คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ
เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดขาดบัญชี/เงินสดเกินบัญชี
พ.ศ. 2546
-------------------เงินสดเปนสินทรัพยที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของสหกรณหรือกลุมเกษตรกร
เพราะเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แตจากลักษณะของเงินสดที่สามารถเปลี่ยนมือไดงายและรวดเร็ว
จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการสูญหายหรือเกิดการทุจริตไดงายกวาสินทรัพยประเภทอื่น สงผลใหมีเงินสด
ขาดบัญชีเกิดขึ้น แตอยางไรก็ตาม โอกาสที่เงินสดคงเหลือในมือจะมีจํานวนเกินกวายอดเงินสดคงเหลือ
ตามบัญชีก็อาจเกิดขึ้นไดเชนกัน แตเนื่องจากยังไมมีการกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีในกรณีที่สหกรณหรือ
กลุมเกษตรกรมีเงินสดขาดบัญชี / เงินสดเกินบัญชีเกิดขึ้น จึงทําใหเกิดขอคลาดเคลื่อนในทางปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไมเปนไปในแนวเดียวกัน ดังนัน้ เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว กรมตรวจบัญชีสหกรณจึงได
กําหนดวิธปี ฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดขาดบัญชี / เงินสดเกินบัญชีขึ้น เพื่อใหสหกรณหรือกลุม
เกษตรกรนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบตั ิใหเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสมและเปนแนวเดียวกัน โดย
คําแนะนํานี้จะแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ความหมาย
สวนที่ 2 วิธีปฏิบัติทางบัญชี
สวนที่ 3 การแสดงรายการในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
สวนที่ 4 ตัวอยางการปฏิบตั ิทางบัญชีเกีย่ วกับเงินสดขาด/เกินบัญชี
สวนที่ 5 การถือปฏิบัติ
สวนที่ 1 ความหมาย
เงินสด หมายถึง ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่สหกรณมอี ยู รวมทัง้ เช็คที่ยงั ไมไดนําฝาก เช็คเดินทาง
ดราฟทของธนาคารและธนาณัติ ทั้งนี้ ไมรวมดวงตราไปรษณียากร อากรแสตมป เช็คลงวันที่ลว งหนา
ใบยืม และเอกสารทางการเงิน ไดแก ตั๋วเงิน พันธบัตรรัฐบาล และใบหุนกู เปนตน
เงินสดขาดบัญชี หมายถึง จํานวนเงินสดที่ตรวจนับ ณ วันสิน้ ปทางบัญชีหรือวันตรวจนับ
มีจํานวนนอยกวาเงินสดคงเหลือตามบัญชี

คาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี หมายถึง จํานวนเงินสดขาดบัญชีที่อยูระหวางดําเนินการ
หาผูรับผิดชอบ ซึ่งคาดวาจะมีอุปสรรคในการดําเนินการจนกวาจะไดรับชดใชคืนหรือจนอาจไมไดรับ
ชดใชคืน เปนเหตุใหขาดประโยชนที่ควรไดรับนั้น ถือเปนคาใชจา ยของรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดเงินสด
ขาดบัญชีนั้น
คาเผื่อเงินสดขาดบัญชี หมายถึง จํานวนเงินที่กนั ไว ณ วันสิน้ ปทางบัญชีสําหรับเงินสดขาด
บัญชีซึ่งอยูระหวางดําเนินการหาผูรับผิดชอบหรือยังไมมผี ูรับผิดชอบ และถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้น
เพื่อแสดงเปนรายการหักจากเงินสดขาดบัญชีในงบการเงิน
เงินสดขาดบัญชีไดรับชดใช หมายถึง เงินสดขาดบัญชีซึ่งไดตั้งคาเผื่อเงินสดขาดบัญชีไว
เต็มจํานวนแลว ตอมาสามารถหาผูรับผิดชอบและไดรับชดใช หรือมีการจัดทําหลักฐานรับสภาพ
ความผิดจากเงินสดขาดบัญชีดังกลาวเปนที่ชัดเจนแลว และถือเปนรายไดของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
เงินสดเกินบัญชี หมายถึง จํานวนเงินสดที่ ตรวจนับ ณ วันสิ้นปทางบัญชีหรือวันตรวจนับ
มีจํานวนสูงกวาเงินสดคงเหลือตามบัญชี
สวนที่ 2 วิธีปฏิบัติทางบัญชี
เงินสดขาดบัญชี
1. กรณีสามารถกําหนดตัวผูรับผิดชอบได
ถาสหกรณสามารถกําหนดตัวผูรับผิดชอบตอจํานวนเงินสดที่ขาดบัญชีได แตผูรับผิดชอบ
ยังไมไดชดใชโดยทันที หรือยังไมสามารถหาหลักฐานใด ๆ มาทดแทนจํานวนเงินสดที่ขาดบัญชีได
ใหผูรับผิดชอบจัดทําหลักฐานรับสภาพความผิดจากเงินสดขาดบัญชี ณ วันตรวจนับเงินสด ไดแก หนังสือ
รับรองจํานวนเงินสด สัญญารับสภาพหนี้ (ใชในกรณีที่สหกรณมีการประนีประนอมยอมความ โดยยอมให
ชดใชภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด หรือยอมใหมีการผอนชําระเปนงวด ๆ) พรอมทั้งจัดใหมีหลักประกันการใช
คืนใหมีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินสดขาดบัญชี และใหสหกรณบันทึกผูรับผิดชอบตอจํานวนเงินสด
ขาดบัญชีดังกลาวไวในบัญชี “ ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี ” โดยบันทึกบัญชี ณ วันตรวจนับเงินสด ดังนี้
เดบิต บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีเงินสด
xxx
ในกรณีตรวจนับเงินสดหลังวันสิ้นปทางบัญชีแลวปรากฏวามีเงินสดขาดบัญชี
หากสามารถหาหลักฐานทีพ่ ิสูจนไดวา เงินสดขาดบัญชี ณ วันตรวจนับเงินสดเปนของวันสิน้ ปทางบัญชี
ใหสหกรณปรับปรุงบัญชีดังกลาวขางตน ณ วันสิน้ ปทางบัญชี

ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชีที่บนั ทึกบัญชีนั้น หากสหกรณคาดวาจะไมสามารถเรียกให
ผูรับผิดชอบชําระคืนได ใหสหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน บันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี
xxx
สําหรับการตัดหนี้สูญลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี ใหสหกรณปฏิบัติตามระเบียบเกีย่ วกับการ
ตัดหนี้สูญที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และเมื่อที่ประชุมใหญมมี ติอนุมัติใหตัดบัญชีได ใหบันทึกบัญชี
ดังนี้
เดบิต บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี
xxx
2. กรณีไมสามารถกําหนดตัวผูรับผิดชอบไดหรืออยูระหวางการพิจารณาหาผูรับผิดชอบ
ณ วันตรวจนับเงินสด หากมีเงินสดขาดบัญชี แตสหกรณยังไมสามารถกําหนดตัว
ผูรับผิดชอบได หรืออยูในระหวางดําเนินการหาผูรับผิดชอบ ใหสหกรณปฏิบัติดังนี้
2.1 เมื่อมีเงินสดขาดบัญชี
(1) บันทึกเงินสดขาดบัญชี
ณ วันตรวจนับเงินสด ใหโอนจํานวนเงินสดขาดบัญชีออกจากบัญชีเงินสดมา
บันทึกไวในบัญชี “ เงินสดขาดบัญชี ” เพื่อใหเงินสดคงเหลือตามบัญชีมีจํานวนเทากับจํานวนเงินสด
คงเหลือในมือที่ตรวจนับได บันทึกบัญชีดงั นี้
เดบิต บัญชีเงินสดขาดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีเงินสด
xxx
ในกรณีตรวจนับเงินสดหลังวันสิน้ ปทางบัญชีแลวปรากฏวามีเงินสดขาดบัญชี
หากสามารถหาหลักฐานทีพ่ ิสูจนไดวา เงินสดขาดบัญชี ณ วันตรวจนับเงินสดเปนของวันสิน้ ปทางบัญชี
ใหสหกรณปรับปรุงบัญชีดังกลาวขางตน ณ วันสิน้ ปทางบัญชี
หากสหกรณสามารถคนหาสาเหตุของการเกิดเงินสดขาดบัญชีไดวาเกิดขึน้
เนื่องจากสาเหตุใด เชน หลงลืมไมไดนาํ เอกสารการจายเงินมาบันทึกบัญชีในกรณีตาง ๆ ไดแก
ซื้อสินทรัพย จายคาใชจา ยตาง ๆ จายคืนเงินคาหุน ฯลฯ ใหสหกรณบันทึกบัญชีตามประเภทของ
รายการเงินทีค่ นหาสาเหตุพบ ดังนี้
เดบิต บัญชี ………………..
xxx
( ใหระบุประเภทของบัญชีที่เกิดขึ้นตามเอกสารการจายเงิน)
เครดิต บัญชีเงินสดขาดบัญชี
xxx

(2) บันทึกคาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี
ณ วันสิน้ ปทางบัญชี หากสหกรณไมสามารถคนหาสาเหตุไดวา เกิดเงินสด
ขาดบัญชีเนื่องจากสาเหตุใด และไมสามารถหาผูรับผิดชอบในจํานวนเงินสดขาดบัญชีได สหกรณ
จะตองรับภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นจากเงินสดขาดบัญชีทงั้ จํานวน โดยบันทึกคาใชจายดังกลาวไวใน
บัญชี “ คาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี ” ดังนี้
xxx
เดบิต บัญชีคาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี
เครดิต บัญชีคาเผื่อเงินสดขาดบัญชี
xxx
2.2 เมื่อสามารถหาผูรับผิดชอบไดและไดรับการชดใชคืน
ภายหลังจากที่ไดมีการบันทึกเงินสดขาดบัญชีตามขอ 2.1(1) และบันทึกคาเสียหาย
จากเงินสดขาดบัญชีตามขอ 2.1( 2) ณ วันสิ้นปทางบัญชีแลว หากตอมาสามารถหาผูรับผิดชอบตอ
จํานวนเงินสดขาดบัญชีได และผูรับผิดชอบไดจัดทําหลักฐานรับสภาพความผิดจากเงินสดขาดบัญชี
ไดแก หนังสือรับรองจํานวนเงินสด หรือสัญญารับสภาพหนี้ (ตามแตกรณี) พรอมทัง้ จัดใหมหี ลักประกัน
การใชคืนใหมมี ูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินสดขาดบัญชีแลว ใหปฏิบัติดังนี้
(1) บันทึกลดยอดเงินสดขาดบัญชี
เมื่อผูรับผิดชอบจัดทําหลักฐานรับสภาพความผิดจากเงินสดขาดบัญชีแลว
ใหโอนปดบัญชีเงินสดขาดบัญชีตามจํานวนเงินที่ปรากฏตามหลักฐานรับสภาพความผิดดังกลาวไปบันทึก
ไวในบัญชี“ ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี ” บันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีเงินสดขาดบัญชี
xxx
(2) บันทึกลดยอดคาเผื่อเงินสดขาดบัญชี
ใหรับรูรายไดจากการทีส่ หกรณสามารถหาผูรับผิดชอบเงินสดขาดบัญชีได
โดยโอนปดบัญชีคาเผื่อเงินสดขาดบัญชีตามจํานวนเงินที่ปรากฏตามหลักฐานรับสภาพความผิดจาก
เงินสดขาดบัญชีไปบันทึกไวในบัญชี “ เงินสดขาดบัญชีไดรับชดใช ” บันทึกบัญชีดงั นี้
เดบิต บัญชีคาเผื่อเงินสดขาดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีเงินสดขาดบัญชีไดรับชดใช
xxx
(3) บันทึกการรับชําระหนี้จากลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี
เมื่อไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้เงินสดขาดบัญชีที่ไดบันทึกบัญชีไวตามขอ 2.2(1)
บันทึกบัญชีดงั นี้
เดบิต บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)
xxx
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี
xxx

2.3 การตัดเงินสดขาดบัญชีออกจากบัญชี
เงินสดขาดบัญชีที่จะขอตัดออกจากบัญชีไดจะตองปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการ
ตัดเงินสดขาดบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ดังนี้
(1) ตองดําเนินการจนถึงที่สุดเพือ่ ใหไดมาซึ่งหลักฐานในการหาผูรับผิดชอบชดใช
หรือดําเนินการติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลว ไมสามารถเรียกใหผูรบั ผิดชอบชดใชได ดังนี้
(1.1) กรณีเงินสดขาดบัญชีเนื่องจากถูกโจรกรรม ใหสหกรณดําเนินการ
แจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ และจัดใหมีคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเกีย่ วกับสาเหตุของการ
เกิดโจรกรรม ความเหมาะสมของการเก็บรักษาเงินสด จํานวนเงินสดที่ถูกโจรกรรม พรอมทั้งบันทึก
ขอสรุปเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
(1.2) กรณีเงินสดขาดบัญชีเนื่องจากสหกรณประสบภัยพิบัติ หรือผูเก็บ
รักษาเงินสดประสบอุบัติเหตุจนเปนเหตุใหเงินสดในความรับผิดชอบสูญหาย ใหสหกรณตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ/อุบัติเหตุ ความเหมาะสมของการเก็บรักษาเงินสด
จํานวนเงินสดที่ไดรับความเสียหาย พรอมทั้งบันทึกขอสรุปเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นไวในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
(1.3) กรณีเงินสดขาดบัญชีเนื่องจากการทุจริต ใหสหกรณคนหาหลักฐาน
ที่ชัดแจงเพื่อดําเนินคดีและใหมีการติดตามผลทางคดีจนถึงที่สุด หรือใหสหกรณจัดทําหนังสือ /
หลักฐานการติดตามทวงถามใหชาํ ระหนีต้ ามสมควรแกกรณีจนถึงทีส่ ุด
(2) มีการตั้งคาเผือ่ เงินสดขาดบัญชีไวเต็มจํานวนแลวกอนการขออนุมัติตัดบัญชี
และไดมีการเสนอที่ประชุมใหญใหพจิ ารณาอนุมัติตัดจําหนายจํานวนเงินสดขาดบัญชีออกจากบัญชี
เมื่อที่ประชุมใหญมีมติอนุมตั ิแลว ใหบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีคาเผื่อเงินสดขาดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีเงินสดขาดบัญชี
xxx
อนึ่ง กรณีปกอน ๆ สหกรณมีเงินสดขาดบัญชีและไดปฏิบัติทางบัญชีโดยตั้งสํารอง
เงินสดขาดบัญชีไวแลว ใหโอนปดบัญชี “ สํารองเงินสดขาดบัญชี ” ไปบันทึกไวในบัญชี “ คาเผื่อเงินสด
ขาดบัญชี ” โดยบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีสํารองเงินสดขาดบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีคา เผื่อเงินสดขาดบัญชี
xxx

3. กรณีมีเงินสดขาดบัญชี เนื่องจากการปดเศษสตางค
ถาสหกรณมีเงินสดขาดบัญชี เนื่องจากจายเงินเกินกวาจํานวนรายจายที่ตองจายจริงตาม
เอกสาร อันเปนผลเนื่องมาจากการปดเศษสตางคของจํานวนเงินที่ตอ งจาย ทําใหสหกรณตองจายเงิน
ในจํานวนทีม่ ากกวาจํานวนเงินทีน่ ําไปบันทึกบัญชี ในกรณีดังกลาวใหสหกรณบนั ทึกจํานวนเงินที่จา ย
เกินไปนัน้ ไวในบัญชี “ คาใชจายอืน่ ” ดังนี้
เดบิต บัญชีคาใชจายอืน่
xxx
เครดิต บัญชีเงินสด
xxx
เงินสดเกินบัญชี
ณ วันตรวจนับเงินสด หากพบวามีเงินสดเกินบัญชี ใหสหกรณปฏิบัติดังนี้
1. ถาไมทราบสาเหตุของการเกิดเงินสดเกินบัญชี
ใหสหกรณปรับปรุงบัญชีเงินสดใหมีจํานวนคงเหลือเทากับจํานวนเงินสดที่ตรวจนับได
โดยเพิ่มยอดในบัญชีเงินสดดวยจํานวนเงินที่เกินบัญชี โดยบันทึกไวในบัญชี “ เงินสดเกินบัญชี ” ดังนี้
เดบิต บัญชีเงินสด
xxx
เครดิต บัญชีเงินสดเกินบัญชี
xxx
ในกรณีตรวจนับเงินสดหลังวันสิน้ ปทางบัญชีแลวปรากฏวามีเงินสดเกินบัญชีหากสามารถ
หาหลักฐานทีพ่ ิสูจนไดวา เงินสดเกินบัญชี ณ วันตรวจนับเงินสดเปนของวันสิน้ ปทางบัญชี ใหสหกรณ
ปรับปรุงบัญชีดังกลาวขางตน ณ วันสิน้ ปทางบัญชี
2. ใหสหกรณตรวจสอบคนหาสาเหตุที่ทาํ ใหเกิดเงินสดเกินบัญชี
2.1 กรณีที่สามารถคนหาสาเหตุได
ใหสหกรณบันทึกบัญชีตามประเภทของรายการเงินที่คนหาสาเหตุพบดังนี้
เดบิต บัญชีเงินสดเกินบัญชี
xxx
เครดิต บัญชี…………………
xxx
(ใหระบุประเภทของบัญชีที่เกิดขึ้นตามเอกสารการรับเงิน)
2.2 กรณีทไี่ มสามารถคนหาสาเหตุได
ใหคงบัญชีเงินสดเกินบัญชีไวจนกวาจะพนอายุความเรียกรองสิทธิ์ และเมื่อพนอายุ
ความแลว หากไมมีผูใดใชสิทธิ์เรียกรองก็ใหโอนเงินสดเกินบัญชีดังกลาวเปนรายไดอื่นของสหกรณตอไป
บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีเงินสดเกินบัญชี
xxx
เครดิต บัญชีรายไดอื่น
xxx

3. กรณีมีเงินสดเกินบัญชี เนื่องจากการปดเศษสตางค
ถาสหกรณมีเงินสดเกินบัญชี เนื่องจากรับเงินเกินกวาจํานวนรายรับที่ไดรับจริงตาม
เอกสารอันเปนผลเนื่องมาจากการปดเศษสตางคของจํานวนเงินที่ไดรับ ทําใหสหกรณไดรับเงินในจํานวน
ที่มากกวาจํานวนเงินที่นาํ ไปบันทึกบัญชี ในกรณีดังกลาวใหสหกรณบันทึกจํานวนเงินที่ไดรับเกินมานัน้
ไวในบัญชี “ รายไดอื่น ” ดังนี้
เดบิต บัญชีเงินสด
xx
เครดิต บัญชีรายไดอื่น
xx
สวนที่ 3 การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงิน
บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี

แสดงรายการในงบดุลภายใตหวั ขอสินทรัพย
หมุนเวียนเปนรายการลูกหนีอ้ ื่น ๆ โดยแสดงรวม
ไวในรายการลูกหนี้ระยะสัน้ – สุทธิ และแสดง
รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บัญชีเงินสดขาดบัญชี

แสดงรายการในงบดุลภายใตหวั ขอสินทรัพย
หมุนเวียน โดยแสดงรายการเปนเอกเทศถัดจาก
รายการ เงินสดและเงินฝากธนาคาร
แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน ภายใตหัวขอ
คาใชจาย หรือคาใชจายดําเนินงาน (แลวแตกรณี)

บัญชีคาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี
บัญชีคาเผื่อเงินสดขาดบัญชี

แสดงเปนรายการหักจากเงินสดขาดบัญชีในงบดุล

บัญชีเงินสดขาดบัญชีไดรับชดใช

แสดงในงบกําไรขาดทุน ภายใตหัวขอรายได หรือ
รายไดอื่น (แลวแตกรณี)

บัญชีเงินสดเกินบัญชี

แสดงรายการในงบดุลภายใตหวั ขอหนี้สินหมุนเวียน
เปนหนี้สนิ หมุนเวียนอืน่

การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรณีสหกรณมเี งินสดขาดบัญชี ใหเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินวาสหกรณไดมีการ
ดําเนินการไปแลวอยางไรกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
สวนที่ 4 ตัวอยางการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดขาดบัญชี/เกินบัญชี
ตัวอยางที่ 1 กรณีเงินสดขาดบัญชีไมสามารถหาผูรับผิดชอบไดหรืออยูในระหวางการพิจารณาหา
ผูรับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2545 สหกรณถูกโจรกรรมเงินสดจํานวน 10,000 บาท โดยสหกรณ
ไดดําเนินการแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจแลว และในวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณยังไมสามารถหา
ผูรับผิดชอบชดใชได
วิธีปฏิบัติทางบัญชี
10 ตุลาคม 2545 บันทึกเงินสดถูกโจรกรรม โดย
เดบิต บัญชีเงินสดขาดบัญชี
10,000
เครดิต บัญชีเงินสด
10,000
31 ธันวาคม 2545 บันทึกคาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี โดย
เดบิต บัญชีคาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี
10,000
เครดิต บัญชีคาเผื่อเงินสดขาดบัญชี
10,000
การแสดงรายการในงบการเงิน
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสดขาดบัญชี
หัก คาเผื่อเงินสดขาดบัญชี
เงินฝากสหกรณ

งบดุล ( บางสวน )
หมายเหตุ
2
3

…………
10,000.00
10,000.00
0.00
…………

การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. เงินสดขาดบัญชี
เงินสดขาดบัญชีจํานวน 10,000.00 บาท เปนเงินสดที่ถกู โจรกรรมไปเมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2545 สหกรณไดดาํ เนินการแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจแลว

ตัวอยางที่ 2 การตัดเงินสดขาดบัญชีออกจากบัญชี
ตอเนื่องจากตัวอยางที่ 1 ตอมา ที่ประชุมใหญมีมติใหตัดจําหนายเงินสดขาดบัญชี
ออกจากบัญชีได เนื่องจากไมสามารถสอบสวนหาขอเท็จจริงและไมสามารถติดตามคนรายได
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตัดจําหนายเงินสดขาดบัญชีออกจากบัญชีเปนดังนี้
เดบิต บัญชีคาเผื่อเงินสดขาดบัญชี
10,000
10,000
เครดิต บัญชีเงินสดขาดบัญชี
ตัวอยางที่ 3 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2546 ผูสอบบัญชีไดตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือของสหกรณ
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของนางสมใจ ตําแหนงเจาหนาที่การเงิน ปรากฏวามีเงินสดขาดบัญชีจํานวน
5,000 บาท โดยนางสมใจไดทําหนังสือรับรองจํานวนเงินสดแลว และจากการตรวจสอบพบวาเงินสด
ขาดบัญชีจํานวนดังกลาวขาดบัญชีตอเนื่องมาตัง้ แตกอนวันสิ้นปทางบัญชี 31 มีนาคม 2546 แลว
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสดขาดบัญชี ณ วันสิ้นปทางบัญชีเปนดังนี้
เดบิต บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี
5,000
เครดิต บัญชีเงินสด
5,000
สวนที่ 5 การถือปฏิบัติ
ใหยกเลิกคําแนะนําใด ๆ ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในคําแนะนํานี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
คําแนะนํานี้ ใหใชคาํ แนะนํานี้แทน
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 เปนตนไป และใหใชคําแนะนํานีก้ ับ
กลุมเกษตรกรโดยอนุโลม
ใหไว ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2546
(ลงชื่อ) สุพัตรา ธนเสนีวัฒน
(นางสาวสุพตั รา ธนเสนีวฒ
ั น)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

