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บทที่ 10

ระบบเงินสดย่อย



หัวข้อส ำคญั   

ควำมหมำยของเงินสด
สมุดเงนิสด 
ควำมหมำยของเงินสดย่อย

วธีิปฏิบัติเกีย่วกบัระบบเงินสดย่อย 
ขั้นตอนกำรบันทึกบัญชีเงินสดย่อย

วธีิกำรบันทกึบัญชีในสมุดเงนิสดย่อย



ควำมหมำยของเงนิสด

เงินสด (Cash )
เงินสดในมือและเงนิฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั  

ธนบัตร เหรียญกษำปณ์ เช็คที่ถึงก ำหนด ธนำณัต ิดร๊ำฟ  หรือ
ตั๋วเงนิที่ถึงก ำหนดช ำระฯ  และเอกสำรทำงกำรเงนิ  ที่ใช้เป็น
ส่ือกลำงในกำรแลกเปลีย่นได้ทันทีตำมที่ต้องกำร



สมุดเงนิสด

สมุดเงนิสด 
กิจกำรขนำดเล็ก รำยกำรเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝำก

มีไ ม่มำกกิจกำรต้องกำรจะบันทึกแยกต่ำงหำกจำก
สมุดรำยวนัทั่วไป เพ่ือควำมสะดวกในเร่ืองของกำรควบคุม 
และตรวจสอบ สำมำรถบันทึกบัญชีใน สมุดเงินสด 2 ช่อง
ซ่ึงมีลกัษณะพเิศษเป็นทั้งสมุดบัญชีขั้นต้น และสมุดรำยวนั
ขั้นปลำยในเล่มเดยีวกนั



รูปแบบสมุดเงนิสด 2 ช่อง

หน้ำ 2 

ว.ด.ป
.

รำยกำร
เลขที่
บัญชี เงนิสด

เงนิฝำก
ธนำคำร

ว.ด.ป. รำยกำร
เลขที่
บัญชี เงนิสด

เงนิฝำก
ธนำคำร

(3) (4) (5) (6) (7) (3) (4) (5) (6) (7)

สมุดเงนิสด 2 ช่อง (1)



ตัวอย่ำง

ต่อไปนีเ้ป็นรำยกำรค้ำของร้ำนเอมิกำ ทีเ่กดิขึน้ประจ ำเดือนมนีำคม 2560
2560
ม.ีค. 1 ยอดคงเหลือยกมำ เงนิสด 15,000 บำทและเงนิฝำกธนำคำร 25,000 บำท

5 ขำยสินค้ำเป็นเงินสด 120,000 บำท
9 น ำเงนิสดไปฝำกธนำคำร  60,000 บำท
14 ซ้ือสินค้ำเป็นเงนิสด 35,000 บำท
21 ซ้ือวสัดุส ำนักงำนจ่ำยเป็นเช็ค 6,000 บำท
23 ขำยสินค้ำเป็นเงนิสด 65,000 บำท
25 น ำเงนิสดฝำกธนำคำร 35,000 บำท
27 ถอนเงนิสดมำใช้ในกจิกำร 10,000 บำท
31 จ่ำยเงินเดือนพนักงำนเป็นเช็ค 65,000 บำท



กำรบันทกึบัญชีในสมุดเงนิสด 2 ช่อง

สมุดเงนิสด 2 ช่อง

ว.ด.ป. รำยกำร
เลขที่
บัญชี เงนิสด

เงนิฝำก
ธนำคำร

ว.ด.ป. รำยกำร
เลขที่
บัญชี เงนิสด

เงนิฝำก
ธนำคำร

2560
มี.ค.  1

.5
9
23
.25
27

เม.ย.     1

ยอดยกมำ
ขำย
เงนิสด
ขำย
เงนิสด
เงนิฝำกธนำคำร

ยอดยกมำ

√

401
C
401
C
C

√

15,000
120,000

65,000

10,000

25,000

60,000

35,000

2560
มี.ค .9

14
21
25
27
31

เงนิฝำกธนำคำร
ซ้ือ
วสัดุส ำนักงำน
เงนิฝำกธนำคำร
เงนิสด
เงนิเดือน
ยอดยกไป

C
501
103
C
C
502
√

60,000
35,000

35,000

13,000

6,000

10,000
65,000
19,000

210,000 120,000 197,000 101,000
13,000 19,000

หน้ำ 1



กำรผ่ำนรำยกำรไปบัญชีแยกประเภท

บัญชีวสัดุส ำนักงำน เลขที ่ 103
พ.ศ. 2560

รำยกำร
หน้ำ
บัญชี

เดบิต พ.ศ. 2560
รำยกำร

หน้ำ
บัญชี

เครดติ
เดือน วนัที่ บำท สต เดือน วนัที่ บำท สต
ม.ีค. 31 เงนิฝำกธนำคำร งส.1 6,000 -

บัญชีขำย เลขที ่ 401
พ.ศ.2560

รำยกำร
หน้ำ
บัญชี

เดบิต พ.ศ.2560
รำยกำร

หน้ำ
บัญชี

เครดติ

เดือน วนัที่ บำท สต เดือน วนัที่ บำท สต
ม.ีค. 5

23
เงนิสด
เงนิสด

งส.1
งส.1

120,000
65,000

-
-



กำรผ่ำนรำยกำรไปบัญชีแยกประเภท

บัญชีซ้ือ เลขที ่ 501
พ.ศ. 2560

รำยกำร
หน้ำ
บัญชี

เดบิต พ.ศ. 2560
รำยกำร

หน้ำ
บัญชี

เครดติ
เดือน วนัที่ บำท สต เดือน วนัที่ บำท สต
ม.ีค. 14 เงนิสด งส.1 35,000 -

บัญชีเงินเดือน เลขที ่ 502
พ.ศ.2560

รำยกำร
หน้ำ
บัญชี

เดบิต พ.ศ.2560
รำยกำร

หน้ำ
บัญชี

เครดติ

เดือน วนัที่ บำท สต เดือน วนัที่ บำท สต
ม.ีค. 31 เงนิฝำกธนำคำร งส.1 65,000 -



ควำมหมำยของเงินสดย่อย

เงินสดย่อย (Petty Cash)
เงนิสดจ ำนวนหน่ึงที่พนักงำนได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ดูแล

เรียกว่ำ ผู้รักษำเงนิสดย่อย (Petty Cash Custodian) มหีน้ำที่  
รับผดิชอบในกำรจ่ำยเงนิจ ำนวนนีเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยทีเ่ป็นจ ำนวน
ไม่มำก   นอกเหนือจำกกำรจ่ำยเงนิตำมปกติของกจิกำร เช่น 
ค่ำซ่อมแซม ค่ำพำหนะ ค่ำไปรษณย์ี ค่ำรับรอง ค่ำเคร่ืองเขียน 



วธีิปฏิบัติเกีย่วกบัระบบเงินสดย่อย

วธีิปฏิบัตเิกีย่วกบัระบบเงินสดย่อยแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ
1. ระบบจ ำกดัวงเงนิ 

(Impress Cash System)
2. ระบบไม่จ ำกดัวงเงนิ 

(Unimpressed Cash System)



1. กำรก ำหนด
และตั้งวงเงินสดย่อย

2. กำรจ่ำยเงนิสดย่อย 
ผู้รักษำเงนิสดย่อย (memo)

3. กำรเบิกชดเชย
เงินสดย่อย

4. กำรเพิม่-ลด
วงเงินสดย่อย 

5. กำรปรับปรุงรำยกำร
วนัส้ินงวด

ที่ยงัมิได้เบิกชดเชย 

ขั้นตอนกำรบันทึกบัญชีเงินสดย่อย 



วธีิกำรบันทึกบัญชีเกีย่วกบัเงินสดย่อย

รำยกำรค้ำ กำรบันทกึบญัชี
1. ตั้งวงเงนิสดย่อย เดบิต  เงนิสดย่อย xxx

เครดติ เงนิฝำกธนำคำร xxx

2. ผู้รักษำเงนิสดย่อยจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ กจิกำรไม่ต้องบันทกึบญัชี
ผู้รักษำเงนิสดย่อยจะบนัทกึค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้ใน
สมุดเงนิสดย่อย

3. เบกิชดเชยเงนิสดย่อย เดบิต  ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ xxx
- ค่ำรับรอง
- ค่ำใช้จ่ำยเบด็เตลด็
- ค่ำเคร่ืองเขยีน
เครดติ เงนิฝำกธนำคำร xxx



วธีิกำรบันทึกบัญชีเกีย่วกบัเงินสดย่อย

รำยกำรค้ำ กำรบนัทึกบญัชี
4. กำรเพิม่ลดวงเงนิสดย่อย กรณเีพิม่วงเงนิสดย่อย

เดบิต  เงนิสดย่อย xxx
เครดติ เงนิฝำกธนำคำร xxx

กรณลีดวงเงนิสดย่อย
เดบติ  เงนิฝำกธนำคำร xxx

เครดติ เงนิสดย่อย xxx

5. รำยกำรปรับปรุงในวนัส้ินงวด ซ่ึงผู้รักษำเงนิสด
ย่อยยงัมไิด้เบกิชดเชย

เดบติ  ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ xxx
เครดติ เงนิสดย่อย xxx

และรำยกำรกลบัรำยกำรเม่ือขึน้งวดบัญชีใหม่
เดบิต  เงนิสดย่อย xxx

เครดติ ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ xxx



สมุดเงนิสดย่อย หน้ำ 1

รูปแบบสมุดเงนิสดย่อย

วนัที่ รำยกำร

เลขที่
ใบเสร็จ/
ใบก ำกบั
สินค้ำ

จ ำนวนเงนิ
สดย่อย

รำยกำรจ่ำย บัญชีอ่ืนๆ

ค่ำเคร่ือง
เขยีน

ค่ำ
ไปรษณย์ี

ค่ำ
พำหนะ

ช่ือบัญชี
เลขที่
บัญชี

จ ำนวนเงนิ



ตัวอย่ำง
ต่อไปนีเ้ป็นรำยกำรค้ำของร้ำนมิง่หล้ำ ทีเ่กดิขึน้ประจ ำเดือนมกรำคม 2560 ได้น ำระบบเงนิสดย่อยมำใช้
ในกำรควบคุมเกีย่วกบัเงนิสดจ่ำย ก ำหนดวงเงนิสดย่อยไว้ 7,500 บำทต่อเดือน มรีำยกำรเกดิขึน้ดงันี้
2560
ม.ค. 1 กจิกำรได้ส่ังจ่ำยเช็คจ ำนวน 7,500 บำทให้กบัผู้รักษำเงนิสดย่อย

3 จ่ำยค่ำพำหนะ 400 บำท ใบเสร็จเลขที ่001
5 จ่ำยค่ำเคร่ืองเขยีน 250 บำท ใบเสร็จเลขที ่002
7 จ่ำยค่ำไปรษณย์ีโทรเลข 150 บำท ใบเสร็จเลขที ่003
11 จ่ำยค่ำพำหนะ 1,550  บำท ใบเสร็จเลขที ่004
13 รับคืนสินค้ำ 1,500 บำท ใบก ำกบัสินค้ำเลขที ่005
17 จ่ำยค่ำไปรษณย์ีโทรเลข 150 บำท ใบเสร็จเลขที ่006
20 จ่ำยค่ำโฆษณำ 2,500 บำท ใบเสร็จเลขที ่007
25 จ่ำยค่ำไปรษณย์ีโทรเลข 165 บำท ใบเสร็จเลขที ่008
28 จ่ำยค่ำเคร่ืองเขยีน 300 บำท ใบเสร็จเลขที ่009
31 ผู้รักษำเงนิสดย่อยได้น ำใบเสร็จ ใบก ำกบัสินค้ำ และหลกัฐำนทีไ่ด้จำกกำรจ่ำยเงนิจำก

เงนิสดย่อยมำเบิกชดเชยกบักจิกำร



สมุดรำยวนัทัว่ไป
หน้ำ 1

พ.ศ. 25602558
เดือน   วนัที่

รำยกำร เลขที่
บัญชี

เดบิต

บำท      ส.ต

เครดิต
บำท     ส.ต

เงินสดย่อย 7,500   -
เงินฝำกธนำคำร  7,500   -

ตั้งวงเงินสดย่อย

ม.ค.     1

เลขที่
บัญชี

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน



สมุดเงินสดย่อย หน้ำ 1

การบันทึกรายการในสมุดเงินสดย่อย

วนัที่ รำยกำร
เลขที่

ใบส ำคัญจ่ำย
รวม

รำยรับ

รำยกำรจ่ำย บัญชีอ่ืน ๆ

รวมรำยจ่ำย
ค่ำเคร่ือง
เขียน

ค่ำไปรษณย์ี ค่ำพำหนะ ช่ือบัญชี
เลขที่
บัญชี

จ ำนวน
เงิน

2560
ม.ค.1 รับเงินสดย่อย 7,500

3 ค่ำพำหนะ 001 400 400
5 ค่ำเคร่ืองเขียน 002 250 250
7 ค่ำไปรษณย์ีฯ 003 150 150
11 ค่ำพำหนะ 004 1,550 1,550
13 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับ

คืนสินค้ำ
005 1,500 ค่ำใช้จ่ำยในกำร

รับคืนสินค้ำ
1,500

17 ค่ำไปรษณย์ีฯ 006 150 150
20 ค่ำโฆษณำ 007 2,500 ค่ำโฆษณำ 2,500

25 ค่ำไปรษณย์ีฯ 008 165 165
28 ค่ำเคร่ืองเขียน 009 300 300

7,500 6,965 550 465 1,950 4,000
31 ยอดยกไป √ 535

รวม 7,500 7,500 550 465 1,950 4,000

ก.พ. 1 ยอดยกมำ √ 535



สมุดรำยวนัทัว่ไป หน้ำ 1
พ.ศ. 25602558
เดือน   วันที่

รำยกำร เดบิต

บำท      ส.ต
เครดิต
บำท     ส.ต

ค่ำเคร่ืองเขยีน

ค่ำไปรษณย์ีโทรเลข

ค่ำพำหนะ

ค่ำใช้จ่ำยรับคืนสินค้ำ

ค่ำโฆษณำ
เงนิฝำกธนำคำร

เบกิชดเชยเงนิสดย่อย

ม.ค.     31

เลขที่
บัญชี

550

465

1,950

1,500

2,500
6,950    -

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน



สมุดรำยวนัทัว่ไป หน้ำ 1
พ.ศ. 25602558
เดือน   วันที่

รำยกำร เดบิต

บำท      ส.ต
เครดิต
บำท     ส.ต

ค่ำสำธำรณูปโภค

ค่ำพำหนะ
เงินสดย่อย

เงินสดย่อยที่ยังค้ำงเบิก

ธ.ค.     31

เลขที่
บัญชี

900   -

560   -
1,460    -

กรณี มีค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้เบิกชดเชย 
2 รายการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560



สมุดรำยวนัทัว่ไป หน้ำ 1
พ.ศ. 25602558
เดือน   วันที่

รำยกำร เดบิต

บำท      ส.ต
เครดิต
บำท     ส.ต

เงินสดย่อย
ค่ำสำธำรณูปโภค

ค่ำพำหนะ
ปรับปรุงค่ำใช้จ่ำย
เงินสดย่อยทีย่งัค้ำงเบิก

ม.ค.     1

เลขที่
บัญชี

1,460    -
900   -

560   -

ต้นปีถัดไปน าค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้เบิก
มาเบิก ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561




