
สมุดบญัชี

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกรุงเทพมหานคร

Bangkok Provincial Cooperative Auditing Office

http://www.cad.go.th/


แบ่งเป็น 2 ประเภท 

       สมุดบนัทึกรายการขัน้ตน้ 

            สมุดบนัทึกรายการขัน้ปลาย

สมุดบญัชี
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ใช้บัน ทึกรายการ เ งินจากเอกสารประกอบการ       

บนัทึกบญัชีเรียงตามลําดบัก่อนหลงัท่ีรายการเงินนั้น

เกิดข้ึนก่อนท่ีจะผ่านรายการจากสมุดบนัทึกรายการ

ขัน้ตน้ไปบนัทึกในสมุดบนัทึกรายการขัน้ปลาย

สมุดบนัทึกรายการขัน้ตน้

3



ประกอบดว้ย

+  สมุดเงินสด

+  สมุดรายวนัทัว่ไป

สมุดบนัทึกรายการขัน้ตน้
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สมุดเงินสด
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ใชบ้นัทึกรายการรบั – จ่ายเงินสด  และเงินสดคงเหลือ

ประจาํวนั โดยนํารายการรบั – จ่ายเงินสดทกุกรณีจาก

เอกสารประกอบการรบั – จ่ายมาบนัทึกในสมุดเงินสด

ก่อนเสมอ 
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            รวมรับ            รวมจ่าย

เงินสดคงเหลือยกมา เงินสดคงเหลือยกไป

ชื�อบัญชีและรายการ หน้าบัญชี จํานวนเงิน วัน เดือน ปี ชื�อบัญชีและรายการ หน้าบัญชี จํานวนเงิน

 เลขที�

 

เอกสา
วัน เดือน ปี

 เลขที�

 

เอกสา

เครดิต
สมุดเงินสด หน้า 

เดบิต



ใชบ้นัทึกรายการท่ีไม่เก่ียวกบัการรบั – จ่ายเงินสด      

หรือรายการท่ีไม่อาจบนัทึกไวใ้นสมุดบนัทึกรายการขัน้ตน้   

อ่ืนได ้นอกจากสมุดรายวนัทัว่ไป  ไดแ้ก่ รายการตาม   

ใบโอนบญัชี

7

สมุดรายวนัทัว่ไป
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หน้า…..

เลขที� หน้า

ใบโอน บัญชี
เครดิต

                          สมุดรายวันทั�วไป

วัน เดือน ปี รายการ เดบิต



ใชบ้นัทึกรายการเงินจากสมุดบนัทึกรายการขัน้ตน้

แยกตามประเภทบญัชีท่ีจําแนกไว ้เพ่ือทราบผลของ

รายการเงินแต่ละประเภท

สมุดบนัทึกรายการขัน้ปลาย
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ประกอบดว้ย

+  สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป

+  บญัชีย่อย

+  ทะเบียน

+  รายงานต่าง ๆ

สมุดบนัทึกรายการขัน้ปลาย
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เป็นสมุดรวมรายการเงินท่ีเกิดข้ึน  โดยผ่านรายการจาก

สมุดบนัทึกรายการขัน้ตน้แต่ละเล่มแยกตามประเภท

บัญชีไปบัญชีแยกประเภทท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหายอด

คงเหลือของแต่ละบญัชี  
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สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป
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หน้า

บัญชี

                     สมุดบัญชีแยกประเภททั�วไป

เครดิต

ยอดคงเหลือ

เดบิต
เครดิต

หน้า….….                     บัญชี………………………………….

ยอดคงเหลือ
วัน เดือน ปี รายการ เดบิต



เ พ่ือประโยชน์ในการจัดทําบัญชี และควบคุม

ตรวจสอบ สหกรณ์ตอ้งจดัใหมี้บญัชีย่อยข้ึนตาม

ความจําเป็นใชบ้นัทึกรายการเงินท่ีเกิดข้ึน โดยแยก

เป็นรายละเอียดของแต่ละราย
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บญัชีย่อย



บญัชีย่อย  ไดแ้ก่

+  บญัชีย่อยลูกหน้ีเงินใหกู้ ้  

+  บญัชีย่อยลูกหน้ีค่าท่ีดิน

+  บญัชีย่อยลูกหน้ีค่าบา้น

+  บญัชีย่อยลูกหน้ีอ่ืนๆ

+  บญัชีย่อยเจา้หน้ีเงินรบัฝาก

+  บญัชีย่อยเจา้หน้ีการคา้

+  บญัชีย่อยเจา้หน้ีอ่ืนๆ

                         ฯลฯ
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หน้า……

หน้า

บัญชี เดบิต เครดิต เดบิต

                                             ............................ (แยกตามประเภทเงินเป็นหนี�)

บัญชีย่อยลูกหนี�อื�น ๆ

ชื�อลูกหนี�.............................................

เลขทะเบียน........................   กลุ่มที�...........

ที�อยู่............................................................................

วัน เดือน ปี รายการ
จํานวนเงิน จํานวนเงิน ยอดคงเหลือ

หมายเหตุ
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สมาชิกเลขทะเบียนที�........................................

ที�อยู่................................................................ ข้อกําหนด..................................................

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

     เครดิต     

(ฝาก)

ยอดคงเหลือ

เครดิต

     เลขที�บัญชี.................................  ชื�อผู้ฝาก.............................................

บัญชีย่อยเจ้าหนี�เงินรับฝากออมทรัพย์

แผ่นที�...............

วัน เดือน ปี 
     เดบิต     

(ถอน)
รายการ การคํานวณดอกเบี�ย หมายเหตุ
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ที�อยู…่………………………………………………………………………………….

………………………………………โทร………………………………………………

อาชีพ ตําแหน่ง และสํานักงานของผู้ฝาก…………………………

………………………………………โทร……………………………………………… ……………………………………………………………

ข้อกําหนด………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………

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

รายการ

(ระบุว่าถอนเงิน

ซึ�งฝากครั�งที�)

หรือ ย/ป หรือ ย/ม

คํานวณ

ถึงวันที�

จํานวน 

ดอกเบี�ย

รายการ

ปรับปรุง

  ถอนวันที�   

 ย/ป วันที�  

(ตัวแดง)

 ครบกําหนด 

    วันที�     

(ตัวแดง)
คํานวณ

ถึงวันที�

จํานวน 

ดอกเบี�ย

เข้าบัญชี

เงินฝาก

ออมทรัพย์

                                                                    สหกรณ…์………………………………………………………………………………………………จํากัด

ดอกเบี�ยค้างจ่าย

ตรวจโดย

                                                                     ส่งเงินฝากอย่างน้อยหนึ�งครั�ง ทุก………………………………………………………………..

  จํานวนเงิน   

คงเหลือ

วัน เดือน

 ปี

เงินฝาก

ครั�งที�

 จํานวนเงิน 

ถอน

 จํานวนเงิน 

ฝาก

                                                                  บัญชีย่อยเจ้าหนี�เงินรับฝากประจําที�ใช้สมุดคู่บัญชีเงินฝาก  เลขที�……..…แผ่นที�………..

เงินฝากทุกรายมีกําหนดระยะเวลา………………………………………………………เดือน

การจ่ายดอกเบี�ย

                                                                     ชื�อผู้ฝาก………………………………………………………………………………………………………..

ตรวจโดย

บันทึก เล่มที� วันที�ออก หมายเหตุ

………………

………………

การออกสมุดคู่บัญชีเงินฝาก
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หน้า…..

หน้า

บัญชี
หมายเหตุ

เดบิต เครดิต เครดิต

บัญชีย่อยเจ้าหนี�อื�น ๆ

ชื�อเจ้าหนี�.............................................

ที�อยู่............................................................................

วัน เดือน ปี รายการ
จํานวนเงิน จํานวนเงิน ยอดคงเหลือ
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ทะเบียน

เพ่ือประโยชน์ในการจัดทําบัญชี และควบคุม

ตรวจสอบ สหกรณ์ตอ้งจดัใหมี้ทะเบียนข้ึนตาม

ความจํ า เ ป็นใช้บัน ทึกรายการจาก เอกสาร

ประกอบการบนัทึกบญัชีโดยละเอียด



ทะเบียน  ไดแ้ก่

+  ทะเบียนสมาชิกและบญัชีเงินกู ้  

+  ทะเบียนสินทรพัยถ์าวร

                          ฯลฯ
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วันที�ซื�อ

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

วัน เดือน ปี ค่าเสื�อมราคา ราคาสุทธิ วัน เดือน ปี

สหกรณ.์................................................................................................จํากัด

การซ่อมแซมบํารุงรักษา

วัน เดือน ปี รายการ จํานวนเงิน

ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร

ด้านหน้า

บัตรเลขที�..................

ด้านหลัง

ค่าเสื�อมราคา ราคาสุทธิ

แผนกงาน

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

  อัตราค่าเสื�อมราคา/

  อายุการใช้งาน

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

วิธีคิดค่าเสื�อมราคา

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

ชื�อและรายละเอียด

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

ประเภทสินทรัพย์

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

ชื�อผู้ขาย

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

ราคาทุน

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

เลขทะเบียน

............................................
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ใชบ้นัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัเอกสาร/วสัดสุาํนกังานท่ีซ้ือมาใชใ้นกิจการของสหกรณ ์

เช่น ใบเสร็จรบัเงิน  สมุดคู่บญัชีเงินฝาก ทะเบียน แผ่นบญัชีย่อยต่าง ๆ เครื่องเขียน เป็นตน้  

เพื่อบนัทึกการเบิกใช ้ทาํใหท้ราบปริมาณคงเหลือ และช่วยป้องกนัเอกสารสูญหาย
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ใชบ้นัทึกการไดม้า และการแบ่งแปลงยอ่ยเพื่อขายใหส้มาชิก จาํนวนเน้ือท่ีรวมท่ีขาย

ใหส้มาชิก และจาํนวนพื้ นท่ีสว่นกลาง
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ใชบ้นัทึกรายละเอียดยอดคงเหลือตา่ง ๆ ของลกูหน้ีเช่าซ้ือท่ีดิน ณ วนัใดวนัหน่ึง 
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ใชบ้นัทึกรายละเอียดต่าง ๆ ของการคา้งเงินงวดเช่าซ้ือท่ีดินของสมาชิก เพื่อเป็น

ขอ้มูลในการติดตามทวงถามใหส้มาชิกนาํเงินมาชาํระใหแ้ก่สหกรณไ์ดถู้กตอ้งครบถว้น และ

เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณใ์นการบริหารงานได ้  

เช่น การบอกเลิกสญัญา
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