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คํานํา 
 

การทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนเรื่องจําเปนท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตาม

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวย การจัดตั้งและบริหารกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ. 2551 หมวด 7 วาดวยการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี  ขอ 47 

ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดทํางบการเงินพรอมท้ังรายละเอียดประกอบตามแบบ

ท่ีคณะกรรมการกําหนด และสงใหผูตรวจสอบบัญชีท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ กําหนดภายในระยะเวลา 120 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป  

คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนคูมือในการ 

ทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีทําหนาท่ี

ทําบัญชี และผูท่ีสนใจขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดใช

ศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการประเมิน และเพ่ือคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ไดใชเปนแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอไป 

หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเลมนี้ จะเปนประโยชน 

ตอผูท่ีจะทําหนาท่ีทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และผูท่ีสนใจเก่ียวกับงานการทําบัญชี

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 ประคอง  เจนคุณาวัฒน 
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คําช้ีแจงการใชคูมือ 
  

1. คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เลมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือ 

 1.1  ใหผูทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใชเปนแนวทางในการทําบัญชีกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง  

 1.2 ใหผูท่ีสนใจขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ใชศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมขอเขารับการทดสอบเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 1.3 ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใชศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2. คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เลมนี้ ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้  

  บทท่ี 1  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
  บทท่ี 2 บัญชีชุดท่ี 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 
  บทท่ี 3 บัญชีชุดท่ี 2 เงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ หรือ บัญชี 2”  

               บัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3”   

3.  คูมือสามารถปรับใหสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย วิธีและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป 

4.  ทักษะเบื้องตนท่ีจําเปนสําหรับผูใชคูมือ คือ ความรูเก่ียวกับ หลักการบัญชีเบื้องตน  
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 คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บทที่ 1  

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

เนื้อหาสาระ 

1. ความเปนมาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2. วัตถุประสงคของการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

3. วัตถุประสงคของคูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

4. ความหมายของคูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

5. วัตถุประสงคของการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

6. ประเภทของบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

1. ความเปนมาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ป พ.ศ. 2544  รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เพ่ือเปน

แหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมือง ใหชุมชนไวเพื่อใชพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

โดยใหทองถ่ินมีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินกองทุนไดดวยคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีรวมกันจัดตั้งข้ึนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเสริมสรางความเขมแข็ง

ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ ของประชาชนในหมูบานและชุมชนเมืองสูการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน อันเปน

การกระตุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมท้ังเสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ   

ในอนาคต ดั้งนั้นกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจึงเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุน               

เพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได บรรเทาเหตุจําเปนเรงดวนของชุมชน กระตุนเศรษฐกิจในระดับ

รากหญา และเสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนท่ัวประเทศ  

การจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สงผลตอสังคม เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม 

ของประเทศ ดังนี้ 

1.  ดานสังคม เปนการสรางโอกาสใหประชาชนในหมูบานและชุมชนเมือง สรางแหลงเงิน

ของตนเองจากการคิดเอง ตัดสินใจเองและทําเองเพ่ือพ่ึงพาตนเองในอนาคต 

2.  ดานเศรษฐกิจ มีการกระจายเงินทุนในทองถ่ิน ทําใหเกิดการสรางงานในธุรกิจของชุมชน

ซ่ึงเปนรากฐานท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 

3. ดานการเมือง สงเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเพ่ือนํามาใชในชุมชนของตนเอง 

4. ดานวัฒนธรรม ทําใหเกิดความสามัคคี ความเอ้ืออาทร และการกระจายความเสมอภาค

ในชุมชน 
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คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   

 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ถือเปนนโยบายท่ีรัฐบาลเอ้ือประโยชนใหแกประชาชน   

ในระดับรากหญาอยางแทจริง ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถชวยเหลือตนเองไดในระดับหนึ่ง 

สงผลใหการกินดีอยูดีของประชาชนท้ังประเทศดีข้ึน การจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง    

ของรัฐบาล เริ่มจากรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณใหแกหมูบานและชุมชนเมือง ผาน “คณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ” เปนเงินทุนหมุนเวียน แบงออกเปนกองทุน ๆ ละ 1,000,000 บาท 

(หนึ่งลานบาทถวน) เพ่ือสมาชิกในชุมชน เสริมสรางการพ่ึงพาตนเองดวยภูมิปญญาของตนเอง รัฐบาล

จัดสงเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาไปฝกอบรมใหความรูดานตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนเขาใจในการ

บริหารจัดการกองทุนท่ีไดรับมา ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน เกิดความชวยเหลือ

เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันตามวิถีชุมชนและวัฒนธรรมระหวางกัน เพ่ือใหเกิด

การยกระดับกองทุนใหมีความเทาเทียมกัน ตอมารัฐบาลไดดําเนินโครงการเพ่ิมเงินใหกับกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองท่ีบริหารจัดการกองทุนไดอยางมีประสิทธิภาพอีก 2-3 โครงการ จนปจจุบันกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองบางแหงมีเงินทุนหมุนเวียนเฉพาะสวนท่ีรัฐบาลสนับสนุนมากกวา 2,000,000 บาท 

(สองลานบาทถวน) 

สมาชิกในหมูบานและชุมชนเมืองรวมกันจัดตั้ง “คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง” 

ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เพ่ือให “คณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง” รวมกันบริหารจัดการเงินกองทุนมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1.  บริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมท้ังตรวจสอบ กํากับ ดูแล และ

จัดสรรดอกผล รายไดหรือประโยชนท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2.  ออกประกาศ ระเบยีบ หรือขอบังคับเก่ียวกับการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

3.  จัดตั้งสํานักงานกองทุนหมูบาน หรือสํานักงานกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี 

4.  รับสมาชิก และจัดทําทะเบียนสมาชิก 

5.  จัดหาทุนจากแหลงเงินทุนตามประกาศท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ กําหนด 

6.  พิจารณาเงินกูยืมใหแกสมาชิก หรือกองทุนหมูบานอ่ืนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

ท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด 

7.  ทํานิติกรรม สัญญา หรือดําเนินการเก่ียวกับภาระผูกพันของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

8.  จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด 
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 คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

9.  สํารวจ และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน และวิสาหกิจ

ชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีหมูบานหรือชุมชนเมือง ตลอดจนขอมูลและการดําเนินการเก่ียวกับกองทุนอ่ืน ๆ  

ท่ีมีอยูแลวในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

10.  พิจารณาดําเนนิการใด ๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนสวนรวมอ่ืนใดของสมาชิก

และหมูบาน หรือชุมชนเมือง 

11.  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดรับและเก้ือกูลกับกองทุนอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูแลวในหมูบานหรือ

ชุมชนเมือง 

12.  ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

13.  รายงานผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค รวมท้ังฐานะการเงินของกองทุนหมูบาน

ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตลอดจน

รายงานเรื่องดังกลาวใหสมาชิกทราบตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

14.  ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่ง ตามท่ีคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กําหนดหรือมอบหมาย 

ดําเนินการใด ๆ ตามขอ 10 ใหใชจายจากเงินรายไดของ “กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง”  

ซ่ึงมิใชเงินท่ีไดรับจัดสรรจาก “คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ”   

ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตามขอ 8 และ 

ตามระเบียบ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551 ขอ 46 กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กําหนด และจัดทํารายการรับ-จายเงินกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง อยางนอยเดือนละครั้งและแจงใหสมาชิกทราบ รวมท้ังใหจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน

ประจําป รายงานตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตองจัดใหมีการตรวจสอบเก่ียวกับการบริหารจัดการ

การเงิน บัญชีและการพัสดุ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบของสมาชิกเปนหลัก และขอ 47 

ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดทํางบการเงินพรอมท้ังรายละเอียดประกอบตามแบบ   

ท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด และสงใหผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน

ท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนดภายในระยะเวลา 120 วัน นับแตวันสิ้นปบัญช ี

ของทุกป ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สรรหาผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน   

ท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จากคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ เสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป เพ่ือขอความเห็นชอบในการทําหนาท่ี

ตรวจสอบและประเมินผลการใชจายเงิน และทรัพยสินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เม่ือไดตรวจสอบ
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คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   

 

ขอมูลทางการเงิน บัญชี และขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกองทุน ใหผูตรวจสอบบัญชี

จัดทําบันทึกรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ตามแบบท่ีคณะทํางานกํากับดูแลการตรวจสอบบัญชี

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด เสนอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือรับรองผล             

การตรวจสอบบัญชี โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาว เปนไปตาม

วัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด รวมถึงประเมินผลการบริการจัดการกองทุนหมูบาน

และการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมูบานได ตามท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการกองทุนหมูบาน

มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบบัญชี และใหผูตรวจสอบบัญชี ทําบันทึก

รายการผลการตรวจสอบบัญชีตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจัดพิมพเผยแพรตอสมาชิกและสาธารณชน 

ในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ตองแตงตั้งผูตรวจสอบภายในของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือตรวจสอบเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

การเงิน การบัญชีและการพัสดุ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบของสมาชิกเปนหลัก 

ผูตรวจสอบภายในท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตงต้ัง มีอํานาจหนาท่ีเพียง 

การตรวจประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ไมมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจรับรองงบการเงินประจําป ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตอยางใด 

2. วัตถุประสงคของการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

บัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมายถึง การเก็บรวบรวม บันทึก จําแนกและทําสรุปขอมูล

อันเก่ียวกับกิจกรรมในรูปตัวเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือใหไดขอมูลทางการเงินท่ีเปน

ประโยชนแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

การจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ใชเกณฑเงินสดรับรูรายไดและคาใชจาย และทําตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551 

การทําบัญชีเปนการทํางานท่ีเก่ียวกับรายการเหตุการณ ขอมูลทางการเงินเก่ียวกับการดําเนินงานของ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท่ีสามารถจดบันทึกไวในรูปของตัวเงิน มีการปฏิบัติเปนข้ันตอนดังนี้ 

1. ข้ันตอนของการเลือกและการเก็บรวบรวม หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

เหตุการณทางเศรษฐกิจซ่ึงอยูในรูปของตัวเงินไวในสมุดบันทึกรายการข้ันตน โดยพิจารณาวารายการ

ท่ีเกิดข้ึนเปนรายการท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองนํามาบันทึกหรือไมและเก็บรวบรวม

เอกสารหลักฐานท่ีใชบันทึกบัญชีเพ่ือใชในการตรวจสอบ 
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 2.  การจดบันทึกและการวัดมูลคา หมายถึง การนําขอมูลเอกสารจากข้ันตอนแรกมาบันทึก

รายการทางบัญชีหรือรายการคาและเหตุการณ ซ่ึงจะตองเปนรายการหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนแลว 

มาบันทึกลงในสมุดบัญชี เรียกวา “สมุดบันทึกรายการข้ันตน” คือ “สมุดบัญชีรายรับ” และ “สมุดบัญชี

รายจาย” โดยแสดงแสดงมูลคาของรายการท่ีบันทึกตามเอกสารหลักฐานท่ีนํามาบันทึกบัญชี  

 3.  การจําแนกหมวดหมู หมายถึง การแยกประเภทรายการท่ีไดจดบันทึกไวในสมุดบันทึก

รายการข้ันตนออกเปนหมวดหมู ไวในสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย เรียกวา “สมุดแยกประเภทท่ัวไป” 

เพ่ือหายอดคงเหลือของทุกรายการ โดยการจําแนกประเภทบัญชีเปนสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได 

และคาใชจาย แลวผานรายการเก่ียวกับลูกหนี้ไปสมุดแยกประเภทยอย เรียกวา “บัญชีรายตัวลูกหนี้”  

 4.  การสรุปผลและการรายงานขอมูลทางการเงิน หมายถึง การสรุปรวบรวมผลการดําเนินงาน

ท่ีเกิดข้ึน จากการบันทึกบัญชีซ่ึงเปนข้ันตอนหนึ่งของการจัดทําบัญชี จะจัดทําในวันสิ้นงวดบัญชี    

โดยนํารายการท่ีเกิดจากการจําแนกหมวดหมู มาสรุปผลดําเนินงานและแสดงฐานะทางการเงินของ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เรียกวาการจัดทํา “งบการเงิน” ประกอบดวย “งบกําไรขาดทุน” และ 

“งบแสดงฐานะทางการเงิน”  

  5.  การวิเคราะหและแปลความหมาย หมายถึง การนําผลการดําเนินงานท่ีไดจากการ

สรุปผล และการจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินมาวิเคราะห และแปลความหมาย การวิเคราะหและ

แปลความหมายจะสะทอนใหเห็นภาพรวมขอมูลทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   

เพ่ือนําไปใชในการวางแผนและตัดสินใจดําเนินกิจกรรมกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอไป   

3. วัตถุประสงคของคูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

3.1  เพ่ือใชเปนคูมือในการอบรมหรือใหความรู แกผูท่ีจัดทําบัญชกีองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

3.2  เพ่ือใหผูทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทําบัญชี

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหไดมาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติกําหนด 

3.2 เพ่ือใหผูทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใชเปนคูมือในการทําบัญชีกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง 
 

4. ความหมายของคูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมายถึง เอกสารท่ีใชอํานวยความสะดวก

ประกอบการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประกอบดวยความรู แนวทางวิธีการเก่ียวกับการ

ทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   

 

5. วัตถุประสงคของการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

5.1 เพ่ือใหการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนไปตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

5.2 เพ่ือสรางระบบการควบคุมภายในของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง วาเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

5.3 เพ่ือจัดสรรกําไรสุทธิเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ และเปนไปตามระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตละแหง 

5.4 เพ่ือกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดใชขอมูลในการวางแผนพัฒนากองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองตอไป 

 

6. ประเภทของบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

  กิจกรรมทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แบงตามลักษณะท่ีมาของเงินท่ีไดรับ

จัดสรรจากรัฐบาล ผานสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ หรือเงินท่ีไดมาจากการ

ระดมทุน หรือเงินรับฝากจากสมาชิกหรือเงินอ่ืน ๆ  

การจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองจัดทําตามประเภทของกิจกรรมทางการเงิน

ของเงินทุนแตละประเภท ตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง โดยใชเกณฑเงินสดและเปนไปตามขอกําหนด

ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ตามประเภทของกิจกรรมทางการเงิน ดังนี้ 

1. บัญชีชุดท่ี 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล เรียกวา “บัญชี 1”  

2. บัญชีชุดท่ี 2 เงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ เรียกวา “บัญชี 2” 

3. บัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน เรียกวา “บัญชี 3” 

4. บัญชีสถาบันการเงินชุมชน เรียกวา “บัญชี 4” 

5. บัญชีโครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เรียกวา 

“บัญชีประชารัฐ” 
 

 คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เลมนี้เขียนรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการจัดทํา

บัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 2 บัญชี ดังนี้ 

 1. บัญชีชุดท่ี 1 หมายถึง เงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

 2. บัญชีชุดท่ี 2 หมายถึง เงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ หรือ บัญชี 2” และบัญชีเงินกูตอ

ยอดจากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” รวมเรียกวา “บัญชีอ่ืน” 
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 คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บทที่ 2 

บัญชีชุดที่ 1 เงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

 

เนื้อหาสาระ 

1. ความหมายของบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

2. แนวปฏิบัติเก่ียวกับบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

3. การจัดทําบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

4. รายการคา การวิเคราะหรายการคา และการบันทึกบัญชี  

5. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู 

6. งบทดลอง 

7. งบการเงิน 

8. การปดบัญชี 

9. การจัดสรรกําไรสุทธิและงบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิ 
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คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

1. ความหมายของบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 
 

บัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” หมายถึง รายการตาง ๆ ท่ีเกิดจากเงินทุนท่ีไดรับ

จัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (หนึ่งลานบาท) และ/หรือ

ไดรับจัดสรรเพ่ิมทุน ระยะท่ี 1 (AAA) จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) เพ่ิมทุนระยะท่ี 2 

จํานวน 200,000-600,000 บาท (สองแสนถึงหกแสนบาท) และเพ่ิมทุนระยะท่ี 3 จํานวน 1,000,000  บาท 

(หนึ่งลานบาท) รวมถึงดอกผลทุกรายการท่ีเกิดจากเงินทุนท่ีไดรับจัดสรรนี้จะประมวลผลไวดวยกัน

ท้ังหมด คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองเปดบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ 

“บัญชี 1” แยกจากเงินบัญชีอ่ืน ๆ  

วัตถุประสงคของเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” ท่ีรัฐบาลจัดสรรใหเปนเงินทุน     

แกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองนําไปเปนเงินทุนใหสมาชิก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกูยืม เพ่ือนําไปลงทุนทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดรายไดและเปน

ประโยชนแกสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยใหคิดดอกเบี้ยไดตามระเบียบของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนดแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” ท่ีสําคัญและแตกตางจากแนวปฏิบัติโดยท่ัวไป คือ 

หามนําเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” พรอมดอกผลท่ีเกิดจาก “บัญชี 1” จายเปนคาใชจาย

ในการดําเนินงานระหวางปโดยเด็ดขาด หากมีคาใชจายในการดําเนินงาน คณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง ตองจัดหาเงินสํารองจากบัญชีอ่ืนหรือทดรองจายคาใชจายไปกอน ภายหลัง

จากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ใหเบิกเงินกําไรสุทธิสวนท่ีจัดสรรเปนคาใชจายในการดําเนินงาน

ทดแทนเงินท่ีทดรองจายไปกอนได 

เงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” มีจํานวน 1 ลาน หรืออาจมากกวา 1 ลาน (หากกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองไดรับจัดสรรเพ่ิม) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองบริหารจัดการในรูปแบบ

ของคณะกรรมการ ตามระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยใหเกิดดอกผลเพ่ิมพูน และคงเงินตน

ใหอยูกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตลอดไป 
 

2.  แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

 แนวปฏิบัติเก่ียวกับบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” มีดังนี้ 

1. เปดบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี 1 แยกจากเงินประเภทอ่ืน ๆ 

2. ไมถือเงินสดในมือ (ยกเวนกองทุนหมูบานมีระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนด ใหถือเงินสดได 

โดยวงเงินสดท่ีเก็บรักษาประจําวันตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม ซ่ึงมีสมาชิกมาประชุม 

ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด) 
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 คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

3. จายเงินกูผานธนาคารเขาบัญชีผูกู (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 

ใหอํานาจคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อนุมัติเงินกูรายหนึ่งไมเกินจํานวนสามหม่ืนบาท ในกรณีท่ี

คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกูรายใดเกินกวาสามหม่ืนบาท ใหคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานเรียกประชุมสมาชิกเพ่ือใหสมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตอไปแตท้ังนี้การอนุมัติเงินกู

รายหนึ่งตองไมเกินจํานวนเจ็ดหม่ืนหาพันบาท การอนุมัติเงินกูฉุกเฉินใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

อนุมัติไดรายหนึ่งจํานวนไมเกินหนึ่งหม่ืนหาพันบาท) 

4. รับคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยและคาปรับ (หากมี) นําฝากธนาคารทันที 

5. คาใชจายท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหจายจาก

กําไรสุทธิประจําปท่ีจัดสรรเพ่ือการนี้ หากมีคาใชจายระหวางป ใหจายจากเงินสํารองกอนอ่ืน 

6. จัดทํางบทดลอง เพ่ือตรวจสอบและเพ่ือสะดวกในการจัดทํางบการเงิน 

7. ปดบัญชีตามปปฏิทิน (ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551 หมวด 7 การทําบัญชี

และการตรวจสอบ ขอ 46 กําหนดวันสิ้นปบัญชี คือ วันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป) 

8. จัดทํางบกําไรขาดทุนเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

อยางนอยปละครั้ง  

9. จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน เพ่ือใหทราบฐานะทางการเงินของกองทุนและชุมชนเมือง  

ในวันสิ้นงวดบัญชี 

10. จัดสรรกําไรสุทธิประจําป ตามระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

11. การจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือสมทบกองทุนและจัดสรรเพ่ือประกันความเสี่ยงตองคงยอดไว 

ในบัญชีเงินฝากธนาคารอยางตอเนื่อง ตามระเบียบของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

12. การจัดสรรกําไรสุทธิยอดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบกองทุนหมูบาน และเม่ือมี

การเบิกจายใหตรวจหลักฐานใบสําคัญการจายเงินใหถูกตอง  

3.  การจัดทําบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

   การจัดทําบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐาล หรือ “บัญชี 1” เพ่ือนําเสนองบการเงินใหกับหลายฝายท่ี

ใชขอมูลเพ่ือประโยชนในการวางแผนและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ขอมูลทางบัญชี

จําเปนตองมีความถูกตอง ครบถวน มีความเชื่อถือได และปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ผูทําหนาท่ีจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองควรมี

ความรูพ้ืนฐานทางการบัญชีและศึกษาหลักการ วิธีการจัดทําบัญชีเพ่ิมเติม 
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คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

  การจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง บัญชีชุดท่ี 1 บัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ 

“บัญชี 1” เก่ียวของกับเอกสารและสมุดบัญชี วงจรบัญชี หมวดบัญชี ผังบัญชี และรายการคา ดังนี้ 

  3.1  เอกสารและสมุดบัญชี   

   เอกสาร หมายถึง หลักฐานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมทางการเงินหรือการ

เปลี่ยนแปลงทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดแก สมุดเงินฝากธนาคาร สัญญาเงินกู 

และสําเนาใบเสร็จรับเงิน เปนตน 

   สมุดบัญชี หมายถึง แบบฟอรมท่ีใชบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง ไดแก สมุดท่ีใชบันทึกบัญชี และงบการเงิน เปนตน   

 เนื่องจากโดยสวนใหญคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนผูท่ีมีจิตอาสา

ในการทํางานเพ่ือสวนรวม และอาจเปนผูท่ีไมมีความรูความชํานาญในการทําบัญชีกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง ผูเขียนจึงหาวิธีการเพ่ือใหคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบทําบัญชีทํางานไดสะดวกและงายข้ึน 

จึงไดนํา “สมุดแยกประเภท 3 ชอง”มาใชบันทึกรายการตาง ๆ เพ่ืองายและลดข้ันตอนการทําบัญชี  

3.2  วงจรบัญชี  

 วงจรบัญชี หมายถึง ข้ันตอนการจัดทําบัญชีตามลําดับกอนหลัง เขียนเปนแผนภาพวงจร

บัญชีได ดังนี้ 
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 คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

แผนภาพวงจรบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3 หมวดบัญชี 

  หมวดบัญชี หมายถึง การรวบรวมสิ่งท่ีเหมือนกันและมีความหมายเหมือนกัน ไวในหมวด

เดียวกัน เชน เงินสด ลูกหนี้เงินกู เงินฝากธนาคาร เปนสิ่งท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนเจาของ

และครอบครอง จึงถือเปนสินทรัพยของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดเปน “หมวดสินทรัพย” 

เปนตน เพ่ือสะดวกในการบันทึกบัญชีและงายตอการจัดทํารายงาน แบงหมวดบัญชีเงินจัดสรรจาก

รัฐบาล หรือ “บัญชี 1” ได 5 หมวด ดังนี้ 

สมุดแยกประเภท 3 ชอง 

เอกสาร 

 

 

งบทดลอง 

1. ธนาคาร 

2. ลูกหน้ีเงินกู 

3. เงินทุนจัดสรร 

4. รายได 

5. กําไรสะสมจัดสรร (เงินสมทบ

กองทุน/เงินประกันความเสี่ยง) 

 

งบกําไรขาดทุน 

1. รายไดดอกเบ้ีย 

2. รายไดคาปรับ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

1. ธนาคาร 

2. ลูกหน้ีเงินกู 

3. เงินทุนจัดสรร 

4. กําไรสะสมจัดสรร 

 

วิเคราะหรายการคา 

1. สมุดเงินฝากธนาคาร (บัญชี 1) 

    (ฝาก/ถอน/ดอกเบ้ีย) 

2. สัญญาเงินกู 

3. ทะเบียนคุมการกู 

4. ทะเบียนคุมลูกหน้ี 

5. เอกสารรับชําระหน้ี/ดอกเบ้ีย/    

    คาปรับ 

 

 



12 

 

คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

  หมวดท่ี 1 สินทรัพย หมายถึง สิ่งท่ีมีตัวตน หรือไมมีตัวตนแตมีมูลคา ซ่ึงกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองเปนเจาของ ไดแก บัญชีเงินสด (ถามี) บัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีลูกหนี้ 

  หมวดท่ี 2 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ตองจายชําระคืนแกบุคคลภายนอกในอนาคต (สําหรับบัญชีเงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

ไมมีบัญชีหมวดหนี้สิน) 

  หมวดท่ี 3 ทุนหรือสวนของเจาของ หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกองทุน

หมูบาน หลังจากหักหนี้สินท้ังสิ้นออกแลว เรียกวา สินทรัพยสุทธิ ไดแก เงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล และ 

กําไรสะสม 

  หมวดท่ี 4 รายได หมายถึง ดอกผลหรือผลตอบแทนท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ไดรับจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติของกองทุนหมูบาน ไดแก รายไดดอกเบี้ย รายไดคาปรับ เปนตน 

  หมวดท่ี 5 คาใชจาย หมายถึง ตนทุนในการดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบานและ 

ชุมชนเมือง (สําหรับบัญชีเงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” ไมมีบัญชีหมวดคาใชจาย) 

 3.4 ผังบัญชี 

 ผังบัญชี หมายถึง การแสดงการจําแนกบัญชีออกเปนหมวดหมู โดยใชตัวเลขเปนตัวกํากับ

ของบัญชี ตามหมวดบัญชีนั้น ๆ จะกํากับดวยตัวเลข 2 หรือ 3 หลัก ตามปริมาณบัญชี ดังนี้ 

หมวด ช่ือบัญชี เลขท่ีบัญชี 

1 สินทรัพย  เงินสด 11 

 เงินฝากธนาคาร 12 

 ลูกหนี้เงินกู 13 

2 หนี้สิน (ไมมี)   

3 สวนของเจาของ ทุนจัดสรรจากรัฐบาล 31 

 กําไรสะสม 32 

4 รายได รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ 41 

5 คาใชจาย (ไมมี)   

4. รายการคา การวิเคราะหรายการคา และการบันทึกบัญชี  

 4.1  รายการคา  

   รายการคา หมายถึง รายการท่ีกอใหเกิดการโอนเงิน หรือสิ่งท่ีมีมูลคาเปนเงินระหวาง

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกับบุคคลภายนอก  
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 คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 

  รายการคา ไดจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

เอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก 

  1. สมุดเงินฝากธนาคาร ใชสําหรับการรับโอนเงินจัดสรรจากรัฐบาล การถอนเงินใหผูกู  

ถอนกําไรสุทธิจัดสรร การนําเงินท่ีไดรับชําระหนี้จากผูกูพรอมดอกเบี้ย/คาปรับ ฝากธนาคาร   

  2. สัญญาเงินกู เปนหลักฐานใชบันทึกบัญชีการจายเงินกูใหผูกู 

  3. รายงานการประชุม เพ่ือดูหลักฐานใหสอดคลองกับสัญญาเงินกู 

  4. หลักฐานการรับชําระหนี้เงินกู เชน สําเนาใบเสร็จรับเงิน 

  5. ระเบียบกองทุนหมูบาน เพ่ือดูขอกําหนดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และอ่ืน ๆ 

  จําแนกรายการคาออกเปน รายการรับ และรายการจาย ดังนี้ 

 รายการรับ 

1. รับเงินจัดสรรเงินทุนครั้งแรกจากรัฐบาล/รับจัดสรรเพ่ิม  

2. รับชําระหนี้เงินกูจากลูกหนี้เงินกูกองทุนหมูบาน 

3. รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

4. รับดอกเบี้ยเงินกูจากลูกหนี้เงินกูกองทุนหมูบาน 

5. รับชําระคาปรับ/คาธรรมเนียม 

 รายการจาย 

1. จายเงินกูยืมแกสมาชิกกองทุนหมูบาน 

2. นําเงินฝากธนาคาร (แนวทางปฏิบัติไมถือเงินสดไวในมือ) 

3. จายเงินกําไรสุทธิจัดสรร (ยกเวน “เงินจัดสรรสมทบกองทุน” และ “เงินประกัน

ความเสี่ยง” ตองคงไวในบัญชี 1) 

 4.2  การวิเคราะหรายการคา 

  การวิเคราะหรายการคา หมายถึง การพิจารณาวา รายการท่ีเกิดข้ึนมีผลทําใหสินทรัพย หนี้สิน 

และสวนของเจาของ เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเปนจํานวนเทาใด นํารายการท่ีเกิดจาก

เอกสารตามข้ันตอนท่ี 1 มาวิเคราะหวารายการท่ีเกิดข้ึนมีผลตอบัญชีใด อยางไร เชน รายการรับ

เงินทุนจัดสรร ทําให เงินฝากธนาคาร เพ่ิม และ เงินทุนจัดสรร เพ่ิม เปนตน  

  หลักการบัญชีจะกําหนดชองเพ่ือบันทึกการเพ่ิมข้ึน หรือลดลง ของบัญชีตาง ๆ ท่ีเกิดจาก

การวิเคราะหรายการคา ไว 2 ชอง ดังนี้ 

  ชองเดบิต คือ ชองจํานวนเงินท่ีอยูดานซาย  

  ชองเครดิต คือ ชองจํานวนเงินท่ีอยูดานขวา 
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คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 การวิเคราะหรายการคา จะมีผลตอบัญชีดานเดบิต หรือ ดานเครดิต ตามหมวดบัญชี ดังนี้ 

หมวด ช่ือบัญชี 
เลขท่ี 

บัญชี 

เดบิต 

(ดานซาย) 

เครดิต 

(ดานขวา) 

สินทรัพย เงินสด 11 เพ่ิม ลด 

 เงินฝากธนาคาร 12 เพ่ิม ลด 

 ลูกหนี้เงินกู 13 เพ่ิม ลด 

หนี้สิน (ไมมี)     

สวนของเจาของ ทุนจัดสรรจากรัฐบาล 31 ลด เพ่ิม 

 กําไรสะสม 32 ลด เพ่ิม 

รายได รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ 41 ลด เพ่ิม 

คาใชจาย (ไมมี)     

 

ผลการวิเคราะหรายการคา 

รายการคา 
เดบิต 

(ดานซาย) 

เครดิต 

(ดานขวา) 

1. รับเงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม) เงินทุนจัดสรร (เพ่ิม) 

2. โอนเงินกูใหผูกู ลูกหนี้เงินกู (เพ่ิม) เงินฝากธนาคาร (ลด) 

3. รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม) รายไดดอกเบี้ย (เพ่ิม) 

4. รับชําระเงินกูจากลูกหนี้ (นําฝาก) เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม) ลูกหนี้เงินกู (ลด) 

5. รับดอกเบี้ยเงินกูจากลูกหนี้ (นําฝาก) เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม) รายไดดอกเบี้ย (เพ่ิม) 

6. รับคาปรับ (นําฝาก) เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม) รายไดคาปรับ (เพ่ิม) 

7. ปดบัญชีรายไดเขากําไรสะสม รายไดดอกเบี้ย (ลด) 

รายไดคาปรับ (ลด) 

กําไรสะสม (เพ่ิม) 

8. จัดสรรกําไรสุทธ ิ กําไรสะสม (ลด) กําไรสะสมจัดสรร เพ่ิม) 

9. ถอนกําไรสะสมจดัสรร กําไรสะสมจัดสรร (ลด) เงินฝากธนาคาร (ลด) 
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 คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 4.3  การบันทึกบัญชี 

  การบันทึกรายการ หมายถึง การจดเรื่องราวเก่ียวกับรายการคาของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง ท่ีวิเคราะหลงในสมุดบัญชีท่ีกําหนด ใหไดยอดบัญชีตาง ๆ เพ่ือหาผลการดําเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน   

  สมุดบัญชีท่ีใชสําหรับการบันทึกรายการบัญชีท่ัวไป มีท้ังสมุดบันทึกรายการข้ันตนและ

สมุดบันทึกรายการข้ันปลาย เนื่องจากการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เกิดรายการคา 

ท่ีไมแตกตางกันและรายการคาท่ีเกิดข้ึนตลอดปมีจํานวนไมมาก ผูเขียนจึงเลือกใชสมุดบัญชีแยกประเภท 

เพ่ือบันทึกรายการตามคูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  สมุดบัญชแียกประเภท หมายถึง บัญชีท่ีรวบรวมการบันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนไวเปนหมวดหมู 

จัดเรียงลําดับตามผังบัญชี บัญชีแยกประเภทแบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้ 

  1.  บัญชีแยกประเภทท่ัวไป เหมาะสําหรับกิจการขนาดใหญท่ีมีรายการคามาก  

  2.  บัญชีแยกประเภทแบบแสดงยอดคงเหลือ หรือเรียกวา “บัญชีแยกประเภท 3 ชอง” 

เปนบัญชีแยกประเภทท่ีแบงออกเปน 3 ชองหลักท่ีจําเปน ไดแก ชองเดบิต ชองเครดิต และชอง 

ยอดคงเหลือ นอกจากนั้นยังมีชองอ่ืน ๆ เชน ชองวันท่ี รายการ เปนตน เพ่ือบันทึกขอมูลใหสมบูรณยิ่งข้ึน   

  การบันทึกรายการตามคูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเลมนี้ จะใช 

“บัญชีแยกประเภท 3 ชอง” บันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนทุกรายการ เพราะ “บัญชีแยกประเภท 3 ชอง” 

เปนท้ังสมุดบันทึกรายการข้ันตน และสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย สะดวกและเหมาะกับการบันทึกรายการ

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง บัญชีแยกประเภท 3 ชอง มีลักษณะดังนี้ 

  ใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปดบัญชีแยกประเภท 3 ชอง ใหครบทุกบัญช ี

เม่ือไดผลการวิเคราะหรายการคาแลว ใหนําผลการวิเคราะหบันทึกบัญชีท่ีเก่ียวของ 

  บัญชีแยกประเภท 3 ชอง มีชื่อบัญชี และเลขท่ีบัญชีกํากับ ประกอบดวยชองตาง ๆ ดังนี้ 

  1.  ชองวันท่ี ใชบันทึกวันท่ี ท่ีเกิดรายการคา 

  2.  ชองรายการ ใชบันทึกคําอธิบายสั้น ๆ เก่ียวกับรายการคาท่ีเกิด 

  3.  ชองเดบิต ใชบันทึก รายการ สินทรัพย (เพ่ิม) และ สวนของเจาของ (ลด) 

  4.  ชองเครดิต ใชบันทึก รายการ สินทรัพย (ลด) และสวนของเจาของ (เพ่ิม) 

  5.  ชองยอดคงเหลือ ใชบันทึกยอดคงเหลือตามรายการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
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คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

ช่ือบัญชี..................                                                                     เลขบัญชี............... 

วันท่ี รายการ เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 

        

        

        

        

 

ตัวอยางการบันทึกรายการคา 

 สมมติ กองทุนหมูบานพัฒนายั่งยืน มียอดคงเหลือบัญชีจากงบทดลองหลังจัดสรรกําไร ดังนี้ 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบทดลอง 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2559 

ชื่อบัญชี 
เลขท่ี 

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด 11 - -   

เงินฝากธนาคาร 12 212,000 -   

ลูกหนี้เงินกู  13 910,000 -   

เงินทุนจัดสรร 31   1,000,000 - 

กําไรสะสม 41   122,000 - 

  1,122,000 - 1,122,000 - 

      

บัญชีแยกประเภทจะแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                      เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     212,000 - 
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 คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีลูกหนี้เงินกู                                                                            เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     910,000 - 

        

        

 

บัญชีเงินทุนจัดสรร                                                                          เลขบัญชี 31 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     1,000,000 - 

        

        

 

บัญชีกําไรสะสม                                                                            เลขบัญชี 32 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     122,000 - 

        

        

 

 รายการท่ี 1 เม่ือ 1 ม.ค. 60 รับเงินทุนจัดสรรจากรัฐบาลผานธนาคาร 1,000,000 บาท 

 ผลการวิเคราะห เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม)    เงินทุนจัดสรร (เพ่ิม) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                      เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     212,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 1,000,000 -   1,212,000 - 
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คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีเงินทุนจัดสรร                                                                     เลขบัญชี 31 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     1,000,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล   1,000,000 - 2,000,000 - 

        

        

        

 

 รายการท่ี 2 เม่ือ 31 ม.ค. 60 โอนเงินใหผูกู 600,000 บาท 

 ผลการวิเคราะห   ลูกหนี้เงินกู (เพ่ิม)  เงินฝากธนาคาร (ลด) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                      เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     212,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 1,000,000 -   1,212,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู   600,000 - 612,000 - 

        

        

 

บัญชีลูกหนี้เงินกู                                                                            เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     910,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกูใหผูกู 600,000 -   1,510,000 - 
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 คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

รายการท่ี 3 เม่ือ 30 มิ.ย. 60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,000 บาท 

 ผลการวิเคราะห เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม)  รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ (เพ่ิม) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                      เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     212,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 1,000,000 -   1,212,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู   600,000 - 612,000 - 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,000 -   613,000 - 

        

        

บัญชีรายไดดอกเบ้ีย/คาปรับ                                                                 เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   1,000 - 1,000 - 

        

 

รายการท่ี 4 เม่ือ 1 ก.ค. 60 รับชําระหนี้จากผูกู 200,000 บาท และรับดอกเบี้ย 12,000 บาท 

 ผลการวิเคราะห   เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม)  ลูกหนี้เงินกู (ลด)   รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ (เพ่ิม) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                      เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     212,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 1,000,000 -   1,212,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู   600,000 - 612,000 - 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,000 -   613,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู 200,000 -   813,000 - 

 รับดอกเบี้ยเงินกู 12,000 -   825,000 - 
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คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีลูกหนี้เงินกู                                                                            เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     910,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกูใหผูกู 600,000 -   1,510,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู   200,000 - 1,310,000 - 

        

        

บัญชีรายไดดอกเบ้ีย/คาปรับ                                                                เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   1,000 - 1,000 - 

1 ก.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู   12,000 - 13,000 - 

        

        

 

รายการท่ี 5 เม่ือ 5 ก.ค. 60 รับคาปรับ 2,000 บาท นําฝากธนาคาร 

 ผลการวิเคราะห   เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม)    รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ (เพ่ิม) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                      เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     212,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 1,000,000 -   1,212,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู   600,000 - 612,000 - 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,000 -   613,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู 200,000 -   813,000 - 

 รับดอกเบี้ยเงินกู 12,000 -   825,000 - 

5 ก.ค.60 รับคาปรับ 2,000 -   827,000 - 
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 คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีรายไดดอกเบ้ีย/คาปรับ                                                                เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   1,000 - 1,000 - 

1 ก.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู   12,000 - 13,000 - 

5 ก.ค.60 รับคาปรับ   2,000 - 15,000 - 

        

        

 

รายการท่ี 6 เม่ือ 31 ธ.ค. 60 รับดอกเบี้ย 3,000 บาท 

 ผลการวิเคราะห   เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม)    รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ (เพ่ิม) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                      เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     212,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 1,000,000 -   1,212,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู   600,000 - 612,000 - 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,000 -   613,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู 200,000 -   813,000 - 

 รับดอกเบี้ยเงินกู 12,000 -   825,000 - 

5 ก.ค.60 รับคาปรับ 2,000 -   827,000 - 

31 ธ.ค.60 รับดอกเบี้ย 3,000 -   830,000 - 
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คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีรายไดดอกเบ้ีย/คาปรับ                                                                เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   1,000 - 1,000 - 

1 ก.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู   12,000 - 13,000 - 

5 ก.ค.60 รับคาปรับ   2,000 - 15,000 - 

31 ธ.ค.60 รับดอกเบี้ย   3,000 - 18,000 - 
        

 

5. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู 

 ทะเบียนคุมลูกหนี้ หมายถึง บัญชียอยท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงยอด 

การกู การชําระหนี้ และยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินกูรายตัว  

 บัญชียอยท่ีใชคุมรายละเอียดลูกหนี้รายตัว กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สามารถใช

แบบฟอรม “บัญชีแยกประเภท 3 ชอง” บันทึกรายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินกูได 

  ตัวอยาง สมมติ 1 มกราคม 2560 มีลูกหนี้เงินกูยกมา 50,000 บาท ประกอบดวย นายสมชาย 

20,000 บาท และ นางการะเกด 30,000 บาท 

 วันท่ี 31 มีนาคม 2560 กองทุนหมูบานโอนเงินกูจํานวน 60,000 บาท ใหผูกู 2 ราย ๆ ละ 

30,000 บาท บัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินกูแสดงยอด ดังนี้ 
 

บัญชีลูกหนี้เงินกู                                                                               เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     50,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกูใหผูกู 60,000 -   110,000 - 
        

 ตนงวดบัญชี กองทุนหมูบานมียอดลูกหนี้เงินกูคงเหลือยกมา 2 ราย ใหเปดบัญชี “ลูกหนี้รายตัว” 

ดวยยอดยกมาของลูกหนี้ และเม่ือบันทึกรายการใน “บัญชีลูกหนี้เงินกู” เรียบรอยแลวใหผานรายการ

จาก “บัญชีลูกหนี้เงินกู” ไป “บัญชีลูกหนี้รายตัว” หรือ “บัญชียอย” ตามรายละเอียดลูกหนี้ แตละราย 

และยอดรวมของบัญชียอยทุกบัญชีรวมกันตองเทากับยอดคงเหลือใน “บัญชีลูกหนี้เงินกู” ตัวอยาง 

“บัญชีลูกหนี้รายตัว” หรือ“บัญชียอย” มีดังนี้ 
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 คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

นายสมชาย                                                                                

วันท่ี รายการ เพ่ิม ลด ยอดคงเหลือ 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     20,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกู 30,000 -   50,000 - 

        

 

นางการะเกด 

วันท่ี รายการ เพ่ิม ลด ยอดคงเหลือ 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     30,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกู 30,000 -   60,000 - 

        

  

 ตอมา 1 กรกฎาคม 2560 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รับชําระหนี้เงินกูจากผูกู 35,000 บาท  

เปนของนายสมชาย 15,000 บาท และ นางการะเกด 20,000 บาท 

บัญชีลูกหนี้เงินกู                                                                               เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     50,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกูใหผูกู 60,000 -   110,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู   35,000 - 75,000 - 

        

 

 แสดงรายละเอียด “บัญชีลูกหนี้รายตัว” หรือ “บัญชียอย” ดังนี้ 

นายสมชาย                                                                                

วันท่ี รายการ เพ่ิม ลด ยอดคงเหลือ 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     20,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกู 30,000 -   50,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู   15,000 - 35,000 - 
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นางการะเกด 

วันท่ี รายการ เพ่ิม ลด ยอดคงเหลือ 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     30,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกู 30,000 -   60,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู   20,000 - 40,000 - 
        

  

 บัญชีรายตัวลูกหนี้ เปนเพียงบัญชีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงลูกหนี้เงินกู  

ซ่ึงยอดลูกหนี้เงินกูทุกราย รวมกันตองเทากับบัญชีลูกหนี้เงินกูซ่ึงถือเปนบัญชีคุมยอดลูกหนี้เงินกู 

6. งบทดลอง 

 เม่ือสิ้นงวดบัญชี กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดบันทึกบัญชีทุกรายการครบถวนแลว 

ใหปดบัญชีประเมินผลการดําเนินงาน และหายอดคงเหลือของบัญชีท่ีเก่ียวของเพ่ือเริ่มตนงวดบัญชี

ถัดไป โดยจัดทํา “งบทดลอง” กอนการปดบัญชี 

 งบทดลอง หมายถึง งบท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือพิสูจนความถูกตองของการบันทึกรายการ ตามระบบบัญชีคู 

ทําทุกครั้งกอนทํางบการเงิน แบบฟอรมงบทดลอง มีดังนี้ 
 

กองทุนหมูบาน............. 

งบทดลอง 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญชี 
เลขท่ี 

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

      

      

      

      
      

 ข้ันตอนการทํางบทดลอง มีดังนี้ 

 1. สวนหัวงบทดลอง ประกอบดวย  

  1)  ชื่อ “กองทุนหมูบาน.....”  

  2)  ชื่อบอกวา “งบทดลอง”  

  3)  วันท่ี ท่ีจัดทํางบทดลอง 
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 2.   สวนตัวงบทดลอง ประกอบดวย 

  1)  ชอง “ชื่อบัญชี” ระบุชื่อบัญชี เรียงตามเลขท่ีบัญชี 

  2)  ชอง “เลขท่ีบัญชี” ระบุเลขท่ีบัญชีตามชื่อบัญชี 

  3)  ชอง “เดบิต” บันทึกยอดคงเหลือของบัญชีท่ีมียอดคงเหลือดาน “เดบิต” 

  4)  ชอง “เครดิต” บันทึกยอดคงเหลือของบัญชีท่ีมียอดคงเหลือดาน “เครดิต” 

  การจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เม่ือไดบันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนในบัญชี

แยกประเภทครบถวนแลว ใหจัดทํางบทดลองข้ึนเพ่ือพิสูจนความถูกตองของการบันทึกบัญชี โดยนํา

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ีทํางบของทุกบัญชีมาจัดทํางบทดลอง  

 ตามตัวอยางขางตน บัญชีแยกประเภท 3 ชอง ณ วันสิ้นงวดบัญชีแสดงรายละเอียดดังนี้ 

  

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                      เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     212,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 1,000,000 -   1,212,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู   600,000 - 612,000 - 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,000 -   613,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู 200,000 -   813,000 - 

 รับดอกเบี้ยเงินกู 12,000 -   825,000 - 

5 ก.ค.60 รับคาปรับ 2,000 -   827,000 - 

31 ธ.ค.60 รับดอกเบี้ย 3,000 -   830,000 - 
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บัญชีลูกหนี้เงินกู                                                                            เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     910,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินกูใหผูกู 600,000 -   1,510,000 - 

1 ก.ค.60 รับคืนเงินกู   200,000 - 1,310,000 - 

        

        

 

บัญชีเงินทุนจัดสรร                                                                     เลขบัญชี 31 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     1,000,000 - 

 รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล   1,000,000 - 2,000,000 - 

        

        

        

 

บัญชีกําไรสะสม                                                                            เลขบัญชี 32 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     122,000 - 
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บัญชีรายไดดอกเบ้ีย/คาปรับ                                                                เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   1,000 - 1,000 - 

1 ก.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู   12,000 - 13,000 - 

5 ก.ค.60 รับคาปรับ   2,000 - 15,000 - 

31 ธ.ค.60 รับดอกเบี้ย   3,000 - 18,000 - 

        

 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบทดลอง 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญชี 
เลขท่ี 

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

เงินฝากธนาคาร 12 830,000 -   

ลูกหนี้เงินกู 13 1,310,000 -   

ทุนจัดสรรจากรัฐบาล 31   2,000,000 - 

กําไรสะสม 32   122,000 - 

รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ 41   18,000 - 

  2,140,000 - 2,140,000 - 

      
      

 

 ถายอดรวมของงบทดลองท้ัง 2 ขาง เทากัน ถือไดวาการบันทึกบัญชีมีโอกาสถูกตอง แตถายอดรวม

ของงบทดลองท้ัง 2 ขาง ไมเทากันถือวาการบันทึกบัญชีไมถูกตอง ตองคนหาสาเหตุการผิดพลาดแลวแกไข

ใหถูกตอง 
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7. งบการเงิน 

 งบการเงิน เปนรายงานทางบัญชีท่ีแสดงผลการดําเนินงานของกิจการ ในรอบปบัญชีท่ีผานมา

เพ่ือใชในการตัดสินใจดานการเงิน และแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชน 

ประกอบดวย งบกําไรขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงิน การจัดทํางบการเงิน ใหนํายอดคงเหลือบัญชี

ตาง ๆ จาก “งบทดลอง” มาจําแนกตามหมวดบัญชีเพ่ือจัดทํา ดังนี้ 

 7.1 งบกําไรขาดทุน  

  งบกําไรขาดทุน เปนงบท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ในรอบป ประกอบดวย บัญชีรายได เพียงบัญชีเดียว  

  ข้ันตอนการทํางบกําไรขาดทุน มีดังนี้ 

  1.  สวนหัวงบกําไรขาดทุน ประกอบดวย  

   1)  ชื่อ “กองทุนหมูบาน.....”  

   2)  ชื่อบอกวา “งบกําไรขาดทุน”  

   3)  งวดบัญชีของงบกําไรขาดทุน 

  2.  สวนตัวงบกําไรขาดทุน ประกอบดวย รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ เรียงตามเลขท่ีบัญชี 

   

จากตัวอยางขางตน จัดทํา “งบกําไรขาดทุน” ไดดังนี้ 

 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวด 1 ป ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

รายได   

           รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ 18,000 - 

                     รวมรายได 18,000 - 

   

 

 7.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

  งบแสดงฐานะทางการเงิน เปนงบแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ณ วันท่ีทํางบแสดงฐานะการเงิน (ในอดีตเรียกวา “งบดุล”) ประกอบดวย บัญชีเงินสด (ถามี) เงินฝาก

ธนาคาร ลูกหนี้ เงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล และ กําไรสะสม 
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  ข้ันตอนการทํางบแสดงฐานะทางการเงิน มีดังนี้ 

  1.  สวนหัวงบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบดวย  

   1)  ชื่อ “กองทุนหมูบาน.....”  

   2)  ชื่อบอกวา “งบแสดงฐานะทางการเงิน”  

   3)  วันท่ี ท่ีจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน 

  2.  สวนตัวงบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

   1)  สวนสินทรัพย ประกอบดวย เงินสด (ถามี) เงินฝากธนาคาร และ ลูกหนี้ 

   2)  สวนของเจาของ ประกอบดวย เงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล  

 

จากตัวอยางขางตน สามารถจัดทํา “งบแสดงฐานะทางการเงิน” ไดดังนี้   
     

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญช ี

เดบิต 
เครดิต 

สินทรัพย   

           เงินฝากธนาคาร 830,000 - 

           ลูกหนี้เงินกู 1,310,000 - 

                  รวมสินทรัพย 2,140,000 - 

สวนของเจาของ   

           ทุนจัดสรรจากรัฐบาล 2,000,000 - 

           กําไรสะสม                              ยอดยกมา              122,000.-   

                                                      บวก กําไรสุทธิ          18,000.- 140,000 - 

                   รวมสวนของเจาของ 2,140,000 - 
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8. การปดบัญชี 

 การปดบัญชี หมายถึง การโอนบัญชีรายไดไปบัญชีกําไรสะสม เพ่ือปดรายไดท่ีเกิดข้ึนในงวด

ปจจุบันเตรียมจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามระเบียบกองทุนหมูบาน 

 ข้ันตอนการปดบัญชีเงินทุนจัดสรร หรือ “บัญชี 1” ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไมยุงยาก

เนื่องจากมีเฉพาะบัญชีหมวดรายได ใหปดยอดรวมของรายไดเขาบัญชีกําไรสะสมท้ังหมด ตามตัวอยาง

ขางตน ปดบัญชีรายไดเขาบัญชีกําไรสะสม ไดดังนี้ 

 รายการท่ี 7 เม่ือ 31 ธ.ค. 60 ปดบัญชีรายไดดอกเบี้ย/คาปรับ เขาบัญชีกําไรสะสม 

 การปดบัญชีรายได เขาบัญชีกําไรสะสม จะกระทําในวิ้นสิ้นงวดบัญชีเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน

ในงวดปจจุบัน และโอนปดเขาบัญชีกําไรสะสม รอการจัดสรร 

 จากตัวอยาง บัญชีรายไดดอกเบี้ย/คาปรับ มีจํานวนท้ังสิ้น 18,000 บาท โอนปดเขาบัญชี

กําไรสะสม ไดดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห  กําไรสะสม (เพ่ิม)    รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ (ลด) 
 

บัญชีรายไดดอกเบ้ีย/คาปรับ                                                                เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

30 มิ.ย.60 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   1,000 - 1,000 - 

1 ก.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู   12,000 - 13,000 - 

5 ก.ค.60 รับคาปรับ   2,000 - 15,000 - 

31 ธ.ค.60 รับดอกเบี้ย   3,000 - 18,000 - 

 โอนปดบัญชีรายได 18,000 -   - - 

        
 

บัญชีกําไรสะสม                                                                            เลขบัญชี 32 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     122,000 - 

31 ธ.ค.60 โอนปดบัญชีรายได   18,000 - 140,000 - 
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9. การจัดสรรกําไรสุทธิและงบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิ 

 9.1  การจัดสรรกําไรสุทธิ 

  การจัดสรรกําไรสุทธิ หมายถึง การแบงสรรกําไรสุทธิประจําปตามงวดบัญชีของกองทุน

หมูบานใหเปนไปตามขอกําหนดในระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 กําไรสุทธิหรือดอกผลท่ีไดจากการนําเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” ใหสมาชิก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกูยืม นําไปจัดสรรเพ่ือเปนประโยชนตอกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

โดยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ มีนโยบายใหจัดสรรกําไรสุทธิ ดังนี้ 

  1.  เงินประกันความเสี่ยงของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหจัดสรรตามระเบียบ

หลักเกณฑและเง่ือนไขกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด ใหสะสมและคงยอดไวในบัญช ี1 

  2.  เงินสมทบกองทุน ใหจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑและเง่ือนไขกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองกําหนด ใหสะสมและคงยอดไวในบัญชี 1 

  3.  กําไรสุทธิสวนท่ีเหลือจัดสรรและเบิกใชเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสมาชิก และกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองได ตามระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  สมมตวิา กองทุนหมูบานกําหนดอัตราการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไว ดังนี้ 

  1. สมทบกองทุนหมูบาน 10% 

  2. ประกันความเสี่ยง 10% 

  3. เฉลี่ยคืนสมาชิก 20% 

  4. ตอบแทนคณะกรรมการ 30% 

  5. สาธารณประโยชน 30% 

  จากตัวอยางขางตน กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีกําไรสุทธิ ประจําป จํานวน 

18,000 บาท จัดสรร ไดดังนี้ 

  1. สมทบกองทุนหมูบาน 1,800 บาท 

  2. ประกันความเสี่ยง 1,800 บาท 

  3. เฉลี่ยคืนสมาชิก 3,600 บาท 

  4. ตอบแทนคณะกรรมการ 5,400 บาท 

  5. สาธารณประโยชน 5,400 บาท 

  กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองคงยอดจัดสรรรายการท่ี 1-2 จํานวน 3,600 บาท 

สะสมไวในบัญชี และสามารถถอนกําไรสุทธิท่ีจัดสรร รายการท่ี 3,4,5 รวมท้ังสิ้น 14,400 บาท 

จากเงินฝากธนาคารเพ่ือนําไปใชตามวัตถุประสงคท่ีจัดสรรได หากยังไมไดใชตามวัตถุประสงคท่ีจัดสรร 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอาจนําเงินจํานวนดังกลาวฝากไวท่ี “บัญชี 2”  
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คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 รายละเอียดยอดกําไรสะสมท่ีจัดสรร ควรแสดงรายละเอียดประกอบ จากตัวอยางขางตน 

สมมตวิา  1 มกราคม 2560 กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมียอดยกมาของกําไรสะสมจัดสรร ดังนี้ 

ลําดับ รายการจัดสรร 
ยอดยกมา 

1 มกราคม 2560 

ยอดจัดสรรป 2560 

31 ธ.ค. 2560 

รวมยอดจัดสรร 

31 ธ.ค. 2560 

1 ประกันความเสี่ยง 61,000.-  1,800.- 62,800.- 

2 สมทบกองทุน 61,000.-  1,800.- 62,800.- 

3 เฉลี่ยคืนสมาชิก -   3,600.-   3,600.- 

4 เฉลี่ยคืนสมาชิก -   5,400.-   5,400.- 

5 สาธารณประโยชน -   5,400.-   5,400.- 

 รวมท้ังส้ิน 122,000.- 18,000.- 140,000.- 

  

 9.2  งบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิ 

  งบทดลองหลังจัดสรรกําไร หมายถึง งบทดลองท่ีแสดงยอดคงเหลือของบัญชีตาง ๆ หลัง

จัดสรรกําไร และถอนกําไรสุทธิท่ีจัดสรรออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือนําไปใชตามวัตถุประสงค

ของกองทุนหมูบานเรียบรอยแลว  

  งบทดลองหลังถอนเงินกําไรจัดสรรแลว จะแสดงยอดบัญชีเปนปจจุบัน เปนประโยชน

ตอการเริ่มตนทําบัญชีในงวดบัญชีถัดไป 
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 คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 จากตัวอยาง จัดทํางบทดลองหลังจัดสรรกําไร ไดดังนี้ 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบทดลอง 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญชี 
เลขท่ี 

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินฝากธนาคาร 12 830,000 -   

ลูกหนี้เงินกู 13 1,310,000 -   

ทุนจัดสรรจากรัฐบาล 31   2,000,000 - 

กําไรสะสม 32   140,000 - 

  2,140,000 - 2,140,000 - 

      

      

 

 เม่ือกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจัดทํางบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิประจําปแลว ถือวา

เปนอันสิ้นสุดการจัดทําบัญชีของป 2560 และใหนํายอดคงเหลือจากงบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปท่ีไดจัดทําข้ึนเปนยอดคงเหลือยกไปเพ่ือเริ่มจัดทําบัญชีในปถัดไป 

 สมมติ 7 มกราคม 2561 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ถอนกําไรสะสม รายการท่ี 3-5 จํานวน 

14,400 บาท เพ่ือนําไปใชตามวัตถุประสงคท่ีจัดสรร การบันทึกบัญชีทําได ดังนี้ 

 การวิเคราะห  เงินฝากธนาคาร (ลด)   กําไรสะสม (ลด) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                         เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.61 ยอดยกมา     830,000 - 

7 ม.ค.61 ถอนเงินกําไรสะสมจัดสรร   14,400 - 815,600 - 
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คูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีกําไรสะสม                                                                            เลขบัญชี 32 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.61 ยอดยกมา     140,000 - 

7 ม.ค.61 ถอนเงินกําไรสะสมจัดสรร 14,400 -   125,600 - 

        

        

 

รายละเอียดกําไรสะสมจัดสรรแสดงยอดหลังถอนกําไรสะสมไปใชตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

ลําดับ รายการจัดสรร 
ยอดยกมา 

1 มกราคม 2561 

ถอนกําไรสะสม

จัดสรร 

กําไรสะสมจัดสรร 

คงเหลือ 

1 ประกันความเสี่ยง 62,800.-  1,800.- 62,800.- 

2 สมทบกองทุน 62,800.-  1,800.- 62,800.- 

3 เฉลี่ยคืนสมาชิก   3,600.-   3,600.- - 

4 เฉลี่ยคืนสมาชิก   5,400.-   5,400.-   - 

5 สาธารณประโยชน   5,400.-   5,400.- - 

 รวมท้ังส้ิน 140,000.- 18,000.- 125,600.- 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บทที่ 3 

บัญชีชุดที่ 2 เงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ หรือ “บัญชี 2”  

บัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” 

 

เนื้อหาสาระ 

1. ความหมายของบัญชีเงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ หรือ “บัญชี 2”  

     และบัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” 

2. แนวปฏิบัติเก่ียวกับบัญชี 2 และบัญชีอ่ืน 

3. การจัดทําบัญชี 2 และบัญชีอ่ืน 

4. รายการคา การวิเคราะหรายการคา และการบันทึกบัญชี  

5. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู 

6. งบทดลอง 

7. งบการเงิน 

8. การปดบัญชี 

9. การจัดสรรกําไรสุทธิและงบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

1.  ความหมายของบัญชีเงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ หรือ “บัญชี 2”  

     และบัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” 

 บัญชีเงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ เรียกวา “บัญชี 2” หมายถึง บัญชีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับกิจกรรม

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท่ีไมใชเงินจัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” รวมถึงดอกผลทุกรายการ 

ท่ีเกิดจากเงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองเปดบัญชี

เงินฝากธนาคารเฉพาะเงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ หรือ “บัญชี 2” แยกจากบัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล 

หรือ “บัญชี 1” 

บัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน เรียกวา “บัญชี 3” หมายถึง บัญชีเงินกูท่ีคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมกันกูจากสถาบันการเงิน เพ่ือนํามาใหสมาชิกกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองกู รวมถึงดอกผลทุกรายการท่ีเกิดจากบัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเฉพาะเงินกูตอยอดจาก

สถาบันการเงิน หรือ “บัญชี 3” แยกจากบัญชีเงินฝากประเภทอ่ืน ๆ 

การบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงานเก่ียวกับ บัญชีเงินคาหุน เงินออมทรัพยสัจจะ เรียกวา 

“บัญชี 2” และ บัญชีเงินกูตอยอดจากสถาบันการเงิน เรียกวา “บัญชี 3” ใหจัดทําไวในสมุดบัญช ี

ชุดเดียวกัน และจัดทํารายงานชุดเดียวกัน คือ “บัญชีชุดท่ี 2” เรียกวา “บัญชี 2 และบัญชีอ่ืน” 

 

2. แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับบัญชี 2 และบัญชีอ่ืน 

    การปฎิบัติเก่ียวกับบัญชีชุดท่ี 2 นี้ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

ใหอํานาจแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง บริหารจัดการใหเปนไปตามระเบียบของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองท่ีกําหนดข้ึนอยางเครงครัด ดังนี้ 

  เปดบัญชีเงินฝากธนาคาร “บัญชี 2” และ “บัญชี 3” แยกจากกัน  

1. รายการเก่ียวกับรายไดและคาใชจายท่ีเกิดจากเงิน “บัญชี 2” และ “บัญชี 3” ปฏิบัติตาม

หลักการบัญชี ท่ีรับรองท่ัวไปโดยใชเกณฑเงินสด (ถือวารายการคาเกิดข้ึนเม่ือจายเงินสดหรือเงินฝาก

ธนาคาร) 

2. อนุมัติเงินกู โอนเงินกูใหผูกูและรับชําหนี้เงินกู ใหปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง 

3. จายคาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริหารกองทุนหมูบาน ใหปฏิบัติตามตามระเบียบของ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

4. จัดทํางบทดลอง เพ่ือตรวจสอบและเพ่ือสะดวกในการจัดทํางบการเงิน 

5. ปดบัญชีตามปปฏิทิน (31 ธันวาคม) 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

6. จัดทํางบกําไรขาดทุนเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

อยางนอยปละครั้ง 

7. จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน เพ่ือใหทราบถึงฐานะทางการเงินของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองในวันสิ้นงวดบัญชี 

8. จัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

3.  การจัดทําบัญชี 2 และบัญชีอ่ืน 

   การจัดทําบัญชี2 และบัญชีอ่ืนเพ่ือนําเสนองบการเงินใหกับหลายฝายท่ีใชขอมูลเพ่ือประโยชน

ในการวางแผนและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ขอมูลทางบัญชีจําเปนตองมีความถูกตอง 

ครบถวน มีความเชื่อถือได และปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ ผูทําหนาท่ีจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองควรมีความรูพ้ืนฐานทางการบัญชีและ

ศึกษาหลักการ วิธีการจัดทําบัญชีเพ่ิมเติม 

  การจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง บัญชีชุดท่ี 2 และบัญชีอ่ืน เก่ียวของกับเอกสาร

และสมุดบัญชี วงจรบัญชี หมวดบัญชี ผังบัญชี และรายการคา ดังนี้ 

  3.1  เอกสารและสมุดบัญชี   

   เอกสาร หมายถึง หลักฐานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมทางการเงินหรือ 

การเปลี่ยนแปลงทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดแก สมุดเงินฝากธนาคาร สัญญาเงินกู 

ทะเบียนเงินฝากสัจจะของสมาชิก สัญญาเงินกูจากสถาบันการเงิน และสําเนาใบเสร็จรับเงิน เปนตน 

   สมุดบัญชี หมายถึง แบบฟอรมท่ีใชบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง ไดแก สมุดท่ีใชบันทึกบัญชี และงบการเงิน เปนตน   

 เนื่องจากโดยสวนใหญคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนผูท่ีมีจิตอาสา

ในการทํางานเพ่ือสวนรวม และอาจเปนผูท่ีไมมีความรูความชํานาญในการทําบัญชีกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง ผูเขียนจึงหาวิธีการเพ่ือใหคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบทําบัญชีทํางานไดสะดวกและงายข้ึน 

จึงไดนํา “สมุดแยกประเภท 3 ชอง” มาใชบันทึกรายการตาง ๆ เพ่ืองายและลดข้ันตอนการทําบัญช ี

เนื่องจากรายการคาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเกิดข้ึนในรอบปบัญชี 

3.2  วงจรบัญชี  

 วงจรบัญชี หมายถึง ข้ันตอนการจัดทําบัญชีตามลําดับกอนหลัง เขียนเปนแผนภาพ 

วงจรบัญชีได ดังนี้ 
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แผนภาพวงจรบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดแยกประเภท 3 ชอง 

เอกสาร 

 

 

งบทดลอง 

1. เงินสด 

2. ธนาคาร 

3. ลูกหน้ีเงินกู 

4. เครื่องใชสํานักงาน 

5. อาคาร 

6. เงินฝากสัจจะสมาชิก 

7 เงินกูสถาบันการเงิน 

8. เงินคาหุน 

9. กําไรสะสม 

10. รายได 

11. คาใชจาย 

 

 

งบกําไรขาดทุน 

1. รายได 

2. คาใชจาย 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

1. เงินสด 

2. ธนาคาร 

3. ลูกหน้ีเงินกู 

4. เครื่องใชสํานักงาน 

5. อาคาร 

6. เงินฝากสัจจะสมาชิก 

7. เงินกูสถาบันการเงิน 

8. เงินคาหุน 

9. กําไรสะสม 

 

วิเคราะหรายการคา 

1. สมุดเงินฝากธนาคาร (บัญชี 1) 

    (ฝาก/ถอน/ดอกเบ้ีย) 

2. สัญญาเงินกู 

3. ทะเบียนคุมการกู 

4. ทะเบียนคุมลูกหน้ี 

5. ทะเบียนเงินฝากสัจจะของสมาชิก 

6. ทะเบียนคาหุนสมาชิก 

7. เอกสารรับชําระหน้ี/ดอกเบ้ีย/    

    คาปรับ 

8. หลักฐานการจายคาใชจาย 
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 3.3   หมวดบัญชี 

  หมวดบัญชี หมายถึง การรวบรวมสิ่งท่ีเหมือนกันและมีความหมายเหมือนกัน ไวในหมวด

เดียวกัน เชน เงินสด ลูกหนี้เงินกู เงินฝากธนาคาร เปนสิ่งท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนเจาของ

และครอบครอง จึงถือเปนสินทรัพยของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดเปน “หมวดสินทรัพย” เปนตน 

เพ่ือสะดวกในการบันทึกบัญชีและงายตอการจัดทํารายงาน แบงหมวดของบัญชีชุดท่ี 2 ได 5 หมวด ดังนี้ 

  หมวดท่ี 1 สินทรัพย หมายถึง สิ่งท่ีมีตัวตน หรือไมมีตัวตนแตมีมูลคา ซ่ึงกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองเปนเจาของ ไดแก บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชี 2 และ เงินฝากธนาคาร

บัญชี 3 บัญชีลูกหนี้บัญชี 2 บัญชีลูกหนี้สถาบันการเงิน บัญชีเครื่องใชสํานักงาน และบัญชอีาคาร เปนตน 

  หมวดท่ี 2 หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ตองจายชําระคืนแกบุคคลภายนอกในอนาคต ไดแก เงินฝากสัจจะของสมาชิก (สมาชิกเปนเจาของ) 

และเงินกูจากสถาบันการเงิน เปนตน 

  หมวดท่ี 3 ทุนหรือสวนของเจาของ หมายถึง สวนไดเสียคงเหลือในสินทรัพยของกองทุน

หมูบาน หลังจากหักหนี้สินท้ังสิ้นออกแลว เรียกวา สินทรัพยสุทธิ ไดแก เงินคาหุนของสมาชิก (แสดง

ความเปนเจาของ คืนคาหุนใหสมาชิกเม่ือสมาชิกถอนหุนและลาออกจากการเปนสมาชิกกองทุนหมูบาน) 

และ กําไรสะสม เปนตน 

  หมวดท่ี 4 รายได หมายถึง ดอกผลหรือผลตอบแทนท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ไดรับจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติของกองทุนหมูบาน ไดแก รายไดดอกเบี้ย รายไดคาปรับ เปนตน 

  หมวดท่ี 5 คาใชจาย หมายถึง ตนทุนในการดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง เชน คาน้ํา คาไฟ คาพาหนะ คาเบี้ยประชุม และวัสดุสํานักงานใชไป เปนตน 

 3.4 ผังบัญชี 

 ผังบัญชี หมายถึง การแสดงการจําแนกบัญชีออกเปนหมวดหมู โดยใชตัวเลขเปนตัวกํากับ

ของบัญชี ตามหมวดบัญชีนั้น ๆ จะกํากับดวยตัวเลข 2 หรือ 3 หลัก ตามปริมาณบัญชี ดังนี้ 

หมวด ช่ือบัญชี เลขท่ีบัญชี 

1 สินทรัพย  เงินสด 11 

 เงินฝากธนาคาร บัญชี 2 12 

 เงินฝากธนาคาร บัญชี 3 13 

 ลูกหนี้เงินกู บัญชี 2 14 

 ลูกหนี้เงินกู บัญชี 3 15 

 เครื่องใชสํานักงาน 16 

 อาคาร 17 
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หมวด ช่ือบัญชี เลขท่ีบัญชี 

2 หนี้สิน  เงินฝากสัจจะสมาชิก 21 

 เงินกูสถาบันการเงิน 22 

3 สวนของเจาของ เงินคาหุนสมาชิก 31 

 กําไรสะสม 32 

4 รายได รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ 41 

5 คาใชจาย  คาน้ํา-คาไฟ 51 

 คาพาหนะ 52 

 คาเลี้ยงรับรอง 53 

 วัสดุสํานักงานใชไป 54 

  หากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีบัญชีในแตละหมวดมากกวาท่ียกตัวอยางขางตน 

ใหเพ่ิมบัญชีและกําหนดเลขท่ีบัญชีเปนลําดับตอมาในหมวดบัญชีนั้น ๆ 

4. รายการคา การวิเคราะหรายการคา และการบันทึกบัญชี  

 4.1 รายการคา 

   รายการคา หมายถึง รายการท่ีกอใหเกิดการโอนเงิน หรือสิ่งท่ีมีมูลคาเปนเงิน

ระหวางกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกับบุคคลภายนอก  

   รายการคา ไดจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจกรรมกองทุนหมูบานและชุมชน

เมือง ของบัญชีชุดท่ี 2 เอกสารท่ีเก่ียวของกับบัญชีชุดท่ี 2 ไดแก 

   1.  สมุดเงินฝากธนาคาร ใชสําหรับการถอนเงินใหผูกู ถอนกําไรสุทธิจัดสรร การนําเงิน

ท่ีไดรับชําระหนี้จากผูกูพรอมดอกเบี้ย/คาปรับ ฝากธนาคาร   

   2.  สัญญาเงินกู เปนหลักฐานใชบันทึกบัญชีการจายเงินกูใหผูกู 

   3.  รายงานการประชุม เพ่ือดูหลักฐานใหสอดคลองกับสัญญาเงินกู 

   4.  หลักฐานการรับชําระหนี้เงินกู เชน สําเนาใบเสร็จรับเงิน 

   5.  ระเบียบกองทุนหมูบาน เพ่ือดูขอกําหนดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และอ่ืน ๆ 

   6.  ใบเสร็จรับเงินจากการจายคาใชจาย หรือซ้ือเครื่องใชสํานักงาน 

   7.  สําเนาใบเสร็จรับเงินรายได รับเงินคาหุน รับเงินฝากสัจจะ 

   8.  หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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 จําแนกรายการคาออกเปน รายการรับ และรายการจาย ดังนี้ 

รายการรบั 

1. รับเงินคาหุน 

2. รับเงินฝากสัจจะ 

3. รับเงินกูจากสถาบันการเงิน 

4. รับชําระหนี้เงินกูจากลูกหนี้เงินกู 

5. รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

6. รับดอกเบี้ยเงินกูจากลูกหนี้เงินกู 

7. รับชําระคาปรับ/คาธรรมเนียม 

8. รับรายไดอ่ืน ๆ 

รายการจาย 

1. จายเงินกูยืมแกสมาชิกกองทุนหมูบาน 

2. นําเงินฝากธนาคาร 

3. จายเงินกูใหผูกู 

4. จายคาใชจายเก่ียวกับกองทุนหมูบาน 

5. จายชําระหนี้เงินกูสถาบันการเงิน 

6. จายคืนคาหุน (สมาชิกลาออก) 

7. จายคืนเงินฝากสัจจะ  

8. จายเงินกําไรสุทธิจัดสรร 

9. จายรายจายอ่ืน ๆ 

 4.2  การวิเคราะหรายการคา 

  การวิเคราะหรายการคา หมายถึง การพิจารณาวา รายการท่ีเกิดข้ึนมีผลทําใหสินทรัพย 

หนี้สิน และสวนของเจาของ เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเปนจํานวนเทาใด นํารายการ 

ท่ีเกิดจากเอกสารตามข้ันตอนท่ี 1 มาวิเคราะหวารายการท่ีเกิดข้ึนมีผลตอบัญชีใด อยางไร เชน 

รายการรับเงินทุนจัดสรร ทําให เงินฝากธนาคาร เพ่ิม และ เงินทุนจัดสรร เพ่ิม เปนตน  

  หลักการบัญชีจะกําหนดชองเพ่ือบันทึกการเพ่ิมข้ึน หรือลดลง ของบัญชีตาง ๆ ท่ีเกิดจาก

การวิเคราะหรายการคา ไว 2 ชอง ดังนี้ 

  ชองเดบิต คือ ชองจํานวนเงินท่ีอยูดานซาย  

  ชองเครดิต คือ ชองจํานวนเงินท่ีอยูดานขวา 
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  การวิเคราะหรายการคา จะมีผลตอบัญชีดานเดบิต หรือ ดานเครดิต ตามหมวดบัญชี ดังนี้ 

หมวด ช่ือบัญชี 
เลขท่ี

บัญชี 

เดบิต 

(ดานซาย) 

เครดิต 

(ดานขวา) 

ยอดคงเหลือ 

แสดงดาน 

1. สินทรัพย เงินสด 11 เพ่ิม ลด เดบิต 

 ธนาคาร บัญชี 2 12 เพ่ิม ลด เดบิต 

 ธนาคาร บัญชี 3 13 เพ่ิม ลด เดบิต 

 ลูกหนี้เงินกู บัญชี 2 14 เพ่ิม ลด เดบิต 

 ลูกหนี้เงินกู บัญชี 3 15 เพ่ิม ลด เดบิต 

 เครื่องใชสํานักงาน 16 เพ่ิม ลด เดบิต 

 อาคาร 17 เพ่ิม ลด เดบิต 

2. หนี้สิน เงินฝากสัจจะ 21 ลด เพ่ิม เครดิต 

 เงินกูสถาบันการเงิน 22 ลด เพ่ิม เครดิต 

3. สวนของเจาของ เงินทุนคาหุน 31 ลด เพ่ิม เครดิต 

 กําไรสะสม 32 ลด เพ่ิม เครดิต 

4. รายได รายไดดอกเบี้ย 41 ลด เพ่ิม เครดิต 

 รายไดอ่ืน ๆ 42 ลด เพ่ิม เครดิต 

5. คาใชจาย คาน้ํา-คาไฟ 51 เพ่ิม ลด เดบิต 

 คาพาหนะ 52 เพ่ิม ลด เดบิต 

 คาเลี้ยงรับรอง 53 เพ่ิม ลด เดบิต 

 วัสดุสํานักงานใชไป 54 เพ่ิม ลด เดบิต 
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ตัวอยางผลการวิเคราะหรายการคา 

รายการคา 
เดบิต 

(ดานซาย) 

เครดิต 

(ดานขวา) 

รายการรับ   

1. รับเงินสดคาหุน เงินสด/ธนาคาร 2 (เพ่ิม) เงินทุนคาหุน (เพ่ิม) 

2. รับเงินฝากสัจจะ เงินสด/ธนาคาร 2 (เพ่ิม) เงินฝากสัจจะ (เพ่ิม) 

3. รับเงินกูจากธนาคาร (บัญชี 3) เงินสด/ธนาคาร 3 (เพ่ิม) เงินกู 3 (เพ่ิม) 

4. รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2 เงินสด/ธนาคาร 2 (เพ่ิม) ลูกหนี้เงินกู 2 (ลด) 

รายไดดอกเบี้ย (เพ่ิม) 

5. รับชําระหนี้ลูกหนี้ บัญชี 3  เงินสด/ธนาคาร 3 (เพ่ิม) ลูกหนี้เงินกู 3 (ลด) 

6. รับเงินรายไดอ่ืน ๆ เงินสด/ธนาคาร 2 (เพ่ิม) รายไดอ่ืน (เพ่ิม) 

7. นําเงินฝากธนาคาร บัญชี 2 ธนาคาร 2 (เพ่ิม) เงินสด (ลด) 

รายการจาย   

1. จายเงินกูลูกหนี้เงินกู บัญชี 2 ลูกหนี้เงินกู 2 (เพ่ิม) ธนาคาร 2 (ลด) 

2. รับชําระหนี้ลูกหนี้ บัญชี 2  เงินสด/ธนาคาร 2 (เพ่ิม) ลูกหนี้เงินกู 2 (ลด) 

3. จายชําระเงินกู บัญชี 3 คืนใหธนาคาร เงินกู 3 (ลด) ธนาคาร 3 (ลด) 

4. ซ้ือเครื่องใชสํานักงาน เครื่องใชสํานักงาน (เพ่ิม) เงินสด/ธนาคาร 2 (ลด) 

5. จายคืนคาหุน (สมาชิกลาออก) เงินทุนคาหุน (ลด) เงินสด/ธนาคาร 2 (ลด) 

6. สมาชิกถอนเงินฝากสัจจะ เงินฝากสัจจะ (ลด) เงินสด/ธนาคาร 2 (ลด) 

7. จายคาใชจาย คาใชจาย (เพ่ิม) เงินสด/ธนาคาร (ลด) 

 4.3  การบันทึกรายการคา 

  การบันทึกรายการ หมายถึง การจดเรื่องราวเก่ียวกับรายการคาของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง ท่ีวิเคราะหลงในสมุดบัญชีท่ีกําหนด ใหไดยอดบัญชีตาง ๆ เพ่ือหาผลการดําเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน   

  สมุดบัญชีท่ีใชสําหรับการบันทึกรายการบัญชีท่ัวไป มีท้ังสมุดบันทึกรายการข้ันตนและ

สมุดบันทึกรายการข้ันปลาย เนื่องจากการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เกิดรายการคา 

ท่ีไมแตกตางกันและรายการคาท่ีเกิดข้ึนตลอดปมีจํานวนไมมาก ผูเขียนจึงเลือกใชสมุดบัญชีแยกประเภท 

เพ่ือบันทึกรายการตามคูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

  สมุดบัญชีแยกประเภท หมายถึง บัญชีท่ีรวบรวมการบันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนไวเปนหมวดหมู 

จัดเรียงลําดับตามผังบัญชี บัญชีแยกประเภทแบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้ 

  1.  บัญชีแยกประเภทท่ัวไป เหมาะสําหรับกิจการขนาดใหญท่ีมีรายการคามาก  

  2.  บัญชีแยกประเภทแบบแสดงยอดคงเหลือ หรือเรียกวา “บัญชีแยกประเภท 3 ชอง” 

เปนบัญชีแยกประเภทท่ีแบงออกเปน 3 ชองหลักท่ีจําเปน ไดแก ชองเดบิต ชองเครดิต และชองยอด

คงเหลือ นอกจากนั้นยังมีชองอ่ืน ๆ เชน ชองวันท่ี รายการ เปนตน เพ่ือบันทึกขอมูลใหสมบูรณยิ่งข้ึน   

  การบันทึกรายการตามคูมือการทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเลมนี้ จะใช 

“บัญชีแยกประเภท 3 ชอง” บันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนทุกรายการ เพราะ “บัญชีแยกประเภท 3 ชอง” 

เปนท้ังสมุดบันทึกรายการข้ันตน และสมุดบันทึกรายการข้ันปลาย สะดวกและเหมาะกับการบันทึก

รายการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง บัญชีแยกประเภท 3 ชอง มีลักษณะดังนี้ 

  ใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปดบัญชีแยกประเภท 3 ชอง ใหครบทุกบัญชี เม่ือไดผล

การวิเคราะหรายการคาแลว ใหนําผลการวิเคราะหบันทึกบัญชีท่ีเก่ียวของ 

  บัญชีแยกประเภท 3 ชอง มีชื่อบัญชี และเลขท่ีบัญชีกํากับ ประกอบดวยชองตาง ๆ ดังนี้ 

  1.  ชองวันท่ี ใชบันทึกวันท่ี ท่ีเกิดรายการคา 

  2.  ชองรายการ ใชบันทึกคําอธิบายสั้น ๆ เก่ียวกับรายการคาท่ีเกิด 

  3.  ชองเดบิต ใชบันทึก รายการ สินทรัพย (เพ่ิม) และ สวนของเจาของ (ลด) 

  4.  ชองเครดิต ใชบันทึก รายการ สินทรัพย (ลด) และสวนของเจาของ (เพ่ิม) 

  5.  ชองยอดคงเหลือ ใชบันทึกยอดคงเหลือตามรายการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

ช่ือบัญชี..................                                                                     เลขบัญชี............... 

วันท่ี รายการ เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

ตัวอยางการบันทึกรายการคา 

 สมมติ กองทุนหมูบานพัฒนายั่งยืน มียอดคงเหลือบัญชีจากงบทดลองหลังจัดสรรกําไร ดังนี้ 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบทดลอง 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2559 

ชื่อบัญชี 
เลขท่ี 

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด 11 13,000 -   

เงินฝากธนาคาร 2 12 342,600 -   

เงินฝากธนาคาร 3 13 100,000 -   

ลูกหนี้เงินกู 2 14 450,000 -   

ลูกหนี้เงินกู 3 15 900,000 -   

เครื่องใชสํานักงาน 16 58,000 -   

เงินฝากสัจจะ 21   700,000 - 

เงินกูธนาคาร 22   1,000,000 - 

เงินทุนคาหุน 31   120,000 - 

กําไรสะสม 41   43,600 - 

      

      

  1,863,600 - 1,863,600 - 

      

 

 บัญชีแยกประเภทจะแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

บัญชีเงินสด                                                                               เลขบัญชี 11 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     13,000 - 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 2                                                                     เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     342,600 - 

        

        

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 3                                                                     เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     100,000 - 

        

        

 

บัญชีลูกหนี้เงินกู 2                                                                           เลขบัญชี 14 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     450,000 - 

        

        

 

บัญชีลูกหนี้เงินกู 3                                                                           เลขบัญชี 15 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     900,000 - 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีเครื่องใชสํานักงาน                                                                      เลขบัญชี 16 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     58,000 - 

        

        

 

บัญชีเงินฝากสัจจะ                                                                          เลขบัญชี 21 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     700,000 - 

        

        

 

บัญชีเงินกูธนาคาร                                                                          เลขบัญชี 22 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     1,000,000 - 

        

        

 

บัญชีเงินทุนคาหุน                                                                          เลขบัญชี 31 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     120,000 - 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีกําไรสะสม                                                                          เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     43,600 - 

        

  

รายการท่ี 1 เม่ือ 15 ม.ค. 60 รับเงินคาหุน 1,000 บาท 

ผลการวิเคราะห เงินสด (เพ่ิม)    เงินทุนคาหุน (เพ่ิม) 

บัญชีเงินสด                                                                               เลขบัญชี 11 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     13,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน 1,000 -   14,000 - 

        

 

บัญชีเงินทุนคาหุน                                                                          เลขบัญชี 31 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     120,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน   1,000 - 121,000 - 

        

รายการท่ี 2 เม่ือ 31 ม.ค. 60 โอนเงินจากธนาคารใหผูกูบัญชี 2 จํานวน 100,000 บาท 

ผลการวิเคราะห  ลูกหนี้เงินกู 2 (เพ่ิม)  เงินฝากธนาคาร 2 (ลด) 

บัญชีลูกหนี้เงินกู 2                                                                           เลขบัญชี 14 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     450,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2 100,000 -   550,000 - 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 2                                                                     เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     342,600 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2   100,000 - 242,600 - 

        

 

รายการท่ี 3 เม่ือ 31 มี.ค. 60 รับชําระหนี้จากผูกูบัญชี 2 จํานวน 200,000 บาท  

               พรอมดอกเบี้ย 12,000 บาท 

ผลการวิเคราะห   เงินฝากธนาคาร 2 (เพ่ิม)   ลูกหนี้เงินกู 2 (ลด)   รายไดดอกเบี้ย (เพ่ิม) 

บัญชีลูกหนี้เงินกู 2                                                                           เลขบัญชี 14 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     450,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2 100,000 -   550,000 - 

31 มี.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2   200,000 - 350,000 - 

        

 

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 2                                                                     เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     342,600 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2   100,000 - 242,600 - 

31 มี.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2 200,000 -   442,600 - 

 รับดอกเบี้ยเงินกู บัญชี 2 12,000 -   454,600 - 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีรายไดดอกเบ้ีย                                                                        เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม)  
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

31 มี.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู บัญชี 2   12,000 - 12,000 - 

        

        

 

รายการท่ี 4 เม่ือ 30 มิ.ย. 60 รับเงินฝากสัจจะเปนเงินสด 78,000 บาท 

ผลการวิเคราะห เงินสด (เพ่ิม)  เงินฝากสัจจะ (เพ่ิม) 

บัญชีเงินสด                                                                               เลขบัญชี 11 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     13,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน 1,000 -   14,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ 78,000 -   92,000 - 

        

 

บัญชีเงินฝากสัจจะ                                                                          เลขบัญชี 21 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     700,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ   78,000 - 778,000 - 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

รายการท่ี 5 เม่ือ 1 ก.ค. 60 รับชําระหนี้จากผูกู บัญชี 3 จํานวน 500,000 บาท นําฝาก ไมมีดอกเบี้ย 

ผลการวิเคราะห เงินฝากธนาคาร 3 (เพ่ิม)   ลูกหนี้เงินกู 3 (ลด)    

บัญชีเงินฝากธนาคาร 3                                                                     เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต(ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     100,000 - 

1 ก.ค.60 รับชําระหนี้ บัญชี 3 นําฝาก 500,000 -   600,000 - 

        

 

บัญชีลูกหนี้เงินกู 3                                                                           เลขบัญชี 15 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     900,000 - 

1 ก.ค.60 รับชําระหนี้ นําฝาก   500,000 - 400,000 - 

        

 

รายการท่ี 6 เม่ือ 5 ก.ค. 60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2 จํานวน 50,000 บาท 

ผลการวิเคราะห เงินฝากธนาคาร (เพ่ิม)    เงินสด (ลด) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 2                                                                     เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     342,600 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2   100,000 - 242,600 - 

31 มี.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2 200,000 -   442,600 - 

 รับดอกเบี้ยเงินกู บัญชี 2 12,000 -   454,600 - 

5 ก.ค.60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2 50,000    504,600 - 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีเงินสด                                                                               เลขบัญชี 11 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     13,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน 1,000 -   14,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ 78,000 -   92,000 - 

5 ก.ค.60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2   50,000 - 42,000 - 

        

 

รายการท่ี 7 เม่ือ 30  ก.ย. 60 ชําระหนี้เงินกูธนาคาร บัญชี 3 จํานวน  400,000 บาท 

ผลการวิเคราะห เงินฝากธนาคาร 3 (ลด)    เงินกูธนาคาร (ลด) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 3                                                                     เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต(ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     100,000 - 

1 ก.ค.60 รับชําระหนี้ บัญชี 3 นําฝาก 500,000 -   600,000 - 

30 ก.ย.60 โอนเงินชําระหนี้เงินกูธนาคาร   400,000 - 200,000 - 

        

 

บัญชีเงินกูธนาคาร                                                                          เลขบัญชี 22 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     1,000,000 - 

30 ก.ย.60 โอนเงินชําระหนี้เงินกูธนาคาร 400,000 -   600,000 - 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

รายการท่ี 8 เม่ือ 15 ต.ค. 60 จายเงินสดเปนคาซอมแซมเครื่องใชสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท 

ผลการวิเคราะห เงินสด (ลด)  คาซอมแซม (เพ่ิม)     

บัญชีคาซอมแซม 2                                                                     เลขบัญชี 51 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

15 ต.ค.60 จายคาซอมแซม 2,000 -   2,000 - 

        

        

 

บัญชีเงินสด                                                                                    เลขบัญชี 11 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     13,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน 1,000 -   14,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ 78,000 -   92,000 - 

5 ก.ค.60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2   50,000 - 42,000 - 

15 ต.ค.60 จายคาซอมแซมเปนเงินสด   2,000 - 40,000 - 

        

 

รายการท่ี 9 เม่ือ 31 ต.ค. 60 สมาชิกลาออก คืนเงินสดเปนคาหุน  2,500 บาท 

  และถอนเงินฝากสัจจะ จํานวน 15,000 บาท 

ผลการวิเคราะห เงินสด (ลด)  ทุนคาหุน (ลด)    เงินฝากสัจจะ (ลด) 

บัญชีเงินสด                                                                                    เลขบัญชี 11 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     13,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน 1,000 -   14,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ 78,000 -   92,000 - 

5 ก.ค.60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2   50,000 - 42,000 - 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

15 ต.ค.60 จายคาซอมแซมเปนเงินสด   2,000 - 40,000 - 

31 ต.ค.60 คืนเงินคาหุนสมาชิกลาออก   2,500 - 37,500 - 

 คืนเงินฝากสัจจะ   15,000 - 22,500 - 

        

 

 

บัญชีเงินทุนคาหุน                                                                          เลขบัญชี 31 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     120,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน   1,000 - 121,000 - 

31 ต.ค.60 คืนเงินคาหุนสมาชิกลาออก 2,500 -   118,500 - 

        

 

 

บัญชีเงินฝากสัจจะ                                                                          เลขบัญชี 21 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     700,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ   78,000 - 778,000 - 

31 ต.ค.60 คืนเงินฝากสัจจะ 15,000 -   763,000 - 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

รายการท่ี 10 เม่ือ 28 ธ.ค. 60 รับชําระหนี้จากลูกหนี้ 2 จํานวน 100,000 บาท  

              พรอมดอกเบี้ย 30,000 บาท นําฝากธนาคาร 

ผลการวิเคราะห เงินฝากธนาคาร 2 (เพ่ิม)    ลูกหนี้เงินกู 2 (ลด)  รายไดดอกเบี้ย (เพ่ิม)   

บัญชีลูกหนี้เงินกู 2                                                                           เลขบัญชี 14 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     450,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2 100,000 -   550,000 - 

31 มี.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2   200,000 - 350,000 - 

28 ธ.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2   100,000 - 250,000 - 

        

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 2                                                                     เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     342,600 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2   100,000 - 242,600 - 

31 มี.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2 200,000 -   442,600 - 

 รับดอกเบี้ยเงินกู บัญชี 2 12,000 -   454,600 - 

5 ก.ค.60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2 50,000 -   504,600 - 

28 ธ.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2 100,000 -   604,600 - 

 รับชําระดอกเบี้ยเงินกู 30,000 -   634,600 - 

        

บัญชีรายไดดอกเบ้ีย                                                                        เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม)  
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

31 มี.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู บัญชี 2   12,000 - 12,000 - 

28 ธ.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2   30,000 - 42,000 - 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

รายการท่ี 11 เม่ือ 31 ธ.ค. 60 จายคาน้ํา คาไฟ  1,500 บาท  

                  และคาจัดประชุมประจําป 10,000 บาท   

ผลการวิเคราะห เงินสด (ลด)  คาใชจาย (เพ่ิม)     

บัญชีเงินสด                                                                                    เลขบัญชี 11 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     13,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน 1,000 -   14,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ 78,000 -   92,000 - 

5 ก.ค.60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2   50,000 - 42,000 - 

15 ต.ค.60 จายคาซอมแซมเปนเงินสด   2,000 - 40,000 - 

31 ต.ค.60 คืนเงินคาหุนสมาชิกลาออก   2,500 - 37,500 - 

 คืนเงินฝากสัจจะ   15,000 - 22,500 - 

31 ธ.ค.60 จายคาน้ํา คาไฟ   1,500 - 21,000 - 

 คาจัดประชุม   10,000 - 11,000 - 

        

 

บัญชีคาน้ํา คาไฟ                                                                         เลขบัญชี 52 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

31 ธ.ค.60 จายคาน้ํา คาไฟ 1,500 -   1,500 - 

        

        

บัญชีคาจัดประชุม                                                                         เลขบัญชี 53 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

31 ธ.ค.60 จายคาจัดประชุม 10,000 -   10,000 - 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

5. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู 

 ทะเบียนคุมลูกหนี้ หมายถึง บัญชียอยท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงยอดการกู 

การชําระหนี้ และยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินกูรายตัว  

 บัญชียอยท่ีใชคุมรายละเอียดลูกหนี้รายตัว กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สามารถใช

แบบฟอรม “บัญชีแยกประเภท 3 ชอง” บันทึกรายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินกูได 

 การทําทะเบียนคุมลูกหนี้ ใชหลักการเดียวกับการทําทะเบียนคุมลูกหนี้ บัญชี ชุดท่ี 1 เงิน

จัดสรรจากรัฐบาล หรือ “บัญชี 1” 

 

6. งบทดลอง 

 เม่ือสิ้นงวดบัญชี กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดบันทึกบัญชีทุกรายการครบถวนแลวใหปดบัญชี

ประเมินผลการดําเนินงาน และหายอดคงเหลือของบัญชีท่ีเก่ียวของเพ่ือเริ่มตนงวดบัญชีถัดไป 

โดยจัดทํา “งบทดลอง” กอนการปดบัญชี 

 งบทดลอง หมายถึง งบท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือพิสูจนความถูกตองของการบันทึกรายการ ตามระบบบัญชีคู 

ทําทุกครั้งกอนทํางบการเงิน แบบฟอรมงบทดลอง มีดังนี้ 

กองทุนหมูบาน................ 

งบทดลอง 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญชี 
เลขท่ี 

บัญช ี
เดบิต เครดิต 

      

      

      

 ข้ันตอนการทํางบทดลอง มีดังนี้ 

 1. สวนหัวงบทดลอง ประกอบดวย  

  1) ชื่อ “กองทุนหมูบาน.....”  

  2) ชื่อบอกวา “งบทดลอง”  

  3) วันท่ี ท่ีจัดทํางบทดลอง 

 2.  สวนตัวงบทดลอง ประกอบดวย 

  1) ชอง “ชื่อบัญชี” ระบุชื่อบัญชี เรียงตามเลขท่ีบัญชี 

  2) ชอง “เลขท่ีบัญชี” ระบุเลขท่ีบัญชีตามชื่อบัญชี 
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คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

  3) ชอง “เดบิต” บันทึกยอดคงเหลือของบัญชีท่ีมียอดคงเหลือดาน “เดบิต” 

  4) ชอง “เครดิต” บันทึกยอดคงเหลือของบัญชีท่ีมียอดคงเหลือดาน “เครดิต” 

 การจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เม่ือไดบันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนในบัญชีแยก

ประเภทครบถวนแลว ใหจัดทํางบทดลองข้ึนเพ่ือพิสูจนความถูกตองของการบันทึกบัญชี โดยนํายอด

คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีมาจัดทํางบทดลอง  

 ตามตัวอยางขางตน บัญชีแยกประเภท 3 ชอง ณ วันสิ้นงวดบัญชีแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

 

บัญชีเงินสด                                                                                    เลขบัญชี 11 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด) 
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     13,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน 1,000 -   14,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ 78,000 -   92,000 - 

5 ก.ค.60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2   50,000 - 42,000 - 

15 ต.ค.60 จายคาซอมแซมเปนเงินสด   2,000 - 40,000 - 

31 ต.ค.60 คืนเงินคาหุนสมาชิกลาออก   2,500 - 37,500 - 

 คืนเงินฝากสัจจะ   15,000 - 22,500 - 

31 ธ.ค.60 จายคาน้ํา คาไฟ   1,500 - 21,000 - 

 คาจัดประชุม   10,000 - 11,000 - 
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 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 2                                                                     เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     342,600 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2   100,000 - 242,600 - 

31 มี.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2 200,000 -   442,600 - 

 รับดอกเบี้ยเงินกู บัญชี 2 12,000 -   454,600 - 

5 ก.ค.60 นําเงินสดฝากธนาคาร บัญชี 2 50,000 -   504,600 - 

28 ธ.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2 100,000 -   604,600 - 

 รับชําระดอกเบี้ยเงินกู 30,000 -   634,600 - 

        

 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 3                                                                     เลขบัญชี 13 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต(ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     100,000 - 

1 ก.ค.60 รับชําระหนี้ บัญชี 3 นําฝาก 500,000 -   600,000 - 

30 ก.ย.60 โอนเงินชําระหนี้เงินกูธนาคาร   400,000 - 200,000 - 

        

 

บัญชีลูกหนี้เงินกู 2                                                                           เลขบัญชี 14 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     450,000 - 

31 ม.ค.60 โอนเงินใหผูกู บัญชี 2 100,000 -   550,000 - 

31 มี.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2   200,000 - 350,000 - 

28 ธ.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2   100,000 - 250,000 - 
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บัญชีลูกหนี้เงินกู 3                                                                           เลขบัญชี 15 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     900,000 - 

1 ก.ค.60 รับชําระหนี้ นําฝาก   500,000 - 400,000 - 

        

 

บัญชีเครื่องใชสํานักงาน                                                                      เลขบัญชี 16 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     58,000 - 

        

        

 

บัญชีเงินฝากสัจจะ                                                                          เลขบัญชี 21 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     700,000 - 

30 มิ.ย.60 รับเงินฝากสัจจะ   78,000 - 778,000 - 

31 ต.ค.60 คืนเงินฝากสัจจะ 15,000 -   763,000 - 

        

 

บัญชีเงินกูธนาคาร                                                                          เลขบัญชี 22 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     1,000,000 - 

30 ก.ย.60 โอนเงินชําระหนี้เงินกูธนาคาร 400,000 -   600,000 - 

        

 



61 

 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

บัญชีเงินทุนคาหุน                                                                          เลขบัญชี 31 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     120,000 - 

15 ม.ค.60 รับคาหุน   1,000 - 121,000 - 

31 ต.ค.60 คืนเงินคาหุนสมาชิกลาออก 2,500 -   118,500 - 

        

 

บัญชีกําไรสะสม                                                                          เลขบัญชี 32 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     43,600 - 

        

        

 

บัญชีรายไดดอกเบ้ีย                                                                        เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม)  
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

31 มี.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู บัญชี 2   12,000 - 12,000 - 

28 ธ.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2   30,000 - 42,000 - 

        

 

บัญชีคาซอมแซม                                                                          เลขบัญชี 51 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

15 ต.ค.60 จายคาซอมแซม 2,000 -   2,000 - 
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บัญชีคาน้ํา คาไฟ                                                                         เลขบัญชี 52 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

31 ธ.ค.60 จายคาน้ํา คาไฟ 1,500 -   1,500 - 

        

        

 

บัญชีคาจัดประชุม                                                                         เลขบัญชี 53 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

31 ธ.ค.60 จายคาจัดประชุม 10,000 -   10,000 - 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 คูมือการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบทดลอง 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญชี 
เลขท่ี 

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด 11 11,000 -   

เงินฝากธนาคาร 2 12 634,600 -   

เงินฝากธนาคาร 3 13 200,000 -   

ลูกหนี้เงินกู 2 14 250,000 -   

ลูกหนี้เงินกู 3 15 400,000 -   

เครื่องใชสํานักงาน 16 58,000 -   

เงินฝากสัจจะ 21   763,000 - 

เงินกูจากธนาคาร  22   600,000 - 

ทุนคาหุน 31   118,500 - 

กําไรสะสม 32   43,600 - 

รายไดดอกเบี้ย 41   42,000 - 

คาซอมแซม 51 2,000 -   

คาน้ํา คาไฟ 52 1,500 -   

คาจัดประชุม 53 10,000 -   

  1,567,100 - 1,567,100 - 

      
      

 

 ถายอดรวมของงบทดลองท้ัง 2 ขาง เทากัน ถือไดวาการบันทึกบัญชีมีโอกาสถูกตอง แตถายอดรวม

ของงบทดลองท้ัง 2 ขาง ไมเทากันถือวาการบันทึกบัญชีไมถูกตอง ตองคนหาสาเหตุการผิดพลาดแลวแกไข

ใหถูกตอง 
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7. การทํางบการเงิน 

 งบการเงิน เปนรายงานทางบัญชีท่ีแสดงผลการดําเนินงานของกิจการ ในรอบปบัญชีท่ีผานมา

เพ่ือใชในการตัดสินใจดานการเงิน และแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชน 

ประกอบดวย งบกําไรขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงิน การจัดทํางบการเงิน ใหนํายอดคงเหลือบัญชี

ตาง ๆ จาก “งบทดลอง” มาจําแนกตามหมวดบัญชีเพ่ือจัดทํา ดังนี้ 

 7.1 งบกําไรขาดทุน  

  งบกําไรขาดทุน เปนงบท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ในรอบป ประกอบดวย บัญชีรายได เพียงบัญชีเดียว  

  ข้ันตอนการทํางบกําไรขาดทุน มีดังนี้ 

  1.  สวนหัวงบกําไรขาดทุน ประกอบดวย  

   1)  ชื่อ “กองทุนหมูบาน.....”  

   2)  ชื่อบอกวา “งบกําไรขาดทุน”  

   3)  งวดบัญชีของงบกําไรขาดทุน 

  2.  สวนตัวงบกําไรขาดทุน ประกอบดวย รายไดดอกเบี้ย/คาปรับ เรียงตามเลขท่ีบัญชี 

จากตัวอยางขางตน จัดทํา “งบกําไรขาดทุน” ไดดังนี้ 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวด 1 ป ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 

รายได   

           รายไดดอกเบี้ย 42,000 - 

                     รวมรายได 42,000 - 

คาใชจาย   

           คาซอมแซม 2,000 - 

           คาน้ํา คาไฟ 1,500 - 

           คาจัดประชุม 10,000 - 

                      รวมคาใชจาย 13,500 - 

กําไรสุทธ ิ 28,500 - 
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 7.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

  งบแสดงฐานะทางการเงิน เปนงบแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ณ วันท่ีทํางบแสดงฐานะการเงิน (ในอดีตเรียกวา “งบดุล”) ประกอบดวย บัญชีเงินสด (ถามี) เงินฝาก

ธนาคาร ลูกหนี้ เงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล และ กําไรสะสม 

  ข้ันตอนการทํางบแสดงฐานะทางการเงิน มีดังนี้ 

  1.  สวนหัวงบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบดวย  

   1)  ชื่อ “กองทุนหมูบาน.....”  

   2)  ชื่อบอกวา “งบแสดงฐานะทางการเงิน”  

   3)  วันท่ี ท่ีจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน 

  2.  สวนตัวงบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

   1)  สวนสินทรัพย ประกอบดวย เงินสด (ถามี) เงินฝากธนาคาร และ ลูกหนี้ 

   2)  สวนของเจาของ ประกอบดวย เงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล  

จากตัวอยางขางตน สามารถจัดทํา “งบแสดงฐานะทางการเงิน” ไดดังนี้   
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กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญช ี

เดบิต 
เครดิต 

สินทรัพย   

           เงินสด 11,000 - 

           เงินฝากธนาคาร 2 634,600 - 

           เงินฝากธนาคาร 3 200,000 - 

           ลูกหนี้เงินกู 2 250,000 - 

           ลูกหนี้เงินกู 3 400,000 - 

           เครื่องใชสํานักงาน 58,000 - 

                  รวมสินทรัพย 1,553,600 - 

หนี้สินและสวนของเจาของ   

หนี้สิน   

            เงินฝากสัจจะ 763,000 - 

            เงินกูธนาคาร 600,000 - 

                   รวมหนี้สิน 1,363,000 - 

สวนของเจาของ   

           ทุนคาหุน 118,500 - 

            กําไรสะสม                  ยอดยกมา                       43,600.-   

                                           บวก กําไรสุทธิ                  28,500.- 72,100 - 

                   รวมสวนของเจาของ 190,600 - 

                   รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 1,553,600 - 
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8. การปดบัญชี 

 การปดบัญชี หมายถึง การโอนบัญชีรายไดไปบัญชีกําไรสะสม เพ่ือปดรายไดท่ีเกิดข้ึนในงวด

ปจจุบันเตรียมจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตามระเบียบกองทุนหมูบาน 

 ข้ันตอนการปดบัญชีชุดท่ี 2 ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เนื่องจากชัญชีชุดท่ี 2 มีท้ังบัญชี

หมวดรายไดและหมวดคาใชจาย ตามหลักการบัญชีควรเปดบัญชี “สรุปผลกําไรขาดทุน” เพ่ือรองรับ 

การปดบัญชีบัญชีท้ัง 2 หมวด เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานของบัญชีชุดท่ี 2 แลวจึงนําผล “กําไรสุทธิ” หรือ  

“ขาดทุนสุทธิ” ปดเขาบัญชีกําไรสะสม โดยเปดบัญชี “กําไรขาดทุน” เปนบัญชีหมวดท่ี 3 มีลักษณะ 

เปนบัญชีชั่วคราว เปดข้ึนเพ่ือรองรับการปดบัญชีหมวดรายได และ หมวดคาใชจายตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1.  ปดบัญชีหมวดรายได เขาบัญชี “กําไรขาดทุน” โดยปดยอดคงเหลือของบัญชีรายไดท่ีมียอด

ดานเครดิตท้ังหมดทุกบัญชีเขาบัญชี “กําไรขาดทุน” เพ่ือใหยอดรายไดหมดไป 

 2.  ปดบัญชีหมวดคาใชจาย เขาบัญชี “กําไรขาดทุน” โดยปดยอดคงเหลือของบัญชีคาใชจายท่ีมี

ยอดคงเหลือดานเดบิตท้ังหมดทุกบัญชีเขาบัญชี “กําไรขาดทุน” เพ่ือใหยอดคาใชจายหมดไป 

 3.  ปดบัญชี “กําไรขาดทุน” เขาบัญชี “กําไรสะสม” ดังนี้ 

  กรณีท่ี 1 บัญชีหมวดรายได มียอดรวมมากกวา หมวดคาใชจาย ผลการดําเนินงานเปน 

“กําไรสุทธิ” ผลการดําเนินงานทําให “กําไรสะสม” เพ่ิมข้ึน 

  กรณีท่ี 2 บัญชีหมวดรายได มียอดรวมนอยกวา หมวดคาใชจาย ผลการดําเนินงานเปน 

“ขาดทุนสุทธิ” ผลการดําเนินงานทําให “กําไรสะสม” ลดลง 

  จากตัวอยาง ปดบัญชี ดังนี้ 

 

1. ปดบัญชีรายไดดอกเบี้ย เขาบัญชีกําไรขาดทุน ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห  กําไรสุทธ ิ(เพ่ิม)    รายไดดอกเบี้ย (ลด) 

บัญชีรายไดดอกเบ้ีย                                                                        เลขบัญชี 41 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม)  
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

31 มี.ค.60 รับดอกเบี้ยเงินกู บัญชี 2   12,000 - 12,000 - 

28 ธ.ค.60 รับชําระหนี้เงินกู บัญชี 2   30,000 - 42,000 - 

31 ธ.ค.61 โอนปดบัญชีเขากําไรขาดทุน 42,000 -   - - 
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บัญชีกําไรขาดทุน                                                                         เลขบัญชี 33 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

31 ธ.ค.60 โอนปดบัญชีรายไดดอกเบี้ย   42,000 - 42,000 - 

        

  

2. ปดบัญชีคาใชจาย (ทุกบัญชี) เขาบัญชีกําไรขาดทุน ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห  กําไรสุทธ ิ(ลด)    คาซอมแซม คาน้ํา คาไฟ คาจัดประชุม (ลด) 

บัญชีกําไรขาดทุน                                                                         เลขบัญชี 33 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

31 ธ.ค.60 โอนปดบัญชีรายไดดอกเบี้ย   42,000 - 42,000 - 

31 ธ.ค.60 โอนปดบัญชีคาซอมแซม 2,000 -   40,000 - 

 โอนปดบัญชีคาน้ํา คาไฟ 1,500 -   38,500 - 

 โอนปดบัญชีคาจัดประชุม 10,000 -   28,500 - 

        

บัญชีคาซอมแซม                                                                          เลขบัญชี 51 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

15 ต.ค.60 จายคาซอมแซม 2,000 -   2,000 - 

31 ธ.ค.60 โอนปดเขาบัญชีกําไรขาดทุน   2,000 - - - 

        

 

บัญชีคาน้ํา คาไฟ                                                                         เลขบัญชี 52 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

31 ธ.ค.60 จายคาน้ํา คาไฟ 1,500 -   1,500 - 

31 ธ.ค.60 โอนปดเขาบัญชีกําไรขาดทุน   1,500 - - - 
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บัญชีคาจัดประชุม                                                                         เลขบัญชี 53 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

31 ธ.ค.60 จายคาจัดประชุม 10,000 -   10,000 - 

31 ธ.ค.60 โอนปดเขาบัญชีกําไรขาดทุน   10,000 - - - 

        

 

3. ปดบัญชี “กําไรขาดทุน” เขาบัญชี “กําไรสะสม” ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะห  กําไรสุทธ ิ(ลด)    กําไรสะสม (เพ่ิม) 

บัญชีกําไรขาดทุน                                                                         เลขบัญชี 33 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

31 ธ.ค.60 โอนปดบัญชีรายไดดอกเบี้ย   42,000 - 42,000 - 

31 ธ.ค.60 โอนปดบัญชีคาซอมแซม 2,000 -   40,000 - 

 โอนปดบัญชีคาน้ํา คาไฟ 1,500 -   38,500 - 

 โอนปดบัญชีคาจัดประชุม 10,000 -   28,500 - 

 โอนกําไรสุทธิเขากําไรสะสม 28,500 -   - - 

        
 

บัญชีกําไรสะสม                                                                          เลขบัญชี 32 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.60 ยอดยกมา     43,600 - 

31 ธ.ค.60 โอนกําไรสุทธิเขากําไรสะสม   28,500 - 72,100 - 
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9. การจัดสรรกําไรสุทธิและงบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิ 

 9.1 การจัดสรรกําไรสุทธิ 

  การจัดสรรกําไรสุทธิ หมายถึง การแบงสรรกําไรสุทธิประจําปตามงวดบัญชีของกองทุน

หมูบานใหเปนไปตามขอกําหนดในระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 กําไรสุทธิหรือดอกผลท่ีไดจากบัญชี ชุดท่ี 2 ใหนําไปจัดสรรเพ่ือเปนประโยชนตอกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง ตามระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  สมมตวิา กองทุนหมูบานพัฒนายั่งยืน กําหนดอัตราการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไว ดังนี้ 

  1.  ประกันความเสี่ยง  20% 

  2.  เฉลี่ยคืนสมาชิก  20% 

  3.  ตอบแทนกรรมการ 30% 

  4.  สาธารณประโยชน  30% 

  จากตัวอยางขางตน กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีกําไรสุทธิ ประจําป จํานวน 

28,500 บาท จัดสรร ไดดังนี้ 

  1.  ประกันความเสี่ยง  5,700 บาท 

  2.  เฉลี่ยคืนสมาชิก  5,700 บาท 

  3.  ตอบแทนกรรมการ 8,550 บาท 

  4.  สาธารณประโยชน  8,550 บาท 

  รายละเอียดยอดกําไรสะสมท่ีจัดสรร ควรแสดงรายละเอียดประกอบ จากตัวอยางขางตน 

สมมติวา  1 มกราคม 2560 กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมียอดยกมาของกําไรสะสมจัดสรร ดังนี้ 

 

ลําดับ รายการจัดสรร 
ยอดยกมา 

1 มกราคม 2560 

ยอดจัดสรรป 2560 

31 ธ.ค. 2560 

รวมยอดจัดสรร 

31 ธ.ค. 2560 

1 ประกันความเสี่ยง 43,600.-   5,700.- 49,300.- 

2 เฉลี่ยคืนสมาชิก -   5,700.-   5,700.- 

3 ตอบแทนกรรมการ -   8,550.-   8,550.- 

4 สาธารณประโยชน -   8,550.-   8,550.- 

 รวมท้ังส้ิน 43,600.- 28,500.- 72,100.- 
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 9.2  งบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิ 

  งบทดลองหลังจัดสรรกําไร หมายถึง งบทดลองท่ีแสดงยอดคงเหลือของบัญชีตาง ๆ หลัง

จัดสรรกําไร และถอนกําไรสุทธิท่ีจัดสรรออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือนําไปใชตามวัตถุประสงค

ของกองทุนหมูบานเรียบรอยแลว  

  งบทดลองหลังถอนเงินกําไรจัดสรรแลว จะแสดงยอดบัญชีเปนปจจุบัน เปนประโยชน

ตอการเริ่มตนทําบัญชีในงวดบัญชีถัดไป 

 

 จากตัวอยาง จัดทํางบทดลองหลังจัดสรรกําไร ไดดังนี้ 

กองทุนหมูบานพัฒนาย่ังยืน 

งบทดลอง 

เม่ือ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อบัญชี 
เลขท่ี 

บัญชี 
เดบิต เครดิต 

เงินสด 11 11,000 -   

เงินฝากธนาคาร 2 12 634,600 -   

เงินฝากธนาคาร 3 13 200,000 -   

ลูกหนี้เงินกู 2 14 250,000 -   

ลูกหนี้เงินกู 3 15 400,000 -   

เครื่องใชสํานักงาน 16 58,000 -   

เงินฝากสัจจะ 21   763,000 - 

เงินกูจากธนาคาร  22   600,000 - 

ทุนคาหุน 31   118,500 - 

กําไรสะสม 32   72,100 - 

  1,553,600 - 1,553,600 - 
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 เม่ือกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจัดทํางบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิประจําปแลว ถือวา

เปนอันสิ้นสุดการจัดทําบัญชีของป 2560 และใหนํายอดคงเหลือจากงบทดลองหลังจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปท่ีไดจัดทําข้ึนเปนยอดคงเหลือยกไปเพ่ือเริ่มจัดทําบัญชีในปถัดไป 

 สมมติ 17 มกราคม 2561 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ถอนกําไรสะสมจัดสรร รายการท่ี 3-5 

จํานวน 22,800 บาท เพ่ือนําไปใชตามวัตถุประสงคท่ีจัดสรร การบันทึกบัญชีทําได ดังนี้ 

 การวิเคราะห  เงินฝากธนาคาร (ลด)   กําไรสะสม (ลด) 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 2                                                                     เลขบัญชี 12 

วันท่ี รายการ เดบิต (เพ่ิม) เครดิต (ลด)  
ยอดคงเหลือ 

(เดบิต) 

1 ม.ค.61 ยอดยกมา     634,600 - 

17 ม.ค.61 ถอนเงินกําไรสะสมจัดสรร   22,800 - 611,800 - 

        

 

บัญชีกําไรสะสม                                                                          เลขบัญชี 32 

วันท่ี รายการ เดบิต (ลด) เครดิต (เพ่ิม) 
ยอดคงเหลือ 

(เครดิต) 

1 ม.ค.61 ยอดยกมา     72,100 - 

17 ม.ค.61 ถอนเงินกําไรสะสมจัดสรร 22,800 -   49,300 - 

        

 

รายละเอียดกําไรสะสมจัดสรรแสดงยอดหลงัถอนกําไรสะสมไปใชตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

ลําดับ รายการจัดสรร 
ยอดจัดสรร 

1 ม.ค. 2561 

ถอนกําไรสะสม

จัดสรร 

กําไรสะสมจัดสรร 

คงเหลือ 

1 ประกันความเสี่ยง 49,300.- - 49,300.- 

2 เฉลี่ยคืนสมาชิก   5,700.-  5,700.- - 

3 ตอบแทนกรรมการ   8,550.-  8,550.- - 

4 สาธารณประโยชน   8,550.-  8,550.- - 

 รวมท้ังส้ิน 72,100.- 22,800.- 49,300.- 
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