
การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกรุงเทพมหานคร

Bangkok Provincial Cooperative Auditing Office

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


แยกเอกสารออกเป็นแต่ละอย่างตามประเภทบญัชี

บวกยอดเงินตามเอกสารแต่ละประเภท

จดัทาํใบสรปุรายการเงิน

รวบรวมเอกสารประกอบการลงบญัชี

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

วนัท่ี 2 ม.ค.2561 

-นางสาวนํ้าใจ รักการออม และนางสาวฟ้าใส รักการออม ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ 

โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการแลว้ มีการชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

จาํนวน คนละ 50 คน และค่าทุนเรือนหุน้จาํนวน คนละ 1,000 บาท 

-นางสาวใจดี รักการออม ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม

คณะกรรมการแลว้ มีการชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ จาํนวน 50 คน และค่าทุน

เรือนหุน้จาํนวน 1,600 บาท 

หมายเหตุ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท



เล่มที�…………… 

                  เลขที�…………… 
 

สหกรณ์…………………………………..…..……………จํากัด 

เลขที�……………….หมู่ที�……..…….ตําบล…………………………… 

อําเภอ………………….….…จังหวัด………………………….. 

  

     ใบเสร็จรับเงิน 

      วันที�…………...เดือน.………...…….พ.ศ…………….. 

ได้รับเงินจาก …………..……………สมาชิก /ผู้มิใช่สมาชิก เลขทะเบียนที� …………...กลุ่มที�……………..

อยู่บ้านเลขที� ……….…หมู่ที� ………….ตําบล …………………………….อําเภอ …………………………

จังหวัด……………………………………… ตามรายการดังต่อไปนี� 

  

ที� รายการ จํานวนเงิน 

    

    

    

    

   

 
 (ตัวอักษร)………………………………………………       รวม 

  

 

 

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

ผู้รับเงิน                 ผู้จัดการ 
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ออมทรัพยฟาใส

01
001

1023 5 /แขวง  ลาดยาว
/เขต   จตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย   10900 

นางสาวนํ้าใจ  รักการออม
2 มกราคม 2561

36/24 4 /แขวง  จตุจักร /เขต   จตุจักร
111 3

1          ทุนเรือนหุน                                                                                               1000.00

2          คาธรรมเนียมแรกเขา                                                                                      50.00

 1050.00หนึ่งพันหาสบิบาทถวน

ตัวอยาง

กรุงเทพมหานคร

รวบรวมเอกสารประกอบการลงบญัชี สมุดเงินสด
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การออกใบเสรจ็รบัเงนิ จะออกใบเสรจ็รบัเงนิจาํนวน 3 ใบ

โดยทีใ่บที ่1 จะใหก้บัสมาชกิสหกรณ์

ใบที ่2 ใชใ้นการบนัทกึบญัชแีนบในการจดัทาํบญัชี

ใบที ่3  ตดิไวก้บัเลม่สมดุใบเสรจ็รบัเงนิ



เล่มที�…………… 

                  เลขที�…………… 
 

สหกรณ์…………………………………..…..……………จํากัด 

เลขที�……………….หมู่ที�……..…….ตําบล…………………………… 

อําเภอ………………….….…จังหวัด………………………….. 

  

     ใบเสร็จรับเงิน 

      วันที�…………...เดือน.………...…….พ.ศ…………….. 

ได้รับเงินจาก …………..……………สมาชิก /ผู้มิใช่สมาชิก เลขทะเบียนที� …………...กลุ่มที�……………..

อยู่บ้านเลขที� ……….…หมู่ที� ………….ตําบล …………………………….อําเภอ …………………………

จังหวัด……………………………………… ตามรายการดังต่อไปนี� 

  

ที� รายการ จํานวนเงิน 

    

    

    

    

   

 
 (ตัวอักษร)………………………………………………       รวม 

  

 

 

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

ผู้รับเงิน                 ผู้จัดการ 
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ออมทรัพยฟาใส

01
002

1023 5 /แขวง  ลาดยาว
/เขต   จตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย   10900 

นางสาวฟาใส  รักการออม
2 มกราคม 2561

36/24 4 /แขวง  จตุจักร /เขต   จตุจักร
112 3

1          ทุนเรือนหุน                                                                                               1000.00

2          คาธรรมเนียมแรกเขา                                                                                      50.00

 1050.00หนึ่งพันหาสบิบาทถวน

ตัวอยาง

กรุงเทพมหานคร

รวบรวมเอกสารประกอบการลงบญัชี สมุดเงินสด



เล่มที�…………… 

                  เลขที�…………… 
 

สหกรณ์…………………………………..…..……………จํากัด 

เลขที�……………….หมู่ที�……..…….ตําบล…………………………… 

อําเภอ………………….….…จังหวัด………………………….. 

  

     ใบเสร็จรับเงิน 

      วันที�…………...เดือน.………...…….พ.ศ…………….. 

ได้รับเงินจาก …………..……………สมาชิก /ผู้มิใช่สมาชิก เลขทะเบียนที� …………...กลุ่มที�……………..

อยู่บ้านเลขที� ……….…หมู่ที� ………….ตําบล …………………………….อําเภอ …………………………

จังหวัด……………………………………… ตามรายการดังต่อไปนี� 

  

ที� รายการ จํานวนเงิน 

    

    

    

    

   

 
 (ตัวอักษร)………………………………………………       รวม 

  

 

 

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

ผู้รับเงิน                 ผู้จัดการ 
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ออมทรัพยฟาใส

01
003

1023 5 /แขวง  ลาดยาว
/เขต   จตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย   10900 

นางสาวใจดี  รักการออม
2 มกราคม 2561

36/24 4 /แขวง  จตุจักร /เขต   จตุจักร
113 3

1          ทุนเรือนหุน                                                                                               1600.00

2          คาธรรมเนียมแรกเขา                                                                                      50.00

 1650.00หนึ่งพันหกรอยหาสิบบาทถวน

ตัวอยาง

กรุงเทพมหานคร

รวบรวมเอกสารประกอบการลงบญัชี สมุดเงินสด



                                                                                                         เลขที�………… 
 

สหกรณ์……………………………..…..……………จํากัด 

เลขที�……………….หมู่ที�……..…….ตําบล…………………………… 

อําเภอ………………….….…จังหวัด………………………….. 

 

ใบสําคัญรับ 

  เงินสด …………………..  บาท 

         เช็ค    …………………..  บาท 

                        ……………………………………......    บาท 

    รับจาก……………………..………….…… 

     ………………………………………..…… 

            วันที�………เดือน………………….พ.ศ………………. 

  

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

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

   ……………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………… 

           

                 ประเภทบัญชี…………………………………………… 

                                                                   รวมทั�งสิ�น 

 

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

  เจ้าหน้าที�บัญช ี                ผู้ตรวจสอบ                               ผู้อนุมัต ิ
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ตัวอยาง
ออมทรัพยฟาใส

1023

001

5 /แขวง  ลาดยาว
 /เขต   จตุจักร  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย   10900 

3600.00
นางสาวน้ําใจ,นางสาวฟาใส,นายใจดี

รับคาทุนเรือนหุน

3600 .00

3600  .00

รายการ จํานวนเงนิ สต.

3600.00

  2 มกราคม  2561

( สามพันหกรอยบาทถวน )
ทุนเรือนหุน

รวบรวมเอกสารประกอบการลงบญัชี สมุดเงินสด



                                                                                                         เลขที�………… 
 

สหกรณ์……………………………..…..……………จํากัด 

เลขที�……………….หมู่ที�……..…….ตําบล…………………………… 

อําเภอ………………….….…จังหวัด………………………….. 

 

ใบสําคัญรับ 

  เงินสด …………………..  บาท 

         เช็ค    …………………..  บาท 

                        ……………………………………......    บาท 

    รับจาก……………………..………….…… 

     ………………………………………..…… 

            วันที�………เดือน………………….พ.ศ………………. 

  

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

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

   ……………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………… 

           

                 ประเภทบัญชี…………………………………………… 

                                                                   รวมทั�งสิ�น 

 

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

  เจ้าหน้าที�บัญช ี                ผู้ตรวจสอบ                               ผู้อนุมัต ิ
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ตัวอยาง
ออมทรัพยฟาใส

1023

002

5 /แขวง  ลาดยาว
 /เขต   จตุจักร  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย   10900 

150.00
นางสาวน้ําใจ,นางสาวฟาใส,นายใจดี

รับคาธรรมเนียมแรกเขา

150 .00

    150  .00

รายการ จํานวนเงนิ สต.

150.00

  2 มกราคม  2561

( รอยหาสิบบาทถวน )
รับคาธรรมเนียมแรกเขา

รวบรวมเอกสารประกอบการลงบญัชี สมุดเงินสด



11

รวบรวมเอกสารประกอบการลงบญัชี สมุดเงินสด

สรปุใบสําคญัรบัเงิน
ท่ีรบัเป็นเงินสด 
ลงบนัทึกบญัชี
ในสมุดเงินสด
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สหกรณ์ออมทรัพยฟ้์าใส  จาํกดั   

เลขท่ี 1023 หมู่ท่ี 5 แขวงลาดยาว  เขต จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900   

นางสาวนํ้าใจ  รักการออม
36/24 หมู่4 แขวงจตุจกัร เขต จตุจกัร กทม.

พนกังานบริษทั 2 ม.ค.2561

28

001

ไทย

นํ้าใจ

ใจดี

อารียา (เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์)     

2 ม.ค.2561       01-100             100          1,000                                                                             100          1,000               



13

สหกรณ์ออมทรัพยฟ้์าใส  จาํกดั   

เลขท่ี 1023 หมู่ท่ี 5 แขวงลาดยาว  เขต จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900   

นางสาวฟ้าใส  รักการออม
36/24 หมู่4 แขวงจตุจกัร เขต จตุจกัร กทม.

พนกังานบริษทั 2 ม.ค.2561

29

002

ไทย

ฟ้าใส

ใจดี

อารียา (เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์)     

2 ม.ค.2561       101-200             100          1,000                                                                             100          1,000               



14

สหกรณ์ออมทรัพยฟ้์าใส  จาํกดั   

เลขท่ี 1023 หมู่ท่ี 5 แขวงลาดยาว  เขต จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900   

นางสาวใจดี  รักการออม
36/24 หมู่4 แขวงจตุจกัร เขต จตุจกัร กทม.

พนกังานบริษทั 2 ม.ค.2561

30

003

ไทย

ใจดี

นํ้าใส

อารียา (เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์)     

2 ม.ค.2561       201-360             160          1,600                                                                             160          1,600               
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โจทย์ 

วนัท่ี 30 ม.ค.2561 

- สหกรณ์ซ้ือกระกระดาษ  A4 เป็นจํานวน เงิน 1,500.00 บาท
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1,5001. กระดาษA4 

1,500

รวบรวมเอกสารประกอบการลงบญัชี สมุดเงินสด

เอกสารจาก
ภายนอกท่ี
สหกรณร์บั
จากการ

จ่ายเงินสด



 

  
 

                                                                                                                                  เลขที�……… 

 

สหกรณ์……………………………..…..……………จํากัด 

เลขที�……………….หมู่ที�……..…….ตําบล…………………………… 

อําเภอ………………….….…จังหวัด………………………….. 

 

ใบสําคัญจ่าย 

   เงินสด …………………..  บาท 

        เช็ค    ……….………….  บาท 

                       ………………..……………………....   บาท 

      จ่ายให้…………………………………… 

    …………………………………….……... 

                วันที�….…เดือน………………….พ.ศ…………….. 

 

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

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

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

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

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

 

                      ประเภทบัญช…ี…………………………………………. 

              รวมทั�งสิ�น 

 

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

 เจ้าหน้าที�บัญช ี                ผู้ตรวจสอบ                               ผู้อนุมัต ิ
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ตัวอยาง

ออมทรัพยฟาใส

1,500.00

1023   5 /แขวง  ลาดยาว
 /เขต   จตุจักร  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย   10900 

บริษัท123456จํากัด 

 30         มกราคม                   2561

จายคาเครื่องเขียนแบบพิมพ – กระดาษ A4

01

เครื่องเขียนแบบพิมพ
(หนึ่งพันหารอยบาทถวน ) 1,500 .00

1,500.00

1,500.00
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รวบรวมเอกสารประกอบการลงบญัชี 
สมุดเงินสด

สรปุใบสําคญัจ่ายเงินท่ีจ่ายเป็นเงินสด 
ลงบนัทึกบญัชีในสมุดเงินสด
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ผ่านรายการไปสมุดรายการขัน้ปลาย เขา้สมุดบญัชีแยกประเภท
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ผ่านรายการไปสมุดรายการขัน้ปลาย เขา้สมุดบญัชีแยกประเภท
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ผ่านรายการไปสมุดรายการขัน้ปลาย เขา้สมุดบญัชีแยกประเภท
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ผ่านรายการไปสมุดรายการขัน้ปลาย เขา้สมุดบญัชีแยกประเภท
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