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การจัดทํางบกระแสเงินสด 

 
 งบกระแสเงินสด   คือ    รายงานการเงินท่ีแสดงการเคล่ือนไหวของกระแสเงินสดของ
หนวยงานในรอบระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  ซึ่งแสดงใหทราบวาหนวยงานไดรับเงินมาจากแหลงใดและ
นําไปใชในเรื่องใด   ณ วันท่ีจัดทํารายงานการเงินมีเงินเหลืออยูเทาใด  ท้ังน้ี  ผูใชรายงานการเงินสามารถ
นําไปวิเคราะหเพ่ือประเมินความสามารถของหนวยงานที่จะไดรับ-จายเงินสดและความจําเปนของ
หนวยงานในการใชเงินสดเพ่ือการดําเนินงาน 
 
ประโยชนที่ไดจากงบกระแสเงินสด 

 1) เพ่ือวางแผนการใชจายเงินของหนวยงาน 
  2) เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารจัดการเงินสดของหนวยงาน ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน
และงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินไมสามารถแสดงขอมูลเหลาน้ีใหเห็นได เน่ืองจากการจัดทํา
บัญชีตามเกณฑคงคาง 
  3) หนวยงานกลางสามารถนําขอมูลท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดไปวิเคราะหความจําเปน  
ท่ีจะใชเงินสดของหนวยงาน รวมท้ังสามารถตรวจสอบการใชเงินงบประมาณของหนวยงานไดดวย 
  4) หนวยงานกลางสามารถจัดสรรเงินงบประมาณท่ีมีอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
หากเงินท่ีมีอยูไมเพียงพอสามารถวางแผนการกูเงินในชวงเวลาตางๆ ใหสอดคลองและเพียงพอกับ
ความตองการใชเงินของหนวยงานเกิดประสิทธิภาพในการจัดการหน้ีสินและเงินงบประมาณ 
 นอกจากน้ี   งบกระแสเงินสดยังชวยใหผู ใชรายงานการเงินสามารถเปรียบเทียบ                    
ผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ไดดีย่ิงขึ้น เน่ืองจากเปนรายงานท่ีตัดผลกระทบท่ีเกิดจาก    
การเลือกใชหลักการและนโยบายบัญชีท่ีแตกตางกันสําหรับรายการและเหตุการณเดียวกันออกไป  
รวมท้ังขจัดปญหาการปนสวนรายไดและคาใชจายในแตละรอบระยะเวลาบัญชี 
 
ความสัมพันธของเกณฑเงินสดกับเกณฑคงคาง 
 การจัดทําบัญชีตามเกณฑคงคางทําใหหนวยงานทราบถึงรายการหรือเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
ท้ังดานรายไดและคาใชจายในแตละรอบระยะเวลาบัญชี  โดยไมไดคํานึงวารายการดังกลาวมีการ
รับ-จายเงินหรือไม แตการจัดทําบัญชีตามเกณฑเงินสดสามารถแสดงถึงการรับ-จายเงินสดในรอบระยะ 
เวลาบัญชีน้ัน ๆ ไดทันที ดังน้ัน ความสัมพันธของเกณฑคงคางและเกณฑเงินสดจะปรากฏตามภาพ 
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          หัก   บันทึกรายไดแลวแตไมไดรับเงิน 
          บวก เงินท่ีรับเขามาแตไมไดบันทึกเปนรายได 
                    รายได 
  
                                 รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจาย           เงินสดจากกิจกรรม 

                          ตามเกณฑคงคาง                                             ดําเนินงาน 
 
                  คาใชจาย 
            บวก เงินท่ีจายแลวแตไมไดบันทึกคาใชจาย 
            หัก   บันทึกคาใชจายแลวแตไมไดจายเงิน 

 

 

 แนวคิดในการจัดทํางบกระแสเงินสด 
 จากสมการบัญชี (Accounting Equation) 
 

                    สินทรัพย                               =  หน้ีสิน  +  สวนทุน 
 
                 เงินสดและรายการเทียบเทา + สินทรัพยท่ีไมใชเงินสดฯ  =  หน้ีสิน  +  สวนทุน 
 
ดังน้ัน 
 
การเปลี่ยนแปลงใน   +  การเปลี่ยนแปลงใน    =    การเปลี่ยนแปลงใน + การเปลี่ยนแปลงใน 
      เงินสดฯ                สินทรัพยท่ีมิใชเงินสด              หน้ีสิน                       สวนทุน 
   
หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา 
 
การเปลี่ยนแปลงใน    =   การเปลี่ยนแปลงใน  +  การเปลี่ยนแปลงใน - การเปลี่ยนแปลงใน           
      เงินสดฯ                 หน้ีสิน                        สวนทุน          สินทรัพยท่ีมิใชเงินสด  
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  ตัวอยางที่ 1  หากหน้ีสินเพ่ิมขึ้นในขณะท่ีสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดและสวนทุนคงท่ี       
จะมีผลทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาฯ ของหนวยงานเพ่ิมขึ้น 
 
 เงินสดและรายการเทียบเทา + สินทรัพยท่ีไมใชเงินสดฯ  =  หน้ีสิน  +  สวนทุน 

    100 + 20   =     70    +     50 
    110 + 20   =     80    +     50 
  ในทางตรงกันขาม  หากหน้ีสินลดลง สินทรัพยท่ีไมใชเงินสดฯและสวนทุนคงท่ี  ก็จะมี
ผลทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาฯ ของหนวยงานลดลงดวย 
 
  ตัวอยางที่ 2 หากสวนทุนเพ่ิมขึ้นในขณะท่ีหน้ีสินและสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดฯคงท่ี    
จะมีผลทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาฯ ของหนวยงานเพ่ิมขึ้น 
 
 เงินสดและรายการเทียบเทา + สินทรัพยท่ีไมใชเงินสดฯ  =  หน้ีสิน  +  สวนทุน 

    100 + 20   =     70      +    50 
    110 + 20   =     70      +    60 
  ในทางตรงขาม หากสวนทุนลดลงในขณะท่ีหน้ีสินและสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดฯคงท่ี          
จะมีผลทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาฯ ของหนวยงานลดลงดวย 
   
  ตัวอยางที่ 3  หากสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดฯ เพ่ิมขึ้นในขณะท่ีหน้ีสินและสวนทุนคงท่ี 
จะมีผลทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาฯของหนวยงานลดลง 
 
 เงินสดและรายการเทียบเทา + สินทรัพยท่ีไมใชเงินสดฯ  =  หน้ีสิน  +  สวนทุน 

               100 + 20             =      70     +    50 
     90 + 30   =      70     +    50 
  ในทางตรงกันขาม หากสินทรัพยท่ีมิใชเงินสดฯ ลดลงในขณะท่ีหน้ีสินและสวนทุน
คงท่ีจะมีผลทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาฯของหนวยงานเพ่ิมขึ้น 
 



 

กลุมระบบบัญชีภาครัฐ 

4 

 
การจําแนกรายการในงบกระแสเงินสด 

เมื่อนําแนวคิดในการจัดทํางบกระแสเงินสดมาพิจารณา หนวยงานจะสามารถระบุ
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเงินสดท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในบัญชีตาง ๆ ท่ีไมใชเงินสดและ
สามารถจําแนกรายการตามการตัดสินใจทางดานการเงินในกิจกรรมตาง ๆ  ไดดังน้ี 

1. กิจกรรมการดําเนินงาน (Operating Activities) เปนการแสดงกิจกรรมหลักท่ี
กอใหเกิดรายไดของหนวยงานซึ่งมักจะเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยหมุนเวียนและ
หน้ีสินหมุนเวียนหรือกลาวอีกนัยหน่ึงวาเปนกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอรายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจาย
ของหนวยงาน (ซึ่งไมรวมถึงกําไร/ขาดทุนจากการขายท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณหรือเงินลงทุนท่ีถือเปน    
สวนหน่ึงของกิจกรรมการลงทุน) และกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีไมสามารถจัดไวในกิจกรรมการลงทุนหรือ                
กิจกรรมการจัดหาเงินได   เชน 

เงินสดรับ  
  - จากงบประมาณ 
  - จากเงินกูของรัฐบาล 
  - จากการขายสินคาและใหบริการ 
  - จากรายไดอื่น 

- จากการรับบริจาค/เงินชวยเหลือ 
- กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีไมใชกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน เชน 

                           จากเงินรับฝาก   จากการจัดเก็บรายไดแผนดิน 
เงินสดจาย 

  - ซื้อสินคาและบริการ 
  - คาใชจายบุคลากร  

- คาใชจายในการดําเนินงาน  
- คาใชจายเงินอุดหนุน 
- จากการบริจาค/ชวยเหลือ 
- กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีไมใชกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน เชน 

                           จายคืนเงินรับฝาก  นํารายไดแผนดินสงคลัง 
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2. กิจกรรมการลงทุน (Investing Activities) เปนการแสดงใหเห็นถึงรายจายท่ีจาย

ออกไปเพ่ือซื้อสินทรัพย ท่ีจะกอใหเ กิดประโยชนหรือกระแสเงินสดรับมากกวาหน่ึงรอบ        
ระยะเวลาบัญชี   สวนใหญเปนการซื้อและจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนหรือเงินลงทุนอื่น             
ซึ่งไมรวมอยูในรายการเทียบเทาเงินสดเฉพาะสวนท่ีไมตองนําเงินท่ีไดรับจากการขายสินทรัพยหรือ      
เงินลงทุนดังกลาวนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน  เชน 

เงินสดรับ 
- จากการขายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ  

 - จากการขายเงินลงทุนระยะยาว 
เงินสดจาย 

- จากการซื้อท่ีดิน อาคาร อุปกรณ  
- จากการปรับปรุงสินทรัพยไมหมุนเวียนซึ่งทําใหอายุการใชงานเพ่ิมขึ้นและ 

                            ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการใหบริการเพ่ิมขึ้น  
 - จากการซื้อเงินลงทุนระยะยาว 
 

 3.  กิจกรรมการจัดหาเงิน  (Financing  Activities)  เปนการแสดงกิจกรรมท่ีมีผลทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและองคประกอบของสวนทุนและหนี้สินของหนวยงานหรือกระแส
เงินสดท่ีเกิดจากการกอหน้ีระยะยาว  เชน  
 เงินสดรับ  

   -จากการกูยืมเพ่ือใชในการดําเนินงานโดยหนวยงานรับผิดชอบการชําระหน้ีเอง   
   - จากการขอวงเงินทดรองราชการ    
 เงินสดจาย 
   - จายชําระหน้ีเงินกูยืม  
   - จายเงินทดรองราชการคืนคลัง 
 รายการกระแสเงินสดบางรายการมีความยุงยากในการจําแนกกิจกรรมซึ่งควรใชดุลยพินิจ  
เขาชวยในการตัดสินใจ  อยางไรก็ตาม  การจําแนกกิจกรรมควรพิจารณาถึงแหลงท่ีมาสําคัญของ
กระแสเงินสดท่ีเก่ียวของกับรายการน้ัน ๆ 
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ขอมูลที่ใชในการจัดทํางบกระแสเงินสด 

1.งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 2 รอบระยะเวลาบัญชี (ปปจจุบันกับปกอน) 
2.งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินรอบระยะเวลาปจจุบัน 
3.รายละเอียดเพ่ิมเติมของการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน 

 
รูปแบบของงบกระแสเงินสด 

รูปแบบของงบกระแสเงินสดสามารถแสดงได 2 วิธี คือ 
1.วิธีทางตรง (Direct Method) แสดงกระแสเงินสดรับและเงินสดจายตามลักษณะ

หนาท่ีหลักท่ีเกิดขึ้นของท้ัง 3  กิจกรรม คือ  กิจกรรมการดําเนินงาน  กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรม
การจัดหาเงิน ซึ่งทราบไดจากการบันทึกรายการบัญชีของหนวยงานหรือการเปล่ียนแปลงรายการ     
ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินดวยผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายการใน        
งบแสดงฐานะการเงิน  

2.วิธีทางออม  (Indirect Method)  แสดงดวยการต้ังยอดรายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจาย
จากกิจกรรมตามปกติ ปรับดวย ผลกระทบของรายการท่ีไมเก่ียวกับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
และรายการคางรับ   คางจายของเงินสดรับและเงินสดจายในอดีตหรือในอนาคตจะไดกระแสเงินสดจาก   
กิจกรรมการดําเนินงาน  สวนรายการรับ-จายเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมการจัดหาเงิน
แสดงเชนเดียวกับวิธีทางตรง 

  
วิธีการจัดทํางบกระแสเงินสด 

1.วิธีทางตรง จัดทําโดย 
 1.1 วิธีการคํานวณ 
 1.2 วิธีการใชบัญชีแยกประเภท 
2.วิธีทางออม จัดทําโดย 
      2.1 วิธีการคํานวณ 

           2.2 วิธีการใชกระดาษทําการ  
 การจัดทํางบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานโดยวิธีทางตรงชวยใหผูใช
รายงานการเงินมองเห็นถึงเงินสดรับ-จายระหวางรอบระยะเวลาบัญชีไดชัดเจน ซึ่งจะเปนวิธีท่ีให
ขอมูลท่ีเปนประโยชนในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  ซึ่งเปนขอมูลท่ีจะไมไดรับจาก
การจัดทํางบกระแสเงินสดทางออม     
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การจัดทํางบกระแสเงินสดวิธีทางตรง 

 

1.วิธีการคํานวณ   เปนการปรับปรุงรายไดและคาใชจายของหนวยงานดวยรายการใน         
งบแสดงฐานะการเงินท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนในการจัดทํา 
 1.  เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน  2  งวดบัญชี (ปปจจุบันกับปกอน) 
 2.  ปรับปรุงรายการตางๆ ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินใหแสดงตาม

เกณฑเงินสด  ทําไดโดยการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน         
ท่ีเก่ียวของกับรายการในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินแลวนํามาปรับปรุง เชน รายไดจาก
การขายสินคาและบริการจะสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของบัญชีลูกหน้ีจากการขายสินคาหรือ
บริการ   คาใชจายในการดําเนินงานจะสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของบัญชีคาใชจายจายลวงหนา  
คาใชจายคางจาย   เจาหน้ี   ใบสําคัญคางจาย   นอกจากน้ียังมีรายการคาใชจายท่ีไมไดใชเงินสด
รวมอยูดวย เชน  คาเสื่อมราคา  คาตัดจําหนาย หน้ีสงสัยจะสูญ หน้ีสูญ  เปนตน 

 3.  พิจารณารายการในงบแสดงฐานะการเงินท่ีเหลือวามีผลการกระทบกับเงินสดและ
รายการเทียบเทาหรือไม  อยางไร 

 4.  พิจารณาขอมูลเพ่ิมเติมวามีผลกระทบกับเงินสดและรายการเทียบเทาหรือไม  
อยางไร 

 5.  พิจารณารายการตางๆ ท่ีมีผลกระทบกับเงินสดและรายการเทียบเทา(จากขอ 3,4) 
วาอยูในกิจกรรมใด 

 6.  จัดทํางบกระแสเงินสดท้ัง  3  กิจกรรม  
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ตัวอยาง การคํานวณกระแสเงินสดทางตรงจากกิจกรรมการดําเนินงาน 
 

เงินสดรับจากงบประมาณ  
 =  รายไดจากงบประมาณ  +รายไดจากงบประมาณคางรับตนงวด-รายไดจากงบประมาณคางรับปลายงวด 
ตัวอยาง 
 25x2 25x1 เพ่ิม(ลด) 
รายไดจากเงินงบประมาณ 12,000   
รายไดจากเงินงบประมาณคางรับ 3,000 1,000 2,000 
เงินสดรับจากงบประมาณ    =   12,000+1,000-3,000 
        =   10,000 
ดังน้ัน 
 
  เงินสดรับจากงบประมาณ =  รายไดจากงบประมาณ  -รายไดจากงบประมาณคางรับท่ีเพ่ิมขึ้น 
                                      +รายไดจากงบประมาณคางรับท่ีลดลง  
   
เงินสดรับจากงบประมาณ 
 = รายไดจากงบประมาณ  +รายไดจากงบประมาณรับลวงหนาปลายงวด 
                                          - รายไดจากงบประมาณรับลวงหนาตนงวด 
ตัวอยาง 
 25x2 25x1 เพ่ิม(ลด) 
รายไดจากเงินงบประมาณ 12,000   
รายไดจากเงินงบประมาณรับลวงหนา 2,000 1,500 500 
เงินสดรับจากงบประมาณ      = 12,000+2,000-1,500 
          = 12,500 
ดังน้ัน    
 

     เงินสดรับจากงบประมาณ  = รายไดจากงบประมาณ +รายไดจากงบประมาณรับลวงหนาท่ีเพิ่มข้ึน 
                                                        - รายไดจากงบประมาณรับลวงหนาท่ีลดลง 
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เงินสดรับจากการขายสินคาและบริการ 
= รายไดจากการขายสินคาและบริการ +ลูกหน้ีจากการขายสินคาและบริการตนงวด                                                 

                                           -ลูกหน้ีจากการขายสินคาและบริการปลายงวด 
ตัวอยาง 
 25x2 25x1 เพ่ิม(ลด) 
รายไดจากการขายสินคาและบริการ 284,000   
ลูกหน้ีจากการขายสินคาและบริการ 93,000 80,000 13,000 
เงินสดรับจากการขายสินคาและบริการ   =  284,000+80,000-93,000 
                =  271,000 
ดังน้ัน 
 

เงินสดรับจากการขายสินคาและบริการ  = 
    รายไดจากการขายสินคาและบริการ  - ลูกหน้ีจากการขายสินคาและบริการท่ีเพ่ิมขึ้น 

                            + ลูกหน้ีจากการขายสินคาและบริการท่ีลดลง 
     

 
เงินสดจายคาใชจายในการดําเนินงาน 
 =  คาใชจายในการดําเนินงาน + คาใชจายในการดําเนินงานคางจายตนงวด 
                                                 - คาใชจายในการดําเนินงานคางจายปลายงวด        
ตัวอยาง 
 25x2 25x1 เพ่ิม(ลด) 
คาใชจายในการดําเนินงาน 33,000   
คาใชจายคางจาย 4,000 6,000 (2,,000) 
เงินสดจายคาใชจายในการดําเนินงาน   =  33,000+6,000-4,000 
              =  35,000 
ดังน้ัน 
                เงินสดจายคาใชจายในการดําเนินงาน   = 

   คาใชจายในการดําเนินงาน- คาใชจายในการดําเนินงานคางจายท่ีเพ่ิมขึ้น 
                      +คาใชจายในการดําเนินงานคางจายท่ีลดลง 
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เงินสดจายคาใชจายในการดําเนินงาน 
= คาใชจายในการดําเนินงาน + คาใชจายจายลวงหนาปลายงวด 
                     - คาใชจายจายลวงหนาตนงวด 
ตัวอยาง 
 25x2 25x1 เพ่ิม(ลด) 
คาใชจายในการดําเนินงาน 80,000   
คาใชจายจายลวงหนา 8,000 7,000 1,,000 
 
เงินสดจายคาใชจายในการดําเนินงาน    =  80,000+8,000-7,000 
              =  81,000 
ดังน้ัน 
                      เงินสดจายคาใชจายในการดําเนินงาน   = 
       คาใชจายในการดําเนินงาน+ คาใชจายจายลวงหนาท่ีเพ่ิมขึ้น  
           - คาใชจายจายลวงหนาท่ีลดลง 
   
 
เงินสดจายคาใชจายในการดําเนินงาน 
=  คาใชจายในการดําเนินงาน + เจาหน้ีคาซื้อสินคาและบริการตนงวด- เจาหน้ีคาซื้อสินคาและบริการปลายงวด 
ตัวอยาง 
 25x2 25x1 เพ่ิม(ลด) 
คาใชจายในการดําเนินงาน 33,000   
เจาหน้ีคาซื้อสินคาและบริการ 5,000 7,000 (2,,000) 
เงินสดจายคาใชจายในการดําเนินงาน   =  33,000+7,000-5,000 
             =  35,000 
ดังน้ัน 
 
                เงินสดจายคาใชจายในการดําเนินงาน   = 
   คาใชจายในการดําเนินงาน- เจาหน้ีคาซื้อสินคาและบริการท่ีเพ่ิมขึ้น 
                   + เจาหน้ีคาซื้อสินคาและบริการท่ีลดลง  
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เงินสดจายคาใชจายในการดําเนินงาน 
=  คาใชจายในการดําเนินงาน +วัสดุคงเหลือปลายงวด- วัสดุคงเหลือตนงวด 
ตัวอยาง 
 25x2 25x1 เพ่ิม(ลด) 
คาใชจายในการดําเนินงาน 33,000   
วัสดุคงเหลือ 1,000 2,000 (1,000) 
เงินสดจายคาใชจายในการดําเนินงาน   =  33,000+1,000-2,000 
             =  32,000 
ดังน้ัน 
                    เงินสดจายคาใชจายในการดําเนินงาน   = 
            คาใชจายในการดําเนินงาน +วัสดุคงเหลือท่ีเพ่ิมขึ้น 
                       - วัสดุคงเหลือท่ีลดลง   
 
เงินสดรับจากรายไดแผนดิน 
= บัญชีแยกประเภทรายไดแผนดิน 
 
เงินสดจายรายไดแผนดินนําสงคลัง 
= บัญชีแยกประเภทรายไดแผนดินนําสงคลัง     หรือ 

= รายไดแผนดิน + รายไดแผนดินรอนําสงคลังตนงวด-รายไดแผนดินรอนําสงคลังปลายงวด 
ตัวอยาง 
 25x2 25x1 เพ่ิม(ลด) 
รายไดแผนดิน 7,000   
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 2,000 3,000 (1,000) 
เงินสดจายรายไดแผนดินนําสงคลัง         =  7,000+3,000-2,000 
                         =  8,000 
ดังน้ัน 
   เงินสดจายรายไดแผนดินนําสงคลัง =  
     รายไดแผนดิน + รายไดแผนดินรอนําสงคลังท่ีลดลง  
                     -  รายไดแผนดินรอนําสงคลังท่ีเพ่ิมขึ้น 
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 เน่ืองจากบัญชีรายไดแผนดินและรายไดแผนดินนําสงคลังไมแสดงรายการในงบการเงิน
หนวยงานจึงตองเก็บขอมูลจากบัญชีแยกประเภทหรืองบทดลองกอนการปดบัญชี  
 
 

ตารางสรุปการคํานวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานทางตรง 
 

รายการ บวก ลบ ผลลัพธ 
1.รายไดจาก  +รับลวงหนาท่ีเพ่ิมขึ้น  -รับลวงหนาท่ีลดลง  เงินสดรับจาก 
   งบประมาณ  +คางรับลดลง  -คางรับท่ีเพ่ิมขึ้น  งบประมาณ 
2. รายไดจากการ      
    ขายสินคาและ   
    บริการ 

 +ลูกหน้ีจากการขายสินคา 
    และบริการที่ลดลง 

 -ลูกหน้ีจากการขายสินคา    
   และบริการท่ีลดลง 

 เงินสดรับจากการขาย 
  และบริการท่ีลดลง 

3.คาใชจาย  +วัสดุคงเหลือท่ีเพ่ิมขึ้น  -วัสดุคงเหลือท่ีลดลง  เงินสดจายคาใชจาย 
   +จายลวงหนาท่ีเพ่ิมขึ้น  -จายลวงหนาท่ีลดลง   
   +คางจายท่ีลดลง  -คางจายท่ีเพ่ิมขึ้น   
   +เจาหน้ีคาสินคาและ  -เจาหน้ีคาสินคาและ   
     บริการท่ีลดลง   บริการท่ีเพ่ิมขึ้น   
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ตัวอยาง  การคํานวณกระแสเงินสดทางตรงจากกิจกรรมการลงทุน 
 

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ  
= มูลคาตามบัญชีของท่ีดิน อาคาร อุปกรณท่ีขาย + กําไรจากการขายท่ีดิน อาคาร  อุปกรณ  
                                           - ขาดทุนจากการขายท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ 
ตัวอยาง 
 25x2 25x1 เพ่ิม(ลด) 
มูลคาท่ีดิน อาคาร อุปกรณ (สุทธิ) 150,000   
กําไรจากการขายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ 30,000   
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ     = 150,000+30,000 
             = 180,000 
ดังน้ัน 
 
  เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ     =  
      มูลคาตามบัญชีของท่ีดิน อาคาร อุปกรณท่ีขาย + กําไรจากการขายท่ีดิน อาคาร  อุปกรณ 
                                 - ขาดทุนจากการขายท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ 
 
หรือ 
 
    เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ     =  
                     ตนทุนของท่ีดิน อาคาร อุปกรณ-คาเสื่อมราคาสะสม ณ วันท่ีขาย  
              + กําไรจากการขายท่ีดิน อาคาร  อุปกรณ 
                          - ขาดทุนจากการขายท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ 
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เงินสดจายเพ่ือซื้อท่ีดิน อาคาร อุปกรณ 
= คาเสื่อมราคา + ท่ีดิน อาคาร อุปกรณปลายงวด(สุทธิ)- ท่ีดิน อาคาร อุปกรณตนงวด(สุทธิ) 
ตัวอยาง 
 25x2 25x1 เพ่ิม(ลด) 
คาเสื่อมราคา 18,000   
มูลคาท่ีดิน อาคาร อุปกรณ (สุทธิ) 453,000 219,000 234,000 
เงินสดจายเพ่ือซื้อท่ีดิน อาคาร อุปกรณ    =     18,000+453,000-219,000 
                =   252,000 
ดังน้ัน 
 
          เงินสดจายเพ่ือซื้อท่ีดิน อาคาร อุปกรณ=    
                                             คาเสื่อมราคา+ ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ(สุทธิ) ท่ีเพ่ิมขึ้น 
 
เงินสดจายเพ่ือซื้อท่ีดิน อาคาร อุปกรณ 
= คาเสื่อมราคา + ท่ีดิน อาคาร อุปกรณปลายงวด(สุทธิ)- ท่ีดิน อาคาร อุปกรณตนงวด(สุทธิ) 
            + เจาหน้ีรายจายประเภททุน(ตนงวด)-เจาหน้ีรายจายประเภททุน(ปลายงวด) 
ตัวอยาง 
 25x2 25x1 เพ่ิม(ลด) 
คาเสื่อมราคา 18,000   
มูลคาท่ีดิน อาคาร อุปกรณ (สุทธิ) 453,000 219,000 234,000 
เจาหน้ีรายจายประเภททุน 52,000 ---- 52,000 
เงินสดจายเพ่ือซื้อท่ีดิน อาคาร อุปกรณ       =     18,000+453,000-219,000-52000 
         =   200,000 
ดังน้ัน 
 
     เงินสดจายเพ่ือซื้อท่ีดิน อาคาร อุปกรณ=    
                                          คาเสื่อมราคา+ ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ(สุทธิ) ท่ีเพ่ิมขึ้น 

       -  เจาหน้ีรายจายประเภททุนท่ีเพ่ิมขึ้น 
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ตัวอยาง   การคํานวณกระแสเงินสดทางตรงจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 
 

เงินสดรับจากการรับคืนเงินใหกูยืม 
= เงินใหกูยืมตนงวด+เงินใหกูยืมเพ่ิม-เงินใหกูยืมปลายงวด 
ตัวอยาง 
 25x2 25x1 เพ่ิม(ลด) 
เงินจายใหกูยืมระหวางงวด 10,000   
เงินใหกูยืม 30,000 50,000 20,000 
 
เงินสดรับจากการรับคืนเงินใหกูยืม          =  50,000+10,000-30,000                 
                              = 30,000 
 
เงินสดจายจากการชําระคืนเงินกูยืม 
= เงินกูยืมตนงวด+เงินกูยืมระหวางงวด-เงินกูยืมปลายงวด 
ตัวอยาง 
 25x2 25x1 เพ่ิม(ลด) 
เงินกูยืมระหวางงวด 10,000   
เงินกูยืม 60,000 90,000 30,000 
 
เงินสดจายจากการชําระคืนเงินใหกูยืม    = 90,000+10,000-60,000                 
                  = 40,000 
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 2 วิธีการใชบัญชีแยกประเภท หนวยงานท่ีเลือกใชสมุดรายวันขั้นตนแบบแบงตาม

ประเภทเงิน ประกอบดวย  สมุดเงินสด  สมุดเงินฝากธนาคาร  สมุดเงินฝากคลัง  จะสามารถเก็บ
ขอมูลจากบัญชีแยกประเภทพรอมท้ังรายละเอียดมาจัดทํางบกระแสเงินสดวิธีทางตรงได  สําหรับ
หนวยงานท่ีใชสมุดรายวันขั้นตนท่ีแบงตามรายการรับจายเงิน  ซึ่งประกอบดวย    สมุดรายวันเงินรับ  
สมุดรายวันเงินจาย  จะไมสามารถเก็บขอมูลการรับ-จายเงินจากบัญชีแยกประเภทมาจัดทํา             
งบกระแสเงินสดได  เน่ืองจากขอมูลในบัญชีแยกประเภทเปนขอมูลท่ีสรุปรายการท่ีเกิดขึ้นของ
รายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในแตละวัน 

 
2.การจัดทํางบกระแสเงินสดวิธีทางออม 

 

1. วิธีการคํานวณ   เปนการปรับปรุงรายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายตามเกณฑคงคางใหเปน  
รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายตามเกณฑเงินสด 

ข้ันตอนในการจัดทํา 
 1.   เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน 2 งวดบัญชี (ปปจจุบันกับปกอน) 
 2.   นํารายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ เปนตัวต้ัง 

 3.   พิจารณารายการตางๆ ในงบแสดงฐานะการเงินวามีผลกระทบตอเงินสดและ
รายการเทียบเทา อยางไร 

4. ปรับปรุง “รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายจากกิจกรรมปกติ”  ดังน้ี 
 บวก  คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย/ หน้ีสงสัยจะสูญ/หน้ีสูญ 
                    สินทรัพยหมุนเวียน(ท่ีไมใชเงินสดและรายการเทียบเทาฯ)ท่ีลดลง 
                  หน้ีสินหมุนเวียนท่ีเพ่ิมขึ้น 
                  ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย/เงินลงทุน 
 หัก   สินทรัพยหมุนเวียน(ท่ีไมใชเงินสดและรายการเทียบเทาฯ)ท่ีเพ่ิมขึ้น 
                 หน้ีสินหมุนเวียนท่ีลดลง 
                 กําไรจากการจําหนายสินทรัพย/เงินลงทุน 
                จะไดกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
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  5.  พิจารณารายการในงบแสดงฐานะการเงินท่ีเหลือวามีผลกระทบกับเงินสดและ
รายการเทียบเทาฯหรือไม  อยางไร 
  6.  พิจารณาขอมูลเพ่ิมเติมวามีผลกระทบกับเงินสดและรายการเทียบเทาฯหรือไม
อยางไร 
  7.  พิจารณารายการตางๆ ท่ีมีผลกระทบกับเงินสดและรายการเทียบเทาฯ (จากขอ 5,6 ) 
วาอยูในกิจกรรมใด 
  8.  จัดทํางบกระแสเงินสดท้ัง 3 กิจกรรม 
 

ตารางสรุปการคํานวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานทางออม 
 

                     ประเภทบัญชี เพ่ิมขึ้น/ลดลง การปรับปรุง 
สินทรัพยหมุนเวียน 
ยกเวนเงินสด/รายการเทียบเทาฯ 

เพ่ิมขึ้น ลบ 

สินทรัพยหมุนเวียน 
ยกเวนเงินสด/รายการเทียบเทาฯ 

ลดลง บวก 

หน้ีสินหมุนเวียน เพ่ิมขึ้น บวก 
หน้ีสินหมุนเวียน ลดลง ลบ 
คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย/ หน้ีสงสัยจะสูญ/หน้ีสูญ ปน้ี บวก 
กําไรจากการขายทรัพยสิน/เงินลงทุน 
(ไมใชจากการดําเนินงาน) 

ปน้ี ลบ 

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน/เงินลงทุน 
(ไมใชจากการดําเนินงาน) 

ปน้ี บวก 

 
       การจัดทํางบกระแสเงินสดทางออมเปนวิธีท่ีงายตอการจัดทําแตไมแสดงใหเห็น
แหลงท่ีมาและใชไปของเงินสดและรายการเทียบเทาฯ แตจะเนนไปท่ีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย
หมุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนเปนสําคัญ ทําใหยากตอการท่ีผูใชรายงานการเงินจะเขาใจขอมูลที่
เแสดงในงบกระแสเงินสด แตไมวาหนวยงานจะใชวิธีใดก็ตาม  กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการ
ดําเนินงานท่ีคํานวณไดจะตองเทากันเสมอ 
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 2. วิธีการใชกระดาษทําการ หนวยงานท่ีมีรายการปรับปรุงบัญชีคอนขางมากหรือมี  
รายการบัญชีท่ียุงยากสลับซับซอน  วิธีการใชกระดาษทําการจะชวยในการจําแนกรายการและ      
ชวยใหสามารถวิเคราะหรายการบัญชีไดงายขึ้นเพ่ือหารายการท่ีมีผลกระทบกับเงินสดมาจัดทํา       
งบกระแสเงินสด ซึ่งวิธีน้ีจะสามารถใหขอมูลไดชัดเจนมากกวาวิธีอื่น ๆ  
  ข้ันตอนในการจัดทํา 
      1.สรุปรายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยแบงออกเปนรายการท่ีมียอดดุลทางดานเดบิต
และรายการที่มียอดดุลทางดานเครดิต  โดยแสดงบัญชีปรับมูลคาตาง ๆ  เชน คาเสื ่อมราคา           
คาตัดจําหนาย หน้ีสงสัยจะสูญ  หน้ีสูญ   เปนรายการยอดดุลทางดานเครดิต 
     2.บันทึกยอดตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงินตนงวดและปลายงวดของแตละบัญชีลงใน   
กระดาษทําการในชอง “งบแสดงฐานะการเงินตนงวด”  และ  “งบแสดงฐานะการเงินปลายงวด” 
 3.วิเคราะหรายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงตัวเลขในชวงบน (งบแสดงฐานะการเงิน)     
จะกระทบการเปลี่ยนแปลงตัวเลขในชวงลาง (งบกระแสเงินสด) 
 4.บันทึกจํานวนเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการวิเคราะหรายการบัญชีลงในชองการ
วิเคราะหรายการบัญชี โดย 

 สินทรัพย เพ่ิมขึ้นทางดานเดบิต   และลดลงทางดานเครดิต 
 หน้ีสินและสวนทุน  เพ่ิมขึ้นทางดานเครดิต และลดลงทางดานเดบิต 
 และพิจารณาวารายการท่ีเกิดขึ้นอยูภายใตกิจกรรมใดของงบกระแสเงินสด 
 5.ตรวจสอบยอดคงเหลือของแตละบัญชี ณ วันปลายงวด โดยการกระทบยอดงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันตนงวดกับการปรับปรุงในชองการวิเคราะหรายการบัญชีซึ่งจะตองไดยอด
คงเหลือเทากับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันปลายงวด 
 6.รวมยอดทางดานเดบิตและเครดิตในชองการวิเคราะหรายการบัญชีเฉพาะท่ีปรากฏใน      
กิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุน  กิจกรรมการจัดหาเงิน ดังน้ี 
 -หากดานเดบิต มากกวา ทางดานเครดิต ใหบันทึกผลตางท่ีเกิดขึ้นในชองการ
วิเคราะหรายการบัญชีทางดานเดบิตของบัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (ชวงบน) และ
ทางดานเครดิตของายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิม(ลด)สุทธิ (ชวงลาง) 
 -หากดานเดบิต นอยกวา ทางดานเครดิต ใหบันทึกผลตางท่ีเกิดขึ้นในชองการ
วิเคราะหรายการบัญชีทางดานเครดิต ของบัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (ชวงบน) และ
ทางดานเดบิตของรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิม(ลด)สุทธิ (ชวงลาง) 
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 7.นํายอดคงเหลือในบัญชี เงินสดและรายการเทียบเทาฯ ณ วันตนงวดบวก (หัก) กับ 
รายการวิเคราะหบัญชี  หากการวิเคราะหรายการบัญชีถูกตองจะตองเทากับเงินสดและรายการเทียบเทาฯ 
ณ วันปลายงวด 
 8. คัดลอกรายการท้ังหมดท่ีบันทึกในกระดาษทําการในชองกิจกรรมการดําเนินงาน   กิจกรรม
การลงทุน    กิจกรรมการจัดหาเงินลงในงบกระแสเงินสดตามปกติ 
       รายการเปลี่ยนแปลงในกระดาษทําการไมตองนําไปบันทึกในสมุดรายวันขั้นตนหรือ  
ผานรายการบัญชีแตอยางใดและมิใชรายการปรับปรุงหรือแกไขบัญชีตาง ๆ ในงบแสดงฐานะ
การเงินแตเปนเพียงรายการท่ีแสดงเพ่ือวัตถุประสงคในการจัดทํางบกระแสเงินสดเทาน้ัน 
 
การจัดทํางบกระแสเงินสดรวม 
 งบกระแสเงินสดรวมระดับกรมจะจัดทําขึ้นหลังสุดในบรรดางบการเงินท้ังหมด 
เน่ืองจากแหลงขอมูลท่ีนํามาใชในการจัดทําจะไดมาจากงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินรวม 
และงบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ ซึ่งตองมีการตัดรายการระหวางกันของหนวยงานออก  
ซึ่งขั้นตอนในการจัดทําไมแตกตางไปจากการจัดทํางบกระแสเงินสดท่ีไดกลาวมาแลว 

 
ที่มา :   กรมบัญชีกลาง  
 


