
สังวาลย์ จินต์แสวง
ผู้อ้านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน ้าบาดาล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7532

การตรวจสอบและปิดบัญชี
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื นที.่.....



สิ่งที่จะบรรยาย     

เราเป็นใคร มาจากไหน

เราจะท้าอะไร

ท้าเพื่ออะไร

มีกฎระเบียบ หรือไม่ อย่างไร

มีก้าหนดเวลาจบหรือไม่

จะต้องท้าอย่างไร เมื่อวันจบ



รูปแบบการด้าเนินการโครงการที่ระบุใน พรบ.



เราเป็นใคร

เงินทุนที่น้าไปใชม้า

เราเป็นส่วน
ราชการ ที่
ด้าเนินการ
โครงการ

- เงินงบประมาณ
- เงินอุดหนุน

- เงินกู้ยืม



เราก้าลังจะท้าอะไร

ฝ่ายจัดการ
โครงการ

• ด ำเนินกำรโครงกำรตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดรูป
ที่ดินในพื้นที่

ฝ่ายการเงิน
บัญชี

• เบิกจ่ำยเงิน จัดท ำบัญชี รำยงำนงบกำรเงินให้
ผู้บริหำร



สิ่งที่ท้า ท้าเพื่ออะไร

• แก้ไขปัญหำรูปที่ดินในพื้นที่ ให้สำมำรถเข้ำถึง
สำธำรณูปโภคได้อย่ำงสะดวกและเท่ำเทียม

ฝ่ายจัดการ

• แสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินงำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินอย่ำง
ถูกต้อง โปร่งใส มีเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยที่
พร้อมให้ผู้อื่นมำตรวจสอบ และ ให้ผู้มีอ ำนำจใช้ใน
กำรตัดสินใจ

ฝ่ายการเงิน
บัญชี



สิ่งที่ท้า มีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามหรือไม่

 จัดซื้อจัดจ้ำง  
กำรควบคุมภำยใน  
กำรเบิกจ่ำย  ระเบียบ
ที่ทำงรำชกำรก ำหนด  

 กำรจัดท ำบัญชีและ
รำยงำนกำรเงิน ตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี
ภำครัฐ



1. หลักกำรและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ

2. มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ  ฉบับที่ 1 เรื่องกำรน ำเสนอรำยงำนกำรเงิน

3. มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงกำรบัญชี
และข้อผิดพลำด

4. มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่องต้นทุนกำรกู้ยืม

5. มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 12  เรื่องสินค้ำคงเหลือ

6. มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 14  เรื่องเหตกำรณ์ภำยหลังวันที่ในรำยงำน

7. มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 17  เรื่องที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

8. มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ ฉบับที่ 31  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง ?



วิธีการบันทึกบัญชีท้าอย่างไร

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื นที่........
การบันทึกบัญชีและการจัดท้ารายงานการเงินเฉพาะโครงการแยก
ต่างหากจากบัญชีของส้านักงานโยธาธิการและการผังเมืองจังหวัด



วิธีการบันทึกบัญชีท้าอย่างไร (ต่อ)
กรณีที่ 1 การรับงบประมาณอุดหนุนจากกรมโยธาธิการและการผังเมือง ในการสร้างถนนสายหลกั 
และ คชจ.ในการด้าเนินงาน

1.1 เมื่อรับเงินงบประมำณและฝำกเบิกจ่ำยที่ส ำนักโยธำธกิำรและกำรผังเมือง
เดบิต   เงินฝำก-ส ำนักโยธำธกิำรและกำรผังเมืองจังหวัด................   XXX

เครดิต  รำยได้จำกกำรอุดหนุน- กรมโยธำธิกำรฯ        XXX

1.2 เมื่อน ำอุดหนุนไปใช้จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยหลัก
1) เมื่อรับใบแจ้งหนี้

เดบิต   งำนระหว่ำงก่อสร้ำง-ถนนสำยหลัก     XXX
เครดิต เจ้ำหนี้บุคคลภำยนอก         XXX



วิธีการบันทึกบัญชีท้าอย่างไร (ต่อ)
2) เมื่อเบิกจ่ำยช ำระหนี้

เดบิต    เจ้ำหนี้บุคคลภำยนอก                             XXX
เครดิต  ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยค้ำงน ำส่ง XXX

เงินฝำก-ส ำนักโยธำธกิำรและกำรผังเมืองจังหวัด................   XXX

3) เมื่อน ำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำย        
เดบิต ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยค้ำงน ำส่ง XXX

เครดิต เงินฝำก-ส ำนักโยธำธกิำรและกำรผังเมืองจังหวัด................   XXX

4) เมื่องำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
เดบิต  สินทรัพย์รอกำรโอน -ถนนสำยหลัก                        XXX

เครดิต    งำนระหว่ำงก่อสร้ำง  -ถนนสำยหลัก              XXX



วิธีการบันทึกบัญชีท้าอย่างไร (ต่อ)
5) เมื่อโอนถนนให้กับท้องถิ่น

เดบิต  ค่ำใช้จ่ำย-อุดหนุนหน่วยงำนภำครัฐ      XXX
เครดิต  สินทรัพย์รอกำรโอน-ถนนสำยหลัก                   XXX

1.3 เมื่อน ำเงินอุดหนุนไปใช้จ่ำยในลักษณะค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน เช่น ค่ำวัสดุ คชจ.ในกำรจัดประชุม
1) เมื่อได้รับเอกสำรใบแจ้งหนี้/ใบส ำคัญจ่ำย

เดบิต   ค่ำใช้จ่ำย (ระบุประเภท)    XXX
เครดิต  เจ้ำหนี้-บุคคลภำยนอก /ใบส ำคัญค้ำงจ่ำย  XXX

2) เมื่อจ่ำยเงิน
เดบิต  เจ้ำหนี้-บุคคลภำยนอก /ใบส ำคัญค้ำงจ่ำย  XXX

เครดิต  ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย         XXX
เงินฝำก-ส ำนักโยธำธกิำรและกำรผังเมืองจังหวัด................   XXX



วิธีการบันทึกบัญชีท้าอย่างไร (ต่อ)
3) เมื่อน ำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำย        

เดบิต ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยค้ำงน ำส่ง XXX
เครดิต  เงินฝำก-ส ำนักโยธำธกิำรและกำรผังเมืองจังหวัด................   XXX

1.4 เมื่อมีกำรคืนเงินเหลือจ่ำย
1) คืนภำยในปีที่ได้รับกำรอุดหนุน   

เดบิต  รำยได้จำกกำรอุดหนุน- กรมโยธำธกิำรฯ         XXX
เครดิต  เงินฝำก-ส ำนักโยธำธกิำรและกำรผังเมืองจังหวัด................   XXX

2) คืนภำยหลังปีที่ได้รับกำรอุดหนุน
เดบิต  ค่ำใช้จ่ำยอื่น   XXX

เครดิต  เงินฝำก-ส ำนักโยธำธกิำรและกำรผังเมืองจังหวัด................   XXX



วิธีการบันทึกบัญชีท้าอย่างไร (ต่อ)

2.1 เมื่อรับเงินยืมและฝำกไว้ที่ส ำนักโยธำธกิำรและกำรผังเมือง
เดบิต  เงินฝำกธนำคำร......... XXX

เครดิต  เงินกู้ยืม – กองทุนจัดรูปที่ดิน                     XXX

กรณีที่ 2 การยืมเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดิน ในการสร้างถนนสายรอง จัดซื อครุภัณฑ์ และ 
คชจ.ในการด้าเนนิงาน

2.2 เมื่อน ำอุดหนุนไปใช้จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนสำยรอง
1) เมื่อรับใบแจ้งหนี้

เดบิต  งำนระหว่ำงก่อสร้ำง-ถนนสำยรอง      XXX
เครดิต  เจ้ำหนี้บุคคลภำยนอก            XXX



วิธีการบันทึกบัญชีท้าอย่างไร (ต่อ)
2) เมื่อเบิกจ่ำยช ำระหนี้

เดบิต    เจ้ำหนี้บุคคลภำยนอก                                             XXX
เครดิต   ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยค้ำงน ำส่ง XXX

เงินฝำกธนำคำร................                                          XXX

3) เมื่อน ำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำย        
เดบิต ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยค้ำงน ำส่ง XXX

เครดิต   เงินฝำกธนำคำร.........                                         XXX

4) เมื่อเกิดดอกเบี้ยจำกเงินกู้ส่วนที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงถนนสำยรอง
เดบิต  งำนระหว่ำงก่อสร้ำง-ถนนสำยรอง XXX

เครดิต     ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้ำงจ่ำย      XXX



วิธีการบันทึกบัญชีท้าอย่างไร (ต่อ)
5) เมื่องำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จ

เดบิต  สินทรัพยร์อกำรโอน -ถนนสำยรอง                       XXX
เครดิต    งำนระหว่ำงก่อสร้ำง  -ถนนสำยรอง              XXX

6) เมื่อโอนถนนให้กับท้องถิ่น
เดบิต  ค่ำใช้จ่ำย-อุดหนุนหน่วยงำนภำครัฐ      XXX

เครดิต     สินทรัพยร์อกำรโอน -ถนนสำยรอง                 XXX

2.3 เมื่อน ำเงินกู้ยืมไปใช้จ่ำยในลักษณะค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน เช่น ค่ำวัสดุ คชจ.ในกำรจัดประชุม
1) เมื่อได้รับเอกสำรใบแจ้งหนี้/ใบส ำคัญจ่ำย

เดบิต   ค่ำใช้จ่ำย (ระบุประเภท)     XXX
เครดิต  เจ้ำหนี้-บุคคลภำยนอก /ใบส ำคัญค้ำงจ่ำย  XXX



วิธีการบันทึกบัญชีท้าอย่างไร (ต่อ)
2) เมื่อจ่ำยเงิน

เดบิต  เจ้ำหนี้-บุคคลภำยนอก /ใบส ำคัญค้ำงจ่ำย XXX
เครดิต    ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย         XXX

เงินฝำกธนำคำร.................... XXX

3) เมื่อน ำส่งภำษีหัก ณ ที่จ่ำย        
เดบิต ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยค้ำงน ำส่ง XXX

เครดิต   เงินฝำกธนำคำร.........                                                    XXX

2.4 เมื่อน ำเงินกู้ยืมไปใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรัพย์
1) เมื่อได้รับเอกสำรใบแจ้งหนี้/ใบส ำคัญจ่ำย

เดบิต   ครุภัณฑ/์สิ่งก่อสร้ำง (ระบุประเภท)     XXX
เครดิต   เจ้ำหนี้-บุคคลภำยนอก /ใบส ำคัญค้ำงจ่ำย  XXX



วิธีการบันทึกบัญชีท้าอย่างไร (ต่อ)
5) เมื่อสิ้นสุดโครงกำรแล้วโอนทรัพย์สินให้กับส่วนรำชกำร

เดบิต  ค่ำเสื่อมรำคำสะสมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้ำง (ระบุประเภท)  XXX
รำยจ่ำย-เงินอุดหนุนหน่วยงำนภำครัฐ    XXX
เครดิต  ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้ำง (ระบุประเภท)    XXX

2.5 บันทึกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประจ ำปีในส่วนที่น ำไปใช้จ่ำยที่ไม่ใช่กำรก่อสร้ำงถนนสำยรอง
เดบิต  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม XXX

เครดิต   ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้ำงจ่ำย       XXX

2.6 เมื่อมีกำรคืนเงินกู้ยืมให้กองทุนจัดรูปที่ดินพร้อมดอกเบี้ย
เดบิต  เงินกู้ยืม – กองทุนจัดรูปที่ดิน                     XXX

ดอกเบี้ยจ่ำย(เกิดขึ้นระหว่ำงปี)       XXX
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย                                   XXX
เครดิต    เงินฝำกธนำคำร.........                   XXX



วิธีการบันทึกบัญชีท้าอย่างไร (ต่อ)

เดบิต เงินฝำกธนำคำร............ XXX
เครดิต รำยได้จำกกำรขำยพื้นที่จัดหำประโยชน์ XXX

4.1 การปิดบัญชี : ปิดบัญชีประจ ำปีโดยปิดบัญชีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำรเข้ำบัญชีรำยได้สูงกว่ำ(ต่ ำกว่ำ) รำยจ่ำย
เดบิต รำยได้จำกกำรขำยพื้นที่จัดหำประโยชน์       XXX

รำยได้-เงินอุดหนุน      XXX
รำยไดอ้ื่น(ถ้ำม)ี XXX
เครดิต   ค่ำใช้จ่ำย-เงินอุดหนุน XXX

ค่ำใช้จ่ำย(ระบุประเภท) XXX
ค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สิน XXX
ดอกเบี้ยจ่ำย XXX
รำยไดสู้ง(ต่ ำกว่ำ) รำยจ่ำย XXX

กรณีที่ 3 เมื่อได้รับรายได้จากการขายพื นที่จัดหาประโยชน์

กรณีที่ 4 การปิดบัญชี และการจัดท้ารายงานการเงนิประจ้าปี



จัดท้ารายงานการเงินเสนอผู้บริหาร ตามระยะเวลาด้าเนินการโครงการ

1. งบกำรเงินตั้งแต่วันที่เริ่มโครงกำร- สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน  25X1 (งบเดี่ยว)
2. งบกำรเงินแต่ละรอบเวลำบัญชี 1 ตุลำคม 25X1 – 30 กันยำยน 25X2 

(งบแสดงกำรเปรียบเทียบ 2 ปี)
3. งบกำรเงิน ณ วันสิ้นสุดกำรช ำระบัญชี(งบเดี่ยว)



จัดท้ารายงานการเงินเสนอผู้บริหาร ตามระยะเวลาด้าเนินการโครงการ



จัดท้ารายงานการเงินเสนอผู้บริหาร ตามระยะเวลาด้าเนินการโครงการ



ถึงวันที่จบโครงการจะต้องท้าอย่างไร

ตำมมำตรำ 74 ของพรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อกำรพัฒนำพื้นที่ พ.ศ.2547 ระบุไว้ว่ำ “เมื่อ
โครงกำรจัดรูปที่ดินสิ้นสุดลง ให้มีกำรช ำระบัญชีโดยให้น ำควำมในมำตรำ 33 มำบังคับ

ใช้โดยอนุโลม และให้รำยงำนให้คณะกรรมกำรส่วนจังหวัดทรำบภำยในสำมสิบวัน
นับต้ังแต่วันช ำระบัญชีเสร็จสิ้น” 

“มำตรำ 33 กำรช ำระบัญชีของสมำคมนั้น ให้น ำบทบัญญัติในประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ ว่ำด้วยกำรช ำระบัญชีเลิกห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทมำใช้บังคับโดยอนุโลม”



ขั นตอนวิธีการที่ก้าหนดใน ปพพ.มีอะไรบ้าง

การช้าระบัญชี
ประกาศโฆษณาเบิกใน น.ส.พ. อย่างน้อย 
1 ครั ง/ท้าหนังสือแจ้งเจ้าหนี ทางไปรษณีย์ 

(ภายใน 14 วัน นับจากวันเลิกห้าง
หุ้นส่วน)

จัดท้างบการเงิน ณ วันเลิกห้าง (ณ วันที่ตกลง
กันให้เลิกห้างหุ้นส่วนหรือวันที่นายทะเบียนรับ

จดทะเบียนเลิก) ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง

ออกหนังสือนัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน

ผู้ช้าระบัญชีช้าระสะสางหนี สินทรัพย์สิน
ช้าระค่าใช้จ่ายในการเสร็จการช้าระ
บัญชีแบ่งคืนทุนให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน

จัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน เพื่อลงมติยืนยันตัว
ผู้ช้าระบัญชีหรือแต่งตั งผู้ช้าระบัญชใีหม่/
อนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิกห้างหุ้นส่วน

ออกหนังสือนัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน

จัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน เพื่อลงมติ
อนุมัติการช้าระบัญชี

จัดท้าค้าขอจดทะเบียน/ย่ืนจดทะเบียน 
(ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมอนุมัติ

การช้าระบัญช)ี
นายทะเบียนรับจดทะเบียน



รูปแบบรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



รูปแบบรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ)



รูปแบบรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ)



Q&A


