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แนวคิ ดพืนฐานของสหกรณ์
ความรู้ทวไปเกี
ั"
"ยวกับสหกรณ์
สภาพสังคมและการเมืองก่อนการจัดตังสหกรณ์ไทย
สหกรณ์ในประเทศไทย มีมลู เหตุสบื เนื!องมาจาก เมื!อประเทศไทยได้เริม! มีการติดต่อ
ค้าขายกับต่างประเทศมากขึน" ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ระบบเศรษฐกิจของชนบทก็ค่ อยๆ เปลีย! น
จากระบบเศรษฐกิจแบบเพื!อเลีย" งตัวเองมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเพื!อการค้า ความต้องการเงินทุน
ในการขยายการผลิตและการครองชีพจึงมีเพิม! ขึน" ชาวนาทีไ! ม่มที ุนรอนของตนเองก็หนั ไปกู้ยมื เงิน
จากบุคคลอื!นทําให้ต้องเสียดอกเบีย" ในอัตราสูง และยังถูกเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุนทุกวิถที าง
อีกด้วย ชาวนาจึงตกเป็ นฝ่ ายเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา ทํานาได้ขา้ วเท่าใด ก็ต้องขายใช้หนี"เกือบ
หมด นอกจากนี"การทํานายังคงมีผลผลิตที!ไม่แน่ นอนขึน" อยู่กบั สภาพดินฟ้ าอากาศ ถ้าปี ไหน
ผลผลิตเสียหายก็จะทําให้หนี"สนิ พอกพูนมากขึน" เรือ! ยๆจนลูกหนี"บางรายต้องโอนกรรมสิทธิ #ในทีน! า
ให้แก่เจ้าหนี" และกลายเป็ นผูเ้ ช่านา หรือเร่ร่อนไม่มที ด!ี นิ ทํากินไปในทีส! ุด จากสภาพปั ญหาความ
ยากจนของชาวนาในสมัยนัน" ทําให้ทางราชการคิดหาวิธชี ่วยเหลือ ด้วยการจัดหาเงินทุน มาให้กู้
และคิดดอกเบีย" ในอัตราตํ!าความคิดนี"ได้เริม! ขึน" ในช่วงระยะปี พ.ศ. $%%& ถึง พ.ศ. $%'& ประเทศ
ไทยอยู่ในระบอบการปกครองแผ่นดินที!เรียกว่า ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็ นเวลาคาบเกี!ยว
ระหว่าง $ รัชกาล รัชกาลละประมาณ & ปี คือ ปลายรัชกาลพระปิ ยมหาราช รัชกาลที! ( ซึ!ง
เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. $%() หลังจากที!ทรงครองราชย์มายาวนานตัง" แต่ พ.ศ. $% รวมเวลา %$ ปี
และขึ"นต้นรัชกาลที! ' พระมงกุ ฎเกล้าเจ้า อยู่หวั ซึ!ง เสด็จ สวรรคตใน พ.ศ. $%'* รวมเวลา
ครองราชย์ ( ปี
สมเด็จพระปิ ยมหาราชได้ทรงปฏิรูปและวิวฒ
ั น์สภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
ไทยอย่างกว้างขวางเป็ นผลสืบเนื!องต่อมาจากพระบรมราชชนก คือ สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
รัชกาลที! % สมเด็จพระปิ ยมหาราช นอกจากทรงเป็ นผูน้ ําทีย! งิ! ใหญ่แล้ว พระองค์ยงั มีเสนาบดีและ
อํามาตย์ราชบริพาร ผู้มคี วามรูแ้ ละฝี มอื ยอดเยีย! มเป็ นคู่บุญบารมีจํานวนมาก รวมทัง" พระราชวร
วงศ์เธอกรมหมืน! พิทยาลงกรณ (พระองค์เจ้าชายรัชนีแจ่มจรัส ประสูติ ณ วันพุธ เดือน $ แรม 
คํ!า ปี ชวด ตรงกับวันที! & มกราคม $%, พระโอรสกรมพระราชวังบวรวิชยั ชาญ) ทรงเป็ นพระ
บิดาแห่ งสหกรณ์ ไ ทย เป็ นนายทะเบีย นสหกรณ์ พ ระองค์แรก และเป็ นผู้รเิ ริ!มออกกฎหมาย
สหกรณ์เพื!อสร้างความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยขึน" เป็ นครัง" แรก
สภาพสังคมไทยในขณะนัน
ครอบครัวคนไทยสมัยนัน" มากกว่าร้อยละ ,& เป็ นชาวชนบท อยู่นอกเมืองประกอบ
อาชีพทํานาเป็ นส่วนใหญ่ ทําไร่ ทําสวน เป็ นส่วนรองลงมา การทําก็เพื!อต้องการมีข้าวกินใน
ครอบครัวเป็ นหลักใหญ่เหลือกินจึงขาย การทําหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีของไทยกับอังกฤษ
เมื!อ พ.ศ. $),% (รัช กาลที! %) ก็ ดี การเปลี!ย นแปลงและการเลิก ขนบไพร่ ข นบทาสโดย


พระมหากษัตย์ในราชวงศ์จกั รี โดยเฉพาะอย่างยิง! ในรัชกาลที! " ซึ!งได้ทรงเลิกขนบไพร่และ
ขนบทาส เมือ! พ.ศ. ### และพ.ศ. ##$ ตามลําดับก็ดี ทําให้การผูกขาดค้าขายกับต่างประเทศ
โดยรัฐผูกขาดยกเลิกและมีการค้าขายโดยเสรีมากขึน% และทําให้มคี รอบครัวคนไทยออกไปจับจอง
ทีด! นิ ทํานา ทําสวน ทําไร่มากขึน% เพราะถือว่าเป็ นอาชีพอิสระ เป็ นไทแก่ตน แม้แต่อาชีพเป็ น
ลูกจ้างราชการและลูกจ้างเอกชนในสมัยนัน% คนไทยก็ยงั ไม่นิยมทํา เพราะถือว่าทํางานให้ผู้อ!นื ที!
เป็ นนายจ้างมีลกั ษณะเหมือนไพร่และทาส
เมือ! พ.ศ. #"# รัฐบาลได้สาํ รวจสํามะโนครัวทัวราชอาณาจั
!
กรเป็ นครัง% แรกปรากฏว่า
ประเทศไทยมีพลเมือง $,&,#'$ คน คิดเฉลี!ยแล้วในเนื%อที!หนึ!งตารางกิโลเมตรมีพลเมือง (&
คน หากคิดเป็ นจํานวนครัวเรือนทัง% หมดในประเทศไทย ปี นัน% ก็จะมีประมาณ (. - (.) ล้าน
ครัวเรือนถ้าคิดเฉลีย! ครัวเรือนละ & ถึง * คน กล่าวได้ว่าในประเทศไทยใน พ.ศ. #"# มีพลเมือง
น้อยกว่าพลเมืองกรุงเทพฯ โดยประมาณในปั จจุบนั นี% (พ.ศ. "#$)
สภาพทางเศรษฐกิ จ
ข้าวถือเป็ นสินค้าออกที!สําคัญอันดับหนึ!งของประเทศไทยติดต่อมาจนถึงระยะเวลาที!
เรากําลังพิจารณาเหตุการณ์น%ีอยู่เมื!อ พ.ศ. ### ประเทศไทยส่งสินค้าออกเป็ นเงิน $'./' ล้าน
บาท สังสิ
! นค้าเข้าเป็ นเงิน "'.& ล้านบาท และใน พ.ศ. ##/ ไทยส่งสินค้าออก ('".$& ล้าน
บาท และสังสิ
! นค้าเข้า **.'& ล้านบาท สินค้าออกทีส! าํ คัญคือข้าว (()
ใน พ.ศ. #"# ประเทศไทยมีเนื%อที!ปลูกข้าว ((." ล้านไร่ () ส่วนใหญ่อยู่ในภาค
กลางของประเทศ และมีพลเมือ งอยู่ $. ล้านคน มีค นอยู่ใ นวัย ทํา งานที!ทํางานเศรษฐกิจ
ประมาณ #.)" ล้านคน ทํางานอยูใ่ นภาคเกษตรกรรมคือ ทํานา ทําไร่ ประมาณ # ล้านคน
อย่างไรก็ดี ครอบครัวชาวนาประสบปั ญหามาหลายปี เพราะราคาข้าวตกตํ!า ไม่มที ุน
รอนพอจะปรับปรุงการทํานาทําไร่ให้ดยี งิ! ขึน% จึงตกเป็ นหนี%สนิ แก่คหบดีผใู้ ห้เงินกู้ยมื โดยวิธตี กข้าว
เขียวมากขึน% ทัวไป
! เจ้าหนี%ทไ!ี ม่ได้รบั ชําระหนี%จงึ มักจะบัง คับชาวนาให้ชําระหนี%โดยยึดไร่นาไปขาย
ชําระหนี%มากขึน% ประกอบกับ ชาวนาขณะนัน% มีความฟุ้งเฟ้ อไม่ค่อยประหยัด ชอบเล่นการพนัน
ทําให้มภี าระหนี%สนิ พอกพูนขึน% ไม่มที างชําระหนี%สนิ รัฐบาลจึงต้องหาทางเข้าไปช่วยเหลือ
แนวความคิดและวิธปี ฏิบตั เิ พื!อปรับปรุง และพัฒนาเศรษฐกิจแก่ชาวนาในส่วนภูมภิ าค
ในยุค นัน% รัฐบาลคิด ขึ%น เองบ้าง เลีย นแบบมาจากต่ างประเทศบ้า ง ปรุง แต่ ง ความคิด ของตน
ผสมผสานกับของต่างประเทศบ้าง
ผลพวงของงานดังกล่าว ประการหนึ!งซึ!งสําคัญยิง! ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาวนา ชาวไร่ และผูป้ ระกอบการทีม! รี ายได้น้อย ก็คอื กฎหมายสหกรณ์ ซึง! ตราออกมาใช้
และเริม! พัฒนาขึ%นเมื!อ ประมาณ /' ปี มาแล้ว ทัง% นี% เพื!อ สร้างองค์การของเอกชน และสร้าง
องค์การของรัฐขึน% เป็ นเครื!องมือสําหรับดําเนินโครงการพัฒนาในส่วนภูมภิ าคก่อนที!จะมีประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(()

ขุนวิจติ รมาตรา ประวัตกิ ารค้าไทย พิมพ์ครัง% ที! #,หจก.ร่วมสาส์น ผูแ้ ทนจําหน่าย หน้า )&&
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จุดกําเนิ ดของสหกรณ์ไทยโดยสังเขป
ต้นความคิดเรื!อง จัดตัง" องค์การธุรกิจเอกชนทีเ! รียกว่า สมาคมสหกรณ์ หรือสหกรณ์
ในปั จจุบนั นี" ผู้รเิ ริม! การสหกรณ์ในประเทศไทยได้ความรูม้ าจากวิวฒ
ั นาการของสหกรณ์ประเภท
สหกรณ์ ผู้บริโภคที!เ กิดขึ"นในประเทศอังกฤษตัง" แต่ ค ริส ศตวรรษที! #$ ซึ!งเริม! มาจากการจัดตัง"
สมาคมโดยกลุ่มชาวท้องถิน! เดียวกัน เพื!อช่วยเหลือซึ!งกันและกัน เรียกกันในสมัยนัน" ว่า “สมาคม
สงเคราะห์เพื!อน” (Friendly Societies) ซึ!งกลายมาเป็ นสหกรณ์ร้านค้าในประเทศอังกฤษเป็ น
ประเทศแรกในโลก
สําหรับในประเทศไทยนัน" การเกิดสหกรณ์เป็ นระบบรัฐอุปถั มภ์ท!ตี ้องการช่วยเหลือ
ชาวนา จึงได้เชิญเซอร์เบอร์นาดฮันเตอร์ Sir Bernad Hunter นายธนาคารแห่งมัทราส ประเทศ
อินเดีย เพื!อศึกษารูปแบบการช่วยเหลือชาวนาให้พน้ จากหนี"สนิ และเมื!อปี พ.ศ. %&'* ได้แนะนํ า
แก่รฐั บาลให้ตงั " “ธนาคารเงินกู้แห่งชาติ” (Nationnal Loan Bank) โดยโอนทุนเดิมของแบงค์
สยามกัมมาจล (ถือเป็ นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาเปลีย! นชื!อเป็ นธนาคารไทยพาณิชย์
จนปั จ จุบนั ) มาก่ อ ตัง" ธนาคารใหม่ ทัง" นี" กระทรวงพระคลังมหาสมบัติไ ด้เ พิ!มเงิน ทุนสมทบกับ
ทุนเดิม เป็ นจํานวน * ล้านบาท เป็ นทุนดําเนินงานการให้กู้ยมื เงินกับประชาชนก็ให้นําทีด! นิ หรือ
หลักทรัพย์อ!นื ๆ เป็ นหลักประกัน ส่วนการควบคุมมิให้ชาวนาหลบหนีแล้วทอดทิ"งที!นา ซึ!งเป็ น
ปั ญ หาที!แ ก้ ไ ม่ ไ ด้ สมัย ที!ม ีดํ า ริจ ะตัง" ธนาคารเกษตรนั "น ก็ เ สนอให้ จ ัด ตัง" สมาคมที!เ รีย กเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “Cooperative Society” ซึง! ต่อมาพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื!นพิทยาลงกรณ ทรง
บัญญัติศพั ท์ภาษาไทยว่า “สหกรณ์ ” โดยใช้มาจนถึงทุกวันนี" อย่างไรก็ดแี นวคิดนี"ได้รบั การ
ต่อต้านจากคณะกรรมการบริหารแบงค์สยามกัมมาจล ซึ!งเกรงว่าเมื!อเปลี!ยนสภาพแบงค์ไปเป็ น
ธนาคารเงินกูแ้ ห่งชาติแล้ว จะไม่มธี นาคารพาณิชย์ของคนไทยเหลืออยูเ่ ลย
ความคิด ที!จ ะจัด ตัง" สหกรณ์ ย ัง มีก ารสานต่ อ โดยพิจ ารณาว่ า รูป แบบสหกรณ์ ท!ี
เหมาะสมทีส! ุดน่าจะเป็ นสหกรณ์เครดิตแบบไรฟ์ ไฟเซน
รัฐบาลจึงทดลองจัดตัง" สหกรณ์เครดิตแบบไรฟ์ ไฟเซนขึ"นเมื!อปี พ.ศ. %&'+ เพราะ
เป็ น สหกรณ์ ข นาดเล็ก สมาชิก รู้จ กั กันดีค วบคุ ม ดูแ ลกัน เองได้ จัด ตั "ง เป็ นสหกรณ์ แ ห่ ง แรกชื!อ
สหกรณ์ หาทุนวัดจันทร์ไม่จาํ กัดสิ นใช้ จากสมาชิก #* คน ทุนดําเนินงาน ,--- บาท (จาก
กู้ยมื ธนาคาร) และค่าสมัคร /- บาท เมื!อวันที! %* กุมภาพันธ์ %&'+ และสามารถแก้ไขปั ญหา
หนี"สนิ ของชาวนาได้จริง
กรมหมื!นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ ไทย ได้ทรงกล่าวไว้ว่า สหกรณ์
เป็ นวิ ธีการจัดการรูปหนึ ง ซึงบุคคลหลายคนรวมกันเข้า โดยความสมัครใจของตนเองใน
ฐานะที เป็ นมนุษย์เท่ ากัน และโดยความมีสิทธิ" เสมอหน้ ากันหมด เพือที จะบํารุงตนเองให้
เกิ ดความสําเร็จในทางทรัพย์
สมัย รัช กาลที! * ได้ม ีก ารกล่ า วปรารภไว้ ใ นพระราชบัญ ญัติส มาคมเพิ!ม เติม ว่ า
สหกรณ์ คื อ สมาคมชนิ ดที ราษฎรผู้ทํา การเพาะปลู ก และหากิ น ด้ ว ยการทํา ของขาย
รวบรวมกันตัง# ขึ#นเพื อยังความจําเริ ญให้ เกิ ดแก่ หมู่ด้วยวิ ธีรวมกําลังกันบํารุงตนเองและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่พอควร มิ ใช่ตงั # ขึ#นเพือหากําไรมาจําแนกในสมาชิ กนัน#


วิเคราะห์จากคําปรารภ จะเห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายเพือสนับสนุ นการดําเนินงานสหกรณ์
โดยเห็นว่ามีประโยชน์ต่อเกษตรกรผูย้ ากจน และมีความเดือดร้อนโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์อนื
ใดนอกจากเพือสมาชิก
สมัย รัชกาลที ! เช่ นกัน มีการกล่ าวไว้ใ นพระราชบัญ ญัติส หกรณ์ พ.ศ. "#!$ ว่ า
ประชาราษฎร์ ผู้ป ระกอบการเพาะปลูก และจํา พวกอื นที มีก ําลัง ทรัพ ย์น้อ ย แต่ มีค วาม
ต้ องการอย่ างเดี ยวกัน หมู่ชนนัน ๆ ควรได้ รบั การอุดหนุนให้ ตงั  สหกรณ์ ขึนอี กเพือยังให้
เกิ ด การประหยัด การช่ วยกันและกัน การช่ วยตนเองเป็ นทางอี กทางหนึ ง ซึ ง เผยแพร่
ความจําเริ ญทรัพย์และจําเริ ญธรรมในบ้านเมืองยิ งขึน
วิเคราะห์จากคําปรารภ จะเห็นว่ามุ่งทีจ ะอุดหนุ นให้เกิดมีการจัดตัง% สหกรณ์ขน%ึ ด้วย
ความเชือ มันว่
 า การทีส หกรณ์ มกี ารรวมตัว กันรวบรวมสมาชิกตัง% ขึ%นจะก่ อ ประโยชน์ แก่ มวล
สมาชิก เป็ นการช่วยตนเองและเป็ นการช่วยเหลือซึง กันและกัน เพือยังให้เกิดการประหยัดทรัพย์
หมายถึง การประหยัดค่าใช้จ่าย จ่ายแต่ทพี อควร ไม่ได้หมายถึงไม่ใช้จ่ายเลย อะไรทีส มควร
จ่ายก็จา่ ย อะไรทีไ ม่สมควรจ่ายก็ไม่จา่ ย
รัชกาลที & ทรงให้ความหมายของสหกรณ์ ไว้ดงั นี%
สห + กรณ
สห แปลว่า ร่วมกัน ด้วยกัน
กรณ แปลว่า การกระทํา
สหกรณ์ แปลว่า การกระทําร่วมกัน
ทรงมีพระราชดํารัส สหกรณ์ แปลว่า การทํางานด้วยกัน หมายถึง ผนึกกําลังผู้ทํางาน
เกียวข้องกัน การทํางานทีเกียวข้องกันนัน% ให้พรังพร้
 อมกันทุกด้าน และต้องกระทํางานนัน% ด้วย
ความรูค้ วามสามารถ ด้วยความซือสัตย์สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี เอื%อเฟื% อเผือแผ่กนั และกันด้วย
จึงจะเป็ นสหกรณ์แท้ ซึง มีแต่ความเจริญก้าวหน้าและอํานวยประโยชน์ทพี งึ ประสงค์แก่ฝ่ายเดียว
คําหรือข้อความสําคัญทีย งั ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ได้แก่
- วิธรี วมกําลังกัน (วิธกี ารสหกรณ์)
- บํารุงตนเอง
- ประหยัดค่าใช้จา่ ย
- มิใช่หากําไรมาจําแนกในสมาชิก (การไม่แสวงหากําไร)
- การช่วยกันและกัน
- การช่วยตนเอง
- จําเริญทรัพย์จาํ เริญธรรม


ความหมายของสหกรณ์ (Cooperative)
สหกรณ์ คือ องค์การของบรรดาบุค คล ซึ!งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดําเนิ น
วิสาหกิจทีพ! วกเขาเป็ นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื!อสนองความต้องการ
(อันจําเป็ น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สหกรณ์ ตามพระราชบัญ ญัติส หกรณ์ พ.ศ. "#" หมายความว่า คณะบุค คลซึ!ง
ร่วมกันดําเนินกิจการเพื!อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ!ง
กันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. "#"
ดังนัน$ สหกรณ์จงึ ตัง$ ขึน$ มาเพื!อทําหน้าทีแ! ก้ปัญหาในด้านการทํามาหากินทีเ! หมือน หรือ
คล้าย ๆ กัน หรือความต้องการบริการทีเ! หมือนกันและเป็ นปั ญหาทีส! มาชิกแต่ละคนไม่สามารถแก้
เองได้ตามลําพัง หรือตัง$ ขึน$ มาเพื!อดําเนินการให้สมาชิกได้รบั ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของ
ตนมากกว่าทีแ! ต่ละคนเคยได้จากการดําเนินกิจการเองตามลําพัง
สถานภาพสหกรณ์
å สหกรณ์เกิดขึน$ ได้ เมื!อมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. "#" ต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทไ!ี ด้รบั มอบหมายเท่านัน$
å เมือ! จดทะเบียนแล้ว สหกรณ์มสี ถานภาพเป็ น “นิตบิ ุคคล”
å สหกรณ์เป็ นนิตบิ ุคคลในภาคเอกชน ไม่สงั กัดส่วนราชการใดๆ
ประเภทของสหกรณ์
ในประเทศไทยได้กํ า หนดประเภทสหกรณ์ โ ดยออกเป็ น กฎกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็ น % ประเภท
1. สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์ ท!เี กษตรกรรวมตัวกันจัดตัง$ ขึ$นเพื!อ แก้ไ ขตาม
ความเดือดร้อนในด้าน เงินทุน การผลิต การจําหน่ าย และช่วยยกระดับฐานะความเป็ นอยู่ของ
เกษตรกรสมาชิกให้ดกี ว่าเดิม ดังนัน$ สหกรณ์การเกษตรนี$มหี น้าทีใ! นการส่ งเสริมการผลิตเพื!อเพิม!
รายได้ให้แก่เกษตรกรทีเ! ป็ นสมาชิก อันหมายถึง การดําเนินงานของสหกรณ์ในหลายๆ ด้าน อาทิ
เช่น การให้ส ินเชื!อ เกษตร การรับฝากเงิน การจัดหาสินค้า เครื!อ งมือ และอุ ปกรณ์ การผลิต มา
จําหน่ า ยแก่ ส มาชิก ตลอดจนการรวบรวมผลิต ผลของสมาชิก ออกจํา หน่ าย หรือ แปรรู ป การ
ส่งเสริมการเกษตรและติดตัง$ เครือ! งสูบนํ$า จัดระบบการส่งนํ$า เพื!อให้เกิดประโยชน์แก่การเพาะปลูก
ของสมาชิกยิง! ขึน$
!. สหกรณ์ นิคม
สหกรณ์นิคม คือ สหกรณ์ท!จี ดั ตัง$ ขึน$ ในบรรดาเกษตรกรซึง! ไม่มที ด!ี นิ ทํากินเป็ นของ
ตนเอง หรือมีทด!ี นิ ไม่เพียงพอ สําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยรัฐบาลดําเนินการ จัดหา
ทีด! นิ ให้เกษตรกรได้มที ท!ี าํ กินพร้อมทัง$ จัดบริการด้านสิง! อํานวยความสะดวกขัน$ พืน$ ฐาน และดําเนิน
ธุรกิจแบบเอนกประสงค์เช่นเดียวกับสหกรณ์การเกษตร คือมีการให้สนิ เชื!อ การรวมกันซื$อ การ
รวมกันขาย การบํารุงทีด! นิ และอื!นๆ


. สหกรณ์ประมง
สหกรณ์ประมง คือ สหกรณ์ท!ไี ด้รบั การส่งเสริมให้จดั ตัง" ขึน" ในบริเวณที!เหมาะสมที!
ราษฎรประกอบอาชีพทางจับสัตว์น"ํ า เพื!อ ช่ว ยให้ราษฎรชาวประมงเหล่านัน" ประกอบอาชีพได้
มันคงยิ
! ง! ขึน" ทัง" เป็ นการส่งเสริมการเพาะรักษาและขยายพันธุส์ ตั ว์ในแหล่งนัน" ๆ และช่วยให้สมาชิก
ได้กยู้ มื เงินเพื!อเป็ นทุนประกอบอาชีพจากสหกรณ์อกี ด้วย
4. สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นสหกรณ์ทม!ี ุ่งส่งเสริมให้สมาชิกสามารถออมทรัพย์เพื!อสะสม
ทรัพย์ไว้ใช้จา่ ยในยามต้องการ สหกรณ์ประเภทนี"โดยทัวไปจั
! ดตัง" ขึน" โดยรวบรวมสมาชิกตามหลัก
อาชีพ หรือสถานทีท! าํ งาน
5. สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ร้านค้า หรือสหกรณ์ผู้บริโภคหรือเรียกกันโดยทัวไปว่
! าร้านสหกรณ์ คือ
สหกรณ์ทผ!ี บู้ ริโภครวมกันจัดตัง" ขึน" เพื!อจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคมาจําหน่ ายแก่สมาชิกและบุคคล
ทัวไป
! จดทะเบีย นตามกฎหมายสหกรณ์ ม ีส ภาพเป็ น นิติบุค คล ซึ!งสมาชิก ผู้ถือ หุ้นทุ กคนเป็ น
เจ้าของ และลงทุนร่วมกันเป็ นสหกรณ์ดว้ ยความสมัครใจเพื!อแก้ไขความเดือนร้อยในเรื!องค่าครอง
ชีพ และเพื!อผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมูค่ ณะ โดยดําเนินการหลักและวิธกี ารสหกรณ์
!. สหกรณ์ บริ การ
สหกรณ์บริการ หมายถึงสหกรณ์ท!ไี ม่อาจจัดประเภทเข้าในสหกรณ์ประเภทใดๆ
ดังที!ก ล่ าวมาแล้ว แต่ เ ป็ นสหกรณ์ ซึ!งจัด ตัง" ขึ"นในกลุ่ มบุค คลที!ม ีปัญ หาความเดือ ดร้อ นในการ
ประกอบอาชีพ หรือขาดแคลนบริการทางด้านสาธารณู ปโภค โดยที!แต่ละบุคคลไม่สามารถช่วย
ตนเองได้ จึงสมัครใจรวมตัวกันจัดตัง" เป็ นสหกรณ์และดําเนินธุรกิจตามหลักสหกรณ์คอื ช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึง! กันและกัน
การจัดตัง" สหกรณ์ บริการเพื!อ แก้ไ ขปั ญ หาของผู้ประกอบอาชีพ อิส ระสาขาต่ างๆ
อาจจะจัดตัง" ในกลุ่มบุคคลที!มอี าชีพเดียวกัน เช่น สหกรณ์แท็กซี! สหกรณ์มดี สหกรณ์หตั ถกรรม
เป็ นต้น อาจจะจัดตัง" ในกลุ่มบุคคลทีม! อี าชีพต่างกัน แต่มคี วามต้องการอย่างเดียวกัน และต้องการ
ให้สหกรณ์จดั หาบริการมาสนองความต้องการให้ เช่น สหกรณ์ไฟฟ้ า สหกรณ์เคหะสถาน สหกรณ์
ประปา เป็ นต้น
7. สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี" ยน
สหกรณ์เครดิตยูเนี!ยน จัดตัง" ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ. #$#% ว่าด้วย
การจัดตัง" สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ในชุมชน โดยประชาชนทีอ! าศัยอยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน คือ
อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้าน หรือตําบลหรือโรงงาน บริษัทๆ โรงเรียน หรือวิทยาลัยเดียวกันและ
บุคคลเหล่านัน" มีความปรารถนาจะช่วยเหลือซึง! กันและกัน โดยวิธกี ารนําเงินของตนเองมาสะสมไว้
เป็ น กองทุน สมาชิก ทุ ก ๆ คน จะต้อ งสะสมเงินตามความสามารถของตนเองเป็ น ประจํา และ
สมํ!าเสมอ ซึง! แต่ละสหกรณ์อาจจะกําหนดไว้ว่าสัปดาห์ละหนึ!งครัง" ทุกครึง! เดือนหรือเดือนละครัง"
เมื!อระยะเวลาผ่านไป & เดือนหรือ  เดือน กองทุนที!สมาชิกช่วยกัน สะสมนี"ก็จะมีเงินมากขึ"นก็
สามารถจะให้สมาชิกทีม! คี วามจําเป็ นและเดือดร้อนทางด้านการเงิน กู้ยมื ไปบําบัดปั ญหาและความ


เดือดร้อนเหล่านัน พร้อมกับการชําระคืนเงินกู้ของสมาชิกแต่ละคนและการสะสมเงินของตนไปใน
คราวเดียวกันด้วยเงินกูก้ จ็ ะค่อยๆ หมดไป ในขณะทีเ" งินสะสมก็จะมีมากขึน สหกรณ์เครดิตยูเนี"ยน
จึงเสมือนเป็ นธนาคารของสมาชิกเพราะทุกคนสามารถจะนํ าเงินมาฝากสะสมและยามที"มปี ั ญหา
ความเดือดร้อนจําเป็ นต้องใช้เงินก็สามารถจะกูเ้ งินยืมจากสหกรณ์ได้อย่างง่ายดายและหากสมาชิก
ต้องการจะเข้าไปบริหารกิจการสหกรณ์ของเขา ก็สามารถเสนอตนเองให้เพื"อนสมาชิกเลือกตังเข้า
ไปเป็ นกรรมการเพื"อทําหน้าทีก" ําหนดนโยบาย เป้ าหมายและแผนงานให้สหกรณ์เป็ นไปตามความ
ต้องการของสมาชิกได้ สหกรณ์เครดิตยูเนี"ยนจึงเป็ นของสมาชิกโดยแท้ บริหารโดยสมาชิกและการ
ทํากิจการทุกอย่าง เพื"อให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับสมาชิก
วิเ คราะห์ไ ด้ว่า แต่ ล ะประเภทมีข้อ ความว่า สหกรณ์ ทงั   ประเภท แสดงว่ าทุ ก
ประเภทต้องมีความเป็ นสหกรณ์เหมือนๆกัน นัน คือ มีองค์ประกอบของปรัชญาและอุดมการณ์
หลักการและวิธกี ารสหกรณ์ จะแตกต่างกันก็คอื คําว่า เกษตร - นิคม - ประมง - บริการ - ร้านค้า ออมทรัพย์ (ยกเว้นสหกรณ์เครดิตยูเนียน) ซึง หมายถึงวัตถุประสงค์เพือส่งเสริมอาชีพและรายได้
การประกอบธุรกิจ
ประเภทสหกรณ์ คือ กลุ่ ม สหกรณ์ ทีม ีค วามมุ่ ง หมายหรือ วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก อย่า ง
เดียวกันเช่น กลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มสหกรณ์ประมง กลุ่มสหกรณ์รา้ นค้า กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์
ความมุง่ หมายหรือวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ คือความคาดหวังหรือสิง ทีต ้องการที
มีนัยสําคัญในการดําเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เพือให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ เช่น
วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ การส่ งเสริ มการออมทรัพย์และให้ ก้ยู ืมเงิ นเพือ
การอันจําเป็ นหรือมีประโยชน์ วัตถุประสงค์รองได้แก่ การจัดให้มสี วัสดิการหรือการสงเคราะห์
แก่สมาชิก การส่งเสริมการศึกษาฝึ กอบรมและวัฒนธรรม การดําเนินกิจกรรมเพือประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม วัตถุประสงค์รองของสหกรณ์นมี งุ่ ไปในด้านกิจกรรมทางสังคม หรือมิตทิ างสังคม
ของสหกรณ์ ในขณะทีว ตั ถุประสงค์หลักมุง่ ไปในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือมิตทิ างเศรษฐกิจ
เหตุผลทัวไปของการจั

ดประเภทสหกรณ์พอทีจ ะประมวลโดยสรุปได้ดงั นี
(!) เพือประโยชน์ ในการกําหนดนโยบายด้านสหกรณ์ของรัฐบาลว่าจะเน้ นการส่งเสริม
สหกรณ์ประเภทใด ภายใต้ขอ้ จํากัดของทรัพยากรด้านต่างๆ
(") เพือประโยชน์แก่การรวมตัวของสหกรณ์ในแนวดิง (Vertical integration) คือ การตัง
ชุมนุ มสหกรณ์ หรือสหพันธ์หรือสหภาพสหกรณ์ ในระดับภูมภิ าคหรือระดับประเทศ ในกรณีชุมนุ ม
สหกรณ์ซงึ เป็ นการรวมกันทางธุรกิจหรือวิสาหกิจ สมาชิกจะต้องเป็ นสหกรณ์ประเภทเดียวกันเท่านัน
(#) เพือประโยชน์แก่การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลสถิตขิ องสหกรณ์แต่ละประเภท
อย่างเป็ นระบบ เพือการศึกษา วิจยั และทํารายงานความก้าวหน้าของสหกรณ์แต่ละประเภท
ประจําปี อนั จะเป็ นประโยชน์แก่การวางแผนปรับปรุง และพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในทิศทางทีถ ูกต้อง
เหมาะสม และเป็ นประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริง
($) เพือประโยชน์แก่การส่งเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน และเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


ปรัชญา หลักการ อุดมการณ์ และวิ ธีการสหกรณ์
ปรัชญาสหกรณ์ (Cooperative Philosophy)
เป็ นความเชื!อร่วมกันของสมาชิกสหกรณ์ทเ!ี ชื!อว่าการดําเนินชีวติ แบบสหกรณ์จะทําให้
สมาชิกทุกคนมีความกินดีอยูด่ แี ละมีสนั ติสุขในสังคม
วิเคราะห์ปรัชญาสหกรณ์
ความหมายของปรัชญา (Philosophy)
พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ห ัว ทรงอธิบ ายความหมายของ “ปรัช ญา” ไว้ว่ า …..
โดยมากปรัชญานัน" ก็เป็ นความเชื!อของบุคคลแต่ละคนว่า โลกนี"มาอย่างไร และจะไปอย่างไรจะมี
ความสุขสุดยอดอย่างไร…….” (สํานักราชเลขาธิการ,#$%&:&)
ปรัชญา ตามความหมายของพจนานุกรม แปลว่า วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรูแ้ ละความจริง
ปรัชญา (ณรงค์ สร้อยทอง) คือ ความรู้ แต่เป็ นแก่นของความรูอ้ ย่างมีระบบ
คําว่า “แก่นของความรู”้ หมายถึง ความรูท้ ไ!ี ด้รบั การคิดพิจารณาอย่างแยบคาย
คิดซํ"าแล้วซํ"าเล่าจนไม่เปลีย! นแปลง อาจไม่มใี ครมาล้มล้างได้
ปรัชญา เป็ นความรู้ท!มี จี ุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนที!เรียกว่า อุดมการณ์ และยัง
บอกถึงหลักการและวิธกี ารทีจ! ะบรรลุอุดมการณ์นนั " ด้วย
ปรัชญา ทฤษฎี fact และกฎธรรมชาติ ล้วนแต่เป็ นความรู้ ซึง! มีความแตกต่างกัน
ปรัชญา
เป็ นความรูท้ เ!ี ป็ นแก่นของความรู้
ปรัชญา
เป็ นความรูท้ เ!ี ป็ นความจริง (fact) ทีต! อ้ งการพิสจู น์
fact
เป็ นความจริงทีไ! ม่ตอ้ งพิสจู น์ เช่น % + % เท่ากับ #
ปรัชญา
คือ ความรูท้ เ!ี ป็ นแก่นของความรู้ โดยมุง่ เน้นทีจ! ะอธิบายความ
เคลื!อนไหวการพัฒนาไปสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างละเอียดลึกซึ"ง เกิดความซาบซึ"ง
ให้กบั ผูร้ ู้ จึงได้ยดึ ถือเป็ นปรัชญาของชีวติ หรือปรัชญาของการทํางาน
ปรัชญาสหกรณ์ตรงกับคําสอนของศาสนา ตรงกับลักษณะของสหกรณ์ คือ
(1) สหกรณ์ในฐานะทีเ! ป็ นองค์การธุรกิจ
(2) คณะบุคคลทีร! ว่ มมือกัน ดําเนินกิจการอย่างหนึ!งอย่างใด หรือหลายอย่าง
(&) เพื!อแก้ไขปั ญหาทีม! อี ยูร่ ว่ มกันเพื!อร่วมมือกันแล้วจะสามารถทําได้ดกี ว่าทีต! ่างคน
ต่างทํา
(') สหกรณ์เป็ นองค์การทีช! ่วยตนเอง และช่วยเหลือซึง! กันและกัน มีความสามัคคีกนั
ร่วมมือกัน
ปรัชญาสหกรณ์เกีย! วกับจริยธรรม
(%) สหกรณ์ไม่เอารัดเอาเปรียบ
(#) สหกรณ์ปฏิบตั ติ ามทํานองครองธรรม
(&) สหกรณ์ไม่เห็นแก่ตวั ไม่ฉวยโอกาส
(') สหกรณ์เป็ นองค์การทีไ! ม่แสวงหากําไร


(!) สหกรณ์ยดึ ความเทีย" งธรรม
ปรัชญาสหกรณ์เกีย" วกับชีวติ ความเป็ นอยู่
(#) บุคคลทีม" าร่วมกันจะต้องมีหวั อกอันเดียวกัน เห็นใจกัน
($) บุคคลทีม" าร่วมกันจะต้องมีอุดมการณ์รว่ มกัน
(%) บุคคลที"มาร่วมมือกันจะต้องสมัครใจการเป็ นสหกรณ์เพื"อจําเริญทรัพย์ จําเริญ
ธรรมเพื"อการกินดีอยูด่ ี มีสนั ติสุข
(&) สหกรณ์ช่วยให้กนิ พอดีอยูพ่ อดี มีคุณภาพชีวติ ทีด" ี
(!) สหกรณ์มจี ดุ หมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(') สหกรณ์มกี ารพัฒนาทีย" งยื
ั" น
(*) คุณประโยชน์ของสหกรณ์ม ี % ขัน+ ตอน
(7.#) มีพลังแรงอํานาจในการต่อรอง
(7.$) ลดค่าใช้จา่ ย เพิม" พูนรายได้
(7.%) กินพอดี อยูพ่ อดี มีคุณภาพชีวติ
ปรัชญาสหกรณ์เกีย" วกับความรู้
(#) สหกรณ์เป็ นของสมาชิกโดยสมาชิก เพื"อสมาชิก
($) ดําเนินงานโดยสมาชิก
(%) เป็ นการรวมคน แล้วจึงรวมทุน
(&) มีการลงทุน
(!) ปั ญหาของสหกรณ์ตอ้ งแก้ดว้ ยวิธกี ารสหกรณ์
(') สหกรณ์เกิดจากความเดือดร้อน จําเป็ นและร่วมกัน
(*) สหกรณ์มอี ุดมการณ์
(,) สหกรณ์มหี ลักการและวิธกี ารของตนเอง
2. หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles)
หลัก การสหกรณ์ คือ แนวทางที"ส หกรณ์ ย ึด ถือ ปฏิบตั ิเ พื"อ ให้คุ ณ ค่ าของสหกรณ์
เกิดผล เป็ นรูปธรรม ซึง" ประกอบด้วยหลักการทีส" าํ คัญรวม * ประการ กล่าวคือ
หลักการที" # การเป็ นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิ ดกว้าง (Voluntary and Open Membership)
หลักการที" $ การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Contral)
หลักการที" % การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)
หลักการที" & การปกครองตนเองและความเป็ นอิสระ (Autonomy and IndependenceX
หลักการที" ! การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education Trainning and Information)
หลักการที" ' การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)
หลักการที" * การเอือ+ อาทรต่อชุมชน (Concern for Community)


หลักการที  การเป็ นสมาชิ กโดยสมัครใจและเปิ ดกว้าง
สหกรณ์เป็ นองค์การแห่งความสมัครใจที!เปิ ดรับบุคคลทัง" หลายที!สามารถใช้บริการของ
สหกรณ์และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกเข้าเป็ นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม
เชือ" ชาติ การเมือง หรือศาสนา
หลักการที ! การควบคุมโดยสมาชิ กตามหลักประชาธิ ปไตย
สหกรณ์เป็ นองค์การประชาธิปไตยทีม! กี ารควบคุมโดยสมาชิก ซึง! มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
ในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรษุ และสตรีทไ!ี ด้รบั เลือกตัง" จากทีป! ระชุมใหญ่ให้เป็ นผูแ้ ทน
สมาชิกต้องรับผิดชอบต่ อสมาชิก ในสหกรณ์ขนั " ปฐมสมาชิกมีสทิ ธิ #ในการออกเสียงเท่าเทียมกัน
(สมาชิกหนึ!งคนหนึ!งเสียง) สําหรับสหกรณ์ในระดับอื!น ๆ ก็ดําเนินการตามแนวทางประชาธิปไตย
เช่นเดียวกัน
หลักการที " การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิ จของสมาชิ ก
สมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุน (ซือ" หุน้ ) ในสหกรณ์ของตนเองอย่างเสมอภาคกัน และมี
ส่วนในการควบคุมการใช้เงินทุนของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อย ๆ
ส่ วนหนึ! งต้อ งเป็ นทรัพย์ส ินส่ วนรวมของสหกรณ์ โดยปกติสมาชิกจะได้ร บั ผลตอบแทน(ถ้ามี)
ในอัตราที!จาํ กัดตามเงินลงทุน (หุน้ ) ที!กําหนดเป็ นเงื!อนไขของการเข้าเป็ นสมาชิก สมาชิกสามารถ
จัดสรรเงินส่วนเกินของสหกรณ์เพื!อวัตถุประสงค์อย่างหนึ!งหรือทุกอย่างตามข้อบังคับดังนี"
- เพื!อการพัฒนาสหกรณ์โดยอาจกันไว้เป็ นทุนสํารองซึ!งอย่างน้อย ๆ จะต้องมีส่วนหนึ!ง
ทีน! ํามาแบ่งปั นกันไม่ได้
- เพื!อตอบแทนแก่สมาชิกตามสัดส่วนของปริมาณธุรกิจทีส! มาชิกได้ทาํ กับสหกรณ์
- เพื!อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทีม! วลสมาชิกเห็นชอบ
หลักการที # การปกครองตนเองและความเป็ นอิ สระ
สหกรณ์เป็ นองค์การทีพ! ง!ึ พาตนเองและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของมวลสมาชิก
หากสหกรณ์ จะต้องมีข้อตกลงผูกพันกับองค์การอื!น ใด ซึ!งรวมถึงหน่ วยงานของรัฐบาลด้วยหรือ
จะต้องเพิม! เงินลงทุนโดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องกระทําการดังกล่าว
ภายใต้เงื!อนไขทีม! นใจได้
ั!
ว่ามวลสมาชิกจะยังคงธํารงไว้ซง!ึ อํานาจในการควบคุมสหกรณ์ตามแนวทาง
ประชาธิปไตย และสหกรณ์ยงั คงดํารงความเป็ นอิสระ
หลักการที $ การศึกษา การฝึ กอบรมและข่าวสาร
สหกรณ์พงึ ให้การศึกษาและการฝึ กอบรมแก่สมาชิก ผูแ้ ทนสมาชิกที!ได้รบั การเลือกตัง"
ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าทีส! หกรณ์ เพื!อให้บุคคลเหล่านัน" สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนได้
ย่างมีประสิทธิผล และพึงให้ข่าวสารแก่สาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิง! เยาวชนและบรรดาผู้นําทาง
ความคิดในเรือ! งคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์
หลักการที % การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
สหกรณ์จะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยร่วมมือกันในระดับท้องถิน! ระดับชาติ ระดับภูมภิ าค และ
ระดับนานาชาติ


หลักการที " ความเอื#ออาทรต่อชุมชน
สหกรณ์พงึ ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื!อการพัฒนาที!ยงยื
ั ! นตามนโยบาย ที!มวลสมาชิก
เห็นชอบ
3. อุดมการณ์ สหกรณ์ (Cooperative Ideology)
อุดมการณ์สหกรณ์ คือ ความเชื!อร่วมกันทีว! ่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือ
ซึง! กันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ซง!ึ จะนําไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็ นธรรม และสันติสุขใน
สังคม
4. วิ ธีการสหกรณ์ (Cooperative Practices)
ทีป! ระชุมได้กําหนดนิยามว่า “วิธกี ารสหกรณ์” ดังนี"
วิธกี ารสหกรณ์ คือ การนําหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื!อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจทีด! ี
คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperatives Values)
สหกรณ์อยูบ่ นพืน" ฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความ
เป็ นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเทีย! งธรรม และความเป็ นเอกภาพ
สมาชิกสหกรณ์เชื!อมันในคุ
!
ณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิ ดเผย ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และความเอือ" อาทรต่อผูอ้ !นื โดยสืบทอดประเพณีปฏิบตั ขิ องผูร้ เิ ริม! การสหกรณ์



ลักษณะทัวไปของสหกรณ์

ออมทรัพย์
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ เป็ น สหกรณ์ ท!ีเ กิด ขึ"น จากการรวมตัว ของสมาชิก ที!ม ีอ าชีพ อย่า ง
เดียวกัน หรือมีท!อี ยู่อาศัยในชุมชนเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื!อส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึง! กันและกันทางด้านการเงิน ให้สมาชิกรู้จกั การออมทรัพย์ และในกรณีทม!ี ี
ความจําเป็ นก็สามารถกูย้ มื เงินจากสหกรณ์ได้
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นนิตบิ ุคคลตามกฎหมาย การดําเนินงานของสหกรณ์ต้องกระทํา
ภายในขอบเขตและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ท!กี ําหนดไว้ในข้อบังคับ ซึง! โดยทัวไปสหกรณ์
!
ออม
ทรัพย์จดั ตัง" ขึน" โดยมีวตั ถุประสงค์เพื!อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์
โดยวิธรี ว่ มกันดําเนินงาน เพื!อประโยชน์ของสมาชิกในเรือ! งต่าง ๆ ดังนี"
1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมันคง
!
และได้รบั ประโยชน์ตามสมควร
2. ส่งเสริมการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึง! กันและกันในหมูส่ มาชิก
3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ!นื
4. จัดหาทุนเพื!อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
5. ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
6. ให้สหกรณ์อ!นื กูย้ มื เงิน
7. ซือ" หุน้ ของธนาคารซึง! มีวตั ถุประสงค์เพื!อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
8. ซือ" หุน้ ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ!นื
9. ซือ" หุน้ ของสถาบันทีป! ระกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ
แก่กจิ การของสหกรณ์
10. ซือ" หลักทรัพย์รฐั บาลหรือรัฐวิสาหกิจ
11. ออกตั #วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
12. ฝากหรือลงทุนอย่างอื!นตามกฎหมายและตามทีค! ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนด
13. ดําเนินการให้กยู้ มื เพื!อการเคหะ
14. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
15. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ
สหกรณ์อ!นื เพื!อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
16. กระทําการต่างๆ ตามทีอ! นุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื!อให้เป็ นไปตาม


วัตถุประสงค์ทกล่
ี าวข้างต้น รวมถึง ซือ" ถือกรรมสิทธิ #หรือทรัพย์สทิ ธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือ
ให้เช่า เช่าซื"อหรือให้เช่าซื"อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื"อ ขายหรือจําหน่ าย
จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธอี นใดซึ
ื
งทรัพย์สนิ แก่สมาชิกหรือของสมาชิก
17. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
18. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ
หรือบุคคลอืนใด
19. ดําเนินกิจการอย่างอืนบรรดาทีเกียวกับหรือเนืองในการจัดให้สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
การดําเนิ นงานของสหกรณ์
หากพิจ ารณาจากวัต ถุ ป ระสงค์ของสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ แ ล้ว อาจจะสรุปผลได้ว่ า การ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์จะกําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์รบั
จดทะเบียน ซึงรายละเอียดของวัตถุประสงค์แต่ละสหกรณ์อาจจะแตกต่างกันบ้าง แต่โดยรวมแล้ว
มีวตั ถุประสงค์ทสํี าคัญมี  ประการ คือ
. การส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์
2. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
. การสร้างสวัสดิการแก่สมาชิกและสร้างสาธารณประโยชน์
1. การส่งเสริ มให้ สมาชิ กออมทรัพย์ สหกรณ์จะดําเนินการให้สมาชิกมีการออมทรัพย์
เป็ นเงินตราไว้ $ ลักษณะ คือ
1.1 การสะสมหุ้น ซึงจะแบ่งได้เป็ นการสะสมตาม
1.1.1 หน้ าที สหกรณ์จะกําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ เพือให้เป็ นหน้าทีของ
สมาชิกในการถือหุ้นไว้กบั สหกรณ์ มีด้วยกัน $ โอกาส คือ โอกาสแรก เมือจะเข้าเป็ นสมาชิก ซึง
เรียกว่า “หุน้ แรกเข้า” โอกาสทีส! อง เมือ! ถึงงวดส่งค่าหุน้ เป็ นรายเดือนตัง" แต่เดือนแรกทีเ! ข้าเป็ นสมาชิก
ตามอัตราส่วนเงินได้รายเดือนหรือรายงวดของตน ตามทีก! ําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ซง!ึ เรียกว่า
“หุน้ เพิม! รายเดือนหรือรายงวด” เงินได้รายเดือนหรือรายงวดนี"หมายถึง เงินเดือนและเงินที!จ่ายควบ
กับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึ!งสมาชิกได้รบั จากหน่ วยงานเจ้าสังกัด สมาชิกสามารถถือหุ้นราย
เดือนสูงกว่าอัตราที!กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ แต่จะต้องไม่เกินหนึ!งในห้าของหุ้นที!มอี ยู่ใน
สหกรณ์ในขณะนัน" แต่จะถือตํ!ากว่าทีก! ําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ไม่ได้
1.1.2 สมัครใจ ถ้าสมาชิกประสงค์จะขอซือ" หุน้ เพิม! ขึน" อีกเมือ! ใดก็ได้โดยแสดง
ความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ แต่จะถือเกินกว่าหนึ!งในห้าของหุน้ ทีม! ี
อยูใ่ นสหกรณ์ในขณะนัน" ดังกล่าวแล้วไม่ได้
คุณสมบัตพิ เิ ศษของหุน้ ทีส! มาชิกถือไว้กบั สหกรณ์
(1) เป็ นของสมาชิก และจะได้รบั เงินคืนเมื!อขาดสมาชิกภาพ
(2) ได้รบั ผลตอบแทนเป็ นเงินปั นผลตามหุน้ เมือ! สหกรณ์มกี ําไรและทีป! ระชุมใหญ่
พิจารณาจัดสรร


(3) มีมลู ค่าคงทีไม่เปลียนแปลงไปตามภาวะธุรกิจ
(4) หุน้ ของสหกรณ์ทสมาชิ
ี
กถืออยูเ่ ป็ นทุนของสหกรณ์ และตามมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดห้ามสมาชิกนํ าค่าหุ้นมาหักกลบลบหนี"กบั สหกรณ์
และในระหว่ างทีสมาชิก ภาพของสมาชิกยัง ไม่ส"ิน สุ ด ลง ห้า มมิใ ห้เ จ้า หนี" ข องสมาชิก ใช้ส ิ ท ธิ
เรียกร้องหรืออายัดค่าหุน้ ของสมาชิกผูน้ นั " และเมือสมาชิกภาพของสมาชิกสิน" สุดลง สหกรณ์ม ี
สิทธินําเงินตามมูลค่าหุน้ ทีสมาชิกมีอยูม่ าหักกลบลบหนี"ทสมาชิ
ี
กผูกพันต้องชําระหนี"แก่สหกรณ์ได้
และให้สหกรณ์มฐี านะเป็ นเจ้าหนี"บุรมิ สิทธิพเิ ศษเหนือเงินค่าหุน้ นัน"
(5) เป็ นการสะสมเงินระหว่างทีเป็ นสมาชิกและเมือขาดจากสมาชิกจะได้รบั เป็ น
เงินก้อน
(6) สมาชิกคนหนึงๆ จะถือหุน้ ในสหกรณ์เกินกว่าหนึงในห้าของจํานวนหุน้
ทัง" หมดของสหกรณ์ในขณะนัน" ไม่ได้ เพือป้ องกันมิให้ผมู้ เี งินมีอทิ ธิพลในสหกรณ์
ข้อดีของการส่งเสริมให้สมาชิ กถือหุ้น
() เป็ นเสมือนหนึงสมาชิกสะสมทรัพย์ เพือใช้เป็ นประโยชน์ในภายหน้าและมี
ผลตอบแทนเพิมจากการได้รบั เงินปั นผล
(#) ใช้เป็ นหลักประกันเงินกูข้ องตนเองได้
($) สหกรณ์สามารถขยายทุนและบริหารเงินทุนในปริมาณทีมากขึน" จากเงินทุน
ของเจ้าของสหกรณ์เอง คือสมาชิก
() การบริหารสินเชือของสหกรณ์จะคล่องตัวมากขึ"น และลดปั ญหาของผู้ค"ํา
ประกันเงินกูก้ รณีทผูี ก้ ไู้ ม่ชาํ ระหนี"
(%) เพือนช่วยเพือน
2. การฝากเงิ นไว้ กบั สหกรณ์ สหกรณ์สามารถรับฝากเงินจากสมาชิกได้ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยสหกรณ์จะต้องกําหนดระเบียบการรับฝากเงินจากสมาชิก และระเบียบนัน" ต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ นอกจากนัน" การกําหนดอัตราดอกเบีย" เงินรับฝากต้องไม่
เกินกว่าอัตราดอกเบีย" เงินรับฝากทีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด การดําเนินธุรกิจสมาชิกสามารถ
ฝากและถอนได้เช่นเดียวกันกับการฝาก ถอนเงินกับธนาคารพาณิชย์
ข้อดีของการส่งเสริมให้สมาชิกฝากเงินไว้กบั สหกรณ์
(1) สมาชิกมีความคล่องตัวในการบริหารเงินของตนเอง เนืองจากสามารถฝากและ
(2) ถอนได้สะดวก
(3) สมาชิกอาจได้ผลตอบแทนทีสูงขึน" เนืองจากสหกรณ์มกั กําหนดอัตราดอกเบีย" สูงกว่า
ธนาคารพาณิชย์ทวไปอยู
ั
เ่ ล็กน้อย และรายได้จากดอกเบีย" เงินฝากออมทรัพย์ได้รบั การยกเว้นไม่ต้อง
เสียภาษี
(4) เป็ นการช่ว ยเหลือซึงกันและกันระหว่างสมาชิกผู้มเี งินฝากกับสมาชิกผู้มคี วาม
ต้องการเงินกู้
(5) การทีสหกรณ์นําเงินฝากของสมาชิกไปบริหารสินเชือ จะมีต้นทุนตํากว่าเงินทุน
ภายนอก


3. การให้เงิ นกู้แก่สมาชิ ก โดยทัวไปสหกรณ์
!
จะกําหนดประเภทเงินกูไ้ ว้ " ประเภท คือ
เงินกู้เพื!อเหตุฉุกเฉิน สามัญและพิเศษ ส่วนจะบริการสมาชิกเป็ นเงินกู้ประเภทใด ต้องดูความ
พร้อมของสหกรณ์และความเหมาะสมของสมาชิก ซึง! พอจะจําแนกรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี#
3.1 ประเภทฉุ กเฉิน มีวตั ถุประสงค์เพื!อบําบัดทุกข์และบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะ
หน้าของสมาชิก ดังนัน# จึงต้องสะดวกและรวดเร็วทีส! ุด ภายในวงเงินไม่มากนัก ชําระคืนในระยะ
สัน# และอาจไม่ตอ้ งมีหลักประกันก็ได้
3.2 ประเภทสามัญ มีวตั ถุประสงค์เพื!อบรรเทาความเดือดร้อนทีม! คี วามจําเป็ นต้อง
ใช้เงินจํานวนมากๆ หรือเพื!ออํานวยความสุข หรือยกระดับมาตรฐานการดํารงชีพ ดังนัน# จึงมีการ
กลันกรองในการให้
!
เงินกูอ้ ย่างรอบคอบ โดยทีป! ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการ
เงินกู้ เงินกู้ประเภทนี#ต้องให้เหมาะสมกับรายได้ของผูก้ ู้ งวดการชําระหนี#ต้องสอดคล้องกับอายุ
การทํางานเฉลีย เงินกู้ประเภทนีมคี วามจําเป็ นต้องมีผู้คําประกัน หรือ อาจใช้อสังหาริมทรัพย์
จํานองคําประกัน หรือใช้หนุ้ ของตนเองทีม อี ยูใ่ นสหกรณ์คาํ ประกัน
3.3 ประเภทพิเศษ มีวตั ถุประสงค์ส่วนใหญ่เกียวกับความมันคงในชี

วติ เช่น ต้องการซือ
อสังหาริมทรัพย์ ทีอยู่อาศัย หรือสิง จําเป็ นทีต้องใช้เงินมากๆ สหกรณ์ทใี ห้บริการประเภทนีต้องมี
เงินทุนดําเนินงานเป็ นจํานวนมาก สมาชิกผูก้ ู้ควรมีระยะเวลาการสะสมหุน้ ไว้เป็ นจํานวนมากและนาน
และการกูเ้ งินประเภทนีตอ้ งมีอสังหาริมทรัพย์จาํ นองคําประกันเท่านัน
4. การสร้างสวัสดิ การให้กบั สมาชิ กและการสร้างสาธารณประโยชน์
4.1 การสร้างสวัสดิการให้กบั สมาชิก สหกรณ์เมือ มีกําไรในแต่ละปี สามารถจัดสรร
กําไรสุทธิไว้เป็ นการให้สวัสดิการสมาชิกได้ เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก การช่วยเหลือ
ค่ า จัด งานศพและค่ า ใช้จ่า ยในครอบครัว เมือ สมาชิก เสีย ชีว ิต หรือ เมือ เกษีย ณ หรือ การให้
สวัสดิการแบบสมาชิกมีส่วนร่วม เช่น การประกันชีวติ ในหมูส่ มาชิกของสหกรณ์
4.2 การสร้างสาธารณประโยชน์ เมือ สหกรณ์มกี ําไรสุทธิสามารถจัดสรรเป็ นทุน
สาธารณประโยชน์ให้ก ับหน่ วยงานทีสงั กัด หรือชุมชนทีสหกรณ์เกียวข้องอยู่ หรือสาธารณชน
ทัวไป
 หรือส่งเสริมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึง เป็ นไปตามหลักการเอือ อาทรต่อชุมชน
ทัง นี การดําเนินงานของสหกรณ์ ต้อ งถือ ความมุ่งหมายในเรือ งส่งเสริมให้ส มาชิกออม
ทรัพ ย์ นั น มีค วามสํ า คัญ เป็ นอัน ดับ แรก ส่ ว นความมุ่ ง หมายในเรือ งให้ เ งิน กู้ แ ก่ ส มาชิก นั น
มีความสําคัญเป็ นอันดับรอง เพือมุง่ ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้สมําเสมอ
โครงสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ดําเนินงานโดยสมาชิก กล่าวคือ สมาชิกจะเลือกตัง ตัวแทนของตน
จากทีป ระชุมใหญ่มาเป็ นคณะกรรมการดําเนินการเพือบริหารงานในสหกรณ์ และจะมีการจัดจ้าง
ฝ่ ายจัดการมาปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ ซึงประกอบด้ว ยผู้จดั การและเจ้าหน้ าทีฝ่ ายต่ าง ๆ เพือ
ให้บริการแก่สมาชิกทีม าทําธุรกิจกับสหกรณ์


นอกจากนีทีป! ระชุมใหญ่ของสหกรณ์จะเลือกตังสมาชิก หรือบุคคลภายนอกทีม! คี ุณสมบัติ
เหมาะสม เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ตามที!บญ
ั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 มาตรา 53 และสหกรณ์อาจจัดให้มผี ู้ตรวจสอบภายในโดยการจัดจ้างให้เข้ามาตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการและรายงานการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการดําเนินการได้ทราบ
สําหรับโครงสร้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็ นดังนี
สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

ทีป! ระชุมใหญ่
ผูต้ รวจสอบกิจการ
คณะกรรมการดําเนินการ
ฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายจัดการ

เลือกตัง
จัดจ้าง
ผูต้ รวจสอบภายใน
ผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายธุรการ

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายบัญชี

เจ้าหน้าทีบ! ญ
ั ชี

เจ้าหน้าทีป! ระจําหน่ วย

ทังนี หน้าทีค! วามรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานข้างต้น ได้มกี ารกําหนดไว้ในข้อบังคับ ดังนี
() สมาชิ ก
(.) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและคําสังของสหกรณ์
!
(.#) เข้าร่วมประชุมทุกครังทีส! หกรณ์นดั หมาย
(.$) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื!อให้สหกรณ์เป็ นองค์การทีเ! ข้มแข็ง


(. ) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(.") ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุง่ เรืองและมันคง
#
() ทีประชุมใหญ่ มีอํานาจหน้าทีพ# จิ ารณาวินิจฉัยเรื#องทัง$ ปวงทีเ# กิดขึน$ เกี#ยวกับการดําเนิน
กิจการของสหกรณ์ ซึง# รวมทัง$ ในข้อต่อไปนี$
(%.) รับทราบเรือ# งสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตัง$ ผูแ้ ทนสมาชิก
และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึง# มิได้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกทีถ# ูกให้ออกจากสหกรณ์
(%.%) พิจารณาเลือกตัง$ และถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์
(2.3) พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน (งบดุล) และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์
(2.4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ
ดําเนินการ และของผูต้ รวจสอบกิจการ
(%.") พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอื#นๆ และผูต้ รวจสอบกิจการ
(%.&) พิจารณากําหนดวงเงินซึง# สหกรณ์อาจกูย้ มื และคํ$าประกัน
(%.) อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
(%.') พิจารณาแยกสหกรณ์
(2.9) กําหนดค่าเบีย$ เลีย$ ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ# กั และค่าเบีย$ ประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ กรรมการอื#น ๆ ทีป# รึกษาและทีป# รึกษากิตติมศักดิ *
(%.+) พิจารณาแก้ไขเพิม# เติมข้อบังคับ
(2.11) รับทราบเรื#องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณ์ทส#ี หกรณ์เป็ นสมาชิกอยู่
(2.12) พิเคราะห์และปฏิบตั ติ ามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รอง
นายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ# ง#ึ นายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย
(%.,) กําหนดรูปการซึง# สหกรณ์คดิ จะทําเป็ นเครือ# งเกือ$ หนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(!) คณะกรรมการดําเนิ นการ มีอํานาจหน้าทีด# าํ เนินกิจการทัง$ ปวงของสหกรณ์ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติคาํ สังของสหกรณ์
#
กับทัง$ ในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่
สหกรณ์ ซึง# รวมทัง$ ในข้อต่อไปนี$
(,.) พิจารณาในเรือ# งการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบตั กิ ารต่างๆ ตามกฎหมาย ข้องบังคับ ระเบียบ มติและคําสังของสหกรณ์
#
(,.%) พิจารณาในเรือ# งการรับฝาก การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงิน
ของสหกรณ์
(,.,) กําหนดและดําเนินการเกีย# วกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงาน
ประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อทีป# ระชุมใหญ่


( .!) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ต่อทีป# ระชุมใหญ่
( .$) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ทป#ี ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
( .%) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง& หรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การ
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
( .') พิจารณาดําเนินการแต่งตัง& และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผตู้ รวจสอบภายใน
( .) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
( .*) จัดให้มแี ละดูแลให้เรียบร้อยซึง# บรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์
( .+) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุ มสหกรณ์ และ
องค์การอื#น
(3.11) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง& และถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางาน เพื#อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
( ., ) พิเคราะห์และปฏิบตั ติ ามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี พนักงานเจ้าหน้าทีซ# ง#ึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(3.13) พิจารณาให้ความเทีย# งธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าทีส# หกรณ์ ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทัวไป
# เพือ# ให้กจิ การของสหกรณ์ดาํ เนินไปด้วยดี
( .!) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื#น ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผูจ้ ดั การและสมาชิกเกี#ยวกับกิจการของสหกรณ์
( .$) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกทีเ# ห็นควรเป็ นทีป# รึกษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามทีเ# ห็นสมควร
( .%) ฟ้ อง ต่อสู้ หรือดําเนินคดีเกีย# วกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอม
ยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชีข& าด
( .') พิจารณาดําเนินการต่างๆ เกีย# วกับทรัพย์สนิ ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
(3.18) พิจารณาแต่งตัง& กรรมการดําเนินการเป็ นผูแ้ ทนของสหกรณ์ เพือ# เข้าประชุม
ใหญ่ และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์ และ
องค์การอื#นซึง# สหกรณ์น&เี ป็ นสมาชิก ทัง& นี& ให้เป็ นไปตามทีข# อ้ บังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ชุมนุ มสหกรณ์ และองค์การนัน& กําหนดไว้
( .*) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าทีใ# นการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การและบุคคลทีเ# กีย# วข้องได้ตามความเหมาะสม
() ผูจ้ ดั การ มีอํานาจหน้าทีใ# นการจัดการทัวไป
# และรับผิดชอบเกีย# วกับบรรดากิจการ
ประจําของสหกรณ์ รวมทัง& ในข้อต่อไปนี&
(!.) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผเู้ ข้า
เป็ นสมาชิกลงลายมือชื#อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์


( .!) ควบคุมให้มกี ารเก็บค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้ และ
ชักชวนการถือหุน้ ในสหกรณ์
(4.3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
( . ) เป็ นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกีย# วกับเงินกูใ้ ห้เป็ นไป
ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
( .$) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกีย# วเงินค่าหุน้ และเงินให้กทู้ ุกหกเดือนพร้อม
กับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
( .%) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีข# องสหกรณ์ตามอํานาจหน้าทีท# ก#ี ําหนดในระเบียบของ
สหกรณ์รวมถึงกําหนดหน้าทีแ# ละวิธปี ฏิบตั งิ านของบรรดาเจ้าหน้าทีข# องสหกรณ์ ตลอดจนเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีเ# หล่านัน& ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
( .') เป็ นธุระกวดขันในเรือ# งการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มใี บสําคัญโดย
ครบถ้วนรับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสาร
ต่างๆ เกีย# วกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามทีก# ําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
( .*) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั
( .) ติดต่อประสานงานกับเลขานุ การในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื#นๆ
( .+) รับผิดชอบจัดทํางบการเงิน (งบดุล) รวมทัง& บัญชีกําไรขาดทุนและรายงาน
ประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื#อเสนอต่อที#
ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
( .) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
(4.12) จัดทําแผนปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ# ห้สอดคล้องกับแผนงานทีไ# ด้รบั อนุ มตั จิ าก
ทีป# ระชุมใหญ่
(4.13) เข้าร่วมประชุมและชีแ& จงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอื#นๆ เว้นแต่กรณีซง#ึ ทีป# ระชุมนัน& ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
( . ) ปฏิบตั งิ านเกีย# วกับงานสารบรรณของสหกรณ์
( .$) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สนิ ต่างๆ ของ
สหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
( .%) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
( .') เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที#
ทางราชการกําหนด
( .*) ปฏิบตั งิ านอื#นๆ ตามทีค# ณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื#นๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรือตามทีค# วรกระทํา เพื#อให้กจิ การในหน้าทีล# ุล่วงไปด้วยดี


() เจ้าหน้ าทีสหกรณ์
สหกรณ์จาํ เป็ นต้องจัดจ้างเจ้าหน้าทีม! าปฏิบตั งิ านให้เพียงพอกับงานของสหกรณ์ โดย
อาจแยกเจ้าหน้าทีอ! อกเป็ นฝ่ ายต่างๆ ตามลักษณะงาน ดังนี"
ฝ่ ายธุรการ รับผิดชอบเกี!ยวกับ
1) งานสารบรรณ ได้แก่ งานรับ - ส่งหนังสือ โต้ตอบและจัดเก็บหนังสือ
) งานทะเบียนสมาชิก ได้แก่ รับใบสมัครจากสมาชิก ตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง
สมาชิกรวบรวมหนังสือแสดงความจํานงขอเปลีย! นแปลงการส่งเงินค่าหุน้ หรือเงินงวดชําระหนี"และ
ใบลาออกของสมาชิกเสนอคณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจนจัดทําดัชนีรายชื!อสมาชิก
3) งานเงินกู้ ได้แก่ รับคําขอกูจ้ ากสมาชิก ลงทะเบียนคําขอกูแ้ ล้วส่งแล้งส่งให้
เจ้าหน้าทีป! ระจําหน่วยตรวจสอบหนี"สนิ
แล้วรวบรวมคําขอกูเ้ สนอคณะกรรมการดําเนินการเพื!อ
พิจารณาอนุ มตั ิ
#) งานเลขานุการ โดยการช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านของเลขานุการเกี!ยวกับการ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ
5) งานอื!นๆ ตามทีไ! ด้รบั มอบหมาย
ฝ่ ายการเงิ น รับผิดชอบเกี!ยวกับ
$). การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ภายในอํานาจที!ได้รบั มอบหมาย
จากผูจ้ ดั การ
2) รวบรวมเอกสารหลักฐานการรับ - จ่าย ส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื!อดําเนินการต่อไป
%) เก็บรักษาหลักฐานการฝากและถอนเงินจากธนาคาร
ฝ่ ายบัญชี รับผิดชอบเกีย! วกับการจัดทําบัญชีของสหกรณ์ แยกเป็ น
เจ้าหน้ าทีบัญชี
$) จัดทําสลิป
) บันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขัน" ต้น และสมุดบันทึกรายการขัน" ปลาย
%) เก็บรักษาเอกสารประกอบการลงบัญชี
#) จัดทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
&) ควบคุมยอดคงเหลือท้ายแฟ้ มบัญชียอ่ ยลูกหนี"เงินให้สมาชิกกู้ และทะเบียน
หุน้
') จัดทํารายงานทางบัญชีและการเงิน ได้แก่ งบทดลอง งบการเงิน และ
รายละเอียดประกอบ
() จัดทํารายงานกิจการประจําเดือน และจัดเตรียมรายละเอียดทางบัญชีเพื!อ
ขอรับการตรวจสอบบัญชีในวันสิน" ปี
เจ้าหน้ าทีประจําหน่ วย รับผิดชอบเกีย! วกับ
$) จัดทําบัญชียอ่ ยลูกหนี"เงินให้สมาชิกกู้ และทะเบียนหุน้ ของสมาชิกเป็ น
รายบุคคล
) ตรวจสอบคําขอกูข้ องสมาชิก


) จัดทําใบรับเงินค่าหุน้ ใบรับเงินงวดชําระหนี"ประจําเดือนและรับชําระหนี"
ก่อนกําหนด
4) จัดทํารายการเรียกเก็บงวดชําระหนี" และเงินค่าหุน้ ประจําเดือน
ผูต้ รวจสอบกิ จการ
ตามพระราชบัญ ญัติส หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 กํ า หนดว่ า ให้ ส หกรณ์ ม ี
ผูต้ รวจสอบกิจการซึง# ทีป# ระชุมใหญ่เลือกตัง" จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื#อดําเนินการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์แล้วทํารายงานเสนอต่อทีป# ระชุมใหญ่ ดังนัน" การตรวจสอบกิจการจึงเป็ นไปอย่าง
อิสระ เนื#องจากการตรวจสอบดําเนินการ โดยผูต้ รวจสอบกิจการซึง# เลือกตัง" จากทีป# ระชุมใหญ่ และ
ให้รายงานผลการตรวจสอบต่อทีป# ระชุมใหญ่
นายทะเบียนสหกรณ์ได้กําหนดจํานวนผูต้ รวจสอบกิจการว่า ให้ทป#ี ระชุมใหญ่เลือก
ผูต้ รวจสอบกิจการได้ไม่เกิน 5 คน ในกรณีเป็ นบุคคลธรรมดา และหากเป็ นนิตบิ ุคคลให้มจี าํ นวนไม่
เกิน 1 นิตบิ ุคคล และกรณีเลือกตัง" ผูต้ รวจสอบกิจการเกินกว่า 1 คน ให้ผตู้ รวจสอบกิจการเหล่านัน"
เลือกประธานผู้ตรวจสอบกิจการขึ"น แล้วแจ้งให้ท#ปี ระชุมใหญ่ในคราวเดียวกันกับที#มกี ารเลือกตัง"
ผูต้ รวจสอบกิจการได้ทราบ สําหรับประธานผูต้ รวจสอบกิจการมีหน้าทีค# วบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านให้
บรรลุว ตั ถุประสงค์ในการจัดให้มกี ารตรวจสอบกิจการ และสรุปผลการตรวจสอบกิจการเสนอต่ อ
คณะกรรมการดําเนินการและทีป# ระชุมใหญ่
ผูต้ รวจสอบภายใน
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ไม่ได้กํ าหนดให้สหกรณ์ ม ีผู้ตรวจสอบ
ภายใน มีสหกรณ์ขนาดใหญ่ เพียงไม่ก#แี ห่งที#คณะกรรมการดําเนินการจัดจ้างบุคคลที#มคี วามรู้มา
ตรวจสอบการดํ าเนิ นงานของสหกรณ์ ต ามที#ค ณะกรรมการดํ าเนิ นการมอบหมาย ดังนั น" การ
ปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายในจึงทํางานภายใต้คณะกรรมการดําเนินการกําหนด



ความรู้ ทวไปเกี
ั
ยวกับการบัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์
ความหมายของการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้คําจํากัดความของ “การบัญชี” คือ ศิลปะ
ของการเก็บรวบรวม บันทึก จําแนกและทําสรุปข้อมูลอันเกี!ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัว
เงิน ผลงานชัน" สุดท้ายของการบัญชีก็คอื การใช้ขอ้ มูลทางบัญชีซ!งึ เป็ นประโยชน์แก่บุคคลหลาย
ฝ่ ายและผูท้ ส!ี นใจในกิจกรรมงบการเงิน
ประโยชน์ของการบัญชี
การบัญชีมปี ระโยชน์ทส!ี ําคัญ ดังนี"
1. เพื!อให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ การจัดทําบัญชี
จะทําให้สหกรณ์ทราบถึงผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และความมันคงของสหกรณ์
!
ดังนัน" เมือ! นําข้อมูลหรือรายการค้ามาเก็บรวบรวม จดบันทึก จัดหมวดหมู่จาํ แนก สรุปผลและ
วิเคราะห์ตคี วามอย่างมีหลักเกณฑ์ จะสามารถนํามาจัดทําเป็ นรายงานทางการเงินได้ ได้แก่
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
2. เพื!อเป็ นเครือ! งมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อมูลบัญชีจะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผน การตัดสินใจ และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพื!อช่วย
ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิง! ขึน"
3. เพือ! ใช้เป็ นหลักฐานอ้างอิงในภายหลัง ข้อมูลทางการบัญชีทม!ี กี ารจัดทําไว้ในรูปแบบ
ของรายงานทางการเงิน สามารถใช้เป็ นหลักฐานประกอบเหตุการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจทีเ! กิดขึน" ซึง!
ในการจดทะบันทึกแต่ละครัง" จะต้องตรวจสอบหลักฐานเอกสารให้ครบถ้วนก่อนทุกครัง" หากมีขอ้
โต้แย้งหรือข้อพิพาทก็อาจนําข้อมูลทางการบัญชีดงั กล่าวมาใช้ในการอ้างอิงได้
4. เพือ! เป็ นเครือ! งมือในการหาแหล่งเงินทุน ข้อมูลทางบัญชีสามารถนํามาจัดทําเป็ น
รายงานการเงินทีใ! ช้เป็ นสื!อกลางในการติดต่อทางธุรกิจต่างๆ เช่น สหกรณ์นํารายงานทางการ
เงินไปเป็ นข้อมูลประกอบในการขอสินเชื!อกับธนาคาร โดยธนาคารจะให้รายงานทางการเงินของ
สหกรณ์ เพื!อพิจารณาอนุ มตั สิ นิ เชื!อ ข้อมูลทางการบัญชีจะสะท้อนถึงความน่ าเชื!อถือ และ
ความสามารถในการชําระหนี"ของผูก้ ู้ เป็ นต้น
5. เพือ! ควบคุมและดูแลรักษาสินทรัพย์ของสหกรณ์ ข้อมูลทางการบัญชีแสดงถึง
สินทรัพย์ทส!ี หกรณ์มอี ยู่ และสามารถใช้อ้างอิง เพื!อประโยชน์ในการควบคุมมิให้สนิ ทรัพย์เกิด
การสูญหาย


6. เพือประโยชน์ต่อการตัดสินใจของบุคคลภายนอก ข้อมูลทางการบัญชีช่วยให้
บุคคลภายนอก เช่น เจ้าหนี" ทราบข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์แล้วสามารถใช้ขอ้ มูลทางการ
บัญชี เพือช่วยการตัดสินใจลงทุนหรือปล่อยสินเชือ
7. เพือให้ถูกต้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ การจัดทําบัญชีนนั " จะต้องเป็ นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และมาตรฐานการบัญชี สหกรณ์จะต้องรับผิดชอบในการจัดทําบัญชี
ให้ถูกต้องและสะท้อนความเป็ นจริง
8. เพือประโยชน์ในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง การจัดทํา บัญชีจะช่วยให้สหกรณ์ทราบถึง
รายได้หรือรายจ่ายทีจะต้องนําส่งภาษีได้อย่างถูกต้อง เช่น ภาษีมลู ค่าเพิม ภาษีเงินได้หกั ณ ที
จ่าย เป็ นต้น
หน่ วยงานที!กาํ กับดูแลและส่งเสริ ม
1. นายทะเบียนสหกรณ์ ซึง พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 กําหนดให้ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็ นนายทะเบียนสหกรณ์ มีอํานาจหน้าทีรบั จดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ
แนะนํา และกํากับดูแลสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
และกฎหมายอืนทีเ กียวข้อง ต่อมามีการแก้ไขโดยพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้อง
กับการโอนอํานาจหน้าทีข องส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 มาตรา 122 ว่าในพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้แก้ไขคําว่า “ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์” เป็ น “อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์”
2. คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
กําหนดให้ม ี คพช. ขึน! มีอํานาจหน้าทีด งั นี!
(1) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรือ งนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการ
สหกรณ์ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(2) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(3) กําหนดแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจ และกิจการของ
สหกรณ์ รวมทัง! การร่วมกับเอกชนให้มสี ่วนในการพัฒนาสหกรณ์
(4) กําหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ภาคเอกชน เพือให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการของสหกรณ์
(5) พิจารณาและแก้ไขปั ญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อขัดข้องทีท าํ ให้นโยบายและ
แผนการพัฒนาการสหกรณ์ไม่อาจบรรลุเป้ าหมาย
(6) พิจารณาเรือ งอืนใดทีเ กีย วกับสหกรณ์ตามทีร ฐั มนตรีมอบหมาย
(7) มีอํานาจหน้าทีต ามทีบ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ !ี


3. กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 ให้
จัดตัง! กองทุนพัฒนาสหกรณ์ขน!ึ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื"อเป็ นทุนส่งเสริมกิจการของ
สหกรณ์ ประกอบด้วย เงิน และทรัพย์สนิ ของ กพส. ให้นําส่งเข้าบัญชี กพส. โดยไม่ต้องนําส่ง
คลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดตัง! สหกรณ์ กํากับแนะนําส่งเสริม การดําเนินงาน
ของสหกรณ์ ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าทีส" หกรณ์ในการ
ดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ ตลอดจนการระดมทุนและการจัดหาแหล่งเงินกูใ้ ห้กบั สหกรณ์
5. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็ นผูว้ างระบบบัญชี การควบคุมภายใน จัดทําคู่มอื ระบบ
บัญ ชีแ ก่ ส หกรณ์ ตรวจแนะนํ า การเงิน การบัญ ชี ให้ก ารศึก ษาอบรมด้า นบัญ ชีแ ก่ ส มาชิก
คณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าทีส" หกรณ์ รวมทัง! ตรวจสอบบัญชีเพื"อ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ ตลอดจนจัดทํารายงานการสอบบัญชี เพื"อสรุปผลการ
สอบบัญชีและเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์
จรรยาบรรณของผูจ้ ดั ทําบัญชีสหกรณ์
รายงานทางการเงินหรืองบการเงินของสหกรณ์ท"ผี ู้จดั ทําบัญชีนําเสนอมีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ใช้ขอ้ มูลมาก ดังนัน! หากจัดทําขึน! ไม่ถูกต้องไม่เป็ นไปตามระเบียบทีน" ายทะเบียน
สหกรณ์กําหนดไม่ว่าจะตัง! ใจหรือไม่ก็ตาม ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ ซึ"งเรื"องนี!
นายทะเบียนสหกรณ์ ถึงแม้ว่ายังไม่ไ ด้กําหนดจรรยาบรรณของผู้จดั ทําบัญ ชีส หกรณ์ ข!นึ ถือ ใช้
ผู้จดั ทําบัญชีควรปฏิบตั ใิ ห้เป็ นจรรยาบรรณที"กล่าวถึงจรรยาบรรณของผู้ท"ปี ระกอบวิชาชีพบัญชี
ตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2551 ดังนี!
1. ความโปร่งใส ความเป็ นอิสระ ความเทีย" งธรรม และความซื"อสัตว์สุจริต
2. ความรูค้ วามสามารถและมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
3. ความรับผิดชอบต่อผูร้ บั บริการและการรักษาความลับ
4. ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรือบุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีผ" ปู้ ระกอบ
การจัดทําบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
การจัด ทํ า บัญ ชีข องสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ สหกรณ์ จ ะต้ อ งปฏิบ ัติต ามกฎหมายสหกรณ์
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และมาตรฐานการบัญ ชี พระราชบัญ ญัติส หกรณ์ พ.ศ. #
เป็ นหลักกฎหมายสําคัญที"จะกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกิจการสหกรณ์ในประเทศไทย
ต่ อ ไป ทัง! ยัง เป็ นการตอบสนองแนวนโยบายแห่ ง รัฐ ตามที"บ ัญ ญัติ ไ ว้ ใ นรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. #$ มาตรา %# ที"บญ
ั ญัตใิ ห้ “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุ น และคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์ ” โดยพระราชบัญ ญัติฉ บับนี!จะกําหนดหลัก การในภาพรวมของการดําเนินงาน
สหกรณ์ โดยมีส่วนทีเ" กีย" วข้องกับเจ้าหน้าทีบ" ญ
ั ชีดงั ต่อไปนี!


การจัดทําบัญชี
ในส่ วนของเจ้าหน้ าที!บญ
ั ชีซ!งึ ต้องเป็ นผู้จดั ทําบัญชีเพื!อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ จําเป็ นจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจข้อกําหนดทีเ! กี!ยวข้องกับการทําบัญชีตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเป็ นอย่างดี นอกจากนี"แล้วยังมีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชี พ.ศ. #
ทีก! ําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดทําบัญชีของสหกรณ์ในรายละเอียดตามอํานาจที!นายทะเบียน
ได้รบั ตามพระราชบัญญัติ
1. กฎหมายสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. # สามารถแบ่งได้ดงั นี"
$.$ การจัดทําบัญชี
($) ระบบบัญ ชีข องสหกรณ์ ตามมาตรา $%() ที!บ ัญ ญัติใ ห้อํ า นาจนาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนสมุดและแบบรายงาน
ต่าง ๆ ทีส! หกรณ์ต้องยื!นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทัง" แบบพิมพ์อ!นื ๆ ทีต! ้องใช้ในการปฏิบตั ติ าม
พระราชบัญญัตนิ "ี
() การจัดทําบัญชีของสหกรณ์ แบ่งเป็ นการจัดทําทะเบียนตามมาตรา %#
และการจัดทําบัญชี ตามมาตรา % ประกอบระเบียนนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์ พ.ศ. #
(.$) การจัดทําทะเบียนตามมาตรา %# สหกรณ์ยงั มีหน้ าที!ต้อ งจัดทํา
ทะเบียนดังต่อไปนี"
(.$.$) ทะเบียนสมาชิก ซึ!งต้องมีรายการอย่างน้ อยตามที!กําหนดไว้ใน
มาตรา %# ($)
ก. ชื!อ ประเภท และทีต! งั " สํานักงานของสหกรณ์
ข. ชื!อ สัญชาติ และทีอ! ยูข่ องสมาชิก
ค. วันทีเ! ข้าเป็ นสมาชิก
(.$.) ทะเบียนหุ้น ซึ!งต้องมีรายการอย่างน้อยตามที!กําหนดไว้
ในมาตรา %# ()
ก. ชื!อ ประเภท และทีต! งั " สํานักงานของสหกรณ์
ข. ชื!อของสมาชิกซึง! ถือหุน้ มูลค่าหุน้ จํานวนหุ้น และเงิน
ค่าหุน้ ทีช! าํ ระแล้ว
ค. วันทีถ! อื หุน้
ทัง" นี" ให้สหกรณ์ เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าวไว้ท!สี ํานักงานของสหกรณ์
และให้ส่งสําเนาทะเบียนนัน" แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน &' วันนับแต่วนั ที! จดทะเบียน รวมทัง"
ต้องรายงานการเปลีย! นแปลงรายการในทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน *' วันนับแต่วนั
สิน" ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
(.) การจัดทําบัญ ชีต ามมาตรา % ประกอบระเบียบนายทะเบีย น
สหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. # โดยสหกรณ์ตอ้ งจัดทําบัญชีดงั นี"


(..!) จัดทําบัญชีตามแบบและรายการทีน" ายทะเบียนสหกรณ์กําหนดให้ถูกต้อง
ตามความเป็ นจริง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ท"สี ํานักงานสหกรณ์
ภายในเวลาที"นายทะเบียนสหกรณ์ กําหนด โดยระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ พ.ศ. #$ ได้
กํ าหนดให้ส หกรณ์ เ ก็บรักษาเอกสารประกอบการลงบัญ ชีและสมุดบัญ ชีต่ างๆ ไว้ท"สี ํานักงาน
สหกรณ์ไม่น้อยกว่า !% ปี เพื"อประโยชน์ในการตรวจสอบและอื"นๆ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้
แก้ไขระเบียบ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ (ฉบับที" 2) พ.ศ. 2555 เกี"ยวกับการเก็บรักษาเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีและสมุดบัญชีต่ างๆ ไว้ท"สี ํานักงานสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วนั ที"
ผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินประจําปี แล้ว แต่อย่างไรก็ตามหากสหกรณ์มขี อ้ บกพร่อง
หรือเกิดการทุจริต สหกรณ์ควรเก็บรักษาเอกสารที"เกี"ยวข้องเกินกว่า 5 ปี เพื"อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ
(..) การบันทึกรายการในบัญชีเกี"ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ ให้บนั ทึก
รายการในวันที"เกิดเหตุการณ์ นัน& สําหรับรายการที"ไม่เกี"ยวกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการ
ภายใน ' วัน นับแต่วนั ทีม" เี หตุจะต้องบันทึกรายการนัน&
(..') การลงรายการบัญชีต้องมีเ อกสารประกอบการลงบัญ ชีท"สี มบู รณ์ โดย
ครบถ้วนทัง& การบันทึกรายการบัญชีต่างๆ ทีเ" กิดขึน& ตามเกณฑ์พงึ รับพึงจ่าย และนโยบายการบัญชี
ที"สําคัญที"สหกรณ์กําหนดไว้ให้เปิ ดเผยให้ทราบในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ"งถือเป็ นส่วน
หนึ"งของงบการเงิน ของสหกรณ์ ทัง& นี& การเปิ ดเผยในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินให้รวมถึง
รายการบัญชีใดทีม" ไิ ด้ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์และนโยบายการบัญชีทก"ี ําหนดนัน& ด้วย
. การจัดทํางบการเงิ น ตามมาตรา  กฎหมายบัญญัตใิ ห้สหกรณ์จดั ทํางบการเงิน
ดังนี&
(!) ให้สหกรณ์จดั ทํางบการเงิน อย่างน้อย ! ครัง& ทุกรอบสิบสองเดือน อันจัดว่า
เป็ นรอบปี ทางบัญชี (ในปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการขอแก้ไขกฎหมายเปลีย" นจากงบดุลเป็ นงบการเงิน)
() งบการเงิน ที"ส หกรณ์ อ อมทรัพ ย์จ ะต้อ งจัด ทํา ประกอบด้ว ยงบแสดงฐานะ
การเงิน (งบดุล) ของสหกรณ์ตอ้ งประกอบด้วยรายการแสดงสินทรัพย์ หนี&สนิ และทุนของสหกรณ์
และ งบกําไรขาดทุนต้องประกอบด้วยรายได้และค่าใช้จา่ ย และงบกระแสเงินสด
(') สหกรณ์ ต้อ งทํา งบการเงิน ให้แ ล้ว เสร็จและให้ผู้ส อบบัญ ชีต รวจสอบ แล้ว
นํ าเสนอเพื"ออนุ มตั ใิ นที"ประชุมใหญ่สหกรณ์ภายใน !#% วัน นับแต่วนั สิ&นปี ทางบัญชี ทัง& นี& ตาม
มาตรา * ยังบัญญัตใิ ห้สหกรณ์จดั ทํารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที"
ประชุมใหญ่พร้อมกันในคราวทีเ" สนองบการเงิน และให้ส่งสําเนารายงานประจําปี นนั & กับงบการเงิน
ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที"มกี ารประชุม
. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ตามกฎหมายสหกรณ์ได้กําหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดระบบบัญชี และนาย
ทะเบียนสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็ นผูก้ ําหนด เช่น
- ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และระเบียบ
นาทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ (ฉบับที" 2) พ.ศ. 2555


- ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดเงินสดขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร พ.ศ. 2546
- ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชัน! คุณภาพลูกหนี!เงินกู้และการเผื"อหนี!
สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตัดจําหน่ ายหนี!สญ
ู จากบัญชีลกู หนี!ของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546
- คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรือ" ง วิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีเกีย" วกับลูกหนี! พ.ศ. 2547
- ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย สินทรัพย์ท"สี หกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รบั
บริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ. 2547
- คําแนะนํ านายทะเบียนสหกรณ์ เรื"อ ง วิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีเกี"ยวกับที"ดนิ อาคารและ
อุปกรณ์ พ.ศ. 2547
- คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื"อง วิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีเกี"ยวกับเงินลงทุน พ.ศ.
2544
ฯลฯ
สําหรับระเบียบและคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สามารถศึกษารายละเอียดเพิม" เติมได้จากเวปไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (www.cad.go.th)
มาตรฐานการบัญชี
เจ้า หน้ า ที"บ ัญ ชีน อกจากต้อ งจัด ทํา บัญ ชีต ามกฎหมายและระเบีย บนายทะเบีย น
สหกรณ์ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว หากนายทะเบียนสหกรณ์ยงั ไม่กําหนดในเรือ" งใด ให้จดั ทําบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชี ทีจ" ดั ทําโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
การปฏิบตั งิ านต่างๆ สหกรณ์จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ท"ี
กําหนดไว้ รวมทัง! ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
ภาษี อากรที!เกี!ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์
". ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
สหกรณ์ได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามมาตรา # แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ. $% ซึ"งบัญ ญัติว่า “ถ้าสหกรณ์ เ กี"ยวข้อ งในกิจการใดที"ก ฎหมายกํ า หนดให้จดทะเบีย น
สํ า หรับ การได้ ม า การจํ า หน่ า ย การยกขึ!น เป็ นข้อ ต่ อ สู้ หรือ ก ารยึด หน่ ว งซึ"ง กรรมสิท ธิใ& น
อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอนั เกี"ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การจดทะเบียนเช่นว่านัน! ให้ ได้ รบั
ยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนี ยม
#. ภาษี เงิ นได้
เนื"องจากสหกรณ์เป็ นนิตบิ ุคคล จัดตัง! ขึ!นตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. $%ไม่
เข้าลักษณะเป็ น “บริษัทหรือห้างหุ้นส่ว นนิติบุค คลที"ต งั ! ขึ!นตามกฎหมายไทย หรือ ที"ต งั ! ขึ!นตาม


กฎหมายของต่างประเทศและกระทํากิจการในประเทศไทย” ตามความในมาตรา !! วรรคแรกแห่ง
ประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งประมวลรัษฎากรทีต้องเสียภาษี เงิ นได้
. อากรแสตมป์
สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ สําหรับตามสารบาง
ลักษณะดังต่อไปนี
(!) โอนใบหุน้ กู้ ใบหุน้ กู้ และใบรับรองหนี ซึง" สหกรณ์หรือธนาคารเพื"อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็ นผูอ้ อก โดยเป็ นการยกเว้นตามข้อ ข. ของข้อ # แห่ง บัญชีอตั รา
อากรแสตมป์ ท้ายหมวด $ แห่งประมวลรัษฎากร
(#) การกูย้ มื เงินซึง" สมาชิกกู้ยมื จากสหกรณ์ หรือสหกรณ์กู้ยมื จากสหกรณ์หรือจาก
ธนาคารเพื"อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยเป็ นการยกเว้นตามข้อ % แห่งบัญชี
อัตราอากรแสตมป์
(&) ใบมอบอํานาจซึง" สหกรณ์เป็ นผูม้ อบ และใบมอบอํานาจตัง สหกรณ์เป็ นตัวแทน
จัดการให้สหกรณ์ได้รบั สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็ นการยกเว้นตามข้อ ' ของ ข้อ !* แห่ง
บัญชีอตั ราอากรแสตมป์
(') คําประกันหนีเนื"องแต่การทีส" หกรณ์ให้สมาชิกกู้ยมื หรือยืม โดยเป็ นการยกเว้นตาม
ข้อ ' ของข้อ !* แห่งบัญชีอตั ราอากรแสตมป์
(%) การตัง ตัวแทนในกรณีทส"ี หกรณ์เป็ นตัวการ โดยเป็ นการยกเว้นตามข้อ #! แห่ง
บัญชีอตั ราอากรแสตมป์
($) คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร คือตราสารซึง" มีขอ้ ความอย่างเดียวกันกับต้นฉบับ
หรือต้นสัญญาและผูท้ ําตราสารได้ลงลายมือชื"อไว้อย่างเดียวกับต้นฉบับ ถ้าฝ่ ายที"ต้องเสียอากร
แสตมป์ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียอากรแสตมป์ โดยเป็ นการยกเว้นตามข้อ ข. ของข้อ #& แห่งบัญชี
อัตราอากรแสตมป์
(*) แบบพิมพ์ของรัฐบาลในกรณีทส"ี หกรณ์เป็ นผูเ้ สียอากร โดยเป็ นการยกเว้นตาม
ความในข้อ ก. ของข้อ #+ แห่งบัญชีอตั ราอากรแสตมป์
(,) ใบหุน้ ใบหุน้ กู้ หรือใบรับรองหนีของสหกรณ์ โดยเป็ นการยกเว้นตามข้อ !! (#)
แห่งบัญชีอตั ราอากรแสตมป์
!. ภาษี โรงเรือนและที"ดินของสหกรณ์
ตามพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและที"ดนิ พ.ศ. #'*% มาตรา & บัญญัตวิ ่า โรงเรือน
และสิง" ปลูกสร้างอื"น ซึง" เจ้าของอยู่เองหรือให้ผแู้ ทนอยู่เฝ้ ารักษา และซึง" มิได้ใช้เป็ นทีไ" ว้สนิ ค้าหรือ
ประกอบการอุตสาหกรรม ท่านให้งดเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและทีด" นิ ดังนัน สถานที"ทําการ
ของสหกรณ์ซ"งึ ใช้เป็ นสถานที"ประกอบกิจการของสหกรณ์ มิได้ใช้เป็ นที"อยู่อาศัย จึง ไม่เข้าข่าย
ได้รบั การยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษี โรงเรือนและที"ดิน ตามบทบัญญัตดิ งั กล่าวแต่อย่างใด


. ภาษี ป้ายของสหกรณ์
ตามพระราชบัญญัตภิ าษีป้าย พ.ศ. !"# มาตรา "# ได้บญ
ั ญัตถิ งึ ป้ ายของทางราชการ
หรือ องค์ก ารของรัฐ ที$ไ ด้ร ับ การยกเว้น ไม่ ต้ อ งเสีย ภาษีป้ า ย แต่ ส หกรณ์ นั น% ได้จ ัด ตัง% ขึ%น ตาม
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ ซึง$ เป็ นหน่วยงานต่างหากจากรัฐบาลและมิได้เป็ นองค์การของรัฐบาลทีน$ ํา
รายได้ส่งรัฐ จึงไม่เป็ นกรณี ป้ายที!ได้รบั การยกเว้นตามบทบัญญัติข้างต้ น
". ภาษี ธรุ กิ จเฉพาะ
สหกรณ์ ออมทรัพย์เป็ นสถาบันการเงินซึ$งได้รบั ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา
"/&(&) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนัน% จึงไม่มีหน้ าที! ต้องเสียภาษี ธรุ กิ จ เฉพาะแต่อย่างใดโดยการ
ยกเว้นนี%เฉพาะการให้กยู้ มื แก่สมาชิก หรือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อ$นื ๆ รวมทัง% สหกรณ์ประเภทอื$นๆ
ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. !' ด้วย
#. ภาษี ดอกเบีย$ เงิ นฝากที!สหกรณ์ นําไปฝากที!ธนาคาร
กรณีท$สี หกรณ์ถูกหักภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากสถาบันการเงินที$สหกรณ์ ฝาก
เงินไว้ สหกรณ์ สามารถนํ าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที$จ่าย ตามมาตรา !# ทวิแห่งประมวล
รัษฎากรจากธนาคารไปติดต่อยื$นเรื$องราวขอคืนภาษีดงั กล่าวต่อเจ้าหน้าทีส$ รรพากรได้ ทัง% นี%เนื$องจาก
สหกรณ์ไม่อยู่ในความหมายของนิยาม “บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล” จึงไม่มหี น้าที$เสียภาษีเงิน
ได้ตามประมวลรัษฎากรแต่ประการใด
%. ภาษี เงิ นได้บคุ คลธรรมดาสําหรับเงิ นได้ที!สมาชิ กได้รบั จากสหกรณ์
เงิน ได้ท$ีส มาชิก ได้ร ับ จากสหกรณ์ นั น% มีท ัง% เงิน ได้ท$ีไ ด้ร บั ยกเว้น ภาษี เ งิน ได้บุ ค คล
ธรรมดา และไม่ได้รบั ยกเว้นภาษี คือ
(") เงินปั นผลหรือเงินเฉลีย$ คืนทีบ$ ุคคลได้รบั จากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ได้รบั การ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
() ดอกเบีย% เงินฝากสหกรณ์ เฉพาะเงินได้จากดอกเบีย% เงินฝากทีต$ อ้ งจ่ายคืนเมือ$ ทวงถาม
ประเภท ออมทรัพย์ ซึง$ ใช้สมุดคู่ฝากในการฝากถอน ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(&) ดอกเบีย% เงินฝากสหกรณ์ท$มี ใิ ช่เงินฝากออมทรัพย์ดงั กล่าวในข้อ *. เช่นดอกเบีย% เงิน
ฝากประจํา หรือดอกเบีย% เงินกู้ (ทีส$ มาชิกให้สหกรณ์ก)ู้ ไม่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้
ทีไ$ ด้รบั ดอกเบีย% เหล่านี%จงึ ต้องนํามารวมคํานวณเพื$อเสียภาษีเงินได้ดว้ ย และทุกครัง% ทีส$ หกรณ์จา่ ย
ดอกเบีย% ดังกล่าว สหกรณ์มหี น้าทีต$ อ้ งหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ$ า่ ยตามอัตราภาษีเงินได้ตามมาตรา !#
() แห่งประมวลรัษฎากร และสหกรณ์ตอ้ งออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ$ ่ายทันทีทุกครัง%
ทีม$ กี ารหักภาษี ณ ทีจ$ ่าย ตามแบบทีอ$ ธิบดีกรมสรรพากรกําหนดตามมาตรา !# ทวิ (&) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
อนึ$ ง สํา หรับ ภาษีอ ากรเกี$ย วข้อ งกับ สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ขอให้ศึก ษาจากประมวล
รัษฎากร และกฎหมายทีเ$ กีย$ วข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์


ความรับผิดชอบการจัดทําบัญชี
ในปั จจุบนั นายทะเบียนสหกรณ์ได้กําหนดรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ!งกําหนดเกี!ยวกับ
ความรับผิด ชอบของคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ เ ป็ น ผู้รบั ผิด ชอบในการจัด ทําและการ
นําเสนองบการเงิน ว่าถูกต้องตามทีค! วรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี!ยวกับ
การควบคุมภายในที!คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พจิ ารณาว่าจําเป็ นเพื!อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที!ปราศจากการแสดงข้อมูลที!ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด
การสอบบัญชีสหกรณ์
งบการเงินของสหกรณ์จะต้องให้ผู้สอบบัญชีต รวจสอบ และการแต่งตัง" ผู้สอบบัญชีตาม
มาตรา 69 บัญญัตใิ ห้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง" ผูส้ อบบัญชี เพื!อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์
ส่วนวิธกี ารแต่งตัง" นัน" นายทะเบียนสหกรณ์ได้มอบอํานาจให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีดงั นี"
1. ผูส้ อบบัญชีภาครัฐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะแต่งตัง" ผูส้ อบบัญชีจากบุคลากรของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทม!ี คี วามรูค้ วามชํานาญการในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ โดยพิจารณา
จากขนาดและความซับซ้อนในการการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ โดยกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ใน
คู่มอื การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
2. ผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน เป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ทก!ี รมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มอบหมาย
สหกรณ์ ใ ห้ผู้ส อบบัญ ชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญ ชีส หกรณ์ น อกภาคเกษตร ได้แก่ สหกรณ์
ประเภทออมทรัพย์ เครดิต ยูเ นี!ยน ร้านค้า และบริก าร ที!มฐี านะการเงินมันคงสามารถจั
!
ดจ้าง
ผูส้ อบบัญชีของสหกรณ์ได้ ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที! 22 สิงหาคม 2554 ได้
กําหนดหลักเกณฑ์การมอบหมายสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ ใ ห้ภาคเอกชนตรวจสอบบัญ ชี
ดังนี"
Ø ทุนของสหกรณ์ ตัง แต่ 50 ล้านบาทขึน ไป
Ø ผลการจัดชัน คุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ท!กี รมตรวจบัญชี
สหกรณ์กําหนดอยูใ่ นระดับดีขนึ ไป (ประเมินโดยผูส้ อบบัญชีภาครัฐ)
Ø จัดทํางบการเงินได้ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิน ปี ทางบัญชี
ดังนัน เมือ! สหกรณ์มคี ุณสมบัตคิ รบทัง 3 ประการก็จะเป็ นสหกรณ์ทถ!ี งึ เกณฑ์จดั จ้างผู้สอบ
บัญ ชีภาคเอกชน สหกรณ์ ต้อ งกํ าหนดงบประมาณ ค่ าธรรมเนียมการสอบบัญชี และสรรหา
ผู้ส อบบัญ ชีภาคเอกชนที!ขนึ ทะเบียนกับ กรมตรวจบัญ ชีส หกรณ์ โดยที!ป ระชุม คณะกรรมการ
ดําเนินการควรพิจารณาสรรหาไว้ไม่น้อยกว่า 2 ราย เพื!อนําเสนอให้ทป!ี ระชุมใหญ่สามัญประจําปี
พิจารณาคัดเลือ กให้เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ต่อจากนัน สหกรณ์ต้องส่งหนังสือเสนอชื!อผู้สอบ
บัญชีท!สี หกรณ์คดั เลือกพร้อมเอกสารประกอบการแต่ งตัง ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ถงึ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ทีท! ป!ี ระชุมใหญ่มมี ติคดั เลือก


การคัดเลือกผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน
การคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กํา หนดคําแนะนํ าว่า
ด้วย วิธกี ารคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื!อแต่ งตัง" เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ มีขนั " ตอนการ
ปฏิบตั ิ ดังนี"
1) ก่อนการประชุมใหญ่
1.1) ให้สหกรณ์สรรหาผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน ซึง! ได้แก่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
หรือผูช้ าํ นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ จากทะเบียนรายชื!อผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนทีก! รมตรวจ
บัญชีสหกรณ์มอบให้สหกรณ์ โดยให้สรรหาผู้สอบบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า 2 รายขึน" ไป ซึง! สหกรณ์
อาจจะโทรศัพท์ติดต่อประสานงานในเบื"องต้น หรือส่งหนังสือทาบทามผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
เพื!อให้ผสู้ อบบัญชีจดั ทําหนังสือเสนอบริการสอบบัญชีส่งไปยังสหกรณ์ ทัง" นี" สหกรณ์อาจกําหนด
ความต้องการพิเศษนอกจากการสอบบัญชี เช่น การขอให้ผสู้ อบบัญชีให้คําปรึกษาแนะนําด้านการ
บริหารและการควบคุ มภายใน เพื!อ ให้ผู้ส อบบัญ ชีเ สนอบริการเป็ นแนวเดียวกัน ซึ!งจะทําให้
สะดวกต่อการจัดทําข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
สาระสําคัญของหนังสือเสนอบริการสอบบัญชีทต!ี อ้ งระบุไว้ ได้แก่
Ø ขอบเขตการปฏิบ ัติ ง านตรวจสอบ ซึ!ง จะต้ อ งระบุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ตรวจสอบ ความรับ ผิด ชอบของฝ่ ายบริห าร และปี ท างบัญ ชีส"ิน สุ ด ของสหกรณ์ ท!ีจ ะทํา การ
ตรวจสอบ
Ø การเข้า ปฏิบ ัติง านตรวจสอบ ผู้ ส อบบัญ ชีต้ อ งกํ า หนดเวลาที!จ ะทํ า การ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์อย่างน้อยปี ละกี!ครัง" ๆ ละกีว! นั พร้อมผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีจาํ นวนกีค! น
Ø รายงานผลการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีตามระเบียบทีน! ายทะเบียนสหกรณ์กําหนด ซึง! อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายงานระหว่างปี
และรายงานการสอบบัญชีประจําปี
Ø ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
ทัง" นี" หนังสือเสนอบริการสอบบัญชีท!ที ําในนามของบริษทั หรือนิตบิ ุคคล จะต้อง
ระบุช!อื ผู้สอบบัญชีท!จี ะแสดงความเห็นต่องบการเงินให้ชดั เจน เนื!องจากการแต่งตัง" ผู้สอบบัญชี
สหกรณ์จะแต่งตัง" เฉพาะบุคคลเท่านัน"
นอกจากสาระสํ า คัญ ของหนั ง สือ เสนอบริก ารสอบบัญ ชีแ ล้ ว สหก รณ์ ค วร
ตรวจสอบข้อมูลเบือ" งต้นของผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน เพื!อให้คุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน
เป็ นไปตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธกี ารเสนอชื!อ
ผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน เพื!อแต่งตัง" เป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2554 กล่าวคือ
s ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีต้อ งไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้ตรวจสอบ
กิจการ หรือนิตบิ ุคคลทีร! บั งานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
s ผูส้ อบบัญชีรบั งานสอบบัญชีสหกรณ์เดียวกันไม่เกิน 3 ปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกัน
s ผู้ส อบบัญ ชีร บั งานสอบบัญ ชีส หกรณ์ ท!มี ีปีบ ัญ ชีส"ินสุ ดวัน เดียวกัน ไม่ เ กิน 5
สหกรณ์


1.2) เมือ! ตรวจสอบข้อมูลเบือ" งต้นเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ตอ้ งสรุปข้อมูลของ
ผูส้ อบบัญชีแต่ละราย โดยจัดทําเป็ นข้อมูลเปรียบเทียบ ข้อเสนอบริการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
แต่ละราย เช่น การเข้าปฏิบตั งิ านตรวจสอบบัญชี จํานวนและคุณสมบัตขิ องผูร้ ว่ มงาน การ
รายงานผลการตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็ นต้น เพื!อส่งให้สมาชิกพิจารณา
ล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่
1.3) ตัง" งบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีประจําปี เพื!อเสนอทีป! ระชุม
ใหญ่โดยพิจารณาจากค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทีผ! สู้ อบบัญชีเสนอมาหรือจากค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบของสหกรณ์เดียวกัน เป็ นต้น
1.4) จัดให้มรี ะเบียบวาระเรื!อง “การพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกําหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ” ในระเบียบวาระของการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
2) ในวันประชุมใหญ่
2.1) ให้ดาํ เนินการเสนอชื!อผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนทีส! รรหาไว้ไม่น้อยกว่า 2 ราย
ขึน" ไป พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาทีไ! ด้สรุปไว้ตามข้อ 1.2) เพื!อให้ทป!ี ระชุมใหญ่พจิ ารณา
คัดเลือก ในระเบียบวาระเรื!อง “การพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบ”
2.2) ให้ทป!ี ระชุมใหญ่ พิจารณาเสนอชื!อผูส้ อบบัญชีสาํ รองไว้ดว้ ย จํานวน 1-2
คน ตามความเหมาะสม ทัง" นี" เพื!อป้ องกันปั ญหาจากเหตุสุดวิสยั หรือเหตุจาํ เป็ นทีท! ําให้ผสู้ อบบัญชี
ทีค! ดั เลือกไว้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านสอบบัญชีได้และเพื!อลดภาระของสหกรณ์ในการสรรหาผูส้ อบ
บัญชีรายใหม่
2.3) กรณีทท!ี ป!ี ระชุมใหญ่มมี ติเลือกผูส้ อบบัญชีสงั กัดบริษทั หรือนิตบิ ุคคลต้อง
ระบุช!อื ผูส้ อบบัญชีให้ชดั เจนด้วย
3) หลังวันประชุมใหญ่
เมื!อที!ประชุมใหญ่มมี ติคดั เลือกผู้สอบบัญชีประจําปี แล้ว สหกรณ์ต้องทําหนังสือ
แจ้งให้ผู้สอบบัญชีท!ไี ด้รบั การคัดเลือกทราบ และให้ผู้สอบบัญชีจดั ส่งเอกสารดังต่อไปนี"ให้แก่
สหกรณ์โดยเร็ว
3.1) หนังสือยืนยันการรับงานสอบบัญชี (กรณีมกี ารเปลีย! นแปลงข้อเสนอบริการ
เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ผูส้ อบบัญชีต้องระบุจาํ นวนเงินทีเ! ปลีย! นแปลงไว้ในหนังสือ
ฉบับนี"ดว้ ย)
3.2) หนังสือรับรองของผูส้ อบบัญชี
3.3) หนังสือแจ้งรายชื!อผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
อนึ!ง หากผูส้ อบบัญชีทค!ี ดั เลือก ได้รบั งานสอบบัญชีสหกรณ์อ!นื ทีม! บี ญ
ั ชีเดียวกัน
ครบ 5 สหกรณ์แล้ว ผูส้ อบบัญชีรายนัน" จะมอบอํานาจให้ผสู้ อบบัญชีรายอื!นทําการตรวจสอบบัญชี
แทนไม่ได้ สหกรณ์ต้องประสานงานกับผูส้ อบบัญชีทส!ี หกรณ์คดั เลือกสํารองไว้ ให้จดั ส่งเอกสาร
ดังกล่าวข้างต้นให้กบั สหกรณ์ เพื!อที!สหกรณ์จะนําเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์พจิ ารณาแต่งตัง"


เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต่อไป กรณีท!ไี ม่ได้เลือกผู้สอบบัญชีสํารองไว้ สหกรณ์ต้องจัดให้มกี าร
คัดเลือกผูส้ อบบัญชีรายใหม่โดยเร็ว
กรณีท!กี รมตรวจบัญชีสหกรณ์ พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรเสนอชื!อผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญาตหรือผูช้ ํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ จะแจ้งให้ สหกรณ์ทราบ
และให้สหกรณ์ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่และเสนอชื!อต่ อกรมตรวจสอบบัญชี ส หกรณ์
ภายใน "# วัน นับแต่วนั ทีไ! ด้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การโอนกลับให้ผส้ ู อบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี
เพื!อให้เกิดผลดีต่อสหกรณ์ท!ไี ด้มอบหมายให้ผู้ สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี
แล้ว นายทะเบียนสหกรณ์ยงั ได้กําหนดหลักเกณฑ์การโอนกลับให้ผู้สอบบัญ ชีภาครัฐตรวจสอบ
บัญชี ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ลงวันที! 23 กันยายน 2554 โดยสหกรณ์ต้องมีลกั ษณะข้อ
หนึ!งข้อใด ดังนี$
1. ผลการจัดชัน$ คุณภาพการควบคุมภายในตามเกณฑ์ทก!ี รมตรวจบัญชีสหกรณ์
กําหนดตํ!ากว่าระดับดีลงมา (ประเมินโดยผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน)
2. ไม่สามารถนําเสนองบการเงินเพื!อขออนุ มตั ใิ นทีป! ระชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน นับ
แต่วนั สิน$ ปี ทางบัญชี
3. ผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินนอกเหนือจากแบบไม่มเี งือ! นไข
นอกจากการโอนกลับตามหลักเกณฑ์ทก!ี ล่าวข้างต้น หากสหกรณ์มที ุนของสหกรณ์ต!าํ
กว่า 50 ล้านบาท สหกรณ์สามารถขอโอนกลับให้ผสู้ อบบัญชีภาครัฐตรวจสอบได้ ตามประกาศ
นายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที! 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ทัง$ นี$ การขอโอนกลับให้ผสู้ อบบัญชีภาครัฐ
ตรวจสอบบัญ ชี สหกรณ์ ต้อ งมีมติท!ีป ระชุ ม ใหญ่ แ ละต้อ งทํา หนังสือ ถึง อธิบ ดีกรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์ โดยผ่านสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พ$นื ที! นอกจากการโอนกลับกรณีดงั กล่าวแล้ว
สหกรณ์ทไ!ี ด้มอบหมายให้ผสู้ อบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบต่อเนื!อง 3 – 5 ปี กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์มนี โยบายโอนกลับให้ผู้ส อบบัญชีภาครัฐตรวจสอบ เพือเข้าไปเสริมประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในให้แก่สหกรณ์
การปฏิ บตั ิ งานสอบบัญชี
การปฏิบ ัติง านสอบบัญ ชี มาตรา !" บัญ ญัติใ ห้ ผู้ส อบบัญ ชีต รวจสอบบัญ ชีต าม
มาตรฐานการสอบบัญชีทรี บั รองทัวไป
 และตามระเบียบทีน ายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยมาตรา
#! ($) ได้ให้อํานาจนายทะเบียนสหกรณ์ในการกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีดงั กล่าวได้
อํานาจของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ กําหนดไว้ดงั ต่อไปนี%
#) อํานาจสังให้
 ผเู้ กีย วข้องกับสหกรณ์มาชีแ% จงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารตามมาตรา #&
ทีบ ญ
ั ญัตใิ ห้อํานาจผูส้ อบบัญชีออกคําสังเป็
 นหนังสือให้คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ พนักงานอืน
หรือ เชิญ สมาชิกของสหกรณ์มาชี%แจงข้อ เท็จจริงเกียวกับกิจการของสหกรณ์หรือให้ส่งเอกสาร
เกีย วกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้


!) อํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ตามตรา "# ที$บญ
ั ญัตวิ ่า “เพื$อ
ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ %ี ให้ผสู้ อบบัญชีมอี ํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์
ในระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้ ให้ผซู้ ง$ึ เกี$ยวข้องอํานวยความสะดวกหรือช่วยเหลือหรือให้
คําชีแ% จงแก่ผปู้ ฏิบตั กิ ารตามสมควร”
) อํานาจที$ได้รบั มอบหมายจากนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชียงั อาจได้รบั มอบ
อํานาจจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ดาํ เนินการอย่างหนึ$งอย่างใดตามทีก$ ําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. !&! ได้ซง$ึ รวมทัง% การปฏิบตั กิ ารแทนนายทะเบียนสหกรณ์ดว้ ย
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีมหี น้าทีแ$ สดงความเห็นต่องบการเงินจากทีไ$ ด้ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบทีน$ ายทะเบียนสหกรณ์กําหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด
ด้านจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพื$อให้ได้ความ
เชื$อ มันอย่
$ า งสมเหตุ ส มผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อ มูล ที$ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็ น
สาระสําคัญหรือไม่ ซึง$ การตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพื$อให้ได้มาซึง$
หลักฐานการสอบบัญชีเกีย$ วกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบที$
เลือกใช้ขน%ึ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึง$ รวมถึงการประเมินความเสีย$ งจากการแสดงข้อมูลที$
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการประเมินความเสี$ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในที$เกี$ยวข้องกับการ
จัด ทํ า และการนํ า เสนองบการเงิน โดยถู ก ต้ อ งตามที$ค วรของสหกรณ์ เพื$อ ออกแบบวิธ ีก าร
ตรวจสอบที$เ หมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื$อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการแสดงความเห็น ต่ อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีทค$ี ณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีทจ$ี ดั ทําขึน% โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ รวมทัง% การประเมินการนําเสนองบ
การเงินโดยรวม
การกํากับดูแลสหกรณ์
สาระสําคัญอีกเรือ$ งหนึ$งในพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. !&! ก็คอื เรื$องการกํากับดูแล
สหกรณ์ซ$งึ กําหนดขึ%นเพื$อให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็ นไปอย่างโปร่งใส และเป็ นธรรมแก่
สมาชิกทุกคนตามหลักการสหกรณ์ โดยวิธกี ารกํากับดูแลสหกรณ์แบ่งออกได้ดงั นี%
1. การตรวจการสหกรณ์
การแต่งตัง% ผูต้ รวจการสหกรณ์ มาตรา "' () บัญญัตใิ ห้นายทะเบียนสหกรณ์ มีอํานาจ
หน้าทีแ$ ต่งตัง% ผูต้ รวจการสหกรณ์ โดยมาตรา "' วรรคสอง ได้กําหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์อาจ
มอบอํานาจในการสังการ
$
การอนุ ญาต การอนุ มตั ิ หรือการดําเนินการอื$นใดตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ให้แก่ผตู้ รวจการสหกรณ์ปฏิบตั กิ ารแทนได้


อํานาจหน้ าทีของผูต้ รวจการสหกรณ์ มีดงั นี!
") ตรวจสอบกิจการและฐานการเงินของสหกรณ์ตามที#นายทะเบียนสหกรณ์ กําหนด
แล้วให้เสนอรายงานตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา "$
%) มีอํานาจออกคําสังเป็
# นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบ
กิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที# หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชีแ! จงข้อเท็จจริงเกี#ยวกับกิจการ
สหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกีย# วกับการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้ตาม
มาตรา 
!) มีอํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ ในระหว่างเวลาทํางานของ
สหกรณ์ได้ และให้ผู้เกี"ยวข้องอํานวยความสะดวกหรือช่วยเหลือ หรือให้คําชี#แจงแก่ผู้ปฏิบตั กิ าร
ตามสมควร ทัง# นี#ให้ผตู้ รวจการสหกรณ์แสดงบัตรประจําตัวต่อผูซ้ ง"ึ เกีย" วข้องด้วย ตามมาตรา $
การร้ อ งทุ ก ข์แ ทนสหกรณ์ ตามมาตรา !" นายทะเบีย นสหกรณ์ ห รือ รอง
นายทะเบียนสหกรณ์สามารถร้องทุกข์หรือฟ้ องคดีแทนสหกรณ์ได้ และให้พนักงานอัยการรับว่า
ต่างให้สหกรณ์ ในกรณีท"กี รรมการ ผู้จดั การ หรือเจ้าหน้ าที"ของสหกรณ์ทําให้สหกรณ์เสียหาย แต่
สหกรณ์ไม่รอ้ งทุกข์หรือฟ้ องคดี โดยให้สหกรณ์เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทีเ" กี"ยวกับการร้องทุกข์ ฟ้ องคดี
หรือการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี
2. การกํากับสหกรณ์
สหกรณ์ ท"ีไ ด้ม อบหมายให้ภ าคเอกชนตรวจสอบบัญ ชีแ ล้ว นัน# กรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์ยงั มีหน้าทีก" ํากับดูแล โดยให้ความสําคัญกับการทํางานเชิงคุณภาพสําหรับงานตรวจสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที"นาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือไม่ และเพื"อเพิม" ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในทีด" ใี ห้กบั สหกรณ์
ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนํ าด้านการเงินการบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะเข้า ไปกํากับ
การใช้อํานาจของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และการปฏิบตั ขิ องสหกรณ์เกี"ยวกับการเงินการ
บัญชีให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีเป้ าหมายใน
การกํากับสหกรณ์ พิจารณาจากการจัดระดับกลุ่มสหกรณ์และให้เข้ากํากับสหกรณ์ตามมาตรการ
เพิม" ประสิทธิภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์
ระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
การบันทึกรายการทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นไปตามหลักการบัญชีซง"ึ เป็ นที"
ยอมรับและใช้กนั ทัวไป
" คือ หลักการบัญชี ค่ ู โดยรายการเงินที"เกิดขึน# แต่ละรายการจะต้องนํ ามา
บันทึกบัญชี % ด้านเสมอ โดยเดบิตบัญชีหนึ"งหรือหลายบัญชีในด้านหนึ"ง และเครดิตบัญ ชีหนึ"งหรือ
หลายบัญชีในอีกด้านหนึ"ง ซึง" จํานวนเงินทีบ" นั ทึกบัญชีทงั # % ด้านต้องเท่ากัน
ทัง# นี# รายการเงินทีเ" กิดขึน# ทุกรายการจะต้องมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเสมอ โดย
ก่อนทีจ" ะบันทึกบัญชีต้องจําแนกรายการเงินทีป" รากฏในเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีออกเป็ น


ประเภทต่าง ๆ ก่อน แล้วจึงนํ าไปบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขัน! ต้น ผ่านรายการไปยัง
สมุดบันทึกรายการขัน! ปลาย จากนัน! สรุปข้อมูลทางการเงินโดยการจัดทํางบการเงิน
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี หมายถึง สิง" ทีใ" ช้เป็ นหลักฐานบันทึกข้อเท็จจริง เกีย" วกับ
รายการเงินทีเ" กิดขึน! เพื"อแสดงว่ารายการเงินนัน! ได้เกิดขึน! จริงตามรายการและจํานวนเงินทีป" รากฏ
ในเอกสาร
ประเภทของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี อาจแบ่งได้เป็ น # ประเภท คือ
. เอกสารภายนอก เป็ นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทส"ี หกรณ์ได้รบั จากผูอ้ "นื เช่น
ใบเสร็จรับเงินของร้านค้าหรือบริษทั ต่าง ๆ ทีส" หกรณ์ได้รบั
2. เอกสารภายใน เป็ นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทส"ี หกรณ์จดั ทําขึน! เอง ได้แก่
2.1 สลิ ป เป็ นใบสรุปหรืองบหน้ารายการรับและจ่ายเงินประจําวัน รวมทัง! การโอน
เปลีย" นแปลงแก้ไขบัญชี ทัง! นี! สลิปจัดทําขึน! เพื"อใช้อธิบายรายการเงินต่าง ๆ ทีเ" กิดขึน! โดยจําแนก
รายการตามประเภทบัญชีเพื"อสะดวกในการบันทึกรายการเงินในสมุดเงินสดและสมุดรายวันทัวไป
"
สลิป แบ่งเป็ น  ประเภท คือ
 สลิ ปรับ (เอกสารหมายเลข $) ใช้สาํ หรับบันทึกรายการเงินทีไ" ด้รบั ประจําวัน
โดยจําแนกรายการรับเงินต่าง ๆ ตามประเภทบัญชี
 สลิ ปจ่าย (เอกสารหมายเลข #) ใช้สาํ หรับบันทึกรายการเงินทีจ" า่ ยประจําวัน
โดยจําแนกรายการจ่ายเงินต่าง ๆ ตามประเภทบัญชี และให้นําเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
ประเภทนัน! ๆ มาแนบไว้กบั สลิปจ่ายด้วย
 สลิ ปโอน (เอกสารหมายเลข ) ใช้สาํ หรับบันทึกรายการทีไ" ม่เกี"ยวข้องกับการ
รับ - จ่ายเงินสด ซึง" ได้แก่ รายการเกีย" วกับการโอนแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี การ
ปรับปรุงบัญชี การโอนปิ ดบัญชีเมือ" สิน! งวดบัญชี การเปิ ดบัญชี โดยให้นําเอกสารประกอบรายการ
โอนนัน! ๆ มาแนบไว้กบั สลิปโอน
"." เอกสารประกอบสลิ ป เป็ นเอกสารทีใ" ช้ประกอบรายการรับจ่ายเงินรายการต่าง ๆ
ทีเ" กิดขึน! ซึง" ได้แก่
 ใบเสร็จรับเงิ น (เอกสารหมายเลข %) ใช้เป็ นหลักฐานในการบันทึกรายการ
รับเงินทุกประเภททีส" หกรณ์ได้รบั ไว้ เช่น เงินสะสมรายเดือนหรือเงินค่าหุน้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
เงินรับชําระหนี!จากสมาชิกทัง! ต้นเงินและดอกเบีย! รับ เป็ นต้น โดยจัดให้มสี ําเนา $ ฉบับ ต้นฉบับ
ฉีกออกให้แก่ผทู้ ช"ี าํ ระเงินให้แก่สหกรณ์ สําเนาฉบับที" $ ติดเล่มไว้เป็ นเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชี
 ใบสําคัญจ่ายเงิ น (เอกสารหมายเลข &) ใช้เป็ นหลักฐานในการจ่ายเงินของ
สหกรณ์ทงั ! ทีจ" ่ายเป็ นเงินสดและจ่ายด้วยเช็ค โดยแสดงรายละเอียดเกี"ยวกับการจ่ายเงินไว้ เช่น
การจ่ายเงินค่าหุน้ คืนให้สมาชิก จ่ายดอกเบีย! เงินรับฝากประจํา จ่ายเงินเดือน เบีย! ประชุม เป็ นต้น


ทังนี เว้นแต่การจ่ายเงินให้บริษทั ห้างร้านหรือกิจการทีม" ใี บเสร็จรับเงินของตนเองออกให้สหกรณ์
ก็ให้ถอื ใบเสร็จรับเงินทีไ" ด้รบั นันเป็ นใบสําคัญจ่ายเงิน
ใบสําคัญจ่ายเงิน ใช้เป็ นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีโดยแนบติดกับสลิปจ่าย
 ใบส่งเงิ นฝากออมทรัพย์ (เอกสารหมายเลข ) ใช้เป็ นหลักฐานในการบันทึก
รายการรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์ โดยให้ผสู้ ่งเงินฝากออมทรัพย์ยนื ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์
พร้อมกับสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ ซึง ในการรับเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์จะต้องจัดทําสมุด
คู่บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์มอบให้ผฝู้ ากและบันทึกรายการเงินในสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากให้ถูกต้องเป็ น
ประจําทุกครัง ทีม กี ารฝาก/ถอนเงิน รวมทัง การคิดดอกเบีย เงินฝากให้สมาชิก
ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์ ใช้เป็ นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี โดยแนบติด
กับสลิปรับ
 ใบส่งเงิ นฝากประจํา (เอกสารหมายเลข !) ใช้เป็ นหลักฐานในการบันทึก
รายการรับเงินฝากประเภทเงินฝากประจํา โดยให้ผสู้ ่งเงินฝากยืนใบส่งเงินฝากประจําพร้อมกับ
สมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากประจํา และในการรับเงินฝากประจําให้จดั ทําสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากมอบให้ผฝู้ าก
รวมทัง บันทึกรายการเงินในสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากให้ถูกต้อง ในกรณีทสี หกรณ์ออกใบรับเงิ นฝาก
ประจํา (เอกสารหมายเลข ") แทนสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากประจํา ให้บนั ทึกรายการเงินรับฝากประจํา
ลงในใบส่งเงินฝากประจําและออกใบรับเงินฝากประจําให้ผฝู้ ากไว้เป็ นหลักฐาน
ใบส่งเงินฝากประจํา ใช้เป็ นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี โดยแนบติดกับสลิปรับ
 ใบถอนเงิ นฝากออมทรัพย์ (เอกสารหมายเลข #) ใช้เป็ นหลักฐานในการ
บันทึกรายการจ่ายคืนเงินรับฝากออมทรัพย์ โดยให้ผถู้ อนเงินฝากยืนใบถอนเงินฝากออมทรัพย์
พร้อมกับสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์
ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ ใช้เป็ นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี โดยแนบติดกับ
สลิปจ่าย
 ใบถอนเงิ นฝากประจํา (เอกสารหมายเลข $%) ใช้เป็ นหลักฐานในการ
บันทึกรายการจ่ายคืนเงินรับฝากประจํา โดยให้ผถู้ อนเงินฝากยืนใบถอนเงินฝากประจําพร้อมกับ
สมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากประจํา ในกรณีทสี หกรณ์ออกใบรับเงินฝากประจําแทนสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝาก
ประจํา ให้บนั ทึกรายการจ่ายคืนเงินรับฝากประจําลงในใบถอนเงินฝากประจําเฉพาะด้านหน้ า
พร้อมกับโอนคืนใบรับเงินฝากประจําด้วย
ใบถอนเงินฝากประจําและใบรับเงินฝากประจําทีโอนคืนสหกรณ์แล้ว ใช้เป็ น
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีโดยแนบติดกับสลิปจ่าย
 คําขอกู้และหนังสือกู้เงิ นเพื!อเหตุฉุกเฉิ น (เอกสารหมายเลข $$) ใช้สาํ หรับ
บันทึกรายการให้เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน
 คําขอกู้เงิ นสามัญ (เอกสารหมายเลข $&) ใช้สําหรับบันทึกการขอกูเ้ งินสามัญ
 หนังสือกู้เงิ นสําหรับเงิ นกู้สามัญ (เอกสารหมายเลข $') ใช้สาํ หรับเป็ น
หนังสือสัญญาเพือบันทึกรายการให้เงินกูส้ ามัญ


 หนังสือคํา! ประกันสําหรับเงิ นกู้สามัญ (เอกสารหมายเลข !") ใช้สําหรับเป็ น
หนังสือสัญญาคํ#าประกันการให้เงินกูส้ ามัญ
 คําขอกู้เงิ นพิ เศษ (เอกสารหมายเลข !") ใช้สําหรับบันทึกการขอกูเ้ งินพิเศษ
 หนังสื อกู้เงิ นสําหรับเงิ นกู้พิเศษ (เอกสารหมายเลข!$) ใช้สาํ หรับเป็ น
หนังสือสัญญาเพื%อบันทึกรายการให้เงินกูพ้ เิ ศษ
ในกรณีทส%ี มาชิกผูก้ ไู้ ม่ได้มารับเงิน ณ สํานักงานของสหกรณ์ และสหกรณ์ได้
ส่งเงินกูไ้ ปให้หวั หน้าหน่วยเจ้าสังกัดของสมาชิกผูก้ เู้ ป็ นผูจ้ า่ ยเงินกูใ้ ห้สมาชิกผูก้ ู้นนั # ให้จดั ทํา
หลักฐานใบรับเงินกู้ (เอกสารหมายเลข !&) แนบกับหนังสือสัญญากูเ้ งินไว้ดว้ ย


แบบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
!. สลิปรับ
". สลิปจ่าย
. สลิปโอน
#. ใบเสร็จรับเงิน
$. ใบสําคัญจ่ายเงิน
%. ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์
&. ใบส่งเงินฝากประจํา
'. ใบรับเงินฝากประจํา
. ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์
!* ใบถอนเงินฝากประจํา
!!. คําขอและหนังสือกูเ้ งินเพื+อเหตุฉุกเฉิน
!". คําขอกูเ้ งินสามัญ
!. หนังสือกูเ้ งินสําหรับเงินกูส้ ามัญ
!#. หนังสือคํ,าประกันสําหรับเงินกูส้ ามัญ
!$. คําขอกูเ้ งินพิเศษ
!%. หนังสือกูเ้ งินสําหรับเงินกูพ้ เิ ศษ

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


(แบบเอกสารหมายเลข !)

เลขที .........................
สหกรณ์ออมทรัพย์ .........................................................................................................จํากัด
สลิ ปรับ
วันที ........................................................
เครดิต (ประเภทบัญชี) ………………………………………………………………………………..

รวม
บาท .................................................................
ผูท้ าํ .................................................................. ผูต้ รวจ ........................................................


(แบบเอกสารหมายเลข ")

เลขที .........................
สหกรณ์ออมทรัพย์ .........................................................................................................จํากัด
สลิ ปจ่าย
วันที ........................................................
เดบิต (ประเภทบัญชี) …………………………………………………………………………………

รวม
บาท .................................................................
ผูท้ าํ .................................................................. ผูต้ รวจ ........................................................


(แบบเอกสารหมายเลข ")

เลขที.....................
สหกรณ์ออมทรัพย์.............................................จํากัด
สลิ ปโอน
วันที.....................................
เดบิต (ประเภทบัญชี) ………………………………………………………………………………..

รวม
บาท............................................................
ผูท้ าํ ............................................................

ผูต้ รวจ.................................................

เลขที.....................
สหกรณ์ออมทรัพย์.............................................จํากัด
สลิ ปโอน
วันที.....................................
เครดิต (ประเภทบัญชี) …………………………………………………………………………..

รวม
บาท............................................................
ผูท้ าํ ............................................................

ผูต้ รวจ.................................................


(แบบเอกสารหมายเลข ")

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ....................................................................................... จํากัด
เล่มที .....................
เลขที………
ใบเสร็จรับเงิน
วันที .........................................................
ได้รบั เงิ นจาก ...........................................................................................................................
สมาชิ กเลขทะเบียนที ...................................ดังต่อไปนี!
รายการ

ต้นเงิ น

ดอกเบีย!

จํานวนเงิ น

เงิ นงวดชําระหนี!
สามัญ/พิเศษ ที .................งวดที ..................................................................

ฉุกเฉิน

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

เงินค่าหุน้ รายเดือน
อืนๆ
(

)

รวมเงิ น

ทุนเรือนหุน้ ทีชําระแล้ว ......................................................... บาท
เงินกูส้ ามัญคงเหลือ .............................................................. บาท
เงินกูฉ้ ุกเฉินคงเหลือ ........................................................... บาท

............................................................. เหรัญญิก/ผูจ้ ดั การ
.............................................................. เจ้าหน้าทีผูร้ บั เงิน


(แบบเอกสารหมายเลข #)

สหกรณ์ออมทรัพย์ ............................................................................................... จํากัด

ใบสําคัญจ่ายเงิน
วันที ............................................................
ข้าพเจ้า ............................................ สมาชิกเลขทะเบียนที ..............................
ตําแหน่งหรือตําบลทีอยู่ ..............................................................................................................
ได้รบั เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ............................................ จํากัด ดังรายการต่อไปนี"

บาท

สตางค์

เป็ นเงินค่า
บาท........................................................................ รวม
คําชีแ" จง .....................................................................................................................................
...........................................................ผูร้ บั เงิน


(แบบเอกสาร หมายเลข !)

ใบส่งเงิ นฝากออมทรัพย์ SAVINGS DEPOSIT SLIP
สหกรณ์ออมทรัพย์.............................................................................................................................จํากัด
สํานักงาน
Office
วันที!
Date
ชื!อบัญชี Account Name
ยอดเงิ นสดนํ าฝาก Amount in Cash Deposit
ธนาคาร/สาขา Bank/Branch

 เงิ นสด Cash
 รายการโอน Transfer
 เช็คเรียกเก็บ CL/CC
 อื!นๆ Others
เลขทีบญ
ั ชี Account No.
จํานวนเงิ น Amount in Baht

ลายมือชือผูน้ ําฝาก
Deposit By

เลขทีเช็ค Cheque Number
ลายมือชือเจ้าหน้ าที
Authorized Signature

ยอดรวมเงิ นฝากเป็ นตัวอักษร Total Amount in Words
หมายเหตุ

ยอดรวมเงิ นฝาก Total Amount

. โปรดทําใบนําฝากแยกต่างหากอย่างละฉบับ สําหรับเงินสด และเช็คหรือดร๊าฟท์ . โปรดเขียนชือหรือหมายเลขบัญชีหลังเช็คหรือดร๊าฟท์ก่ อนนํ าเข้าบัญชี
!. ใบนําฝากเงินนี"จะมีผลสมบูรณ์กต็ ่อเมือ สหกรณ์ได้รบั เงินหรือได้เรียกเก็บเงินตามตั #วเงินทีร ะบุไว้ตามรายการข้า งต้น ถูกต้องครบถ้วนและนําเข้าบัญชีเรียบร้อย
แล้วเท่านัน"

(แบบเอกสาร หมายเลข $)

ใบส่งเงิ นฝากประจํา FIXED DEPOSIT SLIP
สหกรณ์ออมทรัพย์.............................................................................................................................จํากัด
สํานักงาน
Office
วันที
Date
ชือบัญชี Account Name
ยอดเงิ นสดนํ าฝาก Amount in Cash Deposit
ธนาคาร/สาขา Bank/Branch

 เงิ นสด Cash
 รายการโอน Transfer
 เช็คเรียกเก็บ CL/CC
 อืนๆ Others
เลขทีบญ
ั ชี Account No.
จํานวนเงิ น Amount in Baht

ลายมือชือผูน้ ําฝาก
Deposit By

เลขทีเช็ค Cheque Number
ลายมือชือเจ้าหน้ าที
Authorized Signature

ยอดรวมเงิ นฝากเป็ นตัวอักษร Total Amount in Words

ยอดรวมเงิ นฝาก Total Amount

หมายเหตุ . โปรดทําใบนําฝากแยกต่างหากอย่างละฉบับ สําหรับเงินสด และเช็คหรือดร๊าฟท์ . โปรดเขียนชือ หรือหมายเลขบัญชีหลังเช็คหรือดร๊าฟท์กอ่ นนําเข้าบัญชี
!. ใบนําฝากเงินนี"จะมีผลสมบูรณ์กต็ ่อเมือ สหกรณ์ได้รบั เงินหรือได้เรียกเก็บเงินตามตั #วเงินทีร ะบุไว้ตามรายการข้างต้น ถูกต้องครบถ้ วนและนําเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านัน"


(แบบเอกสารหมายเลข #)

(ด้านหน้า)
สหกรณ์ออมทรัพย์...................................................จํากัด
ใบรับเงิ นฝากประจํา
เลขที.............................
วันที.........................................
บัตรเลขที ……………………………………………….
ได้รบั เงินจาก .............................................................................................................................
บาท ................................................
บาท (ตัวอักษร) .....................................................................................
เป็ นเงินฝากประจําระยะเวลา ........................ เดือน ในอัตราดอกเบีย" ร้อยละ ........................ต่อปี
ครบกําหนดวันที ........................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์ .................................................... จํากัด
...................................................
ผูจ้ ดั การ


(ด้านหลัง)
คําเตือน
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาใบรับเงินนีไว้ให้ปลอดภัย ถ้าใบรับนีหาย ขอให้ผฝู้ ากแจ้งเป็ นหนังสือ
ต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้า
ในการรับคืนเงินฝากนัน ผูฝ้ ากควรมารับเงินทีส" หกรณ์ดว้ ยตนเอง และผูฝ้ ากต้องมอบคืน
ใบรับเงินฝากให้แก่สหกรณ์ โดยลงลายมือชื"อสลักหลังของผูม้ อี ํานาจตามทีใ" ห้ตวั อย่างลายมือชื"อไว้
และสหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสจู น์ดว้ ยก็ได้
ถ้าผูฝ้ ากมีความจําเป็ นต้องให้ผอู้ "นื รับเงินแทน ก็ตอ้ งมอบอํานาจเป็ นหนังสือตามแบบที"
กําหนดข้างล่างนี พร้อมทังต้องมอบคืนใบรับเงินฝากให้แก่สหกรณ์ โดยลงลายมือชื"อสลักหลังของ
ผูม้ อี ํานาจตามทีไ" ด้ให้ตวั อย่างลายมือชื"อไว้ อนึ"ง ผูร้ บั มอบอํานาจต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ ตวั ต่อ
สหกรณ์ให้เป็ นทีพ" อใจ และต้องลงลายมือชื"อสลักหลังใบรับเงินฝากทีม" อบคืนให้แก่สหกรณ์นนด้
ั วย
หนังสือมอบอํานาจให้รบั เงินแทน
ขอให้สหกรณ์จ่ายคืนเงินฝากและดอกเบียแก่
(ระบุช"อื เต็ม) ....................................................ผูซ้ ง"ึ ข้าพเจ้า
มอบอํานาจให้รบั เงินแทน ข้าพเจ้าได้มอบให้ผรู้ บั มอบอํานาจ
นําใบรับเงินฝากมามอบคืนให้แก่สหกรณ์ดว้ ย ผูร้ บั มอบ
อํานาจได้ลงลายมือชื"อในช่องข้างล่างนีต่อหน้าข้าพเจ้า
วันที" ...............................................................

................................................................
ผูม้ อี ํานาจถอนเงินตามทีไ" ด้ให้ตวั อย่างลายมือชื"อไว้

ลายมือชือผูร้ บั มอบอํานาจ ....................................................

ลงลายมือชื"อพร้อมทังวันที"
ต่อหน้าเจ้าหน้าทีส" หกรณ์

ลายมือชื"อ ถูก P ผิด x
บันทึก .................................
...........................................
วันที" ...................................
ผูต้ รวจและจ่าย …………….
เจ้าหน้าทีบ ญ
ั ชี ....................


(แบบเอกสารหมายเลข #)

(ด้านหน้า)

ใบถอนเงิ นฝากออมทรัพย์ SAVINGS WITHDRAWAL SLIP
สหกรณ์ออมทรัพย์.............................................................................................................................จํากัด
สํานักงาน
Office
วันที!
Date
ชื!อบัญชี Account Name
จํานวนเงิ นที!ถอนเป็ นตัวอักษร Withdrawal Amount in Words

เลขที!บญ
ั ชี Account No.
บาท จํานวนเงิ นที! ถอน Withdrawal Amount
Baht

ลายมือชื!อ ผู้ขอถอน(เจ้าของบัญชี)/ผูร้ บั เงิ น
Drawer’s Signature (Account Holder) Receiver’s Signature

ลายมือชื!อ ผูร้ บั เงิ น (ผู้รบั มอบฉันทะ)
Receiver’s Signature (Nominee)

สําหรับเจ้าหน้ าที!

ลายมือชื!อเจ้าหน้ าที! Authorized Signature

(ด้านหลัง)

ใบมอบฉันทะ
วันที..............................................................
ข้าพเจ้า............................................................................................เจ้าของบัญชีเลขที...........................................................
ขอมอบฉันทะให้........................................................... บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ เลขที........................
ออกโดย......................................................................วันทีออก............................................วั นหมดอายุ................................
ทีอยู่ เลขที..................ถนน.......................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เป็ นผูร้ บั เงินจํานวนทีขอถอน และรับสมุดคูฝ่ ากของข้าพเจ้านัน" จากสหกรณ์ฯ และในการนี"ขา้ พเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเสมือนหนึง
ข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทัง" สิน"
..................................................................

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

ลายมือชือเจ้าของบัญชี

ลายมือชือผูร้ บั มอบฉันทะ
(ต้องเซ็นต่อหน้าเจ้าของบัญชี)


(แบบเอกสารหมายเลข #$)

(ด้านหน้า)

ใบถอนเงิ นฝากประจํา FIXED WITHDRAWAL SLIP
สหกรณ์ออมทรัพย์.............................................................................................................................จํากัด
สํานักงาน
Office
วันที!
Date
ชื!อบัญชี Account Name
จํานวนเงิ นที ถอนเป็ นตัวอักษร Withdrawal Amount in Words

เลขทีบญ
ั ชี Account No.
บาท จํานวนเงิ นทีถอน Withdrawal Amount
Baht

ลายมือชือ ผู้ขอถอน(เจ้าของบัญชี)/ผูร้ บั เงิ น
Drawer’s Signature (Account Holder) Receiver’s Signature

ลายมือชือ ผูร้ บั เงิ น (ผู้รบั มอบฉันทะ)
Receiver’s Signature (Nominee)

สําหรับเจ้าหน้ าที

ลายมือชือเจ้าหน้ าที Authorized Signature

(ด้านหน้า)

ใบมอบฉันทะ
วันที..............................................................
ข้าพเจ้า...........................................................................................เจ้าของบัญชีเลขที..........................................................
ขอมอบฉันทะให้.......................................................... บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ เลขที.......................
ออกโดย......................................................................วันทีออก............................................วันหมดอายุ..............................
ทีอยู่ เลขที..................ถนน.......................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด..........................
เป็ นผูร้ บั เงินจํานวนทีขอถอน และรับสมุดคู่ฝากของข้าพเจ้านัน" จากสหกรณ์ฯ และในการนี" ขา้ พเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเสมือนหนึง
ข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทัง" สิน"
..................................................................

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

ลายมือชือเจ้าของบัญชี

ลายมือชือผูร้ บั มอบฉันทะ
(ต้องเซ็นต่อหน้าเจ้าของบัญชี)


(แบบเอกสารหมายเลข "")
รับที..........................................
วันที........../.............../................

หนังสือกูท้ .................................
ี
วันที..........................................
บัญชีเงินกูท้ ...............................
ี

คําขอและหนังสือกู้เงินเพือเหตุฉุกเฉิน
เขียนที..............................................................
วันที..........เดือน........................พ.ศ..................
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์……………………………………………………….. จํากัด
ข้าพเจ้า...............................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.......................................................
รับราชการหรือ ทํางานประจําในตําแหน่ ง ..........................................................สังกัด...............................................
ได้รบั เงินได้รายเดือน.............................บาท ขอเสนอคําขอกูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉินดังต่อไปนี#
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินของสหกรณ์ จํานวน.................................บาท (........................................................)
อัตราดอกเบีย# เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ทใช้
ี อยู่ในขณะทีต้องชําระหนี#ตามหนังสือกู้น#ี โดยจะนําไปใช้เพือการดังนี#
....................................................................................................................................................................................
ข้อ ๒. ถ้าข้าพเจ้าได้รบั เงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินกูค้ นื ดังนี#
(๑) ภายในวันสิน# เดือน.............................ต้นเงิน.............................บาท พร้อมด้วยดอกเบีย#
(๒) ภายในวันสิน# เดือน.............................ต้นเงิน.............................บาท พร้อมด้วยดอกเบีย#
(๓) ภายในวันสิน# เดือน.............................ต้นเงิน.............................บาท พร้อมด้วยดอกเบีย#
(๔) ภายในวันสิน# เดือน.............................ต้นเงิน.............................บาท พร้อมด้วยดอกเบีย#
ข้อ ๓. เมือข้าพเจ้าได้รบั เงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี#
๓.๑ ยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ทีได้รบั มอบหมาย
จากสหกรณ์ หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจํานวนงวดชําระหนี#ขอ้ ๒ เพือส่งต่อสหกรณ์
๓.๒ ยอมให้ถอื ว่า ในกรณีใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ ให้เงินกู้ทขอกู
ี ้ไปจากสหกรณ์เป็ น
อันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิน# เชิงพร้อมทัง# ดอกเบีย# ในทันที โดยมิพกั คํานึงถึงกําหนดเวลาทีตกลงไว้
๓.๓ ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจําตามข้อบังคับของสหกรณ์จะแจ้ง
เป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี#ซงมี
ึ อยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน# เสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชําระหนี#ให้
เสร็จสิ#นตามทีกล่าวข้างต้น เมือข้าพเจ้าได้ลงชือรับเงินเดือ น ค่าจ้าง เงินสะสม บําเหน็ จ บํานาญ เงิน กบข.
เงินกองทุนสํารองเลีย# งชีพหรือเงินอืนใด ในหลักฐานทีทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้าง จะจ่ายเงินให้แก่
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชําระหนี#พร้อมด้วยดอกเบี#ยส่งชําระหนี#ต่อสหกรณ์ให้
เสร็จสิน# เสียก่อนได้
.............................................................ผูข้ อกู้
(............................................................)
.............................................................พยาน
(............................................................)
.............................................................พยาน
(............................................................)



(สําหรับเจ้าหน้ าทีของสหกรณ์ )

เงินได้รายเดือน

หมายเหตุ

จํานวนเงินกู้...............................บาท
จํากัดวงเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน
ต้นเงินกูส้ ามัญ
ต้นเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน
จํากัดวงเงินกู้
คงเหลือ
คงเหลือ

จํากัดวงเงินกู้
คงเหลือ

๑. ผูข้ อกู้ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี" หรือขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือไม่
¨ เคย
¨ ไม่เคย
๒. ข้อชีแ" จงอืนๆ.........................................................................................................
เห็นควร อนุมตั /ิ ไม่อนุมตั ิ
.....................................................เจ้าหน้าที
อนุมตั /ิ ไม่อนุมตั ิ
.....................................................ประธาน/รองประธาน/ผูจ้ ดั การ/ผูท้ ได้
ี รบั มอบหมาย

ข้าพเจ้าผูก้ มู้ อบอํานาจให้.............................................................ตําแหน่ง.........................................สังกัด
.............................................................เป็ นผูร้ บั เงินกูต้ ามหนังสือกู้แทนข้าพเจ้า

คําเตือน
ถ้าท่านมอบอํานาจให้ผอู้ นรั
ื บเงินแทน
โปรดฝากบัตรประจําตัวของท่านไปกับผูร้ บั เงิน
แทนท่านด้วยเพือแสดงต่อเจ้าหน้าที
บัตรประจําตัว..........................................
เลขที.......................................................

...................................................ผูก้ ู้
...................................................ผูร้ บั มอบอํานาจ
...................................................พยาน
(.................................................)
...................................................พยาน
(.................................................)

ข้าพเจ้า.............................................................................ได้รบั เงินกู้ จํานวน........................................บาท
(.............................................................................) ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที............./.............../...................
................................................ผูร้ บั เงิน
ต้องลงลายมือชือในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าทีของสหกรณ์
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว........................................................เจ้าหน้าทีการเงิน



(แบบเอกสารหมายเลข ")
หนังสือกูท้ ................./...............
ี
วันที........../.............../...............
บัญชีเงินกูท้ ...............................
ี

รับที..................../.....................
วันที........../.............../...............

คําขอกู้เงินสามัญ
เขียนที.................................................................
วันที....................................................................
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์…………………………………….…………………………........จํากัด
ข้าพเจ้า.........................................................……................สมาชิกเลขทะเบียนที................................….....
เงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ……………….......…….………..บาท ขอเสนอคําขอกู้เงินสามัญ เพือโปรดพิจารณาดังต่อไปนี#
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งิน จํานวน..............…….....................บาท (.........….....................................................)
โดยจะนําไปใช้เพือการดังต่อไปนี# (ชีแ# จงเหตุผลแห่งการกูโ้ ดยชัดเจน)................…….......…..........................................
.........................................................................................................................................……....................................
ข้อ ๒. ขณะนี#ขา้ พเจ้ารับราชการหรือทํางานในตําแหน่ง...............................................……............................
บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขที...................................สังกัด.....................……............................
ทีอยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที...............................ถนน.................................................ตําบล..................................................
อําเภอ...................…….………....จังหวัด.....………….............….............โทรศัพท์………...........................................
ข้อ ๓. นอกจากค่าหุน้ ซึงข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี#คอื

คําเสนอคําประกัน
ลําดับที

ชือ

สมาชิกเลข
ทะเบียนที

ทํางานประจําใน
ตําแหน่งและสังกัด

เงินเดือน/
ค่าจ้าง

ลายมือชือผูค้ #าํ ประกัน

๑
๒
๓
๔
ข้อ ๔. ถ้าข้าพเจ้าได้รบั เงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ..............……......….บาท
(พร้อมด้วยดอกเบีย# ตามอัตราทีสหกรณ์กําหนด) เป็ นจํานวน........….......งวด ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ ๕. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทําหนังสือกูส้ าํ หรับเงินกูส้ ามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีสหกรณ์กําหนด
ข้อ ๖. ในการขอกู้ครัง# นี# คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงทีจะทําหนังสือยินยอมให้ไว้เป็ นหลักฐานในท้าย
หนังสือกู้
ลงชือ.............................................................ผูข้ อกู้



บันทึกการพิ จารณาให้ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา
วันที. .............................................
ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาตามความรูเ้ ห็น และตามทีไ ด้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี!
(๑) ความมุง่ หมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซงึ ชีแ! จงไว้ในคําขอกูน้ !ี เป็ นความจริงหรือไม่เป็ นความจริง
¨ จริง
¨ ไม่จริง
(๒) ในเวลานี!ผขู้ อกูม้ พี ฤติการณ์ซงึ อาจถูกออกจากงานประจําหรือไม่ ?
¨ มี
¨ ไม่ม ี
(๓) ผูข้ อกูม้ หี นี!สนิ ภายนอกสหกรณ์เป็ นจํานวนมากหรือไม่ ?
¨ มี
¨ ไม่ม ี
ลายมือชือ.....................................................ตําแหน่ง.....................................
(....................................................)
(รายการต่อไปนี! เจ้าหน้าทีข องสหกรณ์กรอกเอง)
รายการเกียวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้
จํานวนเงินกู้..............................................บาท
เงินได้
รายเดือน
(บาท)

เงินค่าหุน้
(บาท)

จํากัด
วงเงินกู้
(บาท)

สามัญ
น/สกูท้ ี (บาท)

ต้นเงินกูค้ งเหลือ
เพือ เหตุฉุกเฉิน
พิเศษ
รวม
น/สกูท้ ี (บาท) น/สกูท้ ี (บาท) (บาท)

วงเงินกู้
คงเหลือ(บาท)

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี! หรือขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือไม่ ¨ เคย ¨ ไม่เคย
(๒) ข้อชีแ! จงอืนๆ....................................................................................................................................
รายการเกียวกับวงเงินของผู้คาประกั
ํ
น
จํานวนต้นเงินทีจ ะต้องคํ!าประกัน............................................บาท
ลําดับที

ชือ ผูค้ !าํ ประกัน

เงินได้ราย
เดือน
(บาท)

จํากัดวงเงิน
คํ!าประกัน (บาท)

การคํ!าประกันรายอืน
ต้นเงินทีค !าํ ประกัน
ชือ ผูก้ ู้
คงเหลือ (บาท)

วงเงิน
คํ!าประกัน
คงเหลือ (บาท)

๑
๒
๓
๔

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี! หรือขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือไม่ ¨ เคย ¨ ไม่เคย
(๒) ข้อชีแ! จงอืนๆ..........................................................................................................................
...................................................เจ้าหน้าที
(.................................................)
............./................./...................


(แบบเอกสารหมายเลข !3)

หนังสือกู้สาํ หรับเงินกู้สามัญ
ที." ............... /...................
ชื"อผูก้ ู้..............................................………............................วันที." ...............................................................
ข้าพเจ้า.....................................................................…สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์………........................
....................................………………… จํากัด สมาชิกเลขทะเบียนที." ..................................……………......................
รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหน่ง................................................................. บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจเลขที"..................................………..สังกัด.....………....…………....... ทีอ" ยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที".........…………
ถนน............…...…........ตําบล......………….................อําเภอ.......…….....................จังหวัด……..……...………..….....
โทรศัพท์……………………ขอทําหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์………………….…....………………………จํากัด
ซึง" ต่อไปในหนังสือกูน้ #ีจะใช้คาํ ว่า สหกรณ์ เพื"อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี#
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจํานวน......………...........บาท (........................................................)
และข้าพเจ้าได้รบั เงินจํานวนดังกล่าวนี#โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร)..............……….................บาท
พร้อมด้วยดอกเบีย# ในอัตราร้อยละ (ตัวอักษร)................................ต่อปี รวม (ตัวอักษร)......………..........................งวด
เว้นแต่งวดสุดท้ายเป็ นจํานวนเงิน (ตัวอักษร)..........................................………..........................….......บาท ทัง# นี#ตงั # แต่
งวดประจําเดือน...........................................เป็ นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดชําระหนี# (รวมทัง# ต้นเงินและดอกเบีย# ) แต่ละงวดถึงกําหนดภายในวันสิน# เดือน
ทีร" ะบุไว้สาํ หรับงวดนัน# ๆ
ในกรณีท"ีส หกรณ์ ม ีป ระกาศเปลี"ยนแปลงอัตราดอกเบี#ยเงินกู้เ พิ"ม ขึ#น ผู้กู้ยิน ยอมเสียดอกเบี#ยเงินกู้ตามที"
สหกรณ์เรียกเก็บเพิม" ขึน# เมื"อสหกรณ์ได้แจ้งเป็ นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือแจ้งทางจดหมายให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ในกรณีทแ"ี จ้งให้ทราบทางจดหมายนัน# ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้ถอื ว่าการแจ้งโดยการพิมพ์ขอ้ ความการเรียกเก็บดอกเบี#ย
เงินกู้เพิม" ขึ#นไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื"นใดที"สหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ผู้กู้เป็ นประจําเป็ นการแจ้งให้ทราบทาง
จดหมายแล้ว
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที"ผจู้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื"อได้รบั มอบหมาย
จากสหกรณ์หกั จํานวนเงินงวดชําระหนี#ซ"งึ ข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นัน# จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื"อส่งต่อ
สหกรณ์ดว้ ย ความยินยอมนี#ให้มอี ยูต่ ลอดไป ทัง# นี#จนกว่าจะได้ชําระหนี#ตามสัญญานี#โดยสิน# เชิงแล้ว
ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีใดๆ ซึ"งกําหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการ
เรียกคืนเงินกูใ้ ห้ถอื ว่า เงินกูน้ #ีเป็ นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิน# เชิงพร้อมทัง# ดอกเบีย# ในทันทีโดยมิพกั คํานึงถึงกําหนดเวลาที"
ให้ไว้
ข้อ ๕. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจํา
ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี#สนิ ซึง" ข้าพเจ้ามีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน# เสียก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชําระหนี# สนิ ให้เสร็จสิ#นตามที"กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้ าที"ผู้จ่ายเงิน
สะสมสําหรับข้าราชการ บําเหน็จ บํานาญ เงิน กบข. เงินกองทุนสํารองเลี#ยงชีพ หรือเงินอื"นใดที"ทางราชการหรือนายจ้าง
พึงจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื"อชําระหนี#ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน# เสียก่อนได้


ข้อ ๖. ในการกูค้ รัง" นี" ข้าพเจ้าได้นําใบหุน้ ของสหกรณ์เลขที......................…....จํานวน.…….......................หุน้
เป็ นเงิน............................................................บาท จํานําไว้เพือเป็ นหลักคํ"าประกันเงินกูข้ องข้าพเจ้า
ข้อ ๗. หากข้าพเจ้าได้ย้ายทีอยู่จากทีได้แจ้งไว้ในหนังสือนี" ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดย
ทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกียวกับ หนี"สนิ ตามสัญญานี"ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมี
ภูมลิ ําเนาอยูต่ ามทีระบุไว้ในหนังสือนี"ทุกประการ
ข้อ ๘. ผูก้ ไู้ ด้รบั สําเนาคูฉ่ บับหนังสือกูน้ "ีไว้แล้วตัง" แต่วนั ทีลงนามในหนังสือกูน้ "ี
ผูก้ ไู้ ด้อ่านข้อความในหนังสือกูน้ "ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
...........................................……......ผูก้ ู้
..............................................……...พยาน
(.............................................……...)
..............................................……...พยาน
(..............................................……..)
คํายิ นยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีทผูี ก้ มู้ คี สู่ มรส)
เขียนที...........................................................
วันที...............................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง...........................……......................เป็ นคูส่ มรสของนาย/นาง.....................................................
ได้ยนิ ยอมให้นาย/นาง…………..............................................กูเ้ งินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์……………….........
……...................…….…จํากัด ตามหนังสือกูส้ ามัญข้างต้นนี" และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าคูส่ มรส
.....................................................คูส่ มรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
.....................................................ผูก้ ู้
ข้าพเจ้า...............................................................................................ได้รบั เงินกู้
จํานวน..............................บาท (.......................................................................) ตามหนังสือกูน้ "ีไปเป็ นการถูกต้องแล้ว
..................................................ผูร้ บั เงิน
..................................................เจ้าหน้าทีผูจ้ า่ ยเงิน
..................................................เจ้าหน้าทีผูต้ รวจสัญญากู้



(แบบเอกสารหมายเลข #$)
ทะเบียนผูค้ !าํ ประกัน
เล่ม..................หน้า..................

หนังสือกูท้ .............../...............
ี
ชือผูก้ ู้......................................

หนังสือคํา ประกันสําหรับเงินกู้สามัญ
ในหนีท ีสมบูรณ์

สหกรณ์ได้รบั ยกเว้น
ไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

เลขที .................../.......................
วันที .................เดือน.................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า ...............................……………สมาชิกเลขทะเบียนที..................อายุ….…….ปี
เลขประจําตัวประชาชน
เป็ น ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างประจํา อืนๆ ............................................ตําแหน่ง.............................
สังกัด............................................................ได้รบั เงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ...................... บาท
ทีอยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที.................หมู่ท...........ถนน..........................
ี
ตําบล/แขวง.......................
อําเภอ/เขต........................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย.์ ...............โทรศัพท์.....................
ได้ทาํ หนังสือคํ!าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์...............................................................จํากัด
ซึงต่อไปนี!ในหนังสือคํ!าประกันนี!จะใช้คําว่า “สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี!
ข้อ #. ตามทีสหกรณ์ได้ให้...................................................................กูเ้ งิน จํานวนเงินกู้
...................... (...................................................) ตามหนังสือเงินกูส้ ามัญที............./.............
ลงวันที........................และผูก้ ไู้ ด้รบั เงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมคํ!าประกัน
หนี!ดงั กล่าวพร้อมดอกเบีย! และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี!
นัน! ด้วย
ข้อ %. ข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมคํ!าประกันหนี!ดงั กล่าวตาม ข้อ # และทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ น
เรืองการส่งเงินงวดชําระหนี! อัตราดอกเบีย! และการเรียกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกําหนดตามทีกล่าวไว้ใน
หนังสือกูเ้ งินสําหรับเงินกูส้ ามัญนัน! โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันนัน! ๆ ทุก
ประการ จนกว่าหนี!สนิ และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาํ ระครบถ้วนแล้ว
ข้อ &. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุ
ใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจากการคํ!าประกันรายนี! จนกว่าผูท้ ข้ี าพเจ้าคํ!าประกันไว้น!จี ะได้
ให้สมาชิกอืน ซึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ !าํ ประกันแทน
ข้าพเจ้า
ข้อ $. ในกรณีทข้ี าพเจ้าต้องชําระหนี!ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือ
บอกกล่าวให้แก่ขา้ พเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีลูกหนี!ผดิ นัด ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี!โดย
ให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอืนใดของข้าพเจ้า หักจํานวนเงิน ณ


ทีจ่าย ชําระหนี"ซงข้
ึ าพเจ้าต้องชําระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอืนใดของข้าพเจ้าส่งต่อ
สหกรณ์ดว้ ย โดยข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสือยินยอมให้หกั เงินได้รายเดือนและเงินอืนใดมอบไว้กบั
สหกรณ์ และความยินยอมนี"ให้มอี ยูต่ ลอดไป ทัง" นี"จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี"ตามหนังสือกูเ้ งินสามัญที
ข้าพเจ้าได้ค"าํ ประกันนัน" โดยสิน" เชิงแล้ว
ข้อ . ข้าพเจ้าได้ทําหนังสือยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอืนใดของ
ข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพือแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หกั เงิน ณ ทีจ่ายให้
สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รบั ชําระหนี"จนสิน" เชิง
ข้อ #. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยทีอยูจ่ ากทีได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
เป็ นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือคํ"าประกันนี"โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือ
ชือไว้เป็ นสําคัญ
ลงชือ……………………………...ผูค้ "าํ ประกัน
(……………………………….)
ลงชือ……………………………...พยาน
(……………………………….)
ลงชือ……………………………...พยาน
(……………………………….)
คํายิ นยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีทผูี ค้ "าํ ประกันมีคสู่ มรส)
เขียนที .............................................................
วันที ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง......................................................เป็ นคูส่ มรสของนาย/นาง.................................
ยินยอมให้ คสู่ มรสของข้ าพเจ้ าเป็ นผู้คํ !าประกันเงินกู้สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ! ตามหนังสือคํ !าประกัน
เงินกู้ข้างต้ นนี !และข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญ
………………………………………คูส่ มรสผู้ให้ คํายินยอม
(...........................................................)
..........................................................ผู้คํ !าประกัน
(...........................................................)

หมายเหตุ สหกรณ์ควรจัดให้มสี าํ เนาบัตรประจําตัวประชาชนและ/หรือสําเนาทะเบียนบ้านของผูค้ "าํ
ประกันไว้ประกอบเป็ นหลักฐานด้วย


รับที.................../.....................
วันที........../............./................
เวลา.....................................น.

(แบบเอกสารหมายเลข "$)
หนังสือกูท้ ี
............./..................
วันที
........../............./................

คําขอกู้เงินพิเศษ
เขียนที……………...............…………….……………….
วันที…….….เดือน…………….......…….พ.ศ..................
เรียน คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์……………………………………....................…………….จํากัด
ข้าพเจ้า........................................................สมาชิกเลขทะเบียนที........................................อายุ…....…ปี
เลขประจําตัวประชาชน
เป็ น o ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
o ลูกจ้างประจํา o อืนๆ ...................................................... ตําแหน่ง.................................................................
สังกัด................................................................................ ได้รบั เงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ….............................บาท
ทีอ ยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที.......................หมูท่ .ี .....................ถนน.................................ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต........................…จังหวัด....................…........รหัสไปรษณีย.์ .........................โทรศัพท์.............................
สถานภาพ o โสด o หม้าย o สมรสแล้ว ชือคูส่ มรส……………….........……………………..………...................
อายุ…..……ปี อาชีพ……………..........…….สถานทีท ํางาน…………………………….โทรศัพท์………….........…..
ตําแหน่ง………………………………….อัตราเงินเดือน………….………….…….บาท
ขอเสนอคําขอกู้เงินพิเศษ จํานวน………………………บาท โดยจะนําไปใช้เพือการดังนี!
ข้อ ". วัตถุประสงค์ในการขอกูเ้ งิน( โปรดกาเครืองหมาย Pใน o ทีต อ้ งการ )
o ซือ! ทีด นิ
o ซือ! อาคารพร้อมทีด นิ
o อืนๆ…………...........
o สร้างอาคาร
o ต่อเติมปรับปรุงอาคารหรือทีดนิ
o การลงทุนประกอบอาชีพ o ซือ! ยานพาหนะ
ซือทีดิน
ซือ! ทีด นิ โฉนด/น.ส.#ก/น.ส.# เลขที…
 ............……เนื!อที…
 …..........…ไร่…........…งาน………......ตารางวา
ตัง! อยูท่ …
ี ….………..ตรอก/ซอย………………….….ถนน……….………...……..ตําบล/แขวง………………………...
อําเภอ/เขต……………………...…….จังหวัด…………………………… ไร่หรือตารางวาละ…………….………..บาท
เป็ นเงิน…………………………….บาท
ซืออาคารพร้อมทีดิน
ซือ! อาคารเลขที…
 ……………………… ตรอก/ซอย…………………......……..ถนน…………………………
ตําบล/แขวง……...…..……….…อําเภอ/เขต…………………..……..จังหวัด……………….……………..ตัง! อยูใ่ นทีด นิ
โฉนด/น.ส.#ก/น.ส.# เลขที………........……จํานวนเนื!อที………………..ไร่……….……..งาน……………….ตารางวา
ไร่หรือตารางวาละ………………………..บาท ราคาทีด นิ ………………………….บาท


ประเภทของอาคาร o บ้านจัดสรร o อาคารพาณิชย์ o อาคารชุด o ทาวน์เฮาส์
o อื!น ๆ………………...………. ราคาอาคาร…………………บาท รวมราคาอาคารและที!ดนิ …………….…..บาท
คําชีแ" จงประกอบ…………………………………..…………………………………..…………………………………......
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………....
สร้างอาคาร
ทีด! นิ ทีจ! ะสร้างอาคารอยูท่ !ี ตรอก/ซอย……………………………….ถนน……………….……………………
ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต………………….…………….จังหวัด……………………………….....
เป็ นกรรมสิทธิ #ของ……………................…………………..ลักษณะอาคารทีจ! ะสร้าง o บ้านทีอ! ยูอ่ าศัย o ตึกแถว
o อื!นๆ…………………………………………….………. ราคาก่อสร้างประมาณ…….....………………………..บาท
คําชีแ" จงประกอบ…………………………………………..…………………………………………..………………….....
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………....
ต่อเติ มปรัปปรุงอาคารหรือทีดิ น
($) ต่อเติมปรับปรุงอาคาร เลขที!……….……ตรอก/ซอย……………………..…ถนน……………………….
ตําบล/แขวง……...…………………..อําเภอ/เขต…………..……………….….จังหวัด……………..……………………
เป็ นกรรมสิทธิ #ของ……………………………………ราคาทีจ! ะต่อเติมหรือปรับปรุงประมาณ………………....……บาท
คําชีแ" จงประกอบ…………………………………………..…………………………………………..………………….....
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………....
(%) ปรับปรุงทีด! นิ
ทีต! รอก/ซอย…………………………………..ถนน……………………………………..
ตําบล/แขวง……...…………………..อําเภอ/เขต…………..……………….….จังหวัด……………..……………………
เป็ นกรรมสิทธิ #ของ……………………………………………… ราคาทีจ! ะปรับปรุงที!ดนิ ………...…………………บาท
คําชีแ" จงประกอบ…………………………………………..…………………………………………..………………….....
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………....
การลงทุนประกอบอาชีพ
($) แผนงาน…………………………………………..…………………………………………..……………….
เหตุผล.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(%) แผนงาน…………………………………………..…………………………………………..……………….
................................................................................................................................................................................
(&) ผลทีค! าดว่าจะได้รบั จากการลงทุน…………………………………………..……………………………….
................................................................................................................................................................................
( ) การประกอบอาชีพขยายกิจการ กระทําในเขตใดและได้รบั อนุ ญาตจากทางการหรือจากเจ้าของเคหะ
แล้วหรือยัง (เพราะเหตุใด)........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................


(5) ข้าพเจ้ามีประสบการณ์เกียวกับการประกอบอาชีพ ดังนี"........................................................................
................................................................................................................................................................................
ซือยานพาหนะ

( ) รถใหม่

( ) รถใช้แล้ว

ประเภทยานพาหนะ o รถยนต์ o รถจักรยานยนต์ o อืนๆ….……………............................
ยีห้อ............................รุน่ ...................ปี ...............ราคา............................บาท
อื!นๆ

…………………..…………………………………..…………………………………..…………………......
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………....
ข้อ #. ถ้าข้าพเจ้าได้รบั เงินกู้พเิ ศษ ข้าพเจ้าขอชําระคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนแบบ
o ต้นเงินเท่ากันทุกงวดๆละ…………..……….บาท ( พร้อมด้วยดอกเบี"ยตามอัตราทีสหกรณ์กําหนด )
จํานวน……………...งวด
o ต้นเงินกู้และดอกเบีย" เท่ากันทุกงวดๆ ละ…………................บาท จํานวน………..........งวด
ข้อ $. ในเวลานี"ขา้ พเจ้ามีหนุ้ อยูใ่ นสหกรณ์ รวม………...หุน้ เป็ นเงิน……….……...…...บาท และข้าพเจ้าส่ง
เงินค่าหุน้ รายเดือน เดือนละ………………….บาท
ข้อ %. นอกจากค่าหุน้ ซึงข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันในการขอกู้เงินพิเศษ ครัง" นี"คอื
%.& ทีดินเพือจํานองเป็ นประกันต้อ งเป็ นทีดินทีปลอดภาระจํา นอง ( แนบสําเนาภาพถ่ายโฉนด
น.ส.$ก/น.ส.$ ด้วย )
(&) โฉนดเลขที…………………………ระวาง……………………เลขทีดิน…………………….....
หน้าสํารวจ…………..เล่ม……………หน้า…………….ตําบล/แขวง…………....……….…อําเภอ/เขต…………………...
จังหวัด…………………...……………จํานวนเนื"อที…….....……..…….ไร่…...……………งาน…………..…...…ตารางวา
ราคาประมาณ…………………………บาท ซึงเป็ นกรรมสิทธิ 'ของ…………………………………………………….......
(#) โฉนดเลขที…………………………ระวาง………………………เลขทีดิน………………….....
หน้าสํารวจ…………..เล่ม……………หน้า…………….ตําบล/แขวง…………....……….…อําเภอ/เขต…………………...
จังหวัด…………………...……………จํานวนเนื"อที…….....……..…….ไร่…...……………งาน…………..…...…ตารางวา
ราคาประมาณ…………………………บาท ซึงเป็ นกรรมสิทธิ 'ของ…………………………………………………….......
($) น.ส.$ก/น.ส.$ ทะเบียนเล่ม……..…….หน้า……………สารบบเล่ม……………หน้า………...
ทีดินตัง" อยู่ ตําบล/แขวง…………………...…อําเภอ/เขต……………...…….……จังหวัด…………………...……………..
จํานวนเนื"อที………..…….ไร่…...……………งาน….....…………ตารางวา ราคาประมาณ………………....………..บาท
ซึงเป็ นกรรมสิทธิ 'ของ……………………………………………………
%.# หลักทรัพย์อนๆ
ื เช่น พันธบัตร เอกสารเงินฝากในสหกรณ์ ธนาคารหรือสถาบันการเงินอืน
ซึงจะจํานําเป็ นประกัน
(&) ……………………………………………………………………….
(#) ……………………………………………………………………….
($) ……………………………………………………………………….
(แนบสําเนาพันธบัตรหรือสําเนาเอกสารเงินฝาก)
ข้อ (. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะให้ขอ้ ความจริงและความร่วมมือแก่กรรมการดําเนินการหรือบุคคลอืนซึงสหกรณ์
มอบให้ตรวจสอบและทํารายงานประกอบการพิจารณาเกียวกับคําขอกูเ้ งินพิเศษรายนี"


ข้อ . ในการรับเงินกูข้ า้ พเจ้าจะทําหนังสือกู้เงินสําหรับเงินกู้พเิ ศษให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีส! หกรณ์กําหนด
ข้อ ". ข้าพเจ้าจะนําเงินกู้พเิ ศษซึง! ข้าพเจ้าได้รบั เข้าฝากในสหกรณ์เพื!อถอนไปใช้เป็ นคราวๆ ตามความจําเป็ น
ข้อ #. ในการกู้เงินตามคําขอกูน้ $ี ข้าพเจ้าได้รบั คํายินยอมจากคูส่ มรสซึ!งพร้อมทีท! ําคํายินยอมให้ไว้เป็ นหลักฐาน
ในหนังสือกู้
ข้อ %. ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ติ ามเงื!อนไขของคณะกรรมการดําเนินการทุกประการ
ลงชื!อ………………………………………………….ผูข้ อกูเ้ งิน
(………………….....…………………………..)

(รายการต่อไปนี เจ้าหน้ าทีสหกรณ์เป็ นผูก้ รอก)
ในการประชุมคณะกรรมการ.......................................................... ชุดที.! ........................ครัง$ ที.! ......................
เมื!อวันที.! ..................เดือน..................................พ.ศ................ มีมติดงั นี$
o อนุมตั เิ งินกู้
จํานวน.......................................บาท
o ไม่อนุมตั ิ
เหตุผล............................................................................................................
o ชําระคืนต้นเงินภายใน.................................งวด
( ลงชื!อ )............................................................................
ประธานในทีป! ระชุม / เลขานุ การ


(แบบเอกสารหมายเลข #)

หนังสือกู้สาํ หรับเงินกู้พิเศษ
หลักประกัน.......…………….……………….
ที.............../....................
บัญชีเงินกูท้ ...................................................................
ี
วันที…….….เดือน…………….......…….พ.ศ..................
ข้าพเจ้า............................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์............................................จํากัด
เลขทะเบียนที.........................รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหน่ง......................................................................
สังกัด..................................................................... ทีอยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที …................ตรอก/ซอย..........................
ถนน......................................ตําบล/แขวง....................................จังหวัด............................โทร................................
ซึงต่อไปนี"เรียกว่า “ผูก้ ู”้ ได้ทําหนังสือฉบับนี"ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์.................................................................จํากัด
ซึงต่อไปนี"เรียกว่า “ผูใ้ ห้กู้” ทัง" สองฝ่ ายได้ตกลงข้อความดังต่อไปนี"
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าผูก้ เู้ งินจากผูใ้ ห้กู้ จํานวน........................................บาท (......................................................)
และผูก้ ู้ได้รบั เงินจํานวนดังกล่าวนัน" โดย
ข้อ ๒. ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่า จะจําเงินกูร้ ายนี"ไปใช้เฉพาะความมุง่ หมาย......................................................................
.................................ดังรายการตามทีผูก้ ไู้ ด้เสนอไว้ในคําขอกูล้ งวันที..............เดือน...........................พ.ศ................
ข้อ ๓. ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ..........บาท (ตัวอักษร)...........................
.............................................บาท พร้อมทัง" ดอกเบีย" ในอัตราร้อยละ (ตัวอักษร)..................ต่อปี รวม...................งวด
หรือส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบีย" เป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ......................บาท เป็ นจํานวน.........................งวด
ทัง" นี"ให้ชําระงวดแรกในวันสิน" เดือน..............................พ.ศ..................เป็ นต้นไป
ในกรณี ทีสหกรณ์ มีประกาศเปลี ยนแปลงอัตราดอกเบี!ยเงิ นกู้เพิ มขึ!น ผู้ก้ยู ิ นยอมเสี ยดอกเบี!ยเงิ นกู้
ตามทีสหกรณ์เรียกเก็บเพิมขึ!น เมือสหกรณ์ ได้แจ้งเป็ นหนังสือให้ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า #$ วัน หรือ แจ้ง
ทางจดหมายให้ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า % วัน
ในกรณี ทีแจ้งให้ทราบทางจดหมายนัน! ผู้ก้ยู ิ นยอมให้ ถือว่าการแจ้งโดยการพิ มพ์ข้อความการเรียก
เก็บดอกเบีย! เงินกู้เพิมขึน! ไว้ในใบเสร็จรับเงิ น หรือเอกสารอืนใดที สหกรณ์ จะต้องส่งให้แก่ผ้กู ้เู ป็ นประจําเป็ น
การแจ้งให้ทราบทางจดหมายแล้ว
ผูก้ ู้ขอยืนยันว่าเงินงวดชําระหนี" (รวมทัง" ต้นเงินและดอกเบี"ย) แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในสิน" เดือนทีระบุไว้
สําหรับงวดนัน"
ข้อ ๔. ผู้กู้ยินยอมให้ผู้บงั คับบัญชาหรือ เจ้าหน้ าทีผู้จ่ายเงินได้รายเดือ นของผู้กู้ เมือได้รบั มอบหมายจาก
สหกรณ์หกั จํานวนเงินงวดชําระหนี" ซึงผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นัน" จากเงินได้รายเดือนของผู้กู้เพือส่งต่อสหกรณ์ด้ว ย
ความยินยอมนี"ให้มอี ยูต่ ลอดไป ทัง" นี"จนกว่าจะได้ชําระหนี"ตามสัญญานี"โดยสิน" เชิงแล้ว
ข้อ ๕. ถ้าผูก้ ตู้ กเป็ นผูผ้ ดิ สัญญาในข้อหนึงข้อใด ผูก้ ู้ยอมรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหาย เนืองจากการผิดสัญญา
ให้แก่ผใู้ ห้กู้ รวมทัง" ค่าใช้จา่ ยในการเตือน เรียกร้องทวงถาม ดําเนินคดีและบังคับชําระหนี"เงินกู้ตามสัญญานี"จนเต็ม
จํานวนทุกอย่างทุกประการ
ข้อ ๖. ผู้กู้ยนิ ยอมถือว่าในกรณีใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ทกํี าหนดไว้กด็ ี หรือในกรณีทผูี ก้ ู้ปฏิบตั ิ
ผิดสัญญาข้อหนึงข้อใดก็ดี เงินกู้รายนี"เป็ นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิน" เชิง พร้อมทัง" ดอกเบี" ยในทันทีโดยมิพกั คํานึงถึง
กําหนดเวลาทีตกลงไว้
ข้อ ๗. ผู้กู้ยอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าผูก้ ู้ลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจํา ผู้กู้
จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี"สนิ ซึงผูก้ มู้ อี ยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน" เสียก่อน
ถ้าผูก้ ูไ้ ม่จดั การชําระหนี"สนิ ให้เสร็จสิน" ตามทีกล่าวในวรรคก่อน ผูก้ ู้ยนิ ยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินสะสมสําหรับ
ข้าราชการ บําเหน็จ บํานาญ เงิน กบข. เงินกองทุนสํารองเลี"ยงชีพ หรือเงินอืนใดทีทางราชการหรือนายจ้างพึงจ่าย
ให้แก่ผกู้ ู้ หักเงินดังกล่าวเพือชําระหนี"ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน" ก่อนได้


ข้อ ๘. ในการกู้ครัง! นี!ผกู้ ไู้ ด้นําอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่......................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ข้อ ๙. หากผู้กู้ได้ยา้ ยที"อยู่จากที"ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี! ผู้กู้ต้ องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดยทันทีถ้าผู้กู้
มิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี"ยวกับหนี!สนิ ตามสัญญานี!ให้ถือว่าผู้กู้ยงั คงมีภูมลิ ําเนาอยู่ตามที"
ระบุไว้ในหนังสือทุกประการ
ข้อ ๑๐. ผูก้ ไู้ ด้รบั สําเนาคูฉ่ บับหนังสือกูน้ !ีไว้แล้วตัง! แต่วนั ทีล" งนามในหนังสือกู้น!ี
ผูก้ ไู้ ด้อ่านข้อความในหนังสือกูน้ !ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื"อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาม
ลงชื"อ.........................................................ผูก้ ู้
(........................................................)
ลงชื"อ.........................................................พยาน
(........................................................)
ลงชื"อ.........................................................พยาน
(........................................................)


สมุดบัญชี
ระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ในทีนี! แบ่งสมุดบัญชีออกเป็ น # ประเภทใหญ่ๆ คือ
. สมุด บัน ทึ ก รายการขัน" ต้ น ใช้สํา หรับ บันทึกรายการเงินจากเอกสารต่ า งๆ เรีย ง
ตามลําดับก่อนหลังทีรายการเงินเกิดขึน! ก่อนทีจะผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบันทึกรายการขัน! ปลาย
สมุดบันทึกรายการขัน! ต้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
 สมุ ด เงิ น สด (แบบบัญ ชีห มายเลข $) ใช้สํา หรับ บัน ทึก รายการเกียวกับ การรับ
จ่ายเงินสดประจําวันและเงินสดคงเหลือ
ี
 สมุด รายวัน ทัว# ไป (แบบบัญ ชีหมายเลข #) ใช้สํา หรับ บัน ทึก รายการบัญ ชีทไม่
เกียวกับการรับจ่ายเงินสด ซึงได้แก่ รายการโอนแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี การปรับปรุง
บัญชี การปิ ดบัญชี และการโอนเปิ ดบัญชี
$. สมุด บัน ทึ กรายการขัน" ปลาย ใช้สําหรับบันทึก รายการเงินแยกตามลัก ษณะของ
รายการเงินทีเกิดขึน! แต่ละประเภทจากสมุดบันทึกรายการขัน! ต้น เพือรวบรวมรายการเงินแต่ละ
ประเภททีมีลกั ษณะอย่างเดียวกันเข้าไว้เป็ นหมวดหมู่ สมุดบันทึกรายการขัน! ปลายของสหกรณ์
ออมทรัพย์ ได้แก่
# (แบบบัญชีหมายเลข %) ใช้สําหรับบันทึกรายการเงิน
 สมุดบัญชี แยกประเภททัวไป
จากสมุดเงินสดและสมุดรายวันทัวไปแยกตามประเภทบัญชีทจํี าแนกไว้ รายการเงินทุกรายการที
บันทึกไว้ในสมุดเงินสดและสมุดรายวันทัวไปจะต้องนํามาบันทึกในบัญชีแยกประเภททีเกียวข้องเสมอ
 บัญ ชี ย่อ ย รายการเงินบางประเภท แม้จะทราบได้จากบัญ ชีแยกประเภทนัน! ๆ
แล้วก็ตาม แต่เพือประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ จึงจําเป็ นต้องมีบญ
ั ชีย่อยสําหรับบันทึก
รายการเงินทีเกิดขึน! แยกย่อยออกไปแต่ละรายด้วย ได้แก่
- บัญชียอ่ ยเจ้าหนี!เงินรับฝากออมทรัพย์ (แบบบัญชียอ่ ยหมายเลข $)
- บัญชีย่อยเจ้าหนี!เงินรับฝากประจําทีใช้สมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝาก (แบบบัญชีย่อย
หมายเลข #)
- บัญชียอ่ ยเจ้าหนี!เงินกู้ (แบบบัญชียอ่ ยหมายเลข %)
- บัญชียอ่ ยเจ้าหนี!อนๆ
ื
 ทะเบียน ใช้สาํ หรับบันทึกรายละเอียดของรายการเงินบางประเภท เพือประโยชน์
ในการควบคุม ตรวจสอบ รวมทัง! ยังเป็ นการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายอีกด้วย ทัง! นี! ทะเบียน
สําหรับบันทึกรายการต่างๆ ได้แก่
- ทะเบียนสมาชิก (แบบทะเบียนหมายเลข $)
- ทะเบียนหุน้ และบัญชีเงินกู้ (แบบทะเบียนหมายเลข #)
- ทะเบียนเครืองเขียนแบบพิมพ์ (แบบทะเบียนหมายเลข %)
- ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร (แบบทะเบียนหมายเลข )
- ทะเบียนหลักประกัน เงินสํารองบําเหน็จ และเงินค่าชดเชยเจ้าหน้าที (แบบ
ทะเบียนหมายเลข &)


นอกจากสมุดบันทึกรายการขันต้นและสมุดบันทึกรายการขันปลายข้างต้นแล้ว ยังอาจจัด
ให้มที ะเบียนช่วยต่างๆ ดังนี
- ทะเบียนหนังสือกูเ้ งินเพื"อเหตุฉุกเฉิน (แบบทะเบียนหมายเลข 6)
- ทะเบียนหนังสือกูเ้ งินสามัญและหนังสือคําประกัน (แบบทะเบียนหมายเลข 7)
- ทะเบียนหนังสือกูเ้ งินพิเศษ (แบบทะเบียนหมายเลข 8)
- ทะเบียนเงินลงทุนระยะสัน/ยาว – ทีอ" ยูใ่ นความต้องการของตลาด
(แบบทะเบียนหมายเลข 9)


แบบสมุดบัญชี บัญชีย่อย และทะเบียนต่ างๆ พร้อมคําอธิ บายประกอบการจัดทํา
1. สมุดเงินสด
2. สมุดรายวันทัวไป
"
3. สมุดบัญชีแยกประเภททัวไป
"

(แบบบัญชีหมายเลข !)
(แบบบัญชีหมายเลข #)
(แบบบัญชีหมายเลข $)

4. บัญชียอ่ ยเจ้าหนี%เงินรับฝากออมทรัพย์
(แบบบัญชียอ่ ยหมายเลข !)
5. บัญชียอ่ ยเจ้าหนี%เงินรับฝากประจําทีใ" ช้สมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝาก(แบบบัญชียอ่ ยหมายเลข #)
6. บัญชียอ่ ยเจ้าหนี%เงินกู้
(แบบบัญชียอ่ ยหมายเลข $)
7. ทะเบียนสมาชิก
(แบบทะเบียนหมายเลข !)
8. ทะเบียนหุน้ และบัญชีเงินกู้
(แบบทะเบียนหมายเลข #)
9. ทะเบียนเครือ" งเขียนแบบพิมพ์
(แบบทะเบียนหมายเลข $)
10. ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
(แบบทะเบียนหมายเลข &)
11. ทะเบียนหลักประกัน เงินสํารองบําเหน็จ
และเงินชดเชยเจ้าหน้าที"
(แบบทะเบียนหมายเลข ')
12. ทะเบียนหนังสือกูเ้ งินเพื"อเหตุฉุกเฉิน
(แบบทะเบียนหมายเลข )
13. ทะเบียนหนังสือกูเ้ งินสามัญและหนังสือคํ%าประกัน
(แบบทะเบียนหมายเลข *)
14. ทะเบียนหนังสือกูเ้ งินพิเศษ
(แบบทะเบียนหมายเลข +)
15. ทะเบียนเงินลงทุนระยะสัน% /ยาว – ทีอ" ยูใ่ นความต้องการของตลาด (แบบทะเบียนหมายเลข 9)



(แบบบัญชีหมายเลข ")
(แบบบัญชี หมายเลข ))

สมุดเงิ นสด

เครดิต

เดบิต
วัน เดือน ปี
(")

เลขที!
สลิปรับ

ชื!อบัญชีและรายการ

หน้า
บัญชี

(#)

($)

(%)

จํานวนเงิน
(&)

วัน เดือน ปี
(')

เลขที!
สลิปจ่าย

ชื!อบัญชีและรายการ

หน้า
บัญชี

(*)

(+)

(,)

จํานวนเงิน
("-)

'*

รวมรับ
เงินสดคงเหลือยกมา
รวมทัง. สิน.

-------

----

รวมจ่าย
เงินสดคงเหลือยกไป
รวมทัง. สิน.

-------

----


คําอธิ บายประกอบแบบสมุดเงิ นสด
สมุดเงินสด แบ่งออกเป็ น ! ด้าน คือ
 ด้านเดบิต ใช้สาํ หรับบันทึกรายการรับเงินแต่ละประเภทบัญชี ตามจํานวนเงินทีส" รุป
ไว้ในสลิปรับ
 ด้านเครดิต ใช้สาํ หรับบันทึกรายการจ่ายเงินแต่ละประเภทบัญชีตามจํานวนเงินทีส" รุป
ไว้ในสลิปจ่าย
การบันทึกรายการรับ -จ่ายเงินที"เกิดขึ#นในวันหนึ"งๆ ให้จดั ทําสลิปรับและสลิปจ่ายตาม
ประเภทของรายการเงิน โดยสรุปรวมเป็ นประเภทของบัญชีท"จี ะนํ าไปบันทึกในสมุดบัญชีแยก
ประเภททัวไป
" ทัง# นี# เมือ" สิน# วันให้ปิดบัญชีและหายอดเงินสดคงเหลือประจําวัน โดยรวมจํานวนเงิน
ด้านเดบิตเป็ นรายการ “รวมรับ” บวกด้วยเงินสดคงเหลือยกมา แล้วแสดงยอดรวมทัง# สิ#น กับรวม
จํานวนเงินด้านเครดิต เป็ นรายการ “รวมจ่าย” แล้วนําไปหักยอดรวมทัง# สิน# ด้านเดบิต ผลต่างเป็ น
ยอดเงินสดคงเหลือประจําวัน ให้แสดงไว้เป็ นรายการ “เงินสดคงเหลือยกไป” ด้านเครดิต และรวม
จํานวนเงินทัง# ! ด้าน จะต้องเท่ากัน
การบันทึกรายการลงในช่องต่างๆ ในสมุดเงินสด ให้บนั ทึกดังนี#
ช่องที" ($) บันทึกวัน เดือน ปี ทีร" บั เงิน
ช่องที" (!) บันทึกเลขทีส" ลิปรับ
ช่องที" (%) บันทึกชื"อบัญชีแยกประเภท ตามประเภทของรายการเงินทีป" รากฏในสลิปรับ
ช่องที" (&) บันทึกหน้าบัญชีแยกประเภททีผ" ่านรายการไปบันทึกไว้ในสมุดบัญชีแยกประเภท
ทัวไป
"
ช่องที" (') บันทึกจํานวนเงินทีร" บั ตามสลิปรับ
ช่องที" () บันทึกวัน เดือน ปี ทีจ" า่ ยเงิน
ช่องที" (*) บันทึกเลขทีส" ลิปจ่าย
ช่องที" () บันทึกชื"อบัญชีแยกประเภท ตามประเภทของรายการเงินทีป" รากฏในสลิปจ่าย
ช่องที" (+) บันทึกหน้าบัญชีแยกประเภททีผ" ่านรายการไปบันทึกไว้ในสมุดบัญชีแยกประเภท
ทัวไป
"
ช่องที" ($,) บันทึกจํานวนทีจ" า่ ยตามสลิปจ่าย



(แบบบัญชี หมายเลข #)

สมุดรายวันทัวไป

วัน เดือน ปี
(")

เลขที!
สลิปโอน

รายการ

หน้า
บัญชี

(#)

($)

(%)

เดบิต

เครดิต

(&)

()


คําอธิ บายประกอบแบบสมุดรายวันทัวไป

การบันทึกรายการลงในช่องต่างๆ ในสมุดรายวันทัวไป
! ให้บนั ทึกดังนี"
ช่องที! (#) บันทึกวัน เดือน ปี ทีโ! อนบัญชีตามสลิปโอน
ช่องที! ($) บันทึกเลขทีส! ลิปโอนเรียงตามลําดับ
ช่องที! (%) บันทึกชื!อบัญชีทเ!ี กีย! วข้องและคําชีแ" จงโดยย่อตามสลิปโอน
ช่องที! (&) บันทึกหน้าบัญชีของบัญชีแยกประเภททีผ! ่านรายการไปบันทึกไว้ในสมุดบัญชี
แยกประเภททัวไป
!
ช่องที! (') บันทึกจํานวนเงินจากสลิปโอนบัญชีดา้ นเดบิต
ช่องที! (*) บันทึกจํานวนเงินสลิปโอนบัญชีดา้ นเครดิต



(แบบบัญชี หมายเลข !)

สมุดบัญชีแยกประเภททัวไป

บัญชี ...............................................................
วัน เดือน ปี

รายการ

หน้า
บัญชี

(!)

(")

(#)

เดบิต
($)

เครดิต
(%)

ยอดคงเหลือ
เดบิต
(&)

ยอดคงเหลือ
เครดิต
(')


คําอธิ บายประกอบแบบสมุดบัญชีแยกประเภททัวไป

หลังจากทีบ! นั ทึกรายการเงินในสมุดเงินสดและสมุดรายวันทัวไปแล้
!
ว จะนําจํานวนเงินของ
แต่ละบัญชีในสมุดเงินสดและสมุดรายวันทัวไป
! ผ่านรายการไปบันทึกในสมุดบัญชีแยกประเภท
ทัวไป
! โดยยอดเงินของบัญชีใดในสมุดเงินสดและสมุดรายวันทัวไปที
! บ! นั ทึกบัญชีไว้ทางด้านเดบิต
ให้เครดิตบัญชีนนั " ในบัญชีแยกประเภททัวไป
! ในทางตรงกันข้ามคือ ยอดเงินของบัญชีใดทีบ! นั ทึก
ไว้ทางด้านเครดิต ก็ให้เดบิตบัญชีนัน" ในบัญชีแยกประเภททัวไป
! สําหรับยอดรวมเงินสดรับด้าน
เดบิตให้บนั ทึกในบัญชีเงินสดด้านเดบิตในสมุดบัญชีแยกประเภททัวไป
! และยอดรวมเงินสดจ่าย
ด้านเครดิตให้บนั ทึกในบัญชีเงินสดด้านเครดิตในสมุดบัญชีแยกประเภททัวไป
!
การบันทึกบัญชีลงในช่องต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททัวไป
! ให้บนั ทึกดังนี"
ช่องที! (#) บันทึกวันเดือนปี ที!ผ่านรายการจากสมุดเงินสดและสมุดรายวันทัวไป
! มาบันทึกไว้ใน
บัญชีแยกประเภท
ช่องที! () บันทึกข้อความเกีย! วกับรายการเงินโดยย่อเฉพาะทีจ! าํ เป็ น
ช่องที! ($) บันทึกหน้าบัญชีของสมุดเงินสดและสมุดรายวันทัวไปที
! ผ! ่านรายการมา
ช่องที! (%) บันทึกจํานวนเงินทีผ! ่านรายการจากสมุดเงินสดและสมุดรายวันทัวไปที
! ม! ยี อดเป็ นเครดิต
ช่องที! (&) บันทึกจํานวนเงินทีผ! ่านรายการจากสมุดเงินสดและสมุดรายวันทัวไปที
! ม! ยี อดเป็ นเครดิต
ช่องที! (') บันทึกผลต่างของจํานวนเงินในช่องที! (%) กับ (&) ในกรณีทจ!ี าํ นวนเงินในช่องที! (%)
มีมากกว่า ช่องที! (&)
ช่องที! () บันทึกผลต่างของจํานวนเงินในช่องที! (&) กับ (%) ในกรณีทจ!ี าํ นวนเงินในช่องที! (&)
มีมากกว่า ช่องที! (%)



(แบบบัญชีย่อย หมายเลข !)

สหกรณ์ออมทรัพย์ ................................................. จํากัด
บัญชียอ่ ยเจ้าหนี!เงินรับฝากออมทรัพย์
บัญชีเลขที" ............... ชื"อสมาชิก .............................. เลขทะเบียน ................. แผ่นที" ...............
ทีอ" ยู่ .....................................โทร.................ออกสมุดคู่ฝากวันที." .....................เดือน .................
พ.ศ. ....................... เงือ" นไข .....................................................................................................
พ.ศ. ..........
เดือน วันที"

(#)

รายการ

($)

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน

ยอดคงเหลือ

ระยะ

ถอน (เดบิต)

ฝาก (เครดิต)

(เครดิต)

เวลา

(&)

(')

()

(%)

ดอกเบีย!

()

หมาย
เหตุ

(*)

คําอธิ บายประกอบแบบบัญชีย่อยเจ้าหนี เงิ นรับฝากออมทรัพย์
การบันทึกรายการต่างๆ ลงในบัญชีย่อยเจ้าหนีเงินรับฝากออมทรัพย์ ให้บนั ทึกรายละเอียด
ต่างๆ ตอนบน ได้แก่ ชือสหกรณ์ เลขทีบญ
ั ชี ชือสมาชิกผู้ฝาก เลขทะเบียนสมาชิก แผ่นที ทีอยู่
วันเดือนปี ทอี อกสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝาก รวมทัง เงือ นไขทีก ําหนดโดยชัดเจน
การบันทึกรายการลงในช่องต่างๆ ในบัญชียอ่ ยเจ้าหนีเงินรับฝากออมทรัพย์ ให้บนั ทึกดังนี
ช่องที (!) บันทึกวัน เดือน ปี ทีรบั เงินฝากออมทรัพย์ หรือจ่ายคืนเงินฝากออมทรัพย์หรือทีนํา
ดอกเบีย เงินฝากออมทรัพย์ทบเป็ นต้นเงิน
ช่องที (") บันทึกรายการโดยย่อเกีย วกับการฝาก-ถอนเงินฝากออมทรัพย์
ช่องที (#) บันทึกจํานวนเงินรับฝากออมทรัพย์ทจี า่ ยคืนแก่สมาชิกตามทีสมาชิกขอถอนแต่ละครัง
ช่องที ($) บันทึกจํานวนเงินรับฝากออมทรัพย์ทรี บั จากสมาชิกแต่ละครัง หรือดอกเบียเงินฝากออม
ทรัพย์ทสี หกรณ์คดิ ทบต้นให้
ช่องที (%) บันทึกจํานวนเงินรับฝากออมทรัพย์ทคี งเหลืออยู่
ช่องที (&) บันทึกจํานวนวันหรือเดือนทีค าํ นวณดอกเบีย
ช่องที (') บันทึกจํานวนดอกเบีย ทีค าํ นวณได้ซงึ สหกรณ์นําไปทบเป็ นต้นเงิน
ช่องที (*) บันทึกข้อความทีจ าํ เป็ นและเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในโอกาสต่อไป


(แบบบัญชีย่อยหมายเลข $)
สหกรณ์ออมทรัพย์ .......................................................... จํากัด
บัญชีย่อยเจ้าหนี!เงินรับฝากประจําทีใ" ช้คบู่ ญ
ั ชีสมุดฝาก เลขที" .......... แผ่นที" .............
ชื"อ .............................................................................................
ส่งเงินฝากอย่างน้อยหนึ"งครัง! ทุก ...............................................
เงินฝากทุกรายมีกําหนดระยะเวลา .......................................เดือน

ทีอ" ยู่ของผูฝ้ าก .............................................................................
.......................................... โทร ..........................................
อาชีพ ตําแหน่ง และสํานักงานของผูฝ้ าก ...............................
.......................................... โทร ..........................................

เลขที"

ครบกําหนด
วันที"
(ตัวแดง)

รายการ
(ระบุวา่ ถอนเงิน
ซึง" ฝากครัง! ที)"
หรือ ย/ป หรือ ย/ม

($)

(%)

()

จํานวน
เงินถอน

จํานวน
เงินฝาก

จํานวน
เงิน
คงเหลือ

(&)

(')

()

ดอกเบีย! ค้างจ่าย
เจ้าหน้าที"

คํานวณ
ถึงวันที"

(*)

(+)

จํานวน
ดอกเบีย!

(#,)

หมายเหตุ
..............................
..............................
..............................
..............................

การจ่ายดอกเบีย!
คํานวณ
ถึงวันที"

(##)

จํานวน
ดอกเบีย!

(#$)

รายการ
ปรับปรุง

เข้าบัญชี
เงินฝาก
ออมทรัพย์

เจ้าหน้าที"

ถอนวันที"
ย/ป วันที"
(ตัวแดง)

(#%)

(#)

(#&)

(#')

74

(#)

เงินฝาก
ครัง! ที"

วันทีอ" อก

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

ข้อกําหนด ...........................................................................
............................................................................................

พ.ศ…….
เดือน วัน

การออกสมุดบัญชีเงินฝาก


คําอธิ บายประกอบบัญชีย่อยเจ้าหนี เงิ นฝากรับประจําทีใช้สมุดคู่บญ
ั ชีเงิ นฝาก
การบันทึกรายการต่างๆ ลงในช่องบัญชียอ่ ยเจ้าหนี!เงินรับฝากประจําทีใ" ช้สมุดคู่บญ
ั ชีฝาก
จะมีการบันทึกรายการต่างๆ ตอนบน ได้แก่ เลขทีส" มุดคู่บญ
ั ชีเงินฝาก แผนที" ชื"อผูฝ้ าก ทีอ" ยู่
อาชีพ ตําแหน่ง และสํานักงานของผูฝ้ าก กับการออกสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝาก รวมทัง! ข้อกําหนด
เกีย" วกับเงินฝากประจํานัน! ๆ
การบันทึกรายการลงในช่องต่างๆ มีดงั นี!
ช่องที" (#) บันทึก วัน เดือน ปี ทีน" ําเงินฝากประจํา
ช่องที" ($) บันทึกเลขทีต" ามลําดับแต่ละครัง! ทีน" ําเงินฝากประจํา
ช่องที" (%) บันทึก วัน เดือน ปี ทีค" รบกําหนดถอนคืนของเงินฝากประจําแต่ละราย (หรือแต่
ละครัง! ทีค" รบกําหนด) ด้วยตัวเอง
ช่องที" (&) บันทึกรายการถอนเงินแต่ละราย หรือยอดยกไป-ยกมา เมือ" ปิ ดบัญชีในวันสิน! ปี
ช่องที" () บันทึกจํานวนเงินฝากประจําทีถ" อน
ช่องที" (') บันทึกจํานวนเงินฝากประจําทีน" ํามาฝากแต่ละครัง!
ช่องที" () บันทึกจํานวนยอดเงินฝากประจําคงเหลือ
ช่องที" (*) ลายมือชื"อเจ้าหน้าทีส" หกรณ์ผรู้ บั ผิดชอบ
ช่องที" (+) บันทึก วัน เดือน ปี ทีค" าํ นวณดอกเบีย! ค้างจ่าย เช่น วันสิน! ปี ทางบัญชี หรือวันที"
เงินฝากประจําแต่ละรายครบกําหนด ซึง" จะต้องคํานวณดอกเบีย! สําหรับเงินฝาก
ประจํารายนัน! ๆ
ช่องที" (#,) บันทึกจํานวนเงินค่าดอกเบีย! ทีค" าํ นวณได้
ช่องที" (##) บันทึก วัน เดือน ปี ทีค" าํ นวณการจ่ายดอกเบีย! เงินฝากประจําแต่ละราย
ช่องที" (#$) บันทึกจํานวนเงินค่าดอกเบีย! ทีค" าํ นวณได้
ช่องที" (#%) บันทึกรายการปรับปรุงจํานวนดอกเบีย! (ถ้ามี)
ช่องที" (#&) บันทึกการโอนจํานวนดอกเบีย! เงินฝากประจําแต่ละรายทีค" าํ นวณได้และเข้าบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์
ช่องที" (#) ลายมือชื"อเจ้าหน้าทีส" หกรณ์ผรู้ บั ผิดชอบ
ช่องที" (#') บันทึก วัน เดือน ปี ทีถ" อนดอกเบีย! เงินฝากประจํา หรือยอดดอกเบีย! เงินฝากประจํา
ยกไปด้วยตัวเอง



(แบบบัญชีย่อยหมายเลข !)

สหกรณ์ออมทรัพย์ .............................................................. จํากัด
บัญชียอ่ ย - เจ้าหนี!เงินกู้
ชื"อเจ้าหนี! ..................................................................................................................................
ทีอ" ยู่ ..........................................................................................................................................
พ.ศ. ..........
เดือน วันที"
(#)

รายการ

หน้า
บัญชี

($)

(%)

จํานวนเงิน
ทีจ" า่ ยชําระ
(เดบิต)
(&)

จํานวนเงินกู้
(เครดิต)
(')

ยอดคงเหลือ
(เครดิต)
()

หมายเหตุ

()

คําอธิ บายประกอบแบบบัญชีย่อยเจ้าหนี เงิ นกู้
การบันทึกรายการต่างๆ ลงในบัญชียอ่ ยเจ้าหนี!เงินกู้ ให้บนั ทึกรายละเอียดต่างๆ ตอนบน
ให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื"อสหกรณ์ ชื"อเจ้าหนี! และทีอ" ยู่ โดยชัดเจน
การบันทึกรายการลงในช่องต่างๆ ในบัญชียอ่ ยเจ้าหนี!เงินกู้ ให้บนั ทึกดังนี!
ช่องที" (#) บันทึก วัน เดือน ปี ทีม" รี ายการเงินเกิดขึน!
ช่องที" ($) บันทึกรายการโดยย่อเกีย" วกับเงินกู้ และการจ่ายชําระหนี!
ช่องที" (%) บันทึกหน้าบัญชีของสมุดเงินสดหรือสมุดรายวันทัวไปในตอนผ่
"
านรายการ
ช่องที" (&) บันทึกจํานวนเงินทีส" หกรณ์จ่ายชําระหนี!เงินกู้
ช่องที" (') บันทึกจํานวนเงินทีส" หกรณ์กู้
ช่องที" () บันทึกจํานวนเงินกูค้ งเหลือทีส" หกรณ์คา้ งชําระ
ช่องที" () บันทึกข้อความทีจ" าํ เป็ นและเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในโอกาสต่อไป



(แบบทะเบียนหมายเลข #)

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ........................................................................................ จํากัด
ทะเบียนสมาชิ ก
ชือ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................... ............อายุ .......................... ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที ...................................................... รับเข้าเป็ นสมาชิกตามทีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ในการประชุมชุดที ..............................ครัง" ที ............................... วันที ..........................................................
ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าหุน้ รายเดือนครัง" แรก วันที ......................................................................
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันทีจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบการ และมติของสหกรณ์ ทุกประการ
จึงได้ลงลายมือชือให้ไว้เป็ นสําคัญ ต่อหน้าพยาน
ณ วันที ................................................................................
ลายมือชือสมาชิก ...................................................
ลายมือชือพยาน .....................................................
ลายมือชือพยาน .....................................................

รายการตําแหน่ งและสังกัด
วันที
ขณะแรกเข้า

ตําแหน่งและสังกัด

หมายเหตุ

ลายมือชือเจ้าหน้าที



รายการเงิ นได้และเงิ นค่าหุ้นรายเดือน
วันที

เงินได้รายเดือน
ทัง! เงินอุดหนุน
(บาท)

เฉพาะ
เงินอุดหนุน

เงินค่าหุน้
รายเดือน

หมายเหตุ

ลายมือชือ
เจ้าหน้าที

ขณะแรกเข้า

รายการตําบลทีอยู่
รับแจ้งวันที

ตําบลทีอยู่

หมายเหตุ

ลายมือชือเจ้าหน้าที

ขณะแรกเข้า

การออกจากสหกรณ์
ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ ..........................................................................ตัง! แต่วนั ที....................................
มติคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมชุดที .............................. ครัง! ที ......................วันที ........................
สหกรณ์แจ้งให้ทราบตามหนังสือที .......................................วันที ....................................................................
...............................................................................
เลขานุการ


คําอธิ บายประกอบแบบทะเบียนสมาชิ ก
การบันทึกรายการต่างๆ ลงในทะเบียนสมาชิก ให้บนั ทึกรายละเอียดต่างๆ ตอนบนให้
ครบถ้วนได้แก่ เลขทะเบียนสมาชิก ชื!อสหกรณ์ และทีต! งั " สหกรณ์โดยชัดเจน
การบันทึกรายการลงในหัวข้อต่างๆ ในทะเบียนสมาชิก ให้บนั ทึกดังนี"
#. บันทึก ชื!อ อายุ วัน เดือน ปี เกิดและสัญชาติของสมาชิก
$. บันทึกทีอ! ยู่ของสมาชิก
%. บันทึก ตําแหน่ ง ทีท! าํ งาน และสังกัดของสมาชิก
&. บันทึกให้ทราบว่าสหกรณ์รบั เข้าเป็ นสมาชิกตามมติของทีป! ระชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดทีเ! ท่าใด ครัง" ทีเ! ท่าใด และประชุมเมือ! ใด
'. บันทึกวัน เดือน ปี ทีช! ําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุน้ ครัง" แรก ข้อผูกพันที!
ยอมรับโดยสมาชิกลงลายมือชื!อต่อหน้าพยานไว้เป็ นหลักฐาน และวัน เดือน ปี ทีล! งลายมือชื!อ
(. บันทึก วัน เดือน ปี ทีข! าดจากสมาชิกภาพ มติของทีป! ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ครัง" ทีเ! ท่าใด เมือ! ใด และเหตุทข!ี าดจากสมาชิกภาพ


(แบบทะเบียนหมายเลข !)

สหกรณ์ออมทรัพย์ ............................................................. จํากัด สํานักงาน ............................................................................
ทะเบียนหุน้ และบัญชีเงินกู้
............................................................................
พ.ศ. !" ..........
............................................................................

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
วันที#

งวด
ที#

หุน้
การถือหุน้
จํานวน
จํานวน
หุน้
เงิน

รวมหุน้ ทีถ# อื
จํานวน
จํานวน
หุน้
เงิน

วันที#

ย/ม
(&)

(%)
(!)

(*)

(')

(")

(+)

หนังสือกู้
ที#

เงินกูเ้ พือ# เหตุฉุกเฉิน
การชําระหนี$
เงินกู้
งวดที#
ต้นเงิน
ดอกเบี$ย

เงินกู้
คงเหลือ

ย/ม
()

วันที#

(%')
(,)

(%)

(%%)

(%!)

(%*)

หนังสือกู้
ที#

ม.ค.

ก.พ.

ก.พ.

ก.พ.

มี.ค.

มี.ค.

มี.ค.

เม.ย
.

เม.ย.

เม.ย.

พ.ค.

พ.ค.

พ.ค.

มิ.ย.

มิ.ย.

มิ.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.

รวมเงิน

(!)

(!%)

เล่มที#
เลขที#

หมายเหตุ

(%+)

(%&)

(%)

(%,)

(!!)

หน่วย ..............................ชื#อสมาชิก..............................(ชื#อผูค้ $าํ ประกัน...........................เลขทะเบียนที.# .................) เงินได้รายเดือน...................บาท เลขทะเบียนที.# .………

(!*)

80

ม.ค.

การออกใบรับเงิน
เงินกู้
คงเหลือ

ย/ม
(%")

ม.ค.

เงินกูส้ ามัญ หรือพิเศษ
การชําระหนี$
เงินกู้ งวด
ต้นเงิน
ดอกเบี$ย
ที#


คําอธิ บายประกอบแบบทะเบียนหุ้นและบัญชีย่อยลูกหนี เงิ นให้สมาชิ กกู้
การบันทึกรายการต่างๆ ลงในทะเบียนหุน้ และบัญชียอ่ ยลูกหนี!เงินให้สมาชิกกู้ ให้บนั ทึก
รายละเอียดต่างๆ ตอนบนให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื"อสหกรณ์ ปี พ.ศ.
การบันทึกรายการลงในช่องต่างๆ ให้บนั ทึกดังนี!
ช่องที" () บันทึก วัน เดือน ปี ทีถ" อื หุน้ หรือชําระเงินค่าหุน้
ช่องที" (#) บันทึกเลขลําดับของงวดทีถ" อื หุน้
ช่องที" ($) บันทึกจํานวนหุน้ ทีส" มาชิกถือแต่ละครัง!
ช่องที" (%) บันทึกจํานวนเงินทีช" ําระค่าหุน้ แต่ละครัง! หรืออีกนัยหนึ"งก็คอื ผลคูณของมูลค่าหุน้ กับ
จํานวนทีส" มาชิกถือในช่องที" ($)
ช่องที" (&) บันทึกยอดรวมทัง! สิน! ของจํานวนหุน้ ทีส" มาชิกถือ
ช่องที" (') บันทึกยอดรวมทัง! สิน! ของจํานวนเงินค่าหุน้ ทีช" าํ ระแล้ว หรืออีกนัยหนึ"งก็คอื ผลคูณของ
มูลค่าหุน้ กับจํานวนหุน้ ทีส" มาชิกถือทัง! หมดในช่องที" (&)
ช่องที" (*) บันทึก วันเดือน ปี ทจ"ี ่ายเงินให้กเู้ พื"อเหตุฉุกเฉินหรือทีไ" ด้รบั ชําระคืน
ช่องที" () บันทึกเลขทีข" องหนังสือกูเ้ พื"อเหตุฉุกเฉิน
ช่องที" (+) บันทึกจํานวนต้นเงินกูเ้ พื"อเหตุฉุกเฉินทีจ" า่ ยให้กแู้ ต่ละครัง!
ช่องที" (,) บันทึกเลขลําดับทีข" องงวดการชําระหนี!เงินกูเ้ พื"อเหตุฉุกเฉิน
ช่องที" () บันทึกจํานวนต้นเงินกูเ้ พื"อเหตุฉุกเฉินที"ได้รบั ชําระคืนแต่ละครัง! หรือแต่ละงวด
ช่องที" (#) บันทึกจํานวนดอกเบีย! เงินกู้เพื"อเหตุฉุกเฉินทีไ" ด้รบั ชําระแต่ละครัง! หรือแต่ละงวด
ช่องที" ($) บันทึกจํานวนต้นเงินกูเ้ พื"อเหตุฉุกเฉินคงเหลือ
ช่องที" (%) บันทึก วัน เดือน ปี ทจ"ี า่ ยเงินให้กปู้ ระเภทสามัญหรือพิเศษแล้วแต่กรณีหรือทีไ" ด้รบั
ชําระคืน
ช่องที" (&) บันทึกเลขทีข" องหนังสือกูป้ ระเภทสามัญหรือพิเศษ แล้วแต่กรณี
ช่องที" (') บันทึกจํานวนต้นเงินกูป้ ระเภทสามัญหรือพิเศษแล้วแต่กรณีทจ"ี า่ ยให้กแู้ ต่ละครัง!
ช่องที" (*) บันทึกเลขลําดับทีข" องงวดการชําระหนี!เงินกูป้ ระเภทสามัญหรือพิเศษ
ช่องที" () บันทึกจํานวนต้นเงินกูป้ ระเภทสามัญหรือพิเศษแล้วแต่กรณีทไ"ี ด้รบั ชําระคืนแต่ละครัง!
หรือแต่ละงวด
ช่องที" (+) บันทึกจํานวนดอกเบีย! ทีไ" ด้รบั ชําระแต่ละครัง! หรือแต่ละงวด
ช่องที" (#,) บันทึกจํานวนต้นเงินกูป้ ระเภทสามัญหรือพิเศษคงเหลือ
ช่องที" (#) บันทึกจํานวนเงินค่าหุน้ รับชําระหนี!ต้นเงินกูแ้ ละดอกเบีย! ทัง! สิน! แต่ละครัง! หรือแต่ละ
งวดตามยอดรวมทัง! สิน! ในใบเสร็จรับเงินฉบับนัน! ๆ
ช่องที" (##) บันทึกเล่มทีแ" ละเลขทีข" องใบเสร็จรับเงินทีอ" อกให้สมาชิกสําหรับการรับเงินแต่ละครัง! หรือ
แต่ละงวด
ช่องที" (#$) บันทึกข้อความทีจ" าํ เป็ นและเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในโอกาสต่อไปส่วนตอนล่างให้
บันทึกชื"อหน่วย ชื"อสมาชิก จํานวนเงินได้รายเดือน และเลขทะเบียนสมาชิก



(แบบทะเบียนหมายเลข #)

สหกรณ์ออมทรัพย์ ...................................................จํากัด
ทะเบียนเครือ! งเขียนแบบพิมพ์
ประเภทเครือ! งเขียนแบบพิมพ์...............................................
พ.ศ.
เดือน วันที!
(")

รายการ
()

จํานวน
(#)

ราคา
ต่อหน่วย
บาท ส.ต.
($)

การใช้
คงเหลือ
หมาย
ราคา
ราคา
เหตุ
จํานวน
จํานวน
ส.ต.
บาท ส.ต.
บาท ส.ต.
(&)
(')
()
(*)
("+)

รวมราคา
บาท
(%)

คําอธิ บายประกอบทะเบียนเครืองเขียนแบบพิ มพ์
ทะเบียนเครือ! งเขียนแบบพิมพ์ ใช้บนั ทึกรายการเกีย! วกับการซือ, เครื!องเขียนแบบพิมพ์เพื!อ
ใช้ในกิจการของสหกรณ์ การใช้ไป และจํานวนเครื!องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ โดยแยกเป็ นแต่ละ
ประเภท ทัง, นี, เพื!อประโยชน์ในการควบคุม
การบันทึกรายการต่างๆ ลงในทะเบียนเครื!องเขียนแบบพิมพ์ ให้บนั ทึกรายละเอียดต่างๆ
ตอนบนให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื!อสหกรณ์ ประเภทเครือ! งเขียนแบบพิมพ์ ส่วนการบันทึกรายการลงใน
ช่องต่าง ๆ ให้บนั ทึกดังนี,
ช่องที! (") บันทึกวัน เดือน ปี ทซ!ี อ,ื หรือเบิกเครือ! งเขียนแบบพิมพ์ไปใช้
ช่องที! () บันทึกรายการโดยย่อเกีย! วกับการซือ, เครือ! งเขียนแบบพิมพ์
ช่องที! (#) บันทึกจํานวนเครือ! งเขียนแบบพิมพ์ทซ!ี อ,ื มาทัง, สิน,
ช่องที! ($) บันทึกราคาเครือ! งเขียนแบบพิมพ์ต่อหน่วย
ช่องที! (%) บันทึกราคาเครือ! งเขียนแบบพิมพ์ทซ!ี อ,ื ทัง, สิน,
ช่องที! (&) บันทึกจํานวนเครือ! งเขียนแบบพิมพ์ทใ!ี ช้ไป
ช่องที! (') บันทึกราคาเครือ! งเขียนแบบพิมพ์ทใ!ี ช้ไป
ช่องที! () บันทึกจํานวนเครือ! งเขียนแบบพิมพ์ทค!ี งเหลือ
ช่องที! (*) บันทึกราคาเครือ! งเขียนแบบพิมพ์ทค!ี งเหลือ
ช่องที! ("+) บันทึกข้อความทีจ! าํ เป็ น และเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในโอกาสต่อไป


(แบบทะเบียนหมายเลข %)

สหกรณ์ออมทรัพย์ ........................................................... จํากัด
ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
ด้านหน้า
บัตรเลขที! (")
ชื!อและรายละเอียด (#)
วันซือ$ (%) ชื!อผูข้ าย (&)

ประเภทสินทรัพย์ ()

ราคาทุน (')
อัตราค่าเสื!อมราคา/
จํานวนปี ทใ!ี ช้งาน (+)

วิธคี ดิ ค่าเสื!อมราคา ()

เลขทะเบียน (*)
แผนกงาน (",)

ปี

ค่าเสื!อมราคา

ราคาสุทธิ

ปี

ค่าเสื!อมราคา

ราคาสุทธิ

("")

("#)

(")

("")

("#)

(")

ด้านหลัง
การซ่อมแซมบํารุงรักษา
วันที!

รายการ

จํานวนเงิน

("%)

("&)

("')


คําอธิ บายประกอบแบบทะเบียนสิ นทรัพย์ถาวร
ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร ใช้บนั ทึกรายการเกี!ยวกับสินทรัพย์ถาวรทีใ! ช้ในกิจการของ
สหกรณ์เพื!อประโยชน์ในการควบคุมสินทรัพย์ถาวรและการคิดค่าเสื!อมราคา
การบันทึกรายการต่างๆ ลงในทะเบียนสินทรัพย์ถาวร ให้บนั ทึกดังนี"
(1) บันทึกเลขทีบ! ตั รทีอ! อกไว้เรียงตามลําดับ เลขทีบ! ตั รแต่ละเลขทีใ! ช้สาํ หรับสินทรัพย์
ถาวรแต่ละอย่าง
(2) บันทึกชื!อสินทรัพย์ถาวรและรายละเอียดประกอบโดยย่อ
(3) บันทึกประเภทของสินทรัพย์ถาวรนัน" ๆ เช่น ครุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น
(4) บันทึก วัน เดือน ปี ทีซ! อ"ื สินทรัพย์ถาวร
(5) บันทึกชื!อผูข้ ายสินทรัพย์ถาวรให้แก่สหกรณ์
(6) บันทึกราคาสินทรัพย์ถาวรทีซ! อ"ื มา หรือราคาทุนตามสภาพทีค! าํ นวณได้ในกรณีทไ!ี ด้
รับมาโดยการยกให้
(7) บันทึกเลขทะเบียนของสินทรัพย์ถาวรทีใ! ห้ไว้ กล่าวคือ สินทรัพย์ถาวรทุกอย่าง
สหกรณ์จะให้เลขทะเบียนกํากับไว้เรียงตามลําดับการได้มา
(8) บันทึกวิธคี ดิ ค่าเสื!อมราคาสินทรัพย์ถาวรนัน" ๆ เช่น วิธเี ส้นตรง วิธอี ตั ราลดลงตาม
ผลรวมจํานวนปี
(9) บันทึกอัตราร้อยละของค่าเสื!อมราคาทีใ! ช้คดิ หรือจํานวนปี ทใ!ี ช้งาน
(10) บันทึกชื!อแผนกงานทีใ! ช้สนิ ทรัพย์ถาวรนัน" ๆ
(11) บันทึกวัน เดือน ปี ทีค! ดิ ค่าเสื!อมราคา
(12) บันทึกจํานวนเงินค่าเสื!อมราคาทีค! าํ นวณได้แต่ละปี
(13) บันทึกราคาสุทธิซง!ึ เป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรทีห! กั ด้วยค่าเสื!อมราคาแล้ว
(14) บันทึกวัน เดือน ปี ทีซ! ่อมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย์ถาวรนัน" ๆ
(15) บันทึกรายการโดยย่อเกีย! วกับการซ่อมแซมบํารุงสินทรัพย์ถาวร
(16) บันทึกจํานวนเงินค่าซ่อมแซมบํารุงสินทรัพย์ถาวร



(แบบทะเบียนหมายเลข )

สหกรณ์ออมทรัพย์ ....................................................จํากัด
ทะเบียนหลักประกัน เงินสํารองบําเหน็จและเงินชดเชยเจ้าหน้าที!
ชื!อ .........................ตําแหน่ ง...................................บรรจุเมือ! วันที! .......... เดือน............พ.ศ
................

พ.ศ. ...........
เดือน วันที!

(")

หลักประกัน

(#)

พ.ศ. ..........
เดือน วันที!

($)

เงินสํารองบําเหน็จ
อัตราเงินเดือน
และเงินชดเชย
เจ้าหน้าที!

(%)

()

การจ่ายสํารอง
บําเหน็จและเงิน
ชดเชยเจ้าหน้าที!

หมายเหตุ

(&)

(')

คําอธิ บายประกอบทะเบียนหลักประกัน เงิ นสํารองบําเหน็จและเงิ นชดเชยเจ้าหน้ าที
การบันทึกรายการต่างๆ ลงในทะเบียนหลักประกัน เงินสํารองบําเหน็จและเงินชดเชย
เจ้า หน้ า ที!ใ ห้บ ัน ทึก รายละเอีย ดต่ า งๆ ตอนบนให้ค รบถ้ ว น ได้แ ก่ ชื!อ สหกรณ์ ชื!อ เจ้า หน้ า ที!
ตําแหน่ง และวันเดือนปี ทบ!ี รรจุเป็ นเจ้าหน้าทีข! องสหกรณ์
การบันทึกรายการลงในช่อ งต่ างๆ ในทะเบียนหลัก ประกัน เงินสํารองและเงินชดเชย
เจ้าหน้าทีใ! ห้บนั ทึกดังนี*
ช่องที! (") บันทึก วัน เดือน ปี ทีไ! ด้หลักประกันหรือคืนหลักประกัน
ช่องที! (#) บันทึกรายละเอียดเกีย! วกับหลักประกันทีไ! ด้รบั
ช่องที! ($) บัน ทึก วัน เดือ น ปี ที!คํา นวณยอดสํา รองบํา เหน็ จ และเงิน ชดเชยเจ้า หน้ า ที!ท!ีต ัง* ไว้
จ่ายเงินสํารองบําเหน็จ และเงินชดเชยเจ้าหน้าทีห! รือที!โอนเงินสํารองบําเหน็จและเงิน
ชดเชย เจ้าหน้าทีก! ลับคืนเป็ นรายได้ในกรณีทไ!ี ม่ตอ้ งจ่าย
ช่องที! (%) บันทึกอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที!
ช่องที! () บันทึกจํานวนเงินสํารองบําเหน็จและเงินชดเชยเจ้าหน้าที! ทีค! าํ นวณได้แต่ละงวดปี
ช่องที! (&) บันทึกจํานวนเงินสํารองบําเหน็จและเงินชดเชยเจ้าหน้าที! ทีจ! า่ ยให้เจ้าหน้าที!
ช่องที! (') บันทึกข้อความทีจ! าํ เป็ นและเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในโอกาสต่อไป



(แบบทะเบียนหมายเลข #)

ทะเบียนหนังสือกู้สาํ หรับเงิ นกู้เพือเหตุฉุกเฉิ น
หนังสือกู้สาํ หรับ
เงิ นกู้เพือเหตุฉุกเฉิ น

ผูก้ ้ ู

ที

วันที

ชือ

()

()

()

การส่งเงิ นงวดชําระหนี
สมาชิ ก
เลข
หน่ วย
ทะเบียน
ที

(!)

(")

บัญชี
เงิ นกู้ที

จํานวน
เงิ นกู้

(#)

($)

งวดละ

ตังแต่

ถึง

(%)

(&)

('*)


คําอธิ บายประกอบแบบทะเบียนหนังสือเงิ นกู้เพือเหตุฉุกเฉิ น
ทะเบียนนี!ใช้บนั ทึกรายการจ่ายเงินกูเ้ พื"อเหตุฉุกเฉิน รวมยอดเป็ นวันและนําไปบันทึกในสลิปจ่าย
การบันทึกรายการลงในช่องต่างๆ ของทะเบียนหนังสือกู้เงินเพื"อเหตุฉุกเฉิน ให้บนั ทึกดังนี!
ช่องที" (#) บันทึกลําดับทีข" องหนังสือกูส้ าํ หรับเงินกูเ้ พื"อเหตุฉุกเฉิน
ช่องที" ($) บันทึก วัน เดือน ปี ทจ"ี ่ายเงินกูเ้ พื"อเหตุฉุกเฉิน
ช่องที" (%) บันทึกชื"อสมาชิกผูก้ ู้
ช่องที" (&) บันทึกเลขทะเบียนสมาชิกผูก้ ู้
ช่องที" (') บันทึกชื"อหน่วยสังกัดของสมาชิกผูก้ ู้
ช่องที" (*) บันทึกหน้าบัญชียอ่ ยลูกหนี!เงินให้สมาชิกกูแ้ ต่ละราย
ช่องที" () บันทึกจํานวนต้นเงินกูแ้ ต่ละราย
ช่องที" () บันทึกจํานวนต้นเงินกูท้ ก"ี ําหนดจะส่งชําระแต่ละงวด
ช่องที" (+) บันทึกชื"อเดือนทีจ" ะเริม" ต้นส่งเงินงวดชําระหนี!
ช่องที" (#,) บันทึกชื"อเดือนทีจ" ะส่งเงินชําระหนี!งวดสุดท้าย


(แบบทะเบียนหมายเลข *)

สมุดทะเบียนหนังสือกู้สาํ หรับเงิ นกู้สามัญและหนังสือคํา ประกัน
หนังสือกูส้ าํ หรับเงินกู้
สามัญ

ผูก้ ู้

การส่งงวดชําระหนี!

ที

วันที

ชือ

สมาชิก
เลข
ทะเบียนที

หน่วย

(")

(#)

($)

(%)

(&)

บัญชี
เงินกูท้ ี

จํานวน
เงินกู้

(')

(*)

หนังสือคํ!าประกัน

ผูค้ !าํ ประกัน
หมายเหตุ

งวดละ

ตัง! แต่

ถึง

ที

วันที

ชือ

สมาชิก
เลข
ทะเบียนที

หน่วย

()

(+)

(",)

("")

("#)

("$)

("%)

("&)

("')




คําอธิ บายประกอบแบบทะเบียนหนังสือกู้เงิ นสามัญและหนังสือคํา ประกัน
ทะเบียนนีใช้บนั ทึกรายการจ่ายเงินกู้สามัญ รวมยอดเป็ นรายวันและนํ าไปบันทึกในสลิป
จ่ายการบันทึกรายการลงในช่องต่างๆ ของทะเบียนหนังสือกู้เงินสามัญและหนังสือคําประกัน ให้
บันทึกดังนี
ช่องที! (") บันทึกลําดับทีข! องหนังสือกูส้ าํ หรับเงินกูส้ ามัญ
ช่องที! (#) บันทึกวัน เดือน ปี ทีจ! ่ายเงินกูส้ ามัญ
ช่องที! ($) บันทึกชื!อสมาชิกผูก้ ู้
ช่องที! (%) บันทึกเลขทะเบียนสมาชิกผูก้ ู้
ช่องที! (&) บันทึกชื!อหน่วยสังกัดของสมาชิกผูก้ ู้
ช่องที! (') บันทึกหน้าบัญชียอ่ ยลูกหนีเงินให้สมาชิกกูแ้ ต่ละราย
ช่องที! (*) บันทึกจํานวนต้นเงินกูแ้ ต่ละราย
ช่องที! (+) บันทึกจํานวนต้นเงินกูท้ ส!ี ่งชําระแต่ละงวด
ช่องที! (,) บันทึกชื!อเดือนทีเ! ริม! ต้นส่งเงินงวดชําระหนี
ช่องที! ("-) บันทึกชื!อเดือนทีส! ่งเงินชําระหนีงวดสุดท้าย
ช่องที! ("") บันทึกเลขทีห! นังสือคําประกัน
ช่องที! ("#) บันทึกวัน เดือน ปี ของหนังสือคําประกัน
ช่องที! ("$) บันทึกชื!อผูค้ าํ ประกัน
ช่องที! ("%) บันทึกเลขทะเบียนสมาชิกทีค! าํ ประกัน
ช่องที! ("&) บันทึกหน่วยสังกัดของสมาชิกทีค! าํ ประกัน
ช่องที! ("') บันทึกข้อความทีจ! าํ เป็ นและเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในโอกาสต่อไป


(แบบทะเบียนหมายเลข ,)

สหกรณ์ .................................................. จํากัด
ทะเบียนหนังสือกูเ้ งินพิเศษ
หนังสือกูเ้ งินพิเศษ
ที"
(#)

วัน เดือน ปี
($)

ชื"อ
(%)

สมาชิกผูข้ อกู้
เลข
หน่วย
ทะเบียนที"
(&)

(')

บัญชี
เงินกู้
(*)

การส่งงวดชําระหนี!
จํานวนเงินกู้

(+)

งวดละ

ตัง! แต่

ถึง

หลักประกัน
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คําอธิ บายประกอบทะเบียนหนังสือกู้เงิ นพิ เศษ
ทะเบียนนี!ใช้บนั ทึกรายการจ่ายเงินกูพ้ เิ ศษ รวมยอดเป็ นรายวันและนําไปบันทึกในสลิปจ่าย การบันทึกรายการลงในช่องต่างๆ ของทะเบียนหนั งสือกู้เงิน
พิเศษ ให้บนั ทึกดังนี!
ช่องที" () บันทึกลําดับทีข" องหนังสือกูส้ าํ หรับเงินกูพ้ เิ ศษ
ช่องที" (#) บันทึก วัน เดือน ปี ทีจ" ่ายเงินกูพ้ เิ ศษ
ช่องที" ($) บันทึกชื"อสมาชิกผูก้ ู้
ช่องที" (%) บันทึกเลขทะเบียนสมาชิกผูก้ ู้
ช่องที" (&) บันทึกชื"อหน่วยสังกัดของสมาชิกผูก้ ู้
ช่องที" (') บันทึกหน้าบัญชียอ่ ยลูกหนี!เงินให้สมาชิกกู้แต่ละราย
ช่องที" (*) บันทึกจํานวนต้นเงินกูแ้ ต่ละราย
ช่องที" (+) บันทึกจํานวนต้นเงินกูท้ ส"ี ่งชําระแต่ละงวด
ช่องที" () บันทึกชื"อเดือนทีเ" ริม" ต้นส่งเงินงวดชําระหนี!
ช่องที" (,) บันทึกชื"อเดือนทีจ" ะส่งเงินชําระหนี!งวดสุดท้าย
ช่องที" () บันทึกรายละเอียดเกีย" วกับหลักประกันเงินกู้
ช่องที" (#) บันทึกข้อความทีจ" าํ เป็ นและเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในโอกาสต่อไป
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 (แบบทะเบียนหมายเลข 9)
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คําอธิ บายทะเบียนเงิ นลงทุน
(1)
(2)

ระบุลาํ ดับทีเงิ นลงทุน
ระบุชอเงิ
ื นลงทุน รหัส/ครัง! ทีออก เช่น หุน้ กู้ บมจ. การบินไทย ครัง! ที 1/2557 หรือ หุน้ สามัญ บมจ.
สหประกันชีวติ

(3)

ระบุความตัง! ใจทีจะถือเงินลงทุนตามมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการดําเนินการ เช่น เผือขาย หรือ ตัง! ใจ
ทีจะถือจนครบ เป็ นต้น ให้บนั ทึกครัง! ที... /วันที....ซึงทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการมีมติเกียวกับวัตถุประสงค์ในการ
ถือเงินลงทุน

(5)

ให้บนั ทึกเลขทีเงินลงทุน

(6)
(7)

จํานวนหน่วยทีลงทุน
บันทึกราคาทุนต่อหน่วย ราคาทุน หมายถึง รายจ่ายโดยตรงทัง! สิน! ทีสหกรณ์จ่ายไปเพือให้ได้มา
ซึงเงินลงทุนนัน! เช่น รายจ่ายซือ! เงินลงทุน ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีอากร เป็ นต้น
ทัง! นี! ต้นทุนของเงิ นลงทุน ไม่รวมผลประโยชน์ ทีเกิ ดขึ!นก่อนการได้มาซึงเงิ นลงทุน นัน! เช่น
กรณีซอ!ื หุน้ กูใ้ นระหว่างงวดการจ่ายดอกเบีย! ดอกเบีย! ค้างจ่ายสะสมตัง! แต่วนั จ่ายดอกเบีย! ครัง! ล่าสุด
ถึงวันทีขายหุน้ กู้ ซึงผูข้ ายจะรวมไว้กบั ราคาขายเงินลงทุน ดังนัน! ดอกเบีย! ค้างสะสมดังกล่าวไม่ให้รวม
เป็ นราคาทุนของหุน้ กู้

(8)

บันทึกราคาทุนรวมของเงินลงทุน

(9)

บันทึกมูลค่ายุตธิ รรมต่อหน่ วย ณ วันสิน! ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีผูซ้ อ!ื และผูข้ ายตกลงแลกเปลียนสินทรัพย์กนั โดยทีทัง! สองฝ่ ายมีความรู้
เต็มใจและสามารถต่อรองกันได้อย่างอิสระในลักษณะของผูไ้ ม่เกียวข้องกัน
มูลค่ายุติธรรม เรียงตามลําดับ ดังนี!
1. ราคาเสนอซือ! ในตลาด (เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลาด
ตราสารหนี! เป็ นต้น) หรือ
2. ราคาซือ! ขายครัง! ล่าสุด ก่อนการปิ ดบัญชี หรือ ทีเรียกว่าราคาปิ ด
3. ราคาทีเผยแพร่ต่อสาธารณาชน เช่น มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของกองทุนเปิ ด/กองทุนรวม

(10) บันทึกมูลค่ายุตธิ รรมรวมของเงินลงทุน
(11) ให้บนั ทึกราคาทุนตัดจําหน่าย ณ วันสิน! ปี ในกรณีทสหกรณ์
ี
มวี ตั ถุประสงค์ทจะถื
ี อตราสารหนี!จนครบกําหนด
ราคาทุนตัดจําหน่ าย หมายถึง ราคาทุนเริมแรกบวก/หักจํานวนตัดจําหน่ายสะสมส่วนต่างราคาทุน
เริมแรกกับราคามูลค่าส่วนต่างราคาทุนเริมแรกกับราคามูลค่า
(12) บันทึกค่าเผือการปรับมูลค่าเงินลงทุน (ผลต่างการเปรียบเทียบมูลค่ายุตธิ รรมกับราคาทุน/ราคาทุนตัดจําหน่ าย)
(13) บันทึกผลตอบแทนทีได้รบั จากการลงทุน


(14) บันทึกผลตอบแทนค้างรับ ณ วันสิน! ปี เช่น เงินปั นผล/ดอกเบีย! ค้างรับ
(15) บันทึกเงือ" นไขการจ่ายผลตอบแทน เช่น จ่ายดอกเบีย! ทุก 3 เดือน ทุกวันที." ...หรือจ่ายปั นผลเป็ น
รายไตรมาส เป็ นต้น
(16) บันทึกวันทีล" งทุนและวันทีค" รบกําหนด
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วงจรบัญชี การบันทึกบัญชีและงบทดลองของสหกรณ์ออมทรัพย์

วงจรบัญชี
กระบวนการบันทึกบัญ ชีจะเริมต้นจากเกิดเหตุ การณ์ ทางการเงิน ซึงผู้จดั ทําบัญ ชีจะ
พิจารณาเอกสารหลักฐานทางการเงิน ทีเกิดขึน" และวิเคราะห์รายการค้าทีเกิดขึน" แล้วจึงบันทึก
รายการลงในสมุดบัญชีขนั " ต้น และบันทึกสมุดบัญชีขนั " ปลาย เมือสิน" สุดระยะเวลาหนึง เจ้าหน้าที
บัญชีจะสรุปยอดในงบทดลอง สําหรับรายการทีเกิดขึน" เพือเตรียมทํารายงาน แต่ก่อนจะจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ์ เจ้าหน้าทีบัญชีจะต้องตรวจสอบว่ามีรายการใดตกหล่นหรือมีความผิดพลาด
เกิดขึน" อยูห่ รือไม่ ถ้ามีจะต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้วจึงจัดทํารายงานทางการเงิน
ขึน" มา สุดท้ายคือการปิ ดบัญชีทงั " หมดทีเกิดขึน" ในรอบระยะเวลานัน" ๆ เพือเตรียมข้อมูล สําหรับ
รายการทีจะเกิดขึ"นในรอบระยะเวลาถัดไปและสุ ดท้ายคือการเสนอข้อ มูล ต่อ ผู้ใ ช้ใ นรูปของงบ
การเงิน ซึงสามารถสรุปได้ดงั นี"
เริ" มงวดบัญชีใหม่

เอกสาร

งบการเงิน

1.วิเคราะห์รายการค้าและ
บันทึกสมุดบัญชีข! นั ต้น

8 จัดทํางบการเงิน

งบทดลองหลังปิ ดบัญชี

สมุดรายวันทัว" ไป
สมุดเงินสด

7 หายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทและ
ทํางบทดลองหลังปรับปรุ งบัญชี&ผิดพลาด

สมุดบัญชีแยกประเภททัว" ไป

2 ผ่านรายการสมุดบัญชี
ขั!นต้นไปขั!นปลาย

บัญชียอ่ ยและทะเบียน

สมุดรายวันทัว" ไป

สมุดบัญชีแยกประเภททัว" ไป

6 ปิ ดบัญชี

3 ทํางบทดลองก่อน
ปรับปรุ ง

งบทดลองหลังปรับปรุ ง&แก้ไขผิดพลาด

งบทดลอง

5 ทํางบทดลองหลัง
รายการปรับปรุ ง & แก้ไขผิดพลาด

สมุดรายวันทัว" ไป
สมุดบัญชีแยกประเภททัว" ไป

4 บันทึก
รายการปรับปรุ ง
& แก้ไขผิดพลาด


ผังบัญชี
ผังบัญชีเป็ นแผนผังทีแสดงรายละเอียดของชือบัญชีแยกประเภทต่างๆ ทีได้จดั เป็ นหมวด
สํา หรับ สิน ทรัพ ย์ หนี" ส ิน และทุ น ของสหกรณ์ เพือให้ส อดคล้อ งกับ รายงานทางบัญ ชี และ
เนืองจากทุนของสหกรณ์จะถูกกระทบจากผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ซึงผลกระทบนี"เป็ นส่วน
เพิมของทุนของสหกรณ์คอื รายได้ และส่วนลด คือ ค่าใช่จ่าย การบันทึกบัญชีจงึ ควรแยกหมวด
ไว้สาํ หรับรายได้และค่าใช้จา่ ยต่างหากจากทุนของสหกรณ์
ผังบัญชี หมายถึง การให้ชอบั
ื ญชีและเลขทีบัญชีที ใช้ในระบบบัญชีของสหกรณ์อย่าง
เหมาะสม และเป็ นหมวดหมู่ โดยแบ่งประเภทบัญชีออกเป็ น 5 หมวดใหญ่ ดังนี"
หมวดที 1
บัญชีสนิ ทรัพย์
หมวดที 2
บัญชีหนี"สนิ
หมวดที 3
บัญชีทุนของสหกรณ์
หมวดที 4
บัญชีรายได้
หมวดที 5
บัญชีค่าใช้จา่ ย
หมวดสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน เงินสด
เงินฝากธนาคาร (แยกบัญชีตามเลขทีบัญชีเงินฝากหรือประเภท
ทีฝาก)
เงินฝากสหกรณ์
เงินส่งชําระหนี"ระหว่างทาง
เงินลงทุนระยะสัน"
เงินให้กรู้ ะยะสัน"
ลูกหนี"ระยะสัน"
ค่าเผือหนี"สงสัยจะสูญ - ลูกหนี"
ดอกเบีย" เงินให้กคู้ า้ งรับ
ค่าเผือหนี"สงสัยจะสูญ - ดอกเบีย" เงินให้กคู้ า้ งรับ
เครืองเขียนแบบพิมพ์/วัสดุสาํ นักงาน
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กรู้ ะยะยาว
ลูกหนี"ระยะยาว
ค่าเผือหนี"สงสัยจะสูญ – ดอกเบีย" เงินให้กคู้ า้ งรับ
ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน
อาคาร
ยานพาหนะ
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์/เครืองใช้สาํ นักงาน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สิทธิการเช่า
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร /....................


สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน เงินประกัน
รายจ่ายรอการตัดบัญชี
หมวดหนี สิน
หนี สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี!เงินกู้ (แยกบัญชีตามชื"อเจ้าหนี!เงินกู)้
เจ้าหนี!เงินรับฝากออมทรัพย์
เจ้าหนี!เงินรับฝากประจํา
เจ้าหนี!อ"นื ๆ
ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินปั นผลตามหุน้ ค้างจ่าย
เงินเฉลีย" คืนค้างจ่าย
รายได้รบั ล่วงหน้า
เงินรอจ่ายคืน
หนี สินไม่หมุนเวียน เงินกูย้ มื ระยะยาว
เจ้าหนี!ค่าเช่าซือ! สินทรัพย์
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที"
เงินประกันความเสียหายเจ้าหน้าที"
หมวดทุน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุน้
ทุนสํารอง
ทุนศึกษาอบรม
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนเพื"อการสงเคราะห์
ทุนเพื"อขยายงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
หมวดรายได้
รายได้
ดอกเบีย! รับจากเงินให้กู้
ดอกเบีย! เงินฝากธนาคาร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ผลตอบแทนการลงทุนถือหุน้
รายได้อ"นื ๆ
หมวดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย! จ่าย
เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าเบีย! ประชุมกรรมการ
ค่าเบีย! เลีย! งพาหนะ
ค่ารับรอง


บําเหน็จเจ้าหน้าที
ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์
ค่าล่วงเวลา
ค่านํ!า - ค่าไฟฟ้ า
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
ค่ารักษาพยาบาล
หนี!สงสัยจะสูญ
ค่าเสือมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ฯลฯ

การวิ เคราะห์รายการค้า
สมการ
การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ใช้หลักบัญชีคู่ ข้อมูลทางการบัญชีไม่ว่าจะประมวลผลด้วย
มือ หรือ ประมวลผลด้ว ยคอมพิว เตอร์ เป็ น กระบวนการจะนํ าข้อ มูล ทางการเงิน ไปจัดจํา แนก
ประเภท และประมวลผล เพือจัดทําสรุปผลออกมาเป็ นรายงานทางการเงิน ซึงได้แก่ งบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
งบแสดงฐานะการเงิน เป็ นงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ณ วันใดวันหนึง จะทําให้
ทราบว่าสหกรณ์มสี นิ ทรัพย์จํานวนเท่าใดและประเภทใดบ้าง มีหนี!สนิ และทุนของสหกรณ์เป็ น
จํานวนเท่าใด ดังนัน! งบแสดงฐานะการเงินจึงประกอบด้วยสินทรัพย์ หนี!สนิ และทุนของสหกรณ์
งบกําไรขาดทุน เป็ นงบทีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์สําหรับงวดเวลาใดเวลา
หนึง ซึงทําให้ทราบว่าสหกรณ์มรี ายได้ ค่าใช้จ่าย และกําไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิภายในงวด
เวลานัน! เป็ นจํานวนเท่าใด
กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธินัน! จะรวมเข้ากับทุนของสหกรณ์ ดังนัน! รายได้จงึ มีผลทําให้
ทุนของสหกรณ์เพิมขึน! และค่าใช้จา่ ยมีผลทําให้ทุนของสหกรณ์ลดลง
สมการบัญชี มีดงั นี!
สิ นทรัพย์

= หนี! สิน + ทุนของสหกรณ์

สิ นทรัพย์ = หนี!สิน + ทุนของสหกรณ์ + (รายได้ - ค่าใช้จ่าย)
สิ นทรัพย์ + ค่าใช้จ่าย = หนี!สิน + ทุนของสหกรณ์ + รายได้

สมการบัญชีน!จี ะถือเป็ นหลักทีใช้ในการบันทึกรายการค้า เพือให้สมการบัญชีมจี าํ นวนเงิน
ของทัง! สองข้างเท่ากันเสมอ รายการค้าทุกรายการจึงต้องนํ ามาบันทึกบัญชีสองด้านเสมอ โดย
บันทึกรายการเดบิตบัญชีหนึงหรือหลายบัญชี แล้ วบันทึกรายการด้านเครดิตอีกบัญชีหนึงหรือ
หลายบัญชี ด้วยจํานวนเงินทีรวมแล้วเท่ากันเสมอ การบันทึกข้อมูลในลักษณะ เช่นนี!เรียกว่า


“ระบบบัญชีบญ
ั ชีค่”ู ซึง! เป็ นวิธกี ารทีช! ่วยไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล และช่วยให้
การรวบรวมข้อมูลเพื!อจัดทํางบการเงินได้งา่ ยขึน"
เดบิ ต และเครดิ ต
เดบิต หรือเขียนย่อว่า “Dr” หมายถึง จํานวนเงินที!แสดงทางด้านซ้ายของบัญชี หรือ
การลงรายการทางด้านซ้ายของบัญชี หรือการผ่านบัญชีอนั ทําให้ทรัพย์สนิ หรือค่าใช้จ่ายเพิม! ขึน"
หรือรายการผ่านบัญชีอนั กระทําให้หนี"สนิ หรือทุน หรือรายได้ลดลง
เครดิต หรือเยียนย่อว่า “Cr” หมายถึง จํานวนเงินทีแ! สดงทางด้านขวาของบัญชี หรือ
การลงรายการทางด้านขวาของบัญชี หรือการผ่านบัญชีอนั ทําให้ทรัพย์สนิ หรือค่าใช้จ่ายลดลง
หรือรายการผ่านบัญชีอนั กระทําให้หนี"สนิ หรือทุน หรือรายได้เพิม! ขึน"
ดังนัน" คําว่ าเดบิต หรือ เครดิต จึงหมายถึง การเพิ!มหรือ การลดลง ทัง" นี" ขึ"นอยู่กับ
หมวดบัญชีแยกประเภท ผลต่างระหว่างจํานวนเงินทางด้านเดบิต และจํานวนเงินทางด้านเครดิต
เรียกว่า “ยอดคงเหลือในบัญชี” ถ้าจํานวนด้านเดบิตสูงกว่าด้านเครดิต เรียกว่า “ยอดคงเหลือด้าน
เดบิต” ตรงกันข้ามถ้าจํานวนเงินทางด้านเครดิตสูงกว่าทางด้านเดบิต เรียกว่า “ยอดคงเหลือด้าน
เครดิต”
การวิ เคราะห์รายการค้า มีลาํ ดับขัน" ตอนดังนี"
1. พิจารณาว่าจะบันทึกบัญชีอะไร
2. พิจารณาว่าจะบันทึกบัญชีดา้ นเดบิตหรือเครดิต
3. พิจารณาว่าจะบันทึกด้วยจํานวนเงินเท่าใด
หลังจากการวิเคราะห์รายการค้าแล้ว จะบันทึกรายการนัน" ในสมุดบัญชีขนั " ต้น (สมุดเงินสด
และผ่านไปบันทึกสมุดบัญชีแยกประเภททัวไป
! บัญชียอ่ ยและทะเบียนคุมต่างๆ)
ทางเดิ นเอกสารและการบันทึกบัญชี
เพื!อแสดงให้เห็นถึงวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงใช้
แผนภูมทิ างเดินเอกสารแสดงให้เ ห็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารประกอบการลงบัญ ชี สมุด
บันทึกรายการขัน" ต้นและสมุดบันทึกรายการขัน" ปลาย ว่าเมื!อเกิดรายการเงินต่างๆ ขึน" มีเอกสาร
ใดบ้างทีป! ระกอบรายการเงินนัน" ๆ ใครเป็ นผูจ้ ดั ทําเอกสาร เอกสารนัน" ต้องส่งหรือมอบให้ผใู้ ดบ้าง
วิธ ีการบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขัน" ต้น การผ่ านรายการไปสมุดบันทึกรายการขัน" ปลาย
ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารนัน" ๆ โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ แสดงให้ทราบในแผนภูมทิ างเดินเอกสาร
ซึง! สัญลักษณ์ทใ!ี ช้มดี งั นี"
สัญลักษณ์ต่างๆ ทีแ! สดงในแผนภูมทิ างเดินเอกสาร มีดงั นี"
แทนเอกสารทุกชนิด เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญจ่ายเงิน หนังสือกู้ ฯลฯ
แสดงเอกสารนี"ได้ทาํ ขึน" เป็ นครัง" แรก


ทางเดินของเอกสาร
ทางเดินของข้อมูล
นําเอกสาร ! ฉบับ มาเปรียบเทียบกัน หรือตรวจสอบว่าตรงกัน
อ

ล

ว

เอกสารทีน" ําไปเก็บในแฟ้ มถาวรโดยเรียงไว้ตามลําดับอักษร ตัวเลข และ

ล

ว

เอกสารทีน" ําไปเก็บในแฟ้ มชัวคราวโดยเรี
"
ยงไว้ตามลําดับอักษร ตัวเลข และวันที"

วันที"
อ

นําเอกสารมาแนบไว้ดว้ ย
ช

ลงลายมือชื"อ
สมุดบันทึกรายการขัน# ต้น เช่น สมุดเงินสด สมุดรายวันทัวไป
"
สมุดบันทึกรายการขัน# ปลาย เช่น สมุดบัญชีแยกประเภท บัญชียอ่ ยและ
ทะเบียนต่าง ๆ
จุดเริม" ต้น มีลําดับของการเริม" ต้นตามหมายเลขทีร" ะบุในท้ายลูกศร
ออกจากระบบบัญชีแสดงในแผนภูมทิ างเดินเอกสาร

ทางเดิ นเอกสารและการบันทึกบัญชี
ทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ จะมีรายการเงินทีส" ําคัญ ๆ
ดังนี#
การจ่ายเงิ นให้สมาชิ กกู้
ดังได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ให้เงินกู้แก่สมาชิก $ ประเภท คือ
เงินกูฉ้ ุกเฉิน เงินกูส้ ามัญ และเงินกูพ้ เิ ศษ การพิจารณาให้เงินกู้ทงั # $ ประเภทนี# จะต่างกันทีก" ารให้
เงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องผ่านการพิจารณาอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการเหมือนกับการให้เงินกู้สามัญ หรือ
เงินกูพ้ เิ ศษ ดังนัน# ในทีน" #จี งึ แสดงแผนภูมทิ างเดินเอกสารและการบันทึกบัญชีเป็ น ! เรือ" ง คือ


1.1 การจ่ายเงินกูฉ้ ุกเฉิน
1.2 การจ่ายเงินกูส้ ามัญ และเงินกูพ้ เิ ศษ
การจ่ายเงิ นกู้ฉุกเฉิ น
เมื!อ สมาชิก ยื!นความจํา นงขอกู้เ งิน โดยจัด ทําหนังสือ กู้ย!นื ต่ อ เจ้าหน้ าที!ธุ ร การเพื!อ
ลงทะเบียนคําขอกู้แล้วส่งต่อให้เจ้าหน้าทีป! ระจําหน่ วยตรวจสอบวงเงินกู้และความถูกต้องสมบูรณ์
ของหนังสือกูจ้ ากนัน" เสนอให้ผจู้ ดั การหรือผูท้ ไ!ี ด้รบั มอบหมายพิจารณาอนุ มตั พิ ร้อมกับลงชื!ออนุ มตั ิ
ในหนังสือกูด้ งั กล่าวแล้วส่งกลับคืนมายังเจ้าหน้าทีป! ระจําหน่วย
เจ้าหน้าทีป! ระจําหน่วยรับหนังสือกู้แล้ว จะจัดทําใบสําคัญจ่ายเงินแนบติดกับหนังสือกู้
แล้วส่งให้เจ้าหน้าที!การเงินเพื!อให้จ่ายเงินให้สมาชิก โดยให้สมาชิก ลงลายมือ ชื!อไว้เป็ นหลักฐาน
แล้วส่งให้เจ้าหน้าทีบ! ญ
ั ชี
เจ้าหน้ า ที!บญ
ั ชีเ มื!อ ได้ร บั หนังสือ กู้แ ละใบสํา คัญ จ่ายเงิน แล้ว จะบันทึกรายการใน
ทะเบียนหนังสือกูเ้ งินเพื!อเหตุฉุกเฉิน สิน" วันจะจัดทําสลิปจ่ายแนบไว้ขา้ งหน้าใบสําคัญจ่ายเงิน โดย
ก่อนทีจ! ะนําไปรวบรวมไว้ในแฟ้ มเอกสารจะบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชี
แยกประเภททัวไป
! ดังนี"
เดบิต
ลูกหนี"เงินให้กฉู้ ุกเฉิน
xxx
เครดิต เงินสด
xxx
สํา หรับ หนัง สือ กู้ เจ้า หน้ า ที!บ ัญ ชีจ ะส่ ง คืน ให้เ จ้าหน้ า ที!ประจํา หน่ ว ย เพื!อ บัน ทึก
รายการในบัญชียอ่ ยลูกหนี"เงินให้สมาชิกกู้ แล้วนําไปเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ มเอกสารต่อไป
ทุกสิ"นเดือนจะทําการเปรียบเทียบรายการระหว่างสมุดบัญชีแยกประเภททัวไปกั
!
บ
บัญชียอ่ ยลูกหนี"เงินให้สมาชิกกูใ้ ห้ถูกต้องตรงกัน
(ดูแผนภูมทิ างเดินเอกสารและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีในหน้าถัดไปประกอบ)
อนึ!งกรณีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ ฉุกเฉินด้วยเช็ค แผนภูมทิ างเดินเอกสารจะเป็ นไปในทํานอง
เดียวกับที!กล่าวข้างต้น เพียงแต่ในส่วนของวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีเฉพาะการบันทึกรายการในสมุด
บันทึกรายขัน" ต้นจะบันทึกรายการในสมุดรายการในสมุดรายวันทัวไป
! ดังนี"
เดบิต ลูกหนี"เงินให้กฉู้ ุกเฉิน
xxx
เครดิต เงินฝากธนาคาร
xxx


การจ่ายเงิ นกู้เพือเหตุฉุกเฉิ น
เจ้าหน้าทีธ! ุรการ
เจ้าหน้าทีป! ระจําหน่วย
สมาชิกยื!นความจํานง
ขอกูเ้ งิน
ตรวจสอบ
คําขอและหนังสือกูเ้ งิน

ผูจ้ ดั การ

หนังสือกูเ้ งิน

หนังสือกูเ้ งิน

เจ้าหน้าทีก! ารเงิน

แผนภูมทิ างเดินเอกสารที! 
เจ้าหน้าทีบ! ญ
ั ชี
ทะเบียน
หนังสือกูเ้ งิน
เพื!อเหตุฉุกเฉิน

อนุมตั ิ
ช

จ่ายเงิน
และให้สมาชิกลงชื!อรับเงินกู้

หนังสือกูเ้ งิน

หนังสือกูเ้ งิน
บสจง.

หนังสือกูเ้ งิน
บสจง.

บสจง.
สลิปจ่าย



หนังสือกูเ้ งิน
สมุด
เงินสด

เอกสารทางการบัญชี
บสจง.
ใบสําคัญจ่ายเงิน

บัญชีย่อยลูกหนี"
เงินให้สมาชิกกู้

ว

เดบิต ลูกหนี"เงินให้กฉู้ ุกเฉิน
เครดิต เงินสด
เปรียบเทียบทุกสิน" เดือน

สมุดบัญชี
แยกประเภท
ทัวไป
!

ว


การจ่ายเงิ นกู้สามัญและเงิ นกู้พิเศษ
เมือสมาชิกยืนความจํานงขอกู้เงิน โดยจัดทําคําขอกู้หนังสือกู้ พร้อมสําเนา  ฉบับ และ
หนังสือคํ"าประกันยืนต่อเจ้าหน้าทีประจําหน่ วยเพือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือต่างๆ
ดังกล่าว พร้อมทัง" การคํ"าประกันเงินกู้ แล้วรวบรวมส่งให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเงินกู้
หลังจากมีมติอนุ มตั เิ งินกู้แล้ว ประธานกรรมการจะลงชือในคําขอกู้ จากนัน" จะส่งเอกสารทัง" หมด
กลับคืนมายังเจ้าหน้าทีประจําหน่วย
เจ้าหน้าทีประจําหน่ วยรับคําขอกู้ หนังสือกู้และหนังสือคํ"าประกันแล้ว จะจัดทําใบสําคัญ
จ่ายเงินแนบติดไว้ขา้ งหน้า แล้วส่งให้เจ้าหน้าทีการเงินเพือจ่ายเงินให้สมาชิกโดยให้สมาชิกลงชือ
ไว้เ ป็ น หลัก ฐาน พร้อ มกับ มอบสํา เนาหนัง สือ กู ้ใ ห้ส มาชิก เก็บ ไว้ และรวบรวมเอกสารส่ง ให้
เจ้าหน้าทีบัญชี
เจ้าหน้าทีบัญชีเมือได้รบั คําขอกู้ หนังสือกู้ หนังสือคํ"าประกัน และใบสําคัญจ่ายเงินแล้ว จะ
บันทึกรายการในทะเบียนหนังสือกู้ เงินสามัญและหนังสือคํ"าประกัน ทะเบียนหนังสือเงินกู้พเิ ศษ
และจัดทําสลิปจ่ายแนบไว้ขา้ งหน้าใบสําคัญจ่ายเงิน ก่อนทีจะนําไปรวบรวมไว้ในแฟ้ มเอกสารจะ
บันทึกบัญชีในสมุดเงินสด ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททัวไป ดังนี"
เดบิต ลูกหนี"เงินให้กสู้ ามัญ/พิเศษ
xxx
เครดิต
เงินสด
xxx
สําหรับคําขอกู้ หนังสือ กู้ และหนัง สือ คํ"าประกัน เจ้าหน้ าทีบัญ ชีจะส่ งคืนให้เ จ้าหน้ า ที
ประจําหน่ วยเพือบันทึกรายการในบัญชีย่อยลูกหนี"เงินให้สมาชิกกู้ แล้วนํ าไปเก็บรวบรวมไว้ใน
แฟ้ มเอกสารต่อไป
ทุกสิ"นเดือนจะทําการเปรียบเทียบรายการระหว่างสมุดบัญชีแยกประเภททัวไปกับบัญชี
ย่อยลูกหนี"เงินให้สมาชิกกูใ้ ห้ถูกต้องตรงกัน
(ดูแผนภูมทิ างเดินเอกสารและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีในหน้าถัดไปประกอบ)
อนึง กรณีสหกรณ์จ่ายเงินกู้สามัญและเงินกู้พเิ ศษด้วยเช็ค แผนภูมทิ างเดินเอกสารจะ
เป็ นไปในทํานองเดียวกับทีกล่าวข้างต้น เพีย งแต่ในส่วนของวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีเฉพาะการบันทึก
รายการในสมุดบันทึกรายการขัน" ต้น จะบันทึกรายการในสมุดรายวันทัวไป ดังนี"
เดบิต ลูกหนี"เงินให้กสู้ ามัญ/พิเศษ
xxx
เครดิต เงินฝากธนาคาร
xxx


การจ่ายเงิ นกู้สามัญและเงิ นกู้พิเศษ
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าทีประจําหน่วย
สมาชิกยืนความจํานงขอกูเ้ งิน
1

เจ้าหน้าทีการเงิน

ทะเบียนหนังสือกูแ้ ละ
คํ#าประกันเงินกู้
สามัญ/พิเศษ

หนังสือคํ#าประกัน

หนังสือคํ#าประกัน

"

"

หนังสือกูเ้ งิน
คําขอกูเ้ งิน

หนังสือกูเ้ งิน 

ช

คําขอกูเ้ งิน

ให้สมาชิก
หนังสือกู้ "

หนังสือกู้ "

หนังสือคํ#าประกัน

หนังสือคํ#าประกัน

"

หนังสือกูเ้ งิน

หนังสือกูเ้ งิน 

อนุมตั ิ

แผนภูมทิ างเดินเอกสารที "
เจ้าหน้าทีบัญชี

คําขอกูเ้ งิน

คําขอกูเ้ งิน

บสจง.

จ่ายเงิน และให้
สมาชิกลงชือรับเงิน

บสจง.
หนังสือคํ#าประกัน

หนังสือคํ#าประกัน
หนังสือกูเ้ งิน
คําขอกูเ้ งิน
บสจง.

สลิปจ่าย

ว

หนังสือกูเ้ งิน 1
คําขอกูเ้ งิน

เอกสารทางการบัญชี
บสจง.
ใบสําคัญจ่ายเงิน

บัญชีย่อย
ลูกหนี#เงินให้
สมาชิกกู้

ว

เปรียบเทียบทุกสิน# เดือน

สมุดบัญชีแยก
ประเภททัวไป

เดบิต ลูกหนี#เงินให้กู้ (ตามประเภท)
เครดิต เงินสด



สมุด
เงินสด


การรับชําระหนี และการรับเงิ นค่าหุ้น
การรับเงินชําระหนีและการรับเงินค่าหุน้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มี " ลักษณะ คือ การรับ
เงินระหว่างเดือนทีเ# รียกว่าการรับชําระหนีพิเศษ/การรับเงินค่าหุน้ พิเศษ กับการรับเงินประจําเดือน
ซึง# ทําโดยสหกรณ์ส่งใบเสร็จรับเงินไปเรียกเก็บเงินชําระหนีพร้อมดอกเบียและเงินค่าหุน้ จากหน่ วย
จ่ายเงินเดือนของสมาชิกหรือ ตัว แทนหักส่งเงินของแต่ล ะหน่ วย ดังนัน ในที#นีจึงแสดงแผนภูม ิ
ทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชีแยกเป็ น " กรณี คือ
. การรับเงินชําระหนีเงินกู้ และ/หรือเงินค่าหุน้ กรณีชาํ ระระหว่างเดือน
". การรับชําระหนี และ/หรือเงินค่าหุน้ ประจําเดือน
การรับเงิ นชําระหนี เงิ นกู้ และ/หรือเงิ นค่าหุ้น กรณี ชาํ ระระหว่างเดือน
เมือ# สมาชิกนําเงินมาชําระหนีเงินกู้หรือซือหุน้ เพิม# ในระหว่างเดือน เจ้าหน้าทีป# ระจําหน่ วย
จะทําการตรวจสอบบัญชีย่อยลูกหนี และ/หรือทะเบียนหุ้นแล้วแต่กรณี สําหรับกรณีท#รี บั ชําระ
หนีเงินกู้จะทําการคํานวณดอกเบียเงินกู้ถ งึ วันรับชําระหนีด้ว ย จากนันจะจัดทํา ใบเสร็จรับเงิน
โดยมีสําเนา  ฉบับ ส่งให้เจ้าหน้าทีก# ารเงินรับเงินและลงชื#อรับเงินในใบเสร็จรับเงินนัน แล้วมอบ
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกไว้เป็ นหลักฐาน ส่วนสําเนาทีต# ดิ เล่มจะส่งให้เจ้าหน้าทีบ# ญ
ั ชีเพื#อใช้
เป็ นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีต่อไป
สินวันเจ้าหน้าที#บญ
ั ชีจะรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี#ยวกับการรับเงิน ได้แก่ ต้นเงินกู้
ดอกเบียรับ ทุนเรือนหุ้น แล้วจัดทําสลิปรับโดยแยกจัดทําตามประเภทของการรับเงิน และก่อนที#
จะนํ าไปรวบรวมไว้ในแฟ้ มเอกสารจะบันทึกรายการบัญชีในสมุดเงินสด ผ่านรายการไปยังสมุด
บัญชีแยกประเภททัวไป
# ดังนี
เดบิต เงินสด
xxx
เครดิต ลูกหนีเงินให้กู้ (ตามประเภท)
xxx
ดอกเบียรับจากเงินให้กู้
xxx
ทุนเรือนหุน้
xxx
สําหรับสําเนาใบเสร็จรับเงินทีต# ดิ เล่มเจ้าหน้าทีบ# ญ
ั ชีจะส่งคืนให้เจ้าหน้าทีป# ระจําหน่ วยเพื#อ
บัน ทึก รายการในบัญ ชีย่อ ยลูก หนี เงิน ให้ส มาชิก กู้ และทะเบีย นหุ้น แล้ว เก็บ รวบรวมไว้เ ป็ น
หลักฐานต่อไป
ทุกสินเดือนจะทําการเปรียบเทียบรายการระหว่างสมุ ดบัญชีแยกประเภททัวไปกั
#
บบัญชี
ย่อยลูกหนีเงินให้สมาชิกกู้ และทะเบียนหุน้ ให้ถูกต้องตรงกัน
(ดูแผนภูมทิ างเดินเอกสารและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีในหน้าถัดไปประกอบ)


การรับเงิ นชําระหนี เงิ นกู้ และ/หรือ ค่าหุ้น กรณี ชาํ ระระหว่างเดือน
เจ้าหน้าทีป ระจําหน่วย


แผนภูมทิ างเดินเอกสารที 

เจ้าหน้าทีก ารเงิน

เจ้าหน้าทีบ ญ
ั ชี

เมือสมาชิกนําเงินมาชําระ
ให้สมาชิก

ตรวจสอบกับบัญชียอ่ ยลูกหนี
2 !
/

บสร. "

ช

ลงลายมือชือ และรับเงิน

บสร. #

บสร. #

"$%

ทะเบียนหุน้

!

บสร. !

สลิปรับ

ล
ทะเบียน
หุน้

ว

บัญชีย่อย
ลูกหนี!เงิน
ให้สมาชิกกูเ้ งิน

สมุด
เงินสด

เอกสารทางการบัญชี
บสร.
ใบสร็จรับเงิน

เปรียบเทียบประจําทุกสิน! เดือน

เดบิต เงินสด
เครดิต ลูกหนี!เงินให้กู้ (ตามประเภท)
ดอกเบีย! รับจากเงินให้กู้
สมุดบัญชี
และ/หรือทุนเรือนหุน้
แยกประเภท
ทัวไป



การรับเงิ นชําระหนี และ/หรือเงิ นค่าหุ้นประจําเดือน
ก่อนวันสินเดือนตามวันที!ท!สี หกรณ์กําหนด เจ้าหน้าที!ประจําหน่ ว ยจะจัดทํา รายการหัก
เงินประจําเดือน พร้อมสําเนา  ฉบับ โดยรวบรวมรายละเอียดของสมาชิกแต่ละรายว่าหักเงิน
ประเภทใด เป็ น จํา นวนเท่า ใดบ้า ง พร้อ มทังจัด ทํา ใบเสร็จ รับ เงิน ของสมาชิก แต่ล ะคนโดยมี
สําเนา  ฉบับ จากนันจะส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงินซึง! มีต้นฉบับรายการหักเงินประจําเดือนแนบไว้
ข้างหน้าให้ผู้จดั การ/เจ้าหน้าทีก! ารเงิน เพื!อส่งไปเรียกเก็บเงินจากหน่ วยจ่ายเงินเดือนของสมาชิกหรือ
ตัวแทนหักส่งเงินแต่ละหน่ วยสําหรับสําเนารายการหักประจําเดือนจะเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ มเอกสาร
และสําเนาใบเสร็จรับเงินจะติดเล่มไว้เพื!อเป็ นหลักฐานต่อไป
เมื!อหน่ วยจ่ายเงินเดือนของสมาชิกหรือตัวแทนหักส่งเงินแต่ละหน่ วยเรียกเก็บเงินได้แล้ว
จะส่งเงินหรือเช็คผ่านธนาคารทีส! หกรณ์มบี ญ
ั ชีเงินฝากอยู่ โดยมีหนังสือ นําส่งเพื!อแจ้งรายละเอียด
ของเงินทีเ! รียกเก็บได้ส่งแจ้งมายังผูจ้ ดั การ/เจ้าหน้าทีก! ารเงิน เจ้าหน้าทีก! ารเงินจะส่งหนังสือนําส่ง
ให้เจ้าหน้าทีป! ระจําหน่ วยตรวจสอบกับรายการหักเงินประจําเดือนว่าเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนหรือไม่
จากนันจะบันทึกรายการในทะเบียนหุน้ และบัญชียอ่ ยลูกหนีเงินให้สมาชิกกู้ แล้วจึงส่งหนังสือนําส่ง
นันให้เจ้าหน้าทีบ! ญ
ั ชีต่อไป
สินวันเจ้าหน้ าที!บญ
ั ชีจะรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี!ยวกับการรับเงินจากหนังสือนํ าส่ง
ของหน่วยต่างๆ แล้ว จัดทําสลิปรับแยกตามประเภทของการรับเงิน และก่อนทีจ! ะนําไปรวบรวมไว้
ในแฟ้ มเอกสารจะบันทึกรายการในสมุดเงินสด/สมุดรายวันทัวไป
! ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยก
ประเภททัวไป
! ดังนี
เดบิต เงินสด / เงินฝากธนาคาร
xxx
เครดิต ลูกหนีเงินให้กู้ (ตามประเภท)
xxx
ดอกเบียรับจากเงินให้กู้
xxx
ทุนเรือนหุน้
xxx
สําหรับหนังสือนําส่ง เจ้าหน้าทีบ! ญ
ั ชีจะส่งคืนให้ผจู้ ดั การ/เจ้าหน้าทีก! ารเงิน เพื!อรวบรวมไว้
เป็ นหลักฐานต่อไป
ทุกสินเดือนจะทําการเปรียบเทียบรายการระหว่างสมุดบัญชีแยกประเภททัวไปกั
! บบัญชี
ย่อยลูกหนีเงินให้สมาชิกกู้ และทะเบียนหุน้ ให้ถูกต้องตรงกัน
(ดูแผนภูมทิ างเดินเอกสารและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีในหน้ าถัดไปประกอบ)


การรับชําระหนี และ/หรือ การรับเงิ นค่าหุ้นประจําเดือน
ผูจ้ ดั การ/เจ้าหน้าทีการเงิน

แผนภูมทิ างเดินเอกสารที "
เจ้าหน้าทีประจําหน่วย

ส่งเรียกเก็บเงินจากการเงิน/ตัวแทน
หักส่งแต่ละหน่วย

จัดทํารายการหักเงินประจําเดือน
โดยรวบรวมจากทะเบียนรับเงินงวดชําระหนี

รายการหัก
เงินงวดฯ

บสร.
ส่งให้ตวั แทน
รายการหัก
รายการ
 การเงิน/ตัวแทนหักส่งแต่ละหน่วย
ส่งหนังสือนําส่งตามทีเ" รียกเก็บได้

ด
บสร

เงินสด/เช็ค
หนังสือนําส่ง

ตรวจสอบว่า
เรียกเก็บได้
ครบถ้วนหรือไม่

หนังสือนําส่ง

ทะเบียน
หุน้

บสร.

ใบเสร็จรับเงิน

ว
สมุด
เงินสด/รายวัน
ทัวไป

บัญชีย่อย
ลูกหนีเงินให้
สมาชิกกู้

ว
เอกสารทางการบัญชี

สลิปรับ

เปรียบเทียบทุกสินเดือน

สมุดบัญชี
แยก
ประเภท
ทัวไป

เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร
เครดิต ลูกหนี$เงินให้กู้
(ตามประเภท)
ดอกเบีย$ รับจากเงินให้กู้
ทุนเรือนหุน้



หนังสือนําส่ง

ล
ตรวจสอบ

หนังสือนําส่ง




ฝากธนาคาร
และรับหนังสือ
นําส่งจาก ตัวแทน

เจ้าหน้าทีบัญชี


การจ่ายคืนเงิ นค่าหุ้น
เมือสมาชิกต้องการลาออกจากสหกรณ์จะยืนใบลาออก เจ้าหน้าทีประจําหน่วยจะตรวจสอบ
ภาระหนี"สนิ และการคํ"าประกันเพือเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึงเมือ
คณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั แิ ล้ว ประธานกรรมการหรือเลขานุ การจะลงลายมือชืออนุ มตั ิ การ
ลาออกในใบลาออก แล้วส่งกลับไปยังเจ้าหน้าทีประจําหน่ วย เจ้าหน้าทีประจําหน่ วยจะเก็บ
ใบลาออกเข้าแฟ้ มไว้เพือรอสมาชิกมาขอรับเงิน
. สมาชิกมาขอรับค่าหุน้
#. เจ้าหน้าทีประจําหน่วยจะจัดทําใบสําคัญจ่ายเงินแนบไว้ขา้ งหน้าใบลาออก
$. ส่งให้เจ้าหน้าทีการเงินเพือจ่ายเงินให้สมาชิกโดยให้สมาชิกลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน
%. เจ้าหน้าทีการเงินส่งใบลาออกคืนให้เจ้าหน้าทีประจําหน่วย ซึงก่อนทีเจ้าหน้าทีประจํา
หน่วยจะรวบรวมไว้ในแฟ้ มเอกสาร จะบันทึกรายการในทะเบียนหุน้
&. ส่วนใบสําคัญจ่ายเงินเจ้าหน้าทีการเงินจะส่งให้เจ้าหน้าทีบัญชีเพือบันทึกบัญชีต่อไป
'. สิน" วันเจ้าหน้าทีบัญชีจะจัดทําสลิปจ่ายแนบไว้ขา้ งหน้าใบสําคัญจ่ายเงิน
(. และนําไปรวบรวมไว้ในแฟ้ มเอกสารจะบันทึกรายการบัญชีในสมุดเงินสด ผ่านรายการ
ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททัวไป ดังนี"
เดบิต ทุนเรือนหุน้
xxx
เครดิต เงินสด
xxx
). ทุกสิน" เดือนจะทําการเปรียบเทียบยอดทุนเรือนหุน้ ในสมุดบัญชีแยกประเภททัวไปกับ
ยอดรวมทะเบียนหุน้ ให้ถูกต้องตรงกัน
(ดูแผนภูมทิ างเดินเอกสารและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีในหน้าถัดไปประกอบ)


แผนภูมทิ างเดินเอกสารที! "

การจ่ายคืนเงิ นค่าหุ้น
คณะกรรมการดําเนินการ

เจ้าหน้าทีป! ระจําหน่วย
1

ใบลาออก

ช

เจ้าหน้าทีบ! ญ
ั ชี

สมาชิกยืน! ความจํานงขอลาออก
ใบลาออก

อนุมตั ิ

เจ้าหน้าทีก! ารเงิน

ตรวจสอบภาระหนี#สนิ
และการคํ#าประกัน

จ่ายเงินและให้
สมาชิกลงชือ! รับเงิน

ใบลาออก

ว

2

บสจง.
ใบลาออก

ช

สลิปจ่าย

ว
ใบลาออก
สมุด
เงินสด

ว

เอกสารทางการบัญชี
บสจง..

ใบสําคัญจ่ายเงิน

ทะเบียน
หุน้

เดบิต ทุนเรือนหุน้
เครดิต เงินสด
เปรียบเทียบประจําทุกสิน# เดือน

สมุดบัญชี
แยกประเภท
ทัวไป
!

""#

สมาชิกขอรับเงินค่าหุน้
บสจง.

บสจง.


การรับฝากเงิ น
เมือสมาชิกต้องการฝากเงินกับสหกรณ์ สมาชิกจะต้องเขียนใบส่งเงินฝาก พร้อมทัง" นํา
สมุดคู่ฝากส่งให้เจ้าหน้าทีเงินรับฝาก เจ้าหน้าทีเงินรับฝากจะบันทึกรายการฝากเงินของสมาชิก
ในบัญชียอ่ ยเจ้าหนี"เงินรับฝากและสมุดคู่ฝาก แล้วจึงส่งใบส่งเงินฝากและสมุดคู่ฝากให้เจ้าหน้าที
การเงิน เจ้าหน้าทีการเงินจะทําการตรวจสอบและรับเงิน พร้อมทัง" ลงลายมือชือรับเงินในใบส่งเงิน
ฝากและสมุดคู่ฝากจากนัน" จะส่งคืนสมุดคู่ฝากให้สมาชิก ส่วนใบส่งเงินฝากจะส่งให้เจ้าหน้าทีบัญชี
เมือสิน" วันเจ้าหน้าทีบัญชีจะจัดทําสลิปรับแนบไว้ขา้ งหน้าใบส่งเงินฝาก เพืออธิบายรายการ
รับเงินว่าเป็ นรายการบัญชีประเภทใด และก่อนนําไปเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ มเอกสาร จะบันทึกบัญชี
ในสมุดเงินสด ผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภททัวไป ดังนี"
เดบิต เงินสด
xxx
เครดิต เจ้าหนี"เงินรับฝาก (ตามประเภท)
xxx
ทุกสิน" เดือนจะทําการเปรียบเทียบยอดเงินรับฝากในสมุดบัญชีแยกประเภททัวไปกับบัญชี
ย่อยเจ้าหนี"เงินรับฝาก (ตามประเภท) ให้ถูกต้องตรงกัน
(ดูแผนภูมทิ างเดินเอกสารและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีในหน้าถัดไปประกอบ)


การรับฝากเงิ น
เจ้าหน้าทีเ! งินรับฝาก
1

สมาชิกส่งสมุดคู่ฝาก
และใบส่งเงินฝาก

สมุดคู่ฝาก

ใบส่งเงินฝาก

เจ้าหน้าทีก! ารเงิน
2

สมาชิกส่งเงิน

สมุดคู่ฝาก
ตรวจสอบ

แผนภูมทิ างเดินเอกสารที! "
เจ้าหน้าทีบ! ญ
ั ชี

ส่งคืนให้
สมาชิก

ใบส่งเงินฝาก ช
ลงชื!อรับเงิน

ใบส่งเงินฝาก

สลิปรับ
ว

สมุด
เงินสด
เดบิต เงินสด
เครดิต เจ้าหนี#เงินรับฝาก
(ตามประเภท)

บัญชีย่อย
เจ้าหนี#
เงินรับฝาก

เปรียบเทียบทุกสิน# เดือน

สมุดบัญชี
แยกประเภท
ทัวไป
!


การจ่ายคืนเงิ นรับฝาก
เมือ สมาชิกขอถอนเงินฝาก สมาชิกจะเขียนใบถอนเงินฝากออมทรัพย์หรือใบถอนเงินฝาก
ประจําตามประเภทซึง สมาชิกลงชือแล้วยืนให้เจ้าหน้าทีเ งินรับฝากพร้อมสมุดคู่ฝาก เจ้าหน้าทีเ งิน
รับฝากจะทําการตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชีย่อยเจ้าหนีเงินรับฝากว่ามีจาํ นวนเพียงพอทีจ ะถอน
ได้หรือไม่ หากมีจาํ นวนเงินคงเหลือเพียงพอก็จะบันทึกรายการตามใบถอนเงินฝากลงในบัญชีย่อย
เจ้าหนีเงินรับฝากและสมุดคู่ฝาก จากนัน จึงส่งสมุดคู่ฝากและใบถอนเงินฝากให้เจ้าหน้าทีก ารเงิน
เพือจ่ายเงิน โดยให้สมาชิกลงชือรับเงินในใบถอนเงินฝากแล้วส่งคืนสมุ ดคู่บญ
ั ชีเงินฝากให้สมาชิก
จากนัน จะส่งใบถอนเงินฝากคืนให้เจ้าหน้าทีบ ญ
ั ชี
เมือสินวันเจ้าหน้าทีบญ
ั ชีจะจัดทําสลิปจ่ายแนบไว้ข้างหน้ าใบถอนเงินฝาก เพืออธิบาย
รายการจ่ายเงินว่าเป็ นรายการบัญชีประเภทใด และก่อนนําไปเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ มเอกสาร จะ
บันทึกบัญชีในสมุดเงินสด ผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภททัวไป
 ดังนี
เดบิต เจ้าหนีเงินรับฝาก (ตามประเภท)
xxx
เครดิต เงินสด
xxx
ทุกสินเดือนจะทําการเปรียบเทียบยอดเงินทีจ่ายคืนเงินฝากในสมุดบัญ ชีแยกประเภท
ทัวไปกั
 บบัญชียอ่ ยเจ้าหนีเงินรับฝาก (ตามประเภท) ให้ถูกต้องตรงกัน
(ดูแผนภูมทิ างเดินเอกสารและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีในหน้าถัดไปประกอบ)


การจ่ายคืนเงิ นรับฝาก
เจ้าหน้าทีเ! งินรับฝาก
1

แผนภูมทิ างเดินเอกสารที! "
เจ้าหน้าทีบ! ญ
ั ชี

เจ้าหน้าทีก! ารเงิน

สมาชิกขอถอนเงินฝาก
ยื!นสมุดคู่ฝากและ
ใบถอนเงินฝาก

สมุดคู่ฝาก
ตรวจสอบ
ใบถอนเงินฝาก

สมุดคู่ฝาก

ส่งคืนให้
สมาชิก

ใบถอนเงินฝาก ช
จ่ายเงินให้สมาชิก
และให้ลงชื!อรับเงิน

ใบถอนเงิน

สลิปจ่าย
ว

สมุด
เงินสด
เดบิต เจ้าหนี#เงินรับฝาก
(ตามประเภท)
เครดิต เงินสด

บัญชีย่อย
เจ้าหนี#
เงินรับฝาก

เปรียบเทียบทุกสิน# เดือน

สมุดบัญชี
แยกประเภท
ทัวไป
!


การรับเงิ นอืนๆ
การรับเงินอืนๆ ได้แก่ การรับเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายได้อนื ฯลฯ มีวธิ ปี ฏิบตั ิ ดังนี"
เมือรับเงิน เจ้าหน้ าทีบัญชีจะจัดทําใบเสร็จรับเงินโดยมีสําเนา  ฉบับ ส่งให้เจ้าหน้ าที
การเงินรับเงินและลงชือรับเงินในใบเสร็จรับเงินนัน" แล้วมอบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้แก่ผทู้ ชํี าระ
เงินให้สหกรณ์ไว้เป็ นหลักฐาน ส่วนสําเนาทีติดเล่มจะส่งให้เจ้าหน้าทีบัญชีเพือใช้เป็ นหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชีต่อไป
สิ"น วัน เจ้า หน้ า ที บัญ ชีจ ะรวบรวมรายละเอีย ดต่า งๆ เกี ยวกับ การรับ เงิน ได้แ ก่
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายได้อนื ฯลฯ แล้วจัดทําสลิปรับโดยแยกจัดทําตามประเภทของการรับเงิน
และก่อนทีจะนําไปรวบรวมไว้ในแฟ้ มเอกสาร จะบันทึกรายการบัญชีในสมุดเงินสด ผ่านรายการ
ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททัวไป ดังนี"
เดบิต เงินสด
xxx
เครดิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / รายได้อนื ฯลฯ
xxx
(ดูแผนภูมทิ างเดินเอกสารและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีในหน้าถัดไปประกอบ)


การรับเงิ นอืนๆ

ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายได้อ!นื ฯลฯ
แผนภูมทิ างเดินเอกสารที! "
เจ้าหน้าทีก! ารเงิน

เจ้าหน้าทีบ! ญ
ั ชี
1

ลงลายมือชือและรับเงิน
แล้วมอบให้แก่ผชู ้ าํ ระเงิน
ช

บสร. XG

YG

บสร. X

YG

บสร. YG

สลิปรับ
ว

สมุด
เงินสด
เดบิต เงินสด
เครดิต

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายได้อ!นื ฯลฯ

สมุดบัญชี
แยกประเภท
ทัวไป
!
เอกสารทางการบัญชี
บสร.

ใบเสร็จรับเงิน


การจ่ายเงิ นอืนๆ
การจ่ายเงินอืนๆ ได้แก่ การจ่ายค่าใช้จา่ ย การซือ" สินทรัพย์ถาวร ฯลฯ มีวธิ ปี ฏิบตั ดิ งั นี"
เมือมีผู้มาขอเบิกเงิน เจ้าหน้าทีบัญชีจะจัดทําใบสําคัญจ่ายเงินแนบกับหลักฐานการจ่ ายอืนๆ
(ถ้ามี) เช่น ใบเสร็จรับเงินจากผูข้ าย เป็ นต้น แล้วส่งให้ผจู้ ดั การลงลายมือชืออนุ มตั กิ ารจ่ายจากนัน"
ส่งให้เจ้าหน้าทีการเงินเพือจ่ายเงินโดยให้ผรู้ บั เงินลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน แล้วจึงส่งใบสําคัญ
จ่ายเงินนัน" พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินกลับคืนมายังเจ้าหน้ าทีบัญชีเพือบันทึกบัญชีต่อไป
สิน" วันเจ้าหน้าทีบัญชีจะจัดทําสลิปจ่ายแนบไว้ขา้ งหน้าใบสําคัญจ่ายเงิน และก่อนทีจะนํ าไป
รวบรวมไว้ในแฟ้ มเอกสารจะบันทึกรายการบัญชีในสมุดเงินสด ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยก
ประเภททัวไป ดังนี"
เดบิต ค่าใช้จา่ ย / ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ฯลฯ
xxx
เครดิต
เงินสด
xxx
(ดูแผนภูมทิ างเดินเอกสารและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีในหน้าถัดไปประกอบ)


ได้แก่ การจ่ายค่าใช้จา่ ย การซือ! สินทรัพย์ถาวร ฯลฯ

การจ่ายเงิ นอืนๆ

เจ้าหน้าทีบ" ญ
ั ชี

ผูจ้ ดั การ

แผนภูมทิ างเดินเอกสารที" #
เจ้าหน้าทีก" ารเงิน

1

บสจง.
ลฐจ.

ช

บสจง.
ลฐจ.

บสจง.
ลฐจ.

ลงชื"ออนุมตั ิ
บสจง.
ลฐจ.

จ่ายเงินและ
ให้ผรู้ บั เงินลงลายมือชือ

ว

สลิปจ่าย

สมุด
เงินสด

เดบิต ค่าใช้จ่าย/ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ฯลฯ
เครดิต เงินสด

ทะเบียน…

สมุดบัญชี
แยกประเภท
ทัวไป

เอกสารทางการบัญชี
บสจง.
ลฐจ

ใบสําคัญจ่ายเงิน
หลักฐานการจ่าย


การนําเงิ นฝากธนาคาร การถอนเงิ นและการรับดอกเบีย เงิ นฝากธนาคาร
การนําเงิ นฝากธนาคาร
เจ้าหน้าทีการเงินนํ าเงินสดฝากธนาคารโดยมีใบนําฝากธนาคารหรือสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝาก
เป็ น หลัก ฐานประกอบ ซึงเมือนํ า เงิน ฝากธนาคารแล้ว ให้ส่ง หลัก ฐานการนํ า ฝากธนาคารให้
เจ้าหน้าทีบัญชีเพือบันทึกบัญชีต่อไป
สิน" วันเจ้าหน้าทีบัญชีจะจัดทําสลิปจ่ายแนบไว้หน้าใบนํ าฝาก (กรณีใบนํ าฝากเป็ นเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี) แต่ถ้ากรณีใช้สมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากธนาคารให้นําข้อมูลจากสมุดคู่บญ
ั ชีเงิน
ฝากธนาคารมาจัดทําสลิปจ่ายดังกล่าวเพือเป็ นเอกสารประกอบการลงบัญชี และก่อนทีจะนํ าไป
รวบรวมไว้ในแฟ้ มเอกสารจะบันทึก รายการบัญ ชีในสมุดเงินสด ผ่านรายการไปยังสมุดบัญ ชี
แยกประเภททัวไปโดยแยกตามธนาคารและประเภทเงินฝาก ดังนี"
เดบิต เงินฝากธนาคาร
xxx
เครดิต เงินสด
xxx
การถอนเงิ นฝากธนาคาร
เจ้าหน้าทีการเงินจะถอนเงินฝากธนาคารเมือได้รบั อนุ มตั จิ ากผูม้ อี ํานาจแล้ว โดยมีเอกสาร
การถอนเงินฝากธนาคาร เช่น ต้นขัว" เช็ค ใบถอนเงินฝากธนาคาร หรือรายการถอนเงินในสมุด
คู่บญ
ั ชีเงินฝากธนาคารเป็ นหลักฐานประกอบ แล้วส่งหลักฐานดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าทีบัญชีเพือ
บันทึกบัญชีต่อไป
สิ"นวันเจ้าหน้ าทีบัญชีจะจัดทําสลิปรับแนบไว้ข้างหน้าหลักฐานดังกล่าวเพือเป็ นเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี และก่อนทีจะนํา ไปรวบรวมไว้ในแฟ้ มเอกสารจะบันทึกรายการบัญชีในสมุด
เงินสดผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททัวไปโดยแยกตามธนาคารและประเภทเงินฝาก
ดังนี"
เดบิต เงินสด
xxx
เครดิต เงินฝากธนาคาร
xxx
การรับดอกเบีย เงิ นฝากธนาคาร
รายการดอกเบีย" เงินฝากธนาคารนี" เมือธนาคารทบเข้าเป็ นเงินฝากในสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝาก
แล้ว ให้เ จ้า หน้าทีบัญ ชีนําข้อ มูล ไปจัดทําสลิปโอนเพือเป็ น หลักฐานในการลงบัญ ชี แล้ว บันทึก
รายการบัญชีในสมุดรายวันทัวไป ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททัวไปโดยแยกตาม
ธนาคารและประเภทเงินฝาก ดังนี"
เดบิต เงินฝากธนาคาร
xxx
เครดิต ดอกเบีย" รับเงินฝากธนาคาร
xxx
(ดูแผนภูมทิ างเดินเอกสารและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีในหน้าถัดไปประกอบ)


การนําเงิ นฝากธนาคาร การถอนเงิ นฝากธนาคาร และการรับดอกเบีย เงิ นฝากธนาคาร
แผนภูมทิ างเดินเอกสารที! 
เจ้าหน้าทีก! ารเงิน
1

เจ้าหน้าทีบ! ญ
ั ชี

การนําเงินฝากธนาคาร
ใบนําฝาก/
สมุดเงินฝาก

ใบนําฝาก/
สมุดเงินฝาก
สลิปจ่าย

2

เดบิต เงินฝากธนาคาร
เครดิต เงินสด

การถอนเงินฝากธนาคาร
ต้นขัวเช็
" ค/
สมุดเงินฝาก

ว
สมุดบัญชี
แยกประเภท
ทัวไป
!

สมุด
เงินสด

ต้นขัวเช็
" ค/
สมุดเงินฝาก
สลิปรับ
เดบิต เงินสด
เครดิต เงินฝากธนาคาร

3

ว
สมุดบัญชี
แยกประเภท
ทัวไป
!

สมุด
เงินสด

การรับดอกเบีย" เงินฝากธนาคาร
สลิปโอน
ว

เดบิต เงินฝากธนาคาร
เครดิต ดอกเบีย" รับเงินฝากธนาคาร

สมุดรายวัน
ทัวไป
!

สมุดบัญชี
แยกประเภท
ทัวไป
!


การผ่านรายการไปสมุดบัญชีขนั  ปลาย
สมุดบัญชีแยกประเภททัวไป
สมุดบัญชีแยกประเภททัวไปเป็ นแบบฟอร์มทีใช้บนั ทึกผลการวิเคราะห์รายการค้า โดย
จําแนกออกเป็ นประเภทต่างๆ ของข้อมูลทางเศรษฐกิจ เรียกว่า “บัญชีแยกประเภททัวไป” บัญชี
แยกประเภทเป็ น บัญ ชีทีใช้จํา แนกรายการค้า โดยนํ ารายการค้า ทีเหมือ นกัน มาบัน ทึกไว้ใ นที
เดียวกัน สหกรณ์จะมีบญ
ั ชีแยกประเภทตามจํานวนชือบัญชีทกํี าหนดไว้ในผังบัญชี ทัง" นี" เพือ
ประโยชน์ในการสรุปผลและจัดทํารายงานได้สะดวกขึน"
เมือสหกรณ์ ว ิเ คราะห์ร ายการค้า และนํ า ไปบัน ทึก รายการในสมุ ด บัญ ชีข นั " ต้ น แล้ ว
สหกรณ์จะผ่านรายการบัญชีไปสมุดบัญชีขนั " ปลายหรือบัญชีแยกประเภททัวไป โดยบัญชีแยก
ประเภททัวไปแต่ละบัญชีจะมียอดทางด้านเดบิตและเครดิต และจะมีการรวบรวมรายการประเภท
เดียวกันไว้ในบัญชีเดียวกัน ส่วนแบบทีใช้ได้กล่าวไว้แล้วในเรือง “ความรูท้ วไปเกี
ั
ยวกับการบัญชี
ของสหกรณ์ออมทรัพย์”
การผ่านรายการจากสมุดบัญชีขนั  ต้ นไปบัญชีแยกประเภท
1. เขียนชือบัญชีแยกประเภททัวไปและเลขทีบัญชีตามชือ และเลขทีบัญชีทปรากฏอยู
ี
ใ่ น
ผังบัญชี
2. ผ่านรายการบัญชีจากสมุดบัญชีรายวันทัวไปไปยังบัญชีแยกประเภททีเกียวข้อง
โดยเขียนวันทีทีเกิดรายการ ในช่อง “วันที” ซึงด้านทีจดบันทึกลงไปนัน" จะต้องเป็ นด้านเดียวกับที
ปรากฏในสมุดรายวันทัวไป
สมุดรายวันทัวไป
วันเดือนปี
25x1
มิ.ย. 5

รายการ

เลขที
บัญชี

เดบิต

ลูกหนี"เงินให้กสู้ มาชิก
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ – กระแสรายวัน
จ่ายเงินกูส้ ามัญด้วยเช็คธนาคารกรุงเทพ

8
3

180,000

หน้า…1…
เครดิต

180,000

ลูกหนี"เงินให้กสู้ มาชิก
วันเดือนปี

รายการ

25x1
มิ.ย. 5

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ-กระแสรายวัน

หน้า
บัญชี

เดบิต

รว.1 180,000

เครดิต

หน้า 8
คงเหลือ
เดบิต
เครดิต
180,000


3. เขียนชือบัญชีทเกิ
ี ดขึน! ในเหตุการณ์เดียวกันในบัญชีแยกประเภท แต่ให้บนั ทึก
เหตุการณ์ทเกี
ี ยวข้องกันอยู่ด้านตรงกันข้าม ในช่อง “รายการ” เพือเป็ นการอ้างอิงทีมาของข้อมูล
และบันทึกจํานวนเงินไว้ด้านทีอยู่ตรงกันข้าม เช่น สหกรณ์ได้รบั เงินค่าหุ้น ถ้าต้องการบันทึก
บัญชีแยกประเภททุนเรือนหุน้ จํานวนเงินจะบันทึกด้านตรงข้ามกับเงินสดเป็ นต้น
สมุดบัญชีเงินสด
หน้า 9
วดป เลขที รายการ
หน้า จํานวน วดป เลขที รายการ
หน้า
สลิป
บัญชี เงิน
สลิป
บัญชี
รับ
จ่าย
25x1
25x1
มิ.ย. 10 ทุนเรือนหุน้
36
25,000 มิ.ย. 15
เครืองเขียน
5
ค่าธรรมเนียมแรก 49
9
5
5,000 5
แบบพิมพ์
เข้า
วัสดุสาํ นักงาน
รายรับ
30,000
รายจ่าย
เงินสดคงเหลือยก
10,000
เงินสดคงเหลือ
มา
ยกไป
40,000

จํานวน
เงิน

3,000
2,100
5,100
34,900
40,000

บัญชีทุนเรือนหุน้
วันเดือนปี
25x1
มิ.ย. 5

รายการ

เงินสด

หน้า
บัญชี
งส.9

เดบิต

เครดิต

หน้า 36
คงเหลือ
เดบิต
เครดิต

25,000

4. ช่อง “หน้าบัญชี” ให้ลงเลขหน้าของสมุดรายวัน รวมถึงใส่จาํ นวนเงินในช่องจํานวนเงิน
บัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ
เมือบันทึกสมุดบัญชีขนั ! ต้นแล้ว จะต้องผ่านรายการค้าไปสมุดบัญชีขนั ! ปลาย คือ สมุด
บัญชีแยกประเภททัวไป นอกจากบันทึกบัญชีในบัญ ชีแยกประเภททัวไปแล้ว รายการใดทีมี
ความจําเป็ นต้องจัดทํารายละเอียดว่าเป็ นของใคร จํานวนเท่าใด รายการนัน! เกิดเมือใด และครบ
กําหนดเมือไร สหกรณ์จะต้องจัดทําบัญชีย่อย สําหรับบัญชีทประกอบด้
ี
วยรายการย่อย ๆ เช่น
บัญชีลูกหนี! บัญชีเจ้าหนี! เป็ นต้น ส่วนทะเบียนต่างๆ จะบันทึกบัญชีเกียวกับรายละเอียด เช่น

25,000


การถือ หุ้นของสมาชิกแต่ล ะราย ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์/อุ ปกรณ์สํานักงาน ทะเบียนคุมเงินลงทุน
เป็ นต้น
การจัดทํางบทดลอง
งบทดลองเป็ น รายงานที!ร วบรวมยอดคงเหลือ ของบัญ ชีแ ยกประเภทต่ า งๆ เมื!อ สิ"น
ระยะเวลาหนึ!ง เช่น งวด 1 เดือน งวด 3 เดือน งวด 6 เดือน งวด 1 ปี เป็ นต้น การจัดลําดับในงบ
ทดลองนัน" จะเรียงข้อมูลตามผังบัญชีของสหกรณ์ ดังนัน" งบทดลองจึงเป็ นงานขัน" สุดท้ายของการ
บันทึกข้อมูลและเป็ นจุดเริม! ต้นของการจัดทํางบการเงิน
งบทดลองเป็ นงบทําขึน" เพื!อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ และ
เพื!อจัดเตรียมข้อมูลสําหรับทํางบการเงิน ในการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ จะบันทึกโดยเดบิต
บัญชีต่างๆ เป็ นจํานวนเงินรวมกันเท่ากับจํานวนเงินรวมทีเ! ครดิตไว้ในบัญชีต่าง ๆ ดังนัน" ผลรวม
ด้านเดบิตของทุกบัญชีจะต้องเท่ากับผลรวมด้านเครดิตของทุก ๆ บัญชี หรืออีกนัยหนึ!ง คือ
ผลรวมของทุกบัญชีทม!ี ยี อดคงเหลือเดบิตจะต้องเท่ากับผลรวมของทุกบัญชีทย!ี อดคงเหลือเครดิต
วิธกี ารจัดทํางบทดลอง
1. สรุปยอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภททุกบัญชี
2. นํายอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทมาจัดเรียงตามหมวดบัญชี จากหมวดสินทรัพย์
ถึงหมวดค่าใช้จา่ ย (ตามแผนผังบัญชี)
3. รวมยอดด้านเดบิต และเครดิต ซึง! ตัวเลขยอดรวมของทัง" สองข้างจะต้องเท่ากัน
สหกรณ์ออมทรัพย์..................................จํากัด
งบทดลอง
วันที.! ......เดือน..............พ.ศ........
ลําดับ
ที!

ชื!อบัญชี

หน้า
บัญชี

ยอดยกมา
เดบิต

เครดิต

รายการระหว่าง
ยอดคงเหลือ
เดือน /งวด/ปี
เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต

รวม
ขัน" ตอนการจัดทํางบทดลอง
1) เขียนหัวงบทดลองกึง! กลางกระดาษ ประกอบด้วยรายละเอียด 3 บรรทัด คือ บรรทัด
แรกบันทึกชื!อ สหกรณ์ บรรทัดที!สองบันทึกคําว่า “งบทดลอง” และบรรทัดที!สามบันทึกวัน
เดือน ปี ให้ใช้ ณ วันสิน" เดือน สิน" งวด หรือวันสิน" ปี ทางบัญชี


2) เขียนลําดับทีของรายการบัญชีเรียงตามลําดับ เพือทราบจํานวนบัญชีในสมุดบัญชี
แยกประเภททัวไป
3) เขียนชือบัญชีต่างๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททัวไปทุกบัญชีโดยเรียงตามประเภท
บัญชี คือ สินทรัพย์ หนี"สนิ ทุน รายได้ และค่าใช้จา่ ย
4) บันทึกจํานวนเงินยอดคงเหลือยกมาต้นเดือน / ต้นงวด / ต้นปี ของบัญชีแยกประเภท
แต่ละบัญชีมาใส่ให้ตรงกับชือบัญชี โดยใส่ยอดคงเหลือจํานวนเงินด้านเดบิตหรือด้านเครดิตเพียง
ด้านเดียวตามทีปรากฏในบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชีให้ถูกต้อง เขียนหน้าบัญชีของแต่ละบัญชี
ทีปรากฏในสมุดบัญชีแยกประเภท
5) บันทึกจํานวนเงินผลรวมของรายการทีเกิดขึน" ระหว่างเดือนหรือระหว่างงวดหรือระหว่างปี
โดยแสดงจํานวนทีเพิมหรือลด ซึงเป็ นจํานวนเงินทีเคลือนไหวแต่ละบัญชี ทัง" ด้านเดบิตและด้าน
เครดิต ซึงหากบัญชีใดมีรายการเคลือนไหวทัง" ด้านเดบิตและด้านเครดิต จะปรากฏจํานวนเงินทัง"
ช่องเดบิตและเครดิต
6) บันทึกจํานวนเงินยอดคงเหลือ ณ วันสิน" เดือน/สิน" งวด/สิน" ปี ทจัี ดทํางบทดลอง ซึงจะ
เป็ นผลลัพธ์ทได้
ี จากยอดคงเหลือยกมา บวกหรือหักด้วยรายการทีเพิมขึน" หรือลดลงระหว่างเดือน
หรือระหว่างงวด หรือระหว่างปี โดยแต่ละบัญชีจะมียอดคงเหลือจํานวนเงินด้านเดบิตหรือเครดิต
เพียงด้านเดียว ซึงตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท ซึงโดยปกติบญ
ั ชีประเภทสินทรัพย์
จะมียอดคงเหลือทางด้านเดบิต ประเภทหนี"สนิ มียอดคงเหลือด้านเครดิต ประเภททุนมียอด
คงเหลือด้านเครดิต ประเภทรายได้มยี อดคงเหลือด้านเครดิต และประเภทค่าใช้จ่ายมียอดคงเหลือ
ด้านเดบิต
7) รวมยอดคงเหลือด้านเดบิตและยอดคงเหลือด้านเครดิต ซึงยอดรวมทัง" สองด้านต้อง
เท่ากัน เรียกว่า “งบทดลองลงตัว”
ในการจัดทํางบทดลองเมือรวมยอดของบัญชีแยกประเภททุกรายการในสมุดแยกประเภท
ทัวไป หากปรากฏว่าผลรวมของยอดคงเหลือรายการบัญชีทงั " ด้านเดบิตและด้านเครดิตเท่ากัน
ก็อาจมิได้หมายความว่าการจัดทําบัญชีถูกต้องเสมอไป แต่มขี อ้ สังเกตว่าในกรณีต่อไปนี"กย็ งั เป็ น
ผลให้งบทดลองลงตัว เช่น
Ø บันทึกรายการผิดหมวดหรือผิดประเภทบัญชี ในสมการบัญชีขา้ งเดียวกัน เช่น
บันทึกสินทรัพย์เป็ นค่าใช้จา่ ย หรือบันทึกรายได้เป็ นหนี"สนิ หรือทุนของสหกรณ์ เป็ นต้น
Ø บันทึกจํานวนเงินผิดเท่ากันทัง" เดบิตและเครดิต
Ø บันทึกรายการกลับข้างกัน เช่น จ่ายเงินกู้สามัญ บันทึกบัญชีเป็ นเดบิตเงินสด และ
เครดิตลูกหนี"เงินกูส้ ามัญ เป็ นต้น
Ø บันทึกรายการซํ"า หรือละเว้นการบันทึกรายการ หรือลืมลงรายการ
Ø การผ่านรายการบัญชีจากสมุดบันทึกรายการขัน" ต้นไปสมุดบันทึกรายการขัน" ปลาย
ผิดพลาดโดยสลับด้านกัน ทัง" ด้านเดบิตและด้านเครดิต ทําให้การกระทบยอดคงเหลือชดเชย
กันเอง


การบันทึกตัวเลขผิดด้ว ยจํานวนเงินทีเท่ากัน ทัง" ด้านเดบิตและด้านเครดิตการค้นหา
ข้อผิดพลาดเมืองบทดลองไม่ลงตัวของสหกรณ์ มีดงั นี"
หากงบทดลองทีจัดทํ า ยอดรวมทัง" สองด้ านไม่ เ ท่ ากัน หรือ เรีย กว่ า งบทดลองไม่ ล งตัว
สหกรณ์สามารถค้นหาข้อผิดพลาดโดยการตรวจสอบตามขัน" ตอนต่างๆ ดังนี"
1) บวกเลขทัง" ด้านเดบิตและเครดิตในงบทดลองใหม่
2) ตรวจดูว่ายอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททีนํามาลงในงบทดลองถูกต้องหรือไม่
เช่น ลงตัวเลขสลับจํานวนกัน จาก 45 เป็ น 54 หรือ 120 เป็ น 210 เป็ นต้น ก็จะทําให้งบทดลอง
ไม่ลงตัว
3) ตรวจดูว่ายอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททีนํามาลงในงบทดลองผิดด้านหรือไม่
4) ตรวจดูว่าบัญชีแยกประเภททีนํามาลงไว้ในงบทดลองครบถ้วนทุกบัญชีหรือไม่
5) ตรวจดูว่าการคํานวณหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชีนัน" ถูกต้อง
ตามงบทดลองหรือไม่
6) ตรวจดูว่าการผ่านรายการจากสมุดบันทึกรายการขัน" ต้นไปบัญชีแยกประเภทที
เกียวข้องด้วยจํานวนเงินทีถูกต้องหรือไม่ และผ่านรายการไปช่องเดบิตหรือช่องเครดิตถูกต้อง
หรือไม่
7) ตรวจดูว่าการบวกเลขในสมุดเงินสดถูกต้องหรือไม่
นอกจากนี" ยังอาจค้นหาโดยใช้วธิ ลี ดั ดังนี"
1) ให้หารผลต่างของยอดรวมด้านเดบิตกับยอดรวมด้านเครดิตด้ วย 2 ได้ผลลัพธ์เท่าใด
ให้ตรวจดูว่าบัญชีใดในงบทดลองมียอดคงเหลือเท่ากับผลลัพธ์นนั " ซึงข้อผิดพลาดนี"อาจเกิดจาก
การนํายอดคงเหลือในบัญชีมาลงในงบทดลองผิดด้าน เช่น ยอดรวมทางด้านเครดิตสูงกว่ายอด
รวมทางด้านเดบิตอยู่ 1,000 บาท ให้ตรวจดูว่าบัญชีใดทีมียอดคงเหลือเครดิต 500 บาท ซึงที
ถูกต้องแล้วบัญชีทลงผิ
ี ดด้านนี"ควรปรากฏในงบทดลองด้านเดบิต เป็ นต้น
2) ถ้ายอดรวมด้านเดบิตและยอดรวมด้านเครดิตต่างกันเป็ นจํานวน 0.01 , 0.10 , 1.00 ,
10 , 100 บาท ฯลฯ ข้อผิดพลาดนี"อาจเกิดจากการบวกหรือลบตัวเลขผิด ให้สอบทานการบวก
เลขใหม่อกี ครัง" หนึง
3) ให้หารผลต่างของยอดรวมด้านเดบิตและยอดรวมด้านเครดิตด้วย 9 ถ้าหารได้ลงตัว
และผลลัพธ์เป็ นตัวเลขหลักเดียว แสดงว่าเขียนตัวเลขจํานวนเงินกลับกันในหลักหน่ วยกับหลักสิบ
เช่น 123 เป็ น 132 (ต่างกันอยู่ 9 เท่ากับ 1) ถ้าผลลัพธ์เป็ นตัวเลข 2 หลัก แสดงว่าเขียน
ตัวเลขจํานวนเงินกลับกันในหลักสิบกับหลักร้อย เช่น 123 เป็ น 213 (ต่างกันอยู่ 90 หารด้วย 9
เท่ากับ 10) เช่นนี"ตามลําดับ
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การบันทึกบัญชี
ตัวอย่าง
กรณี ศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์สินทวี จํากัด
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ตัวอย่าง การบันทึกบัญชีในสมุดเงิ นสด สมุดรายวันทัวไป
! และสมุดบัญชีแยกประเภท
รายการรับ - จ่ายเงินระหว่างเดือนมกราคม !"#$ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สนิ ทวี จํากัด
มีดงั นี%
!"#$
ม.ค. ! รับเงินค่าหุน้ จากสมาชิก จํานวน !"&,&&&. บาท และค่าธรรมเนียมแรกเข้า จํานวน
'&,&&&.- บาท
ซือ% เครือ( งเขียนแบบพิมพ์ จํานวน ),&&&.- บาท
ซือ% หมึกพิมพ์ จํานวน !,&&&.- บาท
ซือ% เครือ( งใช้สาํ นักงาน ดังนี%
- ตูเ้ ก็บเอกสาร ! ตูๆ้ ละ !,&&& .- บาท เป็ นเงิน #,&&&.- บาท
- เครือ( งคอมพิวเตอร์ ' เครือ( ง เป็ นเงิน '!,&&&.- บาท
- เครือ( งปริน% เตอร์ ' เครือ( ง เป็ นเงิน ",&&&.- บาท
นําเงินเปิ ดบัญชีธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ !)),&&&.-บาท
$ รับฝากเงินจากสมาชิก ประเภทเงินฝากประจํา จํานวน !&&,&&&.- บาท และ
ประเภทเงินรับฝากออมทรัพย์ จํานวน '&,&&&.- บาท
เปิ ดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด !&&,&&&.- บาท
นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ จํานวน '&,&&&.- บาท
'& ถอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย – ออมทรัพย์ จํานวน !)&,&&& บาท นําฝากเข้า
บัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพ จํากัด
จ่ายเงินกูส้ ามัญให้แก่สมาชิกด้วยเช็คธนาคารกรุงเทพ จํากัด จํานวน #!$,&&&.- บาท
'" รับฝากเงินจากสมาชิก ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ จํานวน *$,&&&.- บาท
จ่ายเงินกูฉ้ ุ กเฉินให้แก่สมาชิก จํานวน *",&&&.- บาท
20 จ่ายคืนค่าหุน้ ให้แก่สมาชิก ' ราย จํานวน ',&&&.- บาท
สมาชิกถอนเงินฝากออมทรัพย์ จํานวน !,&&&.- บาท
จ่ายค่าพาหนะ จํานวน !&&.- บาท
)' จ่ายเงินเดือนผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสหกรณ์ '&,&&&.- บาท โดยหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ( ่าย
จํานวน *&.- บาท และหักประกันสังคม "&&.- บาท
ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย – ออมทรัพย์ จํานวน '&,&&&.- บาท
รับเช็คนําเข้าธนาคารกรุงไทย – ออมทรัพย์ เป็ นเงิน '$",&&& บาท แยกเป็ น ค่าหุน้
*",&&&.- บาท และรับชําระหนี%ลกู หนี%เงินกูส้ ามัญ จํานวน +&,&&&.- บาท
ลูกหนี%เงินกูฉ้ ุกเฉิน #&,&&&.- บาท พร้อมทัง% ดอกเบีย% เงินให้กอู้ กี จํานวน '&,&&&.- บาท
มีลกู หนี%ตวั แทนทีส( หกรณ์ส่งใบเสร็จไปเรียกเก็บเงินค้างอยู่ จํานวน ! หน่วยงาน
แยกเป็ นทุนเรือนหุน้ "&,&&&.- บาท ลูกหนี%เงินกูส้ ามัญ #&,&&&.- บาท และดอกเบีย%
เงินกู้ $,&&&.- บาท
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สมุดเงิ นสด
หน้า 
พ.ศ...
เดือน วันที!
"#$%
ม.ค.

"

เลขที!
สลิปรับ

"

รายการ

ทุนเรือนหุน้
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

%

&
$

เจ้าหนี+เงินรับฝากประจํา
เจ้าหนี+เงินรับฝากออมทรัพย์
รวมรับ
เงินสดคงเหลือยกมา

พ.ศ....
เดือน วันที!

จํานวนเงิน

&'
$)

"#(,(((
(,(((

-



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

-

"((,(((
(,(((
"(,(((
,(((
",(((

-

"#
"'


2548
ม.ค.

"

เลขที!
สลิปจ่าย

2
3
4

รายการ

หน้า
บัญชี

เครื!องเขียนแบบพิมพ์
วัสดุสาํ นักงาน
เครื!องใช้สาํ นักงาน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์
รวมจ่าย
เงินสดคงเหลือยกไป

'
9
21
5
1

เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ - กระแสรายวัน
รวมจ่าย
เงินสดคงเหลือยกไป

5
3
1

%

5
6

จํานวนเงิน

3,000
2,000
",(((
"&&,(((
"#),(((
,(((
"*(,(((

-

(,(((
"((,(((
"(,(((
,(((
",(((

-

-
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2

รวมรับ
เงินสดคงเหลือยกมา

หน้า
บัญชี
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สมุดเงิ นสด
พ.ศ...
เดือน วันที!
!"#$
ม.ค.

!

เลขที
สลิปรับ
"
!

รายการ

เจ้าหนี%เงินรับฝากออมทรัพย์
รวมรับ
เงินสดคงเหลือยกมา

หน้า
บัญชี
!&
(
1

ไม่มรี ายการรับ

รวมรับ
เงินสดคงเหลือยกมา

&$,'''
7$,'''
(,'''
&*,'''

-

-

1

#,'''
#,'''

-

2548
ม.ค.

เลขที
สลิปจ่าย

รายการ

หน้า
บัญชี

จํานวนเงิน

("

&

ลูกหนี%เงินให้กฉู้ ุกเฉิน
รวมจ่าย
เงินสดคงเหลือยกไป

()
1

&",'''
&",'''
4,000
&*,'''

-

!'

8
*
('

ทุนเรือนหุน้
เจ้าหนี%เงินรับฝากออมทรัพย์
ค่าเบีย% เลี%ยงพาหนะ
รวมจ่าย
เงินสดคงเหลือยกไป

37
27
55
1

(,'''
!,'''
!''
),!''
$''
#,'''

-

(!*

8

พ.ศ...
เดือน วันที

จํานวนเงิน
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สมุดเงิ นสด
พ.ศ...
เดือน วันที!
"#$%
ม.ค.

&'

รายการ

หน้า
บัญชี

พ.ศ...
เดือน วันที!

(
)
%

ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ! า่ ยรอนําส่ง
สมทบประกันสังคมรอนําส่ง
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์

&'
&&
#

)*
#**
'*,***

-

รวมรับ
เงินสดคงเหลือยกมา

1

'*,#)*
%**
'',&)*

-

จํานวนเงิน

2548
ม.ค.

&'

เลขที!
สลิปจ่าย
''

รายการ

เงินเดือนและค่าจ้าง

รวมจ่าย
เงินสดคงเหลือยกไป

หน้า
บัญชี

จํานวนเงิน

#&

'*,***

-

'

'*,***
',&)*
'',&)*

-

130

เลขที!
สลิปรับ

131
สมุดรายวันทัวไป

หน้า 
พ.ศ.....
เดือน วันที!
"#$
ม.ค.

%&

เลขที!
สลิปโอน

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

%

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ-กระแสรายวัน

'

'&,&&& -

เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์

"

เครดิต

'&,&&& -

ถอนเงินจากธ.กรุงไทย ฝากธ.กรุงเทพ
%&

'%



'

ลูกหนี(เงินให้กสู้ ามัญ

%%

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ-กระแสรายวัน

'

จ่ายเงินกูส้ ามัญด้วยเช็คธนาคาร
กรุงเทพ
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์

"

#$,&&& #$,&&& -

%$",&&& -

ทุนเรือนหุน้

')

)",&&& -

ลูกหนี(เงินให้กสู้ ามัญ

%%

*&,&&& -

ลูกหนี(เงินให้กฉู้ ุกเฉิน

%'

#&,&&& -

ดอกเบีย( รับจากเงินให้กู้

"%

%&,&&& -

รับชําระค่าหุน้ /หนี(เป็ นเช็คนําส่งธนาคาร

31

4

ลูกหนี(ตวั แทนหักเงินนําส่ง

%"

+$,&&& -

ทุนเรือนหุน้

')

"&,&&& -

ลูกหนี(เงินให้กสู้ ามัญ

%%

#&,&&& -

ดอกเบีย( รับจากเงินให้กู้

"%

$,&&& -

ปรับปรุงยอดทีส! ง่ หักแล้วยังไม่ได้รบั เงินไป

บันทึกเป็ นลูกหนี(ตวั แทน
31

5

เงินสมทบประกันสังคม
สมทบประกันสังคมรอนําส่ง
บันทึกเงินสมทบประกันสังคมไปรอนําส่ง

"#
''

"&& "&& -
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บัญชีเงิ นสด
พ.ศ.....
เดือน วันที!
"#$%
"
ม.ค.
%
#
"&
'

รายการ

หน้า 

หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต

คงเหลือ
เดบิต
เครดิต

ส.
ส.
ส."
ส."
ส.'

"(&,&&&."&,&&&.)%,&&&.10,#)&.-

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

,&&&.,&&&.$,&&&.%&&.,')&.-

เงิ นฝากธนาคารกรุงเทพ - กระแสรายวัน
พ.ศ.....
เดือน วันที!
"#$%
%
ม.ค.
&

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

ส.
รว.

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

เครดิต

$"%,&&&.-

หน้า '
คงเหลือ
เดบิต
เครดิต
"&&,&&&.",&&&.-

เงิ นฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์
พ.ศ.....
เดือน วันที!
"#$%
ม.ค.
"
%
10
'

รายการ

หน้า
บัญชี
ส.
ส.
รว.
ส.'
รว.

เดบิต

เครดิต

"'',&&&.10,&&&."'&,&&&
10,000
%#,&&&.-

หน้า #
คงเหลือ
เดบิต
เครดิต
"'',&&&."$',&&&.',&&&
',&&&.%%,&&&
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เครืองเขียนแบบพิ มพ์
พ.ศ.....
เดือน วันที!

"#$%
ม.ค.

รายการ

"

หน้า
บัญชี

เดบิต

ส.&

',(((.-

หน้า 
เครดิต

คงเหลือ
เดบิต เครดิต
',(((.-

วัสดุสาํ นักงาน
พ.ศ.....
เดือน วันที!

"#$%
ม.ค.

รายการ

"

หน้า
บัญชี

เดบิต

ส.&

",(((.-

หน้า )
เครดิต

คงเหลือ
เดบิต
เครดิต
",(((.-

ลูกหนี! เงิ นให้ก้สู ามัญ
วัน เดือน ปี
"#$%
ม.ค.

รายการ

&(
'&

หน้า
บัญชี

เดบิต

รว.&
รว.&
รว.&

$"%,(((.-

หน้า &&
เครดิต

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

คงเหลือ
เดบิต
เครดิต
$"%,(((.'*%,(((.'"%,(((.-

ลูกหนี! เงิ นให้ ก้ฉู ุกเฉิ น
พ.ศ.....
เดือน วันที!

"#$%
ม.ค.

&#
'&

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

ส."
รว.&

#,(((.-

หน้า &'
เครดิต

คงเหลือ
เดบิต
เครดิต

$(,(((.-

#,(((.'#,(((.-
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ลูกหนี ตวั แทนหักเงิ นส่ง
วัน เดือน
ปี
!"#
ม.ค. $

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

รว.

%#,&&&.-

หน้า 
เครดิต

คงเหลือ
เดบิต
เครดิต
%#,&&&.-

เครื!องใช้สาํ นักงาน
พ.ศ.....
เดือน วันที'

!"#
ม.ค.

รายการ

!

หน้า
บัญชี

เดบิต

ส.

!,&&&.-

หน้า !
เครดิต

คงเหลือ
เดบิต
เครดิต
!,&&&.-

เจ้าหนี เงิ นรับฝากประจํา
พ.ศ.....
เดือน วันที'

!"#
ม.ค.

รายการ

#

หน้า
บัญชี

เดบิต

ส.

!&&,&&&.-

หน้า !
เครดิต

!&&,&&&.-

เจ้าหนี เงิ นรับฝากออมทรัพย์
พ.ศ.....
เดือน วันที!

"#$%
ม.ค.

%
&#

รายการ

หน้า
บัญชี
ส.&
ส."
ส."

เดบิต

หน้า 27
เครดิต
&','''.(%,'''.-

",'''.-

คงเหลือ
เดบิต
เครดิต

คงเหลือ
เดบิต เครดิต
&','''.%%,'''.%),'''.-
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ภาษี เงิ นได้หกั ณ ที จ่ายรอนําส่ง
พ.ศ.....
เดือน วันที!

"#$%
ม.ค.

รายการ

&'

หน้า
บัญชี

หน้า 31

เดบิต

เครดิต

ส.&

().-

สมทบประกันสังคมรอนําส่ง
พ.ศ.....
เดือน วันที!

"#$%
ม.ค.

รายการ

หน้า
บัญชี

เดบิต

เครดิต
#)).500.-

ทุนเรือนหุ้น
พ.ศ.....
เดือน วันที!

"#$%
ม.ค.

รายการ

"
")
&'

หน้า
บัญชี
ส.'
ส."
รว.'
รว."

เดบิต

"#$%
ม.ค.

"

รายการ

หน้า
บัญชี

เครดิต
"#),))).-

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

ส.'

เดบิต

คงเหลือ
เดบิต เครดิต
#)).1,))).-

หน้า &(

ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
พ.ศ.....
เดือน วันที!

().-

หน้า 33

ส.&
รว.'

&'

คงเหลือ
เดบิต เครดิต

เครดิต
'),))).-

คงเหลือ
เดบิต
เครดิต
"#),)))."$*,))).&"$,))).&($,))).-

หน้า 49
คงเหลือ
เดบิต
เครดิต
'),))).-
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ดอกเบีย รับจากเงิ นให้ ก้ ู
พ.ศ.....
เดือน วันที!

"#$%
ม.ค.

รายการ

&'

หน้า
บัญชี

เดบิต

รว.'
รว.'

หน้า 51
เครดิต

คงเหลือ
เดบิต
เครดิต

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

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

เงิ นเดือนและค่าจ้าง
พ.ศ.....
เดือน วันที!

"#$%
ม.ค.

รายการ

&'

หน้า
บัญชี

เดบิต

ส.&

'(,(((.-

หน้า #&
เครดิต

คงเหลือ
เดบิต
เครดิต

'(,(((.-

เงิ นสมทบประกันสังคม
พ.ศ.....
เดือน วันที!

รายการ

"#$%
ม.ค.

หน้า
บัญชี
รว.'

เดบิต

หน้า #$
เครดิต

คงเหลือ
เดบิต
เครดิต
#((.-

#((.-

ค่าเบีย เลียงพาหนะ
พ.ศ.....
เดือน วันที!

"#$%
ม.ค.

รายการ

หน้า
บัญชี
ส."

เดบิต
"((.-

หน้า 55
เครดิต

คงเหลือ
เดบิต
เครดิต
"((.-
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การจัดทํางบพิ สจู น์ยอดเงิ นฝากธนาคาร
กรณีทยี อดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารแตกต่างจากยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอด
ของธนาคารให้จดั ทํา “งบพิสจู น์ยอดเงินฝากธนาคาร” เพื!อหาสาเหตุของความแตกต่าง ซึ!งอาจเกิด
จากสหกรณ์หรือธนาคารลงรายการช้ากว่าอีกฝ่ ายหนึ!ง หรืออาจมีขอ้ ผิดพลาดในการลงรายการ
เช่น เช็คทีส! หกรณ์สงจ่
ั ! ายและลงรายการจ่ายแล้ว แต่ผรู้ บั เช็คยังไม่ได้นําไปขึน" เงินกับธนาคาร หรือ
ค่าธรรมเนียมที!ธนาคารคิดโดยหักจากบัญชีของสหกรณ์ แต่สหกรณ์ยงั ไม่ได้บนั ทึก บัญชี หรือมี
สมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแต่ไม่ได้แจ้งสหกรณ์ ธนาคารบันทึกบัญชีแล้วแต่สหกรณ์ยงั ไม่ได้
บันทึกบัญชี เป็ นต้น ทัง" นี" ให้พสิ ูจน์ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคารให้ได้เท่ากับ
ยอดในบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ ดังนี"
สหกรณ์ออมทรัพย์.....................................จํากัด
งบพิสจู น์ยอดเงินฝากธนาคาร..............................
ณ วันที! ..................................................................

ยอดคงเหลือตามหลักฐานของธนาคาร
บวก ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ดอกเบีย" เงินเบิกเกินบัญชี
เงินนําฝากธนาคาร
วันที.! ..................................
วันที.! .................................
หัก เช็คสังจ่
! ายยังไม่ได้หกั บัญชี
เลขที.! ...................วันที.! .................................
เลขที.! ...................วันที.! .................................
เลขที.! ...................วันที.! .................................
ดอกเบีย" เงินฝากธนาคาร
.........................................................................
ยอดคงเหลือตรงตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

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

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

หมายเหตุ
กรณีสหกรณ์นําเงินฝากสหกรณ์อ!นื หาก ณ วันสิน" เดือนใดยอดคงเหลือตามบัญชีแตกต่าง
จากยอดคงเหลือ ที!ฝ ากเงิน ไว้ ก ับ สหกรณ์ อ!ื น ให้ จ ัด ทํ า งบพิสู จ น์ ย อดเงิน ฝากสหกรณ์ อ! ื น
เช่นเดียวกับธนาคาร
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การจัดทํารายการปรับปรุงบัญชี
ในการคํานวณหาผลการดําเนินงานตามเกณฑ์คงค้าง ต้องปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆ ใน
วันสินงวดบัญชีให้ถูกต้อง เพือจะได้ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายทีควรจะเป็ นจริงทีสุดของงวด
บัญ ชีนัน ๆ ทัง นีเ นืองจากรายการเงินทีบนั ทึกบัญ ชีไ ว้ใ นระหว่างงวดบัญ ชีอาจมีบางรายการที
ต่อเนืองคาบเกีย วกับงวดบัญชีต่อไป และอาจมีบางรายการทีเ กิดขึน แล้วแต่สหกรณ์ยงั ไม่ได้บนั ทึก
รายการไว้ในบัญชีเลย ซึง อาจแยกพิจารณาได้ดงั นี
!. รายการทีไ ด้บนั ทึกบัญชีไว้แล้ว ได้แก่ จํานวนเงินตามรายการทีป รากฏในบัญชีซงึ ต้อง
ปรับปรุงให้รายได้และค่าใช้จา่ ยทีบ นั ทึกไว้แล้วนัน คงเหลือเฉพาะส่วนทีเ ป็ นจริงของงวดบัญชีนนั  ๆ
สําหรับส่วนทีเป็ นของงวดบัญชีถดั ไปต้องทําการปรับปรุงออกจากบัญชี เช่น รายได้รบั ล่วงหน้ า
ค่าใช้จา่ ยล่วงหน้า เป็ นต้น
". รายการทียงั ไม่ได้บนั ทึกบัญชีไว้ ได้แก่ รายการเงินทีควรจะเป็ นของงวดบัญชีนี แต่ยงั
ไม่ได้มกี ารบันทึกบัญชีไว้ จึงต้องปรับปรุงรายการบัญชี เช่น รายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่า เสือ มราคา หนีสงสัยจะสูญ วัสดุคงเหลือ สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที และรายการคลาดเคลือน
ต่างๆ เป็ นต้น
วิธ ีก ารบัน ทึก รายการปรับ ปรุง บัญ ชี ให้บ ันทึก รายการในสมุด รายวัน ทัวไป
 แล้ว ผ่ า น
รายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททัวไปในบั

ญชีทเี กียวข้อง ทัง นีโดยจัดทําสลิปโอนเป็ นเอกสาร
ประกอบรายการบันทึกบัญชี
รายการปรับปรุงบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้ า
เป็ นค่าใช้จ่ายทีสหกรณ์ ได้จ่ายเงินไปล่วงหน้า โดยยังไม่ได้ใช้บริการหรือได้ใช้ไปแต่
เพียงบางส่วนในงวดบัญชีนนั  ดังนัน จึงยังมีส่วนทีเ หลืออยูท่ ใี ช้ประโยชน์ในงวดบัญชีต่อไป
วิธกี ารปรับปรุงค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตอนสินปี ทางบัญชี ขึน อยู่กบั วิธกี ารบันทึกบัญชี ณ
วันทีเ กิดรายการเงินนัน ว่าได้บนั ทึกไว้เป็ นสินทรัพย์ หรือค่าใช้จา่ ย
กรณี ที" บันทึกไว้เป็ นสินทรัพย์ทงั  จํานวน โดยเมือ มีรายการเงินเกิดขึน ได้บนั ทึก
บัญชีไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เมือสิน ปี ทางบัญชีจงึ ทําการปรับปรุงโอนส่วนทีไ ด้ใช้ ประโยชน์
ไปแล้วไปเป็ นค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีนนั  ส่วนทีเ หลือซึงยังไม่ได้ใช้ประโยชน์กย็ งั คงเป็ นสินทรัพย์
อยูใ่ นบัญชีค่าใช้จา่ ยล่วงหน้า
ตัว อย่ าง เมือ วัน ที ! ตุ ล าคม "#$% สหกรณ์ จ่า ยค่ า เบียประกัน ภัยซึงมีอ ายุก าร
ประกัน ! ปี จํานวน !",&&&.- บาท (ปี ทางบัญชีของสหกรณ์สนิ สุดวันที '! ธันวาคมของทุกปี )
 เมือ สหกรณ์จา่ ยค่าเบีย ประกันภัย บันทึกบัญชีโดย
เดบิต
ค่าเบีย ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
!",&&&.เครดิต เงินสด
!",&&&. เมือ สิน ปี ทางบัญชี ให้คาํ นวณแยกค่าเบีย ประกันภัยจ่ายล่วงหน้ า ออกเป็ น " ส่วน
ส่วนที ! เป็ นค่าใช้จ่าย ระยะเวลาตัง แต่ ! ต.ค. - '! ธ.ค. "#$% รวม *" วัน เป็ นเงิน ',&"$.++.บาท ส่วนที " เป็ นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ระยะเวลาตัง แต่ ! ม.ค. - '& ก.ย. "#$* รวม "-' วัน เป็ น
เงิน %,*-#.'$.- บาท
ปรับปรุงบัญชีส่วนทีเ ป็ นค่าใช้จา่ ยออก บันทึกบัญชีโดย
เดบิต
ค่าเบีย ประกันภัย
',&"$.++.เครดิต ค่าเบีย ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
',&"$.++.-
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กรณี ที  บันทึกบัญชีไว้เป็ นค่าใช้จ่ายทัง! จํานวน เมื"อสิ!นปี ทางบัญชีจงึ ทําการ
ปรับปรุงโอนส่วนทีเ" ป็ นค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีต่อไปซึ"งสหกรณ์ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในงวดบัญชีนัน!
เป็ นค่าใช้จา่ ยล่วงหน้า ซึง" เป็ นบัญชีประเภทสินทรัพย์
จากตัวอย่างเดิ ม
 เมือ" สหกรณ์จา่ ยค่าเบีย! ประกันภัย บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่าเบีย! ประกันภัย
#$,%%%.เครดิต เงินสด
#$,%%%. เมือ" สิน! ปี ทางบัญชี ให้คาํ นวณแยกค่าเบีย! ประกันภัยและค่าเบีย! ประกันภัยจ่าย
ล่ ว งหน้ า เช่น เดีย วกับ กรณีท"ี # แล้ว ปรับปรุง บัญ ชีส่ ว นที"เ ป็ นค่ า ใช้จ่ายล่ ว งหน้ า ออกจากบัญ ชี
ค่าใช้จา่ ย บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่าเบีย! ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
&,'().*+.เครดิต ค่าเบีย! ประกันภัย
&,'().*+.2. รายได้รบั ล่วงหน้ า
เป็ นรายได้ทส"ี หกรณ์ได้รบั มาแล้วโดยทีย" งั ไม่ได้อํานวยประโยชน์ใดๆ ให้ ดังนัน! สหกรณ์ จงึ
มีภาระต้องให้บริการหรืออํานวยประโยชน์ให้ในงวดบัญชีต่อไป
วิธกี ารปรับปรุงรายได้รบั ล่วงหน้าตอนสิ!นปี ทางบัญชี ขึ!นอยู่กบั วิธกี ารบันทึกบัญชี ณ
วันทีเ" กิดรายการนัน! ว่าบันทึกเป็ นรายการหนี!สนิ หรือเป็ นรายได้
กรณี ที ! บันทึกบัญชีไว้เป็ นหนี!สนิ ทัง! จํานวน โดยเมื"อมีรายการเงินเกิดขึน! จะบันทึก
ไว้ในบัญชีรายได้รบั ล่วงหน้า เมื"อสิ!นปี ทางบัญชีจงึ ต้องทําการปรับปรุงโอนส่วนที"ได้ ให้บริการไป
แล้วเป็ นบัญชีรายได้ของงวดบัญชีนัน! ส่วนที"เหลือซึ"งยังไม่ไ ด้ให้บริการก็ยงั คงเป็ น หนี!สนิ อยู่ใน
บัญชีรายได้รบั ล่วงหน้า
ตัวอย่าง เมื"อวันที" # กันยายน $)+& สหกรณ์ได้รบั รายได้ค่าเช่า จํานวน -,%%%.บาท สัญญาเช่า # ปี
 เมือ" สหกรณ์ได้รบั รายได้ค่าเช่า บันทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินสด
-,%%%.เครดิต รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
-,%%%. เมือ" สิน! ปี ทางบัญชี *# ธันวาคม $)+& ให้คาํ นวณโดยแยกรายได้ค่าเช่า
จํานวน -,%%%.-บาทนัน! ออกเป็ น $ ส่วน คือ
ส่วนที" # เป็ นรายได้ ระยะเวลาตัง! แต่ # ก.ย. - *# ธ.ค. $)+& รวม + เดือน เป็ นเงิน $,%%%.- บาท
ส่วนที" $ เป็ นรายได้รบั ล่วงหน้า ระยะเวลาตัง! แต่ # ม.ค.- *# ส.ค. $)+' รวม & เดือน เป็ นเงิน
+,%%%.-บาท
ปรับปรุงบัญชีส่วนทีเ" ป็ นรายได้ออกจากบัญชีรายได้รบั ล่วงหน้า บันทึกบัญชีโดย
เดบิต รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
$,%%%.เครดิต รายได้ค่าเช่า
$,%%%.-
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กรณี ที  บันทึกเป็ นบัญ ชีรายได้ โดยจํานวนเงินทีไ ด้รบั มาจะบันทึกไว้เ ป็ น
รายได้ทงั  จํานวน เมือสินปี ทางบัญชีจงึ ทําการปรับปรุงโอนส่วนทีเป็ นรายได้ของงวดบั ญชีต่อไป
เป็ นรายได้รบั ล่วงหน้า ซึง เป็ นบัญชีหนีสนิ
จากตัวอย่างเดิ ม
 เมือ สหกรณ์ได้รบั รายได้ค่าเช่า บันทึกบัญชีโดย
เดบิต
เงินสด
!,""".เครดิต รายได้ค่าเช่า
!,""". เมือ สิ#น ปี ท างบัญ ชี ให้คํา นวณแยกรายได้ค่า เช่า และรายได้ร บั ล่ว งหน้ า
เช่นเดียวกับกรณีที $ แล้วปรับปรุงส่วนทีเ ป็ นรายได้รบั ล่วงหน้าออกจากบัญชีรายได้ บันทึกบัญชีโดย
เดบิต
รายได้ค่าเช่า
%,""".เครดิต รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
%,""".. รายได้ค้างรับ
เป็ นรายได้ทเี กิดขึ#นแล้วในงวดบัญชีปัจจุบนั แต่สหกรณ์ยงั ไม่ได้รบั ชําระเงิน จึงยัง
ไม่ได้บนั ทึกบัญชีไว้ ดังนัน# เมือถึงวันสิน# งวดบัญชีจะต้องทําการปรับปรุงบัญชีเพือบันทึกรายได้ที
เกิดขึน# แล้วให้ถูกต้อง และรายได้ทยี งั ไม่ได้รบั เงินมานัน# ให้ตงั # ไว้เป็ นรายได้ค้างรับ ซึงเป็ นบัญชี
ประเภทสินทรัพย์
วิธกี ารปรับปรุงรายได้ค้างรับ ให้คํานวณหารายได้ทคี วรได้รบั แต่ยงั ไม่ได้รบั เงินในปี
ปั จจุบนั แล้วปรับปรุงบัญชีส่วนทีย งั ไม่ได้รบั เงินนัน# เข้ามาเป็ นรายได้ของสหกรณ์
ตัวอย่าง สหกรณ์ซอ#ื ตั &วสัญญาใช้เงินของชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จํากัด ลงวันที $ สิงหาคม '(%) จํานวน *"",""".- บาท อัตราดอกเบีย# ร้อยละ ! กําหนดชําระคืน
! เดือน
 เมือพิจารณาตัวอย่างแล้ว จะเห็นว่า ในวันสิ#นปี ทางบัญชี *$ ธันวาคม '(%)
สหกรณ์จงึ ยังค้างรับดอกเบีย# จากการลงทุนในตั &วสัญญาใช้เงิน ตัง# แต่วนั ที $ ส.ค. - *$ ธ.ค. '(%)
รวม $(* วัน เป็ นเงิน *"",""" x ! x 1(* = 7,(%(.'$.- บาท ซึง ปรับปรุงบัญชีโดย
$"" *!(
เดบิต ดอกเบีย# จากตั &วสัญญาใช้เงินค้างรับ
+,(%(.'$.เครดิต
ดอกเบีย# รับจากตั &วสัญญาใช้เงิน
+,(%(.'$.4. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เป็ นค่าใช้จา่ ยทีส หกรณ์ได้รบั ประโยชน์ในงวดบัญชีปัจจุบนั แล้ว แต่ยงั ไม่ได้จ่ายเงิน ณ
วันสิ#นงวดบัญชี ดังนัน# จึงยังไม่มกี ารบันทึกบัญชีไว้ เมือสิน# งวดบัญชีจะต้องทําการปรับปรุงบัญชี
เพือ บันทึกค่าใช้จ่ายทีเ กิด ขึน# แล้ว ให้ถูกต้อ ง และค่าใช้ จ่ายทีย งั ไม่ไ ด้จ่ายเงินนัน# ให้ต ัง# ไว้เ ป็ น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายซึง เป็ นบัญชีประเภทหนี#สนิ
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วิธกี ารปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ให้พจิ ารณาว่ามีค่าใช้จ่ายประเภทใดทีส หกรณ์ คา้ งจ่าย
บ้างและแต่ละประเภทค้างจ่ายเป็ นจํานวนเงินเท่าใด แล้วปรับปรุงบัญชีเป็ นค่าใช้จา่ ยของสหกรณ์
ตัวอย่าง วันที ! ธันวาคม "#$% สหกรณ์กยู้ มื เงินจากธนาคารกสิกรไทย จํากัด
จํานวน "&&,&&&.- บาท อัตราดอกเบีย' ร้อยละ (.#& ต่อปี
 เมือ สิน' ปี ทางบัญชี )! ธันวาคม "#$% สหกรณ์จงึ ยังคงค้างจ่ายดอกเบีย' เป็ นเวลา
)! เดือน จํานวนเงิน "&&,&&& x 7.5 x )! = !,"().*(.- บาท ซึง ปรับปรุงบัญชีโดย
!&& 365
เดบิต ดอกเบีย' จ่าย
!,"().*(.เครดิต ดอกเบีย' ค้างจ่าย
!,"().*(.อนึง โดยทีส หกรณ์ออมทรัพย์ดําเนินงานด้านการรับฝากเงินจากสมาชิก ในวัน
สิน' ปี ทางบัญชี จึงต้องคํานวณดอกเบีย' เงินรับฝากค้างจ่าย แล้วปรับปรุงบัญชีเป็ นค่าใช้จา่ ยของงวด
บัญชีปัจจุบนั ทัง' นี' การคํานวณดอกเบีย' เงินรับฝากแต่ละประเภทต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามระเบียบ
ทีส หกรณ์กําหนดไว้
ดอกเบีย! เงิ นรับฝากออมทรัพย์
ภายหลังจากการคํานวณดอกเบีย' เงินรับฝากออมทรัพย์ ให้นําดอกเบี'ยทบเข้าเป็ นต้นเงิน
ในบัญชีของผูฝ้ ากแต่ละราย แล้วนํายอดรวมทัง' สิน' ของดอกเบีย' ทีค ดิ ให้กบั สมาชิกทุกรายมาทําการ
ปรับปรุงรายการบัญชี บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ดอกเบีย' จ่ายเงินรับฝาก
xxx
เครดิต เจ้าหนี'เงินรับฝากออมทรัพย์
xxx
ดอกเบีย! เงิ นรับฝากประจํา
สหกรณ์จะจ่ายดอกเบีย' เงินรับฝากประจําให้แก่ผฝู้ ากเมือ ครบกําหนดระยะเวลาฝากแต่ละ
แต่ละประเภท เช่น ) เดือน, + เดือน, * เดือน หรือ ! ปี เป็ นต้น อย่างไรก็ดี แม้ว่าในวันสิน' ปี ทาง
บัญชีเงินฝากดังกล่าวยังไม่ครบระยะเวลาทีฝ าก แต่สหกรณ์ตอ้ งคํานวณดอกเบีย' เงินรับฝากประจํา
ค้างจ่ายของผูฝ้ ากแต่ละราย โดยคํานวณระยะเวลาจากวันทีฝ ากถึงวันสิน' ปี ทางบัญชีในอัตราดอกเบี'ย
ณ วันทีฝ าก แล้ว นํ า ยอดรวมทัง' สิ'น ของดอกเบี'ย ค้างจ่ายทีค ดิ ให้ก บั สมาชิก ทุกรายมาทํา การ
ปรับปรุงรายการตัง' ดอกเบีย' เงินรับฝากค้างจ่ายไว้ บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ดอกเบีย' จ่ายเงินรับฝาก
xxx
เครดิต ดอกเบีย' เงินรับฝากประจําค้างจ่าย xxx
". ค่าเสื#อมราคาอาคารและอุปกรณ์
เป็ นส่วนหนึงของมูลค่าสินทรัพย์ถาวรทีสหกรณ์ตดั จําหน่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายประจํางวด
บัญชีทไี ด้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นัน' โดยในวันสิ'นปี ทางบัญชีสหกรณ์จะต้องคํานวณค่าเสือม
ราคา ตามหลักเกณฑ์ทกี ําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
พ.ศ. "#$" ซึงให้คํานวณค่าเสือมราคาอาคารและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานและ
ใกล้เคียงกับความเป็ นจริงโดยวิธกี ารคํานวณค่าเสือมราคา แบ่งเป็ น " วิธ ี คือ
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(!) วิธเี ส้นตรง ใช้กบั อาคารและอุปกรณ์โดยทัวไป
"
(#) วิธอี ตั ราลดลงตามผลรวมจํานวนปี ใช้กบั อาคารและอุปกรณ์ทม"ี ปี ระสิทธิภาพการ
ใช้งานสูงในระยะแรกและประโยชน์ท"ใี ห้ในระยะหลังไม่แน่ นอน หรือถ้าใช้งานไปนานอาจเกิดค่า
ซ่อมแซมมาก
การคํานวณค่าเสือมราคา - วิ ธีเส้นตรง
 เกณฑ์การคํานวณ ให้คาํ นวณตามอัตราร้อยละของราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์
 อัตราค่าเสื"อมราคา ให้คดิ เป็ นอัตราร้อยละต่อปี ดังนี$
อาคารถาวร
ร้อยละ % - !&
ครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ร้อยละ !& - #&
รถยนต์ เครือ" งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ร้อยละ #& - #%
 วิธคี าํ นวณค่าเสื"อมราคา
- อาคารและอุปกรณ์ทม"ี อี ายุการใช้งานไม่เต็มปี ให้คํานวณตามระยะเวลาเป็ นวัน
นับจากวันทีอ" าคารและอุปกรณ์นนั $ พร้อมจะใช้งาน โดยคํานวณตามอัตราทีก" ําหนดไว้ขา้ งต้น
- อาคารและอุปกรณ์ท"ใี ช้จนหมดสภาพ สูญหาย หรือชํารุดเสื"อมเสียใช้การไม่ได้
ให้ตดั จําหน่ายออกจากบัญชีในปี ทส"ี น$ิ สภาพนัน$
- เมือ" คิดค่าเสื"อมราคาถึงงวดสุดท้ายแล้ว ให้คงเหลือมูลค่าอาคารและอุปกรณ์ไว้ !
บาทต่อหน่วย จนกว่าอาคารและอุปกรณ์นนั $ จะสิน$ สภาพหรือตัดบัญชี
 ค่าเสื"อมราคาที"คาํ นวณได้ ให้แสดงไว้ในบัญชีค่ าเสื"อมราคาสะสมของอาคารและ
อุปกรณ์แ ยกตามประเภทของอาคารและอุปกรณ์ ท"เี กิดค่าเสื"อ มราคานัน$ หรือ นํ าไปหักในบัญ ชี
อาคารและอุปกรณ์ตามประเภทที"เกิดค่าเสื"อมราคานัน$ โดยตรงและให้บนั ทึกรายการค่าเสื"อมราคา
ไว้ในทะเบียนสินทรัพย์ด้วย (สําหรับสหกรณ์ทจ"ี ดทะเบียนหลังวันที" ' กันยายน #%*' ค่าเสื"อม
ราคาทีค" าํ นวณได้ ให้แสดงไว้ในบัญชีค่าเสื"อมราคาสะสมเท่านัน$ )
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การคํานวณค่าเสือมราคา - วิ ธีอตั ราลดลงตามผลรวมจํานวนปี
 ให้คาํ นวณอัตราส่วนของแต่ละปี โดยนําเอาอายุการใช้งานทีม อี ยู่ในปี แรกบวกกับอายุการใช้
งานทีเ หลืออยูใ่ นปี ต่อๆ ไปทุกปี จะได้ผลรวมอายุการใช้งาน คือ ตัวส่วน ตัวเศษคือ อายุการใช้งาน
ทีเ หลืออยูข่ องแต่ละปี นนั  แล้วนําไปคูณด้วยราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ดังนี
อายุการใช้งานทีเ หลือของแต่ละปี x ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์
ผลรวมของอายุการใช้งาน
หมายเหตุ การคํานวณค่ าเสือ มราคาด้ว ยวิธ ีอ ัต ราลดลงตามผลรวมจํานวนปี
แม้ว่าอาคารและอุปกรณ์ใดๆ จะซือ มาในระหว่างปี ก็ให้คาํ นวณค่าเสือมราคาเต็มปี
การบันทึกค่าเสือมราคา ให้ปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่าเสือมราคา ............................ (ระบุประเภท) xxxx
เครดิต ค่าเสือมราคาสะสม ............ / อาคาร / อุปกรณ์ ......... xxxx
ตัวอย่าง รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ของสหกรณ์ ณ วันที !" ธันวาคม #$%&
เป็ นดังนี
ที
"
2
!
%

รายการ

ตูเ้ อกสาร
โต๊ะพร้อมเก้าอี
เครือ งโทรสาร
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ราคาทุน
!,'''."','''.*,'''.%$,'''.67,'''.-

ราคาสินทรัพย์ เพิม - ลด
สุทธิยกมา ระหว่างปี
",#''.$,'''.*,'''.%$,'''.+,#''.- $%,'''.-

รวม
",#''.$,'''.*,'''.- (ซือ & ก.ย. %&)
%$,'''.- (ซือ " เม.ย. %&)
+',#''.-

การคํานวณค่าเสือมราคา - วิ ธีเส้นตรง
ที
"
#
!

รายการ
ตูเ้ อกสาร
โต๊ะพร้อมเก้าอี
เครือ งโทรสาร
รวม

ราคาทุน
!,'''."','''.*,'''.#%,'''.-

ราคาสินทรัพย์ เพิม - ลด
สุทธิยกมา ระหว่างปี
รวม
",#''.",#''.$,'''.$,'''.*,'''.- *,'''.+,#''.*,'''.- "$,#''.-

อัตรา
ร้อยละ
#'
#'
"'

ค่าเสือ มราคา
ระหว่างปี
+''.#,'''.$+-."#
!,"+-."#

ราคาสินทรัพย์
สุทธิยกไป
หมายเหตุ
+''.!,'''.&,%!#.&& คิดค่าเสือ มฯ
"#,'!#.&& ""$ วัน

การคํานวณค่าเสือมราคา - วิ ธีอตั ราลดลงตามผลรวมจํานวนปี
เครืองคอมพิวเตอร์ ราคา %$,'''.- บาท ซือ ในระหว่างปี เมือวันที " เมษายน #$%&
ประมาณว่าใช้งานได้ $ ปี
\ ค่าเสือมราคาปี ที " ณ วันที !" ธ.ค. #$%&
=
$
x 45,''' = $ x %$,''' = "$,'''
$+%+!+#+"
"$
รวมค่าเสือมราคาทัง สิน (ทัง # วิธ)ี = !,"+-."# + "$,''' = "&,"+-."# บาท
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หมายเหตุ ค่าเสือมราคาปี ที  คํานวณ = ! x !",###
$"
ปี ที % ตัวเศษเปลีย นเป็ น % ปี ที ! ตัวเศษ เปลีย นเป็ น  และปี สุดท้ายคือปี ที " เป็ น $ ตามลําดับ
การบันทึกบัญชีค่าเสือมราคา
เดบิต ค่าเสือมราคา - เครือ งใช้สาํ นักงาน
$&,$'(.$
เครดิต ค่าเสือมราคมสะสมเครือ งใช้สํานักงาน
$&,$'(.$
. ค่าตัดจ่ายสําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีต้องตัดบัญชี ได้แก่ สิทธิการเช่า สิทธิการใช้ประโยชน์ ในทีดิน
อาคาร อุปกรณ์และอืนๆ รวมทัง) สิทธิในการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ สหกรณ์จะต้องตัดจ่ายตามอายุการใช้
สิทธิทไี ด้รบั และตามการเปลียนแปลงการใช้ซอฟแวร์ใหม่ แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าเสือมราคาที
คํานวณตามวิธเี ส้นตรง และบันทึกค่าตัดจ่ายหักจากบัญชีสนิ ทรัพย์ทมี กี ารตัดจ่ายนัน) โดยตรง
การปรับปรุงรายการบัญชี ให้บนั ทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่าตัดจ่าย
xxx
เครดิต สิทธิการเช่า / สิทธิการใช้ประโยชน์ในทีด นิ อาคาร / ซอฟแวร์ xxx

ทัง) นี) ให้บนั ทึกรายการตัดจ่ายไว้ในทะเบียนสินทรัพย์ถาวรด้วย
ตัวอย่าง สหกรณ์ก่อสร้างอาคารสํานักงานบนทีด นิ ราชพัสดุ $,###,### บาท โดยได้รบั
สิทธิในการใช้ประโยชน์ในอาคาร " ปี ตัง) แต่ปี "!& เป็ นต้นไป
การปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิน) ปี ทางบัญชี %$ ธันวาคม "!&
= $,###,### =
"#,### บาท
#
บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่าตัดจ่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์ในอาคาร "#,###
เครดิต สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร

"#,###

". หนี# สงสัยจะสูญ
เป็ นการประมาณการค่าใช้จา่ ยทีอ าจเกิดขึน) จากการเรียกเก็บหนี) (ต้นเงินและดอกเบีย) )
ไม่ได้ ซึง ในการพิจารณาตัง) ค่าเผือหนี)สงสัยจะสูญของสหกรณ์นนั ) ให้ประมาณการตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. "! ดังนี)
 การประมาณการ
- พิจารณาลูกหนี)แต่ละราย ในกรณีทสี งสัยว่าหนี)รายใดจะสูญไม่อาจเรียกให้ชําระ
หรือเรียกคืนได้ทงั ) จํานวน ให้ตงั ) ค่าเผือหนี)สงสัยจะสูญเต็มจํานวนตามยอดลูกหนี) เงินค้างรับ และ
ดอกเบีย) ค้างรับทีล กู หนี)รายนัน) ๆ เป็ นหนี)อยู่
- ตัง) ค่าเผือหนี)สงสัยจะสูญโดยวิธปี ระมาณเป็ นร้อยละของยอดลูกหนี) เงินค้างรับ
และดอกเบีย) ค้างรับ ณ วันสิน) ปี โดยถืออัตราร้อยละ " เป็ นเกณฑ์
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- ตัง! ค่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญโดยวิธปี ระมาณเป็ นร้อยละของยอดลูกหนี! เงินค้างรับและ
ดอกเบีย! ค้างรับ ณ วันสิน! ปี บญ
ั ชีโดยการจัดกลุ่มลูกหนี! เงินค้างรับและดอกเบีย! ค้างรับ จําแนกตาม
อายุของหนี!ทค"ี า้ งชําระ
 ค่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญ ณ วันสิน! ปี ทค"ี าํ นวณได้ ถ้ามีจาํ นวนมากกว่ายอดคงเหลือใน
บัญชีค่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญ ผลต่างถือเป็ นค่าใช้จา่ ยในปี นนั ! ๆ
การบันทึกบัญชี
เดบิต หนี!สงสัยจะสูญ - ลูกหนี! (ระบุประเภท)/ดอกเบีย! เงินให้กคู้ า้ งรับ xxx
เครดิต ค่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญ - ลูกหนี! (ระบุประเภท)/ดอกเบีย! เงินให้กคู้ า้ งรับ

xxx

ตัวอย่าง ณ วันสิน! ปี ทางบัญชี #$ ธันวาคม %&'* ได้พจิ ารณาเห็นว่าลูกหนี!เงินให้กู้
สามัญ จํานวน # ราย รวมต้นเงิน #+,+++ บาท ดอกเบีย! เงินให้กคู้ า้ งรับรวม -,+++ บาท ซึง" ได้มกี าร
ติดตามให้มกี ารชําระหนี!ทงั ! จากผูก้ ู้และผูค้ !าํ ประกัน คาดว่าไม่อาจเรียกให้ชําระคืนได้ทงั ! จํานวน
สหกรณ์มคี ่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญ ลูกหนี!เงินกูใ้ นบัญชีก่อนปรับปรุงจํานวน $+,+++ บาท และค่าเผื"อ
หนี!สงสัยจะสูญ – ดอกเบีย! เงินให้กคู้ า้ งรับ .,+++ บาท
การคํานวณค่าเผือหนี! สงสัยจะสูญ
ลูกหนี!เงินให้กู้สามัญ # ราย คาดว่าไม่อาจเรียกคืนได้ทงั ! จํานวน ตัง! $++% เป็ นเงิน #+,+++ บาท
หัก ค่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญลูกหนี!เงินกู้ในบัญชีก่อนปรับปรุง
$+,+++ บาท
ตัง! เพิม" ปี ปัจจุบนั
%+,+++ บาท
ดอกเบีย! เงินให้กคู้ า้ งรับของลูกหนี!เงินให้กสู้ ามัญข้างต้น ตัง! $++%
เป็ นเงิน -,+++ บาท
หัก ค่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญดอกเบีย! เงินให้กคู้ า้ งรับในบัญชีก่อนปรับปรุง
.,+++ บาท
ค่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญเกินความต้องการ
$,+++ บาท
การปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิน! ปี ทางบัญชี #$ ธันวาคม %&'*
เดบิต หนี!สงสัยจะสูญ - ลูกหนี!เงินให้กสู้ ามัญ
%+,+++
เครดิต ค่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญ - ลูกหนี!เงินให้กู้สามัญ
%+,+++
เดบิต หนี!สงสัยจะสูญ - ดอกเบีย! เงินให้กคู้ า้ งรับ
$,+++
เครดิต ค่าเผื"อหนี!สงสัยจะสูญ - ดอกเบีย! เงินให้กคู้ า้ งรับ
$,+++
อนึ"ง สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ทเ"ี กรียกเก็บเงินงวดชําระหนี!จากสมาชิกโดยการหักจากเงิน
ได้ ณ ทีจ" ่าย ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชัน! คุณภาพลูกหนี!เงินกู้และ
การเผื"อหนี!สงสัยจะสูญ พ.ศ.%&''
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8. วัสดุคงเหลือ
วัสดุสนิ เปลืองและเครืองเขียนแบบพิมพ์ เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนทีใ ช้แล้วหมดเปลือง
สิน ไป ถ้าซือ มาแล้วใช้ไม่หมด ในวันสิน ปี ทางบัญชีต้องตรวจนับของจริงทีเ หลืออยู่ว่ามีจาํ นวนเท่าใด
โดยแยกเป็ นแต่ละประเภท แล้วคํานวณมูลค่าตามราคาทุน
วิธกี ารปรับปรุงรายการบัญชีขนึ อยู่กบั วิธกี ารบันทึกบัญชี ณ วันทีเกิดรายการนัน ว่าได้
บันทึกบัญชีไว้เป็ นรายการสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย
กรณี ที " บันทึกไว้เป็ นสินทรัพย์ เมือสิน ปี ทางบัญชีให้โอนผลต่างของมูลค่า ทีต รวจ
นับได้กบั ตามทีป รากฏในบัญชีออก ซึง จะทําให้บญ
ั ชีมจี าํ นวนคงเหลือเฉพาะส่วนทีเ ป็ นสินทรัพย์
ตัวอย่าง สหกรณ์ซอื เครือ งเขียนแบบพิมพ์ในระหว่างปี เป็ นจํานวนเงินทัง สิน !,""".- บาท
 เมือ สหกรณ์จา่ ยเงินซือ เครือ งเขียนแบบพิมพ์ บันทึกบัญชีโดย
เดบิต เครือ งเขียนแบบพิมพ์
!,""".เครดิต เงินสด
!,""". เมือสิน ปี ทางบัญชี #$ ธันวาคม %&'( สหกรณ์ได้ตรวจนับเครืองเขียนแบบพิมพ์
ปรากฏว่ามียอดคงเหลือซึง คิดเป็ นราคาทุนทัง สิน %,""".- บาท
ปรับปรุงผลต่างซึง เป็ นส่วนทีเ ป็ นค่าใช้จ่ายออกจากบัญชีสนิ ทรัพย์ บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่าเครือ งเขียนแบบพิมพ์
',""".เครดิต เครือ งเขียนแบบพิมพ์
',""".กรณี ที # บันทึกไว้เป็ นค่าใช้จ่าย เมือสินปี ทางบัญชีให้โอนส่วนของมูลค่าทีตรวจนับ
ได้ตามราคาทุนออกจากบัญชีค่าใช้จ่ายไปเป็ นบัญชีสนิ ทรัพย์ ซึงจะทําให้บญ
ั ชีค่าเครืองเขียนแบบ
พิมพ์ คงเหลือเฉพาะส่วนทีเ ป็ นค่าใช้จ่าย
จากตัวอย่างเดิ ม
 เมือ สหกรณ์จา่ ยเงินซือ เครือ งเขียนแบบพิมพ์ บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่าเครือ งเขียนแบบพิมพ์
!,""".เครดิต เงินสด
!,""". เมือ สิน ปี ทางบัญชี ให้ปรับปรุงส่วนทีเ หลือเป็ นบัญชีสนิ ทรัพย์ บันทึกบัญชีโดย
เดบิต เครือ งเขียนแบบพิมพ์
%,""".เครดิต ค่าเครือ งเขียนแบบพิมพ์
%,""".9. สํารองบําเหน็ จเจ้าหน้ าที
เป็ นเงินส่วนทีส หกรณ์กนั ไว้เพือจ่ายให้แก่เจ้าหน้าทีเ มือลาออกจากงานโดยถูกต้อง
ตามระเบียบว่ าด้วยเจ้าหน้ าทีและลูกจ้างทีสหกรณ์ กํ าหนดไว้ ซึงเจ้าหน้ าทีทีล าออกนั น อยู่ใ น
หลักเกณฑ์ทสี หกรณ์ต้องจ่ายเงินบําเหน็จให้ ตามระเบียบทีสหกรณ์กําหนด ดังนัน สหกรณ์จงึ ต้อง
จัดให้มกี ารสํารองเพือการนีทุกวันสินปี ทางบัญชี สําหรับวิธกี ารคํานวณเงินบําเหน็จของเจ้าหน้าที
แต่ละราย กรณีทกี ําหนดให้นําอัตราเงินเดือนเดือน#สุดท้ายคูณด้วยจํานวนปี ทที ํางาน (เศษของปี ถ้า
เกินกว่า $(" วัน ให้นบั เป็ น $ ปี )
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การปรับปรุงรายการบัญชี ให้บนั ทึกบัญชีโดย
เดบิต บําเหน็จเจ้าหน้าที!
xxxx
เครดิต
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที!
xxxx
 กรณีทต!ี งั " สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าทีเ! ป็ นปี แรก ให้นําจํานวนสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที!
ทีค! าํ นวณได้มาบันทึกบัญชีทงั " จํานวน
 กรณี ท!ีต ัง" สํ ารองบํ าเหน็ จเจ้าหน้ าที! ใ นปี ต่ อ ๆ มา ให้นํ าจํานวนสํ ารองบํ าเหน็ จ
เจ้าหน้าทีท! ค!ี าํ นวณได้ เปรียบเทียบกับจํานวนเงินทีป! รากฏอยู่ตามบัญชี หากมีจาํ นวนสูงกว่าบัญชีให้
นํ าผลต่ างปรับปรุงบัญชีเพื!อตัง" สํารองบําเหน็จเจ้าหน้ าที!เพิม! ให้เท่ากับยอดที!คํานวณได้ ในทาง
ตรงกันข้ามหากจํานวนที คาํ นวณได้ตาํ กว่าจํานวนที ปรากฏตามบัญชี ไม่ต้องทําการปรับปรุง
บัญชีแต่อย่างใด
ตัวอย่าง ในวันสิน" ปี ทางบัญชี #$ ธันวาคม %&'( มีรายละเอียดเกี!ยวกับเจ้าหน้าทีข! อง
สหกรณ์ ดังนี"
- ผูจ้ ดั การ
เงินเดือนๆ ละ %),))).- มีระยะเวลาทํางาน & ปี
- เจ้าหน้าทีบ! ญ
ั ชี
เงินเดือนๆ ละ $),))).- มีระยะเวลาทํางาน # ปี
- เจ้าหน้าทีป! ระจําหน่ วย เงินเดือนๆ ละ (,))).- มีระยะเวลาทํางาน * เดือน
การคํานวณสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที!
- ผูจ้ ดั การ
%),))) x 5
- เจ้าหน้าทีบ! ญ
ั ชี
$),))) x #
- เจ้าหน้าทีป! ระจําหน่ วย
(,))) x $
รวม

100,))).- บาท
#),))).- บาท
(,))).- บาท
$#(,))).- บาท

 กรณีตงั " สํารองบําเหน็จในปี ต่อๆ มา
จากตัวอย่างเดิม สหกรณ์มยี อดเงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้ าที!ตามบัญชีในวันสิ"น ปี ทาง
บัญชี #$ ธันวาคม %&'( ก่อนการปรับปรุงรายการบัญชี จํานวน ((,))).- บาท
การปรับปรุงรายการบัญชีใ ห้นําจํานวนที!คํานวณได้ เปรียบเทียบกับจํานวนเงินที!
ปรากฏอยูต่ ามบัญชี หากมีจาํ นวนสูงกว่าบัญชี ให้นําผลต่างปรับปรุงบัญชี บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บําเหน็จเจ้าหน้าที!
&),))).เครดิต สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที!
&),))). กรณีตงั " สํารองบําเหน็จเป็ นปี แรก จากตัวอย่างเดิมถ้าผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีบ! ญ
ั ชี
เริม! ทํางานในเดือนมกราคม %&'( สิน" ปี บญ
ั ชี %&'( [(20,000 + 10,000 + 8,000) x 1] = 38,000
บาท ให้นําจํานวนทีค! าํ นวณได้ มาบันทึกบัญชีทงั " จํานวน บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บําเหน็จเจ้าหน้าที!
#(,))).เครดิต สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที!
#(,))).-
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. ลูกหนี คลาดเคลือน แบ่งเป็ น  กรณี คือ
(!) รายละเอียดลูกหนี"ต#ํากว่าบัญชีคุมยอด
() รายละเอียดลูกหนี"สงู กว่าบัญชีคุมยอด
การปรับปรุงรายการบัญชีทงั " สองกรณี ให้ถอื จํานวนเงินในบัญชีย่อยเป็ นหลัก แล้ว
ทําการปรับปรุงบัญชีแยกประเภทลูกหนี"เงินให้กู้ (ตามแต่ประเภท) ให้มจี ํานวนเงินตรงกับยอดรวม
ทัง" สิน" ของบัญชียอ่ ยลูกหนี"เงินให้กู้ประเภทนัน" ๆ
() รายละเอียดลูกหนี ตาํ กว่าบัญชีคมุ ยอด
กรณีทใ#ี นวันสิน" ปี ทางบัญชี สหกรณ์มยี อดรวมรายละเอียดลูกหนี"เงินให้สมาชิกกู้
คลาดเคลื#อนตํ#ากว่าบัญชีคุมยอด นายทะเบียนสหกรณ์ได้กําหนดมาตรการให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ถือปฏิบตั ิตามหนังสือที# กส.!$%/ว.% ลงวันที# & มกราคม ' โดยให้สหกรณ์รบี ตรวจสอบ
ค้นหาสาเหตุให้พบโดยเร็ว และหากไม่พบสาเหตุการคลาดเคลื#อนให้ดาํ เนินการ ดังนี"
 ถ้าทราบว่าลูกหนี"เงินให้สมาชิกกู้รายบุคคลหน่ วยใดคลาดเคลื#อน และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีค# นใด เจ้าหน้าทีผ# นู้ นั " จะต้องรับผิดชอบใช้จาํ นวนเงินทีค# ลาดเคลื#อน
นัน" ให้แก่สหกรณ์
 ถ้าไม่อาจแยกยอดคลาดเคลื#อนเป็ นรายหน่ วยได้ เจ้าหน้าทีท# งั " หมดและ
ผูจ้ ดั การหรือผูท้ ไ#ี ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านในหน้าทีผ# จู้ ดั การ จะต้องร่วมกันชดใช้ให้แก่สหกรณ์
ดังนัน" เมื#อสหกรณ์ ทราบตัวผู้รบั ผิดชอบและได้รบั ชดใช้แล้ว ให้บนั ทึกบัญชีลด
ยอดลูกหนี"เงินให้กใู้ ห้ตรงกับยอดรวมรายละเอียดลูกหนี"เงินให้กู้ บันทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินสด
xxx
เครดิต ลูกหนี"เงินให้กู้ (ระบุประเภท)
xxx
ตัวอย่าง ในวันสิน" ปี ทางบัญชี &! ธันวาคม '*+ ลูกหนี"เงินให้กู้สามัญตามบัญชี
แยกประเภททัวไปมี
# ยอดคงเหลือ !$$,$$$ บาท แต่ปรากฏว่าในบัญชีย่อยมียอดรวมทัง" สิ"น %+,$$$
บาท ซึง# สหกรณ์ยงั ไม่สามารถค้นหาข้อคลาดเคลื#อนให้พบได้ และไม่ทราบว่าเกิดข้อคลาดเคลื#อนที#
หน่วยใด
 ให้ผรู้ บั ผิดชอบชดใช้ แล้วบันทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินสด
,$$$
เครดิต ลูกหนี"เงินให้กสู้ ามัญ
,$$$
(!) รายละเอี ย ดลู ก หนี สู ง กว่ า บัญ ชี คุ ม ยอด กรณี ท#ีใ นวัน สิ"น ปี ท างบัญ ชี
สหกรณ์มยี อดรวมรายละเอียดลูกหนี"เงินให้สมาชิกกูค้ ลาดเคลื#อนสูงกว่าบัญชีคุ มยอด ต้องปรับปรุง
รายการบัญชีโดยเพิม# ยอดให้บญ
ั ชีลูกหนี"เงินให้กู้ตรงกับยอดรวมรายละเอียดลูกหนี" และตัง" ส่วนที#
คลาดเคลื#อนไว้ในบัญชีสาํ รองหนี"คลาดเคลื#อน บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ลูกหนี"เงินให้กู้ (ระบุประเภท)
xxx
เครดิต ค่าเผื#อลูกหนี"เงินให้กู้ (ระบุประเภท) คลาดเคลื#อน xxx
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ภายหลังถ้าสหกรณ์สามารถค้นพบข้อคลาดเคลือนทีเ ป็ นผลให้รายละเอียดสูงกว่า
บัญชีคุมยอดเป็ นจํานวนเงินเท่าใด ก็ให้ปรับปรุงรายการ บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่าเผือลูกหนีเงินให้กู้ (ระบุประเภท) คลาดเคลือน
xxx
เครดิต ลูกหนีเงินให้กู้ (ระบุประเภท)
xxx
ยอดคลาดเคลือนทียงั ไม่สามารถตรวจค้นพบสาเหตุ หลังจากได้พยายามค้นหา
ตามสมควรแล้ว ให้เสนอต่อทีประชุมใหญ่เพือขออนุ มตั ิโอนสมทบเข้าบัญชีค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
และเมือ ทีป ระชุมใหญ่อนุ มตั แิ ล้ว ให้ปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่าเผือลูกหนีเงินให้กู้ (ระบุประเภท) คลาดเคลือน
xxx
เครดิต ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญลูกหนีเงินให้กู้ (ระบุประเภท) xxx
จากตัวอย่างเดิ ม แต่ให้บญ
ั ชียอ่ ยมียอดรวมทัง สิน !!",""" บาท
 ปรับปรุงรายการลูกหนีคลาดเคลือนสูงกว่าบัญชีคุ มยอด ณ วันสินปี ทาง
บัญชี บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ลูกหนีเงินให้กสู้ ามัญ
10,"""
เครดิต ค่าเผือลูกหนีเงินให้กสู้ ามัญคลาดเคลือน !","""
 หากภายหลังค้นพบข้อคลาดเคลือน สมมติเท่ากับ #,""" บาท ให้ปรับปรุง
รายการบัญชี ณ วันทีค น้ พบข้อคลาดเคลือน บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่าเผือลูกหนีเงินให้กสู้ ามัญคลาดเคลือน
#,"""
เครดิต ลูกหนีเงินให้กสู้ ามัญ
#,"""
 ยอดคลาดเคลือนทีค งเหลืออยูห่ ากไม่สามารถค้นพบสาเหตุ และได้เสนอ
ทีป ระชุมใหญ่เพือขออนุ มตั โิ อนสบทบเข้าบัญชีค่าเผือหนีสงสัยจะสูญแล้ว ให้ปรับปรุงรายการ บันทึก
บัญชีโดย
เดบิต ค่าเผือลูกหนีเงินให้กสู้ ามัญคลาดเคลือน
$,"""
เครดิต ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญลูกหนีเงินให้กสู้ ามัญ
$,"""
!!. เงิ นปันผลตามหุ้น/เงิ นเฉลี"ยคืนคลาดเคลื"อน
(!) กรณี ที"ประชุมใหญ่ อนุมตั ิ เงิ นปั นผลตามหุ้น /เงิ นเฉลี"ยคื นสูงกว่าที" จ่ายจริ ง
ในวันสินปี ทางบัญชี ให้ทําการปรับปรุงบัญชีโดยโอนจํานวนเงินทีสูงกว่าทีจ่ายจริงนัน ออกจาก
บัญชีเงินปั นผลตามหุน้ ค้างจ่าย / เงินเฉลีย คืนค้างจ่าย ไปยังบัญชีทุนสํารอง บันทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินปั นผลตามหุน้ ค้างจ่าย / เงินเฉลีย คืนค้างจ่าย xxx
เครดิต ทุนสํารอง
xxx
ตัวอย่าง ทีประชุมใหญ่อนุ มตั ใิ ห้จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี $%&# เป็ นเงินปั นผล
ตามหุน้ %"",""" บาท เมือ ทําการจ่ายจริงพบว่าจํานวนทีต อ้ งจ่ายมีเพียง &'',""" บาท
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 ในวัน สิ!นปี ทางบัญ ชี "# ธันวาคม $%&' ปรับ ปรุง รายการบัญ ชีส่ ว นที(ท(ี
ประชุมใหญ่อนุมตั จิ ดั สรรสูงกว่าทีจ( ่ายจริง บันทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินปั นผลตามหุน้ ค้างจ่าย
1,)))
เครดิต ทุนสํารอง
#,)))
() กรณี ที ประชุมใหญ่ อนุมตั ิ เงิ นปั นผลตามหุ้น / เงิ นเฉลียคืนตํา กว่าที จ่ายจริ ง
จํานวนเงินทีจ( า่ ยเกินกว่าทีไ( ด้รบั อนุ มตั ิ ให้บนั ทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินปั นผลตามหุน้ คลาดเคลื(อน / เงินเฉลีย( คืนคลาดเคลื(อน xxx
เครดิต เงินสด
xxx
และในปี ต่ อ ไปเมื(อ สหกรณ์ มกี ําไรสุ ทธิประจําปี สหกรณ์ ต้อ งจัดสรรกําไรสุ ทธิ
ชดเชยเงินปั นผลตามหุ้น / เงินเฉลี(ยคืนที(ได้จ่ายเกินกว่าที(จดั สรรไว้ในปี ก่อนๆ ซึ(งภายหลังที(ท(ี
ประชุมใหญ่อนุมตั ใิ ห้จดั สรรชดเชยเงินปั นผลตามหุน้ / เงินเฉลีย( คืนนัน! แล้ว ให้บนั ทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินปั นผลตามหุน้ ค้างจ่าย / เงินเฉลีย( คืนค้างจ่าย
xxx
เครดิต เงินปั นผลตามหุน้ คลาดเคลื(อน / เงินเฉลีย( คืนคลาดเคลื(อน

xxx

จากตัวอย่างเดิ ม แต่จาํ นวนทีต( อ้ งจ่ายจริงเป็ นจํานวน %)%,))) บาท
 เมื(อจ่ายเงินปั นผลตามหุน้ ส่วนทีเ( กินกว่าจํานวนทีไ( ด้รบั จัดสรรจากทีป( ระชุมใหญ่
ตามทีไ( ด้บนั ทึกการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ไว้ ให้บนั ทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินปั นผลตามหุน้ คลาดเคลื(อน
%,)))
เครดิต เงินสด
%,)))
 เมื(อได้รบั จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ต่อไปชดเชยจํานวนเงินปั นผลตามหุ้นปี
ก่อนส่วนทีต( อ้ งจ่ายจริงเกินกว่าทีไ( ด้รบั จัดสรรไปแล้ว ให้บนั ทึกบันชีโดย
เดบิต เงินปั นผลตามหุน้ ค้างจ่าย
%,)))
เครดิต เงินปั นผลตามหุน้ คลาดเคลื(อน
%,)))
12. ทุนเรือนหุ้นคลาดเคลือน
(!) รายละเอี ยดทุนเรือนหุ้นตํากว่ าบัญชี คุมยอด กรณีท(ใี นวันสิ!นปี ทางบัญ ชี
สหกรณ์ม ยี อดรวมรายละเอียดทุน เรือ นหุ้น คลาดเคลื(อ นตํ(ากว่า บัญ ชีคุม ยอด กรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์ ได้มหี นังสือที( กษ )&)*/"$"# ลงวันที( #$ มีนาคม $%"& ได้ให้แนวทางปฏิบตั ิดงั นี!
 ให้ปรับปรุงลดยอดบัญชีทุนเรือนหุ้น โดยนํ าผลต่างรายละเอียดทุนเรือนหุ้น
ตํ(ากว่าบัญชีคุมยอดไปบันทึกในบัญชีทุนเรือนหุน้ คลาดเคลื(อน บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ทุนเรือนหุน้
xxx
เครดิต ทุนเรือนหุน้ คลาดเคลื(อน
xxx
ทัง! นี! ในงบดุลให้แสดงรายการทุนเรือนหุ้นคลาดเคลื(อนไว้ภายใต้หวั ข้อหนี!สนิ
อื(น เนื(องจากถือเป็ นภาระผูกพันของสหกรณ์ทจ(ี ะต้องจ่ายคืนค่าหุน้ หากมีเจ้าของหุน้ มาทวงถาม
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 บัญชีทุนเรือนหุน้ คลาดเคลื!อนทีต! งั " ไว้นนั " หากสหกรณ์คน้ หาสาเหตุการคลาด
เคลื!อนไม่พบ โดยใช้ระยะเวลาหนึ!งตามสมควรแล้ว ให้สหกรณ์นําเสนอทีป! ระชุมใหญ่เพื!อพิจารณา
อนุมตั ใิ ห้โอนไปเป็ นทุนสํารอง ซึง! ภายหลังทีท! ป!ี ระชุมใหญ่อนุ มตั แิ ล้ว ให้บนั ทึกบัญชีโดย
เดบิต ทุนเรือนหุน้ คลาดเคลื!อน
xxx
เครดิต ทุนสํารอง
xxx
() รายละเอียดทุนเรือนหุ้นสูงกว่าบัญชีคมุ ยอด กรณีทใ!ี นวันสิน" ปี ทางบัญชีสหกรณ์
มียอดรวมรายละเอีย ดทุนเรือ นหุ้นคลาดเคลื!อ นสูงกว่าบัญ ชีคุมยอด นายทะเบีย นสหกรณ์ไ ด้
กําหนดมาตรการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ถอื ปฏิบตั ติ ามหนังสือที! กส. #$%&/ว.& ลงวันที! $' มกราคม
$($$ โดยถือปฏิบตั ใิ นทํานองเดียวกับกรณีรายละเอียดลูกหนี"คลาดเคลื!อนตํ!ากว่าบัญชีคุมยอด
กล่า วคือ ให้ส หกรณ์ค ้น หาให้พ บโดยเร็ว หากไม่พ บให้พ จิ ารณาว่า ทุน เรือ นหุ ้น ในหน่ ว ยใด
คลาดเคลื!อน และอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้ าที!คนใด ให้เจ้าหน้ าที!ผู้นั "นรับผิดชอบชดใช้
จํานวนเงินที!ค ลาดเคลื!อ นให้แ ก่ส หกรณ์ แต่ถ้าไม่อ าจแยกยอดคลาดเคลื!อ นเป็ นรายหน่ ว ยได้
เจ้าหน้าที!ทงั " หมดและผู้จดั การหรือ ผู้ที!ไ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านในหน้าที!ผู้จดั การ จะต้อ ง
ร่วมกันชดใช้แก่สหกรณ์
ดังนัน" เมื!อสหกรณ์ทราบตัวผู้รบั ผิดชอบและได้ รบั การชดใช้แล้ว ให้บนั ทึกบัญชี
เพิม! ยอดทุนเรือนหุน้ ให้ตรงกับยอดรวมรายละเอียดทุนเรือนหุน้ บันทึกบัญชีโดย
เดบิต เงินสด
xxx
เครดิต ทุนเรือนหุน้
xxx
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การปิ ดบัญชี
เป็ นการสรุปรายการต่าง ๆ ของบัญชี เพือทราบผลการจัดทําบัญชีและผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ การปิ ดบัญชีนัน ทําเป็ นระยะ ๆ คือ ปิ ดบัญชีประจําวัน ปิ ดบัญชีประจําเดือน และปิ ด
บัญชีประจําปี
การปิ ดบัญชี ประจําวัน ได้แก่ การปิ ดบัญชีในสมุดเงินสด โดยสรุปยอดในสมุดเงิน สด
เพือให้ทราบว่า เมือ สิน วันสหกรณ์มเี งินสดคงเหลือจํานวนเท่าใด ซึง วิธกี ารปิ ดบัญชีประจําวันในสมุด
เงินสดให้จดั ทําดังนี
ด้านเดบิต ให้รวมยอดรับเงินทุกรายการแล้วแสดงรายการไว้ถดั จากรายการรับเงินรายการ
สุดท้าย นํ ายอดเงินสดคงเหลือยกมาแสดงไว้ในบรรทัดถัดลงไป แล้วจึงแสดงยอดรวมทัง สิน ซึงได้
จากรวมรับบวกด้วยเงินสดคงเหลือยกมา จากนัน ให้ขดี เส้นปิ ดยอด
ด้านเครดิต ให้รวมยอดจ่ายเงินทุกรายการแล้วแสดงรายการไว้ถดั จากรายการจ่ายเงิน
รายการสุดท้าย บรรทัดถัดมาแสดงรายการเงินสดคงเหลือยกไป (ได้จากยอดรวมทัง สิน ด้านเดบิต
หักด้วยยอดรวมจ่าย) แล้วแสดงรายการยอดรวมด้านเครดิต ซึง จะเท่ากับยอดร่วมทัง สิน ด้านเดบิต
การปิ ดบัญชี ประจําเดื อน ได้แก่ การสรุปยอดบัญชีต่ างๆ ของสมุดบัญชีแยกประเภท
ทัวไป
 เพือให้ทราบถึงเหตุ การณ์ ทางธุ รกิจทีเกิดขึนในระหว่ างเดือน ตลอดจนผลรวมสะสมของ
รายการบัญชีต่างๆ จนถึงวันทีท าํ การปิ ดบัญชีประจําเดือน
สําหรับการปิ ดบัญชีประจําเดือนทําโดยจัดทํางบทดลองประจําเดือน ซึงการจัดทําได้อธิบาย
ไว้แล้วในส่วนของการจัดทํางบทดลองข้างต้น
การปิ ดบัญชี ประจําปี ได้แก่ การสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี ของสหกรณ์ เพือให้ทราบ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานเมือ สิน รอบระยะเวลาหนึงๆ
สําหรับการปิ ดบัญชีประจําปี มีขนั  ตอนในการจัดทํา ดังนี
 การจัดทํารายการปรับปรุงบัญชี
 การจัดทํากระดาษทําการงบทดลอง
 การจัดทํารายการปิ ดบัญชี
การจัดทํารายการปรับปรุงบัญชี
ได้อธิบายรายการปรับปรุงบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์และวิธกี ารจัดทําไว้แล้วในส่วน
ของการจัดทํารายการปรับปรุงบัญชีขา้ งต้น
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การจัดทํากระดาษทําการงบทดลอง
กระดาษทําการงบทดลอง เป็ นแบบฟอร์มทีม ชี ่องจํานวนเงินเดบิตและจํานวนเงินเครดิต
อยูห่ ลายคู่ จัดทําขึน เพือเป็ นเครือ งมือให้สามารถทํางบการเงินได้สะดวก รวดเร็วและง่ายขึน เพราะใน
กระดาษทําการเป็ นทีรวบรวมบัญชีทมี อี ยู่ และเป็ นทีแสดงตัวเลขต่าง ๆ เพือนํ าไปสรุปเป็ นงบกําไร
ขาดทุนและงบดุล
แบบฟอร์มกระดาษทําการมีหลายแบบขึน อยู่กบั วัตถุประสงค์ทจี ะนําไปใช้ เช่น กระดาษ
ทําการ ! ช่อง กระดาษทําการ " ช่อง กระดาษทําการ #$ ช่อง เป็ นต้น สําหรับกระดาษทําการ
ทีใ ช้เพือรวบรวมข้อมูลก่อนการจัดทํางบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จะใช้กระดาษทําการ #$ ช่อง
ประกอบด้วย ช่องจํานวนเงินเดบิตและเครดิต % คู่ คือ ช่องจํานวนเงินทัง เดบิตและเครดิตของงบ
ทดลองก่อนปรับปรุงรายการ รายการปรับปรุง งบทดลองหลังปรับปรุงรายการ งบกําไรขาดทุน และ
งบดุล ดังตัวอย่างต่อไปนี
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วิ ธีการจัดทํากระดาษทําการงบทดลอง  ช่อง เป็ นดังนี
. ให้นํารายการจากงบทดลองประจําเดือน เดือนทีสนิ สุดปี ทางบัญชี โดยนํ ายอด
คงเหลือสิน ปี มาบันทึกช่อง “งบทดลองก่อนปรับปรุงรายการ”
!. นําตัวเลขรายการปรับปรุงบัญชี แต่ละบัญชีมาบันทึกในช่อง “รายการปรับปรุง” ให้
ตรงด้านเดบิตหรือเครดิต
". คํานวณผลกระทบของยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีจากช่องงบทดลองก่อนรายการ
ปรับปรุงกับช่อ งรายการปรับปรุง แล้ว นํ าผลลัพธ์มาบันทึกในช่อ ง “งบทดลองหลัง ปรับปรุง
รายการ”
#. นํ ารายการบัญชีในหมวดรายได้และหมวดค่าใช้จ่ายจากงบทดลองหลังปรับปรุง
รายการ มาบันทึกในช่ อ ง “กําไรขาดทุ น ” ให้ตรงตามช่อ งเดบิต และเครดิต ในงบทดลองหลัง
ปรับปรุงรายการ จากนัน$ คํานวณหาผลต่ า งของยอดรวมด้า นเดบิต และเครดิต หากยอดรวม
ทางด้านเครดิต (รายได้) มากกว่าทางด้านเดบิต (ค่าใช้จา่ ย) ผลต่าง คือ กําไรสุทธิ ให้นํามาบันทึก
ทางด้านเดบิตของงบกําไรขาดทุน และทางด้า นเครดิตของงบดุล ทัง$ นี$ เพราะกําไรสุทธิทําให้ส่วน
ของสหกรณ์เพิม% ขึน$ ในทางตรงกันข้าม หากยอดรวมทางด้านเครดิต (รายได้) น้อยกว่ายอดรวม
ทางด้านเดบิต (ค่าใช้จ่าย) ผลต่างคือ ขาดทุนสุทธิ ให้นํามาบันทึกทางด้านเครดิตของงบกําไร
ขาดทุน และทางด้านเดบิตของงบดุล เพราะขาดทุนสุทธิทาํ ให้ส่วนทุนของสหกรณ์ลดลง
&. นํ ารายการบัญ ชีหมวดสินทรัพย์ หนี$ ส ิน และทุน จากงบทดลองหลังปรับปรุง
รายการ มาบันทึกในช่อง “งบดุล” ให้ตรงตามช่องเดบิต และเครดิตในงบทดลองหลังปรับปรุง
รายการ จากนัน$ คํานวณหายอดรวมช่องเดบิตและยอดรวมช่องเครดิต ซึง% ทัง$ สองด้านจะต้อ งเท่ากัน
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การจัดทํารายการปิ ดบัญชี เป็ นการปิ ดบัญชีหมวดรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกําไรขาดทุน เพือ
คํานวณหาผลกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน
สําหรับวิธกี ารจัดทํารายการปิ ดบัญชี จัดทําดังนี!
 การปิ ดบัญชีหมวดรายได้ และหมวดค่าใช้จ่าย ให้ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่า งๆ
ทุกประเภท ทุกบัญชี เข้าบัญ ชีกําไรขาดทุนเพือ ทราบผลกําไรหรือ ขาดทุนจากการดําเนินงาน
โดยบันทึกรายการในสมุดรายวันทัวไป
 แล้วผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททีเ กีย วข้อง ดังนี!
เดบิต

รายได้
xxxx
.....................................
xxxx
....................................
xxxx
ขาดทุนสุทธิ (กรณียอดรวมค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้) xxxx
เครดิต
ค่าใช้จา่ ย
.....................................
.....................................
กําไรสุทธิ (กรณียอดรวมรายได้สูงกว่าค่าใช้จา่ ย

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

 การปิ ดบัญชีหมวดสินทรัพย์ หนี!สนิ และทุน ให้ปิดบัญชีสนิ ทรัพย์ หนี!สนิ และทุนทุก
ประเภท ทุกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภท เพือหายอดคงเหลือยกไปในงวดบัญชีต่อไป และนํายอด
คงเหลือดังกล่าวไปแสดงไว้ในงบดุลตามแต่ประเภทของบัญชีนนั ! ๆ เพือจะได้ทราบฐานะการเงินของ
สหกรณ์ในวันสิน! ปี ทางบัญชี
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การจัดทํางบการเงิ น
ภายหลังจากทําการปิ ดบัญชีประจําปี โดยจัดทํารายการปรับปรุงบัญชี จัดทํากระดาษทําการ
งบทดลองและการจัดทํารายการปิ ดบัญชีแล้ว จะนํ ารายการและตัวเลขจากกระดาษทําการงบทดลอง
ไปจัดทํารายงานทางบัญชีทเี รียกว่า“งบการเงิ น” โดยงบการเงินจะเป็ นการสรุปข้อมูลทางด้าน
การเงินของสหกรณ์ออกมาในรูปตัวเลข เพือแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ณ วันใดวันหนึงที
จัดทํางบการเงินนัน! รวมทัง! แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์สําหรับช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง
เช่น " เดือน # เดือน หรือ $ ปี เป็ นต้น นอกจากนี!ยงั แสดงกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาทีผ ่านมา
จนถึงวันสิน! งวดบัญชีอกี ด้วย
สํา หรับ ผู ้ทีม หี น้ า ทีร บั ผิด ชอบในการจัด ให้ม กี ารจัด ทํา และนํ า เสนองบการเงิน คือ
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ ซึง ในเรืองการจัดทํางบการเงินนี!มาตรฐานการบัญชีฉบับที
"% ระบุไว้ว่าในกรณีทมี าตรฐานการบัญชีมไิ ด้ระบุถงึ ข้อกําหนดทีเ ป็ นเฉพาะไว้ งบการเงินต้องให้
ข้อมูลดังต่อไปนี!
$. ข้อมูลทีเ กีย วข้องกับการตัดสินใจของผูใ้ ช้งบการเงิน
&. ข้อมูลทีเ ชือถือได้ โดยข้อมูลต้อง :  แสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการอย่างเทียงธรรม
 สะท้อนให้เห็นถึงเนื!อหาเชิงเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบทางกฎหมายของ
รายการและเหตุการณ์ทางบัญชี
 มีความเป็ นกลางและปราศจากความลําเอียง
 มีความระมัดระวัง
 มีความครบถ้วนในทุกกรณีทมี นี ัยสําคัญ
อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทําและนําเสนองบการเงินเป็ นไปเพือรักษาผลประโยชน์
ของผูใ้ ช้ โดยต้องไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผใู้ ช้จากการทีข อ้ มูล
ไม่ถูกต้อง ข้อมูลถูกบิดเบือนหรือมีการปกปิ ดไม่นําเสนอข้อมูลทีส มบูรณ์ ซึง หากงบการเงินได้นํา
มาตรฐานการบัญชีมาใช้ปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสมพร้อมกับมีการเปิ ดเผยข้อมูลเพิม เติมเมือจําเป็ น จะ
ทําให้แน่ใจได้ว่าการจัดทําและนําเสนองบการเงินบรรลุตามวัตถุประสงค์ทวี างไว้
นอกจากนี!มขี อ้ พิจารณาโดยรวมในการนําเสนองบการเงิน ดังนี!
$. ให้แสดงงบการเงินโดยถูกต้องตามทีค วรตามหลักการบัญชีทรี บั รองทัวไป

&. ให้เลือกใช้นโยบายบัญชีทที ําให้งบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี
และตามทีน ายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
". ให้จดั ทํางบการเงินตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้น ข้อมูลทีเ กีย วกับกระแสเงินสด
'. ให้จ ดั ทํ า ตามหลัก การดํา เนิน งานต่อ เนื อ ง หากมิไ ด้เ ป็ น เช่น นั น! ต้อ งเปิ ด เผย
ข้อ เท็จจริง เกียวกับความไม่แน่ นอนทีสําคัญเกียวกับสถานการณ์หรือเงือนไขอันเป็ นเหตุให้สงสัยว่า
จะไม่สามารถดําเนินงานอย่างต่อเนือง รวมทัง! เปิ ดเผยเกณฑ์การจัดทํางบการเงิน และเหตุผลทีไ ม่อาจ
ดําเนินงานอย่างต่อเนืองได้
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. ให้แสดงและจัดประเภทรายการในงบการเงินให้เป็ นแบบเดียวกันในทุกงวดบัญชี นอกจาก
ว่า ลัก ษณะการดําเนินงานของสหกรณ์เ ปลีย นแปลงไปอย่างเป็ น สาระสําคัญ หรือ เห็นว่าการ
เปลียนแปลงทําให้เหมาะสมมากขึน หรือเป็ นการเปลียนแปลงตามข้อกําหนดของมาตรฐานการ
บัญชี หรือตามทีน ายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
!. ให้แ ยกแสดงรายการทีม ีนัย สํา คัญ แต่ล ะรายการในงบการเงิน ส่ว นรายการทีไ ม่ม ี
นัยสําคัญ ต้อ งนําไปรวมกับรายการทีมลี กั ษณะคล้ายคลึงกันหรือ มีหน้ าทีแ บบเดียวกันโดยไม่
จําเป็ นต้องแยกแสดง
". ไม่ให้มกี ารหักกลบกันระหว่างสินทรัพย์และหนีสนิ โดยการแสดงรายการสินทรัพย์สุทธิ
จากค่าเผือทีเกียวข้องไม่ถอื เป็ นการหักกลบ ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายสามารถหักกลบกันได้เฉพาะ
กรณีทีมาตรฐานการบัญชีอนุ ญาตให้ทําได้ เช่น กําไรหรือขาดทุ นจากการจําหน่ ายสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน เป็ นต้น
#. ให้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบทุกรายการทีม นี ยั สําคัญในงบการเงินของงวดบัญชีปัจจุบนั หาก
มีการแก้ ไขการแสดงหรือการจัดประเภทรายการในงบการเงิน ต้ องจัดประเภทจํานวนทีนํ ามา
เปรียบเทียบใหม่นอกจากจะไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้
$. ให้มชี อื สหกรณ์ทนี ํ าเสนองบการเงิน ชืองบการเงิน วันทีในงบดุลหรือรอบระยะเวลา
บัญชีของงบทีเ กีย วข้อง
สําหรับงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประกอบด้วย งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแส
เงินสด โดยมีรูปแบบตามทีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด ซึงปรากฏพร้อมคําอธิบายประกอบการ
จัดทําให้ศึกษาจากคู่มอื ประกอบการฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีบญ
ั ชี เรืองการจัดงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์

