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จัดทาํโดย 

ชมุนมุสหกรณ์ออมทัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 



คาํนํา 

  คู่มอืเจ้าหน้าที�บญัชี เรื�อง  “การจดัทําบญัชขีองสหกรณ์ออมทรพัย์” เล่มนี�  ชุมนุมสหกรณ์    
ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จํากดั  ได้จดัทําเผยแพร่ให้เจา้หน้าที�บญัชีของสหกรณ์ออมทรพัยใ์ช้เป็นคู่มอื
การบนัทกึบญัชแีละการจดัทํางบทดลองได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที�นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด  และ
ขอขอบคุณ  นายวณิะโรจน์ ทรพัยส์่งสุข  อธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ไดอ้นุเคราะหใ์หข้า้ราชการกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ช่วยปรบัปรุงคู่มอืเจ้าหน้าที�บญัช ีเรื�อง “การจดัทําบญัชขีองสหกรณ์ออมทรพัย์” ให้เหมาะสมกบั
สถานการที�เปลี�ยนแปลง  ซึ�งคู่มือเล่มนี� เป็นการปูพื�นฐานความรู้เกี�ยวกับสหกรณ์ ปรัชญา หลักการ 
อุดมการณ์และวธิกีารสหกรณ์  ความรูเ้กี�ยวกบัลกัษณะทั �วไปของสหกรณ์ออมทรพัย ์ หน้าที�กํากบัดูแลและ
ส่งเสรมิ จรรยาบรรณของผู้จดัทําบัญช ีระบบบญัชสีหกรณ์ออมทรพัย์ วงจรบญัช ีวธิกีารจดัทําบญัชแีละ   
งบทดลอง พรอ้มทั �งตวัอยา่งประกอบ 

  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จํากดั หวงัเป็นอย่างยิ�งว่า คู่มอืเจา้หน้าที�บญัช ี
เรื�อง “การจดัทําบญัชขีองสหกรณ์ออมทรพัย์” เล่มนี� จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที�บญัช ีสหกรณ์และผู้ที�
เกี�ยวขอ้ง  รวมถงึผูท้ี�สนใจในเรื�องนี�ตามสมควร  
 

          มกราคม !""#   

                                  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 
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แนวคิดพื นฐานของสหกรณ์ 

   ความรู้ทั "วไปเกี"ยวกบัสหกรณ์ 

 

สภาพสงัคมและการเมืองก่อนการจดัตั  งสหกรณ์ไทย 

      สหกรณ์ในประเทศไทย มมีลูเหตุสบืเนื!องมาจาก เมื!อประเทศไทยไดเ้ริ!มมกีารตดิต่อ
คา้ขายกบัต่างประเทศมากขึ"นในสมยักรุงรตันโกสนิทร ์ระบบเศรษฐกจิของชนบทกค็่อยๆ เปลี!ยน
จากระบบเศรษฐกจิแบบเพื!อเลี"ยงตวัเองมาสู่ระบบเศรษฐกจิแบบเพื!อการคา้ ความต้องการเงนิทุน
ในการขยายการผลติและการครองชพีจงึมเีพิ!มขึ"น ชาวนาที!ไม่มทีุนรอนของตนเองกห็นัไปกู้ยมืเงนิ
จากบุคคลอื!นทําใหต้้องเสยีดอกเบี"ยในอตัราสูง และยงัถูกเอาเปรยีบจากพ่อคา้นายทุนทุกวถิทีาง
อกีดว้ย ชาวนาจงึตกเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบอยู่ตลอดเวลา ทํานาไดข้า้วเท่าใด กต็้องขายใชห้นี"เกอืบ
หมด นอกจากนี"การทํานายงัคงมผีลผลติที!ไม่แน่นอนขึ"นอยู่กบัสภาพดนิฟ้าอากาศ  ถ้าปีไหน
ผลผลติเสยีหายกจ็ะทาํใหห้นี"สนิพอกพนูมากขึ"นเรื!อยๆจนลูกหนี"บางรายต้องโอนกรรมสทิธิ #ในที!นา
ใหแ้ก่เจา้หนี" และกลายเป็นผูเ้ช่านา หรอืเร่ร่อนไม่มทีี!ดนิทํากนิไปในที!สุด  จากสภาพปัญหาความ
ยากจนของชาวนาในสมยันั "น ทําใหท้างราชการคดิหาวธิชี่วยเหลอื ดว้ยการจดัหาเงนิทุน มาใหกู้้
และคดิดอกเบี"ยในอตัราตํ!าความคดินี"ไดเ้ริ!มขึ"นในช่วงระยะปี พ.ศ. $%%&  ถงึ พ.ศ. $%'&  ประเทศ
ไทยอยู่ในระบอบการปกครองแผ่นดนิที!เรยีกว่า ระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชเป็นเวลาคาบเกี!ยว
ระหว่าง $ รชักาล  รชักาลละประมาณ �& ปี คอื ปลายรชักาลพระปิยมหาราช รชักาลที! (  ซึ!ง
เสดจ็สวรรคตใน พ.ศ. $%() หลงัจากที!ทรงครองราชยม์ายาวนานตั "งแต่ พ.ศ. $%�� รวมเวลา %$ ปี  
และขึ"นต้นรชักาลที! ' พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั  ซึ!งเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. $%'*  รวมเวลา
ครองราชย ์�( ปี 

     สมเดจ็พระปิยมหาราชไดท้รงปฏริูปและววิฒัน์สภาพสงัคม การเมอืง  และเศรษฐกจิ
ไทยอย่างกว้างขวางเป็นผลสบืเนื!องต่อมาจากพระบรมราชชนก คอื สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
รชักาลที! %  สมเดจ็พระปิยมหาราช  นอกจากทรงเป็นผูนํ้าที!ยิ!งใหญ่แลว้ พระองคย์งัมเีสนาบดแีละ
อํามาตยร์าชบรพิาร ผู้มคีวามรูแ้ละฝีมอืยอดเยี!ยมเป็นคู่บุญบารมจีํานวนมาก  รวมทั "งพระราชวร
วงศเ์ธอกรมหมื!นพทิยาลงกรณ (พระองคเ์จา้ชายรชันีแจ่มจรสั  ประสูต ิณ วนัพุธ เดอืน $ แรม �� 
คํ!า ปีชวด ตรงกบัวนัที! �& มกราคม $%�,  พระโอรสกรมพระราชวงับวรวชิยัชาญ)  ทรงเป็นพระ
บิดาแห่งสหกรณ์ไทย  เป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก  และเป็นผู้รเิริ!มออกกฎหมาย
สหกรณ์เพื!อสรา้งความสมัพนัธข์องรฐับาลกบัขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยขึ"นเป็นครั "งแรก 

     สภาพสงัคมไทยในขณะนั น 

      ครอบครวัคนไทยสมยันั "นมากกว่ารอ้ยละ ,&  เป็นชาวชนบท  อยู่นอกเมอืงประกอบ
อาชพีทํานาเป็นส่วนใหญ่  ทําไร่ ทําสวน เป็นส่วนรองลงมา  การทําก็เพื!อต้องการมขี้าวกินใน
ครอบครวัเป็นหลกัใหญ่เหลอืกนิจงึขาย การทาํหนงัสอืสญัญาทางพระราชไมตรขีองไทยกบัองักฤษ 
เมื!อ พ.ศ. $),% (รัชกาลที! %) ก็ดี  การเปลี!ยนแปลงและการเลิกขนบไพร่ขนบทาสโดย            



 � 

พระมหากษัตย์ในราชวงศ์จกัร ี โดยเฉพาะอย่างยิ!งในรชักาลที! "  ซึ!งได้ทรงเลิกขนบไพร่และ
ขนบทาส เมื!อ พ.ศ. �### และพ.ศ. �##$  ตามลาํดบักด็ ี ทําให้การผูกขาดคา้ขายกบัต่างประเทศ 
โดยรฐัผกูขาดยกเลกิและมกีารคา้ขายโดยเสรมีากขึ%น  และทําใหม้คีรอบครวัคนไทยออกไปจบัจอง
ที!ดนิทํานา  ทําสวน  ทําไร่มากขึ%น  เพราะถอืว่าเป็นอาชพีอสิระ  เป็นไทแก่ตน  แมแ้ต่อาชพีเป็น
ลูกจ้างราชการและลูกจา้งเอกชนในสมยันั %น คนไทยก็ยงัไม่นิยมทําเพราะถือว่าทํางานให้ผู้อื!นที!
เป็นนายจา้งมลีกัษณะเหมอืนไพรแ่ละทาส 

     เมื!อ พ.ศ. �#"#  รฐับาลไดส้าํรวจสาํมะโนครวัทั !วราชอาณาจกัรเป็นครั %งแรกปรากฏว่า
ประเทศไทยมพีลเมอืง $,��&,#'$ คน  คดิเฉลี!ยแล้วในเนื%อที!หนึ!งตารางกโิลเมตรมพีลเมอืง (& 
คน  หากคดิเป็นจํานวนครวัเรอืนทั %งหมดในประเทศไทย  ปีนั %นก็จะมปีระมาณ (.� - (.)  ล้าน
ครวัเรอืนถา้คดิเฉลี!ยครวัเรอืนละ & ถงึ * คน  กล่าวไดว้่าในประเทศไทยใน พ.ศ. �#"#  มพีลเมอืง
น้อยกว่าพลเมอืงกรงุเทพฯ โดยประมาณในปัจจบุนันี% (พ.ศ. �"#$) 
      สภาพทางเศรษฐกิจ 

      ขา้วถอืเป็นสนิค้าออกที!สําคญัอนัดบัหนึ!งของประเทศไทยตดิต่อมาจนถงึระยะเวลาที!
เรากําลงัพจิารณาเหตุการณ์นี%อยู่เมื!อ พ.ศ. �###  ประเทศไทยส่งสนิคา้ออกเป็นเงนิ $'./' ล้าน
บาท  สั !งสนิคา้เขา้เป็นเงนิ "'.�& ล้านบาท  และใน พ.ศ. �##/  ไทยส่งสนิคา้ออก ('".$& ล้าน
บาท  และสั !งสนิคา้เขา้ **.'& ลา้นบาท  สนิคา้ออกที!สาํคญัคอืขา้ว (()

 

      ใน พ.ศ. �#"#  ประเทศไทยมเีนื%อที!ปลูกขา้ว ((." ล้านไร่ (�)  ส่วนใหญ่อยู่ในภาค
กลางของประเทศ  และมพีลเมืองอยู่ $.�� ล้านคน  มีคนอยู่ในวยัทํางานที!ทํางานเศรษฐกิจ
ประมาณ #.)" ลา้นคน  ทาํงานอยูใ่นภาคเกษตรกรรมคอื  ทาํนา  ทาํไร ่ ประมาณ # ลา้นคน 

     อยา่งไรกด็ ี ครอบครวัชาวนาประสบปัญหามาหลายปีเพราะราคาขา้วตกตํ!า  ไม่มทีุน
รอนพอจะปรบัปรงุการทาํนาทาํไรใ่หด้ยีิ!งขึ%น  จงึตกเป็นหนี%สนิแก่คหบดผีูใ้หเ้งนิกู้ยมืโดยวธิตีกขา้ว
เขยีวมากขึ%นทั !วไป  เจา้หนี%ที!ไมไ่ดร้บัชําระหนี%จงึมกัจะบงัคบัชาวนาใหช้ําระหนี%โดยยดึไร่นาไปขาย
ชําระหนี%มากขึ%น  ประกอบกบั  ชาวนาขณะนั %นมคีวามฟุ้งเฟ้อไม่ค่อยประหยดั  ชอบเล่นการพนัน  
ทาํใหม้ภีาระหนี%สนิพอกพนูขึ%นไม่มทีางชาํระหนี%สนิ  รฐับาลจงึตอ้งหาทางเขา้ไปช่วยเหลอื 

      แนวความคดิและวธิปีฏบิตัเิพื!อปรบัปรงุ และพฒันาเศรษฐกจิแก่ชาวนาในส่วนภูมภิาค
ในยุคนั %น รฐับาลคิดขึ%นเองบ้าง เลียนแบบมาจากต่างประเทศบ้าง ปรุงแต่งความคิดของตน
ผสมผสานกบัของต่างประเทศบา้ง 
      ผลพวงของงานดงักล่าว  ประการหนึ!งซึ!งสําคญัยิ!งต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ของชาวนา  ชาวไร ่ และผูป้ระกอบการที!มรีายไดน้้อย  กค็อื  กฎหมายสหกรณ์  ซึ!งตราออกมาใช้
และเริ!มพฒันาขึ%นเมื!อประมาณ /' ปี มาแล้ว  ทั %งนี%  เพื!อสร้างองค์การของเอกชน  และสร้าง
องค์การของรฐัขึ%นเป็นเครื!องมอืสําหรบัดําเนินโครงการพฒันาในส่วนภูมภิาคก่อนที!จะมปีระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์

 

 

 
           
 (()ขนุวจิติรมาตรา  ประวตักิารคา้ไทย  พมิพค์รั %งที! #,หจก.ร่วมสาสน์  ผูแ้ทนจาํหน่าย  หน้า )&& 
(�)

Jane C.Ingram,Economic Change in Thailand Since 1850 Stanford University Press.Stanford 
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จดุกาํเนิดของสหกรณ์ไทยโดยสงัเขป 

     ต้นความคดิเรื!อง จดัตั "งองคก์ารธุรกจิเอกชนที!เรยีกว่า สมาคมสหกรณ์หรอืสหกรณ์ 
ในปัจจุบนันี" ผู้รเิริ!มการสหกรณ์ในประเทศไทยได้ความรูม้าจากววิฒันาการของสหกรณ์ประเภท
สหกรณ์ผู้บรโิภคที!เกิดขึ"นในประเทศอังกฤษตั "งแต่ครสิศตวรรษที! #$ ซึ!งเริ!มมาจากการจดัตั "ง
สมาคมโดยกลุ่มชาวทอ้งถิ!นเดยีวกนั เพื!อช่วยเหลอืซึ!งกนัและกนั เรยีกกนัในสมยันั "นว่า “สมาคม
สงเคราะห์เพื!อน” (Friendly Societies) ซึ!งกลายมาเป็นสหกรณ์ร้านค้าในประเทศองักฤษเป็น
ประเทศแรกในโลก 

     สําหรบัในประเทศไทยนั "น การเกดิสหกรณ์เป็นระบบรฐัอุปถัมภ์ที!ต้องการช่วยเหลอื
ชาวนา จงึไดเ้ชญิเซอรเ์บอรน์าดฮนัเตอร ์Sir Bernad Hunter นายธนาคารแห่งมทัราส  ประเทศ
อนิเดยี เพื!อศกึษารปูแบบการช่วยเหลอืชาวนาให้พน้จากหนี"สนิ และเมื!อปี พ.ศ. %&'* ได้แนะนํา
แก่รฐับาลให้ตั "ง “ธนาคารเงนิกู้แห่งชาติ” (Nationnal Loan Bank) โดยโอนทุนเดมิของแบงค์
สยามกมัมาจล (ถอืเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาเปลี!ยนชื!อเป็นธนาคารไทยพาณิชย ์
จนปัจจุบนั) มาก่อตั "งธนาคารใหม่ ทั "งนี"กระทรวงพระคลังมหาสมบตัิได้เพิ!มเงนิทุนสมทบกับ
ทุนเดมิ เป็นจาํนวน * ลา้นบาท  เป็นทุนดาํเนินงานการใหกู้้ยมืเงนิกบัประชาชนกใ็หนํ้าที!ดนิ  หรอื
หลกัทรพัยอ์ื!นๆ เป็นหลกัประกนั  ส่วนการควบคุมมใิห้ชาวนาหลบหนีแล้วทอดทิ"งที!นา ซึ!งเป็น
ปัญหาที!แก้ไม่ได้ สมัยที!มีดําริจะตั "งธนาคารเกษตรนั "นก็เสนอให้จัดตั "งสมาคมที!เรียกเป็น
ภาษาองักฤษว่า “Cooperative Society”  ซึ!งต่อมาพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื!นพทิยาลงกรณ ทรง
บญัญตัิศพัท์ภาษาไทยว่า  “สหกรณ์”  โดยใช้มาจนถงึทุกวนันี"  อย่างไรก็ดแีนวคดินี"ได้รบัการ
ต่อต้านจากคณะกรรมการบรหิารแบงค์สยามกมัมาจล ซึ!งเกรงว่าเมื!อเปลี!ยนสภาพแบงค์ไปเป็น
ธนาคารเงนิกูแ้ห่งชาตแิลว้ จะไมม่ธีนาคารพาณชิยข์องคนไทยเหลอือยูเ่ลย 

     ความคิดที!จะจัดตั "งสหกรณ์ยังมีการสานต่อ  โดยพิจารณาว่ารูปแบบสหกรณ์ที!
เหมาะสมที!สุดน่าจะเป็นสหกรณ์เครดติแบบไรฟ์ไฟเซน 

      รฐับาลจงึทดลองจดัตั "งสหกรณ์เครดติแบบไรฟ์ไฟเซนขึ"นเมื!อปี พ.ศ. %&'+  เพราะ
เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กสมาชิกรู้จกักันดีควบคุมดูแลกันเองได้ จดัตั "งเป็นสหกรณ์แห่งแรกชื!อ 
สหกรณ์หาทุนวดัจนัทรไ์ม่จาํกดัสินใช้ จากสมาชกิ #* คน ทุนดําเนินงาน �,--- บาท (จาก
กู้ยมืธนาคาร)  และค่าสมคัร /- บาท เมื!อวนัที! %* กุมภาพนัธ์ %&'+ และสามารถแก้ไขปัญหา
หนี"สนิของชาวนาไดจ้รงิ 
      กรมหมื!นพทิยาลงกรณ  พระบดิาแห่งการสหกรณ์ไทย  ไดท้รงกล่าวไวว้่า  สหกรณ์
เป็นวิธีการจดัการรปูหนึ ง ซึ งบุคคลหลายคนรวมกนัเข้า  โดยความสมคัรใจของตนเองใน
ฐานะที เป็นมนุษยเ์ท่ากนั และโดยความมีสิทธิ" เสมอหน้ากนัหมด เพื อที จะบาํรงุตนเองให้
เกิดความสาํเรจ็ในทางทรพัย ์

     สมัยรัชกาลที! *  ได้มีการกล่าวปรารภไว้ ในพระราชบัญญัติสมาคมเพิ!มเติมว่า 
สหกรณ์ คือ สมาคมชนิดที ราษฎรผู้ทําการเพาะปลูกและหากินด้วยการทําของขาย  
รวบรวมกนัตั #งขึ#นเพื อยงัความจาํเริญให้เกิดแก่หมู่ด้วยวิธีรวมกาํลงักนับาํรงุตนเองและ
ประหยดัค่าใช้จ่ายแต่พอควร  มิใช่ตั #งขึ#นเพื อหากาํไรมาจาํแนกในสมาชิกนั#น 
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      วเิคราะหจ์ากคาํปรารภ  จะเหน็ไดว้่าจดุมุ่งหมายเพื�อสนับสนุนการดําเนินงานสหกรณ์  
โดยเหน็ว่ามปีระโยชน์ต่อเกษตรกรผูย้ากจน  และมคีวามเดอืดรอ้นโดยไม่ไดห้วงัผลประโยชน์อื�น
ใดนอกจากเพื�อสมาชกิ 

     สมยัรชักาลที� ! เช่นกันมีการกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. "#!$ ว่า  
ประชาราษฎร  ์ผู้ประกอบการเพาะปลูกและจาํพวกอื�นที� มีกําลงัทรพัย์น้อย แต่มีความ
ต้องการอย่างเดียวกนั หมู่ชนนั�นๆ ควรได้รบัการอุดหนุนให้ตั �งสหกรณ์ขึ�นอีกเพื�อยงัให้
เกิดการประหยดั  การช่วยกนัและกนั  การช่วยตนเองเป็นทางอีกทางหนึ� งซึ�งเผยแพร่
ความจาํเริญทรพัยแ์ละจาํเริญธรรมในบ้านเมืองยิ�งขึ�น 

      วเิคราะห์จากคําปรารภ  จะเหน็ว่ามุ่งที�จะอุดหนุนใหเ้กดิมกีารจดัตั %งสหกรณ์ขึ%น ด้วย
ความเชื�อมั �นว่า  การที�สหกรณ์มกีารรวมตัวกันรวบรวมสมาชิกตั %งขึ%นจะก่อประโยชน์แก่มวล
สมาชกิ เป็นการช่วยตนเองและเป็นการช่วยเหลอืซึ�งกนัและกัน  เพื�อยงัใหเ้กดิการประหยดัทรพัย ์ 
หมายถงึ   การประหยดัค่าใช้จ่าย  จ่ายแต่ที�พอควร  ไม่ได้หมายถงึไม่ใช้จ่ายเลย อะไรที�สมควร
จา่ยกจ็า่ย  อะไรที�ไมส่มควรจา่ยกไ็มจ่า่ย 

      รชักาลที� &  ทรงใหค้วามหมายของสหกรณ์  ไวด้งันี% 
สห  +  กรณ 

สห  แปลว่า  ร่วมกนั  ด้วยกนั 

กรณ  แปลว่า  การกระทาํ 

สหกรณ์  แปลว่า  การกระทาํร่วมกนั 

    ทรงมพีระราชดํารสั  สหกรณ์  แปลว่า  การทํางานด้วยกนั หมายถงึ ผนึกกําลงัผู้ทํางาน
เกี�ยวข้องกนั  การทํางานที�เกี�ยวข้องกนันั %นให้พรั �งพร้อมกนัทุกด้าน  และต้องกระทํางานนั %นด้วย
ความรูค้วามสามารถ ดว้ยความซื�อสตัยส์ุจรติ ดว้ยความเมตตาหวงัด ี เอื%อเฟื%อเผื�อแผ่กนัและกนัดว้ย  
จงึจะเป็นสหกรณ์แท ้ ซึ�งมแีต่ความเจรญิกา้วหน้าและอํานวยประโยชน์ที�พงึประสงคแ์ก่ฝ่ายเดยีว 

     คาํหรอืขอ้ความสาํคญัที�ยงัใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั ไดแ้ก่ 

-  วธิรีวมกําลงักนั  (วธิกีารสหกรณ์) 
-  บาํรงุตนเอง 
-  ประหยดัค่าใชจ้า่ย 

-  มใิช่หากําไรมาจาํแนกในสมาชกิ  (การไมแ่สวงหากําไร) 
-  การช่วยกนัและกนั 

-  การช่วยตนเอง 
-  จาํเรญิทรพัยจ์าํเรญิธรรม 
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     ความหมายของสหกรณ์  (Cooperative) 

 

      สหกรณ์ คอื องค์การของบรรดาบุคคล  ซึ!งรวมกลุ่มกันโดยสมคัรใจในการดําเนิน
วสิาหกจิที!พวกเขาเป็นเจา้ของรว่มกนัและควบคุมตามหลกัประชาธปิไตย เพื!อสนองความต้องการ 
(อนัจาํเป็น)  และความหวงัรว่มกนัทางเศรษฐกจิ สงัคม  และวฒันธรรม 

      สหกรณ์ ตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. "�#"  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ!ง
ร่วมกนัดําเนินกจิการเพื!อประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคม  โดยช่วยเหลอืตนเองและช่วยเหลอืซึ!ง
กนัและกนั  และไดจ้ดทะเบยีนตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. "�#" 

     ดงันั $น สหกรณ์จงึตั $งขึ$นมาเพื!อทาํหน้าที!แกปั้ญหาในดา้นการทํามาหากนิที!เหมอืน หรอื
คลา้ย ๆ กนั หรอืความตอ้งการบรกิารที!เหมอืนกนัและเป็นปัญหาที!สมาชกิแต่ละคนไม่สามารถแก้
เองไดต้ามลาํพงั  หรอืตั $งขึ$นมาเพื!อดําเนินการใหส้มาชกิไดร้บัประโยชน์ในการประกอบอาชพีของ
ตนมากกว่าที!แต่ละคนเคยไดจ้ากการดาํเนินกจิการเองตามลาํพงั 

สถานภาพสหกรณ์ 

 å สหกรณ์เกดิขึ$นได ้ เมื!อมกีารจดทะเบยีนตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. "�#" ต่อ
นายทะเบยีนสหกรณ์ หรอืรองนายทะเบยีนสหกรณ์ที!ไดร้บัมอบหมายเท่านั $น 

 å เมื!อจดทะเบยีนแลว้  สหกรณ์มสีถานภาพเป็น “นิตบิุคคล” 
 å สหกรณ์เป็นนิตบิุคคลในภาคเอกชน  ไมส่งักดัส่วนราชการใดๆ 

ประเภทของสหกรณ์ 

      ในประเทศไทยได้กําหนดประเภทสหกรณ์โดยออกเป็นกฎกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็น % ประเภท 

1. สหกรณ์การเกษตร 

     สหกรณ์การเกษตร คอื สหกรณ์ที!เกษตรกรรวมตัวกันจดัตั $งขึ$นเพื!อแก้ไขตาม
ความเดอืดรอ้นในด้าน เงนิทุน การผลติ การจําหน่าย และช่วยยกระดบัฐานะความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรสมาชกิใหด้กีว่าเดมิ ดงันั $นสหกรณ์การเกษตรนี$มหีน้าที!ในการส่งเสรมิการผลติเพื!อเพิ!ม
รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรที!เป็นสมาชกิ อนัหมายถงึ การดําเนินงานของสหกรณ์ในหลายๆ ดา้น อาท ิ
เช่น การให้สินเชื!อเกษตร การรบัฝากเงนิ การจดัหาสินค้า เครื!องมอืและอุปกรณ์การผลิตมา
จําหน่ายแก่สมาชิก ตลอดจนการรวบรวมผลิตผลของสมาชิกออกจําหน่าย หรือแปรรูป การ
ส่งเสรมิการเกษตรและตดิตั $งเครื!องสบูนํ$า จดัระบบการส่งนํ$า เพื!อใหเ้กดิประโยชน์แก่การเพาะปลูก
ของสมาชกิยิ!งขึ$น 

     !.  สหกรณ์นิคม 

        สหกรณ์นิคม คอื สหกรณ์ที!จดัตั $งขึ$นในบรรดาเกษตรกรซึ!งไม่มทีี!ดนิทํากนิเป็นของ
ตนเอง หรอืมทีี!ดนิไมเ่พยีงพอ สาํหรบัการประกอบอาชพีเกษตรกรรมโดยรฐับาลดําเนินการ จดัหา
ที!ดนิใหเ้กษตรกรไดม้ทีี!ทาํกนิพรอ้มทั $งจดับรกิารดา้นสิ!งอํานวยความสะดวกขั $นพื$นฐาน และดําเนิน
ธุรกจิแบบเอนกประสงค์เช่นเดยีวกบัสหกรณ์การเกษตร คอืมกีารให้สนิเชื!อ การรวมกนัซื$อ การ
รวมกนัขาย การบาํรงุที!ดนิและอื!นๆ 
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      �.  สหกรณ์ประมง 

         สหกรณ์ประมง คอื สหกรณ์ที!ได้รบัการส่งเสรมิให้จดัตั "งขึ"นในบรเิวณที!เหมาะสมที!
ราษฎรประกอบอาชพีทางจบัสตัว์นํ"า เพื!อช่วยให้ราษฎรชาวประมงเหล่านั "นประกอบอาชีพได้
มั !นคงยิ!งขึ"น ทั "งเป็นการส่งเสรมิการเพาะรกัษาและขยายพนัธุส์ตัวใ์นแหล่งนั "นๆ และช่วยใหส้มาชกิ
ไดกู้ย้มืเงนิเพื!อเป็นทุนประกอบอาชพีจากสหกรณ์อกีดว้ย 

      4.  สหกรณ์ออมทรพัย ์

         สหกรณ์ออมทรพัยเ์ป็นสหกรณ์ที!มุ่งส่งเสรมิใหส้มาชกิสามารถออมทรพัยเ์พื!อสะสม
ทรพัยไ์วใ้ชจ้า่ยในยามตอ้งการ สหกรณ์ประเภทนี"โดยทั !วไปจดัตั "งขึ"นโดยรวบรวมสมาชกิตามหลกั
อาชพี หรอืสถานที!ทาํงาน 

    5.  สหกรณ์ร้านค้า 

          สหกรณ์ร้านค้า หรอืสหกรณ์ผู้บรโิภคหรอืเรยีกกนัโดยทั !วไปว่าร้านสหกรณ์ คอื
สหกรณ์ที!ผูบ้รโิภครวมกนัจดัตั "งขึ"นเพื!อจดัหาสนิคา้อุปโภคบรโิภคมาจาํหน่ายแก่สมาชกิและบุคคล
ทั !วไป จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์มีสภาพเป็นนิติบุคคล ซึ!งสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็น
เจา้ของ และลงทุนรว่มกนัเป็นสหกรณ์ดว้ยความสมคัรใจเพื!อแก้ไขความเดอืนรอ้ยในเรื!องค่าครอง
ชพี และเพื!อผดุงฐานะทางเศรษฐกจิของตนและหมูค่ณะ โดยดาํเนินการหลกัและวธิกีารสหกรณ์ 

    !.  สหกรณ์บริการ 

         สหกรณ์บรกิาร หมายถึงสหกรณ์ที!ไม่อาจจดัประเภทเข้าในสหกรณ์ประเภทใดๆ 
ดงัที!กล่าวมาแล้วแต่เป็นสหกรณ์  ซึ!งจดัตั "งขึ"นในกลุ่มบุคคลที!มีปัญหาความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชพี หรอืขาดแคลนบรกิารทางด้านสาธารณูปโภค โดยที!แต่ละบุคคลไม่สามารถช่วย
ตนเองได ้จงึสมคัรใจรวมตวักนัจดัตั "งเป็นสหกรณ์และดําเนินธุรกจิตามหลกัสหกรณ์คอืช่วยตนเอง 
และช่วยเหลอืซึ!งกนัและกนั 

        การจดัตั "งสหกรณ์บรกิารเพื!อแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบอาชีพอิสระสาขาต่างๆ 
อาจจะจดัตั "งในกลุ่มบุคคลที!มอีาชพีเดยีวกนั เช่น สหกรณ์แทก็ซี! สหกรณ์มดี สหกรณ์หตัถกรรม 
เป็นตน้ อาจจะจดัตั "งในกลุ่มบุคคลที!มอีาชพีต่างกนั แต่มคีวามต้องการอย่างเดยีวกนั และต้องการ
ใหส้หกรณ์จดัหาบรกิารมาสนองความตอ้งการให ้เช่น สหกรณ์ไฟฟ้า สหกรณ์เคหะสถาน สหกรณ์
ประปา เป็นตน้ 

    7.  สหกรณ์เครดิตยเูนี"ยน  
       สหกรณ์เครดติยเูนี!ยน จดัตั "งตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ พ.ศ. #$#% ว่าด้วย

การจดัตั "งสหกรณ์ประเภทออมทรพัยใ์นชุมชน โดยประชาชนที!อาศยัอยู่ในวงสมัพนัธเ์ดยีวกนั คอื 
อาศยัอยู่ในชุมชนหมู่บ้าน หรอืตําบลหรอืโรงงาน บรษิัทๆ โรงเรยีน หรอืวทิยาลยัเดยีวกนัและ
บุคคลเหล่านั "นมคีวามปรารถนาจะช่วยเหลอืซึ!งกนัและกนั โดยวธิกีารนําเงนิของตนเองมาสะสมไว้
เป็นกองทุน สมาชิกทุกๆ คน จะต้องสะสมเงินตามความสามารถของตนเองเป็นประจําและ
สมํ!าเสมอ ซึ!งแต่ละสหกรณ์อาจจะกําหนดไว้ว่าสปัดาหล์ะหนึ!งครั "ง ทุกครึ!งเดอืนหรอืเดอืนละครั "ง
เมื!อระยะเวลาผ่านไป & เดอืนหรอื � เดอืน กองทุนที!สมาชกิช่วยกนัสะสมนี"ก็จะมเีงนิมากขึ"นก็
สามารถจะใหส้มาชกิที!มคีวามจาํเป็นและเดอืดรอ้นทางดา้นการเงนิ กู้ยมืไปบําบดัปัญหาและความ



 � 

เดอืดรอ้นเหล่านั  น พรอ้มกบัการชําระคนืเงนิกู้ของสมาชกิแต่ละคนและการสะสมเงนิของตนไปใน
คราวเดยีวกนัดว้ยเงนิกูก้จ็ะค่อยๆ หมดไป ในขณะที"เงนิสะสมกจ็ะมมีากขึ น สหกรณ์เครดติยเูนี"ยน 
จงึเสมอืนเป็นธนาคารของสมาชกิเพราะทุกคนสามารถจะนําเงนิมาฝากสะสมและยามที"มปัีญหา
ความเดอืดรอ้นจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิกส็ามารถจะกูเ้งนิยมืจากสหกรณ์ไดอ้ย่างง่ายดายและหากสมาชกิ
ตอ้งการจะเขา้ไปบรหิารกจิการสหกรณ์ของเขา กส็ามารถเสนอตนเองใหเ้พื"อนสมาชกิเลอืกตั  งเขา้
ไปเป็นกรรมการเพื"อทาํหน้าที"กําหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนงานใหส้หกรณ์เป็นไปตามความ
ตอ้งการของสมาชกิได ้สหกรณ์เครดติยเูนี"ยนจงึเป็นของสมาชกิโดยแท ้บรหิารโดยสมาชกิและการ
ทาํกจิการทุกอยา่ง เพื"อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบัสมาชกิ 

    วิเคราะห์ได้ว่า  แต่ละประเภทมีข้อความว่า  สหกรณ์ทั �ง � ประเภท  แสดงว่าทุก
ประเภทต้องมคีวามเป็นสหกรณ์เหมอืนๆกนั  นั �นคอื มอีงค์ประกอบของปรชัญาและอุดมการณ์ 
หลกัการและวธิกีารสหกรณ์  จะแตกต่างกนักค็อืคาํว่า เกษตร - นิคม - ประมง - บรกิาร - รา้นคา้ - 
ออมทรพัย ์(ยกเว้นสหกรณ์เครดติยูเนี�ยน) ซึ�งหมายถงึวตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสรมิอาชพีและรายได ้ 
การประกอบธุรกจิ 

     ประเภทสหกรณ์ คือ กลุ่มสหกรณ์ที�มีความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์หลักอย่าง
เดยีวกนัเช่น กลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มสหกรณ์ประมง กลุ่มสหกรณ์รา้นคา้ กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรพัย ์

     ความมุง่หมายหรอืวตัถุประสงคห์ลกัของสหกรณ์  คอืความคาดหวงัหรอืสิ�งที�ต้องการที�
มนีัยสําคญัในการดําเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์  เพื�อให้เกดิประโยชน์แก่สมาชกิสหกรณ์ เช่น 
วตัถุประสงค์หลกัของสหกรณ์ออมทรพัย ์คอื การส่งเสริมการออมทรพัยแ์ละให้กู้ยืมเงินเพื�อ
การอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์  วตัถุประสงคร์องไดแ้ก่  การจดัใหม้สีวสัดกิารหรอืการสงเคราะห์
แก่สมาชกิ  การส่งเสรมิการศกึษาฝึกอบรมและวฒันธรรม  การดําเนินกจิกรรมเพื�อประโยชน์แก่
ชุมชนและสงัคม วตัถุประสงคร์องของสหกรณ์นี�มุง่ไปในดา้นกจิกรรมทางสงัคม  หรอืมติทิางสงัคม
ของสหกรณ์ ในขณะที�วตัถุประสงคห์ลกัมุง่ไปในดา้นกจิกรรมทางเศรษฐกจิหรอืมติทิางเศรษฐกจิ 

     เหตุผลทั �วไปของการจดัประเภทสหกรณ์พอที�จะประมวลโดยสรุปไดด้งันี� 
      (!)  เพื�อประโยชน์ในการกําหนดนโยบายด้านสหกรณ์ของรฐับาลว่าจะเน้นการส่งเสรมิ
สหกรณ์ประเภทใด  ภายใตข้อ้จาํกดัของทรพัยากรดา้นต่างๆ 

      (")  เพื�อประโยชน์แก่การรวมตวัของสหกรณ์ในแนวดิ�ง (Vertical integration) คอื การตั �ง
ชุมนุมสหกรณ์หรอืสหพนัธ์หรอืสหภาพสหกรณ์ในระดบัภูมภิาคหรอืระดบัประเทศ ในกรณีชุมนุม
สหกรณ์ซึ�งเป็นการรวมกนัทางธุรกจิหรอืวสิาหกจิ สมาชกิจะตอ้งเป็นสหกรณ์ประเภทเดยีวกนัเท่านั �น 

     (#)  เพื�อประโยชน์แก่การจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มลูสถติขิองสหกรณ์แต่ละประเภท
อย่างเป็นระบบ  เพื�อการศกึษา  วจิยั  และทํารายงานความก้าวหน้าของสหกรณ์แต่ละประเภท
ประจาํปีอนัจะเป็นประโยชน์แก่การวางแผนปรบัปรุง และพฒันาขบวนการสหกรณ์ในทศิทางที�ถูกต้อง
เหมาะสม  และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน  ชุมชน  สงัคม  และประเทศชาตอิยา่งแทจ้รงิ 

     ($)  เพื�อประโยชน์แก่การส่งเสรมิและพฒันาขบวนการสหกรณ์ใหต้รงกบัความต้องการ
ของประชาชน  และเหมาะสมกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
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     ปรชัญา  หลกัการ  อดุมการณ์  และวิธีการสหกรณ์ 

 

ปรชัญาสหกรณ์  (Cooperative  Philosophy) 
     เป็นความเชื!อร่วมกนัของสมาชกิสหกรณ์ที!เชื!อว่าการดําเนินชวีติแบบสหกรณ์จะทําให้
สมาชกิทุกคนมคีวามกนิดอียูด่แีละมสีนัตสิุขในสงัคม 

     วเิคราะหป์รชัญาสหกรณ์ 

     ความหมายของปรชัญา  (Philosophy) 
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงอธิบายความหมายของ “ปรัชญา”  ไว้ว่า…..
โดยมากปรชัญานั "นกเ็ป็นความเชื!อของบุคคลแต่ละคนว่า โลกนี"มาอย่างไร  และจะไปอย่างไรจะมี
ความสุขสุดยอดอยา่งไร…….” (สาํนกัราชเลขาธกิาร,#$%&:&) 

    ปรชัญา  ตามความหมายของพจนานุกรม แปลว่า วชิาว่าดว้ยหลกัแห่งความรูแ้ละความจรงิ 
 ปรชัญา (ณรงค ์ สรอ้ยทอง)   คอื  ความรู ้ แต่เป็นแก่นของความรูอ้ยา่งมรีะบบ 

  คําว่า “แก่นของความรู”้  หมายถงึ  ความรูท้ี!ไดร้บัการคดิพจิารณาอย่างแยบคาย
คดิซํ"าแลว้ซํ"าเล่าจนไมเ่ปลี!ยนแปลง  อาจไมม่ใีครมาลม้ลา้งได้ 
 ปรชัญา เป็นความรู้ที!มจีุดมุ่งหมายอย่างชดัเจนที!เรยีกว่า  อุดมการณ์  และยงั
บอกถงึหลกัการและวธิกีารที!จะบรรลุอุดมการณ์นั "นดว้ย 

 ปรชัญา ทฤษฎ ีfact และกฎธรรมชาต ิลว้นแต่เป็นความรู ้ซึ!งมคีวามแตกต่างกนั 

 ปรชัญา  เป็นความรูท้ี!เป็นแก่นของความรู ้
 ปรชัญา  เป็นความรูท้ี!เป็นความจรงิ (fact) ที!ตอ้งการพสิจูน์ 

fact  เป็นความจรงิที!ไมต่อ้งพสิจูน์ เช่น % + % เท่ากบั # 

ปรชัญา  คอื ความรูท้ี!เป็นแก่นของความรู ้ โดยมุง่เน้นที!จะอธบิายความ 

เคลื!อนไหวการพฒันาไปสู่ความสําเรจ็ตามวตัถุประสงค์อย่างละเอียดลกึซึ"ง  เกิดความซาบซึ"ง
ใหก้บัผูรู้ ้ จงึไดย้ดึถอืเป็นปรชัญาของชวีติ  หรอืปรชัญาของการทาํงาน 

     ปรชัญาสหกรณ์ตรงกบัคาํสอนของศาสนา  ตรงกบัลกัษณะของสหกรณ์ คอื 

         (1)  สหกรณ์ในฐานะที!เป็นองคก์ารธุรกจิ 

         (2)  คณะบุคคลที!รว่มมอืกนั  ดาํเนินกจิการอยา่งหนึ!งอยา่งใด หรอืหลายอยา่ง 

         (&)  เพื!อแกไ้ขปัญหาที!มอียูร่ว่มกนัเพื!อรว่มมอืกนัแลว้จะสามารถทาํไดด้กีว่าที!ต่างคน 

ต่างทาํ 
         (')  สหกรณ์เป็นองคก์ารที!ช่วยตนเอง  และช่วยเหลอืซึ!งกนัและกนั  มคีวามสามคัคกีนั  

รว่มมอืกนั 

   ปรชัญาสหกรณ์เกี!ยวกบัจรยิธรรม 

      (%)  สหกรณ์ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ 

      (#)  สหกรณ์ปฏบิตัติามทาํนองครองธรรม 

      (&)  สหกรณ์ไมเ่หน็แก่ตวั  ไมฉ่วยโอกาส 

      (')  สหกรณ์เป็นองคก์ารที!ไมแ่สวงหากําไร 
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      (!)  สหกรณ์ยดึความเที"ยงธรรม 

    ปรชัญาสหกรณ์เกี"ยวกบัชวีติความเป็นอยู่ 
       (#)  บุคคลที"มารว่มกนัจะตอ้งมหีวัอกอนัเดยีวกนั  เหน็ใจกนั 

       ($)  บุคคลที"มารว่มกนัจะตอ้งมอุีดมการณ์รว่มกนั 

         (%)  บุคคลที"มาร่วมมอืกนัจะต้องสมคัรใจการเป็นสหกรณ์เพื"อจําเรญิทรพัย์  จําเรญิ
ธรรมเพื"อการกนิดอียูด่ ีมสีนัตสิุข 

       (&)  สหกรณ์ช่วยใหก้นิพอดอียูพ่อด ี มคีุณภาพชวีติที"ด ี

       (!)  สหกรณ์มจีดุหมายรว่มกนัทางเศรษฐกจิ  สงัคม  และวฒันธรรม 

       (')  สหกรณ์มกีารพฒันาที"ย ั "งยนื 

       (*)  คุณประโยชน์ของสหกรณ์ม ี% ขั +นตอน 

(7.#)  มพีลงัแรงอํานาจในการต่อรอง 

(7.$)  ลดค่าใชจ้า่ย เพิ"มพนูรายได ้

(7.%)  กนิพอด ี อยูพ่อด ี มคีุณภาพชวีติ 

 ปรชัญาสหกรณ์เกี"ยวกบัความรู ้
      (#)  สหกรณ์เป็นของสมาชกิโดยสมาชกิ เพื"อสมาชกิ 

      ($)  ดาํเนินงานโดยสมาชกิ 

      (%)  เป็นการรวมคน  แลว้จงึรวมทุน 

      (&)  มกีารลงทุน 

      (!)  ปัญหาของสหกรณ์ตอ้งแกด้ว้ยวธิกีารสหกรณ์ 

      (')  สหกรณ์เกดิจากความเดอืดรอ้น  จาํเป็นและรว่มกนั 

      (*)  สหกรณ์มอุีดมการณ์ 

      (,)  สหกรณ์มหีลกัการและวธิกีารของตนเอง 

2.  หลกัการสหกรณ์  (Cooperative  Principles) 

     หลักการสหกรณ์  คือ  แนวทางที"สหกรณ์ยึดถือปฏิบตัิเพื"อให้คุณค่าของสหกรณ์
เกดิผล เป็นรปูธรรม  ซึ"งประกอบดว้ยหลกัการที"สาํคญัรวม  *  ประการ  กล่าวคอื 

     หลกัการที" #  การเป็นสมาชกิโดยสมคัรใจและเปิดกวา้ง (Voluntary and Open Membership) 

     หลกัการที" $  การควบคุมโดยสมาชกิตามหลกัประชาธปิไตย (Democratic Member Contral) 

     หลกัการที" %  การมสี่วนรว่มทางเศรษฐกจิของสมาชกิ (Member Economic Participation) 

     หลกัการที" &  การปกครองตนเองและความเป็นอสิระ (Autonomy and IndependenceX 

     หลกัการที" !  การศกึษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education Trainning and Information) 

     หลกัการที" '  การรว่มมอืระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives) 

     หลกัการที" *  การเอื+ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)  
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หลกัการที� �  การเป็นสมาชิกโดยสมคัรใจและเปิดกว้าง  
      สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมคัรใจที!เปิดรบับุคคลทั "งหลายที!สามารถใช้บรกิารของ
สหกรณ์และเตม็ใจรบัผดิชอบในฐานะสมาชกิเขา้เป็นสมาชกิโดยปราศจากการกดีกนัทางเพศ  สงัคม  
เชื"อชาต ิ  การเมอืง  หรอืศาสนา 

หลกัการที�  !  การควบคมุโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย 

      สหกรณ์เป็นองคก์ารประชาธปิไตยที!มกีารควบคุมโดยสมาชกิ  ซึ!งมสี่วนร่วมอย่างแขง็ขนั
ในการกําหนดนโยบายและการตดัสนิใจ  บุรษุและสตรทีี!ไดร้บัเลอืกตั "งจากที!ประชุมใหญ่ใหเ้ป็นผูแ้ทน
สมาชกิต้องรบัผิดชอบต่อสมาชิก  ในสหกรณ์ขั "นปฐมสมาชิกมสีทิธิ #ในการออกเสียงเท่าเทยีมกัน  
(สมาชกิหนึ!งคนหนึ!งเสยีง)  สําหรบัสหกรณ์ในระดบัอื!น ๆ ก็ดําเนินการตามแนวทางประชาธปิไตย
เช่นเดยีวกนั 

หลกัการที�  "  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 

      สมาชกิมสี่วนรว่มในการลงทุน (ซื"อหุน้)  ในสหกรณ์ของตนเองอย่างเสมอภาคกนั  และมี
ส่วนในการควบคุมการใชเ้งนิทุนของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธปิไตย  ทุนของสหกรณ์อย่างน้อย ๆ 
ส่วนหนึ!งต้องเป็นทรพัย์สินส่วนรวมของสหกรณ์  โดยปกติสมาชิกจะได้รบัผลตอบแทน(ถ้ามี)         
ในอตัราที!จาํกดัตามเงนิลงทุน (หุน้) ที!กําหนดเป็นเงื!อนไขของการเขา้เป็นสมาชกิ  สมาชกิสามารถ
จดัสรรเงนิส่วนเกนิของสหกรณ์เพื!อวตัถุประสงคอ์ยา่งหนึ!งหรอืทุกอยา่งตามขอ้บงัคบัดงันี" 

     -  เพื!อการพฒันาสหกรณ์โดยอาจกนัไวเ้ป็นทุนสํารองซึ!งอย่างน้อย ๆ จะต้องมสี่วนหนึ!ง  
ที!นํามาแบ่งปันกนัไมไ่ด ้

     -  เพื!อตอบแทนแก่สมาชกิตามสดัส่วนของปรมิาณธุรกจิที!สมาชกิไดท้าํกบัสหกรณ์ 

     -  เพื!อสนบัสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ที!มวลสมาชกิเหน็ชอบ  
หลกัการที�  #  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 

      สหกรณ์เป็นองคก์ารที!พึ!งพาตนเองและปกครองตนเอง  โดยการควบคุมของมวลสมาชกิ  
หากสหกรณ์จะต้องมขี้อตกลงผูกพนักบัองค์การอื!นใด  ซึ!งรวมถึงหน่วยงานของรฐับาลด้วยหรอื
จะตอ้งเพิ!มเงนิลงทุนโดยอาศยัแหล่งเงนิทุนจากภายนอกสหกรณ์  สหกรณ์จะต้องกระทําการดงักล่าว
ภายใต้เงื!อนไขที!ม ั !นใจไดว้่ามวลสมาชกิจะยงัคงธํารงไวซ้ึ!งอํานาจในการควบคุมสหกรณ์ตามแนวทาง
ประชาธปิไตย  และสหกรณ์ยงัคงดาํรงความเป็นอสิระ  
 หลกัการที�  $  การศึกษา  การฝึกอบรมและข่าวสาร 

      สหกรณ์พงึใหก้ารศกึษาและการฝึกอบรมแก่สมาชกิ  ผูแ้ทนสมาชกิที!ไดร้บัการเลอืกตั "ง  
ผูจ้ดัการ  และเจา้หน้าที!สหกรณ์  เพื!อใหบุ้คคลเหล่านั "นสามารถมสี่วนช่วยพฒันาสหกรณ์ของตนได้
ย่างมปีระสทิธผิล  และพงึให้ข่าวสารแก่สาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิ!งเยาวชนและบรรดาผู้นําทาง
ความคดิในเรื!องคุณลกัษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ 

หลกัการที�  %  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 

      สหกรณ์จะสามารถใหบ้รกิารแก่สมาชกิไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลสูงสุด  และเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่ขบวนการสหกรณ์ได ้ โดยร่วมมอืกนัในระดบัทอ้งถิ!น  ระดบัชาต ิ ระดบัภูมภิาค  และ
ระดบันานาชาต ิ
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หลกัการที   "  ความเอื#ออาทรต่อชุมชน 

      สหกรณ์พงึดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพื!อการพฒันาที!ย ั !งยนืตามนโยบาย  ที!มวลสมาชกิ
เหน็ชอบ 

3.  อดุมการณ์สหกรณ์  (Cooperative  Ideology) 

     อุดมการณ์สหกรณ์  คอื  ความเชื!อรว่มกนัที!ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลอื 

ซึ!งกนัและกนั  ตามหลกัการสหกรณ์ซึ!งจะนําไปสู่การกนิด ีอยู่ด ีมคีวามเป็นธรรม และสนัตสิุขใน
สงัคม 

 4.  วิธีการสหกรณ์  (Cooperative  Practices) 

      ที!ประชุมไดก้ําหนดนิยามว่า “วธิกีารสหกรณ์”  ดงันี" 
      วธิกีารสหกรณ์ คอื การนําหลกัการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิและสงัคม  เพื!อประโยชน์ของมวลสมาชกิและชุมชน  โดยไมล่ะเลยหลกัการธุรกจิที!ด ี

     คณุค่าของสหกรณ์  (Cooperatives Values)   

    สหกรณ์อยูบ่นพื"นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรบัผดิชอบต่อตนเอง ความ
เป็นประชาธปิไตย ความเสมอภาค ความเที!ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ 

     สมาชกิสหกรณ์เชื!อมั !นในคุณค่าทางจรยิธรรมแห่งความสุจรติ ความเปิดเผย ความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม และความเอื"ออาทรต่อผูอ้ื!น โดยสบืทอดประเพณปีฏบิตัขิองผูร้เิริ!มการสหกรณ์ 
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ลกัษณะทั �วไปของสหกรณ์ออมทรพัย ์

 

 

 สหกรณ์ออมทรพัย์ เป็นสหกรณ์ที!เกิดขึ"นจากการรวมตัวของสมาชิกที!มีอาชีพอย่าง
เดยีวกนั  หรอืมทีี!อยู่อาศยัในชุมชนเดยีวกนั  โดยมจีุดมุ่งหมายเพื!อส่งเสรมิให้สมาชกิช่วยเหลอื
ตนเองและช่วยเหลอืซึ!งกนัและกนัทางดา้นการเงนิ  ใหส้มาชกิรู้จกัการออมทรพัย ์ และในกรณีที!มี
ความจาํเป็นกส็ามารถกูย้มืเงนิจากสหกรณ์ได ้

 

  
 สหกรณ์ออมทรพัย์เป็นนิตบิุคคลตามกฎหมาย  การดําเนินงานของสหกรณ์ต้องกระทํา
ภายในขอบเขตและวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ที!กําหนดไว้ในขอ้บงัคบั  ซึ!งโดยทั !วไปสหกรณ์ออม
ทรพัยจ์ดัตั "งขึ"น  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื!อส่งเสรมิผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคมของสหกรณ์  
โดยวธิรีว่มกนัดาํเนินงาน  เพื!อประโยชน์ของสมาชกิในเรื!องต่าง ๆ ดงันี" 

1. ส่งเสรมิใหส้มาชกิออมทรพัย ์ โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไว้ 
ในทางอนัมั !นคง  และไดร้บัประโยชน์ตามสมควร  

2. ส่งเสรมิการช่วยตนเอง  และช่วยเหลอืซึ!งกนัและกนัในหมูส่มาชกิ 

3. รบัฝากเงนิจากสมาชกิหรอืสหกรณ์อื!น 

4. จดัหาทุนเพื!อกจิการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

5. ใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 

6. ใหส้หกรณ์อื!นกูย้มืเงนิ 

7. ซื"อหุน้ของธนาคารซึ!งมวีตัถุประสงคเ์พื!อใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่สหกรณ์ 

8. ซื"อหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรอืสหกรณ์อื!น 

9. ซื"อหุน้ของสถาบนัที!ประกอบธุรกจิอนัทาํใหเ้กดิความสะดวกหรอืส่งเสรมิความเจรญิ 

แก่กจิการของสหกรณ์ 

10. ซื"อหลกัทรพัยร์ฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิ 

11. ออกตั #วสญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิ 

12. ฝากหรอืลงทุนอยา่งอื!นตามกฎหมายและตามที!คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์ 

แห่งชาตกิําหนด 

13. ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพื!อการเคหะ 
14. ใหส้วสัดกิารและการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั 

15. รว่มมอืกบัทางราชการ  สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และ 

สหกรณ์อื!น  เพื!อส่งเสรมิและปรบัปรงุกจิการของสหกรณ์ 

16. กระทาํการต่างๆ ตามที!อนุญาตไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  เพื!อใหเ้ป็นไปตาม 

วตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ออมทรพัย ์
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วตัถุประสงคท์ี กล่าวขา้งต้น  รวมถงึ ซื"อ ถอืกรรมสทิธิ #หรอืทรพัยส์ทิธ ิ ครอบครอง กู้ ยมื เช่าหรอื
ให้เช่า เช่าซื"อหรอืให้เช่าซื"อ โอนหรอืรบัโอน สทิธกิารเช่าหรอืสทิธกิารเช่าซื"อ ขายหรอืจําหน่าย 
จาํนองหรอืรบัจาํนอง จาํนําหรอืรบัจาํนํา ดว้ยวธิอีื นใดซึ งทรพัยส์นิแก่สมาชกิหรอืของสมาชกิ 

17.  ใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ 

18.  ขอหรอืรบัความช่วยเหลอืทางวชิาการจากทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศ 

หรอืบุคคลอื นใด 

19.  ดาํเนินกจิการอยา่งอื นบรรดาที เกี ยวกบัหรอืเนื องในการจดัใหส้าํเรจ็ตามวตัถุประสงค์ 
ของสหกรณ์ 

 

 

หากพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรพัย์แล้วอาจจะสรุปผลได้ว่า  การ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรพัย์จะกําหนดไว้ในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ที นายทะเบยีนสหกรณ์รบั
จดทะเบยีน ซึ งรายละเอยีดของวตัถุประสงคแ์ต่ละสหกรณ์อาจจะแตกต่างกนับา้ง แต่โดยรวมแลว้
มวีตัถุประสงคท์ี สาํคญัม ี� ประการ คอื 

 �.  การส่งเสรมิใหส้มาชกิออมทรพัย ์

 2.  การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 

 �.  การสรา้งสวสัดกิารแก่สมาชกิและสรา้งสาธารณประโยชน์ 

1. การส่งเสริมให้สมาชิกออมทรพัย ์สหกรณ์จะดําเนินการใหส้มาชกิมกีารออมทรพัย์
เป็นเงนิตราไว ้$ ลกัษณะ  คอื 

1.1  การสะสมหุ้น  ซึ งจะแบ่งไดเ้ป็นการสะสมตาม 

1.1.1  หน้าที  สหกรณ์จะกําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์  เพื อใหเ้ป็นหน้าที ของ 
สมาชกิในการถอืหุ้นไว้กบัสหกรณ์  มดี้วยกนั $ โอกาส คอื โอกาสแรก  เมื อจะเขา้เป็นสมาชกิ  ซึ ง
เรยีกว่า “หุน้แรกเขา้” โอกาสที!สอง เมื!อถงึงวดส่งค่าหุน้เป็นรายเดอืนตั "งแต่เดอืนแรกที!เขา้เป็นสมาชกิ
ตามอตัราส่วนเงนิไดร้ายเดอืนหรอืรายงวดของตน ตามที!กําหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ซึ!งเรยีกว่า 
“หุน้เพิ!มรายเดอืนหรอืรายงวด” เงนิไดร้ายเดอืนหรอืรายงวดนี"หมายถงึ  เงนิเดอืนและเงนิที!จ่ายควบ
กบัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งประจํา ซึ!งสมาชกิไดร้บัจากหน่วยงานเจา้สงักดั  สมาชกิสามารถถอืหุ้นราย
เดอืนสูงกว่าอตัราที!กําหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ แต่จะต้องไม่เกินหนึ!งในห้าของหุ้นที!มอียู่ใน
สหกรณ์ในขณะนั "น แต่จะถอืตํ!ากว่าที!กําหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ไมไ่ด้ 

       1.1.2 สมคัรใจ ถา้สมาชกิประสงคจ์ะขอซื"อหุน้เพิ!มขึ"นอกีเมื!อใดกไ็ดโ้ดยแสดง 

ความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ แต่จะถอืเกนิกว่าหนึ!งในหา้ของหุน้ที!มี
อยูใ่นสหกรณ์ในขณะนั "นดงักล่าวแลว้ไมไ่ด้ 
  คุณสมบตัพิเิศษของหุน้ที!สมาชกิถอืไวก้บัสหกรณ์ 

(1) เป็นของสมาชกิ  และจะไดร้บัเงนิคนืเมื!อขาดสมาชกิภาพ 

(2) ไดร้บัผลตอบแทนเป็นเงนิปันผลตามหุน้ เมื!อสหกรณ์มกีําไรและที!ประชุมใหญ่ 
พจิารณาจดัสรร 

การดาํเนินงานของสหกรณ์ 
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(3) มมีลูค่าคงที ไมเ่ปลี ยนแปลงไปตามภาวะธุรกจิ 

(4) หุน้ของสหกรณ์ที สมาชกิถอือยูเ่ป็นทุนของสหกรณ์  และตามมาตรา 42 แห่ง 
พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 ไดก้ําหนดหา้มสมาชกินําค่าหุ้นมาหกักลบลบหนี"กบัสหกรณ์
และในระหว่างที สมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่สิ"นสุดลง  ห้ามมิให้เจ้าหนี"ของสมาชิกใช้สิทธิ
เรยีกรอ้งหรอือายดัค่าหุน้ของสมาชกิผูน้ั "น  และเมื อสมาชกิภาพของสมาชกิสิ"นสุดลง  สหกรณ์มี
สทิธนํิาเงนิตามมลูค่าหุน้ที สมาชกิมอียูม่าหกักลบลบหนี"ที สมาชกิผูกพนัต้องชําระหนี"แก่สหกรณ์ได้
และใหส้หกรณ์มฐีานะเป็นเจา้หนี"บุรมิสทิธพิเิศษเหนือเงนิค่าหุน้นั "น 

(5) เป็นการสะสมเงนิระหว่างที เป็นสมาชกิและเมื อขาดจากสมาชกิจะไดร้บัเป็น 

เงนิกอ้น 

(6) สมาชกิคนหนึ งๆ จะถอืหุน้ในสหกรณ์เกนิกว่าหนึ งในหา้ของจาํนวนหุน้ 

ทั "งหมดของสหกรณ์ในขณะนั "นไมไ่ด ้ เพื อป้องกนัมใิหผู้ม้เีงนิมอีทิธพิลในสหกรณ์ 

     ข้อดีของการส่งเสริมให้สมาชิกถือหุ้น 

(�)  เป็นเสมอืนหนึ งสมาชกิสะสมทรพัย ์ เพื อใชเ้ป็นประโยชน์ในภายหน้าและม ี

ผลตอบแทนเพิ มจากการไดร้บัเงนิปันผล 

(#)  ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิกูข้องตนเองได ้

($)  สหกรณ์สามารถขยายทุนและบรหิารเงนิทุนในปรมิาณที มากขึ"น จากเงนิทุน
ของเจา้ของสหกรณ์เอง คอืสมาชกิ 

  (�)  การบรหิารสนิเชื อของสหกรณ์จะคล่องตวัมากขึ"น  และลดปัญหาของผู้คํ"า
ประกนัเงนิกูก้รณทีี ผูกู้ไ้มช่าํระหนี" 
  (%)  เพื อนช่วยเพื อน 

2.  การฝากเงินไว้กบัสหกรณ์ สหกรณ์สามารถรบัฝากเงนิจากสมาชกิได้ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยสหกรณ์จะต้องกําหนดระเบยีบการรบัฝากเงนิจากสมาชกิ และระเบยีบนั "นต้องผ่าน
ความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์  นอกจากนั "นการกําหนดอตัราดอกเบี"ยเงนิรบัฝากต้องไม่
เกนิกว่าอตัราดอกเบี"ยเงนิรบัฝากที นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด   การดาํเนินธุรกจิสมาชกิสามารถ
ฝากและถอนไดเ้ช่นเดยีวกนักบัการฝาก ถอนเงนิกบัธนาคารพาณชิย ์

     ขอ้ดขีองการส่งเสรมิใหส้มาชกิฝากเงนิไวก้บัสหกรณ์ 

(1)  สมาชกิมคีวามคล่องตวัในการบรหิารเงนิของตนเอง  เนื องจากสามารถฝากและ 

(2) ถอนไดส้ะดวก 

(3) สมาชกิอาจไดผ้ลตอบแทนที สงูขึ"น เนื องจากสหกรณ์มกักําหนดอตัราดอกเบี"ยสงูกว่า 
ธนาคารพาณชิยท์ั  วไปอยูเ่ลก็น้อย  และรายไดจ้ากดอกเบี"ยเงนิฝากออมทรพัยไ์ดร้บัการยกเวน้ไม่ต้อง
เสยีภาษ ี  

(4) เป็นการช่วยเหลอืซึ งกันและกนัระหว่างสมาชกิผู้มเีงนิฝากกบัสมาชกิผู้มคีวาม
ตอ้งการเงนิกู ้

(5) การที สหกรณ์นําเงนิฝากของสมาชกิไปบรหิารสนิเชื อ จะมตี้นทุนตํ ากว่าเงนิทุน
ภายนอก 
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3. การให้เงินกู้แก่สมาชิก โดยทั !วไปสหกรณ์จะกําหนดประเภทเงนิกูไ้ว ้" ประเภท  คอื   
เงนิกู้เพื!อเหตุฉุกเฉิน  สามญัและพเิศษ  ส่วนจะบรกิารสมาชกิเป็นเงนิกู้ประเภทใด  ต้องดูความ
พรอ้มของสหกรณ์และความเหมาะสมของสมาชกิ ซึ!งพอจะจาํแนกรายละเอยีดไดด้งัต่อไปนี# 

    3.1  ประเภทฉุกเฉิน  มวีตัถุประสงคเ์พื!อบําบดัทุกขแ์ละบรรเทาความเดอืดรอ้นเฉพาะ
หน้าของสมาชกิ ดงันั #นจงึต้องสะดวกและรวดเรว็ที!สุด  ภายในวงเงนิไมม่ากนกั ชําระคนืในระยะ
สั #น  และอาจไมต่อ้งมหีลกัประกนักไ็ด้ 

   3.2  ประเภทสามญั  มวีตัถุประสงคเ์พื!อบรรเทาความเดอืดรอ้นที!มคีวามจาํเป็นตอ้ง 
ใชเ้งนิจํานวนมากๆ หรอืเพื!ออํานวยความสุข หรอืยกระดบัมาตรฐานการดํารงชพี ดงันั #นจงึมกีาร
กลั !นกรองในการใหเ้งนิกูอ้ยา่งรอบคอบ โดยที!ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรอืคณะกรรมการ
เงนิกู้  เงนิกู้ประเภทนี#ต้องใหเ้หมาะสมกบัรายได้ของผูกู้้  งวดการชําระหนี#ต้องสอดคลอ้งกบัอายุ
การทํางานเฉลี�ย  เงนิกู้ประเภทนี�มคีวามจําเป็นต้องมผีู้คํ�าประกนั หรอือาจใช้อสงัหารมิทรพัย์
จาํนองคํ�าประกนั  หรอืใชหุ้น้ของตนเองที�มอียูใ่นสหกรณ์คํ�าประกนั 

    3.3  ประเภทพเิศษ  มวีตัถุประสงคส์่วนใหญ่เกี�ยวกบัความมั �นคงในชวีติ เช่น ต้องการซื�อ
อสงัหารมิทรพัย ์ ที�อยู่อาศยั  หรอืสิ�งจําเป็นที�ต้องใช้เงนิมากๆ สหกรณ์ที�ให้บรกิารประเภทนี�ต้องมี
เงนิทุนดาํเนินงานเป็นจาํนวนมาก สมาชกิผูกู้้ควรมรีะยะเวลาการสะสมหุน้ไวเ้ป็นจาํนวนมากและนาน  
และการกูเ้งนิประเภทนี�ตอ้งมอีสงัหารมิทรพัยจ์าํนองคํ�าประกนัเท่านั �น 

 4.  การสร้างสวสัดิการให้กบัสมาชิกและการสร้างสาธารณประโยชน์ 

    4.1  การสรา้งสวสัดกิารใหก้บัสมาชกิ สหกรณ์เมื�อมกีําไรในแต่ละปีสามารถจดัสรร 

กําไรสุทธไิวเ้ป็นการใหส้วสัดกิารสมาชกิได ้เช่น การใหทุ้นการศกึษาแก่บุตรสมาชกิ การช่วยเหลอื
ค่าจดังานศพและค่าใช้จ่ายในครอบครัวเมื�อสมาชิกเสียชีวิต หรือ เมื�อเกษียณ หรือ การให้
สวสัดกิารแบบสมาชกิมสี่วนรว่ม  เช่น การประกนัชวีติในหมูส่มาชกิของสหกรณ์ 

4.2 การสรา้งสาธารณประโยชน์  เมื�อสหกรณ์มกีําไรสุทธสิามารถจดัสรรเป็นทุน 

สาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยงานที�สงักดั  หรอืชุมชนที�สหกรณ์เกี�ยวขอ้งอยู่  หรอืสาธารณชน
ทั �วไป  หรอืส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ ซึ�งเป็นไปตามหลกัการเอื�ออาทรต่อชุมชน 

  ทั �งนี�  การดําเนินงานของสหกรณ์ต้องถือความมุ่งหมายในเรื�องส่งเสรมิให้สมาชกิออม
ทรัพย์นั �นมีความสําคัญเป็นอันดับแรก ส่วนความมุ่งหมายในเรื�องให้เงินกู้แก่สมาชิกนั �น              
มคีวามสาํคญัเป็นอนัดบัรอง เพื�อมุง่ส่งเสรมิใหส้มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยไ์ดส้มํ�าเสมอ 

 

 

 สหกรณ์ออมทรพัย์ดําเนินงานโดยสมาชกิ  กล่าวคอื  สมาชกิจะเลอืกตั �งตวัแทนของตน
จากที�ประชุมใหญ่มาเป็นคณะกรรมการดําเนินการเพื�อบรหิารงานในสหกรณ์  และจะมกีารจดัจา้ง
ฝ่ายจดัการมาปฏิบตัิงานในสหกรณ์  ซึ�งประกอบด้วยผู้จดัการและเจ้าหน้าที�ฝ่ายต่าง  ๆ  เพื�อ
ใหบ้รกิารแก่สมาชกิที�มาทําธุรกจิกบัสหกรณ์ 

โครงสร้างของสหกรณ์ออมทรพัย ์
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 นอกจากนี ที!ประชุมใหญ่ของสหกรณ์จะเลอืกตั  งสมาชกิ  หรอืบุคคลภายนอกที!มคีุณสมบัติ
เหมาะสม  เป็นผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ตามที!บญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 
2542  มาตรา 53 และสหกรณ์อาจจดัให้มผีู้ตรวจสอบภายในโดยการจดัจ้างให้เขา้มาตรวจสอบ
การปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการและรายงานการปฏบิตังิานใหค้ณะกรรมการดําเนินการไดท้ราบ 

 

สาํหรบัโครงสรา้งของสหกรณ์ออมทรพัย ์เป็นดงันี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                          

                                                           
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั  งนี  หน้าที!ความรบัผดิชอบของแต่ละส่วนงานขา้งตน้ ไดม้กีารกําหนดไวใ้นขอ้บงัคบั ดงันี  
(�) สมาชิก 

 (�.�)  ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตแิละคาํสั !งของสหกรณ์ 

 (�.#)  เขา้รว่มประชุมทุกครั  งที!สหกรณ์นดัหมาย 

 (�.$)  ส่งเสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ์ เพื!อใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารที!เขม้แขง็ 

เลอืกตั  ง 

สมาชกิ สมาชกิ สมาชกิ 

ที!ประชุมใหญ่ 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายธุรการ 

ผูต้รวจสอบภายใน 

ฝ่ายการเงนิ ฝ่ายบญัช ี

ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายจดัการ จดัจา้ง 

ผูต้รวจสอบกจิการ 

เจา้หน้าที!บญัช ี เจา้หน้าที!ประจาํหน่วย 
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 (�. )  สอดส่องดแูลกจิการของสหกรณ์ 

 (�.") รว่มมอืกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ใหเ้จรญิรุง่เรอืงและมั #นคง 
(�) ที ประชุมใหญ่ มอีํานาจหน้าที#พจิารณาวนิิจฉัยเรื#องทั $งปวงที#เกดิขึ$นเกี#ยวกบัการดําเนิน

กจิการของสหกรณ์ ซึ#งรวมทั $งในขอ้ต่อไปนี$ 
   (%.�) รบัทราบเรื#องสมาชกิเขา้ใหม ่สมาชกิออกจากสหกรณ์ การเลอืกตั $งผูแ้ทนสมาชกิ

และวนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซึ#งมไิดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิ และสมาชกิที#ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

  (%.%) พจิารณาเลอืกตั $งและถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกจิการของ
สหกรณ์ 

  (2.3) พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ (งบดุล) และจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณ์ 

  (2.4) รบัทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ
ดาํเนินการ  และของผูต้รวจสอบกจิการ 
 (%.")  พจิารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการดําเนินการ 
หรอืกรรมการอื#นๆ และผูต้รวจสอบกจิการ 

  (%.&) พจิารณากําหนดวงเงนิซึ#งสหกรณ์อาจกูย้มืและคํ$าประกนั 

  (%.�) อนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ 

  (%.') พจิารณาแยกสหกรณ์ 

  (2.9)  กําหนดค่าเบี$ยเลี$ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที#พกั และค่าเบี$ยประชุมของกรรมการ
ดาํเนินการ กรรมการอื#น ๆ ที#ปรกึษาและที#ปรกึษากติตมิศกัดิ * 
 (%.�+) พจิารณาแกไ้ขเพิ#มเตมิขอ้บงัคบั 

 (2.11) รบัทราบเรื#องการดําเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณ์ที#สหกรณ์เป็นสมาชกิอยู ่

 (2.12) พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามบนัทกึหรอืหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ รอง   
นายทะเบยีนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัช ีหรอืพนกังานเจา้หน้าที#ซึ#งนายทะเบยีน
สหกรณ์มอบหมาย 

 (%.�,) กําหนดรปูการซึ#งสหกรณ์คดิจะทาํเป็นเครื#องเกื$อหนุนบรรดาสมาชกิตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(!)  คณะกรรมการดาํเนินการ  มอีํานาจหน้าที#ดาํเนินกจิการทั $งปวงของสหกรณ์ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มตคิาํสั #งของสหกรณ์ กบัทั $งในทางอนัจะทําใหเ้กดิความจาํเรญิแก่
สหกรณ์ ซึ#งรวมทั $งในขอ้ต่อไปนี$ 
 (,.�)  พจิารณาในเรื#องการรบัสมาชกิและสมาชกิออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดแูลให้
สมาชกิปฏบิตักิารต่างๆ ตามกฎหมาย ขอ้งบงัคบั ระเบยีบ มตแิละคาํสั #งของสหกรณ์ 

 (,.%)  พจิารณาในเรื#องการรบัฝาก  การกูย้มืเงนิ  การใหเ้งนิกู ้และการฝากหรอืลงทุนเงนิ
ของสหกรณ์ 

 (,.,)  กําหนดและดาํเนินการเกี#ยวกบัการประชุมใหญ่   และเสนองบดุลกบัรายงาน
ประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อที#ประชุมใหญ่ 
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 ( .!)  เสนอแนะการจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีต่อที#ประชุมใหญ่ 

 ( .$)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีใหท้ี#ประชุมใหญ่อนุมตั ิ

 ( .%)  พจิารณาดาํเนินการแต่งตั &ง  หรอืจา้ง  และกําหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการ 
ตลอดจนควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
 ( .')  พจิารณาดาํเนินการแต่งตั &ง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 

 ( .�)  กําหนดระเบยีบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

 ( .*)  จดัใหม้แีละดแูลใหเ้รยีบรอ้ยซึ#งบรรดาทะเบยีน สมดุบญัชเีอกสารต่าง ๆ และ 
บรรดาอุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 

 ( .�+) พจิารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชกิและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และ 
องคก์ารอื#น 

 (3.11) พจิารณาดําเนินการแต่งตั &งและถอดถอนคณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการ  
หรอืคณะทาํงาน เพื#อประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 

 ( .�, ) พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์   รองนายทะเบยีน
สหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัช ีพนกังานเจา้หน้าที#ซึ#งนายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย 

 (3.13) พจิารณาใหค้วามเที#ยงธรรมแก่บรรดาสมาชกิ  เจา้หน้าที#สหกรณ์  ตลอดจน 

สอดส่องดแูลโดยทั #วไป เพื#อใหก้จิการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยด ี

 ( .�!) พจิารณารายงานของคณะกรรมการอื#น  ผูต้รวจสอบกจิการ  ความเหน็ของ
ผูจ้ดัการและสมาชกิเกี#ยวกบักจิการของสหกรณ์ 

 ( .�$) เชญิสมาชกิ หรอืบุคคลภายนอกที#เหน็ควรเป็นที#ปรกึษาของคณะกรรมการ 
ดาํเนินการตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนใหต้ามที#เหน็สมควร 

 ( .�%) ฟ้อง ต่อสู ้หรอืดาํเนินคดเีกี#ยวกบักจิการของสหกรณ์   หรอืประนีประนอม 

ยอมความ หรอืมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณาชี&ขาด 

 ( .�') พจิารณาดําเนินการต่างๆ เกี#ยวกบัทรพัยส์นิดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 

 (3.18) พจิารณาแต่งตั &งกรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์   เพื#อเขา้ประชุม
ใหญ่ และออกเสยีงในการประชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ
องคก์ารอื#นซึ#งสหกรณ์นี&เป็นสมาชกิ ทั &งนี& ใหเ้ป็นไปตามที#ขอ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองคก์ารนั &นกําหนดไว ้

 ( .�*) พจิารณามอบหมายอํานาจหน้าที#ในการดําเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรญัญกิ ผูจ้ดัการและบุคคลที#เกี#ยวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

(�) ผูจ้ดัการ มอีํานาจหน้าที#ในการจดัการทั #วไป และรบัผดิชอบเกี#ยวกบับรรดากจิการ
ประจาํของสหกรณ์ รวมทั &งในขอ้ต่อไปนี& 
 (!.�)  ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหเ้ป็นการถูกตอ้ง ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้
เป็นสมาชกิลงลายมอืชื#อในทะเบยีนสมาชกิ และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิค่าหุน้ตามขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ 
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 ( .!)  ควบคุมใหม้กีารเกบ็ค่าหุน้รายเดอืน   แจง้ยอดจาํนวนหุน้  จา่ยคนืค่าหุน้และ
ชกัชวนการถอืหุน้ในสหกรณ์     

 (4.3)  รบัฝากเงนิ จ่ายคนืเงนิฝาก และส่งเสรมิการรบัฝากเงนิของสหกรณ์ 

 ( . )  เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้ จา่ยเงนิกู ้ จดัทาํเอกสารเกี#ยวกบัเงนิกูใ้หเ้ป็นไป
ตามแบบและระเบยีบของสหกรณ์ 

 ( .$)  จดัทาํรายละเอยีดของสมาชกิรายตวัเกี#ยวเงนิค่าหุน้ และเงนิใหกู้ทุ้กหกเดอืนพรอ้ม
กบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบุคคล 

 ( .%)  พจิารณาจดัจา้งเจา้หน้าที#ของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที#ที#กําหนดในระเบยีบของ
สหกรณ์รวมถงึกําหนดหน้าที#และวธิปีฏบิตังิานของบรรดาเจา้หน้าที#ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบดแูลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที#เหล่านั &นใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 

 ( .')  เป็นธุระกวดขนัในเรื#องการออกใบรบั เรยีกใบรบั หรอืจดัใหม้ใีบสาํคญัโดย
ครบถว้นรบัผดิชอบในการรบัจา่ยเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบสาํคญัและเอกสาร
ต่างๆ เกี#ยวกบัการเงนิไวโ้ดยครบถว้น และเกบ็รกัษาเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามที#กําหนดไวใ้น
ระเบยีบของสหกรณ์ 

 ( .*)  รบัผดิชอบและดแูลในการจดัทาํบญัชแีละทะเบยีนต่างๆ  ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้ง
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

 ( .�)  ตดิต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรยีกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื#นๆ 

 ( .�+) รบัผดิชอบจดัทํางบการเงนิ (งบดุล)  รวมทั &งบญัชกีําไรขาดทุนและรายงาน
ประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพจิารณา เพื#อเสนอต่อที#
ประชุมใหญ่อนุมตั ิ

 ( .��) จดัทําแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ดาํเนินการพจิารณา 
 (4.12) จดัทําแผนปฏบิตังิานของเจา้หน้าที#ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานที#ไดร้บัอนุมตัจิาก 

ที#ประชุมใหญ่ 

 (4.13) เขา้รว่มประชุมและชี&แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอื#นๆ เวน้แต่กรณซีึ#งที#ประชุมนั &นๆ มใิหเ้ขา้รว่มประชุม 

 ( .� ) ปฏบิตังิานเกี#ยวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 

 ( .�$) รกัษาดวงตราของสหกรณ์ และรบัผดิชอบตรวจตราดแูลทรพัยส์นิต่างๆ ของ
สหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดแีละปลอดภยั 

 ( .�%) เสนอรายงานกจิการประจาํเดอืนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ  
 ( .�') เสนอรายการหรอืรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที#
ทางราชการกําหนด 

 ( .�*) ปฏบิตังิานอื#นๆ ตามที#คณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการอื#นๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรอืตามที#ควรกระทํา เพื#อใหก้จิการในหน้าที#ลุล่วงไปดว้ยด ี
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(�) เจ้าหน้าที สหกรณ์ 

      สหกรณ์จาํเป็นตอ้งจดัจา้งเจา้หน้าที!มาปฏบิตังิานใหเ้พยีงพอกบังานของสหกรณ์ โดย
อาจแยกเจา้หน้าที!ออกเป็นฝ่ายต่างๆ ตามลกัษณะงาน ดงันี" 

ฝ่ายธรุการ   รบัผดิชอบเกี!ยวกบั 

 1) งานสารบรรณ ไดแ้ก่ งานรบั - ส่งหนงัสอื  โตต้อบและจดัเกบ็หนังสอื 

 �) งานทะเบยีนสมาชกิ ไดแ้ก่ รบัใบสมคัรจากสมาชกิ ตรวจสอบคุณสมบตัขิอง
สมาชกิรวบรวมหนงัสอืแสดงความจาํนงขอเปลี!ยนแปลงการส่งเงนิค่าหุน้หรอืเงนิงวดชาํระหนี"และ
ใบลาออกของสมาชกิเสนอคณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจนจดัทําดชันีรายชื!อสมาชกิ 

 3) งานเงนิกู ้ ไดแ้ก่ รบัคาํขอกูจ้ากสมาชกิ ลงทะเบยีนคาํขอกูแ้ลว้ส่งแลง้ส่งให้
เจา้หน้าที!ประจาํหน่วยตรวจสอบหนี"สนิ แลว้รวบรวมคาํขอกูเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการเพื!อ
พจิารณาอนุมตั ิ

 #) งานเลขานุการ โดยการช่วยเหลอืการปฏบิตังิานของเลขานุการเกี!ยวกบัการ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ 

 5) งานอื!นๆ ตามที!ไดร้บัมอบหมาย 

ฝ่ายการเงิน  รบัผดิชอบเกี!ยวกบั 

 $). การรบัจ่ายและเกบ็รกัษาเงนิของสหกรณ์ภายในอํานาจที!ไดร้บัมอบหมาย
จากผูจ้ดัการ 

 2) รวบรวมเอกสารหลกัฐานการรบั - จา่ย ส่งใหฝ่้ายบญัชเีพื!อดาํเนินการต่อไป 

 %) เกบ็รกัษาหลกัฐานการฝากและถอนเงนิจากธนาคาร 

ฝ่ายบญัชี  รบัผดิชอบเกี!ยวกบัการจดัทําบญัชขีองสหกรณ์ แยกเป็น       

เจ้าหน้าที บญัชี 

 $) จดัทําสลปิ 

 �) บนัทกึบญัชใีนสมดุบนัทกึรายการขั "นตน้ และสมดุบนัทกึรายการขั "นปลาย 

 %) เกบ็รกัษาเอกสารประกอบการลงบญัช ี

 #) จดัทําทะเบยีนครภุณัฑ ์

 &) ควบคุมยอดคงเหลอืทา้ยแฟ้มบญัชยีอ่ยลกูหนี"เงนิใหส้มาชกิกู ้และทะเบยีน
หุน้ 

 ') จดัทํารายงานทางบญัชแีละการเงนิ ไดแ้ก่ งบทดลอง งบการเงนิ และ 

รายละเอยีดประกอบ 

 () จดัทํารายงานกจิการประจาํเดอืน และจดัเตรยีมรายละเอยีดทางบญัชเีพื!อ 

ขอรบัการตรวจสอบบญัชใีนวนัสิ"นปี 

เจ้าหน้าที ประจาํหน่วย  รบัผดิชอบเกี!ยวกบั 

 $) จดัทําบญัชยีอ่ยลกูหนี"เงนิใหส้มาชกิกู ้และทะเบยีนหุน้ของสมาชกิเป็น
รายบุคคล 

 �) ตรวจสอบคาํขอกูข้องสมาชกิ 
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  ) จดัทําใบรบัเงนิค่าหุน้ ใบรบัเงนิงวดชาํระหนี"ประจาํเดอืนและรบัชําระหนี"
ก่อนกําหนด 

 4) จดัทาํรายการเรยีกเกบ็งวดชําระหนี" และเงนิค่าหุน้ประจาํเดอืน 

      ผูต้รวจสอบกิจการ  

  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 กําหนดว่าให้สหกรณ์ม ี           
ผูต้รวจสอบกจิการซึ#งที#ประชุมใหญ่เลอืกตั "งจากสมาชกิหรอืบุคคลภายนอก  เพื#อดําเนินการตรวจสอบ
กจิการของสหกรณ์แลว้ทํารายงานเสนอต่อที#ประชุมใหญ่  ดงันั "นการตรวจสอบกจิการจงึเป็นไปอย่าง
อสิระ  เนื#องจากการตรวจสอบดําเนินการ  โดยผูต้รวจสอบกจิการซึ#งเลอืกตั "งจากที#ประชุมใหญ่  และ
ใหร้ายงานผลการตรวจสอบต่อที#ประชุมใหญ่   
  นายทะเบยีนสหกรณ์ไดก้ําหนดจาํนวนผูต้รวจสอบกจิการว่า  ใหท้ี#ประชุมใหญ่เลอืก
ผูต้รวจสอบกจิการไดไ้ม่เกนิ 5 คน  ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา  และหากเป็นนิตบิุคคลใหม้จีาํนวนไม่
เกนิ 1 นิตบิุคคล  และกรณีเลอืกตั "งผูต้รวจสอบกจิการเกนิกว่า 1 คน  ใหผู้ต้รวจสอบกจิการเหล่านั "น
เลอืกประธานผู้ตรวจสอบกจิการขึ"น  แล้วแจง้ให้ที#ประชุมใหญ่ในคราวเดยีวกนักบัที#มกีารเลอืกตั "ง
ผูต้รวจสอบกจิการไดท้ราบ  สาํหรบัประธานผูต้รวจสอบกจิการมหีน้าที#ควบคุมดูแลการปฏบิตังิานให้
บรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัให้มกีารตรวจสอบกิจการ  และสรุปผลการตรวจสอบกิจการเสนอต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการและที#ประชุมใหญ่ 

      ผูต้รวจสอบภายใน 

  ตามพระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ไม่ได้กําหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบ
ภายใน  มสีหกรณ์ขนาดใหญ่เพยีงไม่กี#แห่งที#คณะกรรมการดําเนินการจดัจ้างบุคคลที#มคีวามรู้มา
ตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที#คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย ดังนั "น การ
ปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในจงึทาํงานภายใตค้ณะกรรมการดาํเนินการกําหนด 
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ความรู้ทั วไปเกี ยวกบัการบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

 

   ความหมายของการบญัชี 

 

 สภาวชิาชพีบญัช ี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ไดใ้หค้ําจาํกดัความของ “การบญัช”ี คอื ศลิปะ
ของการเกบ็รวบรวม บนัทกึ จาํแนกและทาํสรุปขอ้มลูอนัเกี!ยวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกจิในรปูตวั
เงนิ  ผลงานชั "นสุดท้ายของการบญัชกี็คอื การใช้ขอ้มลูทางบญัชซีึ!งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลาย
ฝ่ายและผูท้ี!สนใจในกจิกรรมงบการเงนิ 

    ประโยชน์ของการบญัชี 

 การบญัชมีปีระโยชน์ที!สําคญั  ดงันี" 
 1.  เพื!อใหท้ราบถงึผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของสหกรณ์  การจดัทาํบญัชี
จะทําใหส้หกรณ์ทราบถงึผลการดําเนินงาน  ฐานะทางการเงนิ  และความมั !นคงของสหกรณ์ 
ดงันั "นเมื!อนําขอ้มลูหรอืรายการคา้มาเกบ็รวบรวม  จดบนัทกึ จดัหมวดหมู่จาํแนก สรปุผลและ
วเิคราะหต์คีวามอย่างมหีลกัเกณฑ ์ จะสามารถนํามาจดัทาํเป็นรายงานทางการเงนิได ้ ไดแ้ก่    
งบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด 

 2.  เพื!อเป็นเครื!องมอืช่วยในการวางแผนและตดัสนิใจของคณะกรรมการดําเนินการ  
ขอ้มลูบญัชจีะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน  การตดัสนิใจ และประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพื!อช่วย
ใหก้ารบรหิารงานมปีระสทิธภิาพยิ!งขึ"น 

 3.  เพื!อใชเ้ป็นหลกัฐานอ้างองิในภายหลงั  ขอ้มลูทางการบญัชทีี!มกีารจดัทาํไวใ้นรปูแบบ
ของรายงานทางการเงนิ  สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบเหตุการณ์ต่างๆ ทางธุรกจิที!เกดิขึ"น  ซึ!ง
ในการจดทะบนัทกึแต่ละครั "งจะตอ้งตรวจสอบหลกัฐานเอกสารใหค้รบถว้นก่อนทุกครั "ง  หากมขีอ้
โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทกอ็าจนําขอ้มลูทางการบญัชดีงักล่าวมาใชใ้นการอ้างองิได้ 
 4.  เพื!อเป็นเครื!องมอืในการหาแหล่งเงนิทุน  ขอ้มลูทางบญัชสีามารถนํามาจดัทาํเป็น
รายงานการเงนิที!ใชเ้ป็นสื!อกลางในการตดิต่อทางธุรกจิต่างๆ  เช่น  สหกรณ์นํารายงานทางการ
เงนิไปเป็นขอ้มลูประกอบในการขอสนิเชื!อกบัธนาคาร  โดยธนาคารจะใหร้ายงานทางการเงนิของ
สหกรณ์  เพื!อพจิารณาอนุมตัสินิเชื!อ  ขอ้มลูทางการบญัชจีะสะทอ้นถงึความน่าเชื!อถอื และ
ความสามารถในการชําระหนี"ของผูกู้ ้ เป็นตน้ 

 5.  เพื!อควบคุมและดแูลรกัษาสนิทรพัยข์องสหกรณ์  ขอ้มลูทางการบญัชแีสดงถงึ
สนิทรพัยท์ี!สหกรณ์มอียู ่ และสามารถใชอ้้างองิ  เพื!อประโยชน์ในการควบคุมมใิหส้นิทรพัยเ์กดิ
การสญูหาย 
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 6.  เพื อประโยชน์ต่อการตดัสนิใจของบุคคลภายนอก  ขอ้มลูทางการบญัชชี่วยให้
บุคคลภายนอก เช่น เจา้หนี"  ทราบขอ้มลูทางการเงนิของสหกรณ์แลว้สามารถใชข้อ้มลูทางการ
บญัช ี เพื อช่วยการตดัสนิใจลงทุนหรอืปล่อยสนิเชื อ 

 7.  เพื อใหถู้กตอ้งตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์  การจดัทําบญัชนีั "นจะต้องเป็นไปตาม
ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์และมาตรฐานการบญัช ี สหกรณ์จะต้องรบัผดิชอบในการจดัทําบญัชี
ใหถู้กตอ้งและสะทอ้นความเป็นจรงิ 

 8.  เพื อประโยชน์ในการเสยีภาษอีย่างถูกต้อง  การจดัทําบญัชจีะช่วยใหส้หกรณ์ทราบถงึ
รายไดห้รอืรายจา่ยที จะตอ้งนําส่งภาษไีดอ้ย่างถูกต้อง  เช่น  ภาษมีลูค่าเพิ ม  ภาษเีงนิไดห้กั ณ ที 
จา่ย  เป็นตน้ 

     หน่วยงานที!กาํกบัดแูลและส่งเสริม 

1. นายทะเบยีนสหกรณ์  ซึ�งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 กําหนดใหป้ลดักระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์เป็นนายทะเบยีนสหกรณ์  มอีํานาจหน้าที�รบัจดทะเบยีน ส่งเสรมิ ช่วยเหลอื
แนะนํา และกํากบัดูแลสหกรณ์  ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542  
และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ต่อมามกีารแก้ไขโดยพระราชกฤษฎกีาแก้ไขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้ง
กบัการโอนอํานาจหน้าที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 มาตรา 122  ว่าในพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542  ใหแ้ก้ไขคําว่า  “ปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์” เป็น “อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์” 

2. คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาต ิ(คพช.)  พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542   
กําหนดใหม้ ีคพช. ขึ!น  มอีํานาจหน้าที�ดงันี! 

(1)  เสนอความเหน็ต่อคณะรฐัมนตรใีนเรื�องนโยบายและแนวทางในการพฒันาการ 

สหกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

(2)  กําหนดนโยบายและแผนพฒันาการสหกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาของ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

(3)  กําหนดแนวทางในการส่งเสรมิและสนบัสนุนการขยายธุรกจิ และกจิการของ 

สหกรณ์  รวมทั !งการรว่มกบัเอกชนใหม้สี่วนในการพฒันาสหกรณ์ 

(4)  กําหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอื 

ภาคเอกชน  เพื�อใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสรมิกจิการของสหกรณ์ 

(5)  พจิารณาและแกไ้ขปัญหาอุปสรรค  ตลอดจนขอ้ขดัขอ้งที�ทาํใหน้โยบายและ 

แผนการพฒันาการสหกรณ์ไมอ่าจบรรลุเป้าหมาย 

(6)  พจิารณาเรื�องอื�นใดที�เกี�ยวกบัสหกรณ์ตามที�รฐัมนตรมีอบหมาย 

(7)  มอีํานาจหน้าที�ตามที�บญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี! 
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3. กองทุนพฒันาสหกรณ์ (กพส.)  พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 ให ้

จดัตั !งกองทุนพฒันาสหกรณ์ขึ!นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื"อเป็นทุนส่งเสรมิกจิการของ
สหกรณ์  ประกอบดว้ย เงนิ และทรพัยส์นิของ กพส.  ใหนํ้าส่งเขา้บญัช ีกพส.  โดยไม่ต้องนําส่ง
คลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

4. กรมส่งเสรมิสหกรณ์  เป็นผูด้าํเนินการจดัตั !งสหกรณ์ กํากบัแนะนําส่งเสรมิ การดาํเนินงาน 

ของสหกรณ์ ใหก้ารศกึษาอบรมแก่สมาชกิ คณะกรรมการดําเนินการและเจา้หน้าที"สหกรณ์ในการ
ดาํเนินธุรกจิของสหกรณ์  ตลอดจนการระดมทุนและการจดัหาแหล่งเงนิกูใ้หก้บัสหกรณ์ 

5. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์  เป็นผูว้างระบบบญัช ีการควบคุมภายใน  จดัทาํคู่มอืระบบ 

บัญชีแก่สหกรณ์  ตรวจแนะนําการเงินการบัญชี  ให้การศึกษาอบรมด้านบัญชีแก่สมาชิก  
คณะกรรมการดําเนินการ ผูต้รวจสอบกจิการ และเจา้หน้าที"สหกรณ์  รวมทั !งตรวจสอบบญัชเีพื"อ
แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของสหกรณ์  ตลอดจนจดัทํารายงานการสอบบญัช ีเพื"อสรุปผลการ
สอบบญัชแีละเสนอต่อนายทะเบยีนสหกรณ์ 

      จรรยาบรรณของผูจ้ดัทาํบญัชีสหกรณ์ 

 รายงานทางการเงนิหรอืงบการเงนิของสหกรณ์ที"ผู้จดัทําบญัชนํีาเสนอมอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจของผู้ใชข้อ้มลูมาก  ดงันั !น หากจดัทําขึ!นไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามระเบยีบที"นายทะเบยีน
สหกรณ์กําหนดไม่ว่าจะตั !งใจหรอืไม่ก็ตาม  ย่อมก่อให้เกิดความเสยีหายต่อสหกรณ์  ซึ"งเรื"องนี!  
นายทะเบียนสหกรณ์ถึงแม้ว่ายงัไม่ได้กําหนดจรรยาบรรณของผู้จดัทําบญัชีสหกรณ์ขึ!นถือใช ้ 
ผู้จดัทําบญัชคีวรปฏบิตัใิห้เป็นจรรยาบรรณที"กล่าวถงึจรรยาบรรณของผู้ที"ประกอบวชิาชพีบญัชี
ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2551 ดงันี! 

1. ความโปรง่ใส ความเป็นอสิระ ความเที"ยงธรรม และความซื"อสตัวส์ุจรติ 

2. ความรูค้วามสามารถและมาตรฐานในการปฏบิตังิาน 

3. ความรบัผดิชอบต่อผูร้บับรกิารและการรกัษาความลบั 

4. ความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรอืบุคคลหรอืนิตบิุคคลที"ผูป้ระกอบ 

     การจดัทาํบญัชีสหกรณ์ออมทรพัย ์

 การจดัทําบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี  พระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. �#��      
เป็นหลกักฎหมายสําคญัที"จะกําหนดทศิทางการดําเนินงานของกิจการสหกรณ์ในประเทศไทย
ต่อไป ทั !งยังเ ป็นการตอบสนองแนวนโยบายแห่งรัฐตามที"บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. �#�$ มาตรา %# ที"บญัญตัใิห้ “รฐัต้องส่งเสรมิ สนับสนุน และคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์” โดยพระราชบญัญัติฉบับนี!จะกําหนดหลกัการในภาพรวมของการดําเนินงาน
สหกรณ์ โดยมสี่วนที"เกี"ยวขอ้งกบัเจา้หน้าที"บญัชดีงัต่อไปนี! 
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    การจดัทาํบญัชี 

      ในส่วนของเจ้าหน้าที!บญัชีซึ!งต้องเป็นผู้จดัทําบญัชีเพื!อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
สหกรณ์  จาํเป็นจะต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจขอ้กําหนดที!เกี!ยวขอ้งกบัการทําบญัชตีามพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าวเป็นอย่างด ีนอกจากนี"แลว้ยงัมรีะเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าดว้ยการบญัช ีพ.ศ. ��#� 
ที!กําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัทําบญัชขีองสหกรณ์ในรายละเอยีดตามอํานาจที!นายทะเบยีน
ไดร้บัตามพระราชบญัญตั ิ

     1.  กฎหมายสหกรณ์ ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ��#� สามารถแบ่งไดด้งันี"  
                   $.$  การจดัทาํบญัช ี

               ($)  ระบบบัญชีของสหกรณ์ ตามมาตรา $%(�) ที!บัญญัติให้อํานาจนาย
ทะเบยีนสหกรณ์กําหนดระบบบญัชแีละมาตรฐานการสอบบญัชี  ตลอดจนสมุดและแบบรายงาน
ต่าง ๆ ที!สหกรณ์ต้องยื!นต่อนายทะเบยีนสหกรณ์  รวมทั "งแบบพมิพอ์ื!นๆ ที!ต้องใชใ้นการปฏบิตัติาม
พระราชบญัญตันิี" 
                (�)  การจดัทําบญัชขีองสหกรณ์  แบ่งเป็นการจดัทําทะเบยีนตามมาตรา %# 
และการจดัทําบญัช ีตามมาตรา %� ประกอบระเบยีนนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการบญัชขีอง
สหกรณ์ พ.ศ. ��#� 

           (�.$)  การจดัทําทะเบียนตามมาตรา %# สหกรณ์ยงัมหีน้าที!ต้องจดัทํา
ทะเบยีนดงัต่อไปนี"  
                       (�.$.$)  ทะเบยีนสมาชกิ ซึ!งต้องมรีายการอย่างน้อยตามที!กําหนดไว้ใน
มาตรา %# ($) 
                    ก.  ชื!อ ประเภท  และที!ตั "งสาํนกังานของสหกรณ์ 

                    ข.  ชื!อ สญัชาต ิ และที!อยูข่องสมาชกิ 

                    ค.  วนัที!เขา้เป็นสมาชกิ 

                     (�.$.�)  ทะเบยีนหุ้น ซึ!งต้องมรีายการอย่างน้อยตามที!กําหนดไว้
ในมาตรา %# (�) 
                    ก.  ชื!อ ประเภท  และที!ตั "งสาํนกังานของสหกรณ์ 

                    ข.  ชื!อของสมาชกิซึ!งถอืหุน้ มลูค่าหุน้ จาํนวนหุ้น  และเงนิ 

                                                     ค่าหุน้ที!ชาํระแลว้ 

                    ค.  วนัที!ถอืหุน้ 

   ทั "งนี" ให้สหกรณ์เก็บรกัษาทะเบยีนดงักล่าวไว้ที!สํานักงานของสหกรณ์ 
และใหส้่งสําเนาทะเบยีนนั "นแก่นายทะเบยีนสหกรณ์ภายใน &' วนันับแต่วนัที!จดทะเบยีน รวมทั "ง
ต้องรายงานการเปลี!ยนแปลงรายการในทะเบยีนต่อนายทะเบยีนสหกรณ์ภายใน *' วนันับแต่วนั
สิ"นปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 

                     (�.�)  การจดัทําบญัชีตามมาตรา %�  ประกอบระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าดว้ยการบญัชขีองสหกรณ์ พ.ศ. ��#� โดยสหกรณ์ตอ้งจดัทาํบญัชดีงันี" 



  �� 

   (�.�.!)  จดัทาํบญัชตีามแบบและรายการที"นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนดใหถู้กต้อง
ตามความเป็นจรงิ และเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชไีว้ที"สํานักงานสหกรณ์
ภายในเวลาที"นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด โดยระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ฯ พ.ศ. �#$� ได้
กําหนดให้สหกรณ์เก็บรักษาเอกสารประกอบการลงบญัชีและสมุดบญัชีต่างๆ ไว้ที"สํานักงาน
สหกรณ์ไม่น้อยกว่า !% ปี เพื"อประโยชน์ในการตรวจสอบและอื"นๆ  และนายทะเบยีนสหกรณ์ได้
แกไ้ขระเบยีบ ว่าดว้ยการบญัชขีองสหกรณ์ (ฉบบัที" 2) พ.ศ. 2555 เกี"ยวกบัการเกบ็รกัษาเอกสาร
ประกอบการลงบญัชแีละสมุดบญัชต่ีางๆ ไว้ที"สํานักงานสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี  นับแต่วนัที"
ผูส้อบบญัชแีสดงความเหน็ต่องบการเงนิประจาํปีแลว้  แต่อย่างไรกต็ามหากสหกรณ์มขีอ้บกพร่อง
หรอืเกดิการทุจรติ  สหกรณ์ควรเกบ็รกัษาเอกสารที"เกี"ยวขอ้งเกนิกว่า 5 ปี  เพื"อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 

   (�.�.�)  การบนัทกึรายการในบญัชเีกี"ยวกบักระแสเงนิสดของสหกรณ์    ให้บนัทกึ
รายการในวนัที"เกิดเหตุการณ์นั &น สําหรบัรายการที"ไม่เกี"ยวกบักระแสเงนิสด ให้บนัทกึรายการ
ภายใน ' วนั นบัแต่วนัที"มเีหตุจะตอ้งบนัทกึรายการนั &น 

   (�.�.')  การลงรายการบญัชีต้องมเีอกสารประกอบการลงบญัชทีี"สมบูรณ์โดย
ครบถว้นทั &งการบนัทกึรายการบญัชต่ีางๆ ที"เกดิขึ&นตามเกณฑพ์งึรบัพงึจ่าย และนโยบายการบญัชี
ที"สําคญัที"สหกรณ์กําหนดไว้ให้เปิดเผยให้ทราบในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ซึ"งถอืเป็นส่วน
หนึ"งของงบการเงนิของสหกรณ์ ทั &งนี& การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิให้รวมถึง
รายการบญัชใีดที"มไิดป้ฏบิตัติามเกณฑแ์ละนโยบายการบญัชทีี"กําหนดนั &นดว้ย 

   �.�   การจดัทาํงบการเงิน ตามมาตรา �� กฎหมายบญัญตัใิห้สหกรณ์จดัทํางบการเงนิ
ดงันี& 
            (!)  ใหส้หกรณ์จดัทํางบการเงนิอย่างน้อย ! ครั &ง ทุกรอบสบิสองเดอืน อนัจดัว่า
เป็นรอบปีทางบญัช ี(ในปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการขอแกไ้ขกฎหมายเปลี"ยนจากงบดุลเป็นงบการเงนิ) 
            (�) งบการเงินที"สหกรณ์ออมทรพัย์จะต้องจดัทําประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงนิ  (งบดุล) ของสหกรณ์ตอ้งประกอบดว้ยรายการแสดงสนิทรพัย ์หนี&สนิ และทุนของสหกรณ์ 
และ   งบกําไรขาดทุนตอ้งประกอบดว้ยรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย และงบกระแสเงนิสด 

            (')  สหกรณ์ต้องทํางบการเงนิให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ แล้ว
นําเสนอเพื"ออนุมตัใินที"ประชุมใหญ่สหกรณ์ภายใน !#% วนั นับแต่วนัสิ&นปีทางบญัช ีทั &งนี&  ตาม
มาตรา �*  ยงับญัญตัใิหส้หกรณ์จดัทาํรายงานประจาํปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที"
ประชุมใหญ่พรอ้มกนัในคราวที"เสนองบการเงนิ  และใหส้่งสําเนารายงานประจาํปีนั &นกบังบการเงนิ
ไปยงันายทะเบยีนสหกรณ์ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที"มกีารประชุม 

  �.  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   

       ตามกฎหมายสหกรณ์ได้กําหนดให้นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนดระบบบญัช ี และนาย
ทะเบยีนสหกรณ์ไดม้อบหมายใหก้รมตรวจบญัชสีหกรณ์เป็นผูก้ําหนด  เช่น 

     -  ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าดว้ยการบญัชขีองสหกรณ์ พ.ศ. 2542  และระเบยีบ
นาทะเบยีนสหกรณ์ ว่าดว้ยการบญัชขีองสหกรณ์ (ฉบบัที" 2) พ.ศ. 2555 



  �� 

     -  ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วยการตดัเงนิสดขาดบญัชขีองสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร พ.ศ. 2546 

     -  ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าดว้ยการจดัชั !นคุณภาพลูกหนี!เงนิกู้และการเผื"อหนี!
สงสยัจะสญู พ.ศ. 2544 

     -  ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าดว้ย การตดัจาํหน่ายหนี!สญูจากบญัชลีกูหนี!ของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546 

         -  คาํแนะนํานายทะเบยีนสหกรณ์ เรื"อง วธิปีฏบิตัทิางบญัชเีกี"ยวกบัลกูหนี! พ.ศ. 2547 

     -  ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วย สนิทรพัย์ที"สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รบั
บรจิาคหรอือุดหนุน พ.ศ. 2547 

     -  คําแนะนํานายทะเบยีนสหกรณ์ เรื"อง วธิปีฏบิตัทิางบญัชเีกี"ยวกบัที"ดนิ อาคารและ
อุปกรณ์  พ.ศ. 2547 

     -  คําแนะนํากรมตรวจบญัชสีหกรณ์ เรื"อง วธิปีฏบิตัทิางบญัชเีกี"ยวกบัเงนิลงทุน พ.ศ. 
2544 

ฯลฯ 

     สาํหรบัระเบยีบและคาํแนะนําของนายทะเบยีนสหกรณ์หรอืกรมตรวจบญัชสีหกรณ์  
สามารถศกึษารายละเอยีดเพิ"มเตมิไดจ้ากเวปไซตข์องกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ (www.cad.go.th) 

  มาตรฐานการบญัชี   
     เจ้าหน้าที"บัญชีนอกจากต้องจดัทําบัญชีตามกฎหมายและระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ตามขอ้ 1 และ ขอ้ 2 แลว้ หากนายทะเบยีนสหกรณ์ยงัไมก่ําหนดในเรื"องใด ใหจ้ดัทาํบญัช ี

ตามมาตรฐานการบญัช ี ที"จดัทาํโดยสภาวชิาชพีบญัชแีห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์  
 ข้อบงัคบัและระเบียบสหกรณ์  
      การปฏบิตังิานต่างๆ สหกรณ์จะต้องปฏบิตัติามขอ้บงัคบั และระเบยีบของสหกรณ์ที"

กําหนดไว ้ รวมทั !งระเบยีบสหกรณ์ว่าดว้ยการรบัจา่ยและเกบ็รกัษาเงนิของสหกรณ์   

  ภาษีอากรที!เกี!ยวข้องกบัสหกรณ์ออมทรพัย ์

 ".  ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

     สหกรณ์ได้รบัยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามมาตรา # แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ 
พ.ศ. �$%� ซึ"งบัญญัติว่า “ถ้าสหกรณ์เกี"ยวข้องในกิจการใดที"กฎหมายกําหนดให้จดทะเบียน
สําหรับการได้มา การจําหน่าย การยกขึ!นเป็นข้อต่อสู้ หรือก ารยึดหน่วงซึ"งกรรมสิทธิ &ใน
อสงัหารมิทรพัย์หรอืทรพัยสทิธอินัเกี"ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์ การจดทะเบยีนเช่นว่านั !นให้ได้รบั
ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

 #.  ภาษีเงินได้ 

      เนื"องจากสหกรณ์เป็นนิตบิุคคล จดัตั !งขึ!นตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. �$%�ไม่
เข้าลกัษณะเป็น “บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที"ตั !งขึ!นตามกฎหมายไทย หรอืที"ตั !งขึ!นตาม
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กฎหมายของต่างประเทศและกระทาํกจิการในประเทศไทย” ตามความในมาตรา !! วรรคแรกแห่ง
ประมวลรษัฎากร จึงไม่อยู่ในบงัคบัแห่งประมวลรษัฎากรที�ต้องเสียภาษีเงินได้ 

 �.  อากรแสตมป์ 

     สหกรณ์และสมาชกิสหกรณ์ได้รบัยกเว้นไม่ต้องเสยีอากรแสตมป์สําหรบัตามสารบาง
ลกัษณะดงัต่อไปนี� 
     (!)  โอนใบหุน้กู ้ใบหุน้กู ้และใบรบัรองหนี� ซึ"งสหกรณ์หรอืธนาคารเพื"อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผูอ้อก โดยเป็นการยกเวน้ตามขอ้ ข. ของขอ้ # แห่ง บญัชอีตัรา
อากรแสตมป์ทา้ยหมวด $ แห่งประมวลรษัฎากร 

     (#)  การกูย้มืเงนิซึ"งสมาชกิกู้ยมืจากสหกรณ์ หรอืสหกรณ์กู้ยมืจากสหกรณ์หรอืจาก
ธนาคารเพื"อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยเป็นการยกเวน้ตามขอ้ % แห่งบญัชี
อตัราอากรแสตมป์ 

     (&)  ใบมอบอํานาจซึ"งสหกรณ์เป็นผูม้อบ และใบมอบอํานาจตั �งสหกรณ์เป็นตวัแทน
จดัการใหส้หกรณ์ไดร้บัสทิธใินอสงัหารมิทรพัย ์โดยเป็นการยกเวน้ตามขอ้ ' ของ ขอ้ !* แห่ง
บญัชอีตัราอากรแสตมป์ 

     (')  คํ�าประกนัหนี�เนื"องแต่การที"สหกรณ์ใหส้มาชกิกู้ยมืหรอืยมื โดยเป็นการยกเวน้ตาม
ขอ้ ' ของขอ้ !* แห่งบญัชอีตัราอากรแสตมป์ 

     (%)  การตั �งตวัแทนในกรณทีี"สหกรณ์เป็นตวัการ โดยเป็นการยกเวน้ตามขอ้ #! แห่ง
บญัชอีตัราอากรแสตมป์ 

     ($)  คู่ฉบบัหรอืคู่ฉีกแห่งตราสาร คอืตราสารซึ"งมขีอ้ความอยา่งเดยีวกนักบัต้นฉบบั
หรอืตน้สญัญาและผูท้ําตราสารไดล้งลายมอืชื"อไวอ้ยา่งเดยีวกบัตน้ฉบบั ถา้ฝ่ายที"ต้องเสยีอากร
แสตมป์ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งเสยีอากรแสตมป์ โดยเป็นการยกเวน้ตามขอ้ ข. ของขอ้ #& แห่งบญัชี
อตัราอากรแสตมป์ 

    (*)  แบบพมิพข์องรฐับาลในกรณทีี"สหกรณ์เป็นผูเ้สยีอากร โดยเป็นการยกเวน้ตาม
ความในขอ้ ก. ของขอ้ #+ แห่งบญัชอีตัราอากรแสตมป์ 

    (,)  ใบหุน้ ใบหุน้กู ้หรอืใบรบัรองหนี�ของสหกรณ์ โดยเป็นการยกเวน้ตามขอ้ !! (#) 
แห่งบญัชอีตัราอากรแสตมป์ 

 !.  ภาษีโรงเรือนและที"ดินของสหกรณ์ 

     ตามพระราชบญัญตัภิาษโีรงเรอืนและที"ดนิ พ.ศ. #'*%  มาตรา & บญัญตัวิ่า โรงเรอืน
และสิ"งปลูกสรา้งอื"น ซึ"งเจา้ของอยู่เองหรอืใหผู้แ้ทนอยู่เฝ้ารกัษา และซึ"งมไิดใ้ชเ้ป็นที"ไว้สนิคา้หรอื
ประกอบการอุตสาหกรรม ท่านให้งดเว้นไม่ต้องเสยีภาษีโรงเรอืนและที"ดนิ  ดงันั �นสถานที"ทําการ
ของสหกรณ์ซึ"งใช้เป็นสถานที"ประกอบกจิการของสหกรณ์ มไิด้ใช้เป็นที"อยู่อาศยั จงึไม่เข้าข่าย

ได้รบัการยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที"ดิน ตามบทบญัญตัดิงักล่าวแต่อยา่งใด 

 

 



  �� 

 �.  ภาษีป้ายของสหกรณ์ 

     ตามพระราชบญัญตัภิาษป้ีาย พ.ศ. �!"# มาตรา "# ไดบ้ญัญตัถิงึป้ายของทางราชการ
หรือองค์การของรัฐที$ได้ร ับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้าย แต่สหกรณ์นั %นได้จัดตั %งขึ%นตาม
พระราชบญัญตัสิหกรณ์ ซึ$งเป็นหน่วยงานต่างหากจากรฐับาลและมไิดเ้ป็นองคก์ารของรฐับาลที$นํา
รายไดส้่งรฐั จึงไม่เป็นกรณีป้ายที!ได้รบัการยกเว้นตามบทบญัญติัข้างต้น 

 ".  ภาษีธรุกิจเฉพาะ 

             สหกรณ์ออมทรพัย์เป็นสถาบนัการเงนิซึ$งได้รบัยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 
�"/&(&) แห่งประมวลรษัฎากร ดงันั %นจึงไม่มีหน้าที!ต้องเสียภาษีธรุกิจ เฉพาะแต่อย่างใดโดยการ
ยกเวน้นี%เฉพาะการใหกู้ย้มืแก่สมาชกิ หรอืแก่สหกรณ์ออมทรพัยอ์ื$นๆ รวมทั %งสหกรณ์ประเภทอื$นๆ 
ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. �!'� ดว้ย 

 #.  ภาษีดอกเบี$ยเงินฝากที!สหกรณ์นําไปฝากที!ธนาคาร 

     กรณีที$สหกรณ์ถูกหกัภาษีเงนิได้ตามประมวลรษัฎากรจากสถาบนัการเงนิที$สหกรณ์ฝาก
เงินไว้ สหกรณ์สามารถนําหนังสือรบัรองการหักภาษี ณ ที$จ่าย ตามมาตรา !# ทวิแห่งประมวล
รษัฎากรจากธนาคารไปตดิต่อยื$นเรื$องราวขอคนืภาษดีงักล่าวต่อเจา้หน้าที$สรรพากรได ้ทั %งนี%เนื$องจาก
สหกรณ์ไม่อยู่ในความหมายของนิยาม “บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบิุคคล” จงึไม่มหีน้าที$เสยีภาษีเงนิ
ไดต้ามประมวลรษัฎากรแต่ประการใด 

 %.  ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาสาํหรบัเงินได้ที!สมาชิกได้รบัจากสหกรณ์ 

     เงินได้ที$สมาชิกได้ร ับจากสหกรณ์นั %นมีทั %งเงินได้ที$ได้รบัยกเว้นภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดา และไมไ่ดร้บัยกเวน้ภาษ ีคอื 

     (")  เงนิปันผลหรอืเงนิเฉลี$ยคนืที$บุคคลไดร้บัจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

                (�)  ดอกเบี%ยเงนิฝากสหกรณ์ เฉพาะเงนิไดจ้ากดอกเบี%ยเงนิฝากที$ตอ้งจ่ายคนืเมื$อทวงถาม
ประเภท ออมทรพัย ์ซึ$งใชส้มุดคู่ฝากในการฝากถอน ไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

     (&)  ดอกเบี%ยเงนิฝากสหกรณ์ที$มใิช่เงนิฝากออมทรพัยด์งักล่าวในขอ้ *.� เช่นดอกเบี%ยเงนิ
ฝากประจาํ หรอืดอกเบี%ยเงนิกู ้(ที$สมาชกิใหส้หกรณ์กู)้ ไมไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ผู้
ที$ไดร้บัดอกเบี%ยเหล่านี%จงึตอ้งนํามารวมคํานวณเพื$อเสยีภาษเีงนิไดด้ว้ย และทุกครั %งที$สหกรณ์จา่ย
ดอกเบี%ยดงักล่าว สหกรณ์มหีน้าที$ตอ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ที$จา่ยตามอตัราภาษเีงนิไดต้ามมาตรา !# 
(�)  แห่งประมวลรษัฎากร  และสหกรณ์ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ที$จ่ายทนัททีุกครั %ง
ที$มกีารหกัภาษ ีณ ที$จ่าย ตามแบบที$อธบิดกีรมสรรพากรกําหนดตามมาตรา !# ทว ิ(&) แห่ง
ประมวลรษัฎากร 

     อนึ$ง สําหรบัภาษีอากรเกี$ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรพัย์ ขอให้ศึกษาจากประมวล
รษัฎากร และกฎหมายที$เกี$ยวขอ้งกบัสหกรณ์ออมทรพัย ์  

 

 



  �� 

   ความรบัผิดชอบการจดัทาํบญัชี 

       

 ในปัจจุบนันายทะเบยีนสหกรณ์ได้กําหนดรายงานของผู้สอบบญัช ี ซึ!งกําหนดเกี!ยวกบั
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัทําและการ
นําเสนองบการเงนิ  ว่าถูกตอ้งตามที!ควรตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ และรบัผดิชอบเกี!ยวกับ
การควบคุมภายในที!คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พจิารณาว่าจําเป็นเพื!อให้สามารถจดัทํา   
งบการเงนิที!ปราศจากการแสดงขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด     

    การสอบบญัชีสหกรณ์ 

  งบการเงนิของสหกรณ์จะต้องให้ผู้สอบบญัชตีรวจสอบ  และการแต่งตั "งผู้สอบบญัชตีาม
มาตรา 69  บญัญตัใิหน้ายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตั "งผูส้อบบญัช ีเพื!อตรวจสอบบญัชีของสหกรณ์ 
ส่วนวธิกีารแต่งตั "งนั "น  นายทะเบยีนสหกรณ์ไดม้อบอํานาจใหก้รมตรวจบญัชสีหกรณ์ มดีงันี" 

1. ผูส้อบบญัชภีาครฐั  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์จะแต่งตั "งผูส้อบบญัชจีากบุคลากรของ   
กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ที!มคีวามรูค้วามชํานาญการในการตรวจสอบบญัชสีหกรณ์  โดยพจิารณา
จากขนาดและความซบัซอ้นในการการตรวจสอบบญัชขีองสหกรณ์  โดยกําหนดหลกัเกณฑไ์วใ้น 

คู่มอืการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัช ี

2. ผูส้อบบญัชภีาคเอกชน  เป็นผูส้อบบญัชสีหกรณ์ที!กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ไดม้อบหมาย 

สหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นอกภาคเกษตร  ได้แก่  สหกรณ์
ประเภทออมทรพัย์ เครดติยูเนี!ยน ร้านค้า และบรกิาร  ที!มฐีานะการเงนิมั !นคงสามารถจดัจ้าง
ผูส้อบบญัชขีองสหกรณ์ได ้ตามประกาศนายทะเบยีนสหกรณ์ ลงวนัที! 22 สงิหาคม 2554  ได้
กําหนดหลกัเกณฑ์การมอบหมายสหกรณ์นายทะเบยีนสหกรณ์ให้ภาคเอกชนตรวจสอบบญัช ี 
ดงันี" 
     Ø ทุนของสหกรณ์ ตั �งแต่ 50 ลา้นบาทขึ�นไป 

     Ø ผลการจดัชั �นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑท์ี!กรมตรวจบญัชี
สหกรณ์กําหนดอยูใ่นระดบัดขีึ�นไป (ประเมนิโดยผูส้อบบญัชภีาครฐั) 
     Ø จดัทาํงบการเงนิไดภ้ายใน 30 วนันบัแต่วนัสิ�นปีทางบญัช ี

 ดงันั �น เมื!อสหกรณ์มคีุณสมบตัคิรบทั �ง 3 ประการกจ็ะเป็นสหกรณ์ที!ถงึเกณฑจ์ดัจา้งผู้สอบ
บญัชภีาคเอกชน  สหกรณ์ต้องกําหนดงบประมาณ  ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี  และสรรหา
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที!ขึ�นทะเบียนกับกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ โดยที!ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการควรพจิารณาสรรหาไวไ้ม่น้อยกว่า 2 ราย  เพื!อนําเสนอใหท้ี!ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี
พจิารณาคดัเลอืกให้เป็นผู้สอบบญัชสีหกรณ์  ต่อจากนั �นสหกรณ์ต้องส่งหนังสือเสนอชื!อผู้สอบ
บญัชทีี!สหกรณ์คดัเลอืกพรอ้มเอกสารประกอบการแต่งตั �งผู้สอบบญัชสีหกรณ์ถงึอธบิดกีรมตรวจ
บญัชสีหกรณ์ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัที!ที!ประชุมใหญ่มมีตคิดัเลอืก 

  



  �� 

การคดัเลือกผูส้อบบญัชีภาคเอกชน 

     การคดัเลอืกผู้สอบบญัชภีาคเอกชน  กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ได้กําหนดคําแนะนําว่า
ด้วย วธิกีารคดัเลอืกผู้สอบบญัชภีาคเอกชน เพื!อแต่งตั "งเป็นผู้สอบบญัชสีหกรณ์ มขี ั "นตอนการ
ปฏบิตั ิดงันี" 
     1)  ก่อนการประชุมใหญ่ 
          1.1)  ใหส้หกรณ์สรรหาผูส้อบบญัชภีาคเอกชน  ซึ!งได้แก่ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
หรอืผูช้าํนาญงานตรวจสอบบญัชสีหกรณ์  จากทะเบยีนรายชื!อผูส้อบบญัชภีาคเอกชนที!กรมตรวจ
บญัชสีหกรณ์มอบให้สหกรณ์  โดยให้สรรหาผู้สอบบญัชไีวไ้ม่น้อยกว่า 2 รายขึ"นไป  ซึ!งสหกรณ์
อาจจะโทรศพัท์ติดต่อประสานงานในเบื"องต้น  หรอืส่งหนังสอืทาบทามผู้สอบบญัชภีาคเอกชน  
เพื!อใหผู้ส้อบบญัชจีดัทําหนังสอืเสนอบรกิารสอบบญัชสี่งไปยงัสหกรณ์  ทั "งนี" สหกรณ์อาจกําหนด
ความตอ้งการพเิศษนอกจากการสอบบญัช ีเช่น การขอใหผู้ส้อบบญัชใีหค้ําปรกึษาแนะนําดา้นการ
บรหิารและการควบคุมภายใน  เพื!อให้ผู้สอบบญัชเีสนอบรกิารเป็นแนวเดียวกัน  ซึ!งจะทําให้
สะดวกต่อการจดัทาํขอ้มลูประกอบการพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ี

  สาระสาํคญัของหนงัสอืเสนอบรกิารสอบบญัชทีี!ตอ้งระบุไว ้ ไดแ้ก่ 

  Ø ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ซึ!งจะต้องระบุวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบ  ความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหาร  และปีทางบัญชีสิ"นสุดของสหกรณ์ที!จะทําการ
ตรวจสอบ 

  Ø การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ  ผู้สอบบัญชีต้องกําหนดเวลาที!จะทําการ
ตรวจสอบบญัชสีหกรณ์อยา่งน้อยปีละกี!ครั "ง ๆ ละกี!วนั  พรอ้มผูช้่วยผูส้อบบญัชจีาํนวนกี!คน   
  Ø รายงานผลการตรวจสอบ  ผู้สอบบญัชตี้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
บญัชตีามระเบยีบที!นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด  ซึ!งอย่างน้อยต้องประกอบดว้ยรายงานระหว่างปี
และรายงานการสอบบญัชปีระจาํปี  
  Ø ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ   
  ทั "งนี" หนังสอืเสนอบรกิารสอบบญัชทีี!ทําในนามของบรษิทัหรอืนิตบิุคคล  จะต้อง
ระบุชื!อผู้สอบบญัชทีี!จะแสดงความเหน็ต่องบการเงนิให้ชดัเจน  เนื!องจากการแต่งตั "งผู้สอบบญัชี
สหกรณ์จะแต่งตั "งเฉพาะบุคคลเท่านั "น 

  นอกจากสาระสําคัญของหนังสือเสนอบริการสอบบัญชีแล้ว  สหก รณ์ควร
ตรวจสอบขอ้มลูเบื"องตน้ของผูส้อบบญัชภีาคเอกชน  เพื!อใหคุ้ณสมบตัขิองผูส้อบบญัชภีาคเอกชน
เป็นไปตามระเบยีบกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพจิารณาและวธิกีารเสนอชื!อ
ผูส้อบบญัชภีาคเอกชน  เพื!อแต่งตั "งเป็นผูส้อบบญัชสีหกรณ์ พ.ศ. 2554  กล่าวคอื 

  s ผู้สอบบญัชีและผู้ช่วยผู้สอบบญัชตี้องไม่อยู่ในสงักดัเดยีวกนักบัผู้ตรวจสอบ
กจิการ  หรอืนิตบิุคคลที!รบังานตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ 

  s ผูส้อบบญัชรีบังานสอบบญัชสีหกรณ์เดยีวกนัไมเ่กนิ 3 ปีบญัชตีดิต่อกนั 

  s ผู้สอบบัญชีรบังานสอบบญัชีสหกรณ์ที!มีปีบัญชีสิ"นสุดวันเดียวกันไม่ เกิน 5 

สหกรณ์ 
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          1.2)  เมื!อตรวจสอบขอ้มลูเบื"องตน้เรยีบรอ้ยแลว้ สหกรณ์ตอ้งสรปุขอ้มลูของ
ผูส้อบบญัชแีต่ละราย  โดยจดัทาํเป็นขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ขอ้เสนอบรกิารสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชี
แต่ละราย  เช่น  การเขา้ปฏบิตังิานตรวจสอบบญัช ี จาํนวนและคุณสมบตัขิองผูร้ว่มงาน  การ
รายงานผลการตรวจสอบบญัช ี ค่าธรรมเนียมการสอบบญัช ี เป็นตน้  เพื!อส่งใหส้มาชกิพจิารณา
ล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่ 

         1.3)  ตั "งงบประมาณค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบบญัชปีระจาํปี  เพื!อเสนอที!ประชุม
ใหญ่โดยพจิารณาจากค่าธรรมเนียมการตรวจสอบที!ผูส้อบบญัชเีสนอมาหรอืจากค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบของสหกรณ์เดยีวกนั เป็นตน้ 

         1.4)  จดัใหม้รีะเบยีบวาระเรื!อง “การพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละกําหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ”  ในระเบยีบวาระของการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

 

     2)  ในวนัประชุมใหญ่ 
          2.1)  ใหด้าํเนินการเสนอชื!อผูส้อบบญัชภีาคเอกชนที!สรรหาไวไ้ม่น้อยกว่า 2 ราย
ขึ"นไป  พรอ้มขอ้มลูประกอบการพจิารณาที!ไดส้รุปไวต้ามขอ้ 1.2)  เพื!อใหท้ี!ประชุมใหญ่พจิารณา
คดัเลอืก  ในระเบยีบวาระเรื!อง “การพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบ”   
          2.2)  ใหท้ี!ประชุมใหญ่ พจิารณาเสนอชื!อผูส้อบบญัชสีาํรองไวด้ว้ย จาํนวน 1-2 

คน ตามความเหมาะสม ทั "งนี" เพื!อป้องกนัปัญหาจากเหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจาํเป็นที!ทําใหผู้ส้อบบญัชี
ที!คดัเลอืกไวไ้มส่ามารถปฏบิตังิานสอบบญัชไีดแ้ละเพื!อลดภาระของสหกรณ์ในการสรรหาผูส้อบ
บญัชรีายใหม่ 
          2.3)  กรณทีี!ที!ประชุมใหญ่มมีตเิลอืกผูส้อบบญัชสีงักดับรษิทัหรอืนิตบิุคคลตอ้ง
ระบุชื!อผูส้อบบญัชใีหช้ดัเจนดว้ย 

     3)  หลงัวนัประชุมใหญ่ 
          เมื!อที!ประชุมใหญ่มมีตคิดัเลอืกผู้สอบบญัชปีระจําปีแล้ว  สหกรณ์ต้องทําหนังสอื
แจ้งให้ผู้สอบบญัชทีี!ได้รบัการคัดเลอืกทราบ  และให้ผู้สอบบญัชจีดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี"ให้แก่
สหกรณ์โดยเรว็ 

       3.1)  หนงัสอืยนืยนัการรบังานสอบบญัช ี(กรณีมกีารเปลี!ยนแปลงขอ้เสนอบรกิาร  
เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัช ี ผูส้อบบญัชตี้องระบุจาํนวนเงนิที!เปลี!ยนแปลงไวใ้นหนังสอื
ฉบบันี"ดว้ย) 
  3.2)  หนงัสอืรบัรองของผูส้อบบญัช ี  
  3.3)  หนงัสอืแจง้รายชื!อผูช้่วยผูส้อบบญัช ี

  อนึ!ง หากผูส้อบบญัชทีี!คดัเลอืก  ไดร้บังานสอบบญัชสีหกรณ์อื!นที!มบีญัชเีดยีวกนั
ครบ 5 สหกรณ์แลว้  ผูส้อบบญัชรีายนั "นจะมอบอํานาจใหผู้ส้อบบญัชรีายอื!นทําการตรวจสอบบญัชี
แทนไม่ได ้ สหกรณ์ต้องประสานงานกบัผูส้อบบญัชทีี!สหกรณ์คดัเลอืกสํารองไว ้ ใหจ้ดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวขา้งต้นให้กบัสหกรณ์  เพื!อที!สหกรณ์จะนําเสนอใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์พจิารณาแต่งตั "ง
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เป็นผู้สอบบญัชสีหกรณ์ต่อไป  กรณีที!ไม่ได้เลอืกผู้สอบบญัชสีํารองไว้  สหกรณ์ต้องจดัให้มกีาร
คดัเลอืกผูส้อบบญัชรีายใหมโ่ดยเรว็ 

    กรณีที!กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ พจิารณาเหน็ว่าไม่สมควรเสนอชื!อผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาตหรอืผูช้ํานาญงานตรวจสอบบญัชสีหกรณ์เป็นผูส้อบบญัชสีหกรณ์ จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบ
และให้สหกรณ์พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีรายใหม่และเสนอชื!อต่อกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์
ภายใน "# วนั นบัแต่วนัที!ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสอืจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

 การโอนกลบัให้ผูส้อบบญัชีภาครฐัตรวจสอบบญัชี 

     เพื!อให้เกิดผลดต่ีอสหกรณ์ที!ได้มอบหมายให้ผู้สอบบญัชภีาคเอกชนตรวจสอบบญัชี
แล้ว  นายทะเบยีนสหกรณ์ยงัไดก้ําหนดหลกัเกณฑก์ารโอนกลบัใหผู้้สอบบญัชภีาครฐัตรวจสอบ
บญัช ีตามประกาศนายทะเบยีนสหกรณ์ลงวนัที! 23 กนัยายน 2554  โดยสหกรณ์ต้องมลีกัษณะขอ้
หนึ!งขอ้ใด  ดงันี$ 
 

1. ผลการจดัชั $นคุณภาพการควบคุมภายในตามเกณฑท์ี!กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

กําหนดตํ!ากว่าระดบัดลีงมา (ประเมนิโดยผูส้อบบญัชภีาคเอกชน) 
2. ไมส่ามารถนําเสนองบการเงนิเพื!อขออนุมตัใินที!ประชุมใหญ่ไดภ้ายใน 150 วนั นบั 

แต่วนัสิ$นปีทางบญัช ี

3. ผูส้อบบญัชแีสดงความเหน็ต่องบการเงนินอกเหนือจากแบบไมม่เีงื!อนไข 

นอกจากการโอนกลบัตามหลกัเกณฑท์ี!กล่าวขา้งตน้  หากสหกรณ์มทีุนของสหกรณ์ตํ!า 

กว่า 50 ลา้นบาท  สหกรณ์สามารถขอโอนกลบัใหผู้ส้อบบัญชภีาครฐัตรวจสอบได้ ตามประกาศ
นายทะเบยีนสหกรณ์ ลงวนัที! 22 สงิหาคม พ.ศ. 2554  ทั $งนี$ การขอโอนกลบัใหผู้ส้อบบญัชภีาครฐั
ตรวจสอบบัญชี  สหกรณ์ต้องมีมติที!ประชุมใหญ่และต้องทําหนังสือถึงอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์  โดยผ่านสํานักงานตรวจบญัชสีหกรณ์พื$นที!   นอกจากการโอนกลบักรณีดงักล่าวแล้ว
สหกรณ์ที!ไดม้อบหมายใหผู้ส้อบบญัชภีาคเอกชนตรวจสอบต่อเนื!อง 3 – 5 ปี  กรมตรวจบญัชี
สหกรณ์มนีโยบายโอนกลบัให้ผู้สอบบญัชภีาครฐัตรวจสอบ  เพื�อเข้าไปเสรมิประสทิธภิาพการ
ควบคุมภายในใหแ้ก่สหกรณ์ 

 การปฏิบติังานสอบบญัชี 

      การปฏิบัติงานสอบบัญชี มาตรา !" บัญญัติให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบญัชทีี�รบัรองทั �วไป และตามระเบยีบที�นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด โดยมาตรา 
#! ($) ไดใ้หอ้ํานาจนายทะเบยีนสหกรณ์ในการกําหนดมาตรฐานการสอบบญัชดีงักล่าวได้ 

อาํนาจของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ กําหนดไวด้งัต่อไปนี% 
     #)  อํานาจสั �งใหผู้เ้กี�ยวขอ้งกบัสหกรณ์มาชี%แจงขอ้เทจ็จรงิหรอืส่งเอกสารตามมาตรา #& 
ที�บญัญตัใิหอ้ํานาจผูส้อบบญัชอีอกคาํสั �งเป็นหนงัสอืใหค้ณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกจิการ พนักงานอื�น 
หรอืเชญิสมาชกิของสหกรณ์มาชี%แจงข้อเท็จจรงิเกี�ยวกับกิจการของสหกรณ์หรอืให้ส่งเอกสาร
เกี�ยวกบัการดาํเนินงานหรอืรายงานการประชุมของสหกรณ์ได ้
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      !) อํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ตามตรา "#  ที$บญัญตัวิ่า “เพื$อ
ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี%  ใหผู้ส้อบบญัชมีอีํานาจเขา้ไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์
ในระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้ ให้ผูซ้ึ$งเกี$ยวข้องอํานวยความสะดวกหรอืช่วยเหลอืหรอืให้
คาํชี%แจงแก่ผูป้ฏบิตักิารตามสมควร” 

     �)  อํานาจที$ได้รบัมอบหมายจากนายทะเบยีนสหกรณ์ ผู้สอบบญัชยีงัอาจได้รบัมอบ
อํานาจจากนายทะเบยีนสหกรณ์ใหด้าํเนินการอยา่งหนึ$งอยา่งใดตามที$กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิ
สหกรณ์ พ.ศ. !&�! ไดซ้ึ$งรวมทั %งการปฏบิตักิารแทนนายทะเบยีนสหกรณ์ดว้ย 

 ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 

     ผูส้อบบญัชมีหีน้าที$แสดงความเหน็ต่องบการเงนิจากที$ไดต้รวจสอบบญัชตีามมาตรฐาน
การสอบบญัชแีละระเบยีบที$นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนดใหผู้้สอบบญัชตี้องปฏบิตัติามขอ้กําหนด
ดา้นจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชสีหกรณ์  รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพื$อใหไ้ดค้วาม
เชื$อมั $นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที$ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาํคญัหรอืไม ่ ซึ$งการตรวจสอบของผูส้อบบญัชรีวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพื$อใหไ้ดม้าซึ$ง
หลกัฐานการสอบบญัชเีกี$ยวกบัจาํนวนเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ  วธิกีารตรวจสอบที$
เลอืกใชข้ึ%นอยูก่บัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ี ซึ$งรวมถงึการประเมนิความเสี$ยงจากการแสดงขอ้มลูที$
ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงนิ  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
ในการประเมนิความเสี$ยงดงักล่าว  ผู้สอบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในที$เกี$ยวข้องกบัการ
จดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที$ควรของสหกรณ์  เพื$อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที$เหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื$อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสทิธผิลของการควบคุมภายในของสหกรณ์  การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชทีี$คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบญัชทีี$จดัทาํขึ%นโดยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  รวมทั %งการประเมนิการนําเสนองบ
การเงนิโดยรวม 

   การกาํกบัดแูลสหกรณ์ 

    สาระสาํคญัอกีเรื$องหนึ$งในพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. !&�! กค็อืเรื$องการกํากบัดูแล
สหกรณ์ซึ$งกําหนดขึ%นเพื$อให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมแก่
สมาชกิทุกคนตามหลกัการสหกรณ์ โดยวธิกีารกํากบัดแูลสหกรณ์แบ่งออกไดด้งันี% 

1. การตรวจการสหกรณ์ 

        การแต่งตั %งผูต้รวจการสหกรณ์ มาตรา "' (�)  บญัญตัใิหน้ายทะเบยีนสหกรณ์  มอีํานาจ
หน้าที$แต่งตั %งผูต้รวจการสหกรณ์ โดยมาตรา "' วรรคสอง ไดก้ําหนดใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์อาจ
มอบอํานาจในการสั $งการ การอนุญาต การอนุมตั ิหรอืการดําเนินการอื$นใดตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ใหแ้ก่ผูต้รวจการสหกรณ์ปฏบิตักิารแทนได ้
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อาํนาจหน้าที�ของผูต้รวจการสหกรณ์ มดีงันี! 
        ")  ตรวจสอบกิจการและฐานการเงนิของสหกรณ์ตามที#นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด 
แลว้ใหเ้สนอรายงานตรวจสอบต่อนายทะเบยีนสหกรณ์ ตามมาตรา "$  
        %)  มอีํานาจออกคาํสั #งเป็นหนังสอืใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  ผูต้รวจสอบ
กจิการ ผูจ้ดัการ เจา้หน้าที# หรอืเชญิสมาชกิของสหกรณ์มาชี!แจงขอ้เทจ็จรงิเกี#ยวกบักจิการ
สหกรณ์ หรอืใหส้่งเอกสารเกี#ยวกบัการดาํเนินงาน หรอืรายงานการประชุมของสหกรณ์ไดต้าม
มาตรา �� 

        !) มอีํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางานของ
สหกรณ์ได้ และให้ผู้เกี"ยวขอ้งอํานวยความสะดวกหรอืช่วยเหลอื หรอืให้คําชี#แจงแก่ผู้ปฏบิตักิาร
ตามสมควร ทั #งนี#ใหผู้ต้รวจการสหกรณ์แสดงบตัรประจาํตวัต่อผูซ้ึ"งเกี"ยวขอ้งดว้ย ตามมาตรา �$ 

         การร้องทุกข์แทนสหกรณ์ ตามมาตรา !"    นายทะเบียนสหกรณ์หรือรอง        
นายทะเบยีนสหกรณ์สามารถรอ้งทุกขห์รอืฟ้องคดแีทนสหกรณ์ได้ และให้พนักงานอยัการรบัว่า
ต่างให้สหกรณ์ในกรณีที"กรรมการ ผู้จดัการ หรอืเจ้าหน้าที"ของสหกรณ์ทําให้สหกรณ์เสยีหาย แต่
สหกรณ์ไมร่อ้งทุกขห์รอืฟ้องคด ีโดยใหส้หกรณ์เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายที"เกี"ยวกบัการรอ้งทุกข ์ฟ้องคด ี
หรอืการว่าต่างแก่นายทะเบยีนสหกรณ์ รองนายทะเบยีนสหกรณ์ หรอืพนกังานอยัการแลว้แต่กรณี 

2. การกาํกบัสหกรณ์ 

สหกรณ์ที"ได้มอบหมายให้ภาคเอกชนตรวจสอบบัญชีแล้วนั #น  กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ยงัมหีน้าที"กํากบัดแูล  โดยใหค้วามสําคญักบัการทํางานเชงิคุณภาพสําหรบังานตรวจสอบ
บญัชขีองผู้สอบบญัชไีด้ปฏบิตังิานตรวจสอบบญัชตีามมาตรฐานการสอบบญัชแีละระเบยีบที"นาย
ทะเบยีนสหกรณ์กําหนดหรอืไม ่ และเพื"อเพิ"มประสทิธภิาพในการควบคุมภายในที"ดใีหก้บัสหกรณ์
ตลอดจนให้คําปรกึษาแนะนําด้านการเงนิการบญัช ี โดยกรมตรวจบญัชสีหกรณ์จะเข้าไปกํากบั
การใชอ้ํานาจของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์และการปฏบิตัขิองสหกรณ์เกี"ยวกบัการเงนิการ
บญัชใีหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และคําแนะนําของนายทะเบยีนสหกรณ์  โดยมเีป้าหมายใน
การกํากบัสหกรณ์  พจิารณาจากการจดัระดบักลุ่มสหกรณ์และใหเ้ขา้กํากบัสหกรณ์ตามมาตรการ
เพิ"มประสทิธภิาพงานสอบบญัชสีหกรณ์   

   ระบบบญัชีสหกรณ์ออมทรพัย ์

 การบนัทกึรายการทางการเงนิของสหกรณ์ออมทรพัยเ์ป็นไปตามหลกัการบญัชซีึ"งเป็นที"
ยอมรบัและใชก้นัทั "วไป คอื หลกัการบญัชีคู่ โดยรายการเงนิที"เกดิขึ#นแต่ละรายการจะต้องนํามา
บนัทกึบญัช ี% ดา้นเสมอ โดยเดบติบญัชหีนึ"งหรอืหลายบญัชใีนดา้นหนึ"ง และเครดติบญัชหีนึ"งหรอื
หลายบญัชใีนอกีดา้นหนึ"ง ซึ"งจาํนวนเงนิที"บนัทกึบญัชทีั #ง % ดา้นตอ้งเท่ากนั 

 ทั #งนี# รายการเงนิที"เกดิขึ#นทุกรายการจะต้องมเีอกสารประกอบการบนัทกึบญัชเีสมอ โดย
ก่อนที"จะบนัทกึบญัชตี้องจาํแนกรายการเงนิที"ปรากฏในเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชอีอกเป็น
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ประเภทต่าง ๆ ก่อน แล้วจงึนําไปบนัทกึรายการในสมุดบนัทกึรายการขั !นต้น ผ่านรายการไปยงั
สมดุบนัทกึรายการขั !นปลาย จากนั !นสรปุขอ้มลูทางการเงนิโดยการจดัทํางบการเงนิ 

เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 

 เอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ีหมายถงึ สิ"งที"ใชเ้ป็นหลกัฐานบนัทกึขอ้เทจ็จรงิ เกี"ยวกับ
รายการเงนิที"เกดิขึ!น เพื"อแสดงว่ารายการเงนินั !นไดเ้กดิขึ!นจรงิตามรายการและจาํนวนเงนิที"ปรากฏ
ในเอกสาร 
 ประเภทของเอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ีอาจแบ่งไดเ้ป็น # ประเภท คอื 

  . เอกสารภายนอก   เป็นเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชทีี"สหกรณ์ไดร้บัจากผูอ้ื"น เช่น
ใบเสรจ็รบัเงนิของรา้นคา้หรอืบรษิทัต่าง ๆ ที"สหกรณ์ไดร้บั 

 2.  เอกสารภายใน เป็นเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชทีี"สหกรณ์จดัทําขึ!นเอง ไดแ้ก่ 

   2.1 สลิป เป็นใบสรปุหรอืงบหน้ารายการรบัและจา่ยเงนิประจาํวนั รวมทั !งการโอน
เปลี"ยนแปลงแกไ้ขบญัช ีทั !งนี! สลปิจดัทําขึ!นเพื"อใชอ้ธบิายรายการเงนิต่าง ๆ ที"เกดิขึ!น โดยจาํแนก
รายการตามประเภทบญัชเีพื"อสะดวกในการบนัทกึรายการเงนิในสมุดเงนิสดและสมดุรายวนัทั "วไป 

         สลปิ  แบ่งเป็น � ประเภท คอื 

         �  สลิปรบั   (เอกสารหมายเลข $) ใชส้าํหรบับนัทกึรายการเงนิที"ไดร้บัประจาํวนั 
โดยจาํแนกรายการรบัเงนิต่าง ๆ ตามประเภทบญัช ี

        �  สลิปจ่าย (เอกสารหมายเลข #)  ใชส้าํหรบับนัทกึรายการเงนิที"จา่ยประจาํวนั 
โดยจาํแนกรายการจ่ายเงนิต่าง ๆ ตามประเภทบญัช ี   และให้นําเอกสารประกอบการจ่ายเงนิ
ประเภทนั !น ๆ มาแนบไวก้บัสลปิจ่ายดว้ย 

          �  สลิปโอน  (เอกสารหมายเลข �) ใชส้าํหรบับนัทกึรายการที"ไมเ่กี"ยวขอ้งกบัการ
รบั - จา่ยเงนิสด ซึ"งไดแ้ก่ รายการเกี"ยวกบัการโอนแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการบนัทกึบญัช ีการ
ปรบัปรงุบญัช ีการโอนปิดบญัชเีมื"อสิ!นงวดบญัช ีการเปิดบญัช ี โดยใหนํ้าเอกสารประกอบรายการ
โอนนั !น ๆ มาแนบไวก้บัสลปิโอน 

     "."  เอกสารประกอบสลิป  เป็นเอกสารที"ใชป้ระกอบรายการรบัจา่ยเงนิรายการต่าง ๆ 

ที"เกดิขึ!น ซึ"งไดแ้ก่  
          �  ใบเสรจ็รบัเงิน (เอกสารหมายเลข %) ใชเ้ป็นหลกัฐานในการบนัทกึรายการ

รบัเงนิทุกประเภทที"สหกรณ์ไดร้บัไว ้เช่น เงนิสะสมรายเดอืนหรอืเงนิค่าหุน้ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
เงนิรบัชาํระหนี!จากสมาชกิทั !งตน้เงนิและดอกเบี!ยรบั เป็นตน้ โดยจดัใหม้สีําเนา $ ฉบบั ตน้ฉบบั
ฉีกออกใหแ้ก่ผูท้ี"ชาํระเงนิใหแ้ก่สหกรณ์ สาํเนาฉบบัที" $ ตดิเล่มไวเ้ป็นเอกสารประกอบการบนัทกึ
บญัช ี

         �  ใบสาํคญัจ่ายเงิน  (เอกสารหมายเลข &) ใช้เป็นหลกัฐานในการจ่ายเงนิของ
สหกรณ์ทั !งที"จ่ายเป็นเงนิสดและจา่ยดว้ยเชค็ โดยแสดงรายละเอยีดเกี"ยวกบัการจ่ายเงนิไว ้เช่น 
การจา่ยเงนิค่าหุน้คนืใหส้มาชกิ จา่ยดอกเบี!ยเงนิรบัฝากประจาํ จา่ยเงนิเดอืน เบี!ยประชุม เป็นตน้ 
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ทั  งนี  เวน้แต่การจ่ายเงนิใหบ้รษิทั หา้งรา้นหรอืกจิการที"มใีบเสรจ็รบัเงนิของตนเองออกใหส้หกรณ์ 
กใ็หถ้อืใบเสรจ็รบัเงนิที"ไดร้บันั  นเป็นใบสําคญัจ่ายเงนิ 

   ใบสําคญัจ่ายเงนิ ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชโีดยแนบตดิกบัสลปิจ่าย 

          �  ใบส่งเงินฝากออมทรพัย ์  (เอกสารหมายเลข �) ใชเ้ป็นหลกัฐานในการบนัทกึ
รายการรบัเงนิฝากประเภทออมทรพัย ์ โดยใหผู้ส้่งเงนิฝากออมทรพัยย์ื�นใบส่งเงนิฝากออมทรพัย์
พรอ้มกบัสมดุคู่บญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ ซึ�งในการรบัเงนิฝากออมทรพัยส์หกรณ์จะตอ้งจดัทาํสมดุ
คู่บญัชเีงนิฝากออมทรพัยม์อบใหผู้ฝ้ากและบนัทกึรายการเงนิในสมุดคู่บญัชเีงนิฝากใหถู้กตอ้งเป็น
ประจาํทุกครั �งที�มกีารฝาก/ถอนเงนิ รวมทั �งการคดิดอกเบี�ยเงนิฝากใหส้มาชกิ 

   ใบส่งเงนิฝากออมทรพัย ์ ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ี โดยแนบตดิ
กบัสลปิรบั 

           �  ใบส่งเงินฝากประจาํ (เอกสารหมายเลข !) ใชเ้ป็นหลกัฐานในการบนัทกึ
รายการรบัเงนิฝากประเภทเงนิฝากประจาํ โดยใหผู้ส้่งเงนิฝากยื�นใบส่งเงนิฝากประจาํพรอ้มกบั
สมดุคู่บญัชเีงนิฝากประจาํ และในการรบัเงนิฝากประจาํใหจ้ดัทําสมดุคู่บญัชเีงนิฝากมอบใหผู้ฝ้าก 
รวมทั �งบนัทกึรายการเงนิในสมดุคู่บญัชเีงนิฝากใหถู้กตอ้ง ในกรณทีี�สหกรณ์ออกใบรบัเงินฝาก
ประจาํ  (เอกสารหมายเลข ") แทนสมุดคู่บญัชเีงนิฝากประจาํ ใหบ้นัทกึรายการเงนิรบัฝากประจาํ
ลงในใบส่งเงนิฝากประจาํและออกใบรบัเงนิฝากประจาํใหผู้ฝ้ากไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  ใบส่งเงนิฝากประจาํ ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ี โดยแนบตดิกบัสลปิรบั 

          �  ใบถอนเงินฝากออมทรพัย ์(เอกสารหมายเลข #) ใชเ้ป็นหลกัฐานในการ
บนัทกึรายการจ่ายคนืเงนิรบัฝากออมทรพัย ์โดยใหผู้ถ้อนเงนิฝากยื�นใบถอนเงนิฝากออมทรพัย์
พรอ้มกบัสมดุคู่บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ 
  ใบถอนเงนิฝากออมทรพัย ์ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการบนัทกึบญัช ีโดยแนบตดิกบั 
สลปิจา่ย 

            �  ใบถอนเงินฝากประจาํ  (เอกสารหมายเลข $%) ใช้เป็นหลกัฐานในการ
บนัทกึรายการจา่ยคนืเงนิรบัฝากประจาํ โดยใหผู้ถ้อนเงนิฝากยื�นใบถอนเงนิฝากประจาํพรอ้มกบั
สมดุคู่บญัชเีงนิฝากประจาํ ในกรณทีี�สหกรณ์ออกใบรบัเงนิฝากประจาํแทนสมดุคู่บญัชเีงนิฝาก
ประจาํ ใหบ้นัทกึรายการจ่ายคนืเงนิรบัฝากประจาํลงในใบถอนเงนิฝากประจาํเฉพาะดา้นหน้า
พรอ้มกบัโอนคนืใบรบัเงนิฝากประจาํดว้ย 

      ใบถอนเงนิฝากประจําและใบรบัเงนิฝากประจําที�โอนคนืสหกรณ์แล้ว ใช้เป็น
เอกสารประกอบการบนัทกึบญัชโีดยแนบตดิกบัสลปิจา่ย 

         �  คาํขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื!อเหตฉุุกเฉิน (เอกสารหมายเลข $$) ใชส้าํหรบั
บนัทกึรายการใหเ้งนิกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน 

                  �  คาํขอกู้เงินสามญั (เอกสารหมายเลข $&) ใชส้ําหรบับนัทกึการขอกูเ้งนิสามญั 

        �  หนังสือกู้เงินสาํหรบัเงินกู้สามญั  (เอกสารหมายเลข $') ใชส้าํหรบัเป็น
หนงัสอืสญัญาเพื�อบนัทกึรายการใหเ้งนิกูส้ามญั 



  �� 

           �  หนังสือคํ!าประกนัสาํหรบัเงินกู้สามญั (เอกสารหมายเลข !") ใชส้ําหรบัเป็น
หนงัสอืสญัญาคํ#าประกนัการใหเ้งนิกูส้ามญั 

           �  คาํขอกู้เงินพิเศษ  (เอกสารหมายเลข !") ใชส้ําหรบับนัทกึการขอกูเ้งนิพเิศษ 

                 �  หนังสือกู้เงินสาํหรบัเงินกู้พิเศษ (เอกสารหมายเลข!$) ใช้สาํหรบัเป็น
หนังสอืสญัญาเพื%อบนัทกึรายการใหเ้งนิกูพ้เิศษ 

              ในกรณทีี%สมาชกิผูกู้ไ้มไ่ดม้ารบัเงนิ ณ สาํนกังานของสหกรณ์  และสหกรณ์ได้
ส่งเงนิกูไ้ปใหห้วัหน้าหน่วยเจา้สงักดัของสมาชกิผูกู้เ้ป็นผูจ้า่ยเงนิกูใ้หส้มาชกิผูกู้้นั #น ใหจ้ดัทํา
หลกัฐานใบรบัเงนิกู ้(เอกสารหมายเลข !&) แนบกบัหนังสอืสญัญากูเ้งนิไวด้ว้ย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  �� 

 

แบบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 

 

  !. สลปิรบั (แบบเอกสารหมายเลข !) 
  ". สลปิจา่ย (แบบเอกสารหมายเลข ") 
  �. สลปิโอน (แบบเอกสารหมายเลข �) 
  #. ใบเสรจ็รบัเงนิ (แบบเอกสารหมายเลข #) 
  $. ใบสาํคญัจา่ยเงนิ (แบบเอกสารหมายเลข $) 
  %. ใบส่งเงนิฝากออมทรพัย ์ (แบบเอกสารหมายเลข %) 
  &. ใบส่งเงนิฝากประจาํ (แบบเอกสารหมายเลข &) 
  '. ใบรบัเงนิฝากประจาํ (แบบเอกสารหมายเลข ') 
  �. ใบถอนเงนิฝากออมทรพัย ์  (แบบเอกสารหมายเลข �) 
!* ใบถอนเงนิฝากประจาํ    (แบบเอกสารหมายเลข !*) 
!!. คาํขอและหนงัสอืกูเ้งนิเพื+อเหตุฉุกเฉิน   (แบบเอกสารหมายเลข !!)  
!". คาํขอกูเ้งนิสามญั    (แบบเอกสารหมายเลข !") 
!�. หนงัสอืกูเ้งนิสําหรบัเงนิกูส้ามญั   (แบบเอกสารหมายเลข !�) 
!#. หนงัสอืคํ,าประกนัสําหรบัเงนิกูส้ามญั   (แบบเอกสารหมายเลข !#) 
!$. คาํขอกูเ้งนิพเิศษ   (แบบเอกสารหมายเลข !$) 
!%. หนงัสอืกูเ้งนิสําหรบัเงนิกูพ้เิศษ   (แบบเอกสารหมายเลข !%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  �� 

 

เลขที  ......................... 

สหกรณ์ออมทรพัย ์.........................................................................................................จาํกดั 

สลิปรบั 

     วนัที� ........................................................ 
เครดติ (ประเภทบญัช)ี  ……………………………………………………………………………….. 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                               รวม   

 

บาท ................................................................. 
 

ผูท้าํ ..................................................................   ผูต้รวจ ........................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แบบเอกสารหมายเลข !) 



  �� 

 

เลขที  ......................... 

สหกรณ์ออมทรพัย ์.........................................................................................................จาํกดั 

สลิปจ่าย 

 

     วนัที  ........................................................ 
เดบติ (ประเภทบญัช)ี  ………………………………………………………………………………… 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                               รวม   

 

บาท ................................................................. 
 

ผูท้าํ ..................................................................   ผูต้รวจ ........................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แบบเอกสารหมายเลข ") 



  �� 

 

 

เลขที ..................... 
สหกรณ์ออมทรพัย.์............................................จาํกดั 

สลิปโอน 

วนัที ..................................... 
 

เดบติ (ประเภทบญัช)ี   ……………………………………………………………………………….. 
 

   

   

   

   

                                                                       รวม   

 

     บาท............................................................ 
    ผูท้าํ............................................................  ผูต้รวจ................................................. 
 

 

เลขที ..................... 
สหกรณ์ออมทรพัย.์............................................จาํกดั 

สลิปโอน 

วนัที ..................................... 
 

เครดติ (ประเภทบญัช)ี   ………………………………………………………………………….. 
 

   

   

   

   

                                                                       รวม   

 

     บาท............................................................ 
    ผูท้าํ............................................................  ผูต้รวจ................................................. 

(แบบเอกสารหมายเลข ") 



  �� 

 

สหกรณ์ออมทรพัย ์....................................................................................... จาํกดั 

เล่มที�  .....................                                                                              เลขที�……… 

 

วนัที� ......................................................... 
ได้รบัเงินจาก ........................................................................................................................... 
สมาชิกเลขทะเบียนที� ...................................ดงัต่อไปนี!  

รายการ ต้นเงิน ดอกเบี!ย จาํนวนเงิน 

เงินงวดชาํระหนี!        

สามญั/พเิศษ        

          

          

ฉุกเฉิน         

          
          

เงนิค่าหุน้รายเดอืน      

อื นๆ        

        
        

(  ) รวมเงิน   

 

 

 

 

 

 

............................................................. เหรญัญกิ/ผูจ้ดัการ 

.............................................................. เจา้หน้าที ผูร้บัเงนิ 

 

 

 

 

 

ใบเสรจ็รบัเงิน 

ทุนเรอืนหุน้ที ชาํระแลว้ ......................................................... บาท 

เงนิกูส้ามญัคงเหลอื .............................................................. บาท 

เงนิกูฉุ้กเฉินคงเหลอื ...........................................................  บาท 

ที  .................งวดที  .................................................................. 

ที  .................งวดที  .................................................................. 

ที  .................งวดที  .................................................................. 

ที  .................งวดที  .................................................................. 

(แบบเอกสารหมายเลข ") 



  �� 

 

สหกรณ์ออมทรพัย ์............................................................................................... จาํกดั 

 

 

วนัที   ............................................................ 
  ขา้พเจา้ ............................................ สมาชกิเลขทะเบยีนที  .............................. 
ตําแหน่งหรอืตําบลที อยู ่.............................................................................................................. 
ไดร้บัเงนิจากสหกรณ์ออมทรพัย ์............................................ จาํกดั ดงัรายการต่อไปนี" 

  บาท สตางค ์

    

เป็นเงนิคา่    
   

    
    

บาท........................................................................ รวม 

  

 

คาํชี"แจง ..................................................................................................................................... 
 

                                          ...........................................................ผูร้บัเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสาํคญัจ่ายเงิน 

(แบบเอกสารหมายเลข #) 



  �� 

(แบบเอกสาร หมายเลข !) 

ใบส่งเงินฝากออมทรพัย ์   SAVINGS DEPOSIT SLIP  

สหกรณ์ออมทรพัย.์............................................................................................................................จาํกดั 

 

สาํนักงาน 

Office 
 

� เงินสด Cash 

� รายการโอน Transfer 

วนัที! 
Date 

 
� เชค็เรียกเกบ็ CL/CC 

� อื!นๆ Others 

ชื!อบญัชี Account Name  เลขที�บญัชี Account No.  

ยอดเงินสดนําฝาก Amount in Cash Deposit จาํนวนเงิน Amount in Baht ลายมือชื�อผูนํ้าฝาก 

  Deposit By 

ธนาคาร/สาขา Bank/Branch เลขที�เชค็ Cheque Number   

    

   ลายมือชื�อเจ้าหน้าที� 
   Authorized Signature 

     ยอดรวมเงินฝากเป็นตวัอกัษร Total Amount in Words ยอดรวมเงินฝาก Total Amount  

   

หมายเหตุ �. โปรดทาํใบนําฝากแยกต่างหากอยา่งละฉบบั สาํหรบัเงนิสด และเชค็หรอืดร๊าฟท ์  �. โปรดเขยีนชื�อหรอืหมายเลขบญัชหีลงัเชค็หรอืดร๊าฟทก์่อนนําเขา้บญัช ี

 

!. ใบนําฝากเงนินี"จะมผีลสมบูรณ์กต็่อเมื�อสหกรณ์ไดร้บัเงนิหรอืไดเ้รยีกเกบ็เงนิตามตั #วเงนิที�ระบุไวต้ามรายการขา้งตน้ ถูกตอ้งครบถว้นและนําเขา้บญัชเีรยีบรอ้ย
แลว้เทา่นั "น 

 

 

(แบบเอกสาร หมายเลข $) 

ใบส่งเงินฝากประจาํ    FIXED DEPOSIT SLIP  

สหกรณ์ออมทรพัย.์............................................................................................................................จาํกดั 

 

สาํนักงาน 

Office 
 

� เงินสด Cash 

� รายการโอน Transfer 

วนัที� 
Date 

 
� เชค็เรียกเกบ็ CL/CC 

� อื�นๆ Others 

ชื�อบญัชี Account Name  เลขที�บญัชี Account No.  

ยอดเงินสดนําฝาก Amount in Cash Deposit จาํนวนเงิน Amount in Baht ลายมือชื�อผูนํ้าฝาก 

  Deposit By 

ธนาคาร/สาขา Bank/Branch เลขที�เชค็ Cheque Number   

    

   ลายมือชื�อเจ้าหน้าที� 
   Authorized Signature 

     ยอดรวมเงินฝากเป็นตวัอกัษร Total Amount in Words ยอดรวมเงินฝาก Total Amount  

   

หมายเหต ุ �. โปรดทาํใบนําฝากแยกต่างหากอย่างละฉบบั สาํหรบัเงนิสด และเชค็หรอืดร๊าฟท ์  �. โปรดเขยีนชื�อหรอืหมายเลขบญัชหีลงัเชค็หรอืดร๊าฟทก์อ่นนําเขา้บญัชี 

 !. ใบนําฝากเงนินี"จะมผีลสมบูรณ์กต็่อเมื�อสหกรณ์ไดร้บัเงนิหรอืไดเ้รยีกเกบ็เงนิตามตั #วเงนิที�ระบุไวต้ามรายการขา้งตน้ ถูกตอ้งครบถ้วนและนําเขา้บญัชเีรยีบรอ้ยแลว้เท่านั "น 

 



  �� 

 

(ดา้นหน้า) 
 

สหกรณ์ออมทรพัย.์..................................................จาํกดั 

ใบรบัเงินฝากประจาํ 

เลขที ............................. 
วนัที ......................................... 

 

บตัรเลขที  ………………………………………………. 

ไดร้บัเงนิจาก ............................................................................................................................. 
บาท ................................................ 
บาท (ตวัอกัษร) ..................................................................................... 
เป็นเงนิฝากประจาํระยะเวลา ........................ เดอืน ในอตัราดอกเบี"ยรอ้ยละ ........................ต่อปี 

ครบกําหนดวนัที  ........................................................................................................................ 
 

สหกรณ์ออมทรพัย ์.................................................... จาํกดั 

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

 ผูจ้ดัการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แบบเอกสารหมายเลข #) 



  �� 

(ดา้นหลงั) 
 

คาํเตอืน 

 

 ผูฝ้ากตอ้งเกบ็รกัษาใบรบัเงนินี ไวใ้หป้ลอดภยั ถา้ใบรบันี หาย ขอใหผู้ฝ้ากแจง้เป็นหนงัสอื
ต่อสหกรณ์โดยมชิกัชา้ 

 ในการรบัคนืเงนิฝากนั  น ผูฝ้ากควรมารบัเงนิที"สหกรณ์ดว้ยตนเอง และผูฝ้ากตอ้งมอบคนื
ใบรบัเงนิฝากใหแ้ก่สหกรณ์ โดยลงลายมอืชื"อสลกัหลงัของผูม้อีํานาจตามที"ใหต้วัอย่างลายมอืชื"อไว้
และสหกรณ์จะเรยีกหลกัฐานพสิจูน์ดว้ยกไ็ด้ 
 ถา้ผูฝ้ากมคีวามจาํเป็นตอ้งใหผู้อ้ื"นรบัเงนิแทน กต็อ้งมอบอํานาจเป็นหนงัสอืตามแบบที"
กําหนดขา้งล่างนี  พรอ้มทั  งตอ้งมอบคนืใบรบัเงนิฝากใหแ้ก่สหกรณ์ โดยลงลายมอืชื"อสลกัหลงัของ
ผูม้อีํานาจตามที"ไดใ้หต้วัอยา่งลายมอืชื"อไว ้ อนึ"ง ผูร้บัมอบอํานาจตอ้งแสดงหลกัฐานพสิูจน์ตวัต่อ
สหกรณ์ใหเ้ป็นที"พอใจ และตอ้งลงลายมอืชื"อสลกัหลงัใบรบัเงนิฝากที"มอบคนืใหแ้ก่สหกรณ์นั  นดว้ย 

 

 

หนงัสอืมอบอํานาจใหร้บัเงนิแทน  

ขอใหส้หกรณ์จ่ายคนืเงนิฝากและดอกเบี ยแก่ ลงลายมอืชื"อพรอ้มทั  งวนัที" 
(ระบุชื"อเตม็) ....................................................ผูซ้ึ"งขา้พเจา้ ต่อหน้าเจา้หน้าที"สหกรณ์ 

มอบอํานาจใหร้บัเงนิแทน ขา้พเจา้ไดม้อบใหผู้ร้บัมอบอํานาจ  

นําใบรบัเงนิฝากมามอบคนืใหแ้ก่สหกรณ์ดว้ย ผูร้บัมอบ  

อํานาจไดล้งลายมอืชื"อในช่องขา้งล่างนี ต่อหน้าขา้พเจา้  

วนัที" ...............................................................  

  

  

 ลายมอืชื"อ ถูก P ผดิ x   
      ................................................................ บนัทกึ ................................. 
ผูม้อีํานาจถอนเงนิตามที"ไดใ้หต้วัอยา่งลายมอืชื"อไว ้ ........................................... 
 วนัที" ................................... 
 ผูต้รวจและจ่าย ……………. 

ลายมอืชื�อผูร้บัมอบอํานาจ .................................................... เจา้หน้าที�บญัช ี.................... 
 

 

 

 

 



  �� 

(ดา้นหน้า) 
 

ใบถอนเงินฝากออมทรพัย ์ SAVINGS WITHDRAWAL SLIP  

สหกรณ์ออมทรพัย.์............................................................................................................................จาํกดั 

 

สาํนักงาน 

Office 
 

วนัที! 
Date 

 

ชื!อบญัชี Account Name  เลขที!บญัชี Account No.  

จาํนวนเงินที!ถอนเป็นตวัอกัษร Withdrawal Amount in Words บาท จาํนวนเงินที!ถอน Withdrawal Amount 

 
Baht  

ลายมือชื!อ ผู้ขอถอน(เจ้าของบญัชี)/ผูร้บัเงิน ลายมือชื!อ ผูร้บัเงิน (ผู้รบัมอบฉันทะ) 
Drawer’s Signature (Account Holder) Receiver’s Signature Receiver’s Signature (Nominee) 

  

สาํหรบัเจ้าหน้าที! ลายมือชื!อเจ้าหน้าที! Authorized Signature 

  

  

 

 

 

(ดา้นหลงั) 
 

ใบมอบฉันทะ 

 วนัที .............................................................. 
 

ขา้พเจา้................................................................ ............................เจา้ของบญัชเีลขที ...........................................................  

ขอมอบฉนัทะให.้..........................................................� บตัรประจาํตวัประชาชน  � บตัรขา้ราชการ เลขที ........................ 

ออกโดย......................................................................วนัที ออก............................................ว ันหมดอาย.ุ............................... 

ที อยู ่เลขที ..................ถนน.......................ตําบล/แขวง...................... .....อําเภอ/เขต..........................จงัหวดั........................... 
เป็นผูร้บัเงนิจาํนวนที ขอถอน และรบัสมดุคูฝ่ากของขา้พเจา้นั "นจากสหกรณ์ฯ และในการนี"ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบเสมอืนหนึ ง
ขา้พเจา้ไดก้ระทําดว้ยตนเองทั "งสิ"น 

 

 .................................................................. .................................................................. 
 ลายมอืชื อเจา้ของบญัช ี ลายมอืชื อผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
 

(ตอ้งเซน็ต่อหน้าเจา้ของบญัช)ี 

 

 

(แบบเอกสารหมายเลข 

(แบบเอกสารหมายเลข 

(แบบเอกสารหมายเลข #) 



  �� 

(ดา้นหน้า) 

 

ใบถอนเงินฝากประจาํ  FIXED WITHDRAWAL SLIP  

สหกรณ์ออมทรพัย.์............................................................................................................................จาํกดั 

 

สาํนักงาน 

Office 
 

วนัที! 
Date 

 

ชื!อบญัชี Account Name  เลขที�บญัชี Account No.  

จาํนวนเงินที�ถอนเป็นตวัอกัษร Withdrawal Amount in Words บาท จาํนวนเงินที�ถอน Withdrawal Amount 

 
Baht  

ลายมือชื�อ ผู้ขอถอน(เจ้าของบญัชี)/ผูร้บัเงิน ลายมือชื�อ ผูร้บัเงิน (ผู้รบัมอบฉันทะ) 
Drawer’s Signature (Account Holder) Receiver’s Signature Receiver’s Signature (Nominee) 

  

สาํหรบัเจ้าหน้าที� ลายมือชื�อเจ้าหน้าที� Authorized Signature 

  

  

 

 

(ดา้นหน้า) 
 

ใบมอบฉันทะ 

 วนัที .............................................................. 
 

ขา้พเจา้...........................................................................................เจา้ของบญัชเีลขที ........ .................................................. 

ขอมอบฉนัทะให.้.........................................................� บตัรประจําตวัประชาชน  � บตัรขา้ราชการ เลขที ....................... 

ออกโดย......................................................................วนัที ออก........................................ ....วนัหมดอาย.ุ............................. 

ที อยู ่เลขที ..................ถนน.......................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...................... ....จงัหวดั.......................... 

เป็นผูร้บัเงนิจาํนวนที ขอถอน และรบัสมดุคู่ฝากของขา้พเจา้นั "นจากสหกรณ์ฯ และในการนี"ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบเสมอืนหนึ ง
ขา้พเจา้ไดก้ระทําดว้ยตนเองทั "งสิ"น 

 

 .................................................................. .................................................................. 
 ลายมอืชื อเจา้ของบญัช ี ลายมอืชื อผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
 (ตอ้งเซน็ต่อหน้าเจา้ของบญัช)ี 

 

 

 

(แบบเอกสารหมายเลข 

(แบบเอกสารหมายเลข 

(แบบเอกสารหมายเลข #$) 



  �� 

รบัที .......................................... 
วนัที ........../.............../................ 

หนงัสอืกูท้ี ................................. 
วนัที .......................................... 
บญัชเีงนิกูท้ี ............................... 

(แบบเอกสารหมายเลข "") 

 

          

 

 

คาํขอและหนังสือกู้เงินเพื�อเหตฉุุกเฉิน 

เขยีนที .............................................................. 
วนัที ..........เดอืน........................พ.ศ.................. 

เรยีน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัย…์……………………………………………………..  จาํกดั 

 ขา้พเจา้...............................................................สมาชกิเลขทะเบยีนที .......................................................
รบัราชการหรอืทํางานประจําในตําแหน่ง ..........................................................สงักดั...............................................
ไดร้บัเงนิไดร้ายเดอืน.............................บาท  ขอเสนอคาํขอกูเ้งนิเพื อเหตุฉุกเฉินดงัต่อไปนี# 
 ขอ้ ๑. ขา้พเจา้ขอกูเ้งนิของสหกรณ์ จาํนวน.................................บาท (........................................................) 
อตัราดอกเบี#ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ที ใชอ้ยู่ในขณะที ตอ้งชําระหนี#ตามหนงัสอืกู้นี#   โดยจะนําไปใชเ้พื อการดงันี# 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ขอ้ ๒. ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกู ้ ขา้พเจา้ขอสง่เงนิกูค้นื  ดงันี# 
  (๑) ภายในวนัสิ#นเดอืน.............................ตน้เงนิ.............................บาท  พรอ้มดว้ยดอกเบี#ย 

  (๒) ภายในวนัสิ#นเดอืน.............................ตน้เงนิ.............................บาท  พรอ้มดว้ยดอกเบี#ย 

  (๓) ภายในวนัสิ#นเดอืน.............................ตน้เงนิ.............................บาท  พรอ้มดว้ยดอกเบี#ย 

  (๔) ภายในวนัสิ#นเดอืน.............................ตน้เงนิ.............................บาท  พรอ้มดว้ยดอกเบี#ย 

 ขอ้ ๓. เมื อขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกูแ้ลว้  ขา้พเจา้ยอมรบัผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ดงันี# 
  ๓.๑ ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา  หรอืเจา้หน้าที ผูจ้่ายเงนิไดร้ายเดอืนของขา้พเจา้  ที ไดร้บัมอบหมาย
จากสหกรณ์  หกัเงนิไดร้ายเดอืนของขา้พเจา้  ตามจาํนวนงวดชําระหนี#ขอ้ ๒ เพื อสง่ต่อสหกรณ์ 

  ๓.๒ ยอมใหถ้อืว่า ในกรณีใดๆ ดงักล่าวในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ใหเ้งนิกู้ที ขอกู้ไปจากสหกรณ์เป็น
อนัถงึกําหนดสง่คนืโดยสิ#นเชงิพรอ้มทั #งดอกเบี#ยในทนัท ี โดยมพิกัคาํนึงถงึกําหนดเวลาที ตกลงไว้ 
  ๓.๓ ถา้ประสงคจ์ะขอลาออกหรอืยา้ยจากราชการ  หรอืงานประจําตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์จะแจง้
เป็นหนงัสอืใหส้หกรณ์ทราบ  และจดัการชําระหนี#ซึ งมอียูต่่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สิ#นเสยีก่อน  ถ้าขา้พเจา้ไม่จดัการชําระหนี#ให้
เสร็จสิ#นตามที กล่าวข้างต้น  เมื อข้าพเจ้าได้ลงชื อรบัเงินเดือน   ค่าจ้าง   เงินสะสม   บําเหน็จ  บํานาญ  เงิน กบข.  

เงนิกองทุนสาํรองเลี#ยงชพีหรอืเงนิอื นใด   ในหลกัฐานที ทางราชการหรอืหน่วยงานเจา้สงักดัหรอืนายจา้ง  จะจ่ายเงนิใหแ้ก่
ขา้พเจา้    ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หน้าที ผูจ้่ายเงนิดงักล่าว   หกัเงนิชําระหนี#พรอ้มดว้ยดอกเบี#ยส่งชําระหนี#ต่อสหกรณ์ให้
เสรจ็สิ#นเสยีก่อนได ้

 

.............................................................ผูข้อกู ้

 (............................................................) 

.............................................................พยาน 

 (............................................................) 

.............................................................พยาน 

 (............................................................) 

 

 

 

 



  �� 

(สาํหรบัเจ้าหน้าที�ของสหกรณ์) 

จาํนวนเงนิกู้...............................บาท 

จํากดัวงเงินกู้เพื อเหตุฉุกเฉิน 

เงนิไดร้ายเดอืน 
ตน้เงนิกูส้ามญั 

คงเหลอื 

ตน้เงนิกูเ้พื อเหตุฉุกเฉิน
คงเหลอื 

จาํกดัวงเงนิกู้ 
จาํกดัวงเงนิกู้ 

คงเหลอื 

     

 

หมายเหตุ ๑. ผูข้อกู ้ เคยผดินัดการสง่เงนิงวดชําระหนี"  หรอืขาดสง่เงนิคา่หุน้รายเดอืนหรอืไม่ 
¨ เคย   ¨ ไมเ่คย 

๒. ขอ้ชี"แจงอื นๆ............................................................................. ............................ 

      เหน็ควร  อนุมตั/ิไมอ่นุมตั ิ

           .....................................................เจา้หน้าที  
    อนุมตั/ิไมอ่นุมตั ิ

         .....................................................ประธาน/รองประธาน/ผูจ้ดัการ/ผูท้ี ไดร้บัมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขา้พเจา้ผูกู้ม้อบอํานาจให้.............................................................ตําแหน่ง.........................................สงักดั
.............................................................เป็นผูร้บัเงนิกูต้ามหนงัสอืกู้แทนขา้พเจา้ 

 

      ...................................................ผูกู้้ 
      ...................................................ผูร้บัมอบอํานาจ 

       

...................................................พยาน 

(.................................................) 
 

...................................................พยาน 

(.................................................) 
 

 

 ขา้พเจา้.............................................................................ไดร้บัเงนิกู ้ จาํนวน........................................บาท 

(.............................................................................)  ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้  ณ  วนัที ............./.............../................... 
 

................................................ผูร้บัเงนิ 

ตอ้งลงลายมอืชื อในการรบัเงนิต่อหน้าเจา้หน้าที ของสหกรณ์ 

จา่ยเงนิถูกตอ้งแล้ว........................................................เจา้หน้าที การเงนิ 

 

 

 

 

 

คําเตือน 

ถา้ท่านมอบอํานาจใหผู้อ้ื นรบัเงนิแทน 

โปรดฝากบตัรประจําตวัของท่านไปกบัผูร้บัเงนิ 

แทนท่านดว้ยเพื อแสดงต่อเจา้หน้าที  

บตัรประจําตวั.......................................... 

เลขที ....................................................... 



  �� 

รบัที ..................../..................... 
วนัที ........../.............../............... 

หนงัสอืกูท้ี ................./............... 
วนัที ........../.............../............... 
บญัชเีงนิกูท้ี ............................... 

(แบบเอกสารหมายเลข "�) 

        

 

 

 

คาํขอกู้เงินสามญั 

เขยีนที ................................................................. 
วนัที .................................................................... 

เรยีน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์…………………………………….…………………………........จาํกดั 

 ขา้พเจา้.........................................................……................สมาชกิเลขทะเบยีนที ................................…..... 
เงนิเดอืน/คา่จา้ง เดอืนละ……………….......…….………..บาท  ขอเสนอคาํขอกู้เงนิสามญั เพื อโปรดพจิารณาดงัต่อไปนี# 
 ขอ้ ๑. ขา้พเจา้ขอกูเ้งนิ จาํนวน..............…….....................บาท (.........….....................................................)  
โดยจะนําไปใชเ้พื อการดงัต่อไปนี#  (ชี#แจงเหตุผลแหง่การกูโ้ดยชดัเจน)................…….......….......................................... 

......................................................................................................................... ................…….................................... 

 ขอ้ ๒. ขณะนี#ขา้พเจา้รบัราชการหรอืทํางานในตําแหน่ง...............................................……............................ 

บตัรประจําตวัประชาชน/ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ เลขที ...................................สงักดั.....................……............................ 
ที อยูปั่จจบุนับา้นเลขที ...............................ถนน.................................................ตําบล.................................................. 
อําเภอ...................…….………....จงัหวดั.....………….............….............โทรศพัท์………........................................... 
 ขอ้ ๓. นอกจากคา่หุน้ซึ งขา้พเจา้มอียูใ่นสหกรณ์  ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปนี#คอื 

คาํเสนอคํ าประกนั 

ลําดบัที  ชื อ 
สมาชกิเลข 

ทะเบยีนที  
ทํางานประจาํใน 

ตําแหน่งและสงักดั 

เงนิเดอืน/ 

คา่จา้ง 
ลายมอืชื อผูค้ํ#าประกนั 

๑      

๒      

๓      

๔      

 

 ขอ้ ๔. ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกู ้ ขา้พเจา้ขอสง่ตน้เงนิกูเ้ป็นงวดรายเดอืนเท่ากนั งวดละ..............……......….บาท
(พรอ้มดว้ยดอกเบี#ยตามอตัราที สหกรณ์กําหนด) เป็นจาํนวน........….......งวด  ตามระเบยีบของสหกรณ์ 

 ขอ้ ๕. ในการรบัเงนิกู ้ขา้พเจา้จะไดท้ําหนงัสอืกูส้าํหรบัเงนิกูส้ามญัใหไ้วต้่อสหกรณ์ตามแบบที สหกรณ์กําหนด 

 ขอ้ ๖. ในการขอกู้ครั #งนี#  คู่สมรสของขา้พเจา้ (ถ้าม)ี ไดต้กลงที จะทําหนังสอืยนิยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในท้าย
หนงัสอืกู ้

 

ลงชื อ.............................................................ผูข้อกู้ 
 

 

 

 

 

 

 



  �� 

บนัทึกการพิจารณาให้ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา 

วนัที�.............................................. 
ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาตามความรูเ้หน็  และตามที�ไดส้อบถามแล้ว  ขอใหค้วามเหน็ดงันี! 
(๑) ความมุง่หมายและเหตุผลแหง่เงนิกู้ซึ�งชี!แจงไวใ้นคาํขอกูนี้!  เป็นความจรงิหรอืไมเ่ป็นความจรงิ 

¨ จรงิ   ¨ ไมจ่รงิ 
(๒) ในเวลานี!ผูข้อกูม้พีฤตกิารณ์ซึ�งอาจถูกออกจากงานประจาํหรอืไม่ ? 

¨ ม ี   ¨ ไมม่ ี

(๓) ผูข้อกูม้หีนี!สนิภายนอกสหกรณ์เป็นจาํนวนมากหรอืไม ่? 

¨ ม ี   ¨ ไมม่ ี

   ลายมอืชื�อ.....................................................ตําแหน่ง..................................... 

    (....................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รายการต่อไปนี!  เจา้หน้าที�ของสหกรณ์กรอกเอง) 

รายการเกี�ยวกบัวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

จาํนวนเงนิกู้..............................................บาท 

 

เงนิได ้  จาํกดั ตน้เงนิกูค้งเหลอื  

รายเดอืน เงนิค่าหุน้ วงเงนิกู ้ สามญั เพื�อเหตุฉุกเฉนิ พเิศษ รวม วงเงนิกู ้

(บาท) (บาท) (บาท) น/สกูท้ี� (บาท) น/สกูท้ี� (บาท) น/สกูท้ี� (บาท) (บาท) คงเหลอื(บาท) 

           

หมายเหต ุ (๑) เคยผดินดัการสง่เงนิงวดชําระหนี!  หรอืขาดสง่เงนิคา่หุน้รายเดอืนหรอืไม ่¨ เคย   ¨ ไมเ่คย 

    (๒) ขอ้ชี!แจงอื�นๆ................................................................................. ................................................... 

รายการเกี�ยวกบัวงเงินของผู้คํ าประกนั 

จาํนวนตน้เงนิที�จะตอ้งคํ!าประกนั............................................บาท 

ลาํดบัที� ชื�อผูค้ํ!าประกนั 

เงนิไดร้าย 

เดอืน 
(บาท) 

จาํกดัวงเงนิ 

คํ!าประกนั (บาท) 

การคํ!าประกนัรายอื�น วงเงนิ 

คํ!าประกนั 

คงเหลอื (บาท) 
ชื�อผูกู้ ้

ตน้เงนิที�คํ!าประกนั 

คงเหลอื (บาท) 

๑       

๒       

๓       

๔       

หมายเหต ุ (๑) เคยผดินดัการสง่เงนิงวดชําระหนี!  หรอืขาดสง่เงนิคา่หุน้รายเดอืนหรอืไม ่¨ เคย   ¨ ไมเ่คย 

    (๒) ขอ้ชี!แจงอื�นๆ..........................................................................................................................  

...................................................เจา้หน้าที� 
(.................................................) 

............./................./................... 



  �� 

(แบบเอกสารหมายเลข !3) 
 

หนังสือกู้สาํหรบัเงินกู้สามญั 

 

                                                                                                      ที"................ /................... 
ชื"อผูกู้้..............................................………............................วนัที"................................................................ 
 ขา้พเจา้.....................................................................…สมาชกิแหง่สหกรณ์ออมทรพัย์………........................ 
....................................………………… จาํกดั  สมาชกิเลขทะเบยีนที"...................................……………...................... 
รบัราชการหรอืทํางานประจาํในตําแหน่ง................................................................. บตัรประจาํตวัประชาชน/ขา้ราชการ/

รฐัวสิาหกจิเลขที"..................................………..สงักดั.....………....…………....... ที"อยูปั่จจบุนับา้นเลขที".........………… 

ถนน............…...…........ตําบล......………….................อําเภอ.......…….....................จงัหวดั……..……...………..…..... 
โทรศพัท์……………………ขอทําหนงัสอืกู้ใหไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรพัย์………………….…....………………………จาํกดั    
ซึ"งต่อไปในหนงัสอืกูนี้#จะใชค้าํวา่ สหกรณ์  เพื"อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี# 
 ขอ้ ๑. ขา้พเจา้ไดกู้เ้งนิจากสหกรณ์ เป็นจํานวน......………...........บาท (........................................................)  
และขา้พเจา้ไดร้บัเงนิจํานวนดงักล่าวนี#โดยถูกตอ้งแล้ว 

 ขอ้ ๒ ขา้พเจา้สญัญาว่าจะสง่คนืต้นเงนิกูเ้ป็นงวดรายเดอืน งวดละ (ตวัอกัษร)..............……….................บาท 

พรอ้มดว้ยดอกเบี#ยในอตัรารอ้ยละ (ตวัอกัษร)................................ต่อปี รวม (ตวัอกัษร)......………..........................งวด 

เวน้แต่งวดสดุทา้ยเป็นจาํนวนเงนิ (ตวัอกัษร)..........................................………..........................….......บาท ทั #งนี#ตั #งแต่ 
งวดประจาํเดอืน...........................................เป็นตน้ไป 

 ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า   เงนิงวดชําระหนี#  (รวมทั #งตน้เงนิและดอกเบี#ย)  แต่ละงวดถงึกําหนดภายในวนัสิ#นเดอืน
ที"ระบุไวส้าํหรบังวดนั #นๆ 

 ในกรณีที"สหกรณ์มีประกาศเปลี"ยนแปลงอตัราดอกเบี#ยเงินกู้เพิ"มขึ#น  ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี#ยเงินกู้ตามที"
สหกรณ์เรยีกเกบ็เพิ"มขึ#น    เมื"อสหกรณ์ไดแ้จง้เป็นหนงัสอืใหท้ราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า  30 วนั  หรอืแจง้ทางจดหมายให้
ทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ ๗ วนั 

 ในกรณีที"แจง้ใหท้ราบทางจดหมายนั #น ผูกู้ย้นิยอมใหถ้อืว่าการแจง้โดยการพมิพข์อ้ความการเรยีกเกบ็ดอกเบี#ย
เงนิกู้เพิ"มขึ#นไว้ในใบเสรจ็รบัเงนิ   หรอืเอกสารอื"นใดที"สหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ผู้กู้เป็นประจําเป็นการแจ้งให้ทราบทาง
จดหมายแลว้ 

 ขอ้ ๓. ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืเจา้หน้าที"ผูจ้่ายเงนิไดร้ายเดอืนของขา้พเจา้  เมื"อไดร้บัมอบหมาย
จากสหกรณ์หกัจํานวนเงนิงวดชําระหนี#ซึ"งขา้พเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั #น  จากเงนิไดร้ายเดอืนของข้าพเจา้  เพื"อส่งต่อ
สหกรณ์ดว้ย  ความยนิยอมนี#ใหม้อียูต่ลอดไป  ทั #งนี#จนกวา่จะไดช้ําระหนี#ตามสญัญานี#โดยสิ#นเชงิแล้ว 

ขอ้ ๔. ขา้พเจ้ายนิยอมถอืว่า  ในกรณีใดๆ  ซึ"งกําหนดในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลกัประกนัและการ
เรยีกคนืเงนิกูใ้หถ้อืวา่ เงนิกูนี้#เป็นอนัถงึกําหนดสง่คนืโดยสิ#นเชงิพรอ้มทั #งดอกเบี#ยในทนัทโีดยมพิกัคํานึงถงึกําหนดเวลาที"
ใหไ้ว ้

 ขอ้ ๕. ขา้พเจา้ยอมรบัผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่า ถ้าขา้พเจา้ออกหรอืยา้ยจากราชการหรอืงานประจํา
ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณ์ทราบ  และจดัการชําระหนี#สนิซึ"งขา้พเจา้มอียูต่่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สิ#นเสยีก่อน 

 ถ้าข้าพเจ้าไม่จดัการชําระหนี#สนิให้เสรจ็สิ#นตามที"กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายนิยอมให้เจ้าหน้าที"ผู้จ่ายเงิน
สะสมสาํหรบัขา้ราชการ บําเหน็จ บํานาญ เงนิ กบข. เงนิกองทุนสาํรองเลี#ยงชพี หรอืเงนิอื"นใดที"ทางราชการหรอืนายจา้ง
พงึจา่ยใหแ้ก่ขา้พเจา้  หกัเงนิดงักล่าวเพื"อชําระหนี#ต่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สิ#นเสยีก่อนได้ 
 

 

 

 



  �� 

คาํยินยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีที ผูกู้ม้คีูส่มรส) 

เขยีนที ........................................................... 
วนัที ............................................................... 

   ขา้พเจา้นาย/นาง...........................……......................เป็นคูส่มรสของนาย/นาง..................................................... 
ไดย้นิยอมใหน้าย/นาง…………..............................................กูเ้งนิสามญัของสหกรณ์ออมทรพัย์………………......... 
……...................…….…จาํกดั  ตามหนงัสอืกูส้ามญัขา้งตน้นี" และขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชื อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าคูส่มรส 

     .....................................................คูส่มรสผูใ้หค้าํยนิยอม 

     .....................................................ผูกู้ ้

 ขอ้ ๖. ในการกูค้รั "งนี" ขา้พเจา้ไดนํ้าใบหุน้ของสหกรณ์เลขที ......................…....จาํนวน.…….......................หุน้
เป็นเงนิ............................................................บาท จาํนําไวเ้พื อเป็นหลกัคํ"าประกนัเงนิกูข้องขา้พเจา้ 

ขอ้ ๗. หากข้าพเจา้ได้ย้ายที อยู่จากที ได้แจ้งไว้ในหนังสอืนี" ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสอืโดย
ทนัที ถ้าขา้พเจ้ามไิดแ้จง้ใหส้หกรณ์ทราบ และหากมกีารดําเนินคดเีกี ยวกบัหนี"สนิตามสญัญานี"ใหถ้ือว่าขา้พเจ้ายงัคงมี
ภูมลิําเนาอยูต่ามที ระบุไวใ้นหนงัสอืนี"ทุกประการ 

 ขอ้ ๘. ผูกู้ไ้ดร้บัสาํเนาคูฉ่บบัหนงัสอืกูนี้"ไวแ้ลว้ตั "งแต่วนัที ลงนามในหนงัสอืกูนี้" 
ผูกู้ไ้ดอ้่านขอ้ความในหนังสอืกูนี้"โดยตลอดแล้วเหน็ว่าถูกตอ้ง  จงึไดล้งลายมอืชื อไวเ้ป็นสําคญัต่อหน้าพยาน 

 

      ...........................................……......ผูกู้้ 
      ..............................................……...พยาน 

      (.............................................……...) 

      ..............................................……...พยาน 

      (..............................................……..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา้พเจา้...............................................................................................ไดร้บัเงนิกู้ 
จาํนวน..............................บาท (.......................................................................) ตามหนงัสอืกูนี้"ไปเป็นการถูกตอ้งแล้ว 

 

     ..................................................ผูร้บัเงนิ 

     ..................................................เจา้หน้าที ผูจ้า่ยเงนิ 

     ..................................................เจา้หน้าที ผูต้รวจสญัญากู้ 
 



  �� 

หนงัสอืกูท้ี .............../............... 
ชื อผูกู้้...................................... 

ทะเบยีนผูค้ํ!าประกนั 

เล่ม..................หน้า.................. 

(แบบเอกสารหมายเลข #$) 

            

 

 

หนังสือคํ �าประกันสาํหรับเงนิกู้สามัญ   

ในหนี �ที สมบูรณ์       

        

เลขที  .................../....................... 
วนัที  .................เดอืน.................................พ.ศ.............. 

 

ขา้พเจา้ ...............................……………สมาชกิเลขทะเบยีนที ..................อายุ….…….ปี   

เลขประจาํตวัประชาชน                                               เป็น      ขา้ราชการ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ      ลกูจา้งประจาํ     อื นๆ ............................................ตาํแหน่ง............................. 
สงักดั............................................................ได้รบัเงนิเดอืน/ค่าจา้ง เดอืนละ...................... บาท  
ที อยูปั่จจบุนั บา้นเลขที .................หมู่ที ...........ถนน.......................... ตําบล/แขวง....................... 
อําเภอ/เขต........................จงัหวดั.......................รหสัไปรษณยี.์...............โทรศพัท.์.................... 
ไดท้าํหนงัสอืคํ!าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรพัย.์..............................................................จาํกดั  
ซึ งต่อไปนี!ในหนงัสอืคํ!าประกนันี!จะใชค้ําว่า “สหกรณ์” เพื อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี!  
 ขอ้ #. ตามที สหกรณ์ไดใ้ห.้..................................................................กูเ้งนิ จาํนวนเงนิกู้
...................... (...................................................)  ตามหนงัสอืเงนิกูส้ามญัที ............./.............
ลงวนัที ........................และผูกู้ไ้ดร้บัเงนิไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมคํ!าประกนั
หนี!ดงักล่าวพรอ้มดอกเบี!ยและค่าสนิไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระตดิพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี!
นั !นดว้ย 

 ขอ้ %. ขา้พเจา้ไดย้นิยอมคํ!าประกนัหนี!ดงักล่าวตาม ขอ้ # และทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้น
เรื องการส่งเงนิงวดชําระหนี! อตัราดอกเบี!ย และการเรยีกคนืเงนิกูก่้อนถงึกําหนดตามที กล่าวไวใ้น
หนงัสอืกูเ้งนิสาํหรบัเงนิกูส้ามญันั !นโดยตลอดแลว้  ขา้พเจา้ยอมปฏบิตัติามขอ้ผกูพนันั !นๆ ทุก
ประการ จนกว่าหนี!สนิ  และค่าสนิไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระตดิพนั  จะไดช้าํระครบถว้นแลว้  
 ขอ้ &. ขา้พเจา้ยอมรบัผกูพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์ ไมว่่าเพราะเหตุ
ใดๆ ไมเ่ป็นเหตุใหข้า้พเจา้หลุดพน้จากการคํ!าประกนัรายนี! จนกว่าผูท้ี ขา้พเจา้คํ!าประกนัไวน้ี!จะได้
ใหส้มาชกิอื น ซึ งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ เหน็สมควรเขา้เป็นผูค้ํ!าประกนัแทน
ขา้พเจา้    

 ขอ้ $. ในกรณทีี ขา้พเจา้ตอ้งชาํระหนี!ใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส้่งหนงัสอื
บอกกล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้แลว้ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัที ลกูหนี!ผดินดั ขา้พเจา้ยนิยอมชาํระหนี!โดย
ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืเจา้หน้าที ผูจ้่ายเงนิไดร้ายเดอืนและเงนิอื นใดของข้าพเจา้ หกัจาํนวนเงนิ ณ 

สหกรณ์ไดร้บัยกเวน้      
ไม่ตอ้งตดิอากรแสตมป์
ตามประมวลรษัฎากร 



  �� 

ที จา่ย ชาํระหนี"ซึ งขา้พเจา้ต้องชาํระใหส้หกรณ์จากเงนิไดร้ายเดอืนและเงนิอื นใดของขา้พเจา้ส่งต่อ
สหกรณ์ดว้ย  โดยขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิไดร้ายเดอืนและเงนิอื นใดมอบไวก้บั
สหกรณ์ และความยนิยอมนี"ใหม้อียูต่ลอดไป ทั "งนี"จนกว่าจะได้ชาํระหนี"ตามหนงัสอืกูเ้งนิสามญัที 
ขา้พเจา้ไดค้ํ"าประกนันั "น โดยสิ"นเชงิแลว้  

 ขอ้ �. ขา้พเจา้ไดท้ําหนงัสอืยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงนิไดร้ายเดอืนและเงนิอื นใดของ
ขา้พเจา้มอบไวใ้หส้หกรณ์เพื อแสดงต่อหน่วยงานตน้สงักดั ของขา้พเจา้ใหห้กัเงนิ ณ ที จา่ยให้
สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะไดร้บัชําระหนี"จนสิ"นเชงิ  

ขอ้ #. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยที อยูจ่ากที ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอื ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ
เป็นหนังสอืโดยทนัท ี

 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสอืคํ"าประกนันี"โดยตลอดแลว้เหน็ว่าถูกตอ้ง  จงึลงลายมอื
ชื อไวเ้ป็นสาํคญั  

ลงชื อ……………………………...ผูค้ํ"าประกนั 

(……………………………….) 

 

ลงชื อ……………………………...พยาน 

(……………………………….) 

 

ลงชื อ……………………………...พยาน 

(……………………………….) 

 

หมายเหตุ สหกรณ์ควรจดัใหม้สีาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและ/หรอืสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูค้ํ"า
ประกนัไวป้ระกอบเป็นหลกัฐานดว้ย 

คาํยินยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีที ผูค้ํ"าประกนัมคีูส่มรส) 
เขียนที� ............................................................. 

วนัที� ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................ 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง......................................................เป็นคูส่มรสของนาย/นาง................................. 
ยินยอมให้คูส่มรสของข้าพเจ้าเป็นผู้คํ !าประกนัเงินกู้สามญัของสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่นี !  ตามหนงัสอืคํ !าประกนั 

เงินกู้ ข้างต้นนี !และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื�อไว้เป็นสาํคญั 

………………………………………คูส่มรสผู้ให้คํายนิยอม 

                                                                                     (...........................................................) 
                                                                                       ..........................................................ผู้คํ !าประกนั 

                                                                                     (...........................................................) 



  �� 

 

รบัที .................../..................... 
วนัที ........../............./................ 
เวลา.....................................น. 

 

 

 

 

 

 

หนงัสอืกูท้ี 
............./.................. 
วนัที 
........../............./................ 

 

 คาํขอกู้เงินพิเศษ  

เขยีนที�……………...............…………….………………. 

วนัที�…….….เดอืน…………….......…….พ.ศ.................. 

เรยีน  คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรพัย์……………………………………....................…………….จาํกดั 

 ขา้พเจา้........................................................สมาชกิเลขทะเบยีนที�........................................อาย…ุ....…ปี 

เลขประจําตวัประชาชน                                                                 เป็น o ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ 

o ลูกจา้งประจาํ o อื�นๆ ...................................................... ตําแหน่ง................................................................. 

สงักดั................................................................................ ไดร้บัเงนิเดอืน /คา่จา้ง เดอืนละ….............................บาท 

ที�อยูปั่จจบุนั บา้นเลขที�.......................หมูท่ี�......................ถนน.................................ตําบล/แขวง.............................. 
อําเภอ/เขต........................…จงัหวดั....................…........รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์............................ 

สถานภาพ o โสด o หมา้ย o สมรสแลว้ ชื�อคูส่มรส……………….........……………………..………................... 

อาย…ุ..……ปี   อาชพี……………..........…….สถานที�ทํางาน…………………………….โทรศพัท์………….........….. 
ตําแหน่ง………………………………….อตัราเงนิเดอืน………….………….…….บาท 

ขอเสนอคาํขอกู้เงนิพเิศษ  จาํนวน………………………บาท   โดยจะนําไปใช้เพื�อการดงันี! 

 ขอ้ ".  วตัถุประสงคใ์นการขอกูเ้งนิ( โปรดกาเครื�องหมาย Pใน o ที�ตอ้งการ ) 

 o ซื!อที�ดนิ o ซื!ออาคารพรอ้มที�ดนิ o  อื�นๆ…………........... 

 o สรา้งอาคาร o ต่อเตมิปรบัปรงุอาคารหรอืที�ดนิ  

 o การลงทุนประกอบอาชพี o  ซื!อยานพาหนะ  
 

ซื�อที�ดิน 

 

 

 

 

 

 ซื!อที�ดนิ โฉนด/น.ส.#ก/น.ส.# เลขที�…............……เนื!อที�……..........…ไร…่........…งาน………......ตารางวา 

ตั !งอยูท่ี�…….………..ตรอก/ซอย………………….….ถนน……….………...……..ตําบล/แขวง………………………... 
อําเภอ/เขต……………………...…….จงัหวดั……………………………  ไรห่รอืตารางวาละ…………….………..บาท 

เป็นเงนิ…………………………….บาท 
 

ซื�ออาคารพร้อมที�ดิน 

 

 

 

 

 

 ซื!ออาคารเลขที�………………………… ตรอก/ซอย…………………......……..ถนน………………………… 

ตําบล/แขวง……...…..……….…อําเภอ/เขต…………………..……..จงัหวดั……………….……………..ตั !งอยูใ่นที�ดนิ 

โฉนด/น.ส.#ก/น.ส.# เลขที�………........……จาํนวนเนื!อที�………………..ไร่……….……..งาน……………….ตารางวา 

ไรห่รอืตารางวาละ………………………..บาท   ราคาที�ดนิ………………………….บาท 

 

 

(แบบเอกสารหมายเลข "$) 



  �� 

ประเภทของอาคาร     o  บา้นจดัสรร     o  อาคารพาณิชย ์    o  อาคารชุด     o  ทาวน์เฮาส ์

o อื!น ๆ………………...……….  ราคาอาคาร…………………บาท   รวมราคาอาคารและที!ดนิ…………….…..บาท 

คาํชี"แจงประกอบ…………………………………..…………………………………..…………………………………...... 
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………. ... 
 

สร้างอาคาร 

 

 

 

 

 

 ที!ดนิที!จะสรา้งอาคารอยูท่ี!  ตรอก/ซอย……………………………….ถนน……………….…………………… 

ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต………………….…………….จงัหวดั………………………………..... 

เป็นกรรมสทิธิ #ของ……………................…………………..ลกัษณะอาคารที!จะสรา้ง  o บา้นที!อยูอ่าศยั  o ตกึแถว 

o อื!นๆ…………………………………………….………. ราคาก่อสรา้งประมาณ…….....………………………..บาท 

คาํชี"แจงประกอบ…………………………………………..…………………………………………..…………………..... 
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………. ... 
 

ต่อเติมปรปัปรงุอาคารหรือที ดิน 

 

 

 

 

 

 ($) ต่อเตมิปรบัปรงุอาคาร  เลขที!……….……ตรอก/ซอย……………………..…ถนน………………………. 

ตําบล/แขวง……...…………………..อําเภอ/เขต…………..……………….….จงัหวดั……………..…………………… 

เป็นกรรมสทิธิ #ของ……………………………………ราคาที!จะต่อเตมิหรอืปรบัปรงุประมาณ………………....……บาท 

คาํชี"แจงประกอบ…………………………………………..…………………………………………..…………………..... 
…………………………………..…………………………………..…………………………………..………………… .... 
 (%) ปรบัปรงุที!ดนิ     ที!ตรอก/ซอย…………………………………..ถนน…………………………………….. 

ตําบล/แขวง……...…………………..อําเภอ/เขต…………..……………….….จงัหวดั……………..…………………… 

เป็นกรรมสทิธิ #ของ………………………………………………  ราคาที!จะปรบัปรงุที!ดนิ………...…………………บาท 

คาํชี"แจงประกอบ…………………………………………..…………………………………………..…………………..... 
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………. ... 
 

การลงทุนประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

 

 ($) แผนงาน…………………………………………..…………………………………………..………………. 
เหตุผล..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
 (%) แผนงาน…………………………………………..…………………………………………..………………. 
............................................................................................................................. ................................................... 
 (&) ผลที!คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุน…………………………………………..………………………………. 

............................................................................................................................. ................................................... 
 ( ) การประกอบอาชพีขยายกจิการ     กระทําในเขตใดและไดร้บัอนุญาตจากทางการหรอืจากเจา้ของเคหะ 

แลว้หรอืยงั (เพราะเหตุใด).................................................................................................... .................................... 

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

 



  �� 

 (5) ขา้พเจา้มปีระสบการณ์เกี ยวกบัการประกอบอาชพี ดงันี".......................................... .............................. 
............................................................................................................................. ................................................... 

ซื�อยานพาหนะ (   ) รถใหม่ 

 

(   ) รถใช้แล้ว 
 

 

 

 ประเภทยานพาหนะ     o รถยนต ์    o รถจกัรยานยนต ์    o อื นๆ….……………............................ 

ยี หอ้............................รุน่...................ปี...............ราคา............................บาท  

 

อื!นๆ 
 

   

…………………..…………………………………..…………………………………..…………………...... 
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………. ... 

ขอ้ #. ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกู้พเิศษ     ขา้พเจา้ขอชําระคนืตน้เงนิกูเ้ป็นงวดรายเดอืนแบบ 

o ต้นเงนิเท่ากนัทุกงวดๆละ…………..……….บาท ( พร้อมด้วยดอกเบี"ยตามอตัราที สหกรณ์กําหนด ) 

     จาํนวน……………...งวด 

o  ตน้เงนิกู้และดอกเบี"ย เท่ากนัทุกงวดๆ ละ…………................บาท  จาํนวน………..........งวด 

ขอ้ $. ในเวลานี"ขา้พเจา้มหีุน้อยูใ่นสหกรณ์  รวม………...หุน้   เป็นเงนิ……….……...…...บาท และขา้พเจา้สง่
เงนิคา่หุน้รายเดอืน  เดอืนละ………………….บาท 

ขอ้ %. นอกจากค่าหุน้ซึ งขา้พเจา้มอียู่ในสหกรณ์ ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัในการขอกู้เงนิพเิศษ ครั "งนี"คอื  

  %.& ที ดินเพื อจาํนองเป็นประกนัต้องเป็นที ดินที ปลอดภาระจาํนอง ( แนบสาํเนาภาพถ่ายโฉนด 
น.ส.$ก/น.ส.$  ดว้ย ) 
       (&) โฉนดเลขที …………………………ระวาง……………………เลขที ดนิ……………………..... 
หน้าสาํรวจ…………..เล่ม……………หน้า…………….ตําบล/แขวง…………....……….…อําเภอ/เขต…………………... 
จงัหวดั…………………...……………จาํนวนเนื"อที …….....……..…….ไร่…...……………งาน…………..…...…ตารางวา 

ราคาประมาณ…………………………บาท    ซึ งเป็นกรรมสทิธิ 'ของ……………………………………………………....... 
       (#) โฉนดเลขที …………………………ระวาง………………………เลขที ดนิ…………………..... 
หน้าสาํรวจ…………..เล่ม……………หน้า…………….ตําบล/แขวง…………....……….…อําเภอ/เขต…………………... 
จงัหวดั…………………...……………จาํนวนเนื"อที …….....……..…….ไร่…...……………งาน…………..…...…ตารางวา 

ราคาประมาณ…………………………บาท    ซึ งเป็นกรรมสทิธิ 'ของ……………………………………………………....... 
       ($) น.ส.$ก/น.ส.$ ทะเบยีนเล่ม……..…….หน้า……………สารบบเล่ม……………หน้า………... 
ที ดนิตั "งอยู ่ ตําบล/แขวง…………………...…อําเภอ/เขต……………...…….……จงัหวดั…………………...…………….. 
จาํนวนเนื"อที ………..…….ไร…่...……………งาน….....…………ตารางวา  ราคาประมาณ………………....………..บาท 

ซึ งเป็นกรรมสทิธิ 'ของ…………………………………………………… 

  %.# หลกัทรพัย์อื นๆ  เช่น พนัธบตัร  เอกสารเงนิฝากในสหกรณ์ ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิอื น
ซึ งจะจาํนําเป็นประกนั 

         (&) ………………………………………………………………………. 

         (#) ………………………………………………………………………. 

         ($) ………………………………………………………………………. 

(แนบสาํเนาพนัธบตัรหรอืสาํเนาเอกสารเงนิฝาก) 

 ขอ้ (. ขา้พเจา้รบัรองว่าจะใหข้อ้ความจรงิและความร่วมมอืแก่กรรมการดาํเนินการหรอืบุคคลอื นซึ งสหกรณ์
มอบใหต้รวจสอบและทํารายงานประกอบการพจิารณาเกี ยวกบัคาํขอกูเ้งนิพเิศษรายนี" 



  �� 

 ขอ้ �. ในการรบัเงนิกูข้า้พเจา้จะทําหนงัสอืกู้เงนิสาํหรบัเงนิกู้พเิศษใหไ้วต้่อสหกรณ์ตามแบบที!สหกรณ์กําหนด 

 ขอ้ ". ขา้พเจา้จะนําเงนิกู้พเิศษซึ!งขา้พเจา้ไดร้บัเขา้ฝากในสหกรณ์เพื!อถอนไปใชเ้ป็นคราวๆ ตามความจาํเป็น 

 ขอ้ #. ในการกู้เงนิตามคําขอกูนี้$  ขา้พเจา้ไดร้บัคํายนิยอมจากคูส่มรสซึ!งพรอ้มที!ทําคาํยนิยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน
ในหนงัสอืกู้ 
 ขอ้ %. ขา้พเจา้จะปฏบิตัติามเงื!อนไขของคณะกรรมการดาํเนินการทุกประการ 

                           ลงชื!อ………………………………………………….ผูข้อกูเ้งนิ 

          (………………….....…………………………..) 
 

(รายการต่อไปนี� เจา้หน้าที�สหกรณ์เป็นผูก้รอก) 

 ในการประชุมคณะกรรมการ.......................................................... ชุดที!.........................ครั $งที!...... ................. 
เมื!อวนัที!...................เดอืน..................................พ.ศ................  มมีตดิงันี$ 

 o  อนุมตัเิงนิกู้  จาํนวน.......................................บาท 

o  ไมอ่นุมตั ิ  เหตุผล............................................................................................................  

o  ชําระคนืต้นเงนิภายใน.................................งวด 

 

    ( ลงชื!อ )............................................................................ 
                                                                       ประธานในที!ประชุม / เลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  �� 

 

 หนังสือกู้สาํหรบัเงินกู้พิเศษ  

หลกัประกนั.......…………….………………. 

ที .............../.................... บญัชเีงนิกูท้ี ................................................................... 
วนัที …….….เดอืน…………….......…….พ.ศ.................. 

ขา้พเจา้............................................................สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์............................................จาํกดั 

เลขทะเบยีนที .........................รบัราชการหรอืทํางานประจําในตําแหน่ง.......................................... ............................ 
สงักดั..................................................................... ที อยูปั่จจบุนั บา้นเลขที …................ตรอก/ซอย.......................... 
ถนน......................................ตําบล/แขวง....................................จงัหวดั............................โทร................................ 
ซึ งต่อไปนี"เรยีกวา่ “ผูกู้”้ ไดท้ําหนงัสอืฉบบันี"ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรพัย.์................................................................จาํกดั  

ซึ งต่อไปนี"เรยีกวา่ “ผูใ้หกู้้” ทั "งสองฝ่ายไดต้กลงขอ้ความดงัต่อไปนี" 
ขอ้ ๑. ขา้พเจา้ผูกู้เ้งนิจากผูใ้หกู้ ้จํานวน........................................บาท (............................................ ..........) 

และผูกู้้ไดร้บัเงนิจาํนวนดงักล่าวนั "นโดย 

ขอ้ ๒. ผูกู้ส้ญัญาวา่ จะจาํเงนิกูร้ายนี"ไปใชเ้ฉพาะความมุง่หมาย...................................................................... 
.................................ดงัรายการตามที ผูกู้ไ้ดเ้สนอไวใ้นคาํขอกูล้งวนัที ..............เดอืน......................... ..พ.ศ................ 

ขอ้ ๓. ผูกู้ส้ญัญาวา่จะสง่คนืต้นเงนิกูเ้ป็นงวดรายเดอืนเท่ากนั งวดละ..........บาท (ตวัอกัษร)........................... 
.............................................บาท พรอ้มทั "งดอกเบี"ยในอตัรารอ้ยละ (ตวัอกัษร)..................ต่อปี รวม........ ...........งวด 

หรอืสง่คนืตน้เงนิกู้พรอ้มดอกเบี"ยเป็นงวดรายเดอืนเท่ากนั งวดละ......................บาท เป็นจาํนวน.........................งวด 

ทั "งนี"ใหช้ําระงวดแรกในวนัสิ"นเดอืน..............................พ.ศ..................เป็นตน้ไป 

ในกรณีที สหกรณ์มีประกาศเปลี ยนแปลงอตัราดอกเบี!ยเงินกู้เพิ มขึ!น ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี!ยเงินกู้
ตามที สหกรณ์เรียกเกบ็เพิ มขึ!น เมื อสหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า #$ วนั หรือ แจ้ง
ทางจดหมายให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า % วนั 

ในกรณีที แจ้งให้ทราบทางจดหมายนั!น  ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าการแจ้งโดยการพิมพข้์อความการเรียก
เกบ็ดอกเบี!ยเงินกู้เพิ มขึ!นไว้ในใบเสรจ็รบัเงิน  หรือเอกสารอื นใดที สหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ผู้กู้เป็นประจาํเป็น
การแจ้งให้ทราบทางจดหมายแล้ว 

ผูกู้้ขอยนืยนัว่าเงนิงวดชําระหนี" (รวมทั "งต้นเงนิและดอกเบี"ย) แต่ละงวดถงึกําหนดส่งภายในสิ"นเดอืนที ระบุไว้
สาํหรบังวดนั "น 

ข้อ ๔. ผู้กู้ยินยอมให้ผู้บงัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าที ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้กู้ เมื อได้รบัมอบหมายจาก
สหกรณ์หกัจํานวนเงนิงวดชําระหนี" ซึ งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั "น จากเงนิได้รายเดอืนของผู้กู้เพื อส่งต่อสหกรณ์ด้วย
ความยนิยอมนี"ใหม้อียูต่ลอดไป ทั "งนี"จนกวา่จะไดช้ําระหนี"ตามสญัญานี"โดยสิ"นเชงิแลว้ 

ขอ้ ๕. ถา้ผูกู้ต้กเป็นผูผ้ดิสญัญาในขอ้หนึ งขอ้ใด ผูกู้้ยอมรบัผดิชอบชดใชค้า่เสยีหาย เนื องจากการผดิสญัญา
ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้ รวมทั "งคา่ใช้จา่ยในการเตอืน เรยีกรอ้งทวงถาม ดาํเนินคดีและบงัคบัชําระหนี"เงนิกู้ตามสญัญานี"จนเตม็
จาํนวนทุกอยา่งทุกประการ 

ขอ้ ๖. ผู้กู้ยนิยอมถอืว่าในกรณีใดๆ ดงักล่าวในข้อบงัคบัของสหกรณ์ที กําหนดไวก้ด็ ีหรอืในกรณีที ผูกู้้ปฏบิตัิ
ผดิสญัญาขอ้หนึ งขอ้ใดกด็ ีเงนิกู้รายนี"เป็นอนัถงึกําหนดส่งคนืโดยสิ"นเชงิ พรอ้มทั "งดอกเบี"ยในทนัทโีดยมพิกัคํานึงถึง
กําหนดเวลาที ตกลงไว ้

ขอ้ ๗. ผู้กู้ยอมรบัผูกพนัตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ว่า ถ้าผูกู้้ลาออกหรอืย้ายจากราชการหรอืงานประจํา ผู้กู้
จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการชําระหนี"สนิซึ งผูกู้ม้อียูต่่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สิ"นเสยีก่อน 

ถา้ผูกู้ไ้มจ่ดัการชําระหนี"สนิใหเ้สรจ็สิ"นตามที กล่าวในวรรคก่อน ผูกู้้ยนิยอมใหเ้จา้หน้าที ผูจ้่ายเงนิสะสมสําหรบั
ขา้ราชการ บําเหน็จ บํานาญ เงนิ กบข. เงนิกองทุนสํารองเลี"ยงชพี หรอืเงนิอื นใดที ทางราชการหรอืนายจ้างพงึจ่าย
ใหแ้ก่ผูกู้ ้หกัเงนิดงักล่าวเพื อชําระหนี"ต่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สิ"นก่อนได ้

 

(แบบเอกสารหมายเลข #�) 



  �� 

 

ขอ้ ๘. ในการกู้ครั !งนี!ผูกู้ไ้ดนํ้าอสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่............................................................................ .......... 
......................................................................................... ....................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 

ขอ้ ๙. หากผู้กู้ไดย้า้ยที"อยู่จากที"ได้แจง้ไว้ในหนังสอืนี! ผู้กู้ต้องแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนังสอืโดยทนัทถี้าผู้กู้
มไิด้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมกีารดําเนินคดเีกี"ยวกบัหนี!สนิตามสญัญานี!ใหถ้ือว่าผู้กู้ยงัคงมภีูมลิําเนาอยู่ตามที"
ระบุไวใ้นหนงัสอืทุกประการ 

ขอ้ ๑๐. ผูกู้ไ้ดร้บัสาํเนาคูฉ่บบัหนงัสอืกูนี้!ไวแ้ล้วตั !งแต่วนัที"ลงนามในหนงัสอืกู้นี! 
ผูกู้ไ้ดอ้่านขอ้ความในหนังสอืกูนี้!โดยตลอดแล้วเหน็ว่าถูกตอ้ง จงึไดล้งลายมอืชื"อไวเ้ป็นสําคญัต่อหน้าพยาม 

 

 ลงชื"อ.........................................................ผูกู้้  

       (........................................................)  

 ลงชื"อ.........................................................พยาน  

       (........................................................)  

 ลงชื"อ.........................................................พยาน  

       (........................................................)  
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สมดุบญัชี 

ระบบบญัชสีหกรณ์ออมทรพัยใ์นที นี! แบ่งสมดุบญัชอีอกเป็น # ประเภทใหญ่ๆ คอื 

 . สมุดบนัทึกรายการขั "นต้น ใช้สําหรบับันทึกรายการเงินจากเอกสารต่างๆ เรียง
ตามลาํดบัก่อนหลงัที รายการเงนิเกดิขึ!นก่อนที จะผ่านรายการไปบนัทกึในสมุดบนัทกึรายการขั !นปลาย 

    สมดุบนัทกึรายการขั !นตน้ของสหกรณ์ออมทรพัย ์ไดแ้ก่ 

    � สมุดเงินสด (แบบบัญชีหมายเลข $) ใช้สําหรบับันทึกรายการเกี ยวกับการรบั
จา่ยเงนิสดประจาํวนัและเงนิสดคงเหลอื 

    � สมุดรายวนัทั #วไป (แบบบญัชีหมายเลข #) ใช้สําหรบับนัทึกรายการบัญชีที ไม่
เกี ยวกบัการรบัจา่ยเงนิสด ซึ งไดแ้ก่ รายการโอนแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการบนัทกึบญัช ีการปรบัปรุง
บญัช ีการปิดบญัช ีและการโอนเปิดบญัช ี

 $. สมุดบนัทึกรายการขั "นปลาย ใช้สําหรบับนัทกึรายการเงนิแยกตามลกัษณะของ
รายการเงนิที เกดิขึ!นแต่ละประเภทจากสมุดบนัทกึรายการขั !นต้น เพื อรวบรวมรายการเงนิแต่ละ
ประเภทที มลีกัษณะอย่างเดยีวกนัเขา้ไว้เป็นหมวดหมู่ สมุดบนัทกึรายการขั !นปลายของสหกรณ์
ออมทรพัย ์ได้แก่ 

     � สมุดบญัชีแยกประเภททั #วไป (แบบบญัชหีมายเลข %) ใช้สําหรบับนัทกึรายการเงนิ
จากสมุดเงนิสดและสมุดรายวนัทั  วไปแยกตามประเภทบญัชทีี จําแนกไว้ รายการเงนิทุกรายการที 
บนัทกึไวใ้นสมดุเงนิสดและสมดุรายวนัทั  วไปจะตอ้งนํามาบนัทกึในบญัชแียกประเภทที เกี ยวขอ้งเสมอ 

     �  บญัชีย่อย รายการเงนิบางประเภท แมจ้ะทราบได้จากบญัชแียกประเภทนั !นๆ 
แลว้กต็าม แต่เพื อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ จงึจําเป็นต้องมบีญัชยี่อยสําหรบับนัทกึ
รายการเงนิที เกดิขึ!นแยกยอ่ยออกไปแต่ละรายดว้ย ไดแ้ก่ 

- บญัชยีอ่ยเจา้หนี!เงนิรบัฝากออมทรพัย ์(แบบบญัชยีอ่ยหมายเลข $) 
- บญัชีย่อยเจ้าหนี!เงนิรบัฝากประจําที ใช้สมุดคู่บญัชีเงนิฝาก (แบบบญัชีย่อย

หมายเลข #) 
- บญัชยีอ่ยเจา้หนี!เงนิกู ้(แบบบญัชยีอ่ยหมายเลข %) 
- บญัชยีอ่ยเจา้หนี!อื นๆ 

     �  ทะเบียน ใชส้าํหรบับนัทกึรายละเอยีดของรายการเงนิบางประเภท เพื อประโยชน์
ในการควบคุม ตรวจสอบ รวมทั !งยงัเป็นการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายอกีดว้ย ทั !งนี! ทะเบยีน
สาํหรบับนัทกึรายการต่างๆ ไดแ้ก่ 

- ทะเบยีนสมาชกิ (แบบทะเบยีนหมายเลข $) 
- ทะเบยีนหุน้ และบญัชเีงนิกู ้(แบบทะเบยีนหมายเลข #) 
- ทะเบยีนเครื องเขยีนแบบพมิพ ์(แบบทะเบยีนหมายเลข %) 
- ทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวร (แบบทะเบยีนหมายเลข �) 
- ทะเบยีนหลกัประกนั เงนิสาํรองบาํเหน็จ และเงนิค่าชดเชยเจา้หน้าที  (แบบ 

ทะเบยีนหมายเลข &) 
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นอกจากสมดุบนัทกึรายการขั  นตน้และสมดุบนัทกึรายการขั  นปลายขา้งตน้แลว้ ยงัอาจจดั
ใหม้ทีะเบยีนช่วยต่างๆ ดงันี  

- ทะเบยีนหนงัสอืกูเ้งนิเพื"อเหตุฉุกเฉิน (แบบทะเบยีนหมายเลข 6) 
- ทะเบยีนหนงัสอืกูเ้งนิสามญัและหนงัสอืคํ าประกนั (แบบทะเบยีนหมายเลข 7) 
- ทะเบยีนหนงัสอืกูเ้งนิพเิศษ (แบบทะเบยีนหมายเลข 8) 
- ทะเบยีนเงนิลงทุนระยะสั  น/ยาว – ที"อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  

(แบบทะเบยีนหมายเลข 9) 
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 แบบสมดุบญัชี  บญัชีย่อย และทะเบียนต่างๆ พร้อมคาํอธิบายประกอบการจดัทาํ 

 

1. สมดุเงนิสด      (แบบบญัชหีมายเลข !) 
2. สมดุรายวนัทั "วไป                                              (แบบบญัชหีมายเลข #) 
3. สมดุบญัชแียกประเภททั "วไป                     (แบบบญัชหีมายเลข $) 
 

4. บญัชยีอ่ยเจา้หนี%เงนิรบัฝากออมทรพัย ์                      (แบบบญัชยีอ่ยหมายเลข !) 
5. บญัชยีอ่ยเจา้หนี%เงนิรบัฝากประจาํที"ใชส้มุดคู่บญัชเีงนิฝาก(แบบบญัชยีอ่ยหมายเลข #) 
6. บญัชยีอ่ยเจา้หนี%เงนิกู้     (แบบบญัชยีอ่ยหมายเลข $) 
 

7. ทะเบยีนสมาชกิ      (แบบทะเบยีนหมายเลข !) 
8. ทะเบยีนหุน้และบญัชเีงนิกู้    (แบบทะเบยีนหมายเลข #) 
9. ทะเบยีนเครื"องเขยีนแบบพมิพ์    (แบบทะเบยีนหมายเลข $) 
10. ทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวร     (แบบทะเบยีนหมายเลข &) 
11. ทะเบยีนหลกัประกนั เงนิสาํรองบาํเหน็จ  

และเงนิชดเชยเจา้หน้าที"                                          (แบบทะเบยีนหมายเลข ') 
12. ทะเบยีนหนงัสอืกูเ้งนิเพื"อเหตุฉุกเฉิน   (แบบทะเบยีนหมายเลข �) 
13. ทะเบยีนหนงัสอืกูเ้งนิสามญัและหนงัสอืคํ%าประกนั           (แบบทะเบยีนหมายเลข *) 
14. ทะเบยีนหนงัสอืกูเ้งนิพเิศษ    (แบบทะเบยีนหมายเลข +) 
15. ทะเบยีนเงนิลงทุนระยะสั %น/ยาว – ที"อยูใ่นความตอ้งการของตลาด (แบบทะเบยีนหมายเลข 9) 
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สมดุเงินสด 

เดบติ  เครดติ 

วนั เดอืน ปี 
เลขที! 

สลปิรบั 
ชื!อบญัชแีละรายการ 

หน้า
บญัช ี

จาํนวนเงนิ วนั เดอืน ปี 
เลขที! 

สลปิจา่ย 
ชื!อบญัชแีละรายการ 

หน้า
บญัช ี

จาํนวนเงนิ 

              

(")  (#) ($) (%) (&)  (')  (*) (+) (,) ("-)  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

   รวมรบั  --- --    รวมจา่ย  --- -- 

   เงนิสดคงเหลอืยกมา  --- --    เงนิสดคงเหลอืยกไป  --- -- 

   รวมทั .งสิ.น  --- --    รวมทั .งสิ.น  --- -- 

              

(แบบบญัชหีมายเลข ") 
(แบบบญัชี  หมายเลข )) 

'* 



  �� 

คาํอธิบายประกอบแบบสมดุเงินสด 

 

  สมดุเงนิสด  แบ่งออกเป็น ! ดา้น คอื 

  �  ดา้นเดบติ  ใชส้าํหรบับนัทกึรายการรบัเงนิแต่ละประเภทบญัช ี  ตามจาํนวนเงนิที"สรุป
ไวใ้นสลปิรบั 

  �   ดา้นเครดติ ใชส้าํหรบับนัทกึรายการจ่ายเงนิแต่ละประเภทบญัชตีามจาํนวนเงนิที"สรุป
ไวใ้นสลปิจา่ย 

  การบนัทึกรายการรบั-จ่ายเงนิที"เกิดขึ#นในวนัหนึ"งๆ ให้จดัทําสลปิรบัและสลปิจ่ายตาม
ประเภทของรายการเงนิ โดยสรุปรวมเป็นประเภทของบญัชทีี"จะนําไปบนัทึกในสมุดบญัชแียก
ประเภททั "วไป ทั #งนี# เมื"อสิ#นวนัใหปิ้ดบญัชแีละหายอดเงนิสดคงเหลอืประจาํวนั โดยรวมจาํนวนเงนิ
ดา้นเดบติเป็นรายการ “รวมรบั” บวกด้วยเงนิสดคงเหลอืยกมา แล้วแสดงยอดรวมทั #งสิ#น กบัรวม
จาํนวนเงนิดา้นเครดติ เป็นรายการ  “รวมจ่าย” แลว้นําไปหกัยอดรวมทั #งสิ#นดา้นเดบติ ผลต่างเป็น
ยอดเงนิสดคงเหลอืประจาํวนั ใหแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “เงนิสดคงเหลอืยกไป” ดา้นเครดติ และรวม
จาํนวนเงนิทั #ง ! ดา้น จะตอ้งเท่ากนั 

 

   การบนัทกึรายการลงในช่องต่างๆ ในสมดุเงนิสด ใหบ้นัทกึดงันี# 
ช่องที" ($)   บนัทกึวนั เดอืน ปี ที"รบัเงนิ 

ช่องที" (!)   บนัทกึเลขที"สลปิรบั 

ช่องที" (%)   บนัทกึชื"อบญัชแียกประเภท ตามประเภทของรายการเงนิที"ปรากฏในสลปิรบั 

ช่องที" (&)   บนัทกึหน้าบญัชแียกประเภทที"ผ่านรายการไปบนัทกึไวใ้นสมดุบญัชแียกประเภท
ทั "วไป 

ช่องที" (')   บนัทกึจาํนวนเงนิที"รบัตามสลปิรบั 

ช่องที" (�)   บนัทกึวนั เดอืน ปี ที"จา่ยเงนิ 

ช่องที" (*)   บนัทกึเลขที"สลปิจ่าย 

ช่องที" (�)   บนัทกึชื"อบญัชแียกประเภท ตามประเภทของรายการเงนิที"ปรากฏในสลปิจา่ย 

ช่องที" (+)   บนัทกึหน้าบญัชแียกประเภทที"ผ่านรายการไปบนัทกึไวใ้นสมดุบญัชแียกประเภท
ทั "วไป 

ช่องที" ($,)  บนัทกึจาํนวนที"จา่ยตามสลปิจ่าย 
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สมุดรายวนัทั �วไป 

 

วนั เดอืน ปี 
เลขที! 

สลปิโอน 
รายการ 

หน้า

บญัช ี
เดบติ เครดติ 

         

(")  (#) ($) (%) (&)  (�)  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

(แบบบญัช ี หมายเลข #) 
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คาํอธิบายประกอบแบบสมดุรายวนัทั �วไป 

 

  การบนัทกึรายการลงในช่องต่างๆ ในสมดุรายวนัทั !วไป ใหบ้นัทกึดงันี" 
ช่องที! (#)   บนัทกึวนั เดอืน ปี ที!โอนบญัชตีามสลปิโอน 

ช่องที! ($)   บนัทกึเลขที!สลปิโอนเรยีงตามลําดบั 

ช่องที! (%)   บนัทกึชื!อบญัชทีี!เกี!ยวขอ้งและคาํชี"แจงโดยยอ่ตามสลปิโอน 

ช่องที! (&)   บนัทกึหน้าบญัชขีองบญัชแียกประเภทที!ผ่านรายการไปบนัทกึไวใ้นสมุดบญัชี 
       แยกประเภททั !วไป 

ช่องที! (')   บนัทกึจาํนวนเงนิจากสลปิโอนบญัชดีา้นเดบติ 

ช่องที! (*)   บนัทกึจาํนวนเงนิสลปิโอนบญัชดีา้นเครดติ 
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สมุดบญัชีแยกประเภททั �วไป 

บญัชี ............................................................... 

วนั เดอืน ปี รายการ 
หน้า

บญัช ี
เดบติ เครดติ 

ยอดคงเหลอื 

เดบติ 

ยอดคงเหลอื

เครดติ 

           

(!) (") (#) ($)  (%)  (&)  (')  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

(แบบบญัช ี หมายเลข !) 



  �� 

คาํอธิบายประกอบแบบสมดุบญัชีแยกประเภททั �วไป 

  หลงัจากที!บนัทกึรายการเงนิในสมดุเงนิสดและสมุดรายวนัทั !วไปแลว้ จะนําจาํนวนเงนิของ
แต่ละบญัชใีนสมุดเงนิสดและสมุดรายวนัทั !วไป ผ่านรายการไปบนัทกึในสมุดบญัชแียกประเภท
ทั !วไป โดยยอดเงนิของบญัชใีดในสมุดเงนิสดและสมุดรายวนัทั !วไปที!บนัทกึบญัชไีวท้างดา้นเดบติ 
ใหเ้ครดติบญัชนีั "นในบญัชแียกประเภททั !วไป ในทางตรงกนัขา้มคอื ยอดเงนิของบญัชใีดที!บนัทกึ
ไว้ทางด้านเครดติ ก็ให้เดบติบญัชนีั "นในบญัชีแยกประเภททั !วไป สําหรบัยอดรวมเงนิสดรบัด้าน  
เดบติให้บนัทกึในบญัชเีงนิสดด้านเดบติในสมุดบญัชแียกประเภททั !วไป และยอดรวมเงนิสดจ่าย
ดา้นเครดติใหบ้นัทกึในบญัชเีงนิสดดา้นเครดติในสมดุบญัชแียกประเภททั !วไป 

 การบนัทกึบญัชลีงในช่องต่าง ๆ ในสมดุบญัชแียกประเภททั !วไป ใหบ้นัทกึดงันี" 
ช่องที! (#) บนัทกึวนัเดอืนปี ที!ผ่านรายการจากสมุดเงนิสดและสมุดรายวนัทั !วไป มาบนัทกึไว้ใน

บญัชแียกประเภท 

ช่องที! (�) บนัทกึขอ้ความเกี!ยวกบัรายการเงนิโดยยอ่เฉพาะที!จาํเป็น 

ช่องที! ($) บนัทกึหน้าบญัชขีองสมดุเงนิสดและสมดุรายวนัทั !วไปที!ผ่านรายการมา 

ช่องที! (%) บนัทกึจาํนวนเงนิที!ผ่านรายการจากสมดุเงนิสดและสมดุรายวนัทั !วไปที!มยีอดเป็นเครดติ 

ช่องที! (&) บนัทกึจาํนวนเงนิที!ผ่านรายการจากสมดุเงนิสดและสมดุรายวนัทั !วไปที!มยีอดเป็นเครดติ 

ช่องที! (') บนัทกึผลต่างของจาํนวนเงนิในช่องที! (%) กบั (&) ในกรณทีี!จาํนวนเงนิในช่องที! (%) 
มมีากกว่า ช่องที! (&) 

ช่องที! (�) บนัทกึผลต่างของจาํนวนเงนิในช่องที! (&) กบั (%) ในกรณทีี!จาํนวนเงนิในช่องที! (&) 
มมีากกว่า ช่องที! (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  �� 

สหกรณ์ออมทรพัย ์................................................. จาํกดั 

บญัชยีอ่ยเจา้หนี!เงนิรบัฝากออมทรพัย ์

บญัชเีลขที" ............... ชื"อสมาชกิ .............................. เลขทะเบยีน .................  แผ่นที" ............... 
ที"อยู ่.....................................โทร.................ออกสมดุคู่ฝากวนัที"......................เดอืน ................. 
พ.ศ. ....................... เงื"อนไข ..................................................................................................... 
 

พ.ศ. .......... 

เดอืน วนัที" 
รายการ 

จาํนวนเงนิ 

ถอน (เดบติ) 

จาํนวนเงนิ 

ฝาก (เครดติ) 

ยอดคงเหลอื

(เครดติ) 

ระยะ 

เวลา 
ดอกเบี!ย 

หมาย

เหตุ 

              

(#)  ($) (�)  (%)  (&)  (') (�)  (*) 

             

             

             

 

คาํอธิบายประกอบแบบบญัชีย่อยเจ้าหนี� เงินรบัฝากออมทรพัย ์

 การบนัทกึรายการต่างๆ ลงในบญัชยี่อยเจา้หนี�เงนิรบัฝากออมทรพัย์ ให้บนัทกึรายละเอยีด
ต่างๆ ตอนบน ได้แก่ ชื�อสหกรณ์ เลขที�บญัช ีชื�อสมาชกิผู้ฝาก เลขทะเบยีนสมาชกิ แผ่นที� ที�อยู ่
วนัเดอืนปีที�ออกสมดุคู่บญัชเีงนิฝาก รวมทั �งเงื�อนไขที�กําหนดโดยชดัเจน 

 การบนัทกึรายการลงในช่องต่างๆ ในบญัชยีอ่ยเจา้หนี�เงนิรบัฝากออมทรพัย ์ใหบ้นัทกึดงันี� 
ช่องที� (!) บนัทกึวนั เดอืน ปี ที�รบัเงนิฝากออมทรพัย์ หรอืจ่ายคนืเงนิฝากออมทรพัยห์รอืที�นํา

ดอกเบี�ยเงนิฝากออมทรพัยท์บเป็นตน้เงนิ 

ช่องที� (") บนัทกึรายการโดยยอ่เกี�ยวกบัการฝาก-ถอนเงนิฝากออมทรพัย ์

ช่องที� (#) บนัทกึจาํนวนเงนิรบัฝากออมทรพัยท์ี�จา่ยคนืแก่สมาชกิตามที�สมาชกิขอถอนแต่ละครั �ง 
ช่องที� ($) บนัทกึจํานวนเงนิรบัฝากออมทรพัยท์ี�รบัจากสมาชกิแต่ละครั �ง หรอืดอกเบี�ยเงนิฝากออม

ทรพัยท์ี�สหกรณ์คดิทบตน้ให ้

ช่องที� (%)  บนัทกึจาํนวนเงนิรบัฝากออมทรพัยท์ี�คงเหลอือยู่ 
ช่องที� (&)  บนัทกึจาํนวนวนัหรอืเดอืนที�คาํนวณดอกเบี�ย 

ช่องที� (')  บนัทกึจาํนวนดอกเบี�ยที�คาํนวณไดซ้ึ�งสหกรณ์นําไปทบเป็นตน้เงนิ 

ช่องที� (*)  บนัทกึขอ้ความที�จาํเป็นและเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป 

 

 

 

(แบบบญัชยี่อย หมายเลข !) 



  �� 

 

  สหกรณ์ออมทรพัย ์.......................................................... จาํกดั   

  บญัชยี่อยเจา้หนี!เงนิรบัฝากประจาํที"ใชคู้บ่ญัชสีมดุฝาก เลขที" .......... แผน่ที" .............   

  ชื"อ .............................................................................................   

  ส่งเงนิฝากอย่างน้อยหนึ"งครั !ง ทกุ ...............................................   

ที"อยู่ของผูฝ้าก .............................................................................  เงนิฝากทกุรายมกีําหนดระยะเวลา .......................................เดอืน  การออกสมดุบญัชเีงนิฝาก 

.......................................... โทร ..........................................    
 

เลขที" วนัที"ออก หมายเหต ุ

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

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

 

อาชพี ตําแหน่ง และสาํนกังานของผูฝ้าก ...............................    

.......................................... โทร ..........................................  
 

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

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

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

 

ขอ้กาํหนด ...........................................................................   

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

     

พ.ศ……. 

เดอืน วนั 

เงนิฝาก 

ครั !งที" 

ครบกําหนด 

วนัที" 
(ตวัแดง) 

รายการ 
(ระบุวา่ถอนเงนิ 

ซึ"งฝากครั !งที") 
หรอื ย/ป หรอื ย/ม 

จาํนวน
เงนิถอน 

จาํนวน 

เงนิฝาก 

จาํนวน 

เงนิ
คงเหลอื 

เจา้หน้าที" 

ดอกเบี!ยคา้งจา่ย การจา่ยดอกเบี!ย ถอนวนัที" 
ย/ป วนัที" 
(ตวัแดง) 

คํานวณ 

ถงึวนัที" 
จาํนวน
ดอกเบี!ย 

คํานวณ 

ถงึวนัที" 
จาํนวน
ดอกเบี!ย 

รายการ
ปรบัปรงุ 

เขา้บญัช ี

เงนิฝาก 

ออมทรพัย ์

เจา้หน้าที" 

(#)  ($) (%) (�) (&)  (')  (�)  (*) (+) (#,)  (##) (#$)  (#%) (#�) (#&) (#') 
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                          
 

(แบบบญัชยี่อยหมายเลข $) 
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  �� 

คาํอธิบายประกอบบญัชีย่อยเจ้าหนี� เงินฝากรบัประจาํที�ใช้สมดุคู่บญัชีเงินฝาก 

 

  การบนัทกึรายการต่างๆ ลงในช่องบญัชยีอ่ยเจา้หนี!เงนิรบัฝากประจาํที"ใชส้มดุคู่บญัชฝีาก
จะมกีารบนัทกึรายการต่างๆ ตอนบน ไดแ้ก่ เลขที"สมดุคู่บญัชเีงนิฝาก แผนที" ชื"อผูฝ้าก ที"อยู ่
อาชพี ตําแหน่ง และสาํนกังานของผูฝ้าก กบัการออกสมดุคู่บญัชเีงนิฝาก รวมทั !งขอ้กําหนด
เกี"ยวกบัเงนิฝากประจาํนั !นๆ 

  การบนัทกึรายการลงในช่องต่างๆ มดีงันี! 
 ช่องที" (#) บนัทกึ วนั เดอืน ปี ที"นําเงนิฝากประจาํ 

  ช่องที" ($) บนัทกึเลขที"ตามลําดบัแต่ละครั !งที"นําเงนิฝากประจาํ 

ช่องที" (%) บนัทกึ วนั เดอืน ปี ที"ครบกําหนดถอนคนืของเงนิฝากประจาํแต่ละราย (หรอืแต่
ละครั !งที"ครบกําหนด) ดว้ยตวัเอง 

  ช่องที" (&) บนัทกึรายการถอนเงนิแต่ละราย หรอืยอดยกไป-ยกมา เมื"อปิดบญัชใีนวนัสิ!นปี 

  ช่องที" (�) บนัทกึจาํนวนเงนิฝากประจาํที"ถอน 

  ช่องที" (') บนัทกึจาํนวนเงนิฝากประจาํที"นํามาฝากแต่ละครั !ง 

  ช่องที" (�) บนัทกึจาํนวนยอดเงนิฝากประจาํคงเหลอื 

  ช่องที" (*) ลายมอืชื"อเจา้หน้าที"สหกรณ์ผูร้บัผดิชอบ 

ช่องที" (+) บนัทกึ วนั เดอืน ปี ที"คาํนวณดอกเบี!ยคา้งจา่ย เช่น วนัสิ!นปีทางบญัช ีหรอืวนัที"
เงนิฝากประจาํแต่ละรายครบกําหนด ซึ"งจะตอ้งคาํนวณดอกเบี!ยสาํหรบัเงนิฝาก
ประจาํรายนั !นๆ 

   ช่องที" (#,) บนัทกึจาํนวนเงนิค่าดอกเบี!ยที"คาํนวณได ้

  ช่องที" (##) บนัทกึ วนั เดอืน ปี ที"คาํนวณการจา่ยดอกเบี!ยเงนิฝากประจาํแต่ละราย 

  ช่องที" (#$) บนัทกึจาํนวนเงนิค่าดอกเบี!ยที"คาํนวณได ้

  ช่องที" (#%) บนัทกึรายการปรบัปรงุจาํนวนดอกเบี!ย (ถา้ม)ี 
ช่องที" (#&) บนัทกึการโอนจาํนวนดอกเบี!ยเงนิฝากประจาํแต่ละรายที"คาํนวณไดแ้ละเขา้บญัชี

เงนิฝากออมทรพัย ์

  ช่องที" (#�) ลายมอืชื"อเจา้หน้าที"สหกรณ์ผูร้บัผดิชอบ 

ช่องที" (#') บนัทกึ วนั เดอืน ปี ที"ถอนดอกเบี!ยเงนิฝากประจาํ หรอืยอดดอกเบี!ยเงนิฝากประจาํ
ยกไปดว้ยตวัเอง  
 

 

 

 

 

 

 



  �� 

สหกรณ์ออมทรพัย ์.............................................................. จาํกดั 

บญัชยีอ่ย - เจา้หนี!เงนิกู้ 
ชื"อเจา้หนี! .................................................................................................................................. 
ที"อยู ่.......................................................................................................................................... 

 

พ.ศ. .......... 
เดอืน  วนัที" 

รายการ 
หน้า
บญัช ี

จาํนวนเงนิ 

ที"จา่ยชําระ 

(เดบติ) 

จาํนวนเงนิกู้ 
(เครดติ) 

ยอดคงเหลอื
(เครดติ) 

หมายเหตุ 

 

(#) 
  

($) 
 

(%) 
 

(&) 
  

(') 
  

(�) 
  

(�) 

 

คาํอธิบายประกอบแบบบญัชีย่อยเจ้าหนี� เงินกู้ 
  การบนัทกึรายการต่างๆ ลงในบญัชยีอ่ยเจา้หนี!เงนิกู ้ใหบ้นัทกึรายละเอยีดต่างๆ ตอนบน
ใหค้รบถว้น ไดแ้ก่ ชื"อสหกรณ์ ชื"อเจา้หนี! และที"อยู ่โดยชดัเจน 

  การบนัทกึรายการลงในช่องต่างๆ ในบญัชยีอ่ยเจา้หนี!เงนิกู ้ใหบ้นัทกึดงันี! 
ช่องที" (#)  บนัทกึ วนั เดอืน ปี ที"มรีายการเงนิเกดิขึ!น 

ช่องที" ($)  บนัทกึรายการโดยยอ่เกี"ยวกบัเงนิกู ้และการจ่ายชําระหนี! 
ช่องที" (%)  บนัทกึหน้าบญัชขีองสมดุเงนิสดหรอืสมดุรายวนัทั "วไปในตอนผ่านรายการ 

ช่องที" (&)  บนัทกึจาํนวนเงนิที"สหกรณ์จ่ายชําระหนี!เงนิกู้ 
ช่องที" (')  บนัทกึจาํนวนเงนิที"สหกรณ์กู้ 
ช่องที" (�)  บนัทกึจาํนวนเงนิกูค้งเหลอืที"สหกรณ์คา้งชาํระ 

ช่องที" (�)  บนัทกึขอ้ความที"จาํเป็นและเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แบบบญัชยี่อยหมายเลข !) 



  �� 

สหกรณ์ออมทรพัย ์........................................................................................ จาํกดั 

ทะเบยีนสมาชิก 

ชื อ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................... ............อาย ุ.......................... ปี 

สมาชกิเลขทะเบยีนที  ...................................................... รบัเขา้เป็นสมาชกิตามที ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ 
ในการประชมุชุดที  ..............................ครั "งที  ............................... วนัที  .......................................................... 
ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และเงนิค่าหุน้รายเดอืนครั "งแรก วนัที  ...................................................................... 
 ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนในอนัที จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบการ และมตขิองสหกรณ์ ทุกประการ
จงึไดล้งลายมอืชื อใหไ้วเ้ป็นสาํคญั ต่อหน้าพยาน 

   ณ วนัที  ................................................................................ 
         ลายมอืชื อสมาชกิ ................................................... 
         ลายมอืชื อพยาน ..................................................... 
         ลายมอืชื อพยาน ..................................................... 

รายการตาํแหน่งและสงักดั 

วนัที  ตําแหน่งและสงักดั หมายเหตุ ลายมอืชื อเจา้หน้าที  

ขณะแรกเขา้    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

(แบบทะเบยีนหมายเลข #) 



  �� 

รายการเงินได้และเงินค่าหุ้นรายเดือน 

วนัที  
เงนิไดร้ายเดอืน 

ทั !งเงนิอุดหนุน 

(บาท) 

เฉพาะ 
เงนิอุดหนุน 

เงนิค่าหุน้ 

รายเดอืน 
หมายเหตุ 

ลายมอืชื อ 

เจา้หน้าที  

ขณะแรกเขา้      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

รายการตาํบลที อยู ่
รบัแจง้วนัที  ตําบลที อยู ่ หมายเหตุ ลายมอืชื อเจา้หน้าที  

ขณะแรกเขา้    

    

    

    

    

    
 

การออกจากสหกรณ์ 

ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ ..........................................................................ตั !งแต่วนัที .................................... 
มตคิณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมชุดที  .............................. ครั !งที  ......................วนัที  ........................ 
สหกรณ์แจง้ใหท้ราบตามหนงัสอืที  .......................................วนัที  .................................................................... 

............................................................................... 
เลขานุการ 

 



  �� 

คาํอธิบายประกอบแบบทะเบียนสมาชิก 

 

  การบนัทกึรายการต่างๆ ลงในทะเบยีนสมาชกิ ใหบ้นัทกึรายละเอยีดต่างๆ  ตอนบนให้
ครบถว้นไดแ้ก่ เลขทะเบยีนสมาชกิ ชื!อสหกรณ์ และที!ตั "งสหกรณ์โดยชดัเจน 

  การบนัทกึรายการลงในหวัขอ้ต่างๆ ในทะเบยีนสมาชกิ ใหบ้นัทกึดงันี" 
  #.  บนัทกึ ชื!อ อาย ุวนั เดอืน ปีเกดิและสญัชาตขิองสมาชกิ 

  $.  บนัทกึที!อยู่ของสมาชกิ 

  %.  บนัทกึ ตําแหน่ง ที!ทาํงาน และสงักดัของสมาชกิ 

  &.  บนัทกึใหท้ราบว่าสหกรณ์รบัเขา้เป็นสมาชกิตามมตขิองที!ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการชุดที!เท่าใด ครั "งที!เท่าใด และประชุมเมื!อใด 

  '.  บนัทกึวนั เดอืน ปี ที!ชําระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าหุน้ครั "งแรก ขอ้ผกูพนัที!
ยอมรบัโดยสมาชกิลงลายมอืชื!อต่อหน้าพยานไวเ้ป็นหลกัฐาน และวนั เดอืน ปี ที!ลงลายมอืชื!อ 

  (.  บนัทกึ วนั เดอืน ปี ที!ขาดจากสมาชกิภาพ มตขิองที!ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ครั "งที!เท่าใด เมื!อใด และเหตุที!ขาดจากสมาชกิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  �� 

สหกรณ์ออมทรพัย ์............................................................. จาํกดั    สาํนกังาน ............................................................................ 
       ทะเบยีนหุน้ และบญัชเีงนิกู้               .......................................................................... .. 
ประเภท สหกรณ์ออมทรพัย ์            พ.ศ.  !" ..........               ............................................................................ 

หุน้ เงนิกูเ้พื#อเหตุฉุกเฉิน เงนิกูส้ามญั หรอืพเิศษ 
การออกใบรบัเงนิ 

หมายเหตุ 
วนัที# 

การถอืหุน้ รวมหุน้ที#ถอื 

วนัที# หนงัสอืกู ้
ที# เงนิกู ้

การชาํระหนี$ 
เงนิกู ้

คงเหลอื 
วนัที# หนงัสอืกู ้

ที# เงนิกู ้
การชาํระหนี$ 

เงนิกู ้
คงเหลอื งวด

ที# 
จํานวน 

หุน้ 
จํานวน

เงนิ 
จํานวน

หุน้ 
จํานวน

เงนิ 
งวดที# ตน้เงนิ ดอกเบี$ย 

งวด
ที# ตน้เงนิ ดอกเบี$ย รวมเงนิ 

เลม่ที# 
เลขที# 

(%) 
 

ม.ค. 

 
ย/ม 

 
    

(&) 
 

ม.ค. 

 ย/ม        
(%') 

 

ม.ค. 

 ย/ม             

 (!) (*) (') (") (+)  (�) (,) (%�) (%%) (%!)  (%*)   (%") (%+) (%&) (%�)  (%,)  (!�)  (!%)  (!!) (!*) 
                             

                             

ก.พ. 
      

ก.พ. 
         

ก.พ. 
              

                             

                             

ม.ีค. 
      

ม.ีค. 
         

ม.ีค. 
              

                             

                             

เม.ย
. 

      

เม.ย. 
         

เม.ย. 
              

                             

                             

พ.ค. 
      

พ.ค. 
         

พ.ค. 
              

                             

                             

ม.ิย. 
      

ม.ิย. 
         

ม.ิย. 
              

                             

                             

ก.ค. 
      

ก.ค. 
         

ก.ค. 
              

                             

                             

ส.ค. 
      

ส.ค. 
         

ส.ค. 
              

                             

                             

ก.ย. 
      

ก.ย. 
         

ก.ย. 
              

                             

                             

ต.ค. 
      

ต.ค. 
         

ต.ค. 
              

                             

                             

พ.ย. 
      

พ.ย. 
         

พ.ย. 
              

                             

                             

ธ.ค. 
      

ธ.ค. 
         

ธ.ค. 
              

                             

                             

หน่วย ..............................ชื#อสมาชกิ..............................(ชื#อผูค้ํ$าประกนั...........................เลขทะเบยีนที#..................) เงนิไดร้ายเดอืน...................บาท เลขทะเบยีนที#..………

80 

(แบบทะเบยีนหมายเลข !) 
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คาํอธิบายประกอบแบบทะเบียนหุ้นและบญัชีย่อยลูกหนี� เงินให้สมาชิกกู้ 
  การบนัทกึรายการต่างๆ ลงในทะเบยีนหุน้และบญัชยีอ่ยลกูหนี!เงนิใหส้มาชกิกู ้ใหบ้นัทกึ
รายละเอยีดต่างๆ ตอนบนใหค้รบถว้น ไดแ้ก่ ชื"อสหกรณ์ ปี พ.ศ. 
  การบนัทกึรายการลงในช่องต่างๆ ใหบ้นัทกึดงันี! 
ช่องที" (�) บนัทกึ วนั เดอืน ปี ที"ถอืหุน้หรอืชาํระเงนิค่าหุน้ 

ช่องที" (#) บนัทกึเลขลาํดบัของงวดที"ถอืหุน้ 

ช่องที" ($) บนัทกึจาํนวนหุน้ที"สมาชกิถอืแต่ละครั !ง 

ช่องที" (%) บนัทกึจาํนวนเงนิที"ชําระค่าหุน้แต่ละครั !ง หรอือกีนยัหนึ"งกค็อืผลคณูของมลูค่าหุน้กบั
จาํนวนที"สมาชกิถอืในช่องที" ($)  

ช่องที" (&) บนัทกึยอดรวมทั !งสิ!นของจาํนวนหุน้ที"สมาชกิถอื 

ช่องที" (') บนัทกึยอดรวมทั !งสิ!นของจาํนวนเงนิค่าหุน้ที"ชาํระแลว้ หรอือกีนยัหนึ"งกค็อืผลคณูของ
มลูค่าหุน้กบัจาํนวนหุน้ที"สมาชกิถอืทั !งหมดในช่องที" (&) 

ช่องที" (*) บนัทกึ วนัเดอืน ปีที"จ่ายเงนิใหกู้เ้พื"อเหตุฉุกเฉินหรอืที"ไดร้บัชําระคนื 

ช่องที" (�) บนัทกึเลขที"ของหนงัสอืกูเ้พื"อเหตุฉุกเฉิน 

ช่องที" (+) บนัทกึจาํนวนตน้เงนิกูเ้พื"อเหตุฉุกเฉินที"จา่ยใหกู้แ้ต่ละครั !ง 

ช่องที" (�,) บนัทกึเลขลาํดบัที"ของงวดการชําระหนี!เงนิกูเ้พื"อเหตุฉุกเฉิน 

ช่องที" (��) บนัทกึจาํนวนตน้เงนิกูเ้พื"อเหตุฉุกเฉินที"ไดร้บัชําระคนืแต่ละครั !งหรอืแต่ละงวด 

ช่องที" (�#) บนัทกึจาํนวนดอกเบี!ยเงนิกู้เพื"อเหตุฉุกเฉินที"ไดร้บัชาํระแต่ละครั !งหรอืแต่ละงวด 

ช่องที" (�$) บนัทกึจาํนวนตน้เงนิกูเ้พื"อเหตุฉุกเฉินคงเหลอื 

ช่องที" (�%) บนัทกึ วนั เดอืน ปีที"จา่ยเงนิใหกู้ป้ระเภทสามญัหรอืพเิศษแลว้แต่กรณหีรอืที"ไดร้บั
ชาํระคนื 

ช่องที" (�&) บนัทกึเลขที"ของหนงัสอืกูป้ระเภทสามญัหรอืพเิศษ แลว้แต่กรณี 
ช่องที" (�') บนัทกึจาํนวนตน้เงนิกูป้ระเภทสามญัหรอืพเิศษแลว้แต่กรณทีี"จา่ยใหกู้แ้ต่ละครั !ง 

ช่องที" (�*) บนัทกึเลขลาํดบัที"ของงวดการชําระหนี!เงนิกูป้ระเภทสามญัหรอืพเิศษ 

ช่องที" (��) บนัทกึจาํนวนตน้เงนิกูป้ระเภทสามญัหรอืพเิศษแลว้แต่กรณทีี"ไดร้บัชําระคนืแต่ละครั !ง
หรอืแต่ละงวด 

ช่องที" (�+) บนัทกึจาํนวนดอกเบี!ยที"ไดร้บัชาํระแต่ละครั !งหรอืแต่ละงวด 

ช่องที" (#,) บนัทกึจาํนวนตน้เงนิกูป้ระเภทสามญัหรอืพเิศษคงเหลอื 

ช่องที" (#�) บนัทกึจาํนวนเงนิค่าหุน้ รบัชาํระหนี!ต้นเงนิกูแ้ละดอกเบี!ยทั !งสิ!นแต่ละครั !งหรอืแต่ละ
งวดตามยอดรวมทั !งสิ!นในใบเสรจ็รบัเงนิฉบบันั !นๆ 

ช่องที" (##) บนัทกึเล่มที"และเลขที"ของใบเสรจ็รบัเงนิที"ออกใหส้มาชกิสาํหรบัการรบัเงนิแต่ละครั !งหรอื
แต่ละงวด 

ช่องที" (#$) บนัทกึขอ้ความที"จาํเป็นและเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไปส่วนตอนล่างให้
บนัทกึชื"อหน่วย ชื"อสมาชกิ จาํนวนเงนิไดร้ายเดอืน และเลขทะเบยีนสมาชกิ 



  �� 

สหกรณ์ออมทรพัย ์...................................................จาํกดั 

ทะเบยีนเครื!องเขยีนแบบพมิพ์ 
ประเภทเครื!องเขยีนแบบพมิพ.์.............................................. 

 

พ.ศ. 
เดอืน วนัที! 

รายการ จาํนวน 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมราคา 
การใช ้ คงเหลอื 

หมาย
เหตุ จาํนวน 

ราคา 
จาํนวน 

ราคา 
บาท ส.ต. บาท ส.ต. บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

(")  (�) (#) ($)  (%)  (&) (')  (�) (*)  ("+) 

 

คาํอธิบายประกอบทะเบียนเครื�องเขียนแบบพิมพ ์

  ทะเบยีนเครื!องเขยีนแบบพมิพ ์ใชบ้นัทกึรายการเกี!ยวกบัการซื,อเครื!องเขยีนแบบพมิพเ์พื!อ
ใชใ้นกจิการของสหกรณ์ การใช้ไป และจํานวนเครื!องเขยีนแบบพมิพค์งเหลอื โดยแยกเป็นแต่ละ
ประเภท ทั ,งนี, เพื!อประโยชน์ในการควบคุม 

  การบนัทกึรายการต่างๆ ลงในทะเบยีนเครื!องเขยีนแบบพมิพ ์ใหบ้นัทกึรายละเอยีดต่างๆ 
ตอนบนใหค้รบถว้น ไดแ้ก่ ชื!อสหกรณ์ ประเภทเครื!องเขยีนแบบพมิพ ์ส่วนการบนัทกึรายการลงใน
ช่องต่าง ๆ ใหบ้นัทกึดงันี, 
ช่องที! (")  บนัทกึวนั เดอืน ปีที!ซื,อหรอืเบกิเครื!องเขยีนแบบพมิพไ์ปใช้ 
ช่องที! (�)  บนัทกึรายการโดยยอ่เกี!ยวกบัการซื,อเครื!องเขยีนแบบพมิพ์ 
ช่องที! (#)  บนัทกึจาํนวนเครื!องเขยีนแบบพมิพท์ี!ซื,อมาทั ,งสิ,น 

ช่องที! ($)  บนัทกึราคาเครื!องเขยีนแบบพมิพต่์อหน่วย 

ช่องที! (%)  บนัทกึราคาเครื!องเขยีนแบบพมิพท์ี!ซื,อทั ,งสิ,น 

ช่องที! (&)  บนัทกึจาํนวนเครื!องเขยีนแบบพมิพท์ี!ใชไ้ป 

ช่องที! (')  บนัทกึราคาเครื!องเขยีนแบบพมิพท์ี!ใชไ้ป 

ช่องที! (�)  บนัทกึจาํนวนเครื!องเขยีนแบบพมิพท์ี!คงเหลอื 

ช่องที! (*)  บนัทกึราคาเครื!องเขยีนแบบพมิพท์ี!คงเหลอื 

ช่องที! ("+) บนัทกึขอ้ความที!จาํเป็น และเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป 

 

 

 

 

 

 

  (แบบทะเบยีนหมายเลข  #) 



  �� 

 

สหกรณ์ออมทรพัย ์........................................................... จาํกดั 

ทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวร 

ดา้นหน้า 

 

บตัรเลขที! (") 

ชื!อและรายละเอยีด (#) ประเภทสนิทรพัย ์(�) 

วนัซื$อ (%) ชื!อผูข้าย (&) ราคาทุน (') เลขทะเบยีน (*) 

วธิคีดิค่าเสื!อมราคา (�) 
อตัราค่าเสื!อมราคา/

จาํนวนปีที!ใชง้าน  (+) 
 

แผนกงาน (",) 

ปี ค่าเสื!อมราคา ราคาสุทธ ิ ปี ค่าเสื!อมราคา ราคาสุทธ ิ

 

("") 
 

("#) 
 

("�) 
 

("") 
 

("#) 
 

("�) 

 

 

 

ดา้นหลงั 

การซ่อมแซมบํารงุรกัษา 

วนัที! รายการ จาํนวนเงนิ 

 

 

("%) 

 

 

("&) 

 

 

("') 

 

 

   (แบบทะเบยีนหมายเลข  %) 
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คาํอธิบายประกอบแบบทะเบียนสินทรพัยถ์าวร 

 

  ทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวร ใชบ้นัทกึรายการเกี!ยวกบัสนิทรพัยถ์าวรที!ใชใ้นกจิการของ
สหกรณ์เพื!อประโยชน์ในการควบคุมสนิทรพัยถ์าวรและการคดิค่าเสื!อมราคา 

  การบนัทกึรายการต่างๆ ลงในทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวร ใหบ้นัทกึดงันี" 
(1) บนัทกึเลขที!บตัรที!ออกไวเ้รยีงตามลําดบั เลขที!บตัรแต่ละเลขที!ใชส้าํหรบัสนิทรพัย์

ถาวรแต่ละอยา่ง 

(2) บนัทกึชื!อสนิทรพัยถ์าวรและรายละเอยีดประกอบโดยย่อ 

(3) บนัทกึประเภทของสนิทรพัยถ์าวรนั "นๆ เช่น ครุภณัฑ ์เป็นตน้ 

(4) บนัทกึ วนั เดอืน ปี ที!ซื"อสนิทรพัยถ์าวร 

(5) บนัทกึชื!อผูข้ายสนิทรพัยถ์าวรใหแ้ก่สหกรณ์ 

(6) บนัทกึราคาสนิทรพัยถ์าวรที!ซื"อมา หรอืราคาทุนตามสภาพที!คาํนวณไดใ้นกรณทีี!ได้
รบัมาโดยการยกให้ 

(7) บนัทกึเลขทะเบยีนของสนิทรพัยถ์าวรที!ใหไ้ว ้กล่าวคอื สนิทรพัยถ์าวรทุกอยา่ง
สหกรณ์จะใหเ้ลขทะเบยีนกํากบัไวเ้รยีงตามลําดบัการไดม้า 

(8) บนัทกึวธิคีดิค่าเสื!อมราคาสนิทรพัยถ์าวรนั "นๆ เช่น วธิเีสน้ตรง วธิอีตัราลดลงตาม
ผลรวมจาํนวนปี 

(9) บนัทกึอตัรารอ้ยละของค่าเสื!อมราคาที!ใชค้ดิ หรอืจาํนวนปีที!ใชง้าน 

(10) บนัทกึชื!อแผนกงานที!ใชส้นิทรพัยถ์าวรนั "นๆ 

(11) บนัทกึวนั เดอืน ปี ที!คดิค่าเสื!อมราคา 

(12) บนัทกึจาํนวนเงนิค่าเสื!อมราคาที!คาํนวณไดแ้ต่ละปี 

(13) บนัทกึราคาสุทธซิึ!งเป็นราคาทุนของสนิทรพัยถ์าวรที!หกัดว้ยค่าเสื!อมราคาแลว้ 

(14) บนัทกึวนั เดอืน ปี ที!ซ่อมแซมบํารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรนั "นๆ 

(15) บนัทกึรายการโดยยอ่เกี!ยวกบัการซ่อมแซมบาํรงุสนิทรพัยถ์าวร 

(16) บนัทกึจาํนวนเงนิค่าซ่อมแซมบาํรงุสนิทรพัยถ์าวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  �� 

สหกรณ์ออมทรพัย ์....................................................จาํกดั 

ทะเบยีนหลกัประกนั เงนิสาํรองบาํเหน็จและเงนิชดเชยเจา้หน้าที! 
ชื!อ .........................ตําแหน่ง...................................บรรจเุมื!อวนัที! .......... เดอืน............พ.ศ

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

พ.ศ. ........... 
เดอืน วนัที! 

หลกัประกนั 
พ.ศ. .......... 
เดอืน วนัที! 

อตัราเงนิเดอืน 

เงนิสาํรองบําเหน็จ
และเงนิชดเชย

เจา้หน้าที! 

การจ่ายสาํรอง
บําเหน็จและเงนิ
ชดเชยเจา้หน้าที! 

หมายเหตุ 

 

(") 
  

(#) 
 

($) 
  

(%) 
  

(�) 
  

(&) 
  

(') 

 

คาํอธิบายประกอบทะเบียนหลกัประกนั เงินสาํรองบาํเหน็จและเงินชดเชยเจ้าหน้าที� 
 

  การบนัทกึรายการต่างๆ ลงในทะเบยีนหลกัประกนั เงนิสํารองบําเหน็จและเงนิชดเชย
เจ้าหน้าที!ให้บันทึกรายละเอียดต่างๆ ตอนบนให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื!อสหกรณ์ ชื!อเจ้าหน้าที! 
ตําแหน่ง และวนัเดอืนปีที!บรรจเุป็นเจา้หน้าที!ของสหกรณ์ 

  การบนัทึกรายการลงในช่องต่างๆ ในทะเบียนหลกัประกัน เงนิสํารองและเงนิชดเชย
เจา้หน้าที!ใหบ้นัทกึดงันี* 
ช่องที! (") บนัทกึ วนั เดอืน ปี ที!ไดห้ลกัประกนัหรอืคนืหลกัประกนั 

ช่องที! (#) บนัทกึรายละเอยีดเกี!ยวกบัหลกัประกนัที!ไดร้บั 

ช่องที! ($) บันทึกวัน เดือน ปี ที!คํานวณยอดสํารองบําเหน็จและเงินชดเชยเจ้าหน้าที!ที!ตั *งไว้
จ่ายเงนิสํารองบําเหน็จ และเงนิชดเชยเจา้หน้าที!หรอืที!โอนเงนิสํารองบําเหน็จและเงนิ
ชดเชย    เจา้หน้าที!กลบัคนืเป็นรายไดใ้นกรณทีี!ไมต่อ้งจา่ย 

ช่องที! (%) บนัทกึอตัราเงนิเดอืนของเจา้หน้าที! 
ช่องที! (�) บนัทกึจาํนวนเงนิสาํรองบาํเหน็จและเงนิชดเชยเจา้หน้าที! ที!คาํนวณไดแ้ต่ละงวดปี 

ช่องที! (&) บนัทกึจาํนวนเงนิสาํรองบาํเหน็จและเงนิชดเชยเจา้หน้าที! ที!จา่ยใหเ้จา้หน้าที! 
ช่องที! (') บนัทกึขอ้ความที!จาํเป็นและเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป 

 

 

(แบบทะเบยีนหมายเลข  �) 



  �� 

ทะเบยีนหนังสือกู้สาํหรบัเงินกู้เพื�อเหตฉุุกเฉิน 

 

หนังสือกู้สาํหรบั
เงินกู้เพื�อเหตฉุุกเฉิน 

ผูก้ ู้ 

บญัชี
เงินกู้ที� 

จาํนวน
เงินกู้ 

การส่งเงินงวดชาํระหนี  

ที� วนัที� ชื�อ 

สมาชิก 

เลข
ทะเบียน

ที� 

หน่วย งวดละ ตั  งแต่ ถึง 

          

          

( ) (�) ( ) (!) (") (#) ($) (%) (&) ('*) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

(แบบทะเบยีนหมายเลข #) 



  �� 

คาํอธิบายประกอบแบบทะเบียนหนังสือเงินกู้เพื�อเหตฉุุกเฉิน 

 

  ทะเบยีนนี!ใชบ้นัทกึรายการจา่ยเงนิกูเ้พื"อเหตุฉุกเฉิน รวมยอดเป็นวนัและนําไปบนัทกึในสลปิจา่ย 

  การบนัทกึรายการลงในช่องต่างๆ ของทะเบยีนหนงัสอืกู้เงนิเพื"อเหตุฉุกเฉิน ใหบ้นัทกึดงันี! 
ช่องที" (#)  บนัทกึลาํดบัที"ของหนงัสอืกูส้าํหรบัเงนิกูเ้พื"อเหตุฉุกเฉิน 

ช่องที" ($)  บนัทกึ วนั เดอืน ปีที"จ่ายเงนิกูเ้พื"อเหตุฉุกเฉิน 

ช่องที" (%)  บนัทกึชื"อสมาชกิผูกู้้ 
ช่องที" (&)  บนัทกึเลขทะเบยีนสมาชกิผูกู้้ 
ช่องที" (')  บนัทกึชื"อหน่วยสงักดัของสมาชกิผูกู้้ 
ช่องที" (*)  บนัทกึหน้าบญัชยีอ่ยลกูหนี!เงนิใหส้มาชกิกูแ้ต่ละราย 

ช่องที" (�)  บนัทกึจาํนวนตน้เงนิกูแ้ต่ละราย 

ช่องที" (�)  บนัทกึจาํนวนตน้เงนิกูท้ี"กําหนดจะส่งชําระแต่ละงวด 

ช่องที" (+)  บนัทกึชื"อเดอืนที"จะเริ"มตน้ส่งเงนิงวดชําระหนี! 
ช่องที" (#,) บนัทกึชื"อเดอืนที"จะส่งเงนิชําระหนี!งวดสุดทา้ย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  �� 

 

สมดุทะเบียนหนังสือกู้สาํหรบัเงินกู้สามญัและหนังสือคํ�าประกนั     

 

หนงัสอืกูส้าํหรบัเงนิกู ้
สามญั 

ผูกู้ ้
บญัช ี

เงนิกูท้ี  
จาํนวน 

เงนิกู ้

การส่งงวดชาํระหนี! หนงัสอืคํ!าประกนั ผูค้ํ!าประกนั 

หมายเหตุ 

ที  วนัที  ชื อ 

สมาชกิ 

เลข 

ทะเบยีนที  
หน่วย งวดละ ตั !งแต่ ถงึ ที  วนัที  ชื อ 

สมาชกิ 

เลข 

ทะเบยีนที  
หน่วย 

                

                

(") (#) ($) (%) (&) (') (*) (�) (+) (",) ("") ("#) ("$) ("%) ("&) ("') 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

(แบบทะเบยีนหมายเลข  *) 

�� 



  �� 

คาํอธิบายประกอบแบบทะเบียนหนังสือกู้เงินสามญัและหนังสือคํ�าประกนั 

 

  ทะเบยีนนี�ใช้บนัทกึรายการจ่ายเงนิกู้สามญั รวมยอดเป็นรายวนัและนําไปบนัทกึในสลปิ
จ่ายการบนัทกึรายการลงในช่องต่างๆ ของทะเบยีนหนังสอืกู้เงนิสามญัและหนังสอืคํ�าประกนั ให้
บนัทกึดงันี� 

ช่องที! (")  บนัทกึลาํดบัที!ของหนงัสอืกูส้าํหรบัเงนิกูส้ามญั 

ช่องที! (#)  บนัทกึวนั เดอืน ปี ที!จ่ายเงนิกูส้ามญั 

ช่องที! ($)  บนัทกึชื!อสมาชกิผูกู้้ 
ช่องที! (%)  บนัทกึเลขทะเบยีนสมาชกิผูกู้้ 
ช่องที! (&)  บนัทกึชื!อหน่วยสงักดัของสมาชกิผูกู้้ 
ช่องที! (')  บนัทกึหน้าบญัชยีอ่ยลกูหนี�เงนิใหส้มาชกิกูแ้ต่ละราย 

ช่องที! (*)  บนัทกึจาํนวนตน้เงนิกูแ้ต่ละราย 

ช่องที! (+)  บนัทกึจาํนวนตน้เงนิกูท้ี!ส่งชําระแต่ละงวด 

ช่องที! (,)  บนัทกึชื!อเดอืนที!เริ!มตน้ส่งเงนิงวดชําระหนี� 
ช่องที! ("-) บนัทกึชื!อเดอืนที!ส่งเงนิชําระหนี�งวดสุดทา้ย 

ช่องที! ("") บนัทกึเลขที!หนังสอืคํ�าประกนั 

ช่องที! ("#) บนัทกึวนั เดอืน ปี ของหนงัสอืคํ�าประกนั 

ช่องที! ("$) บนัทกึชื!อผูค้ํ�าประกนั 

ช่องที! ("%) บนัทกึเลขทะเบยีนสมาชกิที!คํ�าประกนั 

ช่องที! ("&) บนัทกึหน่วยสงักดัของสมาชกิที!คํ�าประกนั 

ช่องที! ("') บนัทกึขอ้ความที!จาํเป็นและเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  �� 

สหกรณ์ .................................................. จาํกดั 

ทะเบยีนหนงัสอืกูเ้งนิพเิศษ 

 

หนงัสอืกูเ้งนิพเิศษ สมาชกิผูข้อกู ้
บญัชี
เงนิกู ้

จาํนวนเงนิกู้ 
การส่งงวดชําระหนี! 

หลกัประกนั
ใหไ้ว ้

หมายเหตุ 
ที" วนั เดอืน ปี ชื"อ 

เลข
ทะเบยีนที" 

หน่วย งวดละ ตั !งแต่ ถงึ 

 

(#) 
  

($) 
 

(%) 
 

(&) 
 

(') 
 

(*) 
 

(+) 
  

(,) 
 

(�) 
 

(#�) 
 

(##) 
 

(#$) 

 

(แบบทะเบยีนหมายเลข ,) 

�� 



  �� 

คาํอธิบายประกอบทะเบียนหนังสือกู้เงินพิเศษ 

 

  ทะเบยีนนี!ใชบ้นัทกึรายการจา่ยเงนิกูพ้เิศษ  รวมยอดเป็นรายวนัและนําไปบนัทกึในสลปิจ่าย การบนัทกึรายการลงในช่องต่างๆ ของทะเบยีนหนังสอืกู้เงนิ
พเิศษ ใหบ้นัทกึดงันี! 

ช่องที" (�)   บนัทกึลาํดบัที"ของหนงัสอืกูส้าํหรบัเงนิกูพ้เิศษ    
ช่องที" (#)   บนัทกึ วนั เดอืน ปี ที"จ่ายเงนิกูพ้เิศษ 

ช่องที" ($)   บนัทกึชื"อสมาชกิผูกู้้ 
ช่องที" (%)   บนัทกึเลขทะเบยีนสมาชกิผูกู้้ 
ช่องที" (&)   บนัทกึชื"อหน่วยสงักดัของสมาชกิผูกู้้ 
ช่องที" (')   บนัทกึหน้าบญัชยีอ่ยลกูหนี!เงนิใหส้มาชกิกู้แต่ละราย 

ช่องที" (*)   บนัทกึจาํนวนต้นเงนิกูแ้ต่ละราย 

ช่องที" (+)   บนัทกึจาํนวนต้นเงนิกูท้ี"ส่งชาํระแต่ละงวด 

ช่องที" (�)   บนัทกึชื"อเดอืนที"เริ"มต้นส่งเงนิงวดชําระหนี! 
ช่องที" (�,) บนัทกึชื"อเดอืนที"จะส่งเงนิชําระหนี!งวดสุดทา้ย 

ช่องที" (��) บนัทกึรายละเอยีดเกี"ยวกบัหลกัประกนัเงนิกู้ 
ช่องที" (�#) บนัทกึขอ้ความที"จาํเป็นและเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป  
 

 

 

 

 



  �� 

(แบบทะเบยีนหมายเลข 9) 



  �� 



  �� 

 คาํอธิบายทะเบียนเงินลงทุน      

(1) ระบลุาํดบัที เงินลงทุน        

(2) 

ระบุชื อเงนิลงทุน รหสั/ครั !งที ออก เช่น หุน้กู ้บมจ. การบนิไทย ครั !งที  1/2557  หรอื หุน้สามญั บมจ. 
สหประกนัชวีติ  

          

(3) ระบุความตั !งใจที จะถอืเงนิลงทุนตามมตทิี ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ เช่น เผื อขาย หรอื ตั !งใจ 

 

ที�จะถือจนครบ เป็นตน้ ใหบ้นัทกึครั !งที ... /วนัที ....ซึ งที ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการมมีตเิกี ยวกบัวตัถุประสงคใ์นการ
ถอืเงนิลงทุน 

(5) ใหบ้นัทกึเลขที เงนิลงทุน      

(6) จาํนวนหน่วยที ลงทุน      

(7) บนัทกึราคาทุนต่อหน่วย  ราคาทุน หมายถงึ รายจา่ยโดยตรงทั !งสิ!นที สหกรณ์จ่ายไปเพื อใหไ้ดม้า 

ซึ งเงนิลงทุนนั !น เช่น รายจา่ยซื!อเงนิลงทุน  ค่านายหน้า  ค่าธรรมเนียม  และค่าภาษอีากร เป็นตน้  

 

ทั !งนี!  ต้นทุนของเงินลงทุน ไม่รวมผลประโยชน์ที เกิดขึ!นก่อนการได้มาซึ งเงินลงทุน นั!น เช่น  
กรณซีื!อหุน้กูใ้นระหว่างงวดการจา่ยดอกเบี!ย ดอกเบี!ยคา้งจ่ายสะสมตั !งแต่วนัจ่ายดอกเบี!ยครั !งล่าสุด 

 

ถงึวนัที ขายหุน้กู้ ซึ งผูข้ายจะรวมไวก้บัราคาขายเงนิลงทุน ดงันั !น ดอกเบี!ยคา้งสะสมดงักล่าวไมใ่หร้วม 

เป็นราคาทุนของหุน้กู้ 

(8) บนัทกึราคาทุนรวมของเงนิลงทุน         

(9) บนัทกึมลูค่ายตุธิรรมต่อหน่วย ณ วนัสิ!นปีทางบญัชขีองสหกรณ์      

 

มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ ราคาที ผูซ้ ื!อและผูข้ายตกลงแลกเปลี ยนสนิทรพัยก์นั โดยที ทั !งสองฝ่ายมคีวามรู ้ 
เตม็ใจและสามารถต่อรองกนัไดอ้ยา่งอสิระในลกัษณะของผูไ้มเ่กี ยวขอ้งกนั   

 มลูค่ายติุธรรม เรียงตามลาํดบั ดงันี!        

 

1. ราคาเสนอซื!อในตลาด (เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ ตลาด 

     ตราสารหนี! เป็นตน้) หรอื 

 2. ราคาซื!อขายครั !งล่าสุด ก่อนการปิดบญัช ีหรอื ที เรยีกว่าราคาปิด    

 3. ราคาที เผยแพรต่่อสาธารณาชน เช่น มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิ(NAV) ของกองทุนเปิด/กองทุนรวม  

(10) บนัทกึมลูค่ายตุธิรรมรวมของเงนิลงทุน         

(11) ใหบ้นัทกึราคาทุนตดัจาํหน่าย ณ วนัสิ!นปี ในกรณีที สหกรณ์มวีตัถุประสงคท์ี จะถอืตราสารหนี!จนครบกําหนด 

 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย หมายถึง ราคาทุนเริ มแรกบวก/หกัจาํนวนตดัจาํหน่ายสะสมส่วนต่างราคาทุน 

เริ มแรกกบัราคามลูค่าส่วนต่างราคาทุนเริ มแรกกบัราคามลูค่า       

(12) บนัทกึค่าเผื อการปรบัมลูค่าเงนิลงทุน (ผลต่างการเปรยีบเทยีบมลูค่ายตุธิรรมกบัราคาทุน/ราคาทุนตดัจาํหน่าย)  

(13) บนัทกึผลตอบแทนที ไดร้บัจากการลงทุน       
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(14) บนัทกึผลตอบแทนคา้งรบั ณ วนัสิ!นปี เช่น เงนิปันผล/ดอกเบี!ยคา้งรบั    

(15) บนัทกึเงื"อนไขการจ่ายผลตอบแทน เช่น จ่ายดอกเบี!ยทุก 3 เดอืน ทุกวนัที"....หรอืจ่ายปันผลเป็น 

รายไตรมาส เป็นตน้  

(16) บนัทกึวนัที"ลงทุนและวนัที"ครบกําหนด         
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1.วเิคราะห์รายการคา้และ 

  บนัทึกสมุดบญัชีขั!นตน้ 

3 ทาํงบทดลองก่อน 

   ปรับปรุง 

5  ทาํงบทดลองหลงั 

    รายการปรับปรุง & แกไ้ขผดิพลาด 

6  ปิดบญัชี 

7  หายอดคงเหลือของบญัชีแยกประเภทและ 

   ทาํงบทดลองหลงัปรับปรุงบญัชี&ผดิพลาด 

2 ผา่นรายการสมุดบญัชี 

  ขั!นตน้ไปขั!นปลาย 

วงจรบญัชี การบนัทึกบญัชีและงบทดลองของสหกรณ์ออมทรพัย ์

 

 

วงจรบญัชี 

 กระบวนการบนัทึกบญัชีจะเริ มต้นจากเกิดเหตุการณ์ทางการเงนิ  ซึ งผู้จดัทําบญัชีจะ
พจิารณาเอกสารหลกัฐานทางการเงนิที เกดิขึ"น  และวเิคราะห์รายการค้าที เกดิขึ"นแล้วจงึบนัทกึ
รายการลงในสมุดบญัชขีั "นต้น และบนัทกึสมุดบญัชขีั "นปลาย  เมื อสิ"นสุดระยะเวลาหนึ ง เจา้หน้าที 
บญัชจีะสรุปยอดในงบทดลอง  สําหรบัรายการที เกดิขึ"นเพื อเตรยีมทํารายงาน  แต่ก่อนจะจดัทํา
รายงานฉบบัสมบรูณ์  เจา้หน้าที บญัชจีะตอ้งตรวจสอบว่ามรีายการใดตกหล่นหรอืมคีวามผดิพลาด
เกดิขึ"นอยูห่รอืไม ่ ถา้มจีะตอ้งดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขใหถู้กต้องแลว้จงึจดัทํารายงานทางการเงนิ
ขึ"นมา  สุดทา้ยคอืการปิดบญัชทีั "งหมดที เกดิขึ"นในรอบระยะเวลานั "นๆ  เพื อเตรยีมขอ้มลู สําหรบั
รายการที จะเกิดขึ"นในรอบระยะเวลาถัดไปและสุดท้ายคือการเสนอข้อมูลต่อผู้ใช้ในรูปของงบ
การเงนิ  ซึ งสามารถสรปุไดด้งันี" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      4   บนัทึก
รายการปรับปรุง   
& แกไ้ขผดิพลาด 

เริ"มงวดบญัชีใหม่ 

งบทดลอง 

เอกสาร 

สมุดรายวนัทั"วไป 

สมุดเงินสด                                  

สมุดบญัชีแยกประเภททั"วไป 

สมุดรายวนัทั"วไป 

งบทดลองหลงัปรับปรุง&แกไ้ขผิดพลาด 

บญัชียอ่ยและทะเบียน 

สมุดบญัชีแยกประเภททั"วไป 

สมุดบญัชีแยกประเภททั"วไป 

สมุดรายวนัทั"วไป 

งบทดลองหลงัปิดบญัชี 

งบการเงิน 

8  จดัทาํงบการเงิน 



  �� 

ผงับญัชี 

ผงับญัชเีป็นแผนผงัที แสดงรายละเอยีดของชื อบญัชแียกประเภทต่างๆ  ที ไดจ้ดัเป็นหมวด
สําหรับสินทรพัย์ หนี"สิน และทุนของสหกรณ์  เพื อให้สอดคล้องกับรายงานทางบัญชี  และ
เนื องจากทุนของสหกรณ์จะถูกกระทบจากผลการดําเนินงานของสหกรณ์  ซึ งผลกระทบนี"เป็นส่วน
เพิ มของทุนของสหกรณ์คอื รายได ้ และส่วนลด คอื ค่าใช่จ่าย  การบนัทกึบญัชจีงึควรแยกหมวด
ไวส้าํหรบัรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยต่างหากจากทุนของสหกรณ์  

ผงับญัช ี หมายถงึ  การให้ชื อบญัชแีละเลขที บญัชทีี ใช้ในระบบบญัชขีองสหกรณ์อย่าง
เหมาะสม และเป็นหมวดหมู ่ โดยแบ่งประเภทบญัชอีอกเป็น 5 หมวดใหญ่  ดงันี"  

หมวดที  1   บญัชสีนิทรพัย ์

หมวดที  2   บญัชหีนี"สนิ 

หมวดที  3 บญัชทีุนของสหกรณ์ 

หมวดที  4 บญัชรีายได ้

หมวดที  5 บญัชคี่าใชจ้า่ย 

 

หมวดสินทรพัย ์

 สินทรพัยห์มุนเวียน เงนิสด 

    เงนิฝากธนาคาร (แยกบญัชตีามเลขที บญัชเีงนิฝากหรอืประเภท 

       ที ฝาก)  

    เงนิฝากสหกรณ์ 

    เงนิส่งชาํระหนี"ระหว่างทาง 

    เงนิลงทุนระยะสั "น 

    เงนิใหกู้ร้ะยะสั "น 

    ลกูหนี"ระยะสั "น 

              ค่าเผื อหนี"สงสยัจะสญู - ลกูหนี" 
    ดอกเบี"ยเงนิใหกู้ค้า้งรบั 

    ค่าเผื อหนี"สงสยัจะสญู - ดอกเบี"ยเงนิใหกู้ค้า้งรบั 

    เครื องเขยีนแบบพมิพ/์วสัดุสาํนกังาน 

    รายไดค้า้งรบั 

    ค่าใชจ้่ายล่วงหน้า 

 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน เงนิลงทุนระยะยาว 

    เงนิใหกู้ร้ะยะยาว 

    ลกูหนี"ระยะยาว 

    ค่าเผื อหนี"สงสยัจะสญู – ดอกเบี"ยเงนิใหกู้ค้า้งรบั 

 ที ดิน อาคารและอปุกรณ์ ที ดนิ  

       อาคาร 
       ยานพาหนะ 
       ครภุณัฑแ์ละอุปกรณ์/เครื องใชส้าํนกังาน 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน   สทิธกิารเช่า 

   สทิธกิารใชป้ระโยชน์ในอาคาร /.................... 
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สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น  เงนิประกนั 

         รายจา่ยรอการตดับญัช ี

หมวดหนี� สิน 

 หนี�สินหมนุเวียน เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 

    เจา้หนี!เงนิกู ้(แยกบญัชตีามชื"อเจา้หนี!เงนิกู)้ 
    เจา้หนี!เงนิรบัฝากออมทรพัย ์

    เจา้หนี!เงนิรบัฝากประจาํ 

    เจา้หนี!อื"นๆ 

    ค่าบาํรงุสนันิบาตสหกรณ์คา้งจา่ย    

    ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

    เงนิปันผลตามหุน้คา้งจา่ย 

    เงนิเฉลี"ยคนืคา้งจา่ย 

    รายไดร้บัล่วงหน้า 

    เงนิรอจ่ายคนื 

 หนี�สินไม่หมุนเวียน เงนิกูย้มืระยะยาว 

    เจา้หนี!ค่าเช่าซื!อสนิทรพัย ์

    สาํรองบําเหน็จเจา้หน้าที" 
    เงนิประกนัความเสยีหายเจา้หน้าที" 
หมวดทุน 

 ทุนของสหกรณ์ ทุนเรอืนหุน้ 

    ทุนสาํรอง 

    ทุนศกึษาอบรม 

    ทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปันผล 

    ทุนสาธารณประโยชน์ 

    ทุนเพื"อการสงเคราะห ์

    ทุนเพื"อขยายงาน 

    กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

หมวดรายได้ 

 รายได้   ดอกเบี!ยรบัจากเงนิใหกู้้ 
    ดอกเบี!ยเงนิฝากธนาคาร 

    ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

    ผลตอบแทนการลงทุนถอืหุน้ 

    รายไดอ้ื"นๆ 

หมวดค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่าย  ดอกเบี!ยจ่าย 

    เงนิเดอืนและค่าจา้ง 

    ค่าเบี!ยประชุมกรรมการ 

    ค่าเบี!ยเลี!ยงพาหนะ 

    ค่ารบัรอง 
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    บาํเหน็จเจา้หน้าที  
    ค่าเครื องเขยีนแบบพมิพ ์

    ค่าล่วงเวลา 

    ค่านํ!า - ค่าไฟฟ้า 

    ค่าใชจ้่ายในการประชุมใหญ่ 
    ค่ารกัษาพยาบาล 

    หนี!สงสยัจะสญู 

    ค่าเสื อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 

    ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 

     ฯลฯ 

การวิเคราะหร์ายการค้า 

 สมการ 

 การบนัทกึบญัชขีองสหกรณ์ใช้หลกับญัชคีู่  ขอ้มูลทางการบญัชไีม่ว่าจะประมวลผลด้วย
มอื หรอืประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นกระบวนการจะนําข้อมูลทางการเงนิไปจดัจําแนก
ประเภท และประมวลผล  เพื อจดัทําสรุปผลออกมาเป็นรายงานทางการเงนิ  ซึ งได้แก่ งบแสดง
ฐานะการเงนิ  และงบกําไรขาดทุน  
 งบแสดงฐานะการเงนิ  เป็นงบแสดงฐานะการเงนิของสหกรณ์ ณ วนัใดวนัหนึ ง  จะทําให้
ทราบว่าสหกรณ์มสีนิทรพัย์จํานวนเท่าใดและประเภทใดบ้าง  มหีนี!สนิและทุนของสหกรณ์เป็น
จาํนวนเท่าใด  ดงันั !น งบแสดงฐานะการเงนิจงึประกอบดว้ยสนิทรพัย ์หนี!สนิ และทุนของสหกรณ์ 

 งบกําไรขาดทุน  เป็นงบที แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์สําหรบังวดเวลาใดเวลา
หนึ ง  ซึ งทําให้ทราบว่าสหกรณ์มรีายได้  ค่าใช้จ่าย  และกําไรสุทธิ หรอืขาดทุนสุทธภิายในงวด
เวลานั !นเป็นจาํนวนเท่าใด 

 กําไรสุทธหิรอืขาดทุนสุทธนิั !น  จะรวมเขา้กบัทุนของสหกรณ์  ดงันั !นรายไดจ้งึมผีลทําให้
ทุนของสหกรณ์เพิ มขึ!น  และค่าใชจ้า่ยมผีลทาํใหทุ้นของสหกรณ์ลดลง 

 สมการบญัชี  มดีงันี! 
 

 

   

 

 

 

 

 สมการบญัชนีี!จะถอืเป็นหลกัที ใชใ้นการบนัทกึรายการคา้  เพื อใหส้มการบญัชมีจีาํนวนเงนิ
ของทั !งสองขา้งเท่ากนัเสมอ  รายการค้าทุกรายการจงึต้องนํามาบนัทกึบญัชสีองด้านเสมอ  โดย
บนัทกึรายการเดบติบญัชหีนึ งหรอืหลายบญัช ี แล้วบนัทกึรายการด้านเครดติอกีบญัชหีนึ งหรอื
หลายบญัช ี ด้วยจํานวนเงนิที รวมแล้วเท่ากนัเสมอ  การบนัทกึขอ้มูลในลกัษณะ  เช่นนี!เรยีกว่า 

สินทรัพย ์     =     หนี! สิน  +  ทุนของสหกรณ์  +  (รายได ้ -  ค่าใชจ่้าย) 

สินทรัพย ์       =     หนี! สิน  +  ทุนของสหกรณ์ 

สินทรัพย ์ +  ค่าใชจ่้าย     =     หนี! สิน  +  ทุนของสหกรณ์  +  รายได ้
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“ระบบบญัชบีญัชคีู่”  ซึ!งเป็นวธิกีารที!ช่วยไม่ใหเ้กดิความผดิพลาดในการบนัทกึขอ้มลู  และช่วยให้
การรวบรวมขอ้มลูเพื!อจดัทาํงบการเงนิไดง้า่ยขึ"น 

 เดบิต และเครดิต 

    เดบติ หรอืเขยีนย่อว่า “Dr”  หมายถงึ  จํานวนเงนิที!แสดงทางด้านซา้ยของบญัช ี หรอื
การลงรายการทางดา้นซา้ยของบญัช ี หรอืการผ่านบญัชอีนัทําใหท้รพัยส์นิ  หรอืค่าใชจ้่ายเพิ!มขึ"น  
หรอืรายการผ่านบญัชอีนักระทาํใหห้นี"สนิ หรอืทุน หรอืรายไดล้ดลง 
    เครดติ หรอืเยยีนย่อว่า “Cr”  หมายถงึ  จาํนวนเงนิที!แสดงทางดา้นขวาของบญัช ีหรอื
การลงรายการทางดา้นขวาของบญัช ี หรอืการผ่านบญัชอีนัทําให้ทรพัยส์นิ  หรอืค่าใช้จ่ายลดลง  
หรอืรายการผ่านบญัชอีนักระทาํใหห้นี"สนิ หรอืทุน หรอืรายไดเ้พิ!มขึ"น 

    ดงันั "น คําว่าเดบิตหรอืเครดิต  จงึหมายถึง การเพิ!มหรอืการลดลง  ทั "งนี" ขึ"นอยู่กับ
หมวดบญัชแียกประเภท  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงนิทางดา้นเดบติ และจาํนวนเงนิทางดา้นเครดติ
เรยีกว่า “ยอดคงเหลอืในบญัช”ี  ถา้จาํนวนดา้นเดบติสงูกว่าดา้นเครดติ เรยีกว่า “ยอดคงเหลอืดา้น
เดบติ”  ตรงกนัขา้มถ้าจาํนวนเงนิทางดา้นเครดติสูงกว่าทางดา้นเดบติ เรยีกว่า “ยอดคงเหลอืดา้น
เครดติ” 
 การวิเคราะหร์ายการค้า  มลีาํดบัขั "นตอนดงันี" 

1. พจิารณาว่าจะบนัทกึบญัชอีะไร 

2. พจิารณาว่าจะบนัทกึบญัชดีา้นเดบติหรอืเครดติ 

3. พจิารณาว่าจะบนัทกึดว้ยจาํนวนเงนิเท่าใด 

หลงัจากการวเิคราะหร์ายการคา้แลว้  จะบนัทกึรายการนั "นในสมดุบญัชขีั "นต้น (สมดุเงนิสด  
และผ่านไปบนัทกึสมดุบญัชแียกประเภททั !วไป บญัชยีอ่ยและทะเบยีนคุมต่างๆ) 
ทางเดินเอกสารและการบนัทึกบญัชี  

 เพื!อแสดงให้เห็นถึงวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนการดําเนินธุรกจิของสหกรณ์ออมทรพัย์ จงึใช้
แผนภูมทิางเดนิเอกสารแสดงให้เหน็ความสมัพนัธ์ระหว่างเอกสารประกอบการลงบญัช ีสมุด
บนัทกึรายการขั "นต้นและสมุดบนัทกึรายการขั "นปลาย ว่าเมื!อเกดิรายการเงนิต่างๆ ขึ"น มเีอกสาร
ใดบา้งที!ประกอบรายการเงนินั "นๆ ใครเป็นผูจ้ดัทําเอกสาร เอกสารนั "นต้องส่งหรอืมอบใหผู้ใ้ดบา้ง 
วธิีการบนัทึกบญัชีในสมุดบนัทึกรายการขั "นต้น การผ่านรายการไปสมุดบนัทึกรายการขั "นปลาย 
ตลอดจนการจดัเกบ็เอกสารนั "นๆ โดยใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ แสดงใหท้ราบในแผนภูมทิางเดนิเอกสาร 
ซึ!งสญัลกัษณ์ที!ใชม้ดีงันี" 
  สญัลกัษณ์ต่างๆ ที!แสดงในแผนภูมทิางเดนิเอกสาร มดีงันี" 
 

                              แทนเอกสารทุกชนิด เช่น ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบสําคญัจ่ายเงนิ หนงัสอืกู ้ฯลฯ 

                                
   แสดงเอกสารนี"ไดท้าํขึ"นเป็นครั "งแรก 

 



  ��� 

   ทางเดนิของเอกสาร 
 

   ทางเดนิของขอ้มลู 

 

   นําเอกสาร ! ฉบบั มาเปรยีบเทยีบกนั หรอืตรวจสอบว่าตรงกนั 

 

   เอกสารที"นําไปเกบ็ในแฟ้มถาวรโดยเรยีงไวต้ามลาํดบัอกัษร ตวัเลข และ
วนัที" 
 

                      เอกสารที"นําไปเกบ็ในแฟ้มชั "วคราวโดยเรยีงไวต้ามลําดบัอกัษร ตวัเลข และวนัที" 
 

   นําเอกสารมาแนบไวด้ว้ย 

 

   ลงลายมอืชื"อ 

 

                      สมดุบนัทกึรายการขั #นตน้ เช่น สมดุเงนิสด สมดุรายวนัทั "วไป 

    

   สมดุบนัทกึรายการขั #นปลาย เช่น สมดุบญัชแียกประเภท บญัชยีอ่ยและ 

          ทะเบยีนต่าง ๆ 

   

  จดุเริ"มตน้ มลีําดบัของการเริ"มตน้ตามหมายเลขที"ระบุในทา้ยลกูศร 

 

          ออกจากระบบบญัชแีสดงในแผนภูมทิางเดนิเอกสาร 

 

 

ทางเดินเอกสารและการบนัทึกบญัชี 

    ทางเดนิเอกสารและการบนัทกึบญัชขีองสหกรณ์ออมทรพัย ์ จะมรีายการเงนิที"สําคญัๆ 
ดงันี# 
      การจ่ายเงินให้สมาชิกกู้ 
      ดงัได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า สหกรณ์ออมทรพัย์ให้เงนิกู้แก่สมาชกิ $ ประเภท คอื 
เงนิกูฉุ้กเฉิน เงนิกูส้ามญั และเงนิกูพ้เิศษ การพจิารณาใหเ้งนิกู้ทั #ง $ ประเภทนี# จะต่างกนัที"การให้
เงนิกู้ฉุกเฉินไม่ต้องผ่านการพจิารณาอนุมตัขิองคณะกรรมการเหมอืนกบัการให้เงนิกู้สามญัหรอื
เงนิกูพ้เิศษ ดงันั #น ในที"นี#จงึแสดงแผนภมูทิางเดนิเอกสารและการบนัทกึบญัชเีป็น ! เรื"อง คอื 

 

ช 

  

   อ ล ว 

   อ ล ว 
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1.1 การจา่ยเงนิกูฉุ้กเฉิน 

1.2 การจา่ยเงนิกูส้ามญั และเงนิกูพ้เิศษ 

การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน 

     เมื!อสมาชิกยื!นความจํานงขอกู้เงนิโดยจดัทําหนังสือกู้ยื!นต่อเจ้าหน้าที!ธุรการเพื!อ
ลงทะเบยีนคาํขอกู้แลว้ส่งต่อใหเ้จา้หน้าที!ประจาํหน่วยตรวจสอบวงเงนิกู้และความถูกต้องสมบูรณ์
ของหนงัสอืกูจ้ากนั "นเสนอใหผู้จ้ดัการหรอืผูท้ี!ไดร้บัมอบหมายพจิารณาอนุมตัพิรอ้มกบัลงชื!ออนุมตัิ
ในหนงัสอืกูด้งักล่าวแลว้ส่งกลบัคนืมายงัเจา้หน้าที!ประจาํหน่วย 

     เจา้หน้าที!ประจาํหน่วยรบัหนังสอืกู้แลว้ จะจดัทําใบสําคญัจ่ายเงนิแนบตดิกบัหนังสอืกู้
แล้วส่งให้เจา้หน้าที!การเงนิเพื!อให้จ่ายเงนิให้สมาชกิโดยให้สมาชกิลงลายมอืชื!อไว้เป็นหลกัฐาน 
แลว้ส่งใหเ้จา้หน้าที!บญัช ี

     เจ้าหน้าที!บญัชีเมื!อได้รบัหนังสือกู้และใบสําคัญจ่ายเงินแล้ว จะบันทึกรายการใน
ทะเบยีนหนงัสอืกูเ้งนิเพื!อเหตุฉุกเฉิน สิ"นวนัจะจดัทาํสลปิจา่ยแนบไวข้า้งหน้าใบสาํคญัจ่ายเงนิ โดย
ก่อนที!จะนําไปรวบรวมไวใ้นแฟ้มเอกสารจะบนัทกึบญัชใีนสมุดเงนิสด ผ่านรายการไปยงัสมุดบญัชี
แยกประเภททั !วไป ดงันี" 

     เดบติ ลกูหนี"เงนิใหกู้ฉุ้กเฉิน  xxx 

  เครดติ   เงนิสด    xxx 

     สําหรบัหนังสือกู้  เจ้าหน้าที!บัญชีจะส่งคืนให้เจ้าหน้าที!ประจําหน่วย  เพื!อบนัทึก
รายการในบญัชยีอ่ยลกูหนี"เงนิใหส้มาชกิกู ้แลว้นําไปเกบ็รวบรวมไวใ้นแฟ้มเอกสารต่อไป 

     ทุกสิ"นเดอืนจะทําการเปรยีบเทยีบรายการระหว่างสมุดบญัชแียกประเภททั !วไปกบั
บญัชยีอ่ยลกูหนี"เงนิใหส้มาชกิกูใ้หถู้กตอ้งตรงกนั 

 

  (ดแูผนภมูทิางเดนิเอกสารและวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนหน้าถดัไปประกอบ) 
 

อนึ!งกรณีสหกรณ์จ่ายเงนิกู้ฉุกเฉินด้วยเชค็ แผนภูมทิางเดนิเอกสารจะเป็นไปในทํานอง
เดยีวกบัที!กล่าวขา้งต้น เพยีงแต่ในส่วนของวธิปีฏบิตัทิางบญัชเีฉพาะการบนัทกึรายการในสมุด
บนัทกึรายขั "นตน้จะบนัทกึรายการในสมดุรายการในสมุดรายวนัทั !วไป ดงันี" 

       เดบติ ลกูหนี"เงนิใหกู้ฉุ้กเฉิน  xxx 

  เครดติ     เงนิฝากธนาคาร   xxx 
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การจ่ายเงินกู้เพื�อเหตฉุุกเฉิน                                                                             แผนภูมทิางเดนิเอกสารที! � 

เจา้หน้าที!ธุรการ เจา้หน้าที!ประจาํหน่วย ผูจ้ดัการ เจา้หน้าที!การเงนิ เจา้หน้าที!บญัช ี

            สมาชกิยื!นความจาํนง 
            ขอกูเ้งนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          อนุมตั ิ

 

 

 

   
  จา่ยเงนิ  
   และใหส้มาชกิลงชื!อรบัเงนิกู้ 
 

 

 

 

 

 

                              

 

 

เดบติ ลกูหนี"เงนิใหกู้ฉุ้กเฉิน              
        เครดติ  เงนิสด  

เปรยีบเทยีบทุกสิ"นเดอืน 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

       

 

 

 

                     

เอกสารทางการบญัช ี

บสจง.          ใบสําคญัจา่ยเงนิ 

คําขอและหนงัสอืกูเ้งนิ หนงัสอืกูเ้งนิ หนงัสอืกูเ้งนิ 

ช 

ทะเบยีน 

หนงัสอืกูเ้งนิ 

เพื!อเหตฉุุกเฉิน 

 

หนงัสอืกูเ้งนิ 

หนงัสอืกูเ้งนิ 

บญัชยี่อยลกูหนี"
เงนิใหส้มาชกิกู ้

หนงัสอืกูเ้งนิ 

บสจง. 

สมดุบญัช ี

แยกประเภท 

ทั !วไป 

หนงัสอืกูเ้งนิ 

บสจง. 

สมดุ
เงนิสด

  

บสจง. 

สลปิจา่ย 

 ว 

���
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การจ่ายเงินกู้สามญัและเงินกู้พิเศษ       

เมื อสมาชกิยื นความจํานงขอกู้เงนิ โดยจดัทําคําขอกู้หนังสอืกู้พรอ้มสําเนา � ฉบบั และ
หนังสอืคํ"าประกนัยื นต่อเจา้หน้าที ประจาํหน่วยเพื อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสอืต่างๆ 
ดงักล่าว พรอ้มทั "งการคํ"าประกนัเงนิกู้ แล้วรวบรวมส่งให้คณะกรรมการดําเนินการพจิารณาเงนิกู้
หลงัจากมมีตอินุมตัเิงนิกู้แล้ว ประธานกรรมการจะลงชื อในคําขอกู้ จากนั "นจะส่งเอกสารทั "งหมด
กลบัคนืมายงัเจา้หน้าที ประจาํหน่วย 

เจา้หน้าที ประจําหน่วยรบัคําขอกู้ หนังสอืกู้และหนังสอืคํ"าประกนัแล้ว จะจดัทําใบสําคญั
จ่ายเงนิแนบตดิไวข้า้งหน้า แลว้ส่งให้เจา้หน้าที การเงินเพื อจ่ายเงนิใหส้มาชกิโดยใหส้มาชกิลงชื อ
ไว้เป็นหลกัฐาน พรอ้มกบัมอบสําเนาหนังสอืกู ้ให้สมาชกิเก็บไว้ และรวบรวมเอกสารส่งให้
เจา้หน้าที บญัช ี 

เจา้หน้าที บญัชเีมื อไดร้บัคาํขอกู ้หนงัสอืกู ้หนังสอืคํ"าประกนั และใบสําคญัจ่ายเงนิแลว้ จะ
บนัทกึรายการในทะเบยีนหนังสอืกู้เงนิสามญัและหนังสอืคํ"าประกนั ทะเบยีนหนังสอืเงนิกู้พเิศษ 
และจดัทําสลปิจ่ายแนบไว้ขา้งหน้าใบสําคญัจ่ายเงนิ ก่อนที จะนําไปรวบรวมไว้ในแฟ้มเอกสารจะ
บนัทกึบญัชใีนสมดุเงนิสด ผ่านรายการไปยงัสมดุบญัชแียกประเภททั  วไป ดงันี" 

เดบติ  ลกูหนี"เงนิใหกู้ส้ามญั/พเิศษ  xxx 

  เครดติ       เงนิสด    xxx 

สําหรบัคําขอกู้ หนังสือกู้ และหนังสือคํ"าประกัน เจ้าหน้าที บญัชีจะส่งคืนให้เจ้าหน้าที 
ประจําหน่วยเพื อบนัทกึรายการในบญัชยี่อยลูกหนี"เงนิให้สมาชกิกู้ แล้วนําไปเก็บรวบรวมไว้ใน
แฟ้มเอกสารต่อไป 

ทุกสิ"นเดอืนจะทําการเปรยีบเทยีบรายการระหว่างสมุดบัญชแียกประเภททั  วไปกบับญัชี
ยอ่ยลกูหนี"เงนิใหส้มาชกิกูใ้หถู้กตอ้งตรงกนั 

 

(ดแูผนภมูทิางเดนิเอกสารและวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนหน้าถดัไปประกอบ) 
 

อนึ ง กรณีสหกรณ์จ่ายเงนิกู้สามญัและเงนิกู้พเิศษด้วยเช็ค แผนภูมทิางเดินเอกสารจะ
เป็นไปในทํานองเดยีวกบัที กล่าวขา้งต้น เพยีงแต่ในส่วนของวธิปีฏบิตัทิางบญัชเีฉพาะการบนัทกึ
รายการในสมดุบนัทกึรายการขั "นตน้ จะบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทั  วไป ดงันี" 

เดบติ ลกูหนี"เงนิใหกู้ส้ามญั/พเิศษ  xxx 

 เครดติ  เงนิฝากธนาคาร    xxx 
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การจ่ายเงินกู้สามญัและเงินกู้พิเศษ                   แผนภมูทิางเดนิเอกสารที  " 

คณะกรรมการ เจา้หน้าที ประจาํหน่วย เจา้หน้าที การเงนิ เจา้หน้าที บญัช ี

 

 

 

 

 

 

 

      อนุมตั ิ

 

 

         สมาชกิยื นความจาํนงขอกูเ้งนิ 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       
 

 

 

 

         จา่ยเงนิ   และให ้

         สมาชกิลงชื อรบัเงนิ 

 

 

 

     
     เปรยีบเทยีบทุกสิ#นเดอืน 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดบติ ลกูหนี#เงนิใหกู้ ้  (ตามประเภท) 
        เครดติ เงนิสด 

หนงัสอืกู ้" 

หนงัสอืคํ#าประกนั 

หนงัสอืกูเ้งนิ 

คาํขอกูเ้งนิ 

บสจง. 

ใหส้มาชกิ
หนงัสอืกู ้" 

เอกสารทางการบญัช ี

  บสจง.        ใบสาํคญัจ่ายเงนิ 

หนงัสอืคํ#าประกนั 

" 

   หนงัสอืกูเ้งนิ 

คาํขอกูเ้งนิ  
 
ช 

" 

หนงัสอืคํ#าประกนั 

" 

หนงัสอืกูเ้งนิ � 

คาํขอกูเ้งนิ 

หนงัสอืคํ#าประกนั 

 หนงัสอืกูเ้งนิ 1 

 คาํขอกูเ้งนิ 

 

บญัชยี่อย
ลกูหนี#เงนิให้

สมาชกิกู้ 

บสจง. 

หนงัสอืคํ#าประกนั 

หนงัสอืกูเ้งนิ � 

คาํขอกูเ้งนิ 

1 

 
ว 

ทะเบยีนหนงัสอืกูแ้ละ
คํ#าประกนัเงนิกู้
สามญั/พเิศษ 

หนงัสอืคํ#าประกนั 

หนงัสอืกูเ้งนิ 

คาํขอกูเ้งนิ 

บสจง. 

สมุด
เงนิสด 

สมุดบญัชแียก
ประเภททั  วไป 

 

สลปิจ่าย 

 
ว 

���



  ��� 

การรบัชาํระหนี�และการรบัเงินค่าหุ้น 

การรบัเงนิชําระหนี และการรบัเงนิค่าหุน้ของสหกรณ์ออมทรพัย ์ม ี" ลกัษณะ คอื การรบั
เงนิระหว่างเดอืนที#เรยีกว่าการรบัชาํระหนี พเิศษ/การรบัเงนิค่าหุน้พเิศษ กบัการรบัเงนิประจาํเดอืน 
ซึ#งทาํโดยสหกรณ์ส่งใบเสรจ็รบัเงนิไปเรยีกเกบ็เงนิชาํระหนี พรอ้มดอกเบี ยและเงนิค่าหุน้จากหน่วย
จ่ายเงนิเดอืนของสมาชกิหรอืตวัแทนหกัส่งเงนิของแต่ละหน่วย ดงันั  น ในที#นี จงึแสดงแผนภูมิ
ทางเดนิเอกสารและการบนัทกึบญัชแียกเป็น " กรณ ีคอื 

�. การรบัเงนิชาํระหนี เงนิกู ้และ/หรอืเงนิค่าหุน้ กรณชีาํระระหว่างเดอืน 

". การรบัชาํระหนี  และ/หรอืเงนิค่าหุน้ประจาํเดอืน 

การรบัเงินชาํระหนี�เงินกู้ และ/หรือเงินค่าหุ้น กรณีชาํระระหว่างเดือน 

เมื#อสมาชกินําเงนิมาชําระหนี เงนิกู้หรอืซื อหุน้เพิ#มในระหว่างเดอืน เจา้หน้าที#ประจาํหน่วย
จะทําการตรวจสอบบญัชยี่อยลูกหนี    และ/หรอืทะเบยีนหุ้นแล้วแต่กรณี   สําหรบักรณีที#รบัชําระ
หนี เงนิกู้จะทําการคํานวณดอกเบี ยเงนิกู้ถงึวนัรบัชําระหนี ด้วย จากนั  นจะจดัทําใบเสรจ็รบัเงนิ
โดยมสีําเนา � ฉบบั ส่งใหเ้จา้หน้าที#การเงนิรบัเงนิและลงชื#อรบัเงนิในใบเสรจ็รบัเงนินั  น แลว้มอบ
ตน้ฉบบัใบเสรจ็รบัเงนิใหส้มาชกิไวเ้ป็นหลกัฐาน ส่วนสาํเนาที#ตดิเล่มจะส่งใหเ้จา้หน้าที#บญัชเีพื#อใช้
เป็นหลกัฐานประกอบการบนัทกึบญัชต่ีอไป 

สิ นวนัเจา้หน้าที#บญัชจีะรวบรวมรายละเอยีดต่าง ๆ เกี#ยวกบัการรบัเงนิ ได้แก่ ต้นเงนิกู ้
ดอกเบี ยรบั ทุนเรอืนหุ้น แล้วจดัทําสลปิรบัโดยแยกจดัทําตามประเภทของการรบัเงนิ และก่อนที#
จะนําไปรวบรวมไว้ในแฟ้มเอกสารจะบนัทกึรายการบญัชใีนสมุดเงนิสด ผ่านรายการไปยงัสมุด
บญัชแียกประเภททั #วไป ดงันี  

เดบติ เงนิสด      xxx 

 เครดติ ลกูหนี เงนิใหกู้ ้(ตามประเภท)   xxx 

  ดอกเบี ยรบัจากเงนิใหกู้ ้    xxx 

  ทุนเรอืนหุน้     xxx 

สาํหรบัสาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิที#ตดิเล่มเจา้หน้าที#บญัชจีะส่งคนืใหเ้จา้หน้าที#ประจาํหน่วยเพื#อ
บันทึกรายการในบัญชีย่อยลูกหนี เง ินให้สมาชิกกู้ และทะเบียนหุ้น แล้วเก็บรวบรวมไว้เป็น
หลกัฐานต่อไป 

ทุกสิ นเดอืนจะทําการเปรยีบเทยีบรายการระหว่างสมุดบญัชแียกประเภททั #วไปกบับญัชี
ยอ่ยลกูหนี เงนิใหส้มาชกิกู ้และทะเบยีนหุน้ ใหถู้กตอ้งตรงกนั 

 

(ดแูผนภมูทิางเดนิเอกสารและวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนหน้าถดัไปประกอบ) 
 

 

 

 



  ��� 

 

การรบัเงินชาํระหนี� เงินกู้ และ/หรือ ค่าหุ้น กรณีชาํระระหว่างเดือน       แผนภูมทิางเดนิเอกสารที� � 

 

เจา้หน้าที�ประจาํหน่วย เจา้หน้าที�การเงนิ เจา้หน้าที�บญัช ี

                           

                                  

                                                    

ตรวจสอบกบับญัชยีอ่ยลกูหนี!    
                                                   /
ทะเบยีนหุน้ 

                                         

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

                                                               

                                                

                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                    
 

 

 

 

 

 

           เปรยีบเทยีบประจาํทุกสิ!นเดอืน                 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

                       

                                           
                                                                 
  
 

 

 

� เมื�อสมาชกินําเงนิมาชาํระ 

บญัชยี่อย 

ลูกหนี!เงนิ 

ใหส้มาชกิกูเ้งนิ 

2 

บสร. " 

บสร. # 

ทะเบยีน 

หุน้ 

เอกสารทางการบญัช ี

      บสร.                  ใบสรจ็รบัเงนิ 

 
ล 

บสร. # 

สลปิรบั 

สมดุ
เงนิสด

สมดุบญัชี
แยกประเภท

ทั �วไป 

เดบติ เงนิสด 

เครดติ ลูกหนี!เงนิใหกู้ ้(ตามประเภท) 
           ดอกเบี!ยรบัจากเงนิใหกู้ ้
         และ/หรอืทนุเรอืนหุน้ 

 
ว 

        !              

 บสร. ! 
 
ช 

ใหส้มาชกิ 

ลงลายมอืชื�อและรบัเงนิ 

"$%



  ��� 

การรบัเงินชาํระหนี� และ/หรือเงินค่าหุ้นประจาํเดือน 

ก่อนวนัสิ นเดอืนตามวนัที!ที!สหกรณ์กําหนด เจา้หน้าที!ประจาํหน่วยจะจดัทํารายการหกั
เงนิประจําเดอืน พร้อมสําเนา � ฉบบั โดยรวบรวมรายละเอียดของสมาชกิแต่ละรายว่าหกัเงนิ
ประเภทใด เป็นจํานวนเท่าใดบ้าง พรอ้มทั  งจดัทําใบเสรจ็ร ับเงนิของสมาชกิแต่ละคนโดยมี
สาํเนา � ฉบบั จากนั  นจะส่งตน้ฉบบัใบเสรจ็รบัเงนิซึ!งมตี้นฉบบัรายการหกัเงนิประจาํเดอืนแนบไว้
ขา้งหน้าใหผู้้จดัการ/เจา้หน้าที!การเงนิ เพื!อส่งไปเรยีกเกบ็เงนิจากหน่วยจ่ายเงนิเดอืนของสมาชกิหรอื
ตวัแทนหกัส่งเงนิแต่ละหน่วยสําหรบัสําเนารายการหกัประจําเดอืนจะเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มเอกสาร
และสาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิจะตดิเล่มไวเ้พื!อเป็นหลกัฐานต่อไป 

เมื!อหน่วยจ่ายเงนิเดอืนของสมาชกิหรอืตวัแทนหักส่งเงนิแต่ละหน่วยเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ล้ว
จะส่งเงนิหรอืเชค็ผ่านธนาคารที!สหกรณ์มบีญัชเีงนิฝากอยู่ โดยมหีนังสอืนําส่งเพื!อแจง้รายละเอยีด
ของเงนิที!เรยีกเกบ็ไดส้่งแจง้มายงัผูจ้ดัการ/เจา้หน้าที!การเงนิ เจา้หน้าที!การเงนิจะส่งหนังสอืนําส่ง
ใหเ้จา้หน้าที!ประจาํหน่วยตรวจสอบกบัรายการหกัเงนิประจาํเดอืนว่าเรยีกเกบ็เงนิไดค้รบถ้วนหรอืไม่ 
จากนั  นจะบนัทกึรายการในทะเบยีนหุน้และบญัชยีอ่ยลกูหนี เงนิใหส้มาชกิกู้ แลว้จงึส่งหนังสอืนําส่ง
นั  นใหเ้จา้หน้าที!บญัชต่ีอไป 

สิ นวนัเจา้หน้าที!บญัชจีะรวบรวมรายละเอยีดต่าง  ๆ  เกี!ยวกบัการรบัเงนิจากหนังสอืนําส่ง
ของหน่วยต่างๆ แลว้ จดัทาํสลปิรบัแยกตามประเภทของการรบัเงนิ และก่อนที!จะนําไปรวบรวมไว้
ในแฟ้มเอกสารจะบนัทกึรายการในสมดุเงนิสด/สมุดรายวนัทั !วไป ผ่านรายการไปยงัสมุดบญัชแียก
ประเภททั !วไป ดงันี  

เดบติ เงนิสด / เงนิฝากธนาคาร     xxx 

     เครดติ ลกูหนี เงนิใหกู้ ้(ตามประเภท)  xxx 

   ดอกเบี ยรบัจากเงนิใหกู้ ้   xxx 

   ทุนเรอืนหุน้    xxx 

 สาํหรบัหนงัสอืนําส่ง เจา้หน้าที!บญัชจีะส่งคนืใหผู้จ้ดัการ/เจา้หน้าที!การเงนิ เพื!อรวบรวมไว้
เป็นหลกัฐานต่อไป 

 ทุกสิ นเดอืนจะทําการเปรยีบเทยีบรายการระหว่างสมุดบญัชแียกประเภททั !วไปกบับญัชี
ยอ่ยลกูหนี เงนิใหส้มาชกิกู ้และทะเบยีนหุน้ใหถู้กตอ้งตรงกนั 

 

 (ดแูผนภมูทิางเดนิเอกสารและวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนหน้าถดัไปประกอบ) 
 

 

 

 

 

 



  ��� 

การรบัชาํระหนี� และ/หรือ การรบัเงินค่าหุ้นประจาํเดือน                                                                                                    แผนภูมทิางเดนิเอกสารที  " 

ผูจ้ดัการ/เจา้หน้าที การเงนิ เจา้หน้าที ประจาํหน่วย เจา้หน้าที บญัช ี

       
       
 

 

                                                                                    

 

 

 

                                                               

 

                                            

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

                                                       
                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

   

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

                                                              

ตรวจสอบว่า 
เรยีกเกบ็ได ้

ครบถว้นหรอืไม ่

���

สมดุบญัช ี

แยก
ประเภท
ทั  วไป 

สมดุ 

เงนิสด/รายวนั
ทั  วไป 

 
ว 

สลปิรบั 

หนงัสอืนําส่ง 

เดบติ     เงนิสด/เงนิฝากธนาคาร 
เครดติ    ลูกหนี$เงนิใหกู้ ้
            (ตามประเภท) 
            ดอกเบี$ยรบัจากเงนิใหกู้ ้                 
            ทนุเรอืนหุน้ 

 
ด 

บสร                    � 

 � 

 
� 

รายการหกั 

เงนิงวดฯ 

  

  

หนงัสอืนําส่ง 

บญัชยี่อย 

ลกูหนี เงนิให้
สมาชกิกู ้

ทะเบยีน 

หุน้ 

เปรยีบเทยีบทกุสิ นเดอืน 

จดัทาํรายการหกัเงนิประจาํเดอืน 

โดยรวบรวมจากทะเบยีนรบัเงนิงวดชาํระหนี  

 
ล 

 
ว 

    ส่งใหต้วัแทน
รายการ 

การเงนิ/ตวัแทนหกัส่งแต่ละหน่วย 

ส่งหนงัสอืนําส่งตามที"เรยีกเกบ็ได ้

หนงัสอืนําส่ง 

เงนิสด/เชค็ 

หนงัสอืนําส่ง 

บสร.    

รายการหกั    

ฝากธนาคาร 
และรบัหนงัสอื 

นําส่งจาก ตวัแทน 

� 

ส่งเรยีกเกบ็เงนิจากการเงนิ/ตวัแทน 

หกัส่งแต่ละหน่วย 

ตรวจสอบ 

เอกสารทางการบญัช ี
 

บสร.      ใบเสรจ็รบัเงนิ 



  ��� 

การจ่ายคืนเงินค่าหุ้น 

 เมื อสมาชกิตอ้งการลาออกจากสหกรณ์จะยื นใบลาออก เจา้หน้าที ประจาํหน่วยจะตรวจสอบ
ภาระหนี"สนิและการคํ"าประกนัเพื อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการฯ ซึ งเมื อ
คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัแิลว้ ประธานกรรมการหรอืเลขานุการจะลงลายมอืชื ออนุมตัิการ
ลาออกในใบลาออก แลว้ส่งกลบัไปยงัเจา้หน้าที ประจาํหน่วย เจา้หน้าที ประจาํหน่วยจะเก็บ
ใบลาออกเขา้แฟ้มไวเ้พื อรอสมาชกิมาขอรบัเงนิ 

�.  สมาชกิมาขอรบัค่าหุน้ 

#.  เจา้หน้าที ประจาํหน่วยจะจดัทําใบสําคญัจ่ายเงนิแนบไวข้า้งหน้าใบลาออก 

$.  ส่งใหเ้จา้หน้าที การเงนิเพื อจา่ยเงนิใหส้มาชกิโดยใหส้มาชกิลงลายมอืชื อไวเ้ป็นหลกัฐาน  
%. เจา้หน้าที การเงนิส่งใบลาออกคนืใหเ้จา้หน้าที ประจาํหน่วย  ซึ งก่อนที เจา้หน้าที ประจาํ

หน่วยจะรวบรวมไวใ้นแฟ้มเอกสาร จะบนัทกึรายการในทะเบยีนหุน้ 

&.  ส่วนใบสาํคญัจ่ายเงนิเจา้หน้าที การเงนิจะส่งใหเ้จา้หน้าที บญัชเีพื อบนัทกึบญัชต่ีอไป 

'.  สิ"นวนัเจา้หน้าที บญัชจีะจดัทําสลปิจ่ายแนบไวข้า้งหน้าใบสําคญัจ่ายเงนิ  
(. และนําไปรวบรวมไวใ้นแฟ้มเอกสารจะบนัทกึรายการบญัชใีนสมุดเงนิสด ผ่านรายการ

ไปยงัสมุดบญัชแียกประเภททั  วไป ดงันี" 
เดบติ ทุนเรอืนหุน้  xxx 

เครดติ เงนิสด    xxx 

).  ทุกสิ"นเดอืนจะทําการเปรยีบเทยีบยอดทุนเรอืนหุน้ในสมดุบญัชแียกประเภททั  วไปกบั
ยอดรวมทะเบยีนหุน้ใหถู้กต้องตรงกนั 

 

(ดแูผนภูมทิางเดนิเอกสารและวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนหน้าถดัไปประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ��� 

การจ่ายคืนเงินค่าหุ้น                                                                                                                                            แผนภมูทิางเดนิเอกสารที!  " 

คณะกรรมการดําเนินการ เจา้หน้าที!ประจาํหน่วย เจา้หน้าที!การเงนิ เจา้หน้าที!บญัช ี

 

 

                                                     

                                               

 

 

                                                              

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                                      
                                         
                                                               
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                      

 

 

 

 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
                               

                                                
                                                                                                           

สมาชกิขอรบัเงนิค่าหุน้ 

ใบลาออก ช 

อนุมตั ิ

เอกสารทางการบญัช ี

บสจง.. ใบสาํคญัจ่ายเงนิ 

สมาชกิยื!นความจาํนงขอลาออก 

เปรยีบเทยีบประจาํทุกสิ#นเดอืน 

ตรวจสอบภาระหนี#สนิ 

และการคํ#าประกนั 
จ่ายเงนิและให ้

สมาชกิลงชื!อรบัเงนิ 

ใบลาออก 

ทะเบยีน 

หุน้          

ใบลาออก 

2 ช บสจง. 

ใบลาออก 

ใบลาออก 

1 

บสจง. 

ว 

ว 
เดบติ   ทุนเรอืนหุน้ 

          เครดติ  เงนิสด 

สลปิจ่าย 

สมดุ 

เงนิสด 

สมดุบญัช ี

แยกประเภท
ทั !วไป 

บสจง. 

ว 

""# 



  ��� 

การรบัฝากเงิน 

 เมื อสมาชกิตอ้งการฝากเงนิกบัสหกรณ์ สมาชกิจะตอ้งเขยีนใบส่งเงนิฝาก พรอ้มทั "งนํา
สมดุคู่ฝากส่งใหเ้จา้หน้าที เงนิรบัฝาก   เจา้หน้าที เงนิรบัฝากจะบนัทกึรายการฝากเงนิของสมาชกิ
ในบญัชยีอ่ยเจา้หนี"เงนิรบัฝากและสมดุคู่ฝาก แลว้จงึส่งใบส่งเงนิฝากและสมดุคู่ฝากใหเ้จา้หน้าที 
การเงนิ เจา้หน้าที การเงนิจะทาํการตรวจสอบและรบัเงนิ พรอ้มทั "งลงลายมอืชื อรบัเงนิในใบส่งเงนิ
ฝากและสมดุคู่ฝากจากนั "นจะส่งคนืสมดุคู่ฝากใหส้มาชกิ ส่วนใบส่งเงนิฝากจะส่งใหเ้จา้หน้าที บญัช ี

 เมื อสิ"นวนัเจา้หน้าที บญัชจีะจดัทําสลปิรบัแนบไวข้า้งหน้าใบส่งเงนิฝาก เพื ออธบิายรายการ
รบัเงนิว่าเป็นรายการบญัชปีระเภทใด และก่อนนําไปเกบ็รวบรวมไวใ้นแฟ้มเอกสาร จะบนัทกึบญัชี
ในสมดุเงนิสด ผ่านรายการไปสมดุบญัชแียกประเภททั  วไป ดงันี" 
 เดบติ    เงนิสด    xxx 

     เครดติ  เจา้หนี"เงนิรบัฝาก (ตามประเภท) xxx 

   

 ทุกสิ"นเดอืนจะทําการเปรยีบเทยีบยอดเงนิรบัฝากในสมุดบญัชแียกประเภททั  วไปกบับญัชี
ยอ่ยเจา้หนี"เงนิรบัฝาก (ตามประเภท) ใหถู้กตอ้งตรงกนั 

 

 (ดแูผนภูมทิางเดนิเอกสารและวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนหน้าถดัไปประกอบ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ��� 

การรบัฝากเงิน                                                                 แผนภมูทิางเดนิเอกสารที! " 

เจา้หน้าที!เงนิรบัฝาก เจา้หน้าที!การเงนิ เจา้หน้าที!บญัช ี

                  
                  
 

 

                                        
                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

                                     
 

 

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
            
            
            
            
 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดคู่ฝาก 

บญัชยี่อย
เจา้หนี# 

เงนิรบัฝาก 

ตรวจสอบ 

สมาชกิสง่สมุดคู่ฝาก 

และใบสง่เงนิฝาก 
1 

ใบสง่เงนิฝาก 

ใบสง่เงนิฝาก 

สมุด
เงินสด 

สมุดบญัชี
แยกประเภท

ทั !วไป 

สลปิรบั 

               เดบติ  เงนิสด 

                เครดติ เจา้หนี#เงนิรบัฝาก 

                   (ตามประเภท) 

ว 

สมุดคู่ฝาก 

ใบสง่เงนิฝาก ช 

ลงชื!อรบัเงนิ 

สมาชกิสง่เงนิ 

สง่คนืให้
สมาชกิ 

2 

เปรยีบเทยีบทุกสิ#นเดอืน 



  ��� 

การจ่ายคืนเงินรบัฝาก 

 เมื�อสมาชกิขอถอนเงนิฝาก สมาชกิจะเขยีนใบถอนเงนิฝากออมทรพัยห์รอืใบถอนเงนิฝาก
ประจาํตามประเภทซึ�งสมาชกิลงชื�อแลว้ยื�นใหเ้จา้หน้าที�เงนิรบัฝากพรอ้มสมุดคู่ฝาก เจา้หน้าที�เงนิ
รบัฝากจะทําการตรวจสอบจาํนวนเงนิในบญัชยี่อยเจา้หนี�เงนิรบัฝากว่ามีจาํนวนเพยีงพอที�จะถอน
ไดห้รอืไม ่หากมจีาํนวนเงนิคงเหลอืเพยีงพอกจ็ะบนัทกึรายการตามใบถอนเงนิฝากลงในบญัชยี่อย
เจา้หนี�เงนิรบัฝากและสมุดคู่ฝาก จากนั �นจงึส่งสมุดคู่ฝากและใบถอนเงนิฝากใหเ้จา้หน้าที�การเงนิ
เพื�อจ่ายเงนิ โดยใหส้มาชกิลงชื�อรบัเงนิในใบถอนเงนิฝากแลว้ส่งคนืสมุดคู่บญัชเีงนิฝากใหส้มาชกิ 
จากนั �นจะส่งใบถอนเงนิฝากคนืใหเ้จา้หน้าที�บญัช ี

 เมื�อสิ�นวนัเจ้าหน้าที�บญัชจีะจดัทําสลปิจ่ายแนบไว้ข้างหน้าใบถอนเงนิฝาก เพื�ออธบิาย
รายการจ่ายเงนิว่าเป็นรายการบญัชปีระเภทใด และก่อนนําไปเก็บรวบรวมไวใ้นแฟ้มเอกสาร จะ
บนัทกึบญัชใีนสมดุเงนิสด ผ่านรายการไปสมดุบญัชแียกประเภททั �วไป ดงันี� 
 เดบติ เจา้หนี�เงนิรบัฝาก (ตามประเภท)   xxx 

  เครดติ   เงนิสด      xxx 

 

 ทุกสิ�นเดือนจะทําการเปรยีบเทียบยอดเงนิที�จ่ายคืนเงนิฝากในสมุดบญัชแียกประเภท
ทั �วไปกบับญัชยีอ่ยเจา้หนี�เงนิรบัฝาก (ตามประเภท) ใหถู้กตอ้งตรงกนั 

 

(ดแูผนภมูทิางเดนิเอกสารและวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนหน้าถดัไปประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ��� 

การจ่ายคืนเงินรบัฝาก                                                      แผนภมูทิางเดนิเอกสารที! " 

เจา้หน้าที!เงนิรบัฝาก เจา้หน้าที!การเงนิ เจา้หน้าที!บญัช ี

                  
                  
 

 

                                        
                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

                                     
 

 

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
            
            
            
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบถอนเงนิ 

สมุด
เงินสด 

สมุดบญัชี
แยกประเภท

ทั !วไป 

สลปิจ่าย 

เดบติ เจา้หนี#เงนิรบัฝาก 

        (ตามประเภท) 
         เครดติ  เงนิสด 

ว 

สมุดคู่ฝาก 

ใบถอนเงนิฝาก ช 

จ่ายเงนิใหส้มาชกิ 

และใหล้งชื!อรบัเงนิ 

สง่คนืให้
สมาชกิ 

เปรยีบเทยีบทุกสิ#นเดอืน 

สมุดคู่ฝาก 

บญัชยี่อย
เจา้หนี# 

เงนิรบัฝาก 

ตรวจสอบ 

สมาชกิขอถอนเงนิฝาก 

ยื!นสมุดคู่ฝากและ 

ใบถอนเงนิฝาก 

1 

ใบถอนเงนิฝาก 



  ��� 

การรบัเงินอื�นๆ 

 การรบัเงนิอื นๆ ไดแ้ก่ การรบัเงนิค่าธรรมเนียมแรกเขา้ รายไดอ้ื น ฯลฯ มวีธิปีฏบิตั ิดงันี" 
 เมื อรบัเงนิ เจ้าหน้าที บญัชีจะจัดทําใบเสร็จรบัเงนิโดยมสีําเนา � ฉบบั ส่งให้เจ้าหน้าที 
การเงนิรบัเงนิและลงชื อรบัเงนิในใบเสรจ็รบัเงนินั "น แลว้มอบต้นฉบบัใบเสรจ็รบัเงนิใหแ้ก่ผูท้ี ชําระ
เงนิให้สหกรณ์ไว้เป็นหลกัฐาน ส่วนสําเนาที ตดิเล่มจะส่งให้เจา้หน้าที บญัชเีพื อใช้เป็นหลกัฐาน
ประกอบการบนัทกึบญัชต่ีอไป 

 สิ"นวนัเจ ้าหน้าที  บญัชจีะรวบรวมรายละเอ ียดต่างๆ เกี  ยวกบัการรบัเงนิ  ได ้แก่ 
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ รายไดอ้ื น ฯลฯ แลว้จดัทําสลปิรบัโดยแยกจดัทําตามประเภทของการรบัเงนิ
และก่อนที จะนําไปรวบรวมไวใ้นแฟ้มเอกสาร  จะบนัทกึรายการบญัชใีนสมุดเงนิสด  ผ่านรายการ
ไปยงัสมดุบญัชแียกประเภททั  วไป ดงันี" 
 เดบติ  เงนิสด    xxx 

  เครดติ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ / รายไดอ้ื น ฯลฯ   xxx 

 

  (ดแูผนภมูทิางเดนิเอกสารและวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนหน้าถดัไปประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ��� 

การรบัเงินอื�นๆ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ รายไดอ้ื!น ฯลฯ 

 แผนภมูทิางเดนิเอกสารที! " 

เจา้หน้าที!บญัช ี เจา้หน้าที!การเงนิ 

            
 

 

 

                                     
 

 

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
            
            
            
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมุด
เงินสด 

สมุดบญัชี
แยกประเภท

ทั !วไป 

สลปิรบั 

บสร.  
ช 

1 

      เดบติ เงนิสด 

             เครดติ     ค่าธรรมเนียมแรกเขา้/รายไดอ้ื!น ฯลฯ 

ว 

บสร. 

บสร. 

ลงลายมือชื อและรับเงิน 

แลว้มอบใหแ้ก่ผูช้าํระเงิน 

เอกสารทางการบญัช ี

บสร. ใบเสรจ็รบัเงนิ 



  ��� 

การจ่ายเงินอื�นๆ 

 การจา่ยเงนิอื นๆ ไดแ้ก่ การจา่ยค่าใชจ้า่ย การซื"อสนิทรพัยถ์าวร ฯลฯ มวีธิปีฏบิตัดิงันี" 
 เมื อมผีู้มาขอเบกิเงนิ เจา้หน้าที บญัชจีะจดัทําใบสําคญัจ่ายเงนิแนบกบัหลกัฐานการจ่ายอื นๆ
(ถา้ม)ี เช่น ใบเสรจ็รบัเงนิจากผูข้าย เป็นตน้ แลว้ส่งใหผู้จ้ดัการลงลายมอืชื ออนุมตักิารจ่ายจากนั "น
ส่งใหเ้จา้หน้าที การเงนิเพื อจา่ยเงนิโดยใหผู้ร้บัเงนิลงลายมอืชื อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้จงึส่งใบสําคญั
จา่ยเงนินั "นพรอ้มหลกัฐานการจา่ยเงนิกลบัคนืมายงัเจา้หน้าที บญัชเีพื อบนัทกึบญัชต่ีอไป 

 สิ"นวนัเจา้หน้าที บญัชจีะจดัทําสลปิจ่ายแนบไว้ขา้งหน้าใบสําคญัจ่ายเงนิ และก่อนที จะนําไป
รวบรวมไว้ในแฟ้มเอกสารจะบนัทกึรายการบญัชใีนสมุดเงนิสด ผ่านรายการไปยงัสมุดบญัชแียก
ประเภททั  วไป ดงันี" 
 เดบติ    ค่าใชจ้า่ย / ที ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ฯลฯ  xxx 

            เครดติ เงนิสด     xxx 

 

     (ดแูผนภมูทิางเดนิเอกสารและวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนหน้าถดัไปประกอบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ��� 

การจ่ายเงินอื�นๆ ไดแ้ก่ การจ่ายค่าใชจ้า่ย การซื!อสนิทรพัยถ์าวร ฯลฯ 

 

            แผนภมูทิางเดนิเอกสารที" # 

เจา้หน้าที"บญัช ี ผูจ้ดัการ เจา้หน้าที"การเงนิ 

                  
                  
 

 

                                        
                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

                                     
 

 

 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
            
            
            
            
 

 

 

 

 

 

 

ลงชื"ออนุมตั ิ

 

ทะเบยีน… 

สมดุ 

เงนิสด 

1 

ลฐจ. 

ว 

บสจง. 

สมดุบญัช ี

แยกประเภท 

ทั  วไป 

ลฐจ. 
บสจง. 

สลปิจ่าย 

เอกสารทางการบญัช ี

บสจง. 

ลฐจ 

ใบสาํคญัจ่ายเงิน 

หลกัฐานการจ่าย 

จ่ายเงนิและ 

ใหผู้ร้บัเงนิลงลายมอืชื อ 

ลฐจ. 
บสจง. 

ลฐจ. 
บสจง. ช 

เดบติ  ค่าใชจ้่าย/ที ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ฯลฯ 

         เครดติ เงนิสด 



  ��� 

การนําเงินฝากธนาคาร การถอนเงินและการรบัดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร 

การนําเงินฝากธนาคาร 

 เจา้หน้าที การเงนินําเงนิสดฝากธนาคารโดยมใีบนําฝากธนาคารหรอืสมุดคู่บญัชเีงนิฝาก
เป็นหลกัฐานประกอบ ซึ งเมื อนําเงนิฝากธนาคารแล้วให้ส่งหลกัฐานการนําฝากธนาคารให้
เจา้หน้าที บญัชเีพื อบนัทกึบญัชต่ีอไป 

 สิ"นวนัเจา้หน้าที บญัชจีะจดัทําสลปิจ่ายแนบไว้หน้าใบนําฝาก (กรณีใบนําฝากเป็นเอกสาร
ประกอบการลงบญัช)ี แต่ถ้ากรณีใช้สมุดคู่บญัชเีงนิฝากธนาคารให้นําขอ้มูลจากสมุดคู่บญัชเีงนิ
ฝากธนาคารมาจดัทําสลปิจ่ายดงักล่าวเพื อเป็นเอกสารประกอบการลงบญัช ีและก่อนที จะนําไป
รวบรวมไว้ในแฟ้มเอกสารจะบนัทกึรายการบญัชใีนสมุดเงนิสด  ผ่านรายการไปยงัสมุดบญัชี
แยกประเภททั  วไปโดยแยกตามธนาคารและประเภทเงนิฝาก ดงันี" 
 เดบติ   เงนิฝากธนาคาร   xxx 

    เครดติ  เงนิสด    xxx 

 

  การถอนเงินฝากธนาคาร 

 เจา้หน้าที การเงนิจะถอนเงนิฝากธนาคารเมื อไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อีํานาจแลว้ โดยมเีอกสาร
การถอนเงนิฝากธนาคาร  เช่น  ต้นขั "วเชค็  ใบถอนเงนิฝากธนาคาร  หรอืรายการถอนเงนิในสมุด
คู่บญัชเีงนิฝากธนาคารเป็นหลกัฐานประกอบ แล้วส่งหลกัฐานดงักล่าวไปยงัเจา้หน้าที บญัชเีพื อ
บนัทกึบญัชต่ีอไป 

 สิ"นวนัเจ้าหน้าที บญัชจีะจดัทําสลปิรบัแนบไว้ข้างหน้าหลกัฐานดงักล่าวเพื อเป็นเอกสาร
ประกอบการลงบญัช ีและก่อนที จะนําไปรวบรวมไวใ้นแฟ้มเอกสารจะบนัทกึรายการบญัชใีนสมุด
เงนิสดผ่านรายการไปยงัสมุดบญัชแียกประเภททั  วไปโดยแยกตามธนาคารและประเภทเงนิฝาก 
ดงันี" 
 เดบติ   เงนิสด    xxx 

    เครดติ  เงนิฝากธนาคาร   xxx 

 

    การรบัดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร 

 รายการดอกเบี"ยเงนิฝากธนาคารนี"  เมื อธนาคารทบเขา้เป็นเงนิฝากในสมุดคู่บญัชเีงนิฝาก
แล้วให้เจา้หน้าที บญัชนํีาขอ้มูลไปจดัทําสลปิโอนเพื อเป็นหลกัฐานในการลงบญัช ีแล้วบนัทกึ
รายการบญัชใีนสมุดรายวนัทั  วไป ผ่านรายการไปยงัสมุดบญัชแียกประเภททั  วไปโดยแยกตาม
ธนาคารและประเภทเงนิฝาก ดงันี" 

เดบติ   เงนิฝากธนาคาร    xxx 

    เครดติ  ดอกเบี"ยรบัเงนิฝากธนาคาร   xxx 

 

 (ดแูผนภมูทิางเดนิเอกสารและวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนหน้าถดัไปประกอบ) 
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การนําเงินฝากธนาคาร การถอนเงินฝากธนาคาร และการรบัดอกเบี �ยเงินฝากธนาคาร 

 

                                                                                              แผนภมูทิางเดนิเอกสารที! �� 

เจา้หน้าที!การเงนิ เจา้หน้าที!บญัช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดบติ  เงนิฝากธนาคาร 

         เครดติ ดอกเบี"ยรบัเงนิฝากธนาคาร 
สมดุบญัช ี

แยกประเภท 

ทั !วไป 

สลปิโอน 

ว 

 สมดุรายวนั
ทั !วไป 

3 
การรบัดอกเบี"ยเงนิฝากธนาคาร 

สมดุ 

เงนิสด 

ตน้ขั "วเชค็/ 
สมดุเงนิฝาก 

สลปิรบั 

เดบติ เงนิสด 

     เครดติ เงนิฝากธนาคาร 

สมดุบญัช ี

แยกประเภท 

ทั !วไป 

2 
การถอนเงนิฝากธนาคาร 

ตน้ขั "วเชค็/ 
สมดุเงนิฝาก 

ว 

1 
การนําเงนิฝากธนาคาร 

ใบนําฝาก/ 
สมดุเงนิฝาก 

สมดุ 

เงนิสด 

ใบนําฝาก/ 
สมดุเงนิฝาก 

สลปิจ่าย 

เดบติ เงนิฝากธนาคาร 

เครดติ เงนิสด 

สมดุบญัช ี

แยกประเภท 

ทั !วไป 

ว 
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การผ่านรายการไปสมดุบญัชีขั �นปลาย 

 สมดุบญัชีแยกประเภททั  วไป 

 สมุดบญัชแียกประเภททั  วไปเป็นแบบฟอรม์ที ใชบ้นัทกึผลการวเิคราะห์รายการค้า   โดย
จาํแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ของขอ้มลูทางเศรษฐกจิ เรยีกว่า “บญัชแียกประเภททั  วไป”  บญัชี
แยกประเภทเป็นบัญชีที ใช้จําแนกรายการค้าโดยนํารายการค้าที เหมือนกันมาบันทึกไว้ในที 
เดยีวกนั  สหกรณ์จะมบีญัชแียกประเภทตามจํานวนชื อบญัชทีี กําหนดไว้ในผงับญัช ี ทั "งนี" เพื อ
ประโยชน์ในการสรปุผลและจดัทาํรายงานไดส้ะดวกขึ"น  
 เมื อสหกรณ์วิเคราะห์รายการค้า  และนําไปบันทึกรายการในสมุดบัญชีขั "นต้นแล้ว  
สหกรณ์จะผ่านรายการบญัชไีปสมุดบญัชขีั "นปลายหรอืบญัชแียกประเภททั  วไป  โดยบญัชแียก
ประเภททั  วไปแต่ละบญัชจีะมยีอดทางดา้นเดบติและเครดติ  และจะมกีารรวบรวมรายการประเภท
เดยีวกนัไวใ้นบญัชเีดยีวกนั  ส่วนแบบที ใชไ้ดก้ล่าวไวแ้ลว้ในเรื อง “ความรูท้ ั  วไปเกี ยวกบัการบญัชี
ของสหกรณ์ออมทรพัย”์ 
 การผา่นรายการจากสมดุบญัชีขั �นต้นไปบญัชีแยกประเภท 

1. เขยีนชื อบญัชแียกประเภททั  วไปและเลขที บญัชตีามชื อ และเลขที บญัชทีี ปรากฏอยูใ่น 

ผงับญัช ี

2. ผ่านรายการบญัชจีากสมดุบญัชรีายวนัทั  วไปไปยงับญัชแียกประเภทที เกี ยวขอ้ง     
โดยเขยีนวนัที ที เกดิรายการ ในช่อง “วนัที ” ซึ งดา้นที จดบนัทกึลงไปนั "น  จะต้องเป็นดา้นเดียวกบัที 
ปรากฏในสมดุรายวนัทั  วไป 

 

สมดุรายวนัทั  วไป 

หน้า…1… 

วนัเดอืนปี รายการ เลขที 
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

25x1 

ม.ิย. 5 

 

ลกูหนี"เงนิใหกู้ส้มาชกิ 

    เงนิฝากธนาคารกรงุเทพ – กระแสรายวนั 

จา่ยเงนิกูส้ามญัดว้ยเชค็ธนาคารกรงุเทพ 

 

8 

3 

 

180,000 

 

 

180,000 

 

           ลกูหนี"เงนิใหกู้ส้มาชกิ  

  หน้า 8 

วนัเดอืนปี รายการ หน้า
บญัช ี

เดบติ เครดติ คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

25x1 

ม.ิย. 5 

 

เงนิฝากธนาคารกรงุเทพ-กระแสรายวนั 

 

รว.1 

 

180,000 

  

180,000 
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3. เขยีนชื อบญัชทีี เกดิขึ!นในเหตุการณ์เดยีวกนัในบญัชแียกประเภท  แต่ใหบ้นัทกึ 

เหตุการณ์ที เกี ยวขอ้งกนัอยู่ด้านตรงกนัขา้ม ในช่อง “รายการ” เพื อเป็นการอ้างองิที มาของขอ้มูล 

และบนัทกึจํานวนเงนิไว้ด้านที อยู่ตรงกนัขา้ม  เช่น  สหกรณ์ได้รบัเงนิค่าหุ้น  ถ้าต้องการบนัทกึ
บญัชแียกประเภททุนเรอืนหุน้จาํนวนเงนิจะบนัทกึดา้นตรงขา้มกบัเงนิสดเป็นตน้ 

สมดุบญัชเีงนิสด 

หน้า 9 

วดป เลขที  
สลปิ 

รบั 

รายการ หน้า
บญัช ี

จาํนวน
เงนิ 

วดป เลขที  
สลปิ
จา่ย 

รายการ หน้า
บญัช ี 

จาํนวน
เงนิ 

25x1 

ม.ิย.
5 

 

10 

 

ทุนเรอืนหุน้ 

ค่าธรรมเนียมแรก
เขา้ 

 

36 

49 

 

25,000 

5,000 

25x1 

ม.ิย.
5 

 

15 

 

เครื องเขยีน
แบบพมิพ ์

วสัดุสาํนกังาน 

 

5 

9 

 

3,000 

2,100 

  รายรบั  30,000   รายจ่าย  5,100 

  เงนิสดคงเหลอืยก
มา 

 10,000   เงนิสดคงเหลอื 

ยกไป 

 34,900 

    40,000     40,000 

 

บญัชทีุนเรอืนหุน้ 

หน้า 36 

วนัเดอืนปี รายการ หน้า
บญัช ี

เดบติ เครดติ คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

25x1 

ม.ิย. 5 

 

เงนิสด 

 

งส.9 

  

25,000 

 

 

 

25,000 

 

 

4. ช่อง “หน้าบญัช”ี  ใหล้งเลขหน้าของสมุดรายวนั  รวมถงึใส่จาํนวนเงนิในช่องจาํนวนเงนิ  
  

 บญัชีย่อยและทะเบียนต่างๆ 

 เมื อบนัทกึสมุดบญัชขีั !นต้นแล้ว  จะต้องผ่านรายการค้าไปสมุดบญัชขีั !นปลาย คอื สมุด
บญัชีแยกประเภททั  วไป  นอกจากบนัทกึบญัชีในบญัชแียกประเภททั  วไปแล้ว  รายการใดที มี
ความจาํเป็นตอ้งจดัทํารายละเอยีดว่าเป็นของใคร จาํนวนเท่าใด  รายการนั !นเกดิเมื อใด  และครบ
กําหนดเมื อไร  สหกรณ์จะต้องจดัทําบญัชยี่อย  สําหรบับญัชทีี ประกอบด้วยรายการย่อย ๆ เช่น  
บญัชลีูกหนี!  บญัชเีจา้หนี!  เป็นต้น  ส่วนทะเบยีนต่างๆ จะบนัทกึบญัชเีกี ยวกบัรายละเอยีด เช่น 
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การถือหุ้นของสมาชกิแต่ละราย  ทะเบียนครุภณัฑ์/อุปกรณ์สํานักงาน  ทะเบยีนคุมเงนิลงทุน    
เป็นตน้ 

การจดัทาํงบทดลอง 

 งบทดลองเป็นรายงานที!รวบรวมยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทต่างๆ  เมื!อสิ"น
ระยะเวลาหนึ!ง เช่น งวด 1 เดอืน  งวด 3 เดอืน งวด 6 เดอืน งวด 1 ปี เป็นตน้  การจดัลําดบัในงบ
ทดลองนั "นจะเรยีงขอ้มลูตามผงับญัชขีองสหกรณ์  ดงันั "น งบทดลองจงึเป็นงานขั "นสุดทา้ยของการ
บนัทกึขอ้มลูและเป็นจดุเริ!มตน้ของการจดัทํางบการเงนิ 

 งบทดลองเป็นงบทําขึ"นเพื!อพสิูจน์ความถูกต้องของการบนัทกึบญัชตีามหลกับญัชคีู่ และ
เพื!อจดัเตรยีมขอ้มลูสําหรบัทํางบการเงนิ  ในการบนัทกึบญัชตีามหลกับญัชคีู่  จะบนัทกึโดยเดบติ
บญัชต่ีางๆ  เป็นจาํนวนเงนิรวมกนัเท่ากบัจาํนวนเงนิรวมที!เครดติไวใ้นบญัชต่ีาง ๆ  ดงันั "นผลรวม
ด้านเดบติของทุกบญัชีจะต้องเท่ากบัผลรวมด้านเครดิตของทุก ๆ บญัช ี หรอือีกนัยหนึ!ง  คือ
ผลรวมของทุกบญัชทีี!มยีอดคงเหลอืเดบติจะต้องเท่ากบัผลรวมของทุกบญัชทีี!ยอดคงเหลอืเครดติ 

 วธิกีารจดัทาํงบทดลอง 
1. สรปุยอดคงเหลอืจากบญัชแียกประเภททุกบญัช ี

2. นํายอดคงเหลอืจากบญัชแียกประเภทมาจดัเรยีงตามหมวดบญัช ี จากหมวดสนิทรพัย์
ถงึหมวดค่าใชจ้า่ย (ตามแผนผงับญัช)ี   

3. รวมยอดดา้นเดบติ และเครดติ  ซึ!งตวัเลขยอดรวมของทั "งสองขา้งจะตอ้งเท่ากนั 

สหกรณ์ออมทรพัย.์.................................จาํกดั 

งบทดลอง 
             วนัที!.......เดอืน..............พ.ศ........ 

ลาํดบั 

ที! 
ชื!อบญัช ี หน้า

บญัช ี

ยอดยกมา รายการระหว่าง
เดอืน /งวด/ปี 

ยอดคงเหลอื 

เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ 

         

         

         

         

     รวม       

 ขั "นตอนการจดัทาํงบทดลอง 
 1)  เขยีนหวังบทดลองกึ!งกลางกระดาษ  ประกอบดว้ยรายละเอยีด 3 บรรทดั  คอื บรรทดั
แรกบนัทกึชื!อสหกรณ์    บรรทดัที!สองบนัทึกคําว่า  “งบทดลอง”  และบรรทดัที!สามบนัทึกวนั 
เดอืน ปี  ใหใ้ช ้ ณ วนัสิ"นเดอืน  สิ"นงวด  หรอืวนัสิ"นปีทางบญัช ี
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 2)  เขยีนลาํดบัที ของรายการบญัชเีรยีงตามลาํดบั  เพื อทราบจาํนวนบญัชใีนสมดุบญัชี
แยกประเภททั  วไป 

 3)  เขยีนชื อบญัชต่ีางๆ ในสมดุบญัชแียกประเภททั  วไปทุกบญัชโีดยเรยีงตามประเภท
บญัช ีคอื สนิทรพัย ์หนี"สนิ ทุน รายได ้และค่าใชจ้า่ย 

 4)  บนัทกึจาํนวนเงนิยอดคงเหลอืยกมาตน้เดอืน / ตน้งวด / ตน้ปีของบญัชแียกประเภท
แต่ละบญัชมีาใส่ใหต้รงกบัชื อบญัช ี โดยใส่ยอดคงเหลอืจาํนวนเงนิดา้นเดบติหรอืดา้นเครดติเพยีง
ดา้นเดยีวตามที ปรากฏในบญัชแียกประเภทแต่ละบญัชใีหถู้กตอ้ง  เขยีนหน้าบญัชขีองแต่ละบญัชี
ที ปรากฏในสมดุบญัชแียกประเภท 

 5)  บนัทกึจาํนวนเงนิผลรวมของรายการที เกดิขึ"นระหว่างเดอืนหรอืระหว่างงวดหรอืระหว่างปี  
โดยแสดงจาํนวนที เพิ มหรอืลด  ซึ งเป็นจาํนวนเงนิที เคลื อนไหวแต่ละบญัช ี ทั "งดา้นเดบติและดา้น
เครดติ  ซึ งหากบญัชใีดมรีายการเคลื อนไหวทั "งดา้นเดบติและดา้นเครดติ จะปรากฏจาํนวนเงนิทั "ง
ช่องเดบติและเครดติ 

 6)  บนัทกึจาํนวนเงนิยอดคงเหลอื ณ วนัสิ"นเดอืน/สิ"นงวด/สิ"นปีที จดัทํางบทดลอง  ซึ งจะ
เป็นผลลพัธท์ี ไดจ้ากยอดคงเหลอืยกมา บวกหรอืหกัดว้ยรายการที เพิ มขึ"นหรอืลดลงระหว่างเดอืน 
หรอืระหว่างงวด หรอืระหว่างปี  โดยแต่ละบญัชจีะมยีอดคงเหลอืจาํนวนเงนิดา้นเดบติหรอืเครดติ
เพยีงดา้นเดยีว  ซึ งตรงกบัยอดคงเหลอืตามบญัชแียกประเภท ซึ งโดยปกตบิญัชปีระเภทสนิทรพัย์
จะมยีอดคงเหลอืทางดา้นเดบติ  ประเภทหนี"สนิมยีอดคงเหลอืดา้นเครดติ  ประเภททุนมยีอด
คงเหลอืดา้นเครดติ  ประเภทรายไดม้ยีอดคงเหลอืดา้นเครดติ  และประเภทค่าใชจ้่ายมยีอดคงเหลอื
ดา้นเดบติ 

 7)  รวมยอดคงเหลอืดา้นเดบติและยอดคงเหลอืด้านเครดติ  ซึ งยอดรวมทั "งสองดา้นต้อง
เท่ากนั  เรยีกว่า “งบทดลองลงตวั” 
 ในการจดัทาํงบทดลองเมื อรวมยอดของบญัชแียกประเภททุกรายการในสมุดแยกประเภท
ทั  วไป  หากปรากฏว่าผลรวมของยอดคงเหลอืรายการบญัชทีั "งด้านเดบติและด้านเครดติเท่ากนั         
กอ็าจมไิดห้มายความว่าการจดัทําบญัชถีูกต้องเสมอไป  แต่มขีอ้สงัเกตว่าในกรณีต่อไปนี"กย็งัเป็น
ผลใหง้บทดลองลงตวั  เช่น 

 Ø  บนัทกึรายการผดิหมวดหรอืผดิประเภทบญัช ี ในสมการบญัชขีา้งเดยีวกนั  เช่น  
บนัทกึสนิทรพัยเ์ป็นค่าใชจ้า่ย  หรอืบนัทกึรายไดเ้ป็นหนี"สนิหรอืทุนของสหกรณ์  เป็นตน้ 

 Ø  บนัทกึจาํนวนเงนิผดิเท่ากนัทั "งเดบติและเครดติ 

 Ø  บนัทกึรายการกลบัขา้งกนั  เช่น  จ่ายเงนิกู้สามญั  บนัทกึบญัชเีป็นเดบติเงนิสด และ
เครดติลกูหนี"เงนิกูส้ามญั เป็นตน้ 

 Ø  บนัทกึรายการซํ"า  หรอืละเวน้การบนัทกึรายการ หรอืลมืลงรายการ 

 Ø  การผ่านรายการบญัชจีากสมุดบนัทกึรายการขั "นต้นไปสมุดบนัทกึรายการขั "นปลาย
ผดิพลาดโดยสลบัด้านกนั  ทั "งด้านเดบติและด้านเครดติ  ทําให้การกระทบยอดคงเหลอืชดเชย
กนัเอง 



  ��� 

การบนัทกึตัวเลขผดิด้วยจํานวนเงนิที เท่ากนั  ทั "งด้านเดบติและด้านเครดิตการค้นหา
ขอ้ผดิพลาดเมื องบทดลองไมล่งตวัของสหกรณ์  มดีงันี"   
 หากงบทดลองที จ ัดทํายอดรวมทั "งสองด้านไม่เท่ากันหรือเรียกว่างบทดลองไม่ลงตัว  
สหกรณ์สามารถคน้หาขอ้ผดิพลาดโดยการตรวจสอบตามขั "นตอนต่างๆ ดงันี" 
 1)  บวกเลขทั "งดา้นเดบติและเครดติในงบทดลองใหม ่

 2)  ตรวจดวู่ายอดคงเหลอืตามบญัชแียกประเภทที นํามาลงในงบทดลองถูกตอ้งหรอืไม ่ 
เช่น ลงตวัเลขสลบัจาํนวนกนั  จาก 45 เป็น 54  หรอื 120 เป็น 210 เป็นตน้  กจ็ะทําใหง้บทดลอง
ไมล่งตวั 

 3)  ตรวจดวู่ายอดคงเหลอืตามบญัชแียกประเภทที นํามาลงในงบทดลองผดิดา้นหรอืไม่ 
 4)  ตรวจดวู่าบญัชแียกประเภทที นํามาลงไวใ้นงบทดลองครบถว้นทุกบญัชหีรอืไม่ 
 5)  ตรวจดูว่าการคาํนวณหายอดคงเหลอืในบญัชแียกประเภทแต่ละบญัชนีั "นถูกต้อง
ตามงบทดลองหรอืไม่ 
 6)  ตรวจดวู่าการผ่านรายการจากสมดุบนัทกึรายการขั "นตน้ไปบญัชแียกประเภทที 
เกี ยวขอ้งดว้ยจาํนวนเงนิที ถูกตอ้งหรอืไม ่ และผ่านรายการไปช่องเดบติหรอืช่องเครดติถูกตอ้ง
หรอืไม่ 
 7)  ตรวจดวู่าการบวกเลขในสมดุเงนิสดถูกตอ้งหรอืไม่ 
 นอกจากนี"   ยงัอาจคน้หาโดยใชว้ธิลีดั  ดงันี" 
 1)  ใหห้ารผลต่างของยอดรวมดา้นเดบติกบัยอดรวมดา้นเครดติด้วย 2  ไดผ้ลลพัธเ์ท่าใด
ให้ตรวจดูว่าบญัชใีดในงบทดลองมยีอดคงเหลอืเท่ากบัผลลพัธ์นั "น  ซึ งขอ้ผดิพลาดนี"อาจเกดิจาก
การนํายอดคงเหลอืในบญัชมีาลงในงบทดลองผดิดา้น  เช่น  ยอดรวมทางด้านเครดติสูงกว่ายอด
รวมทางด้านเดบติอยู่ 1,000 บาท  ให้ตรวจดูว่าบญัชใีดที มยีอดคงเหลอืเครดติ 500  บาท  ซึ งที 
ถูกตอ้งแลว้บญัชทีี ลงผดิดา้นนี"ควรปรากฏในงบทดลองดา้นเดบติ  เป็นตน้ 

 2)  ถา้ยอดรวมดา้นเดบติและยอดรวมดา้นเครดติต่างกนัเป็นจาํนวน  0.01 , 0.10 , 1.00 , 

10 , 100  บาท ฯลฯ  ขอ้ผดิพลาดนี"อาจเกดิจากการบวกหรอืลบตวัเลขผดิ  ใหส้อบทานการบวก
เลขใหมอ่กีครั "งหนึ ง 
 3)  ให้หารผลต่างของยอดรวมด้านเดบติและยอดรวมดา้นเครดติด้วย 9  ถ้าหารได้ลงตวั
และผลลพัธเ์ป็นตวัเลขหลกัเดยีว  แสดงว่าเขยีนตวัเลขจาํนวนเงนิกลบักนัในหลกัหน่วยกบัหลกัสบิ  
เช่น  123  เป็น  132  (ต่างกนัอยู่ 9 เท่ากบั 1)  ถ้าผลลพัธ์เป็นตวัเลข 2 หลกั  แสดงว่าเขยีน
ตวัเลขจาํนวนเงนิกลบักนัในหลกัสบิกบัหลกัรอ้ย เช่น 123  เป็น 213  (ต่างกนัอยู่ 90 หารดว้ย 9 
เท่ากบั 10) เช่นนี"ตามลาํดบั 
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การบนัทึกบญัชี 

ตวัอย่าง 

กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรพัยสิ์นทวี จาํกดั 
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ตวัอย่าง การบนัทึกบญัชีในสมดุเงินสด สมดุรายวนัทั !วไป และสมดุบญัชีแยกประเภท 

รายการรบั - จา่ยเงนิระหว่างเดอืนมกราคม !"#$ ของสหกรณ์ออมทรพัยส์นิทว ีจาํกดั  
มดีงันี% 

!"#$   

ม.ค. ! รบัเงนิค่าหุน้จากสมาชกิ จาํนวน !"&,&&&. บาท และค่าธรรมเนียมแรกเขา้ จาํนวน 
'&,&&&.- บาท 

ซื%อเครื(องเขยีนแบบพมิพ ์จาํนวน ),&&&.- บาท 

ซื%อหมกึพมิพ ์จาํนวน !,&&&.- บาท 

ซื%อเครื(องใชส้าํนกังาน ดงันี% 
- ตูเ้กบ็เอกสาร    !  ตู้ๆ  ละ   !,&&& .- บาท เป็นเงนิ #,&&&.- บาท 

- เครื(องคอมพวิเตอร ์ ' เครื(อง เป็นเงนิ '!,&&&.- บาท 

- เครื(องปริ%นเตอร ์' เครื(อง เป็นเงนิ ",&&&.- บาท 

นําเงนิเปิดบญัชธีนาคารกรงุไทย - ออมทรพัย ์!)),&&&.-บาท 

 $ รบัฝากเงนิจากสมาชกิ ประเภทเงนิฝากประจาํ จาํนวน !&&,&&&.- บาท และ 
ประเภทเงนิรบัฝากออมทรพัย ์จาํนวน '&,&&&.- บาท 

เปิดบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั !&&,&&&.- บาท   
นําเงนิฝากธนาคารกรงุไทย - ออมทรพัย ์จาํนวน '&,&&&.- บาท  

 '& ถอนเงนิจากบญัชธีนาคารกรุงไทย – ออมทรพัย ์ จาํนวน !)&,&&& บาท นําฝากเขา้
บญัชกีระแสรายวนัธนาคารกรงุเทพ จาํกดั 

จา่ยเงนิกูส้ามญัใหแ้ก่สมาชกิดว้ยเชค็ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั จาํนวน #!$,&&&.- บาท 

 '" รบัฝากเงนิจากสมาชกิ ประเภทเงนิฝากออมทรพัย ์จาํนวน *$,&&&.- บาท 

จา่ยเงนิกูฉุ้กเฉินใหแ้ก่สมาชกิ จาํนวน  *",&&&.- บาท 

 20 จา่ยคนืค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชกิ ' ราย จาํนวน ',&&&.- บาท 

สมาชกิถอนเงนิฝากออมทรพัย ์จาํนวน !,&&&.- บาท 

จา่ยค่าพาหนะ จาํนวน !&&.- บาท 

 )' จา่ยเงนิเดอืนผูช้่วยผูจ้ดัการสหกรณ์ '&,&&&.- บาท โดยหกัภาษเีงนิได ้ณ ที(จ่าย 

จาํนวน *&.- บาท และหกัประกนัสงัคม "&&.- บาท  
ถอนเงนิฝากธนาคารกรงุไทย – ออมทรพัย ์จาํนวน '&,&&&.- บาท 

รบัเชค็นําเขา้ธนาคารกรุงไทย – ออมทรพัย ์เป็นเงนิ '$",&&& บาท แยกเป็น ค่าหุน้ 

*",&&&.- บาท และรบัชําระหนี%ลกูหนี%เงนิกูส้ามญั จาํนวน  +&,&&&.- บาท 

ลกูหนี%เงนิกูฉุ้กเฉิน #&,&&&.- บาท พรอ้มทั %งดอกเบี%ยเงนิใหกู้อ้กีจาํนวน '&,&&&.- บาท 

มลีกูหนี%ตวัแทนที(สหกรณ์ส่งใบเสรจ็ไปเรยีกเกบ็เงนิคา้งอยู ่จาํนวน ! หน่วยงาน 

แยกเป็นทุนเรอืนหุน้ "&,&&&.- บาท ลกูหนี%เงนิกูส้ามญั #&,&&&.- บาท และดอกเบี%ย 

เงนิกู ้$,&&&.- บาท 
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สมดุเงินสด 

หน้า � 

พ.ศ... 
เดอืน  วนัที! 

เลขที! 
สลปิรบั 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
จาํนวนเงนิ 

พ.ศ.... 
เดอืน  วนัที! 

เลขที! 
สลปิจา่ย 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
จาํนวนเงนิ 

"#$%       2548       

ม.ค. " � ทุนเรอืนหุน้ &' "#(,((( - ม.ค. " � เครื!องเขยีนแบบพมิพ์ ' 3,000 - 

  " คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ $) �(,((( -   2 วสัดสุาํนกังาน 9 2,000 - 

         3 เครื!องใชส้าํนกังาน 21 "�,((( - 

         4 เงนิฝากธนาคารกรงุไทย - ออมทรพัย ์ 5 "&&,((( - 

                   รวมรบั � "*(,((( -                      รวมจา่ย 1 "#),((( - 

                   เงนิสดคงเหลอืยกมา  -                       เงนิสดคงเหลอืยกไป  �,((( - 

     "*(,((( -                         "*(,(((  

              

 % & เจา้หนี+เงนิรบัฝากประจาํ "# "((,((( -  % 5 เงนิฝากธนาคารกรงุไทย - ออมทรพัย ์ 5 �(,((( - 

  $ เจา้หนี+เงนิรบัฝากออมทรพัย์ "' �(,((( -   6 เงนิฝากธนาคารกรงุเทพ - กระแสรายวนั 3 "((,((( - 

                   รวมรบั � "�(,((( -                           รวมจา่ย 1 "�(,((( - 

                   เงนิสดคงเหลอืยกมา  �,((( -                         เงนิสดคงเหลอืยกไป  �,((( - 

                     "��,((( -      "��,((( - 
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สมดุเงินสด 

 

พ.ศ... 
เดอืน  วนัที! 

เลขที� 
สลปิรบั 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
จาํนวนเงนิ 

พ.ศ... 
เดอืน  วนัที� 

เลขที� 
สลปิจา่ย 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
จาํนวนเงนิ 

!"#$       2548       

ม.ค. ! " เจา้หนี%เงนิรบัฝากออมทรพัย์ !& &$,''' - ม.ค. (" & ลูกหนี%เงนิใหกู้ฉุ้กเฉิน () &",''' - 

  !                 รวมรบั ( 7$,''' -                       รวมจ่าย 1 &",''' - 

                   เงนิสดคงเหลอืยกมา  (,''' -                       เงนิสดคงเหลอืยกไป  4,000 - 

    1 &*,''' -      &*,'''  

              

              

 8  ไมม่รีายการรบั  -   !' 8 ทุนเรอืนหุน้ 37 (,''' - 

         * เจา้หนี%เงนิรบัฝากออมทรพัย์ 27 !,''' - 

                      (' คา่เบี%ยเลี%ยงพาหนะ 55 !'' - 

                 รวมรบั 1 -                          รวมจา่ย 1 ),!'' - 

                 เงนิสดคงเหลอืยกมา  #,''' -                         เงนิสดคงเหลอืยกไป  $'' - 

     #,''' -      #,'''  
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สมดุเงินสด 

 

พ.ศ... 
เดอืน  วนัที! 

เลขที! 
สลปิรบั 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
จาํนวนเงนิ 

พ.ศ... 
เดอืน  วนัที! 

เลขที! 
สลปิจา่ย 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
จาํนวนเงนิ 

"#$%       2548       

ม.ค. &' ( ภาษเีงนิไดห้กั ณ ที!จา่ยรอนําสง่ &' )* - ม.ค. &' '' เงนิเดอืนและคา่จา้ง #& '*,*** - 

  ) สมทบประกนัสงัคมรอนําสง่ && #** -       - 

  % เงนิฝากธนาคารกรงุไทย-ออมทรพัย ์ # '*,*** -        

              

              

              

             รวมรบั 1 '*,#)* -               รวมจา่ย ' '*,*** - 

   เงนิสดคงเหลอืยกมา  %** -    เงนิสดคงเหลอืยกไป  ',&)* - 

     '',&)* -      '',&)* - 
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สมดุรายวนัทั �วไป 

หน้า �      
                                           

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที! 

เลขที! 
สลปิโอน 

รายการ 
หน้า 
บญัช ี

เดบติ เครดติ 

�"#$         

ม.ค. %& % เงนิฝากธนาคารกรุงเทพ-กระแสรายวนั ' �'&,&&& -   

     เงนิฝากธนาคารกรงุไทย-ออมทรพัย ์ "   �'&,&&& - 

    ถอนเงนิจากธ.กรุงไทย ฝากธ.กรุงเทพ      

 %& � ลกูหนี(เงนิใหกู้ส้ามญั %% #�$,&&& -   

   เงนิฝากธนาคารกรุงเทพ-กระแสรายวนั '   #�$,&&& - 

   จ่ายเงนิกูส้ามญัดว้ยเชค็ธนาคาร
กรุงเทพ 

     

 '% ' เงนิฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรพัย ์ " %$",&&& -   

     ทุนเรอืนหุน้   ')   )",&&& - 

     ลกูหนี(เงนิใหกู้ส้ามญั %%   *&,&&& - 

     ลกูหนี(เงนิใหกู้ฉุ้กเฉิน %'   #&,&&& - 

     ดอกเบี(ยรบัจากเงนิใหกู้ ้ "%   %&,&&& - 

   รบัชําระค่าหุน้/หนี(เป็นเชค็นําสง่ธนาคาร      

 31 4 ลกูหนี(ตวัแทนหกัเงนินําสง่ %" +$,&&& -   

     ทุนเรอืนหุน้ ')   "&,&&& - 

     ลกูหนี(เงนิใหกู้ส้ามญั %%   #&,&&& - 

     ดอกเบี(ยรบัจากเงนิใหกู้ ้ "%   $,&&& - 

   ปรบัปรงุยอดที!สง่หกัแลว้ยงัไมไ่ดร้บัเงนิไป      

   บนัทกึเป็นลกูหนี(ตวัแทน      

 31 5 เงนิสมทบประกนัสงัคม "# "&& -   

     สมทบประกนัสงัคมรอนําสง่ ''   "&& - 

   บนัทกึเงนิสมทบประกนัสงัคมไปรอนําสง่      
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                                                                 บญัชีเงินสด                                     หน้า  � 

                                                                                                                             
พ.ศ..... 

เดอืน   วนัที! 
รายการ 

หน้า 
บญัช ี

เดบติ เครดติ 
คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

"#$% 

ม.ค. 
 

" 

% 

�# 

"& 

'� 

 

  

ส.� 

ส.� 

ส." 

ส." 

ส.' 

 

"(&,&&&.- 
"�&,&&&.- 
)%,&&&.- 

- 

10,#)&.- 

 

"#*,&&&.- 
"�&,&&&.- 
)#,&&&.- 
',"&&.- 
�&,&&& 

 

 

�,&&&.- 
�,&&&.- 
$,&&&.- 

%&&.- 
�,')&.- 

 

 

เงินฝากธนาคารกรงุเทพ - กระแสรายวนั                      หน้า '                                     
            

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที! 

รายการ 
หน้า 
บญัช ี

เดบติ เครดติ 
คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

"#$% 

ม.ค. 
 

% 

�& 

 

  

ส.� 

รว.� 

 

 

"&&,&&&.- 
"'&,000.- 

 

 

 

$"%,&&&.- 

 

"&&,&&&.- 

",&&&.- 

 

 

 

เงินฝากธนาคารกรงุไทย - ออมทรพัย ์                          หน้า # 

 

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที! 

รายการ 
หน้า 
บญัช ี

เดบติ เครดติ 
คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

"#$% 

ม.ค. 
 

" 

% 

10 

'� 

  

ส.� 

ส.� 

รว.� 

ส.' 

รว.� 

 

"'',&&&.- 
10,&&&.- 

 

 

�%#,&&&.- 

 

 

 

"'&,&&& 

10,000 

 

"'',&&&.- 

"$',&&&.- 
�',&&& 

',&&&.- 
�%%,&&& 
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                                                                เครื�องเขียนแบบพิมพ ์                                   หน้า � 

 

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที! 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
เดบติ เครดติ 

คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

"#$% 

ม.ค. 
 

" 

 

  

ส.& 

 

',(((.- 
 

 

 

',(((.- 
 

 

 

                                                                 วสัดสุาํนักงาน                                       หน้า ) 

 

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที! 

รายการ หน้า 
บญัช ี

เดบติ เครดติ 
คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

"#$% 
ม.ค. 

 
" 

 

  
ส.& 

 

 
",(((.- 

 
 
 

 
",(((.- 

 

 

 
                                                       ลูกหนี! เงินให้กู้สามญั                                              หน้า && 

 

วนั เดอืน ปี รายการ หน้า 

บญัช ี
เดบติ เครดติ 

คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

"#$% 
ม.ค. 

 
&( 
'& 
 

  
รว.& 
รว.& 
รว.& 

 

 
$"%,(((.- 

 

 
 

*(,(((.- 
$(,(((.- 

 
$"%,(((.- 
'*%,(((.- 
'"%,(((.- 

 

 
                                                        ลูกหนี!เงินให้กู้ฉุกเฉิน                                           หน้า &' 

 

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที! 

รายการ หน้า 
บญัช ี

เดบติ เครดติ 
คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

"#$% 
ม.ค. 

 
&# 
'& 
 

  
ส." 
รว.& 

 
�#,(((.- 

 
 

$(,(((.- 
 

 
�#,(((.- 
'#,(((.- 
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                                                      ลูกหนี�ตวัแทนหกัเงินส่ง                                  หน้า �� 

 

วนั  เดอืน  
ปี 

รายการ หน้า 
บญัช ี

เดบติ เครดติ 
คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

!�"# 
ม.ค. 

 
$� 
 

  
รว.� 
 

 
%#,&&&.- 

 
 
 

 
%#,&&&.- 

 

 

 
                                                          เครื!องใช้สาํนักงาน                                             หน้า !� 

 

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที' รายการ หน้า 

บญัช ี
เดบติ เครดติ 

คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

!�"# 
ม.ค. 

 
! 

 

  
ส.� 

 

 
!�,&&&.- 

 

 
 
 

 
!�,&&&.- 

 

 

                                             
เจ้าหนี� เงินรบัฝากประจาํ                                 หน้า !� 

 

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที' 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
เดบติ เครดติ 

คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

!�"# 

ม.ค. 
 

# 

 

  

ส.� 

 

!&&,&&&.- 
 

 

 

 

!&&,&&&.- 
 

 

 

                                         เจ้าหนี�เงินรบัฝากออมทรพัย ์                             หน้า 27 

 

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที! 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
เดบติ เครดติ 

คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

"#$% 

ม.ค. 
 

% 

&# 

 

  

ส.& 

ส." 

ส." 

 

 

 

 

",'''.- 

 

&','''.- 
(%,'''.- 

 

 

 

&','''.- 
%%,'''.- 
%),'''.- 
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ภาษีเงินได้หกั ณ  ที�จ่ายรอนําส่ง                                 หน้า 31 

 

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที! 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
เดบติ เครดติ 

คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

"#$% 

ม.ค. 
 

&' 

 

  

ส.& 

 

 

 

 

().- 
 

 

 

 

 

().- 

 

สมทบประกนัสงัคมรอนําส่ง                                 หน้า 33 

 

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที! 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
เดบติ เครดติ 

คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

"#$% 

ม.ค. 
 

&' 

 

  

ส.& 

รว.' 

 

 

 

 

#)).- 
500.- 

 

 

 

 

 

#)).- 
1,))).- 

 

ทุนเรือนหุ้น            หน้า &( 

 

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที! 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
เดบติ เครดติ 

คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

"#$% 

ม.ค. 
 

" 

") 

&' 

 

  

ส.' 

ส." 

รว.' 

รว." 

 

 

',))).- 

 

"#),))).- 
 

(#,))).- 
#),))).- 

 

 

 

 

"#),))).- 
"$*,))).- 
&"$,))).- 
&($,))).- 

       
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า           หน้า 49 

 

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที! 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
เดบติ เครดติ 

คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

"#$% 

ม.ค. 
 

" 

 

  

ส.' 

 

 

 

 

 

'),))).- 
 

 

 

 

'),))).- 
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                                             ดอกเบี �ยรบัจากเงินให้กู้                                 หน้า 51 

 

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที! 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
เดบติ เครดติ 

คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

"#$% 

ม.ค. 
 

&' 

 

  

รว.' 

รว.' 

 

 

 

 

'(,(((.- 
%,(((.- 

 

 

 

 

'(,(((.- 
'%,(((.- 

 

                                               เงินเดือนและค่าจ้าง                                            หน้า #& 

 

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที! 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
เดบติ เครดติ 

คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

"#$% 

ม.ค. 
 

&' 

 

  

ส.& 

 

'(,(((.- 
 

 

 

 

  
'(,(((.- 

 

 

 

                                               เงินสมทบประกนัสงัคม                                      หน้า #$ 

 

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที! 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
เดบติ เครดติ 

คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

"#$% 

ม.ค. 
 

 

  

รว.' 

 

#((.- 
 

 

 

 

  #((.- 
 

 

 

                                                ค่าเบี�ยเลี�ยงพาหนะ                                    หน้า 55 

 

พ.ศ..... 
เดอืน   วนัที! 

รายการ 
หน้า 

บญัช ี
เดบติ เครดติ 

คงเหลอื 

เดบติ เครดติ 

"#$% 

ม.ค. 
 

 

  

ส." 

 

 

"((.- 
 

 

 

 

"((.- 
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การจดัทาํงบพิสจูน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

 กรณีที�ยอดคงเหลอืของบญัชเีงนิฝากธนาคารแตกต่างจากยอดคงเหลอืตามใบแจง้ยอด
ของธนาคารใหจ้ดัทาํ “งบพสิจูน์ยอดเงนิฝากธนาคาร” เพื!อหาสาเหตุของความแตกต่าง ซึ!งอาจเกดิ
จากสหกรณ์หรอืธนาคารลงรายการช้ากว่าอกีฝ่ายหนึ!ง หรอือาจมขีอ้ผดิพลาดในการลงรายการ 
เช่น เชค็ที!สหกรณ์สั !งจา่ยและลงรายการจา่ยแลว้ แต่ผูร้บัเชค็ยงัไม่ไดนํ้าไปขึ"นเงนิกบัธนาคาร หรอื
ค่าธรรมเนียมที!ธนาคารคดิโดยหกัจากบญัชขีองสหกรณ์ แต่สหกรณ์ยงัไม่ได้บนัทกึบญัช ีหรอืมี
สมาชกิโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารแต่ไม่ไดแ้จง้สหกรณ์ ธนาคารบนัทกึบญัชแีลว้แต่สหกรณ์ยงัไม่ได้
บนัทกึบญัช ีเป็นต้น ทั "งนี" ใหพ้สิูจน์ยอดเงนิฝากธนาคารตามใบแจง้ยอดของธนาคารให้ไดเ้ท่ากบั
ยอดในบญัชเีงนิฝากธนาคารของสหกรณ์ ดงันี" 
 

สหกรณ์ออมทรพัย.์....................................จาํกดั 

งบพสิจูน์ยอดเงนิฝากธนาคาร.............................. 
ณ วนัที! .................................................................. 

 

          บาท 

ยอดคงเหลอืตามหลกัฐานของธนาคาร         .........................
บวก  ค่าธรรมเนียมธนาคาร    ....................... 
       ดอกเบี"ยเงนิเบกิเกนิบญัช ี    ....................... 
       เงนินําฝากธนาคาร 

       วนัที!...................................   ....................... 
       วนัที!..................................    ....................... 
หกั เชค็สั !งจา่ยยงัไมไ่ดห้กับญัช ี

        เลขที!....................วนัที!.................................. ....................... 
        เลขที!....................วนัที!.................................. ....................... 
        เลขที!....................วนัที!.................................. .......................              
    ดอกเบี"ยเงนิฝากธนาคาร 

    .........................................................................      ..........................     .......................... 
ยอดคงเหลอืตรงตามบญัชเีงนิฝากธนาคาร         .......................... 
 

หมายเหตุ 
 กรณสีหกรณ์นําเงนิฝากสหกรณ์อื!น หาก ณ วนัสิ"นเดอืนใดยอดคงเหลอืตามบญัชแีตกต่าง
จากยอดคงเหลือที!ฝากเงินไว้กับสหกรณ์อื!น ให้จัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากสหกรณ์อื!น 
เช่นเดยีวกบัธนาคาร 
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การจดัทาํรายการปรบัปรงุบญัชี 

 ในการคาํนวณหาผลการดาํเนินงานตามเกณฑค์งคา้ง ต้องปรบัปรุงรายการบญัชต่ีางๆ ใน
วนัสิ�นงวดบญัชใีห้ถูกต้อง เพื�อจะได้ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายที�ควรจะเป็นจรงิที�สุดของงวด
บญัชีนั �นๆ ทั �งนี�เนื�องจากรายการเงนิที�บนัทึกบญัชีไว้ในระหว่างงวดบญัชีอาจมบีางรายการที�
ต่อเนื�องคาบเกี�ยวกบังวดบญัชต่ีอไป และอาจมบีางรายการที�เกดิขึ�นแลว้แต่สหกรณ์ยงัไม่ไดบ้นัทกึ
รายการไวใ้นบญัชเีลย ซึ�งอาจแยกพจิารณาไดด้งันี� 
 !. รายการที�ไดบ้นัทกึบญัชไีว้แลว้ ไดแ้ก่ จํานวนเงนิตามรายการที�ปรากฏในบญัชซีึ�งต้อง
ปรบัปรงุใหร้ายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยที�บนัทกึไวแ้ลว้นั �น คงเหลอืเฉพาะส่วนที�เป็นจรงิของงวดบญัชนีั �นๆ 
สําหรบัส่วนที�เป็นของงวดบญัชถีดัไปต้องทําการปรบัปรุงออกจากบญัช ีเช่น รายได้รบัล่วงหน้า 
ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า เป็นตน้ 

 ". รายการที�ยงัไม่ได้บนัทกึบญัชไีว ้ไดแ้ก่ รายการเงนิที�ควรจะเป็นของงวดบญัชนีี� แต่ยงั
ไม่ได้มกีารบนัทกึบญัชไีว้ จงึต้องปรบัปรุงรายการบญัช ีเช่น รายได้ค้างรบั ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
ค่าเสื�อมราคา หนี�สงสยัจะสูญ วสัดุคงเหลอื สํารองบําเหน็จเจา้หน้าที� และรายการคลาดเคลื�อน
ต่างๆ เป็นตน้ 

 วิธีการบันทึกรายการปรบัปรุงบัญชี ให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั �วไป แล้วผ่าน
รายการไปยงัสมุดบญัชแียกประเภททั �วไปในบญัชทีี�เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี�โดยจดัทําสลปิโอนเป็นเอกสาร
ประกอบรายการบนัทกึบญัช ี

 รายการปรบัปรงุบญัชขีองสหกรณ์ออมทรพัย ์ไดแ้ก่ 

  .  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

     เป็นค่าใช้จ่ายที�สหกรณ์ได้จ่ายเงนิไปล่วงหน้า โดยยงัไม่ได้ใช้บรกิารหรอืได้ใช้ไปแต่
เพยีงบางส่วนในงวดบญัชนีั �น ดงันั �น จงึยงัมสี่วนที�เหลอือยูท่ี�ใชป้ระโยชน์ในงวดบญัชต่ีอไป 

     วธิกีารปรบัปรุงค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตอนสิ�นปีทางบญัช ีขึ�นอยู่กบัวธิกีารบนัทกึบญัช ีณ 
วนัที�เกดิรายการเงนินั �นว่าไดบ้นัทกึไวเ้ป็นสนิทรพัย ์หรอืค่าใชจ้า่ย 

      กรณีที"      บนัทกึไวเ้ป็นสนิทรพัยท์ั �งจาํนวน   โดยเมื�อมรีายการเงนิเกดิขึ�นได้บนัทกึ
บญัชไีว้ในบญัชคี่าใช้จ่ายล่วงหน้า เมื�อสิ�นปีทางบญัชจีงึทําการปรบัปรุงโอนส่วนที�ได้ใช้ประโยชน์
ไปแลว้ไปเป็นค่าใชจ้่ายของงวดบญัชนีั �น ส่วนที�เหลอืซึ�งยงัไม่ได้ใชป้ระโยชน์กย็งัคงเป็นสนิทรพัย์
อยูใ่นบญัชคี่าใชจ้า่ยล่วงหน้า 

     ตัวอย่าง  เมื�อวนัที� ! ตุลาคม "#$% สหกรณ์จ่ายค่าเบี�ยประกันภัยซึ�งมีอายุการ
ประกนั ! ปี จาํนวน !",&&&.- บาท (ปีทางบญัชขีองสหกรณ์สิ�นสุดวนัที� '! ธนัวาคมของทุกปี) 

�   เมื�อสหกรณ์จา่ยค่าเบี�ยประกนัภยั บนัทกึบญัชโีดย 

        เดบติ ค่าเบี�ยประกนัภยัจา่ยล่วงหน้า  !",&&&.- 
           เครดติ    เงนิสด                                          !",&&&.- 
  �  เมื�อสิ�นปีทางบญัช ีใหค้าํนวณแยกค่าเบี�ยประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า ออกเป็น " ส่วน 
ส่วนที� ! เป็นค่าใชจ้่าย ระยะเวลาตั �งแต่ ! ต.ค. - '! ธ.ค. "#$% รวม *" วนั เป็นเงนิ ',&"$.++.- 
บาท ส่วนที� " เป็นค่าใชจ้่ายล่วงหน้า ระยะเวลาตั �งแต่ ! ม.ค. - '& ก.ย. "#$* รวม "-' วนั เป็น
เงนิ %,*-#.'$.- บาท 

        ปรบัปรงุบญัชสี่วนที�เป็นค่าใชจ้า่ยออก บนัทกึบญัชโีดย 

        เดบติ ค่าเบี�ยประกนัภยั  ',&"$.++.- 
    เครดติ  ค่าเบี�ยประกนัภยัจา่ยล่วงหน้า  ',&"$.++.- 
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   กรณีที� �  บนัทกึบญัชไีว้เป็นค่าใช้จ่ายทั !งจํานวน เมื"อสิ!นปีทางบญัชจีงึทําการ
ปรบัปรุงโอนส่วนที"เป็นค่าใช้จ่ายของงวดบญัชต่ีอไปซึ"งสหกรณ์ยงัไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ในงวดบญัชนีั !น
เป็นค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า ซึ"งเป็นบญัชปีระเภทสนิทรพัย ์

    จากตวัอย่างเดิม 

    �   เมื"อสหกรณ์จา่ยค่าเบี!ยประกนัภยั บนัทกึบญัชโีดย 

         เดบติ ค่าเบี!ยประกนัภยั  #$,%%%.- 
    เครดติ   เงนิสด    #$,%%%.- 
    �  เมื"อสิ!นปีทางบญัช ี   ใหค้าํนวณแยกค่าเบี!ยประกนัภยัและค่าเบี!ยประกนัภยัจ่าย
ล่วงหน้าเช่นเดียวกับกรณีที" # แล้วปรบัปรุงบญัชีส่วนที"เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าออกจากบญัชี
ค่าใชจ้า่ย บนัทกึบญัชโีดย 

         เดบติ ค่าเบี!ยประกนัภยัจา่ยล่วงหน้า    &,'().*+.- 
    เครดติ ค่าเบี!ยประกนัภยั    &,'().*+.- 
   2.  รายได้รบัล่วงหน้า 

     เป็นรายไดท้ี"สหกรณ์ไดร้บัมาแลว้โดยที"ยงัไมไ่ดอ้ํานวยประโยชน์ใดๆ ให ้ดงันั !น สหกรณ์จงึ
มภีาระตอ้งใหบ้รกิารหรอือํานวยประโยชน์ใหใ้นงวดบญัชต่ีอไป 

     วธิกีารปรบัปรุงรายไดร้บัล่วงหน้าตอนสิ!นปีทางบญัช ีขึ!นอยู่กบัวธิกีารบนัทกึบญัช ีณ 
วนัที"เกดิรายการนั !นว่าบนัทกึเป็นรายการหนี!สนิหรอืเป็นรายได้ 
     กรณีที� !  บนัทกึบญัชไีว้เป็นหนี!สนิทั !งจํานวน โดยเมื"อมรีายการเงนิเกดิขึ!นจะบนัทกึ
ไว้ในบญัชรีายได้รบัล่วงหน้า เมื"อสิ!นปีทางบญัชจีงึต้องทาํการปรบัปรุงโอนส่วนที"ได้ ให้บรกิารไป
แล้วเป็นบญัชรีายได้ของงวดบญัชนีั !น ส่วนที"เหลอืซึ"งยงัไม่ได้ให้บรกิารก็ยงัคงเป็นหนี!สนิอยู่ใน
บญัชรีายไดร้บัล่วงหน้า 

       ตวัอย่าง เมื"อวนัที" # กนัยายน $)+& สหกรณ์ได้รบัรายได้ค่าเช่า จํานวน -,%%%. - 
บาท สญัญาเช่า # ปี 

  � เมื"อสหกรณ์ไดร้บัรายไดค้่าเช่า บนัทกึบญัชโีดย 

      เดบติ    เงนิสด   -,%%%.- 
                               เครดติ   รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า  -,%%%.- 

  � เมื"อสิ!นปีทางบญัช ี*# ธนัวาคม $)+&  ใหค้าํนวณโดยแยกรายไดค้่าเช่า 

จาํนวน -,%%%.-บาทนั !น ออกเป็น $ ส่วน คอื  

ส่วนที" # เป็นรายได ้ระยะเวลาตั !งแต่ # ก.ย. - *# ธ.ค. $)+& รวม + เดอืน เป็นเงนิ $,%%%.- บาท 

ส่วนที" $ เป็นรายไดร้บัล่วงหน้า ระยะเวลาตั !งแต่ # ม.ค.- *# ส.ค. $)+' รวม & เดอืน เป็นเงนิ  
            +,%%%.-บาท 

    ปรบัปรงุบญัชสี่วนที"เป็นรายไดอ้อกจากบญัชรีายไดร้บัล่วงหน้า บนัทกึบญัชโีดย 

      เดบติ   รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า  $,%%%.- 
       เครดติ     รายไดค้่าเช่า    $,%%%.- 
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  กรณีที�  �  บนัทึกเป็นบญัชีรายได้  โดยจํานวนเงนิที�ได้รบัมาจะบนัทึกไว้เป็น
รายได้ทั �งจํานวน เมื�อสิ�นปีทางบญัชจีงึทําการปรบัปรุงโอนส่วนที�เป็นรายได้ของงวดบัญชต่ีอไป
เป็นรายไดร้บัล่วงหน้า ซึ�งเป็นบญัชหีนี�สนิ 

   จากตวัอย่างเดิม 

 �  เมื�อสหกรณ์ไดร้บัรายไดค้่าเช่า บนัทกึบญัชโีดย 

        เดบติ เงนิสด   !,""".- 
    เครดติ รายไดค้่าเช่า   !,""".- 
   � เมื�อสิ#นปีทางบญัช ี ให้คํานวณแยกรายได้ค่าเช่าและรายได้รบัล่วงหน้า  
เช่นเดยีวกบักรณทีี� $ แลว้ปรบัปรงุส่วนที�เป็นรายไดร้บัล่วงหน้าออกจากบญัชรีายได ้บนัทกึบญัชโีดย 

        เดบติ  รายไดค้่าเช่า  %,""".- 
    เครดติ  รายไดค้่าเช่ารบัล่วงหน้า  %,""".- 
 

 �.  รายได้ค้างรบั  

     เป็นรายได้ที�เกิดขึ#นแล้วในงวดบญัชปัีจจุบนั  แต่สหกรณ์ยงัไม่ได้รบัชําระเงนิ จงึยงั
ไม่ไดบ้นัทกึบญัชไีว้ ดงันั #น เมื�อถงึวนัสิ#นงวดบญัชจีะต้องทําการปรบัปรุงบญัชเีพื�อบนัทกึรายได้ที�
เกดิขึ#นแล้วให้ถูกต้อง และรายได้ที�ยงัไม่ได้รบัเงนิมานั #น ให้ตั #งไว้เป็นรายไดค้้างรบั ซึ�งเป็นบญัชี
ประเภทสนิทรพัย ์

       วธิกีารปรบัปรุงรายไดค้้างรบั ใหค้ํานวณหารายไดท้ี�ควรไดร้บัแต่ยงัไม่ไดร้บัเงนิในปี
ปัจจบุนัแลว้ปรบัปรงุบญัชสี่วนที�ยงัไมไ่ดร้บัเงนินั #นเขา้มาเป็นรายไดข้องสหกรณ์ 

       ตวัอย่าง สหกรณ์ซื#อตั &วสญัญาใชเ้งนิของชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
จาํกดั ลงวนัที� $ สงิหาคม '(%) จาํนวน *"",""".- บาท อตัราดอกเบี#ยรอ้ยละ ! กําหนดชําระคนื 
! เดอืน 

        �  เมื�อพจิารณาตวัอย่างแล้ว จะเหน็ว่า ในวนัสิ#นปีทางบญัช ี*$ ธนัวาคม '(%) 
สหกรณ์จงึยงัคา้งรบัดอกเบี#ยจากการลงทุนในตั &วสญัญาใชเ้งนิ ตั #งแต่วนัที� $ ส.ค. - *$ ธ.ค. '(%) 
รวม  $(* วนั เป็นเงนิ *"",""" x !  x  1(*  = 7,(%(.'$.- บาท  ซึ�งปรบัปรงุบญัชโีดย 

                                         $""     *!( 

     เดบติ    ดอกเบี#ยจากตั &วสญัญาใชเ้งนิคา้งรบั  +,(%(.'$.- 
       เครดติ ดอกเบี#ยรบัจากตั &วสญัญาใชเ้งนิ            +,(%(.'$.- 
   

4.  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

     เป็นค่าใชจ้า่ยที�สหกรณ์ไดร้บัประโยชน์ในงวดบญัชปัีจจุบนัแลว้ แต่ยงัไม่ไดจ้่ายเงนิ ณ 
วนัสิ#นงวดบญัช ีดงันั #นจงึยงัไม่มกีารบนัทกึบญัชไีว้ เมื�อสิ#นงวดบญัชจีะต้องทําการปรบัปรุงบญัชี
เพื�อบนัทกึค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ#นแล้วให้ถูกต้อง และค่าใช้จ่ายที�ยงัไม่ได้จ่ายเงนินั #นให้ตั #งไว้เป็น
ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ยซึ�งเป็นบญัชปีระเภทหนี#สนิ 
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     วธิกีารปรบัปรุงค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ใหพ้จิารณาว่ามคี่าใชจ้่ายประเภทใดที�สหกรณ์คา้งจ่าย
บา้งและแต่ละประเภทคา้งจ่ายเป็นจาํนวนเงนิเท่าใด แลว้ปรบัปรงุบญัชเีป็นค่าใชจ้า่ยของสหกรณ์ 

       ตวัอย่าง  วนัที� ! ธนัวาคม "#$% สหกรณ์กูย้มืเงนิจากธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 
จาํนวน "&&,&&&.- บาท อตัราดอกเบี'ยรอ้ยละ (.#& ต่อปี 

      � เมื�อสิ'นปีทางบญัช ี )! ธนัวาคม "#$% สหกรณ์จงึยงัคงคา้งจ่ายดอกเบี'ยเป็นเวลา 
)! เดอืน จาํนวนเงนิ "&&,&&&  x  7.5  x  )!   =   !,"().*(.- บาท ซึ�งปรบัปรงุบญัชโีดย 

               !&&    365 

  เดบติ ดอกเบี'ยจ่าย   !,"().*(.- 
   เครดติ ดอกเบี'ยคา้งจา่ย        !,"().*(.- 
  อนึ�ง  โดยที�สหกรณ์ออมทรพัยด์ําเนินงานดา้นการรบัฝากเงนิจากสมาชกิ ในวนั
สิ'นปีทางบญัช ีจงึตอ้งคาํนวณดอกเบี'ยเงนิรบัฝากคา้งจ่าย แลว้ปรบัปรงุบญัชเีป็นค่าใชจ้า่ยของงวด
บญัชปัีจจุบนั ทั 'งนี' การคาํนวณดอกเบี'ยเงนิรบัฝากแต่ละประเภทตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ที�สหกรณ์กําหนดไว ้

 

   ดอกเบี !ยเงินรบัฝากออมทรพัย ์

 ภายหลงัจากการคํานวณดอกเบี'ยเงนิรบัฝากออมทรพัย ์ให้นําดอกเบี'ยทบเขา้เป็นต้นเงนิ
ในบญัชขีองผูฝ้ากแต่ละราย แลว้นํายอดรวมทั 'งสิ'นของดอกเบี'ยที�คดิใหก้บัสมาชกิทุกรายมาทําการ
ปรบัปรงุรายการบญัช ีบนัทกึบญัชโีดย 

  เดบติ ดอกเบี'ยจา่ยเงนิรบัฝาก   xxx 

   เครดติ เจา้หนี'เงนิรบัฝากออมทรพัย ์  xxx 

 

ดอกเบี!ยเงินรบัฝากประจาํ 

 สหกรณ์จะจา่ยดอกเบี'ยเงนิรบัฝากประจาํใหแ้ก่ผูฝ้ากเมื�อครบกําหนดระยะเวลาฝากแต่ละ 

แต่ละประเภท เช่น ) เดอืน, + เดอืน, * เดอืน  หรอื ! ปี เป็นต้น อย่างไรกด็ ีแมว้่าในวนัสิ'นปีทาง
บญัชเีงนิฝากดงักล่าวยงัไมค่รบระยะเวลาที�ฝาก แต่สหกรณ์ตอ้งคาํนวณดอกเบี'ยเงนิรบัฝากประจาํ
คา้งจ่ายของผูฝ้ากแต่ละราย โดยคํานวณระยะเวลาจากวนัที�ฝากถงึวนัสิ'นปีทางบญัชใีนอตัราดอกเบี'ย 
ณ วนัที�ฝาก แล้วนํายอดรวมทั 'งสิ'นของดอกเบี'ยค้างจ่ายที�คดิให้กบัสมาชกิทุกรายมาทําการ
ปรบัปรงุรายการตั 'งดอกเบี'ยเงนิรบัฝากคา้งจา่ยไว ้บนัทกึบญัชโีดย 

    เดบติ   ดอกเบี'ยจา่ยเงนิรบัฝาก  xxx 

     เครดติ    ดอกเบี'ยเงนิรบัฝากประจาํคา้งจา่ย  xxx 
 

 ".  ค่าเสื#อมราคาอาคารและอปุกรณ์ 

     เป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าสนิทรพัยถ์าวรที�สหกรณ์ตดัจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจํางวด
บญัชทีี�ได้ใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์นั 'น โดยในวนัสิ'นปีทางบญัชสีหกรณ์จะต้องคํานวณค่าเสื�อม
ราคา  ตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไว้ในระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าดว้ยการบญัชขีองสหกรณ์ 
พ.ศ. "#$" ซึ�งให้คํานวณค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกบัสภาพการใช้งานและ
ใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิโดยวธิกีารคาํนวณค่าเสื�อมราคา แบ่งเป็น " วธิ ีคอื 
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        (!)  วธิเีสน้ตรง  ใชก้บัอาคารและอุปกรณ์โดยทั "วไป 

     (#)  วธิอีตัราลดลงตามผลรวมจาํนวนปี ใชก้บัอาคารและอุปกรณ์ที"มปีระสทิธภิาพการ
ใชง้านสูงในระยะแรกและประโยชน์ที"ให้ในระยะหลงัไม่แน่นอน หรอืถ้าใช้งานไปนานอาจเกดิค่า
ซ่อมแซมมาก 

     
 การคาํนวณค่าเสื�อมราคา - วิธีเส้นตรง 

    
    �  เกณฑก์ารคาํนวณ ใหค้าํนวณตามอตัรารอ้ยละของราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ 

    �  อตัราค่าเสื"อมราคา ใหค้ดิเป็นอตัรารอ้ยละต่อปี ดงันี$ 
   อาคารถาวร    รอ้ยละ % - !& 

   ครภุณัฑแ์ละอุปกรณ์สาํนกังาน  รอ้ยละ !& - #& 

   รถยนต ์เครื"องคอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ รอ้ยละ #& - #%   
 

     �  วธิคีาํนวณค่าเสื"อมราคา 

  - อาคารและอุปกรณ์ที"มอีายุการใชง้านไม่เต็มปี ใหค้ํานวณตามระยะเวลาเป็นวนั
นบัจากวนัที"อาคารและอุปกรณ์นั $นพรอ้มจะใชง้าน โดยคาํนวณตามอตัราที"กําหนดไว้ขา้งต้น 

  - อาคารและอุปกรณ์ที"ใช้จนหมดสภาพ สูญหาย หรอืชํารุดเสื"อมเสยีใช้การไม่ได ้
ใหต้ดัจาํหน่ายออกจากบญัชใีนปีที"สิ$นสภาพนั $น 

  - เมื"อคดิค่าเสื"อมราคาถงึงวดสุดทา้ยแลว้ ใหค้งเหลอืมลูค่าอาคารและอุปกรณ์ไว ้! 
บาทต่อหน่วย จนกว่าอาคารและอุปกรณ์นั $นจะสิ$นสภาพหรอืตดับญัช ี

      � ค่าเสื"อมราคาที"คาํนวณได้  ให้แสดงไว้ในบญัชคี่าเสื"อมราคาสะสมของอาคารและ
อุปกรณ์แยกตามประเภทของอาคารและอุปกรณ์ที"เกิดค่าเสื"อมราคานั $น หรอืนําไปหกัในบญัชี
อาคารและอุปกรณ์ตามประเภทที"เกดิค่าเสื"อมราคานั $นโดยตรงและใหบ้นัทกึรายการค่าเสื"อมราคา
ไว้ในทะเบยีนสนิทรพัยด์้วย (สําหรบัสหกรณ์ที"จดทะเบยีนหลงัวนัที" ' กนัยายน #%*' ค่าเสื"อม
ราคาที"คาํนวณได ้ใหแ้สดงไวใ้นบญัชคี่าเสื"อมราคาสะสมเท่านั $น) 
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         การคาํนวณค่าเสื�อมราคา - วิธีอตัราลดลงตามผลรวมจาํนวนปี 

       
   �  ใหค้าํนวณอตัราส่วนของแต่ละปี โดยนําเอาอายุการใชง้านที�มอียู่ในปีแรกบวกกบัอายุการใช้
งานที�เหลอือยูใ่นปีต่อๆ ไปทุกปีจะไดผ้ลรวมอายกุารใชง้าน คอื ตวัส่วน ตวัเศษคอื อายุการใชง้าน
ที�เหลอือยูข่องแต่ละปีนั �น แลว้นําไปคณูดว้ยราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ดงันี� 

อายกุารใชง้านที�เหลอืของแต่ละปี  x ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ 

    ผลรวมของอายกุารใชง้าน 

          หมายเหตุ  การคํานวณค่าเสื�อมราคาด้วยวิธีอัตราลดลงตามผลรวมจํานวนปี 
แมว้่าอาคารและอุปกรณ์ใดๆ จะซื�อมาในระหว่างปี กใ็หค้าํนวณค่าเสื�อมราคาเตม็ปี 

          การบนัทกึค่าเสื�อมราคา ใหป้รบัปรงุรายการบนัทกึบญัชโีดย 

          เดบติ  ค่าเสื�อมราคา ............................ (ระบุประเภท)      xxxx 
          เครดติ  ค่าเสื�อมราคาสะสม ............ / อาคาร / อุปกรณ์ .........   xxxx 
        ตวัอย่าง  รายละเอยีดอาคารและอุปกรณ์ของสหกรณ์ ณ วนัที� !" ธนัวาคม #$%& 
เป็นดงันี� 
             ราคาสนิทรพัย ์ เพิ�ม - ลด 

ที� รายการ ราคาทนุ สทุธยิกมา ระหว่างปี   รวม 

" ตูเ้อกสาร   !,'''.- ",#''.- - ",#''.- 
2 โต๊ะพรอ้มเกา้อี� "','''.- $,'''.- - $,'''.- 
! เครื�องโทรสาร  *,'''.-    -  *,'''.- *,'''.-   (ซื�อ & ก.ย. %&) 
% คอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์ %$,'''.-      -  %$,'''.- %$,'''.- (ซื�อ " เม.ย. %&) 
  67,'''.- +,#''.- $%,'''.- +',#''.- 
 

การคาํนวณค่าเสื อมราคา - วิธีเส้นตรง 

                                     
   ราคาสนิทรพัย ์ เพิ�ม - ลด อตัรา ค่าเสื�อมราคา ราคาสนิทรพัย ์  

ที� รายการ ราคาทุน สุทธยิกมา ระหว่างปี รวม รอ้ยละ ระหว่างปี สุทธยิกไป หมายเหตุ 

" ตูเ้อกสาร !,'''.- ",#''.- - ",#''.- #'        +''.-          +''.-  

# โต๊ะพรอ้มเกา้อี� "','''.- $,'''.- - $,'''.- #'      #,'''.-       !,'''.-  

! เครื�องโทรสาร *,'''.-       -       *,'''.- *,'''.- "' $+-."# &,%!#.&& คดิค่าเสื�อมฯ 

            รวม #%,'''.- +,#''.- *,'''.- "$,#''.-  !,"+-."# "#,'!#.&& ""$ วนั 

 

การคาํนวณค่าเสื อมราคา - วิธีอตัราลดลงตามผลรวมจาํนวนปี 

  เครื�องคอมพวิเตอร ์ราคา %$,'''.- บาท ซื�อในระหว่างปีเมื�อวนัที� " เมษายน #$%& 
ประมาณว่าใชง้านได ้$ ปี 

  \ ค่าเสื�อมราคาปีที� " ณ วนัที� !" ธ.ค. #$%& 

= $ x 45,''' = $ x %$,''' = "$,''' 

 $+%+!+#+"    "$     

     รวมค่าเสื�อมราคาทั �งสิ�น (ทั �ง # วธิ)ี   =  !,"+-."# + "$,'''  =  "&,"+-."#  บาท 
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หมายเหตุ ค่าเสื�อมราคาปีที� � คํานวณ = ! x !",###  
  $"  

 

 ปีที� % ตวัเศษเปลี�ยนเป็น % ปีที� ! ตวัเศษ เปลี�ยนเป็น � และปีสุดทา้ยคอืปีที� " เป็น $ ตามลาํดบั 

การบนัทกึบญัชคี่าเสื�อมราคา 
เดบติ   ค่าเสื�อมราคา - เครื�องใชส้าํนกังาน $&,$'(.$� 

   เครดติ  ค่าเสื�อมราคมสะสมเครื�องใชส้ํานักงาน  $&,$'(.$� 

 

 .  ค่าตดัจ่ายสาํหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน    

         สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที�ต้องตดับญัชี ได้แก่ สิทธกิารเช่า  สิทธกิารใช้ประโยชน์ในที�ดิน 
อาคาร อุปกรณ์และอื�นๆ รวมทั )งสทิธใินการใชซ้อฟแวรต่์างๆ สหกรณ์จะต้องตดัจ่ายตามอายุการใช้
สทิธทิี�ได้รบัและตามการเปลี�ยนแปลงการใช้ซอฟแวรใ์หม่ แต่ต้องไม่น้อยกว่าอตัราค่าเสื�อมราคาที�
คาํนวณตามวธิเีสน้ตรง และบนัทกึค่าตดัจา่ยหกัจากบญัชสีนิทรพัยท์ี�มกีารตดัจ่ายนั )นโดยตรง 

    การปรบัปรงุรายการบญัช ี ใหบ้นัทกึบญัชโีดย 

     เดบติ  คา่ตดัจ่าย   xxx 

                          เครดติ  สทิธกิารเชา่ / สทิธกิารใชป้ระโยชน์ในที�ดนิ อาคาร / ซอฟแวร ์  xxx 
               ทั )งนี) ใหบ้นัทกึรายการตดัจ่ายไวใ้นทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวรดว้ย 

      ตวัอย่าง  สหกรณ์ก่อสรา้งอาคารสาํนกังานบนที�ดนิราชพสัดุ $,###,### บาท โดยไดร้บั
สทิธใินการใชป้ระโยชน์ในอาคาร �" ปี ตั )งแต่ปี �"!& เป็นต้นไป 

      การปรบัปรงุรายการบญัช ีณ วนัสิ)นปีทางบญัช ี%$ ธนัวาคม �"!& 

=   $,###,### = "#,###  บาท 

          �# 

 

                 บนัทกึบญัชโีดย 

                 เดบติ     ค่าตดัจา่ยสทิธใินการใชป้ระโยชน์ในอาคาร "#,### 

        เครดติ     สทิธกิารใชป้ระโยชน์ในอาคาร    "#,### 

 

".  หนี#สงสยัจะสญู 

     เป็นการประมาณการค่าใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ)นจากการเรยีกเกบ็หนี) (ตน้เงนิและดอกเบี)ย) 
ไมไ่ด ้ ซึ�งในการพจิารณาตั )งค่าเผื�อหนี)สงสยัจะสญูของสหกรณ์นั )น ใหป้ระมาณการตามหลกัเกณฑท์ี�
กําหนดไวใ้นระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าดว้ยการบญัชขีองสหกรณ์ พ.ศ. �"!� ดงันี) 
               �  การประมาณการ 
                    -  พจิารณาลูกหนี)แต่ละราย ในกรณทีี�สงสยัว่าหนี)รายใดจะสญูไมอ่าจเรยีกใหช้ําระ 

หรอืเรยีกคนืไดท้ั )งจาํนวน ใหต้ั )งค่าเผื�อหนี)สงสยัจะสญูเตม็จาํนวนตามยอดลกูหนี) เงนิคา้งรบั และ 

ดอกเบี)ยคา้งรบัที�ลกูหนี)รายนั )นๆ เป็นหนี)อยู่ 
            -  ตั )งค่าเผื�อหนี)สงสยัจะสญูโดยวธิปีระมาณเป็นรอ้ยละของยอดลกูหนี) เงนิคา้งรบั 

และดอกเบี)ยคา้งรบั ณ วนัสิ)นปี โดยถอือตัรารอ้ยละ " เป็นเกณฑ ์
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                     - ตั !งค่าเผื"อหนี!สงสยัจะสญูโดยวธิปีระมาณเป็นรอ้ยละของยอดลกูหนี! เงนิคา้งรบัและ
ดอกเบี!ยคา้งรบั ณ วนัสิ!นปีบญัชโีดยการจดักลุ่มลกูหนี! เงนิคา้งรบัและดอกเบี!ยคา้งรบั จาํแนกตาม
อายุของหนี!ที"คา้งชําระ 
     � ค่าเผื"อหนี!สงสยัจะสญู ณ วนัสิ!นปีที"คาํนวณได ้ ถา้มจีาํนวนมากกว่ายอดคงเหลอืใน
บญัชคี่าเผื"อหนี!สงสยัจะสญู ผลต่างถอืเป็นค่าใชจ้า่ยในปีนั !นๆ  
      การบนัทกึบญัช ี  

         เดบติ    หนี!สงสยัจะสญู - ลกูหนี! (ระบุประเภท)/ดอกเบี!ยเงนิใหกู้ค้า้งรบั  xxx 
           เครดติ ค่าเผื"อหนี!สงสยัจะสญู - ลกูหนี! (ระบุประเภท)/ดอกเบี!ยเงนิใหกู้ค้า้งรบั     xxx 
 

       ตวัอย่าง  ณ วนัสิ!นปีทางบญัช ี#$ ธนัวาคม %&'* ไดพ้จิารณาเหน็ว่าลกูหนี!เงนิใหกู้้
สามญั จาํนวน # ราย รวมต้นเงนิ #+,+++ บาท ดอกเบี!ยเงนิใหกู้ค้า้งรบัรวม -,+++ บาท ซึ"งไดม้กีาร
ตดิตามใหม้กีารชําระหนี!ทั !งจากผูกู้้และผูค้ํ!าประกนั  คาดว่าไมอ่าจเรยีกใหช้ําระคนืไดท้ั !งจาํนวน
สหกรณ์มคี่าเผื"อหนี!สงสยัจะสญู ลกูหนี!เงนิกูใ้นบญัชก่ีอนปรบัปรุงจาํนวน $+,+++ บาท และค่าเผื"อ
หนี!สงสยัจะสญู – ดอกเบี!ยเงนิใหกู้ค้า้งรบั .,+++ บาท 

     การคาํนวณค่าเผื อหนี!สงสยัจะสูญ 

    ลกูหนี!เงนิใหกู้้สามญั # ราย คาดว่าไมอ่าจเรยีกคนืไดท้ั !งจาํนวน ตั !ง $++% เป็นเงนิ  #+,+++  บาท 

     หกั ค่าเผื"อหนี!สงสยัจะสูญลกูหนี!เงนิกู้ในบญัชก่ีอนปรบัปรุง     $+,+++  บาท 

     ตั !งเพิ"มปีปัจจบุนั          %+,+++  บาท 

       
     ดอกเบี!ยเงนิใหกู้ค้า้งรบัของลกูหนี!เงนิใหกู้ส้ามญัขา้งต้น ตั !ง $++%  เป็นเงนิ    -,+++  บาท 

     หกั ค่าเผื"อหนี!สงสยัจะสูญดอกเบี!ยเงนิใหกู้ค้า้งรบัในบญัชก่ีอนปรบัปรงุ                 .,+++  บาท 

     ค่าเผื"อหนี!สงสยัจะสญูเกนิความตอ้งการ        $,+++  บาท    
   

      การปรบัปรงุรายการบญัช ีณ วนัสิ!นปีทางบญัช ี#$ ธนัวาคม %&'* 

      เดบติ    หนี!สงสยัจะสญู - ลกูหนี!เงนิใหกู้ส้ามญั              %+,+++ 

        เครดติ    ค่าเผื"อหนี!สงสยัจะสูญ - ลกูหนี!เงนิใหกู้้สามญั          %+,+++ 

      เดบติ     หนี!สงสยัจะสญู - ดอกเบี!ยเงนิใหกู้ค้า้งรบั                       $,+++ 

                            เครดติ    ค่าเผื"อหนี!สงสยัจะสญู - ดอกเบี!ยเงนิใหกู้ค้า้งรบั            $,+++ 

 อนึ"ง  สําหรบัสหกรณ์ออมทรพัยท์ี"เกรยีกเกบ็เงนิงวดชําระหนี!จากสมาชกิโดยการหกัจากเงนิ
ได ้ ณ ที"จ่าย ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าดว้ยการจดัชั !นคุณภาพลูกหนี!เงนิกู้และ
การเผื"อหนี!สงสยัจะสญู พ.ศ.%&''   
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 8.  วสัดคุงเหลือ 

     วสัดุสิ�นเปลอืงและเครื�องเขยีนแบบพมิพ ์เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนที�ใชแ้ล้วหมดเปลอืง
สิ�นไป ถ้าซื�อมาแลว้ใชไ้ม่หมด ในวนัสิ�นปีทางบญัชตี้องตรวจนับของจรงิที�เหลอือยู่ว่ามจีาํนวนเท่าใด 
โดยแยกเป็นแต่ละประเภท แลว้คาํนวณมลูค่าตามราคาทุน 

               วธิกีารปรบัปรุงรายการบญัชขีึ�นอยู่กบัวธิกีารบนัทกึบญัช ีณ วนัที�เกดิรายการนั �น ว่าได้
บนัทกึบญัชไีวเ้ป็นรายการสนิทรพัยห์รอืค่าใชจ้่าย 

      กรณีที  "   บนัทกึไวเ้ป็นสนิทรพัย ์ เมื�อสิ�นปีทางบญัชใีหโ้อนผลต่างของมลูค่าที�ตรวจ
นบัไดก้บัตามที�ปรากฏในบญัชอีอก ซึ�งจะทาํใหบ้ญัชมีจีาํนวนคงเหลอืเฉพาะส่วนที�เป็นสินทรพัย์ 

 ตวัอย่าง สหกรณ์ซื�อเครื�องเขยีนแบบพมิพใ์นระหว่างปี เป็นจาํนวนเงนิทั �งสิ�น !,""".- บาท 

      �  เมื�อสหกรณ์จา่ยเงนิซื�อเครื�องเขยีนแบบพมิพ ์บนัทกึบญัชโีดย 

            เดบติ    เครื�องเขยีนแบบพมิพ ์  !,""".- 
            เครดติ    เงนิสด     !,""".- 
       �  เมื�อสิ�นปีทางบญัช ี#$ ธนัวาคม %&'( สหกรณ์ไดต้รวจนับเครื�องเขยีนแบบพมิพ์
ปรากฏว่ามยีอดคงเหลอืซึ�งคดิเป็นราคาทุนทั �งสิ�น %,""".- บาท 

  ปรบัปรงุผลต่างซึ�งเป็นส่วนที�เป็นค่าใชจ้่ายออกจากบญัชสีนิทรพัย ์บนัทกึบญัชโีดย 

  เดบติ    ค่าเครื�องเขยีนแบบพมิพ ์      ',""".- 
           เครดติ    เครื�องเขยีนแบบพมิพ ์   ',""".- 
 

       กรณีที  #  บนัทกึไว้เป็นค่าใช้จ่าย  เมื�อสิ�นปีทางบญัชใีหโ้อนส่วนของมูลค่าที�ตรวจนับ
ได้ตามราคาทุนออกจากบญัชคี่าใช้จ่ายไปเป็นบญัชสีนิทรพัย์ ซึ�งจะทําให้บญัชคี่าเครื�องเขยีนแบบ
พมิพ ์คงเหลอืเฉพาะส่วนที�เป็นค่าใชจ้่าย 

                 จากตวัอย่างเดิม 

       �  เมื�อสหกรณ์จา่ยเงนิซื�อเครื�องเขยีนแบบพมิพ ์บนัทกึบญัชโีดย 

   เดบติ    ค่าเครื�องเขยีนแบบพมิพ ์ !,""".- 
    เครดติ    เงนิสด     !,""".- 
                 � เมื�อสิ�นปีทางบญัช ีใหป้รบัปรงุส่วนที�เหลอืเป็นบญัชสีนิทรพัย ์บนัทกึบญัชโีดย 

           เดบติ     เครื�องเขยีนแบบพมิพ ์  %,""".- 
              เครดติ    ค่าเครื�องเขยีนแบบพมิพ ์   %,""".- 
 

9. สาํรองบาํเหน็จเจ้าหน้าที  
เป็นเงนิส่วนที�สหกรณ์กนัไวเ้พื�อจ่ายใหแ้ก่เจา้หน้าที�เมื�อลาออกจากงานโดยถูกต้อง

ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที�และลูกจ้างที�สหกรณ์กําหนดไว้ ซึ�งเจ้าหน้าที�ที�ลาออกนั �นอยู่ใน
หลกัเกณฑท์ี�สหกรณ์ต้องจ่ายเงนิบําเหน็จให้ ตามระเบยีบที�สหกรณ์กําหนด ดงันั �น สหกรณ์จงึต้อง
จดัให้มกีารสํารองเพื�อการนี�ทุกวนัสิ�นปีทางบญัช ี สําหรบัวธิกีารคํานวณเงนิบําเหน็จของเจา้หน้าที�
แต่ละราย กรณีที�กําหนดใหนํ้าอตัราเงนิเดอืนเดอืน#สุดทา้ยคูณดว้ยจาํนวนปีที�ทํางาน (เศษของปีถ้า
เกนิกว่า $(" วนั ใหน้บัเป็น $ ปี) 
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  การปรบัปรุงรายการบญัช ีใหบ้นัทกึบญัชโีดย 

  เดบติ บาํเหน็จเจา้หน้าที!   xxxx 

   เครดติ      สาํรองบาํเหน็จเจา้หน้าที!   xxxx 

     � กรณทีี!ตั "งสาํรองบาํเหน็จเจา้หน้าที!เป็นปีแรก  ใหนํ้าจาํนวนสํารองบําเหน็จเจา้หน้าที!
ที!คาํนวณไดม้าบนัทกึบญัชทีั "งจาํนวน 

      � กรณีที!ตั "งสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที!ในปีต่อๆ มา   ให้นําจํานวนสํารองบําเหน็จ
เจา้หน้าที!ที!คาํนวณได ้เปรยีบเทยีบกบัจาํนวนเงนิที!ปรากฏอยู่ตามบญัช ีหากมจีาํนวนสูงกว่าบญัชใีห้
นําผลต่างปรบัปรุงบญัชเีพื!อตั "งสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที!เพิ!มให้เท่ากับยอดที!คํานวณได้ ในทาง
ตรงกนัข้ามหากจาํนวนที�คาํนวณได้ตํ�ากว่าจาํนวนที�ปรากฏตามบญัชีไม่ต้องทาํการปรบัปรงุ
บญัชีแต่อย่างใด 

                  ตวัอย่าง  ในวนัสิ"นปีทางบญัช ี #$ ธนัวาคม %&'(  มรีายละเอยีดเกี!ยวกบัเจา้หน้าที!ของ
สหกรณ์ ดงันี" 
       -  ผูจ้ดัการ   เงนิเดอืนๆ ละ   %),))).- มรีะยะเวลาทํางาน & ปี 

       -  เจา้หน้าที!บญัช ี  เงนิเดอืนๆ ละ   $),))).- มรีะยะเวลาทํางาน # ปี 

       -  เจา้หน้าที!ประจาํหน่วย เงนิเดอืนๆ ละ     (,))).- มรีะยะเวลาทํางาน * เดอืน 

 

       การคาํนวณสาํรองบําเหน็จเจา้หน้าที! 
                 -  ผูจ้ดัการ   %),))) x 5  100,))).- บาท 

       -  เจา้หน้าที!บญัช ี  $),))) x #      #),))).- บาท 

       -  เจา้หน้าที!ประจาํหน่วย   (,))) x $       (,))).-  บาท 

           รวม           $#(,))).-  บาท 

 

�  กรณตีั "งสาํรองบาํเหน็จในปีต่อๆ มา    
        จากตวัอย่างเดมิ สหกรณ์มยีอดเงนิสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที!ตามบญัชใีนวนัสิ"นปีทาง
บญัช ี#$ ธนัวาคม %&'( ก่อนการปรบัปรงุรายการบญัช ีจาํนวน ((,))).- บาท 

       การปรบัปรุงรายการบญัชีให้นําจํานวนที!คํานวณได้ เปรยีบเทยีบกับจํานวนเงนิที!
ปรากฏอยูต่ามบญัช ีหากมจีาํนวนสงูกว่าบญัช ีใหนํ้าผลต่างปรบัปรงุบญัช ีบนัทกึบญัชโีดย 

             เดบติ    บาํเหน็จเจา้หน้าที!   &),))).- 
          เครดติ    สาํรองบาํเหน็จเจา้หน้าที!   &),))).- 
 

� กรณตีั "งสาํรองบาํเหน็จเป็นปีแรก จากตวัอยา่งเดมิถา้ผูจ้ดัการและเจา้หน้าที!บญัช ี

เริ!มทํางานในเดอืนมกราคม %&'( สิ"นปีบญัช ี%&'( [(20,000 + 10,000 + 8,000) x 1] = 38,000 

บาท ใหนํ้าจาํนวนที!คาํนวณได ้มาบนัทกึบญัชทีั "งจาํนวน บนัทกึบญัชโีดย   

        เดบติ    บาํเหน็จเจา้หน้าที!   #(,))).- 
          เครดติ    สาํรองบาํเหน็จเจา้หน้าที!   #(,))).- 
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 ��.  ลกูหนี�คลาดเคลื�อน แบ่งเป็น  �  กรณ ีคอื 

       (!)  รายละเอยีดลกูหนี"ตํ#ากว่าบญัชคีุมยอด 

                 (�)  รายละเอยีดลกูหนี"สงูกว่าบญัชคีุมยอด 

   การปรบัปรุงรายการบญัชทีั "งสองกรณี ใหถ้อืจาํนวนเงนิในบญัชยี่อยเป็นหลกั แล้ว
ทําการปรบัปรุงบญัชแียกประเภทลูกหนี"เงนิให้กู้ (ตามแต่ประเภท) ใหม้จีํานวนเงนิตรงกบัยอดรวม
ทั "งสิ"นของบญัชยีอ่ยลกูหนี"เงนิใหกู้้ประเภทนั "นๆ 

          (�)  รายละเอียดลกูหนี�ตํ�ากว่าบญัชีคมุยอด 

    กรณทีี#ในวนัสิ"นปีทางบญัช ีสหกรณ์มยีอดรวมรายละเอยีดลูกหนี"เงนิให้สมาชกิกู้
คลาดเคลื#อนตํ#ากว่าบญัชคีุมยอด  นายทะเบยีนสหกรณ์ไดก้ําหนดมาตรการใหส้หกรณ์ออมทรพัย ์

ถอืปฏบิตัิตามหนังสอืที# กส.!�$%/ว.% ลงวนัที# �& มกราคม �'�� โดยให้สหกรณ์รบีตรวจสอบ
คน้หาสาเหตุใหพ้บโดยเรว็ และหากไมพ่บสาเหตุการคลาดเคลื#อนใหด้าํเนินการ ดงันี"      
     �  ถ้าทราบว่าลูกหนี"เงนิใหส้มาชกิกู้รายบุคคลหน่วยใดคลาดเคลื#อน และอยู่ใน
ความรบัผดิชอบของเจา้หน้าที#คนใด เจา้หน้าที#ผูน้ั "นจะต้องรบัผดิชอบใชจ้าํนวนเงนิที#คลาดเคลื#อน
นั "นใหแ้ก่สหกรณ์  
     �  ถ้าไม่อาจแยกยอดคลาดเคลื#อนเป็นรายหน่วยได้    เจา้หน้าที#ทั "งหมดและ
ผูจ้ดัการหรอืผูท้ี#ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิานในหน้าที#ผูจ้ดัการ จะตอ้งรว่มกนัชดใชใ้หแ้ก่สหกรณ์ 

    ดงันั "น เมื#อสหกรณ์ทราบตัวผู้รบัผดิชอบและได้รบัชดใช้แล้ว ให้บนัทกึบญัชลีด
ยอดลกูหนี"เงนิใหกู้ใ้หต้รงกบัยอดรวมรายละเอยีดลกูหนี"เงนิใหกู้ ้บนัทกึบญัชโีดย 

    เดบติ    เงนิสด     xxx 

     เครดติ    ลกูหนี"เงนิใหกู้ ้(ระบุประเภท)  xxx 

 

              ตวัอย่าง  ในวนัสิ"นปีทางบญัช ี&! ธนัวาคม �'*+ ลูกหนี"เงนิใหกู้้สามญัตามบญัชี
แยกประเภททั #วไปมยีอดคงเหลอื !$$,$$$ บาท แต่ปรากฏว่าในบญัชยี่อยมยีอดรวมทั "งสิ"น %+,$$$ 
บาท ซึ#งสหกรณ์ยงัไม่สามารถค้นหาขอ้คลาดเคลื#อนให้พบได้ และไม่ทราบว่าเกดิขอ้คลาดเคลื#อนที#
หน่วยใด 

             �  ใหผู้ร้บัผดิชอบชดใช ้แลว้บนัทกึบญัชโีดย 

          เดบติ    เงนิสด          �,$$$ 

            เครดติ ลกูหนี"เงนิใหกู้ส้ามญั  �,$$$ 

 

  (!)  รายละเอียดลูกหนี� สูงกว่าบญัชีคุมยอด  กรณีที#ในวันสิ"นปีทางบัญช ี
สหกรณ์มยีอดรวมรายละเอยีดลกูหนี"เงนิใหส้มาชกิกูค้ลาดเคลื#อนสงูกว่าบญัชคีุมยอด ต้องปรบัปรุง
รายการบญัชโีดยเพิ#มยอดใหบ้ญัชลีูกหนี"เงนิใหกู้้ตรงกบัยอดรวมรายละเอยีดลูกหนี" และตั "งส่วนที#
คลาดเคลื#อนไวใ้นบญัชสีาํรองหนี"คลาดเคลื#อน บนัทกึบญัชโีดย 

              เดบติ    ลกูหนี"เงนิใหกู้ ้(ระบุประเภท)    xxx 

                 เครดติ   ค่าเผื#อลกูหนี"เงนิใหกู้ ้(ระบุประเภท) คลาดเคลื#อน      xxx 
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     ภายหลงัถา้สหกรณ์สามารถคน้พบขอ้คลาดเคลื�อนที�เป็นผลใหร้ายละเอยีดสูงกว่า
บญัชคีุมยอดเป็นจาํนวนเงนิเท่าใด กใ็หป้รบัปรงุรายการ บนัทกึบญัชโีดย  

    เดบติ    ค่าเผื�อลกูหนี�เงนิใหกู้ ้(ระบุประเภท) คลาดเคลื�อน xxx 

        เครดติ    ลกูหนี�เงนิใหกู้ ้(ระบุประเภท)   xxx 

      ยอดคลาดเคลื�อนที�ยงัไม่สามารถตรวจค้นพบสาเหตุ หลงัจากได้พยายามค้นหา
ตามสมควรแล้ว ให้เสนอต่อที�ประชุมใหญ่เพื�อขออนุมตัิโอนสมทบเข้าบญัชคี่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 
และเมื�อที�ประชุมใหญ่อนุมตัแิลว้ ใหป้รบัปรงุรายการบนัทกึบญัชโีดย 

     เดบติ    ค่าเผื�อลกูหนี�เงนิใหกู้ ้(ระบุประเภท) คลาดเคลื�อน xxx 

         เครดติ    ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญูลกูหนี�เงนิใหกู้ ้(ระบุประเภท) xxx 

         

      จากตวัอย่างเดิม  แต่ใหบ้ญัชยีอ่ยมยีอดรวมทั �งสิ�น !!",""" บาท 

       �  ปรบัปรุงรายการลูกหนี�คลาดเคลื�อนสูงกว่าบญัชีคุมยอด ณ วนัสิ�นปีทาง
บญัช ี บนัทกึบญัชโีดย 

 เดบติ ลกูหนี�เงนิใหกู้ส้ามญั    10,""" 

  เครดติ  ค่าเผื�อลกูหนี�เงนิใหกู้ส้ามญัคลาดเคลื�อน      !",""" 

        �  หากภายหลงัคน้พบขอ้คลาดเคลื�อน สมมตเิท่ากบั #,""" บาท ใหป้รบัปรุง
รายการบญัช ีณ วนัที�คน้พบขอ้คลาดเคลื�อน บนัทกึบญัชโีดย 

 เดบติ ค่าเผื�อลกูหนี�เงนิใหกู้ส้ามญัคลาดเคลื�อน  #,""" 

  เครดติ  ลกูหนี�เงนิใหกู้ส้ามญั    #,"""     

     �   ยอดคลาดเคลื�อนที�คงเหลอือยูห่ากไมส่ามารถคน้พบสาเหตุ  และไดเ้สนอ
ที�ประชุมใหญ่เพื�อขออนุมตัโิอนสบทบเขา้บญัชคี่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญแลว้ ให้ปรบัปรุงรายการ บนัทกึ
บญัชโีดย  

 เดบติ ค่าเผื�อลกูหนี�เงนิใหกู้ส้ามญัคลาดเคลื�อน           $,""" 

  เครดติ  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญูลกูหนี�เงนิใหกู้ส้ามญั $,""" 

 

  !!.  เงินปันผลตามหุ้น/เงินเฉลี"ยคืนคลาดเคลื"อน  
               (!) กรณีที"ประชุมใหญ่อนุมติัเงินปันผลตามหุ้น /เงินเฉลี"ยคืนสูงกว่าที"จ่ายจริง 
ในวนัสิ�นปีทางบญัช ีให้ทําการปรบัปรุงบญัชโีดยโอนจํานวนเงนิที�สูงกว่าที�จ่ายจรงินั �นออกจาก
บญัชเีงนิปันผลตามหุน้คา้งจา่ย / เงนิเฉลี�ยคนืคา้งจา่ย ไปยงับญัชทีุนสาํรอง บนัทกึบญัชโีดย 

                        เดบติ   เงนิปันผลตามหุน้คา้งจา่ย / เงนิเฉลี�ยคนืคา้งจา่ย      xxx 
    เครดติ   ทุนสาํรอง        xxx 
   ตวัอย่าง  ที�ประชุมใหญ่อนุมตัใิห้จดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี $%&# เป็นเงนิปันผล

ตามหุน้ %"",""" บาท เมื�อทาํการจา่ยจรงิพบว่าจาํนวนที�ตอ้งจา่ยมเีพยีง &'',""" บาท 
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   �  ในวนัสิ!นปีทางบญัชี "# ธันวาคม $%&' ปรบัปรุงรายการบญัชีส่วนที(ที(
ประชุมใหญ่อนุมตัจิดัสรรสงูกว่าที(จ่ายจรงิ บนัทกึบญัชโีดย 

เดบติ   เงนิปันผลตามหุน้คา้งจา่ย      1,))) 

  เครดติ   ทุนสาํรอง        #,))) 

     (�) กรณีที�ประชุมใหญ่อนุมติัเงินปันผลตามหุ้น / เงินเฉลี�ยคืนตํ�ากว่าที�จ่ายจริง 

จาํนวนเงนิที(จา่ยเกนิกว่าที(ไดร้บัอนุมตั ิใหบ้นัทกึบญัชโีดย 

   เดบติ  เงนิปันผลตามหุน้คลาดเคลื(อน / เงนิเฉลี(ยคนืคลาดเคลื(อน xxx 
          เครดติ   เงนิสด                                   xxx 
 และในปีต่อไปเมื(อสหกรณ์มกีําไรสุทธิประจําปี สหกรณ์ต้องจดัสรรกําไรสุทธิ

ชดเชยเงนิปันผลตามหุ้น / เงนิเฉลี(ยคนืที(ได้จ่ายเกินกว่าที(จดัสรรไว้ในปีก่อนๆ ซึ(งภายหลงัที(ที(
ประชุมใหญ่อนุมตัใิหจ้ดัสรรชดเชยเงนิปันผลตามหุน้ / เงนิเฉลี(ยคนืนั !นแลว้ ใหบ้นัทกึบญัชโีดย 

 เดบติ   เงนิปันผลตามหุน้คา้งจ่าย / เงนิเฉลี(ยคนืคา้งจ่าย            xxx 
           เครดติ เงนิปันผลตามหุน้คลาดเคลื(อน / เงนิเฉลี(ยคนืคลาดเคลื(อน         xxx 
 

 จากตวัอย่างเดิม  แต่จาํนวนที(ตอ้งจา่ยจรงิเป็นจาํนวน %)%,))) บาท 

 �  เมื(อจ่ายเงนิปันผลตามหุน้ส่วนที(เกนิกว่าจาํนวนที(ไดร้บัจดัสรรจากที(ประชุมใหญ่
ตามที(ไดบ้นัทกึการจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีไว ้ใหบ้นัทกึบญัชโีดย   

      เดบติ   เงนิปันผลตามหุน้คลาดเคลื(อน                  %,))) 

       เครดติ   เงนิสด              %,))) 

  � เมื(อได้รบัจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีต่อไปชดเชยจาํนวนเงนิปันผลตามหุ้นปี   
ก่อนส่วนที(ตอ้งจา่ยจรงิเกนิกว่าที(ไดร้บัจดัสรรไปแลว้ ใหบ้นัทกึบนัชโีดย 

        เดบติ   เงนิปันผลตามหุน้คา้งจา่ย   %,))) 

         เครดติ  เงนิปันผลตามหุน้คลาดเคลื(อน                %,))) 

 

12.  ทุนเรือนหุ้นคลาดเคลื�อน      

      (!)  รายละเอียดทุนเรือนหุ้นตํ�ากว่าบญัชีคุมยอด  กรณีที(ในวนัสิ!นปีทางบญัชี
สหกรณ์มยีอดรวมรายละเอียดทุนเรอืนหุ้นคลาดเคลื(อนตํ(ากว่าบญัชคีุมยอด กรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ ได้มหีนังสอืที( กษ )&)*/"$"# ลงวนัที( #$ มนีาคม $%"& ได้ให้แนวทางปฏบิตัิดงันี! 
    � ให้ปรบัปรุงลดยอดบญัชทีุนเรอืนหุ้น โดยนําผลต่างรายละเอยีดทุนเรอืนหุ้น
ตํ(ากว่าบญัชคีุมยอดไปบนัทกึในบญัชทีุนเรอืนหุน้คลาดเคลื(อน บนัทกึบญัชโีดย 

          เดบติ  ทุนเรอืนหุน้     xxx 

                   เครดติ  ทุนเรอืนหุน้คลาดเคลื(อน                                xxx 
     ทั !งนี!  ในงบดุลใหแ้สดงรายการทุนเรอืนหุ้นคลาดเคลื(อนไว้ภายใต้หวัขอ้หนี!สนิ

อื(น เนื(องจากถอืเป็นภาระผูกพนัของสหกรณ์ที(จะตอ้งจ่ายคนืค่าหุน้ หากมเีจา้ของหุน้มาทวงถาม 
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    � บญัชทีุนเรอืนหุน้คลาดเคลื!อนที!ตั "งไวน้ั "น หากสหกรณ์คน้หาสาเหตุการคลาด 
เคลื!อนไมพ่บ โดยใชร้ะยะเวลาหนึ!งตามสมควรแลว้ ใหส้หกรณ์นําเสนอที!ประชุมใหญ่เพื!อพจิารณา
อนุมตัใิหโ้อนไปเป็นทุนสาํรอง ซึ!งภายหลงัที!ที!ประชุมใหญ่อนุมตัแิลว้ ใหบ้นัทกึบญัชโีดย 

             เดบติ  ทุนเรอืนหุน้คลาดเคลื!อน                          xxx 

     เครดติ  ทุนสาํรอง             xxx 
       (�) รายละเอียดทุนเรือนหุ้นสงูกว่าบญัชีคมุยอด กรณีที!ในวนัสิ"นปีทางบญัชสีหกรณ์
มยีอดรวมรายละเอียดทุนเรอืนหุ้นคลาดเคลื!อนสูงกว่าบญัชคีุมยอด นายทะเบยีนสหกรณ์ได้
กําหนดมาตรการใหส้หกรณ์ออมทรพัยถ์อืปฏบิตัติามหนงัสอืที! กส. #$%&/ว.& ลงวนัที! $' มกราคม 
$($$ โดยถือปฏบิตัใินทํานองเดยีวกบักรณีรายละเอยีดลูกหนี"คลาดเคลื!อนตํ!ากว่าบญัชคีุมยอด 
กล่าวคอื ให้สหกรณ์ค้นหาให้พบโดยเรว็ หากไม่พบให้พจิารณาว่าทุนเรอืนหุ ้นในหน่วยใด
คลาดเคลื!อน และอยู่ในความรบัผดิชอบของเจา้หน้าที!คนใด ให้เจ้าหน้าที!ผู้นั "นรบัผดิชอบชดใช้
จาํนวนเงนิที!คลาดเคลื!อนให้แก่สหกรณ์ แต่ถ้าไม่อาจแยกยอดคลาดเคลื!อนเป็นรายหน่วยได้  
เจา้หน้าที!ทั "งหมดและผู้จดัการหรอืผู้ที!ได้รบัมอบหมายให้ปฏบิตังิานในหน้าที!ผู ้จดัการ จะต้อง
รว่มกนัชดใชแ้ก่สหกรณ์ 

  ดงันั "น  เมื!อสหกรณ์ทราบตวัผู้รบัผดิชอบและได้รบัการชดใชแ้ลว้ ใหบ้นัทกึบญัชี
เพิ!มยอดทุนเรอืนหุน้ใหต้รงกบัยอดรวมรายละเอยีดทุนเรอืนหุน้ บนัทกึบญัชโีดย 

  เดบติ     เงนิสด                                            xxx 

      เครดติ   ทุนเรอืนหุน้                                       xxx 
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การปิดบญัชี 

 เป็นการสรุปรายการต่าง ๆ ของบญัช ีเพื�อทราบผลการจดัทําบญัชแีละผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ การปิดบญัชนีั �นทําเป็นระยะ ๆ คอื ปิดบญัชปีระจําวนั ปิดบญัชปีระจําเดอืน และปิด
บญัชปีระจาํปี 

 

 การปิดบญัชีประจาํวนั ได้แก่ การปิดบญัชีในสมุดเงนิสด โดยสรุปยอดในสมุดเงนิสด
เพื�อใหท้ราบว่า เมื�อสิ�นวนัสหกรณ์มเีงนิสดคงเหลอืจาํนวนเท่าใด ซึ�งวธิกีารปิดบญัชปีระจาํวนัในสมุด
เงนิสดใหจ้ดัทาํดงันี� 
 ดา้นเดบติ ให้รวมยอดรบัเงนิทุกรายการแล้วแสดงรายการไวถ้ดัจากรายการรบัเงนิรายการ
สุดท้าย นํายอดเงนิสดคงเหลอืยกมาแสดงไว้ในบรรทดัถดัลงไป แล้วจงึแสดงยอดรวมทั �งสิ�น ซึ�งได้
จากรวมรบับวกดว้ยเงนิสดคงเหลอืยกมา จากนั �นใหข้ดีเสน้ปิดยอด 

 ด้านเครดติ ให้รวมยอดจ่ายเงนิทุกรายการแล้วแสดงรายการไว้ถดัจากรายการจ่ายเงนิ
รายการสุดทา้ย บรรทดัถดัมาแสดงรายการเงนิสดคงเหลอืยกไป (ไดจ้ากยอดรวมทั �งสิ�นดา้นเดบติ
หกัดว้ยยอดรวมจา่ย) แลว้แสดงรายการยอดรวมดา้นเครดติ ซึ�งจะเท่ากบัยอดรว่มทั �งสิ�นดา้นเดบติ 

 

การปิดบญัชีประจาํเดือน  ได้แก่ การสรุปยอดบญัชีต่างๆ ของสมุดบญัชแียกประเภท
ทั �วไป เพื�อให้ทราบถึงเหตุการณ์ทางธุรกิจที�เกิดขึ�นในระหว่างเดือน ตลอดจนผลรวมสะสมของ
รายการบญัชต่ีางๆ จนถงึวนัที�ทาํการปิดบญัชปีระจาํเดอืน 

 สําหรบัการปิดบญัชปีระจาํเดอืนทําโดยจดัทํางบทดลองประจาํเดอืน ซึ�งการจดัทําไดอ้ธบิาย
ไวแ้ลว้ในส่วนของการจดัทํางบทดลองขา้งตน้ 

 

 การปิดบญัชีประจาํปี ไดแ้ก่ การสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีของสหกรณ์ เพื�อใหท้ราบ
ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานเมื�อสิ�นรอบระยะเวลาหนึ�งๆ 

      สาํหรบัการปิดบญัชปีระจาํปี มขี ั �นตอนในการจดัทํา ดงันี� 
      �  การจดัทาํรายการปรบัปรงุบญัช ี

     �  การจดัทาํกระดาษทําการงบทดลอง 
     �  การจดัทาํรายการปิดบญัช ี

 

      การจดัทาํรายการปรบัปรงุบญัชี  

     ได้อธบิายรายการปรบัปรุงบญัชขีองสหกรณ์ออมทรพัยแ์ละวธิกีารจดัทําไว้แล้วในส่วน
ของการจดัทาํรายการปรบัปรงุบญัชขีา้งตน้ 
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      การจดัทาํกระดาษทาํการงบทดลอง 

      กระดาษทําการงบทดลอง เป็นแบบฟอรม์ที�มชี่องจาํนวนเงนิเดบติและจาํนวนเงนิเครดติ
อยูห่ลายคู่ จดัทาํขึ�นเพื�อเป็นเครื�องมอืใหส้ามารถทํางบการเงนิไดส้ะดวก รวดเรว็และง่ายขึ�นเพราะใน
กระดาษทําการเป็นที�รวบรวมบญัชทีี�มอียู่ และเป็นที�แสดงตวัเลขต่าง ๆ เพื�อนําไปสรุปเป็นงบกําไร
ขาดทุนและงบดุล 

      แบบฟอรม์กระดาษทําการมหีลายแบบขึ�นอยู่กบัวตัถุประสงคท์ี�จะนําไปใช ้เช่น กระดาษ
ทําการ  !  ช่อง  กระดาษทําการ  "  ช่อง   กระดาษทําการ  #$  ช่อง เป็นต้น สําหรบักระดาษทําการ
ที�ใชเ้พื�อรวบรวมขอ้มลูก่อนการจดัทํางบการเงนิของสหกรณ์ออมทรพัยจ์ะใชก้ระดาษทําการ #$ ช่อง
ประกอบด้วย ช่องจํานวนเงนิเดบติและเครดติ % คู่ คอื ช่องจํานวนเงนิทั �งเดบติและเครดติของงบ
ทดลองก่อนปรบัปรุงรายการ รายการปรบัปรุง งบทดลองหลงัปรบัปรุงรายการ งบกําไรขาดทุน และ
งบดุล ดงัตวัอยา่งต่อไปนี� 
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สหกรณ์ ........................................................................... จาํกดั 

กระดาษทาํการงบทดลอง 

สาํหรบัปีสิ!นสดุวนัที".............................................................. 
 

(�) 
หน้า
บญัช ี

( ) 
 

ชื!อบญัช ี

(") 
งบทดลอง 

ก่อนปรบัปรงุรายการ 

(#) 
รายการปรบัปรงุ 

($) 
งบทดลอง 

หลงัปรบัปรงุรายการ 

(%) 
งบกําไรขาดทุน 

(&) 
งบดุล 

เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ เดบติ เครดติ 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

             

�$# 
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     วิธีการจดัทาํกระดาษทาํการงบทดลอง �� ช่อง เป็นดงันี� 
      �.  ให้นํารายการจากงบทดลองประจําเดือน เดอืนที�สิ�นสุดปีทางบญัช ีโดยนํายอด
คงเหลอืสิ�นปีมาบนัทกึช่อง “งบทดลองก่อนปรบัปรงุรายการ” 
            !.  นําตวัเลขรายการปรบัปรุงบญัช ีแต่ละบญัชมีาบนัทกึในช่อง “รายการปรบัปรงุ” ให้
ตรงดา้นเดบติหรอืเครดติ  

     ".  คาํนวณผลกระทบของยอดคงเหลอืของแต่ละบญัชจีากช่องงบทดลองก่อนรายการ
ปรบัปรุงกับช่องรายการปรบัปรุง แล้วนําผลลพัธ์มาบนัทึกในช่อง “งบทดลองหลงัปรบัปรุง
รายการ” 

     #.  นํารายการบญัชใีนหมวดรายได้และหมวดค่าใช้จ่ายจากงบทดลองหลงัปรบัปรุง
รายการ มาบนัทึกในช่อง “กาํไรขาดทุน” ให้ตรงตามช่องเดบิตและเครดิตในงบทดลองหลงั
ปรบัปรุงรายการ จากนั $นคํานวณหาผลต่างของยอดรวมด้านเดบิตและเครดิต หากยอดรวม
ทางดา้นเครดติ (รายได)้ มากกว่าทางดา้นเดบติ (ค่าใชจ้า่ย) ผลต่าง คอื กําไรสุทธ ิใหนํ้ามาบนัทกึ
ทางดา้นเดบติของงบกําไรขาดทุน และทางดา้นเครดติของงบดุล ทั $งนี$ เพราะกําไรสุทธทิําใหส้่วน
ของสหกรณ์เพิ%มขึ$น ในทางตรงกนัขา้ม หากยอดรวมทางด้านเครดติ (รายได้) น้อยกว่ายอดรวม
ทางด้านเดบติ (ค่าใช้จ่าย) ผลต่างคอื ขาดทุนสุทธ ิให้นํามาบนัทกึทางด้านเครดติของงบกําไร
ขาดทุน และทางดา้นเดบติของงบดุล เพราะขาดทุนสุทธทิาํใหส้่วนทุนของสหกรณ์ลดลง  

     &.  นํารายการบัญชีหมวดสินทรพัย์ หนี$สิน และทุน จากงบทดลองหลังปรบัปรุง
รายการ มาบนัทกึในช่อง “งบดุล” ให้ตรงตามช่องเดบติและเครดติในงบทดลองหลงัปรบัปรุง
รายการ จากนั $นคาํนวณหายอดรวมช่องเดบติและยอดรวมช่องเครดติ ซึ%งทั $งสองดา้นจะตอ้งเท่ากนั 
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การจดัทาํรายการปิดบญัชี  เป็นการปิดบญัชหีมวดรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเขา้บญัชกีําไรขาดทุน เพื�อ
คาํนวณหาผลกําไรหรอืขาดทุนจากการดําเนินงาน 

 สาํหรบัวธิกีารจดัทํารายการปิดบญัช ีจดัทาํดงันี! 
 � การปิดบญัชหีมวดรายได้ และหมวดค่าใช้จ่าย ให้ปิดบญัชรีายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ทุกประเภท ทุกบญัช ีเข้าบญัชกีําไรขาดทุนเพื�อทราบผลกําไรหรอืขาดทุนจากการดําเนินงาน 
โดยบนัทกึรายการในสมดุรายวนัทั �วไป แลว้ผ่านรายการไปยงับญัชแียกประเภทที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี! 

 

    เดบติ รายได ้      xxxx 

.....................................    xxxx 

....................................    xxxx 

ขาดทุนสุทธ ิ(กรณยีอดรวมค่าใชจ้่ายสูงกว่ารายได)้ xxxx 

เครดติ ค่าใชจ้า่ย      xxxx 

  .....................................     xxxx 

  .....................................     xxxx 

      กําไรสุทธ ิ (กรณยีอดรวมรายไดสู้งกว่าค่าใชจ้า่ย  xxxx 

 

 � การปิดบญัชหีมวดสนิทรพัย ์  หนี!สนิและทุน    ใหปิ้ดบญัชสีนิทรพัย ์   หนี!สนิและทุนทุก 

ประเภท ทุกบญัชใีนสมุดบญัชแียกประเภท เพื�อหายอดคงเหลอืยกไปในงวดบญัชต่ีอไป และนํายอด
คงเหลอืดงักล่าวไปแสดงไวใ้นงบดุลตามแต่ประเภทของบญัชนีั !นๆ เพื�อจะไดท้ราบฐานะการเงนิของ
สหกรณ์ในวนัสิ!นปีทางบญัช ี
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การจดัทาํงบการเงิน 

 ภายหลงัจากทําการปิดบญัชปีระจาํปี โดยจดัทํารายการปรบัปรุงบญัช ีจดัทํากระดาษทําการ
งบทดลองและการจดัทํารายการปิดบญัชแีล้ว จะนํารายการและตวัเลขจากกระดาษทําการงบทดลอง
ไปจดัทาํรายงานทางบญัชทีี�เรยีกว่า“งบการเงิน” โดยงบการเงนิจะเป็นการสรุปขอ้มูลทางด้าน
การเงนิของสหกรณ์ออกมาในรูปตวัเลข เพื�อแสดงฐานะการเงนิของสหกรณ์ ณ วนัใดวนัหนึ�งที�
จดัทาํงบการเงนินั !น รวมทั !งแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์สําหรบัช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ�ง 
เช่น " เดอืน # เดอืน หรอื $ ปี เป็นตน้ นอกจากนี!ยงัแสดงกระแสเงนิสดในรอบระยะเวลาที�ผ่านมา
จนถงึวนัสิ!นงวดบญัชอีกีดว้ย 

 สําหรบัผู ้ที �มหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัให้มกีารจดัทําและนําเสนองบการเงนิ คอื  
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ ซึ�งในเรื�องการจดัทํางบการเงนินี!มาตรฐานการบญัชฉีบบัที� 
"% ระบุไวว้่าในกรณีที�มาตรฐานการบญัชมีไิดร้ะบุถงึขอ้กําหนดที�เป็นเฉพาะไว ้งบการเงนิต้องให้
ขอ้มลูดงัต่อไปนี! 
 

 $. ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจของผูใ้ชง้บการเงนิ 

 &. ขอ้มลูที�เชื�อถอืได ้โดยขอ้มลูตอ้ง : - 
     � แสดงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของกจิการอย่างเที�ยงธรรม 

     � สะทอ้นใหเ้หน็ถงึเนื!อหาเชงิเศรษฐกจิมากกว่ารปูแบบทางกฎหมายของ 
           รายการและเหตุการณ์ทางบญัช ี

     � มคีวามเป็นกลางและปราศจากความลาํเอยีง 
     � มคีวามระมดัระวงั 
     � มคีวามครบถว้นในทุกกรณทีี�มนีัยสําคญั 

 อยา่งไรกต็ามวตัถุประสงคข์องการจดัทําและนําเสนองบการเงนิเป็นไปเพื�อรกัษาผลประโยชน์
ของผูใ้ช ้ โดยต้องไม่ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูใ้ชจ้ากการที�ขอ้มูล
ไมถู่กตอ้ง  ขอ้มลูถูกบดิเบอืนหรอืมกีารปกปิดไมนํ่าเสนอขอ้มลูที�สมบรูณ์  ซึ�งหากงบการเงนิไดนํ้า
มาตรฐานการบญัชมีาใชป้ฏบิตัอิย่างเหมาะสมพรอ้มกบัมกีารเปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเตมิเมื�อจาํเป็น จะ
ทาํใหแ้น่ใจไดว้่าการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิบรรลุตามวตัถุประสงคท์ี�วางไว้ 
 นอกจากนี!มขีอ้พจิารณาโดยรวมในการนําเสนองบการเงนิ ดงันี! 
 $. ใหแ้สดงงบการเงนิโดยถูกตอ้งตามที�ควรตามหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไป 

 &. ใหเ้ลอืกใชน้โยบายบญัชทีี�ทําใหง้บการเงนิเป็นไปตามขอ้กําหนดในมาตรฐานการบญัช ี
และตามที�นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด 

 ". ใหจ้ดัทาํงบการเงนิตามเกณฑค์งคา้ง   ยกเวน้  ขอ้มลูที�เกี�ยวกบักระแสเงนิสด  
 '. ให ้จดัทําตามหลกัการดําเนินงานต่อเนื�อง หากมไิด ้เ ป็นเช่นนั !นต ้อ งเปิดเผย
ข้อเท็จจรงิเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนที�สําคญัเกี�ยวกบัสถานการณ์หรอืเงื�อนไขอนัเป็นเหตุให้สงสยัว่า
จะไม่สามารถดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง รวมทั !งเปิดเผยเกณฑก์ารจดัทํางบการเงนิ และเหตุผลที�ไม่อาจ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องได ้ 
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 �. ใหแ้สดงและจดัประเภทรายการในงบการเงนิใหเ้ป็นแบบเดยีวกนัในทุกงวดบญัช ีนอกจาก
ว่าลกัษณะการดําเนินงานของสหกรณ์เปลี�ยนแปลงไปอย่างเป็นสาระสําคญั หรอืเหน็ว่าการ
เปลี�ยนแปลงทําให้เหมาะสมมากขึ�น หรอืเป็นการเปลี�ยนแปลงตามข้อกําหนดของมาตรฐานการ
บญัช ีหรอืตามที�นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด 

 !. ให้แยกแสดงรายการที�ม ีนัยสําคญัแต่ละรายการในงบการเงนิ ส่วนรายการที�ไม่มี
นัยสําคญัต้องนําไปรวมกบัรายการที�มลีกัษณะคล้ายคลงึกนัหรอืมหีน้าที�แบบเดยีวกนัโดยไม่
จาํเป็นต้องแยกแสดง  
 ". ไม่ให้มกีารหกักลบกนัระหว่างสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ โดยการแสดงรายการสนิทรพัยส์ุทธิ
จากค่าเผื�อที�เกี�ยวขอ้งไม่ถอืเป็นการหกักลบ ส่วนรายได้และค่าใชจ้่ายสามารถหกักลบกนัได้เฉพาะ
กรณีที�มาตรฐานการบญัชีอนุญาตให้ทําได้ เช่น กําไรหรอืขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรพัย์ไม่
หมนุเวยีน เป็นตน้ 

 #. ใหแ้สดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบทุกรายการที�มนียัสําคญัในงบการเงนิของงวดบญัชปัีจจุบนั หาก
มีการแก้ไขการแสดงหรือการจัดประเภทรายการในงบการเงิน ต้องจดัประเภทจํานวนที�นํามา
เปรยีบเทยีบใหมน่อกจากจะไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้ 
 $. ให้มชีื�อสหกรณ์ที�นําเสนองบการเงนิ  ชื�องบการเงนิ  วนัที�ในงบดุลหรอืรอบระยะเวลา
บญัชขีองงบที�เกี�ยวขอ้ง 
 สําหรบังบการเงนิของสหกรณ์ออมทรพัย ์ประกอบดว้ย งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแส
เงนิสด โดยมรีูปแบบตามที�กรมตรวจบญัชสีหกรณ์กําหนด ซึ�งปรากฏพรอ้มคําอธบิายประกอบการ
จดัทําให้ศึกษาจากคู่มอืประกอบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที�บญัช ี เรื�องการจดังบการเงนิของสหกรณ์
ออมทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


