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การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนเรื่องสําคัญ  จําเปนตองจัดใหมีผูตรวจสอบบัญชี
เพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน  รวมทั้งการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวย
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ. 2551 หมวด 7 การจัดทําบัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชี  ขอ 47   ประกอบกับระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบานไดกําหนดใหแตงตั้งบุคคลที่
สมควรเปนผูตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมูบาน  เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ตอคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  พรอมทั้งเผยแพรตอสมาชิก  

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) รวมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ  โดย สทบ. 
ไดใหขอมูลเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  เพื่อจัดทําคูมือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง   เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหแกผูที่จะทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี  รวมทั้งเปนแนวทางในการ
สรางผูตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมูบานใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองเบื้องตนกอนที่จะขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีตอไป 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ  จึงไดจัดทําคูมือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองขึ้น    
เพื่อใชเปนแนวทางการสอนแนะผูที่จะทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมูบานในอนาคต  หรือผูที่สนใจ
ศึกษาวิธีการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน   ทั้งนี้  คูมือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองนี้
เปนเพียงแนวทางปฏิบัติและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมกับสภาพของกองทุนหมูบานและ    
ชุมชนเมืองแตละแหง 

 
วัตถุประสงคของคูมือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

1.  เพื่อใหผูปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองใหไดมาตรฐานตามที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด   

2.  เพื่อใหวิทยากรใชเปนคูมือในการถายทอดความรูแกผูปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
3.  เพื่อใหผูตรวจสอบบัญชีใชเปนคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
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ขอจํากัดของคูมือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 1.  ผูตรวจสอบบัญชีสามารถนําความรูและความเขาใจจากคูมือการตรวจสอบบัญชีฯ นี้  ไปใชใน
การตรวจสอบบัญชีใหเกิดประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความรูพื้นฐานทางบัญชี  ประสบการณ  
และการฝกฝนในการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานฯ 
 2.  การบริหารจัดการของกองทุนหมูบานมีวิธีการปฏิบัติงานแตกตางกันคอนขางมาก  ขอมูลที่ใช
เปนตัวอยางกรมตรวจบัญชีสหกรณไดศึกษาดูงานจากกองทุนหมูบานบางแหง  ดังนั้นในการยกตัวอยางการ
ปฏิบัติงานของกองทุนหมูบานอาจไมครอบคลุมทุกกองทุนหมูบาน 
 3.  การบันทึกบัญชีของกองทุนหมูบาน ในปจจุบันนี้มีวิธีการบันทึกบัญชีหลายรูปแบบ  และอยู
ระหวางการอบรมการจัดทําบัญชีรูปแบบใหมเพื่อใหเปนรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ  ดังนั้นการยกตัวอยาง
เอกสารประกอบการลงบัญชี  และสมุดบัญชีสวนใหญใชรูปแบบบัญชีใหมอาจไมครอบคลุมทุกรูปแบบ 
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การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน 
 

สวนท่ี 1  หลักการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน 
  วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
  ขอบเขตการตรวจสอบ 
  อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบบัญชี 
  ประเภทของการตรวจสอบบัญชี 

สวนท่ี 2  การเตรียมการตรวจสอบ 
  ความรูเกีย่วกับกองทุนหมูบานและชมุชนเมือง 
  กฎหมาย  และระเบยีบขอบังคับที่เกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
  ระบบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
  ระบบการควบคุมภายในของกองทุนหมูบานและชมุชนเมือง 
  ลักษณะการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกองทุนหมูบานและชุนชนเมือง 
  รายงานการประชุมใหญสมาชิก/คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

สวนท่ี 3  การปฏิบตัิงานตรวจสอบบัญชี 
  การประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน 

  หลักฐานการสอบบัญชี 
  เทคนิคการตรวจสอบบัญชี 
  แนวการสอบบัญชี 
  การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  ตรวจสอบดานบริหารงานทั่วไป 
  ตรวจสอบดานเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  ตรวจสอบดานลูกหนี้เงินกู 
  ตรวจสอบดานสินทรัพย 
  ตรวจสอบดานเงินฝาก 
  ตรวจสอบดานเจาหนี้เงนิกู 
  ตรวจสอบดานคาหุน 
  ตรวจสอบดานการจดัสรรกําไรสุทธิ 
  ตรวจสอบดานรายไดและคาใชจาย 
  การขอหนงัสือรับรองจากกองทุนหมูบาน 

  กระดาษทําการของผูตรวจสอบบัญชี 
สวนท่ี 4  การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี 

  ลักษณะรายงานผลการตรวจสอบบัญชีที่ดี 
  รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
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สวนที่ 1 
หลักการตรวจสอบบัญชี           

กองทุนหมูบาน 
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  หลกัการตรวจสอบบัญชกีองทุนหมูบาน 
 

  วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
  ขอบเขตการตรวจสอบ 
  อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบบัญชี 
  ประเภทของการตรวจสอบบัญชี 

 

 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 

1.  เพื่อใหทราบวาการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานไดจัดทําบัญชีเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

2.  เพื่อตรวจสอบวากองทุนหมูบานมีระบบการควบคุมภายในเปนไปตามที่สํานักงานกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองกําหนด 
  3.  เพื่อใหทราบวาการจัดสรรกําไรสุทธิเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ  และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตละแหง 
 

 ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

 1.  ตรวจสอบกองทุนหมูบานวาไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ  กฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมทั้ง
แผนงาน  นโยบาย  และวัตถุประสงคของกองทุนหมูบาน 
 2.  สอบทานความเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน  การบัญชี  ควบคุมดูแล  การเก็บรักษาเงินและ 
การใชสินทรัพย  ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  เพื่อใชในการวางแผนการ
ตรวจสอบบัญชี 

 
อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบบัญชี 
 

 1.  มีสิทธิที่จะขอเขาทําการตรวจสอบทรัพยสินและกิจกรรมตางๆ  ของกองทุนหมูบาน  รวมทั้ง
หนังสือ  บัญชี และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี   ตลอดจนจดหมายโตตอบ    และรายงานตางๆ                
ที่เกี่ยวของ  
 2.  สามารถขอใหกองทุนหมูบานใหขอมูลและคําชี้แจงในเรื่องที่ทําการตรวจสอบ 
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ประเภทของการตรวจสอบบัญชี 
 

 การตรวจสอบบัญชีโดยทั่วไป  อาจจําแนกเปน 3 ประเภท  ดังนี้ 
1.  การตรวจสอบการเงินการบัญชี 
2.  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
3.  การตรวจสอบการบริหาร 
1.   การตรวจสอบการเงินการบัญชี  (Financial  Statement  Audit) 

  การตรวจสอบการเงินการบัญชี  หมายถึง  การตรวจสอบงบการเงินของกิจการวาแสดงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควร เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติกําหนดหรือไม  โดยทําการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชี  รวมทั้งขอมูลทางการเงินและการบัญชีวามีความถูกตองเชื่อถือไดเพียงใด 

2.  การตรวจสอบการปฏิบัติการ  (Operation  Audit) 
  การตรวจสอบการปฏิบัติการ หมายถึง การตรวจสอบในลักษณะการสอบทานและประเมิน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานของกิจการไดปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ  กฎหมาย 
ตลอดจนมติของที่ประชุม  และขอกาํหนดตางๆ  รวมทั้งไดปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว 

3.  การตรวจสอบการบริหาร  (Management  Audit) 
  การตรวจสอบการบริหาร  หมายถึง  การตรวจสอบเกี่ยวกับการกําหนดโครงสรางการบริหาร

และการจัดการ  รวมทั้งการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ  การกําหนดนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณ  
การกําหนดวิธีการควบคุมงาน  ซ่ึงรวมทั้งการกําหนดระเบียบปฏิบัติตางๆ และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานดานตางๆ  วากิจการไดจัดใหมีขึ้นอยางเหมาะสมและเปนผลดีตอระบบการควบคุมภายในของ
กิจการหรือไมเพียงใด 
 การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานเปนการตรวจสอบดานการเงินการบัญชีวางบการเงินไดจัดทํา
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด  นอกจากการตรวจสอบ
ความถูกตองการบันทึกบัญชีแลวยังตองตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการหรือพนักงานเปนไปตาม
พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  และระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและ          
ชุมชนเมืองแหงชาติ  รวมทั้งระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบานแตละแหงกําหนดไว 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สวนที่ 2 
การเตรียมการตรวจสอบ 
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การเตรียมการตรวจสอบ 
 

 

  ความรูเกีย่วกับกองทุนหมูบานและชมุชนเมือง 
  กฎหมาย  และระเบยีบขอบังคับที่เกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
  ระบบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
  ระบบการควบคุมภายในของกองทุนหมูบานและชมุชนเมือง 
  ลักษณะการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกองทุนหมูบานและชุนชนเมือง 
  รายงานการประชุมใหญสมาชิก/คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 
 
 การตรวจสอบบัญชีเปนกระบวนการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี  และประเมินหลักฐานการ
สอบบัญชี  เพื่อใหผูทําหนาที่สอบบัญชีสามารถสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและจัดทํารายงานผลการตรวจ     
สอบบัญชีได  ดังนั้น  กอนตรวจสอบบัญชี  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองเตรียมการตรวจสอบ  ดังนี้ 
 
ความรูเก่ียวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
  

ผูตรวจสอบบัญชีจะตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และระบบบัญชี
ของกองทุนหมูบานอยางถองแทกอนตรวจสอบบัญชี  โดยเฉพาะระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน          
ซ่ึงกองทุนหมูบานแตละแหงเปนผูกําหนดอาจกําหนดขึ้นแตกตางกันแตตองสอดคลองกับระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ   อีกทั้งกอนการตรวจสอบบัญชีผูตรวจสอบบัญชี
จะตองเขาใจ วัตถุประสงค  แหลงที่มาของเงินกองทุน  และการดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง   เพื่อพิจารณาความเสี่ยง   หรือความเหมาะสมในการดําเนินงานของกองทุนหมูบานฯ วามี
จุดออนการควบคุมภายใน  หรือมีการปฏิบัติงานไมเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ  หรือระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบานกําหนดหรือไม  ส่ิงที่ผูตรวจสอบบัญชี
จะตองศึกษาและทําความเขาใจกองทุนหมูบานเบื้องตน มีดังนี้ 

(1)  ปรัชญาหรือหลักการสําคัญของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
(2)  วัตถุประสงคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
(3)  แหลงที่มาของเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
(4)  คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
(5)  กิจกรรมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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(1)  ปรัชญาหรือหลักการสําคัญของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
1)  เสริมสรางสํานึกความเปนชุมชนและทองถ่ิน 
2)  ชุมชนเปนผูกําหนดอนาคต และจัดการชุมชนดวยคุณคา และภูมิปญญาของตนเอง 
3)  เกื้อกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน 
4)  เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม 
5)  กระจายอํานาจใหทองถ่ิน  และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน 

(2)  วัตถปุระสงคของกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง   
1)  เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ  สรางงาน  สรางรายได        

เพิ่มรายได  และลดรายจาย  หรือสําหรับการสงเสริมและพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพ  สวัสดิการหรือ
ประโยชนสวนรวมอื่นใดใหแกประชาชนในหมูบาน  หรือชุมชนเมือง 

2)  เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน  เพื่อบรรเทาความเดือนรอนเรงดวนสําหรับประชาชนใน
หมูบาน  หรือชุมชนเมือง 

3)  รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหลงเงินทุนอื่น  เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค 
4)  ใหกูยืมเงินแกกองทุนหมูบานอื่น  เพื่อประโยชนในการสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจ

ของหมูบาน  หรือชุมชนเมือง 
5)  กระทําการใดๆ เพื่อพัฒนาองคความรู  คุณภาพชีวิต  สวัสดิภาพ  และสวัสดิการของสมาชิก  

หรือประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง  รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจของกองทุน
หมูบานตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(3)  แหลงท่ีมาของเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   
1)  เงินที่คณะกรรมการจัดสรรให 
2)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
3)  เงินที่สมาชิกนํามาลงหุน  หรือฝากไวกับกองทุนหมูบานตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
4)  เงิน  หรือทรัพยสินอื่นที่กองทุนหมูบานไดรับบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไข  หรือขอผูกพันใดๆ 
5)  ดอกผล  รายได  หรือผลประโยชนที่เกิดจากเงิน  หรือทรัพยสินของกองทุนหมูบาน 

 (4)  คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   
สมาชิก  ประกอบดวยบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชนเมืองนั้น  และมีคุณสมบัติ  

และไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของกองทุนหมูบาน 
การรับสมัครสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก  ใหเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไข  

และวิธีการที่กองทุนหมูบานกําหนด  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความตองการ  และการมีสวนรวมของประชาชนใน
หมูบาน  หรือชุมชนเมืองเปนหลัก 
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(5)  กิจกรรมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
1)  รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 
2)  รับเงินคาหุนจากสมาชิกและการจายคนืคาหุน 
3)  การจายเงินกูใหสมาชิกจากเงินจดัสรรจากรัฐบาลและการรับชําระหนี้ 
4)  รับเงินกูจากสถาบันการเงิน  และจายชาํระหนี้เงนิกูสถาบันการเงิน 
5)  การรับฝาก - ถอนเงินฝากจากสมาชิก 
6)  จายเงินกูใหสมาชิกจากเงินกู/คาหุน/เงนิฝากและการรับชําระหนี ้
7)  การจายคาใชจายในการดําเนินงาน 
8)  การซื้อทรัพยสินและการขายทรัพยสิน 
9)  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป บัญชีชุดที่ 1 และบัญชชุีดที่ 2 

กฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 

ผูตรวจสอบบัญชีจะตองศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติเพื่อใชเปน
ขอมูลในการตรวจสอบวากองทุนหมูบานไดปฏิบัติตามหรือไม  โดยศึกษาจาก 

1)  พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 
2)  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดตั้งและบริหาร

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551  และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติเร่ืองอื่นๆ 

3)  ระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน  กองทุนหมูบานควรกําหนดระเบียบขอบังคับขึ้นถือ
ปฏิบัติ  เชน  ระเบียบเกี่ยวกับการรับจาย  และเก็บรักษาเงินสด  ระเบียบเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิก 
ระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินฝาก  เปนตน  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองสอบถามและศึกษาระเบียบหรือขอกําหนด
ของกองทุนหมูบานในแตละดาน  พรอมทั้งทําความเขาใจหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวใหชัดเจน  
ตัวอยางเชน  การใหเงินกูกองทุนหมูบานจะกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกผูกูไววาผูกูตองเปนสมาชิกกี่ป  และ
ถือหุนกองทุนหมูบานเปนระยะเวลาเทาใดถึงมีสิทธิกูยืมเงิน  จํานวนวงเงินกูเทาใด  ระยะเวลาการชําระหนี้  
การคํานวณดอกเบี้ยใชหลักเกณฑและอัตราดอกเบี้ยเทาใด  เปนตน 

ระบบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 

 กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะตองจัดทําบัญชีตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551  
ขอ 46, 47 และ 48  ซ่ึงกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและการสอบบัญชี  และการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน
จะตองจัดทําตามคูมือบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
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ชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด  โดยกองทุนหมูบานจะแยกบันทึกบัญชีกิจกรรมตางๆ  ตามแหลงที่มาของ
เงินกองทุน  และจะเปดบัญชีเงินฝากธนาคารแยกตามดวย  เชน  บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีที่ 1  เปนเงินที่ได
จากการจัดสรรจากรัฐบาล  และการทําธุรกรรมใหเงินกูและผลตอบแทนที่เกิดขึ้น  สวนบัญชีที่ 2  เกิดจาก
การออมเงินของสมาชิก  การบันทึกบัญชีจะบันทึกบัญชีแยกบัญชีกัน  เปนตน 

ดังนั้น  กอนตรวจสอบผูตรวจสอบบัญชีจะตองทราบวากองทุนหมูบานฯ จัดทําบัญชีดวยการบันทึก
บัญชีดวยมือ  หรือใชโปรแกรมระบบบัญชี   ในกรณีที่ใชโปรแกรมระบบบัญชีบันทึกบัญชี ผูตรวจสอบบัญชี
จะตองทราบวามีระบบงานใดบาง  และมีระบบการควบคุมภายในหรือไม  นอกจากนั้นจะตองทําความเขาใจ
การทําธุรกรรมตางๆ ตองมีเอกสารและขั้นตอนการบันทึกบัญชีอยางไร  สรุปขั้นตอนตามคูมือบัญชีกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง  ไดดังนี้ 

เกณฑการรับรูรายไดคาใชจาย  การบันทึกบัญชีของกองทุนหมูบานใชเกณฑเงินสด 
การจัดทําบัญชี  ทุกวันที่เกิดรายการกองทุนหมูบานจะบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีขั้นตนเรียกวา 

สมุดบัญชีรายรับกองทุน   และสมุดบัญชีรายจายกองทุน  รวมทั้งบันทึกในทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว  หุน  
เงินฝาก  และทุกสิ้นเดือนจะบันทึกรายการบัญชีจากสมุดบัญชีรายรับกองทุน/สมุดรายจายกองทุนไปบันทึกบัญชี
แยกประเภททั่วไป  สรุปบัญชีรายไดประจําป  และสรุปบัญชีคาใชจายประจําป  วันสิ้นปทางบัญชีจะ
คํานวณหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป  สรุปบัญชีรายไดประจําป  และสมุดบัญชีคาใชจาย
ประจําปเพื่อจัดทํางบการเงิน  การจัดทําบัญชีสามารถแบงไดเปน  2  ชุด  คือ 

1.  สมุดบัญชีชุดที่ 1 
2.  สมุดบัญชีชุดที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สมุดบัญชีชุดท่ี 1  ใชสําหรับบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในกิจกรรมของเงินกองทุนที่ไดรับจัดสรรจาก
รัฐบาล (1 ลานบาท) หรือไดรับการจัดสรรเพิ่มทุน  หรือเรียกวาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย
บัญชีที่ 1  ดังนั้น  กิจกรรมของสมุดบัญชีชุดที่ 1  สรุปไดดังนี้ 

การจัดทําสมุดบัญชีชุดที่ 1

สมุดบัญชีรายรับกองทุน (1)

สมุดบัญชีรายจายกองทุน (1)
การจัดสรรจากรัฐบาล

1 ลานบาท /เพิ่มเติม

ทุกวันท่ีเกิดรายการ

บัญชีแยกประเภททั่วไป                
(สินทรัพย หนี้สิน และทุน)

สรุปบัญชีรายไดประจําป
สรุปบัญชีคาใชจายประจําป

ทุก
สิ้น
ป

ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว

ทุกสิ้นเดือน

งบดุล

งบกําไรขาดทุน

บัญชีกําไรสะสมและ
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป



 11 

 1.  แหลงที่มาของเงินกองทุนหมูบานสมุดบัญชีชุดที่ 1 มาจาก 
1.1  เงินจัดสรรจากรัฐบาล  โดยกองทุนหมูบานจะไดรับโอนเงินกองทุนจากรัฐบาลจัดสรร  

จํานวน 1 ลานบาท  หรือเงินเพิ่มทุนที่ไดรับจัดสรรจากคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  
1.2  รับเงินจากการชําระหนี้ของสมาชิก (เงินตน  และดอกเบี้ย) ที่กูเงินจากกองทุนที่ไดรับ

จัดสรรจากรัฐบาล 
1.3  รับคาปรับ (สมาชิกผิดนัดชําระหนี้) กรณีสมาชิกกูเงินจากเงินกองทุนที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล 
1.4  รับคาธรรมเนียมตามที่กองทุนหมูบานกําหนดไวในระเบียบขอบังคับ 

2.  แหลงที่ใชไปของเงินกองทุนหมูบานสมุดบัญชีชุดที่ 1 
2.1  จายเงินกูใหสมาชิก (กองทุน 1 ลานบาท) 
2.2  จายคาใชจายตางๆ เชน  คาน้ํา  คาไฟฟา  คาโทรศัพท  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาอาหาร  

และคาเครื่องดื่ม  คาพาหนะ  ฯลฯ  การจายคาใชจายตางๆ จากสมุดบัญชีชุดท่ี 1   จะจายไดเม่ือสิ้นปหลังจากที่
มีการปดบัญชีจัดสรรกําไรสุทธิเรียบรอยแลว  ดังนั้นหากมีความจําเปนตองจายคาใชจาย  คณะกรรมการอาจ
สํารองจายไปกอนแลวคอยนําหลักฐานการจายมาขอเบิกหลังจากปดบัญชี  โดยจัดสรรกําไรสุทธิเปน
คาใชจายนั้นๆ  แตอยางไรก็ตามในปจจุบันกองทุนหมูบานไดจัดสรรคาใชจายหรือสินทรัพยที่จะใชในปตอไปไว
ลวงหนา  โดยจะโอนเงินที่จัดสรรจากบัญชีที่ 1 ไปไวในบัญชีที่ 2  และควรนําเงินนั้นไปฝากธนาคารแยกตางหาก 

2.3  จัดสรรกําไรสุทธิ  กองทุนหมูบานสามารถจัดสรรกําไรสุทธิไดโดยตองปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ. 2551  ขอ 48  การจัดสรรกําไรสุทธิเมื่อส้ินปหากปรากฏวาปใดมีกําไรสุทธิ  
คณะกรรมการกองทุนหมูบานสามารถนํากําไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กองทุน
หมูบานกําหนด 

การจัดสรรกําไรสุทธิของสมุดบัญชีชุดที่ 1  ใหคํานึงถึงประโยชนของหมูบานและชุมชน  โดยให
จัดสรรเปนเงินสมทบกองทุนหมูบาน  เงินประกันความเสี่ยง  และเงินอื่นๆ  ตามระเบียบกองทุนหมูบาน ทั้งนี้  
หามมิใหจัดสรรกําไรสุทธิตามสวนการถือหุนของสมาชิก  สําหรับเงินสมทบกองทุนหมูบานและเงินประกัน
ความเสี่ยงจะตองคงไวในบัญชีที่ 1  คณะกรรมการกองทุนหมูบานอาจกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไข  วิธีการในการ
จัดสรรกําไรสุทธิของสมุดบัญชีชุดที่ 1 เพิ่มเติม  เพื่อประโยชนของการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองได 

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของกองทุนหมูบาน  จะเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ
สมาชิกประจําปของแตละกองทุนหมูบาน  โดยสวนใหญจะจัดสรรเปนอัตรารอยละ  ซ่ึงอัตรารอยละเทาใด
ขึ้นอยูกับมติที่ประชุมใหญ  แตกองทุนหมูบานจะตองจัดสรรเงินสมทบกองทุนหมูบานและเงินประกัน           
ความเสี่ยงทุกครั้งที่มีการจัดสรร  อยางไรก็ตามการคํานวณดังกลาวจะดําเนินการหลังจากที่มีการจัดทํางบการเงิน
เรียบรอยแลว  โดยท่ัวไปจะเรียกวา การปดงบการเงิน  ซ่ึงจะทําใหกองทุนหมูบาน  หรือคณะกรรมการฯ  
ทราบผลการดําเนินงานวามีกําไรหรือขาดทุนสุทธิจํานวนเทาใด  หลังจากที่ผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบ 
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การจัดทําสมุดบัญชีชุดที่ 2

สมุดบัญชีรายรับกองทุน (2)

สมุดบัญชีรายจายกองทุน (2)
เงินออม เงินกูสถาบันการเงิน
เงินรับบริจาค/เงินอุดหนุน

ทุกวันที่เกิดรายการ

บัญชีแยกประเภทท่ัวไป                
(สินทรัพย หน้ีสิน และทุน)

สรุปบัญชีรายไดประจําป
สรุปบัญชีคาใชจายประจําป

ทุก
สิ้น
ป

ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว

ทะเบียนคุมคาหุน/เงินฝากสัจจะ
ทุกส้ินเดือน

งบดุล

งบกําไรขาดทุน

บัญชีกําไรสะสมและ
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

งบการเงินแลววา  คณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือผูจัดทําบัญชีสามารถนํากําไรสุทธิมาจัดสรรใหเปนไป
ตามมติของที่ประชุมใหญได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สมุดบัญชีชุดท่ี 2  ใชสําหรับบันทึกรายการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการรับ – จายเงิน  ในบัญชีที่ 2  
บัญชีที่ 3  บัญชีที่ 4  หรือบัญชีอ่ืนๆ  ที่นอกเหนือจากบัญชีที่ 1  กิจกรรมสมุดบัญชีชุดที่ 2  สรุปไดดังนี้ 
 1.  แหลงที่มาของเงินมาจากการออมหรือการรับฝากเงินของสมาชิก  หรือเงินกูจากสถาบันการเงิน 

1.1  รับเงินสัจจะจากสมาชิก (บัญชีที่ 2) 
1.2  รับเงินคาหุน (บัญชีที่ 2) 
1.3  รับเงินกูอ่ืนจากสถาบันการเงิน (บัญชีที่ 3) 
1.4  รับชําระเงินกูจากสมาชิก (บัญชีที่ 2) (ตนเงนิและดอกเบี้ย) 
1.5  รับชําระเงินกูจากสมาชิก (บัญชีที่ 3) (ตนเงินและดอกเบี้ย) 
1.6  รับคาธรรมเนียมแรกเขา 
1.7  รับเงินบริจาค 

ฯลฯ 
2.  แหลงใชไปของเงินมาจากการออม  หรือการรับฝากเงินของสมาชิก  หรือเงินกูจากสถาบันการเงิน 

2.1  จายเงินกูใหสมาชิก (บัญชีที่ 2) 
2.2  จายเงินกูใหสมาชิก (บัญชีที่ 3) 
2.3  จายคาใชจายตางๆ เชน คาน้ํา  คาไฟฟา  คาโทรศัพท  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาอาหาร  

และคาเครื่องดื่ม  คาพาหนะ  ฯลฯ  การจายคาใชจายตางๆ จากบัญชีที่ไมใชบัญชีที่ 1  กองทุนหมูบาน
สามารถจายและบันทึกคาใชจายไดทันทีในระหวางป 
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2.4  จายชําระหนี้เงินกูใหเจาหนี้ (บัญชีที่ 3) (ตนเงินและดอกเบี้ยเงินกู) 
2.5  จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
2.6  จายเงินเพื่อซ้ือสินทรัพย 
2.7  จัดสรรกําไรสุทธิ  กองทุนหมูบานสามารถจัดสรรกําไรไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่

กองทุนหมูบานกําหนด 
 

งบการเงิน  กองทุนหมูบานจะตองจัดทํางบการเงินตามที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติกําหนด  ซ่ึงในปจจุบันกองทุนหมูบานจัดทํางบการเงินหลายแบบ  ซ่ึงอาจสรุปไดเปน 2 แบบ  คือ  
งบการเงินจัดทําตามคูมือบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พ.ศ. 2551  และคูมือการจัดทําบัญชี  และ
รายงานสําหรับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  พ.ศ. 2545 (เลมสีมวง)  อยางไรก็ตามในอนาคตกองทุน
หมูบานจะตองจัดทําตามแบบ พ.ศ. 2551   

1.  แบบงบการเงิน  ตามคูมือบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (พ.ศ. 2551) 

กองทุนหมูบาน/ชุมชน...................................................... 
งบดุล 

ณ วันท่ี ......................................... 
                                                                                                                                          (บาท) 

สินทรัพย        
เงินสด      XX  
เงินฝากธนาคาร      XX  
ลูกหนี้เงินกู      XX  

รวมสินทรัพย      XXX  

หนี้สินและสวนของทุน        
หนี้สิน        

เจาหนี้เงินกู      XX  
ทุน        

เงินกองทุน    XX    
กําไรสะสม :        
จัดสรรแลว (หมายเหตุประกอบ......)  XX      
เงินประกันความเสี่ยง  XX      
เงินสมทบกองทุน  XX  XX    
ยังไมจัดสรร    XX  XX  

รวมหนี้สินและสวนของทุน      XXX  
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กองทุนหมูบาน/ชุมชน......................................................  
งบกําไรขาดทนุ  

สําหรับปสิ้นสดุ .........................................  
    (บาท)  
รายได      

ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก  XX    
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร  XX    
คาปรับ  XX    

รวมรายได    XXX  
คาใชจาย      

คาใชจาย  XX    
รวมคาใชจาย    XX  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ    XXX  

      
 

หมายเหตุ 
 งบกําไรขาดทุนและงบดุลใหจัดทําแยกชุด  สําหรับสมุดบัญชีชุดที่ 1  และสมุดบัญชีชุดที่ 2  

รวมทั้งจัดทํางบกําไรขาดทุนและงบดุลรวม (สมุดบัญชีชุดที่ 1  และสมุดบัญชีชุดที่ 2)  เพื่อใหผูตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน   แตในปจจุบันกองทุนหมูบานไมไดจัดทํางบกําไรขาดทุนและงบดุลรวม 
(สมุดบัญชีชุดที่ 1  และสมุดบัญชีชุดที่ 2) 
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2.  แบบงบการเงิน  ตามคูมือบัญชีและรายงานสําหรับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (พ.ศ. 2545) 
ก.  กองทุน 1 ลานบาท 

หมูบาน......................................................  
งบดุล  

 ณ วันท่ี............ เดือน..............................  พ.ศ...25............  
สําหรับกิจกรรมกองทุน 1 ลานบาท  

  
สินทรัพย    

เงินสด  XX  
เงินฝากธนาคาร  XX  
ลูกหนี้  XX  

รวมสินทรัพย  XX  
หนี้สินและทุน    

เงินกองทุนหมูบาน  XX  
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม  XX  

รวมหนี้สินและทุน  XX  
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รายละเอียดประกอบงบดุล (กิจกรรมกองทุน 1 ลาน)  
ประจําป ...............................พ.ศ...25..........  

    (บาท)  
1.  เงินสด      

ยอดยกมา    XXX  
บวก  รวมรับเดือนนี้    XXX  
    XXX  
หัก  รวมจายเดือนนี้    XXX  
คงเหลือยกไป    XXX  

2.  เงินฝากธนาคาร      
ยอดยกมา    XXX  
บวก  รวมรับเดือนนี้    XXX  
    XXX  
หัก  รวมจายเดือนนี้    XXX  
คงเหลือยกไป    XXX  

3.  ลูกหนี้      
ยอดยกมา    XXX  
บวก  รวมจายเดือนนี้    XXX  
    XXX  
หัก  รวมรับเดือนนี้    XXX  
คงเหลือยกไป    XXX  

3.1  จํานวนลูกหนี้      
ณ  ตนเดือน  XXX  ราย    
ใหกูเดือนนี้  XXX  ราย    
ณ  ส้ินเดือน  XXX  ราย    

4.  รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม :-      
ยอดยกมา    XXX  
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายเดือนนี้    XXX  
ยอดยกไป    XXX  
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หมูบาน......................................................  
รายงานรายไดคาใชจาย  

ประจําป สิ้นสดุวันท่ี............ เดือน..............................  พ.ศ...25............  
สําหรับกิจกรรมกองทุน 1 ลานบาท  

    หนวย : บาท  
รายได    

ดอกเบี้ยจากการใหกูยืม  XX  
คาปรับ  XX  
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  XX  
รายไดอ่ืน  XX  

รวมรายได  XX  
คาใชจาย    

คาใชจายดําเนินงาน (ถามี)  XX  
ดอกเบี้ยจาย  XX  
คาใชจายอื่นๆ  XX  

รวมคาใชจาย  XX  

รายไดสงู (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ  XX  
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ข.  เงินออม 
หมูบาน......................................................  

งบดุล  
 ณ วันท่ี............ เดือน..............................  พ.ศ...25............  

สําหรับกิจกรรมกองทุน  (เงนิออม)  
  

สินทรัพย    
เงินสด  XX  
เงินฝากธนาคาร  XX  
ลูกหนี้  XX  

รวมสินทรัพย  XX  
หนี้สินและทุน    

เงินฝาก  XX  
เงินฝากสัจจะ  XX  
คาหุน  XX  
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม  XX  

รวมหนี้สินและทุน  XX  
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รายละเอียดประกอบงบดุล (เงินออม)  
ประจําป ...............................พ.ศ...25..........  

    (บาท)  
1.  เงินสด      

ยอดยกมา    XXX  
บวก  รวมรับเดือนนี้    XXX  
    XXX  
หัก  รวมจายเดือนนี้    XXX  
คงเหลือยกไป    XXX  

2.  เงินฝากธนาคาร      
ยอดยกมา    XXX  
บวก  รวมรับเดือนนี้    XXX  
    XXX  
หัก  รวมจายเดือนนี้    XXX  
คงเหลือยกไป    XXX  

3.  ลูกหนี้      
ยอดยกมา    XXX  
บวก  รวมจายเดือนนี้    XXX  
    XXX  
หัก  รวมรับเดือนนี้    XXX  
คงเหลือยกไป    XXX  

3.1  จํานวนลูกหนี้      
ณ  ตนเดือน  XXX  ราย    
ใหกูเดือนนี้  XXX  ราย    
ณ  ส้ินเดือน  XXX  ราย    

4.  รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม :-      
ยอดยกมา    XXX  
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายเดือนนี้    XXX  
ยอดยกไป    XXX  
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หมูบาน......................................................  
รายงานรายไดคาใชจาย  

ประจําป สิ้นสดุวันท่ี............ เดือน..............................  พ.ศ...25............  
สําหรับกิจกรรมกองทุน (เงินออม)  

    หนวย : บาท  
รายได    

ดอกเบี้ยจากการใหกูยืม  XX  
คาปรับ  XX  
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  XX  
รายไดอ่ืน  XX  

รวมรายได  XX  
คาใชจาย    

คาใชจายดําเนินงาน (ถามี)  XX  
ดอกเบี้ยจาย  XX  
คาใชจายอื่นๆ  XX  

รวมคาใชจาย  XX  

รายไดสงู (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ  XX  

    
 
 หมายเหตุ 
  งบดุล  และงบกําไรขาดทุนกองทุนหมูบานจัดทําแยกชุด  กิจกรรมกองทุน 1 ลานบาท (1)  
และกิจกรรมเงินออมของสมาชิก (2)  สงใหผูตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้ง  ตรวจสอบและ
รับรองงบการเงิน 
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ระบบการควบคุมภายในของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 

        นอกจากการทําความเขาใจระบบบัญชีที่กองทุนหมูบานฯ แลว  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองศึกษา
ทําความเขาใจระบบการควบคุมภายในของกองทุนหมูบานฯ วามีระบบการควบคุมภายในหรือไม  หาก
กองทุนหมูบานฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดียอมสงผลใหขอมูลทางบัญชีหรืองบการเงินที่จัดทํานาเชื่อถือ
มากกวากองทุนหมูบานฯ ที่ไมมีระบบการควบคุมภายใน  ตลอดจนทําใหปริมาณการตรวจสอบหรือการใช
เวลาการตรวจสอบนอยตามไปดวย  ซ่ึงเรื่องนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณไดเคยจัดทําคูมือแนะนําระบบการ
ควบคุมภายในใหแกกองทุนหมูบานฯ เพื่อเปนแนวทางใหกองทุนหมูบานฯ  โดยสรุปไดดังนี้ 

 
การควบคุมภายใน วัตถุประสงค วิธีการควบคุมภายใน 

1.  ดานบริหารงาน          
ทั่วไป       

เพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและสงเสริมใหมี
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับและนโยบายที่
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
หรือที่ประชุมใหญกําหนด 
 

1)  มีการกําหนดระเบยีบขอบังคับใหผูปฏิบัติ
ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 

2)  มีการแบงแยกหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงานทางดานการเงินและการ
บัญชีออกจากกัน  รวมทั้งจัดใหมีการ
สอบทานและติดตามการปฏบิัติงาน
ตลอดจนการแกไขปญหาในที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมูบานเปน
ประจํา 

3)  ใหมกีารตดิตามและเปรยีบเทียบแผนกบั
ผลการปฏิบัติงานอยางนอยทุกเดือน 
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การควบคุมภายใน วัตถุประสงค วิธีการควบคุมภายใน 
2.  ดานเงินสดและเงิน  
ฝากธนาคาร    

เพื่อใหกองทุนหมูบานมีระบบ
การควบคุมการรับ - จายและ
ปองกันเงินสดสูญหาย  

1)  มีการกําหนดระเบยีบหรือหลักปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเกบ็รักษาเงินสด 

2)  มีการอนุมตัิรายการกอนจายเงิน 
3)  มีการสอบทานการปฏิบัติงานการบันทึก

บัญชีกับเอกสารการรับเงินและการ
จายเงิน 

4)  มีการตรวจนับเงินสดเปรยีบเทียบกับ 
     บัญชีเงินสด  และเปรยีบเทียบสมุด 
     คูฝากธนาคารกับบัญชีเงินฝากธนาคาร 

3.  ดานการใหเงินกู เพื่อใหมกีารควบคุมทางดานการ
ใหเงินกูและการรับชําระหนี้
เปนไปตามระเบียบขอบังคับ
รวมทั้งมีความเชื่อมั่นวาลูกหนี้
ถูกตองครบถวน 

1)  มีการสอบทานความถูกตองครบถวนของ
สัญญาเงินกูและสัญญาค้ําประกันโดย
สอบทานคุณสมบัติและสิทธิในการกูเงนิ
ของสมาชิก  และบุคคลหรือหลักทรัพย
ที่มาค้ําประกนัเพียงพอกับวงเงินใหกู 

2)  มีการอนุมตัิเงินกูกอนจายเงินกู 
3)  มีการเปรียบเทียบยอดในทะเบียนคุม

ลูกหนี้เงินกูกบัยอดในบัญชีลูกหนี้เงินกู
และสมุดประจําตัวสมาชิก 

4)  มีการติดตามและเรงรัดการชําระหนี้ให
เปนไปตามสญัญาที่กําหนดไว 

4.  ดานการรับฝากเงิน เพื่อใหมกีารควบคุมทางดานการ
รับฝากเงินและการถอนเงินฝาก
ของสมาชิก  รวมทั้งใหเงินฝาก
ของสมาชิกมีอยูถูกตองครบถวน 

1)  กําหนดใหสมาชิกนําสมุดเงินฝากมา
บันทึกรายการทุกครั้งเมื่อมีการฝากและ
ถอนเงิน 

2)  มีการเปรียบเทียบยอดในทะเบียนคุมเงนิ
ฝากกับยอดในบัญชีเงินฝากและสมุดเงิน
ฝากของสมาชิก 

3)  สอบทานการถอนเงินโดยดูจากตัวอยาง
ลายมือช่ือเจาของบัญชีกับลายมือช่ือใน
หลักฐานการถอนเงิน  หรือสอบทานชื่อ
ผูฝากในสมุดเงินฝากกับบัตรประชาชน
ใหถูกตองตรงกันกอนอนุมัตจิายเงิน 
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การควบคุมภายใน วัตถุประสงค วิธีการควบคุมภายใน 
5.  ดานคาหุน เพื่อใหมกีารควบคุมการ

ปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติ  และ
ปองกันมิใหสมาชิกลาออกโดยมี
หนี้หรือค้ําประกันเงินกูสมาชิก
อ่ืน 

1)  มีการตรวจสอบคุณสมบัติการเขาเปน
สมาชิกกอนการอนุมัติ 

2)  ตรวจสอบสมาชิกที่ลาออกไมเปนหนี้
กองทุนหมูบานและไมตดิค้ําประกัน
เงินกูกอนอนมุัติการลาออก 

3)  มีการเปรียบเทียบยอดคาหุนคงเหลือจาก
ทะเบียนคุมเงนิคาหุนกับบญัชีคาหุนและ
สมุดประจําตวัสมาชิก 

6.  ดานการจดัสรรกําไร
สุทธิ 

เพื่อใหกองทุนหมูบานมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกตองตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

1)  มีการกําหนดวาระการประชุมสมาชิกใหมี
การจัดสรรกําไรสุทธิ  โดยกาํไรสุทธิที่
ไดจากบัญชีที่ 1 จะตองจดัสรรเปนเงิน
สมทบ  เงินประกันความเสี่ยง  และอื่นๆ 
ตามที่คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
กําหนด  เวนแตหามจายเปนเงินปนผล 

2)  มีการติดตามการจัดสรรกาํไรสุทธิและ
หลักฐานการจายเงินเปนไปตามมติที่
ประชุมสมาชิก 

 
7.  ดานสินทรพัย เพื่อใหมกีารควบคุมสินทรัพย

และการปฏิบตัิตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

1)  มีการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบหรือ
หลักปฏิบัติเกีย่วกับการซื้อ/ขายสินทรัพย  
และการจดัทําทะเบียนคุมสินทรัพย 

2)  มีการอนุมตัิการซื้อ/เลิกใชสินทรัพย 
3)  มีการตรวจนับสินทรัพยเปรียบเทียบกบั

ทะเบียนคุมสินทรัพยเปนครั้งคราว 
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ลักษณะการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 

ผูตรวจสอบบัญชีจะตองศึกษาและทําความเขาใจลักษณะการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกองทุน
หมูบานวากองทุนไดดําเนินกิจกรรมดานใดบาง  เชน  การใหเงินกู  การรับฝากเงิน  การซื้อหุน  เปนตน  และใน
แตละกิจกรรมมีขั้นตอนการปฏิบัติ  และมีเอกสารประกอบใดบาง  การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกองทุนหมูบาน
แตละแหงอาจดําเนินการไมเหมือนกัน  เนื่องจาก พ.ร.บ. กองทุนหมูบานฯ หรือปรัชญาของกองทุนหมูบาน
ไดกําหนดการดําเนินการของกองทุนหมูบานวา  “ชุมชนเปนผูกําหนดอนาคต  และจัดการชุมชนดวยคุณคา  
และภูมิปญญาของตนเอง”   ดังนั้นกองทุนหมูบานแตละแหงอาจกระทําการไมเหมือนกัน  กองทุนหมูบานฯ 
ไดกําหนดตามภูมิปญญาของตนเองจึงอาจทําใหแตละแหงไมเหมือนกัน  ทั้งนี้จะตองอยูในกรอบแหง พ.ร.บ.  
กองทุนหมูบานและระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด  จากการศึกษา
พบวาสวนใหญกองทุนหมูบานฯ ดําเนินกิจกรรม สรุปไดดังนี้   

 
การถือหุนของสมาชิก 
 

1)  สมาชิกกองทุนหมูบานตองถือหุนตามที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน  
เชน  สมาชิกตองถือหุนอยางนอยหนึ่งหุน  แตตองไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนหุนทั้งหมดที่มีอยูในกองทุน
หมูบาน   เปนตน 

2)  การเพิ่มหุน  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน  เชน 
                              2.1)  สมาชิกสามารถเพิ่มหุนไดไมจํากัดเวลา 
                              2.2)  สมาชิกตองถือหุนเพิ่มเปนประจําทุกเดือน 

2.2.1)  เพิ่มหุนตามจํานวนที่ระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบานกําหนด  หรือ 
2.2.2) เปนการรับฝากเงินสัจจะ 

3)  การถอนคาหุน  จะทําไดเมื่อสมาชิกพนสภาพ  หรือลาออกจากกองทุนหมูบาน  ซ่ึงตอง
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  โดยสมาชิกที่ลาออกจะตองไมมีหนี้สิน หรือภาระผูกพัน
ใดๆ  กับกองทุนหมูบาน  และไมติดค้ําประกันเงินกู   

4)  กรณีที่ระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบานกําหนดใหเงินฝากสัจจะมีลักษณะเปนการเพิ่มหุน          
ตามขอ 2.2.2)  การถอนเงินหรือปดบัญชีเงินฝากสัจจะ  สมาชิกจะถอนและปดบัญชีไดก็ตอเมื่อพนสภาพ  
หรือลาออกจากกองทุนหมูบาน   

5)  ผลตอบแทนการถือหุน  สามารถจายเงินปนผลไดเมื่อกองทุนหมูบานมีกําไรและมีมติจากที่
ประชุมใหญ  ในการจัดสรรกําไรจะตองจัดสรรกําไรสุทธิจากสมุดบัญชีชุดที่ 2   เทานั้น  หามจัดสรรกําไรเปน
เงินปนผลจากสมุดบัญชีชุดที่ 1  กองทุนหมูบานสามารถจัดสรรเปนเงินปนผลตามสวนของการถือหุนได  
รวมทั้งเงินรับฝากสัจจะที่มีลักษณะเปนการเพิ่มหุน ตามขอ 2.2.2) ดวย 
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 การรับฝากเงินจากสมาชิก 
 

1)  สมาชิกสามารถฝากเงินไวกับกองทุนหมูบานได  ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบ
ขอบังคับของกองทุนหมูบาน  เชน  กําหนดวงเงินฝากของสมาชิกสูงสุดไมเกินรายละหาพันบาท หรือ สมาชิก 
ฝาก - ถอนเงินไดไมเกินเดือนละครั้ง  หรือสมาชิกจะกูเงินจะตองมีการฝากเงิน 3 งวดติดตอกัน  เปนตน  
ดังนั้น  การตรวจสอบผูตรวจสอบบัญชีจะตองศึกษาระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบานแตละแหงเพื่อใช
เปนขอมูลตรวจสอบบัญชีตอไป 

2)  ในกรณีที่ระเบียบขอบังคับกองทุนหมูบานไมกําหนดจํานวนเงินและระยะเวลาในการฝากเงิน  
สมาชิกไมจําเปนตองฝากเงินทุกเดือนจะฝากเมื่อไรก็ได   

3)  การคิดดอกเบี้ยเงินฝาก  เงินฝากทุกประเภทจะไดรับดอกเบี้ยตามอัตราที่ประชุมใหญกําหนด  
กองทุนหมูบานจะบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันสิ้นปทางบัญชี      

 
การใหเงินกูยืมแกสมาชิก 
 

แหลงเงินทุนที่กองทุนหมูบานนํามาใหสมาชิกกูยืม  มีดังนี้ 
1)  เงินที่กองทุนหมูบานไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล (สมุดบัญชีชุดที่ 1) 
2)  เงินที่กองทุนหมูบานไดรับจากแหลงอื่นๆ (สมุดบัญชีชุดที่ 2) 
1)   การใหเงินกูยืมแกสมาชิกจากเงินท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล (สมุดบัญชีชุดท่ี 1)  มีขั้นตอน

ปฏิบัตดิังนี้ 

การขออนุมัติเงินกู 
 คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีอํานาจในการอนุมัติเงินกูรายหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท  ในกรณีที่

คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกูรายใดเกินกวา 20,000 บาท  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
จะตองเรียกประชุมสมาชิกเพื่อใหสมาชิกพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด  แตทั้งนี้ตองไมเกิน 50,000  บาท 

 การอนุมัติเงินกูฉุกเฉิน  หรือเงินยืมฉุกเฉินใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานอนุมัติไดราย
หนึ่งไมเกิน 10,000 บาท  จากเงินที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลหรือบัญชีกองทุนหมูบาน (สมุดบัญชีชุดที่ 1)       
ไปใชจายเพื่อการฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน  โดยกองทุนหมูบานสามารถเบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชีกองทุน
หมูบาน (บัญชีที่ 1) มาเก็บรักษาไวเปนเงินสดตามระเบียบขอบังคับหรือขอกําหนดของกองทุนหมูบาน             
โดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจําวันจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก  ซ่ึงมีสมาชิกมาประชุม                 
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  ทั้งนี้วงเงินกูรวมทั้งหมดจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังกลาวขางตน 

 คณะกรรมการกองทุนหมูบานเมื่อมีมติอนุมัติเงินกู  จะตองบันทึกความเห็นในแบบคําขอ
กูยืมเงิน  พรอมทั้งสงสําเนาแบบคําขอกูยืมเงิน  ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดในการอนุมัติเงินกู  แจงให
ผูขอกูและธนาคารรับทราบโดยเร็ว 
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 คณะกรรมการกองทุนหมูบานแตงตั้งผูแทนกรรมการกองทุนหมูบานอยางนอย 2 คนในการทํา
สัญญากูยืมเงินกับผูขอกูที่ไดรับอนุมัติเงินกู 

 คณะกรรมการกองทุนหมูบานอาจเรียกหลักประกันเงินกู ไมวาจะเปนบุคคลหรือทรัพยสิน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบหรือขอบังคับของกองทุนหมูบาน 

 คณะกรรมการกองทุนหมูบานกําหนดอัตราดอกเบี้ย  เปนอัตราที่แนนอนตามความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ  และปดประกาศอัตราดอกเบี้ยอยางเปดเผย 

 การจายเงินกู 
 ผูขอกูที่ไดรับอนุมัติเงินกู  ตองเปดบัญชีออมทรัพยกับธนาคาร และแจงหมายเลขบัญชี   

ออมทรัพยใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานทราบ 
 การรับเงินจะเปนการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู  ซ่ึงธนาคารจะเปนผูทําหนาที่

โอนเงินเขาบัญชีของผูกูโดยตรง 
 ภายหลังธนาคารไดโอนเงินเขาบัญชีผูกูแลว  สมาชิกผูกูจะมารับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

พรอมกับสมุดประจําตัวสมาชิกคืนกับกองทุนหมูบาน 
การจายเงินกูสวนใหญกองทุนหมูบานจะออกสมุดประจําตัวสมาชิกใหสมาชิกเก็บไวเปน

หลักฐานในการรับเงินกู  การจายคืนเงินกู  และยอดคงเหลือ 

การชําระคืนเงินกู 
 การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู  หรือเงินยืมใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานพิจารณา

ตามความเหมาะสมแหงสัญญาเงินกูแตละราย   
 เงินกู  ซ่ึงใหกูยืมจากเงินและดอกเบี้ยหรือผลอันเกิดจากเงินที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลหรือ

สมทบจากสํานักงาน  ผูกูตองชําระคืนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 2 ปนับแตวันที่ทําสัญญา  
ยกเวนเงินที่ไดรับจากสมุดบัญชีชุดที่ 2  ขึ้นอยูกับระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบานแตละแหง 

 สมาชิกที่จะชําระคืนเงินกูตองติดตอขอชําระคืนเงินกูกับคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  
เพื่อตรวจสอบเงินงวด (เงินตนพรอมดอกเบี้ย) ที่จะตองสงชําระคืน 

 คณะกรรมการกองทุนหมูบานจัดทําหนังสือแจงความประสงคในการชําระคืนเงินกู  ใหกับ
สมาชิกจํานวน 3 ฉบับ  ในกรณีที่สมาชิกชําระเงินคืนผานธนาคาร 

 สมาชิกนําเงิน (เงินตนพรอมดอกเบี้ย) ไปฝากเขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิก  พรอมทั้งทํา
หลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) มอบไวกับธนาคาร เพื่อใหธนาคารถอนเงินจํานวนดังกลาว  เมื่อธนาคาร
ถอนเงินจํานวนดังกลาวแลว ใหนําฝากเขาบัญชีกองทุนหมูบาน (บัญชีที่ 1) จากนั้นธนาคารจะมอบหนังสือ
แจงความประสงคในการชําระคืนเงินกู  (ฉบับที่ 1 และ  ฉบับที่ 2) ใหกับสมาชิกเพื่อใหสมาชิกเก็บไวเปน
หลักฐาน 1 ฉบับ และมอบใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 1 ฉบับ  เพื่อเปนหลักฐานในการจัดทําบัญชีหรือ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ  สวนอีกฉบับ (ฉบับที่ 3) ธนาคารเก็บไวเปนหลักฐาน 
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 กองทุนหมูบานสามารถดําเนินการตามที่กลาวไวขางตน หรืออาจกําหนดวิธีการชําระคืน
เงินกูโดยการชําระคืนตอคณะกรรมการกองทุนหมูบาน หรือชําระคืนกับธนาคารที่ใหบริการในหมูบานหรือ
ชุมชน  ทั้งนี้ ใหกําหนดไวในระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน  กรณีกองทุนหมูบานใดมีวิธีการชําระคืน
นอกเหนือจากที่กลาวมา สามารถขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติได  อยางไรก็ตามในปจจุบันสวนใหญ  สมาชิกผูกูชําระหนี้คืนดวยวิธีเงินสดใหกับคณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน  โดยกองทุนหมูบานจะออกใบเสร็จรับเงินพรอมทั้งบันทึกในสมุดประจําตัวสมาชิก 

การผิดนัดสัญญา/ชําระหนี้ 
 กรณีที่ผูกูผิดสัญญาไมชําระคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา

กูยืมเงิน  ผูกูจะตองเสียเบี้ยปรับตามจํานวนในระเบียบขอบังคับที่กองทุนหมูบานกําหนดสําหรับจํานวนที่
ขาดหรือคางชําระ เวนแตผูกูไดรับอนุญาตใหผอนผันการชําระหนี้   

 กรณีคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อาจพิจารณายกเลิกหรือปรับลดเบี้ยปรับใหแกผูกูรายหนึ่ง
รายใดก็ได เมื่อมีเหตุผลอันสมควร  และดวยความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกดวยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง       
หรือดําเนินการอื่นๆ ตามระเบียบที่กองทุนหมูบานกําหนด  แตในทางปฏิบัติกองทุนหมูบานไมเรียกเก็บเบี้ยปรับ 

  กรณีที่ผูกูมิไดเร่ิมดําเนินการตามวัตถุประสงคในการขอกูยืมเงิน หรือเมื่อมีหลักฐานอันควร
เชื่อไดวา ผูกูนําเงินไปใชนอกวัตถุประสงค โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  ใหคณะกรรมการกองทุน
หมูบานมีอํานาจยกเลิกสัญญา และเรียกคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนที่คางชําระคืนเต็มจํานวนได
โดยทันที 

2)  การใหเงินกูยืมแกสมาชิกจากเงินท่ีไดรับจากแหลงอื่นๆ  (สมุดบัญชีชุดท่ี 2) 
การใหเงินกูยืมแกสมาชิก  นอกจากเงินที่ไดรับจากการจัดสรรจากรัฐบาลแลว กองทุน

หมูบานอาจหาแหลงเงินทุนไดจากเงินคาหุน  เงินฝาก  เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  และเงินที่ไดรับจากการ
บริจาค  วิธีการปฏิบัติตองเปนไปตามระเบียบขอบังคับ  หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กองทุนหมูบานกําหนด   
ซ่ึงกองทุนบานอาจกําหนดใหสมาชิกสามารถกูเงินไดจากสมุดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง  หรืออาจกําหนดใหกูไดทั้ง
สองบัญชีแตวงเงินไมเกินกวาจํานวนที่ไดกําหนดไว  หรือการกูเงินจากสมุดบัญชีชุดที่ 2  อาจกําหนด
ระเบียบการกูไดเกินกวา 20,000.00 บาท  เพียงแตผานมติที่ประชุมคณะกรรมการเทานั้น 
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 การจัดสรรผลตอบแทนจากกําไรสุทธิจากบัญชีท่ี 1 (สมุดบัญชีท่ี 1) 
 

  เมื่อส้ินปบัญชี  หากปรากฏวาปใดมีกําไรสุทธิ  คณะกรรมการกองทุนหมูบานสามารถนํากําไรสุทธิ
มาจัดสรรตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กองทุนหมูบานกําหนด  มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

1.  ดอกเบี้ย  และเงินตอบแทนจากผลกําไรที่เกิดขึ้นจากการนําเงินจากบัญชีที่ 1 (1 ลานบาท) ไปให
สมาชิกกูยืมเพื่อนําเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ  หรือกูฉุกเฉิน  ตองนําเขาบัญชีที่ 1 

2.  กองทุนหมูบานจะตองจัดทํางบการเงินตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติกําหนด  และผานการรับรองงบการเงินจากผูตรวจสอบบัญชี 

3.  กองทุนหมูบานตองจัดสรรกําไรสุทธิจากบัญชีที่ 1  เปนเงินสมทบกองทุนหมูบานและเงินประกัน
ความเสี่ยง 

4.  เงินสมทบกองทุนหมูบาน  และเงินประกันความเสี่ยงจะตองคงไวในบัญชีที่ 1 
5.  คณะกรรมการสามารถจัดสรรเปนเงินอื่นนอกเหนือจากขอ 3  ไดตามระเบียบกองทุนหมูบาน  

และเพื่อประโยชนของการบริหารจัดการกองทุนหมูบานได  ทั้งนี้  หามมิใหจัดสรรกําไรสุทธิตามสวนการ
ถือหุนของสมาชิก 

6.  การถอนเงินจากสมุดบัญชีที่ 1  จะตองมีหลักฐานการเบิกถอนเงิน  และงบการเงินที่ผานการ
รับรองของผูตรวจสอบบัญชีใหธนาคารเพื่อเบิกจาย 

ขอพึงระมัดระวัง 
การจายคาใชจายหรือการซื้อทรัพยสินระหวางปจากบัญชีชุดที่ 1   ใหจายเมื่อไดมีการจัดสรรกําไรสุทธิ

ที่เกิดขึ้น หรือกําไรสะสม ตามเงื่อนไขที่กองทุนหมูบานกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 

การจัดสรรผลตอบแทนจากกําไรสุทธิจากบัญชีท่ี 2 

 

เมื่อส้ินปบัญชี  หากปรากฏวาปใดมีกําไรสุทธิ  คณะกรรมการกองทุนหมูบานสามารถนํากําไรสุทธิ
มาจัดสรรตามระเบียบ  หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กองทุนหมูบานกําหนด  ซ่ึงสามารถนํากําไรสุทธิจาก            
สมุดบัญชีชุดที่ 2 มาจัดสรรตามสวนการถือหุนของสมาชิก (เงินปนผล) ได 

 
รายงานการประชุมใหญสมาชิก/คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชมุชนเมือง 
 

 การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองอานรายงานการประชุมใหญสมาชิก/
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  เพื่อทราบมติหรือขอกําหนดตางๆ ของที่ประชุม  เชน  
การอนุมัติการจายเงินกูยืม  การอนุมัติรายจายตาง  ๆ การอนุมัติซ้ือสินทรัพย  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  เปนตน  
ซ่ึงในการตรวจสอบผูตรวจสอบบัญชีจะตองดูวาการดําเนินงานและการปฏิบัติงานดานตางๆ  เปนไปตามมติ
ที่ประชุมใหญสมาชิกหรือที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สวนที่ 3 
การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี    
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การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
 

 

  การประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน 

 หลักฐานการสอบบัญชี 
 เทคนิคการตรวจสอบบัญชี 
  แนวการสอบบัญชี 
  การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  ตรวจสอบดานบริหารงานทั่วไป 
  ตรวจสอบดานเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  ตรวจสอบดานลูกหนี้เงินกู 
  ตรวจสอบดานสินทรัพย 
  ตรวจสอบดานเงินฝาก 
  ตรวจสอบดานเจาหนี้เงนิกู 
  ตรวจสอบดานคาหุน 
  ตรวจสอบดานการจดัสรรกําไรสุทธิ 
  ตรวจสอบดานรายไดและคาใชจาย 
  การขอหนงัสือรับรองจากกองทุนหมูบาน 

  กระดาษทําการของผูตรวจสอบบัญชี 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน 
 

การประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายในเปนขั้นตอนที่ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน
จะตองทําการศึกษา  และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายในของกองทุนหมูบาน  เพื่อใหทราบวา
กองทุนหมูบานมีระบบการควบคุมภายในที่สามารถปองกันขอผิดพลาดอยางเพียงพอ  หรือเพื่อทราบวามี
จุดออนที่อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดกระทบตอขอมูลทางการเงินของกองทุนหมูบานหรือไม  ซ่ึงการประเมิน 
ความเสี่ยงจากการควบคุมภายในควรประเมินดานการบริหารงานทั่วไป  ดานเงินสดและเงินฝากธนาคาร      
ดานการใหเงินกู  ดานการรับฝากเงิน  ดานคาหุน  ดานการจัดสรรกําไรสุทธิ  และดานสินทรัพยเปนอยางไร          
เพื่อนําขอมูลมาใชกําหนดวิธีการตรวจสอบบัญชีใหเหมาะสมตอไป  การประเมินความเสี่ยงจากการ        
ควบคุมภายในอาจใชวิธีการจดบันทึกหรือใชแบบสอบถามก็ไดขึ้นอยูกับความถนัดของผูตรวจสอบบัญชี  
เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ  จึงขอยกตัวอยางโดยใชแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงจากการ     
ควบคุมภายในซึ่งจะไดกลาวไวในเรื่องการตรวจสอบบัญชีตอไป 
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หลักฐานการสอบบัญชี 
 

 การตรวจสอบงบการเงินของกองทุนหมูบานฯ  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
อยางเพียงพอและเหมาะสม  เพื่อใชเปนขอมูลในการสรุปผลการตรวจสอบงบการเงินวากองทุนหมูบานฯ          
ไดจัดทําถูกตองตามที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 
 

ความหมายของหลักฐานการสอบบัญชี 
 หลักฐานการสอบบัญชี  หมายถึง  ขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ผูตรวจสอบบัญชีไดรับหรือรวบรวมจาก
การใชวิธีการตรวจสอบ  เพื่อใหไดขอมูลที่ใชสนับสนุนขอสรุปผลการตรวจสอบ  ซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี
ประกอบดวยเอกสารเบื้องตนและรายการตางๆ ที่ปรากฏอยูในสมุดบัญชี  ตลอดจนขอเท็จจริงอื่นๆ                  
ที่เกี่ยวของทั้งที่ไดจากภายในกองทุนหมูบานเอง  หรือไดจากบุคคลภายนอก 
 

ประเภทของหลักฐานการสอบบัญชี 
 ความเชื่อถือไดของหลักฐานการสอบบัญชีขึ้นอยูกับแหลงที่มาของหลักฐานและลักษณะของการ
ไดมาของหลักฐาน  โดยทั่วไปจะมีเอกสารหลักฐานที่คลายคลึงกันขึ้นอยูกับการประกอบการของธุรกิจนั้นๆ  
โดยกองทุนหมูบานก็จะมีหลักฐานการสอบบัญชีที่แตกตางจากธุรกิจอื่น   เอกสารหลักฐานการสอบบัญชี
ของกองทุนหมูบาน  มีดังนี้ 
 1.  หลักฐานภายใน คือ  หลักฐานที่กองทุนหมูบานจัดทําขึ้นเองมีไวเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบใน
การดําเนินการตางๆ  และเก็บไวที่กองทุนหมูบานเปนหลักฐานใหผูตรวจสอบบัญชีตรวจสอบรับรอง                
งบการเงิน ณ วันสิ้นปทางบัญชี  เชน  สมุดบัญชีรายรับกองทุน  สมุดบัญชีรายจายกองทุน  ใบเสร็จรับเงิน  
ใบคําขอกูเงิน  สัญญาเงินกู  สัญญาค้ําประกัน  สมุดประจําตัวสมาชิก  เปนตน 
 2.  หลักฐานภายนอก  คือ  หลักฐานจากภายนอกกองทุนหมูบานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
กองทุนหมูบานเอง  เชน  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีที่ 1  บัญชีที่ 2  บัญชีที่ 3  และบัญชีที่ 4  ขึ้นอยูกับ
การดําเนินงานของแตละกองทุนหมูบานฯ)  หนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร และกรณีที่กองทุนหมูบานให
กองทุนหมูบานอื่นกูยืมเงินตองมีหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู  เปนตน 
 3.  หลักฐานที่ไดจากการปฏิบัติงานโดยอิสระของผูตรวจสอบบัญชี  คือ  หลักฐานที่ผูตรวจสอบบัญชี
ไดดําเนินการตรวจสอบโดยอิสระดวยตนเอง  เชน  ใบตรวจนับเงินสด  กระดาษทําการบันทึกขอสังเกตการณการ
ปฏิบัติงานตางๆ วาเปนไปตามระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบานฯ  หลักฐานการเปรียบเทียบบัญชี       
เงินฝากธนาคารของกองทุนหมูบานฯ กับหลักฐานของธนาคาร  เปนตน 
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- ใบเสร็จรับเงิน 
- สมุดบัญชีรับเงิน - จายเงิน 
- ใบคําขอกูเงิน  เปนตน 

หลักฐานภายในกองทุนฯ 

- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
- ใบเสร็จที่บุคคลภายนอก
ออกให  เปนตน 

หลักฐานภายนอกกองทุนฯ 

- รับชําระหนี้เงินกูจาก
สมาชิก เปนตน 

สมุดบัญชีรายรับกองทุน 

- จายเงินใหกูยืมแกสมาชิก  
เปนตน 

สมุดบัญชีรายจายกองทุน 

- บัญชีเงินสด 
- บัญชีลูกหนี้
เงินกู 

- บัญชีรายได
คาปรับ 

- ดอกเบี้ยเงินใหกู 
เปนตน 

สมุดบัญชี 
แยกประเภท 

- เงินสด 
- ลูกหนี้เงินกู 
   เปนตน 

งบดุล 

- รายไดอื่น เชน 
คาปรับ  ดอกเบี้ย
เงินใหกู เปนตน 

งบกําไรขาดทุน 

ความเชื่อถือไดของหลักฐาน 
หลักฐานที่ไดจากการตรวจสอบจะมีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด  ขึ้นอยูกับผลการพิจารณา

ปจจัยหลายๆ ดานที่เกี่ยวของ  เพราะเอกสารหลักฐานการตรวจสอบบางครั้งอาจจะไมครบถวนขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมของกองทุนหมูบานนั้นๆ  ดังนั้นผูตรวจสอบบัญชีตองดูเอกสารหลักฐานตางๆ  ที่เกี่ยวของกัน
ประกอบการตรวจสอบในแตละเรื่อง  ซ่ึงแนวทางทั่วไปเพื่อใชประเมินความนาเชื่อถือไดของหลักฐานการ
สอบบัญชี  มีดังนี้ 

  หลักฐานการสอบบัญชีจากภายนอกกองทุนหมูบาน  มีความนาเชื่อถือมากกวาหลักฐานที่มี
การจัดทําขึ้นภายในกองทุนหมูบาน 

  หลักฐานการสอบบัญชีจากภายในกองทุนหมูบาน  มีความนาเชื่อถือมากขึ้น  เมื่อกิจการหรือ
กองทุนหมูบานมีระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

  หลักฐานการสอบบัญชีที่อยูในรูปเอกสารและคํารับรองที่เปนลายลักษณอักษรยอมมีความ
นาเชื่อถือมากกวาคํารับรองดวยวาจา 

  หลักฐานการสอบบัญชีที่ผูตรวจสอบบัญชีไดรับโดยตรงยอมมีความนาเชื่อถือไดมากกวา
หลักฐานที่รับจากกองทุนหมูบาน 
 

การรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บัญชีลูกหนี้ 
รายตัว เปนตน 

ทะเบียนคุม 

ทุกหกเดือน/สิ้นป สิ้นเดือน เกิดรายการ 

หลักฐานการสอบบัญชีของผูตรวจสอบบัญช ี

ยอด
คงเหลือ 
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การรวบรวมหลักฐานผูตรวจสอบบัญชีสามารถรวบรวมหลักฐานไดตั้งแตเกิดรายการ  ทุกวัน
ส้ินเดือน  และทุกหกเดือนหรือส้ินป  แตในการรวบรวมหลักฐานจะตองพิจารณาหลักฐานประเภทสมุดบัญชี  
การบันทึกรายการบัญชีตางๆ และหลักฐานการคํานวณของกองทุนหมูบานจะเปนหลักฐานที่เชื่อถือได
เพียงใดขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุนหมูบาน  ถาการควบคุมภายในดียอมทําให
ขอมูลที่บันทึกบัญชีเชื่อถือไดมากกวาการควบคุมภายในไมดี  ซ่ึงการควบคุมภายในไมดีอาจทําใหการบันทึกบัญชี
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง  หรือเปดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรือเกิดการทุจริตไดงาย  ดังนั้น        
การรวบรวมหลักฐาน  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองเลือกวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการ
ตรวจสอบที่ตองการหรือชวยใหสามารถตรวจพบขอผิดพลาดตางๆ ได  อนึ่ง  หลักฐานตางๆ ที่นํามาแสดง
เปนเพียงตัวอยาง  กองทุนหมูบานอาจเรียกชื่อแตกตางกัน  หรืออาจมีหลักฐานอื่นที่ใชทดแทนกันได        
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการบริหารงานของกองทุนหมูบานแตละแหงที่จะใชหลักฐานประเภทใด  แตหลักฐานนั้น       
ตองนาเชื่อถือ 

 
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี 
 

วิธีการตรวจสอบบัญชีเปนการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชรวบรวมหลักฐานเพื่อทราบความถูกตอง
ของรายการที่เกิดขึ้นไดบันทึกไวในบัญชี  และบันทึกยอดคงเหลือในบัญชี  เทคนิคการตรวจสอบบัญชีมี
หลายวิธีที่ผูตรวจสอบบัญชีจะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับการตรวจสอบในแตละดาน  แลวนํามาประกอบ
เขาเปนวิธีการตรวจสอบในแตละรายการหรือแตละบัญชี  การใชเทคนิคเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอที่จะ
พิสูจนความถูกตองของรายการ  เชน  การตรวจนับเงินสดคงเหลือเปนการพิสูจนความมีอยูจริงวา ณ วันที่
ตรวจนับเงินสดมีเงินสดคงเหลือเทาใด  แตไมพิสูจนวายอดเงินสดคงเหลือถูกตองตรงกับบัญชีหรือไม                      
ผูตรวจสอบบัญชีจะตองใชเทคนิคการตรวจสอบอื่นๆ ไดแก  ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีและ
การผานรายการ  ตลอดจนเปรียบเทียบบัญชีเงินสดคงเหลือกับจํานวนเงินที่ตรวจนับได  จึงจะพิสูจนไดวา
รายการบัญชีนั้นถูกตอง  เทคนิคการตรวจสอบโดยปกติจะกําหนดลวงหนาไวในแนวการสอบบัญชี  และอาจ
ขยายเทคนิคการตรวจสอบเพิ่มขึ้นเมื่อตรวจพบขอสังเกต  หรือทําใหเกิดความเชื่อมั่นในขอมูลที่ตรวจสอบ 

เทคนิคการตรวจสอบบัญชีหรือวิธีการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบที่สําคัญ  มีดังนี้ 
(1)  การตรวจดู 

 (2)  การสังเกตการณ 
 (3)  การสอบถาม 
 (4)  การขอคํายืนยันยอด 
 (5)  การคํานวณ 
 (6)  การวิเคราะหเปรียบเทียบ 
 (7)  การตรวจหารายการผิดปกติ 
 (8)  การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ 
 (9)  การตรวจสอบการผานรายการ 
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(1)  การตรวจดู  (Inspection) 
การตรวจดูเปนวิธีการตรวจดูหลักฐานที่ เปนเอกสาร   เชน ใบสําคัญรับ - ใบสําคัญจาย            

สัญญาเงินกู  รายงานการประชุม  เปนตน ซ่ึงวิธีการตรวจสอบนี้ทําใหทราบรายละเอียดและการอนุมัติ  
รวมทั้งสามารถใชวิธีการตรวจดูทรัพยสินที่มีรูปรางและมีไวใชงานในกองทุนหมูบาน  วาทรัพยสินมีอยูจริง     
และปริมาณเทาไร  รวมทั้งสภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร 

ขอจํากัด  หลักฐานที่ไดแสดงถึงความมีอยูจริงของเอกสารหรือทรัพยสินที่ตรวจดู  แตไม
สามารถวัดมูลคาหรือราคาของทรัพยสินนั้นได 

(2) การสังเกตการณ  (Observation) 
การสังเกตการณ  หมายถึง  การดูขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองทุนหมูบาน 
-  การสังเกตการณ  การจายเงินกูและการรับชําระหนี้จากสมาชิกกองทุนหมูบาน 
-  การสังเกตการณ  การรับ – จายเงินสด 
ขอจํากัด  หลักฐานที่ไดเปนเพียงหลักฐานประกอบที่ชวยใหผูตรวจสอบบัญชีทราบถึงความผิด

สังเกตและเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบในรายการบัญชีนั้นๆ  โดยไมสามารถตรวจสอบกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสิน  ความถูกตองของการวัดมูลคา  การแสดงราคาและการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชี 

(3)  การสอบถาม (Inquiry)   
การสอบถาม  หมายถึง  การสอบถามขอมูลจากบุคคลที่มีหนาที่ในการบริหารหรือปฏิบัติงานใน

กองทุนหมูบาน  และภายนอกกองทุนหมูบาน  เชน  เจาหนาที่/กรรมการของกองทุนหมูบาน  ธนาคาร  เปนตน  
ซ่ึงอาจเปนการสอบถามดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรก็ได  การสอบถามอาจทําใหผูตรวจสอบบัญชีทราบ
ขอมูลที่สนับสนุนขอมูลเดิมที่ผูตรวจสอบบัญชีทราบมากอนหรือเปนขอมูลใหม  เชน  ผูตรวจสอบบัญชีอาจ
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบงแยกหนาที่ระหวางการเงินและการบัญชี  เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติมสนับสนนุ
ผลที่ไดจากการสังเกตการณการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในเรื่องการแบงแยกหนาที่การจายเงินกูให
สมาชิกกองทุนหมูบาน  เปนตน 

ขอจํากัด  หลักฐานที่ไดจากการสอบถามเปนเพียงหลักฐานประกอบในการตรวจสอบรายการ
หรือยอดบัญชีตางๆ  ผูตรวจสอบบัญชียังคงตองใชวิธีการตรวจสอบอื่นเพื่อใหไดหลักฐานที่นาเชื่อถือได
เพิ่มเติม  เชน  การตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวของ  เปนตน 

(4) การขอคํายืนยัน  (Confirmation) 
การขอคํายืนยัน  หมายถึง  การหาคําตอบจากการสอบถามเพื่อยืนยันขอมูลที่มีอยูในสมุดบัญชี  

เชน  การสงหนังสือขอคํายืนยันยอดลูกหนี้เงินกู  หรือธนาคาร  ซ่ึงผูตอบขอถามหรือผูใหคํายืนยันมีความ
เปนอิสระจากกองทุนหมูบาน  ดังนั้นการขอคํายืนยันจึงใหหลักฐานการสอบบัญชีที่มีคุณภาพเชื่อถือได   
หากผูตรวจสอบบัญชีควบคุมการสงหนังสือขอคํายืนยันยอดดวยตัวเอง  และใหลูกหนี้หรือธนาคารตอบยืนยันยอด
กลับมาที่ผูตรวจสอบบัญชีโดยตรง  อนึ่งการยืนยันยอดนอกจากสงหนังสือยืนยันใหสมาชิกแลว  ผูตรวจสอบบัญชี
อาจยืนยันยอดจากสมาชิกโดยตรง  โดยเปรียบเทียบยอดบัญชีกับสมุดประจําตัวสมาชิก 
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ขอจํากัด 
-  การขอยืนยันยอดอาจไมไดรับความรวมมือจากบุคคลภายนอก 
-  หลักฐานที่ไดจากการยืนยันยอด  ทําใหทราบถึงการมีอยูจริงและความถูกตองของจํานวนเงิน

ที่ยืนยันแตไมทราบถึงความถูกตอง  ครบถวน  สมบูรณของเอกสารหลักฐาน  เชน  การยืนยันยอดลูกหนี้
เงินกูทําใหทราบวาลูกหนี้เงินกูมีตัวตนจริง  และจํานวนตามที่ปรากฏในบัญชีแตไมทําใหทราบวาจะไดรับ
ชําระเงินจากลูกหนี้เงินกูครบถวนหรือไม  เปนตน 

(5)  การคํานวณ  (Computation) 
การคํานวณ  หมายถึง  การตรวจสอบความถูกตองของตัวเลขเชิงคํานวณในเอกสารเบื้องตน  

และบันทึกทางการบัญชีหรือการทดสอบการคํานวณโดยอิสระของผูตรวจสอบบัญชี  เชน  การทดสอบการ
บวกเลขในสมุดบัญชีรายรับกองทุน  สมุดบัญชีรายจายกองทุน  สรุปบัญชีรายไดประจําป สรุปบัญชีคาใชจาย
ประจําป  สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เปนวิธีการที่ผูตรวจสอบบัญชีใชในการพิสูจนความถูกตองของ 

-  ตัวเลขที่บันทึกรายการบัญชี 
-  ตัวเลขตามเอกสาร  รายงานหรือรายละเอียดประกอบตางๆ   
-  ตัวเลขการคํานวณตางๆ  ของลูกหนี้เงินกู  เชน  การคํานวณดอกเบี้ย  เปนตน 
ขอจํากัด  การคํานวณ  (ซํ้า)  เปนเพียงการพิสูจนผลลัพธวาถูกตองหรือไม  แตมิไดพิสูจน

แหลงที่มาของตัวเลขวาเปนของกองทุนหมูบานและเกิดขึ้นจริงหรือไม 
(6)  การวิเคราะหเปรียบเทียบ  (Analytical  procedures) 

การวิเคราะหเปรียบเทียบ  หมายถึง  การวิเคราะหอัตราสวนและแนวโนมที่สําคัญ  รวมทั้งการ
เปรียบเทียบความสัมพันธและความเปลี่ยนแปลงของขอมูลตางๆ  วาเปนไปตามคาดหมายหรือเปนไปตามที่
ควรจะเปนหรือไม  พรอมทั้งหาสาเหตุของขอมูลที่ไมสอดคลองกัน  ผูตรวจสอบบัญชีอาจใชวิธีการวิเคราะห
เปรียบเทียบแตเพียงอยางเดียวสําหรับรายการที่ไมมีสาระสําคัญหรืออาจใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบรวมกับ
วิธีการตรวจสอบอื่น  เชน  การสอบถาม  การตรวจดู  และการคํานวณ  เปนตน 

วิธีการที่ใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบท่ีสําคัญ  เชน     
1.  การวิเคราะหรายการบัญชีเปนการนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจากการตรวจดูเอกสาร  

ประกอบการบันทึกบัญชี  และใบสําคัญรับ - จาย  มาเปรียบเทียบกับขอมูลที่กองทุนหมูบานบันทึกบัญชีใน
สมุดบัญชีไววาถูกตอง  และดูวารายการที่บันทึกบัญชีไวมีความสอดคลองกับเอกสารตางๆ  หรือไม 

2.  การเปรียบเทียบจํานวนเงิน  เปนการนํายอดตามบัญชีของรายการในปปจจุบันที่ผูตรวจสอบ
บัญชีตรวจสอบมาเปรียบเทียบกับปกอนหรืองบประมาณของกองทุนหมูบาน  โดยอาจทําการเปรียบเทียบ
เปนชวงเวลา  เชน  สําหรับชวงเวลา  3  เดือน  6  เดือน  หรือ  1  ป  แลวแตตามความเหมาะสม  การเปรียบเทียบ        
ทําใหผูตรวจสอบบัญชีทราบถึงผลตางหรือการเปลี่ยนแปลงไปจากรายการที่เกิดขึ้นหรือจากรายการที่
คาดการณไวเกิดจากสาเหตุใด  และนําไปพิจารณากับขอมูลอ่ืนๆ  เชน  จากการสอบถามหรือการตรวจสอบ
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เอกสารหลักฐาน  เพื่อดูวาผลการเปลี่ยนแปลงในบัญชีที่ตรวจสอบมีความสัมพันธสอดคลองกับขอมูลอ่ืนที่
เกิดขึ้น  เปนตน 

(7)  การตรวจหารายการผิดปกติ  (Scanning)   
การตรวจหารายการผิดปกติ  หมายถึง  การตรวจรายการในบัญชีแยกประเภททั่วไป  สมุดบัญชี

รายรับกองทุน  สมุดบัญชีรายจายกองทุน  หรือแหลงขอมูลอ่ืนๆ  เพื่อดูวามีรายการผิดปกตทิีต่องระมดัระวงับาง
หรือไม  เทคนิคขอนี้ใชเวลาไมมากแตอาจเปนผลใหพบขอผิดพลาดที่สําคัญได  แตผูตรวจสอบบัญชีที่จะใช
เทคนิคนี้ตองมีความรูและประสบการณในการตรวจสอบบัญชี  เพราะหากไมทราบวารายการใดเปนสิ่งปกติแลว  
ก็จะไมทราบวามีรายการผิดปกติหรือไม 

ตัวอยางการหารายการผิดปกติที่เห็นไดชัดไดแก  การดูรายการในบัญชีคาเชา  คาไฟฟา  หรือ          
คาโทรศัพท  วาโดยปกติปหนึ่งจะมีรายการจายเดือนละ  1  รายการหรือ  12 รายการ  ตอป  ถามีรายการไม
ครบถวนหรือมากกวาปกติควรติดตามตรวจสอบหาสาเหตุใหถึงที่สุด  หรือกรณีมีการจายดอกเบี้ยเงินกู  
กองทุนหมูบานจะตองการกูยืมเงิน 

การตรวจสอบรายการผิดปกตินี้  ควรสนใจดูรายการที่เปนจํานวนเงินมากยิ่งกวารายการที่เปน
จํานวนเงินนอย  การหารายการผิดปกติไมใชหลักฐานที่สมบูรณ  เพียงแตเปนการชี้ใหทราบถึงสิ่งผิดปกติ  
หรือความจําเปนที่จะตองหาหลักฐานดวยเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติม 

(8)  การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ  (Examination of Original Documents) 
รายการที่ลงในสมุดบัญชีทุกรายการยอมมีเอกสารสําคัญเปนหลักฐาน  เอกสารประกอบการ

บันทึกบัญชี  ไดแก  ใบเสร็จรับเงิน  ใบนําสงเงินฝาก  ใบถอนเงินฝาก  สัญญาตางๆ  ใบสําคัญจาย  เปนตน                    
ผูตรวจสอบบัญชีจึงอาจใชเอกสารเหลานี้พิสูจนความถูกตองของรายการที่ลงไวในสมุดบัญชี  เชน  
ตรวจสอบใบสําคัญจายกับรายการในสมุดบัญชีรายรับกองทุน  สมุดบัญชีรายจายกองทุน  เทคนิคนี้เรียกวา
การตรวจ  “Vouching” 

ขอพึงระวัง 
1.  เอกสารใบสําคัญที่ตรวจสอบเปนตนฉบับของแทมิใชที่ปลอมแปลง 
2.  ตองแนใจวาเอกสารหลักฐานเกี่ยวของกับธุรกิจของกองทุนหมูบาน  มิใชเปนเรื่องสวนตัว

ของเจาหนาที่หรือกรรมการ 
3.  มีการอนุมัติในเอกสารใบสําคัญโดยกรรมการผูมีอํานาจสั่งอนุมัติ 
4.  ไดมีการบันทึกในสมุดบัญชีถูกตองครบถวน 
การตรวจสอบอาจทําได  2 วิธี 
1.  ใชระยะเวลาหนึ่งระยะเวลาใดเปนเกณฑแลวตรวจสอบเอกสารใบสําคัญทุกรายการ  หรือ

ประเภทหนึ่งประเภทใดของระยะเวลานั้น  เชน  การตรวจสอบใบสําคัญจายเงินทั้งสิ้นสําหรับเดือนธันวาคม  
หรือตรวจสอบใบสําคัญประกอบรายการชําระหนี้ที่จายในเดือนธันวาคม  เปนตน 
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2.  การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญประกอบรายการบัญชีหนึ่งบัญชีใดโดยเฉพาะ   เชน  
ตรวจสอบบัญชีสินทรัพย  ใหตรวจสอบเอกสารใบสําคัญรับ – จาย  และที่เกี่ยวของทุกรายการ  เปนตน 

ขอจํากัด  เทคนิคนี้อาจมีการปลอมแปลงหรือแกไขเอกสารโดยเจาหนาที่  และในกรณีที่การ
ควบคุมภายในไมรัดกุม  ขาดการแบงแยกหนาที่อยางเหมาะสม  เจาหนาที่คนหนึ่งคนใดซึ่งควบคุมงานหลาย
ดานอาจจัดทําเอกสารใบสําคัญตางๆ  เพื่อปดบังการทุจริตของตนทําใหผูตรวจสอบบัญชีหลงผิดไดงาย  
นอกจากนั้น  เอกสารที่ตรวจสอบไมอาจแสดงวาเปนรายการที่เกี่ยวของกับกองทุนหมูบานโดยแทจริง  เชน  
เปนสัญญาที่ไมมีผลใชบังคับ  หรือทะเบียนรถยนตที่ไมมีตัวรถยนตอยูจริง  เปนตน  การตรวจสอบเอกสาร
ใบสําคัญเพียงอยางเดียวจึงยังไมเพียงพอตองใชเทคนิคอยางอื่นประกอบดวย 

(9)  การตรวจสอบการผานรายการ  (Retracing Book - keeping Procedures)     
การตรวจสอบการผานรายการ  หมายถึง  การตรวจสอบความถูกตองของการผานรายการจาก

สมุดบัญชีรายรับกองทุน  สมุดบัญชีรายจายกองทุนไปบัญชีแยกประเภททั่วไป  รวมท้ังการจัดทํางบทดลองดวย  
เรียกวาการตรวจแบบ  “Posting” การตรวจสอบการผานรายการมีความสําคัญควบคูกับการตรวจสอบ
ใบสําคัญ 

ขอจํากัด  ขอนี้ทํานองเดียวกันกับการคํานวณ  กลาวคือ  เปนการพิสูจนความถูกตองของการ
คัดลอกขอมูลจากสมุดบัญชีรายรับกองทุนและสมุดบัญชีรายจายกองทุนไปลงสมุดแยกประเภททั่วไปเทานั้น  
ไมไดพิสูจนความสมบูรณของรายการแตอยางใด   

 
 แนวการสอบบัญชี 
 

 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองวางแผนการตรวจสอบบัญชีลวงหนา  
เพื่อกําหนดขอบเขต  และวิธีการตรวจสอบอยางเหมาะสมและรัดกุม  รวมทั้งทําใหไดมาซึ่งหลักฐานที่
เพียงพอตอการรับรองงบการเงิน  ในการวางแนวการสอบบัญชีจะตองคํานึงถึงผลการประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในดวย  ซ่ึงโดยทั่วไปแนวการสอบบัญชีจะประกอบดวยเรื่องตางๆ  ที่สําคัญ  ดังนี้ 
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กองทุนหมูบาน...................................................................... 
แนวการสอบบัญชี 

สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวนัท่ี............................................ 
 

วัตถุประสงคการตรวจสอบดาน..................(1).................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 

ดัชน ี
กระดาษทําการ 

วิธีการตรวจสอบ 
ปริมาณการ
ตรวจสอบ 

ช่ือผูตรวจ 
วันที่ตรวจ 

ขอสังเกต 

 
(2) 

 
 
 
 
 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
 
 
 
 

 
วิธีการจัดทํา  ใหปฏิบัติดังนี้ 
 (1)  วัตถุประสงคการตรวจสอบ  ใหบันทึกวัตถุประสงคการตรวจสอบบัญชีแตละดาน  เชน  เงินสด  
ลูกหนี้เงินกู  เงินรับฝาก  คาหุน  การจัดสรรกําไรสุทธิ  รายไดและคาใชจาย  เปนตน  กําหนดจุดมุงหมายใน
การตรวจสอบแตละเรื่องใหชัดเจนและกําหนดขอบเขตวา  การตรวจสอบจะครอบคลุมเรื่องใดบาง  เพื่อเปน
หลักในการเลือกใชวิธีการตรวจสอบและกําหนดปริมาณการตรวจสอบที่เหมาะสม  รวมทั้งใหไดผลการ
ตรวจสอบบัญชีตามเปาหมายที่กําหนด 
 (2)  ดัชนีกระดาษทําการ  ใหบันทึก 

เลขที่หนาของกระดาษทําการอางอิงที่ใชวิธีการตรวจสอบบัญชีนั้น 
 (3)  วิธีการตรวจสอบ  ใหบันทึก 

วิธีการตรวจสอบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  และใหไดหลักฐานที่เพียงพอเชื่อถือได  
โดยผูตรวจสอบบัญชีอาจเลือกใชวิธีการตรวจสอบตางๆ  ตามที่กลาวไวในเทคนิคการตรวจสอบบัญชี  เชน  
การวิเคราะหเปรียบเทียบ  การตรวจนับ  การคํานวณ  การขอคํายืนยันยอด  เปนตน 
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(4)  ปริมาณการตรวจสอบ  ใหบันทึก 
-  ตรวจสอบรายการใด  จํานวนมากนอยเทาใด  โดยพิจารณาถึงรายการบัญชี  ความเสี่ยงในการ

เกิดขอผิดพลาด  รายการผิดปกติ  และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกองทุนหมูบานนั้นๆ  
เชน  กองทุนหมูบานมีจุดออนของการควบคุมภายในดานเงินรับฝาก  ผูตรวจสอบบัญชีตองกําหนดปริมาณ
การตรวจสอบดานเงินรับฝากใหมากขึ้น  เพราะโอกาสผิดพลาดอาจมีมาก 

-  ปริมาณการตรวจสอบ  อาจกําหนดเปนรอยละ  เปนเดือน  เปนรายการก็ได  แลวแตผูตรวจสอบบัญชี
จะเห็นสมควร 

(5)  ช่ือผูตรวจสอบ  วันที่ตรวจ  ใหบันทึก 
-  ช่ือผูตรวจสอบที่รับผิดชอบใหชัดเจน  ในกรณีผูตรวจสอบบัญชีมีผูชวยจะชวยในการแบงงาน

เปนไปไดอยางสะดวก  และยังทําใหการติดตามและสอบทานงานเปนไปไดดวยความรวดเร็ว 
(6)  ขอสังเกต  ใหบันทึก 

กรณีมีการบันทึกขอสังเกตในเรื่องใดที่ตองติดตามเพิ่มเติมใหบันทึกไวเพื่อปองกันการหลงลืม 
 
การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชมุชนเมือง 
 

การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองตรวจสอบวากองทุนหมูบาน  ไดจัดทํา        
งบการเงิน (งบดุลและงบกําไรขาดทุน)  ถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ  และมีระบบการควบคุมภายในเปนไปตามสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด      
การจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานฯ  จะแยกการบันทึกบัญชีที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไวในสมุดบัญชี
ชุดที่ 1 กับบัญชีจากเงินออมของสมาชิกและเงินจากสถาบันการเงินไวในสมุดบัญชีชุดที่ 2  ดังนั้นการ
ตรวจสอบบัญชีจะตองตรวจสอบบัญชีทีละชุด  และผูตรวจสอบบัญชีจะตองรับรองงบการเงินของกองทุน
หมูบานวาถูกตองตามควรในสาระสําคัญที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด       
โดยแบงการตรวจสอบบัญชีออกเปน 2 ชุด  ไดแก  การตรวจสอบบัญชีชุดที่ 1 ซ่ึงมีกิจกรรมที่เกี่ยวของคือ  
รายการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  การจายเงินกูใหสมาชิกจากเงินอุดหนุนและการรับชําระหนี้  รวมทั้ง
รายได - คาใชจายที่เกี่ยวของ  และการจัดสรรกําไรจากบัญชีชุดที่ 1  และตรวจสอบบัญชีชุดที่ 2 คือ             
ทุกกิจกรรมที่เหลืออยูตั้งแตการออมและการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน  รวมทั้งรายไดและคาใชจายที่
เกี่ยวของและการจัดสรรกําไรจากบัญชีชุดที่ 2  ซ่ึงการตรวจสอบบัญชีหากเปนธุรกิจเหมือนกันไมวาจะอยูใน
บัญชีชุดที่ 1  หรือบัญชีชุดที่ 2  การตรวจสอบจะทํานองเดียวกัน  ดังนั้นเพื่อใหงายตอความเขาใจ  จึงแบงการ
ตรวจสอบ  ไดดังนี้   

1.  ตรวจสอบดานบริหารงานทั่วไป 
2.  ตรวจสอบดานเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
3.  ตรวจสอบดานลูกหนี้เงินกู 
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4.  ตรวจสอบดานสินทรัพย 
5.  ตรวจสอบดานเงินฝาก 
6.  ตรวจสอบดานเจาหนี้เงนิกู 
7.  ตรวจสอบดานคาหุน 
8.  ตรวจสอบดานการจดัสรรกําไรสุทธิ 
9.  ตรวจสอบดานรายไดและคาใชจาย 
10.  การขอหนังสือรับรองจากกองทุนหมูบาน 
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การตรวจสอบดานบริหารงานทั่วไป 
 

 การตรวจสอบดานการบริหารงานทั่วไปเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของกองทุนหมูบานได
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ  และนโยบายที่ประชุมใหญสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน
หมูบานกําหนด  รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   
 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบดานการบริหารงานทั่วไป 
 1.  เพื่อใหทราบวาการบริหารงานทั่วไปเปนไปโดยเหมาะสมตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ  และ
มติตางๆ ซ่ึงที่ประชุมไดกําหนดไว 
 2.  เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานวาเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว 
 3.  เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ  รวมทั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ  เพื่อปรับปรุงแกไขและการพัฒนากองทุนหมูบานตอไป 
 
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
 การตรวจสอบบัญชีผูตรวจสอบบัญชีจะตองประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดาน
บริหารงานทั่วไป  โดยใชแบบประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่จะไดกลาวตอไป  ซ่ึงแบบประเมิน
ดังกลาวทําใหผูตรวจสอบบัญชีไดทราบเกี่ยวกับการควบคุมภายในดานบริหารงานทั่วไป  หากผลการ
ประเมินตอบวา “ใช”  แสดงวากองทุนหมูบานมีการควบคุมภายในเรื่องนั้นๆ  แตทั้งนี้ผูตรวจสอบบัญชี                
ควรสอบทานเอกสารประกอบในเรื่องนั้นๆ  ประกอบดวย  หรือหากผลการประเมินตอบวา  “ไมใช”                   
ผูตรวจสอบบัญชีจะตองพิจารณาตอไปวากองทุนหมูบานมีระบบการควบคุมภายในอื่นทดแทนหรือไม  เชน  
กองทุนหมูบานไมไดกําหนดระเบียบไวชัดเจนแตมีมติที่ประชุมคณะกรรมการก็อาจทดแทนไดถาเรื่องนั้น
ไมมีสาระสําคัญ  เปนตน  แตถาไมมีระบบการควบคุมภายในอื่นทดแทน  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองพิจารณา
ตอไปวาการกระทําดังกลาวมีผลทําใหโอกาสเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายมากนอยเพียงใด 
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กองทุนหมูบาน................................................ 
ประเมินการควบคุมภายในดานบริหารงานทั่วไป 
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี...................................... 

 
ใหทําเครื่องหมาย    ในหนาขอความที่กองทุนหมูบานปฏิบัติ  
1.  การกําหนดระเบียบ  และขอกําหนดตางๆ ของกองทุนหมูบาน 

1.1  มีการกําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติในการบริหารงานทั่วไป  (การเงิน  การใหเงินกู  เงินฝาก    
คาหุน) 

 ใช     ไมใช  ไดแก............................................ 
  

1.2  มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
    มี     ไมมี 
 
1.3  มีการกําหนดประมาณการรายได - รายจาย 

 มี     ไมมี 
 

1.4  มีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน 
 มี.............คร้ัง/เดือน   ไมมี 
 นานๆ คร้ัง/พิจารณาเงินกู 

 
1.5  คณะกรรมการเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ 

 ใช     ไมใช 
 

1.6  มีการจดรายงานการประชุมทุกครั้ง 
 มี     ไมมี 

 
1.7  มีการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ  และมติที่

ประชุม 
 มี     ไมมี เพราะ............................................. 

 
1.8  มีการติดตามประเมินผลคาใชจายกับประมาณการรายจาย 

 มี     ไมมี 
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 1.9  เมื่อมีปญหาในการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน 

 มีการเรียกประชุมปรึกษาหารือ  เพื่อหาแนวทางแกไขทุกเดือน   
 มีการเรียกประชุมเปนบางครั้ง  คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่............................................. 
 ไมมีการเรียกประชุม 

 
2.  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1  มีการจัดแบงสวนงาน  และการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 
 มี     ไมมี  ไดแก............................................. 

 
2.2  การปฏิบัติงานมีการสอบทานงานระหวางกัน  

 มี     ไมมี 
 

2.3  มีการแตงตั้งผูตรวจสอบภายใน 
 มี     ไมมี 

ขอสังเกตจากการตรวจสอบ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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วิธีการตรวจสอบดานบริหารทั่วไป 

 

 1.  ตรวจสอบวามีการกําหนดและการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ  เพื่อควบคุมการดําเนินงานอยาง
เหมาะสมเพียงพอ  ซ่ึงกองทุนหมูบานอยางนอยควรมี 
     1.1  ระเบียบเกี่ยวกับการรับ จาย  และเก็บรักษาเงิน 
     1.2  ระเบียบเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิก 
     1.3  ระเบียบเกี่ยวกับการรับฝากเงิน 
     1.4  ระเบียบเกี่ยวกับหุน 
     1.5  ระเบียบเกี่ยวกับการใหสวัสดิการแกสมาชิก 
     หากพบวากองทุนหมูบานไมไดกําหนดระเบียบใดระเบียบหนึ่ง   ควรรายงานไวในรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชี  พรอมทั้งพิจารณาวาเมื่อไมไดกําหนดระเบียบแลวกองทุนหมูบานปฏิบัติอยางไร  และการ
ปฏิบัติดังกลาวเหมาะสมสามารถทดแทนระเบียบไดหรือไม 
 2.  ตรวจสอบวากองทุนหมูบานฯ มีการกําหนดแผนการดําเนินงานประจําป 
 3.  กรณีมีการกําหนดแผนการดําเนินงาน  ใหเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับแผนการปฎิบัติงานในแต
ละงวด  วาไดปฏิบัติงานเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือไม 
 4.  ตรวจสอบวามีการประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือนและมีการประชุมใหญสมาชิก  
รวมทั้งไดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและประชุมใหญสมาชิกทุกครั้ง  รวมทั้งไดนําปญหาหรือ
มีการติดตามแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
 5.  ตรวจสอบการแบงแยกหนาที่ไวเหมาะสมโดยแบงแยกหนาที่ระหวางผูเก็บรักษาเงินกับผูจัดทําบัญชี  
หากกองทุนหมูบานไมแบงแยกหนาที่โดยใหบุคคลคนเดียวทําหนาที่ทั้งรับเงินและจายเงิน  ในการ
ตรวจสอบบัญชีผูตรวจสอบบัญชีควรเพิ่มหรือขยายขอบเขตการตรวจสอบมากกวากองทุนหมูบานที่มีระบบ
การควบคุมภายใน 
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การตรวจสอบดานเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 
 การตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคารเปนการตรวจสอบความถูกตอง  ครบถวนของขอมูลทาง
การเงิน  ซ่ึงไดแก  การรับ - จาย  และการเก็บรักษาเงินสด  รวมทั้งตรวจสอบการควบคุมดานการเงิน  ซ่ึงเงิน
สดและเงินฝากธนาคารมีความหมาย  ดังนี้ 
 เงินสด  หมายถึง  ธนบัตร  และเหรียญกษาปณที่กองทุนหมูบานมีอยู  เช็คที่ยังไมไดนําฝากธนาคาร  
เช็คเดินทาง  ดราฟทของธนาคาร  ตั๋วแลกเงินไปรษณียและธนาณัติ  ทั้งนี้ไมรวมเช็คลงวันที่ลวงหนา  ตั๋วเงิน
ที่ยังไมถึงกําหนด  พันธบัตรรัฐบาล  ใบหุนกู  ใบหุนทุนฯ 
 เงินฝากธนาคาร  หมายถึง  เงินฝากธนาคารทุกประเภท  รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและ
สถาบันการเงิน  ซ่ึงกองทุนหมูบาน จะเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
โดยสวนใหญจะเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร 4 บัญชี  หลัก  ดังนี้ 
 บัญชีเงินฝากธนาคารที่ 1 เงินกองทุนจากรัฐบาล (1 ลานบาท) 

บัญชีเงินฝากธนาคารที่ 2 เงินคาหุน/เงินฝากสัจจะ (เงินฝากที่ถอนไมได  จะถอนไดเมื่อลาออก)   
บัญชีเงินฝากธนาคารที่ 3 เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
บัญชีเงินฝากธนาคารที่ 4 เงินฝากออมทรัพย 

 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 1.  เพื่อทราบวากองทุนหมูบาน  มีการควบคุมภายในดานเงินสดและเงินฝากธนาคารหรือไม 
 2.  เพื่อใหแนใจวา  เงินสดและเงินฝากธนาคารมีอยูจริงตามจํานวนที่ปรากฏในงบดุล 

3.  เพื่อใหแนใจวา  กองทุนหมูบานมีกรรมสิทธิ์ในเงินสดและเงินฝากธนาคาร  สามารถนําไปใชจายได
ตามระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน โดยไมมีขอจํากัดจากบุคคลภายนอก 
 4.  เพื่อใหแนใจวา  เงินสดและเงินฝากธนาคารบันทึกบัญชีถูกตอง  ครบถวน  และมีเอกสารประกอบ  
การบันทึกบัญชีครบถวน  สมบูรณ 
 5.  เพื่อใหแนใจวา  การแสดงรายการเงินสดและเงินฝากธนาคารในงบดุล  ถูกตองตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
 
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
 ผูตรวจสอบบัญชีจะตองประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายในดานเงินสดและเงินฝากธนาคาร        
ประเมินดูวากองทุนหมูบานมีระบบการควบคุมภายในดังกลาวหรือไม  มีมากนอยเพียงใด  และมีขอสังเกตใด     
ที่จะตองระมัดระวังในการตรวจสอบบาง  ซ่ึงมีขั้นตอน  ดังนี้ 
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 1.  ศึกษาระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการรับเงิน - จายเงิน  และวงเงินสดที่เก็บรักษาประจําวัน  อานรายงาน
การประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมใหญสมาชิกกองทุนหมูบาน  เกี่ยวกับวงเงินสดที่เก็บรักษา
ประจําวัน  และการอนุมัติการจายเงิน  วาจัดทําไวหรือไม 
 2.  สอบถามกรรมการหรือเจาหนาที่ของกองทุนหมูบานเกี่ยวกับขั้นตอนในการรับเงิน - จายเงิน  
การเก็บรักษาเงินสดประจําวัน  การฝาก - ถอนเงินจากธนาคาร  และการควบคุมภายในดังกลาว 
 3.  สังเกตการณการรับเงิน - จายเงิน   และการเก็บรักษาเงินสด  วากองทุนหมูบานไดปฏิบัติตามทีไ่ด
กลาวไวในขอ 1  และขอ 2  หรือไมเพียงใด  
 4.  ประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน  โดยใชแบบประเมินการควบคุมภายในดานเงินสด
และเงินฝากธนาคาร  ตามรูปแบบดังนี้ 
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กองทุนหมูบาน................................................ 
ประเมินการควบคุมภายในดานเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี...................................... 
 

ใหทําเครื่องหมาย    ในหนาขอความที่กองทุนหมูบานปฏิบัติ  
1.  การรับเงินสด 

1.1  มีการกําหนดระเบียบ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับการรับ – จายเงิน  และเก็บรักษาเงินขึ้นถือใช 
 มี     ไมมี 

 

1.2  การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการรับ - จายและเก็บรักษาเงิน และแยกจากผูจัดทําบัญชี 
 มี     มีบางครั้ง 
 ไมมี 

 

1.3  เมื่อมีการรับเงินมีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง  (ถาตอบไมมี ใหขามไปขอ 1.7) 
 มี     มีบางครั้ง 
 ไมมี 

 

1.4  เมื่อใชใบเสร็จรับเงินควรเรียงตามลําดับเลขที่และลงลายมือช่ือผูรับเงิน 
 มีทุกครั้ง    ไมมี 

 

1.5  ใบเสร็จรับเงินที่ถูกยกเลิกไดนํามาแนบติดไวกับสําเนาและเขียนคําวา “ยกเลิก” เพื่อไวเปนหลักฐาน   
 มี     ไมมี 

 

1.6  มีการทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินที่เบิกใชและยังไมเบิกใช 
 มี     ไมมี 

 

1.7  กรณีที่ไมใชใบเสร็จรับเงิน เมื่อมีการรับเงินสดมีหลักฐานอื่นประกอบครบถวน 
 มี คือ (ระบุ)................................................................................................... 
 ไมมี 

2.  การจายเงินสด 
2.1  การจายเงินทุกครั้งมีหลักฐานประกอบการจายเงิน 

 มีหลักฐานประกอบการจายเงิน  ไมมีหลักฐานประกอบการจายเงิน 
 

2.2  มีการอนุมัติการจายเงิน  
 มี     ไมมี 
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2.3  เมื่อมีการจายเงินมีการประทับตรา “จายเงินแลว” บนเอกสารหลักฐานประกอบทุกใบ 
 มี     ไมมี 

2.4  มีการควบคุมการจายคาใชจายของกองทุนหมูบานไวอยางเหมาะสม 
 2.4.1  การจายคาใชจายจากสมุดบัญชีชุดที่ 1  

 จายไดทันที 
 จายเมื่อใดก็ไดที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 จายหลังจากการจัดสรรกําไรสุทธิ 

2.4.2  การจายคาใชจายจากสมุดบัญชีชุดที่ 2  
 จายไดทันที 
 จายเมื่อใดก็ไดที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 จายหลังจากการจัดสรรกําไรสุทธิ 

 

3.  การเก็บรักษาเงิน 
3.1  มีการเก็บรักษาเงินสดในมือสมุดบัญชีที่ 1 เปนไปตามระเบียบหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ

กําหนด   
 ใช  

  คร้ังคราว      
  เปนประจํา   

 ไมใช    
 

3.2  มีการเก็บรักษาเงินสดในมือสมุดบัญชีที่ 2 เปนไปตามระเบียบหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ
กําหนด  (และสมุดบัญชีที่ 2) 

 ใช  
  คร้ังคราว      
  เปนประจํา   

 ไมใช    
 

3.3  มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงิน 
 มี ช่ือ.................................... ตําแหนง....................................... 
 ไมมี 

 

3.4  กรรมการที่ไมมีหนาที่เก็บรักษาเงิน  ไดตรวจนับเงินสดในมือเปรียบเทียบกับเงินสดในบัญชีแยก
ประเภท 

 ใช ทุกเดือน       ใช ไมทุกเดือนคือ ...........................  ไมเคยตรวจนับเงินสด 
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3.5  ผูเก็บรักษาเงินสดของกองทุนหมูบานแยกกับเงินสวนตัว 
 ใช     ไมใช 

 

3.6  มีการสรุปรายการรับ - จายเงินสดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเปนประจํา 
 มี     ไมมี 

 
 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
..........(กรณีมขีอสังเกตที่นอกเหนือจากแบบประเมินการควบคุมภายใน ใหผูตรวจสอบบัญชีอธิบายเพิ่มเติม
ไวในสวนนี้)....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 
-  ถาคําตอบสวนใหญ  คือ “ใช  หรือ  มี”  แสดงวากองทุนหมูบานมีระบบการควบคุมภายในดาน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร เพียงพอที่จะปองกันหรือคนหาความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีเงินสดและเงิน
ฝากธนาคาร  และบัญชีอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของได 

-  ถาคําตอบสวนใหญ  คือ “ไมใช  หรือ  ไมมี”  แสดงวามีการควบคุมภายในดานเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร  ไมเพียงพอ  หรือไมมีการควบคุมภายใน  ซ่ึงผูตรวจสอบบัญชีจะตองพิจารณาความผิดพลาด
อะไรบางที่อาจเกิดขึ้นจากการไมมีการควบคุมภายในเรื่องนั้นๆ  ที่จะตองระมัดระวังในการตรวจสอบบัญชี
มากยิ่งขึ้น  และพิจารณาวิธีการตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมตอไป  อยางไรก็ตามหากคําตอบ “ไมใช”  หรือ 
“ไมมี”  มีรายการไมมากแตมีสาระสําคัญ  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองพิจารณาเรื่องนั้นๆ ดวย 
 
วิธีการตรวจสอบเงินสด 

 

 1.  ตรวจสอบยอดยกมาตนปของบัญชีเงินสด  คือ  ยอดคงเหลือของเงินสด ณ วันตนปที่ยกมาจากปกอน  
โดยดูจากจํานวนเงินสดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม  25X2  ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในปปจจุบัน  วาถูกตอง
ตรงกับจํานวนเงินสดในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  25X1 ของปกอนหรือไม  ถาไมตรงกันใหตรวจสอบหา
สาเหตุ 
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ตัวอยาง  การตรวจสอบยอดยกมาตนปของบัญชีเงินสด 
 

(บัญชีชดุท่ี 1)  
กองทุนหมูบาน................................................................. 

งบดุล 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25X1 (ปกอน) 

 

(บาท) 
สินทรัพย        

  เงินสด                1,000.00 
 

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
บัญชีเงินสด 

เลขท่ีบัญชี................. 

วัน/เดือน/ป รายการ หนา
บัญชี

รับ จาย คงเหลือ 

25X2 
1 ม.ค.  

 

 
ยอดยกมา 

 
 

 
- 

  
- 

  
1,000 

 
00 

 
จากตัวอยาง  บัญชีเงินสดคงเหลือยกมา  ณ วันที่ 1 มกราคม 25X2  มีจํานวน 1,000 บาท ในสมุด              

บัญชีแยกประเภททั่วไป  จะตองเทากับจํานวนเงินสดคงเหลือในงบดุล  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1              
จํานวน 1,000  บาท  จึงถือวาถูกตองตรงกัน 
 2.  ทดสอบการคํานวณยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 3.  ตรวจสอบยอดคงเหลือ  ณ วันสิ้นปของบัญชีเงินสดในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  ตองถูกตอง
ตรงกับงบทดลอง  ถาไมตรงกันใหสอบถามกรรมการ  และตรวจสอบหาสาเหตุ 
 4.  ตรวจนับเงินสด 

การตรวจนับเงินสด  ผูตรวจสอบบัญชีควรตรวจนับเงินสดแยกตามบัญชีชุดที่ 1 และบัญชีชุดที่ 2 
พรอมทั้งจัดทําใบตรวจนับเงินสดแยกตามบัญชีแตละชุด  ซ่ึงมีวิธีการตรวจสอบดังนี้ 

4.1  ใหพิจารณาวามีการเก็บตัวเงินอยูที่ใดบาง  จํานวนเทาไร  ใครเปนผูเกบ็รักษาเงนิสด  โดยวงเงนิสด
ที่เก็บรักษาประจําวันเปนไปตามมติที่ประชุมกองทุนหมูบานหรือระเบียบกองทุนหมูบานกําหนดหรือไม 
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4.2  เวลาที่เขาตรวจนับเงินสด  ควรเปนตอนเชากอนมีรายการรับ - จายเงิน   หรือตอนเย็น          
เมื่อบันทึกรายการรับ - จายเงินเสร็จสิ้นแลว 

4.3  การบันทึกยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชี  ถานับเงินสดในตอนเชายอดคงเหลือตามบัญชีเปน
ยอดยกมาจากวันกอนหรือยอดคงเหลือวันกอน  แตถานับเงินสดในตอนเย็นยอดคงเหลือตามบัญชีเปนยอด
คงเหลือวันนั้น 

4.4  ตรวจสอบยอดรวมตัวเงินที่ตรวจนับไดกับบัญชีเงินสดในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป          
วาถูกตองตรงกันหรือไม  ถาไมตรงกันใหสอบถามผูเก็บรักษาเงินสดพรอมทั้งใหกองทุนหมูบานคนหา
สาเหตุ  และบันทึกในใบตรวจนับเงินสด 

 
ตัวอยาง   การตรวจนับเงินสด 

1.  ตรวจนับเงินสดคงเหลอืในมือเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในบัญชีเงินสดในบัญชีชุดท่ี 1  ในสมุดบัญชี
แยกประเภททั่วไป  

 ขอนับเงินสดจากผูเก็บรักษาเงินสดวามีเหลืออยูเทาใด  โดยบันทึกขอมูลในใบตรวจนับเงินสด
ไวใน   พรอมทั้งบันทึกวันที่ตรวจนับเงินสด  และเวลาที่นับเงินสด  

 บันทึกยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชี  ใหบันทึกยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชีไดจากบัญชี
แยกประเภททั่วไป  ณ วันตรวจนับเงินสดมาบันทึกใน   ดังนี้ 
 กรณีตรวจนับเงินสดในวันสิ้นเดือนหรือส้ินป  การบันทึกยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชีให
พิจารณาวานับเงินสดในชวงใด  ถานับเงินสดในตอนเชากอนที่มีการรับจายเงิน จะตองนํายอดคงเหลือของ
วันกอนตรวจนับเงินสดไปบันทึกบัญชี  แตถานับเงินสดในชวงเย็นจะใชยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในวันนั้น
ไปบันทึก  ใน   เชน  ตรวจนับเงินสดวันที่ 1  สิงหาคม  25X1  เวลา 8.30 น.  ยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชี
จะตองเปนยอดคงเหลือของวันที่ 31  กรกฎาคม  25X1  เปนตน 
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กองทุนหมูบาน.......................................... 
ใบตรวจนับเงนิสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่    31 ธันวาคม  2552 
เงินสดที่นับได                                                                                                       2,000  บาท 
เงินสดคงเหลอืตามสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป                                                   2,000  บาท 
         ขอแตกตาง                                                                                                    .........-..........บาท 

วงเงินที่เก็บรักษาได        3,000   บาท  

  
         ตรวจนบัเงินสดเมื่อวนัที่    1 สิงหาคม  2552          เวลา  8.30  น.  
  
                                                                    (ลงชื่อ)      เอก    เกงจริง ผูเก็บรักษาเงินสด 
                                                                                    (นายเอก    เกงจริง)  
ขาพเจาไดตรวจนับเงนิสดตามรายการขางตนตอหนาผูเกบ็รักษาเงนิสดและพยานเปนการถูกตองแลว 

                  (ลงชื่อ)       สมศรี  ศรีงาม                 ผูตรวจนบั 
                              (นางสมศรี   ศรีงาม) 

                                                           (ลงชื่อ)     ประนอม   การงานดี         พยาน 
                (นางสาวประนอม  การงานดี)                 

 
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

บัญชีเงินสด (1)      
เลขท่ีบัญชี................. 

วัน/เดือน/ป รายการ หนา
บัญชี

รับ จาย คงเหลือ 

25X2         
มิ.ย  30       3,000 - 
ก.ค. 31 สมุดเงินสดรับ  11,200 -   14,200 - 
 สมุดเงินสดจาย    12,200 -  2,000 - 
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  เปรียบเทียบยอดเงินสดที่นับไดกับเงินสดคงเหลือตามบัญชีในใบตรวจนับเงินสด  นําเงินสด  
ที่ตรวจนับได  หักดวย ยอดคงเหลือตามบัญชีวันที่ตรวจนับ  ผลลัพธใหใสใน   ปกติผลลัพธที่ได
ควรเปนศูนย แตถามียอดเงินคงเหลือแสดงวามีเงินสดเกินบัญชี  แตถามีเงินสดติดลบแสดงวามีเงินสด        
ขาดบัญชี โดยพิจารณาดังนี้ 

           ถา  มากกวา  =  เงินเกินบัญชี    
           ถา  มากกวา  =  เงินขาดบัญชี ใหใสวงเล็บ   

 กรณีตรวจนับในระหวางเดือน   เนื่องจากกองทุนหมูบานบันทึกการผานบัญชีไปบัญชีแยกประเภท      
ทุกสิ้นเดือน  ดังนั้นจะตองมีการคํานวณหายอดเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ตรวจนับ  โดยใหนํายอดรวมเงินรับ
ในชองเงินสดในสมุดบัญชีรายรับกองทุน และรวมยอดเงินจายในสมุดรายจายกองทุนตั้งแตวันที่ 1 จนถึง
วันที่ตรวจนับเงินสดแลวนํามาคํานวณหาเงินสดคงเหลือในมือ โดยนํายอดคงเหลือของบัญชีเงินสดใน        
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  ณ วันสิ้นเดือนกอน บวกดวยยอดรวมรับ หักดวยยอดรวมจาย จะเปนเงินสด
คงเหลือ ณ  วันที่ตรวจนับเงินสด แลวจึงนําไปใสใน  

ตัวอยาง 
สมุดบัญชีรายรับกองทุน  

ประเภทรายรบั 
รับชําระคืนเงินกูยืม อื่น ๆ 

วัน 
เดือน 
ป 

ที่เอกสาร รายการ เงินสด 
เงินฝาก 
ธนาคาร 

รับเงิน 
จัดสรร(ทุน) จํานวนราย เงินตน ดอกเบี้ย  คาปรับ  ชื่อบัญช ี

จํานวน
เงิน 

2552 
 ส.ค.15 

 รับชําระหนีจ้าก
ลูกหนี ้

 
11,200 

   
20 

 
10,000 

 
1,200 

   

            
  รวม 11,200    10,000 1,200    
 

 
สมุดบัญชีรายจายกองทุน 

ประเภทรายจาย 
จายเงินกูลูกหนี ้ อื่น ๆ 

วัน 
เดือน 
ป 

ที่เอกสาร รายการ เงินสด 
เงินฝาก 
ธนาคาร 

จํานวนราย จํานวนเงินกู ชื่อบัญช ี จํานวนเงิน 
2551 
ส.ค.15 

  
จายเงินใหสมาชิกกูยืม 

 
11,000 

 
 

 
20 

 
11,000 

  

20  ซ้ือเครืองเขียน 170    คาเครื่องเขียน 170 
         

  รวมเดือนนี ้ 11,170   11,000  170 
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จากขอมูลขางตน ถาผูตรวจสอบเขาตรวจนับเงินสดในวนัที่ 20 สิงหาคม 2552 กองทุนจะมี
เงินสดคงเหลอืในบัญชีเงินสด  จํานวน   

ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสด  ณ วันสิ้นเดอืนกอน (ก.ค.52)      2,000 
บวก  ยอดรวมรับ  (ตั้งแตวันสิ้นเดือนถึงวนัตรวจนับ  1 – 20 ส.ค.52 )   11,200 
หัก   ยอดรวมจาย  (ตั้งแตวนัสิ้นเดือนถึงวันตรวจนับ 1 – 20 ส.ค.52)   11,170 

  เงินสดคงเหลอืตามบัญชี ณ วันตรวจนับ (20 ส.ค. 52)       2,030  
เมื่อไดยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันตรวจนับ  ผูตรวจนับเงินสดจะตองเปรียบเทียบยอดเงินสดที่

ตรวจนับไดกับยอดเงินสดคงเหลือของบัญชีเงินสดที่คํานวณไดจะตองตรงกัน 
อนึ่ง  การตรวจนับเงินสดของบัญชีชุดที่ 2 กระทําเชนเดยีวกับบัญชีชุดที่ 1 
 

5.  การตรวจสอบวงเงินเก็บรักษาเงินสด เปนไปตามระเบียบที่กําหนด 
การตรวจสอบวงเงินเก็บรักษาเงินสดเกินกวาระเบียบที่กองทุนหมูบานกําหนดหรือไม  โดยตรวจสอบ

จากสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีเงินสด (1)  วามีเงินคงเหลือในแตละวันเกินกวาระเบียบเกี่ยวกับ      
การรับ – จายเงินสดของกองทุนหมูบาน  มติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนดให
ผูเก็บรักษาเงินสดถือไวหรือไม  ถาเกินใหเขียนขอสังเกตไวทายใบตรวจนับเงินสด รวมทั้งพิจารณาความ
บอยครั้งของการเก็บเงินเกินดวย  และควรแจงผูเก็บรักษาเงินสดใหปฏิบัติตามระเบียบดวย   
 6.  ตรวจตัดยอดเงินสดคงเหลือ  ณ  วันสิ้นป  เพื่อดูวาไมมีรายการรับ - จายเงินที่เกิดขึ้นภายหลังวัน
ส้ินป  นํามาบันทึกบัญชีในปปจจุบัน  โดยตรวจสอบใบสําคัญรับ - ใบสําคัญจายทั้งกอนและหลังวันสิ้นป
อยางนอย 3 วัน ซ่ึงดูไดจากวันที่ในใบสําคัญรับ - ใบสําคัญจาย วามีรายการใดบันทึกขามงวดบญัชีหรือไม   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 การตรวจสอบจะตองมั่นใจวางวดบัญชีที่ตรวจสอบกองทุนหมูบานไดบันทึกบัญชีตรงตามงวดบัญชี
ปจจุบันเทานั้น  ไมไดนํารายการบัญชีของงวดบัญชีใหมมารวมไวดวย  ซ่ึงการตรวจสอบใหดูจากวันที่ของ
ใบสําคัญรับและใบสําคัญจาย  กับการบันทึกบัญชีจะตองเปนวันเดียวกัน  หากตรวจพบควรแนะนําให
กองทุนหมูบานแกไข  บันทึกบัญชีใหถูกตองตามงวดบัญชีนั้นๆ  นอกจากนั้นจะตองตรวจดูวาไมนํารายการ
ของงวดบัญชีนี้ไปบันทึกในปทางบัญชีปหนา 

ตรวจสอบความสอดคลองตรงกันของ 
-  ตรวจเอกสารการรับ - การจาย (ใบสําคัญรับ - ใบสําคัญจาย) 
-  การบันทึกบญัชี 
-  การบันทึกทะเบียนคุม 

งวดบัญชีปจจบุันที่ตรวจสอบ งวดปใหม 
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 7.  ตรวจสอบใบสําคัญประกอบรายการรับ - จายเงินสด   ตรวจสอบการบันทึกในสมุดบัญชี      
รายรับ - รายจาย  การบวกเลข  การคํานวณยอดคงเหลือ  ในสมุดบัญชีรายรับ - สมุดบัญชีรายจาย  และตรวจ
การผานรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  สําหรับระยะเวลาหนึ่ง  เชน 1 เดือน  เปนตน 

8.  ตรวจสอบการแสดงรายการเงินสดในงบดุล  ใหถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด   
 9.  สรุปผลการตรวจสอบ  วาบัญชีเงินสดมีการบันทึกบัญชี  และมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  
รวมทั้งการแสดงรายการในงบดุล  ถูกตอง  ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
มากนอยเพียงใด  และมีขอสังเกตใดที่ตองรายงานไวในรายงานของผูตรวจสอบบัญชี  เพื่อใหสมาชิกทราบ
และใหสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติติดตามกํากับดูแลเพิ่มเติมตอไป 
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วิธีการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร 
 

 1.  ตรวจสอบยอดยกมาตนปของบัญชีเงินฝากธนาคาร  คือ  ยอดยกมาของเงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 
ที่ยกมาจากปกอน  โดยดูจากเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในปปจจุบัน   
วาถูกตองตรงกับเงินฝากธนาคารในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปกอนและสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
หรือไม  ถาไมตรงกันใหตรวจสอบหาสาเหตุ 

ตัวอยาง  การตรวจสอบยอดยกมาตนปของบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

บัญชีชุดท่ี 1 
กองทุนหมูบาน................................................................. 

งบดุล 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม   25X1 

(บาท) 
สินทรัพย        

  เงินสด                          XX 
เงินฝากธนาคาร          100,000.00 

 
บัญชีชุดท่ี 1 

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกองทุนจากรัฐบาล 1 ลานบาท) 

เลขท่ีบัญชี................. 

วัน/เดือน/ป รายการ หนา
บัญชี 

รับ จาย คงเหลือ 

25X2       
1  ม.ค. ยอดยกมา  -  -  100,000 00 

         
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีท่ี 1 (เงินกองทุนจากรัฐบาล 1 ลานบาท) 

วัน/เดือน/ป คํายอ ถอน ฝาก คงเหลือ หมายเลขบัญช ี
31 ธ.ค. 25X1 INT  100.00 100,000.00  

      

 

2.  ตรวจสอบเงินฝากธนาคารคงเหลือ  ณ วันสิ้นปของบัญชีเงินฝากธนาคารในสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารทุกบัญชีรวมกันแลว  เปรียบเทียบกับเงินฝากธนาคารคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปวา
ถูกตองตรงกันหรือไม  ถาไมตรงกันใหสอบถามกรรมการ  และตรวจสอบหาสาเหตุ 
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ตัวอยาง  การตรวจสอบเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันสิ้นป 
 

บัญชีชุดท่ี 2 
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

บัญชีเงินฝากธนาคาร  
เลขท่ีบัญชี................. 

วัน/เดือน/ป รายการ หนา
บัญชี 

รับ จาย คงเหลือ 

25X2       
ก.ย. 30 สมุดรายรับ ร.ร. 1 16,100 -   16,100 - 

 สมุดรายจาย ร.จ. 1   500 - 15,600 - 
ต.ค. 31 สมุดรายรับ ร.ร. 2 100,100 -   115,700 - 
พ.ย. 30 สมุดรายจาย ร.จ. 3   91,890 - 23,810 - 

 

บัญชีเงินฝากธนาคารในบัญชีชุดท่ี 2 ประกอบดวย 
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย เลมที่ 2 (บัญชีที่ 2) แสดงยอดจํานวน 15,600 บาท 

 เลมที่ 3 (บัญชีที่ 3) แสดงยอดจํานวน 8,210 บาท 
 รวม  23,810 บาท 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารบญัชีท่ี 2 
  

 
 
 
 

 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารบญัชีท่ี 3 
  

 
 
 
 
 
 

ว.ด.ป คํายอ ถอน ฝาก คงเหลือ หมายเลขผูลงบัญชี
      
      

01/09/25X2   16,100.00 16,100.00 1 
01/09/25X2  500.00 15,600.00 2 

สมุดบัญชีเงินฝาก  บัญชีท่ี 2 

ว.ด.ป คํายอ ถอน ฝาก คงเหลือ หมายเลขผูลงบัญชี
      
      

19/10/25X2   100.00 100.00 1 
20/10/25X2   100,000.00 100,100.00 2 
01/11/25X2  90,000.00 10,100.00 3 
30/11/25X2  1,890.00 8,210.00 4 

สมุดบัญชีเงินฝาก  บัญชีท่ี 3 
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 3.  ตรวจตัดยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นป  เพื่อดูวาไมมีรายการฝาก - ถอนเงินจากธนาคารที่
เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นป  มาบันทึกบัญชีในปปจจุบัน  หรือนํารายการฝาก - ถอนเงินฝากในปปจจุบันไป
บันทึกบัญชีในปตอไป  โดยตรวจสอบใบสําคัญรับ - จาย  และใบฝาก - ถอนเงินจากธนาคาร  ทั้งกอนและ
หลังวันสิ้นป  เชน  3 วัน  7  วัน  เปนตน  ซ่ึงดูไดจากวันที่ในใบสําคัญรับ - จาย  และใบฝาก - ถอนเงินฝากธนาคาร  
วามีรายการใดบันทึกขามงวดบัญชีหรือไม 
 4.  ตรวจสอบใบสําคัญประกอบรายการรับ - จายเงิน  และใบฝาก- ถอนเงินจากธนาคารกับสมุดเงินฝาก
ธนาคาร  ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรายรับกองทุน - สมุดบัญชีรายจายกองทุน  และตรวจสอบ
การผานรายการจากสมุดบัญชีรายรับกองทุน - สมุดบัญชีรายจายกองทุนไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  
พรอมทั้งทดสอบการบวกเลข  การคํานวณยอดคงเหลือเงินฝากธนาคาร 
 5.  ตรวจสอบการแสดงรายการเงินฝากธนาคารในงบดุล  ใหถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาตกิําหนด 
 6.  สรุปผลการตรวจสอบวาบัญชีเงินฝากธนาคารแตละบัญชีมีการบันทึกบัญชี  และมีเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีครบถวน  รวมท้ังการแสดงรายการในงบดุลถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติมากนอยเพียงใด  และมีขอสังเกตใดที่ตองรายงานไวในรายงานของ            
ผูตรวจสอบบัญชี  เพื่อใหสมาชิกทราบ  และใหสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติติดตาม
กํากับดูแลเพิ่มเติมตอไป 

อนึ่ง  การตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคารของกองทุนหมูบานทั้งบัญชีชุดที่ 1  และบัญชีชุดที่ 2
ใชวิธีการตรวจสอบเชนเดียวกัน   
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การตรวจสอบดานลูกหนีเ้งินกู 
 
 กองทุนหมูบาน  จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ  
สวัสดิการ  และบรรเทาความเดือดรอนเรงดวนแกประชาชนในหมูบาน  การใหเงินกูยืมแกสมาชิกจึงเปน
กิจกรรมทางการเงินที่สําคัญ  ดังนั้น  การตรวจสอบลูกหนี้เงินกูของกองทุนหมูบาน  เพื่อใหทราบวาการ
อนุมัติเงินกู  การจายเงินกู  และการรับชําระหนี้จากสมาชิก  เปนไปตามระเบียบกองทุนหมูบานกําหนด  
ตลอดจนการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  ถูกตอง  เชื่อถือได 
 การเริ่มตนตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เงินกู  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองศึกษาระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการ
ใหเงินกูของกองทุนหมูบาน  เนื่องจากระเบียบของกองทุนหมูบานแตละแหงอาจไมเหมือนกัน  และตองทํา
ความเขาใจรายการบัญชีตางๆ  ที่เกี่ยวกับการใหเงินกู  วาประกอบดวยรายการบัญชีใดบาง  เชน  ลูกหนี้เงินกู  
ดอกเบี้ยเงินกู  คาปรับเงินกู  และคาธรรมเนียมการกูเงิน  เปนตน 
 ลูกหนี้เงินกู  หมายถึง  สมาชิกกองทุนหมูบานขอกูเงินเพื่อลงทุนในการประกอบอาชีพ  หรือเปน
เงินทุนหมุนเวียนในครอบครัว  โดยแหลงเงินทุนที่กองทุนหมูบานนํามาใหสมาชิกกูยืม  มาจากเงินทุนที่
ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล (เงินกองทุน 1 ลานบาท)  หรือที่ไดรับจากแหลงอื่นๆ  เชน  กิจกรรมการออม
ของสมาชิก (เงินฝากสัจจะ  เงินคาหุน  และเงินฝากออมทรัพย)  และกิจกรรมการกูเงินจากสถาบันการเงิน
เพื่อเปนแหลงเงินทุนใหสมาชิกกูยืมได  เปนตน 
 ดอกเบี้ยเงินกู  หมายถึง  จํานวนเงินคาดอกเบี้ยที่ผูกูชําระใหแกกองทุนหมูบาน  ตามอัตราดอกเบี้ยที่
กองทุนหมูบานกําหนด 
 คาปรับเงินกู  หมายถึง  จํานวนเงินที่ผูกูตองเสียคาปรับ  ที่ผิดสัญญาไมชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญากูยืมเงินจากกองทุนหมูบาน  ตามอัตราคาปรับที่กองทุนหมูบานกําหนด 

คาธรรมเนียมการกู  หมายถึง  คาธรรมเนียมจัดทําเอกสารการกูเงิน  และคาธรรมเนียมอื่นๆ                      
ที่เกี่ยวกับการกูเงินจากกองทุนหมูบาน 
  
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 1.  เพื่อทราบวากองทุนหมูบาน  มีการควบคุมภายในดานการใหเงินกูหรือไม 
 2.  เพื่อใหแนใจวา  ลูกหนี้เงินกูคงเหลือ ณ วันสิ้นป  มีอยูจริงตามจํานวนที่ปรากฏในงบดุล  และมี
หลักฐานการเปนหนี้ครบถวน  สมบูรณ 
 3.  เพื่อใหแนใจวา  การจายเงินกูและการรับชําระหนี้จากสมาชิกบันทึกบัญชีตรงตามงวดบัญชี  และมี
เอกสารประกอบการบัญชีถูกตอง  ครบถวน 
 4.  เพื่อใหแนใจวา  การคํานวณดอกเบี้ยรับเงินกู  การบันทึกบัญชีและมีเอกสารประกอบการรับ
ดอกเบี้ยรับเงินกูถูกตอง  ครบถวน 
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 5.  เพื่อใหแนใจวา  การแสดงรายการลูกหนี้เงินกูในงบดุล  ถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

  
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
 ผูตรวจสอบบัญชีจะตองประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายในดานการใหเงินกู  ประเมินดูวา
กองทุนหมูบานมีระบบการควบคุมภายในดังกลาวหรือไม  มีมากนอยเพียงใด  และมีขอสังเกตใดที่จะตอง
ระมัดระวังในการตรวจสอบบาง  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ศึกษาระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการใหเงินกูของกองทุนหมูบาน  อานรายงานการประชุม
คณะกรรมการและรายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมูบานที่เกี่ยวกับการใหเงินกู  วามีหลักเกณฑหรือ
เงื่อนไขอยางไร 

2.  สอบถามกรรมการหรือเจาหนาที่ของกองทุนหมูบานที่เกี่ยวกับการใหเงินกู  โดยสอบถามถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหเงินกู  เชน  การพิจารณาคําขอกู  การอนุมัติวงเงินกู  การจายเงินกูให
สมาชิก  การรับชําระหนี้  ดอกเบี้ยและคาปรับ  เปนตน 
 3.  สังเกตการณการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหเงินกู  วากรรมการหรือเจาหนาที่ของกองทุนหมูบานได
ปฏิบัติตามที่กลาวไวในขอ 1  และขอ 2 หรือไม  เพียงใด 
 4.  ผูตรวจสอบบัญชีประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน  โดยใชแบบประเมินการควบคุม
ภายในดานการใหเงินกู  ตามรูปแบบดังนี้ 
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กองทุนหมูบาน................................................ 
ประเมินการควบคุมภายในดานการใหเงินกู 
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี...................................... 

 

ใหทําเครื่องหมาย    ในหนาขอความที่กองทุนหมูบานปฏิบัติ  
1.  การกําหนดระเบียบ  และขอกําหนดตางๆ  ของกองทุนหมูบาน 

1.1  มีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิกขึ้นถือใช   
 กําหนดระเบียบขึ้นถือใช 
 ไมกําหนดระเบียบขึ้นถือใช 
 อ่ืนๆ ที่ไมใชระเบียบ     คือ .................................................................................... 

 

1.2  มีการกําหนดแผนงานเกี่ยวกับการใหเงินกู 
 มี     ไมมี 

 

1.3  มีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกูเกินกึ่งหนึ่ง 
 มี             ไมมี 

 

1.4  การจายเงินกูของกองทุนหมูบานมีการแบงแยกตามประเภทเงินที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล            
(สมุดบัญชีชุดที่ 1) และเงินที่ไดรับจากแหลงอื่นๆ สมุดบัญชีชุดที่ 2) โดยแยกบัญชีเงินฝากธนาคาร
คนละบัญชี 

 ใช     ไมใช 
 

1.5  มีการแจงหรือเปดเผยอัตราดอกเบี้ยเงินกูและการคํานวณดอกเบี้ยเงินกูใหสมาชิกทราบทุกคน  
 มี  ใชวิธี.................................................................................................................. 
 ไมมีการแจงหรือเปดเผยขึ้นอยูกับคณะกรรมการจะกําหนด 
 อ่ืนๆ........................................................................................................................ 

 

1.6  มีการกําหนดสถานที่และบุคคลที่รับชําระหนี้ไวชัดเจน 
 ใช  ชําระไดที่......................................ใหแก............................................../ใครก็ได 
 ไมกําหนดขึ้นอยูกับสมาชิกสะดวก 

 

1.7  มีการกําหนดงวดระยะเวลาการชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ยไวชัดเจน 
 ใช   สมุดบัญชีชุดที่ 1 ไมเกิน..........เดือน/ป   

สมุดบัญชีชุดที่ 2 ไมเกิน............เดือน/ป 
 ไมกําหนด 
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2.  การขอกูเงิน  
2.1  มีการสอบทานคุณสมบัติของสมาชิกในคําขอกูเงิน (ระยะเวลาการเปนสมาชิก/การถือหุน/การออม

เงิน) 
 มีทุกราย  ผูทําหนาที่ คือ......................................................................................... 
 ไมมี  

 
 

2.2  มีการสอบทานสิทธิของผูขอกูเงินไมเกินสิทธิในการกู  เชน  สมาชิกสามารถกูไดไมเกินจํานวน
สัญญาที่กําหนด  

 มี  โดยสอบทาน 
 จํานวนสัญญาเงินกูไมเกินระเบียบ 
 กูเงินสมุดบัญชีชุดที่ 1ในครัวเรือนหนึ่ง หากมีสมาชิกหลายรายใหมีสมาชิกกูได 1 คน  
 กูไดไมเกินวงเงิน 20,000 บาท หากเกินไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ ซ่ึงไมเกิน 
50,000 บาท 

 กูเงินสมุดบัญชีชุดที่ 2 วงเงินไมเกินระเบียบที่กําหนดไว 
 กรณีสมาชิกผูกูและผูค้ําประกันสมรส  ในการทําสัญญาเงินกูและค้ําประกันไดใหคู
สมรสทําหนังสือยินยอม  

 อ่ืนๆ ไดแก................................................................................................. 
 ไมมี 

  

2.3  มีการอนุมัติเงินกู  โดยผูมีอํานาจอนุมัติเงินกู 
 ใช คือ............................................................. 
 ไมใช  

 

2.4  มีการบันทึกการพิจารณาอนุมัติเงินกูไวในรายงานการประชุม  
 มี     ไมมี 

 

3.  การจายเงินกู 
3.1  การจายเงินกู  โดย 

 จายโดยการโอนผานบัญชีธนาคารของสมาชิกผูกูทั้งสมุดบัญชีชุดที่ 1 และสมุดบัญชีชุดที่ 2 
 จายโดยการโอนผานบัญชีธนาคารของสมาชิกผูกูเฉพาะสมุดบัญชีชุดที่ 1 สวนสมุดบัญชีชุดที่ 2 

จายเปนเงินสด 
 จายเปนเงินสดที่กองทุนหมูบานทั้งสมุดบัญชีชุดที่ 1 และสมุดบัญชีชุดที่ 2 
 อ่ืนๆ .............................................................................. 

 
 



 64 

3.2  การจัดทําบัญชีมีการแยกบันทึกบัญชีการจายเงินกูจากเงินที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลออกจากการ
จายเงินกูจากเงินออมและเงินกูสถาบันการเงินของกองทุนหมูบาน 

 ใช     
 ไมใช ใชวิธี...................................................................... 

 

3.3  กอนจายเงินกูมีการตรวจสอบใบคําขอกูเงินกับสัญญาเงินกู  สัญญาค้ําประกัน  และเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวของใหถูกตอง 

 ครบถวน    
 มีการจัดทํารายละเอียดสมาชิกกูที่จะตองจายทุกรายไวลวงหนา 

 ใช    
 ไมไดทํา  

 

3.4  มีการจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู  สมุดคูบัญชีเงินกู / สมุดประจําตัวสมาชิกของสมาชิกผูกูทันที 
 มี     ไมมี (ระบ)ุ................................................. 

 

3.5  เมื่อมีการจายเงินกู ไดใหสมาชิกลงลายมือช่ือรับเงินเปนหลักฐาน  พรอมทั้งบันทึกบัญชี 
 มี     ไมมี 

 

4.  การรับชําระหนี้  
4.1  มีการจัดทํารายละเอียดสมาชิกที่จะตองเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ยไวลวงหนา 

 มี     ไมมี ใชวิธี................................................... 
 

4.2  การชําระคืนเงินกูของสมาชิก  ชําระโดย 
 ชําระผานธนาคาร 
 ชําระเงินสดที่กองทุนหมูบาน 
 ชําระผานกรรมการ/พนักงานกองทุน 

 

4.3  เมื่อรับชําระคืนเงินกู  มีการออกใบเสร็จรับเงินและลงลายมือช่ือผูรับเงินไวเปนหลักฐาน 
 มี     ไมมี ใชวิธี................................................... 

 

4.4  เมื่อสมาชิกนําเงินมาชําระกองทุนหมูบานมีวิธีการเก็บรักษาเงินโดย 

 นําฝากธนาคาร    
 เก็บไวที่กองทุนหมูบาน 
 เก็บไวที่กรรมการ/พนักงานกองทุน  

 

4.5  สมาชิกมาชําระหนี้ทุกครั้งมีสมุดคูบัญชีเงินกูหรือสมุดประจําตัวสมาชิกมาดวยทุกครั้ง 
 ใช     ไมใช ใชวิธี................................................. 
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4.6 มีการบันทึกการรับชําระหนี้ในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกูและสมุดคูบัญชีเงินกูสมุดประจําตัวสมาชิก
ครบถวน 

 มี     ไมมี………………………………. 
  

4.7  การบันทึกบัญชีเงินที่ไดรับมีการแยกเปน เงินตน ดอกเบี้ย และคาปรับผิดนัดชําระหนี้ 
 มี     ไมม ี

 

4.8  มีการคิดคาปรับเมื่อสมาชิกไมสามารถชําระคืนเงินกู ตามที่กําหนดในระเบียบ 
 มีทุกราย 
 ไมมี เพราะ ........................................................................................................... 

 

5.  การติดตามหนี้ 
5.1  มีการติดตามการใชเงินของสมาชิกวาเปนไปตามวัตถุประสงคของการกู 

 มี ผูติดตามคือ......................................................................................................... 
 ไมมี 

  

5.2 เมื่อสมาชิกนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงคของการกู 
 ตักเตือนและแนะนําสมาชิกใหใชเงินตามวัตถุประสงคของการกู……………ราย 
 ยกเลิกสัญญาและเรียกเงินคืนจากสมาชิก..................ราย 
 ไมมีการดําเนนิการใดๆ  

  

5.3  สมาชิกที่กูเงินสงชําระหนี้ภายในเวลาที่กําหนด 
 ทุกราย     
 ไมทุกราย คางสงชําระหนี้ ณ วันที่ที่เขาแนะนํา  

สมุดบัญชีชุดที่ 1 จํานวน..........ราย เปนเงิน..................บาท 
สมุดบัญชีชุดที่ 2 จํานวน.........ราย เปนเงิน...................บาท 

  

5.4  มีการกําหนดมาตรการในการติดตามเรงรัดหนี้ หากสมาชิกไมชําระหนี้ตามกําหนดระยะเวลา   
 มี ใชวิธี................................................................................................................... 
 ไมมี 
 

5.5  มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานเพื่อพิจารณาปญหาเกี่ยวกับการชําระหนี้ของสมาชิก 
 มี คร้ังสุดทายเมื่อวันที่............................................................................................. 
 ไมมี ใชวิธี............................................................................................................... 
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5.6  มีการกําหนดใหกองทุนหมูบานฟองรองดําเนินคดี หากสมาชิกไมมาชําระหนี้เปนระยะเวลานาน 
 มี  เคยฟองรอง......................ราย     
 ไมมี เพราะ.................................................................................................................... 

 

6.  สอบทานยอดคงเหลือลูกหนี้เงินกู 
6.1  มีการเปรียบเทียบสมุดคูบัญชีเงินกู/สมุดประจําตัวสมาชิกกับทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกูทุกครั้ง   

 มี     ไมมี เพราะ................................................ 
  

6.2  มีการเปรียบเทียบยอดรวมทะเบยีนคุมลูกหนี้เงินกูกบับัญชีแยกประเภท 
 มี     ไมมี เพราะ................................................ 
 

6.3  มีการยืนยนัยอดลูกหนี้เงนิกู (ถาไมมีขามไปทําขอ 7) 
 มี ใชวิธี....................................  ไมมี 

 

6.4  ไดทําการยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู โดยเปรียบเทียบสมุดคูบัญชีเงินกู/สมุดประจําตัวของสมาชิกกับ
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกูของกองทุนหมูบาน จํานวน.......................ราย  (ระบุจํานวนรายที่ทํา
การเปรียบเทียบ) 

 ไมมีขอแตกตาง 
 มีขอแตกตาง..........ราย  คือ  (ระบุช่ือ-นามสกลุ  และจํานวนเงินที่มีขอแตกตาง 

 ของสมาชิกรายนั้นๆ) 
  ............................................................................................................................... 

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

7.  การอํานวยประโยชนแกสมาชิก 
7.1  การใหสินเชื่อแกสมาชิกเพียงพอกับความตองการ 

  เพียงพอ 
 ไมเพียงพอ กองทุนจะตองกูจากธนาคาร...............................จํานวน..................บาท 

 

7.2  กองทุนมีการจัดสวัสดิการแกสมาชิก 
 มี ไดแก................................................................................................................... 
 ไมมี 

 

7.3 ลูกหนี้เงินใหกูคงเหลือ  ณ  วันสิ้นเดือนที่ตรวจสอบ   
สมุดบัญชีชุดที่ 1 จํานวน....................ราย เปนจํานวนเงิน..........................................บาท  
สมุดบัญชีชุดที่ 2 จํานวน....................ราย เปนจํานวนเงิน..........................................บาท 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
.........(กรณีมีขอสังเกตที่นอกเหนือจากแบบประเมินการควบคุมภายใน ใหผูตรวจสอบบัญชีอธิบายเพิ่มเติม
ไวในสวนนี้)  ..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  
 

-  ถาคําตอบสวนใหญ  คือ “ใช  หรือ  มี”  แสดงวากองทุนหมูบานมีระบบการควบคุมภายในดาน
การใหเงินกูเพียงพอที่จะปองกันหรือคนหาความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีลูกหนี้เงินกูและบัญชีอ่ืนๆ     
ที่เกี่ยวของได 

-  ถาคําตอบสวนใหญ  คือ “ไมใช  หรือ  ไมมี”  แสดงวามีการควบคุมภายในดานการใหเงินกูไม
เพียงพอ  หรือไมมีการควบคุมภายใน  ซ่ึงผูตรวจสอบบัญชีจะตองพิจารณาความผิดพลาดอะไรบางที่อาจ
เกิดขึ้นจากการไมมีการควบคุมภายในเรื่องนั้นๆ  ที่จะตองระมัดระวังในการตรวจสอบบัญชีมากยิ่งขึ้น  และ
พิจารณาวิธีการตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมตอไป 
 
วิธีการตรวจสอบ 
 1.  ตรวจสอบยอดยกมาตนปของบัญชีลูกหนี้เงินกู  คือ  ยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินกู  ณ วันตนป    
ที่ยกมาจากปกอน  โดยดูจากจํานวนเงินลูกหนี้เงินกู  ณ  วันที่ 1 มกราคม ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปใน
ปปจจุบัน  วาถูกตองตรงกับจํานวนเงินลูกหนี้เงินกูในงบดุล  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม ของปกอนหรือไม  ถาไม
ตรงกันใหตรวจหาสาเหตุ 
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ตัวอยาง  การตรวจสอบยอดยกมาตนปของลูกหนี้เงินกู 
 

(บัญชีชดุท่ี 1) 
กองทุนหมูบาน................................................................. 

งบดุล 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25X1 

 
(บาท) 

สินทรัพย        
  เงินสด                 XX 
  เงินฝากธนาคาร                XX 
  ลูกหนี้เงินกู                  500,000.00 
 

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
บัญชีลูกหนี้เงินกู 

เลขท่ีบัญชี................. 

วัน/เดือน/ป รายการ หนา
บัญชี 

รับชําระ
จากลูกหนี้ 

จายเงินกูให
ลูกหนี้ 

คงเหลือ 

25X2       
1  ม.ค. ยอดยกมา  -  -  500,000 00 

         
  

 จากตัวอยาง  จํานวนลูกหนี้เงินกู ณ วันที่ 1 มกราคม 25X2  ในบัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงนิกู  จะตอง
เทากับจํานวนลูกหนี้เงินกูในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1  จึงถือวาถูกตองตรงกัน 
 อนึ่ง หากตรวจสอบยอดยกมาบัญชีลูกหนี้เงินกูกับงบดุลแลว  ผูตรวจสอบบัญชีควรตรวจสอบใน
ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวกรณีมียอดยกมาถูกตองตรงกับยอดยกไปจากปกอน 

2.  ตรวจสอบการรับชําระหนี้ของลูกหนี้เงินกูยกมาในปปจจุบัน  โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการรับชําระหนี้  การบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรายรับ  และการผานรายการไปทะเบียนคุมลูกหนี้ 
รายตัวและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปใหถูกตองตรงกัน 
 3.  ขอรายละเอียดลูกหนี้เงินกูคงเหลือ ณ วันสิ้นป  แลวทดสอบการบวกเลขดูวายอดรวมใน
รายละเอียดลูกหนี้เงินกูคงเหลือถูกตองตรงกับยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปหรือไม  และ
ตรวจสอบจํานวนเงินของลูกหนี้เงินกูแตละรายในรายละเอียดลูกหนี้เงินกูคงเหลือ  วาถูกตองตรงกับทะเบียน
คุมลูกหนี้รายตัวหรือไม  ถาไมถูกตองใหตรวจสอบหาสาเหตุ   
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ตัวอยาง  การตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู (รายละเอียดลูกหนี้เงินกูคงเหลือ)  เปรียบเทียบกับใน
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 

บัญชีชุดท่ี 1 
กองทุนหมูบาน................................................................. 
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู (รายละเอียดลูกหนี้เงินกูคงเหลือ) 

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25X2 
 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล จํานวนเงินกู 
1 นายสม  สูงเนิน XX 
2 นางแกว  กอไผ XX 
: : : 
: : : 

 รวม 300,000.00 

 
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

บัญชีลูกหนี้เงินกู 
เลขท่ีบัญชี................. 

วัน/เดือน/ป รายการ หนา
บัญชี 

รับชําระจาก
ลูกหนี้ 

จายเงินกูให
ลูกหนี้ 

คงเหลือ 

25X2       
1  ม.ค.   -  -  XX  

: XX XX  XX
: XX XX  XX

30 พ.ย. สมุดรายจาย รจ. 10 - 400,000 00 XX
31 ธ.ค. สมุดรายรับ รร. 12 100,000 00 -  300,000 00

  
จากตัวอยาง  ยอดรวมจํานวนลูกหนี้เงินกู  ในรายละเอียดลูกหนี้เงินกูคงเหลือ  จะตองเทากับ  

จํานวนลูกหนี้เงินกู  ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2  จึงถือวาถูกตองตรงกัน 
4.  ตรวจตัดยอดลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นป  เพื่อดูวาไมมีรายการจายเงินกูและรายการรับชําระคืน

เงินกูที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นป  นํามาบันทึกบัญชีในปปจจุบัน  โดยตรวจสอบใบสําคัญรับ - จายที่เกี่ยวกับ
ลูกหนี้เงินกูทั้งหมดที่เกิดขึ้น  กอนและหลังวันสิ้นป  วามีรายการใดบันทึกขามงวดบัญชีหรือไม 
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 5.  การขอคํายืนยันจากลูกหนี้เงินกูรายบุคคล  เพื่อพิสูจนความมีอยูจริงของลูกหนี้เงินกู  โดยดู
จํานวนลูกหนี้เงินกูไดจากรายละเอียดลูกหนี้เงินกูคงเหลือ ณ วันสิ้นป  ที่กองทุนหมูบานจัดทําให  ถาลูกหนี้
เงินกูมีจํานวนมาก  ผูตรวจสอบบัญชีสามารถสุมลูกหนี้เงินกูเพียงบางรายเพื่อคําขอยืนยันยอดก็ได  แตควร
เปนจํานวนกี่รายนั้น  ยอมขึ้นอยูกับผลการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานการใหเงินกู  จํานวน
ลูกหนี้และจํานวนเงินที่เปนหนี้ที่ถือวามีสาระสําคัญ  เชน  ถาผูตรวจสอบบัญชีเห็นวาลูกหนี้เงินกูมียอด
คงเหลือเกิน 10,000.00 บาท  ถือวามีสาระสําคัญ  จึงตองขอคํายืนยันยอดทั้งหมด  เปนตน  สวนวิธีการขอ
คํายืนยันยอดมี 2 วิธี  ซ่ึงผูตรวจสอบบัญชีสามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือใชทั้ง 2 วิธี  ประกอบกันได  ดังนี้ 

5.1  การสงหนังสือขอคํายืนยันยอดลูกหนี้เงินกูทางไปรษณีย 
5.2  การขอคํายืนยันยอดลูกหนี้เงินกูโดยตรง 
5.1  การสงหนังสือขอคํายืนยันยอดลูกหนี้เงินกูทางไปรษณีย  เพื่อขอคํายืนยันเปนลายลักษณอักษร

จากลูกหนี้โดยตรงวา  ณ วันสิ้นป  ลูกหนี้เงินกูเปนหนี้กองทุนหมูบานจริงตามจํานวนเงินที่ปรากฏใน
ทะเบียนคมุลูกหนี้และรายละเอียดลูกหนี้เงินกูคงเหลือ  แตวิธีนี้จะตองมีเวลาเพียงพอที่จะใหลูกหนี้เงินกูตอบ
คํายืนยัน  และตองไมเกินกําหนดในการตรวจสอบบัญชีทั้งหมดเสร็จสิ้น  ตลอดจนจะตองมีเวลาเพียงพอที่จะ
ตรวจสอบคําตอบของคํายืนยันดวย  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1)  ขอรายละเอียดและที่อยูของลูกหนี้เงินกูที่จะสงหนังสือขอคํายืนยันยอดลูกหนี้เงินกูทาง
ไปรษณีย  แลวจัดทําหนังสือขอคํายืนยันยอดลูกหนี้เงินกู  ตามรูปแบบดังนี้ 
 

หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู 
 

ที่............. .............                                                        วันที่............ ................................. 
เรียน.............. ......................... 
 

โปรดแจงไปยงั......... ............  ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน.... .....ภายในวันที่..... ........ 
วา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2  ทานเปนหนี้กองทุนหมูบาน......... ..............  จํานวนเงิน........ ..........บาท 
ถูกตองหรือไม  กรุณาทําเครื่องหมาย  หนาคําตอบของทาน 

 ถูกตอง 
 ไมถูกตอง  ขาพเจาเปนหนี้  จํานวนเงิน.................................... บาท/ขาพเจา
ไมไดเปนหนี้กองทุนหมูบาน 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือมาในโอกาสนี้  และขอเรียนตอทานวา  หนังสือนี้มิใชใบทวงหนี้  
แตเพื่อประโยชนในการตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมูบาน............................................. 

 

ขอแสดงความนับถือ 
........................... ........................... 
(.........................................................) 

                                                                                         ประธานกรรมการกองทุนหมูบาน 
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  ระบุวันที่จัดทําหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู  
  ระบุเลขที่ที่สงหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู 
  ช่ือ – นามสกุล  ของลูกหนี้เงินกู 
 ช่ือ – นามสกุล  ของผูตรวจสอบบัญชี 
 และ   ระบุช่ือกองทุนหมูบานที่ตรวจสอบ 
  ระบุระยะเวลาที่ผูตรวจสอบบัญชีตองการใหลูกหนี้เงินกูสง  (ไมควรเกิน 14 วัน) 
  จํานวนเงินของลูกหนี้เงินกูคงเหลือ ณ วันสิ้นป  ที่เปนหนี้กองทุนหมูบานตามทะเบียนคุม

รายละเอียดลูกหนี้เงินกูคงเหลือ 
  ช่ือ – นามสกุล  ประธานกรรมการกองทุนหมูบาน  พรอมทั้งลงลายมือช่ือของประธานฯ 

2)  ตรวจทาน  ช่ือ – ที่อยู  ของลูกหนี้เงินกู  และจํานวนเงินที่เปนหนี้ในหนังสือขอคํายืนยันยอด
ลูกหนี้เงินกูใหถูกตอง  กรณีที่หนังสือยืนยันยอดเจาหนาที่กองทุนหมูบานชวยจัดทํา 

3)  จัดทําซองจดหมายติดแสตมป  จาหนาซองถึงผูตรวจสอบบัญชีเพื่อใหลูกหนี้เงินกูสง
หนังสือขอคํายืนยันยอดลูกหนี้เงินกูมาที่ผูตรวจสอบบัญชีโดยตรง 

4)  นําหนังสือขอคํายืนยันยอดลูกหนี้เงินกูใหประธานกรรมการกองทุนหมูบานลงลายมือช่ือให
เรียบรอย  แลวนําหนังสือขอคํายืนยันยอดลูกหนี้เงินกูพรอมซองจดหมายที่จาหนาซองถึงผูตรวจสอบบัญชี       
ใสในซองจดหมายที่จาหนาซองถึงลูกหนี้เงินกูสงทางไปรษณีย 

5)  เมื่อไดรับหนังสือขอคํายืนยันยอดลูกหนี้เงินกู  กลับคืนมาแลว  ใหตรวจสอบวา  ลูกหนี้
เงินกูตอบวาถูกตอง  หรือไมถูกตอง 

5.1)  ถาตอบวา “ถูกตอง”  แสดงวา  ลูกหนี้เงินกูมีตัวตนจริงและมีจํานวนหนี้ถูกตอง
ตรงกับรายละเอียดลูกหนี้เงินกูคงเหลือและทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว 

5.2)  ถาตอบวา “ไมถูกตอง”   และระบุจํานวนเงินที่เปนหนี้มาดวยนั้น  แสดงวา  อาจมี
ความผิดพลาดหรือความผิดปกติเกิดขึ้น  ใหผูตรวจสอบบัญชี  ตรวจสอบสัญญาการกูเงิน  การอนุมัติเงินกู  
เอกสารการจายเงินกู  เอกสารการรับชําระหนี้จากลูกหนี้เงินกูและการบันทึกบัญชีในทะเบียนคุมลูกหนี้ราย
ตัววาถูกตองหรือไม  ถาไมถูกตองใหสอบถามกรรมการและตรวจหาสาเหตุ 

6)  กรณีไมไดรับคําตอบจากลูกหนี้เงินกู  ใหตรวจสอบสัญญาการกูเงิน  การอนุมัติเงินกู  
เอกสารการรับชําระหนี้จากลูกหนี้เงินกูในปปจจุบัน  และภายหลังวันสิ้นป  ตลอดจนการบันทึกบัญชีใน
ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัววาถูกตองหรือไม  การตรวจสอบเอกสารการรับชําระหนี้จากลูกหนี้เงินกูภายหลัง
วันสิ้นป  เพื่อใหทราบวาลูกหนี้มีตัวตนจริงและไดมีการชําระหนี้อยางตอเนื่องหรือไม  เปนวิธีการตรวจสอบ
ที่ใชทดแทนการขอคํายืนยันยอดลูกหนี้เงินกูที่ไมไดตอบกลับมา 

5.2  การขอคํายืนยันยอดลูกหนี้เงินกูโดยตรง  วิธีนี้ผูตรวจสอบบัญชีจะตองแจงกรรมการให
ทราบวาตองการขอคํายืนยันยอดลูกหนี้เงินกูโดยตรง  โดยไมตองสงหนังสือขอคํายืนยันยอดลูกหนี้เงินกูทาง
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ไปรษณีย  เพื่อใหกรรมการแจงใหลูกหนี้เงินกูทราบและปองกันความเขาใจผิด  อาจเลือกวันที่กองทุน
หมูบานเปดรับชําระหนี้จากลูกหนี้เงินกูในเดือนนี้หรือเดือนถัดไป  แตตองไมเกินกําหนดในการตรวจสอบ
บัญชีทั้งหมดเสร็จสิ้น  โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้ 

1)  เมื่อพบลูกหนี้เงินกู  ใหสอบถามชื่อ - นามสกุล  ลูกหนี้เงินกูและขอดูบัตรประชาชน  
(ถามี) ถาชื่อ - นามสกุล  ถูกตองตรงกัน  สอบถามวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2  สมาชิกมีเงินกูกองทุน
หมูบานคงเหลือตามจํานวนในรายละเอียดลูกหนี้เงินกูคงเหลือหรือไม 

1.1)  ถาตอบวา   “ใช  หรือ  ถูกตอง”  ใหลูกหนี้เงินกูลงลายมือช่ือตอทายจํานวนเงินกู  
ในรายละเอียดลูกหนี้เงินกูคงเหลือ  แสดงวา  ลูกหนี้เงินกูมีตัวตนจริงและมีจํานวนหนี้ถูกตองตรงกับ
รายละเอียดลูกหนี้เงินกูคงเหลือและทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว 

1.2)  ถาตอบวา  “ไมใช  หรือ  ไมถูกตอง”  ใหลูกหนี้เงินกูแจงจํานวนเงินที่เปนหนี้  
แลวเขียนไวตอทายจํานวนเงินกู  ในรายละเอียดลูกหนี้เงินกูคงเหลือ  และลงลายมือช่ือไว  แสดงวา  ลูกหนี้
เงินกูปฏิเสธหนี้อาจมีความผิดพลาดหรือความผิดปกติเกิดขึ้น  จะตองใหกองทุนหมูบานตรวจสอบและ
คนหาขอผิดพลาดหรือความผิดปกติ 

 
ตัวอยาง  การบันทึกคํายืนยันยอดลูกหนี้เงินกูโดยตรง 

 

บัญชีชุดท่ี 1 
กองทุนหมูบาน................................................................. 

รายละเอียดลูกหนี้เงินกูคงเหลือ 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25X2 

 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล จํานวนเงินกู  
1 นายสม  สูงเนิน 10,000.00  ถูกตอง สม  สูงเนิน 
2 นางแกว  กอไผ 12,000.00  คงเหลือ 9,000.00  แกว  กอไผ 
: : :  
: : :  

 รวม 300,000.00  

 
  ลูกหนี้เงินกูยืนยันวาเปนหนี้กองทุนหมูบานจริง  ตามจํานวนเงินในรายละเอียด

ลูกหนี้เงินกูคงเหลือ 
  ลูกหนี้เงินกูปฏิเสธหนี้  กองทุนหมูบานจะตองตรวจสอบและคนหาสาเหตุตอไป   
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2)  กรณีลูกหนี้เงินกูปฏิเสธหนี้  และลูกหนี้เงินกูไมไดมาในวันที่ขอคํายืนยันยอดลูกหนี้
เงินกู  ใหผูตรวจสอบบัญชีตรวจสอบสัญญากูเงิน  การอนุมัติเงินกู  เอกสารการจายเงินกู  เอกสารรับชําระหนี้
จากลูกหนี้เงินกูในปปจจุบันและภายหลังวันสิ้นป  และการบันทึกบัญชีในทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัววาถูกตอง
หรือไม  ถาไมถูกตองใหสอบถามกรรมการและตรวจสอบหาสาเหตุ 

6.  สุมทดสอบการคํานวณดอกเบี้ยรับเงินกู  โดยตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกูรายตวั  แลวทดสอบ
การคํานวณดอกเบี้ยรับเงินกู  และเปรียบเทียบกับจํานวนดอกเบี้ยรับเงินกูที่กองทุนหมูบานคํานวณวาถูกตอง
ตรงกันและเปนไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ระเบียบกองทุนหมูบานกําหนดหรือไม  ในการคํานวณดอกเบี้ย
รับเงินกูของกองทุนหมูบานแตละแหงจะไมเหมือนกัน  บางแหงอาจกําหนดการชําระตนเงิน  และดอกเบี้ย
เทากันทุกเดือน  โดยจัดเปนตารางการเก็บเงิน  หรืออาจคํานวณดอกเบี้ยจากยอดตนเงินคงเหลือคิดเปนวันที่
คางชําระหรืออาจใชอัตราดอกเบี้ยรายเดือนคํานวณตนเงินคงเหลือ  หรืออาจเก็บดอกเบี้ยเทากันทุกเดือน  
โดยคํานวณดอกเบี้ยทั้งหมดจนถึงวันครบกําหนดสัญญาหารดวยจํานวนงวดที่ตองชําระ  ดังนั้นการ
ตรวจสอบผูตรวจสอบบัญชีจะตองทําความเขาใจหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กองทุนหมูบานแตละแหง          
เมื่อกําหนดหลักเกณฑแลวจะตองสอบทานตอไปวาไดมีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับหรือไม  อนึ่งกรณี
ลูกหนี้คางชําระกองทุนหมูบานคิดดอกเบี้ยในงวดตอไปตามตาราง  หรือคิดดอกเบี้ยเฉพาะเดือนเดียว             
การทดสอบการคํานวณดอกเบี้ยรับเงินกู  ถาไมถูกตองใหสอบถามกรรมการและตรวจสอบหาสาเหตุ  
สําหรับสูตรการคํานวณดอกเบี้ยรับเงินกู  อาจคํานวณไดดังนี้ 
 

จํานวนดอกเบี้ยรับเงินกูของแตละเดือน 
 

=  เงินตนคงเหลือ X อัตราดอกเบี้ย X จํานวนวนัในเดือนนั้น  หรือ จํานวนเดือน 
  100  365  วัน  12  เดือน 

 
=  เงินตนคงเหลือ X อัตราดอกเบี้ยรายเดือน     

  100     
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ตัวอยาง  การทดสอบการคํานวณดอกเบี้ยรับเงินกู  ในทะเบียนลูกหนี้เงินกูรายบุคคล 
 

ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว 
กองทุนหมูบาน.........ตัวอยาง................................. 

 
ช่ือ.............นางสิริพร      อยูยอด........................  ที่อยู.........เลขที่  11  ถ. โชคชัย  หมูบานสินเจริญ 
ตําบลนางรอง  อําเภอนางรอง  จังหวดับุรีรัมย................................................................................................
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย เลขที่   06 - 4902 - 20 - 050000 - 0 
ช่ือผูค้ําประกัน (ถามี)........นายสะอาด  สมบุญ.......... ที่อยู........15  ถ. โชคชัย  หมูบานถนนหกั 
ตําบลนางรอง  อําเภอนางรอง  จังหวดับุรีรัมย................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ทรัพยสินที่ใชค้ําประกัน (กรณีค้ําประกนัดวยทรัพยสิน)...............................-................................................
สัญญากูยืมเลขที่............33/50............ ลงวันที่........5  ก.ค. 25X2.......... จํานวนเงินกู.......20,000.00.....บาท 
เร่ิมชําระหนี้งวดแรกวนัที่.... 5  ส.ค. 25X2........ ผอนชําระ........12........ เดือน เดือนละ.....1,700.00......บาท 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ........6...................  

 
 

รับชําระหนี้ คงคาง วัน เดือน 
 ป 

ท่ีเอกสาร จายใหกู 
งวดที่ 

ชําระหนี้ เงินตน ดอกเบี้ย คาปรับ รวม เงินตน ดอกเบี้ย คาปรับ รวม 
หมาย
เหตุ 

25X2             
5 ส.ค.  20,000     1/25X2 1,700 100 - 1,800 18,300 92 - 18,392 
5 ก.ย.     2/25X2 1,700 92 - 1,792 16,600 83 - 16,683 
5 ต.ค.   3/25X2 1,700 83 - 1,783 14,900 75 - 14,975 
5 พ.ย.     4/25X2 1,700 75 - 1,775 13,200 66 - 13,266 
5 ธ.ค.     5/25X2 1,700 66 - 1,766 11,500 58 - 10,558 

25X3            
5 ม.ค.   6/25X3 1,700 58 - 1,758 9,800 49 - 9,849 

             
 
 

ทดสอบการคํานวณดอกเบี้ยโดยผูตรวจสอบบัญชี 18,300 X 6 X 1 =   91.50 
   100  12     

ดอกเบี้ยตามทะเบียนลูกหนี้เงินกู       92.00 
ผลตางไมมีสาระสําคัญ  ไมตองแกไข       0.50 
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7.  ตรวจสอบเอกสารประกอบการจายเงินกู  โดยผูตรวจสอบบัญชีสุมตรวจสอบการจายเงินกู  
สําหรับระยะเวลาหนึ่ง  เชน  1  เดือน  เปนตน  มีขั้นตอนดังนี้ 

7.1  ตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวที่ขอกูเงินจากกองทุนหมูบาน  โดยตรวจใบคําขอกูเงิน  
สัญญาเงินกู  สัญญาค้ําประกัน  ตรวจสอบลายมือผูช่ือขอกู  จํานวนเงินกูตองไมเกินจํานวนที่ระเบียบกําหนด  
พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ  คือ  สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน  เปนตน 

7.2  ตรวจสอบการค้ําประกัน  การใหเงินกูยืมตามระเบียบกองทุนหมูบานกําหนดใหสมาชิก
จะตองมีหลักประกันเงินกู  ซ่ึงหลักประกันอาจเปนหุน  เงินฝากสัจจะ  หรือใหบุคคลค้ําประกัน  กรณีใช
บุคคลค้ําประกันสวนใหญสมาชิกจะจัดกลุมการค้ําประกันระหวางกัน  ดังนั้น  เมื่อสมาชิกขอกูเงิน  จะตอง
ใหผูค้ําประกันทําสัญญาค้ําประกันและแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูค้ําประกันดวย 

7.3  ตรวจสอบการอนุมัติวงเงินกูเปนไปตามระเบียบกองทุนหมูบานกําหนดหรือไม  โดยตรวจสอบ
กับรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและทะเบียนคุมคําขอกู  ใหถูกตองตรงกัน 

7.4  ตรวจสอบการจายเงินกู  โดยตรวจสอบหนังสือแจงธนาคาร  ใหจายเงินกูและโอนเงินกูเขา
บัญชีผูกู  งบหนาบัญชีผูกูเงินกองทุนหมูบาน  สําเนาใบถอนเงิน  สมุดเงินฝากธนาคารของกองทุนหมูบาน  
และใบสําคัญจาย  ตลอดจนตรวจสอบการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรายจาย  ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวและ
การผานรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปใหถูกตองตรงกัน  ทั้งนี้กรณีจายเงินกูเปนเงินสด  การตรวจสอบ
จะทํานองเดียวกัน  เพียงแตไมมีหลักฐานเกี่ยวกับธนาคาร 

8.  ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับชําระคืนเงินกู  โดยผูตรวจสอบบัญชีสุมตรวจสอบการรับชําระ
คืนเงินกู  สําหรับระยะเวลาหนึ่ง  เชน  1 เดือน  เปนตน  โดยตรวจสอบหนังสือแจงธนาคารใหรับชําระคืน     
เงินกูของสมาชิกกองทุนหมูบาน  งบหนาบัญชีรายช่ือผูชําระคืนเงินกูกองทุนหมูบาน  หนังสือแจงความ
ประสงคการชําระคืนเงินกูของสมาชิก   สําเนาใบนําฝากสมุดเงินฝากธนาคารของกองทุนหมูบาน  ใบสําคัญ
รับเงิน  ตลอดจนตรวจสอบการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรายรับ  ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว  และการผาน
รายการไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปใหถูกตองตรงกัน  กรณีรับชําระคืนเงินกูเปนเงินสดจะตองตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินกับการบันทึกรายการในทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัววามีการบันทึกตนเงินและดอกเบี้ยถูกตอง
หรือไม 

9.  สุมตรวจสอบคาปรับเงินกู  ที่ลูกหนี้เงินกูชําระหนี้เกินกําหนดตามสัญญา  โดยตรวจสอบใบสําคัญรับ  
ทดสอบการคํานวณคาปรับเงินกูวาเปนไปตามอัตราคาปรับเงินกูที่กองทุนหมูบานหรือไม  ตรวจสอบการ
บันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรายรับกองทุนและการผานรายการไปสรุปบัญชีรายไดประจําปใหถูกตองตรงกัน  
สําหรับระยะเวลาหนึ่ง  เชน  1  เดือน  สําหรับคาปรับเงินกูสวนใหญกองทุนหมูบานไมเรียกเก็บถึงแมวา
ระเบียบจะกําหนด 

10.  ตรวจสอบการแสดงรายการลูกหนี้เงินกูในงบดุล  ใหถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 
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11.  ตรวจสอบการจายเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกผูกูวาเปนไปตามระเบียบและสมาชิกไดรับครบถวน
ถูกตอง  โดยตรวจสอบหลักฐานการจายเงินเฉลี่ยคืนและทดสอบการคํานวณเงินเฉลี่ยคืน 

12.  สรุปผลการตรวจสอบวาบัญชีลูกหนี้เงินกู  มีการบันทึกบัญชีและมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  
ถูกตองครบถวน  รวมทั้งการแสดงรายการในงบดุลถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติมากนอยเพียงใด  และมีขอสังเกตใดที่ตองรายงานไวในรายงานของผูตรวจสอบบัญชี  
เพื่อใหสมาชิกทราบและใหสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติติดตามกํากับดูแลเพิ่มเติม
ตอไป 

อนึ่ง  การตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เงินกูของกองทุนหมูบานทั้งบัญชีชุดที่ 1  และบัญชีชุดที่ 2        
ใชวิธีการตรวจสอบเชนเดียวกัน 
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การตรวจสอบดานสินทรัพย 
 
 การตรวจสอบดานสินทรัพย  เพื่อใหทราบวากองทุนหมูบาน  ไดซ้ือสินทรัพยใชในการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงคการใชจายเงินทั้งจากการจัดสรรกําไรสุทธิ  หรือจากการใชเงินจากกิจกรรมทางการเงินใน
บัญชีชุดที่ 2 ซ้ือสินทรัพยถูกตองตามระเบียบกองทุนหมูบานและมติที่ประชุมสมาชิก/คณะกรรมการกําหนด 
  
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 1.  เพื่อทราบวากองทุนหมูบานมีการควบคุมภายในดานสินทรัพยหรือไม 
 2.  เพื่อใหแนใจวา  ไดบันทึกสินทรัพยในทะเบียนคุมสินทรัพย  ถูกตอง  ครบถวน 
 3.  เพื่อใหแนใจวา  การซื้อสินทรัพย/ไดรับบริจาคเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  และระเบียบของกองทุนหมูบาน 
 4.  เพื่อใหแนใจวา  สินทรัพยคงเหลือ ณ วันสิ้นปมีอยูจริงตรงตามทะเบียนคุมสินทรัพย 

5.  เพื่อใหแนใจวา  การขายหรือเลิกใชสินทรัพยไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบกองทุนหมูบานกําหนด 
  
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
 ผูตรวจสอบบัญชีจะตองประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายในดานสินทรัพย  ประเมินดูวา
กองทุนหมูบานมีระบบการควบคุมภายในดังกลาวหรือไม  มีมากนอยเพียงใด  และมีขอสังเกตใดที่จะตอง
ระมัดระวังในการตรวจสอบบาง  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ศึกษาระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการซื้อสินทรัพยของกองทุนหมูบาน  อานรายงานการประชุม
คณะกรรมการและรายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมูบานที่เกี่ยวกับการอนุมัติซ้ือสินทรัพย  และการ      
เลิกใช/ขายสินทรัพย  วาจัดทําไวหรือไม 
 2.  สอบถามกรรมการหรือเจาหนาที่ของกองทุนหมูบานที่เกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อสินทรัพย  การรับ
บริจาค  การบันทึกบัญชี  และการจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย  วาไดปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกองทุน
หมูบานกําหนดหรือไม  เพียงใด 
 3.  ผูตรวจสอบบัญชีประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน  โดยใชแบบประเมินการควบคุม
ภายในดานสินทรัพย  ตามรูปแบบดังนี้ 
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กองทุนหมูบาน........................................ 
ประเมินการควบคุมภายในดานสินทรัพย 
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี................................. 

 

ใหทําเครื่องหมาย     ในหนาขอความที่กองทุนหมูบานปฏิบัติ  
1.  การกําหนดระเบียบ  และขอกําหนดตางๆ  ของกองทุนหมูบาน 

1.1  มีการกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ  ขาย ตัดบัญชีสินทรัพย  เนื่องจากเลิกใช 
 กําหนดระเบียบขึ้นถือใช 
 ไมกําหนดระเบียบขึ้นถือใช 
 อ่ืนๆ ที่ไมใชระเบียบ     คือ ................................................................................... 

 

1.2  มีการกําหนดแผนงานในการซื้อสินทรัพย 
 มี     ไมมี 

 

2.  การซื้อสินทรัพย 
2.1  การซื้อสินทรัพย มีการจัดสรรกําไรสุทธิ เพื่อซ้ือสินทรัพยกอนจัดซื้อกรณีซ้ือจากการจัดสรรกาํไร

สุทธิสมุดบัญชีชุดที่ 1 
 ใช     ไมใช 

 

2.2  มีการอนุมัติจากผูมีอํานาจ กอนจัดซื้อสินทรัพย 
 มี  ผูอนุมัติ คือ.................................................................................................... 
 ไมมี 

 

2.3  มีการตรวจสอบประเภท ชนิดและราคาของสินทรัพยที่ซ้ือ ตรงที่ไดรับจากการจัดสรรกําไรสุทธิ/มติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ 

 มี  ผูอนุมัติ คือ.................................................................................................... 
 ไมมี 

 

2.4  มีการตรวจรับสินทรัพย และลงลายมือช่ือผูรับมอบสินทรัพย 
 มี     ไมมี 

  

2.5  มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับมอบสินทรัพย กอนจายเงนิ 
 มี     ไมมี 

 

2.6  การจายเงนิซื้อสินทรัพย มีหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากผูขายสินทรัพย 
 มี     ไมมี 
 จัดทําหลักฐานอื่น  คือ............................................................................................. 
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2.7  มีการจัดทาํบัญชี 

 บันทึกไวในทะเบียนคุมสินทรัพย     
 บันทึกสมุดรายจาย  แยกประเภทและทะเบียนคุมสินทรัพย 
 ไมบันทึกบัญชีและไมไดจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย 

 

3.  การขาย / เลิกใชสินทรัพย 
3.1  มีการขายหรือเลิกใชสินทรัพย 

 มี (ตอบวามีใหประเมินขอ 3.2 ถึงขอ 3.5)    
 ไมมี (ไมตองประเมินขอ 3.2 ถึงขอ 3.5) 

 

3.2  มีการอนุมัติจากผูมีอํานาจ กอนขาย / ตัดจําหนายสินทรัพย 
 มี     ไมมี 

 

3.3  มีการตรวจสอบสินทรัพยตรงตามที่ไดรับอนุมัติ กอนขาย / ตัดจําหนายสินทรัพย 
 มี     ไมมี 

 

3.4  การขายสินทรัพย มีการประเมินราคาเหมาะสมกับสภาพของสินทรัพยทุกครั้ง 
 มี     ไมมี 

  

3.5  การรับเงินจากการขายสินทรัพย มีการทําใบเสร็จรับเงิน พรอมการลงลายมือช่ือผูรับเงิน 
 มี     ไมมี 
 จัดทําหลักฐานอื่น  คือ.............................................................................................  

 

4. การตรวจนับสินทรัพย 
4.1  มีการจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย 

 มี     ไมมี 
 

4.2  มีการตรวจนับสินทรัพย เปรียบเทียบกับทะเบียนคุมสินทรัพย 
 มี     ไมมี 

 

4.3  การตรวจนับสินทรัพย หากพบวาสินทรัพยเสื่อมชํารุด มีการระบุไวในทะเบียนคุมสินทรัพยและ
รายงานใหคณะกรรมการทราบ 

 มี     ไมมี 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
....(กรณีมีขอสังเกตที่นอกเหนือจากแบบประเมินการควบคุมภายใน ใหผูตรวจสอบบัญชีอธิบายเพิ่มเติมไว
ในสวนนี้)  ......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 
-  ถาคําตอบสวนใหญ  คือ “ใช  หรือ  มี”  แสดงวากองทุนหมูบานมีระบบการควบคุมภายในดาน

สินทรัพยเพียงพอที่จะปองกันหรือคนหาความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีและการจัดทําทะเบียนคุม
สินทรัพย 

-  ถาคําตอบสวนใหญ  คือ “ไมใช  หรือ  ไมมี”  แสดงวามีการควบคุมภายในดานสินทรัพยไม
เพียงพอ  หรือไมมีการควบคุมภายใน  ซ่ึงผูตรวจสอบบัญชีจะตองพิจารณาความผิดพลาดอะไรบางที่อาจ
เกิดขึ้นที่จะตองระมัดระวังในการตรวจสอบบัญชีมากยิ่งขึ้น  และพิจารณาวิธีการตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสม
ตอไป 
 
วิธีการตรวจสอบ 
 1.  การซื้อ/หรือการไดมาของสินทรัพย 

1.1  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการซื้อสินทรัพย  วาเปนประเภท  ชนิด  และราคาของสินทรัพย  
วาไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสมาชิกหรือที่ประชุมคณะกรรมการ วาไดรับจากการจัดสรรกําไรสุทธิจาก
กิจกรรมทางการเงินในบัญชีชุดที่ 1/บัญชีชุดที่ 2 หรือใชเงินทุนจากกิจกรรมทางการเงินในบัญชีชุดที่ 2      
ในการจัดซื้อสินทรัพย 

1.2  ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญจายและเอกสารประกอบการจายเงิน  เชน  ใบเสร็จรับเงินของ
ผูขาย  ซ่ึงเปนแบบเต็มรูปแบบ  โดยมีช่ือผูขาย  รหัสภาษี  ที่อยูของรานที่ขาย  และลายมือช่ือผูรับของ
สินทรัพย  หรือหลักฐานใบเบิกเงินวาใครเปนผูเบิก  เปนคาอะไร  จํานวนเงินเทาใด 

1.3  ตรวจสอบสินทรัพยที่ไดรับบริจาค  โดยอานรายงานการประชุมคณะกรรมการหรือที่
ประชุมสมาชิกหรือจากการสอบถามเจาหนาที่หรือกรรมการวาไดรับบริจาคมาจากใคร  และไดบันทึก
ทะเบียนคุมสินทรัพย  ถูกตอง  ครบถวน 
 2.  ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรายจายกองทุนบัญชีชุดที่ 1 และบัญชีชุดที่ 2 ถูกตอง  
ครบถวน  โดยดูจากจํานวนเงินในเอกสารการซื้อและวันที่จายเงิน  กรณีซ้ือสินทรัพยซ่ึงเกิดจากการจัดสรร
กําไรสุทธิจากกิจกรรมทางการเงินในบัญชีชุดที่ 1  โดยปกติกองทุนหมูบานจะไมบันทึกบัญชีสินทรัพย  แตใช
วิธีการบันทึกในทะเบียนคุมสินทรัพยเทานั้น  ดังนั้น การบันทึกบัญชีเมื่อมีการจายเงินซื้อสินทรัพยในสมุดบัญชี
รายจายกองทุน  ดังนี้ 
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เดบิต  บัญชีกําไรสะสม 
เครดิต  บัญชีเงินสด 

 3.  ตรวจสอบทะเบียนคุมสินทรัพย  มีราคาทุนที่ซ้ือ  และรายการซอมบํารุง (ถามี) รวมทั้งเปรียบเทียบ
ยอดกับสมุดบัญชีรายจายกองทุนในปที่มีการซื้อหรือจายเงิน   
 4.  สังเกตการณตรวจนับสินทรัพยเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมสินทรัพย  เพื่อแสดงถึงความมีอยูจริง
ของสินทรัพย 
 5.  กรณีมีสินทรัพยชํารุด   ผูจัดทําทะเบียนตองระบุไวในทะเบียนคุมและเสนอรายงานให
คณะกรรมการทราบหรือพิจารณาตัดจําหนาย 
 6.  กรณีมีการขายสินทรัพย/เลิกใช 

6.1  ตรวจสอบวามีการอนุมัติจากผูมีอํานาจ/มติที่ประชุมคณะกรรมการ 
6.2  สินทรัพยที่ไดรับอนุมัติใหขาย/เลิกใช  ตรวจสอบวามีการตัดบัญชีจากทะเบียนคุมสินทรัพย

ตรงตามมติ/ผูมีอํานาจอนุมัติ  และตรวจสอบจํานวนเงิน 
6.3  มีการประเมินราคาเหมาะสมกับสภาพของสินทรัพยทุกครั้งที่มีการอนุมัติที่ตัดจําหนาย 
6.4  ตรวจสอบการจัดทําเอกสารหลักฐานการรับเงินจากการขายสินทรัพยวาไดบันทึกบัญชีให

ถูกตองเรียบรอย 
 

ตัวอยาง  การตรวจสอบทะเบียนคุมสินทรัพย  โดยดูจํานวนเงินที่ซ้ือไมเกินกวาจํานวนเงินที่จัดสรรไว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทะเบียนคุมสินทรัพย  เคร่ืองคอมพิวเตอร 
กองทุนหมูบาน..................................... 

 
 

วัน/เดือนป รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 ม.ค. 52 ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร ยีห่อ Apple RT2 32,527  

 พรอมปรินทเตอร Cannon LBP 3300   
 รับประกัน 1 ป   

29 มิ.ย. 52 ซอมแซมปรินทเตอร 2,800 ไมอยูในการรับประกัน 

    

เปรียบเทียบกบัการจัดสรรกาํไร 
บัญชีกําไรสะสม  หรือมติที่ประชุมสมาชิก/
ประชุมคณะกรรมการฯ 
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การตรวจสอบดานเงินฝาก 
 
 กองทุนหมูบานเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือนรอนเรงดวนสําหรับสมาชิกใน
หมูบาน  นอกจากนี้กองทุนหมูบานยังไดสงเสริมการออม  โดยการรับฝากเงินจากสมาชิก  เพื่อสะสมเปน
แหลงเงินทุนเพิ่มเติมจากเงินทุนที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล  เนื่องจากเงินฝากเปนกิจกรรมเงินออมของสมาชกิ
ในหมูบานที่ตองบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีชุดที่ 2  ดังนั้น  เพื่อใหมีความโปรงใสและความนาเชื่อถือใน
กิจกรรมการรับฝากเงินจากสมาชิกของกองทุนหมูบาน   จึงจํา เปนตองมีการตรวจสอบเงินฝาก                     
วากองทุนหมูบานไดรับฝากเงินจากสมาชิกเปนไปตามวัตถุประสงคการออมและระเบียบขอบังคับของ
กองทุนหมูบาน  รวมท้ังมีการบันทึกบัญชี  และมีเอกสารประกอบการรับฝาก - ถอนเงินจากสมาชิกถูกตอง  
ครบถวน 
 การเริ่มตนตรวจสอบบัญชีเงินฝาก  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองศึกษาระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับเงินฝาก
ของกองทุนหมูบาน  เนื่องจากระเบียบของกองทุนหมูบานแตละแหงอาจไมเหมือนกัน  และตองทําความ
เขาใจประเภทของเงินฝากและรายการบัญชีตางๆ  ที่เกี่ยวกับเงินฝาก  วาประกอบดวยรายการบัญชีใดบาง  
เชน  เงินฝากสัจจะ  เงินฝากออมทรัพย  และดอกเบี้ยเงินฝาก  เปนตน 
 เงินฝากสัจจะ  หมายถึง  เงินที่สมาชิกตกลงที่จะฝากหรือออมไวกับกองทุนหมูบาน  ตามแตจะตกลงกัน  
โดยใหถือวาเงินออมเปนเงินสะสมเสมือนวาเปนทุน  ถาระเบียบกองทุนหมูบานกําหนดวาสมาชิกจะถอน
หรือปดบัญชีไดก็ตอเมื่อพนสภาพจากการเปนสมาชิกตามระเบียบหรือขอบังคับที่กองทุนหมูบานกําหนด 
 อนึ่ง  กรณีกองทุนหมูบานรับฝากเงินโดยมีเงื่อนไขสามารถถอนเงินเมื่อไรก็ได  เงินฝากนั้นจะถือวา
เปนการรับฝากเงินอยางหนึ่งโดยกองทุนหมูบานบางแหง  เรียกวา  เงินฝากสัจจะประเภทสามารถถอนได 
 เงินฝากออมทรัพย  หมายถึง  เงินที่สมาชิกตกลงที่จะฝากหรือออมไวกับกองทุนหมูบานและสมาชิก
สามารถถอนเมื่อใดก็ได  โดยไดรับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนตามที่กองทุนหมูบานกําหนด  

 ดอกเบี้ยเงินฝาก  หมายถึง  ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเงินฝาก  ที่คํานวณตามอัตราดอกเบี้ย  หรืออัตรา
คาตอบแทนที่กองทุนหมูบานกําหนด 

 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 1.  เพื่อทราบวากองทุนหมูบาน  มีการควบคุมภายในดานการรับฝากเงินหรือไม 
 2.  เพื่อใหแนใจวา  เงินฝากคงเหลือทุกประเภท ณ วันสิ้นป  มีอยูจริงตามจํานวนที่ปรากฏในงบดุล  
และมีหลักฐานการฝากเงินของสมาชิกครบถวน 

3.  เพื่อใหแนใจวา  การรับฝาก - ถอนเงินฝากทุกประเภท  ไดบันทึกบัญชีตรงตามงวดบัญชี  และมี
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีถูกตอง  ครบถวน 
 4.  เพื่อใหแนใจวา  การแสดงรายการเงินฝากในงบดุล  ถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 
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 5.  เพื่อใหแนใจวา  การคํานวณดอกเบี้ยจายเงินฝากหรือผลตอบแทน  ถูกตองตามระเบียบกองทุน
หมูบาน  การบันทึกบัญชีถูกตอง  ครบถวน 
 
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
 ผูตรวจสอบบัญชีจะตองประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายในดานการรับฝากเงิน  ประเมินดูวา
กองทุนหมูบานมีระบบการควบคุมภายในดังกลาวหรือไม  มีมากนอยเพียงใด  และมีขอสังเกตใดที่จะตอง
ระมัดระวังในการตรวจสอบบาง  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ศึกษาระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการรับฝากเงินของกองทุนหมูบาน  วามีเงินฝากกี่ประเภทมี
เงื่อนไขการรับฝากอยางไร  และมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเทาใด   

2.  สอบถามกรรมการหรือเจาหนาที่ของกองทุนหมูบานที่เกี่ยวกับการรับฝากเงิน  โดยสอบถามถึง
ขั้นตอนการรับฝากเงินจากสมาชิก  เชน  การเปดบัญชีเงินฝาก  การรับฝาก - ถอนเงินของสมาชิก  การปด
บัญชีเงินฝาก  การคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนแตละประเภท  เปนตน 
 3.  สังเกตการณการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฝาก - ถอนเงินจากสมาชิก  วากรรมการหรือเจาหนาที่ของ
กองทุนหมูบานไดปฏิบัติตามที่กลาวไวในขอ 1  และขอ 2  หรือไม  เพียงใด  

4.  ผูตรวจสอบบัญชีประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน  โดยใชแบบประเมินการควบคุมภายใน
ดานการรับฝากเงิน  ตามรูปแบบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 84 

กองทุนหมูบาน........................................... 
ประเมินการควบคุมภายในดานการรับฝากเงิน 
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี.................................. 

 

ใหทําเครื่องหมาย    ในหนาขอความที่กองทุนหมูบานปฏิบัติ  
1.  การกําหนดระเบียบ  และขอกําหนดตางๆ  ของกองทุนหมูบาน 

1.1  มีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับฝากเงินขึ้นถือใช   
 กําหนดระเบียบขึ้นถือใช 
 ไมกําหนดระเบียบขึ้นถือใช 
 อ่ืนๆ ที่ไมใชระเบียบ     คือ .................................................................................... 

 

1.2  มีการกําหนดแผนงานเกี่ยวกับการรับฝากเงิน 
 มี     ไมมี 

 

1.3  การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการรับฝากและถอนเงิน ไมมีหนาที่บันทึกบัญชี 
 ใช     ไมใช 

 

1.4  ประเภทการรับฝากเงิน 
 เงินฝากสัจจะ  ถือเปน 

   คาหุน 
   การรับฝาก (หนี้สิน) 

 เงินฝากออมทรัพย 
 

1.5  กําหนดผลตอบแทนที่ใหแกเงินฝาก  เปน 
 เงินปนผลที่เกดิจากการจัดสรรกําไรสุทธิประเภทเงนิฝาก......................................... 
 ดอกเบี้ย ประเภทเงินฝาก....................................................................................... 
 อ่ืนๆ .......................................................................................................................... 

 

2.  การรับฝากเงิน 
2.1  การขอเปดบัญชีเงินฝากเปนไปตามระเบียบ/หลักเกณฑที่กําหนด เชน มีหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝาก  

มีตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจถอนเงิน มีการออกสมุดคูฝากใหสมาชิกเปนหลักฐาน เปนตน 
 เปนไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ   
 ไมเปนไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ คือ...................................................................... 
 กรณีไมมกีารออกสมุดคูฝากบัญชีหรือสมุดประจําตวัสมาชิก  กองทุนหมูบานใหหลักฐาน

สมาชิกไดแก............................................................................................................. 
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2.2  การฝากเงินทุกครั้งมีสมุดคูฝากหรือสมุดประจําตัวสมาชิก (เฉพาะที่ออกสมุด) 
 ใช     ไมใชทุกครั้ง 
 สมาชิกสามารถฝากเงินโดยไมมีสมุดได กองทุนจะออกหลักฐาน……….....…… 

...................................................ใหสมาชิก 
 

2.3  มีการจัดทําเอกสารหลักฐานการรับฝากเงิน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบฝากเงิน 
 มี     ไมมี 
 จัดทําหลักฐานอื่น  คือ............................................................................................ 

 

2.4  มีการกําหนดสถานที่ในการรับฝากเงิน 
 มี ใหรับฝากเงินที่ทําการกองทุนหมูบานเทานั้น 
 ไมมี กรรมการ/พนักงานสามารถรับฝากเงินนอกที่ทําการกองทุนหมูบานได  

 

2.5  มีการบันทึกจํานวนเงินฝากในสมุดคูฝากของสมาชิกและทะเบียนคุมเงินฝาก 
 มี     ไมมี 

 

3.  การถอนเงินฝาก 
3.1  เมื่อสมาชิกถอนเงินฝาก มีการจัดทําใบถอนเงิน / ใบสําคัญจาย 

 มี     ไมมี 
 จัดทําหลักฐานอื่น  คือ.............................................................................................. 

 

3.2  การถอนเงินฝากทุกครั้ง  สมาชิกจะตองนําสมุดคูฝากหรือสมุดประจําตัว 
 ใช     
 ไมใช 

   กรณีมีความจําเปนสมาชิกสามารถขอถอนเงินไปใชกอนได   
   อ่ืนๆ ................................................................................................................ 

 

3.3  มีการกําหนดใหสมาชิกลงลายมือช่ือรับเงินทุกครั้งเมื่อมีการถอนเงิน 
 มี     ไมมี 

 

3.4  กอนการจายเงินไดมีการเปรียบเทียบหลักฐานการถอนเงินกับสมุดคูฝาก/สมุดประจําตัวและ
ทะเบียนคุมเงินฝาก 

 มี     
 ไมมี ใชวิธี.................................................................................................................. 
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3.5  มีการอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนจายเงิน 
 ใช ผูอนุมัติ คือ....................................................................................................... 
 ไมใช 

 

3.6  มีการกําหนดใหสมาชิกมอบอํานาจผูอ่ืนรับเงินแทน หากสมาชิกมาถอนเงินดวยตนเองไมได 
 มี     ไมมี 

 

3.7  มีการหามนําสมุดคูฝากของสมาชิกมาเก็บไวที่กองทุน  หรือฝากกรรมการหรือฝากเจาหนาที่ 
 มี 
 มี  แตไมปฏิบัติตามคือ เก็บสมุดคูฝากของสมาชิกไวที่กองทุน  .............ราย   
 ไมมี      

 

4.  การจายดอกเบี้ย 
4.1  การจายดอกเบี้ยเปนไปตามมติที่ประชุมใหญสมาชิกกําหนด 

 เปนไปตามระเบียบ   
 ไมเปนไปตามระเบียบ คือ....................................................................................... 

 

4.2  การจายดอกเบี้ย มกีารจดัทําใบถอนเงนิ / ใบสําคัญจาย 
 มี     ไมมี 
 จัดทําหลักฐานอื่น  คือ............................................................................................. 

 

4.3  การคํานวณผลตอบแทนใหสมาชิกที่ฝากเงิน 
 ทุกสิ้นป     ปดบัญชี 
 อ่ืนๆ 

 

4.4  มีการคิดดอกเบี้ย 
 บันทึกบัญชีสมุดรายจายกองทุน (2)     
 บันทึกสมุดคูฝาก/สมุดประจําตัวสมาชิก โดยใหสมาชิกนําสมุดมาวันสิ้นป 
 จะบันทึกบัญชีเมื่อสมาชิกมาติดตอ 
 อ่ืนๆ  ......................................................................................................................... 

 

4.5  มีการปดประกาศอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินฝากใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน 
 มี     ไมมี 
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5.  การสอบทานยอดคงเหลือเงินฝาก 
5.1  มีการบันทึกบัญชีเงินฝาก  และผานรายการไปทะเบียนคุมเงินฝากทุกครั้ง   

 มี     ไมมี 
 

5.2  มีการเปรียบเทียบยอดรวมทะเบียนคุมเงินฝากกับบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 มี     ไมมี 
 อ่ืนๆ  (ระบุ)............................................................................................................ 

 

5.3  มีการยืนยันยอดเงินฝาก (ถาไมมีไมตองทําขอ 5.4) 
 มี ใชวิธี.................................................................................................................. 
 ไมมี 

 

5.4  ไดทําการยืนยันยอดเงินฝาก  โดยเปรียบเทียบสมุดคูฝากสมาชิกกับทะเบียนคุมเงินฝากของกองทุน
หมูบาน จํานวน........ราย (ระบุจํานวนรายที่ทําการเปรียบเทียบ) 

 ไมมีขอแตกตาง 
 มีขอแตกตาง..........ราย  คือ  (ระบุช่ือ - นามสกุล  และจํานวนเงินที่มีขอแตกตาง 

 ของสมาชิกรายนั้นๆ) 
  ............................................................................................................................... 

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

 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
..........(กรณีมขีอสังเกตที่นอกเหนือจากแบบประเมินการควบคุมภายใน ใหผูตรวจสอบบัญชีอธิบายเพิ่มเติม
ไวในสวนนี้)....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

-  ถาคําตอบสวนใหญ  คือ “ใช  หรือ  มี”  แสดงวากองทุนหมูบานมีระบบการควบคุมภายในดาน
การรับฝากเงิน เพียงพอที่จะปองกันหรือคนหาความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีเงินฝาก  และบัญชีอ่ืนๆ      
ที่เกี่ยวของได 

-  ถาคําตอบสวนใหญ  คือ “ไมใช  หรือ  ไมมี”  แสดงวามีการควบคุมภายในดานการรับฝากเงิน      
ไมเพียงพอ  หรือไมมีการควบคุมภายใน  ซ่ึงผูตรวจสอบบัญชีจะตองพิจารณาความผิดพลาดอะไรบางที่อาจ
เกิดขึ้นจากการไมมีการควบคุมภายในเรื่องนั้นๆ  ที่จะตองระมัดระวังในการตรวจสอบบัญชีมากยิ่งขึ้น  และ
พิจารณาวิธีการตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมตอไป 
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วิธีการตรวจสอบ 
 1.  ตรวจสอบยอดยกมาตนปของบัญชีเงินฝากทุกประเภท  คือ  ยอดคงเหลือของเงินฝาก  ณ วันตนป
ที่ยกมาจากปกอน  โดยดูจากจํานวนเงินฝาก  ณ วันที่ 1 มกราคม  ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในปปจจุบัน  
วาถูกตองตรงกับจํานวนเงินฝากในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปกอนหรือไม  ถาไมตรงกันใหตรวจสอบ
หาสาเหตุ 
 

ตัวอยาง  การตรวจสอบยอดยกมาตนปของบัญชีเงินฝาก 
 

บัญชีชุดท่ี 2  
กองทุนหมูบาน................................................................. 

งบดุล 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25X1 

 

(บาท) 
สินทรัพย 

:  
หนี้สินและทุน 

หนี้สิน           
  เงินฝากออมทรัพย     100,000.00 

ทุน           
  เงินฝากสัจจะ                  50,000.00 

 

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย 

เลขท่ีบัญชี................. 

วัน/เดือน/ป รายการ หนาบัญช ี รับ จาย คงเหลือ 
25X2       

1  ม.ค. ยอดยกมา  -  -  100,000 00 
 

บัญชีเงินฝากสัจจะ 
เลขท่ีบัญชี................. 

วัน/เดือน/ป รายการ หนาบัญช ี รับ จาย คงเหลือ 
25X2       

1  ม.ค. ยอดยกมา  -  -  50,000 00 
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จากตัวอยาง  จํานวนเงินฝากออมทรัพย  และเงินฝากสัจจะ  ณ วันที่ 1 มกราคม 25X2  ในสมุดบัญชี              
แยกประเภททั่วไป  จะตองเทากับ  จํานวนเงินฝากออมทรัพย  และเงินฝากสัจจะในงบดุล  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 25X1 จึงถือวาถูกตองตรงกัน 
 2.  ขอรายละเอียดเงินฝากคงเหลือทุกประเภท ณ วันสิ้นป  แลวทดสอบการบวกเลขดูวายอดรวมใน
รายละเอียดเงินฝากคงเหลือ  ถูกตองตรงกับยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปหรือไม  และ
ตรวจสอบจํานวนเงินฝากแตละรายในรายละเอียดเงินฝากคงเหลือวาถูกตองตรงกับทะเบียนคุมเงินฝาก
รายบุคคลหรือไม  ถาไมถูกตองใหตรวจสอบหาสาเหตุ  

 
ตัวอยาง   การตรวจสอบรายละเอียดเงินฝากสัจจะคงเหลือ   เปรียบเทียบกับในสมุดบัญชีแยก 

ประเภททั่วไป 
 

บัญชีชุดท่ี 2 
กองทุนหมูบาน................................................................. 

รายละเอียดเงินฝากสัจจะคงเหลือ 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25X2 

 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล เงินฝาก 
1 นายสมหมาย  เจริญดี XX 
2 นายชัย  งามใส XX 
: : : 

 รวม 80,000.00 

 
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

บัญชีเงินฝากสัจจะ 
เลขท่ีบัญชี................. 

วัน/เดือน/ป รายการ หนา
บัญชี 

รับ จาย คงเหลือ 

25X2       
1  ม.ค.        

:   
30  พ.ย. สมุดรายรับ รร. 10 5,000 00 -  75,000 00
31 ธ.ค. สมุดรายรับ รร. 11 5,000 00 -  80,000 00
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จากตัวอยาง  ยอดรวมจํานวนเงินฝากสัจจะ  ในรายละเอียดเงินฝากสัจจะคงเหลือ  จะตองเทากับ  
จํานวนเงินฝากสัจจะ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2  จึงถือวาถูกตองตรงกัน 

3.  ตรวจตัดยอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นป  เพื่อดูวาไมมีรายการรับฝากเงิน - ถอนเงินที่เกิดขึ้น
ภายหลังวันสิ้นป  นํามาบันทึกบัญชีในปปจจุบัน  โดยตรวจสอบใบสําคัญรับ - จายที่เกี่ยวกับการรับฝากเงิน
จากสมาชิกที่เกิดขึ้นกอนและหลังวันสิ้นป  วามีรายการใดบันทึกขามงวดบัญชีหรือไม 

4.  สุมทดสอบการคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนทุกประเภท  โดยตรวจสอบทะเบียนคุม 
เงินฝากรายตัว  แลวทดสอบการคํานวณดอกเบี้ยเงินฝาก  แลวเปรียบเทียบกับจํานวนดอกเบี้ยเงินฝากที่กองทุน
หมูบานคํานวณ  วาถูกตองตรงกันและเปนไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ระเบียบกองทุนหมูบานกําหนด
หรือไม  ถาไมถูกตองใหสอบถามกรรมการและตรวจสอบหาสาเหตุ    สําหรับสูตรการคํานวณดอกเบี้ยเงินฝาก  
อาจคํานวณไดดงันี้ 

 

จํานวนดอกเบี้ยเงินฝากแตละประเภท 
 

=  เงินฝากคงเหลือ X อัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทน X จํานวนวนัที่ฝาก 
  100  365  วัน 

 

อนึ่ง  บางกองทุนหมูบานอาจคิดดอกเบี้ยเงินฝากเชนเดียวกับการใหเงินกู  ดังนั้นการตรวจสอบ
จะตองสอบถามจากกรรมการหรือเจาหนาที่วาวิธีการคํานวณเปนอยางไร  แลวผูตรวจสอบบัญชีลองทดสอบ
วาการคํานวณดอกเบี้ยเปนไปตามที่กองทุนหมูบานไดแจงไวหรือไม  ในการจายดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน
หมูบานจะจายทุกวันสิ้นปทางบัญชี 

5.  สุมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับฝาก - ถอนเงินฝาก  การเปดบัญชีเงินฝาก  และการปดบัญชี
วาเปนไปตามระเบียบกองทุนหมูบานกําหนดหรือไม  พรอมทั้งตรวจสอบชื่อผูฝาก  ประเภทเงินฝาก  วันที่
ฝาก - ถอน  และจํานวนเงินฝาก - ถอน  รวมทั้งกรณีถอนเงินใหสอบทานลายมือช่ือผูถอนในหลักฐานการ              
รับฝาก - ถอนเงินฝาก   การบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรายรับ - รายจาย  และการผานรายการไปทะเบียนคุมเงินฝาก
รายตัว  และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  สําหรับระยะเวลาหนึ่ง  เชน  1 เดือน  เปนตน  อนึ่ง  การสุม
ตรวจสอบการรับฝากเงินใหดูวาเปนการรับฝากเงินจากสมาชิกหรือไม  หากมีการรับฝากเงินจาก
บุคคลภายนอก  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองรายงานไวเปนขอสังเกตในรายงานผลการตรวจสอบบัญชี 

6.  ตรวจสอบการแสดงรายการเงินฝากทุกประเภทในงบดุล  ใหถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

7.  สรุปผลการตรวจสอบวาบัญชีเงินฝากทุกประเภท  มีการบันทึกบัญชี  และเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีถูกตอง  ครบถวน  รวมทั้งการแสดงรายการในงบดุลถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติมากนอยเพียงใด   และมีขอสังเกตที่ตองรายงานไวในรายงานของ                     
ผูตรวจสอบบัญชี  เพื่อใหสมาชิกทราบและใหสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติติดตาม
กํากับดูแลตอไป 
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การตรวจสอบดานเจาหนี้เงินกู 
 

 เมื่อกองทุนหมูบานดําเนินงานเจริญกาวหนา  มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น  และตองการความชวยเหลือดาน
เงินทุนเพิ่มมากขึ้น  ทําใหกองทุนหมูบานจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อเปนแหลงเงินทุนให
สมาชิกกูยืมโดยกองทุนหมูบานตองเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับเงินใหกูจากสถาบันการเงินเปนบัญชีที่  3  
ถัดจากบัญชีที่  1  (เงินกองทุน  1  ลานบาท)  และบัญชีที่  2  (เงินฝาก / คาหุน)  นอกจากนี้เงินกูยืมจาก
สถาบันการเงินถือเปนกิจกรรมทางการเงินที่ตองบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีชุดที่  2  ดวย 
 การตรวจสอบเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของกองทุนหมูบาน  เพื่อใหทราบวากองทุนหมูบานได
ปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหมูบาน  และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด  
และใชจายเงินกูยืมดังกลาว  เปนไปตามวัตถุประสงคการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน  ตลอดจนการชําระหนี้
ตรงตามกําหนด  และบันทึกบัญชีถูกตอง  ครบถวน 
 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 1.  เพื่อใหแนใจวา  บัญชีเจาหนี้เงินกูเปนหนี้สินของกองทุนหมูบานจริง  ตามจํานวนที่ปรากฏใน      
งบดุล  และมีหลักฐานเอกสารการเปนหนี้สถาบันการเงินครบถวน  สมบูรณ 
 2.  เพื่อใหแนใจวา  การบันทึกบัญชีเจาหนี้เงินกู  การชําระหนี้  และมีเอกสารประกอบการชําระหนี้
ถูกตอง  ครบถวน  ตลอดจนไดปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญาเงินกู  เชน  เงื่อนไขการชําระเงิน  การชําระ
ดอกเบี้ย  เปนตน 
 3.  เพื่อใหแนใจวา  การแสดงรายการเจาหนี้เงินกูในงบดุลถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 
 4.  เพื่อใหแนใจวา  กองทุนหมูบานไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการนําสินทรัพยของกองทุนหมูบานไป
ค้ําประกันการกูยืมสถาบันการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินถูกตอง  ครบถวน 
 
วิธีการตรวจสอบ 
 1.  ตรวจสอบยอดยกมาตนปของบัญชีเจาหนี้เงินกู  คือ  ยอดคงเหลือของเจาหนี้เงินกู ณ วันตนปที่ 
ยกมาจากปกอน  โดยดูจากจํานวนเงินเจาหนี้เงินกู ณ วันที่ 1 มกราคม ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปใน      
ปปจจุบัน  วาถูกตองตรงกับจํานวนเจาหนี้เงินกูในงบดุล  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  ของปกอนหรือไม  ถาไม
ตรงกันใหตรวจสอบหาสาเหตุ 
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ตัวอยาง  การตรวจสอบยอดยกมาตนปของบัญชีเจาหนี้เงินกู 
 

บัญชีชุดท่ี 2 
กองทุนหมูบาน................................................................. 

งบดุล 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25X1 

 
(บาท) 

สินทรัพย 
: 

หนี้สินและทุน 
หนี้สิน          

  เจาหนี้เงินกู                  100,000.00 
 

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
บัญชีเจาหนี้เงินกู 

เลขท่ีบัญชี................. 

วัน/เดือน/ป รายการ หนา
บัญชี 

รับเงินกู
จากเจาหนี้ 

จายคืนเงินกู
ใหเจาหนี้ 

คงเหลือ 

25X2       
1  ม.ค. ยอดยกมา  -  -  100,000 00 

   
  
 จากตัวอยาง  จํานวนเจาหนี้เงินกูคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 25X2  ในบัญชีเจาหนี้เงินกูในสมุดบัญชี
แยกประเภททั่วไป  จะตองเทากับ  จํานวนเจาหนี้เงินกูคงเหลือในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1  จึงถือวา
ถูกตองตรงกัน 
 2.  ตรวจสอบการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน  ดังนี้ 

2.1  สอบถามกรรมการถึงวิธีปฏิบัติกรณีกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน พรอมขอดูระเบียบเกี่ยวกับ
การกูยืมเงินของกองทุนหมูบานประกอบ 

2.2  อานรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมสมาชิกของกองทุน เพื่อทราบ
มติอนุมัติการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินโดยพิจารณาวาเปนไปตามระเบียบ / วิธีปฏิบัติที่กําหนดไวหรือไม  
ทั้งนี้ตองมีการอนุมัติกอนการกูยืม 
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2.3  ตรวจสอบหนังสือสัญญาการกูยืม โดยการกูเปนไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว  เชน  
วงเงินกูยืม  หลักประกันการกูยืม  ระยะเวลาการกูยืม  เงื่อนไขการชําระหนี้  อัตราดอกเบี้ย  ฯลฯ  

2.4  ตรวจสอบการรับเงินกูจากสถาบันการเงิน  โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานการโอนเงินเขา
บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีที่  3  วันที่รับเงินกูและจํานวนเงินกูตองเปนไปตามขอตกลงในสัญญากูยืมเงิน 

2.5  ตรวจสอบการบันทึกรับเงินกูจากเจาหนี้เงินกู  ในสมุดบัญชีรายรับกองทุน และการผาน
รายการไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  ถูกตอง  ครบถวน   
 3.  ตรวจสอบการจายชําระหนี้ใหเจาหนี้เงินกู 

3.1  ตรวจสอบหลักฐานการชําระหนี้  โดยตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีเจาหนี้เงินกู  
หรือใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการเงินออกใหในการรับชําระหนี้  ทั้งนี้วันที่ชําระเงิน  และจํานวนเงิน  (เงินตน
และดอกเบี้ย)  ตองเปนไปตามขอตกลงในสัญญากูยืม 

3.2  ตรวจสอบการบันทึกจายคืนเงินกูในสมุดบัญชีรายจายกองทุน  และการผานรายการไป     
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  ถูกตอง  ครบถวน   
 4.  ตรวจสอบการบันทึกดอกเบี้ยจายเจาหนี้เงินกู  เปนคาใชจายในสมุดบัญชีรายจายกองทุน  และ
การผานรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 5.  ตรวจสอบการแสดงรายการเจาหนี้เงินกูในงบดุลใหถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 
 6.  ตรวจสอบขอมูลที่ควรเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  การนําสินทรัพยไปค้ําประกัน
หรือภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการกูยืม 
 7.  สรุปผลการตรวจสอบวาบัญชีเจาหนี้เงินกู  วามีการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  
รวมท้ังการแสดงรายการในงบดุล  และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ถูกตองตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติมากนอยเพียงใดและมีขอสังเกตใดที่ตอง
รายงานไวในรายงานของผูตรวจสอบบัญชี  เพื่อใหสมาชิกทราบ  และใหสํานักงานกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติติดตามและกํากับดูแลเพิ่มเติมตอไป 
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การตรวจสอบดานคาหุน 
 
 กองทุนหมูบานสงเสริมการออมเงินจากสมาชิกในรูปแบบสะสมคาหุน  เพื่อสะสมเปนแหลงเงินทุน
เพิ่มเติมจากเงินทุนที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล  เนื่องจากคาหุนสมาชิกเปนกิจกรรมเงินออมของสมาชิกใน
หมูบานที่ตองบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีชุดที่ 2  ดังนั้น  เพื่อใหมีความโปรงใสและนาเชื่อถือในคาหุนของ
สมาชิกกองทุนหมูบานจึงจําเปนตองมีการตรวจสอบดานคาหุน  เพื่อทราบวากองทุนหมูบานไดดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับคาหุนของสมาชิก เร่ิมตั้งแต  การรับสมัครสมาชิก  การรับฝากคาหุน  และการลาออกจาก
สมาชิกกองทุนหมูบาน เพื่อใหทราบวากองทุนหมูบานไดดําเนินการเปนไปตามระเบียบกองทุนหมูบาน  
และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
 หุน  หมายความวา  การออมทรัพยในรูปแบบหนึ่งที่สมาชิกทุกคนจะตองถือหุนของกองทุนหมูบาน  
โดยมูลคาของหุนใหเปนไปตามกองทุนฯ กําหนด  หุนอาจแบงออกเปน 3 ประเภท 
 1.  หุนแรกเขา  เปนหุนที่สมาชิกตองถือตามระเบียบ  ขอบังคับ  เมื่อมาสมัครเปนสมาชิกกองทุน
หมูบาน  ซ่ึงอาจกําหนดแตกตางกันได  โดยกําหนดจํานวนหุนขั้นต่ําที่ใหสมาชิกแรกเขาตองถือ  เชน  
สมาชิกเขาใหมตองซื้อหุนอยางนอย 10 หุน  เปนตน 
 2.  หุนเงินกู  เปนหุนที่กองทุนหมูบาน  หักจากเงินกูของสมาชิกตามระเบียบกําหนด  โดยกําหนด
จํานวนเงินที่ใหหักเปนอัตรารอยละของเงินกูที่ไดรับอนุมัติ  หรือกําหนดเปนจํานวนเงินที่ตองถือหุนทุกครั้ง
ที่ไดรับเงินกูจากกองทุน โดยไมคํานึงถึงจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ  เชน  หักเงินกูรอยละ 5 ของเงินกู  
20,000.00 บาท  ดังนั้นตองหักไว 1,000.00 บาท  หรือหักคาเงินกูเปนหุน  จํานวน 500.00 บาท  เปนตน  
สําหรับหุนชนิดนี้กองทุนหมูบานบางแหงอาจไมเรียกเก็บ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระเบียบขอบังคับของกองทุน
หมูบานแตละแหง 
 3.  หุนพิเศษ เปนหุนที่สมาชิกซื้อเพิ่ม  หลังจากที่สมัครเปนสมาชิกแลว  โดยสมัครใจไมจํากัด
จํานวนเงินและจํานวนครั้ง 

 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 1.  เพื่อทราบวากองทุนหมูบาน มีการควบคุมภายในดานคาหุนหรือไม 
 2.  เพื่อใหแนใจวา  คาหุนคงเหลือ ณ วันสิ้นป มีอยูจริงตามจํานวนที่ปรากฏในงบดุล  และมี
หลักฐานการเปนสมาชิก  ครบถวน  สมบูรณ 
 3.  เพื่อใหแนใจวา  การเพิ่มหุน  การถอนคืนคาหุนสมาชิก  บันทึกบัญชีตรงตามงวดบัญชี  และมี
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถวน 
 4.  เพื่อใหแนใจวา  การแสดงรายการคาหุนในงบดุลถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 
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การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
 ผูตรวจสอบบัญชีจะตองประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายในดานคาหุน  ประเมินดูวากองทุน
หมูบานมีระบบการควบคุมภายในดังกลาวหรือไม  มีมากนอยเพียงใด  และมีขอสังเกตใดที่จะตอง
ระมัดระวังในการตรวจสอบบาง  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ศึกษาระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการสะสมคาหุนของสมาชิก   อานรายงานการประชุม
คณะกรรมการและรายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมูบานเกี่ยวกับการอนุมัติรับสมาชิกใหม  และสมาชิก
ลาออก  ฯ  วาจัดทําไวหรือไม 
 2.  สอบถามกรรมการหรือเจาหนาที่ของกองทุนหมูบานที่เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคาหุน
สมาชิก  เชน  การรับสมาชิกใหม  การรับคาหุนจากสมาชิก  การคํานวณเงินปนผล  และการลาออกจากการ
เปนสมาชิก  เปนตน 
 3.  สังเกตการณการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับคาหุนสมาชิก  และการจายคืนคาหุนสมาชิกกรณีลาออกวา
กรรมการหรือเจาหนาที่ของกองทุนหมูบานไดปฏิบัติตามที่กลาวไวในขอ 1  และขอ 2  หรือไม  เพียงใด 
 4.  ผูตรวจสอบบัญชีประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน  โดยใชแบบประเมินการควบคุม
ภายในดานคาหุน  ตามรูปแบบดังนี้ 
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กองทุนหมูบาน........................................... 
ประเมินการควบคุมภายในดานคาหุน 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี................................... 
 

ใหทําเครื่องหมาย    ในหนาขอความที่กองทุนหมูบานปฏิบัติ  
1.  การกําหนดระเบียบ  และขอกําหนดตางๆ  ของกองทุนหมูบาน 

1.1  การกําหนดระเบียบ  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถือหุนและการเปนสมาชิก 
 กําหนดระเบียบขึ้นถือใช 
 ไมกําหนดระเบียบขึ้นถือใช 
 อ่ืนๆ ที่ไมใชระเบียบ     คือ .................................................................................... 

 

1.2  มีการกําหนดแผนงานเกี่ยวกับการรับสมาชิกใหม และการเพิ่มคาหุน 
 มี     ไมมี 

 

1.3  มีการสอบทานคุณสมบัติการเขาเปนสมาชิก 
 มี     ไมมี 

 

2.  การรับเงินคาหุน 
2.1  มีการกําหนดจํานวนหุนขั้นต่ําที่สมาชิกตองถือในกองทุนหมูบาน 

 มี     ไมมี 
 

2.2  มีการกําหนดสถานที่ในการรับเงินคาหุน   
 มี ใหรับเงินคาหุนที่ทําการกองทุนหมูบาน 
 ไมมี กรรมการ/พนักงานรับเงินคาหุนนอกที่ทําการกองทุนหมูบานได  

 

2.3  การรับเงินคาหุน มีการจัดทําใบเสร็จรับเงิน  
 มี     ไมมี 
 จัดทําหลักฐานอื่น  คือ.............................................................................................  

 

2.4  มีการจัดทําสมุดประจําตัวสมาชิก   
 มี     ไมมี 

 

2.5  ไมมีการเก็บสมุดประจําตัวสมาชิกไวที่กองทุน 
 มี สมาชิกฝากสมุดประจําตัวสมาชิกไวที่กองทุน........................ราย 
 ไมมี    
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3.  การลาออกของสมาชิก 

3.1  มีการสอบทาน สมาชิกไมเปนหนี้กองทุนหมูบานและไมติดค้ําประกันเงินกูกอนลาออก 
 มี     ไมมี 

 

3.2  มีการสอบทานการอนุมัติใหสมาชิกลาออก กอนจายเงินคาหุน 
 มี     ไมมี 

3.3  การจายคืนคาหุนแกสมาชิก   
-  สมาชิกนําสมุดประจําตัวสมาชิกมาดวยทุกครั้ง 

 ใช    ไมใช 
-  มีการจัดทําใบสําคัญจาย 

 มี     ไมมี 
 จัดทําหลักฐานอื่น  คือ................................................................................. 

 -  มีการควบคุมการจายคืนคาหุนใหสมาชิกลงลายมือช่ือรับเงินทุกครั้ง  
 มี     ไมมี 

 

3.4  มีสมาชิกเปนหนี้คางชําระกองทุนหมูบาน  แตไมมีคาหุน 
 มี     ไมมี 

 

4.  การสอบทานยอดคงเหลือเงินคาหุน 
4.1  มีการบันทึกบัญชีเงินคาหุน และผานรายการไปทะเบียนคุมเงินคาหุนทุกครั้ง   

 มี     ไมมี 
 

4.2  มีการเปรียบเทียบยอดรวมทะเบียนคุมเงินคาหุนกับบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 มี     ไมมี 

 

4.3  มีการยืนยันยอดเงินคาหุน (ถาไมมีไมตองทําขอ 4.4) 
 มี     ไมมี 

 

4.4  ไดทําการยืนยันยอดเงินคาหุน  โดยเปรียบเทียบสมุดประจําตัวสมาชิกกับทะเบียนคุมเงินคาหุนของ
กองทุนหมูบาน จํานวน........ราย (ระบุจํานวนรายที่ทําการเปรียบเทียบ) 

 ไมมีขอแตกตาง 
 มีขอแตกตาง..........ราย  คือ  (ระบุช่ือ - นามสกุล  และจํานวนเงินที่มีขอแตกตาง 

 ของสมาชิกรายนั้นๆ) 
  ................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................ 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
....(กรณีมีขอสังเกตที่นอกเหนือจากแบบประเมินการควบคุมภายใน ใหผูตรวจสอบบัญชีอธิบายเพิ่มเติมไว
ในสวนนี้).......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 
-  ถาคําตอบสวนใหญ  คือ “ใช  หรือ  มี”  แสดงวากองทุนหมูบานมีระบบการควบคุมภายในดาน  

คาหุนเพียงพอที่จะปองกันหรือคนหาความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีคาหุนและบัญชีอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของได 
-  ถาคําตอบสวนใหญ  คือ “ไมใช  หรือ  ไมมี”  แสดงวามีการควบคุมภายในดานคาหุนไมเพียงพอ  

หรือไมมีการควบคุมภายในเรื่องนั้นๆ  ที่จะตองระมัดระวังในการตรวจสอบบัญชีมากยิ่งขึ้น  และพิจารณา
วิธีการตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมตอไป 

 
วิธีการตรวจสอบ 
 1.  ตรวจสอบยอดยกมาตนปของบัญชีคาหุน  คือ ยอดคงเหลือของคาหุน ณ วันตนปที่ยกมาจาก           
ปกอน  โดยดูจากจํานวนเงินคาหุน  ณ วันที่ 1 มกราคม  ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปในปปจจุบัน          
วาถูกตองตรงกับจํานวนเงินคาหุนในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปกอนหรือไม  ถาไมตรงกันให
ตรวจสอบหาสาเหตุ 
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ตัวอยาง  การตรวจสอบยอดยกมาตนปของบัญชีคาหุน 
 

บัญชีชุดท่ี 2 
กองทุนหมูบาน................................................................. 

งบดุล 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25X1 

 
(บาท) 

สินทรัพย 
: 

หนี้สินและทุน 
หนี้สิน 

:  
ทุน          

  เงินฝากสัจจะ             XX         
  คาหุน                   30,000.00 
 

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
บัญชีคาหุน 

เลขท่ีบัญชี................. 

วัน/เดือน/ป รายการ หนา
บัญชี 

รับ จาย คงเหลือ 

25X2       
1  ม.ค. ยอดยกมา  -  -  30,000 00 

   
  
 จากตัวอยาง  จํานวนคาหุนคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 25X2  ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  
จะตองเทากับ  จํานวนคาหุนคงเหลือในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X1  จึงถือวาถูกตองตรงกัน 
 2.  ขอรายละเอียดคาหุนคงเหลือ ณ วันสิ้นป  แลวทดสอบการบวกเลขดูวายอดรวมในรายละเอียด 
คาหุนคงเหลือถูกตองตรงกับยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปหรือไม  และตรวจสอบคาหุน
คงเหลือของสมาชิกแตละรายในรายละเอียดคาหุนคงเหลือวาถูกตองตรงกับทะเบียนคุมคาหุนรายตัวหรือไม 
ถาไมถูกตองใหตรวจสอบหาสาเหตุ   
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ตัวอยาง  การตรวจสอบรายละเอียดคาหุนคงเหลือ  เปรียบเทียบกับในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 

บัญชีชุดท่ี 2 
กองทุนหมูบาน................................................................. 

รายละเอียดคาหุนคงเหลือ 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25X2 

 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล จํานวนหุน จํานวนเงิน 
1 นายสมคิด  คมขาว 50 500.00 
2 นางมะลิ  กองคา 150 1,500.00 
: : : :
: : : :

 รวม 5,000 50,000.00 

 
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

บัญชีคาหุน 
เลขท่ีบัญชี................. 

วัน/เดือน/ป รายการ หนา
บัญชี 

รับ จาย คงเหลือ 

25X2       
:   
:   

30 พ.ย. สมุดรายรับ รร. 10 3,000 00 -  47,000 00
31 ธ.ค. สมุดรายรับ รร. 12 3,000 00 -  50,000 00

  
จากตัวอยาง  ยอดรวมจํานวนคาหุนคงเหลือ  ในรายละเอียดคาหุนคงเหลือ  จะตองเทากับ  จํานวนคาหุน

คงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2  จึงถือวาถูกตองตรงกัน 
3.  ตรวจตัดยอดคาหุนคงเหลือ ณ วันสิ้นป  เพื่อดูวาไมมีรายการรับคาหุนและจายคืนคาหุนที่เกิดขึ้น

ภายหลังวันสิ้นป  นํามาบันทึกบัญชีในปปจจุบัน  โดยตรวจสอบใบสําคัญรับ - จายที่เกี่ยวกับการรับคาหุน
และจายคืนคาหุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นกอนและหลังวันสิ้นป  วามีรายการใดบันทึกขามงวดบัญชีหรือไม 
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 4.  ตรวจสอบการรับสมาชิกใหม 
4.1  ตรวจสอบใบสมัครสมาชิกวามีเอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิก  ถูกตอง  ครบถวน 

เปนไปตามที่ระเบียบของกองทุนหมูบานกําหนด  เชน  สมาชิกจะตองอยูในหมูที่  ตําบล  อําเภอ  และจังหวัด
เดียวกันกับกองทุนหมูบาน  เปนตน   

4.2  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับคาหุนของสมาชิกใหม  คาธรรมเนียมแรกเขา  และการ
บันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรายรับ  และการผานรายการไปทะเบียนคุมคาหุนรายตัว วาถูกตอง  ครบถวน 
 5.  การเพิ่มหุน  โดยสุมตรวจสอบสําหรับระยะเวลาหนึ่ง  เชน  1 เดือน  ดังนี้ 

5.1  ตรวจสอบใบสําคัญรับเงิน  หรือหลักฐานการรับเงินคาหุนที่เพิ่มขึ้นระหวางป  มีเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีถูกตองเปนไปตามที่ระเบียบที่กองทุนหมูบานกําหนด 

5.2  ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรายรับกองทุนและการผานรายการไปทะเบียนคุมคา
หุนรายตัว  และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  ใหถูกตองตรงกัน (ช่ือสมาชิกที่ซ้ือ  และจํานวนเงิน) 
 6.  การลาออกและการถอนคาหุน 

6.1  ตรวจสอบการอนุมัติสมาชิกที่ลาออกเปนไปตามระเบียบที่กองทุนหมูบานกําหนด  เชน  
ตองไมมีหนี้สินคางชําระ  ไมมีภาระค้ําประกัน  โดยอานจากรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน
ประชุมสมาชิก 

6.2  ตรวจสอบเอกสารการจายเงินคาหุนคืน  มีการอนุมัติจากผูมีอํานาจกอนการจาย  และมีการ
ลงลายมือช่ือผูรับเงินครบถวน 

6.3  ตรวจดูการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรายจายกองทุน  การผานรายการไปยังทะเบียนคุมคา
หุนรายตัวและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  ใหถูกตองตรงกัน  (ช่ือสมาชิกที่ลาออก  และจํานวนเงิน) 

7.  ตรวจสอบการจายเงินปนผล 
7.1  ตรวจสอบการจายเงินปนผลเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติ  และมติที่ประชุมสมาชิกกําหนด 
7.2  ทดสอบการคํานวณเงินปนผลเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 
7.3  ตรวจสอบวาสมาชิกไดรับเงินปนผล  โดยตรวจดูกับเอกสารการรับเงินมีการลงลายมือช่ือ

รับเงิน  หรือหลักฐานการโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก 
8.  ตรวจสอบการแสดงรายการคาหุนในงบดุล  ใหถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 
9.  สรุปผลการตรวจสอบวาบัญชีคาหุนมีการบันทึกบัญชี  และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

ถูกตอง  ครบถวน  รวมทั้งการแสดงรายการในงบดุล  ถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติมากนอยเพียงใด  และมีขอสังเกตใดที่ตองรายงานไวในรายงานของผูตรวจสอบบัญชี  
เพื่อใหสมาชิกทราบและใหสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติติดตามกํากับดูแลเพิ่มเติม
ตอไป 
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การตรวจสอบดานการจัดสรรกําไรสุทธิ   
 

 เมื่อกองทุนหมูบานดําเนินงานมีผลกําไรสุทธิ  ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานสามารถนํา       
กําไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบที่กองทุนหมูบานกําหนด  โดยใหคํานึงถึงประโยชนของหมูบานและชุมชน  
โดยใหจัดสรรเปนเงินสมทบกองทุน  เงินประกันความเสี่ยงและเงินอื่นๆ  ตามระเบียบกองทุนหมูบานแตละแหง
กําหนด 
 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของกองทุนหมูบาน  จะเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญสมาชิก
ประจําปของแตละกองทุนหมูบาน  ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปจากกิจกรรมทางการเงินในบัญชีชุดที่ 1  
และบัญชีชุดที่ 2  สวนใหญจะจัดสรรเปนอัตรารอยละ  ซ่ึงจะดําเนินการหลังจากที่มีการจัดทํางบการเงิน    
(งบกําไรขาดทุน  และงบดุล)  เรียบรอยแลว 
 การจัดสรรกําไรสุทธิของบัญชีชุดที่ 1  มีเงื่อนไขหามมิใหจัดสรรกําไรสุทธิตามสวนการถือหุนของ
สมาชิก  สําหรับเงินสมทบกองทุนและเงินประกันความเสี่ยง  ใหคงไวในบัญชีชุดที่ 1  เพื่อความมั่งคงทาง
การเงินของกองทุนหมูบาน  ดังนั้น  การตรวจสอบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  เพื่อใหทราบวาการจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปเปนไปตามระเบียบกองทุนหมูบานกําหนด  และการบันทึกบัญชีถูกตอง  ตลอดจนมี
เอกสารหลักฐานการเบิกจายกําไรที่จัดสรรถูกตอง  สมบูรณ 
 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 1.  เพื่อทราบวากองทุนหมูบาน  มีการควบคุมภายในดานการจัดสรรกําไรสุทธิหรือไม 
 2.  เพื่อใหแนใจวา  การจัดสรรกําไรสุทธิ  ไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมใหญสมาชิกประจําปเปนไป
ตามระเบียบกองทุนหมูบาน  และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

3.  เพื่อใหแนใจวา  การจัดสรรกําไรสุทธิบันทึกบัญชีถูกตอง  ครบถวน  และมีเอกสารหลักฐานการ
เบิกจายกําไรที่จัดสรรถูกตอง  สมบูรณ 
 4.  เพื่อใหแนใจวา  การจัดสรรกําไรสุทธิของบัญชีชุดที่ 1  เงินสมทบกองทุนและเงนิประกนัความเสีย่ง
ยังคงไวในบัญชีชุดที่ 1 ไมมีการเบิกจายแตอยางใด 
 5.  เพื่อใหแนใจวา  รายการกําไรที่จัดสรรแลว  แสดงในงบดุลหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 
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การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
ผูตรวจสอบบัญชีจะตองประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายในดานการจัดสรรกําไรสุทธิ  

ประเมินดูวากองทุนหมูบานมีระบบการควบคุมภายในดังกลาวหรือไม  มีมากนอยเพียงใด  และมีขอสังเกตใด  
ที่จะตองระมัดระวังในการตรวจสอบบาง  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ศึกษาระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของกองทุนหมูบาน  อานรายงาน
การประชุมใหญสามัญประจําปเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรสุทธิ  วาจัดทําไวหรือไม 
 2.  สอบถามกรรมการหรือเจาหนาที่ของกองทุนหมูบานเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรสุทธิ  โดยสอบถาม
ถึงขั้นตอนการจัดสรรกําไรสุทธิ  และการเบิกจายกําไรที่จัดสรรแลว  วาปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกองทุน
หมูบาน  และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติหรือไม  เพียงใด    
 3.  ผูตรวจสอบบัญชีประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน  โดยใชแบบประเมินการควบคุม
ภายในดานการจัดสรรกําไรสุทธิ  ตามรูปแบบดังนี้ 
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กองทุนหมูบาน............................................ 
ประเมินการควบคุมภายในดานการจัดสรรกําไรสุทธิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี.................................. 
 

ใหทําเครื่องหมาย    ในหนาขอความที่กองทุนหมูบานปฏิบัติ  
1.  การกําหนดระเบียบ  และขอกําหนดตางๆ  ของกองทุนหมูบาน 

 1.1  มีการกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรสุทธิจากสมุดบัญชีชุดที่ 1 (เงินลาน) และ
สมุดบัญชีชุดที่ 2  

 กําหนดระเบียบขึ้นถือใช 
 ไมกําหนดระเบียบขึ้นถือใช 
 อ่ืนๆ ที่ไมใชระเบียบ     คือ ..................................................................................... 

 

1.2  ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรสุทธิ เปนไปตามกฎหมาย / หลักเกณฑการจัดสรรกําไรสุทธิที่
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

 เปนไปตามกฎหมาย / หลักเกณฑ 
 ไมเปนไปตามกฎหมาย / หลักเกณฑ ดังนี้................................................................. 

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

1.3  การจัดสรรกําไรสุทธิมีสมาชิกเขารวมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสิ้น  
 ใช 
 ไมใช     

     นอยกวา   
 

1.4  มีการจัดสรรกําไรสุทธิเปนคาใชจายในการดําเนินงาน / ซ้ือสินทรัพย 
 มี     ไมมี 

 

1.5  การจายคาใชจายในการดําเนินงาน / ซ้ือสินทรัพยประจําปตรงกับยอดเงินที่ไดรับจัดสรร 
 ตรงกับยอดเงินที่ไดรับจัดสรร 
 ไมตรงกับยอดเงินที่ไดรับจัดสรร 

 นอยกวา 
 มากกวา สวนที่มากกวายอดเงินที่ไดรับจัดสรร จํานวน..................... บาท 

จายจากเงิน ............................................................................................... 
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1.6  มีการจัดสรรกําไรสุทธิของสมุดบัญชีชุดที่ 1 เปนเงินสมทบกองทุน  และเงินประกันความเสี่ยง 
 มี 
 ไมมี  รายการที่ไมจัดสรร คือ ............................................................................... 

 

2.  การจายเงินปนผล 
2.1  มีการกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติในการจายเงินปนผล 

 กําหนดระเบียบขึ้นถือใช 
 ไมกําหนดระเบียบขึ้นถือใช 
 อ่ืนๆ ที่ไมใชระเบียบ     คือ ................................................................................... 

 

2.2  การจายเงนิปนผลแกสมาชิก จายจากการจัดสรร 
 กําไรสุทธิจากสมุดบัญชีชุดที่ 1 
 กําไรสุทธิจากสมุดบัญชีชุดที่ 2 
 กําไรสุทธิรวม 

 

2.3  มีการประกาศอัตราและจํานวนเงินปนผลที่จะจาย ใหสมาชิกทราบอยางชัดเจน 
 มี     ไมมี 

 

2.4  มีการจัดทํารายละเอียดสมาชิกที่ไดรับเงินปนผล 
 มี     ไมมี 

 

2.5  มีการจายเงินปนผลใหสมาชิกทุกราย 
 ใหทุกราย     
 ไมทุกราย  เนื่องจาก 

  สมาชิกผิดนัดชําระหนี้     
   อ่ืนๆ .......................................................................................................... 

 

2.6  มีการกําหนดวิธีการจายเงินปนผลใหสมาชิก 
 มี คือ     

   สมาชิกรับเงินที่กองทุน 
   ฝากกรรมการชวยไปจายเงินใหสมาชิกที่บาน     
   อ่ืนๆ .......................................................................................................... 

 ไมมี 
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2.7  การจายเงินปนผลมีการจัดทําใบสําคัญจาย  
 มี     ไมมี 
 จัดทําหลักฐานอื่น  คือ............................................................................................  

    

2.8  การจายเงินปนผล มีการกําหนดใหสมาชิกลงลายมือช่ือรับเงินทุกครั้ง  
 มี     ไมมี 

 

2.9  มีการประกาศจายเงินปนผลแลวสมาชิกไมมารับเงิน   
 มี...............ราย  เปนเงิน.............................บาท  
 ไมมี 

 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
....(กรณีมีขอสังเกตที่นอกเหนือจากแบบประเมินการควบคุมภายใน ใหผูตรวจสอบบัญชีอธิบายเพิ่มเติมไว
ในสวนนี้).......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 
 

-  ถาคําตอบสวนใหญ  คือ “ใช  หรือ  มี”  แสดงวากองทุนหมูบานมีระบบการควบคุมภายในดาน  
การจัดสรรกําไรสุทธิ  และการเบิกจายกําไรที่จัดสรรแลว  เพียงพอที่จะปองกันหรือคนหาความผิดพลาดจาก
การบันทึกบัญชีได 

-  ถาคําตอบสวนใหญ  คือ “ไมใช  หรือ  ไมมี”  แสดงวากองทุนหมูบานมีการควบคุมภายในดาน 
การจัดสรรกําไรสุทธิ  และการเบิกจายกําไรที่จัดสรรแลวไมเพียงพอ  หรือไมมีการควบคุมภายใน  ซ่ึงผูตรวจสอบ
บัญชีจะตองพิจารณาความผิดพลาดอะไรบางที่อาจเกิดขึ้นที่จะตองระมัดระวังในการตรวจสอบบัญชี              
มากยิ่งขึ้น  และพิจารณาวิธีการตรวจสอบบญัชีที่เหมาะสมตอไป 
 
วิธีการตรวจสอบ 
 1.  สอบทานการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของกองทุนหมูบานที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสมาชิก
ประจําปเปนไปตามระเบียบของกองทุนหมูบาน  และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติกําหนด  โดยอานรายงานการประชุมใหญสมาชิกประจําปของกองทุนหมูบาน  เร่ืองการจัดสรรกาํไร
ในบัญชีชุดที่ 1  และบัญชีชุดที่ 2  ประเภทรายการที่จัดสรร  อัตรารอยละ  และจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร 
 ตัวอยาง  รายการที่ไดรับการจัดสรร 
  -  เงินประกันความเสี่ยง 
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  -  เงินสมทบกองทุน 
  -  เงินเฉลี่ยคืน 
  -  เงินตอบแทนกรรมการ 
  -  เงินกองทุนสวัสดิการ 
  -  เงินสาธารณประโยชน 
  -  เงินทุนเพื่อการศึกษา 
 อยางไรก็ตาม  กองทุนหมูบานแตละแหงไมจําเปนตองจัดสรรตามรายการตัวอยาง  ขึ้นอยูกับความ
จําเปนและความเห็นชอบของที่ประชุมใหญสมาชิก  แตกองทุนหมูบานจะตองจัดสรรเงินประกันความเสี่ยง
และเงินสมทบกองทุน 
 2.  ทดสอบการคํานวณการจัดสรรกําไรสุทธิ  ในกรณีกองทุนหมูบานจัดกําไรสุทธิเปนอัตรารอยละ
สําหรับรายการจัดสรรตางๆ  ใหผูตรวจสอบบัญชีทดสอบการคํานวณการจัดสรรกําไรสุทธิ  แลวเปรียบเทียบ
กับจํานวนที่กองทุนหมูบานคํานวณวาถูกตองตรงกันหรือไม   ถาไมตรงกันใหตรวจสอบหาสาเหตุ            
สําหรับสูตรการคํานวณการจัดสรรกําไรสุทธิอาจคํานวณไดดังนี้ 

 

รายการที่ไดรับจัดสรร  =   กําไรสุทธิ X อัตราของรายการกําไรที่ไดรับจัดสรร 
  100 

 
 ตัวอยาง  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําของกองทุนหมูบาน 
 

รายการตางๆ  ท่ีไดรับจัดสรรในป 25X1  บัญชีชุดท่ี 1 
เงินประกันความเสี่ยง รอยละ 20 
เงินสมทบกองทุน รอยละ 15 
เงินปนผล รอยละ - 
เงินเฉลี่ยคืน รอยละ 40 
เงินตอบแทนกรรมการ รอยละ 10 
กองทุนสวัสดิการ รอยละ 5 
สาธารณประโยชน รอยละ 5 
ทุนการศึกษา รอยละ 5 
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การจัดสรรกําไรจะทําได  ดงันี ้
 
 
 

เงินประกันความเสี่ยง 14,400  X 20  = 2,880 บาท 
  100     
เงินสมทบกองทุน 14,400  X 15  = 2,160 บาท 
  100     
เงินเฉลี่ยคืน 14,400  X 40  = 5,760 บาท 
  100     
เงินตอบแทนกรรมการ 14,400  X 10  = 1,440 บาท 
  100     
เงินกองทุนสวัสดิการ 14,400  X 5  = 720 บาท 
  100     
เงินสาธารณประโยชน 14,400  X 5  = 720 บาท 
  100     
เงินทุนการศึกษา 14,400  X 5  = 720 บาท 
  100     

หลังจากที่คํานวณการจัดสรรกําไรตามรายการดังกลาวแลว  คณะกรรมการ  หรือผูจัดทําบัญชี          
ตองนําการจัดสรรกําไร  มาบันทึกไวในแบบ  “บัญชีกําไรสะสมและการจัดสรรประจําป”  ของบัญชีชุดที่ 1 (1) 

บัญชีชุดท่ี 1  
กองทุนหมูบานหญาแพรก  

งบกําไรขาดทนุ  
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 25X1  

    (บาท)  
รายได      

ดอกเบี้ยเงินกู  13,400    
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  1,000    

รวมรายได    14,400  
คาใชจาย    -  
กําไรสุทธิ    14,400  

กําไรสุทธิ  X  อัตรารอยละของแตละประเภทรายการ 
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 3.  สุมทดสอบการคํานวณเงินเฉลี่ยคืน  และเงินปนผลของสมาชิก  โดยสอบถามวิธีการคํานวณจาก
กรรมการหรือเจาหนาที่ของกองทุนหมูบานที่เปนผูจัดทํารายละเอียดเงินเฉลี่ยคืนหรือเงินปนผลของสมาชิก  
แลวทดสอบการคํานวณ  และเปรียบเทียบกับจํานวนที่กองทุนหมูบานคํานวณวาถูกตองตรงกันหรือไม        
และเปนไปตามอัตราที่ระเบียบกองทุนหมูบานกําหนดหรือไม  ถาไมถูกตอง  ใหตรวจสอบหาสาเหตุ         
โดยตรวจสอบจํานวนเงินรวมในรายละเอียดเงินเฉลี่ยคืนหรือเงินปนผลของสมาชิก  ตองไมเกินจํานวนเงิน
เฉลี่ยคืนและเงินปนผลที่ไดรับจัดสรรกําไรสุทธิที่กําหนด 
  
 ตัวอยาง  การทดสอบการคํานวณเงินเฉลี่ยคืนของสมาชกิ 
  กองทุนหมูบานหญาแพรก  มีมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป  ใหเงินเฉลี่ยคืนตามจํานวน
เงินกูที่สมาชิกกูจากเงินกองทุน 1 ลานบาท  ในบัญชีชุดที่ 1 
 

บัญชีชุดท่ี 1 
รายละเอียดเงินเฉล่ียคืนของสมาชิก 

สําหรับปสิ้นสดุ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25X1 
กองทุนหมูบานหญาแพรก 

 

เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - นามสกุล วงเงินกู เงินเฉล่ียคืน ลายมือชื่อผูรับเงิน 
อ. 02/X1 นางสงัด  รังสี 20,000.00 288.00  
อ. 03/X1 นายสงบ  โสขวัญ 20,000.00 288.00  

: : : : 
: : : : 

อ. 21/X1 : : : 
 รวม 400,000.00 5,760.00  

 
กองทุนหมูบานหญาแพรกใชสูตรเงินเฉลี่ยคืน   

    

=    จํานวนเงินเฉลี่ยคืนทั้งหมด X จํานวนเงินกูระหวางปรายคน 
 จํานวนเงินกูระหวางปทั้งหมด 

 
ทดสอบการคํานวณเงินเฉลี่ยคืนของ  นางสงัด  รังสี 

      

= 5,760 X 20,000 = 288.00 
 400,000   
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 ทั้งนี้  ใหตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว  และสัญญาเงินกูวาวงเงินกูตรงกับในรายะเอียดเงิน
เฉลี่ยคืนของสมาชิกหรือไม  ถาไมตรงกันใหตรวจหาสาเหตุ 
 4.  ตรวจสอบการบันทึกบัญชีกําไรที่ไดรับจัดสรรในบัญชีกําไรสะสมและการจัดสรรประจําป      
ใหถูกตอง  ครบถวน 
 5.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจายกําไรที่ไดรับจัดสรร  วาถูกตองตามระเบียบกองทุน
หมูบานกําหนด  การบันทึกในสมุดบัญชีรายจายกองทุน  และบัญชีกําไรสะสมและการจัดสรรประจําป  
ถูกตองตรงกัน  สําหรับบัญชีเงินสมทบกองทุน  และเงินประกันความเสี่ยงในบัญชีชุดที่ 1  ตองไมมีการ
เบิกจายแตอยางใด  จะตองเพิ่มขึ้นทุกป  ไมมีการลดลง  เนื่องจากตองคงไวในบัญชีชุดที่ 1  ตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 
 6.  ตรวจสอบการแสดงรายการจัดสรรกําไรสุทธิในงบดุลใหถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 
 7.  สรุปผลการตรวจสอบวาการจัดสรรกําไรสุทธิไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสมาชิกประจําป  
และมีเอกสารการเบิกจายกําไรที่ไดรับจัดสรรถูกตอง  ครบถวน  รวมทั้งการแสดงรายการในงบดุลถูกตอง
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติมากนอยเพียงใด  และมีขอสังเกตใดที่
ตองรายงานไวในรายงานของผูตรวจสอบบัญชี  เพื่อใหสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
ติดตามกํากับดูแลเพิ่มเติมตอไป 

อนึ่ง  การตรวจสอบการจัดสรรกําไรสุทธิของกองทุนหมูบาน  ทั้งบัญชีชุดที่ 1  และบัญชีชุดที่ 2       
ใชวิธีการตรวจสอบเชนเดียวกัน 
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การตรวจสอบดานรายไดและคาใชจาย 
 

 การตรวจสอบดานรายไดและคาใชจายของกองทุนหมูบาน  เพื่อใหทราบวารายไดหรือผลประโยชน
ที่เกิดจากเงินหรือสินทรัพยของกองทุนหมูบาน  และการใชจายเงินและซื้อทรัพยสินตางๆ เปนไปตาม
วัตถุประสงคการดําเนินงานของกองทุนหมูบานกําหนด  ตลอดจนการบันทึกบัญชีมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชีรายไดและคาใชจาย  ถูกตอง  ครบถวน 
 รายไดและคาใชจายเกิดจากการดําเนินกิจกรรมทางการเงินของกองทุนหมูบาน  ซ่ึงกองทุนหมูบาน
แตละแหงอาจมีรายไดและคาใชจายแตกตางกัน  ขึ้นอยูกับระเบียบของกองทุนหมูบานนัน้  ดงันัน้  ผูตรวจสอบบญัชี
จะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของรายไดและคาใชจายของกองทุนหมูบานแตละแหง  เพื่อกําหนด
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม 
 การดําเนินกิจกรรมทางการเงินของกองทุนหมูบาน  จะตองบันทึกบัญชีรายไดและคาใชจายแยก
สมุดบัญชีตามแหลงที่มาของเงินทุน  โดยบัญชีชุดที่ 1  สําหรับบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในกิจกรรมของ
เงินกองทุนที่ไดรับจัดสรรมาจากรัฐบาล (1 ลานบาท) และบัญชีชุดที่ 2  สําหรับบันทึกรายการที่เกิดขึ้นใน
กิจกรรมอื่นๆ  ที่นอกเหนือจากบัญชีชุดที่ 1  ซ่ึงตัวอยาง  รายไดและคาใชจายของกองทุนหมูบาน  มีดังนี้ 
 รายได  หมายถึง  รายการที่ทําใหทุนของกองทุนหมูบานเพิ่มขึ้น  เชน  ดอกเบี้ยรับเงินกู  ดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร  รายไดคาปรับ  รายไดเงินบริจาค  และคาธรรมเนียมตางๆ  เปนตน 
 คาใชจาย  หมายถึง  รายการที่ทําใหทุนของกองทุนหมูบานลดลง  เชน  คาน้ํา  คาไฟ  คาโทรศัพท  
คาวัสดุ  คาพาหนะ  ดอกเบี้ยจายเงินกู  เปนตน 
 
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 1.  เพื่อทราบวา  กองทุนหมูบานมีการควบคุมภายในดานบริหารงานทั่วไปที่เกี่ยวกับรายไดและ
คาใชจาย 
 2.  เพื่อใหแนใจวา  รายไดและคาใชจายทุกรายการเกิดขึ้นจริง  และเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
กองทุนหมูบาน  
 3.  เพื่อใหแนใจวา  รายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นบันทึกบัญชีตรงตามงวดบัญชี  และมีเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีถูกตอง  ครบถวน 

4.  เพื่อใหแนใจวา  การแสดงรายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  ถูกตองตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
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การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
ผูตรวจสอบบัญชีจะตองประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายในดานบริหารงานทั่วไปที่เกี่ยวกับ

รายไดและคาใชจาย  ประเมินดูวากองทุนหมูบานมีระบบการควบคุมภายในดังกลาวหรอืไม  มมีากนอยเพยีงใด  
และมีขอสังเกตใด  ที่จะตองระมัดระวังในการตรวจสอบบาง  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ศึกษาระเบียบขอบังคับดานการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับรายไดและคาใชจาย อานรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ  และรายงานการประชุมใหญสมาชิกเกี่ยวกับการอนุมัติรายไดและคาใชจาย  วาจัดทํา
ไวหรือไม 
 2.  สอบถามกรรมการหรือเจาหนาที่ของกองทุนหมูบานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติดานรายไดและ
คาใชจายของกองทุนหมูบาน  วาปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกองทุนหมูบาน  และระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติหรือไม  เพียงใด   
 3.  สังเกตการณการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการหรือเจาหนาที่ดานรายไดและคาใชจาย  วาปฏิบัติ
เปนไปตามที่กลาวในขอ 1  และขอ 2  หรือไม  เพียงใด  
 4.  ผูตรวจสอบบัญชีประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน  โดยใชแบบประเมินการควบคุมภายใน
ดานบริหารงานทั่วไป  ตามรูปแบบดังนี้ 
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กองทุนหมูบาน...................................... 
ประเมินการควบคุมภายในดานบริหารงานทั่วไป 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี............................. 
 

ใหทําเครื่องหมาย    ในหนาขอความที่กองทุนหมูบานปฏิบัติ  
1.  การกําหนดระเบียบ  และขอกําหนดตางๆ ของกองทุนหมูบาน 

1.1  มีการกําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติในการบริหารงานทั่วไป  (การเงิน  การใหเงินกู  เงินฝาก คาหุน) 
 มี     
 ไมมี  ไดแก............................................................................................................  

1.2  มีการกําหนดแผนการดําเนินงาน 
 มี     ไมมี 

   

1.3  มีการกําหนดประมาณการรายได - รายจาย 
 มี     ไมมี 

 

1.4  มีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน 
 มีทุกเดือน  
 ไมทุกเดือน   
 ไมมี 

   

1.5  คณะกรรมการเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ * 
 ใช     ไมใช 

 

1.6  มีการจดรายงานการประชุมทุกครั้ง 
 มี     ไมมี 

 

1.7  มีการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ  และมติที่ประชุม 
 มี     
 ไมมี เพราะ........................................................................................................... 

 

1.8  มีการติดตามประเมินผลคาใชจายกับประมาณการรายจาย 
 มี     ไมมี 
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1.9  เมื่อมีปญหาในการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน 
 มีการเรียกประชุมปรึกษาหารือ  เพื่อหาแนวทางแกไขในคราประชุมประจําเดือน  
 มีการเรียกประชุมเปนบางครั้ง  คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่................................................ 
 ไมมีการเรียกประชุม 

หมายเหตุ  * การพิจารณา คณะกรรมการเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ ใหสอบถามวากองทุนหมูบานมี
กรรมการทั้งหมดกี่คน  และในแตละเดือนกรรมการเขารวมประชุมกี่คน เดือนใดมีกรรมการเขารวมประชุม 
มากกวากึ่งหนึ่งถือวาคณะกรรมการเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ 
 

2.  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.1  มีการจัดแบงสวนงาน  และการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน ** 

 มี     ไมมี  ไดแก............................................... 
 

2.2  การปฏิบัติงานมีการสอบทานงานระหวางกัน  
 มี     ไมมี 

 

2.3  มีการแตงตั้งผูตรวจสอบภายใน 
 มี     ไมมี 

 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
....(กรณีมีขอสังเกตที่นอกเหนือจากแบบประเมินการควบคุมภายใน ใหผูตรวจสอบบัญชีอธิบายเพิ่มเติมไว
ในสวนนี้)........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

หมายเหตุ  ** การพิจารณาขอ 2.1 มีการจัดแบงสวนงานและการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบไวอยาง
ชัดเจน ในการพิจารณาการควบคุมภายในจะตองแบงแยกหนาที่ระหวางการเงินกับการบัญชีออกจากกัน และ
การจายเงินตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

 

-  ถาคําตอบสวนใหญ  คือ “ใช  หรือ  มี”  แสดงวากองทุนหมูบานมีระบบการควบคุมภายในดาน
บริหารงานทั่วไป  เพียงพอที่จะปองกันหรือคนหาความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีรายไดและคาใชจายได 

-  ถาคําตอบสวนใหญ  คือ “ไมใช  หรือ  ไมมี”  แสดงวากองทุนหมูบานมีการควบคุมภายในดาน
บริหารงานทั่วไปไมเพียงพอ  หรือไมมีการควบคุมภายใน  ซ่ึงผูตรวจสอบบัญชีจะตองพิจารณาความ
ผิดพลาดดานรายไดและคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นที่จะตองระมัดระวังในการตรวจสอบบัญชีมากยิ่งขึ้น          
และพิจารณาวิธีการตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมตอไป 
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วิธีการตรวจสอบดานรายได   
 1.  เปรียบเทียบรายไดของปปจจุบันกับปกอน  โดยดูรายไดตางๆ  จากสรุปบัญชีรายไดประจําป
ปจจุบันแลวเปรียบเทียบกับรายไดในงบกําไรขาดทุนของปกอน  เพื่อดูวารายไดปปจจุบันเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จากปกอน  มากนอยเพียงใด  เพื่อติดตามสาเหตุตอไป  เชน 

1.1  จํานวนสมาชิกขอกูเงินกองทุนหมูบานเพิ่มขึ้น  หรือลดลง 
1.2  กองทุนหมูบานปรับอัตราดอกเบี้ยรับเงินกูเพิ่มขึ้น  หรือลดลง 
1.3  รายไดคาปรับเพิ่มขึ้น  หรือลดลง  เนื่องจากสมาชิกไมชําระหนี้ตามกําหนดในสัญญาเงินกู

เพิ่มขึ้น  หรือลดลง 
1.4  มีขอผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีรายไดสูงเกินไป  หรือต่ําเกินไป 
1.5  การคํานวณดอกเบี้ยรับเงินกูหรือรายไดคาปรับสูงเกินไป  หรือต่ําเกินไป 
1.6  สาเหตุอ่ืนๆ 
 

ตัวอยาง  การเปรียบเทียบยอดรายไดของปปจจุบันกับปกอน  ของบัญชีชุดที่ 2 
 

ลําดับ รายการ 25X1 25X2 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1 ดอกเบี้ยเงินกู 990.00 1,200.00 210.00
2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 150.00 100.00 (50.00)
3 คาธรรมเนียมการกู 2,100.00 2,400.00 300.00
4 เงินบริจาค 200.00  (200.00)
   
 รวม 3,440.00 3,700.00 260.00

 
  -  รายการที่เพิ่มขึ้น  ไดแก  ดอกเบี้ยเงินกู  และคาธรรมเนียมการกู  ผูตรวจสอบบัญชีจะตอง
ตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของรายการดังกลาว  สัมพันธกับจํานวนลูกหนี้เงินกูวาเพิ่มขึ้นหรือไม  หรือเกิดจาก
สาเหตุอ่ืน 
  -  รายการดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดลง  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองตรวจสอบวาเงินฝากธนาคาร
ลดลงหรือไม  ถาเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น  ใหตรวจสอบดูวาบันทึกบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารครบถวน  
หรือธนาคารมีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือไม  ถาไมมีก็อาจแสดงวามีรายการผิดปกติเกิดขึ้น 
 2.  ตรวจสอบการตัดยอดรายได  วาการบันทึกรายไดตรงตามงวดบัญชีหรือไม  โดยตรวจสอบ
ใบสําคัญรับกอนและหลังวันสิ้นป  วามีรายการใดบันทึกขามงวดบัญชีหรือไม 
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3.  สุมตรวจสอบใบสําคัญรับเงินดานรายไดตางๆ  สําหรับระยะเวลาหนึ่ง  เชน  1 เดือน  โดยตรวจสอบ
ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน  ทดสอบการบวกเลขในใบสําคัญรับ/ใบเสร็จรับเงิน  การบันทึกบัญชีใน 
สมุดบัญชีรายรับกองทุน  และการผานรายการไปสรุปบัญชีรายไดประจําป    ทดสอบการบวกเลขในสรุป
บัญชีรายไดประจําป 

4.  ตรวจสอบการแสดงรายการรายไดในงบกําไรขาดทุน  ใหถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

5.  สรุปผลการตรวจสอบวารายไดตางๆ  มีการบันทึกบัญชีและมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  
รวมทั้งการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติมากนอยเพียงใด  และมีขอสังเกตใดที่จะตองรายงานไวในรายงานของผูตรวจสอบบัญชี  เพื่อให
สมาชิกทราบและใหสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติติดตามกํากับดูแลเพิ่มเติมตอไป 
 
วิธีการตรวจสอบดานคาใชจาย 
 1.  เปรียบเทียบคาใชจายของปปจจุบันกับปกอน  โดยดูคาใชจายตางๆ  จากสรุปบัญชีคาใชจาย
ประจาํป  แลวเปรียบเทียบกับคาใชจายในงบกําไรขาดทุนของปกอน  เพื่อดูวาคาใชจายปปจจุบันเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงจากปกอน  มากนอยเพียงใด  เพื่อติดตามสาเหตุตอไป  เชน 

1.1  มีการจายคาใชจายสูงเกินสมควร  หรือสูงกวางบประมาณ  หรือสูงกวาที่ระเบียบกองทุน
หมูบานกําหนดหรือไม 

1.2  มีการจายคาใชจายซ้ํา  หรือนําคาใชจายที่ไมไดรับการอนุมัติมาบันทึกบัญชี 
1.3  บันทึกผิดบัญชีหรือบันทึกบัญชีสูงกวา หรือต่ํากวา  ใบสําคัญจาย 
1.4  ไดนําคาใชจายสวนตัวบันทึกบัญชีของกองทุนหมูบาน   
1.5  สาเหตุอ่ืนๆ   
 

ตัวอยาง  การเปรียบเทียบยอดคาใชจายของปปจจุบันกับปกอน  ของบัญชีชุดที่ 2 
 

ลําดับ รายการ 25X1 25X2 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1 คาวัสดุ 500.00 600.00 100.00
2 ดอกเบี้ยเงินกู 828.00 725.00 (130.00)
   
 รวม 1,328.00 1,325.00 (3.00)

 
  -  รายการที่เพิ่มขึ้น  ไดแก  คาวัสดุ  ผูตรวจสอบบัญชีวิเคราะหบัญชีคาวัสดุที่เพิ่มขึ้น  และ
ตรวจสอบใบสําคัญจายคาวัสดุวาเพิ่มขึ้น  เปนคาใชจายของกองทุนหมูบานทั้งหมด  ไมมีคาใชจายอื่นมา
บันทึกบัญชีรวมอยูดวย   
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-  รายการที่ลดลง  ไดแก  คาดอกเบี้ยเงินกู  ผูตรวจสอบบัญชีตรวจสอบจํานวนดอกเบี้ยเงินกู
ที่ลดลง  สัมพันธกับบัญชีเจาหนี้เงินกูลดลงหรือไม   
 2.  ตรวจสอบการตัดยอดคาใชจายกอนและหลังวันสิ้นป  วามีการบันทึกคาใชจายตรงตามงวดบัญชี
หรือไม  ซ่ึงดูไดจากวันที่ในใบสําคัญจาย  วามีรายการใดบันทึกขามงวดบัญชีหรือไม  

3.  สุมตรวจสอบใบสําคัญจายดานคาใชจายตางๆ  สําหรับระยะเวลาหนึ่ง  เชน  1 เดือน  โดยตรวจสอบ
ใบสําคัญจายเกี่ยวกับคาใชจาย  ทดสอบการบวกเลขในใบสําคัญจาย  การบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรายจาย
กองทุน  และการผานรายการไปสรุปบัญชีคาใชจายประจําป  ทดสอบการบวกเลขในสรุปบัญชีคาใชจาย
ประจําป 

4.  ตรวจสอบการแสดงรายการคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  ใหถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด  
 5.  สรุปผลการตรวจสอบวาคาใชจายตางๆ  มีการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  
รวมทั้งการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติมากนอยเพียงใด  และมีขอสังเกตใดที่ตองรายงานไวในรายงานของผูตรวจสอบบัญชี  เพื่อให
สมาชิกทราบ  และใหสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติติดตามกํากับดูแลเพิ่มเติมตอไป 
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การขอหนังสือรับรองจากกองทุนหมูบาน 
 
 ในระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน  ผูตรวจสอบบัญชีตองขอหนังสือรับรอง
เปนลายลักษณอักษรจากกองทุนหมูบาน  เพื่อเปนการลดความเขาใจผิดที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อเปนการยืนยัน
วาไมมีรายการใดที่ยังไมไดเปดเผยใหผูตรวจสอบบัญชีทราบ  ไมวารายการนั้นจะเปนรายการที่เกิดใน
ระหวางงวดบัญชีหรือเหตุการณที่เกิดภายหลังวันสิ้นป  จนถึงวันที่ขอหนังสือรับรอง 
 หนังสือรับรองของกองทุนหมูบาน  ถือเปนหลักฐานประกอบอยางหนึ่ง  แตมิใชเปนหลักฐานที่จะ
ทดแทนวิธีการตรวจสอบอื่นที่จําเปน  หรือหลักฐานการสอบบัญชีอ่ืนที่ผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบได 
 วิธีการขอหนังสือรับรองจากกองทุนหมูบาน  โดยทั่วไปผูตรวจสอบบัญชีจะเปนผูรางหนังสือ
รับรองนี้  แลวใหกองทุนหมูบานพิมพบนกระดาษ  หัวจดหมายของกองทุนหมูบาน  ใชวันที่วันเดียวกับวันที่
ในรายงานของผูตรวจสอบบัญชี  ผูที่จะลงชื่อในหนังสือรับรอง  ควรเปนประธานกรรมการหรือกรรมการที่
มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน 
 กรณีกองทุนหมูบานปฏิเสธไมยอมออกหนังสือรับรอง  ผูตรวจสอบบัญชีควรพิจารณาถึงผลของ 
การที่กองทุนหมูบานไมใหคํารับรองนี้  และผูตรวจสอบบัญชีไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบอื่นที่จําเปน         
ผูตรวจสอบบัญชีจะตองถือวาถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบ  และตองกลาวไวในรายงานของผูตรวจสอบบัญชี
เพื่อใหสมาชิกและสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติทราบ  หากภายหลังกองทุนหมูบานมี
ความผิดพลาดเกี่ยวกับรายการบัญชีที่กองทุนหมูบานมิไดเปดเผยใหผูตรวจสอบบัญชีทราบ  ผูตรวจสอบบัญชี
สามารถนํากระดาษทําการที่จดบันทึกหลักฐานการตรวจสอบบัญชีมาชี้แจงได 
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ตัวอยาง  หนังสือรับรองจากกองทุนหมูบาน 
     

กองทุนหมูบาน............................................... 
      เลขที่...............................................................  

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

วันที่............................................. 

เรียน   ผูตรวจสอบบัญชี........................................... 
 
  หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อเปนประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของ
กองทุนหมูบาน.................................................... สําหรับงวดตั้งแตวันที่........................ ถึงวันที่ 
.................................... เพื่อรายงานวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน  และผลการดําเนินงานโดย
ถูกตองตามสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม 
  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินที่ทานตรวจสอบ  
ซ่ึงงบการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  
ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจารูและคิดวาควรจะเปนดังตอไปนี้ 

1.  ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของกรรมการหรือเจาหนาที่กองทุนหมูบาน  
ซ่ึงมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน  หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

2.  บันทึกทางการบัญชีและเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีทั้งหมด  รวมทั้งรายงาน  
การประชุมใหญและคณะกรรมการกองทุนหมูบานทั้งหมด  ไดนํามาใหทานตรวจสอบแลว 

3.  งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งรวมถึงการละเวน
การแสดงรายการและขอมูลตางๆ 

4.   กองทุนหมูบานไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด  ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจมี
ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน  นอกจากนี้กองทุนหมูบาน  ไดปฏิบัติตามขอบังคับของ
หนวยงานกํากับดูแล  ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 

5.  กองทุนหมูบานมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมี 
ภาระผูกพัน  หรือขอผูกมัดใดๆ ในสินทรัพยของกองทุนหมูบาน  เวนแตที่ไดแจงใหผูตรวจสอบบัญชีทราบ 
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   6.  กองทุนหมูบานไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของกองทุนหมูบาน  ทั้งที่
เกิดขึ้นแลวและที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาไวอยางเหมาะสม นอกจากนี้ไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่กองทุนหมูบานใหแกบุคคลภายนอก 
 
 

         (.....................................................) 
                                ประธานกรรมการ 
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กระดาษทําการของผูตรวจสอบบัญชี 
 

 ในการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองตรวจสอบเพื่อใหไดหลักฐานที่
เพียงพอเพื่อที่จะสามารถสรุปผลและจัดทํารายงานของผูตรวจสอบบัญชีไดถูกตองตรงกับขอเท็จจริง  
เนื่องจากหลักฐานการตรวจสอบบัญชีมีจํานวนมากและแตกตางกัน  ผูตรวจสอบบัญชีอาจจดจําไมไดทั้งหมด
จึงจําเปนตองจดบันทึกไวเพื่อความสะดวกในการใชประโยชนและอางอิงภายหลัง  ตลอดจนแสดงใหบุคคลอื่น
ทราบวาผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนดหรือไม  เพียงใด  ดังนั้น  ส่ิงที่ผูตรวจสอบบัญชีใชจดบันทึก  คือ  
กระดาษทําการ 
 กระดาษทําการ  คือ  กระดาษทํางานที่ผูตรวจสอบบัญชีใชบันทึกขอมูลและหลักฐานที่ตรวจพบ  
วิธีการที่ใชในการตรวจสอบ  และขอสรุปที่ไดจากการตรวจสอบ  รวมทั้งใชเปนหลักฐานในการเขียน
รายงานของผูตรวจสอบบัญชี 
 
วัตถุประสงคของกระดาษทําการ 
 1.  เพื่อเปนหลักฐานแสดงถึงวิธีการตรวจสอบที่ใชในการตรวจสอบกองทุนหมูบาน 
 2.  เพื่อแสดงใหเห็นวาขอมูลในงบการเงินของกองทุนหมูบาน  ตรงกับหลักฐานที่ผูตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบ  

3.  เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการจัดทํารายงานของผูตรวจสอบบัญชี 
  
ความสําคัญของกระดาษทําการ 

เนื่องจากกระดาษทําการเปนเครื่องมือที่ใชในการบันทึกหลักฐานในการตรวจสอบกองทุนหมูบาน
ของผูตรวจสอบบัญชี  ซ่ึงใชอางอิงในการจัดทํารายงานของผูตรวจสอบบัญชีและใชอางอิงไดในภายหลัง  
ดังนั้น  จึงอาจเปนทั้งประโยชนและโทษตอผูตรวจสอบบัญชีไดในอนาคต  หากมีปญหาเกี่ยวกับงบการเงิน
ของกองทุนหมูบานที่ผูตรวจสอบบัญชีตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีไว  ผูตรวจสอบบัญชีจึง
ตองใชความระมัดระวังในการจัดทํากระดาษทําการใหถูกตอง  สมบูรณ  และไมเปนปญหาตอผูตรวจสอบบัญชี
ในภายหลัง 

ในการจดบันทึกขอมูลในกระดาษทําการ  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองคํานึงถึงความละเอียดและชัดเจน
เพียงพอ  หากการจดบันทึกไมละเอียดและไมชัดเจนพอ  หรือใชภาษาเขียนไมถูกตอง  อาจกอใหเกิดความ
เขาใจผิดได  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองระลึกเสมอวา  ขอมูลที่จดบันทึกในกระดาษทําการนั้น  มิใชผูตรวจสอบบัญชี
เทานั้นที่ใชประโยชน  แตอาจมีผูอ่ืนซึ่งสามารถอาศัยอํานาจทางกฎหมายใชประโยชนจากขอมูลในกระดาษทําการ
นั้นดวย  ดังนั้น  การจดบันทึกขอมูลในกระดาษทําการจึงตองสมบูรณ  ชัดเจน  และใชเปนหลักฐาน
สนับสนุนรายงานของผูตรวจสอบบัญชีไดอยางเพียงพอ 
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ประโยชนของกระดาษทําการ 
1.  กระดาษทําการใชเปนหลักฐานแสดงการทํางานของผูตรวจสอบบัญชีวาไดตรวจสอบและเสนอ

รายงานผลการตรวจสอบบัญชีตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติหรือไม  
เพียงใด  เมื่อมีขอของใจเกี่ยวกับผลการตรวจสอบบัญชี  ผูตรวจสอบบัญชีสามารถชี้แจง  โดยแสดงกระดาษทําการ
เปนหลักฐานประกอบคําชี้แจงได 

2.  กระดาษทําการใชเปนเกณฑสําคัญในการวัดประสิทธิภาพและความสามารถในการตรวจสอบบัญชี
ของผูตรวจสอบบัญชี  ซ่ึงความสมบูรณ  ความชัดเจนของรายการและขอมูลที่บันทึกไว  ตลอดจนความมี
ระเบียบเรียบรอยจะเปนหลักฐานที่ช้ีใหเห็นถึงความเขาใจในสถานการณที่ตรวจสอบและการใชวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับกองทุนหมูบานนั้นๆ 

3.  กระดาษทําการที่ดียอมใชประโยชนสําหรับการตรวจสอบในคราวตอไปได  โดยการสอบทาน
กระดาษทําการและวิธีการตรวจสอบครั้งที่ผานมา  เพื่อดูวามีขอสังเกตหรือปญหาอะไรที่ตองใหความสําคัญ
เอาใจใสเปนพิเศษหรือไม  ที่จะตองนํามาพิจารณาปรับปรุงวิธีการตรวจสอบที่จะใชในครั้งใหม 

 
การจัดทํากระดาษทําการ 
 1.  ขอมูลท่ีตองบันทึกในกระดาษทําการ 

1.1  ขอมูลท่ีตองเขียนไวตอนบนของกระดาษทําการ 
1)  ช่ือกองทุนหมูบาน 
2)  ชื่อกระดาษทําการและวันที่ของงบการเงินกองทุนหมูบานที่ตรวจสอบ 
3)  รหัสดัชนีกระดาษทําการ 
4)  ช่ือผูจัดทําและวันที่จัดทํา 

1.2  รายละเอียดของบัญชีท่ีตรวจสอบ 
1)  ขอมูลไดจากการคัดลอกหรือวิเคราะหรายการในบัญชีแยกประเภทหรืองบทดลอง 
2)  ผลรวมของจํานวนเงินของรายละเอียดประกอบบัญชีที่ตรวจสอบจะตองเทากับยอด

คงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปและงบดุล/งบกําไรขาดทุนของกองทุนหมูบาน 
1.3  วิธีการตรวจสอบที่ใช 

1)  ใชเครื่องหมายแสดงวิธีการตรวจสอบไวในกระดาษทําการ 
2)  เครื่องหมายแสดงการตรวจสอบ  ใหเขียนไวดานใตหรือดานขางของตัวเลขหรือจํานวนเงิน 

ที่ตรวจสอบ 
3)  มีคําอธิบายถึงความหมายของเครื่องหมายที่ใชไวตอนลางของกระดาษทําการ 
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ตัวอยางเครื่องหมายแสดงการตรวจสอบ  และคําอธิบาย 
 
      ตรวจสอบการบวกเลข   X ตรวจกับสัญญาเงินกู 
  ทดสอบการคํานวณ   G ตรวจกับสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 B ตรวจกับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร R ตรวจกับสรุปบัญชีรายรับประจําป 
 RV ตรวจกับใบสําคัญรับ   P ตรวจกับสรุปบัญชีรายจายประจําป 
 PV ตรวจกับใบสําคัญจาย   C ตรวจนับเงินสด/สินทรัพย 
 O ตรวจกับงบการเงินปกอน       

 
1.4  สรุปผลและขอสังเกตจากการตรวจสอบ 

1)  กระดาษทําการแตละแผนควรมีชองวางในตอนทายอยางนอย 3 - 5 บรรทัด  กอนคําอธิบาย
ถึงเครื่องหมายที่ใชในกระดาษทําการ  เพื่อเขียนสรุปผลการตรวจสอบและขอสังเกตจากการตรวจสอบ 

2)  ขอสังเกตจากการตรวจสอบอาจเปนจุดออนจากการควบคุมภายในหรือปญหาเกี่ยวกับ
บัญชีของกองทุนหมูบาน  ที่ผูตรวจสอบบัญชีควรแจงใหกองทุนหมูบานแกไขและแจงสํานักงานกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกํากับดูแลเพิ่มเติมตอไป 

2.  หลักการจัดทํากระดาษทําการ 
2.1  ความถูกตอง  สมบูรณ  ตรงกับความจริง 

1)  ขอมูลในกระดาษทําการจะตองมีความถูกตองแนนอนตรงกับความเปนจริง  เนื่องจาก
ขอมูลที่จดบันทึกเปนขอมูลที่ไดมาจากบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนหมูบาน  และไดมีการ
ตรวจสอบแลววาถูกตองตรงกัน 

2)  ตัวเลขตางๆ ในกระดาษทําการไมวาจะเปนตัวเลขเดี่ยวหรือยอดรวม  ตองมีการทดสอบ
การบวกเลข  และการคํานวณจนเปนที่นาพอใจแลววาถูกตอง  ในแตละกระดาษทําการที่มีขอมูลสัมพันธกัน  
และสามารถยืนยันระหวางกันได 

3)  ผลตางที่พบจากการทดสอบและไมเสนอปรับปรุง  เนื่องจากจํานวนเงินไมเปน
สาระสําคัญก็มีการเขียนไวในกระดาษทําการดวย 

2.2  ความชัดเจนและเขาใจงาย 
1)  ผูตรวจสอบบัญชีตองระมัดระวังในการสะกดคํามิใหผิด  โดยเฉพาะ  ช่ือบุคคล  สถานที่

และหลักฐานเอกสารอางอิงตางๆ  ควรใชศัพทงายๆ  ดวย 
2)  วิธีการตรวจสอบที่ใช  ควรอธิบายความหมายของเครื่องหมายแสดงการตรวจสอบให

ชัดเจน  เพื่อใหรูวาตรวจสอบกับเอกสารหลักฐานอะไรและเพื่อวัตถุประสงคใด 
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3)  ผูตรวจสอบบัญชีตองแนใจวาขอสรุปและขอสังเกตจากการตรวจพบที่จดบันทึกใน         
กระดาษทําการตรงกับที่ตนคิด  และผูอานไดเขาใจตามนั้นดวย  เพราะหากเกิดความเขาใจผิดหรือมีความ
เขาใจไมตรงกับขอมูลในกระดาษทําการ  อาจมีผลใหรายงานของผูตรวจสอบบัญชีผิดไป 

2.3  ความเรียบรอยและอานงาย 
1)  ความเปนระเบียบเรียบรอยของขอมูลที่แสดงในกระดาษทําการ  สะอาด  งายตอการอาน 
2)  ควรเขียนดวยลายมือที่อานงาย  แตไมตองเขียนบรรจงหรือพิมพดีด  ไมจําเปนตอง

สวยงาม 
3.  รหัสดัชนีกระดาษทําการ 

3.1  รหัสดัชนีกระดาษทําการจะเขียนไวบนกระดาษทําการทุกแผนทางขวามือดานบน  เพื่อการ
จัดเก็บที่เปนระเบียบงายตอการคนหา  และสะดวกในการอางอิง  คลายกับการกําหนดสารบัญของหนังสือ  
เนื่องจากกระดาษทําการมีหลายหนา  จึงจําเปนตองกําหนดรหัสดัชนีใหกระดาษทําการ  โดยเรียงลําดับตาม
รายการในงบดุบและงบกําไรขาดทุน 

3.2  การจัดเรียงกระดาษทําการ 
1)  กระดาษทําการหลัก  ไดแก  กระดาษทําการงบดุลและงบกําไรขาดทุน  แลวเพิ่มชอง

รหัสอางอิง  กอนจํานวนเงิน  เพื่อใสรหัสกระดาษทําการที่จัดขึ้นในแตละบัญชีที่ตรวจสอบ 
2)  กระดาษทําการรายการปรับปรุง  ซ่ึงคลายกับรายวันทั่วไป  แลวเพิ่มชองรหัสอางอิงเพื่อ

อางอิงถึงรหัสดัชนีกระดาษทําการซึ่งเปนแหลงที่กอใหเกิดรายการปรับปรุงนั้น  รายการปรับปรุงตองให
เลขที่เรียงตามลําดับเพื่อใชอางอิงดวย  รายการปรับปรุงรวมถึงรายการจัดประเภทบัญชีใหมดวย 

3)  กระดาษทําการสรุป  เปนกระดาษทําการสรุปรวมของแตละหมวดบัญชีนี้ไปแสดงใน
กระดาษทําการหลัก  คือ  งบดุลและงบกําไรขาดทุน  เชน  กระดาษทําการสินทรัพย  กระดาษทําการหนี้สิน  
กระดาษทําการทุนของกองทุนหมูบาน  เปนตน 

4)  กระดาษทําการประกอบ  เปนกระดาษทําการที่จดบันทึกผลการตรวจสอบหรือการ
วิเคราะหรายการ  ตลอดจนใหรายละเอียดของแตละบัญชีที่ปรากฏในกระดาษทําการสรุป 

3.3  การใหรหัสดัชนีกระดาษทําการ 
1)  กระดาษทําการสรุป  กําหนดรหัสดัชนีเปนตัวเลขตอเนื่องกันเปนลําดับ  เชน  1, 2, 3 
2)  กระดาษทําการประกอบ  กําหนดตัวเลขชวงขยายกระดาษทําการสรุป  เชน 1 - 1, 1 - 2,  

4.  ขอควรระวังในการจัดทํากระดาษทําการ 
4.1  การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานในบัญชีชุดที่ 1  และบัญชีชุดที่ 2  ตองจัดทํากระดาษ         

ทําการแยกชุดกัน  เพื่อปองกันความสับสนและผิดพลาดในการจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของกองทุน
หมูบาน 

4.2  ผูตรวจสอบบัญชีไมควรจัดทํากระดาษทําการซ้ํากับกองทุนหมูบาน  ควรพิจารณาวามี
รายละเอียดประกอบงบดุลและงบกําไรขาดทุนอะไรบางที่กองทุนหมูบานจัดทําอยูแลว  ซ่ึงผูตรวจสอบบัญชี
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จะตองตรวจสอบ  เพื่อใหแนใจวาขอมูลในรายละเอียดที่กองทุนหมูบานจัดทําถูกตองตรงกับบัญชีและเชื่อถือได
เสมือนหนึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดจัดทําขึ้นเอง  เชน  รายละเอียดลูกหนี้เงินกู  รายละเอียดเงินฝาก  รายละเอียด
คาหุน  เปนตน 

4.3  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองระมัดระวังในการใหกองทุนหมูบานจัดทํารายละเอียดใหเสร็จได
ภายในเวลาที่ผูตรวจสอบบัญชีกําหนด  และแนใจวากองทุนหมูบานเขาใจถึงวัตถุประสงคในการจัดทําได
ถูกตองตามที่ผูตรวจสอบบัญชีตองการ 

4.4  ขอมูลหรือรายละเอียดที่ไมมีประโยชนตอการตรวจสอบจะตองไมเก็บหรือจดบันทึกไวใน
กระดาษทําการ 

4.5  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองแนใจในกระดาษทําการที่จัดทําวา  ขอมูลในกระดาษทําการใหผล
สรุปการตรวจสอบที่เพียงพอสําหรับการจัดทํารายงานของผูตรวจสอบบัญชีไดถูกตองตรงกับขอเท็จจริง 

5.  การสอบทานกระดาษทําการ 
5.1  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองสอบทานกระดาษทําการเปนระยะๆ  ในระหวางการตรวจสอบ  

เพื่อใหดูความสมบูรณ  ความเพียงพอของขอมูลและหลักฐานในกระดาษทําการนั้น  หากปรากฏวายังมีความ
บกพรองอยู  จะตองปรับปรุงแกไข  หรือตรวจสอบเพิ่มเติมแลวแตกรณี  ตลอดจนเพื่อใหสามารถแกไข
ขอบกพรองใหเรียบรอยแตเนิ่นๆ  โดยไมตองรอจนงานตรวจสอบเสร็จสมบูรณ 

5.2  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองสอบทานกระดาษทําการทุกแผน  และตองทําความเขาใจกับขอมูล
ในกระดาษทําการนั้น  ขอมูลใดที่ไมสามารถเขาใจไดโดยชัดแจง  ตองแกไขถอยคําเสียใหมไมควรปลอยทิ้ง
ไวในกระดาษทําการ 

5.3  กระดาษทําการที่ไมมีประโยชนตอการรายงานของผูตรวจสอบบัญชี  ควรแยกออกและ
ทําลายเสีย  ขอมูลที่ไมมีประโยชนก็ควรลบออกจากกระดาษทําการ 

5.4  การสอบทานกระดาษทําการ ณ  ที่ทําการกองทุนหมูบาน  จะชวยใหผูตรวจสอบบัญชีมี
ความเขาใจในงานที่ตรวจสอบมากขึ้น  เพราะสามารถขอดูเอกสารและหลักฐานทางบัญชีหรือสอบถาม
กรรมการหรือเจาหนาที่กองทุนหมูบานไดโดยตรง 

5.5  กระดาษทําการที่สอบทานแลวเทานั้นจึงจะเปนกระดาษทําการที่สามารถใหประโยชนได
อยางแทจริง  และใหความมั่นใจแกผูตรวจสอบบัญชีในการแสดงกระดาษทําการนั้นเปนหลักฐานการ
ตรวจสอบ  เมื่อมีผูสงสัยในงานของผูตรวจสอบบัญชี  ดังนั้น  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองใหความสําคัญในการ
สอบทานกระดาษทําการเสมอ 
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6.  การเก็บรักษากระดาษทําการ 
6.1  ผูตรวจสอบบัญชีจะตองเก็บรักษากระดาษทําการนั้นไวเปนความลับ  จะเปดเผยแกผูใด

ไมได  เวนแตจะอยูในอํานาจแหงกฎหมายในประเทศไทย  ในกรณีที่ผูตรวจสอบบัญชีถูกเรียกเปนพยานหรอื
ตองใหถอยคําตามกฎหมายอื่น  หรือสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติขอดูกระดาษทําการ
เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลกองทุนบาน  ผูตรวจสอบบัญชีสามารถที่จะเปดเผยขอมูลที่ตนทราบจากการ
ตรวจสอบได 

6.2  ผูตรวจสอบบัญชีควรเก็บรักษากระดาษทําการไวในที่ปลอดภัย  ที่สามารถปองกันอัคคีภัยได 
6.3  ระยะเวลาในการเก็บรักษากระดาษทําการอยางนอย 5 ป 
 

หมายเหตุ 
 ตัวอยางกระดาษทําการที่แสดงไวในคูมือการตรวจสอบบัญชีนี้  สามารถปรับเปลี่ยนกระดาษทําการ
ไดตามความเหมาะสมกับการตรวจสอบกองทุนหมูบานแตละแหง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ตัวอยาง 
การจัดทํากระดาษทําการ          

กองทุนหมูบานฯ 
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กองทุนหมูบานหญาแพรก 
เลขที่ 5 ตําบลหญาแพรก  อําเภอเมือง  
จังหวดัราชบุรี    

      
วันที่  15  มีนาคม  25X2 

เรียน   ผูตรวจสอบบัญชี  นายคม  ตรวจเขม 
 
  หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อเปนประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินบัญชี 
ชุดที่ 1  และบัญชีชุดที่ 2  ของกองทุนหมูบาน.......หญาแพรก....... สําหรับปตั้งแตวันที่.... 1 มกราคม 25X2.... 
ถึงวันที่ .......31  ธันวาคม 25X2....... เพื่อรายงานวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน  และผลการ
ดําเนินงานโดยถูกตองตามสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม 
  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินที่ทานตรวจสอบ  
ซ่ึงงบการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ขาพเจา
ขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจารูและคิดวาควรจะเปนดังตอไปนี้ 

1.  ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของกรรมการหรือเจาหนาที่กองทุนหมูบาน  
ซ่ึงมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน  หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

2.  บันทึกทางการบัญชีและเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีทั้งหมด  รวมทั้งรายงานการ
ประชุมใหญและคณะกรรมการกองทุนหมูบานทั้งหมด  ไดนํามาใหทานตรวจสอบแลว 

3.  งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งรวมถึงการละเวน
การแสดงรายการและขอมูลตางๆ 

4.  กองทุนหมูบานไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด  ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจมี
ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน  นอกจากนี้กองทุนหมูบาน  ไดปฏิบัติตามขอบังคับของ
หนวยงานกํากับดูแล  ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 

5.  กองทุนหมูบานมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมีภาระ
ผูกพัน  หรือขอผูกมัดใดๆ ในสินทรัพยของกองทุนหมูบาน  เวนแตที่ไดแจงใหผูตรวจสอบบัญชีทราบ 
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   6.  กองทุนหมูบานไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของกองทุนหมูบาน  ทั้งที่
เกิดขึ้นแลวและที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาไวอยางเหมาะสม นอกจากนี้ไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่กองทุนหมูบานใหแกบุคคลภายนอก 
 
 
 

         (........นายเอก    เกงจริง...........) 
                             ประธานกรรมการ 

 
 
 
 

หมายเหตุ 
 1.  กรณีไมไดตรวจสอบงบการเงินบัญชีชุดหนึ่งชุดใด  ใหตัดบัญชีชุดนั้นออก 
 2.  กรณีกองทุนหมูบานไมสามารถนําหลักฐานประกอบรายการบัญชีหรือสมุดบัญชีมาใหผูตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบ  หรือไม  สามารถปฏิบัติตามเรื่องใดเรื่องหนึ่งในหนังสือรับรองใหตัดขอความนั้นออกไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอก    เกงจริง 
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กระดาษทําการ       1     
จัดทําโดย   พสิมัย            
วันที่        3  มี.ค. 25X3     

 
บัญชีชุดท่ี  2 

กองทุนหมูบานหญาแพรก 
งบดุล 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 25X2 
   

                                กระดาษทําการอางอิง   (บาท) 
 สินทรัพย      
เงินสด  3    15,130.00 
เงินฝากธนาคาร  3     
 บัญชีที่  2 3    21,710.00 
 บัญชีที่  3 3    16,320.00 
ลูกหนี้เงินกู       
 บัญชีที่  3 3 - 2    81,000.00 
  รวมสินทรัพย    134,160.00 

 หนี้สินและสวนของทุน    

 

 
เจาหนีเ้งินกู  4    97,048.00 
 ทุน       
เงินฝากสัจจะ  5  28,000.00   
คาหุน  5  7,000.00   
กําไรสุทธิประจําป   2,112.00   
 รวมสวนของทุน     37,112.00 
 รวมหนี้สินและสวนของทุน     134,160.00 
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กระดาษทําการ       2     
จัดทําโดย   พสิมัย            
วันที่        3  มี.ค. 25X3     

   
บัญชีท่ี  2 

กองทุนหมูบานหญาแพรก 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี  31 ธันวาคม 25X2 
 

                                กระดาษทําการอางอิง (บาท) 
รายได    
 คาธรรมเนียม 6  2,100.00 
 ดอกเบี้ยรับเงนิกูบัญชี  3  6  990.00 
 รายไดเงนิบริจาค  6  200.00 
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารบัญชีที่  2  6  50.00 
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารบัญชีที่  3  6  100.00 
  รวมรายได   3,440.00 

คาใชจาย      
 คาวัสด ุ 7  500.00 
 ดอกเบี้ยเงินกู 7  828.00 
  รวมคาใชจาย   1,328.00 
กําไรสุทธิ   2,112.00 
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กระดาษทําการ       3     
จัดทําโดย   พสิมัย            
วันที่        20  ก.พ. 25X3     

 

กองทุนหมูบานหญาแพรก  บัญชีชุดท่ี  2 
กระดาษทําการสินทรัพย 
วันท่ี  31 ธันวาคม 25X2 

 

รายการปรับปรุง 
รายการ อางอิง 25X1 25X2 

เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดหลัง 
ปรับปรงุ 

เงินสด 3-1 14,500.00 15,130.00    
เงินฝากธนาคาร       
   -  บัญชีที่ 2 ธนาคารออมสิน       

เลขที่บัญชี  0145  15,710.00 21,710.00    
   -  บัญชีที่ 3 ธนาคารออมสิน       

เลขที่บัญชี  0205  - 16,320.00    
       
ลูกหนี้เงินกู - บัญชีที่  3  3-2 - 81,000.00    
       

  30,210.00 134,160.00    
       
 

สรุปผลการตรวจสอบ 
-  ผลการตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 มีอยูจริง  และบันทึก

บัญชีถูกตองมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถวนสมบูรณ 
-  ผลการตรวจสอบ  ลูกหนี้เงินกู – บัญชีที่ 3   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 มีอยูจริง  และสามารถเรียก

เก็บเงินได 
 
      ตรวจกับงบดุลปกอน 

  C   ตรวจนับเงินสด 
              ทดสอบการบวกเลข 
  B   ตรวจกับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

G   ตรวจกับสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

 O  

 O  
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กระดาษทําการ       3 - 1    
จัดทําโดย   พสิมัย            
วันที่        20  ม.ค. 25X3     

 

กองทุนหมูบานหญาแพรก 
ใบตรวจนับเงนิสด 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี    31 ธันวาคม  25X2 
 

เงินสดที่นับได                                                                                                       15,130  บาท 
เงินสดคงเหลอืตามสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป                                                   15,130  บาท 
         ขอแตกตาง                                                                                                         .......-........ บาท 

วงเงินที่เก็บรักษาได        20,000   บาท  

  
         ตรวจนบัเงินสดเมื่อวนัที่    20 มกราคม  25X3          เวลา  8.30  น.  
  
                                                                    (ลงชื่อ)      เอก    เกงจริง ผูเก็บรักษาเงินสด 
                                                                                    (นายเอก    เกงจริง)  
ขาพเจาไดตรวจนับเงนิสดตามรายการขางตนตอหนาผูเกบ็รักษาเงนิสดและพยานเปนการถูกตองแลว 

                  (ลงชื่อ)      พิสมัย  ศรีงาม                 ผูตรวจนบั 
                              (นางพิสมยั   ศรีงาม) 

                                                           (ลงชื่อ)     ประนอม   การงานดี         พยาน 
                (นางสาวประนอม  การงานดี)                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกไป 3 
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A G X 

 

 

กระดาษทําการ  3-2 
 

          บัญชีชดุท่ี 2  
กองทุนหมูบานหญาแพรก 

    กระดาษทําการรายละเอียดลูกหนี้เงินกูคงเหลือ – บัญชีท่ี 3  
   วันท่ี 31 ธันวาคม 25X2 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล จํานวนเงินกู   

1 นายสม  สูงเนนิ 8,000.00 สม  สูงเนิน 5 ก.พ. 25X3 
2 นางแกว  กอไผ 10,000.00 แกว  กอไผ 5 ก.พ. 25X3 
3 นางสมจิต  ปุนทอง 8,000.00 สมจิต  ปุทอง 5 ก.พ. 25X3 
4 นายสมคิด  คมขาว 9,000.00 สมคิด  คมขาว     5 ก.พ. 25X3 
5 นายจรัส  กองคา 10,000.00 จรัส  กองคา 5 ก.พ. 25X3 
6 นางทองใบ  นาโพ 10,000.00 ทองใบ  นาโพ 5 ก.พ. 25X3 
7 นายทองใส  ใจหาญ 9,000.00 RV,X  
8 นางสมใจ  สรอยทอง 10,000.00 สมใจ  สรอยทอง 5 ก.พ. 25X3 
9 นางสายทอง  ศรีคุม 7,000.00 RV,X  
     
 รวม 81,000.00   

 
 
สรุปผลการตรวจสอบ 

นายทองใส  และนางสายทอง  ไมสามารถขอคํายืนยัดยอดโดยตรงได เนื่องจากไมมากองทุนฯ            
ในวันที่ 5 ก.พ. 25X3 แตไดมาชําระหนี้ในวันที่ 28 ก.พ. 25X3 แลว และไดตรวจสอบสัญญาเงินกูและ
หลักฐานการเปนหนี้อ่ืนๆ ถูกตองครบถวนแลว 
 
         ทดสอบการบวกเลข 
         ขอคํายืนยันยอดลูกหนี้เงินกูโดยตรง 
 G     ตรวจกับสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป   

A     ตรวจกับทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว 
 X     ตรวจกับสัญญาเงินกู     
 RV  ตรวจกับใบสําคัญรับภายหลังวันสิ้นป  

ยกไป 3 
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G X 

กระดาษทําการ      4  
จัดทําโดย   พสิมัย            
วันที่        28  ก.พ. 25X3     

  
กองทุนหมูบานหญาแพรก   
กระดาษทําการหนี้สิน 
วันท่ี  31 ธันวาคม 25X2 

 
รายการปรับปรุง 

รายการ อางอิง 25X1 25X2 
เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดหลัง 
ปรับปรงุ 

เจาหนีเ้งินกู - ธนาคารออมสิน  - 97,048.00    
       
       

       
       

       
  
หมายเหตุ 

กองทุนหมูบานหญาแพรก  ทําสัญญากู เงินกับธนาคารออมสิน  สาขา  หญาแพรก  มีวงเงิน  
100,000.00 บาท  อัตราดอกเบี้ย 5% ตอป  โดยประธานกรรมการกองทุนหมูบานฯ เปนผูค้ําประกัน 

 
G   ตรวจกับงบดุลปกอน 
X   ตรวจกับสัญญาเงินกู 
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กระดาษทําการ      5  
จัดทําโดย   พสิมัย            
วันที่        25  ก.พ. 25X3     

  
กองทุนหมูบานหญาแพรก   

กระดาษทําการทุน 
วันท่ี  31 ธันวาคม 25X2 

 
รายการปรับปรุง 

รายการ อางอิง 25X1 25X2 
เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดหลัง 
ปรับปรงุ 

เงินฝากสัจจะ 5-1 21,000.00 28,000.00    
       
คาหุน 5-2 21,000.00 7,000.00    
       
       

       
       

       
 
สรุปผลการตรวจสอบ 

-  ผลการตรวจสอบเงินฝากสัจจะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 มีอยูจริง และมีเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีถูกตองครบถวน 
    -  ผลการตรวจสอบคาหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 มีอยูจริง และมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ถูกตองครบถวน 

 
      ตรวจกับงบดุลปกอน 

  G   ตรวจกับสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 
 
 
 
 

 O  

 O  

 O  
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กระดาษทําการ  5-1 
  

กองทุนหมูบานหญาแพรก 
                                     กระดาษทําการรายละเอียดเงินฝากสัจจะคงเหลือ 

   วันท่ี 31 ธันวาคม 25X2 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล จํานวนเงินกู   

1 นายสมหมาย  เจริญด ี 5,000.00 สมหมาย  เจรญิดี 5 ก.พ. 25X3 
2 นายชัย  งามใส 4,000.00 ชัย  งามใส 5 ก.พ. 25X3 
3 นายสม สูงเนนิ 3,000.00 สม สูงเนิน 5 ก.พ. 25X3 
4 นายสมจิต  ปุนทอง 3,000.00 สมจิต  ปุนทอง   5 ก.พ. 25X3 
5 นายสมคิด  คมขาว 2,000.00 สมคิด  คมขาว 5 ก.พ. 25X3 
6 นายจรัส  กองคา 4,000.00 จรัส  กองคา 5 ก.พ. 25X3 
7 นางทองใบ นาโพ 5,000.00 ทองใบ นาโพ 5 ก.พ. 25X3 
8 นายทองใส  ใจหาญ 2,000.00 RV,O  
     
     
 รวม 28,000.00   

 
 
สรุปผลการตรวจสอบ  

นายทองใส  ใจหาญ  ไมสามารถขอคํายืนยันยอดเงินฝากสัจจะโดยตรงได  เนื่องจากไมมากองทุนฯ  
ในวันที่ 5 ก.พ. 25X3  และไดตรวจสอบหลักฐานการเปดบัญชี  และหลักฐานการรับฝากเงินแลวถูกตอง  
 
         ทดสอบการบวกเลข 
 G     ตรวจกับสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
        O     ตรวจกับหลักฐานการเปดบัญชี 

RV  ตรวจกับใบสําคัญรับเงิน 
        ขอคํายืนยันยอดเงินฝากสัจจะโดยตรง 
A     ตรวจกับทะเบียนคุมเงินฝากสัจจะรายตัว 
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A G 

 

 

กระดาษทําการ  5-2 
 

กองทุนหมูบานหญาแพรก 
    กระดาษทําการรายละเอียดคาหุนคงเหลือ 

   วันท่ี 31 ธันวาคม 25X2 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล จํานวนหุน จํานวนเงินกู   

1 นายสมหมาย  เจริญด ี 100.00 1,000.00 สมหมาย  เจรญิดี 5 ก.พ. 25X3 
2 นายชัย  งามใส 100.00 1,000.00 ชัย  งามใส 5 ก.พ. 25X3 
3 นายสม สูงเนนิ 50.00 500.00 สม สูงเนิน 5 ก.พ. 25X3 
4 นางแกว  กอไผ 50.00 500.00 แกว  กอไผ 5 ก.พ. 25X3 
5 นายสมจิต  ปุนทอง 50.00 500.00 สมจิต  ปุนทอง   5 ก.พ. 25X3 
6 นายสมคิด  คมขาว 50.00 500.00 สมคิด  คมขาว 5 ก.พ. 25X3 
7 นายจรัส  กองคา 50.00 500.00 จรัส  กองคา 5 ก.พ. 25X3 
8 นางทองใบ นาโพ 60.00 600.00 ทองใบ นาโพ 5 ก.พ. 25X3 
9 นายทองใส ใจหาญ 60.00 600.00 RV,O  
10 นางสมใจ  สรอยทอง 60.00 600.00 สมใจ  สรอยทอง 5 ก.พ. 25X3 
11 นางสายทอง  ศรีคุม 70.00 700.00 RV,O  
 รวม 700.00 7,000.00   

 
 
สรุปผลการตรวจสอบ 

นายทองใส และนางสายทอง ไมสามารถขอคํายืนยัดยอดคาหุนโดยตรงได เนื่องจากไมมากองทุนฯ 
ในวันที่ 5 ก.พ. 25x3 และไดตรวจสอบหลักฐานการสมัครเปนสมาชิก และหลักฐานการรับคาหุนถูกตองแลว 
 
         ทดสอบการบวกเลข 
 G     ตรวจกับสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
        O     ตรวจกับหลักฐานการสมัครเปนสมาชิก 

RV  ตรวจกับใบสําคัญรับเงิน 
        ขอคํายืนยันยอดคาหุนโดยตรง 
A     ตรวจกับทะเบียนคุมคาหุนรายตัว 
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G RV 

กระดาษทําการ      6  
จัดทําโดย   พสิมัย            
วันที่        24  ก.พ. 25X3     

   
กองทุนหมูบานหญาแพรก   
กระดาษทําการรายได 
วันท่ี  31 ธันวาคม 25X2 

 
รายการปรับปรุง 

รายการ อางอิง 25X1 25X2 
เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดหลัง 
ปรับปรงุ 

คาธรรมเนียม   2,100.00    
ดอกเบี้ยเงินกูบัญชีที่ 3  - 990.00    
รายไดเงนิบริจาค  100.00 200.00    
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารบัญชีที่ 2  10.00 50.00 B   
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารบัญชีที่ 3  - 100.00 B   
       
       
  110.00 3,440.00    

       
 
สรุปผลการตรวจสอบ 
 -   ……………………………………………………………………………………………...……. 
 -   …………………………………………………………………………………………………… 
 
         ทดสอบการบวกเลข 

         ตรวจกับงบกําไรขาดทุนปกอน 
 G     ตรวจกับสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

RV  ตรวจกับใบสําคัญรับเงิน 
B     ตรวจกับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 
 

 O  

 O  
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กระดาษทําการ      7  
จัดทําโดย   พสิมัย            
วันที่        24  ก.พ. 25X3     

   
กองทุนหมูบานหญาแพรก   
กระดาษทําการคาใชจาย 
วันท่ี  31 ธันวาคม 25X2 

 
รายการปรับปรุง 

รายการ อางอิง 25X1 25X2 
เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอดหลัง 
ปรับปรงุ 

คาวัสด ุ  200.00 500.00    
ดอกเบี้ยเงินกู  - 828.00    
       
       
  200.00 1,328.00    

       
 
สรุปผลการตรวจสอบ 
 -   ……………………………………………………………………………………………...……. 
 -   …………………………………………………………………………………………………… 
 
        ทดสอบการบวกเลข 

        ตรวจกับงบกําไรขาดทุนปกอน 
 G     ตรวจกับสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 

PV   ตรวจกับใบสําคัญจายเงิน 
 

 
 
 
 
     
 

 O  

 O  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

สวนที่ 4 
รายงานผลการตรวจสอบบัญชี      
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
 

 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีเปนผลงานของผูตรวจสอบบัญชี  จัดทําขึ้นเพื่อรายงานให
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  สมาชิกและผูใชงบการเงินไดทราบถึงผลตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้ง
ขอสังเกต  และรับรองวางบการเงินของกองทุนหมูบานจัดทําเปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวย
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551 

   

  
 การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบที่ดี ประกอบดวย 
 1.  ความถูกตอง  หมายถึง  การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี  ตองมีความถูกตองไมวาจะเปน
เหตุการณหรือขอความ  ตัวเลข   และการอางอิงทุกครั้งตองมีเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือไดประกอบ   รวมทั้ง
สามารถใหคําอธิบายและพิสูจนขอเท็จจริงไดทุกเรื่อง  ซ่ึงผูตรวจสอบบัญชีไดทําการประเมินขอมูลเหลานั้น
กอนสรุปผลการตรวจสอบ  
 2.  ความชัดเจน  หมายถึง  รายงานที่ทําใหผูอานเขาใจและทราบเหตุการณตางๆ ไดเชนเดียวกับที่
ผูตรวจสอบบัญชีทราบทั้งหมด  หรือเสมือนหนึ่งที่ผูอานรายงานอยูในเหตุการณนั้นเอง โดยไมตองตีความ
หรือมีการอธิบายเพิ่มเติม  ดังนั้นในเรื่องนี้ผูตรวจสอบบัญชีตองทําความเขาใจในเรื่องที่จะเสนอรายงานให
แจมแจง มีขอมูลที่จะรายงานอยางเพียงพอ  เพื่อที่จะสามารถถายทอดสิ่งตางๆ ออกมาไดอยางชัดเจน 
 3.  ความกระชับ/กะทัดรัด  หมายถึง  การตัดเนื้อหาที่ไมจําเปน  หรือไรสาระออกจากรายงาน  แตมุงชี้
ประเด็นปญหาโดยหลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ไมจําเปน หากสิ่งเหลานั้นไมใชเปนการสนับสนุนหรือสงเสริม
ขอความที่ตองกานเสนอในรายงาน 
 4.  ความทันตอเวลา  หมายถึง  การนําเสนอรายงานควรกระทําในเวลาที่เหมาะสม และจะตองให
ขอมูลที่เปนปจจุบันมากที่สุด  ซ่ึงสามารถนําไปปฏิบัติไดทันที โดยเฉพาะในเรื่องที่จําเปนตองรีบดําเนินการ
แกไขปรับปรุง    ผูตรวจสอบบัญชีอาจเสนอรายงานเพียงบางสวนกอนก็ได   เพื่อใหคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองทราบ  และรีบดําเนินการหาวิธีการปองกันหรือแกไขกอนที่จะเกิดความเสียหายหรือ
มีความเสียหายมากขึ้นไปอีก 
 5.  ความสรางสรรค  หมายถึง  การรายงานผลการตรวจสอบตองทําในลักษณะที่ทําใหเกิดการแกไข
ปรับปรุงที่ดีขึ้น ไมใชเปนการตําหนิหรือวิจารณขอบกพรองเทานั้น  ควรมีขอเสนอแนะใหดวย และควรเปน
ขอเสนอแนะที่กระทําได การใหขอเสนอแนะที่ไมเหมาะสมจะทําใหรายงานผลการตรวจสอบไมมีคุณภาพ 
หรือไรความหมาย  รายงานผลการตรวจสอบควรใหขอเสนอแนะเชิงบวกมากกวาเชิงลบ  เปนการติเพื่อ
กอใหเกิดสิ่งที่ดีขึ้น  มิใชติเพื่อทําลาย 

ลักษณะรายงานผลการตรวจสอบบัญชีท่ีด ี
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 6.  ความจูงใจ  หมายถึง  การรายงานที่จะทําใหผูอานเกิดความสนใจทีจ่ะอาน จบัประเดน็ทีสํ่าคญัตัง้แต
ตนจนจบ  และมีความกระตือรือรนที่จะนําขอเสนอแนะของผูตรวจสอบบัญชีไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไข
ตามความเหมาะสมอยางทันตอเหตุการณ 
 
      

  

 การตรวจสอบงบการเงินผูตรวจสอบบัญชีจะตองรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอยางเพียงพอ            
เพื่อสามารถสรุปและรับรองงบการเงินทั้งบัญชีชุดที่ 1  และบัญชีชุดที่ 2 วางบการเงินนั้นไดจัดทําขึ้น           
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 
และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551 และเรื่องอื่นๆกําหนดหรือไมเพียงใด  ผูตรวจสอบบัญชีจะตอง
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเพื่อใหทราบ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน 

ประเภทของรายงานผลการตรวจสอบบัญชี   แบงไดดังนี้ 
 1.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีแบบมาตรฐาน  เปนรายงานที่ผูตรวจสอบบัญชีจัดทําขึ้นกรณีที่

กองทุนหมูบานจัดทํางบการเงินทั้งบัญชีชุดที่ 1  และบัญชีชุดที่ 2 ใหตรวจสอบ 
 2.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีแบบจัดทํางบการเงินชุดใดชุดหนึ่ง  เปนรายงานที่ผูตรวจสอบบัญชี
จัดทําขึ้นกรณีที่กองทุนหมูบานจัดทํางบการเงินใหตรวจสอบบัญชีเพียงชุดใดชุดหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการตรวจสอบบัญช ี
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1.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชี แบบมาตรฐาน  
 

   
รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 

 
 เสนอ คณะกรรมการกองทุนหมูบาน........................................ 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล     ณ  วันที่ ……….........…..  และงบกําไรขาดทุนบัญชีชุดที่ 1  
และบัญชีชุดที่ 2  สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของกองทุนหมูบาน..........................   ซ่ึงคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา   

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางและวิธีการตรวจสอบที่คณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด  โดยไดใชวิธีทดสอบและวิธีการตรวจสอบอื่นที่เหมาะสม 

จากการตรวจสอบดังกลาว ขาพเจาพบวา  
บัญชีชุดที่ 1 
1.  งบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  ….....………...…….  และผลการดําเนินงาน

สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของกองทุนหมูบาน..................... ตรงตามสมุดบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี   (อธิบายขอยกเวนที่สําคัญ ถามี)......................................… 

2. งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามคูมือบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามที่คณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด (อธิบายขอยกเวนที่สําคัญ  ถามี)............ 

3.  เอกสารประกอบการลงบัญชี เปนเอกสารที่เกี่ยวของกับรายการที่เกิดขึ้นจริง ถูกตอง 
เชื่อถือไดและเกี่ยวของกับกองทุนหมูบาน................. (อธิบายขอยกเวนที่สําคัญ ถามี)………….  

4.  อ่ืน ๆ   (ระบุ  ถามี)………………………..……………………………..............……........ 
บัญชีชุดที่ 2 
ขอ 1 – ขอ 4  รายงานเชนเดียวกับบัญชีชุดที่ 1  

                                                                                     ลายมือช่ือ.................................................. 
         (.................................................) 

                                                                                     เลขทะเบียน .............................................. 
                 เลขประจําตัวประชาชน ……….....……... 

ที่อยู..................................................... 
วันที่....................................................           

 

1. ช่ือรายงาน 

2. ช่ือผูแตงตั้ง 
ผูสอบบัญชี 

3. วรรคนํา 

4. วรรค 
ขอบเขต 

5. วรรคผลการ 
ตรวจสอบ 

6. ลายมือช่ือ 
ผูสอบบัญชี 

7. ที่อยู 
8. วันที ่
ในรายงาน 

รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบบัญช ี
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  องคประกอบของรายงานผลการตรวจสอบบัญชีแบบมาตรฐาน  ประกอบดวย 
 1.  ช่ือรายงาน   
 2.  เสนอ 
 3.  วรรคนํา 
 4.  วรรคขอบเขต 
 5.  วรรคผลการตรวจสอบ 
 6.  ลายมือช่ือผูตรวจสอบบัญชี 
 7.  ที่อยู   
 8.  วันที่ในรายงานของตรวจสอบบัญชี 
  
 1.  ชื่อรายงาน “รายงานผลการตรวจสอบบัญชีแบบมาตรฐาน” 
 ใหระบุช่ือรายงานนี้วา “รายงานผลการตรวจสอบแบบมาตรฐาน ” ไวดานบนของตัวรายงาน 
 2.  เสนอผูรับรายงาน 
  ใหระบุช่ือผูแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี  คือ “คณะกรรมการกองทุนหมูบาน..............” 
 3.  วรรคนํา 
  (1)  ระบุถึงงบการเงินที่ตรวจสอบบัญชีชุดที่ 1 และบัญชีชุดที่ 2  ซ่ึงประกอบดวย งบดุล และ     
งบกําไรขาดทุน  รวมทั้งปทางบัญชีที่ตรวจสอบ 
  (2)  ขอความที่ระบุถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนหมูบานตองบการเงิน  และ
ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบบัญชีในการรายงานผลจากการตรวจสอบบัญชี 
 4.  วรรคขอบเขต 
  ระบุวิธีการตรวจสอบที่ผูตรวจสอบบัญชีใชปฏิบัติ  เพื่อใหไดขอสรุปในการรายงาน 
 5.  วรรคผลการตรวจสอบ 
  ใหรายงานผลการตรวจสอบแยกเปนบัญชชุีดที่ 1 และบญัชีชุดที่ 2  โดยรายงาน ดังนี ้
  (1)  ขอ 1  งบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน...........
ของปทางบัญชีที่ตรวจสอบตรงตามสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี  
  (2)  ขอ 2  งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามคูมือบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามที่คณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 
  (3)  ขอ 3  เอกสารประกอบการลงบัญชี  เปนเอกสารที่เกี่ยวของกับรายการที่เกิดขึ้นจริงถูกตอง
เชื่อถือได และเกี่ยวของกับกองทุนหมูบาน 
  (4)  ขอ 4  อ่ืนๆ  ส่ิงที่ตรวจพบนอกเหนือจากขอ 1–3 
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  อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบวากองทุนหมูบานปฏิบัติไมเปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547  และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  ตามขอ 
1-3 ใหอธิบายขอยกเวนที่สําคัญที่กองทุนหมูบานไมปฏิบัติไวสวนทายของแตละขอ 
 6.  ลายมือชื่อผูตรวจสอบบญัชี 
  ใหผูตรวจสอบบัญชีลงลายมือช่ือ พรอมระบุช่ือเต็ม เลขทะเบียนและเลขประจําตัวประชาชน 
 7.  ท่ีอยู 
  ใหระบุที่อยูของผูตรวจสอบบัญชี 
 8.  วันท่ีในรายงานของผูตรวจสอบบัญชี 
  ระบุวันทีใ่นรายงานของผูตรวจสอบบัญชี ซ่ึงควรเปนวนัที่ส้ินสุดการตรวจสอบ 
 
  คําอธิบายการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชีวรรคผลการตรวจสอบ    

การรายงานผลการตรวจสอบบัญชีสําหรับกองทุนหมูบาน เปนการรายงานขอเท็จจริงที่พบจากการ
ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนหมูบาน ตามแนวทางและวิธีการตรวจสอบที่คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด  ซ่ึงผูตรวจสอบบัญชีตองรายงานในวรรคผลการตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
  การรายงานในขอ 1  

           “1. งบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ….........และผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวัน
เดียวกันของกองทุนหมูบาน...........ตรงตามสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี   (อธิบายขอยกเวน
ที่สําคัญ ถามี).................................”  

           การรายงานในขอ 1 ใหรายงานวา งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตรงตามสมุด
บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี  หมายถึง   ผูตรวจสอบบัญชีไดทําการทดสอบรายการทางบัญชีใน     
สมุดบัญชีขั้นตนกับสมุดบัญชีขั้นปลายรายการที่เกี่ยวของกันจะตองสัมพันธกันหรือถูกตองตรงกัน เชน   
ยอดรวมเงินสดในสมุดบัญชีรายรับรายจายกับบัญชีสรุปผล (บัญชีแยกประเภท) และเอกสารประกอบการ
ลงบัญชี  แลวพบวามีรายละเอียดตรงกัน เปนตน  
           ในกรณีที่ทําการตรวจสอบแลวพบวาตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินไมตรงตามสมุดบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี  ผูตรวจสอบบัญชีตองแจงใหกองทุนหมูบานทําการปรับปรุง  ถากองทุนหมูบาน         
ไมปรับปรุงและผูตรวจสอบบัญชีเห็นวามีสาระสําคัญก็ตองนํามารายงานเปนขอยกเวน  
           คําอธิบายขอยกเวน  
           การรายงานขอยกเวน  ผูตรวจสอบบัญชีตองรายงานขอเท็จจริงโดยระบุถึงรายการใดที่ไมตรงตาม       
สมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี เปนจํานวนเงินเทาใด และมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินหรือไม เปนจํานวนเทาใด  
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 ตัวอยาง คําอธบิายขอยกเวน 
    กองทุนหมูบานไดรับชําระหนี้จากสมาชิกที่กูเงินจากกองทุนบัญชีที่ 1  จํานวน 7 ราย เปนเงิน  
79,500 บาท  โดยมีการออกใบเสร็จรับเงิน เลมที่ 5  เลขที่ 21, 25, 42, 53, 59, 74 และ 75 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน       
2552  แตไมมีการบันทึกบัญชีรับชําระหนี้ลูกหนี้เงินกู ซ่ึงหากกองทุนหมูบานไดทําการปรับปรุงบัญชี จะมี
ผลทําใหลูกหนี้เงินกูลดลง 79,500 บาท  และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น  หรือลูกหนี้อ่ืน (กรณีมีผูรับผิดชอบ)
เพิ่มขึ้น จํานวน 79,500 บาท  ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหมูบานควรติดตาม  เรงรัด  สอบสวนขอเท็จจริงและ
แกไขใหเรียบรอยตอไป 

การรายงานในขอ 2  

“2. งบการเงินไดจัดทําขึน้ตามคูมือบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามที่คณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชมุชนเมืองแหงชาติกําหนด (อธิบายขอยกเวนที่สําคัญ  ถามี)..........”  

           การรายงานในขอ 2 ใหรายงานวา  งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามคูมือบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
ตามที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด  หมายถึง  งบการเงินตองปฏิบัติตาม 

1.  คูมือบัญชีที่สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 
2.  แนวปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีตามที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ

กําหนด  
           ในกรณีที่ทําการตรวจสอบแลวพบวางบการเงินไมไดจัดทําขึ้นตามคูมือบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีตามที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด   ผูตรวจสอบบัญชีตองแจงให
กองทุนหมูบานทําการปรับปรุง  ถากองทุนหมูบานไมปรับปรุงและผูตรวจสอบบัญชีเห็นวามีสาระสําคัญก็
ตองนํามารายงานเปนขอยกเวน  
           คําอธิบายขอยกเวน  
           การรายงานขอยกเวน  ผูตรวจสอบบัญชีตองรายงานขอเท็จจริงถึงรายการที่ไมปฏิบัติตามคูมือบัญชี
และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนดวาผิด
หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี  
 ตัวอยาง คําอธบิายขอยกเวน 
 กองทุนหมูบานไดจายเงินปนผลคาหุนจากบัญชีที่ 1 จํานวน 42,000 บาท  ซ่ึงไมเปนไปตามที่กองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนดซึ่งไมใหจายเงินปนผลคาหุนจากบัญชีที่ 1 
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การรายงานในขอ 3 

           “3. เอกสารประกอบการลงบญัชี เปนเอกสารที่เกี่ยวของกับรายการที่เกิดขึ้นจริง  ถูกตอง 
 เชื่อถือได และเกีย่วของกับกองทุนหมูบาน  (อธิบายขอยกเวนที่สําคัญ  ถามี) ...........”  

           การรายงานวาเอกสารประกอบการลงบัญชีเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับรายการที่เกิดขึ้นจริง  ถูกตอง 
เชื่อถือได  และเกี่ยวของกับกองทุนหมูบาน  หมายถึง  เอกสารดังกลาวเปนเอกสารที่มีการทํากิจกรรมกองทนุ
หมูบาน   เกิดขึ้นจริง  และเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับกองทุนหมูบานจริง   ซ่ึงในขอนี้จะเปนการพิจารณาถึง
คุณภาพของเอกสารวาเปนเอกสารจริง  
            การตรวจสอบคุณภาพเอกสารวาเปนเอกสารจริง พิจารณา ดังนี้ 

1.  เอกสารตองเกี่ยวของกับการทํากิจกรรมของกองทุนหมูบาน  เชน เมื่อมีการจายเงินกูใหสมาชิก
จะตองมีเอกสารประกอบการจาย ไดแก  สัญญาเงินกู  และใบรับเงินกู    จายคาน้ํา –ไฟฟา จะตองมี
ใบเสร็จรับเงินวามีการจายเงินจริงและใบเสร็จรับเงินก็ควรเปนชื่อกองทุนหมูบาน เปนตน 
 ตัวอยาง รายจายไมเกี่ยวของกับการทํากิจกรรมของกองทุนหมูบาน เชน 

- การจายคาน้ําประปา โทรศัพท ซ่ึงระบุที่อยูที่มิใชสถานที่ทําการกองทุนหมูบาน 
- การจายคาพาหนะ คาตอบแทนของกรรมการซึ่งมิไดปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมกองทุนหมูบาน 
2.   เอกสารรับจากภายนอกตองเปนเอกสารตนฉบับ   สวนเอกสารที่ออกโดยกองทุนหมูบานอาจเปน

คูฉบับ/สําเนา  มีการลงลายมือช่ือผูมีอํานาจครบถวน กรณีมีการแกไขตองลงลายมือช่ือผูมีอํานาจกํากับใน
สวนที่แกไข  

3.  สามารถพิสูจนความถูกตองของเอกสารไดทั้งจํานวนเงิน ช่ือและที่อยูของกิจการหรือบุคคลที่
ออกเอกสารมีตัวตนจริง 

 ในกรณีที่ทําการตรวจสอบแลวพบวา  เอกสารประกอบการลงบัญชีไมนาเชื่อถือใหสันนิฐานหรือ
ถือวารายการไมไดเกิดขึ้นจริง และกรณีที่พบวารายการนั้นไมเกี่ยวของกับกองทุนหมูบาน  ผูตรวจสอบบัญชีตอง
แจงใหกองทุนหมูบานทําการปรับปรุง    ถากองทุนหมูบานไมปรับปรุงและผูตรวจสอบบัญชีเห็นวามี
สาระสําคัญก็ตองนํามารายงานเปนขอยกเวน 

คําอธิบายขอยกเวน  
การรายงานขอยกเวน ผูตรวจสอบบัญชีตองรายงานขอเท็จจริงถึงรายการที่พบวาเปนรายการใด  จํานวน

เงินเทาใด  และมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินหรือไม เปนจํานวนเงินเทาใด 
ตัวอยาง คําอธิบายขอยกเวน 
จากการตรวจสอบเอกสารการจายเงินซื้อสินทรัพย (คอมพิวเตอร) ที่เบิกจายจากบัญชีที่ 1 จํานวน 

53,000 บาท  พบวาไมมีสินทรัพยดังกลาว  ดังนั้นหากกองทุนหมูบานเรียกเงินคืนจากผูขอเบิกเงิน และ
ปรับปรุงบัญชีจะมีผลทําใหเงินฝากธนาคารหรือลูกหนี้ (กรณีมีผูรับผิดชอบ) เพิ่มขึ้น จํานวน 53,000 บาท 
และกําไรสะสมเพิ่มขึ้น 53,000 บาท   
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การรายงานในขอ 4  

         “4. อ่ืน ๆ ......”  

           ส่ิงที่ตรวจพบนอกเหนือจากการรายงานในขอ 1- 3 ใหนํามารายงานในขอ 4  เชนกรณีดังตอไปนี้ 
1.  ขอบเขตถูกจํากัด  หมายถึง การที่ผูตรวจสอบบัญชีไมอาจทําการตรวจสอบตามแนวทางการ

ตรวจสอบที่กําหนด  ซ่ึงอาจเกิดจากกองทุนหมูบานไมยินยอมใหทําการตรวจสอบ  หรือไมใหความรวมมือใน
การจัดหาเอกสารหลักฐาน  หรือโดยสถานการณทําใหไมอาจตรวจสอบได เชน  เอกสารหลักฐานประกอบการ
บันทึกบัญชีเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเอกสารสูญหาย  หรือเอกสารหลักฐานไมเพียงพอสําหรับการ
ตรวจสอบ  เปนตน  และผูตรวจสอบบัญชีไมอาจใชวิธีการตรวจสอบอื่นทดแทนได  ซ่ึงในกรณีนี้ไมรวมถึง
กรณีที่ผูตรวจสอบบัญชีจํากัดขอบเขตการตรวจสอบของตนเอง เชน ไมยอมตรวจสอบทั้งที่กองทุนหมูบาน
พรอมและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ  เปนตน 

กรณีที่ถูกจํากัดขอบเขต  จะตองมีเอกสารหลักฐานซึ่งสามารถพิสูจนยืนยันไดวา  ถูกจํากัดขอบเขต
จริงเก็บไวเปนหลักฐานการตรวจสอบดวย  เชน  รายงานการประชุมคราวที่มีการบันทึกเกี่ยวกับเอกสาร   
เปนตน 

2.  การดําเนินงานของกองทุนหมูบาน  ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติที่เกี่ยวของ  
หมายถึง   กองทุนหมูบาน  ไดดําเนินการจัดการกองทุนหมูบาน ไมสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรี  
ประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับ  รวมทั้งคําสั่งของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ          
และ ระเบียบ  ขอบังคับ  ที่กองทุนหมูบานเปนผูกําหนดเอง  

3.  ไมจัดทํารายละเอียดที่สําคัญ  ไดแก  ลูกหนี้เงินกู  เงินรับฝาก  หุน 
คําอธิบายรายงาน  
การรายงานในกรณีขอบเขตถูกจํากัด  ควรระบุถึงรายการที่ตรวจสอบไมได  จํานวนเงินที่เกี่ยวของ     

สาเหตุที่ทําใหไมสามารถตรวจสอบใหไดขอสรุปได  สําหรับกรณีกองทุนหมูบานไม เปนไปตาม
พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 และระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติที่เกี่ยวของ  ใหรายงานขอเท็จจริงถึงรายการที่พบวาเปนรายการใด  จํานวน
เงินเทาใด (ถามี) และมีผลกระทบใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหมูบานฯอยางไร สวนกรณีไมจัดทํา
รายละเอียดที่สําคัญใหระบุวาเปนรายการใดจํานวนเทาใด 

ตัวอยาง คําอธบิายขอยกเวน 
 จากการตรวจสอบพบวา การปฏิบัติงานของกองทุนหมูบานไมเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี  
กลาวคือกองทุนหมูบานไดมอบอํานาจใหประธานกองทุนหมูบานมีหนาที่เก็บรักษาเงินสดและบันทึกบัญชี  
ดังนั้นกองทุนหมูบานควรแบงแยกหนาที่ระหวางการเงินและการบันทึกบัญชี โดยอาจมอบหมายให
กรรมการรายอื่นทําหนาที่เก็บรักษาเงินสดหรือบันทึกบัญชีแทน 
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ตัวอยาง คําอธบิายขอยกเวน 
จากการตรวจสอบเอกสารการจายเงินกูของกองทุนหมูบาน พบวาการจายเงินกูไมเรียงตามลําดับใน

คําขอกู รวมทั้งสมาชิกที่กูเงินจากกองทุนสวนใหญนามสกุลเดียวกันกับกรรมการพิจารณาเงินกู  ดังนั้นเพื่อ
สรางความเชื่อมั่นตอมวลสมาชิก วาไดรับความเปนธรรมในการขอกูเงิน ควรพิจารณาจายเงินกูเรียง
ตามลําดับคําขอกู  รวมทั้งประกาศผลการพิจารณาการจายเงินกูใหสมาชิกทราบทั่วกัน ณ สํานักงานกองทุน
หมูบาน   
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   2.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชี แบบจดัทํางบการเงนิชุดใดชดุหนึง่  
 

   
รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 

 
 เสนอ คณะกรรมการกองทุนหมูบาน........................................ 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล     ณ  วันที่ ……….........…..  และงบกําไรขาดทุนบัญชีชุดที่.....  
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของกองทุนหมูบาน..........................   ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ
ในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  สวนบัญชีชุดที่......  ขาพเจา
ไมสามารถตรวจสอบได  เนื่องจาก......................  อยางไรก็ตามคณะกรรมการกองทุนหมูบาน..........
มีหนาที่จัดทํางบการเงินใหผูตรวจสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองตามพระราชบัญญัติกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547  และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติกําหนด   

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางและวิธีการตรวจสอบที่คณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด โดยไดใชวิธีทดสอบและวิธีการตรวจสอบอื่นที่เหมาะสม 

จากการตรวจสอบบัญชีชุดที่....... ขาพเจาพบวา  
1.  งบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  ….....………...…….  และผลการดําเนินงาน

สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของกองทุนหมูบาน..................... ตรงตามสมุดบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี   (อธิบายขอยกเวนที่สําคัญ ถามี)......................................… 

2. งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามคูมือบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่กําหนดตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด (อธิบายขอยกเวนที่สําคัญ  ถามี)............ 

3.  เอกสารประกอบการลงบัญชี เปนเอกสารที่เกี่ยวของกับรายการที่เกิดขึ้นจริง ถูกตอง 
เชื่อถือไดและเกี่ยวของกับกองทุนหมูบาน................. (อธิบายขอยกเวนที่สําคัญ ถามี)………….  

4.  อ่ืน ๆ   (ระบุ  ถามี)………………………..……………………………..............……........ 
                                                                                     ลายมือช่ือ.................................................. 

         (.................................................) 
                                                                                     เลขทะเบียน .............................................. 

                 เลขประจําตัวประชาชน ……….....……... 
ที่อยู..................................................... 
วันที่....................................................           

 

    

1. ช่ือรายงาน 

2. ช่ือผูแตงตั้ง 
ผูสอบบัญชี 

3. วรรคนํา 

4. วรรค 
ขอบเขต 

5. วรรคผลการ 
ตรวจสอบ 

6. ลายมือช่ือ 
ผูสอบบัญชี 

7. ที่อยู 
8. วันที ่
ในรายงาน 
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 องคประกอบของรายงานผลการตรวจสอบบัญชีแบบไมจัดทํางบการเงนิ  ประกอบดวย 
 1.  ช่ือรายงาน   
 2.  เสนอ 
 3.  วรรคนํา 
 4.  วรรคขอบเขต 
 5.  วรรคผลการตรวจสอบ 
 6.  ลายมือช่ือผูตรวจสอบบัญชี 
 7.  ที่อยู   
 8.  วันที่ในรายงานของตรวจสอบบัญชี 
 
 1.  ชื่อรายงาน   (เชนเดียวกับแบบมาตรฐาน) 
 2.  เสนอผูรับรายงาน (เชนเดียวกับแบบมาตรฐาน) 
 3.  วรรคนํา   ระบุถึงงบการเงินของบัญชีชุดที่... รวมทั้งปทางบัญชีที่กองทุนหมูบานจัดทําใหผูตรวจ
สอบบัญชีตรวจสอบได  พรอมทั้งระบุถึงงบการเงินของบัญชีชุดที่ไมสามารถตรวจสอบได  และสาเหตุ 
 4.  วรรคขอบเขต  (เชนเดียวกับแบบมาตรฐาน) 
 5.  วรรคผลการตรวจสอบ  ใหระบุวาบัญชีชุดใดที่สามารถตรวจสอบบัญชีได  และรายงานสิ่งที่ตรวจพบ
ตามแบบมาตรฐาน   
 6.  ลายมือชื่อผูตรวจสอบบัญชี  (เชนเดียวกับแบบมาตรฐาน)   
 7.  ท่ีอยู (เชนเดียวกับแบบมาตรฐาน)   
 8.  วันท่ีในรายงานของผูตรวจสอบบัญชี (เชนเดียวกับแบบมาตรฐาน) 
 
 
 

 ในกรณีไดรับแตงตั้งเปนผูตรวจสอบบัญชีปแรก  โดยงบการเงินปกอนไมไดรับการตรวจสอบจาก
การประสานงานกับสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ซ่ึงสํานักงาน ฯ มีนโยบายวา เพื่อให
การปฏิบัติงานตรวจสอบในปแรกสําเร็จลุลวง ใหผูตรวจสอบบัญชีปฏิบัติดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบยอดยกมาของรายการบัญชีทุกรายการ ณ วันตนปในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปกับ
รายการในงบการเงินปกอน 
 2.  ใหรายงานผลการตรวจสอบบัญชี  โดยเพิ่มขอความในวรรคขอบเขต ดังนี้     
                      ยกเวนการตรวจสอบยอดยกมาบัญชีชุดท่ี...... ซ่ึงขาพเจาไมสามารถใชวิธีการตรวจสอบเพื่อให
ไดหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสม   ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางและวิธีการตรวจสอบที่

การรายงานผลการตรวจสอบบัญช ีเม่ือไดรับแตงตั้งเปนผูตรวจสอบบญัชีปแรก 
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คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด โดยไดใชวิธีทดสอบและวิธีการตรวจสอบอืน่
ที่เหมาะสม 
  
  
 

 เมื่อผูตรวจสอบบัญชีจัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบานเสร็จเรียบรอยแลวให
ปฏิบัติดังนี้ 
 1.  เสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินที่ตรวจสอบแลว จํานวน 5 ชุด ตอคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อทราบผลการดําเนินงานภายใน 30 วันนับแตวันที่ผูตรวจสอบบัญชีไดรับ
รองงบการเงิน 
 2.  เสนอผลการตรวจสอบบัญชีตอสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  เพื่อทราบผล
การตรวจสอบภายใน 30 วันนับแตวันที่ผูตรวจสอบบัญชีไดรับรองงบการเงิน  ดังนี้ 
     2.1  กระดาษทําการ   จํานวน  1  ชุด 
     2.2  รายงานผลการตรวจสอบบัญชี จํานวน  2  ชุด 
     2.3  งบการเงินที่ไดตรวจสอบ  จํานวน  2  ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญช ี
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ตัวอยาง    รายงานแบบมาตรฐาน 
 

รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
  
เสนอ คณะกรรมการกองทุนหมูบาน หมูที่ 1 ต.หนองใหญ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 
  
      ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล     ณ  วันที่   31  ธันวาคม  25X2     และงบกําไรขาดทุนบัญชีชุดที่ 1 และ
บัญชีชุดที่ 2  สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของกองทุนหมูบาน หมูที่ 1 ต.หนองใหญ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ        
ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหมูบานเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลใน งบการเงินเหลานี้ 
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  
     ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางและวิธีการตรวจสอบที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด โดยไดใชวิธีทดสอบและวิธีการตรวจสอบอื่นที่เหมาะสม     
      จากการตรวจสอบดังกลาว ขาพเจาพบวา  
 บัญชีชุดที่ 1 
      1.  งบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่    31  ธันวาคม  25 X2  และผลการดําเนินงานสําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกันของกองทุนหมูบาน หมูที่ 1 ต.หนองใหญ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ  ตรงตามสมุดบัญชีและ
เอกสารประกอบการลงบัญชี  (อธิบายขอยกเวนที่สําคัญ ถามี)  กองทุนหมูบานไดรับชําระหนี้จากสมาชิกท่ี      
กูเงินจากกองทุน  จํานวน 7 ราย  เปนเงิน 79,500 บาท  โดยมีการออกใบเสร็จรับเงิน   แตไมมีการบันทึกบัญชี
รับชําระหนี้ลูกหนี้เงินกู ซ่ึงหากกองทุนหมูบานไดทําการปรับปรุงบัญชี จะมีผลทําใหลูกหนี้เงินกูลดลง     
79,500 บาท และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นหรือลูกหนี้อ่ืน (กรณีมีผูรับผิดชอบ)เพิ่มขึ้น จํานวน 79,500 บาท  
ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหมูบานควรติดตาม เรงรัด  สอบสวนขอเท็จจริงและแกไขใหเรียบรอยตอไป 
      2.  งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามคูมือบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามที่คณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด  (อธิบายขอยกเวนที่สําคัญ  ถามี)   กองทุนหมูบานไดจายเงินปนผล
คาหุนจากบัญชีท่ี 1 จํานวน 42,000 บาท ไมเปนไปตามที่กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด       
ซ่ึงไมใหจายเงินปนผลคาหุนจากบัญชีท่ี 1 

3.  เอกสารประกอบการลงบัญชี เปนเอกสารที่เกี่ยวของกับรายการที่เกิดขึ้นจริง ถูกตองเชื่อถือได 
และเกี่ยวของกับกองทุนหมูบาน หมูที่ 1  ต.หนองใหญ  อ.เมือง  จ.อํานาจเจริญ (อธิบายขอยกเวนที่สําคัญ       
ถามี) จากการตรวจสอบเอกสารการจายเงินซื้อทรัพยสิน (คอมพิวเตอร) ท่ีเบิกจายจากบัญชีท่ี 1 จํานวน 
53,000 บาท  พบวาไมมีสินทรัพยดังกลาว   ดังนั้นหากกองทุนหมูบานเรียกเงินคืนจากผูขอเบิกเงิน               
และปรับปรุงบัญชีจะมีผลทําใหเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น  จํานวน 53,000 บาท  และกําไรสะสมเพิ่มขึ้น    
53,000  บาท                        
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4. อ่ืนๆ  จากการตรวจสอบเอกสารการจายเงินกูของกองทุนหมูบาน  พบวาการจายเงินกูไมเรียง
ตามลําดับในคําขอกู รวมท้ังสมาชิกท่ีกูเงินจากกองทุนสวนใหญเปนนามสกุลเดียวกันกับกรรมการพิจารณา
เงินกู  ดังนั้นเพื่อสรางความเชื่อม่ันตอมวลสมาชิก วาไดรับความเปนธรรมในการขอกูเงิน ควรพิจารณา จาย
เงินกูเรียงตามลําดับคําขอกู รวมท้ังประกาศผลการพิจารณาการจายเงินกูใหสมาชิกทราบทั่วกัน ณ สํานักงาน
กองทุนหมูบาน 
 บัญชีชุดที่ 2 
      1.  งบการเงินขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่    31  ธันวาคม  25 X2  และผลการดําเนินงานสําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกันของกองทุนหมูบาน หมูที่ 1 ต.หนองใหญ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ  ตรงตามสมุดบัญชีและ
เอกสารประกอบการลงบัญชี   
      2. งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามคูมือบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามที่คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

3.  เอกสารประกอบการลงบัญชี เปนเอกสารที่เกี่ยวของกับรายการที่เกิดขึ้นจริง ถูกตองเชื่อถือได 
และเกี่ยวของกับกองทุนหมูบาน หมูที่ 1  ต.หนองใหญ  อ.เมือง  จ.อํานาจเจริญ 

4.  อ่ืนๆ  ลูกหนี้เงินใหกูท่ีแสดงในงบดุล  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  25X2  จํานวน  980,000 บาท  เปนยอด
ตามบัญชีสรุปผล (บัญชีแยกประเภททั่วไป) ซ่ึงกองทุนหมูบานไมไดจัดทํารายละเอียดลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู
ประกอบงบการเงินแตอยางใด  ทําใหขาพเจาไมสามารถขอยืนยันยอด  หรือใชวิธีการตรวจสอบอื่นเพื่อใหได
หลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับยอดลูกหนี้ดังกลาวในงบดุล     
     
 
                                                                                                             ทีเอ     ตรวจสอบ              
                                                                                                         ( นายทีเอ  ตรวจสอบ) 

ผูตรวจสอบบัญชีกองทุนหมูบาน 
                                                                                               เลขทะเบียน 999999                            

เลขประจําตัวประชาชน 3100000000009     
 
ที่ตั้งสํานักงาน 111/111  ถ.พหลโยธิน  เขตสามเสนใน  กทม.10400  
วันที ่ 10  กุมภาพันธ 25X3           



 

 
 

ภาคผนวก 
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(คัดลอกบางสวน) 

คูมือแนะนําระบบการควบคุมภายใน 
(กองทุนหมูบานและชุมชนเมอืง) 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชุมเมืองแหงชาต ิ



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนที่ 1 
หลักเกณฑการแนะนํา        
ระบบการควบคุมภายใน 
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ในการดําเนินงานไมวากิจการประเภทใดยอมมุงหวังที่จะใหกิจการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่กําหนดไว  กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนการรวมตัวของประชาชนในหมูบานหรือชุมชนในเมือง  
จัดตั้งเปนกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง เพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพื่อ
พัฒนาอาชีพ  สรางงาน  สรางรายได  เพิ่มรายได  และลดรายจาย หรือสําหรับ การสงเสริมและพัฒนา            
ไปสูการสรางสวัสดิภาพ  สวัสดิการ หรือประโยชนสวนรวมอื่นใดใหแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง  
โดยที่กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะเลือกตัวแทนจากสมาชิกมาทําหนาที่บริหารงานในรูปของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อทําหนาที่บริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมทั้ง
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล  และจัดสรรดอกผลรายไดหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงิน  หรือทรัพยสินของกองทุน
หมูบานใหแกสมาชิก  รวมทั้งจะตองปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ พ.ศ. 2547 การดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน  รับฝากเงนิ
จากสมาชิก  จัดหาทุนจากแหลงเงินทุนอื่น  และใหเงินกูแกสมาชิกจึงทําใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมี
ภารกิจอยูหลายดาน    การดําเนินงานสวนใหญไมมีการจัดจางเจาหนาที่  แตกรรมการชวยปฏิบัติหนาที่แทน  
บางแหงมีกรรมการปฏิบัติหนาที่ทั้งทางการเงิน  การบัญชี  และบริหาร  ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากลักษณะการ
ดําเนินงานแลว  ไมสามารถใชบุคคลเพียงคนเดียวควบคุมหรือปฏิบัติงานนั้นอยางมีประสิทธิภาพตรงตาม
เปาหมายที่กําหนดไวได  ดังนั้น  กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจึงตองสรางระบบการควบคุมภายในขึ้น  
เพื่อชวยในการปองกันความบกพรอง  ลดความเสี่ยงภัย  หรือลดโอกาสที่กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะ
ประสบกับสิ่งไมพึงปรารถนาใหนอยลงทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้ง และการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โปรงใส  และตรวจสอบได   

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติจึงไดขอความรวมมือจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ชวยจัดทําคูมือแนะนําระบบการควบคุมภายใน  โดยเบื้องตนสรางผูแนะนําระบบการควบคุมภายในแกกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง  เพื่อใหมีระบบการควบคุมภายในที่สําคัญ  โดยใหรายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายในตอกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  และรายงานใหสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติทราบ  เพื่อนําไปพัฒนาศักยภาพกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหมีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     

กรมตรวจบัญชีสหกรณ  จึงไดจัดทําคูมือแนะนําระบบควบคุมภายใน  โดยมุงเนนใหผูทําหนาที่แนะนํา
ระบบการควบคุมภายใน  สามารถแนะนํากองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดทราบระบบการควบคุมภายในที่
สําคัญ  ท้ังนี้  คูมือแนะนําระบบการควบคุมภายในเปนเพียงแนวทาง  การแนะนําระบบการควบคุมภายใน
เบื้องตน  สามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตละแหง 
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  หนาท่ีของผูแนะนําระบบการควบคุมภายใน 

 1.  มีหนาที่แนะนํากองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่สําคัญ 
2. มีหนาที่รายงานผลการแนะนําระบบการควบคุมภายในตอเครือขายกองทุนหมูบานระดับตําบล

เพื่อรายงานตอสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติทราบ  โดยทําเปนลายลักษณอักษร 
 
  ความรูเก่ียวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 การแนะนําระบบการควบคุมภายใน  ผูแนะนําระบบการควบคุมภายในจะตองมีความรูทางดาน
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และระบบบัญชีของกองทุนหมูบานอยางถองแทกอนแนะนํากองทุนหมูบาน  
โดยเฉพาะระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบานที่กําหนดขึ้นเอง  ซ่ึงกองทุนหมูบานแตละแหงอาจกําหนด
ขึ้นแตกตางกัน  ส่ิงที่ผูแนะนําระบบจะตองทําการศึกษาและทําความเขาใจกองทุนหมูบานเบื้องตน มีดังนี้ 

1. ปรัชญาหรือหลักการสําคัญของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
2. วัตถุประสงคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
3. กฎหมาย  และระเบียบขอบังคับ  
4. แหลงที่มาของเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
5. คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
6. กิจกรรมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
7. ระบบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ปรัชญาหรือหลักการสําคัญของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
1. เสริมสรางสํานึกความเปนชุมชนและทองถ่ิน 
2. ชุมชนเปนผูกาํหนดอนาคต และจัดการชุมชนดวยคุณคา และภูมิปญญาของตนเอง 
3. เกื้อกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน 
4. เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม 
5. กระจายอํานาจใหทองถ่ิน  และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน 

วัตถุประสงคของคูมือแนะนําระบบการควบคุมภายใน 
1.  กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดมีระบบการควบคุมภายในที่สําคัญเบื้องตน 
2.  สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดรับขอมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในใหแก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  
3.  ผูแนะนํากองทุนหมูบานมีคูมือแนะนําระบบการควบคุมภายใน  เพื่อใชเปนแนวทางในการแนะนํา

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหมีระบบการควบคุมภายในที่สําคัญ  
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วัตถุประสงคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 1.  เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนใหแกสมาชิกสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ  สรางงาน  สราง
รายได/หรือเพิ่มรายได  ลดรายจาย  พัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพ  สวัสดิการหรือประโยชนสวนรวมใหแก
สมาชิก 
 2.  เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ  สังคม  และกระบวนการพึ่งตนเอง 
 3.  พัฒนาความสามารถในการจัดระเบียบวินัย  และการบริหารจัดการใหมีความโปรงใส  ยุติธรรม  
มีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได  พัฒนาการเรียนรูและการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน 
 4.  สงเสริมการออมโดยวิธีการฝากเงินสัจจะออมทรัพย 
 5.  ใหสมาชิกมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและครอบครัว  เพื่อใหชุมชนพัฒนากองทุนฯ เปนสถาบนั
ทางการเงินชุมชนในอนาคต 

กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ    
ผูแนะนําระบบการควบคุมภายในจะตองศึกษา  ดังนี้ 
1.   พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 
2.   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551  
3.  ระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน  กองทุนหมูบานควรกําหนดระเบียบขอบังคับขึ้นถือปฏิบัติ  

เชน  ระเบียบเกี่ยวกับการรับจาย  และเก็บรักษาเงินสด  ระเบียบเกี่ยวกับการใหเงินกู แกสมาชิก ระเบียบ
เกี่ยวกับการรับเงินฝาก  เปนตน  ผูแนะนําระบบจะตองสอบถามและศึกษาระเบียบหรือขอกําหนดของ
กองทุนหมูบานในแตละดาน  พรอมทั้งทําความเขาใจหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไว  ตัวอยางเชน  การ
ใหเงินกูกองทุนหมูบานจะกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกผูกูไววาผูกูตองเปนสมาชิกกี่ป  และถือหุนกองทุน
หมูบานเปนระยะเวลาเทาใดถึงมีสิทธิกูยืมเงินวงเงินกูเทาใด  ระยะเวลาการชําระหนี้  การคิดดอกเบี้ย  เปนตน 

แหลงท่ีมาของเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
1.  เงินที่กองทุนไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล  
2.  ดอกผล หรือผลประโยชนใดๆ ที่เกดิจากเงินกองทนุ 
3.  เงินคาหุน และคาธรรมเนียมแรกเขาที่รับจากสมาชิก  
4.  เงินรับฝากจากสมาชิก 
5.  เงินกูยืมจากกองทุนอื่น หรือสถาบันการเงิน 
6.  เงิน หรือทรัพยสินอื่นที่กองทุนไดรับจากการอุดหนุนหรือบริจาค โดยไมมีขอผูกพันใดๆ 
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คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
1.   เปนบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยูในหมูบานนั้นๆ เปนระยะเวลาไมนอยกวาที่กําหนดไวในระเบียบ

ขอบังคับของกองทุนหมูบาน 
2.   เปนผูมีนิสัยดีงาม  มีความรูความเขาใจ  เห็นชอบกับหลักการของกองทุนหมูบาน  และสนใจที่

จะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของกองทุนหมูบาน 
3.   เปนผูที่คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  มมีติเห็นชอบใหเขาเปนสมาชิก 
4.   เปนผูถือหุนตามที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน  เชน  ถือหุนอยางนอยหนึ่งหุน 

แตตองไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนหุนทั้งหมดที่มีอยูในกองทุนหมูบาน 
กิจกรรมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

1.  รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล  
2.  การจายเงินกูสมาชิกจากเงินจัดสรรรัฐบาลและการรบัชําระหนี้ 
3.  รับเงินคาหุนจากสมาชิกและการจายคืนคาหุน 
4.  การรับฝาก – ถอนเงินฝากจากสมาชิก 
5.  รับเงินกูจากสถาบันการเงิน  และจายชําระหนี้เงินกูสถาบันการเงิน 
6.  จายเงินกูใหสมาชิกจากเงินกู/คาหุน/เงินฝากและการรับชําระหนี้   
7.  การจายคาใชจายในการดําเนินงาน 
8.  การซื้อทรัพยสินและการขายทรัพยสิน 
9.  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป บัญชีที่ 1 และบัญชีที่ 2 

ระบบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมอืง 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะตองจัดทําบัญชีตามที่กําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551 
ขอ 46, 47 และ 48  ซ่ึงกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและการสอบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  
สําหรับการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานจะตองจัดทําตามคูมือบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติที่
สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด  การบันทึกบัญชีของกองทุนหมูบานใชเกณฑการ
รับรูรายไดคาใชจายตามเกณฑเงินสด  ดังนั้น  ผูแนะนําระบบจะตองเขาใจการทําธุรกรรมตางๆ ตองมีเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีอยางไร  และการบันทึกบัญชีมีขั้นตอนการปฏิบัติอยางไรบาง  สรุปขั้นตอนไดดังนี้ 
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การจัดทําสมุดบญัชีชุดที่ 1

สมุดบัญชีรายรับกองทุน (1)

สมุดบัญชีรายจายกองทุน (1)
การจัดสรรจากรัฐบาล

1 ลานบาท /เพิ่มเติม

ทุกวันที่เกิดรายการ

บัญชีแยกประเภท                
(สินทรัพย หนี้สิน และทุน)

สรุปบัญชีรายได และ
สรุปบัญชีคาใชจายประจําป

6 เดือน
สิ้นป

ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว

ทุกส้ินเดือน

งบดุล

งบกําไรขาดทุน

บัญชีกําไรสะสมและ
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สมุดบัญชีชุดท่ี 1  ใชสําหรับบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในกิจกรรมของเงินกองทุนที่ไดรับจัดสรรจาก
รัฐบาล (1 ลานบาท) หรือไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม  หรือเรียกวาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินฝาก
ธนาคารบัญชีที่ 1  ดังนั้น  กิจกรรมของสมุดบัญชีชุดที่ 1  สรุปไดดังนี้ 
 1.  แหลงที่มาของเงินกองทุนหมูบานสมุดบัญชีชุดที่ 1 มาจาก 

1.1  การจัดสรรจากรัฐบาล  โดยกองทุนหมูบานจะไดรับโอนเงินกองทุนจากรัฐบาลจัดสรร  
จํานวน 1 ลานบาท  หรือตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรจากคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

1.2  รับเงินจากการชําระหนี้ของสมาชิก (เงินตน  และดอกเบี้ย) ที่กูเงินจากกองทุนที่ไดรับ
จัดสรรจากรัฐบาล 

1.3  รับคาปรับ (กรณีสมาชิกผิดนัดชําระหนี้) กรณีสมาชิกกูเงินจากเงินกองทุนที่ไดรับจัดสรรจาก
รัฐบาล 

2.  แหลงที่ใชไปของเงินกองทุนหมูบานสมุดบัญชีชุดที่ 1 
2.1  จายเงินกูใหสมาชิก (กองทุน 1 ลานบาท) 
2.2  จายคาใชจายตางๆ เชน  คาน้ํา  คาไฟฟา  คาโทรศัพท  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาอาหาร  

และคาเครื่องดื่ม  คาพาหนะ  ฯลฯ  การจายคาใชจายตางๆ จากสมุดบัญชีชุดท่ี 1   จะจายไดเม่ือสิ้นปหลังจากที่มี
การปดบัญชีจัดสรรกําไรสุทธิเรียบรอยแลว  ดังนั้น  หากมีความจําเปน  ตองจายคาใชจายกรรมการจะตอง           
ทดรองจายแทนไปกอน  แลวจึงนําหลักฐานการจาย  มาขอเบิกจายหลังจากปดบัญชีจัดสรรกําไรสุทธิ
เรียบรอยแลว 

2.3  จัดสรรกําไรสุทธิ  กองทุนหมูบานสามารถจัดสรรกําไรสุทธิไดโดยตองปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ. 2551  ขอ 48  การจัดสรรกําไรสุทธิเมื่อส้ินป  หากปรากฏวาปใดมีกําไรสุทธิ  
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การจัดทําสมุดบัญชีชุดที่ 2

สมุดบญัชีรายรับกองทุน (2) – (4)

สมุดบญัชีรายจายกองทุน(2) – (4)
เงินออม เงินกูสถาบันการเงิน
เงินรับบริจาค/เงินอุดหนุน

ทุกวันท่ีเกิดรายการ

บญัชีแยกประเภท                
(สินทรัพย หนี้สิน และทุน)

สรุปบญัชีรายได และ
สรุปบญัชีคาใชจายประจําป

ทะเบยีนคุมลูกหนี้รายตัว

ทะเบยีนคุมคาหุน/เงินฝากสัจจะ
ทุกสิ้นเดือน

งบดุล

งบกําไรขาดทุน

บญัชีกําไรสะสมและ
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป

ทะเบยีนคุมเงินรับฝาก

6 เดือน
ส้ินป

คณะกรรมการกองทุนหมูบานสามารถนํากําไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กองทุน
หมูบานกําหนด 

การจัดสรรกําไรสุทธิของสมุดบัญชีชุดที่ 1  ใหคํานึงถึงประโยชนของหมูบาน และชุมชน  
โดยใหจัดสรรเปนเงินสมทบกองทุนหมูบาน  เงินประกันความเสี่ยง  และเงินอื่นๆ  ตามระเบียบกองทุนหมูบาน 
ทั้งนี้  หามมิใหจัดสรรกําไรสุทธิตามสวนการถือหุนของสมาชิก  สําหรับเงินสมทบกองทุนหมูบานและเงิน
ประกันความเสี่ยงใหคงไวในบัญชีที่ 1  คณะกรรมการกองทุนหมูบานอาจกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไข  วธีิการ  
ในการจัดสรรกําไรสุทธิของสมุดบัญชีชุดที่ 1 เพิ่มเติม  เพื่อประโยชนของการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติได 

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของกองทุนหมูบาน  จะเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ
สามัญประจําปของแตละกองทุนหมูบาน  โดยสวนใหญจะแบงสรรเปนอัตรารอยละ  ซ่ึงอัตรารอยละเทาใด
ขึ้นอยูกับมติที่ประชุมใหญ  แตกองทุนหมูบานจะตองจัดสรรเงินสมทบกองทุนหมูบานและเงินประกันความ
เสี่ยงทุกครั้งที่มีการจัดสรร  อยางไรก็ตามการคํานวณดังกลาวจะดําเนินการหลังจากที่มีการจัดทํางบการเงิน   
(งบกําไรขาดทุน  งบดุล)  เรียบรอยแลว  โดยท่ัวไปจะเรียกวา   การปดงบการเงิน  ซ่ึงจะทําใหกองทุน
หมูบาน  หรือคณะกรรมการฯ  ทราบผลการดําเนินงานวามีกําไรหรือขาดทุนสุทธิจํานวนเทาใด 

หลังจากที่ไดมีการตรวจสอบงบการเงินจากผูตรวจสอบบัญชีจนมั่นใจวา งบการเงิน
แสดงผลดําเนินงานถูกตองตามที่ควรแลว  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  หรือผูจัดทําบัญชีจะตองนํา         
กําไรสุทธิมาจัดสรรใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมุดบัญชีชุดท่ี 2  ใชสําหรับบันทึกรายการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการรับ – จายเงิน ในบัญชีที่ 2 
บัญชีที่ 3 บัญชีที่ 4  หรือบัญชีอ่ืนๆ  ที่นอกเหนือจากเงินฝากธนาคารบัญชีที่ 1  กิจกรรมสมุดบัญชีชุดที่ 2                 
สรุปไดดังนี้ 
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 1.  แหลงที่มาของเงินมาจากการออมหรือการรับฝากเงินของชุมชน 
1.1  รับเงินสัจจะจากสมาชิก (บัญชีที่ 2) 
1.2  รับเงินคาหุน (บัญชีที่ 2) 
1.3  รับเงินกูอ่ืนจากสถาบันการเงิน (บัญชีที่ 3) 
1.4  รับชําระเงินกูจากสมาชิก (บัญชีที่ 2) (ตนเงินและดอกเบี้ย) 
1.5  รับชําระเงินกูจากสมาชิก (บัญชีที่ 3) (ตนเงินและดอกเบี้ย) 
1.6  รับคาธรรมเนียมแรกเขา 
1.7  รับเงินบริจาค 

ฯลฯ 
2.  แหลงใชไปของเงินมาจากการออม  หรือการรับฝากเงินของชุมชน 

2.1  จายเงินกูใหสมาชิก (บัญชีที่ 2) 
2.2  จายเงินกูใหสมาชิก (บัญชีที่ 3) 
2.3  จายคาใชจายตางๆ เชน คาน้ํา  คาไฟฟา  คาโทรศัพท  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาอาหาร  

และคาเครื่องดื่ม  คาพาหนะ  ฯลฯ  การจายคาใชจายตางๆ จากบัญชีที่ไมใชบัญชีที่ 1  กองทุนหมูบาน
สามารถจายและบันทึกคาใชจายไดทันทีในระหวางป 

2.4  จายชําระหนี้เงินกูใหเจาหนี้ (บัญชีที่ 3) (ตนเงินและดอกเบี้ยเงินกู) 
2.5  จายดอกเบี้ยเงินฝาก 
2.6  จายเงินเพื่อซ้ือสินทรัพย 
2.7  จัดสรรกําไร  กองทุนหมูบานสามารถจัดสรรกําไรไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กองทุน

หมูบานกําหนด 
หมายเหตุ บัญชีที่ 1 บัญชีที่ 2 บัญชีที่ 3 หรือบัญชีที่ 4 เปนการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารที่แยกแหลงที่มาของ
เงินแตละประเภท เชน บัญชีที่ 1 เงินรับจากการจัดสรรจากรัฐบาล บัญชีที่ 2 เงินรับจากสมาชิกถือหุน เปนตน 
 
    หลักเกณฑทางการเงินท่ีสําคัญ 

1.  การถือหุนของสมาชิก 
1.1  สมาชิกกองทุนหมูบานตองถือหุนตามที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน  

เชน  สมาชิกตองถือหุนอยางนอยหนึ่งหุน  แตตองไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนหุนทั้งหมด ที่มีอยูในกองทุน
หมูบาน  

1.2  การเพิ่มหุน  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน  เชน 
1.2.1  สมาชิกสามารถเพิ่มหุนไดไมจํากัดเวลา 
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1.2.2  สมาชิกตองถือหุนเพิ่มเปนประจําทุกเดือน  ในจํานวนที่กองทุนหมูบานกําหนดกรณีนี้
กองทุนหมูบานอาจกําหนดใหการเพิ่มหุนเปนการรับฝากเงินออมทรัพยสัจจะ  สวนการถือหุนจะบันทึกเพียง
คาหุนเมื่อซ้ือหุนครั้งแรกเทานั้น 

1.3  การถอนคาหุน  จะทําไดเมื่อสมาชิกพนสภาพ  หรือลาออกจากกองทุนหมูบาน  ซ่ึงตอง
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  โดยสมาชิกที่ลาออกจะตองไมมีหนี้สิน หรือภาระผูกพัน
ใดๆ  กับกองทุนหมูบาน  และไมติดค้ําประกันเงินกู   

1.4  ในกรณีที่กองทุนหมูบานกําหนดใหเงินรับฝากสัจจะออมทรัพยมีลักษณะเปนการเพิ่มหุน       
ตามขอ 1.2.2  การถอนเงินหรือปดบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย  สมาชิกจะถอนและปดบัญชีไดก็ตอเมื่อ        
พนสภาพ  หรือลาออกจากกองทุนหมูบาน   

1.5  ผลตอบแทนการถือหุน  หากการดําเนินงานของกองทุนหมูบานจากสมุดบัญชีชุดที่ 2               
มีกําไรสุทธิ  กองทุนหมูบานสามารถจัดสรรเปนเงินปนผลตามสวนของการถือหุนได  รวมทั้งกรณี               
ที่กองทุนหมูบานกําหนดใหเงินรับฝากสัจจะออมทรัพยมีลักษณะเปนการเพิ่มหุน ตามขอ 1.2.2 ดวย 

2.  การรับฝากเงินจากสมาชิก 
2.1  สมาชิกสามารถฝากเงินไวกับกองทุนหมูบานได  ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบ

ขอบังคับของกองทุนหมูบาน  ซ่ึงอาจกําหนดวงเงินฝากของสมาชิกสูงสุดไมเกินรายละหาพันบาท หรือ สมาชิก
ฝาก - ถอนเงินไดไมเกินเดือนละครั้ง  

2.2  ในกรณีที่กองทุนหมูบานไมกําหนดจํานวนเงินและระยะเวลาในการฝากเงิน  สมาชิก       
ไมจําเปนตองฝากเงินทุกเดือน  เวนแตเงินรับฝากสัจจะออมทรัพยที่มีลักษณะเปนการเพิ่มหุนตามขอ 1.2.2 
สมาชิกตองฝากเงินเปนประจําทุกเดือน  ในจํานวนที่กองทุนหมูบานกําหนด 

2.3  การคิดดอกเบี้ยเงินฝาก  เงินฝากทุกประเภทจะไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่มติประชุมใหญ
กําหนด  เวนแตเงินฝากสัจจะออมทรัพยที่มีลักษณะเปนการเพิ่มหุน ตามขอ 1.2.2  ซ่ึงไดรับผลตอบแทนเปน
เงินปนผลจากการจัดสรรกําไรสุทธิของสมุดบัญชีชุดที่ 2 

3.  การใหเงินกูยืมแกสมาชิก 
แหลงเงินทุนที่กองทุนหมูบานนํามาใหสมาชิกกูยืม  มีดังนี้ 
3.1  เงินที่กองทุนหมูบานไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล (สมุดบัญชีชุดที่ 1) 
3.2  เงินที่กองทุนหมูบานไดรับจากแหลงอื่นๆ (สมุดบัญชีชุดที่ 2) 

3.1   การใหเงินกูยืมแกสมาชิกจากเงินท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล (สมุดบัญชีชุดท่ี 1)  มีขั้นตอน
ปฏิบัติดังนี้ 
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การขออนุมัติเงินกู 
 คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีอํานาจในการอนุมัติเงินกูรายหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท  

ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกูรายใดเกินกวา 20,000 บาท  คณะกรรมการ
กองทุนหมูบานเรียกประชุมสมาชิกเพื่อใหสมาชิกพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด  แตทั้งนี้ตองไมเกิน 50,000  บาท 

 การอนุมัติเงินกูฉุกเฉิน  หรือเงินยืมฉุกเฉินใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานอนุมัติ
ไดรายหนึ่งไมเกิน 10,000 บาท  จากเงินที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลหรือบัญชีกองทุนหมูบาน (สมุดบัญชีชุดที่ 1) 
ไปใชจาย  เพื่อการฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน  โดยกองทุนหมูบานสามารถเบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารบัญชีที่ 1 มาเก็บรักษาไวเปนเงินสดตามระเบียบขอบังคับหรือขอกําหนดของกองทุนหมูบาน             
โดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจําวันจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม  ซ่ึงมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา        
3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  อนึ่ง  วงเงินกูรวมทั้งหมดจะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน 

 คณะกรรมการกองทุนหมูบานเมื่อมีมติอนุมัติเงินกู  จะตองบันทึกความเห็นใน
แบบคําขอกูยืมเงิน  พรอมทั้งสงสําเนาแบบคําขอกูยืมเงิน  ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดใน การอนุมัติ
เงินกู  แจงใหผูขอกูและธนาคารรับทราบโดยเร็ว 

 คณะกรรมการกองทุนหมูบานแตงตั้งผูแทนกรรมการกองทุนหมูบานอยางนอย 2 คน
ในการทําสัญญากูยืมเงินกับผูขอกูที่ไดรับอนุมัติเงินกู 

 คณะกรรมการกองทุนหมูบานอาจเรียกหลักประกันเงินกู ไมวาจะเปนบุคคลหรือ
ทรัพยสินตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบหรือขอบังคับของกองทุนหมูบาน 

 คณะกรรมการกองทุนหมูบานกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนอัตราที่แนนอนตาม
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก  และปดประกาศอัตราดอกเบี้ยอยางเปดเผย 

การจายเงินกู 
 ผูขอกูที่ไดรับอนุมัติเงินกู  ตองเปดบัญชีออมทรัพยกับธนาคาร และแจงหมายเลข

บัญชีออมทรัพยใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานทราบ 
 การรับเงินจะเปนการโอนเงินเขาบัญชีผูกู  ซ่ึงธนาคารจะเปนผูทําหนาที่โอนเงินเขา

บัญชีของผูกูโดยตรง 

การชําระคืนเงินกู 
 การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู  หรือเงินยืมใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

พิจารณาตามความเหมาะสมแหงสัญญาเงินกูแตละราย   
 เงินกู  ซ่ึงใหกูยืมจากเงินและดอกเบี้ยหรือผลอันเกิดจากเงินที่ไดรับจัดสรรจาก

รัฐบาลหรือสมทบจากสํานักงาน  ผูกูตองชําระคืนใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน 1 ปนับแตวันที่  
ทําสัญญา  ยกเวนเงินบัญชีอ่ืน 

 สมาชิกที่จะชําระคืนเงินกูตองติดตอขอชําระคืนเงินกูกับคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน  เพื่อตรวจสอบเงินงวด (เงินตนพรอมดอกเบี้ย) ที่จะตองสงชําระคืน 
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 คณะกรรมการกองทุนหมูบานจัดทําหนังสือแจงความประสงคในการชําระคืน
เงินกู  ใหกับสมาชิกจํานวน 3 ฉบับ 

 สมาชิกนําเงิน (เงินตนพรอมดอกเบี้ย) ไปฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก  
พรอมทั้งทําหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) มอบไวกับธนาคาร เพื่อใหธนาคารถอนเงินจํานวนดังกลาว  
เมื่อธนาคารถอนเงินจํานวนดังกลาวแลว ใหนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนหมูบาน (บัญชีที่ 1) 
จากนั้นธนาคารจะมอบหนังสือแจงความประสงคในการชําระคืนเงินกู  (ฉบับที่ 1 และ  ฉบับที่ 2) ใหกับ
สมาชิกเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 1 ฉบับ และมอบใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 1 ฉบับ  เพื่อเปนหลักฐาน
ในการจัดทําบัญชีหรือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ  สวนอีกฉบับ (ฉบับที่ 3) ธนาคารเก็บไวเปนหลักฐาน 

 กองทุนหมูบานสามารถดําเนินการตามที่กลาวไวขางตน หรืออาจกําหนดวิธีการ
ชําระคืนเงินกูโดยการชําระคืนตอคณะกรรมการกองทุนหมูบาน หรือชําระคืนกับธนาคารที่ใหบริการใน
หมูบานหรือชุมชน  ทั้งนี้ ใหกําหนดไวในระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน  กรณีกองทุนหมูบานใดมี
วิธีการชําระคืนนอกเหนือจากที่กลาวมา สามารถขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติได  อยางไรก็ตามในปจจุบันสวนใหญ    สมาชิกผูกูชําระหนี้คืนดวยวิธีเงินสดคืนใหกับ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

การผิดนัดสัญญา/ชําระหนี้ 
 กรณีที่ผูกูผิดสัญญาไมชําระคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

สัญญากูยืมเงิน  ใหผูกูเสียเบี้ยปรับตามจํานวนที่ระเบียบขอบังคับที่กองทุนหมูบานกําหนดสําหรับจํานวนที่
ขาดหรือคางชําระ เวนแตผูกูไดรับอนุญาตใหผอนผันการชําระหนี้   

 คณะกรรมการกองทุนหมูบาน อาจพิจารณายกเลิกหรือปรับลดเบี้ยปรับใหแกผูกู
รายหนึ่งรายใดก็ได เมื่อมีเหตุผลอันสมควร  และดวยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสมาชิกดวยเสียงเกิน
กึ่งหนึ่ง หรือดําเนินการอื่นๆ ตามระเบียบที่กองทุนหมูบานกําหนด 

 กรณีที่ผูกูมิไดเ ร่ิมดําเนินการตามวัตถุประสงคในการขอกูยืมเงิน หรือเมื่อมี
หลักฐานอันควรเชื่อไดวา ผูกูนําเงินไปใชนอกวัตถุประสงค โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรใหคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานมีอํานาจยกเลิกสัญญา และเรียกคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนที่คางชําระคืนเต็ม
จํานวนไดโดยทันที 

3.2  การใหเงินกูยืมแกสมาชิกจากเงินท่ีไดรับจากแหลงอื่นๆ  (สมุดบัญชีชุดท่ี 2) 
 การใหเงินกูยืมแกสมาชิก  นอกจากเงินที่ไดรับจากการจัดสรรจากรัฐบาลแลว กองทุน

หมูบานอาจหาแหลงเงินทุนไดจากเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  และเงินที่ไดรับจาก
การบริจาค  วิธีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ  หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กองทุนหมูบานกําหนด  
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4.  การจัดสรรผลตอบแทนจากกําไรสุทธิจากสมุดบัญชีชุดท่ี 1 
เมื่อส้ินปบัญชี  หากปรากฏวาปใดมีกําไรสุทธิ  คณะกรรมการกองทุนหมูบานสามารถนํากําไร

สุทธิมาจัดสรรตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กองทุนหมูบานกําหนด  การเก็บรักษาหรือเบิกจายดอกเบี้ย  หรือ
เงินตอบแทนจากผลกําไร  มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

1.  ดอกเบี้ย   และเงินตอบแทนจากผลกําไรที่เกิดขึ้นจากการนําเงินจากเงินฝากธนาคารบัญชีที่ 1 
(1 ลานบาท) ไปใหสมาชิกกูยืมไปลงทุน  หรือกูฉุกเฉิน  ตองนําเขาเงินฝากธนาคารบัญชีที่ 1 

2.  ใหกองทุนหมูบานจัดทํางบการเงินทุก 6 เดือน  เพื่อรับทราบผลประกอบการของกองทุน
หมูบานโดยรวม 

3.  ใหเบิกจายดอกเบี้ยหรือเงินตอบแทนจากผลกําไรสะสมที่เกิดขึ้นมาใชจาย หรือนําไปจายและ
จัดสรรตามเงื่อนไข หรือระเบียบที่แตละกองทุนหมูบานไดกําหนดขึ้น 

4.  คณะกรรมการกองทุนหมูบานทําหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย  หรือเงินตอบแทนจากผล
กําไรจากสมุดบัญชีชุดที่ 1 รวมทั้งวัตถุประสงคในการเบิกถอนเงินพรอมหลักฐาน  แลวปดประกาศให
สมาชิกกองทุนหมูบานทราบ  และตรวจสอบ ณ  ที่ทําการกองทุนหมูบาน 

5.  การเบิกจายดอกเบี้ยหรือเงินตอบแทนจากการผลกําไร  ใหกองทุนหมูบานจัดทํางบการเงิน
ตามแบบที่สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด  เพื่อใหธนาคารเบิกจาย 

อนึ่ง  การจัดสรรกําไรสุทธิจากสมุดบัญชีชุดที่ 1 ใหคํานึงถึงประโยชนของประชาชน หมูบาน
และชุมชนโดยใหจัดสรรเปนเงินสมทบกองทุนหมูบาน  เงินประกันความเสี่ยง  และเงินอื่นตามระเบียบ
กองทุนหมูบาน  ท้ังนี้  หามมิใหจัดสรรกําไรสุทธิตามสวนการถือหุนของสมาชิก  สําหรับเงินสมทบกองทุน
หมูบานและเงินประกันความเสี่ยงใหคงไวในเงินฝากธนาคารบัญชีที่ 1 คณะกรรมการกองทุนหมูบานอาจ
กําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไขวิธีการในการจัดสรรกําไรสุทธิของสมุดบัญชีชุดที่ 1 เพิ่มเติม  เพื่อประโยชนของ
การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองได 

ขอพึงระมัดระวัง 
การจายคาใชจายหรือการซื้อทรัพยสินระหวางปจากบัญชีที่ 1   ใหจายเมื่อไดมีการจัดสรรกําไรสุทธิที่

เกิดขึ้น หรือกําไรสะสม ตามเงื่อนไขที่กองทุนหมูบานกําหนด 

5.  การจัดสรรผลตอบแทนจากกําไรสุทธิจากสมุดบัญชีชุดท่ี 2 
เมื่อส้ินปบัญชี  หากปรากฏวาปใดมีกําไรสุทธิ  คณะกรรมการกองทุนหมูบานสามารถนํากําไรสุทธิมาจัดสรร
ตามระเบียบ  หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กองทุนหมูบานกําหนด  ซ่ึงสามารถนํากําไรสุทธิจากสมุดบัญชีชุดที่ 2 
มาจัดสรรตามสวนการถือหุนของสมาชิก (เงินปนผล) ได 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนที่ 2 
ระบบการควบคุมภายใน         

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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 การควบคุมภายในถือเปนกระบวนการควบคุมแนวทางการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค ในการ
จัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  รวมทั้งกําหนดวิธีการควบคุมรักษาความปลอดภัยของสินทรัพยใหมี
ประสิทธิผล  ดังนั้นกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจึงจําเปนตองสรางระบบการควบคุมภายในขึ้น  เพื่อ
ปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  สรางความโปรงใส  และตรวจสอบได  ซ่ึงจะทําใหกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองมีความเขมแข็งสงผลใหสมาชิกมีแหลงเงินทุน  เพิ่มรายไดในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ความหมายการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายใน  หมายถึง  นโยบาย  วิธีการปฏิบัติ  หรือ การกระทําใดๆ ซ่ึงคณะกรรมการกองทุน

หมูบานไดกําหนดขึ้น  เพื่อชวยใหกองทุนหมูบานบรรลุถึงวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว  ซ่ึงจะทํา
ใหเกิดความมั่นใจเทาที่จะสามารถทําไดวาการดําเนินงานเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  รวมถึง
การปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  การปองกันรักษาทรัพยสิน  การปองกันและการ
ตรวจพบ  การทุจริตและขอผิดพลาด  ความถูกตองและความครบถวนของการบันทึกบัญชี  และการจัดทํา
ขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือไดอยางทันเวลา 

ประเภทของการควบคุมภายใน 
 การควบคุมภายใน  แบงออกเปน 2 ประเภท  คือ 
 1.  การควบคุมดานบริหาร 
 2.  การควบคุมดานการบัญชี 
 1.  การควบคุมดานบริหาร  

เปนวิธีการและมาตรการตางๆ ที่จะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  และสงเสริมให   มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและนโยบายที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญกําหนด   
 2.  การควบคุมดานการบัญชี    

เปนการกําหนดวิธีการ  และมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการดูแลรักษาทรัพยสิน           
การบันทึกบัญชีเปนไปอยางเหมาะสม  เชื่อถือไดเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด  การควบคุมภายในดานการบัญชีที่สําคัญ  มีดังนี้ 

2.1  รายการเกิดขึ้นตามที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานอนุมัติ 
2.2  มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถวน ถูกตอง 
2.3  รายการทั้งหมดและเหตุการณอ่ืนๆ มีการบันทึกบัญชีทันทีในจํานวนที่ถูกตอง ในประเภท

บัญชีและในงวดบัญชีที่เหมาะสม  เพื่อสามารถจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

2.4  การเขาถึงสินทรัพยและขอมูล  จะทําไดเมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
หมูบานเทานั้น 
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2.5  สินทรัพยที่บันทึกในบัญชีมีการเปรียบเทียบกับสินทรัพยที่มีอยูจริงเปนครั้งคราวและกรณีที่
พบความแตกตางมีการติดตามอยางเหมาะสม 

ประโยชนของการควบคุมภายใน 
 ประโยชนของการควบคุมภายในอาจพิจารณาไดเปน 3  แนวทาง  คือ 

1.  ประโยชนสําหรับคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
การควบคุมภายในที่ดีจะเปนเครื่องมือชวยใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความมั่นใจวาการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ  และนโยบายที่กําหนดไว  การรายงานตางๆ 
ไดจัดทําขึ้นถูกตอง  เชื่อถือได และทันเวลาที่กําหนด  ตลอดจนมีการปองกันความผิดพลาด  การทุจริตหรือ
การสูญหายของทรัพยสินไวอยางรัดกุม 

2.  ประโยชนสําหรับพนักงานและลูกจาง 
การควบคุมภายในเปนเครื่องชี้นําแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองเปนไปตามนโยบายที่

คณะกรรมการกองทุนหมูบานกําหนดไว  และเปนเครื่องชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.  ประโยชนสําหรับผูตรวจสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน 

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  เปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดขอบเขต การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของผูตรวจสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน  กองทุนหมูบานใดที่มีการควบคุมภายใน 
ที่ดีจะชวยใหการทํางานของผูตรวจสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 การควบคุมภายในหลักที่ทุกกองทุนหมูบานควรกําหนดไว  มีดังนี้ 
 1.  มีการจัดโครงสรางองคกรและการแบงแยกหนาที่  เปนการกําหนดโครงสรางองคกรและการ
แบงแยกหนาที่ดานตางๆ ไวชัดเจน  โดยยึดหลักสําคัญ คือ การไมใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติงานเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งเพียงคนเดียวตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุด  เพราะจะเปนการเปดโอกาสใหมีการทุจริตไดงาย  หรือหากมี
ขอผิดพลาดเกิดขึ้นก็ไมสามารถทราบไดหรือแกไขใหทันการณ  ดังนั้นหากมีความจําเปน  อยางนอยที่สุดก็
ควรแยกหนาที่ดานการเงินกับการบัญชีออกจากกัน 
 2.  มีการอนุมัติการจายและรายการบัญชี  มีการควบคุมโดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานและ
ประมาณการรายได - รายจาย  เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน  รวมทั้งมีการควบคุมเอกสารประกอบรายการบัญชี
และแบบพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของ  โดยมีหมายเลขกํากับเพื่อใหสามารถควบคุมได 
 3.  มีแนวทางปฏิบัติงานที่ดี  โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  มอบหมายงาน  รวมทั้งวิธีการ
ปฏิบัติงานในแตละตําแหนง  และกําหนดนโยบายตางๆ ไวอยางชัดเจน  เปนลายลักษณอักษรเพื่อปองกัน
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนทําใหเกิดการโตแยงหรือปดความรับผิดชอบ 
 4.  กําหนดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ   
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กองทุนหมูบานกับการควบคุมภายใน 
 การดําเนินงานของกองทุนหมูบาน  อาจแบงการควบคุมภายในไดดังนี้ 
 1.  การควบคุมภายในทางดานบริหารทั่วไป 
 2.  การควบคุมภายในทางดานเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 3.  การควบคมุภายในดานการใหเงินกู 
 4.  การควบคมุภายในดานการรับฝากเงิน 
 5.  การควบคมุภายในดานคาหุน 
 6.  การควบคมุภายในดานการจัดสรรกําไรสุทธิ 
 7.  การควบคมุภายในดานสินทรัพย 
 

  การควบคุมภายในทางดานบริหารงานทั่วไป 

 การควบคุมภายในทางดานบริหารทั่วไป  เปนการควบคุมการปฏิบัติงานของกองทุนหมูบานให
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ  และนโยบายที่ประชุมใหญสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน
หมูบานกําหนด  ดังนี้ 

1.  การจัดแบงสวนงานและการแบงแยกหนาท่ี 
     การจัดแบงสวนงานเปนการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ  และจัดระบบความสัมพันธระหวาง
สวนงานตางๆ ในกองทุนหมูบาน  ทําใหทราบวาใครจะตองรายงานตอใคร  และใครมีอํานาจหนาที่เหนือใคร  
ดังนั้นในการดําเนินกิจการกองทุนหมูบานอาจมีการจัดแบงสวนงานและหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน 
และเหมาะสมกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ  ซ่ึงโดยทั่วไปการแบงสวนงานอาจแบงไดดังนี้ 

 ฝายบริหาร  หมายถึง  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ตามพระราชบัญญัติกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547  กําหนดใหกองทุนหมูบานตองมีคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
และระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบานกําหนดใหที่ประชุมใหญสมาชิกเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุน
หมูบานทําหนาที่บริหารกองทุนหมูบาน  รวมทั้งตรวจสอบ  กํากับดูแล  และอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติ
กองทุนหมูบานฯ 

 ฝายจัดการ  หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่ในกองทุนหมูบานอาจจัดจางมาปฏิบัติงาน  โดยการ
ทําสัญญาจัดจาง  และมีหลักประกันการทํางาน  ไดแก  ผูจัดการ  พนักงานบัญชี  พนักงานสินเชื่อ  พนักงาน
การเงิน  และพนักงานธุรการ ซ่ึงฝายจัดการนี้หากกองทุนหมูบานไมไดจัดจางพนักงานกรรมการอาจทํา
หนาที่ในแตละตําแหนง 
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ผูตรวจสอบภายใน 

โครงสรางการจัดองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  
  

พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 9 ไดกําหนดให
คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
  1.  บริหารกองทุนหมูบาน  รวมทั้งตรวจสอบ  กํากับดูแล  และจัดสรรดอกผล  รายไดหรือ
ผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนหมูบาน 
  2.  ออกประกาศ  ระเบียบ  หรือขอบังคับ  เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมูบาน 
  3.  จัดตั้งสํานักงานกองทุนหมูบาน  หรือสํานักงานกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี  
  4.  รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก 

ที่ประชุมใหญ 

คณะกรรมการ 

พนักงาน
การเงิน 

พนักงานบัญช ี พนักงาน
สินเชื่อ 

พนักงาน 
ธุรการ 

ผูตรวจสอบบัญชี 

ฝายบริหาร 

สมาชิก สมาชิก สมาชิก 

ฝายจัดการ 
ผูจัดการ         

(คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย) 

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
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  5.  จัดหาทุนจากแหลงเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 
  6.  พิจารณาเงินกูยืมใหสมาชิกหรือกองทุนหมูบานอื่นตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด 
  7.  ทํานิติกรรม  สัญญา  หรือดําเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมูบาน 
  8.  จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
  9. สํารวจ  และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  อุตสาหกรรมครัวเรือน  และวิสาหกิจ
ชุมชน  ในเขตพื้นที่หมูบานหรือชุมชนเมือง  ตลอดจนขอมูลและการดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนอื่นๆ ที่มีอยู
แลวในหมูบานหรือชุมชนเมือง 
  10.  พิจารณาดําเนินการใดๆ  เพื่อสวัสดิภาพ  สวัสดิการ  หรือประโยชนสวนรวมอื่นใดของ
สมาชิกและหมูบานหรือชุมชนเมือง 
  11.  ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอื่นๆ ที่มีอยูแลวในหมูบานหรือ
ชุมชนเมือง 
  12.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของกองทุนหมูบาน 
  13.  รายงานผลการดําเนินการ  ปญหาและอุปสรรค  รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุน
หมูบานใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ตลอดจนรายงานเรื่องดังกลาวใหสมาชิกทราบตามที่
คณะกรรมการกําหนด 
  14.  ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําสั่งตามที่คณะกรรมการ
กําหนดหรือมอบหมาย 
  การดําเนินการใดๆ ตาม ขอ 10  ใหใชจายจากเงินรายไดของกองทุนหมูบาน  ซ่ึงมิใชเงินที่
ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลหรือสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
 
 

พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 ไมไดกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของฝายจัดการ  แตคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอาจจะกําหนดหนาที่การ
ปฏิบัติงานของฝายจัดการไวใหชัดเจน  หากกองทุนหมูบานไมไดจัดจางพนักงาน  กรรมการอาจทําหนาที่ใน
แตละตําแหนง ตัวอยางเชน 

ผูจัดการ 
  ในการจัดการงานของกองทุนหมูบาน  คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ผูจัดการ  โดยทําหนาที่ในการจัดการทั่วไป  และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับบรรดากิจการประจําใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการกําหนด  รวมทั้งดูแลการปฏิบัติงาน

ฝายจัดการ 
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ทางดานการเงินการบัญชี  และสินเชื่อ ใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ    มติที่ประชุมใหญ  และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด 

 พนักงานการเงิน   
มีหนาที่รับผิดชอบในการรับจายและเก็บรักษาเงินของกองทุนหมูบาน  ดังตอไปนี้ 
1.  ทําการรับเงินที่สมาชิกชําระหนี้หรือมาฝากในกองทุน  และเบิกจายเงินของกองทุน

ใหแกสมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวของ 
2.  จัดทําเอกสารหลักฐานทางการการเงิน  เชน  การเบิก  การจาย  การรับเงิน   การทําเรื่อง

ขออนุมัติตางๆ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  กอนการรับ – จายเงิน 
  3.  ฝากและถอนเงินฝากธนาคาร  ที่กองทุนหมูบานเปดบัญชีไว 
  4.  เปรียบเทียบบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคูฝากธนาคารอยางสม่ําเสมอ 
  5.  ดําเนินการทําแผนเกี่ยวกับรายได – รายจายของกองทุนหมูบาน  

6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผูจัดการมอบหมาย 

 พนักงานบัญชี   
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจัดทําบัญชี  ดังนี้ 

  1.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีใหถูกตองสมบูรณกอนการบันทึก
บัญชี  เชน  มีลายมือช่ือผูอนุมัติครบถวน  เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ  เปนรายจายที่ถูกตองหรือ
เปนรายไดที่ไดรับครบถวน  พรอมทั้งคํานวณตัวเลข 
  2.  ควบคุมดูแลและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน  สมุดบัญชี  และทะเบียนคุม
ตางๆ ของกองทุนหมูบาน  จัดใหเปนหมวดหมูอยูในที่ปลอดภัย  คนหางายและพรอมที่จะใหผูตรวจสอบ
บัญชีทําการตรวจสอบได 
  3.  ตรวจสอบรายละเอียดในทะเบียนคุมทุกทะเบียนใหถูกตองครบถวน ตรงกับยอด
คงเหลือในบัญชีแยกประเภท 
  5.  เก็บรวบรวมขอมูลตัวเลขรายได  และคาใชจายของกองทุนหมูบานเสนอผูจัดการเพื่อ
จัดทําประมาณการรายได - รายจาย 
  6.  จัดทํางบการเงิน 6 เดือน เสนอคณะกรรมการ รวมทั้งงบการเงินประจําปผูตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบ 
  7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผูจัดการมอบหมาย 
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พนักงานสินเชื่อ   
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหเงินกูหรือสินเชื่อแกสมาชิก  

ดังตอไปนี้ 
  1.  แนะนําชี้แจง  ใหความรูแกสมาชิกในเรื่องหลักการและวัตถุประสงค การใชเงินกูเพื่อให
เกิดประโยชน  การจัดทําบัญชีรายได - รายจายในครัวเรือน  การทําสัญญา  การจัดหลักประกัน  วิธีการชําระหนี้  
การขอผอนเวลาชําระหนี้  ตลอดจนระเบียบ  ขอบังคับและวิธีการปฏิบัติในดานตางๆ  ของกองทุนหมูบาน 
  2.  ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่สมัครเปนสมาชิกใหถูกตองตามระเบียบ
ขอบังคับ  แลวเสนอผูจัดการ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ 
  3.  สํารวจความตองการเงินกูของสมาชิก  เพื่อรวบรวมจัดทําแผนงานดานธุรกิจสินเชื่อของ
กองทุนหมูบาน 
  4.  รวบรวมและตรวจสอบคําขอกูและเอกสารประกอบ  พรอมทั้งหนังสือคํ้าประกันเสนอ
ผูจัดการตรวจสอบ  และใหคําชี้แจงประกอบคําขอกู  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ   

5.  รับคําขอกู  เอกสารประกอบคําขอกู  หนังสือสัญญากูเงินและหนังสือคํ้าประกันที่ไดรับ
อนุมัติแลว  นํามาบันทึกทะเบียนหนังสือกู  และทะเบียนหนังสือคํ้าประกัน  แลวสงมอบใหพนักงานบัญชี
ตรวจสอบใหถูกตอง กอนใหพนักงานการเงินจายเงินกู 
  6.  จัดทํารายละเอียดสมาชิกผูกู   เพื่อโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก  และแจง
ใหสมาชิกทราบ   
  7.  ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิก  หลังจากที่สมาชิกผูกูไดเบิกเงินกูไปแลว  เพื่อปองกันมิ
ใหสมาชิกใชเงินกูผิดวัตถุประสงค  โดยจัดทําแบบบันทึกการตรวจสอบไวเปนหลักฐาน 

8.  ติดตามเรงรัดหนี้สิน ใหสมาชิกชําระหนี้ตามกําหนด และรายงานรายละเอียดสมาชิกที่
คางชําระหนี้ใหคณะกรรมการทราบ 

9.  ควบคุมดูแลเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการกูเงิน  เชน  คําขอกู  หนังสือสัญญากูเงิน  
หนังสือค้ําประกัน  ใบสมัครสมาชิก  ทะเบียนคําขอกูเงิน ทะเบียนหนังสือสัญญาเงินกู  ทะเบียนหนังสือ           
ค้ําประกัน  เปนตน  ใหอยูในที่ปลอดภัย ครบถวน  และสะดวกแกการตรวจสอบ 
  10.  ปฏิบัติการอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ 

พนักงานธุรการ   
  1.  ดําเนินการการเกี่ยวกับงานสารบรรณตางๆ ของกองทุน 
  2.  จดบันทึกรายการการประชุมคณะกรรมการ  และการประชุมใหญสมาชิก 
  3.  ประสานงานกับพนักงานบัญชี  พนักงานสินเชื่อ และพนักงานอื่นๆ ในการรวบรวม
ขอมูลการดําเนินธุรกิจธุรกิจตางๆ ของกองทุน  เชน  การใหกู  การชําระหนี้ การรับฝากเงิน  เปนตน 
  4.  ปฏิบัติการอื่นๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ 
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 นอกจากการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของกองทุนหมูบาน  คํานึงถึงหลักสําคัญของ
การควบคุมภายในที่ดี  กลาวคือ  ไมจัดใหสวนงานใดสวนงานหนึ่ง  มีหนาที่ในการปฏิบัติงาน  เร่ืองใด          
เร่ืองหนึ่งตั้งแตตนจนจบ  เพื่อปองกันขอผิดพลาด หรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  กองทุนหมูบานควรแบงแยก
หนาที่การปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

-  แบงแยกหนาที่การดูแลรักษาทรัพยสิน   ออกจากหนาที่การบันทึกรายการบัญชี            
ตามหลักการแบงแยกหนาที่  พนักงานที่มีหนาที่ดูแลรักษาทรัพยสินไมควรเปนผูจัดทําบัญชี  เชน  ผูมีหนาที่
เก็บรักษาเงินสดหรือรับเงิน  ไมควรเปนผูที่มีหนาที่บันทึกบัญชีการรับเงิน  เปนตน     

-  แบงแยกหนาที่การปฏิบัติงาน  ออกจากหนาที่การบันทึกรายการบัญชี  การใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งทําหนาที่หลายอยาง  ไมมีบุคคลอื่นสอบทาน  อาจมีการบิดเบือนผลการปฏิบัติงานของตน  การ
แบงแยกหนาที่การปฏิบัติงาน  ออกจากหนาที่การบันทึกรายการจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน       
โดยมีการสอบยันกันอยางมีอิสระ  เชน  ผูมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องการรับฝากเงินไมมีหนาที่บันทึก
ทะเบียนการรับฝากเงิน เปนตน 

-  แบงแยกหนาที่ดูแลรักษาทรัพยสินออกจากหนาที่อนุมัติรายการ  ผูที่มีหนาที่ดูแลรักษา
เงินสดไมควรเปนผูที่มีอํานาจในการลงนามอนุมัติการจายเงินสด  หากเปนบุคคลเดียวกันอาจจะทําใหการใช
จายเงินไมถูกตอง  หรือไมใชรายจายของกองทุนหมูบาน 

จากที่กลาวมาขางตน  กองทุนหมูบานควรมีการแบงแยกหนาที่ใหชัดเจน  แตในปจจุบัน
กองทุนหมูบานสวนใหญไมมีการจัดจางพนักงานปฏิบัติงาน  มีเพียงกรรมการทําหนาที่แทน ในการแนะนํา
กองทุนหมูบาน  ควรใหกองทุนหมูบานแบงแยกหนาที่ใหชัดเจนหรืออยางนอยแบงแยกหนาที่การเงิน          
และการบัญชีออกจากกัน  รวมทั้งในการจายเงินทุกครั้งควรผานมติคณะกรรมการกองทุนหมูบานดวย     

2.  การจดบันทึกและการรายงาน   
คณะกรรมการกองทุนหมูบานควรกําหนดใหมีการจดบันทึกและการรายงาน  เมื่อมีการ

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย   เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย   มติที่ประชุม
คณะกรรมการ  หรือมติที่ประชุมใหญ  เชน  กรณีมีการมอบหมายใหมีติดตามเรียกเก็บหนี้จากสมาชิก   ผูมี
หนาที่ติดตามจะตองจัดทํารายงานผลการติดตามหนี้จากสมาชิกวาไดผลประการใด  และมีปญหาอุปสรรคใด
ที่ทําใหสมาชิกไมสามารถชําระหนี้  เพื่อเปนขอมูลเสนอคณะกรรมการใหรวมกันแกไขปญหาตอไป  เปนตน 

3.  การกําหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ   
การดําเนินงานกองทุนหมูบานควรมีการกําหนดระเบียบปฏิบัติใหครบถวน  เพื่อใชเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงาน  เชน  ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน  ระเบียบเกี่ยวกับการใหเงินกู  ระเบียบเกี่ยวกับการรับฝากเงิน  เปนตน 

4.  การประชุมคณะกรรมการ 
กองทุนหมูบานควรจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานเปนประจําเดือนอยาง

สม่ําเสมอ  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน  ใหทราบถึงปญหา  อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นทําใหสามารถหาแนว
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ทางแกไขไดทันเหตุการณ   พรอมทั้งควรจัดใหมีประชุมใหญประจําป  และจัดทํารายงานการประชุมทุกครั้ง
ที่มีการประชุม 

5.  แผนการดาํเนินงาน และประมาณการรายได - รายจายประจําป 
  5.1  การจัดทําแผนการดําเนินงาน  เพื่อใหกองทุนหมูบานมีทิศทางการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพ  ซ่ึงการจัดทําแผนควรมีการวางแผนลวงหนา  เพื่อใหปตอ  ๆ  ไปมีทิศทางการดําเนินงาน  เชน 
  -  แผนการระดมทุน  ไดแก  การรับสมาชิกเพิ่ม  การเพิ่มทุนของสมาชิก  การเพิ่มเงินรับฝาก
ออมทรัพย  หรือรับฝากเงินสัจจะ 
  -  แผนการดําเนินธุรกิจสินเชื่อ  ไดแก  การใหเงินกูจากเงินที่ไดรับการจัดสรรรัฐบาล /จากการ
ระดมทุน  ประเภทเงินกู  จํานวนเงิน  การรับชําระหนี้  และดอกเบี้ยเงินใหกู 
  -  แผนการจดัหาสินทรัพย  ไดแก  การซื้อสินทรัพยที่จําเปน 
ตัวอยางแผนการดําเนินงาน 

กองทุนหมูบานตัวอยาง 
แผนการดาํเนนิงาน 
ประจําป 2552 

 
รายการ ป 2551 ป 2552 หมายเหตุ 

แผนการระดมทุน    

   - รับสมาชิกเพิ่ม (ราย) 10 3 ในหมูบานมี 3 รายท่ียังไมเปนสมาชิก 

   - เพิ่มคาหุน  10,000 12,000  

   - เพิ่มเงินฝากสัจจะ  100,000 130,000  

   - เพิ่มเงินฝาก  150,000 180,000  

แผนการดาํเนนิธุรกิจสินเชื่อ    

   - ใหกูจากบัญชีชุดท่ี 1 1,020,000 1,040,000  

   - ใหกูจากบัญชีชุดท่ี 2 700,000 800,000  

   - รับชําระหนี้ บัญชีชดุท่ี 1 1,020,000 1,040,000  

   - รับชําระหนี้ บัญชีชดุท่ี 2 700,000 800,000  

   - ดอกเบี้ยรับ บัญชีชุดท่ี 1 30,600 31,200  รอยละ 3 

   - ดอกเบี้ยรับ บัญชีชุดท่ี 2 35,000 40,000  รอยละ 5 

แผนการจัดหาสินทรัพย    

   - เคร่ืองคอมพิวเตอร  30,000 30,000 สะสมจากการจัดสรรกําไรสุทธิ 
   - เครื่องปรนิทเตอร 10,000 10,000 สะสมจากการจัดสรรกําไรสุทธิ 
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ป 2552

ประมาณการ จายจริง ประมาณการ

ประมาณการรายได

 - ดอกเบ้ียเงินใหกู บัญชีชุดที่ 1 30,600.00    30,600.00 31,200.00    รอยละ 3

 - ดอกเบ้ียเงินใหกู บัญชีชุดที่ 2 35,000.00    32,650.00 40,000.00    รอยละ 5

 - ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 1,200.00      1,065.00   1,200.00      

 - คาธรรมเนียมแรกเขา 500.00        350.00     150.00         สมาชิกสมัครใหม 3 ราย

รวมรายได 67,300.00     64,665.00 72,550.00     

ประมาณการรายจาย

 -ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก 6,000.00      5,760.00   7,500.00      

 - เงินเดือนพนักงาน 24,000.00    24,000.00 24,000.00     1 คน เดือนละ 2,000

 - คาไฟฟา 150.00        145.00     150.00        

 - คาตอบแทนกรรมการ 17,500.00    15,000.00 15,000.00     5 คน คนละ 3,500

 - คาตอบแทนผูตรวจสอบภายใน 6,000.00      6,000.00   6,000.00       1 คน เดือนละ 500

 - คาเบ้ียประชุมกรรมการ 6,000.00       - 6,000.00      กําไรสุทธิจริงไมพอจึงไมจาย

 - คาวัสดุสํานักงาน 1,500.00      1,465.00   1,500.00      

 - คาใชจายประชุมใหญ 2,000.00      2,000.00   2,000.00      

รวมรายจาย 63,150.00     54,370.00 62,150.00     

กําไรสุทธิ 4,150.00       10,295.00 10,400.00     

รายการ หมายเหตุ
ป 2551

5.2  การจัดทําประมาณการรายได - รายจายประจําป  เพื่อใหกองทุนหมูบานสามารถวางแผนการ
ใชจายวาจะมีรายไดและรายจายประมาณเทาใด  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานควรเสนอแผนการดําเนินงานและประมาณการรายได - รายจายประจําป
ตอที่ประชุมใหญ  นอกจากนั้นควรจัดใหมีการเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนและ
ประมาณการรายได - รายจายที่กําหนดหรือไม 

ตัวอยางประมาณการรายได - รายจายประจําป 
กองทุนหมูบานตัวอยาง 

ประมาณการรายได – รายจาย 
ประจําป 2552 
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    6.  การตรวจสอบภายใน   
คณะกรรมการกองทุนหมูบานควรแตงตั้งผูทําหนาที่ตรวจสอบภายใน  เพื่อตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  ระเบียบขอบังคับ  แผนงานและนโยบาย  ตลอดจนสอบทาน
ความเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินการบัญชี  ควบคุมดูแลการเก็บรักษาและการใชทรัพยสิน ประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 

  
 

เงินสดเปนสินทรัพยสภาพคลองที่มีความเสี่ยงสูง  เนื่องจากเงินสดสามารถเปลี่ยนมือไดงาย  
คณะกรรมการจึงตองใหความสนใจในเรื่องการปองกันเงินสดไมใหสูญหาย  และการใชเงินสดที่ไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุนหมูบาน  ดังนั้นกองทุนหมูบานควรกําหนดการควบคุมภายใน
ทางดานเงินสด  ดังนี้ 

 1.  การรับเงิน 
1.1  การรบัเงินมีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง  โดยมีสําเนาเก็บไวเปนหลักฐาน 
1.2  การใชใบเสร็จรับเงินใหใชทีละเลมจนหมด  จึงใชเลมใหม  เวนแตมีการรับเงินหลาย

ประเภทอาจแยกใชใบเสร็จรับเงินหลายเลมเพิ่มเฉพาะประเภทของรายการรับเงินที่เกิดขึ้นบอยครั้ง 
1.3  การใชใบเสร็จรับเงินใหใชเรียงตามเลขที่  หากมีการยกเลิก  ใหแนบใบเสร็จรับเงินตนฉบับติด

ไวกับเลม  และขีดฆาเขียนคําวา “ยกเลิก” ไวดวย 
1.4  มีการควบคุมใบเสร็จรับเงินที่เบิกใชและยังไมเบิกใช  โดยจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  

ตัวอยางเชน 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5  มีการกําหนดสถานที่รับเงินและผูรับเงินของกองทุนหมูบานไวชัดเจน 
1.6  กําหนดใหนําเงินสดที่ไดรับทั้งหมดฝากธนาคารในวันที่รับเงินหรืออยางชาภายในวันทํา

การถัดไป  เวนแตกรณีมีการอนุมัติและจายเงินกูในวันที่ไดรับเงินใหนําเงินสวนที่เหลือฝากธนาคาร 

เลมที่ ปรมิาณ
1 เม.ย.51 ยกมา 50
3 ส.ค.51 เบิกใช 145 1 49 น.ส.ดาว  ดวงเดน ดาว  ดวงเดน
17 ส.ค.51 เบิกใช 146 1 48 น.ส.ดาว  ดวงเดน ดาว  ดวงเดน

ตัวอยางทะเบียนคุมใบเสรจ็รบัเงิน

วัน เดือน ป รายการ ซือ้เพิม่ คงเหลือ ชื่อผูเบิก ลายมือช่ือเบิกใช

การควบคุมภายในดานเงินสดและเงนิฝากธนาคาร 
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1.7  การบันทึกบัญชีรับเงินในบัญชี  มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีอยางถูกตองครบถวน  
และเปนปจจุบัน 

1.8  มีการสอบทานการปฏิบัติงาน  เพื่อใหแนใจวาการรับเงินทุกรายการมีการลงบัญชีอยาง
ครบถวนถูกตอง  โดยสังเกตดูใบเสร็จรับเงินวาวันที่ รับเงินเปนวันเดียวกันกับวันที่ลงบัญชี  เลขที่
ใบเสร็จรับเงินเรียงตามลําดับ  และทดสอบการรวมจํานวนเงินที่รับในใบเสร็จรับเงินเปรียบเทียบกับบัญชี 

2.  การจายเงิน   
2.1  การจายเงินกูแกสมาชิกควรโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกทั้งหมด   
2.2  มีการกําหนดวงเงินสดไวสําหรับการจายที่เปนจํานวนเล็กนอย  โดยกําหนดใหมีผูทําหนาที่

เก็บรักษาเงินสด  แยกจากผูมีหนาที่จัดทําบัญชี 
2.3  การจายเงินทุกรายการ  กองทุนหมูบานมีหนาที่ตองจายตามกฎหมาย  ขอผูกพัน  เชน  จายใหเจาหนี ้ 

จายเงินเดือน/คาตอบแทนใหพนักงานหรือกรรมการ  เปนตน 
2.4  การจายเงินทุกครั้งมีการอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
2.5  การจายเงินทุกรายการจะตองมีเอกสารประกอบถูกตองและครบถวน  เชื่อถือไดและเปนรายจายที่

เกิดขึ้นจริง  โดยปกติเมื่อมีการจายเงิน  ผูรับเงินจะออกใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานการจาย  ดังนั้นการ
จายเงินผูมีหนาที่บันทึกบัญชีจะตอง 

-  สังเกตวาหลักฐานการจายถูกตองสมบูรณ  เชน  ใบเสร็จรับเงินจากรานคาจะตองมีคําวา 
“ใบเสร็จรับเงิน” เลมที่  เลขที่  ช่ือราน  วันเดือนปที่รับเงิน  รายการ  จํานวนเงิน  ลายมือช่ือผูรับเงิน  เปนตน 

-  สังเกตดูวันที่บันทึกบัญชีตรงกับวันที่ในหลักฐานการจายหรือไม 
-  รายการที่บันทึกจะตองไดรับการอนุมัติจายจากผูมีอํานาจทุกครั้ง  
-  รายการที่บันทึกเปนรายจายของกองทุนหมูบานหรือกองทุนหมูบานไดรับสินทรัพย  เชน  

กองทุนหมูบานซื้อเครื่องใชสํานักงานก็จะตองมีเครื่องใชสํานักงานอยูที่สํานักงานของกองทุนหมูบาน            
เปนตน 

2.6  ใหมีการประทับตรา “จายเงินแลว”  บนเอกสารหลักฐานประกอบการจายทุกใบ  พรอมทั้ง
ลายมือชื่อผูจายและวันที่จายกํากับไวดวย 

 
 
 

 

2.7 มีการควบคุมการจายคาใชจายและสินทรัพยจากสมุดบัญชีชุดที่ 1 (เงินที่รับจัดสรรจากรัฐบาล) 
จะจายไดเมื่อมีการจัดสรรกําไรเทานั้น  และการจัดสรรกําไรจากสมุดบัญชีชุดที่ 1 หามจายเปนเงินปนผล 

2.8  มีการติดตามประเมินผลคาใชจายกับประมาณการรายได – รายจาย 

จายเงินแลว 
สุดสวย  ใจซื่อ 
20  ก.ค. 52 
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2.9  มีการสอบทานเอกสารการจายเงนิ  การบนัทึกรายการจายเงนิในสมุดรายจายกองทุน ผานบัญชีไป
บัญชีแยกประเภททั่วไป 

2.10  ผูทําหนาที่การเงินควรเปรียบเทียบบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดคูฝากของธนาคารทุก       
ส้ินเดือน  ดังนี้ 

 

การเปรยีบเทียบบัญชเีงินฝากธนาคารการเปรยีบเทียบบัญชเีงินฝากธนาคาร

เปรียบเทียบ

จํานวนเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันสิน้เดือนจะตองเทากัน

ถาไมเทากัน  จะตองตรวจสอบใหแนชดัและใหกองทุนหมูบานคนหา
และแกไขใหถูกตอง

10,0007,000ส.ค.8

3,0002,00010

5,0005,000

2552

ก.ค.7

คงเหลือฝากถอนคํา
ยอ

วดป
สมุดคูฝาก (ธนาคาร)

3,0002,000

สมุด
จาย

5,0005,000สมุดรับ
2552
กค.31

คงเหลือจายรับหนา
บัญชี

รายการวดป

บัญชเีงินฝากธนาคาร (กองทุนหมูบาน)

 

3.  การเก็บรักษาเงิน 
3.1  เก็บเงินใหนอยที่สุดเทาที่จําเปน  หรือเปนไปตามระเบียบที่กําหนด 
3.2  แนะนํากรรมการที่ไมมีหนาที่เก็บรักษาเงินสด  ควรตรวจนับเงินสดในมือเปรียบเทียบกับ

บัญชีเงินสดในบัญชีแยกประเภทใหตรงกันอยางสม่ําเสมอ  โดยไมตองแจงใหผูเก็บรักษาเงินสดทราบ
ลวงหนา  กรณีมีความคลาดเคลื่อนจะตองมีการปรับปรุงรายการใหถูกตอง  และเมื่อมีการตรวจนับเงินสดให
กรรมการลงลายมือช่ือกํากับไวในบัญชีเงินสดแสดงไวในบัญชีแยกประเภททั่วไป  ตัวอยางหนาถัดไป 

3.3  มีการเก็บรักษาเงินไวในที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
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การแนะนําการตรวจนับเงินสดการแนะนําการตรวจนับเงินสด  ณณ  วันสิ้นเดือนวันสิ้นเดือนตวัอยา
ง

2. เปรียบเทียบ

1. กรรมการที่ไมมีหนาที่เก็บรักษาเงินสดตรวจนับเงินสด ถานับวันสิ้น
เดือน 30 มิ.ย. 52 เชน นับเงินสดในมือได   5,000 บาท

เทากัน

บัญชีเงินสด

5,00097,000ร.จ.4สมุดรายจาย
102,000102,000ร.ร.3สมุดรายรับ

2552
มิ.ย. 30

คงเหลือจายรับหนา
บัญชี

รายการวัน/เดือน/ป

5,00097,000ร.จ.4สมุดรายจาย
102,000102,000ร.ร.3สมุดรายรับ

2552
มิ.ย. 30

คงเหลือจายรับหนา
บัญชี

รายการวัน/เดือน/ป

 บัญชีเงินสด “ชองคงเหลือ” ในบัญชีแยกบัญชีทั่วไปในวันเดียวกันจะตองตรงกัน

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การคํานวณหายอดคงเหลืการคํานวณหายอดคงเหลือตามบัญชีอตามบัญชี    ที่ไมใชวันสิ้นเดือนที่ไมใชวันสิ้นเดือน

    

กรณีวันที่ตรวจนับเงินสดไมใชวันสิ้นเดือน  ใหกระทบยอดรายการเคลื่อนไหว 
จากสมุดบัญชีรายรับและสมดุบัญชีรายจายกองทุนจนถึงวันที่ตรวจนับเงินสด
เพ่ือหายอดเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ตรวจนับเงินสด 

  

     สูตร 
เงินสดคงเหลอืตามบัญชี ณ วันสิ้นเดือนสุดทาย                 XXX  บาท 

บวก  เงินสดรบั  หลังวันสิ้นเดือนสุดทายจนถึงวันตรวจนับ    XX  บาท 

หัก    เงินสดจาย  หลังวันสิ้นเดือนสุดทายจนถึงวันตรวจนับ    XX  บาท 

เงินสดคงเหลอืตามบัญชี ณ วันที่ตรวจนับเงินสด             XXX  บาท 
  

ตัวอยาง 
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กองทุนหมูบานมีเงินสดคงเหลือตามบัญชี 14,000  บาท  แตมีเงินใหตรวจนับ 10,000 บาท ดังนั้นถือวา
กองทุนหมูบานมีเงินสดขาดบัญชี  จะตองแนะนําใหคณะกรรมการคนหาสาเหตุและแกไขใหถูกตองตรงกับ
ขอเท็จจริง 

∴ เงินสดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 9 ก.ค.52 เทากับ    14,000 บาท

เปรียบเทียบ

เงินสดที่ตรวจนับได ณ วันที่ 9 ก.ค.52 เทากับจํานวนเงินที่ตรวจนับได 
เชน นับเงินสดในมือได   10,000 บาท

ไมเทากัน

เงินสดคงเหลือตามบัญชี  มากกวา  เงินสดที่ตรวจนับได เงินสดขาดบัญชี

เงินสดคงเหลือตามบัญชี  นอยกวา  เงินสดที่ตรวจนับได เงินสดเกินบัญชี

คณะกรรมการคนหาสาเหตุและแกไขใหถูกตองตรงกับขอเทจ็จริง
 

ตรวจนับเงินสดวันท่ีตรวจนับเงินสดวันท่ี    99 กก..คค.. 5252
ตัวอยาง

60,000รับชําระหนี้ลูกหนี้และหุนร.07/001ก.ค. 7
102,000รับชําระหนี้ลูกหนี้และหุนร.06/001

2552
มิ.ย. 7

ประเภทรายรับเงินฝาก
ธนาคาร

เงินสดรายการที่
เอกสาร

วัน/
เดือน/ป

51,000จายเงินกูจ.07/001ก.ค. 7
97,000จายเงินกูจ.06/001

2552
มิ.ย. 7

ประเภทรายจายเงินฝาก
ธนาคาร

เงินสดรายการที่
เอกสาร

วัน/
เดือน/ป

สมุดบัญชีรายรับกองทนุ (2)

สมุดบัญชีรายจายกองทนุ (2)

บัญชแียกประเภททั่วไป  บัญชเีงินสดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิ.ย. 52 5,000 บาท

เงินสดคงเหลือตามบัญช ีณ วันที ่9 ก.ค.52 = 14,000 บาท (5,000 + 60,000 - 51,000)
คงเหลือส้ินเดือน รับ จาย
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1.  มีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใหเงินกูไวชัดเจน  ผูแนะนําระบบตองสอบถามกรรมการ
วาการใหเงินกูแกสมาชิก กองทุนหมูบานมีหลักปฏิบัติอยางไร  พรอมทั้งขอดูระเบียบประกอบ 

2.  การจายเงินใหกู  
2.1  มีการสอบทานคําขอกูยืมเงินและหนังสือสัญญากู (ดูตัวอยางที่ 1 และ 2)  สมาชิกผูกูตอง

จัดทําคําขอกูยืมเงิน  ซ่ึงคําขอกูยืมเงินควรมีรายละเอียดประกอบเกี่ยวกับสมาชิก  เชน  ระยะเวลาการสมัคร
เปนสมาชิก การถือหุนในกองทุนหมูบาน  รายไดและรายจายของสมาชิก  ตลอดจนประวัติการชําระหนี้  
เปนตน  เพื่อคณะกรรมการจะไดนําขอมูลมาพิจารณาวงเงินกูใหเหมาะสมกับความสามารถในการชําระหนี้
ของสมาชิกแตละราย   

นอกจากการทําคําขอกูยืมเงินแลวกองทุนหมูบานบางแหงใหสมาชิกจัดทําแผนการเสนอขอกู
เงินยืมกองทุนหมูบาน (ดูตัวอยางที่ 3)  เพื่อใหคณะกรรมการไดทราบถึงวัตถุประสงคของการ    กูเงิน  และ
เมื่อกูแลวนําไปดําเนินการอยางไร  ส่ิงที่คาดวาจะไดคืออะไร  และคณะกรรมการจะตองสอบทานสิทธิของ
สมาชิกที่ขอกูเงินจากเงินที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลตองไมเกินสิทธิที่จะไดรับเงิน  คือ 1 ครัวเรือนใน
ทะเบียนบาน  มีสิทธิกูไดเพียงคนเดียว  ถึงแมวาจะเปนสมาชิกหลายคนตอครัวเรือนและวงเงินกูจะตอง        
ไมเกิน 20,000 บาท 

2.2  มีการอนุมัติเงินใหกู  คณะกรรมการจะตองกําหนดวงเงินกูใหเหมาะสมกับความตองการ
ของสมาชิกและความสามารถชําระหนี้  กรณีเปนเงินกูที่ไดจากเงินจัดสรรจากรัฐบาลวงเงินกูตองเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานกําหนด  ซ่ึงไมเกิน 20,000 บาทตอครัวเรือน  ถาเกินกวา 20,000 บาท     
แตไมเกิน 50,000 บาท ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสมาชิก   

การควบคุมภายในดานการใหเงินกู 

การสอบทานกอนอนุมัติเงินกู 
 

คุณสมบัต ิ
สมาชิกผูกู 

- ระยะเวลาการเปนสมาชิก 
- การถือหุนในกองทุนหมูบาน 
- ............................................... 

ความสามารถ
การชําระหนี้ 

อาชีพ 
รายไดและรายจายของสมาชิก       
ประวตัิการชําระหนี้ 

 1 ครัวเรือน ในทะเบียนบานมีสิทธิกูได  1 คน 
และวงเงินกูไมเกิน 20,000 บาท แตถาเกิน
ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสมาชิก 

 

ถากูเงินจากเงินที่ไดรับ
จัดสรรจากรัฐบาลตอง
สอบทานเพิ่มเติม 
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นอกจากนั้น คณะกรรมการกองทุนหมูบานจะตองแตงตั้งผูแทนกรรมการ 2 คน ในการทํา
สัญญากูเงินกับสมาชิกที่มากู  และการพิจารณาอนุมัติเงินกูตองใชการพิจารณาจากมติคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน จํานวนอยางนอยเกินกึ่งหนึ่งในการประชุมพิจารณาอนุมัติ และตองมีการบันทึกรายงานการประชุม 
สําหรับการนับจํานวนคณะกรรมการเกินกึ่งหนึ่งหรือไม อาจมีปญหาในทางปฏิบัติ กลาวคือในกรณีที่
กองทุนหมูบานไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู หากจํานวนคณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุมัติเงินกูนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการกองทุนหมูบานควรนับจํานวนอยางไร กรณีนี้ทาง สทบ.        
ไดใหคําแนะนําวา ควรนับจํานวนกึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู เชน คณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน มีจํานวน 15 คน แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู 5 คน จํานวนคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติเงินกูเกินกึ่งหนึ่งคือ 3 คน 

2.3  มีการจัดทําหลักประกันเงินกู  โดยสอบทานหนังสือค้ําประกันเงินกู แยกเปน 
  -  การค้ําประกันดวยบุคคล (ดูตัวอยางที่ 4) มีการสอบทานวันที่ค้ําประกัน  ช่ือผูค้ําประกันเลข
ทะเบียนสมาชิก  เลขที่สัญญาค้ําประกัน  จํานวนเงินที่ค้ําประกัน  ลายมือช่ือผูค้ําประกัน  พยานและคาํยนิยอม
คูสมรสของผูค้ําประกัน 
  -  การค้ําประกันดวยทุนเรือนหุนของสมาชิกผูกู  มีการเปรียบเทียบจํานวนเงินคาหุนใน
ทะเบียนคุมคาหุนของสมาชิกวามีจํานวนเพียงพอที่จะใชค้ําประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบ  
  

-  การค้ําประกันดวยอสังหาริมทรัพย  มีการจัดทําสัญญาจํานองและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์   
ในอสังหาริมทรัพยที่สมาชิกนํามาจํานอง  รวมทั้งมีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยโดยคณะกรรมการเงินกู  

-  สอบทานหลักประกันที่บันทึกไวกับคําขอกูเงิน  และหลักฐานที่จัดทําพรอมหนังสือสัญญากู
เงินโดยสอบทาน ช่ือ - นามสกุล  ของผูค้ําประกัน  เลขที่สมาชิก   

-  สอบทานคุณสมบัติของผูค้ําประกัน  เชน  ติดค้ําประกันเงินกูกี่สัญญา  สามารถค้ําประกันเงินกู
ไดอีกหรือไม  เปนตน 

-  สอบทานการลงลายมือช่ือครบถวนสมบูรณ 
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ตัวอยางที่ 1 
 

กองทุนหมูบาน.. ตัวอยาง ...... 
แบบคําขอกูยืมเงิน 

เขียนที่…กองทุนหมูบานตัวอยาง ...... 
วันที่ ....15 มกราคม 2552................. 

 ขอที่  1.  ขาพเจา .............นางแกว ........ทองมาก............เลขทะเบียนสมาชิกที่.......165................................. 
อยูบานเลขที่....16.........หมูที่...2......ตําบล....ทาตะโก..............อําเภอ.....เมือง...............จังหวัด.....เลย.... 
  
 ขอที่  2.  มีความประสงคที่จะขอกูยืมเงินกองทุนหมูบานตัวอยาง เพื่อนําไปเปนทุนในการประกอบอาชีพ
เสริมสรางรายไดใหแกครอบครัว  เปนจํานวนเงิน.......18,000.........บาท  (.......หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน............) 
 
 ขอที่  3.  โดยมีแผนการ...ทําสวนลําใย................. ตามที่แนบมาดวยนี้ 
 
 ขอที่  4.  ขาพเจาไดรับเงินกูแลว  ขาพเจาขอสงเงิน  ดังนี้ 
   (     )  สงครั้งเดียวพรอมดอกเบี้ย.............................................................................. 
   (  /  )  สงเปนงวดๆ ละ.......1,500...........บาท  รวม......12........งวด  พรอมดอกเบี้ย 
 
 ขอที่  5.  ขาพเจามีช่ือตอไปนี้ผูกพันตนที่จะค้ําประกันตามคําขอกูนี้  คือ 
  
 5.1  ช่ือ.......นางสมศรี.........สวยสม..........................................เลขที่สมาชิก.......155.............. 
 5.2  ช่ือ....................................................................................เลขที่สมาชิก......................... 
        

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

                                                                                                      ลงช่ือ....แกว........ทองมาก...........ผูกู 
                      (...นางแกว.... ทองมาก...) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 187 

ตัวอยางที่ 2 
 

เงินกูเลขที่...2.../..2552..... 
กองทุนหมูบาน ตัวอยาง 
หนังสือสัญญาเงินกู 

 
 วันที่...15.......เดือน....มกราคม............ พ.ศ. ....2552.... 

 
 ขาพเจา ..นางแกว ทองมาก.....เลขทะเบียนสมาชิกที่..165........อยูบานเลขที่....16.........หมูที่...2......ตําบล.... 
ทาตะโก..............อําเภอ.....เมือง...............จังหวัด.....เลย......................ขอทําสัญญาเงินกูกองทุนหมูบานใหไวตอ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน....ตัวอยาง.............................. 
 ขอที่  1.  ขาพเจาไดกูเงินจากกองทุนฯ  เปนจํานวน........18,000......บาท  ( ตัวอักษร ) ...หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน
และขาพเจาไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวในวันที่ทําหนังสือกูนี้  โดยถูกตองแลว 

 ขอที่  2.  ขาพเจาสัญญาจะสงเงินตนเปนจํานวน...12....งวด  งวดละ...1,500..........บาท (ตัวอักษร )........หนึ่งพัน     
หารอยบาทถวน.... และจะชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนตามอัตรากองทุนประกาศ 
 ขาพเจาขอยืนยันวาเงินงวดชําระหนี้  (รวมทั้งเงินตนและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกําหนดสงภายในเวลาที่ระบุไวใน
ทะเบียนของกองทุนประกาศ 
 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่กองทุนฯ  จะตองเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินกูแลว  ขาพเจายินยอมใหกองทุนฯ เพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกวากําหนดไวในวรรคกอนไดตามสมควรเมื่อใดก็ได  ทั้งนี้กองทุนฯ  ไมจําเปนตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา 

 ขอที่  3.  ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูไปใชเฉพาะเพื่อการดังตอไปน้ี  คือ..................................................................      
.................................ทําสวนลําไย  ตามแผนที่แนบมาดวยนี้...................................................................................................... 

 ขอที่  4.  ขาพเจายินยอมกรณีถือวากรณีใดๆ ดังกลาว  ในขอบังคับและระเบียบของกองทุนที่ไดกําหนดสาเหตุ
เงินกูเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที  ขาพเจายินยอมชําระ ปฏิบัติตาม  โดยมิคํานึงถึง
กําหนดเวลาที่ใหไว 
 ขอที่  5.  ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับและระเบียบของกองทุนฯ ที่กําหนดวาผูกูหรือผูค้ําประกันมีความ
ประสงคจะขอลาออกหรือยายจากหมูบาน ตองแจงเปนหนังสือกองทุนฯ ทราบ  และจัดการชําระหนี้สินที่มีตอกองทุนฯ       
ใหเสร็จสิ้นเสียกอน  ขาพเจายินยอมที่จะปฏิบัติตามทุกประการ 
 ขาพเจาไมจัดการชําระหนี้ตามที่กลาวไวในวรรคกอน  ขาพเจายินยอมใหคณะกรรมการกองทุนฯ  ดําเนินการตาม
กฎหมายตอขาพเจา 
 หนังสือสัญญาเงินกูนี้  ทําไว  2 ฉบับ  ณ  วันที่ระบุขางตนโดยขาพเจาพรอมคูสมรสไดแสดงบัตรประจําตัว        
แลวลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและรับหนังสือกูคูฉบับไปถูกตองแลว 
 

 ...........แกว.....ทองมาก............ผูกู                   ........สมชาย  ทองมาก.........คูสมรส  ผูใหคํายินยอม 
     (...นางแกว ทองมาก...)                              (...นายสมชาย  ทองมาก...) 
 ...............................................พยาน  ...............................................พยาน 

 (........................................)                  (........................................) 

        อนุมัติแลว  วันท่ี..25 ม.ค. 52....... 
กําหนดวงเงินกูจํานวน ...18,000......บาท 
 
 (ลงช่ือ)......ทองคํา  สีงาม.........ประธานเงินกู 
         ( นายทองคาํ  สีงาม) 
 (ลงช่ือ)....สุข  ใจงาม....ประธานกรรมการ 
         (...นายสุข  ใจงาม...) 
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ตัวอยางที่ 3 
 

แผนเสนอขอกูยืมเงินกองทนุหมูบาน ตัวอยาง 
 

ช่ือผูกู.....นางแกว   ทองมาก.......เลขทะเบียนสมาชิกที่....165.......... 
ที่อยู บานเลขที่....16.........หมูที่...2......ตําบล....ทาตะโก.........อําเภอ.........เมือง...........จังหวัด.......เลย............................. 
ขอ  1.  ช่ือแผน.........ทําสวนลําใย...................................................................................................................................... 
ขอ  2.  หลักการและเหตุผล....ตองการนําเงินที่ไดจากการกูยืมไปลงทุนเกี่ยวกับการทําสวนลําใย ................................... 
 ........................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................... 
ขอ  3.  วัตถุประสงค........เพื่อนําเงินมาซื้อวัสดุ และอุปกรณในการทําสวนลําใย............................................................. 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
ขอ  4.  เปาหมาย..............พัฒนาผลผลิตลําใยใหมีคุณภาพ............................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
ขอ  5.  วิธีการดําเนินงาน............เมื่อไดรับเงินกู จะไปซื้อปุย ยาฆาแมลง และวัสดุอื่น ๆ ................................................ 
           ...ในการทําสวนลําใย............................................................................................................................................. 
 .......................................................................................................................................................................... 
ขอ  6.  สถานที่ดําเนินการ........เลขที่ 16 หมู 2 ต.ทาตะโก อ. เมือง  จังหวัด.. เลย............................................................. 
 .......................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................... 
ขอ  7.  รายไดครัวเรือน.....30,000......บาท  คาใชจายครัวเรือน......20,000.......บาท  เงินออม.....3,580....บาท         

รายไดที่คาดวาจะไดรับตามแผน........50,000.......บาท  จํานวนเงินที่ขอกู......18,000......บาท    ระยะเวลาการ            
คืนเงินกูยืม.....12..... เดือน... 

  
      ลงช่ือ.......แกว  ทองมาก.......ผูยืนขอกู 
            (...นางแกว ทองมาก...)  
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ตัวอยางที่ 4 
 

หนังสือคํ้าประกันเงินกูกองทุนหมูบาน...ตัวอยาง................... 
ช่ือผูค้ําประกัน.....นางสมศรี.....สวยสม.................. 

 

วันที่....15.. มกราคม ..2552....... 
 
 ขาพเจา...นางสมศรี.....สวยสม................เลขที่สมาชิก.......155............อยูบานเลขที่...20..... หมูที่..2......... 
ตําบล....ทาตะโก..............อําเภอ.....เมือง...............จังหวัด.....เลย......................ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวตอกองทุนฯ   
เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้ 

 ขอที่  1.  ตามที่.นางแกว   ทองมาก...... ไดกูเงินของกองทุนฯ  ตามหนังสือสัญญาเงินกูกองทุนหมูบาน  บัญชีเงินกู
ที่.....2..../...2552......วันที่....15...มกราคม... 2552................   นั้น ขาพเจายินยอมค้ําประกันอยางไมมีจํากัด  เพื่อหนี้สิน
เกี่ยวกับเงินกูรายนี้ 

 ขอที่  2.  ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้  อัตราดอกเบี้ย  และการเรียกคืนเงินกู
กอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือเงินกูโดยตลอดแลว  ขาพเจายินยอมค้ําประกันและขอผูกพันนั้นๆ  ทุกประการ 

 ขอที่  3.  ในกรณีที่กองทุนฯ  ยอมผอนเวลาสงผอนงวดชําระหนี้ตามที่กําหนดไวนั้นใหแกผูกูขาพเจาถือวาการผอน
เวลาเชนนั้นเปนความประสงคของขาพเจาดวยจึงถือวาขาพเจาตกลงในการผอนเวลานั้นๆ ดวยทุกครั้ง 

 ขอที่  4.  เมื่อปรากฏวาผูชําระหนี้สินซึ่งขาพเจาค้ําประกันไวนี้ใหแกกองทุน  ตามขอผูกพัน  ไมวาจะเปนเพราะเหตุ
ใดๆ  และกองทุนไดแจงความนั้นใหขาพเจาทราบ  ขาพเจายอมรับผิดชําระใหแกกองทุนแทนผูกูโดยมิพักใชสิทธิของผูค้ํา
ประกันตามมาตรา  688, 689, และ 690  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นแตประการใดเลย 
 ขอที่  5.  ขาพเจายอมรับผูกพันวาการที่ขาพเจาออกจากการเปนสมาชิกของกองทุนฯ  นี้  ไมวาเพราะเหตุใดๆ      
ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้    จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดจัดใหสมาชิกอื่น                   
ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ  เห็นสมควรเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา 
 หนังสือค้ําประกันนี้ทําไวรวม  2  ฉบับ  ณ  วันที่ซึ่งระบุขางตนโดยขาพเจาพรอมคูสมรสไดแสดงบัตรประจําตัว  
แลวลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  และรับหนังสือค้ําประกันคูฉบับไปถูกตองเรียบรอยแลว 
 
 
          ......สมศรี..สวยสม.........ผูค้ําประกัน                                .....สมชาย...สวยสม....คูสมรส  ผูใหคํายินยอม 
         (...นางสมศรี..สวยสม...)         (...นายสมชาย...สวยสม...) 
  
   .................................................พยาน                            ..............................................พยาน 
    (...............................................)            (.............................................) 
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2.4  การจายเงินกูทุกรายตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการกอนจายเงินกู 
2.5  สอบทานความครบถวนสมบูรณของสัญญาเงินกู 

  -  เปรียบเทียบคําขอกูยืมเงินกับสัญญาเงินกูโดยสอบทาน  ช่ือ – นามสกุล  เลขทะเบียนสมาชิก  
บานเลขที่  หมูที่  ในคําขอกู  และหนังสือสัญญาเงินกูเปนไปตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด 
  -  สอบทานจํานวนเงินกู  โดยสอบทานวงเงินกูที่ขอกู  วงเงินที่ไดรับการอนุมัติ จํานวน
เงินกูใน   คําขอกู และหนังสือสัญญาเงินกูสัมพันธกัน  ทั้งนี้  จํานวนเงินกูที่กูจะตองเทากับวงเงินที่ไดรับการ
อนุมัติหรือนอยกวาได 
  -  สอบทานความครบถวนสมบูรณการจัดทําสัญญาเงินกู  โดยสังเกตสัญญาเงินกูมีการ
บันทึกขอความไวครบถวน  ไมมีการแกไขขอความ หรือถาแกไข ใชวิธีการขีดฆาและเซ็นชื่อกํากับตองไมมี    
การแกไขโดยการปายขาว  หากมีการแกไขสัญญาเงินกูไมถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด ทําใหไมสามารถ
นํามาใชเปนหลักฐานในการฟองรองได 
 
 

               เพ็ญศรี 

นางสาว เพ็ญศรี  โพธ์ิทอง 

 
 

 
2.6  การจายเงินกู  จายโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก  กองทุนหมูบานตองจัดทํา

รายละเอียดสมาชิกผูกู  จํานวนเงินกู  และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  ใหกับธนาคาร      พรอมทั้งเก็บสําเนาไวที่
กองทุนหมูบานเพื่อเปนหลักฐานการจายเงินกู  รวมทั้งมีการบันทึกสมุดประจําตัวของสมาชิกทันทีที่จายเงินกู  
แตถาการจายเงินจากบัญชีที่ 2 กองทุนหมูบานสามารถจายเปนเงินสดใหกับสมาชิก 

-  สอบทานการบันทึกการจายเงินกูในสมุดประจําตัวสมาชิก (ดูตัวอยางที่ 5) โดยสอบทาน 
ช่ือ – นามสกุล  เลขที่ทะเบียนสมาชิกผูกู  จํานวนเงินกูถูกตองตรงกับสัญญาเงินกูและจํานวนเงินที่ไดโอนเขา
บัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก 

-  เปรียบเทยีบสมุดประจําตวัสมาชิกกับทะเบียนคุมลูกหนีเ้งินกู (การดรายตัวลูกหนี)้ วามี
การบันทึกถูกตองตรงกัน (ช่ือ – นามสกุล เปนคนเดยีวกนั  และจํานวนเงินเทากนั) 

 
 
 
 

 

นาง 
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ตัวอยางที่ 5 

(หนาปกของสมุดประจําตัวสมาชิก) 
สมุดประจําตัวสมาชิก 

กองทุนหมูบาน ตัวอยาง 
 
 

ช่ือสมาชิก ........นางแกว.. ทองมาก.................................เลขทะเบียนสมาชิกที่......165...... 
อยูบานเลขที่....16.........หมูที่...2......ตําบล....ทาตะโก............อําเภอ.....เมือง...............จังหวัด.....เลย........... 
  
 

 
รายการเงินกู 

 

ช่ือสมาชิก ........นางแกว.. ทองมาก.....เลขทะเบียนสมาชิกที่......165......  
บัญชีเงินกูที่..2 /2552....  วันที่..15 มกราคม 2552........ 

ว ด ป. จํานวนเงินกู ชําระเงินตน ชําระดอกเบี้ย ตนเงินคงเหลือ ลายมือช่ือผูมี
อํานาจ 

25 ม.ค. 52 18,000   18,000  
      
      

 

3.  การรับชําระหนี ้
3.1  กําหนดสถานที่และบุคคลที่สามารถรับชําระหนี้จากลูกหนี้ไวชัดเจน  และไดแจงใหสมาชิก

ทราบ 
3.2  มีการจัดทํารายละเอียดสมาชิกสงชําระหนี้รายเดือนลวงหนา โดยมีรายละเอียดตนเงินและ

ดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระ และยอดรวม พรอมทั้งใหสมาชิกผูจายเงินและผูทําหนาที่รับเงิน   ลงลายมือช่ือไว
เปนหลักฐาน ตัวอยางที่ 6 

3.3   การรับชําระหนี้ในรายละเอียดตามขอ 3.2  ไดนําสงครบถวนภายในเวลาที่กําหนดโดยเปรียบเทียบ
จํานวนเงินที่รับชําระหนี้กับตัวเงินที่ไดรับ    

3.4  มีการติดตามเรียกเก็บหนี้จากสมาชิกผูกูเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  กรณีสมาชิกผูกูไม
ชําระหนี้ตามกําหนดเวลา   กองทุนหมูบานไดกําหนดมาตรการในการติดตามเรงรัดหนี้จากลูกหนี้                 
หากลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ ไดมีการติดตามใหผูค้ําประกันชําระหนี้แทน 
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ตัวอยางที่ 6 รายละเอียดสมาชิกสงชําระหนี้รายเดือน 
 

รายชื่อสมาชิกสงคืนเงินกู 

กองทุนหมูบาน.....ตัวอยาง................... 
ประจําเดือน  พฤษภาคม  2552 

 

บัญชี 1 ลําดับ 
ท่ี 

รหัส 
สมาชิก 

ช่ือ - สกุล 
ตนเงิน ดอกเบ้ีย คาปรับ รวม งวด 

เลขที่
ใบเสร็จ 

ผูรับเงิน ผูจายเงิน วัน เดือน ป 

1 155 สมศรี  สวยสม 2,000 120  2,120 1 05-011 วิไล สมศร ี 4 พ.ค. 52 
2 165 แกว  ทองมาก 1,500 45  1,545 4 05-012 วิไล แกว 5 พ.ค. 52 
3 170 ดาว  ใจดี 2,000 120  2,210 1 05-013 วิไล ดาว 6 พ.ค. 52 

            

            

  รวม 20,000 1,000  47,200      

            
 

4.  มีการบันทึกบัญชีลูกหนี้เงินกู  และผานรายการไปทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกูทุกครั้งที่มีรายการ
เคลื่อนไหว  และจัดทําไวเปนปจจุบัน 

5.  เปรียบเทียบยอดรวมลูกหนี้เงินกูในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกูตรงกับบัญชีแยกประเภททั่วไป        
ทุกสิ้นเดือน 
 6.  มีการยืนยันยอดหนี้กับลูกหนี้รายตัว  โดยกรรมการที่ไมมีหนาที่จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู 
อาจสอบถามหรือขอดูสมุดประจําตัวสมาชิก เพื่อเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู 
 

ตัวอยางที่ 7 บญัชีคุมลูกหนี้เงินกู 
 
ผูกู.....นางแกว ....ทองมาก.......เลขทะเบียนสมาชิก....165..........   
ที่อยู บานเลขที่....16.........หมูที่...2......ตําบล....ทาตะโก.........  อําเภอ.........เมือง.......จังหวัด.....เลย..... 
ผูค้ําประกัน ...นางสมศรี...สวยสม...เลขที่ทะเบียนสมาชิก.......155.... 
บัญชีเงินกูที่ .....2/2552....... ลงวันที่.........15....มกราคม....2552..... จํานวนเงิน........18,000....... บาท 
อนุมัติ วันที่.. 25.. มกราคม.. 2552......... 

เงินกู ดอกเบี้ย คาปรับ 
วดป 

ตนเงิน ชําระ คงเหลือ ตองชําระ ชําระ คงเหลือ ตองชําระ ชําระ คงเหลือ 
25มค52 18,000  18,000       
25กพ52  1,500 16,500 45 45 -    

 
 เปรียบเทียบกับสมุดประจําตัวสมาชิก 
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1.  มีการกําหนดระเบยีบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฝากเงินไวชัดเจน 
2.  การเปดบัญชีเงินฝาก  ใบคําขอเปดบัญชีบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับผูฝากเงินไวอยางชัดเจน  จํานวน

เงินฝากครั้งแรก  เปนไปตามที่ระเบียบกําหนด 
3.  มีการออกสมุดคูฝากใหผูฝากถือไวเปนหลักฐาน  และมีการควบคุมสมุดคูฝากที่ยังไมไดใชโดย

จัดทําทะเบียนคุมสมุดคูฝาก 
 4.  การรับฝากเงิน 

4.1   มีการบันทึกจํานวนเงินฝาก  และยอดคงเหลือในสมุดคูฝากและทะเบียนคุมเงินฝาก 
4.2   การรับฝากเงิน  รับฝากเฉพาะสํานักงานของกองทุนหมูบานไมมีการรับฝากเงินนอกที่ทํา

การกองทุนหมูบาน 
4.3   การรับฝากเงินเปนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว  เชน  ถาระเบียบกําหนดใหฝากเงินสัจจะทุกเดือน    

ก็ตองฝากทุกเดือน  เปนตน 
 5.  การถอนเงินฝาก 

5.1  สมาชิกถอนเงินจะตองทําใบถอนเงินฝากยื่นพรอมสมุดคูฝากทุกครั้ง 
5.2  การถอนเงินฝาก  กรณีใหผูอ่ืนมารับเงินแทนจะตองมีหนังสือมอบอํานาจจากผูมีอํานาจ       

ถอนเงิน 
5.3  มีการตรวจสอบสมุดคูฝากกับทะเบียนคุมเงินรับฝาก  เมื่อสมาชิกมาทํารายการทุกครั้ง 
5.4  การถอนเงินฝากจะตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ เวนแตเปนเงินรับฝากสัจจะประเภทที่

เปนหุน  ไมสามารถถอนเงินไดจนกวาจะลาออกจากการเปนสมาชิก 
6.  มีการตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีฝากและถอนในสมุดคูฝากกับเอกสารหลักฐาน  

พรอมกับการลงลายมือช่ือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในสมุดคูฝาก 
 7.  มีการจายดอกเบี้ยถูกตองตามอัตราที่มติที่ประชุมใหญสมาชิกกําหนด  และมีการประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน  การจายดอกเบี้ยเงินรับฝากจะตองควบคุมการคํานวณดอกเบี้ยใหเปนไป
ตามระเบียบ รวมทั้งกรณีเปนเงินรับฝากสัจจะที่ถือเปนหุนมีการควบคุมการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ
หลังจากการจัดสรรตามระเบียบกองทุนหมูบานแลว 
 8.  มีการเปรียบเทียบสมุดคูฝากของสมาชิกกับทะเบียนคุมเงินรับฝาก 
 9.  มีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรับฝากไวเปนปจจุบัน 
 10.  มีการเปรียบเทียบยอดรวมเงินรับฝากในทะเบียนคุมเงินฝากกับบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 

 

 

การควบคุมภายในดานการรบัฝากเงิน 
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ตัวอยางสมุดคูฝาก 
 

(หนาปกของสมุดคูฝาก) 
สมุดเงินฝาก...ออมทรัพย... 
กองทุนหมูบาน ตัวอยาง 

 
 
ชื่อสมาชิก ........นางแกว ทองมาก.................................เลขทะเบียนสมาชิกที่......165...... 
อยูบานเลขที่....16.........หมูที่...2......ตําบล....ทาตะโก............อําเภอ.....เมือง...............จังหวัด.....เลย........... 

 
รายการฝาก-ถอนเงิน 

ชื่อบัญชี ........นางแกว ทองมาก........เลขทะเบียนสมาชิกที่......165...... เลขที่บัญชี 120 

วันเดือนป ฝาก ถอน คงเหลือ 
เจาหนาที่ 
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1ม.ค.52   5,625   
15ม.ค.52 150  5,725 กรกนก  
      

 
 
 

ตัวอยางบัญชีคุมเงินฝาก 
 

บัญชีคุมเงินฝาก ออมทรัพย  
กองทุนหมูบาน ตัวอยาง 

ประจําป 2552 
 

ชื่อสมาชิก เลขท่ี ป 2551 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. คงเหลือ 
สมศรี สวยสม 155 6,230 150 50 50  50  50   50  50 6,680 
แกว ทองมาก 165 5,625 150 50 50 50    50    50 6,025 
ดาว ใจดี 170 7,320 50 150  50  50  50    50 7,620 

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

รวม  80,250 1,520 1,590 1,450 850 900 750 2,560 1,560 1,100 980 850 1,530 95,890 
 

การฝากเงิน 
 1.  สอบทานการฝากเงิน  โดยดูช่ือสมาชิกที่ฝากเงิน  เลขที่บัญชีจํานวนเงินในสมุดคูฝากกับบัญชีคุม
เงินฝากถูกตองครบถวน 
 2.  สมุดคูฝาก  จะตองมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเซ็นชื่อกํากับทุกครั้งเมื่อสมาชิกฝากเงิน 

3.  มีการเปรียบเทียบยอดเงินฝากคงเหลือในสมุดคูฝากกับบัญชีคุมเงินฝากถูกตองตรงกัน 

เปรียบเทียบกัน     
จะตองเทากัน 

บวก  สองรายการ 
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การถอนเงินฝาก 
 1.  สอบทานเลขที่บัญชี  วันที่ถอนเงิน  ช่ือ – นามสกุลผูถอนเงิน  จํานวนเงิน  และลายมือช่ือผูถอน
เปนผูมีอํานาจถอนเงิน 
 2.  สอบทานใบถอนเงินฝากออมทรัพยกับสมุดคูฝากโดยดูเลขที่บัญชี  ช่ือ – นามสกุลผูถอน  จํานวน
เงินถูกตองตรงกัน 
 3.  เปรียบเทียบรายละเอียดการถอนเงินในทะเบียนคุมเงินรับฝากกับสมุดคูฝากถูกตองตรงกัน 
 4.  การถอนเงินจะตองมีผูอนุมัติจายเงินลงลายมือช่ือกํากับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนหมูบาน.....ตัวอยาง...... 
 

ใบถอนเงินฝากออมทรัพย 
(โปรดยื่นพรอมดวยสมุดคูบญัชี) 

 

เลขทีบ่ัญชี.....102......      

เลขทีส่มาชิก.....31......     วันที่....12 มกราคม 2552..... 

ชื่อ...................นางแกว  ทองมาก.............................. 
ขอถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

บาท (ตวัอักษร) ......................สองรอยบาทถวน..................... 
บาท (ตวัเลข) ...........................200.-.................................. 
 

…….แกว  ทองมาก……….  ….……สุข  ใจงาม…….… 
       ลายมือชื่อผูถอน          ลายมือชื่อผูอนุมัติ 
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1.  มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการถือหุนไวชัดเจน 
 2.  การรับสมาชิกไดมีการสอบทานคุณสมบัติการเปนสมาชิก  เชน  จะตองมีช่ือในทะเบียนบานในหมูบาน
ของกองทุนหมูบาน  เปนตน  และไดรับการอนุมัติใหเปนสมาชิกจากคณะกรรมการ 
 3.  จํานวนหุนที่สมาชิกซื้อ  และคาธรรมเนียมแรกเขาเปนไปตามระเบียบปฏิบัติ  และกองทุน
หมูบานไดบันทึกในสมุดประจําตัวสมาชิกใหสมาชิกไวเปนหลักฐาน  พรอมทั้งบันทึกทะเบียนคุมคาหุนของ
กองทุนหมูบาน 
 4.  มีการสอบทานสมาชิกที่ลาออกไมเปนหนี้กองทุนหมูบานและไมติดค้ําประกันเงินกู   
 5.  การจายคืนคาหุน  สมาชิกจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการใหลาออกแลว 
 6.  สอบทานเอกสารหลักฐานการจายเงินคาหุนตองมีลายมือช่ือผูรับเงิน 
 7.  มีการจัดทําทะเบียนคุมคาหุนไวเปนปจจุบัน 
 8.  มีการเปรียบเทียบยอดรวมเงินคาหุนในทะเบียนคุมคาหุนกับบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 
ตัวอยางสมุดประจําตัวสมาชิก 
 
(หนาปกของสมุดประจําตัวสมาชิก) 

สมุดประจําตัวสมาชิก 
กองทุนหมูบาน ตัวอยาง 

 
 

ชื่อสมาชิก ........นางแกว ........ทองมาก.................................เลขทะเบียนสมาชิกที่......165...... 
อยูบานเลขที่....16.........หมูที่...2......ตําบล....ทาตะโก............อําเภอ.....เมือง...............จังหวัด.....เลย........... 
  
 

รายการหุน 
 

 ชื่อบัญชี ........นางแกว ทองมาก........เลขทะเบียนสมาชิกที่......165...... 
หุนที่ถือใหม หุนสะสม 

วัน เดือน ป 
จํานวนหุน จํานวนเงิน จํานวนหุน จํานวนเงิน 

ลายมือชื่อผูมีอํานาจ 

1 ม.ค. 52   40 400  
   25 ม.ค. 52 10 100 50 500  
      

 

 

การควบคุมภายในดานคาหุน 
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ตัวอยางบัญชคีุมคาหุน 
 

บัญชีคุมคาหุน 
กองทุนหมูบาน ตัวอยาง 

ประจําป  2552 
 

ชื่อสมาชิก เลขที่ ป 2551 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. คงเหลือ 
สมศรี สวยสม 155 500 100 50 50  50  50   50  100 950 
แกว ทองมาก 165 400 100  50   50   100   40 740 
ดาว   ใจดี 170 700 50 100   50  50  50   150 1,150 
.................                

รวม  123,650 8,500 3,560 4,560 2,300 1,520 1,590 1,450 3,450 3,250 2,850 3,520 4,560 164,760 
 

 

 
 
1.  การจัดสรรกําไรสุทธิจากบัญชีที่ 1 กรรมการกองทุนหมูบานจะตองสอบทานการจัดสรรกําไร

สุทธิเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด  โดยจัดสรรเปนเงินสมทบกองทุน ประกันความเสี่ยง  และอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการกองทุนหมูบานกําหนด แตหามจายเงินปนผลใหสมาชิกจากบัญชีที่ 1 และการจัดสรรกําไร
สุทธิตองมีมติจากที่ประชุมใหญสมาชิก 

2.  การจัดสรรกําไรสุทธิจาบัญชีที่ 2 เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กองทุนหมูบาน
กําหนด 

3.  การจายคาใชจาย  หรือการซื้อสินทรัพยระหวางปจากบัญชีที่ 1  ใหจายเมื่อมีการจัดสรรกําไรสุทธิ
ที่เกิดขึ้นหรือกําไรสะสม  ตามเงื่อนไขที่กองทุนหมูบานกําหนด 

4.  มีการควบคุมการจายเงินปนผลใหกับสมาชิก โดยสอบทานจํานวนเงินที่จายตองเทากับที่ไดรับ
จัดสรร  สอบทานเอกสารหลักฐานการจายเงินมีการลงลายมือช่ือผูรับเงิน  และตองจายจากการจัดสรรกําไร
สุทธิบัญชีชุดที่ 2 เทานั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมภายในดานการจดัสรรกําไรสุทธิ 
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ตัวอยางการจัดสรรกําไร 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

1.  การซื้อสินทรัพย มีการจดัสรรกําไรสุทธิเพื่อซ้ือสินทรัพยกรณใีชกําไรสุทธิจากบัญชีชุดที่ 1 
2.  มีหลักฐานการซื้อสินทรัพยถูกตองสมบูรณ  เชน  ใบเสร็จรับเงิน  เปนตน    

 3.  ประเภท ชนิดของสินทรัพย และราคาที่ซ้ือเปนไปตามที่ไดรับจากการจัดสรรกําไรสุทธิ 
 4.  การขายสินทรัพย มีการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 5.  มีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน  มีขอมูลเกี่ยวกับวันที่ซ้ือ  ราคาทุน  การซอมแซมบํารุงรักษาไว
เรียบรอยเปนปจจุบัน 
 6.  มีการตรวจนับสินทรัพย  และเปรียบเทียบสินทรัพยที่มีอยูจริงกับรายละเอียดในทะเบียนคุมทรัพยสิน 
ตัวอยางทะเบียนคุมทรัพยสนิ 

กองทุนหมูบาน ตัวอยาง 
ทะเบียนคุมทรัพยสิน เคร่ืองคอมพิวเตอร 

 

วัน/เดือน/ป รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1  มี.ค. 52 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ยี่หอ Apple RT2 35,624  

 พรอมปรินทเตอร Canon LBP 3300   

 รับประกัน 1 ป   
25 พ.ย. 52 ซอมแซมปรินทเตอร  3,500 ไมอยูในการรับประกัน 

 

 
 

รายการจัดสรรกําไรตามระเบียบกองทุนหมูบานตัวอยาง ประจําป  2551 

    บัญชีชุดที่ 1 เงินกําไรสุทธิ  64,665  บาท  จัดสรร ดังนี้ 

     1.1 สมทบกองทุน    15  %    9,700.00 บาท 
     1.2  ประกันความเสี่ยง    10  %    6,467.00 บาท 

     1.3  ผลตอบแทนคณะกรรมการ   25  %  16,166.00 บาท   

     1.4  คาใชจายในการดําเนินการ   20  %  12,933.00 บาท 
     1.5  สาธารณะประโยชน    10  %    6,467.00 บาท 
     1.6  สวัสดิการชุมชน    10  %    6,467.00 บาท 

     1.7  สะสมซื้อคอมพิวเตอร   10  %    6,465.00 บาท 

      รวมเปนเงิน    64,665.00 บาท 

การควบคุมภายในดานสินทรัพย 

เปรียบเทียบกบัการจัดสรรกาํไร
บัญชีกําไรสะสม 



 
 
 
ท่ีปรึกษาสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมอืงแหงชาติ 
 

1.  นายนท ี ขลิบทอง ผูอํานวยการสํานักงานกองทนุหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
2.  นางณฎัฎา พัฒนวรพันธุ รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาต ิ
3.  นางกาบแกว สุขร่ืน ผูอํานวยการฝายการเงินและการบัญชีสํานักงานกองทุนหมูบาน  

และชุมชนเมืองแหงชาต ิ
   

ท่ีปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 

1.  นายอนันต ภูสิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
2.  นางสมพร   พุฒวันเพ็ญ ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญช ี
 

คณะผูจัดทํา  กรมตรวจบญัชีสหกรณ 
 

1.  นางสุจิตรา พันธุมะบํารุง ผูอํานวยการกลุมมาตรฐานการสอบบัญชี 
2.  นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ 
3.  นางวรรณทณ ี ศรีพุมไข นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 
4.  นางสาวจารณุ ี ธัชศฤงศารสกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 
5.  นางสาวสุรีรัตน คําฟู นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 
 

รายนามที่ปรึกษาและคณะผูจัดทํา 


