


วตัถปุระสงค์

วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรมสหกรณใ์นโรงเรียนโครงการ

พระราชด าริฯ มีดงัน้ี

1. ฝึกนกัเรียนใหอ้ยู่ร่วมกนัแบบสงัคมประชาธิปไตย

2. ฝึกและส่งเสริมนกัเรียนใหมี้นิสยัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

เอ้ืออาทรต่อกนั มีความขยนั ความซ่ือสตัย ์รูจ้กัเสียสละเพ่ือ

ส่วนรวม

3. เพ่ือใหน้กัเรียนใหเ้รียนรูแ้ละน าไปใชใ้นการเป็นสมาชิก

สหกรณเ์ม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่

4. ฝึกใหน้กัเรียนใหมี้วินยัในการใชจ่้ายเงิน



โครงสรา้งกิจกรรมสหกรณใ์นโรงเรียนโครงการตาม

พระราชด าริฯ และคณะกรรมการ

นกัเรียนท่ีสนใจทุกคนในโรงเรียนสมคัรเป็นสมาชิก

สมาชิกสหกรณ/์กลุ่ม

สมาชิกสหกรณท์ุกคนเขา้ร่วมประชุมใหญ่คดัเลือกคณะกรรมการ

คณะกรรมการรบัผิดชอบแทนสมาชิก

ประธาน เหรญัญิก เลขานุการ กรรมการ

ครท่ีูปรึกษา

(ใหค้ าแนะน า/ดแูล)



กิจกรรมสหกรณน์กัเรียน

•รา้นคา้

•ออมทรพัย์

•ส่งเสริมการเกษตร



เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

สมุดบัญชีรับจ่าย สมุดรายวนัทัว่ไป(เงนิเช่ือ)
(เพิม่เตมิ)

งบทดลอง(เพิม่เติม)

แผนผงัการบันทึกบัญชี

รายงาน
ก าไรขาดทุน

รายงานทรัพย์สิน
หนีสิ้นและทุนคงเหลือ

- บัญชีย่อยสมาชิก
และหุ้น
- บัญชีคุมสินค้า
- บัญชีย่อยจ/น
เงินรับฝาก
- บัญชีย่อยสะสม
ยอดซ้ือ



แผนผงัแสดงการบันทึกบัญชี
เอกสารแสดงการรับเงนิ
- ใบขายสดประจ าวนั
- ใบเสร็จรับเงนิ
- ใบรับเงนิค่าหุ้น
- ใบฝาก - ถอน

เอกสารแสดงการจ่ายเงนิ
- ใบเบิกเงนิ
- หลกัฐานจากพ่อค้า
- ใบฝาก – ถอน

สมุดบญัชีรับ - จ่าย

รายงานรับ - จ่าย ประจ าเดือน

บัญชีย่อย
สมาชิกและหุ้น

บัญชี
คุมสินค้า

บัญชีย่อย
เจ้าหนีเ้งนิรับฝาก

บัญชีสะสม
ยอดซ้ือ



ก่อนบันทกึบัญชีต้อง

เอกสาร
ด้านรับ

2ใบเสร็จรับเงิน
(ผู้รับเงนิลงนาม)

ใช้บันทกึเกีย่วกบัการรับเงนิสด เช่น 
รับค่าหุ้น/ช าระอ่ืน ๆ
ส าเนา 2-3 ฉบับ) 

จดัท าเอกสารเพ่ือบันทกึบัญชี

3.เอกสารรับอ่ืน ๆ

1.ใบส าคญัรับ   

- ใบรับเงินค่าหุ้น  ใบขายสินค้าเงินสด
- ใบรับฝากเงิน

ใช้ส าหรับสรุปปะหน้ารายการรับเงนิ



เอกสาร
ด้านจ่าย

1.ใบเบิกเงิน
(ผู้อนุมตั/ิรับเงนิ
ลงนาม)

ใช้บันทกึเกีย่วกบัการจ่ายเงนิทุก
ประเภทที่ไม่มีใบเสร็จรับเงนิ

2.ใบส าคญัจ่าย

3.ใบฝาก –ถอน
(กรณถีอนเงิน)

ใช้ปะหน้าเอกสารการจ่ายเงิน

ใช้ส าหรับจ่ายคืนเงินฝากให้สมาชิก



กจิกรรมสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียนรักสามคัคี
ใบรับเงนิค่าหุ้น

วนัที.่...1  ธันวาคม...2559

เลขที่
สมาชิ
ก

ช่ือ ช้ัน
ค่าหุ้น

(บาท)

ค่าธรรมเนียม

แรกเข้า(บาท)

ลายมือช่ือ

สมาชิก

1. ด.ช.สมศักดิ์     รักดี 100 10 สมศกัด์ิ

2. ด.ช.ทศพล      ไกรสอน 100 10 ทศพล

3. ด.ญ.กนกวรรณ  มุ่งม่ัน 100 10 กนกวรรณ

4. ด.ช.นิวตัน์      ใจกล้า 100 10 นิวตัน์

5. ด.ช.วุฒิชัย      กล้าหาญ 100 10 วุฒชิยั

รวมเงิน 500 50



สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนรักสามัคค ี  จ ากดั  
ส านักงาน  555/5 เขตพระนคร จ. กรุงเทพ

ใบส าคัญรับ                   เงินสด   550.- บาท
เช็ค................... บาท 

วนัที่  1  ธันวาคม   2559
ได้รับเงนิจาก  ...สมาชิก......นักเรียนช้ันประถมปีที ่....1....

รับเงนิค่าหุ้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
............................................................................

เล่มที ่ 1
เลขที ่001

500.00
50.00

รวมทั้งส้ิน 550.00

ลงบัญชี

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

ตรวจสอบ

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

ผู้อนุมตัิ

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



กลุ่มกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียนรักสามคัคี

ใบฝาก- ถอน
วนัที.่...6  ธันวาคม 2559

เลขที่
สมาชิก ช่ือ ช้ัน

รับเงนิฝาก

ออมทรัพย์

จ่ายคืนเงนิฝาก

ออมทรัพย์

ลายมือช่ือ

สมาชิก

1. ด.ช.สมศักดิ์     รักดี ป.1 10 สมศกัด์ิ

2. ด.ช.ทศพล      ไกรสอน ป.1 10 ทศพล

3. ด.ญ.กนกวรรณ  มุ่งม่ัน ป.1 10 กนกวรรณ

4. ด.ช.นิวตัน์      ใจกล้า ป.1 10 นิวตัน์

5. ด.ช.วุฒิชัย      กล้าหาญ ป.1 10 วุฒชิยั

รวมเงิน 50

ผู้รับฝาก........ ผู้จ่ายคืนเงนิฝาก........



กลุ่มกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียนรักสามัคคี

ใบฝาก- ถอน
วนัที่....6..ธันวาคม  2559

เลขที่
สมาชิก ช่ือ ช้ัน

รับเงนิฝากอ. จ่ายคืนเงนิฝากอ. ลายมือช่ือสมาชิก

1. ด.ช.สุเทพ       ดรัีก ป.4 10 สเุทพ

2. ด.ช.ไกรสิน      ป่ินแก้ว ป.4 10 ไกรสิน

3. ด.ญ.กนกวรรณ  พูนศักดิ์ ป.4 10 กนกวรรณ

4. ด.ญ.เบญจมาศ   ใจกล้า       ป.4 10 เบญจมาศ

5. ด.ช. วุฒิไชย     กล้าหาญ ป.4 10 วุฒไิชย

6. ด.ช.อรรถพล    สมหวงั ป.4 10 อรรถพล

7. ด.ญ สุภาพร    เพิม่พูน ป.4 10 สภุาพร

8. ด.ญ.วรพรรณ  เนียมมารมย์ ป.4 10 วรพรรณ

9. ด.ช.ไพศาล เร่ิมศรี ป.4 10 ไพศาล

รวมเงนิ 90

ผู้รับฝาก........ ผู้จ่ายคืนเงนิฝาก........



สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนรักสามัคค ี  จ ากดั  
ส านักงาน  555/5 เขตพระนคร จ. กรุงเทพ

ใบส าคัญรับ                   เงินสด  140.- บาท
เช็ค................... บาท 

วนัที่  6  ธันวาคม  2559
ได้รับเงนิจาก  ...สมาชิก......นักเรียนช้ันประถมปีที ่....1....

รับเงนิฝาก ป.1
ป.4

เล่มที ่ 1
เลขที ่002

50.00
90.00

รวมทั้งส้ิน 140.00

ลงบัญชี

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

ตรวจสอบ

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

ผู้อนุมตัิ

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



สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนรักสามัคค ี  จ ากดั  
ส านักงาน  555/5 เขตพระนคร จ. กรุงเทพ

ใบส าคัญจ่ายเงิน         เงนิสด         690.- บาท
เช็ค...................    บาท 

วนัที่  7  พฤษภาคม  2559
จ่ายเงินให้ อ. กติิ  ปัญญารักษ์ เพ่ือน าฝากธนาคาร  

ธนาคาร....

เลขที ่001

690.00

รวมทั้งส้ิน 690.00

ลงบัญชี

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

ตรวจสอบ

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

ผู้อนุมตัิ

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



กลุ่มกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียนรักสามคัคี
ใบขายสดประจ าวนั

วนัที.่...8  เดือน....พฟษภาคม...2559..  

เลขท่ี

สมาชิก
รายการ จ านวนเงิน

(บาท)

ขายสินค้า 140.00

เลขที่
สมาชิก รายการ จ านวนเงิน

(บาท)

รวมเงิน 140.00



สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนรักสามัคค ี  จ ากดั  
ส านักงาน  555/5 เขตพระนคร จ. กรุงเทพ

ใบส าคัญรับ                   เงินสด   140.- บาท
เช็ค................... บาท 

วนัที่  8  พฤษภาคม  2559
ได้รับเงนิจาก  .ขายสินค้าเป็นเงินสด....

ขายสินค้า
............................................................................

เล่มที ่ 1
เลขที ่003

140.00

รวมทั้งส้ิน 140.00

ลงบัญชี

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

ตรวจสอบ

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

ผู้อนุมตัิ

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



สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนรักสามัคค ี  จ ากดั  
ส านักงาน  555/5 เขตพระนคร จ. กรุงเทพ

ใบส าคัญรับ                   เงินสด   5,000.- บาท
เช็ค................... บาท 

วนัที่  9  พฤษภาคม  2559
ได้รับเงนิจาก  ...ถอนเงินจากธนาคาร....

เงนิฝากธนาคาร...............

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

เล่มที ่ 1
เลขที ่004

5,000.00

รวมทั้งส้ิน 5,000.00

ลงบัญชี

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

ตรวจสอบ

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

ผู้อนุมตัิ

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



กลุ่มกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียนรักสามคัคี

ใบเบิกเงนิ
วนัที่ 15 พฤษภาคม 59

จ่ายเงินให้ บริษัทสยาม  จ ากดั
เลขทีส่มาชิก............................................ตามรายการดงัต่อไปนี้

ที่
1
2

รายการ จ านวนเงิน
3,000.00
500.00

ซ้ือสินค้าจากบริษัทสยาม  
ค่าน า้มันรถ (ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ)

....................................  ผู้รับเงนิ ................ ผู้จ่ายเงนิ

เล่มที ่ 1
เลขที ่001

3,500.00(ตัวอกัษร)   สามพนัห้าร้อยบาทถ้วน รวม



สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนรักสามัคค ี  จ ากดั  
ส านักงาน  555/5 เขตพระนคร จ. กรุงเทพ

ใบส าคัญจ่ายเงิน        เงินสด   3,500.- บาท
เช็ค...................    บาท 

วนัที่  15  พฤษภาคม  2559
จ่ายเงินให้  บริษัทสยาม

ซ้ือสินค้า  
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ

เลขที ่002

3,000.00
500.00

รวมทั้งส้ิน 3,500.00

ลงบัญชี

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

ตรวจสอบ

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

ผู้อนุมตัิ

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



กลุ่มกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียน.................................................

ใบโอนบัญชี - ซ้ือสินค้าเงินเช่ือ
- วนัที.่....15....เดือน....พฤษภาคม....2559.........

เลขที่ รายการ ซ้ือสินค้า เจ้าหนีก้ารค้า

001 ซ้ือสินค้าเงินเช่ือ 2,000.00 2,000.00

รวม



กลุ่มกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียนรักสามคัคี

ใบฝาก- ถอน
วนัที.่...17..พฤษภาคม....2559.

เลขที่
สมาชิก ช่ือ ช้ัน

รับเงนิฝาก

ออมทรัพย์

จ่ายคืนเงนิ

ฝากออม

ทรัพย์

ลายมือช่ือ

สมาชิก

1. ด.ช.สมศักดิ์     รักดี ป.1 100 ด.บ.10 สมศกัด์ิ

2. ด.ช.ทศพล      ไกรสอน ป.1 200 ด.บ.15 ทศพล

รวมเงนิ 300 ด.บ.25

ผู้รับฝาก........ ผู้จ่ายคืนเงนิฝาก........



สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนรักสามัคค ี  จ ากดั  
ส านักงาน  555/5 เขตพระนคร จ. กรุงเทพ

ใบส าคัญจ่ายเงิน         เงนิสด        325.- บาท
เช็ค...................    บาท 

วนัที่  17  พฤษภาคม  2559
จ่ายเงินให้  สมาชิก

สมาชิกถอนเงินฝาก  
ดอกเบีย้เงนิรับฝาก

เลขที ่002

3,00.00
25.00

รวมทั้งส้ิน 3,25.00

ลงบัญชี

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

ตรวจสอบ

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

ผู้อนุมตัิ

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



กลุ่มกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียน.................................................

ใบขายสดประจ าวนั
วนัที.่....18....เดือน....พฤษภาคม 2559

เลขท่ี

สมาชิก
รายการ จ านวนเงิน

(บาท)

ขายสินค้า 250.00

เลขที่
สมาชิก รายการ จ านวนเงิน

(บาท)

รวมเงนิ 250.00



สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนรักสามัคค ี  จ ากดั  
ส านักงาน  555/5 เขตพระนคร จ. กรุงเทพ

ใบส าคัญรับ                   เงนิสด   250.- บาท
เช็ค................... บาท 

วนัที่  18 พฤษภาคม  2559

ได้รับเงนิจาก  ขายสินค้าเป็นเงนิสด....

ขายสินค้า
............................................................................

เล่มที ่ 1
เลขที ่005

250.00

รวมทั้งส้ิน 250.00

ลงบัญชี

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

ตรวจสอบ

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

ผู้อนุมตัิ

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



สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนรักสามัคค ี  จ ากดั  
ส านักงาน  555/5 เขตพระนคร จ. กรุงเทพ

ใบส าคัญจ่ายเงิน         เงนิสด   3,500.- บาท
เช็ค...................    บาท 

วนัที่  19  พฤษภาคม  2559
จ่ายเงินให้  บริษัทฟ้าใหม่

ซ้ือสินค้า (เมลด็พนัธ์ผกั) 

เลขที ่003

3,500.00

รวมทั้งส้ิน 3,500.00

ลงบัญชี

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

ตรวจสอบ

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

ผู้อนุมตัิ

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



กลุ่มกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียน.................................................

ใบโอนบัญชี - ขายสินค้าเงินเช่ือ
- วนัที.่....20....เดือน....พฤษภาคม  2559

เลขที่ รายการ ลูกหนีก้ารค้า ขายสินค้าเงนิเช่ือ

002 ขายสินค้าเงินเช่ือ 1,750.00 1,750.00

รวม



สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนรักสามัคค ี  จ ากดั  
ส านักงาน  555/5 เขตพระนคร จ. กรุงเทพ

ใบส าคัญจ่ายเงิน         เงนิสด   2,000.- บาท
เช็ค...................    บาท 

วนัที่  31  พฤษภาคม  2559
จ่ายเงินให้  ช าระหนี ้บริษัทกจิแจริญ

เจ้าหนีก้ารค้า

เลขที ่004

2,000.00

รวมทั้งส้ิน 2,000.00

ลงบัญชี

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

ตรวจสอบ

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

ผู้อนุมตัิ

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



สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนรักสามัคค ี  จ ากดั  
ส านักงาน  555/5 เขตพระนคร จ. กรุงเทพ

ใบเสร็จรับเงนิ
วนัที่  31 พฤษภาคม  2559

ได้รับเงนิจาก  โครงการอาหารกลางวัน  ตามรายการดังต่อไปนี้

ที่

1
2
3
4

รายการ จ านวนเงิน

1,750.00

รับเงนิค่าหุ้น
รับเงนิค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รับช าระหนีต้้นเงนิ
รับช าระดอกเบีย้รับ
รับเงนิค่าขายสินค้า (ขายผกั)
(ตัวอกัษร)  หน่ึงพนัเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน

....................................  ผู้รับเงนิ ................ ผู้จัดการ

เล่มที ่ 1
เลขที ่001



สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนรักสามัคค ี  จ ากดั  
ส านักงาน  555/5 เขตพระนคร จ. กรุงเทพ

ใบส าคัญรับ                   เงินสด   1,750.- บาท
เช็ค................... บาท 

วนัที่  31  พฤษภาคม  2559
ได้รับเงนิจาก  รับเงนิช าระหนีค่้าอาหารกลางวนั...

ลูกหนีก้ารค้า

เล่มที ่ 1
เลขที ่007

1,750.00

รวมทั้งส้ิน 1,750.00

ลงบัญชี

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

ตรวจสอบ

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

ผู้อนุมตัิ

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



กลุ่มกจิกรรมสหกรณ์นักเรียน
โรงเรียน.................................................

ใบโอนบัญชี – รับดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร
วนัที.่...31......เดือน.ธค.59................

เลขที่ รายการ ธนาคาร ดอกเบีย้รับ

รับดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร

รวม



จบการบรรยาย


