงก าหนดแต่ยงัมิได้น าฝาก 
เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคาร  เงินฝากธนาคารกระแส
รายวนัและออมทรัพย์  และเงินฝากประจ าและบัตรเงินฝากที่มี
อายุคงเหลอื  ไม่เกนิ 3 เดือน ไม่รวมเงินฝากทีมี่ภาระผูกพนั 

 
 

 

 ความหมายของเงินสด
  



รายการที่ไม่ถือว่าเป็นเงินสด (Non-cash Items) 

 

เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้  
เช็คคืน  
ตัว๋เงินท่ีธนาคารยงัเรียกเกบ็เงินไม่ไดแ้ละยงัไม่ไดคื้นมา  
อากรแสตมป์  
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รายการที่ไม่ถือว่าเป็นเงินสด (Non-cash Items) 

 

 

เงินสดท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 
เงินมดัจ าตามสญัญาท่ีกิจการจะตอ้งน าเงินสดไปมดัจ า  
เงินท่ีใหพ้นกังานยมืทดรองจ่ายล่วงหนา้ท่ีมีหลกัฐานเป็นใบยมื  
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.eolitservices.co.uk/images/logos/community-globe.jpg&imgrefurl=http://www.eolitservices.co.uk/pages/corporate-social-responsibility.php&usg=__R7ASifMSvZVhl7440UqU1Fpgm58=&h=298&w=245&sz=23&hl=th&start=1&tbnid=2vVTjxbZrRwzvM:&tbnh=116&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dcorporate%2Bsocial%2Bresponsibilities%26gbv%3D2%26hl%3Dth%26sa%3DX


ความส าคญัของเงินสด 

 

 เน่ืองจากเงินสดเป็นสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง  สามารถ
เปล่ียนมือไดง่้ายและรวดเร็ว  เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไป  ท าใหมี้ความส าคญัอยา่งมากต่อการด าเนิน
ธุรกิจ  ดงันั้นเงินสดจึงเป็นสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงต่อการ
ทุจริตและการสูญหาย 
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การทุจริตเงินสดรับ  
 
   

บนัทึกรับช าระเงินจากลูกหน้ีการคา้ต ่ากวา่จ านวนท่ีไดรั้บจริง  
การทุจริตเงินสดรับในลกัษณะ Lapping  
ไม่บนัทึกการรับเงินจากลูกน้ีการคา้ท่ีไดต้ดับญัชีเป็นหน้ีสูญไป
แลว้ 
ไม่บนัทึกรายการขายเป็นเงินสดหรือไม่บนัทึกบญัชีลูกหน้ีการคา้
เม่ือขายเช่ือ  
ไม่บนัทึกเงินท่ีไดรั้บคืนจากเจา้หน้ีการคา้ส าหรับค่าสินคา้ท่ีช าระ
เกิน  
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 การทุจริตเงินสดจ่าย  
   

   

ท าใบส าคญัปลอม  
น าใบส าคญัท่ีจ่ายเงินแลว้มาขอเบิกจ่ายซ ้าอีก  
สัง่จ่ายเช็คเงินสดใหต้วัผูทุ้จริตเอง  
การโอนเช็คลอย  
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เงินสดย่อย 

 

เงินสดยอ่ย (Petty Cash)   หมายถึง  เงินจ านวนหน่ึงท่ี
ก าหนดข้ึนมาไวส้ าหรับจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการจ่ายเลก็ ๆ นอ้ย 
ๆ ซ่ึงถา้เป็นการจ่ายดว้ยเช็คแลว้คงจะไม่สะดวก หรือถา้รายการ
จ่ายเป็นจ านวนเงินท่ีสูงแลว้กจ็ะไม่จ่ายจากเงินสดยอ่ย  
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บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัระบบเงนิสดย่อย 

 

ผู้รักษาเงินสดย่อย คือ  ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเกบ็รักษาและจ่ายเงินสดยอ่ย
ใหก้บัผูท่ี้มาเบิก ผูรั้กษาเงินสดยอ่ยจะตอ้งไม่ถือเงินจ านวนอ่ืน
ดว้ย 

 
ผู้อนุมัติ คือ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีตรวจสอบและอนุมติัรายการจ่ายเงินสด
ยอ่ย ซ่ึงผูอ้นุมติัน้ีจะตอ้งไม่เป็นผูรั้กษาเงินสดยอ่ยเอง  
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ประเภทของระบบเงนิสดย่อย  

 

ระบบเงินสดยอ่ยแบ่งเป็น 2 ระบบ  คือ 
 

ระบบเงินสดยอ่ยแบบก าหนดวงเงินไวแ้น่นอน (Petty Cash 
Custodian) 
ระบบเงินสดยอ่ยแบบมิไดก้ าหนดวงเงินไวแ้น่นอน (Fluctuating 
System  
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การบันทึกรายการ 
 

การบนัทึกรายการเก่ียวกบัเงินสดยอ่ย  มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
การตั้งวงเงินสดยอ่ย  
การจ่ายเงินจากเงินสดยอ่ย  
การเบิกชดเชยเงินสดยอ่ย  



การต้ังวงเงินสดย่อย 

ก าหนดวงเงนิไว้แน่นอน 

 

เงนิสดย่อย  XX 

 เงนิฝากธนาคาร           XX 

(บนัทกึตัง้วงเงนิสดย่อย) 

 

ไม่ได้ก าหนดวงเงนิไว้แน่นอน 

 

เงนิสดย่อย  XX 

 เงนิฝากธนาคาร           XX 

(บนัทกึตัง้วงเงนิสดย่อย) 



การจ่ายเงินจากเงินสดย่อย 

ก าหนดวงเงนิไว้แน่นอน 

 

Memo: บนัทึกความทรงจ า 

ไม่ได้ก าหนดวงเงนิไว้แน่นอน 

 

ค่าใช้จ่าย (แยกแต่ละรายการ)* XX 

            เงนิสดย่อย          XX 

(บนัทกึจ่ายค่าใช้จ่าย) 



การเบิกชดเชยเงินสดย่อย 

ก าหนดวงเงนิไว้แน่นอน 

 

ค่าใช้จ่าย(แยกแต่ละรายการ) XX 

 เงนิฝากธนาคาร           XX 

(บนัทกึการเบกิชดเชยเงนิสดย่อย) 

 

ไม่ได้ก าหนดวงเงนิไว้แน่นอน 

 

เงนิสดย่อย  XX 

 เงนิฝากธนาคาร           XX 

(บนัทกึการเบกิชดเชยเงนิสดย่อย) 



เงินฝากธนาคาร 

เงินฝากธนาคาร (Cash in Bank or Deposit) หมายถึง 
เงินฝากธนาคารทุกประเภท บตัรเงิน ฝากท่ีออกโดยธนาคาร และ
สลากออมสินพิเศษ เงินฝากสถาบนัการเงิน หมายถึง เงินฝากกบั
สถาบนัการเงินอ่ืน และบตัรเงินฝากท่ีออกโดย สถาบนัการเงินอ่ืน  



ประเภทของเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากกระแสรายวนั (current account)  

เงินฝากออมทรัพย ์(saving account)  

เงินฝากประจ า (fixed account) 

 



งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
(Bank Reconciliation statement) 



รูปแบบของงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคาร (bank)      กิจการ (book)  

กิจการ (book)     ธนาคาร (bank) 

แบบหายอดท่ีถกูตอ้ง  ธนาคาร (bank)  =   กิจการ (book)  

 



วธีิที ่1 ธนาคาร(bank)   กจิการ(book)  
กิจการ........................ 

งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี....................................... 

ยอดเงนิฝากตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร     XXX 

บวก  เงนิฝากระหว่างทาง     XX 

         ค่าธรรมเนียมธนาคาร     XX 

         เช็คคืน      XX 

         เช็คของกิจการอ่ืนท่ีธนาคารน ามาหักบัญชีกิจการ   XX 

          จ านวนเงนิท่ีกิจการบันทกึต ่ากว่าที่ได้จ่ายจริง   XX  XX 

       XXX 

หัก  เช็คค้างจ่าย       XX  

               เลขที่....     XX 

 เลขที่....     XX 

 เลขที่....     XX 

       เช็คหรือตั๋วเงนิรับที่ให้ธนาคารเรียกเก็บให้     XX 

       จ านวนเงนิท่ีกิจการบันทกึบัญชีสูงกว่าท่ีได้ส่ังจ่ายเช็ค   XX   XX 

ยอดเงนิฝากตามสมุดบัญชีของกิจการ     XXX 

  

 



วธีิที ่2 กจิการ(book)  ธนาคาร(bank)  
กิจการ........................ 

งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร 

ณ วันท่ี....................................... 

ยอดเงนิฝากตามสมุดบัญชีของกิจการ     XXX 

บวก  เช็คค้างจ่าย        

               เลขที่....     XX 

 เลขที่....     XX 

 เลขที่....     XX 

       เช็คหรือตั๋วเงนิรับที่ให้ธนาคารเรียกเก็บให้   XX 

       จ านวนเงนิท่ีกิจการบันทกึบัญชีสูงกว่าท่ีได้ส่ังจ่ายเช็ค   XX   XX 

        XX 

หัก  เงนิฝากระหว่างทาง     XX 

         ค่าธรรมเนียมธนาคาร     XX 

         เช็คคืน      XX 

         เช็คของกิจการอ่ืนท่ีธนาคารน ามาหักบัญชีกิจการ   XX 

         จ านวนเงนิท่ีกิจการบันทกึต ่ากว่าที่ได้จ่ายจริง   XX  XX 

ยอดเงนิฝากตามใบแจ้งยอดธนาคาร     XXX 

  

 



การแสดงรายการเงินสดในงบการเงิน 

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบ
การเงนิ พ.ศ. 2554 ให้แสดงรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หรือ
รายการเงนิสด ซึ่งหมายถงึ เงนิสดในมือและเงนิฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่
รวมเงนิฝากประเภทต้องจ่ายคืนเม่ือสิน้ระยะเวลาที่ก าหนดเป็นรายการแรก
ภายใต้หวัข้อสินทรัพย์หมุนเวียน ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

ในกรณีที่เงนิสดและเงนิฝากธนาคารมีข้อผูกพนัสัญญา หรือกันไว้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ ควรแสดงแยกต่างหาก และแสดงให้ทราบวัตถุประสงค์ของการกัน
เงนินัน้ด้วย โดยให้แสดงไว้เป็นรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หรือสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น 
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