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2 Intermediate Accounting I 

 บทที่ 3  เงินสดและการควบคุม   
(Cash and Internal Control) 

หัวข้อส าคัญ 
1.     ความหมาย/ค านิยาม  (Definition)  

2.     องค์ประกอบของเงินสด (Cash Components) 

3.     การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด   (Internal  Control of Cash)   

4.     การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด (Recorded) 

5.     เงินฝากธนาคาร จัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation) 

6.     ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash System) 

7.     การแสดงรายการเงินสดในงบการเงิน (Disclosure and Presentation) 

8.     ระบบใบส าคัญจ่าย Voucher System 
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ความหมาย/ค านิยาม  (Definition)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(Cash and cash equivalent) หมายถึง   

 เงินสดในมือ ได้แก่ ธนบัตร เหรียญ เช็คที่รอ
น าฝาก  ดร๊าฟธนาคาร  ธนาณัติ  เงินฝาก
ธนาคาร  และรายการเทียบเท่าเงินสด 
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องค์ประกอบของเงินสด 
 รายการเงินสด (Cash) ประกอบด้วย.- 

 -เงินสดย่อย / กองทุนเงินสดย่อย  

 -เงินสดในมือรอการน าฝาก และเช็ครอน าฝาก 

 -เงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่มีเงื่อนไขการถอน 

 รายการเทียบเท่าเงินสด (Cash Equivalent) ประกอบด้วย.- 

   รายการบัญชีที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดใน 3 เดือน      

      นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น เงินลงทุน    

      (หลักทรัพย)์  เงินฝากประจ า 
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รายการที่ไม่ถือเป็นเงินสด 
รายการไม่เป็นรายการเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน 
 -ตั๋วเงินฝากสถาบันการเงิน  4-6 เดือน 9-15 เดือน  /1 ปี 
 -เช็คลงวันที่ล่วงหน้า (Postdated Cheques)  
 -เช็ครับคืนจากธนาคาร (NSF Cheques) 
 -เอกสาร IOUs ของพนักงาน 
 -ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Deferred Expenses)  
 -เงินมัดจ าจ่าย (Cash Deposits) 
 -เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (Bank Overdraft) 
 -เงินฝากแบบมีเง่ือนไข เช่น  การขอหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร  (Bank 

Guarantee)  



ตัวอย่าง  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 ให้พิจารณา ข้อใดใช่/ไม่ใช่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
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1.  สลากออมสิน /สลากออมทรัพย์ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ฯ 

2.  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์  

3.  เช็ครับช าระหนี้จาก นาย ก ถึงก าหนดช าระแล้วแต่ยังไม่น าฝาก 

4.  เงินฝากประจ า 3 เดือน ที่ธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) 

5.  เช็คที่รับคืนจากธนาคาร เนื่องจากบัญชีผู้สั่งจ่ายมีเงินไม่พอ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 



ตัวอย่าง  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ) 
 ให้พิจารณา ข้อใดใช่/ไม่ใช่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
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6.  บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน แต่มียอดคงเหลือเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 

7.  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  

8.  ใบยืมเงินทดรองจ่ายของพนักงาน 

9.  เงินมัดจ าที่จ่ายล่วงหน้าค่าท าสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ 

10.  เช็คสั่งจ่ายช าระหน้ีให้แก่เจ้าหนี้ และเจ้าหนี้ยังไม่ขึ้นเงินที่ธนาคาร 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช ่

ไม่ใช่ 



ตัวอย่าง  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ) 
 ให้พิจารณา ข้อใดใช่/ไม่ใช่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
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11.  บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน   

12.  บัญชีเงินฝากประจ า มีภาระค้ าประกัน  

13.   เงินเบิกเกินบัญช ี

14.  เงินฝากประจ า 1-3 เดือน 

15.  เงินฝากประจ า 6-12 เดือน 

ใช่ 

ไม่ใช ่

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 
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หลักการควบคุมภายในเงินสด  
การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด (Cash Internal Control) 
 1.  ก าหนดหน้าที่และระบุบุคคลรับผิดชอบ 
 2.  การแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกบัญชีและการดูแลสินทรัพย ์
 3.  การควบคุมโดยใช้ขบวนการของเอกสาร เช่น ระบบใบส าคัญ 
 4.  มีอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยในการควบคุม เช่น ตู้นิรภัย ห้องนิรภัย 
 6.  การสอบทานหรือการตรวจสอบภายในอย่างอิสระ 
 7.  มีการค้ าประกันต าแหน่งงานที่มีหน้าที่ดูแลเงินสด 
    8. เก็บเงินสดไว้ที่กิจการเท่าที่จ าเป็น หรือเอกสารส าคัญเก็บไว้กับผู้มี  
        อ านาจลงนาม  
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หลักการควบคุมภายในเงินสดรับ  

การควบคุมภายในเก่ียวกับเงินสดรับ   
1.  เงินสดรับจากการขายสดหน้าร้าน 
2.  เงินสดรับจากลูกหนี้ 
3.  เงินสดรับจากการกู้ยืม  
4.  เงินสดรับจากการลงทุน 
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หลักการควบคุมภายในเงินสดรับ  

การควบคุมภายในเก่ียวกับเงินสดรับ   
1.  เงินสดรับจากการขายหน้าร้าน 
 -ใช้เครื่องบันทึกเงินสด (Cash Register) 
 -ก าหนดบุคคลแยกกันระหว่างนับเงินสดและหลักฐานใน 
      เครื่องบันทึกเงินสดฯ 
 -ปรับปรุงเงินขาดเงินเกินบัญชีไว้ในบัญชี “เงินขาดเกินบัญชี” 
       



“เงินขาดเกินบัญช”ี 
 ปรับปรุงเงินขาดเงินเกินบัญชีไว้ในบัญชี “เงินขาดเกินบัญช”ี 

 กรณีเงินเกินบัญช ี

 Dr. เงินสด      500 

  Cr.  ขายสินค้า     480 

        เงินขาดเกินบัญชี (รายได้)     20 

 กรณีเงินขาดบัญชี 

 Dr. เงินสด       480 

         เงินขาดเกินบัญชี (ค่าใช้จ่าย)    20 

  Cr. ขายสินค้า    500 
12 Intermediate Accounting I 
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หลักการควบคุมภายในเงินสดรับ  
การควบคุมภายในเก่ียวกับเงินสดรับ   
2.  เงินสดรับจากลูกหนี้ 
 -ก าหนดบุคคลรับผิดชอบอย่างน้อย 2 คน และจัดท ารายงาน 
      การรับเงินจากลูกหนี้และลงชื่อในรายงานรับเงิน 
 -ออกใบเสร็จเมื่อรับเงินทุกครั้ง 
 -น าเงินสดและเช็คฝากธนาคารทุกวัน 
 -บันทึกบัญชีการรับช าระหนี้จากลูกหนี้ตามรายงานการรับเงิน 
      และส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
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หลักการควบคุมภายในเงินสดรับ  

การควบคุมภายในเก่ียวกับเงินสดรับ   
3.  เงินสดรับจากการกู้ยืม  

-น าฝากธนาคารทันที (เข้าบัญชีเงินฝากกิจการ) 
-บันทึกบัญชีหนี้สินทันทีตามสัญญากู้ยืม 
-ตรวจสอบสัญญาการกู้ยืมและยอดเงินเข้าบัญชี 
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หลักการควบคุมภายในเงินสดรับ  

การควบคุมภายในเก่ียวกับเงินสดรับ   
4.  เงินสดรับจากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล  

-น าฝากธนาคารทันที (เข้าบัญชีเงินฝากกิจการ) 
-บันทึกบัญชีเป็นรายได้ทันทีตามหนังสือแจ้งจากกิจการที่ไป

ลงทุน 
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หลักการควบคุมภายในเงินสดจ่าย 
การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินจ่าย 
 1.  รายจ่ายทุกรายการต้องได้รับอนุมัติจ่าย โดยผู้มีอ านาจ 
 2.  การอนุมัติจ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องก่อนอนุมัติเสมอ 
 3.  ใช้ระบบใบส าคัญจ่ายและจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม  หรือ ขีดฆ่าค าว่า  
         “หรือผู้ถือ”  (A/C payee only) 
 4.  ก าหนดผู้มีอ านาจลงนามในเช็คอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป 
    5.  ใบส าคัญจ่ายเมื่อจ่ายเงินแล้ว ให้ประทับค าว่า “จ่ายแล้ว” พร้อมลงข้อมูล 
         เกี่ยวข้อง เลขที่เช็ค วันที่จ่ายเช็ค 
    6.  จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน (Bank Reconciliation) 
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แหล่งที่มาเงินสดรับ-จ่าย  
รายการรับ-จ่าย เงินสด 
เงินสดรับ-จ่าย มีแหล่งที่มา-ใช้ไป 3 กิจกรรม 
     -กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) 
     -กิจกรรมลงทุน (Investment Activities) 
     -กิจกรรมหาเงิน (Financial Activities)  
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แหล่งที่มาเงินสดรับ  
รายการรับเงินสด 
แหล่งเงินสดที่รับมา มี 3 กิจกรรม 
1.  กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) เช่น 
  -ขายสินค้าเป็นเงินสด 
  -รับช าระหนี้จากลูกหนี้ 

2.  กิจกรรมลงทุน (Investment Activities) เช่น 
  -รายได้อื่น ๆ เช่น ดอกเบ้ียรับ เงินปันผลรับ  

3.  กิจกรรมหาเงิน (Financial Activities) เช่น 
  -รับจากการกู้ยืม/ รับเงินจากการขายหุ้นเพ่ิมทุน  
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แหล่งที่มาเงินสดจ่าย  
แหล่งที่จ่ายเงินสด  มี 3 กิจกรรม 
   1. กิจกรรมด าเนินงาน  (Operating Activities) เช่น 

 -ซื้อสินค้าเป็นเงินสด 
 -จ่ายช าระหน้ีให้เจ้าหนี้ 
 -จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ 

2. กิจกรรมลงทุน (Investment Activities) เช่น 
 -จ่ายซื้อสินทรัพย์ เช่น เงินลงทุน 

3. กิจกรรมหาเงิน (Financial Activities) เช่น 
 -จ่ายช าระหนี้เงินกู้ และดอกเบี้ยจ่าย/ จ่ายเงินปันผล  



แหล่งที่มาเงินสดรับ-จ่าย  
เงินสดรับ 
 ขายสินค้า 

 รับช าระหนี้จากลูกหนี้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 ดอกเบี้ยรับ 

 เงินปันผลรับ 

 รายได้ค่าเช่า 

 รายได้เบ็ดเตล็ด 
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เงินสดจ่าย 
 ซื้อสินค้า 

 จ่ายช าระหนี้แก่เจ้าหนี ้

 ค่าใช้จ่าย-เงินเดือนค่าจ้าง 

 ดอกเบ้ียจ่าย 

 เงินปันผลจ่าย 

 ค่าเช่า 

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 



การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด 

 เงินสดรับ 
  Dr.  เงินสด/เงินฝากธนาคาร xx 

   Cr. ขายสินค้า/รายได้ค่าบริการ  xx 

 เงินสดจ่าย 
    Dr. ค่าใช้จ่าย/สินทรัพย ์  xx 

   Cr. เงินสด/เงินฝากธนาคาร  xx 



22 Intermediate Accounting I 

ประเภทเงินฝากธนาคาร 
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร มี 3 แบบ 

 1.  เงินฝากกระแสรายวัน (Current Accounts) 

 2.  เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Accounts) 

   3.  เงินฝากประจ า (Fixed Accounts) 
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การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
1.  เงินฝากแบบกระแสรายวัน  (Current Accounts) 
 ลักษณะการฝากแบบกระแสรายวัน 

 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ ากว่า 10,000 บาท 
 ไม่ใช้สมุดคู่ฝาก  
น าฝากโดยใช้ใบน าฝาก (pay in slip) 
ถอนโดยการใช้เช็ค  
 ไม่มีดอกเบี้ยส าหรับเงินน าฝาก 
แสดงยอดโดยใช้ใบแสดงยอดในแต่ละเดือน (Bank statement) 
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การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
2.  เงินฝากแบบออมทรัพย์ (Saving Accounts) 

ลักษณะการฝากแบบออมทรัพย์ 
เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ ากว่า 100 บาท 

ใช้สมุดคู่ฝากในการน าฝากถอน 

ใช้บัตร ATM ในการฝากหรือถอนได ้

มีดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก  



25 Intermediate Accounting I 

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
3.  เงินฝากแบบประจ า (Fixed Accounts) 

ลักษณะการฝากแบบประจ า 
น าฝากตามเงื่อนไขเงินฝากประจ า 

 ได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ตกลง 

 ใช้สมุดคู่ฝาก (Bank Book) 

 ใช้ส าหรับการลงทุนแบบความเสี่ยงต่ า  
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การท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
 การท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแบบกระแสรายวัน 
   (Bank Reconciliation) มี 3 วิธี  
 1.  Banks to Books  -กิจการนิยมใช ้
 2.  Books to Banks 
 3.  Banks and Books to True 
 สาเหตุของการท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
 ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกัน ณ วันเดียวกัน 
 1. เนื่องจากการบันทึกบัญชีต่างเวลา (เหลื่อมเดือน) 
 2. การบันทึกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดพลาด หรือบันทึกเพียงฝ่ายเดียว 
  



ประโยชน์การท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

ประโยชน์การท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

   1.  กิจการมีบัญชีเงินฝาก และบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง    

        แสดงยอดคงเหลือถูกต้อง  

   2.  กิจการได้บันทึกรายการบัญชีที่ยังไม่ได้บันทึก 

        และแก้ไขรายการที่บันทึกผิดพลาด   
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Bank Reconciliation 
การบันทึกบัญชีปรับปรุงหลังการท างบพิสูจน์ยอด 
-บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

 เฉพาะของกิจการเนื่องจากสาเหตุดังนี้   

  1) เป็นรายการที่กิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชี เช่น 

      ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตั๋วเงินเรียกเก็บ  

      ลูกหนี้โอนเข้าบัญชี ค่าใช้จ่ายที่ให้ธนาคารจ่ายแทน 

 2) เป็นรายการที่กิจการบันทึกบัญชีผิดพลาด 
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Bank Reconciliation 
รายการข้อแตกต่างของบัญชีเงนิฝากธนาคารที่พบบอ่ย 
1. เงินฝากระหว่างทาง (Deposits in transit) 
2. เช็คค้างจ่าย  (Outstanding  Cheques) 
3.  ตั๋วเงินรับธนาคารเรียกเก็บให้ (Note Collected by bank) 
4.  เช็คคืน/เช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้  (Non Sufficient Fund : NSF Cheques)  
         หรืออาจจะเป็นเช็คไม่สมบูรณ์ 
5.  ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Service Charge) เช่น ค่าเรียกเก็บเงิน เช็คคืน  
6.  ลูกหนี้โอนเงินเข้าบัญชีช าระหนี้ ในวันสิ้นเดือน  
7.  ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารจ่ายแทน เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยประกัน 
8.  กิจการบันทึกบัญชีผิด เช่น  ลงบัญชีฝากต่ าไป  สูงไป / ลงบัญชีถอนต่ าไป สูงไป 
9.  ธนาคารบันทึกบัญชีผิด เช่น  ลงบัญชีฝากต่ าไป สูงไป /ลงบัญชีถอนต่ าไป สูงไป 



รายการข้อแตกต่าง  
เพื่อท า Bank Reconciliation 

เงินฝากระหว่างทาง (Deposits in transit) 
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เป็นรายการฝาก  ต้อง บวก 

Bank  ยังไม่บวก 
 

Book        บวกแล้ว 
 

Bank  ต้องบวก 
 



รายการข้อแตกต่าง  
เพื่อท า Bank Reconciliation 

 เช็คค้างจ่าย  (Outstanding Cheques) 
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เป็นรายการถอน  ต้อง ลบ 
 

Bank  ยังไม่ลบ 
 

Book        ลบแล้ว 
 

Bank  ต้องลบ 
 



รายการข้อแตกต่าง  
เพื่อท า Bank Reconciliation 

ตั๋วเงินรับธนาคารเรียกเกบ็ให ้(Note Collected by bank) 
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เป็นรายการฝาก  ต้อง บวก 
 

Bank  บวกแล้ว 
 

Book        ยังไม่บวก 
 

Book         ต้องบวก 



รายการข้อแตกต่าง  
เพื่อท า Bank Reconciliation 

 เช็คคืน/เช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้  (Non Sufficient Fund : NSF 
Cheques) 
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เป็นรายการฝากแต่เก็บเงินไม่ได้  ต้อง ลบ 
 

Bank  ลบแล้ว 
 

Book        ยังไม่ลบ 
 Book        ต้องลบ 
 



รายการข้อแตกต่าง  
เพื่อท า Bank Reconciliation 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Service Charge) 
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Bank  ลบแล้ว 
 

เป็นรายการถอน  ต้อง ลบ 
 

Book        ยังไม่ลบ 
 

Book         ต้องลบ 



รายการข้อแตกต่าง  
เพื่อท า Bank Reconciliation 

ลูกหนี้โอนเงินเข้าบัญชีช าระหนี้ ในวันสิ้นเดือน  
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เป็นรายการฝาก  ต้อง บวก 
 

Bank  บวกแล้ว 
 

Book        ยังไม่บวก 
Book         ต้องบวก 



รายการข้อแตกต่าง  
เพื่อท า Bank Reconciliation 

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารจ่ายแทน เช่น ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าเบี้ยประกัน 
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เป็นรายการถอน  ต้อง ลบ 
 

Bank  ลบแล้ว 
 

Book        ยังไม่ลบ 

Book        ต้องลบ 



รายการข้อแตกต่าง  
เพื่อท า Bank Reconciliation 

กิจการบันทึกบัญชีผิด เช่น  ลงบัญชีฝากต่ าไป 
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เป็นรายการฝาก  ต้อง บวก   600 
 

Bank  บวก 600 Book        บวก 500 

Book  ปรับปรุงบวก 100 (dif) 



รายการข้อแตกต่าง  
เพื่อท า Bank Reconciliation 

กิจการบันทึกบัญชีผิด เช่น  ลงบัญชีฝากสูงไป 
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เป็นรายการฝาก  ต้อง บวก  600 
 

Bank  บวก 600 Book        บวก 800 

Book  ปรับปรุง ลบ 200 (diff) 



รายการข้อแตกต่าง  
เพื่อท า Bank Reconciliation 

ธนาคารบันทึกบัญชีผิด เช่น  ลงบัญชีฝากต่ าไป 
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เป็นรายการฝาก  ต้อง บวก   800 
 

Bank  บวก 500 Book        บวก 800 

Bank  ปรับปรุง บวก 300 (diff) 



รายการข้อแตกต่าง  
เพื่อท า Bank Reconciliation 

ธนาคารบันทึกบัญชีผิด เช่น  ลงบัญชีฝากสูงไป 
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เป็นรายการฝาก  ต้อง บวก  600 
 

Bank  บวก 900 Book        บวก 600 

Bank  ปรับปรุง ลบ 300 (diff) 
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สรุปการพิจารณารายการข้อแตกต่างเงินฝากธนาคาร 
รายการข้อแตกต่าง Bank Book 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1.   เงินฝากระหว่างทาง 

2.   เช็คค้างจ่าย 

3.   ตั๋วเงินธนาคารเรียกเก็บให้ 

4.   เช็คคืน/เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้ 

5.   ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

6.   ลูกหนี้โอนเงินเข้าบัญชีกิจการเพื่อช าระหนี้ 

7.   ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารจ่ายแทนกิจการ 

8.   กิจการบันทึกบัญชีผิด ฝากต่ าไป / ถอนสูงไป (ผลต่าง) 

9.   กิจการบันทึกบัญชีผิด  ฝากสูงไป / ถอนต่ าไป (ผลต่าง) 

10.  ธนาคารบันทึกบัญชีผิด ฝากต่ าไป / ถอนสูงไป (ผลต่าง) 

11.  ธนาคารบันทึกบัญชีผิด ฝากสูงไป / ถอนต่ าไป (ผลต่าง) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
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Summary Transaction Difference 
Transactions Bank Book 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1.   Cash Deposit in Transit  

2.   Outstanding Cheque 

3.   Note Receivable Collected by Bank 

4.   Cheque Return by Bank/ NSF Cheque 

5.   Bank Service Charge 

6.   Cash Transfer to Bank by Accounts 

7.   Expenditure by Bank 

8.   Error Deposit/Withdraw by Accountant : less than (Diff) 

9.   Error Deposit/Withdraw by Accountant : more than (Diff) 

10.  Error Deposit/Withdraw by Bank : less than (Diff) 

11.  Error Deposit/Withdraw by Bank : more than (Diff) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 
- 

- 

- 

- 



ตัวอย่าง รายการข้อแตกต่างเงินฝากธนาคาร 
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ให้พิจารณา รายการต่อไปนี้  ต้อง บวก หรือ ลบ   

1.    เช็คน าฝากธนาคารในวันที่ 30 ธันวาคม  ธนาคารยังไม่ฝากในบัญชี 
      ให้ จ านวน 5,879 บาท  

2.   เช็คสั่งจ่ายไปแล้ว ผู้รับยังไม่น าไปขึ้นเงินท่ีธนาคาร 14,560 บาท 
  
3. ในวันที่ 28 ธันวาคม กิจการน าเช็ครับจากลูกหนี้ฝากเข้าธนาคาร       

12,450 บาท ธนาคารบันทึกบัญชีไปแล้ว แต่พนักงานบัญชีของบริษัท
บันทึกยอดเป็น 12,540 บาท  

ค าตอบ  บวก  ธนาคาร 

ค าตอบ  ลบ  ธนาคาร 

ค าตอบ  ลบ  กิจการ =90 



ตัวอย่าง รายการข้อแตกต่างเงินฝากธนาคาร 
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ให้พิจารณา รายการต่อไปนี้  ต้อง บวก หรือ ลบ   
4.    เช็ครับจากลูกหนี้ 2,485 บาท น าฝากธนาคาร พนักงานบันทึกบัญชี 
       เงินฝากธนาคารเป็น 2,845 บาท 

5.    ตั๋วเงินมูลค่า 10,000 บาท อายุ 3 เดือน  ดอกเบ้ีย 12%ต่อปี  
       กิจการน าไปให้ธนาคารเรียกเก็บให้ธนาคารเรียกเก็บเงินให้ได้แล้ว   
       และได้ฝากในบัญชีเงินฝากให้เรียบร้อยแล้ว  แต่กิจการยังไม่ได้บันทึก 
       ในบัญชีเงินฝากของกิจการ  

ค าตอบ  ลบ  กิจการ =360 

ค าตอบ  บวก  กิจการ =10,300 
ดอกเบี้ย 10,000x12%x3/12=300 



ตัวอย่าง รายการข้อแตกต่างเงินฝากธนาคาร 
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ให้พิจารณา รายการต่อไปนี้  ต้อง บวก หรือ ลบ   

6.   เช็ครับจากนายสุพร น าฝากธนาคาร ธนาคารคืนมาเพราะเรียก
เก็บเงินไม่ได้ จ านวน 4,820 บาท 

7.    กิจการได้ตกลงกับธนาคารขอให้ธนาคารจ่ายค่าใช้จ่ายแทนมีดังนี้ 
              ค่าน้ าประปา    220 บาท   
              ค่าไฟฟ้า    285 บาท 
              ค่าโทรศัพท ์    384 บาท   
              ค่าภาษีรถยนต ์2,100 บาท  
                     รวม       2,989 บาท 

ค าตอบ  ลบ  กิจการ =4,820 

ค าตอบ  ลบ กิจการ =2,989 



ตัวอย่าง รายการข้อแตกต่างเงินฝากธนาคาร 
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ให้พิจารณา รายการต่อไปนี้  ต้อง บวก หรือ ลบ   
8.   เช็คจ่ายให้เจ้าหนี้ 1 ฉบับจ านวนเงิน 6,346 บาท แต่กิจการบันทึก

บัญชีเป็น 6,436 บาท 

9.    เช็คสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้แล้ว ผู้รับยังไม่น าไปเบิกเงินที่ธนาคาร 
  # 255208 จ านวนเงิน 10,800 บาท 
 #255217 จ านวนเงิน   7,200 บาท 
 # 255220 จ านวนเงิน 18,000 บาท    
                               รวมเงิน      36,000 บาท 

ค าตอบ  บวก  กิจการ =90 

ค าตอบ  ลบ ธนาคาร =36,000 
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ตัวอย่าง การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
 Bank Reconciliation (Banks to Books)  

    

  

  

  

    

    

            

          

             

    

1. เงินฝากระหว่างทาง บวก 

 2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

3. ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารจ่ายแทน 

4. เช็ครับคืนจากธนาคาร 

รวม 

หัก 1. ลูกหนี้โอนเงินเข้าบัญชีช าระหนี ้

2. เช็คค้างจ่าย (เช็คที่เจ้าหนี้ยังไม่ขึ้นเงินที่ธนาคาร) 

3. ตั๋วเงินที่ธนาคารเรียกเก็บเงินใหพ้ร้อมดอกเบี้ย 

ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดจากธนาคาร (Banks) 

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ (Books) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx xxx 

xxx 



โจทย์ตัวอย่าง การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
 วันสิ้นงวด กิจการมียอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ 32,650 บาท  แต่กิจการได้รับ

ใบแจ้งยอดจากธนาคาร มียอดคงเหลือ 42,271 บาท จากการตรวจสอบพบ
รายการที่เป็นข้อแตกต่าง ดังนี้  

 1. เงินฝากระหว่างทาง 5,879 บาท 

 2. ธนาคารหักค่าธรรมบริการ 960 บาท 

 3. ธนาคารน าเช็คของกิจการอื่นมาหักบัญชีกิจการ (ผิดบัญช)ี 5,000 บาท 

 4. เช็คให้ธนาคารเรียกเก็บเงินให้ไม่ได้ จึงส่งคืนให้กิจการ 5,200 บาท 

 5. เช็ครับช าระหนี้จากลูกหนี้น าฝากแต่กิจการลงบัญชีฝากสูงไป 90 บาท 

 6. เช็คที่กิจการลั่งจ่ายให้เจ้าหนี้ แต่ยังไม่ปรากฏการขึ้นเงิน 14,560 บาท 

 7. ธนาคารเรียกเก็บเงินให้ตามตั๋ว 12,000 บาท พร้อมดอกเบ้ีย 190 บาท 
48 Intermediate Accounting I 

Bank + 
Book - 

Bank+ 
Book- 

Book- 
Bank- 
Book+ 

Diff = 9,621 
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ชื่อกิจการ............................ 

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 25x5 

     

  

  

  

             

    

                        

  

    

    

  1. เงินฝากระหว่างทาง                                            5,879 
2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                            960   

3. เช็คธนาคารหักผิดบัญชี                                        5,000 

4. เช็คคืน                                                            5,200 

5. เช็คกิจการลงบัญชีฝากสูงไป                                       90 

ยอดเงินฝากธนาคารตามหนังสือแจ้งจากธนาคาร (Banks) 

       6.  เช็คค้างจ่าย                                                  14,560 

7.  ตั๋วเงินธนาคารเรียกเก็บให้                                 12,190 

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีของกิจการ (Books) 

42,271 

32,650 
26,750 

54,400 

17,129 

รวม 

บวก 

หัก 
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ตัวอย่าง การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
 Bank Reconciliation (Books to Banks)  

    

  

  

  

    

    

            

          

1. เงินฝากระหว่างทาง หัก 

 2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

3. ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารจ่ายแทน 

4. เช็ครับคืนจากธนาคาร 

รวม 

บวก 1. ลูกหนี้โอนเงินเข้าบัญชีช าระหนี้ 

2. เช็คค้างจ่าย (เช็คที่เจ้าหนี้ยังไม่ขึ้นเงินที่ธนาคาร) 

3. ตั๋วเงินที่ธนาคารเรียกเก็บเงนิใหพ้ร้อมดอกเบี้ย 

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ (Books) 

ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดจากธนาคาร (Banks) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx xxx 

xxx 



51 Intermediate Accounting I 

  
ชื่อกิจการ............................ 

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
ณ วันที่ 31  ธันวาคม 25x5 

     

  

  

  

             

    

                        

  

    

    

  1. เงินฝากระหว่างทาง                                            5,879 

2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                            960   

3. เช็คธนาคารหักผิดบัญชี                                        5,000 

4. เช็คคืน                                                            5,200 
5. เช็คกิจการลงบัญชฝีากสูงไป                                       90 

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีกิจการ (Books) 

       1.  เช็คค้างจ่าย                                                  14,560 

 2.  ตั๋วเงินธนาคารเรียกเก็บให้                                 12,190 

ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดจากธนาคาร (Banks) 

32,650 

42,271 

26,750 
59,400 

17,129 

รวม 
หัก 

บวก 
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ตัวอย่าง การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
 Bank Reconciliation (Banks and Books to True) 

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Banks xxx ยอดเงินฝากธนาคารตาม Books xxx 

บวก  1. เงินฝากระหว่างทาง           xx บวก   1. ตั๋วเงินเรียกเก็บ              xx 

        2. เช็คธนาคารหักผิดบัญชี      xx xx         2. ลูกหนี้โอนเงินเข้าบัญชี      xx     xx 

                           รวม xxx                              รวม xxx 

หัก  1. เช็คค้างจ่าย                        xx หัก   1. ค่าใช้จ่ายธนาคารจ่ายแทน   xx 

      2. เช็คธนาคารฝากผิดบัญชี        xx xx        2. เช็คคืน                           xx xx 

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง (True) xxx ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง (True) xxx 

เท่ากนั 
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Bank Reconciliation (Banks and Books to True) 
ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดจากธนาคาร  (Banks) xxx 

บวก  1. เงินฝากระหว่างทาง                         xx 

        2. เช็คธนาคารหักผิดบัญชี                    xx xx 

                           รวม xxx 

หัก    1. เช็คค้างจ่าย                                 xx 

        2. เช็คธนาคารฝากผิดบัญชี                 xx xx 

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง (True) xxx 

แบบรายงาน 

ส่วนที่ 1 

ยอดเงินฝากธนาคารตามlสมุดบัญชีกิจการ  (Books) xxx 

บวก   1. ตั๋วเงินเรียกเก็บ                            xx 

        2. ลูกหนี้โอนเงินเข้าบัญชี                   xx     xx 

                             รวม xxx 

หัก   1. ค่าใช้จ่ายธนาคารจ่ายแทน               xx 

       2. เช็คคืน                                      xx xx 

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง (True) xxx 

ส่วนที่ 2 

เท่ากนั 
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 ชื่อกิจการ............................. 
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x5 

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Banks 42,271 ยอดเงินฝากธนาคารตาม Books 32,650 

บวก  1. เงินฝากระหว่างทาง        5,879 บวก   1. ตั๋วเงินเรียกเก็บ          12,190 

        2. เช็คธนาคารหักผิดบัญชี   5,000 10,879   44,840 

                           รวม 53,150 หัก  1. เช็คกิจการฝากสูงไป            90   

หัก  1. เช็คค้างจ่าย                         14,560       2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร        960   

        3. เช็คคืน                        5,200                         6,250 

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง (True) 38,590 ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง (True) 38,590 

เท่ากนั 

แบบบัญช ี
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ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดจากธนาคาร  (Banks) 42,271 

บวก   1. เงินฝากระหว่างทาง                                                    5,879 

        2. เช็คธนาคารหักผิดบัญชี                                                5,000 10,879 

                           รวม 53,150 

หัก    1. เช็คค้างจ่าย                         14,560 

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง (True) 38,590 

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ  (Books) 32,650 

บวก   1. ตั๋วเงินเรียกเก็บ          12,190 

  44,840 

หัก    1. เช็คกิจการฝากสูงไป                                                       90   

        2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                                   960   

        3. เช็คคืน                                                                   5,200                         6,250 

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง (True) 38,590 

เท่ากัน 

แบบรายงาน 



  การบันทึกรายการปรับปรุง 

 ตั๋วเงินธนาคารเรียกเก็บเงินให้กิจการและเข้าบัญชีแล้ว 

 Dr.  เงินฝากธนาคาร   12,190 

          ค่าธรรมเนียมธนาคาร                      50 

   Cr.  ตั๋วเงินรับ       12,240 
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 เช็ครับจากลูกหนี้กิจการลงฝากบัญชีสูงไป 

   Dr. ลูกหนี้การค้า                    90 

   Cr.  เงินฝากธนาคาร   90 

 



  การบันทึกรายการปรับปรุง 
 ธนาคารหักค่าธรรมเนียมในการบริการ 

 Dr.  ค่าธรรมเนียมธนาคาร                      960 

   Cr.  เงินฝากธนาคาร                            960 
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 ธนาคารส่งเช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนกิจการ 

    Dr. ลูกหนี้          5,200 

   Cr.  เงินฝากธนาคาร   5,200 

  



ตัวอย่าง การบันทึกรายการปรับปรุง 
 ลูกหนี้โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อช าระหน้ี 

 Dr.  เงินฝากธนาคาร   50,000 

   Cr.  ลูกหนี้การค้า   50,000 

 

58 Intermediate Accounting I 

 ธนาคารหักค่าธรรมเนียมธนาคาร 

    Dr. ค่าธรรมเนียมธนาคาร    2,000 

   Cr.  เงินฝากธนาคาร    2,000 

 ธนาคารจ่ายค่าสาธารณูปโภคแทนกิจการ 

   Dr. ค่าสาธารณูปโภค   30,000 

   Cr.  เงินฝากธนาคาร   30,000 
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เงินเบิกเกินบัญชี (Bank Overdraft) 

หมายถึง  บัญชีเงินฝากธนาคารที่มียอดคงเหลือทางด้าน 

            เครดิต จัดเป็นบัญชีหนี้สินหมุนเวียน 

สาเหต ุ

 เงินเบิกเกินบัญชีเกิดจากการที่กิจการสั่งจ่ายเช็คมี
จ านวนเงินมากกว่าจ านวนเงินทีฝ่ากไว้ที่ธนาคาร ซึ่ง
กิจการได้ท าสัญญาขอเบิกเกินไว้กับธนาคารล่วงหน้า 
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เงินเบิกเกินบัญช ี(Bank Overdraft) 

วันสิ้นเดือนถ้ายอดคงเหลือบัญชีไม่ตรงกันจะต้องท างบพิสูจน์ยอดฯ 

การท างบพิสูจน์ยอดเงินเบิกเกินบัญชี  มี 2 วิธ ี

1.  พิสูจน์จากฝ่ายหนึ่งไปหาอีกฝ่ายหนึ่ง   

    1.1  Banks to Books    

    1.2  Books to Banks 

2. พิสูจน์เข้าหายอดเงินเบิกเกินที่ถูกต้องของธนาคารและกิจการ         

     2.1  Banks to True/Correct  and 

     2.2  Books to True/Correct 
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การท างบพิสูจน์ยอดเงินเบิกเกินบัญชี  
(Bank Overdraft) 

มี 2 วิธ ี

1.  ท าเหมือนงบพิสูจน์ยอดเงินฝากฯ โดยการใช้การวงเล็บ
ถ้าเป็นเงินเบิกเกินบัญชี (วงเล็บ= ลบ)  

2.  ท าตรงกันข้ามกับงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก   

    -รายการที่เป็น + จากงบพิสูจน์ยอดเงินฝากจะกลับเป็น  - 

     -รายการที่เป็น - จากงบพิสูจน์ยอดเงินฝากจะกลับเป็น + 
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วธีิการค้นหาข้อแตกต่างของยอดคงเหลอืบัญชีเงนิฝากธนาคาร 

ขั้นที่ 1 น า Bank Statement ของธนาคารในแต่ละเดือน  

         มาเปรียบเทียบกับสมุดเงินสดรับ และสมุดเงินสดจ่ายของกิจการ 

         ในเดือนเดียวกัน 

ขั้นที่ 2 เปรียบเทียบช่องฝาก (Cr.) ของธนาคารกับ สมุดเงินสดรับ 

         ของกิจการ ถ้าหากไม่ตรงกัน ให้ท าเครื่องหมาย* และให้เลขก ากับรายการ  

ขั้นที่ 3  เปรียบเทียบช่องถอน (Dr.) ของธนาคารกับ สมุดเงินสดจ่ายของกิจการ 

          ถ้าไม่ตรงกัน ให้ท าเครื่องหมาย* และให้เลขก ากับรายการ 

ขั้นที่ 4  รวบรวมข้อแตกต่างที่ได้จากการเปรียบเทียบไว้ที่เดียวกัน 
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ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash System) 
ระบบเงินสดย่อย  (Petty Cash System)  หรือ 

กองทุนเงินสดย่อย (Petty Cash Fund) มี 2 ระบบ ดังนี ้

 1.  ระบบเงินสดย่อยแบบคงที่ (Imprest System) 

 2.  ระบบเงินสดย่อยแบบไม่แน่นอน (Fluctuating  

       System)    
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ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash System) 
 ประโยชน์ของระบบเงินสดย่อย 

 1.  ใช้ส าหรับจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่สะดวกในการจ่ายเป็นเช็ค 

      และเป็นค่าใช้จ่ายจ านวนเงินเล็กน้อย เช่น ค่าไปรษณีย์  

        ค่าเครื่องเขียน ค่าพาหนะ  

    2.  เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 

    3.  ถือเงินสดไว้ในมือไม่สูง ความเสี่ยงต่ า 

    4.  ตรวจสอบได้ง่าย  
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ระบบเงินสดย่อย (Petty cash system) 

 1.  ระบบเงินสดย่อยแบบคงที่ (Imprest System) 
 -นิยมใช้ (ตรวจสอบง่าย) 

 -ตั้งวงเงินไว้ชัดเจน แน่นอน  สามารถเพิ่ม/ลดได้  

 -บันทึกการจ่ายในสมุดบันทึกความจ าเงินสดย่อย  

     (สมุดบันทึกความจ า) 

 -เบิกชดเชยเมื่อครบก าหนด จ านวนเงินเบิกชดเชยตาม 

     ใบส าคัญที่ได้จ่ายเงินไปแล้ว 
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ระบบเงินสดย่อย (Petty cash system) 
2.  ระบบเงินสดย่อยแบบไม่แน่นอน (Fluctuating System) 
  -ไม่นิยมใช้ (ตรวจสอบยาก) 

  -วงเงินตั้งครั้งแรกและการเบิกชดเชยไม่แน่นอน    

  -บันทึกการจ่ายในสมุดเงินสดย่อย (เป็นสมุดรายวันขั้นต้น) 

          โดยบันทึกบัญชี Dr. ค่าใช้จ่าย....Cr. เงินสดย่อย 

  -เบิกชดเชยเมื่อครบก าหนดหรือเงินในมือหมด จ านวนเงิน 

          เท่าใดก็ได้ 
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ตัวอย่าง การบันทึกบัญชีระบบเงินสดย่อย 
1.  ระบบเงินสดย่อยแบบคงที่  

     Imprest System 

2.  ระบบเงินสดย่อยแบบไม่แน่นอน     

     Fluctuating System 

ตั้งวงเงิน   Dr  เงินสดย่อย           10,000 

                     Cr  เงินฝากธนาคาร   10,000 

Dr. เงินสดย่อย          10,000 

         Cr.  เงินฝากธนาคาร      10,000 

จ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินสดย่อย    

 Memo บันทึกความทรงจ า ในสมุดเงินสดย่อย 

            จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 8,000 

Dr.  ค่าใช้จ่าย.....         8,000 

         Cr. เงินสดย่อย              8,000 

เบิกชดเชย   Dr. ค่าใช้จ่าย.... 8,000 

                       Cr. เงินฝากธนาคาร  8,000 

Dr. เงินสดย่อย          10,000 

         Cr. เงินฝากธนาคาร       10,000 

วันสิ้นงวดบัญชีมีค่าใช้จ่ายค้างเบิกชดเชย 

     Dr. ค่าใช้จ่าย               500 

             Cr. เงินสดย่อย                500 

วันสิ้นงวดบัญชี จะไม่มีค้างเบิก  

ไม่ต้องปรับปรุง เพราะสมุดเงินสดย่อยเป็น
สมุดบัญชีขั้นต้น 
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ระบบใบส าคัญจ่าย  
หัวข้อส าคัญ 

ความหมายระบบใบส าคัญ 

ความส าคัญของระบบใบส าคัญ 

ขั้นตอนของระบบใบส าคัญ 

การบันทึกบัญชีของระบบใบส าคัญ 
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ความหมายของระบบใบส าคัญ 

ระบบบัญชีใบส าคัญจ่าย หมายถึง         
การใช้เอกสารใบส าคัญจ่ายเพื่อควบคุมการ
จ่ายเงิน โดยจะจ่ายเป็นเช็คตามใบส าคัญจ่าย 
ที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติตามขั้นตอน
เรียบร้อยแล้ว 
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ความส าคัญของระบบใบส าคัญ 
-เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ “การควบคุมภายใน” เพื่อที่จะ

ปกป้องสินทรัพย์ของธุรกิจ หลีกเลี่ยงการขาดทุน การสูญ
หาย รวมจนถึงการป้องกันการกระท าที่อาจมีผลทาง
กฎหมาย เช่น การฉ้อโกง การยักยอก เป็นต้น  

-เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดก าไรสูงสุด การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่าง
รัดกุมและมีประสิทธิผล (3Es) 

-เพื่อให้ระบบข้อมูลบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และรายงาน
การเงินมีลักษณะเชิงคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
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ข้อความส าคัญในใบส าคัญ 
 1.  เลขที่ใบส าคัญสั่งจ่าย 

 2.  วันที่จัดท าใบส าคัญสั่งจ่าย 

 3.  ชื่อและที่อยู่ของผู้รับเงิน 

 4.  รายละเอียดของการจ่ายเงิน และจ านวนเงิน 

 5.  ชื่อบัญชีที่จะต้องบันทึกรายการด้านเดบิต และด้านเครดิต 

 6.  เลขที่เช็ค และวันที่จ่ายเช็ค 

 7.  ลายมือชื่อของผู้จัดท าใบส าคัญสั่งจ่าย ผู้ตรวจสอบและผู้บันทึก 

        รายการทางบัญชี 
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วิธีการของระบบใบส าคัญจ่าย 

วิธีการของระบบใบส าคัญจ่าย มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 

1.  การเตรียมและจัดท าใบส าคัญ (Preparing the Voucher)  

2.  การบันทึกใบส าคัญ (Recording the Voucher)  

3.  การเก็บใบส าคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน(Filing the Unpaid Voucher) 

4.  การจ่ายเงินตามใบส าคัญ (Payment of The Voucher) 

5.  การเก็บใบส าคัญที่จ่ายเงินแล้ว (Filing the Paid Voucher) 
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1. การเตรียมและจัดท าใบส าคัญ  
(Preparing the Voucher) 

การเตรียมและจัดท าใบส าคัญ (Preparing the Voucher)  

     เมื่อกิจการจะสั่งซื้อสินค้า วัสดุอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์อื่น ๆ 
จะต้องท าเอกสารใบสั่งซื้อให้ผู้มีอ านาจอนุมัติก่อน เมื่อสั่งซื้อ
ไปแล้ว ผู้ขายจะส่งสินค้าหรือสิ่งของอื่น ๆ มาพร้อมใบก ากับ
สินค้า (Invoices) พนักงานของกิจการจะต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบก ากับสินค้ากับใบสั่งซื้อและตรวจสอบ
สินค้าที่ได้รับ  
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2. การบันทึกใบส าคัญ 
 (Recording the Voucher) 

การบันทึกใบส าคัญ (Recording the Voucher)  

 เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 1 จัดท าใบส าคัญเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง
มีเอกสารประกอบใบส าคัญแนบไว้ด้วย ให้น าใบส าคัญฉบับ
นั้นมาบันทึกในสมุดขั้นต้น เรียกว่าทะเบียนใบส าคัญ (The 
Voucher Register) ทะเบียนใบส าคัญเป็นสมุดขั้นต้นเล่ม
หนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ ใช้บันทึกหนี้สินทั้งปวงที่ได้รับการ
ตรวจสอบและอนุมัติจ่ายเงินแล้ว   



การบันทึกบัญช-ี(ในทะเบียนใบส าคัญจ่าย) 

 Dr.    ซื้อ                    xx 

            ค่าขนส่งเขา้                 xx 

            เงินเดือน                     xx 

            ค่าโฆษณา                  xx 

            ค่าเช่า                        xx 

            ค่าสาธารณูปโภค           xx 

            บัญชีอื่น  ๆ ระบุ         xx 

               Cr.  ใบส าคัญจ่าย  (น/ส)                    xx 

หมายเหตุ การจัดท าใบส าคัญจ่ายและบันทกึบัญชี จะแยกตามรายเจ้าหนี้ 
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3. การเก็บใบส าคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน  
(Filing the Unpaid Voucher) 

การเก็บใบส าคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน (Filing the Unpaid Voucher)  

   เมื่อบันทึกใบส าคัญลงในทะเบียนใบส าคัญแล้ว ใบส าคัญซึ่งเป็น
หลักฐานว่ากิจการจะต้องจ่ายช าระหนี้ตามใบส าคัญนั้น ๆ ดังนั้น
กิจการจึงต้องจัดเก็บใบส าคัญเหล่านั้นอย่างดี โดยใส่ไว้ในแฟ้ม
ใบส าคัญที่ยังไม่จ่ายเงิน (Unpaid Voucher File) โดยเรียงตามล าดับ
วันที่ที่ก าหนดจ่ายเงิน และถือว่าแฟ้มใบส าคัญที่ยังไม่จ่ายเงินนี้เป็น
สมุดแยกประเภทย่อยรายตัวเจ้าหนี้ไปในตัวด้วย 
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4. การจ่ายเงินตามใบส าคัญ  
(Payment of The Voucher) 

การจ่ายเงินตามใบส าคัญ (Payment of The Voucher) 

  ใบส าคัญที่ถึงก าหนดจ่ายเงิน พนักงานบัญชีจะน าออกจาก
แฟ้มใบส าคัญที่ยังไม่จ่ายเงิน  เพื่อส่งต่อไปให้แผนกจ่ายเงิน
จัดท าเช็คจ่ายเงินตามใบส าคัญ พนักงานจะเขียนเช็คตาม
จ านวนที่จะต้องจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบส าคัญ  และ
ให้พนักงานบัญชีบันทึกไว้ในทะเบียนจ่ายเช็ค (Check 
Register)ซึ่งเป็นสมุดขั้นต้นเล่มหนึ่งใช้แทนสมุดรายวัน
จ่ายเงิน 



การบันทึกบัญช-ีในทะเบียนจ่ายเช็ค 

 เมื่อจ่ายเงินตามใบส าคัญที่ถึงก าหนด-จ่ายเป็นเช็ค 

 Dr.  ใบส าคัญจ่าย (น/ส)               xx 

            Cr.  เงินฝากธนาคาร                     xx 

                   ส่วนลดรับ                          xx    
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5. การเก็บใบส าคัญที่จ่ายเงินแล้ว  
(Filing the Paid Voucher) 

การเก็บใบส าคัญที่จ่ายเงินแล้ว ใบส าคัญที่จ่ายเงินแล้วจะเป็น
หลักฐานการช าระหนี้ที่ได้รับอนุมัติอย่างถูกต้อง  การเก็บ
ใบส าคัญที่จ่ายเงินแล้ว อาจเก็บเรียงล าดับได้ดังนี้ 

1.  เก็บใบส าคัญที่จ่ายเงินแล้วเรียงล าดับตามเลขที่ใบส าคัญจ่าย 

2.  เก็บใบส าคัญที่จ่ายเงินแล้ว เรียงล าดับตามเลขที่เช็คที่สั่งจ่าย
ในทะเบียนจ่ายเช็คหรือตามล าดับการจ่ายเงิน 

3.  เก็บใบส าคัญที่จ่ายเงินแล้วแยกตามชื่อเจ้าหนี้   



รายการบันทึกบัญชีระบบใบส าคัญจ่าย 

ดูตัวอย่าง 

การบันทึกในหนังสือ    
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การบริหารเงินสด 
จัดท างบประมาณเงินสด   (Cash Budget) 
เพื่อวางแผนการรับและจ่ายเงินของกิจการในช่วงเวลาหนึ่งล่วงหน้า  
 ประมาณเงินสดรับ (Cash Receivables) 
  -รับจากขายสินค้าเป็นเงินสด  -รับช าระหนี้จากลูกหนี้ 
  -รับรายไดอ้ื่น ๆ   -รับจากการกู้ยืม/เพิ่มทุน 

 ประมาณเงินสดจ่าย (Cash Disbursement) 
 -จ่ายซ้ือสินค้าเป็นเงินสด  -จ่ายช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ 
 -จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ  -จ่ายดอกเบี้ยจ่าย/จ่ายเงินปันผล 

ศึกษาในรายวิชาการบัญชีบริหาร 
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การแสดงรายการในงบการเงิน 
 งบแสดงฐานะการเงิน  (Financial Position Statement) 

สินทรัพย์.-    หมายเหต ุ 25x5    25x4 
สินทรัพย์หมุนเวียน  (Current Assets):- 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        1            500,000    400,000 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 หมายเหตุ 1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดด้วย.-        25x5    25x4 
  เงินสดในมือรอน าฝาก   100,000   150,000 
  เงินสดย่อย      50,000    50,000 
  เงินฝากธนาคาร..    300,000  200,000   
            รายการเทียบเท่าเงินสด (หลักทรัพย์เพื่อค้า)          50,000               -      
                                                 รวม                   500,000             400,000 



ค าถามปรนัย 
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ก. เช็คสั่งจ่ายลงวนัที่ล่วงหน้า  

ข. เช็คธนาคารรับรอง 

ค. เช็คสั่งจ่ายใหเ้จ้าหนี้   

ง. เช็ครับคืนจากธนาคาร 

1.1 รายการใดจะต้องแสดงภายใต้หัวขอ้เงนิสดและ  

     รายการเทียบเท่าเงนิสดในงบแสดงฐานะการเงนิ  



ค าถามปรนัย 
1.2 ข้อใดไมเ่ป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

     ในทางบัญช ี
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ก. เงินฝากธนาคาร 

ข. เช็ครับจากลูกหนี้รอน าฝาก 

ค. เช็ครับคืนจากธนาคาร 

ง. เงินลงทุนในหุ้นจะขายในอีก 2 เดือนข้างหน้า 



ค าถามปรนัย 

1.3  บัญชีเงินฝากกระแสรายวันต้องเปิดบัญชีครั้งแรก 

      จ านวนเท่าใด 
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ก. 100 บาท 

ข. 500 บาท 

ค. 1,000 บาท 

ง. 10,000 บาท 



ค าถามปรนัย 

1.4  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกีย่วกับบัญชีเงินฝากกระแส 

       รายวัน 
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ก. ไม่ต้องมีสมุดคู่ฝาก 

ข. ไม่ได้รับดอกเบี้ย 

ค. ใช้เช็คในการส่ังจ่าย 

ง. ต้องน าฝากเงินทุกวัน 



ค าถามปรนัย 

1.5  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกีย่วกับการควบคุมภายใน 

       เงินสด 
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ก. น าเงินรายรับหักรายจ่ายและแสดงยอดคงเหลือ  

ข. บันทึกบัญชีเงินสดรับสม่ าเสมอทุกวัน 

ค. ใช้ระบบใบส าคัญจ่ายในการจ่ายเงิน 

ง. แยกบุคคลท าหน้าที่รับและจ่ายเงินออกจากกัน 



ค าถามปรนัย 

 1.6 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับเงินทางไปรษณีย์ 
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ก. จัดท ารายงานการรับเงิน 3 ชดุ 

ข. น าเงินหรือเอกสารทางการเงินส่งฝ่ายการเงิน 

ค. น ารายงานการรับเงินส่งฝ่ายบัญชี 

ง. ผู้เปิดซองรับเงินน าเงินที่ได้รับฝากธนาคารเอง 



ค าถามปรนัย 

1.7  ข้อใดไม่ใช่ระบบเงินสดย่อยทีน่ิยมใช้ในกิจการทัว่ไป 
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ก. ก าหนดวงเงินไว้คงที่ 

ข. การเบิกชดเชยไม่แน่นอนขึ้นอยู่อยูก่ับผู้ดูแล 

ค. ใช้ระบบใบส าคัญจ่ายเงินสดย่อย 

ง. บันทึกรายการปรับปรุง(ถ้าม)ีในวันสิ้นงวด 



ค าถามปรนัย 

1.8 ข้อใดไม่ถูกต้องในการควบคุมเงนิสดรับประจ าวัน 
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ก. ใช้เครื่องบันทึกเงินสดรับเงินหน้าร้าน 

ข. แยกจุดรับเงินจากลูกหนี้ออกจากการขายสด 

ค. น าเงินรายรับทั้งหมดฝากธนาคาร 

ง. ใบน าฝากเงินไม่จ าเป็นต้องประทับตราธนาคาร 



ค าถามปรนัย 

1.9 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินขาดเกินบัญชี 
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ก. เกิดขึ้นจากการรับ-จ่ายเงินสดประจ าวัน 

ข. เงินเกินบัญชีจะมียอดคงเหลือทางด้านเดบิต 

ค. เงินเกินบัญชีจะรับรู้เป็นรายได้อื่น ๆ 

ง. เงินขาดบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 



ค าถามปรนัย 

1.10  ข้อใดเป็นรายการที่กิจการต้องบันทึกปรับปรุงบัญชี 

        ของกิจการ 
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ก. เช็คค้างจ่าย 

ข. เช็คน าฝากอยู่ระหว่างทาง 

ค. เช็ครับคืนจากธนาคาร 

ง. เช็คที่ธนาคารน ามาหักผิดบัญช ี



ค าถามปรนัย 

1.11 ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับ 

        เงินสดย่อย 
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ก. ก าหนดวงเงินคงที่ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

ข. มีการตรวจนับเงินคงเหลือโดยผู้ดูแลเองทุกวัน 

ค. ประทับตรา จ่ายแล้ว บนเอกสารการจ่ายเงินที่จ่ายเงินแล้ว 

ง. เบิกชดเชยตามก าหนดเวลาที่กิจการก าหนด 



ค าถามปรนัย 

1.12 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อยแบบ  

        Imprest System 
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ก. ใช้สมุดเงินสดย่อยเป็นสมุดบัญชีขั้นต้น 

ข. ใช้สมุดเงินสดย่อยช่วยบันทึกความจ า 

ค. เบิกชดเชยตามใบส าคัญที่จ่ายไป 

ง. เพิ่มหรือลดวงเงินได้ตามความเหมาะสม 



ค าถามปรนัย 

1.13 ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารเงินสดที่เหมาะสมถูกต้อง 
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ก. จัดท างบประมาณเงินสดล่วงหน้า 

ข. เปิดวงเงินเบิกเกินบัญชีไว้ล่วงหน้า 

ค. น าเงินส่วนเกินจากใช้หมุนเวียนไปลงทุน 

ง. เก็บเงินสดไว้ที่กิจการเพ่ือความสะดวกในการใช้จ่าย 



ค าถามปรนัย 

1.14  ระบบใบส าคัญจ่ายมีความส าคัญอย่างไร 
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ก. ใชค้วบคุมการจ่ายเงินของกิจการให้มีถูกต้อง 

ข. ใชแ้บ่งแยกหน้าที่ และตรวจสอบการท างานของพนักงานได้ด ี

ค. ใชค้วบคุมการรับจ่ายเงินของกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่

ให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น 

ง. ถูกทุกข้อ 



ค าถามปรนัย 

1.15  สมุดบัญชีที่ส าคัญในระบบใบส าคัญจ่าย 
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ก.  สมุดรายวันทั่วไป 

ข.  สมุดรายวันจ่ายเงิน และทะเบียนจ่ายเช็ค 

ค.  ทะเบียนใบส าคัญจ่าย และทะเบียนจ่ายเช็ค 

ง.  ทะเบียนใบส าคัญจ่าย และ สมุดรายวันทั่วไป 



ค าถามปรนัย 

16. บริษัทฯมียอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ 31 มกราคม 25x1 จ านวน 30,770 
บาท แต่ใบแจ้งยอดจากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนเดียวกัน มียอดคงเหลือ 
38,000 บาท จากการตรวจสอบค้นพบข้อแตกต่าง  6 รายการ ดังนี ้ 

-เงินฝากระหว่างทาง 15,000 บาท  

-เช็คค้างจ่าย 30,000 บาท  

-ธนาคารน าเช็คกิจการอ่ืนมาหักผิดบัญชีจ านวน 8,000 บาท  

-เช็ครับคืนจากธนาคาร 12,500 บาท  

-ตั๋วเงินธนาคารเรียกเก็บให้ 13,000 บาท  

-เช็ครับจากลูกหนี้ 5,250 บาท น าฝากธนาคารแต่กิจการลงบัญชีเป็น 5,520 บาท 
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ค าถามปรนัย 

บริษัทฯ จะมียอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 25x1 จ านวนเท่าใด 
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ก. 30,970 บาท  

ข. 31,000 บาท  

ค. 31,270 บาท  

ง. 30,770 บาท  

จ.    38,000 บาท 



ค าถามปรนัย 

17. บริษัทฯมียอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ 31 มกราคม 25x1 จ านวน 
50,000 บาท แต่ใบแจ้งยอดจากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนเดียวกัน มี
ยอดคงเหลือ 60,000 บาท จากการตรวจสอบค้นพบข้อแตกต่าง  4 
รายการ ดังนี ้

-เงินฝากระหว่างทาง 20,000 บาท 

-เช็คค้างจ่าย 32,000 บาท 

-เช็ครับคืนจากธนาคาร 12,000 บาท 

-ตั๋วเงินธนาคารเรียกเก็บให้ 10,000 บาท 
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ค าถามปรนัย 

บริษัทฯ จะมียอดคงเหลือที่ถูกต้อง ณ วันที่ 31  ธันวาคม 25x1 
จ านวนเท่าใด 
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ก. 42,000 บาท  

ข. 48,000 บาท  

ค. 52,000 บาท  

ง. 60,000 บาท  

จ.    64,000 บาท 



ค าถามปรนัย 

18. กิจการรับช าระหนี้จากลูกหนี้เป็นเช็คจ านวน 5,450 บาท แต่
พนักงานบัญชีของกิจการลงบัญชีเงินฝากเป็น 5,540 บาท 
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ก.   บวก ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 
ข.   หัก ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 
ค.   บวก ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ 
ง.   หัก ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ 
จ.   ไม่เกี่ยวข้อง 



ค าถามปรนัย 

19. กิจการได้รับเช็คคืนจากธนาคารเนื่องจากเงินในบัญชีผู้สั่งจ่ายมี
ไม่เพียงพอ จ านวน 20,000 บาท และกิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชี 
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ก.   บวก ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 
ข.   หัก ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 
ค.   บวก ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ 
ง.   หัก ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ 
จ.   ไม่เกี่ยวข้อง 



ค าถามปรนัย 

20.  กิจการน าเช็คที่รับจากลูกหนี้ 50,000 บาท ฝากเข้าธนาคารใน
วันสิ้นเดือน แต่ธนาคารยังไม่บันทึกบัญช ี
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ก.   บวก ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 
ข.   หัก ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 
ค.   บวก ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ 
ง.   หัก ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ 
จ.   ไม่เกี่ยวข้อง 
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21.  กิจการจ่ายเช็คช าระหนี้จ านวนเงิน 24,500 บาท แต่พนักงาน
บัญชีของกิจการบันทึกบัญชีเป็น 25,400 บาท 
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ก.   บวก ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 
ข.   หัก ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 
ค.   บวก ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ 
ง.   หัก ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ 
จ.   ไม่เกี่ยวข้อง 



ค าถามปรนัย 

22.  ธนาคารจ่ายค่าสาธารณูปโภคแทนกิจการจ านวน 4,820  

       บาท แต่กิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชี 
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ก.   บวก ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 
ข.   หัก ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 
ค.   บวก ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ 
ง.   หัก ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ 
จ.   ไม่เกี่ยวข้อง 
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23.  ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงิน 50,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย 2,000 บาท และเข้าบัญชีให้กิจการเรียบร้อยแล้ว 
แต่กิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชี 
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ก.   บวก ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 
ข.   หัก ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 
ค.   บวก ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ 
ง.   หัก ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ 
จ.   ไม่เกี่ยวข้อง 



ค าถามปรนัย 

 24.  เช็ครับจากลูกค้าน าฝากธนาคารจ านวนเงิน 5,250 บาท 
แต่พนักงานบัญชีของกิจการบันทึกบัญชีเป็น 5,220 บาท 
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ก.   บวก ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 
ข.   หัก ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 
ค.   บวก ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ 
ง.   หัก ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ 
จ.   ไม่เกี่ยวข้อง 



ค าถามปรนัย 
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ส าหรับข้อ  25-34 

กิจการต้องการจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารของเดือน กรกฎาคม โดย
ใช้วิธีหายอดเงินฝากที่ถูกต้องและสมมติว่ากิจการมียอดเงินฝากคงเหลือ 
สิ้นเดือนกรกฎาคม 30,000 บาท  จากรายการข้อแตกต่างข้างล่างน้ี ให้น า
ตัวเลือกไปใส่หน้าข้อที่ถูกต้อง 

ก.   บวก เงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคาร 

ข.   หัก   เงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคาร 

ค.   บวก เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีกิจการ 

ง.   หัก  เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีกิจการ 

จ.   รายการที่ไม่เกี่ยวข้อง 
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ค าถามปรนัย 
...........25.  น าเงินฝากธนาคารในวันที่ 30 กรกฎาคม 14,500 บาท แต่ธนาคาร

ยังไม่ได้บันทึกรับเน่ืองจากเป็นเงินฝากระหว่างทาง  

……….26.  เช็คของลูกค้าจ านวน 4,000 บาท ที่น าฝากในวันที่ 20 กรกฎาคม 
ได้รับกลับคืนมาจากธนาคารโดยมี  เครื่องหมาย NSF บริษัทยังไม่ได้บันทึก
บัญช ี

……….27.  ธนาคารหักค่าธรรมเนียมเดือนกรกฎาคม 300 บาท 
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ก.   บวก เงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคาร 
ข.   หัก   เงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคาร 
ค.   บวก เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีกิจการ 
ง.   หัก  เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีกิจการ 
จ.   รายการที่ไม่เกี่ยวข้อง 



ค าถามปรนัย 
……….28.  เช็คเลขที่ 12345 บริษัทจ่ายให้เจ้าหน้ี ปรากฏในใบแจ้งยอด

ธนาคารเป็นเงิน 7,450 บาท แต่พนักงานบันทึกเป็น 7,540 บาท 

……….29.  เช็คที่กิจการสั่งจ่ายเจ้าหนี้ แต่ยังไม่ได้ขึ้นเงินที่ธนาคาร ณ วันที่ 
31 กรกฎาคม เป็นเงิน19,500 บาท 

……….30.  ธนาคารน าเช็คของกิจการอื่นมาหักบัญชีของบริษัท จ านวน 
5,000 บาท 
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ก.   บวก เงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคาร 
ข.   หัก   เงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคาร 
ค.   บวก เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีกิจการ 
ง.   หัก  เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีกิจการ 
จ.   รายการที่ไม่เก่ียวข้อง 



ค าถามปรนัย 

……….31.  ธนาคารหักค่าธรรมเนียมในการเรียกเกบ็เงินตามเช็ค
จ านวน 200 บาท 

……….32.  ในระหว่างเดือน กรกฎาคม ธนาคารเรียกเก็บเงินตามต๋ัว
เงินให้กับบริษัทมูลค่าหน้าตั๋ว 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย 200 
บาท บริษัทยังไม่ได้บันทึกบัญชี   
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ก.   บวก เงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคาร 
ข.   หัก   เงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคาร 
ค.   บวก เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีกิจการ 
ง.   หัก  เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีกิจการ 
จ.   รายการที่ไม่เกี่ยวข้อง 



ค าถามปรนัย 

……….33.  บริษัทเขียนเช็คสั่งจ่ายเดือนมิถุนายน เป็นเงิน 10,000 
บาท ผู้รับน ามาขึ้นเงินกับธนาคาร ในเดือนกรกฎาคม 

..........34.  ธนาคารน าเชค็กิจการอื่นเป็นผู้สั่งจ่ายมาหักบัญชขีอง
กิจการ 
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ก.   บวก เงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคาร 
ข.   หัก   เงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคาร 
ค.   บวก เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีกิจการ 
ง.   หัก  เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีกิจการ 
จ.   รายการที่ไม่เกี่ยวข้อง 
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ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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Next  

Receivables 
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บทที่ 4 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ (Receivables) 

หัวข้อส าคัญ 
Ø ความหมายของ  (Receivables) 
        
Ø การรับรู้รายการ (Recognition of Receivables) 
    

Ø การจัดประเภท (Classification) 
   
Ø การน าบัญชีลูกหนี้และตั๋วเงินรับไปหาเงิน  
 

Ø การตีราคาในงบแสดงฐานะการเงิน (Valuation of Receivables) 
    


