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เรียนผู้ใช้สื่อ PDF ทุกทา่น

เน่ืองจากเป็นไฟลอ่์านอย่างเดยีวไม่สามารถแก้ไขได้

หากทา่นพบข้อผิดพลาด กรุณาแจง้ใหท้ราบด้วยจกัขอบคุณยิง่ โดยส่ง
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อัปโหลดขึน้ website และ blog คณะผู้เขียนยนิดรัีบข้อเสนอแนะจากทา่น 
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ความหมายของเงนิสด

นายอสภุ  ชอบปฏิบตัิ
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เงนิฝากธนาคาร (Cash at bank)

• เงนิฝากออมทรัพย ์

• เงนิฝากประจ า

• เงนิฝากกระแสรายวัน

211
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เงนิฝากธนาคาร (Cash at bank)

ใบน าฝาก (Pay-in Slip)
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ใบน าฝาก (Pay-in Slip)

เงนิฝากธนาคาร (Cash at bank)211
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เงนิฝากธนาคาร (Cash at bank)

เช็คทีส่ั่งจ่าย
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เงนิฝากธนาคาร (Cash at bank)

เช็คทีส่ั่งจ่าย

211
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Bank Statement
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การกระทบยอดเงนิฝากในธนาคาร 
(Bank Reconciliation)

เทยีบรายการน าฝากใน Bank Statement กับ รายการที่
กจิการบันทกึไว้ในสมุดรายวันรับเงนิ (ช่องธนาคาร) 

เทยีบรายการจ่ายเงนิใน Bank Statement กับ สมุดรายวัน
จ่ายเงนิ (ช่องธนาคาร)

212
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ข้อแตกต่างระหว่าง Bank Statement กับ
รายการทีบ่นัทกึในสมุดรายวันรับเงนิ-จ่ายเงนิ

1. รายการทีก่จิการบันทกึแตฝ่่ายเดยีว (เพิม่ยอดบัญช/ีลดยอดบัญชี)
a) เงนิฝากระหว่างทาง (deposit in transit) 
b) เช็คค้างจ่าย (outstanding check)

212

2. รายการทีธ่นาคารบันทกึแตฝ่่ายเดยีว
a) รายการฝากเงนิ (เพิม่ยอดบัญช)ี
b) รายการถอนเงนิฝาก (ลดยอดบัญช)ี

3. รายการทีธ่นาคารหรือกจิการบันทกึผดิพลาด
a) ธนาคารบันทกึผิดพลาด
b) กจิการบันทกึผิดพลาด



thailandaccount.com accthai.wordpress.com 17

เดอืนทีแ่ล้วไม่มข้ีอแตกตา่ง

วันที่ จ ำนวนเงิน

11/06/10 6,400

20/06/10 8,600

27/06/10 12,000

30/06/10 13,000

รำยกำรน ำฝำก

วันที รำยกำร ถอน ฝำก คงเหลือ

01/06/10 ยอดยกมำ 197,100

05/06/10 เช็คคืน 5,000 192,100

11/06/10 น ำฝำก 6,400 198,500

14/06/10 เช็ค # 5179 8,000 190,500

18/06/10 เช็ค # 1576 11,700 178,800

20/06/10 น ำฝำก 6,800 185,600

25/06/10 เช็ค # 1579 16,500 169,100

28/06/10 น ำฝำก 12,000 181,100

28/06/10 เช็ค # 1577 7,400 173,700

29/06/10 เช็คลงวันทีล่่วงหน้ำ 10,000 183,700

29/06/10 ค่ำธรรมเนียม 600 183,100

30/06/10 เช็ค # 1581 6,700 176,400

Bank Statement

สรุปรายการมาจาก
สมุดรายวันรับเงนิ
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Bank Statement
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วันที่ จ ำนวนเงิน
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วันที่ จ ำนวนเงิน
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วันที่ จ ำนวนเงิน

11/06/10 6,400

20/06/10 8,600

27/06/10 12,000

30/06/10 13,000

รำยกำรน ำฝำก

วันที รำยกำร ถอน ฝำก คงเหลือ

01/06/10 ยอดยกมำ 197,100
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28/06/10 เช็ค # 1577 7,400 173,700
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Bank Statement













เลขที่ จ ำนวนเงิน

1576 11,700

1577 7,400

1578 2,000

1579 16,500

1580 7,000

1581 6,700

เช็คส่ังจำ่ยในเดือนมิ.ย.

สรุปรายการมาจาก
สมุดรายวันจ่ายเงนิ
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วันที่ จ ำนวนเงิน
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ตวัอย่าง ข้อแตกตา่งทีต่รวจพบ

ยอดคงเหลือบัญชเีงนิฝากธนาคาร ณ วันที ่30 มิถุนายน 2553

• ยอดตามสมุดบัญชีของกิจการเทา่กับ 185,800 บาท 

• ยอดตาม Bank Statement เทา่กับ 176,400 บาท

214
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ตวัอย่าง ข้อแตกตา่งทีต่รวจพบ

1. น าเงนิฝากธนาคาร 13,000 บาทเมือ่วันที ่30 มิถุนายน 
2553 ธนาคารยังไม่ได้บันทกึ

2. ธนาคารน าเชค็ทีอ่อกโดยกจิการอืน่มาหกับัญชขีอง
กจิการจ านวน 8,000 บาท

3. เชค็ทีก่จิการออกใหเ้จา้หนี ้2 ฉบับ (เลขที ่1578 และ 
1580 จ านวนเงนิ 2,000 และ 7,000 บาท) เจา้หนียั้งไม่
น าไปขึน้เงนิทีธ่นาคาร

214



thailandaccount.com accthai.wordpress.com 29

ตวัอย่าง ข้อแตกตา่งทีต่รวจพบ

4. ธนาคารน าเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากใหก้จิการแล้ว ส าหรับ
เชค็ลงวันทีล่่วงหน้าจ านวน 10,000 บาท

5. เชค็ทีไ่ดรั้บจากลูกค้าจ านวนเงนิ 5,000 บาทได้น าฝาก
ธนาคาร ต่อมาธนาคารได้คนืเช็คฉบับดังกล่าวใหก้ิจการ
เพราะเรียกเกบ็เงนิไม่ได ้เน่ืองจากยอดเงนิฝากในบัญชี
ของลูกค้ามไีม่เพยีงพอ

6. ธนาคารคดิค่าธรรมเนียม 600 บาท

7. น าเงนิสดฝากธนาคาร : ยอดในใบน าฝาก 6,800 บาท 
แต่บันทกึบัญชี 8,600 บาท

214
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งบกระทบยอดเงนิฝากในธนาคาร ณ วันที ่30 มิถุนายน 2553

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement 176,400

188,400ยอดเงนิฝากทีถู่กตอ้ง

(9,000)7,000เลขที ่1580

2,000เลขที ่1578

หกั เช็คค้างจ่าย:

197,400รวม

21,0008,000ธนาคารน าเชค็ผู้อืน่มาหกั

13,000บวก เงนิฝากระหว่างทาง

214
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….….…..

188,400ยอดเงนิฝากทีถู่กตอ้ง

(9,000)7,000เลขที ่1580

งบกระทบยอดเงนิฝากในธนาคาร ณ วันที ่30 มิถุนายน 2553

188,400ยอดเงนิฝากทีถู่กตอ้ง

(7,400)1,800บันทกึรายการน าเงนิสดฝากธ.สูงไป

600ค่าธรรมเนียมธนาคาร

5,000หกั เช็คคืน

195,800รวม

10,000บวก เชค็ลงวันทีล่่วงหน้า

185,800ยอดคงเหลือตามบัญชีของกจิการ

214
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สมุดรายวันรับเงนิ (ร.ง.) หน้า 31

วันที่ ชื่อบญัชีที ่Cr. PR Dr.
เงนิสด

Dr.
ธนาคาร

Cr. 
บญัชีอืน่ๆ

10,00010,000105เช็คลงวันทีล่่วงหน้าก.ค.1

ยอดคงเหลือตามบัญชีของกจิการ 185,800

บวก เชค็ลงวันทีล่่วงหน้า 10,000
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สมุดรายวันจ่ายเงนิ (จ.ง.) หน้า 48

วันที่ ชื่อบญัชีที ่Dr. PR Cr.
เงนิสด

Cr.
ธนาคาร

Dr. 
บญัชีอืน่ๆ

สมุดรายวันรับเงนิ (ร.ง.) หน้า 31

วันที่ ชื่อบญัชีที ่Cr. PR Dr.
เงนิสด

Dr.
ธนาคาร

Cr. 
บญัชีอืน่ๆ

10,00010,000105เช็คลงวันทีล่่วงหน้าก.ค.1

600600532ค่าธรรมเนียมธ.

1,8001,800Cเงนิสด

5,0005,000106ลูกหนี้ก.ค.1

1,8001,800Cธนาคาร

รวม 195,800

หกั เช็คคืน 5,000

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 600

บันทกึรายการน าเงนิสดฝากธ.สูงไป 1,800 (7,400)
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สมุดรายวันจ่ายเงนิ (จ.ง.) หน้า 48

วันที่ ชื่อบญัชีที ่Dr. PR Cr.
เงนิสด

Cr.
ธนาคาร

Dr. 
บญัชีอืน่ๆ

สมุดรายวันรับเงนิ (ร.ง.) หน้า 31

วันที่ ชื่อบญัชีที ่Cr. PR Dr.
เงนิสด

Dr.
ธนาคาร

Cr. 
บญัชีอืน่ๆ

10,00010,000105เช็คลงวันทีล่่วงหน้าก.ค.1

600600532ค่าธรรมเนียมธ.

1,8001,800Cเงนิสด

5,0005,000106ลูกหนี้ก.ค.1

1,8001,800Cธนาคาร
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สมุดรายวันจ่ายเงนิ (จ.ง.) หน้า 48

วันที่ ชื่อบญัชีที ่Dr. PR Cr.
เงนิสด

Cr.
ธนาคาร

Dr. 
บญัชีอืน่ๆ

สมุดรายวันรับเงนิ (ร.ง.) หน้า 31

วันที่ ชื่อบญัชีที ่Cr. PR Dr.
เงนิสด

Dr.
ธนาคาร

Cr. 
บญัชีอืน่ๆ

10,00010,000105เช็คลงวันทีล่่วงหน้าก.ค.1

600600532ค่าธรรมเนียมธ.

1,8001,800Cเงนิสด

5,0005,000106ลูกหนี้ก.ค.1

1,8001,800Cธนาคาร
หรือ บันทกึรายการในสมุดรายวันทั่วไป

ถ้าเป็นวันสิน้งวดบัญช ีและไดม้กีารผ่านยอดจากสมุดรายวัน
รับเงนิและจ่ายเงนิไปสมุดบัญชีแยกประเภทแล้ว
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Date Account Titles and Explanations Debit Credit

10,000เชค็ลงวันทีล่่วงหน้า

10,000เงนิฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือตามบัญชีของกจิการ 185,800

บวก เชค็ลงวันทีล่่วงหน้า 10,000

215
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Date Account Titles and Explanations Debit Credit

7,400เงนิฝากธนาคาร

1,800เงนิสด

600ค่าธรรมเนียมธนาคาร

5,000ลูกหนี้

10,000เชค็ลงวันทีล่่วงหน้า

10,000เงนิฝากธนาคารหกั เช็คคืน 5,000

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 600

บันทกึรายการน าเงนิสดฝากธ.สูงไป 1,800 (7,400)

215
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Date Account Titles and Explanations Debit Credit

7,400เงนิฝากธนาคาร

1,800เงนิสด

600ค่าธรรมเนียมธนาคาร

5,000ลูกหนี้

10,000เชค็ลงวันทีล่่วงหน้า

10,000เงนิฝากธนาคาร

215
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Balance per Bank to Balance per Book

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement 176,400

บวก เงนิฝากระหว่างทาง 13,000

ธนาคารน าเช็คของอืน่มาหกับญัชี 8,000

เช็คคืน 5,000

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 600

กิจการบันทกึรายการน าเงนิสดฝากธ.สูงไป 1,800 28,400

รวม 204,800
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Balance per Bank to Balance per Book

….. …. ….

กิจการบันทกึรายการน าเงนิสดฝากธ.สูงไป 1,800 28,400

รวม 204,800

หกั เช็คค้างจ่าย:

เลขที่ 1578 2,000

เลขที่ 1580 7,000

เช็คลงวันทีล่่วงหน้า 10,000 19,000

ยอดคงเหลือตามบญัชีของกิจการ 185,800
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เงนิสดย่อย (Petty Cash)

ยอดคงที ่(Imprest System) 

ยอดเปลี่ยนแปลง (Fluctuating System) 

215
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การเปิดบัญชีเงนิสดย่อย216
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สมุดรายวันจ่ายเงนิ (จ.ง.) หน้า 48

วันที่ ชื่อบญัชีที ่Dr. PR Cr.
เงนิสด

Cr.
ธนาคาร

Dr. 
บญัชีอืน่ๆ

ม.ิย.1 ...... .. .. .. ...

.. ...... .. .. .. ...

10 เงนิสดย่อย 102 2,000 2,000

การเปิดบัญชีเงนิสดย่อย216
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การจ่ายเงนิสดย่อยและขอเบกิเงนิชดเชย

บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด
ใบรับเงนิ

จดหมายลงทะเบยีน  100 บาท
ค่าส่งพัสดุ              300 บาท
รวม                     400 บาท

เลขที ่01 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

216
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การจ่ายเงนิสดย่อยและขอเบกิเงนิชดเชย

บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด
ใบรับเงนิ

จดหมายลงทะเบยีน  100 บาท
ค่าส่งพัสดุ              300 บาท
รวม                     400 บาท

เลขที ่01 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

ค่าไปรษณียภ์ณัฑ์ 400

11 มิ.ย. 2553

300

216
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การจ่ายเงนิสดย่อยและขอเบกิเงนิชดเชย

บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด
ใบรับเงนิ

จดหมายลงทะเบยีน  100 บาท
ค่าส่งพัสดุ              300 บาท
รวม                     400 บาท

เลขที ่01 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

ค่าไปรษณียภ์ณัฑ์ 400

11 มิ.ย. 2553

300

216
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การจ่ายเงนิสดย่อยและขอเบกิเงนิชดเชย

เลขที ่02 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

300

13 มิ.ย. 2553

ค่าแทก็ซี่

216
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การจ่ายเงนิสดย่อยและขอเบกิเงนิชดเชย

ค่าไปรษณียภ์ณัฑ์

เลขที ่02 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

ค่าแทก็ซีต่ดิตอ่ลูกค้า 300

13 มิ.ย. 2553

เลขที ่03 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

ค่าแทก็ซี่ 200

15 มิ.ย. 2553

ค่าไปรษณียภ์ณัฑ์ 150

216
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เลขที ่05 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

เลขที ่04 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

เลขที ่03 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

เลขที ่02 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

การจ่ายเงนิสดย่อยและขอเบกิเงนิชดเชย

เลขที ่01 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

ค่าไปรษณียภ์ณัฑ์ 400

11 มิ.ย. 2553

216



thailandaccount.com accthai.wordpress.com 50

เลขที ่05 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

เลขที ่04 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

เลขที ่03 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

เลขที ่02 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

การจ่ายเงนิสดย่อยและขอเบกิเงนิชดเชย

เลขที ่01 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

ค่าไปรษณียภ์ณัฑ์ 400

11 มิ.ย. 2553

ใบสรุปจ่ายเงนิสดย่อย
วันที ่11 – 21 มิถุนายน 2553

รายการ                                      จ านวนเงนิ

ค่าพาหนะ                                         1,000
ค่าไปรษณียภ์ณัฑ ์                               800
รวม                                                 1,800

ล าดับ รายการ จ านวนเงนิ

วันที ่11 – 21 มิถุนายน 2553

1 ค่าพาหนะ 1,000
2 ค่าไปรษณียภ์ณัฑ์ 800

รวม 1,800

216
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เลขที ่05 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

เลขที ่04 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

เลขที ่03 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

เลขที ่02 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

การจ่ายเงนิสดย่อยและขอเบกิเงนิชดเชย

เลขที ่01 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่01
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

ค่าไปรษณียภ์ณัฑ์ 400

11 มิ.ย. 2553

ใบสรุปจ่ายเงนิสดย่อย
วันที ่11 – 21 มิถุนายน 2553

รายการ                                      จ านวนเงนิ

ค่าพาหนะ                                         1,000
ค่าไปรษณียภ์ณัฑ ์                               800
รวม                                                 1,800

ล าดับ รายการ จ านวนเงนิ

วันที ่11 – 21 มิถุนายน 2553

1 ค่าพาหนะ 1,000
2 ค่าไปรษณียภ์ณัฑ์ 800

รวม 1,800

ยืน่ใบสรุปจา่ยเงนิสดย่อยกับ Cashier

216
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การจ่ายเงนิสดย่อยและขอเบกิเงนิชดเชย

ใบสรุปจ่ายเงนิสดย่อย
วันที ่11 – 21 มิถุนายน 2553

รายการ                                      จ านวนเงนิ

ค่าพาหนะ                                         1,000
ค่าไปรษณียภ์ณัฑ ์                               800
รวม                                                 1,800

ล าดับ รายการ จ านวนเงนิ

วันที ่11 – 21 มิถุนายน 2553

1 ค่าพาหนะ 1,000
2 ค่าไปรษณียภ์ณัฑ์ 800

รวม 1,800

216
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การจ่ายเงนิสดย่อยและขอเบกิเงนิชดเชย

ใบสรุปจ่ายเงนิสดย่อย
วันที ่11 – 21 มิถุนายน 2553

รายการ                                      จ านวนเงนิ

ค่าพาหนะ                                         1,000
ค่าไปรษณียภ์ณัฑ ์                               800
รวม                                                 1,800

ล าดับ รายการ จ านวนเงนิ

วันที ่11 – 21 มิถุนายน 2553

1 ค่าพาหนะ 1,000
2 ค่าไปรษณียภ์ณัฑ์ 800

รวม 1,800

216
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สมุดรายวันจ่ายเงนิ (จ.ง.) หน้า 48

วันที่ ชื่อบญัชีที ่Dr. PR Cr.
เงนิสด

Cr.
ธนาคาร

Dr. 
บญัชีอืน่ๆ

ม.ิย.1 ...... .. .. .. ...

.. ...... .. .. .. ...

21 ค่าพาหนะ 547 1,800 1,000

ค่าไปรษณียภ์ณัฑ์ 551 800

Cashier ออกเช็คให ้Petty Cashier 216
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รายการปรับปรุงเมือ่สิน้งวดบญัชี

เลขที ่17 บริษัท มรรค จ ากัด    เล่มที ่02
ใบส าคัญจ่ายเงนิสดย่อย

วันที ่

ล าดบัที ่               รายการ                จ านวนเงนิ

ลงช่ือ ........................................ผู้อนุมัติ

ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด 300

29 ธ.ค. 2553

ใบส าคัญทีผู้่รักษาเงนิสดย่อยทียั่งไม่ได้น ามาเบกิ

216
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Date Account Titles and Explanations Debit Credit

... ..... ..... .....

ธ.ค. 31 ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด 300

เงนิสดย่อย 300

รายการปรับปรุงเมือ่สิน้งวดบญัชี216
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เบกิเงนิชดเชยในปีถัดไป
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สมุดรายวันจ่ายเงนิ (จ.ง.) หน้า 2

วันที่
2554

ชื่อบญัชีที ่Dr. PR Cr.
เงนิสด

Cr.
ธนาคาร

Dr. 
บญัชีอืน่ๆ

ม.ค. ...... .. .. .. ...

.. ...... .. .. .. ...

Cashier ออกเช็คให ้Petty Cashier 

1,200547ค่าพาหนะ

3001,500102เงนิสดย่อย11

216



thailandaccount.com accthai.wordpress.com 59

End of Topic

Amzy R. Nirvana
and Blue Stars

ตวัเลขทีอ่ยู่ภายในวงกลมทีมุ่มบนดา้นซ้ายของสไลด ์หมายถงึ 

เนือ้หาในสไลดน้ั์นจะตรงกับเนือ้หาในหนังสือการบญัชขัีน้ตน้ หน้าทีเ่ทา่น้ัน


