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  ดวยสํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ  มีหนาที่เปนองคกรที่มี
หนาที่พัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารการจัดการ  และการสนับสนุนดานเงินทุนใหแก
สหกรณและกลุมเกษตรกรใหสามารถพึ่งพาตนเองไดและเปนที่พึ่งของมวลสมาชิก  โดยใชเงินทุน
นอกงบประมาณที่อยูในความรับผิดชอบ  ไดแก  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  เงินกองทุนรวมเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกร  เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร  เงินรายไดนิคมสหกรณ  เงินทุนทําการแทนการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  เปนตน  และใหหนวยงานที่รับผิดชอบในสวนภูมิภาคมีการจัดทํา
บัญชีสําหรับเงินทุนนอกงบประมาณแตละกองทุนอยางมีความเปนอิสระ  และแยกจากกัน  เพื่อ
แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของแตละกองทุน  โดยแตละกองทุนจะเปนหนวยงาน
ทางบัญชี (Accounting Entity) ที่ตองจัดทําบัญชีตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐ 

  คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณเลมนี้จึงจัดทําขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหนวยงานที่รับผิดชอบในสวนภูมิภาค  ใหมีความรูความเขาใจ
ระบบการบันทึกเพื่อควบคุมรายการบัญชีของตนเองโดยสมบูรณ  สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงาน
ดานการจัดทําบัญชี  และรายงานฐานะทางการเงินพรอมทั้งคํานวณตนเงิน  ดอกเบี้ย  คาปรับใหกับ
สหกรณไดอยางถูกตองครบถวน  และหวังวาคูมือดังกลาวจะเปนประโยชนตอสวนราชการและสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  และเพิ่มพูนทักษะใน
การปฏิบัติงานตอไป 
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  เงินนอกงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ  หมายถึง  เงินทัง้ปวงทีอ่ยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ 
นอกจาก  เงินงบประมาณรายจาย  เงินรายไดแผนดนิ  เงินเบิกเกินสงคนื  เงินเหลือจายปเกาสงคนื 

แหลงที่มาของเงินนอกงบประมาณ  ไดมาจาก 
1. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ประกอบดวย เงินทุนหมุนเวยีน, เงินยืม

ทดรองราชการ, เงินฝาก และเงินขายบิล 
2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
3. กฎหมายเฉพาะ (กฎหมายพิเศษ) พระราชบัญญัติเฉพาะ เชน กองทุนประกันสังคม 
4. อ่ืน ๆ  เชน  มติคณะรัฐมนตรี 

 เงินนอกงบประมาณของกรมสงเสริมสหกรณ  จัดอยูในประเภทเงินทุนหมุนเวียน  
ซ่ึงมีลักษณะดงันี้ 

การจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน 
3. จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  เชน  กองทุนรวมเพื่อ

ชวยเหลือเกษตรกร 
4. จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ เชน พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติ

กองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2517  เปนตน 

กรมสงเสริมสหกรณมีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม  เผยแพร  ใหความรูเกี่ยวกับ
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทัว่ไป 
สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรยีนรู
ในการเพิม่ขีดความสามารถ  ในดานการบรหิารการจดัการการดําเนินธุรกจิอยางมปีระสิทธิภาพ และ 
มีการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล  เพื่อใหสมาชกิสหกรณมีคณุภาพชีวติที่ดีขึน้ ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม  โดยสํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณมีหนาที่เปนองคกรที่
ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพดานการบริหารการจัดการ และการสนับสนุนดานเงินทุนใหแกสหกรณ
และกลุมเกษตรกรใหสามารถพึ่งตนเองไดและเปนทีพ่ึ่งของมวลสมาชิก  เงินทุนนอกงบประมาณ
ที่อยูในความรับผิดชอบ  แบงเปนประเภทเงินทุนหมุนเวียน  เงินบริจาค  และเงินชวยเหลือจาก
ตางประเทศ  ซ่ึงเงินทุนนอกงบประมาณเหลานี้  ไดแก  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  เงินกองทุนรวม
เพื่อชวยเหลือเกษตรกร  เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร  เงนิรายไดนิคมสหกรณ  เงินทุนทําการแทน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เงินทุนหมุนเวียนอื่น เชน ASPL และเงินชวยเหลือ  เชน เงินกองทุน
สงเสริมสหกรณการเกษตรในประเทศไทย (JICA)  เงนิชวยเหลือจากมูลนธิิฟรีดริค เอแบรท  เปนตน 

กลุมบริหารเงินทุน  สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ       1 
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เงินทุนนอกงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่สําคัญ  คือ  เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ  เงนิกองทุนรวมเพือ่ชวยเหลือเกษตรกร  และเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร  เปนเงินทีม่ี
วัตถุประสงคเพื่อการใหกูยืม  ปริมาณเงนิทนุจํานวนมาก  มีการบริหารจดัการอยางตอเนื่อง  และไดมี
การกระจายอํานาจบางสวนใหหนวยงานในสวนภูมิภาคและสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่  (ในคูมือนี้
จะเรียกวา “สวนภมิูภาค” หมายถึง  สํานักงานสหกรณจังหวัด และสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่)  

ดําเนินการรวมกับหนวยงานในสวนกลาง (ในคูมือนี้จะเรียกวา “สวนกลาง”  หมายถึง  กรมสงเสริม
สหกรณ) มีลักษณะการดําเนนิงานของเงินทุนแตละประเภทดังนี้     

เงินกองทุนพฒันาสหกรณ 

• จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

• วัตถุประสงค  เพื่อเปนทุนสงเสริมกิจการของสหกรณ 
• ที่มาของเงินกองทุน 

1. เงินอุดหนุนทีไ่ดรับจากงบประมาณแผนดนิ 
2. เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบให 
3. เงินและทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนพัฒนาสหกรณ 
4. เงินที่ไดจากการจําหนายทรัพยสินที่ไดรับตามขอ 2  และขอ 3 
5. ดอกผลรายได หรือประโยชนอ่ืนใดของกองทุนพัฒนาสหกรณ 
• เงินกองทุนพฒันาสหกรณใชจายเพื่อ 

1. เปนเงินกูใหสหกรณ 
2. เปนคาใชจายในการดําเนนิงานของกองทนุพัฒนาสหกรณ 
3. เปนเงินอุดหนนุจายขาดใหสหกรณ 
4. เปนคาใชจายในการสงเสริมการศึกษา อบรมทางสหกรณ 

เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 

• พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2517   
มาตรา 4 : ใหจัดตั้งกองทุนสงเคราะหเกษตรกรในกระทรวงการคลัง 

• วัตถุประสงค  เปนเงนิทนุหมนุเวยีน  และใชจายชวยเหลือหรือสงเสรมิเกษตรกรในการผลิต   
การพยงุราคา  และการจําหนายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภณัฑอาหาร 

• แหลงของเงินกองทุน มาตรา 5 
1. เงินที่ไดรับตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย และกฎหมาย วาดวยการโอนเงนิ

งบประมาณรายจาย 
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2. เงินคาธรรมเนียมการสงออก เปนเงินที่เรียกเก็บจากผูสงออกซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตน
และผลิตภัณฑอาหารเพื่อการคา 

3. เงินดอกผลของเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
4. เงินกูที่รัฐบาลกูเพื่อสมทบกองทุนสงเคราะหเกษตรกรโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
5. เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบให 
• กิจการที่ใชจายเงินจากกองทุนได  

1. การสงเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขัน้ตนและผลิตภัณฑอาหาร โดยใชจัดหาปจจัยการ
ผลิตตาง ๆ การใหเกษตรกรกูเพื่อลงทุนในการผลิตและจาํหนายผลิตผลเกษตรกรรมขัน้ตน
และผลิตภัณฑอาหาร  ดําเนนิการจัดหาทีด่ินใหเกษตรกรเขาทํากิน เปนตน 

2. การพยุงราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหารในประเทศไทย โดยซ้ือหรือ   
รับจํานําผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนฯ  ขายภายในประเทศและขายโดยสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนฯ  เปนตน 

3. การดําเนินการที่จําเปนและเรงดวน  เพื่อขจดัภัยรายแรงตอส่ิงแวดลอมอันจะเปนผลเสียหาย
แกเกษตรกร 

เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร 

• ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตร ีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 
ขอ 16 : ใหจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

• วัตถุประสงค  เพื่อชวยเหลือเกษตรกรทั้งระบบ และครอบคลุมสินคาเกษตรทุกชนิด 

• แหลงของเงินกองทุน  
1. เงินที่ไดรับตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจําป 
2. เงินที่รัฐบาลอุดหนุนให 
3. เงินดอกผลของเงินกองทุนฯ 
4. เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบให 

• กิจการที่ใชจายเงินจากกองทุนได  
1. ชวยเหลือเกษตรกรในดานการตลาดเพื่อรักษาระดับราคา หรือยกระดบัราคาสินคาเกษตร 
2. พัฒนาโครงสรางการผลิต และปรับปรุงคุณภาพสนิคาเกษตร เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร 
3. ชวยเหลือเกษตรกรในดานสินเชื่อ และการดําเนินงานของกองทุนที่ดิน 
4. คาใชจายในการบริหารงานกองทุนไมเกนิรอยละ 1 ของเงนิทุน 
5. ชวยเหลือสินคาเกษตรที่มีกฎหมายกําหนดใหมีการชวยเหลืออยางเปนระบบอยูแลว โดยผาน

กองทุนซึ่งเปนนิติบุคคล 
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ประโยชนของเงินนอกงบประมาณ 
1. ผอนคลายการควบคุม 
2. มีการกระจายอํานาจใหสวนราชการ 
3. สะดวกคลองตัวในการจายเงิน 
4. การบริหารงานสําเร็จรวดเรว็ 
5. เปนสวนเสริมภารกิจ  กรณีเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมบริหารเงินทุน  สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ       4 



คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

  การบริหารและการดําเนินงานเงินทุนนอกงบประมาณ 

การบริหารเงนิทุนนอกงบประมาณ  หนวยงานเจาของเงนิจะจัดสรรเงนิใหสวนราชการ
ไปดาํเนนิการตามโครงการตาง ๆ ทีไ่ดรับจดัสรรเอง หรือจัดสรรใหแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือ
สหกรณ เพื่อนําไปดําเนินโครงการโดยผานสวนราชการเปนเจาของโครงการ โดยการใหความชวยเหลือ
และ/หรือสงเสริมเกษตรกร  ซ่ึงโดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คอื  

1. การใหความชวยเหลือและ/หรือสงเสริมเกษตรกรในลักษณะใหเปลา  เรียกวา 
“โครงการไมหมุนเวียน หรือ จายขาด”  เปนโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินไปดําเนินการเทาที่จายจริง
ภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติ  โดยแบงออกเปนประเภท (1) คาใชจายในการปฏิบัติงานกองทุน และ
(2) คาใชจายโครงการ 

2. การใหความชวยเหลือและ/หรือสงเสริมเกษตรกรในลักษณะใหยืม  เรียกวา  
“โครงการหมุนเวียน  หรือจายใหยืม” เปนโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินไปดําเนินการในลักษณะ
หมุนเวียนภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติ  เมื่อส้ินสุดโครงการตองนําเงินที่ไดรับจัดสรรดังกลาวคืน
กองทุนทั้งจํานวนที่เบิกจายไปตามวงเงนิที่ไดรับอนุมัต ิ

หนวยงานที่รับผิดชอบและหนาที ่
หนวยงานที่รับผิดชอบสําหรับเงินทุนนอกงบประมาณที่กระจายอํานาจประกอบดวย 
1.  หนวยงานสวนกลาง เปนผูรับผิดชอบควบคุม กาํกับ ดแูลการดําเนินงานเงนิทนุ

ตามโครงการรวมถึงการรับจายเงินกองทุน/เงินทุนจากกรมบัญชีกลาง  ซ่ึงเปนผูไดรับมอบหมายจาก
กระทรวงการคลังใหทําหนาที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุน และรับผิดชอบควบคุมการ
รับจายเงินกองทุน/เงินทุนในภาพรวม   

2.  หนวยงานสวนภูมภิาค  เปนผูรับผิดชอบควบคมุ ดแูลการดําเนนิงานของเงนิทนุ
ในสวนภูมิภาค  รวมถึงการรับจายเงินกองทุน/เงินทุนที่สวนกลางโอนไปใหเพื่อดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของแตละโครงการ  

หนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงานสวนกลาง  
1. รับผิดชอบโครงการตาง  ๆของเงินทุนโดยควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินโครงการ

รวมกับหนวยงานสวนภูมิภาค 
2. ศึกษา วิเคราะห กาํหนดหลักเกณฑการพจิารณาใหการสนบัสนุนสงเสรมิกิจการ

ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร  การจัดสรรเงินกู  การจดัสรรเงินคาบริหารจัดการสําหรบัโครงการของ
แตละเงินทนุ 
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3. ศึกษา วิเคราะห กาํหนดแนวทางปฏิบัติขัน้ตอนการกูเงิน  คําแนะนํา และวิธีการ
สําหรับโครงการของแตละเงนิทุน 

4. ศึกษาวเิคราะหการขอปรับโครงสรางหนี้ การขยายเวลาการชําระหนี้ เสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาเงนิทนุตาง ๆ  

5. ตรวจสอบ ตดิตาม ควบคุมการใชเงินกูของสหกรณ/กลุมเกษตรกร รวมทั้งเรงรัด
การชําระหนี้เงินกู  การดําเนนิคดีลูกหนี้ผิดนัดชําระโครงการแตละเงนิทุน  

6. ดําเนินการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ไดรับอนุมัติ  เพื่อใชในการบริหาร
และดําเนินงานโครงการของแตละเงินทนุ  เพื่อความรวดเร็ว และคลองตัวในการเบกิจายเงนิ  

7. ควบคุมการรับจายเงินกองทนุ/เงินทุนใหกบักรมบัญชีกลาง   
8. จัดทําระบบบญัชีสําหรับใชในการดําเนนิงานสวนกลาง  และระบบบญัชีสําหรับ

สวนภูมภิาคเพือ่ถือปฏิบัติ 
9. ควบคมุดแูลการรับเงิน การเบกิจายเงนิใหกบัหนวยงานในสวนภูมภิาค  เกี่ยวกับ

การเบิกจายเงินที่จังหวดัไดรับจัดสรร  การรับคืนการชําระหนี้จากหนวยงานในสวนภูมภิาคหรือลูกหนี้
สถาบันเกษตรกร  ตามที่ระเบียบกําหนดไว 

10. ดําเนินการเกีย่วกับการเรยีกเก็บหนี้  การตดิตามเรงรัดหนี้สิน  และประเมินผล
การดําเนินงานเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ 

11. บันทึกควบคุมการรับจายเงนิกองทนุ/เงนิทนุ  รวบรวมและจดัทํารายงานการเงิน
ในภาพรวมเสนอคณะกรรมการ  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ  กรมบัญชีกลาง  สํานัก
งบประมาณ  หรือหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 

12. ตรวจสอบ  ตดิตาม ประเมนิผลการปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินของหนวยงาน
ในสวนภูมภิาค ตามที่ระเบียบกําหนดไว 

หนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงานสวนภูมิภาค 
1. รับผิดชอบโครงการตาง  ๆของเงินทุนโดยควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินโครงการ

รวมกับหนวยงานสวนกลาง 
2. เปนเลขานุการ คณะกรรมการ/อนุกรรมการ หรือคณะทาํงานโครงการแตละ

ของเงินทุนระดับจังหวัด 
3. วิเคราะหคําขอกู ตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐานตาง ๆ เพื่อเสนอความเห็นตอ 

ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตใหกู  
4. ดําเนินการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ไดรับอนุมัติ  เพือ่ใชในการบริหาร

และดําเนินงานโครงการของแตละเงินทนุ  เพื่อความรวดเร็ว และคลองตัวในการเบกิจายเงนิ 
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5. ดําเนินงานดานการบัญชีการเงินตามที่สวนกลางกําหนด  เพื่อใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งระบบ 

6. เบิกจายเงินกองทุน/เงินทุน  เพื่อจายใหสถาบันเกษตรกรกูยืม  หรือจายเปน
คาใชจายในการบริหารและดาํเนินงาน 

7. ควบคุมดูแลการเรียกเก็บหนี้  การรับชําระหนี้หรือรายรับอ่ืนและนําสงคืน
สวนกลางตามบัญชีธนาคารที่เปดไวระหวางกัน  รวมถึงการติดตามเรงรัดหนี้สินเพื่อใหสามารถ
เรียกเก็บหนีแ้ละนําเงินสงคนืกองทุน/เงนิทุน 

8. บันทึกควบคุมการรับจายเงินกองทุน/เงินทนุอยางสม่ําเสมอ ตามระบบบัญชีที่
สวนกลางกําหนดโดยเครงครัด  เพื่อใหเกิดระบบการควบคุมภายในที่ด ี

9. จัดทํารายงานการเงินในสวนที่รับผิดชอบเสนอคณะกรรมการ  ผูบริหารระดับ
จังหวดั  และสวนกลาง เพื่อจดัทํางบการเงนิในภาพรวมทั้งโครงการ 

10. จัดเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกีย่วของทั้งหมด รวมท้ังสมุดบัญชีตางๆ และ
รายงานการเงนิไวที่สํานกังานสหกรณจังหวัด  เพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิตรวจสอบ 
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  ระบบบัญชีเงินทุนนอกงบประมาณ 

การจัดทําบัญชีสําหรับเงินทนุนอกงบประมาณแตละกองทุนจะมีความเปนอิสระ  
และแยกจากกนั  เพื่อแสดงฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของแตละกองทุนโดยแตละกองทนุ
จะเปนหนวยงานทางบัญชี (Accounting Entity) ที่ตองจัดทําบัญชีตามหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหนวยงานภาครัฐ 

การดําเนินการสําหรับเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร  และเงินกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร  จะใหกูยมืและควบคุมระบบบัญชีแบบกระจายอํานาจ (Decentralized) โดยใหหนวยงานใน
สวนภูมภิาคและสํานกังานสงเสริมสหกรณพื้นที่ดาํเนินการ  สวนเงินทนุอื่นๆ จะใหกูยมืและควบคุม
ระบบบัญชีโดยตรง  ในทีน่ี้จะกลาวถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดานบญัชีและการเงนิสําหรับเงินทนุ
ที่กระจายระบบบัญชีใหสวนภูมิภาคและสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ดําเนินการ คือ เงินกองทุน
รวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร และเงินกองทนุสงเคราะหเกษตรกร 

ลักษณะการดําเนินงาน 
การดําเนินงานเปนแบบกระจายอํานาจ คอื  หนวยงานที่รับผิดชอบในสวนกลาง

และสวนภูมิภาคจะมีระบบการบันทึกเพื่อควบคุมรายการบัญชีของตนเองโดยสมบูรณ  สามารถรายงาน
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบไดครบถวน  สวนกลางเปนผูรวบรวมและ
จัดทํารายงานการเงินสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบภายในเวลาที่ระเบียบกําหนด  หนวยงาน
ที่รับผิดชอบในสวนภูมิภาคเปนผูควบคุมการอนุมัติเงินกู การติดตามเรงรัด การรับจายเงิน และการ
นําสงเงินที่ไดรับชําระคืนสวนกลางตามระยะเวลาที่กาํหนด  มีระบบการบันทึกบัญชีแยกตางหาก
จากระบบบัญชีชุดสวนราชการ เพื่อควบคุมการรับจาย ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
หนวยงานโดยสมบูรณ 

ลักษณะการจัดทําบัญชีเปนแบบสํานักงานใหญ-สาขา  กลาวคือจะมีการควบคุมบัญชี
ระหวางสวนกลางกับสวนภูมภิาค  เชน การโอนเงนิจดัสรรเพื่อใหกู หรือเงนิโอนเพื่อเปนคาใชจายใหกับ
สวนภูมิภาค การรับโอนเงินที่ไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้เปนเงินตน ดอกเบี้ย หรือคาปรับ รวมทั้งดอกผล
ที่เกิดจากการดาํเนินงานกองทนุของสวนภูมภิาคกลับคืนสวนกลาง  เปนบัญชีระหวางกนั  แสดงไวใน
งบการเงินของแตละหนวยงานในรูปที่เปนทรัพยสินและหนี้สินระหวางกัน  เมื่อจดัทํารายงานการเงิน
ในภาพรวมของสวนกลางจะหักกลบลบกัน  และหนวยงานสวนกลางจะเปนผูรับผิดชอบการจัดทํา
รายงานการเงนิรวม สงภายใน 90 วัน นับจากวนัสิ้นปงบประมาณของทุกป  โดยรายงานการเงนิใน
ภาพรวมของแตละเงินทุนจะตองเสนอคณะกรรมการ  ผูบริหารเพื่อทราบ  และสงสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตรวจสอบตามระเบียบ และสงกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ หรือหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 

กลุมบริหารเงินทุน  สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ 
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คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

การจัดการบญัชีเงินนอกงบประมาณมีวัตถุประสงค ดังนี ้
1. เพื่อใชเปนคูมอืในการปฏิบตัิงานดานการบัญชีเงินทุนนอกงบประมาณ 
2. เพื่อใชควบคมุการรับ-จายเงนิ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ มตคิณะรัฐมนตรี 

และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
3. เพื่อใหผูบริหารเงินทุนนอกงบประมาณสามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารงาน 

การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ 
4. เพื่อใหสํานกังานการตรวจเงนิแผนดนิ  และผูตรวจสอบภายในใชเปนแนวทางใน

การตรวจสอบบัญชี 
5. เพื่อใชในการจัดทํารายงานการเงินในภาพรวมสงหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  กรมบัญชกีลาง  สํานักงบประมาณ เปนตน 

หลักการบัญชีและนโยบายบัญชี 
1. แยกระบบบัญชีเปนชุดหนึ่งตางหากจากระบบบัญชีชุดสวนราชการ 
2. ใชหลักการบัญชีคู (Double Entry)  หมายถึง  การกําหนดวิธีลงบัญชีสําหรับ

รายการที่เกดิขึ้นครั้งหนึ่งจะตองลงบัญชีสองดาน คือ เดบิตบัญชีหนึ่งและเครดิตอีกบัญชีหนึ่งดวย
จํานวนเงินที่เทากัน  

3. ใชหลักการบัญชีแบบเกณฑคงคาง (Accrual Basis) หมายถึง หลักเกณฑทางบัญชี
ที่ใชรับรูรายการและเหตกุารณเมื่อเกดิขึ้น  ไมใชรับรูเมื่อมีการรับหรือจายเงินสดหรือรายการเทยีบเทา
เงินสด 

4. เปนระบบบัญชีแบบกระจายอํานาจ (Decentralized) คือ ใหหนวยงานที่รับผิดชอบ
เงินกองทุน/เงนิทุนในสวนกลางและสวนภมูิภาค  มีระบบการบันทึกและควบคุมรายการบัญชีของ
ตนเองโดยสมบูรณ  และแสดงผลการรับจายเงินและฐานะการเงินของกองทุนในวันที่รับผิดชอบได  
ทั้งนี้  ใหหนวยงานที่รับผิดชอบในสวนกลางรวบรวมและจดัทํางบการเงินรวมสงสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตรวจสอบรับรองภายในเวลาที่ระเบียบกําหนด 

5. รอบระยะเวลาบัญชีตามปงบประมาณ และเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

ผังบัญช ี
ผังบัญชี  ประกอบดวย  5  หมวด  คือ  หมวดสินทรัพย  หมวดหนี้สิน  หมวดทนุ  

หมวดรายได  และหมวดคาใชจาย  โดยแตละหมวดบัญชี  มีดังนี ้
1. หมวดสินทรพัย 

บัญชีเงินสด 
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
บัญชีเงินโอนใหสวนกลาง 
บัญชีลูกหนี้เงนิกูยืม  
บัญชีลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
บัญชีดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ 
บัญชีดอกเบี้ยตามคําพิพากษาคางรับ 
บัญชีคาปรับคางรับ 
บัญชีคาปรับตามคําพิพากษาคางรับ 

2. หมวดหนี้สิน 
บัญชีเงินรับโอนจากสวนกลาง – เพื่อใหกู 
บัญชีเงินรับโอนจากสวนกลาง – เพื่อเปนคาใชจาย 
บัญชีเงินรับโอนรอตรวจสอบ 
บัญชีเงินระหวางดําเนินการ 

3. หมวดสวนของเงินกองทุน/เงินทุน 
บัญชีรายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 

4. หมวดรายได 
บัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของ สสจ. / สสพ. 
บัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของสหกรณ /กลุมเกษตรกร 
บัญชีดอกเบี้ยเงินกูยืมรับ 
บัญชีดอกเบี้ยรับตามคําพิพากษา 
บัญชีคาปรับรับ 
บัญชีคาปรับรับตามคําพิพากษา 
บัญชีรายได................(ระบุประเภท) 

5. หมวดคาใชจาย 
บัญชีคาธรรมเนียมรักษาบัญชี 
บัญชีคาใชจาย.........(ระบุประเภท) 

กลุมบริหารเงินทุน  สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ       10 



คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

ชื่อบัญช ี คําอธิบาย / คํานิยาม 

หมวดสินทรัพย 

1. บัญชีเงินสด หรือรายการเทียบเทา 
เงินสด (เช็ค ตัว๋แลกเงนิ ฯ)  

รับรูตามมูลคาที่ตราไว  ใชบนัทึกรายการรบั-จายเปน
เงินสด เชน รับชําระหนีจ้ากลูกหนี้ รับเงนิรายรับอืน่ ๆ 
หรือการนําเงนิฝากธนาคาร เปนตน ยอดเพิ่มขึ้นดาน  
เดบิตและลดลงดานเครดิต ดลุบัญชีปกติเปน เดบิต 

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร คือ  เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ใชบันทึกรายการฝากถอนเงินหรือ
การรับโอนเงินเขา-ออกบัญชี ยอดเพิ่มขึน้ดานเดบิต
และลดลงดานเครดิต  ดุลบัญชีปกติเปน เดบิต 

3. บัญชีเงินโอนใหสวนกลาง เปนยอดสะสมของดอกผล (รายรับ) ที่เกดิจากการ
ดําเนินโครงการของแตละเงนิทุน ที่สวนภมูิภาคโอน
คืนใหสวนกลางแลว  ดุลบัญชีปกติเปน เดบิต 

4. บัญชีลูกหนี้เงนิกูยืม รับรูตามจํานวนเงินในสัญญากูยืม ใชบนัทึกรายการจาย
เงินกองทุน/เงินทุนใหกูยืมตามที่ไดรับอนุมัติ และรายการ
รับชําระหนี้หรือการปรับปรุงรายการหักชําระหนี้ ยอดเพิ่มขึ้น
ดานเดบิตและลดลงดานเครดติ  ดุลบัญชีปกติเปน เดบิต 

5. บัญชีลูกหนี้ตามคําพิพากษา เปนลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ทีไ่ดดําเนนิคดแีละศาลมี    
คําพิพากษาแลว บนัทกึโดยการปรับปรุงลดยอดลูกหนี้
เงินกูยืมเปนลูกหนี้ตามคําพพิากษา รับรูตามจํานวนเงินที่
ศาลไดมีคําพพิากษา (เฉพาะตนเงนิ ณ วนัฟอง) ยอดเพิ่มขึน้
ดานเดบิตและลดลงดานเครดติ ดุลบัญชีปกติเปน เดบติ 

6. บัญชีดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ รับรูตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับ บันทึกไวตามเกณฑคง
คาง  เปนการรับรูดอกเบี้ยเงนิกูที่เกดิขึ้นตามเงื่อนไขใน
สัญญา ระยะเวลาและอัตราที่ระบุไว  แต ณ วนัสิ้นงวด
บัญชียังไมไดรับเงินจํานวนนั้น  ถือเปนรายไดคางรับ
ยอดเพิ่มขึน้ดานเดบิตและลดลงดานเครดิต ดุลบัญชี
ปกติเปน เดบติ 
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คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

ชื่อบัญช ี คําอธิบาย / คํานิยาม 

7. บัญชีคาปรับคางรับ รับรูตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับ  บนัทึกไวตามเกณฑคงคาง  
เปนการรับรูคาปรับรับที่เกิดขึ้น  จากลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้  
ตามระยะเวลาและอัตราที่ระบไุวในสัญญา แต ณ วนัสิ้นงวด
บัญชี ยังไมไดรับเงินจํานวนนั้น ถือเปนรายไดคางรับยอด
เพิ่มขึ้นดานเดบิตและลดลงดานเครดิต ดุลบัญชีปกติเปน 
เดบิต 

8. บัญชีดอกเบี้ยตามคําพิพากษาคางรับ รับรูตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับบันทกึไวตามเกณฑคงคาง 
คํานวณตามรายละเอียดของลูกหนี้ตามคําพพิากษา รับรู
ตามระยะเวลาและอัตราที่ระบุไวในคําพพิากษา  แต ณ 
วันส้ินงวดบัญชียังไมไดรับเงินจํานวนนั้น ถือเปนรายได
คางรับ ยอดเพิ่มขึ้นดานเดบติและลดลงดานเครดิต ดุลบัญชี
ปกติเปน เดบิต 

9. บัญชีคาปรับตามคําพิพากษาคางรับ รับรูตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับบันทึกไวตามเกณฑคง
คาง คํานวณตามรายละเอียดของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
รับรูตามระยะเวลาและอัตราที่ระบุไวในคําพิพากษา  
แต ณ วันสิ้นงวดบัญชียังไมไดรับเงินจํานวนนัน้ ถือ
เปนรายไดคางรับ ยอดเพิ่มขึน้ดานเดบิตและลดลงดาน
เครดิต ดุลบัญชีปกติเปน เดบิต 

หมวดหนี้สิน 

10. บัญชีเงินรับโอนจากสวนกลาง - 
เพื่อใหกู 

รับรูตามจํานวนเงินที่สวนกลางโอนเขาบัญชีสวนภูมภิาค
สําหรับจายเปนเงินกูแกลูกหนี้ที่ไดรับการอนุมัติ/อนุญาต
ใหกู  ยอดเพิ่มขึ้นดานเครดิตและลดลงดานเดบิตมีลักษณะ
เปนหนี้สิน ดุลบัญชีปกติเปน เครดิต 

11. บัญชีเงินรับโอนจากสวนกลาง -                     
เพื่อเปนคาใชจาย 

รับรูตามจํานวนเงินที่สวนกลางโอนเขาบัญชีสวนภูมภิาค  
สําหรับนําไปใชจายเปนคาบริหารจัดการโครงการของ
เงินทุนนัน้ ๆ โดยบันทึกไวดานเครดิตลดลงตามจํานวน
เงินที่ใชจายไป ดุลบัญชีปกติเปน เครดิต 

 
 

กลุมบริหารเงินทุน  สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ 
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คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

ชื่อบัญช ี คําอธิบาย / คํานิยาม 

12. บัญชีเงินรับโอนรอตรวจสอบ ถือเปนบัญชีพักเพื่อรอการรับรู สําหรับเงินที่โอนเขาบัญชี
ธนาคารของหนวยงานในสวนภูมภิาค  ยังไมไดรับหลักฐาน 
และไมทราบทีม่า  ใหบันทกึไวดานเครดติ  เมือ่ไดรับหลักฐาน
การโอนเงินและตรวจสอบความถูกตองครบถวนแลว จึง
ปรับปรุงรายการเพื่อลดยอดที่บันทึกไว  มีลักษณะเปน 
บัญชีหนี้สิน ดุลบัญชีปกติเปน เครดิต 

13. บัญชีเงินระหวางดําเนินการ ถือเปนบัญชีพักรอการรับรูเชนเดียวกับบัญชีเงินรับโอน
รอตรวจสอบ  ตามจํานวนเงินที่โอนเขาบัญชีธนาคารของ
หนวยงานในสวนภูมภิาค  ยังไมไดรับหลักฐานและไมทราบ
ที่มา  ใหบันทกึไวดานเครดิต  มีลักษณะเปนบัญชีหนี้สิน  
หรือมีเงินโอนเขาบัญชีของสวนภูมภิาค  ยังไมทราบที่มา   
แตสวนภูมภิาครีบโอนเขาบญัชีของสวนกลาง (ปฏิบัติ  
ตามระยะเวลาทีส่วนกลางกําหนดคือ โอนเงนิคืนสวนกลาง 
ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับเงิน) บันทึกไวดาน  
เดบติ มีลักษณะเปนสินทรัพย   เมื่อไดรับหลักฐานการ
โอนเงินและตรวจสอบความถูกตองครบถวนแลว จึง
ปรับปรุงรายการเพือ่ลดยอดที่บันทึกไว  ดงันั้นดุลบัญชี  
จึงเปนไดท้ังเดบิตและเครดติ 

หมวดสวนของเงินกองทุน/เงินทุน 

14. สวนเงินกองทนุ/เงินทุนแยกเปน 
1) บัญชีรายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 
 
 
 
 

2) บัญชีรายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย 

 
คือ รายการแสดงผลการดําเนนิงานทางการเงินของ
หนวยงานสะสมจากปที่ผานมา โดย ณ วันที่จัดทํารายงาน
ทางการเงินจะบนัทึกเพิ่มขึ้นหรือลดลงดวยผลการดําเนินงาน
ทางการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ ๆ มีลักษณะ
เปนบัญชีทนุ ดุลบัญชีปกติเปน เครดิต 

คือ รายการแสดงผลการดําเนนิงานทางการเงินของ
หนวยงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ ซ่ึงเกิดขึ้น
จากผลตางระหวางรายไดและคาใชจาย  ดังนั้นดุลบัญชี 
จึงเปนไดท้ังเดบิตและเครดติ 
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คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

ชื่อบัญช ี คําอธิบาย / คํานิยาม 

หมวดรายได 

15. บัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของ   
สสจ. / สสพ. 

เปนรายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร ประเภทออมทรัพย ของหนวยงาน
สวนภูมภิาค  ถือเปนดอกผลเงนิทุน ดุลบัญชปีกติเปน 
เครดิต 

16. บัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกร 

เปนรายไดจากดอกเบีย้เงินฝากจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร  ประเภทออมทรัพย  ของลูกหนี้
สถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการของแตละเงินทุน 
ถือเปนดอกผลเงินทุน ดุลบัญชีปกติเปน เครดิต 

17. บัญชีดอกเบี้ยเงินกูยืมรับ รับรูตามมูลคาที่ไดรับและคาดวาจะไดรับในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชี  โดยคํานึงถึงจํานวนตนเงินกูที่คางชําระ  
ระยะเวลา  และอัตราดอกเบีย้ที่ระบุไวในสัญญา         
ถือเปนดอกผลเงินทุน ดุลบัญชีปกติเปน  เครดิต 

18. บัญชีคาปรับรับ รับรูตามมูลคาที่ไดรับและคาดวาจะไดรับในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชี  โดยคํานึงถึงจํานวนตนเงนิกูที่ผิดนดั
ชําระหนี้ ระยะเวลา และอัตราคาปรับที่ระบุไวในสัญญา 
ถือเปนดอกผลของเงินทุน ดุลบัญชีปกติเปน เครดิต 

19. บัญชีดอกเบี้ยรับตามคําพิพากษา รับรูตามมูลคาที่ไดรับและคาดวาจะไดรับในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชี  โดยคํานึงถึงรายละเอียดของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา ตามระยะเวลาและอัตราที่ระบุไวใน  
คําพิพากษา ถือเปนดอกผลเงินทุน ดุลบัญชีปกติเปน เครดติ 

20. บัญชีคาปรับรับตามคําพิพากษา รับรูตามมูลคาที่ไดรับและคาดวาจะไดรับในแตละรอบ
ระยะ เวลาบัญชี  โดยคํานึงถึงรายละเอียดของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา ตามระยะเวลาและอัตราที่ระบุไวในคํา
พิพากษา ถือเปนดอกผลของเงินทุน ดุลบัญชีปกติเปน 
เครดิต 

 
 
 

กลุมบริหารเงินทุน  สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ 
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คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

ชื่อบัญช ี คําอธิบาย / คํานิยาม 

21. บัญชีรายได...(ระบุประเภท) เปนบัญชีรับรูเงินรายไดอ่ืน ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
เงินทนุ โดยระบุประเภทรายไดใหชัดเจน ถือเปนดอกผล
ของเงินทุน ดลุบัญชีปกติเปน เครดิต 

หมวดคาใชจาย 

22. บัญชีคาธรรมเนียมรักษาบัญชี เปนบัญชีรับรูคาใชจายที่เกดิขึ้นจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร  คิดคาธรรมเนียมกรณีที่ไมมี
รายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงนิฝากธนาคารเปนเวลานาน 
ดุลบัญชีปกติเปน เดบิต 

23. บัญชีคาใชจาย...(ระบุประเภท) เปนบัญชีรับรูคาใชจายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
เงินทุน โดยระบุประเภทคาใชจายใหชัดเจน ดุลบัญชี
ปกติเปน เดบติ 

เอกสารประกอบรายการบัญชี  
การวิเคราะหรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่เกิดขึ้น  ใหใชเอกสารประกอบ

รายการบัญชี  ดังนี้   
1. เอกสารประกอบรายการบัญชีดานรับ 

หมายถึง  หลักฐานในการบันทึกเกีย่วกับการรับเงินสด  หรือเงินฝากธนาคาร 
ประกอบดวยเอกสาร ดังนี ้

1) หลักฐานแจงการโอนเงินจากสวนกลาง  เปนเอกสารการรับเงินกูหรือเงนิ
คาใชจายที่สวนกลางโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนภูมิภาค  และหนังสือสวนภูมิภาคแจง
ขอเบิกเงินจากสวนกลาง  

2) สมุดคูฝาก/สมุดบัญชีเงินฝาก หรือสําเนาใบนําฝาก เปนเอกสารการรับเงิน
เขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

3) เอกสารการสงชําระหนีจ้ากลูกหนี้สถาบนัเกษตรกร  เปนหลักฐานการรับเงิน
รายรับของกองทุน/เงินทุน  เชน  สําเนาใบเสร็จรับเงิน  ใบฝากเงินเขาบัญชีธนาคารของสวนภูมิภาค  
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกหนี้สถาบันเกษตรกร หรือหลักฐานการรับเงนิรายรับอื่น ๆ 
ที่ออกใหแกสถาบันเกษตรกร 

4) รายละเอียดการคํานวณ  เปนหลักฐานทีแ่สดงรายละเอยีดการคํานวณเพือ่
หักชําระหนี้ใหแกลูกหนี ้

กลุมบริหารเงินทุน  สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ 
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คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

5) รายละเอียดการหักชําระหนี้  เปนรายการทีแ่สดงรายละเอียดการหักชําระหนี้
ของสหกรณ /กลุมเกษตรกร 

6) หลักฐานการรบัเงนิรายรับอืน่ ๆ  เชน   หนงัสือแจงความประสงคไมขอรับ
เงินคืนจากลูกหนี้สถาบันเกษตรกร (กรณีสงชําระหนี้เกินแลวไมขอรับคืน)  

2. เอกสารประกอบรายการบัญชีดานจาย  
หมายถึง  หลักฐานในการบันทึกเกีย่วกับการจายเงินสด  หรือเงินฝากธนาคาร 

ประกอบดวยเอกสาร ดังนี ้
1) หลักฐานแจงการขอเบิกเงินจากลูกหนี้สาบนัเกษตรกร   
2) สัญญากูยืมเงิน  ถือเปนหลักฐานการขอเบิกเงินกูตามสญัญา 
3) สมุดคูฝาก/สมุดบัญชีเงินฝาก  สําเนาการถอนเงินจากบัญชีธนาคาร สําเนาการ

โอนเงินจากบญัชีธนาคาร หรือหลักฐานการเบิกเงนิฝากธนาคาร เปนหลักฐานการจายเงนิกองทุน/เงนิทนุ  
4) ใบสําคัญคูจาย  ไดแก  ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน เปนหลักฐานการ

จายคาใชจายตาง ๆ ของกองทุน/เงินทุน 
5) หลักฐานการขอเบิกเงินหรือขออนุมัติจายเงินกู  หรือเงินอื่นใดเพื่อเปน

คาใชจายของเงินกองทุน/เงนิทุน 
6) หนังสือแจงการโอนเงินใหสวนกลาง  ประกอบดวย  รายละเอยีดการสงคืน

เงินกองทุน/เงนิทุน  หลักฐานการโอนเงินออกจากบัญชี  สมุดคูฝาก/สมุดบัญชีเงินฝาก 
7) หลักฐานการจายเงินรายจายอืน่ ๆ  เชน  หนังสือแจงการขอรับเงินสงเกินจาก

ลูกหนี้สถาบันเกษตรกร  สําเนาสมุดคูฝาก/สมุดบัญชีเงินฝากที่มียอดแสดงรายการหักคาธรรมเนียม
รักษาบัญชีจากธนาคาร 

3. เอกสารประกอบรายการบัญชีอ่ืน  
หมายถึง หลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชีที่ไมเกีย่วของกับการรบั-จายเงนิ  

จัดทําแนบไวกบั “ใบโอน”  เชน หลักฐานเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชี การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ทางบัญชี  รายการโอนบัญชี  และรายการเปดบัญชี  หรือรายการปดบัญชี ณ วันส้ินงวดบัญชีเพื่อ
ประกอบการจดัทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณ 
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คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

สมุดบัญชี  และทะเบียน 

สมุดบัญชี  (ภาคผนวก ก.)  เปนการบันทึกรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่เกิดขึ้น  
ใหบันทกึรายการบัญชีในสมุดตาง ๆ ดังนี ้  

1. สมุดบันทึกรายการบัญชีขั้นตน  ประกอบดวย 
1) สมุดเงินสด / เงินฝากธนาคาร ใชบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับเงินและการ

จายเงินเปนเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร  โดยสมุดเงินสด / เงินฝากธนาคารจะเปนทั้งสมุดบันทึก
รายการขั้นตนและสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย  เมื่อบันทึกในสมุดเงินสด / เงินฝากธนาคารแลว
ใหผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ 

2) ใบโอน  ใชบันทึกรายการบัญชีที่ไมเกี่ยวของกับการรับ-จายเงิน  เปนการ
บันทึกรายการปรับปรุงบัญชี  การแกไขเปลีย่นแปลงรายการทางบัญชี รายการโอนบัญชี  และรายการ
เปด-ปดบัญชี ณ วนัสิ้นงวดบัญชี  โดยใบโอนจะเปนเสมือนสมุดรายวันทัว่ไป 

2. สมุดบนัทึกรายการบัญชขีั้นปลาย  คือ  สมดุบัญชแียกประเภททัว่ไป ใชสําหรับ
การบันทึกผานรายการบัญชจีากสมุดบันทกึรายการบัญชขีั้นตน  เขาบญัชีแยกประเภทตาง ๆ  เชน  
บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีเงินรับโอนจากสวนกลาง  บัญชีเงินโอนใหสวนกลาง  บัญชีรายไดสูง/
(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม  เปนตน   

ทะเบียน (ภาคผนวก ก.) เปนการบันทึกเพื่อควบคุมรายละเอียด รายการหรือเหตุการณ
ทางบัญชีที่เกิดขึ้น  เพื่อใชในการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  โดยมีทะเบยีนตาง ๆ ดังนี ้

1. ทะเบียนคุมคําขอกู / สัญญา ใชบันทึกขอมลูเกี่ยวกับการขอกู  ผลการพิจารณา
อนุมัติ  รายละเอียดการทําสัญญา  ระยะเวลาครบกําหนด  และอัตราดอกผลตาง ๆ ตามสัญญา 

2. ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ใชบันทึกสรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินกูแตละราย  
เกี่ยวกับวงเงินกูของลูกหนี้  จํานวนเงินที่เบิกจาย  จํานวนเงินที่ชําระ  จํานวนเงินที่คางชําระตนเงิน 
ดอกเบี้ย/คาปรับ  และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระ หรือรายละเอียดการดําเนินคดี/พพิากษา  เพื่อ
ใชในการควบคุมและติดตามหนี้ที่คางชําระ  รวมทั้งใชวิเคราะหเพื่อจดักลุมประเภทลกูหนี ้

3. ทะเบียนคุมรายการรับ-จาย สําหรับเงินคาบริหารจัดการ  ใชบันทึกขอมูลการ
รับเงิน-จายเงนิคาบริหารจดัการ  ที่สวนกลางจัดสรรใหไวใชจายสําหรับการดําเนินงานโครงการตาม
ประเภทเงนิทนุ  เพื่อใชในการควบคุมการเบิกจายเงินตามที่สวนกลางกําหนด 
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  การปฏบิัติงานดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 

การดําเนินงานดานบัญชีและการเงินสําหรับเงินทุน ที่กระจายระบบบญัชีใหสวน
ภูมิภาคและสํานักงานสงเสริมสหกรณพืน้ที่ดําเนินการ คือ เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร 
และเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ตามโครงการตาง ๆ โดยกรมสงเสริมสหกรณไดมอบอํานาจให
สหกรณจังหวดัหรือผูรักษาราชการแทนเปนผูอนุญาต/อนุมัติใหสถาบนัเกษตรกรกูยมืและเบิกจาย
เงินกู  รวมทั้งการติดตามเรงรัดหนี้  ดังนั้น  เพื่อใหการปฏิบัติดานการบัญชีการเงินมแีนวปฏิบัตใิน
รูปแบบเดียวกนั  หนวยงานสวนกลางจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติตามกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

1. การเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยตามโครงการ 
สวนภูมิภาค  เปดบัญชีเงนิฝากออมทรัพยแยกโครงการและเงินทนุ ตามทีส่วนกลาง

ไดมอบอํานาจใหดําเนินการ เพื่อเบิกจายเงินใหสถาบันเกษตรกร โดยเปดบัญชีที่ธนาคารเพื่อการ 
เกษตรและสหกรณการเกษตร กับสาขาที่สามารถติดตอไดสะดวก ใหมรีายละเอียดชื่อบัญชีดังนี ้

1) ช่ือเงินทุน/เงนิกองทุน.................................................. 
2) ช่ือโครงการ.................................................................. 
3) สํานักงานสหกรณจังหวดั............................................. 
ตัวอยางเชน  ช่ือบัญชี  “เงนิกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร โครงการสนับสนนุ

สินเชื่อเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุย ปเพาะปลูก 2546/47  สํานักงานสหกรณจังหวัด................”  
บัญชีเลขที่  xxx - x - xxxxx - x   

ใหหนวยงานสวนภูมภิาคกาํหนดผูมีอํานาจลงลายมือช่ือในบัญชีจํานวน 4 คน คือ 
สหกรณจังหวดั  และผูที่สหกรณจังหวัดพิจารณาเหน็สมควรจํานวน 3 คน  และใหมีผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ
ถอนเงิน 2 ใน 4 คน  ทั้งนี้  การถอนเงินทุกครั้งจะตองมีสหกรณจังหวัด หรือผูรักษาราชการแทนสหกรณ
จังหวดัลงลายมือช่ือถอนเงินดวยทกุครั้ง  และใหจดัสงสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปดบัญชี  
ใหสํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ  เพือ่สวนกลางจะไดโอนเงินสําหรับใชในการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคโครงการตอไป 

สถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ  เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยแยกโครงการและ
เงินทุน  เพื่อรองรับการรับโอนเงินการเบิกจายเงินที่ไดรับจัดสรร โดยเปดบัญชีที่ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร กับสาขาที่สามารถติดตอไดสะดวก ใหมีรายละเอียดชื่อบัญชดีังนี ้

1) ช่ือเงินทุน/เงนิกองทุน.................................................. 
2) ช่ือโครงการ.................................................................. 
3) ช่ือสถาบันเกษตรกร..................................................... 
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2. การรับ – จายเงินที่ไดรับจัดสรรตามโครงการ 
การโอนจัดสรรตามโครงการของแตละเงนิทุน  สวนกลางจะพจิารณาจัดสรรเงิน

ใหแกสวนภูมภิาคเพื่อใชในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของแตละโครงการ มีขั้นตอนดังนี ้
1. เมื่อหนวยงานสวนภูมิภาคแจงขอเบิกเงินจัดสรร  สวนกลางจะโอนเงินเขาบัญชี 

(ตามที่ไดแจงไว) ของหนวยงานผูขอเบิก 
2. เมื่อหนวยงานสวนภูมิภาคไดรับเงินแลว  ใหตอบยืนยันการไดรับเงินใหสวนกลาง

ทราบภายใน 7 วัน นับแตวนัที่เงินโอนเขาบัญชี  หรือนับแตวันทีไ่ดรับเอกสารแจงจากสวนกลาง 
3. เงินที่หนวยงานสวนภูมิภาคไดรับ จะตองนําไปจัดสรรใหแกสถาบันเกษตรกร  

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุไวในแตละโครงการ/เงินทุน  และใหดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของแตละโครงการ/เงินทุนเทานั้น หามนําไปใชเพื่อการอื่นโดยเดด็ขาด 

4. หามนําเงินของโครงการไปฝากเขาบัญชีเงินฝากอื่น  และหามนําเงนิอืน่ท่ีมิใช 
เงินของโครงการฝากเขาบัญชีโครงการโดยเด็ดขาด 

3. การเบิกจายเงินกูใหสถาบนัเกษตรกร 
การเบิกจายเงนิกูใหแกสถาบันเกษตรกร  มีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้ 
1. การมอบอํานาจ  กรมสงเสริมสหกรณไดมอบอํานาจใหสหกรณจังหวัด/ผูอํานวยการ

สํานักงานสงเสริมสหกรณพืน้ที่เปนผูอนุญาต/อนุมัตใิหสถาบันเกษตรกรกูยืม  เบิกจายเงินกู  รวมท้ัง
ติดตามเรงรัดหนี้จากสถาบันเกษตรกร 

2. การขอกูและขอเบิกเงิน  สถาบันเกษตรกรผูขอกูจะตองจัดทํารายงานขอกู  และขอ
เบิกเงินโครงการตามแบบที่สวนกลางกําหนด  โดยรายงานผานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบพจิารณา  เพื่อเสนอ
สหกรณจังหวดั/ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณพืน้ที่  มีเอกสารประกอบ  ดังนี้  

1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งท่ีมีมติ 
 มติขอกูเงนิ  เพือ่ดําเนินการตามโครงการโดยระบุจาํนวนเงินที่ขอกู (ไมนอย

กวาวงเงินที่สถาบันเกษตรกรไดรับจัดสรรตามโครงการ) 
 มติแตงตั้งผูแทนของสถาบันเกษตรกร  เพื่อลงนามในสัญญากูยืมเงิน  

จํานวน 2 คน  และผูแทนผูมีอํานาจเบิกเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
จํานวน 2 คน ตามขอบังคับที่กําหนด  โดยระบุช่ือและตาํแหนงใหชัดเจนพรอมมติแตงตั้งผูรับเงิน
แทนสถาบันเกษตรกร 

 มติใหคณะกรรมการดําเนนิการของสถาบนัเกษตรกรทั้งคณะค้ําประกนั
เงินกู  และกรณีที่สถาบันเกษตรกรมีทรัพยสินจํานอง  ใหมีมติใหสถาบันเกษตรกรจํานองทรัพยสิน
เปนประกันหนี้เงินกูดวย  โดยใหระบุรายละเอียดเอกสารสิทธิที่จะจํานอง  และแตงตั้งผูแทนของ
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สถาบันเกษตรกร  เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการทํานิติกรรมจํานองทรัพยสินของสถาบันเกษตรกรเปน
ประกันหนี้ตอกรมสงเสริมสหกรณ 

2) การจัดทําหนงัสือสัญญากูยืมเงินกองทุนตาง ๆ  ตามแบบฟอรมทีก่รม
สงเสริมสหกรณกําหนดรวม 3 ชุด คือ ตนฉบับ คูฉบับ และสําเนา ซ่ึงสถาบันเกษตรกรผูกูไดใหผูแทน
สถาบันเกษตรกรที่ไดรับแตงตั้งลงนามเรียบรอยแลว  และใหสหกรณจังหวัดลงนามในฐานะผูใหกูยืม
แทนกรมสงเสริมสหกรณ รวมทั้งจัดใหมีผูลงนามเปนพยานฝายละ 1 คน (ฝายสถาบันเกษตรกร 1 
คน  ฝายสํานักงานสหกรณจงัหวัด 1 คน) 

ในกรณีที่หนังสือสัญญากูยืมฯ มีมากกวา 1 แผน ใหผูแทนสถาบันเกษตรกรที่
ไดรับแตงตั้งลงนามกํากับทั้ง 2 คน ทุกหนา (ยกเวนหนาสุดทาย) สําหรบัวันที่ในสัญญากูยืมใหเปน
วันที่สหกรณจงัหวัดลงนามในสัญญา 

กรณีที่ขอบังคับของสถาบันเกษตรกร  กําหนดใหประทับตราสถาบันเกษตรกร
รวมกับผูมีอํานาจลงนามแทนสถาบันเกษตรกร 2 คน จะตองประทับตราในทายสัญญาทุกฉบับ จึงจะถือวา
การกระทํานิตกิรรมดังกลาวสมบูรณ  รวมทัง้หากมกีารแกไขหนังสือสัญญากูยืมผูแทนสถาบันเกษตรกร
ที่ไดรับแตงตั้งใหลงนามจะตองลงนามกํากบัทุกแหงที่มกีารแกไข 

3) หนังสือค้ําประกันเงินกู (ตามแบบฟอรมที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด)  
ที่ไดจัดใหคณะกรรมการทุกคนไดลงนามครบถวน  และมีผูลงนามในฐานะพยานครบทั้ง 2 คน  
(เจาหนาที่สหกรณ/กลุมเกษตรกร 1 คน และเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ 1 คน) ติดอากรแสตมปตนฉบับ  
10 บาท  คูฉบับ 5 บาท  สําหรับวันที่ในหนงัสือค้ําประกันใหกําหนดเปนวันเดียวกับวนัที่ในสัญญา
กูยืม  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีการแกไขหนังสือคํ้าประกันเงนิกู  ผูค้ําประกันทุกคนตองลงนามกาํกับทุกแหง 
ที่มีการแกไข 

4) หลักฐานแสดงวาสถาบนัเกษตรกรมีเงนิทุนสมทบ  เชน สําเนาสมดุเงนิฝากที่
ธนาคารรับรองยอดเงนิฝากปจจุบันหรือ Statement ของธนาคาร (กรณีทีเ่งื่อนไขของโครงการมีกําหนดไว) 

5) ใหมีคํารับรองของเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณผูรับผิดชอบ  และสหกรณจังหวัด  
เกี่ยวกับความเห็นและความปลอดภัยของการกูเงิน 

6) สําเนางบดุล  งบกําไรขาดทุน  รายงานผูสอบบัญชี  ปลาสุด  จํานวน 1 ชุด 

7) งบทดลอง  เดอืนลาสุด จํานวน 1 ชุด 

8) สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพยของสถาบันเกษตรกร  เปดบัญชีไว  เพื่อให
สหกรณจังหวดัโอนเงินใหสถาบันเกษตรกร 

9) รายละเอียดทรัพยสินของสถาบันเกษตรกร  ที่จะตองจํานองประกันหนี้ตอ
กรมสงเสริมสหกรณ  โดยระบุเอกสารสิทธิในที่ดนิเพื่อใหสหกรณจังหวดัดําเนินการรบัจาํนองทรัพยสิน
ของสถาบนัเกษตรกรภายใน 45 วัน นับตัง้แตวันที่ทาํสัญญากูยมื (กรณีมทีรัพยสินจํานอง) 
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10) กรณีเปนโครงการที่ดําเนินการตอเนื่อง และกําหนดใหสถาบันเกษตรกร
สงคืนเงนิปเกาใหเสร็จสิน้กอนจึงสามารถเบกิจายเงนิปใหมให  สถาบนัเกษตรกรจะตองสงหลักฐาน
การปดบัญชีเงนิฝากของโครงการปเกา  หลักฐานการสงคนืตนเงินและดอกเบี้ยของโครงการปเกา  
ใหสํานักงานสหกรณจังหวดัตรวจสอบ วาสถาบันเกษตรกรไดสงคืนตนเงินและดอกเบี้ยครบถวน
หรือไม 

11) เอกสารอื่น ๆ  ที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด (จะแจงใหทราบเปนราย
โครงการ) 

5. การพิจารณาอนุญาต/อนุมัติใหสถาบันเกษตรกรกูยืม  เมือ่สํานักงานสหกรณ
จังหวัดตรวจสอบคําขอกู หนังสือสัญญากูยืม หนังสือค้ําประกัน และหลักฐานตาง  ๆถูกตองเรียบรอย
แลว  ใหสหกรณจังหวัดเปนผูพิจารณาอนุญาต/อนุมัติใหสถาบันเกษตรกรกูยืม  ตามวงเงินที่ไดรับ
จัดสรร และลงนามในสัญญากูยืมในฐานะผูใหกูแทนกรมสงเสริมสหกรณ 

6. การเบิกจายเงินกู  ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดดําเนินการเบิกจายเงินกูใหแก
สถาบันเกษตรกร โดยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานสหกรณจังหวัด (ตามโครงการ
ของเงินทุนนั้น ๆ) เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสถาบันเกษตรกร (โครงการเดียวกนั)  

7. เม่ือสถาบันเกษตรกรไดรับเงินกูแลว ใหจดัสงใบเสร็จรับเงิน โดยใหผูมีอํานาจ
ลงลายมือช่ือรับเงินแทนในใบเสร็จรับเงินอยางนอย 2 คน ระบุช่ือ ตําแหนงใหชัดเจน และใหเจาหนาที่
สงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของ ลงนามกํากับรับรองลายมือช่ือดานหลังใบเสร็จรับเงิน  โดยใหลงวันทีใ่น
ใบเสร็จรับเงินเปนวันทีเ่งินเขาบัญชีของสถาบันเกษตรกร  แลวสงใหสํานกังานสหกรณจังหวดัจัดเก็บ
รวมกับตนฉบบัสัญญาการกูยืมเงิน 

8. การจัดเก็บสัญญา  ใหสํานกังานสหกรณจงัหวัดจัดเกบ็ตนฉบับหนงัสือสัญญากูยมื 
หนังสือค้าํประกัน  ใบเสรจ็รับเงนิ  และเอกสารประกอบตาง ๆ ของสถาบันเกษตรกรไวเปนหลักฐาน
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ  และจัดสงคูฉบับหนังสือสัญญากูยืมและหนังสือค้ํา-
ประกันใหสถาบันเกษตรกรเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน  สําหรับสําเนาหนังสือสัญญากูยืมใหสถาบัน
เกษตรกรรับรองสําเนาโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  จัดเก็บไวที่กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ  เพื่องายตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 

ใหสํานักงานสหกรณจังหวดับันทึกขอมูลของสถาบันเกษตรกรในทะเบียนคุมคํา
ขอกู / สัญญา  และทะเบยีนคมุลูกหนี้รายตวั  เพื่อควบคุมการเบิกจายเงนิกูใหแกสถาบันเกษตรกร   
 
 
 

กลุมบริหารเงินทุน  สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ       21 



คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

ทะเบียนคุมคําขอกู 

วัน เดือน ป เลขท่ี สัญญา กําหนดชําระคืน อัตรา อัตรา

ท่ีขอกู คําขอกู ลงวันท่ี (ป) ดอกเบี้ย คาปรบั
หมายเหตุ

โครงการ__________________________________________________________________

สํานักงานสหกรณจังหวัด_________________________

ประจําปงบประมาณ พ.ศ._____________

จํานวนเงินกู วันครบกําหนด

ทะเบียนคุมคําขอกู / สัญญา

ลําดับท่ี เลขท่ีสัญญา สหกรณ / กลุมเกษตรกร

เงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

 
 

ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว 

ช่ือ  สหกรณ / กลุม_________________________________ วัตถุประสงค

สัญญาเลขที่                                       ลงวันท่ี                                                          . อตัรา  ดอกเบ้ียเงินกู

วงเงินกูตามสัญญา ________________________ บาท อตัรา  คาปรับ
ระยะเวลา                       ป  เร่ิมตน                                                 ส้ินสุด                                               . วันครบกําหนดชําระงวดท่ี

วันท่ีรับเงิน/ ตนเงิน / ดอกเบี้ย
วันสงชําระ ยอดยกมา ธนาคาร

- รับชําระ

โครงการ_______________________________________________________________________

สํานักงานสหกรณจังหวัด________________________

ทะเบยีนคุมลูกหน้ีรายตัว

ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ

เงินกู

คงเหลือ+ กูเพิ่ม - รับชําระ
หมายเหตุ

ยกมา คงเหลือ ยกมา

ดอกเบี้ยเงินกู คาปรับรับ

คงเหลือ+ เพิ่ม - รับชําระ+ เพิ่ม

เงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร

เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
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คําอธิบาย
(1) ว.ด.ป. ใหระบุวนั เดือน ป ที่บันทึกรายการ และวนัที่คํานวณดอกเบี้ย/คาปรับรายไตรมาส  เชน ไตรมาสที่ 1/51 (92 วนั)  เปนตน

(2) ที่เอกสาร ใหระบุเลขที่เอกสารที่เกีย่วของกบัรายการที่เกดิขึ้น เชน  เลขที่ใบสาํคัญการโอนเงิน / การรับชําระหนี้ 

(3) รายการ ใหระบุลกัษณะของรายการที่เกดิขึ้น  เชน  โอนเงินให.........  รับชําระเงิน.........  ตั้งดอกเบี้ยคางไตรมาส.........

(4) วนัที่รับเงิน / วนัสงชําระ ใหระบุวนั เดือน ป ที่เบิกจายเงินกูใหแกลกูหนี้  หรือวนัที่ไดรับชําระเงินจากลกูหนี้

(5) เงินกู ใหระบุจํานวนเงินที่เกีย่วของกบัเงินกูยืม

 ตนเงิน / ยอดยกมา เปนยอดเงินกูยืมท่ีเบิกจายครั้งแรก  หรือยอดเงินกูยืมคงเหลอืจากปงบประมาณที่ผานมา หรือไตรมาสที่ผานมา หรืองวดบัญชีที่ผานมา

 + กูเพิม่ เปนยอดเงินกูยืมท่ีโอนเพิม่ใหแกลกูหนี้  (กรณทีี่เปนปแรกท่ีเริ่มโครงการใหลงยอดเงินในชองนี้)

 - รับชําระ เปนยอดเงินกูยืมท่ีไดรับชําระจากลกูหนี้

 คงเหลอื เปนยอดเงินกูยืมคงเหลอืไดมาจาก  ตนเงิน/ยอดยกมา + กูเพิม่ - รับชําระ

(6) ดอกเบี้ยเงินกู

 ยกมา เปนยอดดอกเบี้ยเงินกูคางรับ  หรือดอกเบี้ยเงินกูยืมคงเหลอืจากปงบประมาณที่ผานมา  หรือไตรมาสท่ีผานมา หรืองวดบัญชีท่ีผานมา

 + กูเพิม่ เปนยอดดอกเบี้ยเงินกูยืมที่คํานวณเพิม่ในปงบประมาณนี้ หรือไตรมาสนี้ หรือยอดที่คํานวณไดถงึวนัที่ไดรับชําระเงินจากลกูหนี้

 - รับชําระ เปนยอดดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ไดรับชําระจากลกูหนี้

 คงเหลอื เปนยอดดอกเบี้ยเงินกูยืมคงเหลอืไดมาจาก  ยกมา + เพิม่ - รับชําระ

(7) คาปรับรับ

 ยกมา เปนยอดคาปรับคางรับ  หรือคาปรับรับคงเหลอืจากปงบประมาณที่ผานมา  หรือไตรมาสที่ผานมา หรืองวดบัญชีที่ผานมา

 + กูเพิม่ เปนยอดคาปรับรับที่คํานวณเพิม่ในปงบประมาณนี้ หรือไตรมาสนี้ หรือยอดที่คํานวณไดถงึวนัที่ไดรับชําระเงินจากลกูหนี้

 - รับชําระ เปนยอดคาปรับรับที่ไดรับชําระจากลกูหน้ี

 คงเหลอื เปนยอดคาปรับรับคงเหลอืไดมาจาก  ยกมา + เพิม่ - รับชําระ

(8) ดอกเบี้ยธนาคาร ใหระบุจํานวนเงินที่ไดรับจากลกูหนี้เฉพาะสวนที่เปนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จากบัญชีที่เปดขึ้นเพือ่ดําเนินการตามโครงการเทาน้ัน

(9) หมายเหตุ ใหระบุวธิีการคํานวณดอกเบี้ยเงินกู / คาปรับรับ  เชน  ตนเงิน * อตัราดอกเบี้ย (%) * (จํานวนวนั/365)

คําอธิบายการกรอกแบบทะเบยีนคุมลูกหนีร้ายตัว

รายการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมบริหารเงินทุน  สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ       23 



คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

4. การรับชําระหนี้จากสถาบันเกษตรกร 
1. การสงชําระหนี้ของสถาบนัเกษตรกร  สามารถปฏิบัติได 2 วิธี 

วิธีท่ี 1 สถาบันเกษตรกรโอนเงินสงชาํระหนีเ้ขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงาน
สหกรณจังหวดั ที่เปดไวตามโครงการของเงินทุนนั้น ๆ 

วิธีท่ี 2 สถาบันเกษตรกรสงชําระหนีเ้ปนเงินสดที่สํานักงานสหกรณจังหวัด ให
นําเงนิดงักลาวฝากเขาบัญชีธนาคารของสํานักงานสหกรณจังหวัดภายในวนันัน้  กรณเีกดิเหตุสุดวิสัย  
นําเงินฝากธนาคารไมทัน  ใหนําเงินดังกลาวฝากธนาคารในวันทําการถัดไป  โดยหมายเหตุช้ีแจงให
ชัดเจนเพื่อการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

2. การรับชาํระหนี้ของสาํนักงานสหกรณจังหวัด  ใหออกใบเสร็จรับเงินแกสถาบัน
เกษตรกรทันทีเพื่อเปนหลักฐานการรับเงนิ  เมื่อไดรับหลักฐานการโอนเงินจากสถาบันเกษตรกรแลว
ใหออกใบเสร็จรับเงินใหแกสถาบันเกษตรกร โดยลงวันที่  ณ  วนัที่ไดรับหลักฐานการโอนเงินจาก
สถาบันเกษตรกร และใหหมายเหตวุา  “สหกรณ/กลุมเกษตรกร สงชําระเงินคืนโดยโอนเขาบัญชี
เงินฝาก ธ.ก.ส. ของสํานักงานสหกรณจงัหวัด  บัญชีเลขที่ .................................... เมื่อวันที่
..................................” 
 การรับชําระหนีจ้ากสถาบันเกษตรกร สํานักงานสหกรณจังหวัดตองมีใบเสร็จรับเงิน
ของทางราชการ แยกใชสําหรับเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร  และเงินกองทุนสงเคราะห
เกษตรกรโดยเฉพาะตางหากจากกัน หามใชรวมกันเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 
 กรณีที่สถาบันเกษตรกรสงชาํระหนี้ โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสํานกังานสหกรณจังหวดัแตโอนเงนิผิดบัญชี (สงคืนผิดโครงการ หรือผิดกองทนุ) ใหสํานักงาน
สหกรณจังหวดัโอนเงินคืนบญัชีที่ถูกตองของสํานักงานกอนออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการ
รับชําระหนี้ใหแกสถาบันเกษตรกร 
 กรณีที่สถาบันเกษตรกรสงชาํระหนี้ โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
กรมฯ โดยตรง (ไมผานสํานักงานสหกรณจังหวัด)  กรมฯ จะแจงใหสํานกังานสหกรณจังหวัดทราบ  
เพื่อติดตามใหสถาบันเกษตรกรสงหลักฐานการชําระหนี้ ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดดําเนินการ
ตามขั้นตอนการรับชําระหนี ้ และใหสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินดังกลาวใหกรมฯ ทราบ 

3. การจัดทํารายละเอียดการหักชําระหนี้  ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดจัดทํารายละเอียด
การหักชําระหนี้โดยใหจดัทํา 3 ชุด ดังนี ้

 ตนฉบับ เก็บไวที่สํานักงานสหกรณจังหวดั 
 สําเนา 2 ชุด สงใหสถาบันเกษตรกร 1 ชุด และเก็บไวทีห่นวยสงเสริมและ

พัฒนาสหกรณ 1 ชุด 
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 สําหรับสําเนารายละเอยีดการหักชาํระหนีชุ้ดที่สงใหสถาบันเกษตรกร ใหแนบ
รายละเอียดการคํานวณ พรอมใบเสร็จรับเงิน 

4. เม่ือสถาบนัเกษตรกรสงชําระหนี้ตามสัญญาโครงการนัน้ ๆ ครบถวนแลว ใหแจง
ปดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการ  และนําดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ไดรับ (เฉพาะในสวนที่เกิด
จากเงินของโครงการฯ) ณ วนัปดบัญชีโครงการกับธนาคารสงใหสํานักงานสหกรณจงัหวัด  พรอม
แนบสําเนาสมดุบัญชีเงินฝากใหสํานักงานสหกรณจังหวดั  ตรวจสอบวาสหกรณ/กลุมเกษตรกรได
ปดบัญชีเงินฝาก และสงดอกเบี้ยที่ไดรับคืนสํานักงานสหกรณจังหวัดครบถวนแลวหรือไม และเก็บไว
เปนหลักฐานใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ 

5. การคํานวณดอกเบี้ยเงินกู  และคาปรบัรับ 
การรับชาํระหนี้จากลูกหนี้ทีท่ําสัญญากูยืมจากโครงการของแตละเงนิทนุ บางโครงการ

มีเงื่อนไขระบไุวใหคดิดอกเบี้ยจากลูกหนีเ้งินกูยืมได  สูตรการคํานวณดอกเบี้ยเปนดังนี้ 

 สูตรการคํานวณดอกเบี้ย 

 ดอกเบี้ยเงินกู      =      เงินตน x ระยะเวลา (วัน) x อัตราดอกเบี้ย 
                      365 (วัน)   

หรือกรณีทีใ่นสัญญาระบไุวใหคิดคาปรับเมือ่ครบกาํหนดชําระ  สูตรการคํานวณคาปรับรับเปนดังนี ้  

 สูตรการคํานวณคาปรับ 

 คาปรับรับ      =      เงินตนทีผิ่ดนัดชําระหนี้ x ระยะเวลาที่ผิดนัด (วัน) x อัตราคาปรับ 
                    365 (วัน)   

การรับชาํระหนี้จากสถาบนัเกษตรกร  ถามีคาปรับที่ตองชาํระใหหกัชําระเปนลําดบั
แรก  และหากการสงชําระครั้งนั้นตามสัญญาระบุวาใหชําระดอกเบี้ยเงินกูดวยใหหักชําระเปนลําดับ
ถัดไป  แลวจึงหักชาํระตนเงนิกูยืมเปนลําดบัสุดทาย  (อางอิงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย) 
ในแตละรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันส้ินปบัญชี/วันส้ินปงบประมาณ  ใหคํานวณดอกเบี้ยเงินกูคางรับและ
คาปรับคางรับสําหรับลูกหนีท้ี่มียอดคางชําระ โดยคํานวณระยะเวลาจากวนัถัดจากวันที่ไดรับชําระหนี้
คร้ังสุดทายจนถึงวันสิ้นปบญัชี/วันสิ้นปงบประมาณ  หรือกรณีที่ในระหวางปไมไดรับชําระหนี้ให
คํานวณตั้งคางรบัไวทั้งป 
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รายละเอียดการหักชําระหนี ้
รายละเอยีดการหักชําระหนี้

(หนวย:บาท)

วันทีชํ่าระ เงินตนคาง จํานวนเงิน เ ินตนคาง หลักฐาน

ครัง้นี้ ชําระยกมา ทีชํ่าระ เงินตน ดอกเบี้ยเงินกู คาปรบัรบั ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายไดอ่ืนๆ ชําระยกไป อางอิง

(ลงชื่อ)_______________________________ ผูจดัทํา

(ลงชื่อ)_______________________________ ผูตรวจสอบ

หมายเหตุ

ง

  : 1.  ใหสํานักงานสหกรณจังหวดัจัดทําแบบ  จํานวน 3 ชดุ  โดยเกบ็ตนฉบับเปนหลกัฐานให สตง. ตรวจสอบ  แลวสงสําเนาใหสหกรณ 1 ชดุ และหนวยสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 1 ชดุ

2.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ใหตรวจสอบจากสําเนาสมุดบัญชเีงินฝากธนาคาร  หรือ  STATEMENT  ของสหกรณ

3.  รายไดอืน่ ๆ  หมายถงึ  รายไดที่นอกเหนือจากรายการที่ไดระบุไว  ซึง่ไมสามารถจัดเขาพวกได

4.  หลกัฐานอางองิ  หมายถงึ  สําเนาการโอนเงินเขาบัญชขีองสํานักงานสหกรณจังหวดั  หรือใบเสร็จรับเงินที่สํานักงานสหกรณจังหวดัออกใหสหกรณ

แยกชําระเปน

โครงการ__________________________________________________________________

สหกรณ/กลุม_____________________________________________

ณ  วันที ่ ________________________________

เงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

 
 

รายละเอียดการคํานวณ 
รายละเอยีดการคํานวณ

(หนวย:บาท)

เงนิตนคาง รวม อัตรา อัตรา ดอกเบี้ยเงนิกู/คาปรบัรบั

ชําระยกมา ต้ังแตวันที่ ถึงวันที่ (วัน) ดอกเบ้ียเงนิกู คาปรบัรบั ท่ีคํานวณได

(ลงช่ือ)_______________________________ ผูจัดทํา

(ลงช่ือ)_______________________________ ผูตรวจสอบ

วันทีคํ่านวณดอกเบี้ยเงนิกู/คาปรบัรบั

โครงการ__________________________________________________________________

                        สหกรณ/กลุม_____________________________________________

                                     ณ  วันที ่ ________________________________

การคํานวณ

เงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

ดอกเบ้ียเงินกู

คาปรับรับ

 
 

กลุมบริหารเงินทุน  สํานักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ       26 



คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

6. การโอนเงินคืนกรมสงเสริมสหกรณ 
การนําเงนิสงคนืกรมฯ ของสํานักงานสหกรณจังหวัด มีรายละเอยีดการดาํเนินงาน ดังนี ้
1. เมื่อสํานักงานสหกรณจังหวดัไดรับจัดสรรเพื่อใหกูจากกรมฯ  และไดโอนให

สถาบันเกษตรกรที่ไดรับอนุญาต/อนุมัติใหกูยมืตามโครงการแลวมีเงินเหลือ เบิกจายไมหมด ใหสํานักงาน
สหกรณจังหวดัสงเงินที่เหลือคืนกรมฯ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่หมดความจําเปนที่จะตอง
เบิกจายใหสถาบันเกษตรกรกูยืม  หรือในกรณีที่สถาบันเกษตรกรไมประสงคขอรับเงินกู  ใหสํานักงาน
สหกรณจังหวดัปฏิบัติตามระเบียบของกรมสงเสริมสหกรณ 

2. เมื่อไดรับเงินจากสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ไดแก เงินตน ดอกเบี้ย
เงินกูยืม คาปรับตามสัญญา ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร หรือเงินรายรับอ่ืนใด ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด
นําเงินทั้งหมดสงคืนกรมฯ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวนัที่ไดรับเงินจากสถาบันเกษตรกร 

3. เมื่อไดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ธ.ก.ส. ใหดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารงวดมีนาคม
และงวดกันยายนของทุกป) ใหนําเงนิสงคืนใหกรมฯ ทนัทีที่ทราบวาไดรับดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร   

4. เมื่อสํานักงานสหกรณจังหวดัโอนเงินใด ๆ คืนกรมฯ ทุกครั้ง ใหแจงสํานกัพัฒนา
ระบบการบริหารการจัดการสหกรณทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่โอนเงิน  ใหแนบเอกสารดังนี้ 

1) แจงรายละเอียดการสงคืนเงินกองทุน  โดยแยกรายการสงคืนใหชัดเจน เชน 
ระบุช่ือสถาบันเกษตรกรที่ชําระเงิน  วันทีส่ถาบันเกษตรกรชําระเงิน  จาํนวนเงินที่ชําระเปนตนเงิน  
หรือรายรับอื่นใด  เปนตน  โดยใหใชแบบฟอรม  ดังนี ้

รายละเอยีดการสงคืนเงิน

รวมเปนเงิน

สัญญา ชําระ สหกรณ/กลุม สหกรณจังหวัด ทิง้สิ้น

หมายเหตุ

1 หลักฐานการโอนเงินคืนกรมสงเสริมสหกรณ ลงชื่อ_________________________________

ลงวันที่____________________  หรือ (___________________________________)

ลงวันที่____________________ ตําแหนง__________________________

2 จํานวนเงินในยอดรวมจะตองเทากับสําเนาคําขอโอนเงินหรือใบฝากเงินฯ

3 สําหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของสหกรณ  ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดเปนผูตรวจสอบยอดเงินและเก็บเปนหลักฐานให สตง. ตรวจสอบที่สํานักงานสหกรณจังหวัด

โครงการ__________________________________________________________________

โดยสํานกังานสหกรณจังหวัด__________________________    โอนเขาบัญชีเงินฝากของกรมฯ ที ่ธ.ก.ส.  สาขานางเล้ิง

บัญชีเลขท่ี_______________________________  เมื่อวันที_่_________________________________

รายไดอื่น ๆ หมา ุ

รวมเปนเงินทัง้สิ้น

               ผูจดัทํา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารวันท่ี
ที่ ชื่อสหกรณ / กลุม เงินตน ดอกเบี้ยเงินกู คาปรบัรบั ยเหต

เงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

สําเนาคําขอโอนเงินตางสํานักงานของ ธ.ก.ส.

สําเนาใบฝากเงินและใบเสร็จรับเงินของ ธ.ก.ส.

สําเนาสมุดเงินฝาก ธ.ก.ส. ของสํานักงานสหกรณจังหวดั

 

2) สําเนาหลักฐานการฝากเงิน/โอนเงินเขาบญัชีกรมฯ  
3) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงานสหกรณจังหวัด โดยใหรับรอง

สําเนาถูกตอง 
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5. การนําเงินสงคืนกรมฯ ของสํานักงานสหกรณจังหวดัใหโอนเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของกรมฯ ตามโครงการของแตละเงินทุน ที่ ธ.ก.ส. สาขานางเลิ้ง (ภาคผนวก ข.) 

7. การติดตาม เรงรัด การชําระหนี้เงินกู 
สํานักงานสหกรณจังหวัดเปนผูรับผิดชอบในการติดตาม เรงรัด การชําระหนีเ้งินกู

ที่จะถึงกําหนดชําระ และถึงกําหนดชําระแลว โดยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี ้
1. กอนสัญญาครบกําหนดชาํระ 60 วัน  ใหสหกรณจังหวัดสงหนังสือแจงเตือน

สถาบันเกษตรกรที่กูเงินใหสงชําระหนี ้
2. หากหนี้ถึงกาํหนดชาํระแลว สถาบันเกษตรกรยังสงชําระหนีไ้มเสรจ็สิ้นใหสหกรณ

จังหวดัสงหนงัสือเตือนเปนครั้งที่ 2  เพื่อใหสถาบันเกษตรกรชําระหนีใ้หเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 
3. หากสหกรณจังหวัดไดแจงเตือนหนังสือแลว 2 คร้ัง  แตสถาบันเกษตรกรยังไม

ติดตอเพื่อช้ีแจงเหตุผลการผิดสัญญา ใหสํานักงานสหกรณจังหวัดดําเนนิคด ี
ทั้งนี้  สํานักงานสหกรณจังหวัดจะตองเก็บหนังสือเตือนตามขอ 1 และ 2  ไวเปน 

หลักฐานดวย 

8. การปดบัญชีโครงการ 
เมื่อการดําเนินโครงการแลวเสร็จตามวัตถุประสงค  และไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้

สถาบันเกษตรกรครบถวนเรยีบรอยแลว  ใหแตละหนวยงานดําเนนิการดังนี้ 
สถาบันเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรที่สงชําระหนีค้รบถวนแลว  และประสงคจะปดโครงการใหดําเนินการ

ปดบัญชีเงินฝากธนาคารกับ ธ.ก.ส.  และนาํสงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมด  
รวมทั้งดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร ณ วันปดบญัชีโครงการใหแกสํานกังานสหกรณจังหวดั โดยใหปฏิบตัิ
เชนเดยีวกับขอ 4 (การรับชําระหนี้จากสถาบันเกษตรกร)  ทั้งนี้  ให ธ.ก.ส. ประทับตรา “ปดบัญชี” 
ลงบนสมุดเงินฝากธนาคาร หรือออกหลักฐานอื่นที่แสดงวาไดปดบัญชีธนาคารแลว  พรอมทั้งให
สถาบันเกษตรกรแจงใหสํานกังานสหกรณจังหวดัทราบถึงการปดบัญชีโครงการดวย โดยใหแนบ
สําเนาหลักฐานการปดบัญชธีนาคารของโครงการที่ปดบัญชี   

สํานักงานสหกรณจังหวัด 
สํานักงานสหกรณจังหวัดที่สงชําระหนี้กรมสงเสริมสหกรณครบถวนแลว  และ

ประสงคจะขอปดบัญชีโครงการ  ใหตรวจสอบลูกหนี้สถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการจะตอง
สงชําระเงินกูยืม และดอกผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการแกสํานักงานสหกรณจังหวัด
ครบถวนแลว  รวมถึงสํานักงานสหกรณจังหวัดตองดําเนินการโอนดอกผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินโครงการคืนใหสวนกลางเชนเดยีวกนั  และใหแจงปดบญัชีเงนิฝากธนาคารของสํานกังาน
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สหกรณจังหวดั  โดยให ธ.ก.ส. ประทับตรา “ปดบัญช”ี ลงบนสมดุเงนิฝากธนาคาร หรือออกหลักฐานอืน่ 
ที่แสดงวาไดปดบัญชีธนาคารแลว  ทั้งนี้  ใหปฏิบัติเชนเดยีวกับขอ 6 (การโอนเงินคืนกรมสงเสริม
สหกรณ) และใหสํานักงานสหกรณจังหวัดสงสําเนาสมุดเงินฝากธนาคารตามโครงการฯ ที่ไดปดบัญชี
แลวทุกหนาตัง้แตเร่ิมตนโครงการใหกรมฯ ทราบ  

9. การควบคุมดูแล 
1. สหกรณจังหวัดหรือผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ จะตองจัด

ใหมีการควบคุมการรับ-จายเงินกองทุน   การจัดทําบัญชีโครงการใหเปนไปตามระบบบัญชีที่สวนกลาง
กําหนด  และการจัดทํารายงานการเงินสงสวนกลางภายในกาํหนดเวลา  รวมทั้งปฏิบัติตามพระราชบญัญัติ  
หรือระเบียบตาง ๆ ดังนี้   

4) ระเบียบกรมบัญชีกลาง วาดวยการเงินและการพัสดุกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร พ.ศ. 2534  

5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร 
พ.ศ. 2534   

6) พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร  พ.ศ. 2517 
7) ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร วาดวยการเบิกจายเงินกองทนุ

สงเคราะหเกษตรกร  พ.ศ. 2548 
8) ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยการใหสหกรณหรือกลุมเกษตรกรกูยมื

เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร สําหรับโครงการตางๆ พ.ศ.2549  
9) ระเบียบ  หลักเกณฑ  คูมือ หรือแนวปฏิบัตอ่ืินๆ ที่เกี่ยวของ   

โดยใหเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการรบั-จายเงนิ หลักฐานการบันทกึบัญชี  รวมถึงรายงานการเงนิ
ตาง ๆ ไวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิตรวจสอบ 

2. หนวยงานในสวนภูมภิาค  จะตองยนิยอมใหผูแทนกรมฯ ผูแทนกองทนุรวมเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกร หรือผูแทนกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเขาตรวจสอบเอกสารทางการเงิน การบัญชี  
และตรวจสอบการดําเนินกิจการของโครงการตาง  ๆแตละเงินทุน  ตามหนวยงานสวนกลางหรือกองทุน
เห็นสมควร 
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10. การจัดเก็บเอกสาร 
  สํานักงานสหกรณจังหวดั  ตองจัดเก็บเอกสารทั้งหมดใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน  หรือหนวยงานที่มหีนาทีค่วบคุม ดูแล  ตรวจสอบ  โดยจดัเก็บตามประเภทเงนิทุน  แยกเปน
แตละโครงการตางหากจากกัน  ตั้งแตเร่ิมตนโครงการจนถึงปดโครงการ  โดยใหรวบรวมเก็บเปน
ลําดับขั้น ดังนี ้

1. หลักฐานทีก่รมฯ แจงวงเงินจัดสรรใหจังหวัด 
2. เอกสารการจัดสรรเงินที่จัดสรรใหสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
3. หลักฐานการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารกับ ธ.ก.ส. สําหรับโครงการนั้น ๆ 
4. หนังสือขอกูเงนิของสถาบันเกษตรกร พรอมเอกสารประกอบการขอกู 
5. หลักฐานการติดตามเรงรัดหนี้ หนังสือเตือนใหสถาบันเกษตรกรชําระหนี้ 
6. หลักฐานการรบัชําระหนีจ้ากสถาบันเกษตรกร การหกัชําระหนีใ้หสถาบนัเกษตรกร  

รวมทัง้สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารของสถาบนัเกษตรกร  ตัง้แตวนัเปดบัญชจีนถึงวันที่ปดบัญชี
โครงการ 

7. หลักฐานการสงเงินคืนกรม 
8. การปดบัญชีโครงการ  โดยใหสํานักงานสหกรณจังหวัดถายสําเนาสมุดบัญชี  

เงินฝากของโครงการฯ ตั้งแตวันที่ไดรับเงนิ  จนถึงวนัทีป่ดบัญชีสงคืนกรมฯ  เก็บไวเปนหลักฐาน
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบดวย 
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11. การเบิกจายเงินคาบริหารจัดการโครงการ 
การจัดสรรเงินคาบริหารจัดการโครงการสวนกลางจะเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินให  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการแตละเงินทุน  ใหหนวยงานสวนภูมิภาคปฏิบัติตาม
รายละเอียดและขั้นตอนดังนี ้

1. การเปดบัญชีเงินคาบริหารจัดการโครงการ  ใหหนวยงานสวนภูมภิาคดําเนนิการ
เปดบัญช ี โดยใหปฏิบัติตามวิธีการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยตามโครงการ ขอ 1 (หนา 18)  
และใหมีรายละเอียดชื่อบัญชี  ดังนี ้

1) เงินคาบริหารจัดการ / เงนิจายขาด (แลวแตสวนกลางจะระบุใหใชคําใด) 
2) ช่ือโครงการ.................................................................. 
3) สํานักงานสหกรณจังหวดั............................................. 

 ตัวอยางเชน  ช่ือบัญชี “เงินคาบริหารจดัการ โครงการสนับสนนุสินเชื่อเพื่อจดัหาปจจยั
การผลิตทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกร  สํานักงานสหกรณจังหวดั................”  บัญชีเลขที่  xxx - x - xxxxx - x 

2. การขออนุมัติเบิกจายเงินคาบริหารจัดการโครงการ  ใหสหกรณจังหวดั หรือ
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่  เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเบิกจายเงินคาใชจาย
ใหอยูภายในวงเงินจัดสรรที่สวนกลางกําหนด โดยใหถือปฏิบัติตามประกาศ  หลักเกณฑ  หรือระเบียบ
ปฏิบัติที่สวนกลางออกใหอยางเครงครัด  ทั้งนี้  การเบิกจายเงินใหคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม 
โปรงใส คุมคา และประหยดัเปนสําคัญ 

3. การรับ-จายเงินคาบริหารจัดการโครงการ  เมื่อมีการรับหรือจายเงินคาบริหาร
จัดการโครงการ  ใหบนัทึกรายละเอยีดการรบัจายเงนิไวในทะเบยีนคมุรายการรับ-จาย  โดยใหอธิบาย
รายละเอียดเกีย่วกับการเบิกจายเงินแตละครั้งใหชัดเจน  เชน 

 เมื่อไดรับเงินจัดสรรใหอธิบายรายการ “รับเงินคาบริหารจัดการจากสวนกลาง”  
บันทึกจํานวนเงินในคอลัมนรายรับ   

 เมื่อจายเงนิคาใชจายเพื่อใชในการบริหารโครงการ  เชน คาใชจายเดนิทางเพือ่เขา
รวมประชมุ  ใหบันทกึจาํนวนเงนิในสวนรายจายคอลัมนนัน้ ๆ   ถาเปนการจายเงนิที่ไมไดเปดคอลัมนไว
ใหบันทกึไวในคอลัมนอ่ืน ๆ  และอธิบายรายการวาเปนการจายเงนิอะไรใหชัดเจน 

 เมื่อไดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่เกิดขึ้นจากเงินฝากในบัญชี  ใหบันทึก
จํานวนเงินในคอลัมนรายรับ อธิบายรายการ “รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร” และใหสงเงินดอกเบีย้
เงินฝากธนาคารคืนสวนกลางทันที  โดยใหปฏิบัติตามการโอนเงินคืนกรมฯ ขอ 6 (หนา 27)  ทั้งนี ้ 
หามมิใหนําเงนิดอกผลไปใชจายเปนคาบริหารจัดการโดยเดด็ขาด 
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ตัวอยางแบบฟอรมทะเบียนคุมรายการรับ-จาย  
 

(1) (2) (3) (4) รายรับ (12)

วัน เดือน ป วัน เดือน ป (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
ท่ีบันทึก ท่ีรับ-จาย  เงินคาบริหาร คชจ.เดินทางเพื่อ  คชจ.เดินทางเพ่ือ คาตอบแทน คารับรอง อื่น ๆ รวมรายจาย ยอดเงินคงเหลือ
บัญชี  จดัการฯ ตรวจสอบ ติดตาม เขารวมประชุม การปฏิบัติงาน ในการจดัประชุม  (บาท)

(บาท) ประเมินผลการใชเงิน นอกเวลาราชการ รวม ชอง (6) ถึง (10)

ชองท่ี (1) วัน เดือน ป ท่ีบันทึกบัญชี  ใหระบุวัน เดือน ป ที่บันทึกบัญชีรายการคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ชองท่ี (2) ท่ีเอกสาร  ใหระบุเลขที่ใบสําคัญเรียงลําดับตอเน่ืองกัน  ตามจํานวนใบสําคัญท่ีเก่ียวของกับการโอนเงินเขา - ออกจากบัญชีคาบริหารจัดการโครงการฯ ท่ีเปดไวกับ ธ.ก.ส.

ชองท่ี (3) รายการ  ใหระบุรายการท่ีเกิดขึ้น  เชน  รับเงินจัดสรรเพ่ือเปนคาบริหารจัดการโครงการฯ , จายเงินคาเบ้ียเล้ียง , จายเงินคาพาหนะเดินทางเขาประชุม  เปนตน

ชองท่ี (4) วัน เดือน ป ท่ีรับ-จาย  ใหระบุวัน เดือน ป ท่ีไดมีการรับ-จายเงินจริง ตรงกับวันที่แสดงในสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.

ชองท่ี (5) รายรับ เงินคาบริหารจดัการฯ   ใหระบุจํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรรจากกรมฯ

ชองท่ี (6) รายจาย  :  คชจ.เดินทางเพ่ือตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใชเงิน  ใหระบุจํานวนเงินที่จายเปนคาใชจายตามประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการฯ ขอ 1

ชองท่ี (7) รายจาย  :  คชจ.เดินทางเพ่ือเขารวมประชุม  ใหระบุจํานวนเงินที่จายเปนคาใชจายตามประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการฯ ขอ 2

ชองท่ี (8) รายจาย  :  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหระบุจํานวนเงินที่จายเปนคาใชจายตามประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการฯ ขอ 3

ชองท่ี (9) รายจาย  :  คารับรองในการจดัประชุม ใหระบุจํานวนเงินท่ีจายเปนคาใชจายตามประกาศกรมฯ เร่ืองหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการฯ ขอ 4

ชองท่ี (10) รายจาย  :  อื่น ๆ ใหระบุจํานวนเงินที่จายเปนคาใชจายตามประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการฯ ในขออ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ไดกลาวมา  โดยในชองรายการใหระบุวาเปนคาใชจายประเภทใด ท้ังน้ีใหเปนไปตามประกาศกรมฯ เทานั้น

ชองท่ี (11) รวมรายจาย  ใหระบุจํานวนเงินซ่ึงเปนผลรวมจากชองท่ี  (6) , (7) , (8) , (9) และ (10)

ชองท่ี (12) ยอดเงินคงเหลือ   ใหระบุจํานวนเงินซ่ึงไดมาจาก รายรับในชองที่ (5) หัก รวมรายจายในชองท่ี (11)  กรณีเปนรายการตอเนื่อง  ใหนํายอดคงเหลือ ชองที่ (12) บรรทัดกอนหนา  บวก รายรับในชองท่ี (5) หัก รวมรายจายในชองท่ี (11)

คําชีแ้จงทะเบยีนคมุรายการรับ - จาย  สําหรับเงินคาบริหารจัดการ

 (บาท)

ทะเบยีนคมุรายการรับ - จาย  สําหรับเงินคาบริหารจัดการ

เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร  โครงการสนับสนุนสินเชือ่เพื่อจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบนัเกษตรกร

รายจาย

ท่ีเอกสาร รายการ

 
 

4. การรายงานผลการใชจายเงินคาบริหารจดัการโครงการ  หนวยงานสวนภมูิภาค
ตองจัดสงรายงานการเบิกจายเงินใหสวนกลางทราบทุกครั้ง ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ไดมี
การเบิกจายเงนิ  พรอมกับสําเนาสมดุบัญชเีงินฝากธนาคารของหนวยงานที่รับรองสําเนาถูกตองแลว  
ทั้งนี้  ใหปฏิบตัิตามคูมือ แนวปฏิบัติ หรือระเบียบที่สวนกลางออกใหโดยเครงครัด โดยใหใชแบบฟอรม
ตามที่สวนกลางกําหนด  และใหถายสําเนารายงานการเบกิจายเงนิแนบไวกับเอกสารหลักฐานการ
เบิกจายครั้งนัน้ 
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ตัวอยางแบบฟอรมรายงานการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการโครงการ 
 

จํานวนเงิน

(บาท)

1 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสําหรับคณะกรรมการพิจารณาเงินกูฯ

เพ่ือตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการใชเงินกูฯ ระดับจังหวัด

 - คาเบ้ียเล้ียงวันละ ............. บาท จํานวน ............. วัน ............. คน

 - คาเชาท่ีพักวันละ ............. บาท จํานวน ............. วัน ............. คน

 - คาพาหนะ ...............................................................................................

 - คาใชจายอื่น ๆ (ถามีระบุ) .........................................................................

2 คาใชจายในการเดินทางเพ่ือเขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูฯ ระดับจังหวัด

3 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

4 คารับรองในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูฯ ผูเขารวมประชุมและเจาหนาท่ี

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่มคนละ ............. บาท  จํานวน ............. วัน

 - คาอาหารคนละ ............. บาท  จํานวน ............. วัน

5 คาใชจายอื่น ๆ (ถามีระบุ) ...................................(3)................................................

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

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

(ตัวอักษร) รวมเปนเงินทั้งสิ้น

จํานวนเงินจัดสรรที่ไดรับอนุมัติ .............(4)............. บาท

จํานวนเงินท่ีเบิกจายแลว .............(4)............. บาท

จํานวนเงินคงเหลือ .............(4)............. บาท

ลงชื่อ  ............................................................. ผูจายเงิน

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

ตําแหนง  .............................................................

ลงชื่อ  ............................................................. ผูอนุมัติ

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

ตําแหนง  .............................................................

วันที่...........................(2)........................................

แบบรายงานการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการ

โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกร

เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

หนวยงาน.............................(1)...............................................

ลําดับที่ หมายเหตุรายการ
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5. การจัดเกบ็เอกสารหลักฐานการเบิกจาย  ใหหนวยงานสวนภูมิภาคจดัเก็บเอกสาร
หลักฐานการเบกิจายเงินคาบรหิารจดัการโครงการ หรือใบสาํคัญคูจายทั้งหมดไวทีห่นวยงานสวนภูมภิาค  
โดยไมตองจัดสงหลักฐานดังกลาวใหสวนกลาง   เพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือหนวยงาน
ที่มีหนาที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ 

6. การปดบัญชีเงนิคาบริหารจัดการโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ  เมื่อการดําเนิน
โครงการของเงินทุนนั้น ๆ  ส้ินสุด  ใหหนวยงานสวนภูมิภาคแจงปดบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามขั้นตอนดังนี ้

1) ตรวจสอบยอดคงเหลือในสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร  กับทะเบียนคุมรายการ
รับ-จายเงนิคาบริหารจัดการ (ตองมียอดคงเหลือเทากัน)  

2) หากมีเงินคงเหลือในบัญชี  ใหตรวจสอบรายการเบิกจายกับทะเบียนคุมรายการ
รับ-จายเงนิ  เมือ่ตรวจสอบแลวใหนําเงินดังกลาวสงคืนสวนกลางทันที โดยใหปฏิบัติตามการโอนเงิน
คืนกรมฯ ขอ 6 (หนา 27) 

3) เมื่อไดดําเนินการตรวจสอบและโอนเงินคนืสวนกลางทัง้หมดแลว  ใหแจง
ปดบัญชีธนาคารกับ ธ.ก.ส.  โดยใหปฏิบัติตามการปดบัญชีโครงการขอ 8 (หนา 28-29)  และแจงให
สวนกลางทราบโดยใหถือปฏิบัติตามการโอนเงินคืนกรมฯ ขอ 6 (หนา 27)  ทั้งนี้ ใหแนบเอกสารเพิ่มเติม
นอกเหนือจากหลักฐานในขอ 6  คือ สําเนาทะเบียนคุมรายการรับ-จายเงินคาบริหารจดัการ 
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  การบันทึกรายการบัญชี  เงินทุนนอกงบประมาณ 

  การบันทึกรายการบัญชีจากการวิเคราะหรายการ หรือเหตุการณทางบัญชีที่เกิดขึ้น  
โดยมีวิธีการบนัทึกรายการบัญชีดังนี้ 
1. การรับเงินจัดสรรจากสวนกลาง 

กิจกรรม สมุดบัญชี/ทะเบียน/บัญชียอย วิธีบันทึกบัญชี 

1) เม่ือสํานักงานสหกรณจังหวดัไดรับ

เงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร จาก

กรมฯ  เพ่ือจายเปนเงินกู แกสถาบัน

เกษตรกรตามที่ไดรับอนุมัติ 

- สมุดเงินสด/เงนิฝาก   

  ธนาคารดานรับ 

Dr. เงินฝากธนาคาร  

   Cr. เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพ่ือใหกู 

 

หลักฐานการบันทึกบัญชี ใบสําคัญการลงบัญชีดานรับ 

- หลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีของ สสจ. 

- สมุดเงินสด/เงนิฝาก 
  ธนาคารดานรับ 

Dr. เงินฝากธนาคาร 

   Cr. เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพื่อเปนคาใชจาย 

 

2) เม่ือสํานักงานสหกรณจังหวดัไดรับ

เงินโอนเขาบัญชเีงินฝากธนาคาร จาก

กรมฯ  สําหรับจายเปนคาใชจาย 

คาบริหารจัดการโครงการ - ทะเบียนคุมรายการรับ-จาย 

  สําหรับเงินคาบริหารจัดการ 

  โครงการ 

บันทึกรายการที่เกิดขึ้นตามแบบฟอรม  

เพ่ือคุมยอดการรับ-จายเงินใหเปนปจจุบัน 

หลักฐานการบันทึกบัญชี ใบสําคัญการลงบัญชีดานรับ 

- หลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีของ สสจ. 

2. การเบิกจายเงินกูใหสถาบันเกษตรกร 

กิจกรรม สมุดบัญชี/ทะเบียน/บัญชียอย วิธีบันทึกบัญชี 

เม่ือสํานักงานสหกรณจังหวัดเบิกจาย

เงินกูใหแก สถาบันเกษตรกรที่ทําสัญญา

เขารวมโครงการฯ 

- สมุดเงินสด/เงนิฝาก 

  ธนาคารดานจาย 

- ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว 

- ทะเบียนคุมคําขอกู/สัญญา 

Dr. ลูกหน้ีเงินกูยืม 

   Cr. เงินฝากธนาคาร 

 

หลักฐานการบันทึกบัญชี ใบสําคัญการลงบัญชีดานจาย 

- เอกสารหลักฐานขอเบิกเงิน 
- สัญญากูฯ และอื่น ๆ 

- หลักฐานการโอนเงินออกจากบัญชีของ สสจ. 
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3. การเบิกจายเงินคาบริหารจัดการ 

กิจกรรม สมุดบัญชี/ทะเบียน/บัญชียอย วิธีบันทึกบัญชี 

- สมุดเงินสด/เงนิฝาก 

  ธนาคารดานจาย 

Dr. เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพื่อเปนคาใชจาย 

    Cr. เงินฝากธนาคาร 

 

เม่ือสํานักงานสหกรณจังหวัดเบิกจายเงิน

เพ่ือใชจายในโครงการแตละเงินทุน 

(เฉพาะโครงการที่มีการจัดสรรเงิน

คาใชจายคาบริหารจัดการโครงการ) 

ใหจัดทําและสงแบบรายงานการเบิกจาย 

เงินคาบริหารจดัการโครงการ โดยแนบ

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เปดไวเปน

คาบริหารจัดการ (ธ.ก.ส.) ใหกรมทราบ

โดยดวน ภายใน 5 วันทําการ นับแต

วันท่ีไดมีการเบิกจายเงิน 

- ทะเบียนคุมรายการรับ-จาย 

  สําหรับเงินคาบริหารจัดการ 

  โครงการ 

บันทึกรายการที่เกิดขึ้นตามแบบฟอรม   

เพ่ือคุมยอดการรับจายเงินใหเปนปจจุบัน 

หลักฐานการบันทึกบัญชี ใบสําคัญการลงบัญชีดานจาย 

- เอกสารหลักฐานขอเบิกเงิน 

- หลักฐานการโอนเงินออกจากบัญชีของ สสจ. 
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ สสจ. 
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4. การรับชําระหนี้เงินกูจากสถาบันเกษตรกร 

กิจกรรม สมุดบัญชี/ทะเบียน/บัญชียอย วิธีบันทึกบัญชี 

- สมุดเงินสด/เงนิฝาก   

  ธนาคารดานรับ 
- ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว 

กรณีรับชําระหนี้จากลูกหน้ีปกต ิ

Dr. เงินฝากธนาคาร 

   Cr. ลูกหน้ีเงินกูยืม (ระบุชื่อ...) 

1) เมือ่ไดรับชาํระหนี้จากลกูหนี้

สถาบันเกษตรกร บันทึกการรับ

ชําระหนี้จากลูกหน้ี 

- สมุดเงินสด/เงนิฝาก 

  ธนาคารดานรับ 

- ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว 

กรณีรับชําระหนี้และมีดอกเบี้ย 
หรือคาปรับเกิดขึ้น 

Dr. เงินฝากธนาคาร 

  Cr.ลูกหน้ีเงินกูยืม (ระบุชื่อ...) 

      ดอกเบี้ยเงินกูยืมรับ/ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ 

      คาปรับรับ/คาปรับคางรับ 

หลักฐานการบันทึกบัญชี ใบสําคัญการลงบัญชีดานรับ 

- เอกสารการสงชําระหนี้จากสถาบันเกษตรกร (ลูกหน้ี) 
- หลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีของ สสจ. 

- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของสถาบันเกษตรกร 
- สําเนาใบเสร็จรับเงิน 

- สมุดเงินสด/เงนิฝาก   
  ธนาคารดานจาย 

 

กรณีโอนเงินท่ีไดรับจากลูกหน้ีปกติคืนกรมฯ 

Dr. เงินรับโอนจากสวนกลาง – เพ่ือใหกู 
   Cr.  เงินฝากธนาคาร 

2) บันทึกการแจงรายละเอยีดการ

สงคืนเงินท่ีไดรับชําระหนี้ พรอม

โอนเงินเขาบัญชกีรมฯ การบนัทึก

แบบฟอรมรายละเอียดการ

สงคืนเงิน ใหแจงเปนราย

สถาบันเกษตรกรเรียงตาม 

ลําดับวันสงชําระ ในแบบฟอรม

จนครบตามจํานวนเงินท่ีโอนใน

ครั้งน้ัน 

- สมุดเงินสด/เงนิฝาก 

  ธนาคารดานจาย 

 กรณีโอนเงินท่ีไดรับจากลูกหน้ีคืนกรม 

 พรอมดอกเบี้ยและคาปรับ 

Dr. เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพ่ือใหกู 

    เงินโอนใหสวนกลาง-ดอกเบ้ียเงินกูยืมรับ 

    เงินโอนใหสวนกลาง-คาปรับรับ 

   Cr.  เงินฝากธนาคาร 

หลักฐานการบันทึกบัญชี ใบสําคัญการลงบัญชีดานจาย 
- เอกสารการแจงโอนเงินคืน 

- รายละเอียดการสงคืนเงิน 
- หลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีกรมฯ 

- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ สสจ. 
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คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

5. การบันทึกรับรูรายไดท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

กิจกรรม สมุดบัญชี/ทะเบียน/บัญชียอย วิธีบันทึกบัญชี 

1) บันทึกรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

จากบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงาน

สหกรณจังหวัด 

- สมุดเงินสด/เงนิฝาก 

  ธนาคารดานรับ 

Dr. เงินฝากธนาคาร 
   Cr. ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร - สสจ. 

 

หลักฐานการบันทึกบัญชี ใบสําคัญการลงบัญชีดานรับ 

- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ สสจ. 

2) บันทึกรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

จากบัญชีเงินฝากธนาคารของสถาบัน

เกษตรกร (ลูกหนี้) หรือรับเงินรายไดอื่น 

เชน เงินท่ีลูกหนีส้งเกนิแลวไมประสงค

รับคืน เปนตน 

- สมุดเงินสด/เงนิฝาก 

  ธนาคารดานรับ 

Dr. เงินฝากธนาคาร 
  Cr.ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร-สถาบันเกษตรกร 

      รายไดอื่น 

หลักฐานการบันทึกบัญชี ใบสําคัญการลงบัญชีดานรับ 

- เอกสารการแจงโอนเงินของสถาบันเกษตรกร 
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของสถาบันเกษตรกร 
- เอกสารแสดงการไมขอรับเงินคืนของสถาบันเกษตรกร 

3) บันทึกการแจงรายละเอยีดการสงคืน

เงินรายไดที่ไดรับพรอมรายละเอียด

ใหกรมฯ 

- สมุดเงินสด/เงนิฝาก 

  ธนาคารดานจาย 
Dr.เงินโอนใหสวนกลาง-ดบ.ธ. สสจ. 

     เงินโอนใหสวนกลาง-ดบ. ธ. สถาบันเกษตรกร 

   เงินโอนใหสวนกลาง-รายไดอืน่ 
   Cr. เงินฝากธนาคาร 

หลักฐานการบันทึกบัญชี ใบสําคัญการลงบัญชีดานจาย 

- เอกสารการแจงโอนเงินคืน 
- รายละเอียดการสงคืนเงิน 
- หลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีกรมฯ 
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ สสจ. 
- สําเนาเอกสารแสดงการไมขอรับเงินคืนของสถาบันเกษตรกร 
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คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

6. การบันทึกรับรูคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการดาํเนินโครงการ 

กิจกรรม สมุดบัญชี/ทะเบียน/บัญชียอย วิธีบันทึกบัญชี 

- สมุดเงินสด/เงนิฝาก   

  ธนาคารดานจาย 

กรณีธนาคารคิดคาธรรมเนียมรักษาบัญช ี

จากยอดเงินที่เปนดอกเบีย้เงินฝากธนาคารที่

ไดรับในปงบประมาณนี ้
Dr. คาธรรมเนียมรักษาบัญช ี

   Cr. เงินฝากธนาคาร 

บันทึกรับรูคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินโครงการ (ถามี) เชน คาธรรมเนียม

รักษาบัญชี 

- สมุดเงินสด/เงนิฝาก  

  ธนาคารดานจาย 

- บัญชีแยกประเภท (รายได 

  สูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม) 

 

 

 

 

ยอดปงบฯ ที่ผานมา  => 

ยอดของปงบฯ น้ี => 

กรณีธนาคารคิดคาธรรมเนียมรักษาบัญชีจาก 

1) ยอดเงินท่ีเปนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

ที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา ซึ่งเคย

บันทึกรับรูดอกเบ้ียฯ เปนรายไดและไดปด

บัญชีเขารายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม

แลวบางสวน 
2) หักจากยอดเงินท่ีเปนดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคารทีไ่ดรับในปงบประมาณนีด้วยบางสวน 

Dr. รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 

     คาธรรมเนียมรักษาบัญช ี
   Cr. เงินฝากธนาคาร 

หลักฐานการบันทึกบัญชี ใบสําคัญการลงบัญชีดานจาย 
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ สสจ. 

 

ขอพึงปฏิบัติ สําหรับการบันทึกรายการในสมุดเงินสด/เงินฝากธนาคาร จะบันทึกเม่ือเกิดรายการนั้น ๆ ทุกครั้งมี

รายการรับหรือจายเงินสด/เงินฝากธนาคารเทาน้ัน  เม่ือถึงวันสิ้นเดือนใหรวมยอดในแตละชอง  

เพ่ือนํายอดรวมบันทึกบัญชีผานรายการไปยงัสมุดบัญชีแยกประเภทเดือนละครั้ง 
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คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

7. การปรับปรงุรายการทางบัญชี  เพื่อแกไขเปล่ียนแปลงการตั้งรายไดคางรับในปท่ีผานมา 
กิจกรรม สมุดบัญชี/ทะเบียน/บัญชียอย วิธีบันทึกบัญชี 

1) กรณีคํานวณดอกเบี้ยเงินกูยืมรับ / 

คาปรับรับ ที่ตั้งคางตามเกณฑคงคางไว

ในปที่ผานมา สูง เกินไป 
 

- ใบโอน 
- บัญชีแยกประเภท 

- ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว 

Dr. รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 

    Cr. ดอกเบ้ียเงินกูยืมคางรบั 

         คาปรับคางรับ 

หลักฐานการบันทึกบัญชี - รายละเอียดการคํานวณเปรียบเทียบรายการเดิม และรายการใหมหาผลตาง  
  เพ่ือนําไปปรับปรุง 

- สําเนาใบสําคัญการบันทึกบัญชีดานรับที่เกี่ยวของ 

 

2) กรณีคํานวณดอกเบี้ยเงินกูยืมรับ/

คาปรับรับ ที่ตั้งคางตามเกณฑคงคางไว

ในปที่ผานมา ต่ํา เกนิไป 

- ใบโอน 

- บัญชีแยกประเภท 

- ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว 

Dr. ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ 
    คาปรับคางรับ 
    Cr. รายไดสงู/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 
 

หลักฐานการบันทึกบัญชี - รายละเอียดการคํานวณเปรียบเทียบรายการเดิม และรายการใหมหาผลตาง  
  เพ่ือนําไปปรับปรุง 

- สําเนาใบสําคัญการบันทึกบัญชีดานจายท่ีเกี่ยวของ 
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คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

8. การปรับปรงุรายการสงชําระหนี้  กรณีลูกหนี้สถาบันเกษตรกรโอนเงินเขาบัญชีสวนกลาง 

กิจกรรม สมุดบัญชี/ทะเบียน/บัญชียอย วิธีบันทึกบัญชี 
สถาบันการเกษตรชําระหนี้โดยโอนเงิน

เขาบัญชีกรมฯ ไมได ผานสํานักงาน

สหกรณจังหวัด (กรมจะแจงไปยัง

เจาหนาท่ีจังหวัด) เพ่ือใหตรวจสอบวา

เปนเงินของสถาบันเกษตรกรรายใด

เม่ือทราบรายละเอียดแลว ใหแจง

รายละเอียดการสงคืนเงินพรอม

หลักฐานการรับชําระหนี้เงินกูจาก

สถาบันเกษตรกร 

- ใบโอน 

- บัญชีแยกประเภท 

- ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว 

* ดานเดบิต บันทึกรับรูการ

ลดตนเงินจัดสรรและการโอน

ดอกผลใหสวนกลาง 
* ดานเครดิต บันทึกรับรู

การชําระหนี้จากลูกหน้ีสถาบันฯ 

พรอมรายไดที่เกิดขึ้น    

Dr. เงินรับโอนจากสวนกลาง-เพ่ือใหกู 

    เงินโอนใหสวนกลาง-ดอกเบ้ียเงินกูยืมรับ 

    เงินโอนใหสวนกลาง-คาปรับรับ 
  Cr.ลูกหน้ีเงินกูยืม (ระบุชื่อ...) 

      ดอกเบี้ยเงินกูยืมรับ/ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ 

      คาปรับรับ/คาปรับคางรับ 

หลักฐานการบันทึกบัญชี - เอกสารการแจงโอนเงินคืน 
- รายละเอียดการสงคืนเงิน 

- หลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีกรมฯ ของสถาบันเกษตรกร 
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของสถาบันเกษตรกร 
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คูมือแนวปฏิบัติดานการบัญชีการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 
 

9. การปดบัญชปีระจําปงบประมาณ  หรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

กิจกรรม สมุดบัญชี/ทะเบียน/บัญชียอย วิธีบันทึกบัญชี 

1) ตั้งรายไดคางรับตามเกณฑคงคาง - ใบโอน 
- บัญชีแยกประเภท 
- ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว 

Dr. ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ 
    คาปรับคางรับ 
   Cr. ดอกเบ้ียเงินกูยืม 
       คาปรับรับ 

 
หมายเหตุ ปรับปรุงการตั้งรายไดคางรับตามเกณฑคงคาง  แสดงรายละเอยีดการคํานวณการตั้งคางรับ  

ณ วันสิ้นปงบประมาณ หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

2) ตั้งคาใชจายคางจายตามเกณฑ  

คงคาง (ถามี) 

- ใบโอน 
- บัญชีแยกประเภท 
 

Dr. คาใชจาย (ระบุประเภท) 

   Cr. คาใชจายคางจาย (ระบุประเภท) 

หมายเหตุ ปรับปรุงการตั้งคาใชจายคางจายตามเกณฑคงคาง แสดงรายละเอียดการคํานวณการตั้งคางจาย  

ณ วันสิ้นปงบประมาณ หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

3) ปดบัญชีรายได เขาบัญชีรายได 

สูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย 

- ใบโอน 
- บัญชีแยกประเภท 

 

Dr. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-สสจ. 

      ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร-สถาบันเกษตรกร

     ดอกเบ้ียเงินกูยืมรับ 
     คาปรับรับ 
     รายไดอื่น/รายได(ระบุประเภท) 

    Cr. รายไดสงู/(ต่ํา)กวาคาใชจาย 
 

4) ปดบัญชีคาใชจาย เขาบัญชีรายได

สูง/(ต่ํา)กวา 
- ใบโอน 
- บัญชีแยกประเภท 
 

Dr. รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย 
   Cr. คาธรรมเนียมรักษาบัญชี 

        คาใชจาย (ระบุประเภท) 
 

5) ปดบัญชีรายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย เขาบัญชรีายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 
   5.1 กรณีที่ รายได สงูกวา คาใชจาย - ใบโอน 

- บัญชีแยกประเภท 
 

Dr. รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย 
    Cr. รายไดสงู/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 
 

   5.2 กรณีที่ รายได ต่ํากวา คาใชจาย - ใบโอน 
- บัญชีแยกประเภท 
 

Dr. รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 
    Cr. รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย 
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  การจัดทํารายงานการเงิน  เงินทุนนอกงบประมาณ 

รายงานการเงนิ  เปนเครื่องมอืในการนาํเสนอขอมูลทางการเงนิอยางมแีบบแผนเพื่อ
แสดงฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และรายการทางการเงินอ่ืน ๆ ของหนวยงาน  มีวัตถุประสงค
เพื่อใชในการตัดสิน  และประเมินผลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร  แสดงถึงทรัพยากรที่หนวยงาน
ดูแลรับผิดชอบ  การจัดทํารายงานการเงนิมีเปาหมายดังนี้ 

1. เพื่อใหทราบแหลงที่มา การจัดสรร และการใชไปของทรัพยากรทางการเงิน 
2. เพื่อใหทราบวิธีการจัดหาเงินมาใชในการดําเนินงานตามกิจกรรมตาง ๆ ของ

หนวยงาน 
3. สามารถนําขอมูลมาใชใหเปนประโยชน  ตอการประเมินความสามารถของ

หนวยงานในการจัดหาเงินใชในการดําเนนิงานตามกจิกรรมตาง ๆ  ตลอดจนการชําระหนี้สินและ
ขอผูกพันตาง ๆ 

4. ใหขอมูลเกีย่วกับฐานะการเงนิของหนวยงานและการเปลีย่นแปลงฐานะการเงิน 
5. สามารถนําขอมูลในภาพรวมมาใชประเมินตนทุนการใหบริการ  ประสิทธิภาพ  

และผลสําเร็จของงานได 
6. ขอมูลในรายงานการเงินสามารถนํามาใชพยากรณจํานวนทรัพยากร ทีต่องการ

ใชในการดําเนนิงานตอเนื่อง  รวมทั้งใชปองกันความเสีย่งและความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น 

ดังนั้น  เพื่อใหกรมสงเสริมสหกรณสามารถนําขอมูลจากรายงานการเงนิมาใชประโยชน
ในการบริหารงานเงินนอกงบประมาณ การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ  รวมทั้ง เสนอ
หนวยงานที่เกีย่วของทราบ  จึงกําหนดใหสํานักงานสหกรณจังหวัด  และสํานักงานสงเสริมสหกรณ
พื้นที่  ที่รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ  มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอรายงานการเงินของ
หนวยงาน  รวมทั้งจัดสงรายงานการเงนิใหกรมสงเสริมสหกรณภายในระยะเวลาที่กาํหนด (ภาคผนวก ค.) 
เพื่อรวบรวมขอมูลในภาพรวมเสนอคณะกรรมการ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรมบัญชีกลาง  
สํานักงบประมาณ หรือหนวยงานอื่นที่เกีย่วของทราบและตรวจสอบ  ประกอบดวย 

1. งบแสดงฐานการเงิน (Statement of Financial Position)  คือ  รายงานการเงนิที่
แสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และสินทรัพยสุทธิหรือสวนทุนของหนวยงาน ณ วันที่
จัดทํารายงาน  สามารถนํางบการเงินไปใชวิเคราะหโครงสราง  และความสมัพันธของสินทรัพย หนี้สิน 
และสินทรัพยสุทธิหรือสวนทุน  เพื่อประเมินฐานะการเงินของหนวยงาน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
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2. งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน (Statement of Financial Performance)  
คือ  รายงานการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงาน  สําหรับรอบระยะเวลาใด
เวลาหนึ่ง  จะใหขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของรายไดและคาใชจายที่ใชไปในการดําเนินงานของ
หนวยงานในแตละรอบระยะเวลาบัญชี 

สวนประกอบของรายงานการเงิน  เงินนอกงบประมาณ (ภาคผนวก ก.)  และเอกสาร
ประกอบการจัดทํารายงานการเงิน  ที่ตองสวนภูมิภาคตองจัดทําและรวบรวมเพื่อนําเสนอตอหัวหนา
สวนราชการ  เพื่อใหสามารถนําขอมูลไปใชเปนประโยชนในการตัดสินใจ การบริหาร  การวางแผน 
และการควบคมุ  ของหนวยงานสวนราชการ  ประกอบดวย   

1. งบทดลอง  เปนรายงานการเงินที่จัดทําขึ้นสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ส้ินสุด
วันที่...... (ระบุวันที่ ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี)  ถือเปนการพิสูจนความถูกตองครบถวนของการ
บันทึกรายการบัญชีวาไดปฏิบัติตามหลักการบัญชีคู  แสดงยอดดุลของบญัชีแยกประเภทโดยยอดรวม
ดานเดบิตและเครดิตตองมียอดที่เทากัน  เพื่อใหทราบขอมูลทางการเงินทั้งหมดของหนวยงานทั้ง
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน  โดยแยกเปน 

 งบทดลองกอนปดบัญชี  จะแสดงขอมูลทางการเงินทั้งหมด  ประกอบดวย  
สินทรัพย  หนีสิ้น  สวนของสินทรัพยสุทธิหรือสวนทุน  รายได  และคาใชจาย 

 งบทดลองหลังปดบัญชี  จะแสดงขอมูลทางการเงินทั้งหมด  ประกอบดวย  
สินทรัพย  หนีสิ้น  สวนของสินทรัพยสุทธิหรือสวนทุน  สําหรับรายไดและคาใชจายจะถูกปดบัญชี
และรวมไวในสวนของสินทรัพยสุทธิหรือสวนทนุเรยีบรอยแลว 

2. งบดุล  เปนรายงานการเงนิทีแ่สดงฐานะการเงนิและความสัมพันธเกี่ยวกับสนิทรัพย 
หนี้สิน และสินทรัพยสุทธิหรือสวนทนุของหนวยงาน ณ วันทีจ่ัดทาํรายงานสําหรับงวดบัญชีนัน้ เพื่อ
ประเมินฐานะการเงินของหนวยงาน ณ ขณะใดขณะหนึง่   

3. งบรายได - คาใชจาย  รายงานการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  สําหรับ
รอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง จะใหขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของรายไดและคาใชจายที่ใชไปในการ
ดําเนินงานของหนวยงานในแตละรอบระยะเวลาบัญช ี โดยจะนําผลการดาํเนนิงานทีไ่ดในงบการเงนิ
ไปปรับปรุงเพิ่ม(ลด) รายการสินทรัพยสุทธิหรือสวนทุนทีแ่สดงไวในงบทดลองกอนปดบัญชี 

4. รายงานรายละเอียดลูกหนี้  เปนรายงานที่แสดงขอมูลลูกหนี้ทั้งหมดยกมาจาก
ปที่ผานมาหรอืการเพิม่ขึ้นในงวดบัญชีนี้  การรับชาํระคนื  และยอดคงคางชําระ ณ วนัที่จดัทํารายงาน
สําหรับงวดบญัชีนั้น  โดยสามารถรวบรวมขอมูลลูกหนี้จากทะเบียนคมุลูกหนี้รายตวั 

5. สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร  เปนเอกสารประกอบการจัดทาํรายงานการเงนิแสดง
รายการเคลื่อนไหวของเงินฝากธนาคารที่มอียูในบัญชี คอื ยอดยกมาตนงวด รายการรับ-จายผานบัญชี
ระหวางงวด ยอดคงเหลือปลายงวด และการรับดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร  
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6. หลักฐานอื่นใด  ที่ถือเปนเอกสารสําคัญ  สามารถใชประกอบการจดัทาํรายงาน
การเงิน  การปรับปรุงรายการทางบัญชี  โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงแกไขยอด 
คงเหลือในงวดบัญชีกอนหนาเพือ่ยกมาในงวดบัญชีปจจุบัน  เชน  คําพิพากษา  หลักฐานการปรับปรุง
โครงสรางหนี้  รายละเอียดบันทึกตอทายสัญญาที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงการสงชําระหนี้  เปนตน 

การจัดทาํรายงานการเงิน เงนิทุนนอกงบประมาณ ทีห่นวยงานสวนภูมภิาคมีหนาที่
ตองจัดทํา  แบงออกเปนการรายงานตามชวงเวลาดังนี ้

1. รายงานการเงนิประจําเดือน  เปนรายงานที่ตองจดัทําเพื่อเสนอตอผูบังคบับัญชาของ
หนวยงานเปนประจําทุกเดือน  และใหจัดเก็บไวที่หนวยงานไมตองจัดสงสวนกลาง  ประกอบดวย  
งบทดลองประจําเดือนทีแ่สดงรายการขอมูลทางการเงินทัง้หมด (งบกอนปด) และรายงานรายละเอยีด
ลูกหนี้ประจําเดือน  เสนอพรอมกับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน 

2. รายงานการเงินประจําไตรมาส  เปนรายงานการเงิน ที่สวนภูมิภาคตองจัดทํา
เปนประจําทุกไตรมาส  เพื่อจัดสงใหสวนกลางภายใน 15 วันนับตั้งแตวันส้ินไตรมาส  และเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาของหนวยงาน  ประกอบดวย 

1) งบทดลองกอนปดบัญช ี
2) งบรายได - คาใชจาย 
3) งบดุล 
4) งบทดลองหลังปดบัญชี 
5) รายงานรายละเอียดลูกหนี ้
6) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการเคลื่อนไหวระหวางงวดบัญชี 
7) หลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของ 

3. รายงานการเงนิประจําปงบประมาณ  หรือ ณ วันสิ้นงวดระยะเวลาบัญชี  เปน
รายงานการเงินที่สวนภูมิภาคตองจัดทํา  ณ  วันสิ้นปงบประมาณ  หรือ ณ วันส้ินงวดระยะเวลาบัญชี  
เพื่อจัดสงใหสวนกลางภายใน 15 วันนับตัง้แตวันสิน้งวดบัญชี  ประกอบดวย 

1) งบทดลองกอนปดบัญช ี
2) งบรายได - คาใชจาย 
3) งบดุล 
4) งบทดลองหลังปดบัญชี 
5) รายงานรายละเอียดลูกหนี ้
6) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการเคลื่อนไหวระหวางงวดบัญชี 
7) หลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของ 
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ภาคผนวก ก. 
 

(แบบฟอรม  สมดุบัญชี  ทะเบียน  และรายงานการเงิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดประกอบภาคผนวก ก. 

ท่ี ช่ือแบบฟอรม ผูเกี่ยวของ การใชแบบฟอรม

1 สมุดเงินสด / เงินฝากธนาคาร สํานักงานสหกรณจังหวัด / เปนหลักฐานการบันทึกบัญชีที่เก่ียวของกับเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร

สํานักงานสงเสริมสหกรณพ้ืนที่ บันทึกเม่ือมีการเคล่ือนไหวทุกคร้ังในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  หรือ

เม่ือไดรับเงินสด  โดยทุกวันส้ินเดือนใหสรุปยอดไวเปนรายเดือน

ถือเปนสมุดบัญชีข้ันตนและข้ันปลาย

(ขอสังเกต ยอดคงเหลือจะเทากับยอด ณ วันสิ้นเดือนในสมุดบัญชีเงินฝาก)

2 สมุดแยกประเภท สํานักงานสหกรณจังหวัด / เปนสมุดบัญชีข้ันปลาย  ที่ใชผานรายการบัญชีตาง ๆ สรุปยอดเปนรายเดือน

สํานักงานสงเสริมสหกรณพ้ืนที่ เพ่ือใหสามารถนํายอดรวมไปจัดทํางบทดลองได

3 ใบโอน สํานักงานสหกรณจังหวัด / ใชเปนหลักฐานการบันทึกบัญชีที่ไมเก่ียวของกับเงินสดหรือเงินฝากธนาคา

สํานักงานสงเสริมสหกรณพ้ืนที่ โดยบันทึกตามหลักบัญชีคู มีทั้งดานเดบิต และเครดิต  เชน  การปรับปรุง

การบันทึกบัญชีที่เคยบันทึกไปแลว, การบันทึกรายการลางบัญชีเงินระหวาง

ดําเนินการ, การตั้งรายไดคางรับ ณ วันส้ินป เพ่ือปดบัญชี  เปนตน

รายละเอียดการหักชําระหน้ี สหกรณ / กลุมเกษตรกร เมื่อสหกรณ

ร

4 /กลุมเกษตรกรจายชําระเงินกู หรือเงินอื่นใด 

(ลูกหน้ี) โดยหนวยงานจัดทําเพ่ือแนบใบเสร็จรับเงินตัวจริงใหแกผูมาชําระเงิน

รายละเอียดการคํานวณ สหกรณ / กลุมเกษตรกร ใชเปนเอกสารประกอบรายละเอียดการหักชําระหน้ี (ลําดับที่ 1)

(ลูกหน้ี) โดยหนวยงานจัดทําเพ่ือแสดงการคํานวณดอกเบี้ยและ

5

/หรือคาปรับ

รายละเอียดการสงคืนเงิน กรมสงเสริมสหกรณ ใชเปนเอกสารประกอบการสงเงินใด ๆ คืนกรมฯ โดยแสดงรายละเอียด

(สวนกลาง) เปนรายยอย  พรอมแนบสําเนาใบนําฝากเงินที่ไดโอนเงินเขาบัญชีกรมฯ

และสําเนาสมุดเงินฝากธนาคารของหนวยงาน

ทะเบียนคุมคําขอกู / สัญญา สํานักงานสหกรณจังหวัด 

6

7 / เปนหลักฐานบันทึกคุมยอดการขอกู หรือการทําสัญญาของลูกหน้ีแตละ

สํานักงานสงเสริมสหกรณพ้ืนที่ โครงการ / เงินทุน

ทะเบียนคุมลูกหน้ีรายตัว สํานักงานสหกรณจังหวัด 8 / ใชเปนหลักฐานการบันทึกรายละเอียดลูกหนี้รายตัวแตละราย  เพ่ือควบคุม

สํานักงานสงเสริมสหกรณพ้ืนที่ ตนเงิน  ดอกเบี้ยเงินกู  คาปรับรับ  หรือรายการใด ๆ ของลูกหนี้รายน้ันๆ

ทะเบียนคุมรายการรับ-จายสําหรับเงิน สํานักงานสหกรณจังหวัด 9 / ใชสําหรับบันทึกรายการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของกับการรับ-จายเงินคาบริหาร

คาบริหารจัดการ สํานักงานสงเสริมสหกรณพ้ืนที่ จัดการ หรือเงินจายขาด (แลวแตกรณีของแตละโครงการ)  โดยบันทึกทุกคร

ที่มียอดเคลื่อนไหว  ทุกวันสิ้นเดือนใหสรุปยอดไวเปนรายเดือน

แบบรายงานการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการ กรมสงเสริมสหกรณ เปนหลักฐานรายงานการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการโครงการที่หนวยงาน

(สวนกลาง) ไดเบิกจายจริง  หลังจากที่ไดบันทึกทะเบียนคุม (ลําดับที่ 11) แลว  

รายงานใหกรมทราบตามระยะเวลาที่กําหนด  โดยจัดสงพรอมสําเนา

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินคาบริหารจัดการ  
ขอควรปฏิบัติ

ั้ง

10

  สําหรับเอกสารใบสําคัญการเบิกจายตัวจริงทั้งหมด

ใหเก็บไวที่สํานักงานของหนวยงาน  ไมตองสงใหกรมฯ

รายงานทางการเงิน สํานักงานสหกรณจังหวัด 11 / เปนการรายงานฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของแตละ

 -  รายงานรายละเอียดลูกหน้ี สํานักงานสงเสริมสหกรณพ้ืนที่ โครงการ/เงินทุนในภาพรวมของหนวยงาน  ใหกรมทราบตามระยะเวลา

 -  งบทดลอง (กอนปดบัญชี และหลังปดบัญชี) ที่กําหนดโดยใหรายงานเปนรายไตรมาส  และรายป (ณ วันสิ้นปงบประมาณ

 -  งบรายได - คาใชจาย พรอมแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของหนวยงาน

 -  งบดุล

) 

การใชแบบฟอรมตาง ๆ  ของสํานักงานสหกรณจังหวัด หรือ สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่

 



โครงการ_______________________________________________________________________

หน

วนัที่ หนา

รับชําระ บัญชี ตนเงิน ด.บ.เงินกูรับ ด.บ.เงินกูคางรับ คาปรับรับ คาปรับคางรับ ด.บ.ธนาคาร ด.บ.สหกรณ อืน่ ๆ รวมเงินรับ รายการ อืน่ๆ รวมเงินจาย

สมุดเงินสด / เงินฝากธนาคาร

รายจาย (Cr.)
ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ

รายรับ (Dr.)

า_______

คงเหลือ

เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร

เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

 



โครงการ___________________________________________

เลขที่ใบโอน________/________ วันที_่_________เดือน_________________พ.ศ.___________

หนาบัญชี หนาบัญชี

แยกประเภท ยอย

ผูทํา

ใบโอน

ชื่อบัญชี Dr. Cr.

สํานักงานสหกรณจังหวัด_____________________

รวมเงิน  

คําอธิบาย

ผูอนุมัติ พนักงานบัญชี

เงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

 



วันเดือนป ท่ีเอกสาร รายการ หนาบัญชี Dr. Cr. คงเหลือ

สมุดบัญชีแยกประเภท

ชื่อบัญชี________________________________

 



 รายละเอยีดการหกัชําระหนี้

(หนวย:บาท)

วันทีช่ําระ เงินตนคาง จํานวนเงิน เงินตนคาง หลักฐาน

ครัง้นี้ ชําระยกมา ทีช่ําระ เงินตน ดอกเบี้ยเงินกู คาปรบัรบั ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายไดอื่นๆ ชําระยกไป อางอิง

(ลงชื่อ)_______________________________ ผูจัดทํา

(ลงชื่อ)_______________________________ ผูตรวจสอบ

หมายเหตุ  : 1.  ใหสาํนักงานสหกรณจังหวดัจัดทําแบบ  จํานวน 3 ชดุ  โดยเกบ็ตนฉบับเปนหลักฐานให สตง. ตรวจสอบ  แลวสงสาํเนาใหสหกรณ 1 ชดุ และหนวยสงเสริมและพฒันาสหกรณ 1 ชดุ

2.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ใหตรวจสอบจากสาํเนาสมุดบัญชเีงินฝากธนาคาร  หรือ  STATEMENT  ของสหกรณ

3.  รายไดอื่น ๆ  หมายถึง  รายไดที่นอกเหนือจากรายการที่ไดระบุไว  ซึง่ไมสามารถจัดเขาพวกได

4.  หลักฐานอางอิง  หมายถึง  สาํเนาการโอนเงินเขาบัญชขีองสาํนักงานสหกรณจังหวดั  หรือใบเสร็จรับเงินที่สาํนักงานสหกรณจังหวดัออกใหสหกรณ

แยกชําระเปน

โครงการ__________________________________________________________________

สหกรณ/กลุม_____________________________________________

ณ  วันที ่ ________________________________

เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดการคํานวณ

(หนวย:บาท)

เงินตนคาง รวม อัตรา อัตรา ดอกเบี้ยเงินกู/คาปรบัรบั

ชําระยกมา ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ (วัน) ดอกเบี้ยเงินกู คาปรบัรบั ทีค่ํานวณได

(ลงชื่อ)_______________________________ ผูจัดทํา

(ลงชื่อ)_______________________________ ผูตรวจสอบ

วันทีค่ํานวณดอกเบี้ยเงินกู/คาปรบัรบั

โครงการ__________________________________________________________________

                        สหกรณ/กลุม_____________________________________________

                                     ณ  วันที ่ ________________________________

การคํานวณ

เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

ดอกเบี้ยเงินกู

คาปรับรับ

 



รายละเอยีดการสงคืนเงิน

รวมเปนเงิน

สัญญา ชําระ สหกรณ/กลุม สหกรณจงัหวัด ทิง้สิ้น

หมายเหตุ

1 หลักฐานการโอนเงินคืนกรมสงเสริมสหกรณ ลงชื่อ_________________________________

ลงวนัที่____________________  หรือ (___________________________________)

ลงวนัที่____________________ ตําแหนง__________________________

2 จํานวนเงินในยอดรวมจะตองเทากบัสาํเนาคําขอโอนเงินหรือใบฝากเงินฯ

3 สาํหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของสหกรณ  ใหสาํนักงานสหกรณจังหวดัเปนผูตรวจสอบยอดเงินและเกบ็เปนหลักฐานให สตง. ตรวจสอบที่สาํนักงานสหกรณจังหวดั

รวมเปนเงินทัง้สิ้น

               ผูจัดทํา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารวันที่
ที่ ชื่อสหกรณ / กลุม เงินตน ดอกเบี้ยเงินกู คาปรบัรบั

โครงการ__________________________________________________________________

โดยสํานกังานสหกรณจังหวัด__________________________    โอนเขาบัญชีเงินฝากของกรมฯ ที ่ธ.ก.ส.  สาขานางเลิ้ง

บัญชีเลขที_่______________________________  เมื่อวันที_่_________________________________

รายไดอื่น ๆ หมายเหตุ

เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

สําเนาคําขอโอนเงินตางสํานักงานของ ธ.ก.ส.

สําเนาใบฝากเงินและใบเสร็จรับเงินของ ธ.ก.ส.

สําเนาสมุดเงินฝาก ธ.ก.ส. ของสํานักงานสหกรณจังหวดั

 



วัน เดือน ป เลขที่ สัญญา กําหนดชําระคืน อัตรา อัตรา

ทีข่อกู คําขอกู ลงวันที่ (ป) ดอกเบี้ย คาปรบั
หมายเหตุ

โครงการ__________________________________________________________________

สํานักงานสหกรณจังหวัด_________________________

ประจําปงบประมาณ พ.ศ._____________

จํานวนเงินกู วันครบกําหนด

ทะเบียนคุมคําขอกู / สัญญา

ลําดับที่ เลขทีส่ัญญา สหกรณ / กลุมเกษตรกร

เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

 
 



ชื่อ  สหกรณ / กลุม_________________________________ วัตถุประสงค
สัญญาเลขที่                                       ลงวันที่                                                          . อัตรา  ดอกเบี้ยเงินกู

วงเงินกูตามสัญญา ________________________ บาท อัตรา  คาปรับ
ระยะเวลา                       ป  เริ่มตน                                                 สิ้นสุด                                               . วันครบกําหนดชําระงวดที่

วันที่รับเงิน/ ตนเงิน / ดอกเบี้ย
วันสงชําระ ยอดยกมา ธนาคาร

หมายเหตุ
ยกมา คงเหลือ ยกมา

ดอกเบี้ยเงินกู คาปรับรับ

คงเหลือ+ เพิ่ม - รับชําระ+ เพิ่ม
ว.ด.ป. ที่เอกสาร รายการ

เงินกู

คงเหลือ+ กูเพิ่ม - รับชําระ - รับชําระ

โครงการ_______________________________________________________________________

สํานักงานสหกรณจังหวัด________________________

ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว

เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร

เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 
 



คําอธบิาย
(1) ว.ด.ป. ใหระบุวนั เดือน ป ที่บันทึกรายการ และวนัที่คํานวณดอกเบี้ย/คาปรับรายไตรมาส  เชน ไตรมาสที่ 1/51 (92 วนั)  เปนตน

(2) ที่เอกสาร ใหระบุเลขที่เอกสารที่เกีย่วของกบัรายการที่เกดิขึ้น เชน  เลขที่ใบสําคัญการโอนเงิน / การรับชําระหนี้ 

(3) รายการ ใหระบุลกัษณะของรายการที่เกดิขึ้น  เชน  โอนเงินให.........  รับชําระเงิน.........  ตั้งดอกเบี้ยคางไตรมาส.........

(4) วนัที่รับเงิน / วนัสงชําระ ใหระบุวนั เดือน ป ที่เบิกจายเงินกูใหแกลกูหนี้  หรือวนัที่ไดรับชําระเงินจากลกูหนี้

(5) เงินกู ใหระบุจํานวนเงินที่เกีย่วของกบัเงินกูยืม

 ตนเงิน / ยอดยกมา เปนยอดเงินกูยืมที่เบิกจายครั้งแรก  หรือยอดเงินกูยืมคงเหลอืจากปงบประมาณที่ผานมา หรือไตรมาสที่ผานมา หรืองวดบัญชทีี่ผานมา

 + กูเพิ่ม เปนยอดเงินกูยืมที่โอนเพิ่มใหแกลกูหนี้  (กรณีที่เปนปแรกที่เริ่มโครงการใหลงยอดเงินในชองนี้)

 - รับชําระ เปนยอดเงินกูยืมที่ไดรับชําระจากลกูหนี้

 คงเหลอื เปนยอดเงินกูยืมคงเหลอืไดมาจาก  ตนเงิน/ยอดยกมา + กูเพิ่ม - รับชําระ

(6) ดอกเบี้ยเงินกู

 ยกมา เปนยอดดอกเบี้ยเงินกูคางรับ  หรือดอกเบี้ยเงินกูยืมคงเหลอืจากปงบประมาณที่ผานมา  หรือไตรมาสที่ผานมา หรืองวดบัญชทีี่ผานมา

 + กูเพิ่ม เปนยอดดอกเบี้ยเงินกูยืมที่คํานวณเพิ่มในปงบประมาณนี้ หรือไตรมาสนี้ หรือยอดที่คํานวณไดถงึวนัที่ไดรับชําระเงินจากลกูหนี้

 - รับชําระ เปนยอดดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ไดรับชําระจากลกูหนี้

 คงเหลอื เปนยอดดอกเบี้ยเงินกูยืมคงเหลอืไดมาจาก  ยกมา + เพิ่ม - รับชําระ

(7) คาปรับรับ

 ยกมา เปนยอดคาปรับคางรับ  หรือคาปรับรับคงเหลอืจากปงบประมาณที่ผานมา  หรือไตรมาสที่ผานมา หรืองวดบัญชทีี่ผานมา

 + กูเพิ่ม เปนยอดคาปรับรับที่คํานวณเพิ่มในปงบประมาณนี้ หรือไตรมาสนี้ หรือยอดที่คํานวณไดถงึวนัที่ไดรับชําระเงินจากลกูหนี้

 - รับชําระ เปนยอดคาปรับรับที่ไดรับชําระจากลกูหนี้

 คงเหลอื เปนยอดคาปรับรับคงเหลอืไดมาจาก  ยกมา + เพิ่ม - รับชําระ

(8) ดอกเบี้ยธนาคาร ใหระบุจํานวนเงินที่ไดรับจากลกูหนี้เฉพาะสวนที่เปนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จากบัญชทีี่เปดขึ้นเพื่อดําเนินการตามโครงการเทานั้น

(9) หมายเหต ใหระบวธการคานวณดอกเบยเงนก / คาปรบรบ  เชน  ตนเงน * อตราดอกเบย (%) * (จานวนวน/365)

คําอธิบายการกรอกแบบทะเบยีนคุมลกูหนี้รายตัว

รายการ
 
 

ุ  ุ ิ ี ํ ี้ ิ ู  ั ั   ิ ั ี้ ํ ั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) (2) (3) (4) รายรบั (12)

วัน เดือน ป วัน เดือน ป (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
ทีบ่ันทกึ ทีร่บั-จาย  เงนิคาบรหิาร คชจ.เดินทางเพือ่  คชจ.เดินทางเพือ่ คาตอบแทน คารบัรอง อื่น ๆ รวมรายจาย ยอดเงนิคงเหลือ
บัญชี  จัดการฯ ตรวจสอบ ติดตาม เขารวมประชุม การปฏิบัติงาน ในการจัดประชุม  (บาท)

(บาท) ประเมินผลการใชเงนิ นอกเวลาราชการ รวม ชอง (6) ถึง (10)

 (บาท)

ทะเบยีนคุมรายการรบั - จาย  สําหรบัเงินคาบรหิารจัดการ

เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร  โครงการสนับสนุนสินเชือ่เพื่อจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบนัเกษตรกร

รายจาย

ทีเ่อกสาร รายการ

 
 
 



ชองที่ (1) วัน เดือน ป ที่บันทึกบัญชี  ใหระบุวัน เดือน ป ที่บันทึกบัญชีรายการคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

ชองที่ (2) ที่เอกสาร  ใหระบุเลขที่ใบสําคัญเรียงลําดับตอเนื่องกัน  ตามจํานวนใบสําคัญที่เกี่ยวของกับการโอนเงินเขา - ออกจากบัญชีคาบริหารจัดการโครงการฯ ที่เปดไวกับ ธ.ก.ส.

ชองที่ (3) รายการ  ใหระบุรายการที่เกิดขึ้น  เชน  รับเงินจัดสรรเพื่อเปนคาบริหารจัดการโครงการฯ , จายเงินคาเบี้ยเลี้ยง , จายเงินคาพาหนะเดินทางเขาประชุม  เปนตน

ชองที่ (4) วัน เดือน ป ที่รบั-จาย  ใหระบุวัน เดือน ป ที่ไดมีการรับ-จายเงินจริง ตรงกับวันที่แสดงในสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.

ชองที่ (5) รายรบั เงินคาบรหิารจัดการฯ   ใหระบุจํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรจากกรมฯ

ชองที่ (6) รายจาย  :  คชจ.เดินทางเพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใชเงิน  ใหระบุจํานวนเงินที่จายเปนคาใชจายตามประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการฯ ขอ

ชองที่ (7) รายจาย  :  คชจ.เดินทางเพื่อเขารวมประชุม  ใหระบุจํานวนเงินที่จายเปนคาใชจายตามประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการฯ ขอ 2

ชองที่ (8) รายจาย  :  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหระบุจํานวนเงินที่จายเปนคาใชจายตามประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการฯ ขอ 3

ชองที่ (9) รายจาย  :  คารบัรองในการจัดประชุม ใหระบุจํานวนเงินที่จายเปนคาใชจายตามประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการฯ ขอ 4

ชองที่ (10) รายจาย  :  อื่น ๆ ใหระบุจํานวนเงินที่จายเปนคาใชจายตามประกาศกรมฯ เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการฯ ในขออืน่ ๆ นอกเหนือจากที่ไดกลาวมา

โดยในชองรายการใหระบุวาเปนคาใชจายประเภทใด ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศกรมฯ เทานั้น

ชองที่ (11) รวมรายจาย  ใหระบุจํานวนเงินซึ่งเปนผลรวมจากชองที่  (6) , (7) , (8) , (9) และ (10)

ชองที่ (12) ยอดเงินคงเหลือ   ใหระบุจํานวนเงินซึ่งไดมาจาก รายรับในชองที่ (5) หัก

 1

 รวมรายจายในชองที่ (11)  กรณีเปนรายการตอเนื่อง  ใหนํายอดคงเหลือ ชองที่ (12)

บรรทัดกอนหนา  บวก รายรับในชองที่ (5) หัก รวมรายจายในชองที่ (11)

คําชีแ้จงทะเบยีนคุมรายการรบั - จาย  สําหรบัเงินคาบรหิารจัดการ

 



จํานวนเงิน

(บาท)

1 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสําหรับคณะกรรมการพิจารณาเงินกูฯ

เพื่อตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการใชเงินกูฯ ระดับจังหวัด

 - คาเบ้ียเล้ียงวันละ ............. บาท จํานวน ............. วัน ............. คน

 - คาเชาท่ีพักวันละ ............. บาท จํานวน ............. วัน ............. คน

 - คาพาหนะ ...............................................................................................

 - คาใชจายอื่น ๆ (ถามีระบุ) .........................................................................

2 คาใชจายในการเดินทางเพื่อเขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูฯ ระดับจังหวัด

3 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

4 คารับรองในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูฯ ผูเขารวมประชุมและเจาหนาท่ี

 - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มคนละ ............. บาท  จํานวน ............. วัน

 - คาอาหารคนละ ............. บาท  จํานวน ............. วัน

5 คาใชจายอื่น ๆ (ถามีระบุ) ...................................(3)................................................

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

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

(ตัวอักษร) รวมเปนเงินท้ังส้ิน

จํานวนเงินจัดสรรที่ไดรับอนุมัติ .............(4)............. บาท

จํานวนเงินท่ีเบิกจายแลว .............(4)............. บาท

จํานวนเงินคงเหลือ .............(4)............. บาท

ลงชื่อ  ............................................................. ผูจายเงิน

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

ตําแหนง  .............................................................

วันท่ีจายเงิน  ...........................(6)..............................

ลงชื่อ  ............................................................. ผูอนุมัติ (7)

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

ตําแหนง  .............................................................

วันที่...........................(2)........................................

แบบรายงานการเบิกจายเงินคาบริหารจัดการ

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกร

เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

หนวยงาน.............................(1)...............................................

ลําดับท่ี หมายเหตุรายการ

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

(1) หนวยงาน  ใหระบช่ืุอสํานักงานสหกรณจังหวัด.................  หรือชื่อสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที ่1 หรือ  2  ทีจ่ัดทําแบบรายงานฯ น้ี

(2) วันที ่ ใหระบวุันทีม่ีการเบกิจายเงินเพื่อจายเปนคาบริหารจัดการ ตามทีป่ระกาศกรมฯ เร่ืองหลักเกณฑการเบกิจายเงินคาบริหารจัดการกําหนด

(3) คาใชจายอื่น ๆ (ถามรีะบ)ุ  ใหระบรุายการคาใชจายซ่ึงนอกเหนือจากขอ 1 ถึง 4 โดยใหเปนไปตามประกาศกรมฯ เร่ืองหลักเกณฑ

การเบกิจายเงินคาบริหารจัดการโครงการฯ

(4) จํานวนเงินจัดสรรทีไ่ดรับอนุมตั ิ จํานวนเงินทีเ่บกิจายแลว  และจํานวนเงินคงเหลือ  ใหระบเุฉพาะจํานวนเงินคาบริหารจัดการโครงการ

สนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบนัเกษตรกร เงินกองทนุสงเคราะหเกษตรกร ทีไ่ดรับจัดสรรสําหรับ

วงเงินกูในแตละครั้งเทาน้ัน

(5) รายการเบกิจายคาใชจายตาง ๆ ใหปฏิบตัติามประกาศกรมสงเสริมสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑการเบกิจายเงินคาบริหารจัดการโครงการ

สนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบนัเกษตรกร ประกาศ ณ วันที ่29 สิงหาคม พ.ศ.2551 โดยเครงครัด

และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัตภิายในวงเงินทีไ่ดรับจัดสรร

(6) วันทีจ่ายเงิน  เจาหนาทีผู่ปฏิบตังิานทีไ่ดรับมอบหมายใหดําเนินการเบกิจายเงินคาบริหารจัดการโครงการฯ  ลงวันทีท่ีไ่ดจายเงินสําหรับ

ใชจายในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบนัเกษตรกร เงินกองทนุสงเคราะหเกษตรกร

(7) ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด / สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที ่1 และ 2 เบกิจายเงินคาบริหารจัดการโครงการฯ โดยใหสหกรณจังหวัด/

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที ่1 และ 2 เปนผูอนุมัต/ิพิจารณาคาใชจายใหอยูภายในวงเงินทีไ่ดรับจัดสรรในแตละครั้ง

(8) หามไมใหสํานักงานสหกรณจังหวัด / สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที ่1 และ 2 นําเงินคาบริหารจัดการโครงการฯ ไปใชจายเพื่อการอื่น

ซึ่งนอกเหนือจากทีร่ะบไุวตามประกาศกรมฯ ในขอ 5)

(9) แบบรายงานการเบกิจายเงินคาบริหารจัดการโครงการฉบบันี้ ใหจัดทําขึน้ 2 ฉบบั โดยตวัจริงถือเปนเอกสารเบกิจายเงินกองทนุสงเคราะห

สําหรับกรมฯ  สําเนาใหแนบไวกับหลักฐานการเบกิจาย หรือใบสําคัญคูจายตาง ๆ เก็บไวทีสํ่านักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริม

สหกรณพื้นที ่1 และ 2 เพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือกลุมตรวจสอบภายในตรวจสอบ

(10) ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที ่1 และ 2 จัดสงแบบรายงานการเบกิจายเงินคาบริหารจัดการโครงการฯ

พรอมสําเนาบญัชีเงินฝากธนาคาร (บญัชีคาบริหารจัดการโครงการฯ ทีเ่ปดบญัชีไวกับ ธ.ก.ส.) ใหกรมฯ ทราบโดยดวนภายใน 5 วันทําการ

นับแตวันทีไ่ดมีการเบกิจายเงิน  หากมีเหตทุําใหเกิดความลาชาและคาดวาจะไมสามารถดําเนินการไดภายในเวลาทีกํ่าหนด ใหจัดสงแบบ

รายงานฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 - 2628 - 5548 หรือ 0 - 2281 - 7900 กอนโดยอนุโลม แลวใหเรงดําเนินการจัดสงเปนเอกสาร

ในภายหลัง เพื่อกรมฯ จะไดจัดทํารายงานผลการใชจายเงินใหกรมบญัชีกลาง กองทนุสงเคราะหเกษตรกรและหนวยงานทีเ่กี่ยวของทราบ

คําชีแ้จงแบบรายงานการเบกิจายเงินคาบริหารจัดการ



ลําดับ ดบ.ธนาคาร

ที่  ตนเงิน สหกรณ/

 ยกมา กลุมฯ

รวมทั้งสิน้

โครงการ__________________________________________________________________

ชื่อสหกรณ / กลุมเกษตรกร

ตนเงินกู คาปรับ

คงเหลือ

ดอกเบี้ยเงินกูรับ

ยกมา + เพิ่ม - รับชําระ + เพิ่มยกมา - รับชําระ

สาํนักงานสหกรณจงัหวัด                                    

หมายเหตุ

.

รายงานรายละเอียดลูกหนี้

ณ  วันที่  _______________________

คงเหลือ คงเหลือ
วันที่สญัญา

+ กูเพิ่ม - รับชําระ

ผูจัดทํา     .................................................

               (                                                 

ตําแหนง .....................................................

......

      )

...

เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

 



ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

เงินโอนใหสวนกลาง

ลูกหนี้เงินกูยืม

ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางรับ

คาปรับคางรับ

เงินรับโอนจากสวนกลาง - เพื่อใหกู

เงินรับโอนจากสวนกลาง - เพื่อเปนคาใชจาย

เงินรับโอนรอตรวจสอบ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร สํานักงานสหกรณจังหวัด

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร สหกรณ / กลุมเกษตรกร

ดอกเบี้ยเงินกูยืมรับ

คาปรับรับ

รายได…………(ระบุประเภท)

คาใชจาย…………(ระบุประเภท)

รายไดสูง / (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม

หมายเหตุ  การเก็บงบทดลองใหเก็บจากยอดสุทธิของบัญชี

                  แยกประเภทแตละบัญชี

สําหรับป  สิ้นสุดวันที ่                                                                   .

โครงการ                                                                                                                  .

สํานักงานสหกรณจังหวัด                                                 .

งบทดลอง

เงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

ผูจัดทํา     .......................................................

               (                                                       )

ตําแหนง ........................................................

 
**  งบทดลองกอนปดบัญชี  และงบทดลองหลังปดบัญชี  ใหใชแบบฟอรมเดียวกัน  ** 



รายได

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร สํานักงานสหกรณจังหวัด

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร สหกรณ / กลุมเกษตรกร

ดอกเบี้ยเงินกูยืมรับ

คาปรับรับ

รายได…………(ระบุประเภท)
รวมรายได

คาใชจาย

คาใชจาย…………(ระบุประเภท)
รวมคาใชจาย

รายไดสูง / (ตํ่า) กวาคาใชจาย

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี                                                        .

โครงการ                                                                                                                  .

สํานักงานสหกรณจังหวัด                                                 .

งบรายได - คาใชจาย

เงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

ผูจัดทํา     .......................................................

               (                                                       )

ตําแหนง ........................................................

 
 
 

 
 
 



สินทรัพย

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

เงินโอนใหสวนกลาง

ลูกหนี้เงินกูยืม

ดอกเบ้ียเงินกูยืมคางรับ

คาปรับคางรับ
รวมสินทรัพย

หนี้สินและสวนของเงินทุน

เงินรับโอนจากสวนกลาง - เพ่ือใหกู

เงินรับโอนจากสวนกลาง - เพ่ือเปนคาใชจาย

เงินรับโอนรอตรวจสอบ

รายไดสูง / (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม
รวมหนี้สินและสวนของเงินทุน

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2550

โครงการ                                                                                                                  .

สํานักงานสหกรณจังหวัด                                                 .

งบดุล

เงินกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร

ผูจัดทํา     .......................................................

               (                                                       )

ตําแหนง ........................................................

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 

(เลขที่บญัชีเงินฝากธนาคารกรมสงเสริมสหกรณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับ เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา

1 000-1-05982-2 โครงการรับจํานํา/รับขายฝากกระเทียมของสหกรณ ปการผลิต 2535/36 ธกส. นางเลิ้ง

2 000-1-06149-5 โครงการตัดวงจรลูกสุกรและสุกรแมพันธุของสหกรณ ป 2536/37 ธกส. นางเลิ้ง

3 000-1-06346-3 โครงการรักษาระดับราคาสุกรของสหกรณผูเล้ียงสุกร ป 2537/38 ธกส. นางเลิ้ง

4 000-1-06405-3 โครงการแทรกแซงตลาดถั่วเหลืองโดยขบวนการสหกรณ ป 2538 ธกส. นางเลิ้ง

5 000-1-06431-2 เพื่อใชในการสรางศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ  ธกส. นางเลิ้ง

6 000-1-06548-1 โครงการสนับสนุนการจัดซ้ือเตาอบลําไย ป 2539 ธกส. นางเลิ้ง

7 000-1-06577-4 โครงการสงเสริมการดําเนินธุรกิจศูนยรวบรวมน้ํานมดิบโดยวิธีการสหกรณ ธกส. นางเลิ้ง

8 000-1-06593-6 โครงการแปรรูปผลผลิตเกษตรเชิงธุรกิจในกลุมสตรีสหกรณ ธกส. นางเลิ้ง

9 000-1-06691-6 โครงการแทรกแซงตลาดกระเทียมของสหกรณ ปการผลิต 2539/40 ธกส. นางเลิ้ง

10 000-1-06692-4 โครงการสงเสริมชวยเหลือดานปจจัยการผลิตและลดตนทุนการผลิตสุกร - ธกส. นางเลิ้ง

ของสหกรณผูเลี้ยงสุกรป 2539/40

11 000-1-06694-0 โครงการแทรกแซงตลาดหอมหัวใหญ ฤดูการผลิต ป 2539/40 ธกส. นางเลิ้ง

12 000-1-06749-1 โครงการการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงหอยแครงและหอยนางรมแบบยั่งยืน ธกส. นางเลิ้ง

13 000-1-06856-0 โครงการผลิตและจําหนายขาวหอมมะลิของสหกรณ ธกส. นางเลิ้ง

14 000-1-06883-7 โครงการเผยแพรและผลิตพชือนามัยปลอดสารพิษในปการทองเท่ียวไทย ธกส. นางเลิ้ง

15 000-1-06901-1 โครงการผลิตลูกสุกรพันธุดีของสหกรณผูเลี้ยงสุกร ธกส. นางเลิ้ง

16 000-1-06916-8 โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑนม ธกส. นางเลิ้ง

17 000-1-06993-0 โครงการจัดหาปุยเคมีเพื่อชวยเหลือเกษตรกรโดยใหองคกรเกษตรกรเปนผูจัดหา ป 42           ธกส. นางเลิ้ง

18 000-1-07088-2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร ป 2543 ธกส. นางเลิ้ง

19 000-1-07060-4 โครงการจัดหาปุยเคมีเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ป 2543                                             ธกส. นางเลิ้ง

20 000-1-07228-2 โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุยเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ป 2544                         ธกส. นางเลิ้ง

21 000-1-07284-2 โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริการตลาดขาวของสหกรณ ปการผลิต 2544/45      ธกส. นางเลิ้ง

22 000-1-07373-3 โครงการสนับสนุนเงินทุนจัดซื้อเตาอบลําไย ป 2545                                               ธกส. นางเลิ้ง

23 000-1-06902-9 โครงการสงเสริมใหสมาชิกสหกรณผสมปุยเคมีใชเอง ธกส. นางเลิ้ง

24 000-1-07442-0 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุย ปเพาะปลูก 2546/47           ธกส. นางเลิ้ง

25 000-1-07465-8 โครงการสงเสริมการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียจงัหวัดสุรินทร                                      ธกส. นางเลิ้ง

26 000-1-07484-4 โครงการเชื่อมโยงฯ ปการผลิต 2543/44 (รับคืนเบี้ยปรับ)                                          ธกส. นางเลิ้ง

27 000-1-07490-9 โครงการแกไขปญหากระเทียมทั้งระบบ  ป  2547/48                                              ธกส. นางเลิ้ง

28 000-2-25593-8 โครงการการบริหารจัดการลําไย  ป  2549  (ลําไยสดชอ)                                          ธกส. นางเลิ้ง

29 000-2-41907-3 โครงการบริหารจัดการลําไย  ป  2552  (เงินทุนหมุนเวียน) ธกส. นางเลิ้ง

30 000-2-42323-2 โครงการบริหารจัดการลําไย  ป  2552  (เงินจายขาด) ธกส. นางเลิ้ง

31 000-2-42147-6 โครงการบริหารจัดการผลไมภาคใต  ป  2552  (เงินจายขาด) ธกส. นางเลิ้ง

32 000-2-41906-5 โครงการรวบรวมผลผลิตกุงดวยระบบ Contract Farming  ของสหกรณ (เงินทุนหมุนเวียน) ธกส. นางเลิ้ง

33 000-2-40503-0 โครงการรวบรวมผลผลิตกุงดวยระบบ Contract Farming  ของสหกรณ  (เงินจายขาด) ธกส. นางเลิ้ง

เงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร

 
 
 
 
 



 
 

ลําดับ เลขที่บัญชี ชื่อโครงการ ธนาคาร สาขา

1 000-1-07036-1 เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการเชื่อมโยงฯ ป 42/43 ธกส. นางเล้ิง

2 000-1-07124-4 เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการเชื่อมโยงฯ ป 43/44 ธกส. นางเลิ้ง

3 000-2-30370-5 เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการเชื่อมโยงฯ ป 44/45  (รับชําระหนี้) ธกส. นางเล้ิง

4 000-1-06971-0 โครงการแกไขปญหาการจําหนายน้ํานมดิบของสหกรณและเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ธกส. นางเล้ิง

ใหกับองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย

5 000-1-07291-5 เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุยฯ ป 44 ธกส. นางเล้ิง

6 000-1-07443-8 เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร ธกส. นางเล้ิง

ในการจัดหาปุย ปเพาะปลูก 2546/47

7 000-2-18113-5 โครงการการบริหารจัดการลําไย ป 2548 ธกส. นางเล้ิง

8 000-2-27292-8 โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกร ธกส. นางเล้ิง

9 000-2-33591-8 เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการจัดหาปุยเคมีนําเขาจากตางประเทศ ธกส. นางเล้ิง

10 000-2-35782-7 เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือจัดหาปจจัยการผลิต ธกส. นางเลิ้ง

ทางการเกษตรแกสถาบันเกษตรกร

11 000-2-42255-3 เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสงเสริมการใหบริการเคร่ืองจักรกลของกลุมเกษตรกร ธกส. นางเลิ้ง

กองทุนสงเคราะหเกษตรกร

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา

1 000-2-36776-5 โครงการลดตนทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเล้ียงโคนมดวยวิธีปฏิบัติไดและเห็นผลจริง ธกส. นางเลิ้ง

2 000-2-39549-5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาสุกรของชุมนุมสหกรณการปศุสัตว ธกส. นางเลิ้ง

ภาคตะวันออก  จํากัด  (เงินทุนหมุนเวียน )

3 000-2-39550-0 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาสุกรของชุมนุมสหกรณการปศุสัตว ธกส. นางเลิ้ง

ภาคตะวันออก  จํากัด  (เงินจายขาด )

กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
 

(พระราชบัญญตัิ ระเบียบ และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวของ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


