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เป็นการกําหนดช่ือบญัชี โดยกําหนดตามลกัษณะของ

ธุรกิจและจดัประเภทรายการตามงบแสดงฐานะการเงิน

งบกําไรขาดทุนเรียงลําดบัรายการตัง้แต่สินทรพัย ์หน้ีสิน 

ทุน รายได ้  และค่าใชจ่้าย ซ่ึงช่วยอํานวยความสะดวก

ในการจดัทาํ  งบการเงิน และรายงานต่างๆ 

ผงับญัชี
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รายการเงิน

หมายถึง  รายการรบัเงิน หรือจ่ายเงิน หรือส่ิงท่ีมีค่าเป็นเงิน

             ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดําเนินงานของสหกรณ์

ประเภทของรายการเงิน

5 ประเภท คือ  1.สินทรพัย ์  

  2.หน้ีสิน  

  3.ทนุ 

                    4.รายได ้

                    5.ค่าใชจ่้าย
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เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทนุ
ลูกหน้ีเงินใหกู้ ้
ลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีดิน
สินคา้คงเหลือ
วสัดคุงเหลือ
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้
รายไดค้า้งรบั
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน           

ฯลฯ

สินทรพัย์
ส่ิงท่ีมีค่าเป็นตวัเงินทัง้ท่ีมีตวัตนและไม่มีตวัตน

ซ่ึงสหกรณเ์ป็นเจา้ของ
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สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน



เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
เงินรบัฝาก
ค่าบํารุงสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทยคา้งจ่าย
รายไดร้บัล่วงหนา้
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย
เจา้หน้ีเงินกู ้
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน
สํารองบาํเหน็จเจา้หนา้ท่ี
เงินรบับริจาคเพ่ือ...

ฯลฯ

หน้ีสิน
ภาระผูกพนัท่ีสหกรณมี์ต่อบคุคลภายนอก

     คือ เจา้หน้ีอนัเกิดจากการกูยื้ม หรือกรณีอ่ืนๆ

ซ่ึงตอ้งชําระคืนในภายหนา้ 
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หนีสิ้นหมุนเวียน

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน



- ทนุเรือนหุน้
- ทนุสํารอง
- ทนุสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืนๆ             
- ขาดทนุสะสม
- กาํไรสทุธิ
- ขาดทนุสทุธิ
     ฯลฯ

ทนุ
ส่วนท่ีสมาชิก หรือสหกรณเ์ป็นเจา้ของ

หลงัจากนําสินทรพัยท์ ัง้ส้ิน หกัดว้ยหน้ีสินแลว้
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ผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากการดําเนินธรุกิจ   การลงทุน                

และรายไดอ่ื้น

- ดอกเบ้ียรบัจากเงินใหกู้ ้

- ขายเช่าซ้ือท่ีดิน

- ดอกผลเช่าซ้ือท่ีดิน

- รายไดค่้าเช่าท่ีดิน

- ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์

- ค่าธรรมเนียมแรกเขา้

- ผลตอบแทนการลงทุน

- รายไดเ้บ็ดเตล็ด

        ฯลฯ

รายได้
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- ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู ้                 - ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 
- ซ้ือท่ีดิน                               - ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์
- ค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ี       - ค่าเส่ือมราคาสินทรพัย ์
- ค่าใชจ่้ายในการขาย               - หน้ีสงสยัจะสญู
- เงินเดือนและค่าจา้ง                - ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
- ดอกเบ้ียจ่ายเงินรบัฝาก
- ค่าเบ้ียประชุม

ตน้ทุนของสินคา้ หรือบริการท่ีใชจ่้ายไป                   

เพ่ือก่อใหเ้กิดรายได้
ค่าใชจ่้าย
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หลกัการบันทกึบัญชี
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สินทรัพย์ = หนีสิ้น +  ทุน

    กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  

    ( รายได้  -  ค่าใช้จ่าย )

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ
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บันทกึตาม  หลกัการบัญชีคู่ 

ดา้นซา้ย  ดา้นขวา  

คอื  รายการเงนิทีเ่กดิขึน้จะต้องลงบญัชี  2  ด้าน เรียกว่า ด้านเด

บิต ด้านเครดติ โดยจาํนวนเงนิรวมด้านเดบิตต้องเท่ากบัด้าน

เครดติเสมอ

เดบติ เครดิต

หลกัการบันทกึบัญชี
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เดบิต

  (เพ่ิม)

เครดิต

 (ลด)

ยอดคงเหลือ  “ เดบิต ”

  บญัชีสินทรพัย์

12

              สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกรุงเทพมหานคร

Bangkok Provincial Cooperative Auditing Office



เดบิต

  (ลด)

เครดิต

    (เพ่ิม)

ยอดคงเหลือ  “ เครดิต ”

   บญัชีหน้ีสิน
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เดบิต
 (ลด)

เครดิต
  (เพ่ิม)

ยอดคงเหลือ  “ เครดิต ”

 บญัชีทุน
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เดบิต

 (ลด)

เครดิต
  (เพ่ิม)

ยอดคงเหลือ “ เครดิต ”

บญัชีรายได้
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เดบิต

   (เพ่ิม)

เครดิต

(ลด)

บญัชีค่าใชจ่้าย

ยอดคงเหลือ  “ เดบิต ”
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