
แบบแจ้งข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนบัญชทีี่ 1 ของกองทุนหมู่บ้านฯ ณ วันที่ 30  กันยายน 2564 (หน้า 1) 

ชื่อกองทุน.....................................................................................................................รหัสกองทุน............................................ 

ที่ตั้ง (เลขท่ี/อาคาร/ตรอก/ซอย/ถนน)................................................................ .......................................... หมู่ที่...................... 

ตำบล............................................. อำเภอ.......................................................... จังหวัด............................................................ 

ประธานกรรมการกองทุน  คำนำหน้า........................ ชื่อ................................................. นามสกุล........................................... 

บ้านเลขท่ี/ตรอก/ซอย/ถนน ............................................................................................  โทรศัพท์........................................... 

ข้อมูลเงินทุนหมุนเวียน บัญชีที ่1 (เงินสด เงินฝากธนาคาร และลูกหนี้) ณ วันที่ 30  กันยายน 2564  

1. เงินสด  จำนวนเงิน  ................................................. บาท  

2. เงินฝากธนาคาร จำนวนเงิน  ................................................. บาท 

 ชื่อบัญชีกองทุน ............................................................................................................. .............................................. 

ธนาคาร .................................................................................................. เลขที่บัญชี .................................... .............  

3. ลูกหนี้ ทั้งหมด จำนวนเงิน  ................................................. บาท จำนวน .............. ราย/คน  โดยเป็น  

ลูกหนี้ปกติ จำนวนเงิน  ................................................. บาท จำนวน .............. ราย/คน  

ลูกหนี้ผิดสัญญา จำนวนเงิน  ................................................. บาท จำนวน .............. ราย/คน  

4. เงินจัดสรร (บัญชี 1) จำนวนเงิน  ................................................. บาท (ท้ังหมด) 

 
5. ผู้ให้ข้อมูล คำนำหน้า........................ ชื่อ................................................. นามสกุล......................................................... 

บ้านเลขท่ี/ตรอก/ซอย/ถนน .................................................. ............... โทรศัพท์........................................... 

ตำแหน่งในคณะกรรมการ.......................................................................................................... ..................... 
***กรณีประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลข้างต้น ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ 5 

 

 

 

 

พื้นท่ีสำหรับวางสมุดบัญชีธนาคาร (บัญชีที่ 1) ของกองทุนหมู่บ้านฯ 

หน้าที่ปรากฏรายการข้อมูลเงินฝาก ณ วันที ่30 กันยายน 2564 

เพื่อถ่ายภาพ 

 

หมายเหตุ ให้ถ่ายภาพแบบแจ้งข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนหน้า 1 และหน้า 2 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้รับรอง/ผู้ให้ข้อมูล 

วันที่ให้ข้อมูล ......................................................... ... 



แบบแจ้งข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนบัญชทีี่ 1 ของกองทุนหมู่บ้านฯ ณ วันที่ 30  กันยายน 2564 (หน้า 2) 
ชื่อกองทุน..............................................................................................................รหสักองทุน................................................... 
ที่ตั้ง (เลขท่ี/อาคาร/ตรอก/ซอย/ถนน).......................................................................................................... หมู่ที่...................... 
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กรณีกองทุนหมู่บ้านฯ มีบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีที่ 1) มากกว่า 1 บัญชี ให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
   (1) ชื่อบัญชีกองทุน ............................................................................................................................. .............................. 

ธนาคาร ............................................................................................. ..... เลขที่บัญชี .................................................  
ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  จำนวนเงิน  .................................................... บาท 

   (2) ชื่อบัญชีกองทุน ..................................................... ......................................................................................................  
ธนาคาร .................................................................................................. เลขที่บัญชี ....... ..........................................  
ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  จำนวนเงิน  .................................................... บาท 
หมายเหตุ ถ่ายภาพหรือสแกนสมดุบัญชีธนาคารให้ครบทุกเล่ม 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

พื้นท่ีสำหรับวางสมุดบัญชีธนาคาร (บัญชีที่ 1) ของกองทุนหมู่บ้านฯ 

หน้าที่ปรากฏข้อมูล ชื่อบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ เลขที่บัญชี สาขาธนาคาร 

เพื่อถ่ายภาพ 

 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้รับรอง/ผู้ให้ข้อมูล 

วันที่ให้ข้อมูล ......................................................... ... 

   กรณีที่กองทุนฯไม่สามารถรายงานข้อมูลเงินทุนหมุนเวียน (บัญชีที่1) ได้ โปรดระบุสาเหตุโดยทำเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ 

กองทุนหยุดดำเนินงาน    ไม่มีเอกสารทางการเงิน 

ไม่มีคณะกรรมการ    ขาดความรู้ในการจัดทำบัญชี 

เงินขาดบัญชี     ไม่สามารถติดต่อผู้ให้ข้อมูลกองทุนฯได้ 

 ลงชื่อ ........................................................................ ผู้รายงาน  โทรศัพท์...................................... 

      (...........................................................................)  วันที่ให้ข้อมูล.............................. 

ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน / เครือข่ายฯ / สมาชิกกองทุนฯ 



 

 

แบบแจ้งข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนบัญชทีี่ 1 ของกองทุนหมู่บ้านฯ ณ วันที่ 30  กันยายน 2564 (หน้า 1) 
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ข้อมูลเงินทุนหมุนเวียน บัญชีที ่1 (เงินสด เงินฝากธนาคาร และลูกหนี้) ณ วันที่ 30  กันยายน 2564  

1. เงินสด  จำนวนเงิน  ................................................. บาท  

2. เงินฝากธนาคาร จำนวนเงิน  ................................................. บาท  

 ชื่อบัญชีกองทุน ............................................................................................................................. .............................. 

ธนาคาร ............................................................................................. ..... เลขที่บัญชี .................................................  

3. ลูกหนี้ ทัง้หมด จำนวนเงิน  ................................................. บาท จำนวน .............. ราย/คน  โดยเป็น  

ลูกหนี้ปกติ จำนวนเงิน  ................................................. บาท จำนวน .............. ราย/คน  

ลูกหนี้ผิดสัญญา จำนวนเงิน  ................................................. บาท จำนวน .............. ราย/คน  

4. เงินจัดสรร (บัญชี 1) จำนวนเงิน  ................................................. บาท (ท้ังหมด) 
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***กรณีประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลข้างต้น ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ 5 

 

 

 
หมายเหตุ ให้ถ่ายภาพแบบแจ้งข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนหน้า 1 และหน้า 2 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้รับรอง/ผู้ให้ข้อมูล 

วันที่ให้ข้อมูล ......................................................... ... 

40010201 สำราญ 
15/2 ถ.แจ้งสนิท 1 

สำราญ เมือง ขอนแก่น 
ประหยัด มั่นคง นาย

  

0 
51,498.69 

กองทุนหมู่บ้านสำราญ(บัญชี1) 
ออมสิน 0157000000 

100 
96 
4 

2,217,000 
2,117,000 

12/2 ถ.ข้างวัด 0851236543 

2,300,000 
100,000 

ประหยัด มั่นคง 
25/11/2564 



 

 

แบบแจ้งข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนบัญชทีี่ 1 ของกองทุนหมู่บ้านฯ ณ วันที่ 30  กันยายน 2564 (หน้า 2) 
ชื่อกองทุน..............................................................................................................รหสักองทุน................................................... 
ที่ตั้ง (เลขท่ี/อาคาร/ตรอก/ซอย/ถนน).................................................................................. ........................ หมู่ที่......................  
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กรณีกองทุนหมู่บ้านฯ มีบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีที่ 1) มากกว่า 1 บัญชี ให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
   (1) ชื่อบัญชีกองทุน ............................................................................................................................. .............................. 

ธนาคาร ............................................................................................. ..... เลขที่บัญชี .................................................  
ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  จำนวนเงิน  .................................................... บาท 

   (2) ชื่อบัญชีกองทุน ..................................................... ......................................................................................................  
ธนาคาร .................................................................................................. เลขที่บัญชี ....... ..........................................  
ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  จำนวนเงิน  .................................................... บาท 
หมายเหตุ ถ่ายภาพหรือสแกนสมดุบัญชีธนาคารให้ครบทุกเล่ม 

 
 
 
 
 

 
 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้รับรอง/ผู้ให้ข้อมูล 

วันที่ให้ข้อมูล ......................................................... ... 

   กรณีที่กองทุนฯไม่สามารถรายงานข้อมูลเงินทุนหมุนเวียน (บัญชีที่1) ได้ โปรดระบุสาเหตุโดยทำเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ 

กองทุนหยุดดำเนินงาน    ไม่มีเอกสารทางการเงิน 

ไม่มีคณะกรรมการ    ขาดความรู้ในการจัดทำบัญชี 

เงินขาดบัญชี     ไม่สามารถติดต่อผู้ให้ข้อมูลกองทุนฯได้ 

 ลงชื่อ ........................................................................ ผู้รายงาน  โทรศัพท์.................................... 

      (...........................................................................)  วันที่ให้ข้อมูล............................. 

ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน / เครือข่ายฯ / สมาชิกกองทุนฯ 

40010201 สำราญ 
15/2 ถ.แจ้งสนิท 1 

สำราญ เมือง ขอนแก่น 

ประหยัด มั่นคง 
25/11/2564 

xxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 



 

 

แบบแจ้งข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนบัญชทีี่ 1 ของกองทุนหมู่บ้านฯ ณ วันที่ 30  กันยายน 2564 (หน้า 1) 
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ข้อมูลเงินทุนหมุนเวียน บัญชีที ่1 (เงินสด เงินฝากธนาคาร และลูกหนี้) ณ วันที่ 30  กันยายน 2564  

1. เงินสด  จำนวนเงิน  ................................................. บาท  

2. เงินฝากธนาคาร จำนวนเงิน  ................................................. บาท 

 ชื่อบัญชีกองทุน ............................................................................................................. .............................................. 

ธนาคาร .................................................................................................. เลขที่บัญชี .................................... .............  

3. ลูกหนี้ ทั้งหมด จำนวนเงิน  ................................................. บาท จำนวน .............. ราย/คน  โดยเป็น  

ลูกหนี้ปกติ จำนวนเงิน  ................................................. บาท จำนวน .............. ราย/คน  

ลูกหนี้ผิดสัญญา จำนวนเงิน  ................................................. บาท จำนวน .............. ราย/คน  

4. เงินจัดสรร (บัญชี 1) จำนวนเงิน  ................................................. บาท (ท้ังหมด) 
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***กรณีประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลข้างต้น ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ 5 

 

 

 

 

พื้นท่ีสำหรับวางสมุดบัญชีธนาคาร (บัญชีที่ 1) ของกองทุนหมู่บ้านฯ 

หน้าที่ปรากฏรายการข้อมูลเงินฝาก ณ วันที ่30 กันยายน 2564 

เพื่อถ่ายภาพ 

 

หมายเหตุ ให้ถ่ายภาพแบบแจ้งข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนหน้า 1 และหน้า 2 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้รับรอง/ผู้ให้ข้อมูล 

วันที่ให้ข้อมูล ......................................................... ... 

40010201 สำราญ 
15/2 ถ.แจ้งสนิท 1 

สำราญ เมือง ขอนแก่น 



 

 

แบบแจ้งข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนบัญชทีี่ 1 ของกองทุนหมู่บ้านฯ ณ วันที่ 30  กันยายน 2564 (หน้า 2) 
ชื่อกองทุน..............................................................................................................รหสักองทุน................................................... 
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กรณีกองทุนหมู่บ้านฯ มีบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีที่ 1) มากกว่า 1 บัญชี ให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
   (1) ชื่อบัญชีกองทุน ............................................................................................................................. .............................. 

ธนาคาร ............................................................................................. ..... เลขที่บัญชี .................................................  
ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  จำนวนเงิน  .................................................... บาท 

   (2) ชื่อบัญชีกองทุน ..................................................... ......................................................................................................  
ธนาคาร .................................................................................................. เลขที่บัญชี ....... ..........................................  
ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  จำนวนเงิน  .................................................... บาท 
หมายเหตุ ถ่ายภาพหรือสแกนสมดุบัญชีธนาคารให้ครบทุกเล่ม 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

พื้นท่ีสำหรับวางสมุดบัญชีธนาคาร (บัญชีที่ 1) ของกองทุนหมู่บ้านฯ 

หน้าที่ปรากฏข้อมูล ชื่อบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ เลขที่บัญชี สาขาธนาคาร 

เพื่อถ่ายภาพ 

 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้รับรอง/ผู้ให้ข้อมูล 

วันที่ให้ข้อมูล ......................................................... ... 

   กรณีที่กองทุนฯไม่สามารถรายงานข้อมูลเงินทุนหมุนเวียน (บัญชีที่1) ได้ โปรดระบุสาเหตุโดยทำเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ 

กองทุนหยุดดำเนินงาน    ไม่มีเอกสารทางการเงิน 

ไม่มีคณะกรรมการ    ขาดความรู้ในการจัดทำบัญชี 

เงินขาดบัญชี     ไม่สามารถติดต่อผู้ให้ข้อมูลกองทุนฯได้ 

 ลงชื่อ ........................................................................ ผู้รายงาน  โทรศัพท์.................................... 

      (...........................................................................)  วันที่ให้ข้อมูล............................. 

ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน / เครือข่ายฯ / สมาชิกกองทุนฯ 

มั่งมี  ศรสีุข 
นายมั่งมี  ศรสีุข 

0896853267 

 
 

 

40010201 สำราญ 
15/2 ถ.แจ้งสนิท 1 

สำราญ เมือง ขอนแก่น 

25/11/2564 
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