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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์

ว่าดว้ยการบญัชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563

สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

16 พฤศจิกายน 2563



พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ระเบียบ คําแนะนํา นทส./กตส.

ข้อบังคับของสหกรณ์

ระเบียบของสหกรณ์

มติที่ประชุม
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 ลําดับของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
แก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ. 2562 ลว 20 มี.ค.
(มีผลใช้บังคับ 19 พ.ค. 62)
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   มาตรา 4     สหกรณ์ หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดําเนนิกิจการเพื่อ

  ประโยชนท์างเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์ผู้มีสัญชาติไทย 

   โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้จดทะเบียนตาม

   พระราชบัญญัตินี้

 มาตรา 16    (2) กําหนดระบบบญัชแีละมาตรฐานการสอบบญัชี ตลอดจนสมุด

  และแบบรายงานต่าง ๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์

  รวมทั้งแบบพิมพ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัตติามพระราชบัญญัตนิี้

  (3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามมาตรา 80 ผู้ตรวจการสหกรณ์ และ

    ผู้ชําระบัญชี

 มาตรา 17    นายทะเบียน...มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนงัสือให้คณะกรรมการ

 ดําเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก

 ของสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวกับสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริง...

1.1 พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542
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เพิ่มเติมมาตรา 33/1   (โดยยกเลิกมาตรา 33 วรรคสองเดิม)

 สหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 33 แบ่งประเภทได้ดังนี้

     (1) สหกรณ์การเกษตร

     (2) สหกรณ์กรประมง

     (3) สหกรณ์นิคม

     (4) สหกรณ์ร้านค้า

     (5) สหกรณ์บริการ

     (6) สหกรณ์ออมทรัพย์

     (7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

     (8) สหกรณ์อื่นตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง

ลักษณะจองสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และขอบเขต

    แห่งการดําเนินกิจการที่จะพึงดําเนินการได้ของสหกรณ์แต่ละประเภทตามวรรคหนึ่ง 

    ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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 มาตรา 66     ให้สหกรณ์จัดทํางบดุลงบการเงินประจําปีอย่างน้อยครั้งหนึ่ง

      ทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์

   งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สินและทุนของสหกรณ์

      กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน งบการเงินประจําปีต้องเป็นไปตามแบบที่

      นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด

   งบดุลงบการเงินประจําปีนั้นต้องทําให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชี

      ตรวจสอบแล้วนําเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน

      หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
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 มาตรา 67     ให้สหกรณ์จัดทํารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของ

   สหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุลงบการเงิน

   ประจําปี และให้ส่งสําเนารายงานประจําปีกับงบดุลและ

   งบการเงินประจําปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน

   นับแต่วันที่มีการประชุม                                  

 มาตรา 68     ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของ

   สหกรณ์และงบดุลงบการเงินประจําปี พร้อมทั้งข้อบังคับและ

   กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิก

   ขอตรวจดูได้
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ให้แก้ไขเป็น   
       “ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ในการนี้กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์        

ตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด”

         การสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด  นอกเหนือจากมาตรฐานการสอบบัญชีที่                

สภาวิชาชีพกําหนดไว้ได้ ดังนั้น อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงมีอํานาจในการออก

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีได้ โดยไม่ต้องอาศัยอํานาจที่ได้รับมอบหมาย            

มาจากนายทะเบียนสหกรณ์

 มาตรา 69     ให้นายทะเบียนสหกรณ์แตง่ตัง้ผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของ

   สหกรณ์การตรวจสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี

   ที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด
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 มาตรา 89/2     การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ อาจกําหนดให้

แตกต่างกันไปตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้

(1) การกําหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

(2) การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการ

     ดําเนินการสหกรณ์และผู้จัดการ

(3) การกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์

(4) การให้กู้และการให้สินเชื่อ

(5) การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพันและ

     การค้ําประกัน
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 มาตรา 89/2     (ต่อ)

(6) การดํารงเงินกองทุน

(7) การบริหารสินทรัพย์และการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

(8) การฝากเงินหรือการลงทุน

(9) การกํากับดูแลด้านธรรมาภิบาล

(10) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสํารอง

(11) การจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปิดเผยงบการเงิน 

       การสอบบัญชี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(12) การจัดเก็บและรายงานข้อมูล

(13) เรื่องอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงานและการกํากับดูแล

 ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หารือร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย
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 มาตรา 121   
 ให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัด

ที่กลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่ และมีอํานาจหน้าที่ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์

กําหนด

                    สําหรับกรุงเทพมหานครให้ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานคร
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  พ.ศ. 2563

พระราชบัญญตัิสหกรณ์  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  มาตรา  16 (2) (8) & 65  &  66

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 ตุลาคม 2563 มีผลบังคับใช้ 10 ตุลาคม 2563)
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ข้อ 3  ยกเลิกระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 4  คํานิยามที่สําคัญ
ข้อ 5  ให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รักษาการ
ตามระเบียบนี้

ข้อ 85  การเปิดเผยข้อมูล
ข้อ 86  วิธีปฏิบัติทางบัญชี และรูปแบบ
          งบการเงินนอกเหนือจากที่กําหนด
          ให้เป็นไปตามมาตรฐานการายงาน
          ทางการเงิน

ข้อ 6   ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําบัญชี
ข้อ 7   บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
ข้อ 8   การรับรู้รายการสินทรัพย์ หนี้สิน 

รายได้ และค่าใช้จ่าย
ข้อ 9   เกณฑ์การวัดมูลค่ารายการสินทรัพย์ 
         หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย
   ข้อ 10  การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสาร
             ประกอบไม่น้อยกว่า 5 ปี

ข้อ 87  ให้ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออก
          โดยอาศัยอํานาจนายทะเบียนสหกรณ์ 
          ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับยังคงใช้บังคบั
          ต่อไปได้เท่าที่ไม่ชัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้
ข้อ 88  การประมาณการค่าเผื่อหนี้ฯ สําหรับ
          สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนทีเรียกเก็บเงินงวดฯ 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ นทส. 
ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพฯ 
พ.ศ. 2544

องค์ประกอบ
4 หมวด

1 บทเฉพาะกาล

ส่วนต้น


บททั่วไป


บัญชีที่สําคัญ
ของสหกรณ์

งบการเงินของ
สหกรณ์


การเปิดเผย

ข้อมูล

บทเฉพาะ
กาล

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 1  สินทรัพย์    ข้อ 11 – 74
ส่วนที่ 2  หนี้สิน        ข้อ 75 – 76
ส่วนที่ 3  ทุนของสหกรณ์ ข้อ 77 – 78
ส่วนที่ 4  รายได้            ข้อ 79 – 80
ส่วนที่ 5  ค่าใช้จ่าย ข้อ 81 – 82

ข้อ 83  การจัดทํางบการเงินตามเกณฑ์การดําเนินงานต่อเนื่องและองค์ประกอบ
          ของรายการในงบการเงิน
ข้อ 84  เงื่อนไขการรับรู้รายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย 12



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

“นโยบายการบัญชี” หมายความว่า หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎและ     

วิธีปฏิบัติเฉพาะที่สหกรณ์นํามาใช้ในการจัดทําบัญชีและนําเสนองบการเงิน

“การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ” หมายความว่า การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย         

การลงทุน การกู้ยืม การให้สินเชื่อ การดําเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์

“ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลผู้มีใบรับรองวิทยฐานะ     

จากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยหรือสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

ข้อ 4. คํานิยาม    (สําคัญ)
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 5  

ให้อธิบดกีรมตรวจบญัชสีหกรณร์กัษาการตามระเบียบนี ้รวมทั้งใหม้ี

อํานาจในการออกระเบยีบ ประกาศ และคาํแนะนาํ ตลอดจนตคีวาม วินิจฉัย

ปัญหาเกีย่วกับการปฏบิตั ิและดาํเนนิการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจจาก
นายทะเบยีนสหกรณเ์พือ่ใหม้กีารปฏบิตัติามระเบยีบนี้
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 6  ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัทาํบัญชี และงบการเงินตามแบบและรายการ

ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณก์าํหนดให้ถกูตอ้งตามความเปน็จริงให้แล้วเสรจ็โดยเรว็

หมวด 1  :  บททั่วไป

ข้อ 7  บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงคา้งและนโยบายการบัญชีของสหกรณ์

ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถกูต้อง สมบูรณ์และครบถ้วน

ข้อ 8  เกณฑ์การรับรู้รายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และคา่ใช้จ่าย
- สินทรัพย์/หนี้สิน  มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจะเข้าสู่/

   ออกจากสหกรณ์ มีราคาทุนหรือมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ

- รายได้/ค่าใช้จ่าย  เมื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้น/ลดลง สามารถวัดมูลค่า

   ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ

การจัดทําบัญชี

ของสหกรณ์
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 9  เกณฑ์การวัดมลูคา่รายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และคา่ใช้จ่าย
- ราคาทุน / มูลค่ายุติธรรม / มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

- การวดัมูลคา่ของรายการทีม่าจากการประมาณการตอ้งสมเหตสุมผลเชือ่ถอืได้

- ต้องไม่นาํสินทรัพยแ์ละหนี้สิน หรือ รายไดแ้ละค่าใช้จา่ยการหักกลบกนั 

  เว้นแต ่กรมตรวจบัญชีสหกรณก์าํหนด

ข้อ 10 สหกรณต์้องเกบ็รักษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี ไว้ที่สํานักงานสหกรณ์

ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงนิแล้ว
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

หมวด 2  :  บัญชีที่สําคัญของสหกรณ์
ส่วนที่ 1 สินทรัพย์

ให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ทีม่ีตัวตนและไม่มีตัวตนที่อยู่ในความควบคุม

ของสหกรณ ์ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

ข้อ 11 
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ให้สหกรณ์บันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดในวันทีเ่กิดรายการนั้น และรายการที่ไม่เกี่ยวกบัเงินสด

ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการ

เงินสด ให้หมายความรวมถึง 

      ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่สหกรณ์มีอยู่ รวมทั้งเช็คที่ยังไม่ได้นําฝาก เช็ค

เดินทาง ดราฟต์ของธนาคาร และธนาณัติ โดยไม่รวมดวงตราไปรษณียากร อากร

แสตมป์ เช็คลงวันที่ล่วงหน้า ใบยืมและเอกสารทางการเงิน เช่น ตั๋วเงิน พันธบัตร
รัฐบาล ใบหุ้นกู้ ใบหุ้นทุน เป็นต้น

ยกเลิก 

“ตั๋วแลกเงนิไปรษณยี์”
(ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ 

เรื่อง ยกเลิกบริการตั๋วแลกเงินไปรษณีย์)

ข้อ 12  
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ข้อ 12 – 13    เกี่ยวกับ “เงินสด” 



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

1. ให้ผู้รับผิดชอบชดใช้ทันที
2. ถ้ายังไม่ชําระคนื ให้ตั้งเป็น
  “ ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี ” 

ต้องจัดทําหลักฐานรับรองเงินสดขาดบัญชี
และจัดให้มีหลักประกัน มูลค่าไม่น้อยกว่า
เงินสดขาดบัญชี

1. ให้แยกเงินสดขาดบัญชีออกจาก

    บัญชีเงินสด

2. ตั้งค่าเผื่อเงินสดขาดบัญชีเต็มจํานวน 

    และค่าเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี

    ถือเป็นค่าใช้จ่าย

กรณีเงินสดขาดบัญชี / เกินบัญชี

เงินสดขาดบัญชี เงินสดเกินบัญชี

มีผู้รับผิดชอบ ไม่มีผู้รับผิดชอบ

1. ให้ปรับปรุงเพิ่มเงินสดด้วย

    จํานวนเงินที่เกินบัญชี

2. ค้นหาสาเหตุ

ไม่มีการตัดเงินสดขาดบัญชีออกจากบัญชีสหกรณ์ต้องหาผู้รับผิดชอบ

กรณีเงินสดขาด/เกินบัญชี 
จากการปัดเศษสตางค์ 

ให้บันทึกเป็น
รายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่น

เปิดเผยข้อมูลเงินสดขาดบัญชีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงรายละเอียดการดําเนินการด้วยข้อ 13 
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ตัวอย่างที่ 1 กรณีเงินสดขาดบัญชีสามารถหาผู้รับผิดชอบได้

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 25XX ผู้สอบบัญชีได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือของสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ

ของนางสาวสมศรี ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ปรากฏว่ามีเงินสดขาดบัญชีจํานวน 3,000 บาท โดยนางสาวสมศรี       

ได้ทําหนังสือรบัรองจํานวนเงนิสดแลว้ และจากการตรวจสอบพบว่าเงินสดขาดบัญชีจํานวนดงักลา่วขาดบัญชีตอ่เนือ่ง

มาตั้งแต่ก่อนวันสิน้ปีทางบัญชี 30 มิถุนายน 25XX แล้ว

ให้สหกรณ์บันทึกบัญชีเกี่ยวกบัเงินสดขาดบัญชี ณ วันสิ้นปีทางบัญชี ดังนี้

เดบิต  บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 3,000

         เครดิต  บัญชีเงินสด 3,000

     กรณีสหกรณ์คาดว่าจะไม่สามารถเรียกให้นางสาวสมศรีชาํระคืนได ้ให้สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเต็มจํานวน 

บันทึกบัญชีดังนี้

เดบิต  บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 3,000

เครดิต  บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 3,000
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ตัวอย่างที่ 2 กรณีเงินสดขาดบัญชไีม่สามารถหาผู้รับผิดชอบ

ได้หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาหาผู้รับผิดชอบ

       เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 25X1 สหกรณ์ถูกโจรกรรมเงินสดจํานวน 10,000 บาท โดยสหกรณ์ได้ดาํเนนิการแจ้งความ

ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจแลว้ และในวันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 25X1 สหกรณ์ยังไม่สามารถหาผู้รบัผิดชอบชดใชไ้ด้

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

12 มีนาคม 25X1   บันทึกเงินสดถกูโจรกรรม ดังนี้

เดบิต  บัญชีเงินสดขาดบัญชี 10,000

            เครดิต บัญชีเงินสด 10,000

31 ธันวาคม 25X1  บันทึกค่าเสียหายจากเงนิสดขาดบัญชี ดังนี้

เดบิต  บัญชีค่าเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี 10,000

เครดิต บัญชีค่าเผื่อเงินสดขาดบัญชี 10,000
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ตัวอย่างที่ 3 กรณีเงินสดขาดบัญชีไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้

หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาหาผู้รับผิดชอบต่อมาได้รับชดใช้

ณ วันตรวจนับเงินสด สหกรณ์มีจํานวนเงินสดน้อยกว่าเงินสดคงเหลอืตามบัญชี จํานวน 5,000 บาท ให้สหกรณ์

บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสดขาดบัญชี ดังนี้

เดบิต  บัญชีเงินสดขาดบัญชี 5,000

เครดิต บัญชีเงินสด 5,000

ณ วันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์ยังไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ ให้บันทึกบัญชีดังนี้

  เดบิต  บัญชีค่าเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี 5,000

เครดิต บัญชีค่าเผื่อเงินสดขาดบัญชี 5,000
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ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

ต่อมาสหกรณ์หาผู้รับผิดชอบต่อจํานวนเงนิสดขาดบัญชีได ้และผู้รับผิดชอบได้จัดทําหลักฐานรบัสภาพความผิด
จากเงินสดขาดบัญชีและมีหลักประกันการใชค้ืนซึ่งมีมูลค่า 1,000 บาท บันทึกบัญชีดังนี้

เดบิต  บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 5,000

เครดิต  บัญชีเงินสดขาดบัญชี 5,000

เดบิต  บัญชีค่าเผื่อเงินสดขาดบัญชี 5,000

เครดิต  บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 5,000

 ต่อมาสหกรณ์ไดร้ับชําระหนี้จากลกูหนี้เงินสดขาดบัญชีเป็นเงินสดเตม็จํานวน บันทึกบัญชีดังนี้

เดบิต  บัญชีเงินสด 5,000

 เครดิต  บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 5,000

เดบิต  บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 5,000

เครดิต บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 5,000
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ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

     ต่อมาสหกรณ์ได้รบัชําระหนี้จากลกูหนี้เงินสดขาดบัญชีเป็นเงินสดเตม็จํานวน บันทึกบัญชีดังนี้

เดบิต  บัญชีเงินสด 5,000

 เครดิต  บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 5,000

เดบิต  บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 4,000

เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชีไดร้บัชดใช้ 4,000
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ให้บันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร สําหรับรายการเงนิฝากธนาคารทกุประเภท รวมถึงสลาก

ออมสิน สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. และสลากออมทรัพย์ ธอส.
(นทส.หารือคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าการลงทุนในสลากออมสินพิเศษ 5 ปี เข้าข่ายการฝากหรือลงทุน คําวินิจฉัย กรณี

สหกรณ์  นําเงินไปลงทุนในสลากออมสินพิเศษ เข้าลักษณะการฝากเงินกับธนาคารออมสิน)

ข้อ 14 

ให้สหกรณเ์ปิดเผยขอ้มูลเงินฝากธนาคารในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เกี่ยวกบัเงือ่นไข

หรือภาระผูกพันของเงินฝากธนาคาร

ข้อ 15  
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ข้อ 14 – 15    เกี่ยวกับ “เงินฝากธนาคาร” 



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

เงินฝากสหกรณ์อื่นข้อ 16 การนําเงินไปฝากชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

1. ผู้รับฝากไม่สามารถจ่ายคืนเงินฝากได้ 

การประมาณการคา่เผือ่เงินฝากสหกรณอ์ื่นสงสัยจะสญู

2. ผู้รับฝากมีขาดทุนสะสมเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น 
    และมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าขาดสภาพคล่องสหกรณ์ผู้ฝากต้องรายงานเงินฝาก

ที่ถอนไม่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ
เต็มจํานวนที่ถอนคืนไม่ได้

กรณีไม่ได้จัดทําแผนการปรับปรุงการดาํเนินงาน ให้ตั้งค่าเผื่อ
เงินฝากสหกรณ์อื่นสงสยัจะสูญเต็มจํานวน

กรณีผู้รับฝากอยู่ในระหว่างจัดทําแผนการปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามคําสั่ง นทส. ให้ทยอยตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ

ให้เปิดเผยข้อมูลเงินฝากสหกรณ์อืน่เกีย่วกับเงื่อนไข/ภาระผูกพันของเงินฝากสหกรณ์อื่นและการถอนคืนไม่ได้ข้อ 17
26

ข้อ 16 – 17    เกี่ยวกับ “เงินฝากสหกรณอ์ื่น” 



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

นําไปฝากให้บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ที่ตั้งเป็นกองทุน

ขึ้นมา โดยมีผจก.กองทุนมืออาชีพ

ดําเนินการ โดยกองทุนนั้นต้อง

ลงทุนตามมาตรา 62 พรบ.สหกรณ์

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความ

ต้องการของตลาด เช่น  

หุ้นชุมนุมสหกรณ์

เงินลงทุนข้อ 18 เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการสหกรณ์ 

ตามมาตรา 62 (3) (4) (5) (6) และ (7)

ลักษณะของ

เงินลงทุน

เงินลงทุน

ทั่วไป

ตราสาร

ทุน
กองทุน

- ตราสารหนี ้เช่น พันธบัตรรฐับาล หุ้นกู้

     - ตราสารที่จะถือจนครบกําหนด 

       โดยสหกรณ์มีนโยบายตั้งใจ

       แน่วแน่และสามารถที่จะถือไว้

       จนครบกําหนดไถถ่อน

ลงทุนในหุ้นทุนของกจิการที่

อยู่ในความต้องการของตลาด

ตราสาร

หนี้

27

ข้อ 18 – 24    เกี่ยวกับ “เงินลงทุน” 



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

การจัดประเภทเงนิลงทุนข้อ 19 1. เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
   - หลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
2. เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

การบันทึกต้นทุนเงนิลงทนุข้อ 20 การจําหน่ายหรือไถ่ถอนเงนิลงทุนข้อ 21

1. จํานวนเงินที่จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่สหกรณ์จ่ายเพื่อให้ได้มา 

เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม

2. กรณีตราสารหนี้มีดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อนจะได้ตราสารหนี้ 

ซึ่งดอกเบี้ยรวมอยู่ในราคาซื้อแล้ว สหกรณ์ต้องปันส่วน

ให้กับช่วงเวลาก่อนหรือหลังซื้อตราสารหนี้ และต้องไมร่ับรู้

ดอกเบี้ยช่วงก่อนซื้อเป็นรายได้

- บันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นกําไรหรือขาดทุนทันที

  ที่เกิดรายการ และต้องกลับรายการที่เกี่ยวข้องก่อน

  จึงจะรับรู้กําไรหรือขาดทุน 

- กรณีจําหน่ายเงินลงทุนชนิดเดียวกันเพียงบางส่วน 

  ต้องคํานวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักหรือ

  วิธีเข้าก่อนออกก่อน
28



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

การบันทึกการด้อยค่าของเงนิลงทุนข้อ 22

เมื่อไม่สามารถเรียกเกบ็เงินตน้หรอืดอกเบี้ย
ทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้

(1) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

บันทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกําหนด ในงบกําไรขาดทุนทันที
ที่เกิดการดอ้ยค่า และต้องรับรู้รายไดด้อกเบี้ย
จากตราสารหนีโ้ดยใชอ้ัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตามสัญญาเดิม

   เมื่อมีหลักฐานสนับสนุนว่ากจิการผู้ออก
หลักทรัพย์ประสบปัญหาทางการเงนิหรือผิดนัด
ชําระหนี้หรือผิดเงือ่นไขหรือมีความเป็นไปได้สูง
ว่ากิจการจะล้มละลาย หรือฟื้นฟูกจิการ

(2) หลักทรัพย์เผื่อขาย
ที่อยู่ในความต้องการของตลาด

บันทึกการด้อยค่าของหลักทรพัยเ์ผื่อขายทันที 
โดยกลับรายการขาดทุนจากเงินลงทุนที่ยงัไม่
เกิดขึ้น เป็นรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ของหลักทรัพยเ์ผื่อขายในงบกําไรขาดทุนทันที

เมื่อมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนสงู
กว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน

(3) เงินลงทุนทั่วไป

บันทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า
เงินลงทุนทั่วไปทันทีที่มีหลักฐาน
สนับสนุนว่าเงินลงทุนทั่วไป
ด้อยค่า

29



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

การแสดงมูลค่าเงนิลงทุน ณ วันสิ้นปีทางบัญชีข้อ 23

(3) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด(2) ตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ถือไม่ครบ
กําหนดที่อยู่ในความต้องการของตลาด

(1) เงินลงทุนทั่วไป

ราคาทุนตัดจําหน่ายราคามูลค่ายุติธรรมราคาทุน

ให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลเงินลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน

- มูลค่าของหน่วยลงทุนแต่ละหน่วยตามมลูค่ายตุิธรรม ราคาทุน หรือราคาทุนตัดจําหน่าย

- ข้อมูลเกี่ยวกับกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

- ข้อมูลเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในระหว่างปี

ข้อ 24

30



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ตัวอย่าง การด้อยค่าของเงินลงทนุ (ตราสารหนีท้ี่จะถอืจนครบกําหนด)

31

สหกรณ์ลงทนุซื้อหุน้กูข้องบรษิทั ก จาํกดั จาํนวน 1,000 หุน้  ราคาหุน้ละ 100 บาท ณ วนัที่ 30 

เมษายน 2564 สหกรณ์ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิตน้จากบรษิทั ก จาํกดั ไดต้ามที่ระบไุวใ้นสญัญา 

หุน้กูม้ีราคาตลาด  50 บาท ต่อหุน้

ราคาตามบญัชี                            100,000  บาท

ราคาตลาด         50,000  บาท

ผลต่าง ราคาตามบญัชี นอ้ยกวา่ ราคาตลาด  50,000  บาท

เดบติ ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกาํหนด    50,000

  เครดิต ค่าเผื่อการปรบัมูลค่าเงนิลงทนุ                          50,000



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ตัวอย่าง การด้อยค่าของเงินลงทนุ (ตราสารหนีท้ี่จะถอืจนครบกําหนด)

32

ต่อมาเมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2564 หุน้กูข้องบรษิทั ก มีมูลค่าเพิม่ขึ้นเป็นหุน้ละ 70 บาท 

ราคาตามบญัชี                             50,000  บาท

ราคาตลาด         70,000  บาท

ผลต่าง ราคาตามบญัชี นอ้ยกวา่ ราคาตลาด  20,000  บาท

เดบติ  ค่าเผื่อการปรบัมูลค่าเงนิลงทนุ    20,000

   เครดิต กาํไรจากการปรบัมูลค่าตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบกาํหนด            20,000



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ตัวอย่าง การด้อยค่าของเงินลงทนุ (หลักทรพัย์เผือ่ขาย)

33

สหกรณ์ลงทนุซื้อหุน้ของบรษิทั รํา่รวย จาํกดั(มหาชน) จาํนวน 5,000 หุน้  ราคาหุน้ละ 100 บาท        

ณ วนัที่ 31 มกราคม 2564 ราคาตลาดของหุน้ดงักลา่วลดลงเหลอืเพยีงหุน้ละ 80 บาท สหกรณ์มีบญัชี

ขาดทนุจากเงนิลงทนุที่ยงัไม่เกดิขึ้น ณ วนัที่สิ้นปีบญัชี 30 กนัยายน 2563 จาํนวน 20,000 บาท 

ราคาตามบญัชี                            500,000  บาท

ราคาตลาด        400,000  บาท

ผลต่าง ราคาตามบญัชี นอ้ยกว่า ราคาตลาด 100,000  บาท

เดบติ ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย    20,000

   เครดิต ขาดทนุจากเงนิลงทนุที่ยงัไม่เกดิขึ้น                      20,000

 ค่าเผื่อการปรบัมูลค่าเงนิลงทนุ    80,000



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ตัวอย่าง การด้อยค่าของเงินลงทนุ (หลักทรพัย์เผือ่ขาย)

34

สหกรณ์ลงทนุซื้อหุน้ของบรษิทั รํา่รวย จาํกดั(มหาชน) จาํนวน 5,000 หุน้  ราคาหุน้ละ 100 บาท        

ณ วนัที่ 31 มกราคม 2564 ราคาตลาดของหุน้ดงักลา่วลดลงเหลอืเพยีงหุน้ละ 80 บาท สหกรณ์มีบญัชี

กาํไรขาดทนุจากเงนิลงทนุที่ยงัไม่เกดิขึ้น ณ วนัที่สิ้นปีบญัชี 30 กนัยายน 2563 จาํนวน 20,000 บาท 

ราคาตามบญัชี                            500,000  บาท

ราคาตลาด        400,000  บาท

ผลต่าง ราคาตามบญัชี นอ้ยกว่า ราคาตลาด 100,000  บาท

เดบติ  กาํไรขาดทนุที่ยงัไม่เกดิขึ้น      20,000
   เครดิต  ค่าเผื่อการปรบัมูลค่าเงนิลงทนุ         20,000
เดบติ ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 80,000
  เครดิต ค่าเผื่อการปรบัมูลค่าเงนิลงทนุ         80,000



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ตัวอย่าง การด้อยค่าของเงินลงทนุ (เงินลงทนุทั่วไป)

35

สหกรณ์ลงทุนซื้อหุน้ของสหกรณ์ออมทรพัย ์มัน่คง จํากดั จํานวน 1,000 หุน้  ราคาหุน้ละ 10 บาท     

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 หุน้ของสหกรณ์ดงักล่าว ปรากฏว่าหมายเหตุประกอบงบการเงนิมีการระบุ

มูลค่าต่อหุน้ที่คาํนวณใหม่ตามวธิีการที่นายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด มีมูลค่าหุน้ หุน้ละ 5 บาท

ราคาตามบญัชี                            10,000  บาท

ราคาที่คาํนวณใหม่        5,000  บาท

ผลต่าง ราคาตามบญัชี นอ้ยกว่า ราคาตลาด  5,000  บาท

เดบติ ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 5,000
  เครดิต ค่าเผื่อการปรบัมูลค่าเงนิลงทนุ                          5,000



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ตัวอย่าง บันทึกปรับมูลค่าเงินลงทนุ ณ วันสิ้นปี (หลักทรพัย์เผือ่ขาย)

36

สหกรณ์ลงทนุซื้อหุน้ของบรษิทั รํา่รวย จาํกดั(มหาชน) จาํนวน 1,000 หุน้  ราคาหุน้ละ 100 บาท        

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ราคาตลาดของหุน้ดงักลา่วมีราคาหุน้ละ 90 บาท

ราคาตามบญัชี                            100,000  บาท

ราคาตลาด         90,000  บาท

ผลต่าง ราคาตามบญัชี นอ้ยกว่า ราคาตลาด  10,000  บาท

เดบติ ขาดทนุจากเงนิลงทนุที่ยงัไม่เกดิขึ้น  10,000
  เครดิต ค่าเผื่อการปรบัมูลค่าเงนิลงทนุ                          10,000



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ลูกหนี้เงินกู้ 
 รายการลูกหนี้ที่เกิดจากสัญญาเงินกู้ รวมถึงลูกหนี้อื่นอันมี

มูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้ เช่น ลูกหนี้เงินกู้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างดําเนินคดี ลูกหนี้เงินกู้

ตามคําพิพากษา เป็นต้น

ข้อ 25

37

ข้อ 25 – 33    เกี่ยวกับ “ลูกหนี้” 



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 26 การประมาณการคา่เผือ่หนี้สงสัยจะสญูสําหรบัลูกหนี้ทีค่าดว่าจะเรยีกเกบ็ไม่ได้

(1) สหกรณต์ามมาตรา 33/1

(1) (2) (3) (4) และ (5)

(2) สหกรณต์ามมาตรา 33/1

(6) และ (7)

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2563
(ประกาศมีผลบังคบัใช้ 12 ตุลาคม 2563)

กฎกระทรวง ว่าด้วย
การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสํารอง

(ยังไม่ประกาศใช้)
38



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ให้นํารายการดังต่อไปนี้มาพิจารณาก่อนประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี

(1) จํานวนเงินที่ได้รับชําระหนีห้ลงัวันสิน้ปีทางบัญชี แต่ก่อนวันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น

     ต่องบการเงิน

(2) เงินฝากของลูกหนี้ทีฝ่ากไว้กับสหกรณ์

(3) หลักทรัพยร์ัฐบาล หรือหลักทรพัย์ที่กระทรวงการคลงัค้าํประกันต้นเงนิและดอกเบี้ย

(4) ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร สิ่งปลูกสรา้งที่จดจาํนองไว้กับสหกรณ ์กรณีประเมินโดยทาง

     ราชการให้หักได้เต็มจํานวน กรณีประเมินโดยผู้ประเมินมูลคา่ทรพัย์สนิรับอนุญาตให้หักได้ 

     ร้อยละ 70 ของราคาประเมิน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญาจํานอง
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ทุนเรือนหุ้น ไม่สามารถนํามาหักได้ 
   เนื่องจากตาม พรบ. สหกรณ ์มาตรา 42 วรรคสอง “ในระหว่างสมาชิกภาพของสมาชิก

ยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สทิธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น....”

 และสํานักงานอัยการสูงสดุ มีหนังสือที่ อส.017/18849 ลว. 24 พ.ย. 46 ได้วินิจฉัยว่าสหกรณ์

รับจํานําหุ้นของตนเองได้หรือไม่ คําวินิจฉัย คือ หุ้นของสหกรณท์ี่สมาชิกถอือยู่เป็นทุนของสหกรณ ์

ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา 42 แล้ว จึงกล่าวได้ว่าหากสหกรณย์อมให้สมาชิกสหกรณ์

ซึ่งเป็นลูกหนี้เอาหุ้นของสหกรณเ์องมาจํานําเป็นประกันหนี้ก็ไม่สามารถใช้สิทธิเรยีกรอ้ง
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2563

ถือใช้สําหรับสหกรณต์ามมาตรา 33/1 (1) (2) (3) (4) และ (5)

ได้แก่ การเกษตร ประมง นิคม ร้านค้า บริการ และกลุ่มเกษตรกร

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2563

  อาศัยอํานาจความในข้อ 5 และ 26 วรรคหนึ่ง (1) สําหรับสหกรณต์ามมาตรา 33/1
(1) (2) (3) (4) และ (5) 

ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หมายความว่า ลูกหนี้เงินกู้ที่มีปัญหาในการชําระหนี้ และสหกรณ์

มีการตกลงยินยอมให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) ลดต้นเงินหรือดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับให้แก่ลูกหนี้เงินกู้ หรือ

(2) ผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระหนี ้เช่น สหกรณ์ยอมให้ขยายงวดชําระหนี้ใหแ้กลู่กหนี ้

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ใหแ้กลู่กหนี้เงนิกู้ พักชําระหนี้ต้นเงนิให้แก่ลกูหนี้ เป็นต้น
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 2  ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรา้งหนี้  
          หมายความว่า ลูกหนี้เงินกู้ที่มีปัญหาในการชําระหนี้ และสหกรณ์มีการตกลงยินยอมให้ดําเนินการอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดังต่อไปนี้
      (1) ลดต้นเงินหรือดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับให้แก่ลูกหนี้เงินกู้ หรือ

          (2) ผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ เช่น สหกรณ์ยอมให้ขยายงวดชําระหนี้ให้แก่ลูกหนี้  ลดอัตราดอกเบี้ย
               เงินให้กู้ให้แก่ลูกหนี้เงินกู้ พักชําระหนี้ต้นเงินให้แก่ลูกหนี้ เป็นต้น

ข้อ 4  ลูกหนี้เงินกู้
    จําแนกอายุหนี้ตามงวดที่ผิดนัดชําระหนี้ และให้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากจํานวนเงิน

ที่ผิดนัดชําระหนี้ดังนี้
(1) ผิดนัดชําระหนี้เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 10
(2) ผิดนัดชําระหนี้เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 25
(3) ผิดนัดชําระหนี้เกินกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี ร้อยละ 50
(4) ผิดนัดชําระหนี้เกินกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 75
(5) ผิดนัดชําระหนี้เกินกว่า 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 100

43



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 5 ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย หรือศาลมีคําพิพากษาว่าเป็นคนสาบสูญ และไม่มีทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ 
       จะเรียกร้องให้ชําระหนี้ได้ หากฟ้องคดีไปก็ทําให้เสียค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับชําระ 
        ให้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน 

ข้อ 6 ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด 
        การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ให้นับระยะเวลาตั้งแต่งวดผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาเดิมก่อนการปรับปรุง

โครงสร้างหนี้รวมกับระยะเวลาของงวดที่ผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ เพื่อประมาณการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามอัตราร้อยละในข้อ 4

ข้อ 7 ลูกหนี้การค้า ให้จําแนกอายุหนี้ตามระยะเวลาที่ค้างชําระ และให้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
โดยประมาณจากยอดที่ค้างชําระ ดังนี้

(1) ค้างชําระเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ร้อยละ 10
(2) ค้างชําระเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 20
(3) ค้างชําระเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 50
(4) ค้างชําระเกินกว่า 2 ปี ร้อยละ 100
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ข้อ 8 ลูกหนี้อื่น   ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้

  (1) ชําระได้ตามปกติ ไม่ต้องประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  (2) ค้างชําระ ร้อยละ 100 

ข้อ 9 ดอกเบี้ยค้างรับ  ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้

(1) ค้างชําระเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 50

(2) ค้างชําระเกินกว่า 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 100

ข้อ 10 ค่าปรับค้างรับ  ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค่าปรับค้างรับ ดังนี้

  (1) ค้างชําระไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 50

  (2) ค้างชําระเกินกว่า 2 ปีขึ้นไป ร้อยละ 100

  สหกรณ์ทีต่ั้งคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูไม่เป็นไปตามประกาศนี้ให้สหกรณ์ทยอยตั้งคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสูญ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้ทุกปีให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี
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ตัวอย่าง

     สหกรณก์ารเกษตรพอเพยีง จํากัด มีปีบัญชี 31 มีนาคม ของทุกปี

     ณ วันสิ้นปี มีการจําแนกอายุหนี้ได้ ดังนี้ 

ลูกหนี้
กู้ตาม

สัญญา

ต้นเงิน

คงเหลือ

ต้นเงินที่

ผิดนัด

ดอกเบี้ย

ค้างรับ
หลักประกัน

ระยะเวลา

ผิดนัด
อัตรา

ค่าเผื่อฯ

ต้นเงิน ดอกเบี้ย



     การนับเวลาผิดนัดชําระหนี้สําหรับลูกหนี้เงินกู้ทุกชั้นคุณภาพให้
หมายถึง  ลูกหนี้จะต้องไม่ค้างชําระเงินอย่างใดอย่างหนึ่งตามลําดับ
ติดต่อกันดังนี้
     1. ดอกเบี้ยค้างชําระ
     2. ดอกเบี้ยและต้นเงินที่ถึงกําหนดชําระ
     3. ต้นเงินที่ถึงกําหนดชําระ
การนับระยะเวลาให้นับจากวันที่ครบกําหนดชําระเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 จนถึงปัจจุบันหรือ ณ วันที่มีการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้

การเปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระหนี้

การผ่อนเวลาชําระหนี้

ระยะเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้

การดําเนินการตามกฎหมาย

ลูกหนี้เงินกู้ หมายถึง สมาชิก หรือสหกรณ์อื่นที่กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ โดยมีหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเป็นหลักฐาน 

 รวมถึงลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้ 

 ลูกหนี้เงินกู้ที่ขาดสมาชิกภาพแล้ว แต่ได้รับการผ่อนผันให้ชําระหนี้เป็นงวด หรือ

    อยู่ระหว่างดําเนินคดี หรือรอเรียกเก็บจากเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดเพื่อชําระหนี้

 ลูกหนี้ที่ส่งชําระหนี้เป็นงวดตามที่ได้มีข้อตกลงประนอมหนี้

 ลูกหนี้ที่ได้ชําระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ในฐานะผู้ค้ําประกันและอื่นๆ

ลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู ้ 

ได้แก่

สําหรับสหกรณ์ออมทรพัย์และเครดิตยูเนี่ยนที่เรียกเก็บเงินงวดชําระหนี้จากสมาชิกโดยการหักจากเงินได้ ณ ที่จ่าย

ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ฯ พ.ศ. 2544

สิ่งที่ควรพิจารณา ในการประมาณการค่าเผื่อฯ

ถ้าจัดได้มากกว่า 1 ชั้น ให้เลือกชั้นที่มีลําดับสูง 47



ลูกหนี้ปกติ

ชําระหนี้ได้ตามกําหนด
ค้างชําระต้นเงิน และ/หรือดอกเบี้ยติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน

นับแต่วันครบกําหนด

 ฟ้องดําเนินคดี
 ขอผ่อนเวลาชําระหนี้ ชําระได้

ตามปกติ

ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน

ค้างชําระต้นเงนิ และ/หรือ ดอกเบี้ยติดต่อกันเกินกว่า  3 เดือน       
แต่ไม่เกิน  6 เดือน

ได้รับการผ่อนเวลาการชําระหนี้ แต่ผิดนัด

หลักเกณฑ์การผ่อน

  - ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ 

  - ทําได้เฉพาะต้นเงินที่ถึงกําหนดชําระ 1 สัญญา

    ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่เดือนที่ได้รับผ่อนเวลา 

  - ทําได้เฉพาะเงินกู้สามัญ
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ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย

ค้างชําระต้นเงนิ และ/หรือ ดอกเบี้ยติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน 
แต่ไม่เกิน 12 เดือน

ได้ฟ้องดําเนินคดี ไม่สามารถชําระได้ปกติ

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

ค้างชําระต้นเงนิ และ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาติดต่อกันกว่า 12 เดือน      

ตามพฤติการณไ์ม่สามารถเรียกให้ชําระหนี้

สหกรณไ์ด้ฟ้องในคดีลม้ละลาย  หรือหนี้ที่สหกรณไ์ด้ยื่นคาํขอรับชําระหนี้
ในคดีที่ลูกหนี้ถกูเจา้หนี้รายอื่นฟอ้งในคดีลม้ละลาย      

 ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟอ้งและสหกรณย์ืน่คาํขอเฉลีย่ทรพัย์
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ลูกหนี้จัดชั้นสูญ

ไม่สามารถชําระหนี้ได้โดยสิ้นเชิง

ถูกฟ้องล้มละลาย ไม่มีทรัพย์สินใดชําระหนี้ได้

เจ้าหนี้อื่นมีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้

ถึงแก่ความตาย/สาบสูญ/หายสาบสูญ

ประนอมหนี้ในคดีล้มละลาย หรือศาลสั่งให้เป็น

บุคคลล้มละลาย
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ถ้าชําระหนี้ได้ตามปกติ ไม่ว่าจากผู้ค้ําหรือลูกหนี้เอง  =  ลูกหนี้จัดชั้นปกติ

ถูกฟ้องดําเนินคดีไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามปกติ =  ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 

         ลูกหนี้ที่ถกูดาํเนินการตามกฎหมาย

ถูกฟ้องดําเนินคดีแต่ไม่สามารถชําระหนี้ได้ มีการอายัดทรัพย์ ยึดทรัพย์  
เฉลี่ยทรัพย์  มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ =  ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 

ถูกดําเนินคดีถึงที่สุดแต่ไม่มีทรัพย์สินใดชําระหนี้ได้  =  ลูกหนี้จัดชั้นสูญ 

ลูกหนี้ที่ตามพฤติการณ์ไม่สามารถเรียกให้ชําระหนี้ได้ 

ตามตัวไม่พบ 

มีเจตนาถ่ายโอนทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

 ไม่สามารถติดต่อได้

ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ค้าํประกันได้ 

มีหนี้สินล้นพน้ตัว

หากมีความเสี่ยง
ที่จะไม่ได้รับชําระ 

= จัดชั้นสงสยัจะสญู
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  ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนนิการ

  งวดเวลาที่ขอผ่อนผัน + งวดที่ชําระแล้วไม่เกินกว่าระเบียบ

  ได้รับความเห็นชอบจากผู้ค้ํา/เจ้าของหลกัทรพัย ์

การเปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระหนี้ 

  การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ที่เปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระหนี้

 ชําระหนี้ได้ตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน = ลูกหนี้จัดชั้นปกติ

 ไม่ชําระหนี้ตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน จัดชั้นโดยนับเวลา
ผิดนัดชําระหนี้ตั้งแต่วันที่ไม่ชําระหนี้ได้ตามงวดที่ตกลงกัน
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ลูกหนี้จัดชั้นได้มากกว่า 1 ชั้น

ให้จัดชั้นโดยเรียงจาก

ชั้นสูญ ชั้นสงสัยจะสญู ชั้นสงสัย ชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน ชั้นปกติ

การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ที่มีการชําระหลังสิ้นปีบัญชี

    ไม่เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดชั้นคุณภาพ

ลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี  เว้นแต่ ปรากฏแน่ชัดว่าลูกหนี้ชําระ

หนี้ได้สิ้นเชิง
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ NPL

 ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน ร้อยละ 20

 ลูกหนี้จัดชั้นสงสยั   ร้อยละ 50

 ลูกหนี้จัดชั้นสงสยัจะสูญ/จัดชั้นสญู ร้อยละ 100

นําต้นเงินและดอกเบี้ยที่ได้รับชําระหลงัวันสิน้ปีบัญชีแต่ก่อนวันที่
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น มาหักออกได้

ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 มูลค่าหุ้นของผูกู้้ ร้อยละ 100   (เหตุผล)

 หลักประกันที่เป็นสทิธิในเงนิฝากสก. พันธบัตรฯ ร้อยละ 100

 หลักประกันอื่น จํานํา จํานองต่อสก. ไม่เกินร้อยละ 50

นํามูลค่าหลักประกนัมาหัก
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* ระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ NPL ในงบการเงิน
* ต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน        จํานวนดอกเบี้ยค้างชําระ และผลกระทบต่อกําไรสุทธิ
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ชื่อลูกหนี้ ต้นเงิน
ดอกเบี้ย

ค้างรับ
หลักประกัน ประเภทลูกหนี้

ชั้น

ลูกหนี้

ค่าเผื่อฯ

ต้นเงิน ดอกเบี้ย

1. นาย ก. 5,000 2,000 ไม่มี ผิดนัด 3 ปี 4 5,000 2,000
2. นาย ข. 10,000 9,000 ที่ดิน จดจํานอง  12,000 

บาท (หักได้ไม่เกิน 50% =
6,000)

ดําเนินคดี
(ไม่ชําระหนี้)

3 2,000
(10,000-

6,000=4,000x50%)

9,000

3. นาย ค. 15,000 4,000 ที่ดิน จดจํานอง  12,000 
บาท (หักได้ไม่เกิน 50% =
6,000)

พิพากษา
(ไม่ชําระหนี้)

3 4,500
(15,000-

6,000=9,000x50%)

4,000 

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับของ

ลูกหนี้  NPL ให้ตั้งค่าเผื่อฯ 

เต็มจํานวน

ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ฯ พ.ศ. 2544
ชั้นลูกหนี้ ผิดนัดติดต่อกัน (เดือน) อัตราค่าเผื่อฯ

1.ลูกหนี้ปกติ - -
2.ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน เกิน 3 20%
3.ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย เกิน 6 / ฟ้อง-ไม่ชําระหนี้ 50%
4.ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ เกิน 12/พฤติการณ์ 100%
5.ลูกหนี้จัดชั้นสูญ ไม่มีทางจะได้รับชําระหนี้ 100%

ตวัอย่าง
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การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชี 

         ตั้งมากกว่าที่กําหนดได้

       ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ แต่ละปี

• แสดงลูกหนี้ NPL ต่างหากจากลูกหนี้ปกติ

• แสดงรายการเป็นลูกหนี้ระยะสั้นทั้งจํานวน

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 ลูกหนี้การค้า 

   ลูกหนี้ที่ค้างชําระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่สหกรณ์ได้ขายหรือให้บริการ
ตามปกติ รวมถึงลูกหนี้ขายผ่านบัญชี ลูกหนี้จากการขายผ่อนชําระ หรือ
เช่าซื้อ ลูกหนี้ค่าบริการ 

ให้นําจาํนวนเงินทีไ่ดร้ับชําระหนีจ้ากลูกหนี้มาหกัค่าปรบัค้างรับ ดอกเบีย้คา้งรับ ค่าปรับรบั

ประจําปี ดอกเบีย้รบัประจาํปี และต้นเงนิตามลําดบั
ข้อ 29

ข้อ 28 ลูกหนี้อื่น

    ลูกหนี้ที่ไม่อาจจดัอยูใ่นประเภทของลูกหนี้เงินกู้และลูกหนี้การค้า รวมถึง
หนี้สินที่กรรมการและเจ้าหน้าที่มีต่อสหกรณ์ไมว่่าในลักษณะใดก็ตาม โดยบันทึก
บัญชีลูกหนี้อื่นแยกตามการเกิดรายการ เช่น ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี ลูกหนี้เงิน
ยืมทดรอง เป็นต้น

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เรื่อง การประมาณการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2563
(ประกาศมีผลบังคับใช้ 

12 ตุลาคม 2563)
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 30 ลูกหนี้ที่สามารถตัดจําหน่ายหนี้สูญ

1. มีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ชําระหนี้ตามสมควร หรือฟ้องคดีแล้วแต่ไมไ่ด้รับชําระหนี้ หรือ

2. ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย หรือศาลมีคําพิพากษาว่าเป็นคนสาบสูญ และไม่มีทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ จะเรียกร้อง

    ให้ชําระหนี้ได้ หากฟ้องคดีไปก็ทําให้เสียค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับชําระ หรือ

3. ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจ้าหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้และอยู่ในลําดับ

    ที่จะได้รับชําระหนี้ก่อนเป็นจํานวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือ

4. ได้ดําเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งหรือได้ยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีแพ่ง 

    และในกรณีนั้น ๆ ได้มีคําบังคับหรือคําสั่งของศาลแล ว แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆจะชําระหนี้ได้ หรือ

58



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 30 ลูกหนี้ที่สามารถตัดจําหน่ายหนี้สูญ

5. ได้ดําเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายหรือได้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้อง

    ในคดีล้มละลาย และในกรณีนั้น ๆ ได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้ โดยศาลมีคําสั่งเห็นชอบด้วยกับ

    การประนอมหนี้นั้น หรือ

6. ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ ครั้งแรกแล้ว    

7. ลูกหนี้แต่ละรายที่มีจํานวนหนี้รวมกันไม่เกินสามหมื่นบาท หากสหกรณ์มีหลักฐานการตดิตามทวงถาม

   ให้ชําระหนี้ตามสมควรแก กรณีแล้วแต่ไม่ได้รับชําระหนี้ และหากจะฟ้องลูกหนี้ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่าย

   ไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับชําระ 
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

     ต้องมีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจาํนวนหนี้ที่จะขอตัดจําหน่ายแล้วในคราวปิดบัญชีประจําปีก่อนการขออนุมัติ

ตัดจําหน่ายหนี้สูญ ดําเนินการ ดังนี้ 

    (1) กําหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่ เรื่อง การตัดจําหน่ายหนี้สูญ ในคราวปิดบัญชีประจําปีก่อนการขออนุมัติ

         ตัดจําหน่ายหนี้สูญ เพื่อพิจารณาอนุมัติตัดจําหน่ายหนี้สูญโดยจดัให้มขี้อมลูแนบระเบียบวาระการประชมุใหญ่ ดังนี้ 

        - จํานวนหนี้ที่ขออนุมัติตัดจําหน่ายจากบัญชี      - คําชี้แจงสภาพหลักฐานและการดําเนินการติดตามทวงถามหนี้ 

        - เหตุผลในการขอตัดจําหน่ายหนี้สูญ               - ความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์

   (2) ต้องมีมติอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ โดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุม

    (3) เมื่อมีการอนุมัติแล้วต้องบันทึกไว้ในรายการประชุมด้วยว่า “การอนุมัติตัดจําหน่ายหนี้สูญเป็นเพียงการปฏิบัติ

         ทางบัญชีเท่านั้น มิได้เป็นการระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องจากผู้ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์แต่อย่างใด”

ข้อ 31 การตัดจําหน่ายหนี้สญู

การตัดจําหน่ายหนี้สญูถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทนุ 60



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 32 หนี้สูญรับคืน     ให้สหกรณ์บันทึกกลับรายการบัญชีลูกหนี้และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
และบันทึกหนี้สูญรับคืนเป็นรายได้ด้วยจํานวนเงินที่ได้รับคืน เมื่อสหกรณ์
ตัดจําหน่ายหนี้สูญไปแล้วและลูกหนี้นําเงินมาชําระหนี้ 

ข้อ 33  ให้เปิดเผยข้อมูลลูกหนี้เงนิกู้ ลูกหนี้การคา้ และลูกหนี้อื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

(1) นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

(2) นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

     ตามเกณฑ์คงค้าง และเปิดเผยจํานวนเงินที่ไม่ได้รับรู้เข้าเป็นรายได้ ซึ่งหากได้นําเข้าเป็นรายได้แล้วจะมีผล

     ให้สหกรณ์มีกําไรสุทธิเป็นจํานวนเท่าใด

(3) วิธีการคํานวณค่าปรับกรณีลูกหนี้การค้าค้างชําระเกินระยะเครดิตที่ระบุในสัญญา 

(4) วิธีการคํานวณยอดลูกหนี้จากการขายผ่อนชําระหรือเช่าซื้อ 

(5) มติที่ประชุมใหญ่ที่อนุมัติในกรณีให้ตัดจําหน่ายหนี้สูญ 61



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 34 สินค้าคงเหลอื     ให้สหกรณ์บันทึกรายการสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจโดยปกติ หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อให้
เป็นสินค้าสําเร็จรูปเพื่อขาย หรือมีไว้ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ 
หรือต้นทุนงานให้บริการส่วนที่สหกรณ์ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้

ข้อ35 วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี แบบสิ้นงวด (Periodic Inventory) และตอ้งจัดทํา

ทะเบียนคุมสินค้าทุกครั้งที่มีการซื้อและการขายสนิค้า โดยการบนัทึกซื้อสนิค้านั้นรวมถึงค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ  

ที่ได้จ่ายไปเพื่อให้ไดส้นิค้านั้นมาอยู่ในสภาพที่พร้อมจะขายได้

กรณีได้รับของแถมชนิดเดียวกัน กรณีได้รับของแถมต่างขนาดหรือต่างชนิดกัน

นํามูลค่าจํานวนเงินที่จ่ายค่าสินค้าที่ซื้อทั้งหมดหารด้วย

จํานวนหน่วนสินค้าที่ได้รับทั้งหมด

ให้ประมาณราคาที่คาดว่าจะขายไดข้องสนิค้าทั้งหมด        

รวมทั้งสิ้นค้าที่ไดร้ับเปน็ของแถมดว้ยแลว้เฉลีย่เปน็ราคาทุน 

ให้สินค้าทุกชิ้นที่ซื้อมาทั้งสิ้นรวมทั้งสินค้าแถมด้วย
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10 กรกฎาคม 2562  สหกรณ์ได้ซื้อสินค้าพร้อมของแถม ดังนี้

ซื้อปุ๋ยสูตร 16-16-8 จํานวน 100 กระสอบ กระสอบละ 650.00 บาท 

เป็นเงิน 65,000.00 บาท ราคาขายกระสอบละ 700.00 บาท โดยได้รับ 

ของแถมเป็นปุ๋ยสูตร 16-16-8 จํานวน 5 กระสอบ วิธีการคํานวณราคาทุน

ต่อหน่วยใหม่ ของสินค้า(ปุ๋ยสูตร 16-16-8) ที่ซื้อและของแถมเป็น ดังนี้

กรณีได้รับของแถมต่างชนิดหรือต่างขนาดกันกรณีได้รับของแถมชนิดเดียวกันตวัอย่าง

รายการ ราคาทุน ราคาขาย

สินค้าที่ซื้อปกติ (ปุ๋ยสูตร 16-16-8) 65,000.00 70,000.00

ของแถม 0.00 3,500.00

รวม 65,000.0

0

73,500.00

ราคาทุนปุ๋ยสูตร 16-16-8 ต่อหน่วยใหม่ = 65,000.00 = 619.05

105

10 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ได้ซื้อสินค้าพร้อมของแถม ดังนี้
ซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน 50 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000.00 บาท เป็นเงิน 
250,000.00 บาท ราคาขายเครื่องละ 6,000.00 บาท โดยได้รับของแถม
เป็นพัดลม ตั้งพื้น ขนาด 14 นิ้ว คิดเป็นมูลค่าตามราคาขายเป็น จํานวน 
640.00 บาท วิธีการคํานวณราคาทุนต่อหน่วยใหม่ของสินค้าที่ซื้อและ 
ของแถมเป็น ดังนี้

รายการ ราคาทุน ราคาขาย

เครื่องสูบน้ํา 250,000.00 300,000.00

พัดลม 0.00 640.00

     รวม 250,000.00 300,640.00

เครื่องสูบน้ํา    = 250,000 x 300,000

   300,640

  = 249,467.80 บาท

ราคาทุนต่อ      = 249,467.80/50

เครื่องสูบน้ําใหม่ = 4,989.36 บาท

พัดลม     = 250,000 x 640

 300,640

               = 532.20 บาท

ราคาทุนต่อ = 532.20 /1

พัดลมใหม่ = 532.20 บาท
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 36 สินค้ายึดคืน     ให้บันทึกด้วยมูลค่าลูกหนี้จากการขายผ่อนชําระหรือให้เช่าซื้อ
คงเหลือตามบัญชี หลังจากหักดอกผลจากการขายผ่อนชําระหรือเช่า
ซื้อรอตัดบัญชี และกําไรขั้นต้นจากการขายผ่อนชําระหรือเช่าซื้อรอ
ตัดบัญชี รวมทั้งบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 37 สินค้าเบิกใช้     การเบิกใช้สินค้าในการดําเนินงานของสหกรณ์ หรือเบิกใช้ใน
การผลิตสินค้า หรือการนําสินค้าไปแถม แจกฟรี หรือให้เป็นตัวอย่าง
แก่ลูกค้า 

ให้ใช้ “ราคาทุน” ในการบันทึกบัญชี
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เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ยึดสินค้าขายผ่อนชําระคืนจากลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ผิดนัด ชําระหนี้ 5 งวดติดต่อกันตามสัญญา              

ขายผ่อนชําระซึ่งสินค้าที่ยึดคืนมีมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ในราคา 10,000.00 บาท และมีบัญชีที่เกี่ยวข้องคงเหลือ ดังนี้

 ลูกหนี้จากการขายผ่อนชําระคงเหลือ         25,000.00        ภาษีขายรอเรียกคืน                                700.00

 ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ             2,800.00       ดอกผลจากการขายผ่อนชําระรอตัดบัญชี     5,000.00

 กําไรขั้นต้นจากการขายผ่อนชําระรอตัดบัญชี           1,000.00

สินค้ายึดคืนตวัอย่าง

บันทึกสินค้ายึดคืน โดย

เดบิต บัญชีสินค้ายึดคืนรอการขาย   16,900.00

        เครดิต บัญชีลูกหนี้จากการขายผ่อนชาํระ  16,900.00

ปรับปรุงรายการเกี่ยวกับลูกหนี้ขายผ่อนชําระ ณ วันยึดสินค้าคืน โดย
เดบิต บัญชีดอกผลจากการขายผ่อนชาํระรอตัดบัญชี 5,000.00

        บัญชีภาษีขายที่ยังไม่ถึงกําหนดชาํระ 2,800.00

        บัญชีกําไรขัน้ต้นจากการขายผ่อนชาํระรอตัดบัญชี 1,000.00

            เครดิต บัญชีลูกหนี้จากการขายผ่อนชาํระ                      8,100.00

       บัญชีภาษีขายรอเรียกคืน                            700.00



สินค้าเบิกใช้

1) กรณีสหกรณ์มีการเบิกสนิค้าไปใช้ในการดาํเนนิงานบันทึกบัญชี โดย

   เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 385.00

        เครดิต บัญชีสินค้าเบิกใช้เพื่อการดาํเนนิงาน 385.00

2)  ณ วันสิ้นปีปรับปรุงบัญชี โดย

เดบิต บัญชีสินค้าเบิกใช้เพื่อการดําเนนิงาน 385.00

        เครดิต บัญชีต้นทุนขาย                               385.00

ตวัอย่าง

สหกรณ์แห่งหนึ่ง จํากัด มีการเบิกสินค้าเพื่อใชใ้นการดาํเนนิงานของแผนกคือ ผงซักฟอก 1 

กล่อง ราคาทุน 110.00 บาท และน้ํายาทําความสะอาด 5 ขวด ราคา 275.00 บาท
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 38 การตรวจนับสินคา้คงเหลือ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี

1. จัดทําทะเบียนคุมสินค้าและวัตถุดิบ

2. ต้องมีผู้ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการเก็บรักษาสินค้าเป็นกรรมการตรวจนับ ไม่น้อยกว่า 3 คน

ทั้งนี้ ไม่นับรวมสินค้ารับฝากขายที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีซื้อสินค้าที่ขายแล้ว 

แต่ผู้ซื้อยังไม่มารับ และสินค้าเสื่อมสภาพเสียหายที่ได้รับอนุมัติให้ตัดบัญชีแล้ว

ข้อ 39 สินค้าคงเหลอืแยกตามประเภท 

สภาพปกติ     ต้องอยู่ในสภาพพรอ้มที่จะขาย หรือสามารถนําไปใช้

    ในการผลิตสินค้า หรือให้บริการ

สภาพเสื่อมชํารุด    มีสภาพเสื่อมชํารุด ล้าสมัย แต่ยังสามารถขายได้
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 40 มูลค่าสินค้าคงเหลือสภาพปกติ

ราคาทุน

ราคามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
≠ แล้วแต่ราคาใดจะต่าํกว่า

วิธีการคํานวณ

เข้าก่อนออกก่อน

(First In First Out : FiFo)

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

(Weighted Average)

1

2

เมื่อใช้วิธีการคํานวณราคาทุนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้ว ต้องใช้วิธีเดียวกัน

อย่างสม่ําเสมอ สําหรับสินค้าที่มีลักษณะและการใช้คล้ายคลึงกัน

ข้อ 41 มูลค่าสินค้าสภาพเสือ่มชํารุด

ราคาที่คาดว่าจะขายได้

  กรณีลดลงต่าํกว่าราคาทุน ให้จัดทํา

รายละเอียดประกอบการขอลดราคา 

โดยมีข้อมูล ดังนี้

  - ประเภทสินค้า   - จํานวน  - ราคาทุน

  - ราคาที่ลดลง    - เหตุผลที่ลดราคา

      เพื่อเสนอขออนุมัติตอ่ที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ก่อนการจําหนา่ย
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69

การตีราคาสินค้าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับที่ต่ํากว่าตวัอย่าง

บันทึกสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน โดย

   เดบิต บัญชีสินค้าคงเหลอื 45,500.00

                เครดิต บัญชีต้นทุนขาย     45,500.00

บันทึกผลต่างระหว่างราคาทุนกับราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ํากว่า โดย

   เดบิต บัญชีขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง    2,400.00

                เครดิต บัญชีค่าเผื่อมูลคา่สินค้าลดลง  2,400.00

ชนิดสินค้า จํานวน

กระสอบ

ราคาทุน มูลค่าสุทธิ    

ที่จะได้รับ

ราคาทุนหรอื

มูลค่าสุทธิที่จะ

ได้รับที่ต่าํกว่า

ค่าเผื่อ

มูลค่า

สินค้า

ลดลง

ปุ๋ยสูตร 16-16-8 30 19,500.00 19,800.00 19,500.00 -

ปุ๋ยสูตร 16-16-16 20 21,000.00 21,200.00 21,000.00 -

ปุ๋ยสูตร 16-8-8 5 2,600.00 2,650.00 2,600.00 -

รวม 43,100.00 43,650.00 43,100.00

 สินค้ามีมูลค่าลดลง1  ไม่มีค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง2

วิธีปฏิบัติทางบัญชี บันทึกสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน โดย

     เดบิต บัญชีสินค้าคงเหลือ           43,100.00

                เครดิต บัญชีต้นทุนขาย     43,100.00

บันทึกปรับปรุงค่าเผื่อมูลสินค้าลดลงเนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

คํานวณราคาสินค้าคงเหลือแล้วไม่มียอดค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง โดย

     เดบิต บัญชีค่าเผื่อมูลคา่สินคา้ลดลง   2,400.00

                 เครดิต บัญชีกําไรจากการตีราคาสินค้าเพิ่มขึ้น    2,400.00

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562 

ชนิดสินค้า
จํานวน

กระสอบ
ราคาทุน

มูลค่าสุทธิ  

ที่จะได้รับ

ราคาทุนหรอื

มูลค่าสุทธิที่จะ

ได้รับที่ต่าํกว่า

ค่าเผื่อมูลค่า

สินค้าลดลง

ปุ๋ยสูตร 16-16-8 30 19,500.00 19,800.00 19,500.00 -

ปุ๋ยสูตร 16-20-0 10 5,000.00 4,600.00 4,600.00 400.00

ปุ๋ยสูตร 16-16-16 20 21,000.00 19,000.00 19,000.00 2,000.00

   รวม 45,500.00 43,400.00 43,100.00 2,400.00
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70

การตีราคาสินค้าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับที่ต่ํากว่าตวัอย่าง

บันทึกสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน โดย

    เดบิต บัญชีสินค้าคงเหลือ 45,500.00

                เครดิต บัญชีต้นทุนขาย     45,500.00

บันทึกผลต่างระหว่างราคาทุนกับราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ํากว่า โดย

    เดบิต บัญชีขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง    2,400.00

               เครดิต บัญชีค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง  2,400.00

ชนิดสินค้า จํานวน

กระสอบ

ราคาทุน มูลค่าสุทธิ    

ที่จะได้รับ

ราคาทุนหรอื

มูลค่าสุทธิที่จะ

ได้รับที่ต่าํกว่า

ค่าเผื่อ

มูลค่า

สินค้า

ลดลง

ปุ๋ยสูตร 16-16-8 20 13,000.00 13,200.00 13,000.00 -

ปุ๋ยสูตร 16-16-16 15 15,750.00 15,450.00 15,450.00 300.00

ปุ๋ยสูตร 16-8-8 5 2,600.00 2,150.00 2,150.00 450.00

รวม 31,350.00 30,800.00 30,600.00 750.00

 สินค้ามีมูลค่าลดลง1  ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงปรับลดลง2

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

บันทึกสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน โดย

     เดบิต บัญชีสินค้าคงเหลือ      31,350.00

                  เครดิต บัญชีต้นทุนขาย     31,350.00

บันทึกปรับปรุงค่าเผื่อมูลสินค้าลดลงเนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

คํานวณราคาสินค้าคงเหลือแล้วไม่มียอดค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง โดย

     เดบิต บัญชีค่าเผื่อมูลคา่สินคา้ลดลง   1,650.00 

    เครดิต บัญชีกําไรจากการตีราคาสินค้าเพิ่มขึ้น  1,650.00

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562 

ชนิดสินค้า
จํานวน

กระสอบ
ราคาทุน

มูลค่าสุทธิ  

ที่จะได้รับ

ราคาทุนหรอื

มูลค่าสุทธิที่จะ

ได้รับที่ต่าํกว่า

ค่าเผื่อมูลค่า

สินค้าลดลง

ปุ๋ยสูตร 16-16-8 30 19,500.00 19,800.00 19,500.00 -

ปุ๋ยสูตร 16-20-0 10 5,000.00 4,600.00 4,600.00 *400.00

ปุ๋ยสูตร 16-16-16 20 21,000.00 19,000.00 19,000.00 2,000.00

   รวม 45,500.00 43,400.00 43,100.00 2,400.00

*ณ วันที่ขายสินค้าระหว่างปี2562ยังไม่ปรับปรุงค่าเผื่อ
มูลค่าสินค้าลดลง รอปรับวันสิ้นปี
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ข้อ 42    ให้สหกรณ์บันทึกมูลค่าที่ลดลงของสินค้าคงเหลอื ณ วันสิ้นปีทางบัญชี เนื่องจากการปรับมูลค่าให้เท่ากับ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย

   กรณีสินค้าคงเหลอื ณ วันตรวจนับน้อยกว่าสินค้าคงเหลือตามบัญชี  หรือเกินหลกัจากหักลดหยอ่นแล้ว 

ให้ถือเป็น สินค้าขาดบัญชี ให้บันทึกบัญชีโดยใชร้าคาขายรวมภาษีขาย ณ วันสิ้นปีทางบัญชี หรือวันตรวจนับ 

และดําเนินการหาผู้รบัผิดชอบ

ข้อ 43 การลดหย่อนสินคา้คงเหลือขาดบัญชี

สินค้าน้ํามันเชื้อเพลิงสินค้าประเภทพืชผลทางการเกษตร

หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กรมสรรพากรกําหนด

อัตราทดสอบ
การยุบตัวตามสภาพ

น้ํามันสูญระเหยเกินกว่า

ร้อยละ 0.5 ของปริมาณ

น้ํามันที่ขายผ่านมิเตอร์

หลักฐานพิสูจน์ว่าอัตรา
การทดสอบได้กําหนดขึ้น
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

สินค้าอุปโภคบริโภค
ไม่มีการลดหย่อน ต้องหาผู้รับชอบเท่านั้น
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ข้อ 44 สินค้าขาดบัญชี

ไม่มีผู้รับผิดชอบมีผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับผิดชอบชดใช้ด้วย ราคาขาย
   รวมภาษีขาย (ถ้ามี) 
2. หากยังไม่สามารถชําระคืนได้ 
   ให้ตั้งเป็นลูกหนี้สินค้าขาดบัญชี 
3. ต้องจัดทําหลักฐานรับสภาพ
   ความผิด พร้อมทั้งจัดให้มี
   หลักประกัน

1. ตั้งค่าเผื่อสินค้าขาดบัญชี และ
   ค่าเสียหายจากสินค้าขาดบัญชี
   เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวน
2. หากหาผู้รับผิดชอบได้ภายหลัง 
   ให้ปรับปรุงเป็นลูกหนีส้ินค้า
   ขาดบัญชี

ข้อ 45 สินค้าเสื่อมสภาพเสียหาย

เป็นสินค้าได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติต่าง ๆ 

เช่น ไฟไหม้ น้ําท่วม ถูกโจรกรรม เป็นต้น ให้ถือเป็น

ค่าเสียหายของสหกรณ์ ด้วยราคาทุน

1. ไม่ได้ทําประกันภัย ให้ตีราคาลดลงตามสภาพ

ที่คาดว่าจะขายได้

2. ทําประกันภัย  ให้ถือบันทึกจํานวนเงิน

ที่ได้รับชดเชยเป็นรายได้

   ของสหกรณ์
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 ณ วันสิ้นปีทางบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือแล้วปรากฏว่ามีสินค้าคงเหลือที่ตรวจนับได้ และตีราคาตาม

ราคาทุน เข้าก่อนออกก่อน (FIFO) เป็นจํานวนเงิน 45,500.00 บาท แต่สินค้าคงเหลือตามบัญชีหรือทะเบียนในราคาทุน (FIFO) มี

จํานวนเงิน 47,450.00 บาท จึงมีผลต่างทั้งสิ้นตามราคาทุน จํานวน 1,950.00 บาท ซึ่งถ้าคิดตามราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตรา 

7% จะเป็นจํานวนเงินเท่ากับ 2,150.70 บาท โดยกําหนดให้ไม่มีการลดหย่อนสินค้าขาดบัญชี

การบันทึกบัญช ีณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

บันทึกสินค้าขาดบัญชี

เดบิต  บัญชีสินค้าขาดบัญชี               2,150.70

         เครดิต บัญชีขายสินคา้            2,010.00

     บัญชีภาษีขาย               140.70

บันทึกค่าเสียหายจากสินค้าขาดบัญชี

เดบิต บัญชีค่าเสียหายจากสินค้าขาดบัญช ี2,150.70

        เครดิต บัญชีค่าเผื่อสินคา้ขาดบัญช ี        2,150.70

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

การบันทึกบัญช ีณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เดบิต  บัญชีลูกหนี้สินค้าขาดบัญชี    2,150.70

         เครดิต บัญชีขายสินคา้ 2,010.00

    บัญชีภาษีขาย (2,150.70 x 7)   140.70

             107

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นายอังคาร ใจดี ได้นําเงินมาชําระหนี้ค่าสินค้าขาด

บัญชี จํานวน 2,150.70 บาท การบันทึกบัญช ีณ วันที่ 20 มกราคม 2563 

เดบิต บัญชีเงินสด 2,150.70

        เครดิต บัญชีลูกหนี้สินคา้ขาดบัญชี 2,150.70

มีผู้รับผิดชอบ ไม่มีผู้รับผิดชอบ
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สินค้าขาดบัญชี ได้รับการลดหย่อนตวัอย่าง

สหกรณ์แห่งหนึ่ง จํากัด มีปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยในระว่างปี สหกรณ์ได้ตรวจนับน้ํามันเชื้อเพลิงทุกเดือน     

ปรากฏว่า ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือในราคาทุน จํานวน 40,000.00 บาท แต่คงเหลือตามบัญชี

หรือตามทะเบียนในราคาทุน จํานวนเงิน 50,000.00 บาท สหกรณ์ลดหยอ่นน้ํามันเชือ้เพลิงสูญระเหยตามอัตราที่กรมสรรพากร

กําหนดไว้ คืออัตราร้อยละ 0.5 ของปริมาณที่ขายได้ในแต่ละเดือน คือ เดือนสิงหาคม สามารถลดหย่อนได้ 100 ลิตร ราคาทุน   

ลิตรละ 15 บาท คิดเป็น จํานวนเงิน 1,500.00 บาท คิดเป็นราคาขาย 2,250.00 บาท ดังนั้น น้ํามันเชื้อเพลิงส่วนที่ขาดหายอีก 

8,500.00 บาท ยังไม่สามารถหาผู้รบัผิดชอบได ้ซึ่งถ้าคํานวณในราคาขายรวมภาษีขายอัตรา 7%เป็นจํานวนเงิน 12,750.00 บาท

ณ วันสิ้นทางบัญชี 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ มีสินค้าคงเหลือ ดังนี้

น้ํามันเชื้อเพลิง 40,000.00 บาท (2,666.67 ลิตร ราคาทุนลิตรละ 15.00 บาท ราคาขายลิตรละ 22.50 บาท)

ปรากฏว่าน้ํามันเชื้อเพลิงมียอดคงเหลือถูกต้องตรงตามบัญชีคณะกรรมการมีมติอนุมัติ ให้ลดหย่อนได้ซึ่งเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

74
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1. วิธีปฏิบัติทางบัญชี

30 สิงหาคม 2562

1.1 บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากน้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชีได้รับลดหย่อน

ซึ่งอยู่ในอัตราที่กรมสรรพากรกําหนดไว้ โดย

   เดบิต บัญชีค่าลดหย่อนน้ํามันเชื้อเพลิงสูญระเหย 2,250.00

           เครดิต บัญชีขายน้ํามันเชื้อเพลิง                  2,250.00

1.2 บันทึกสินค้าขาดบัญชีที่ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้

   เดบิต บัญชีน้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี     12,750.00

           เครดิต บัญชีขายน้ํามันเชื้อเพลิง                11,915.89          

 บัญชีภาษีขาย                                     834.11

31 ธันวาคม 2562
1.3 บันทึกสินค้าคงเหลือสิ้นปี โดย

     เดบิต บัญชีน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลือ 40,000.00

     เครดิต บัญชีต้นทุนขาย                   40,000.00

1.4 บันทึกค่าเสียหายน้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชีที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 30

สิงหาคม 2562 เนื่องจากยังไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ โดย

เดบิต บัญชีค่าเสียหายน้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี 12,750.00

เครดิต บัญชีค่าเผื่อน้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี 12,750.00

หมายเหตุ ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการยื่นแบบ ภพ. 30 ประจําเดือนสิงหาคม ให้แสดงรายการขายน้ํามันเชื้อเพลิงหักด้วย        

ค่าลดหย่อนน้ํามันเชื้อเพลิงสูญระเหย 2,250.00 บาท เนื่องจากมิต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร               
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กรณีน้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชีดังกล่าว สมมติว่าต่อมาสามารถหาผู้รับผิดชอบได้ บันทึกบัญชีโดย

                 เดบิต บัญชีลูกหนี้น้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี                              12,750.00

                                  เครดิต บัญชีน้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี                                                12,750.00

และโอนปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อน้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี ไปยังบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้น้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี          

บันทึกบัญชีโดย

                 เดบิต บัญชีค่าเผื่อน้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี                             12,750.00

                                  เครดิต บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้น้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี              12,750.00

อนึ่ง ให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดลูกหนี้น้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย และสหกรณ์

จะต้องจัดทําหลักฐานรับสภาพความผิดพร้อมทั้งจัดให้มีหลักประกันโดยให้มีมูลค่าไม่น้อยกว่าสินค้าขาดบัญชีตามราคาขายรวม

ภาษีขาย

กรณีต่อมาหาผู้รับผิดชอบได้
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ต่อมาผู้รับผิดชอบได้นําเงินมาชดใช้เป็นเงินสด บันทึกบัญชีโดย

                 เดบิต บัญชีเงินสด                                                                  12,750.00

                                  เครดิต บัญชีลูกหนี้น้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี                                                12,750.00

และโอนปรับปรุงบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้น้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี บันทึกบัญชีโดย

                 เดบิต บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้น้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี            12,750.00

                                  เครดิต บัญชีหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้น้ํามันเชื้อเพลิงขาดบัญชี                                12,750.00

กรณีต่อมาหาผู้รับผิดชอบได้ (ต่อ)
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ข้อ 46   เปิดเผยข้อมูลสินค้าคงเหลือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(1) นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการวัดมลูค่าสินคา้คงเหลือตามราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิที่จะได้รับ             

     แล้วแต่มลูคา่ใดจะต่ํากว่า โดยเปิดเผยวิธีที่ใช้คํานวณราคาทุนของสินค้าแต่ละประเภท

(2) รายการลดราคาขายสินค้าลงต่ํากว่าราคาทุนในระหว่างปีเกี่ยวกับจํานวนครั้งที่ลดราคา จํานวน 

     ประเภทสินค้า จํานวนที่ลดราคา วันที่และครั้งที่ของการประชมุคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์

     ที่มีมติให้ลดราคา

(3) รายการลดหย่อนสินค้าในระหว่างปีเกี่ยวกบัปริมาณและจํานวนเงินที่ลดหย่อน ประเภทสินค้า วันที่

     และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ที่มีมติให้ลดหยอ่น

(4) รายการสินค้าที่เสียหายจากภัยพิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับประเภทสินค้า ปริมาณ และจํานวนเงินที่ได้รับ

     ความเสียหาย
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ข้อ 47    วัสดุคงเหลอื

ข้อ 48 การตรวจนับวัสดุคงเหลือ

ข้อ 49 เปิดเผยข้อมูล

รายการของใช้สิ้นเปลืองในโรงงานและในสํานักงาน 

ซึ่งมีไว้เพื่อใช้ มิใช่มีไว้เพื่อจําหน่าย

ปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจนับสินค้าคงเหลือ 

และบันทึกมูลค่าวัสดุคงเหลือสภาพปกติ ด้วยราคาทุน

นโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าวัสดุคงเหลอื ด้วยราคาทุน
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 50     ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย

สําหรับรายการที่ดินและทรัพย์ที่ติดกับที่ดิน ซึ่งสหกรณไ์ด้รับชําระหนีจ้ากลูกหนี้แทนการชําระ

ด้วยเงินสด โดยพิจารณามูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายจากการสํารวจและประเมินราคาที่ดินก่อน

การรับชําระหนี้ ให้บันทึกมูลค่าที่ดินที่ได้รับแทนการชําระหนี้รอขาย

    1. ราคาประเมินโดยทางราชการเต็มจํานวน 

    2. ราคาประเมินผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิรับอนุญาตให้รบัรู้มูลคา่รอ้ยละ 70 ของราคาประเมินโดยสหกรณ์
       ต้องจัดทําทะเบียนคุมที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย และตรวจนับที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย พร้อมกับ

       ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ทุกวันสิ้นปีทางบัญชี

    กรณีสหกรณ์ได้รับที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าจํานวนเงินที่ลูกหนี้เป็นหนี้ ให้บันทึก

ส่วนต่างไว้ในบัญชีส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย โดยแสดงรายการไว้ในทุนของสหกรณ์ 
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 51 ขายที่ดินแทนการชําระหนี้ได้

   เมื่อขายที่ดินแทนการชําระหนีไ้ด้ ต้องกลับบัญชีส่วนเกินมูลคา่ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายก่อน 

จึงจะรับรู้เป็นกําไรหรือขาดทุนจากการขายที่ดินแทนการชําระหนีร้อขาย

ข้อ 52 เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

(1) นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การวัดมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย    

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการได้มาของที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย เช่น วันที่โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ให้สหกรณ์ จํานวนลูกหนี้ เลขที่สัญญาเงินกู้ จํานวนหนี้คงเหลือ วัน เดือน ปีที่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์

ในที่ดิน จํานวนแปลง จํานวนเนื้อที่ ราคาประเมิน และส่วนเกินมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย 

ตามมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ในคราวที่มกีารอนุมตัิรายการเกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
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ตัวอย่างที่ 13 ที่ดินได้รับแทนการชําระหนี้ – กรณีราคาประเมินของที่ดินสงูกว่าจํานวนเงนิตาม

บัญชีของเงินค้างชําระ

สหกรณ์รับชําระหนี้จากลูกหนี้ดว้ยที่ดนิ รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดนิวันที่ 1 สิงหาคม 25X1 ตามสญัญาเงินกูส้ามัญ 
เลขที่ 4/25X1 มีต้นเงินกูค้งเหลือ 100,000.00 บาท และดอกเบีย้เงินกูค้้างชําระถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ 20,000.00 บาท 
ที่ดินเนือ้ที่ 1 ไร่ ตั้งอยู่ตาํบลบงึกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ มีราคาประเมินโดยทางราชการ ณ วันที่รับโอนกรรมสิทธิ์ 
200,000.00 บาท โดยมีข้อตกลงว่า สหกรณ์จะคืนเงินให้กับลกูหนี้ หากสหกรณ์ขายที่ดินแปลงดงักลา่วได้ในราคามากกว่าราคา
ประเมิน

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

1 ส.ค. 25X1 เดบิต  บัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย        200,000
เครดิต บัญชีดอกเบี้ยรับ      20,000

บัญชีลูกหนี้เงินกูส้ามัญ    100,000
บัญชีส่วนเกินมลูค่าที่ดนิแทนการชําระหนี้รอขาย       80,000
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ตัวอย่างที่ 13 (ต่อ)

ในวันที่ 1 มกราคม 25X2 สหกรณ์ขายที่ดินที่ไดร้ับแทนการชําระหนี้ได้ในราคา 250,000.00 บาท
วิธีปฏิบัติทางบัญชี

1 ม.ค. 25X2 เดบิต  บัญชีเงินฝากธนาคาร 250,000
         บัญชีส่วนเกินมลูค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย    80,000
           เครดิต  บัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย     200,000

          บัญชีเงินรอจ่ายคืน       80,000
          บัญชีกําไรจากการจําหน่ายที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย       50,000

สหกรณ์จ่ายคืนส่วนเกินมูลค่าที่ดนิแทนการชําระหนี้รอขายให้แกลู่กหนี้
เดบิต  บัญชีเงินรอจ่ายคืน   80,000
          เครดิต  บัญชีเงินสด           80,000
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ตัวอย่างที่ 14 ที่ดินได้รับแทนการชําระหนี้ – กรณีราคาประเมินของที่ดินต่ํากว่าจํานวนเงนิตาม

บัญชีของเงินค้างชําระ

สหกรณ์รับชําระหนี้จากลูกหนี้ดว้ยที่ดนิ รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดนิวันที่ 15 กันยายน 25X2 ตามสัญญาเงินกูส้ามัญ
เลขที่ 10/25X1 มีต้นเงินกูค้งเหลือ 150,000.00 บาท และดอกเบีย้เงินกูค้้างชําระถึงวันโอนกรรมสทิธิ์ในที่ดนิ 25,000.00 บาท 
ที่ดินเนือ้ที่ 3 งาน ตั้งอยู่ตาํบลบึงกาฬ อําเภอเมอืง จังหวัดบึงกาฬ มีราคาประเมินโดยทางราชการ ณ วันที่รับโอนกรรมสิทธิ์ 
100,000.00 บาท (สหกรณ์มีปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี)

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

- กรณีลูกหนี้นําเงินสดมาชําระหนี้ส่วนที่เหลือหลังหักที่ดนิแทนการชําระหนี้ให้สหกรณ์ในวันโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ
15 ก.ย. 25X2 เดบิต  บัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย        100,000

          บัญชีเงินสด  75,000
เครดิต บัญชีดอกเบี้ยรับ      25,000

 บัญชีลูกหนี้เงินกูส้ามัญ    150,000
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ตัวอย่างที่ 14 (ต่อ)

ต่อมาสหกรณ์สามารถขายที่ดนิที่ไดร้ับแทนการชําระหนี้ไดใ้นราคา 150,000.00 บาท ในวันที่ 10 กุมภาพนัธ์ 25X3
10 ก.พ. 25X3 เดบิต  บัญชีเงินฝากธนาคาร 150,000

เครดิต  บัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย          100,000
          บัญชีกําไรจากการจําหน่ายที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย      50,000

- กรณีลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ส่วนที่เหลอืหลังหักที่ดนิแทนการชําระหนี้ให้สหกรณ์ในวันโอนกรรมสทิธิ์ในที่ดนิ และ
สหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าเงินค้างชําระส่วนที่เหลือไม่สามารถเรียกเกบ็ได ้จึงให้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญูเตม็จํานวน

  เมื่อสหกรณ์รับโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกบัญชีดงันี้
15 ก.ย. 25X2 เดบิต  บัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย        100,000

เครดิต บัญชีดอกเบี้ยรับ      25,000
บัญชีลูกหนี้เงินกูส้ามัญ      75,000
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ตัวอย่างที่ 14 (ต่อ)

ณ วันสิ้นปีทางบญัชี สหกรณ์ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเตม็จํานวนเงนิค้างชําระส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถ
เรียกเก็บได้
31 ธ.ค. 25X2 เดบิต  บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงนิกูส้ามัญ 75,000

เครดิต บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกูส้ามัญ      75,000
ต่อมาสหกรณ์สามารถขายที่ดินที่ไดร้ับแทนการชําระหนี้ได้ในราคา 90,000.00 บาท ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 25X3

10 ก.พ. 25X3 เดบิต  บัญชีเงินฝากธนาคาร 90,000
         บัญชีขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดนิแทนการชําระหนี้รอขาย 10,000

เครดิต  บัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย     100,000
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 53 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รายการสินทรพัยท์ี่มีตัวตนที่สหกรณ์มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต 

เพื่อใช้ในการจําหนา่ยสินค้า ให้บริการ ให้เช่า หรือเพื่อใช้ในการ

บริหารงาน ซึ่งคาดว่าจะใช้ประโยชนม์ากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อ 54 ต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์

กรณีสร้างขึ้นเองกรณีซื้อมา

ราคาซื้อ + ภาษีอากรขาเข้า + ภาษีซื้อที่
เรียกคืนไม่ได้ + ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
เพื่อให้ได้มา + ต้นทุนการกู้ยืม + ต้นทุน
ทางตรงอื่น ๆ  - ส่วนลด - ภาษีที่จะได้รับคืน

ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการสร้าง
สินทรัพย์ + ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการสร้างสินทรัพย์ที่เข้า
เงื่อนไข

ใช้ราคามูลค่ายุติธรรมที่แลกมา เว้นแต่ 
มีหลักฐานสนับสนุนอื่นที่ชัดเจน
กรณีไม่สามารถวัดได้ต้องใช้ราคาทุน
ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่นําไปแลก

กรณีแลกเปลี่ยน

หากสินทรัพย์ที่ได้มาหลายชนิดในราคารวมกัน ให้แยกราคาทุนของสินทรัพย์ 

แต่ละชนิดออกจากกัน กรณีไม่ทราบราคาต้องมีการประเมินราคาสินทรัพย์

แต่ละชนิด โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาต
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ตัวอย่างที่ 1 การวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – กรณีสินทรพัย์ได้มาโดยการซื้อ

สหกรณ์ซื้อที่ดินราคา 10,000,000 บาท ได้รับส่วนลด 3% เสียค่านายหน้า 5% ค่าโอนและค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ 2% 
รวมทั้งได้จ่ายค่าปรับถมที่ดินอีก 1,000,000 บาท
การคํานวณราคาทุนของที่ดิน

ราคาซื้อที่ดิน 10,000,000  บาท
บวก ค่านายหน้า (10,000,000 x 5%)     500,000  บาท
 ค่าโอนและค่าธรรมเนียม 

(10,000,000 x 2%)
200,000  บาท

ค่าปรับถมที่ดิน   1,000,000  บาท
     รวม 11,700,000  บาท

หัก ส่วนลด (10,000,000 x 3%)     300,000  บาท
รวมราคาทุนของที่ดิน 11,400,000  บาท

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

เดบิต  บัญชีที่ดิน           11,400,000
 เครดิต  บัญชีเงินสด 11,400,000
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ตัวอย่างที่ 2 การวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – กรณีซื้อที่ดินโดยมีอาคาร  

ติดมาด้วย และต้องรื้อถอนอาคาร

ต่อเนื่องจากตัวอยา่งข้างตน้ แต่เป็นการซื้อที่ดนิโดยมีอาคารติดมาดว้ยและสหกรณ์ได้ทําการรื้อถอนอาคาร โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน 50,000 บาท ซากอาคารที่รื้อถอนนั้นขายได ้10,000 บาท
การคํานวณราคาทุนของที่ดิน

ราคาทุนของที่ดินจากตวัอย่างข้างตน้ 11,400,000  บาท
บวก ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน     50,000  บาท
หัก ค่าซาก       10,000  บาท

รวมราคาทุนของที่ดิน 11,440,000  บาท

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

เดบิต  บัญชีที่ดิน           11,440,000
 เครดิต  บัญชีเงินสด 11,440,000
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ตัวอย่างที่ 3 การวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – กรณีสร้างสนิทรพัย์ขึ้นใช้เอง

สหกรณ์เริ่มสร้างอาคารโรงงานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 25XX กําหนดเสร็จและเริ่มใช้งานไดภ้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 
25XX โดยอาคารโรงงานหลังดงักลา่วใช้ในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สหกรณ์ได้กู้เงินจํานวน 5,000,000 บาท อัตรา
ดอกเบีย้ร้อยละ 10 ต่อปี เพื่อนําไปใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายดังนี ้ค่าออกแบบแปลนและขออนญุาตกอ่สร้าง 
200,000 บาท ค่าวัสดุก่อสร้าง 3,500,000 บาท ค่าแรงงาน 200,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 1,300,000 บาท          
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างดงักลา่วมีภาษีซื้อเกดิขึ้นเป็นจํานวนเงินทั้งสิน้ 350,000 บาท 
การคํานวณราคาทุนของอาคารโรงงาน

ค่าวัสดุก่อสร้าง 3,500,000  บาท
ค่าแรงงาน     200,000  บาท
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  1,300,000  บาท
ค่าออกแบบแปลนและขออนญุาต 200,000  บาท
ดอกเบีย้เงนิกู ้(5,000,000 x 10% x 6/12)   250,000  บาท

รวมราคาทุนของอาคารโรงงาน 5,450,000  บาท

90



ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

ระหว่างการก่อสร้างอาคารโรงงาน
เดบิต  บัญชีอาคารโรงงาน – ระหว่างก่อสร้าง 5,450,000
         บัญชีภาษีซื้อ   350,000

 เครดิต  บัญชีเงินสด    5,800,000
เมื่อก่อสร้างอาคารโรงงานแลว้เสร็จ

เดบิต  บัญชีอาคารโรงงาน 5,450,000
เครดิต  อาคารโรงงาน – ระหว่างก่อสร้าง        5,450,000
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ตัวอย่างที่ 5 การแลกเปลี่ยนสินทรพัย์

สหกรณ์แลกเปลีย่นรถยนต์คันใหม่กับรถยนต์คันเดิมที่ซื้อมาในราคา 2,000,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสมถึง
วันที่แลกเปลีย่นมีจํานวน 800,000 บาท ในการแลกเปลีย่นผู้ประเมินราคาแจ้งว่ารถยนต์คันเกา่สามารถขายได้ในราคา
ตามบัญชี และรถยนต์คันใหม่มีมูลค่ายุติธรรม 1,200,000 บาท (กรณีสหกรณ์อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

เดบิต  บัญชีรถยนต์ (ใหม่) 1,200,000
         บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม – รถยนต์   800,000
         บัญชีภาษีซื้อ (1,200,000 x 7%) 84,000

เครดิต  บัญชีรถยนต์ (เก่า)              2,000,000
          บัญชีภาษีขาย (1,200,000 x 7%)     84,000
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ตัวอย่างที่ 7 การได้สินทรัพย์หลายชนดิมาในราคารวมกัน
สหกรณ์ซื้อที่ดินพร้อมอาคารและเครื่องใช้สํานกังานในราคารวม 2,400,000 บาท จึงได้ให้ผู้ชํานาญการทําการ

ประเมินราคาสินทรัพย์แตล่ะชนดิแยกเปน็ที่ดนิ 2,400,000 บาท อาคาร 900,000 บาท และเครื่องใช้สาํนักงาน 180,000 บาท
การแบ่งราคาทุนรวมเพื่อนําไปบันทึกบัญชีเมื่อซื้อสินทรัพย์

ราคาประเมินของสินทรัพย์รวม = 2,400,000 + 900,000 + 180,000 = 3,480,000
ราคาทุนรวม 2,400,000 บาท แยกเป็น

ราคาที่ดิน = 2,400,000 x (2,400,000/3,480,000) = 1,655,172.41
ราคาอาคาร = 2,400,000 x (900,000/3,480,000) =   620,689.66
ราคาเครื่องใช้สํานักงาน = 2,400,000 x (180,000/3,480,000) =   124,137.93

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

เดบิต  บัญชีที่ดิน        1,655,172.41
         บัญชีอาคาร             620,689.66
         บัญชีเครื่องใช้สํานักงาน              124,137.93

เครดิต  บัญชีเงินสด         240,000
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 55 รายจ่ายภายหลังการได้รับสนิทรพัย์

ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี

ราคาทุนของสินทรัพย์
ทําให้สินทรัพย์ของสหกรณ์มีสภาพดีชี้น หรือมีมูลค่าเพิม่ขึ้น 
เช่น อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น มีเนี้อที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น

รักษาสภาพของมาตรฐานการใช้งานของสินทรัพย์ โดยไม่ได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพแต่อย่างใด เช่น ค่าซ่อมแซม

ข้อ 56   การตรวจนับสินทรพัย์

       สหกรณ์ต้องตรวจนับสินทรัพย ์พร้อมกับตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ เพื่อให้ทราบกรรมสิทธิ์ ความครบถ้วน 

และสภาพของสินทรัพย์ตามความเป็นจริงทุกวันสิ้นปีทางบัญชี และให้บันทึกเป็นรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์นั้นด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
94



ตัวอย่างที่ 10 รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ – รายจ่ายที่ถือเป็นรายการที่ทําให้มูลคา่ของ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเ์พิม่ขึ้น

สหกรณ์ต่อเตมิอาคารที่ใช้ในปจัจุบนัซึ่งทําให้มีเนือ้ที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น รายจ่ายในการต่อเตมิมีจํานวน 500,000 บาท
วิธีปฏิบัติทางบัญชี

เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร          500,000
        เครดิต  บัญชีเงินสด              500,000

ตัวอย่างที่ 11 รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ – รายจ่ายที่ถือเป็นรายการที่ทําให้มูลคา่ของ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเ์พิม่ขึ้น

สหกรณ์จ้างบริษัทแห่งหนึ่งทําการดแูลและกาํจัดปลวกอาคารสํานักงาน โดยเสียค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
วิธีปฏิบัติทางบัญชี

เดบิต  บัญชีค่าบํารุงรักษาอาคาร       10,000
        เครดิต  บัญชีเงินสด              10,0000
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 57 การตีราคาสินทรพัย์

     สามารถตีราคาสินทรัพยใ์หม่ได้ตามมูลค่ายุติธรรมที่ได้จากการประเมินราคาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์ินรับอนุญาต 

การตีราคาใหม่ต้องกระทําอย่างสม่ําเสมอซึ่งรอบระยะเวลาของการพิจารณาตีราคาใหม่แต่ละครั้ง ต้องไม่ต่ํากว่า 5 ปีบัญชี

ของสหกรณ์

ข้อ 58   ค่าเสื่อมราคา สินทรัพยท์ี่มีการเสือ่มสภาพตามอายุการใชง้าน หรืออาจจะเกดิความเสยีหาย

อันเนื่องมาจากการใชง้าน ต้องปันส่วนค่าเสื่อมราคาอย่างมีระบบตลอดอาย ุ          

การใชป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์ซึ่งวิธีการตอ้งสะท้อนถงึประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิ 

ที่ได้รับจากสนิทรัพย ์ โดยรบัรู้ค่าเสือ่มราคาเป็นค่าใชจ้่ายในงวดบัญชี

อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นส่วนควบ

ประกอบเข้ากันแต่มีอายุการใช้งาน

ต่างกัน ให้แยกส่วนประกอบและ

คํานวณค่าเสื่อมราคาตามอายุใช้งาน

อาคารและอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งาน

ไม่เต็มปี ให้คํานวณตามระยะเวลาเป็น

วันนับจากวันที่พร้อมใช้งานและให้นับ 

1 ปี มี 365 วัน

เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาถึงงวดสุดท้ายแล้ว

ให้คงเหลือมูลค่าอาคารและอุปกรณ์ไว้ 

1 บาทต่อหน่วย จนกว่าอาคารและ

อุปกรณ์นั้นจะสิ้นสภาพหรือตัดบัญชี

1 2 3

พิจารณาองค์ประกอบ
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

 (ก) อาคารถาวร หรือสิ่งปลูกสร้าง          ร้อยละ 2.5 – 10
 (ข) เครื่องสีข้าว เครื่องจักรกลและอุปกรณ์      ร้อยละ   5 – 20
      เครื่องยนต์      
 (ค) เรือยนต์และอุปกรณ์เรือ            ร้อยละ 10 – 15
 (ง) รถยนต์      ร้อยละ 10 – 20
 (จ) ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สํานักงาน      ร้อยละ 10 – 20  
 (ฉ) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์      ร้อยละ  20 – 25

วิธีการคํานวณคา่เสือ่มราคา

 วิธีเส้นตรง 

(Straight-line method) 

 วิธีอัตราลดลงตามผลรวมจํานวนปี 

(Sum-of-Years-Digits)
1 2

- ประสิทธิภาพการใช้งานสูงในระยะแรก

- ประโยชน์ที่ให้ในระยะหลังไม่แน่นอน

- ใช้งานไปนานอาจเกิดค่าซ่อมแซมมาก

สูตร     n (n+1)  (n = จํานวนปี)

2

ตัวอย่าง

            5 (5+1) = 15     

2
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

- เมื่อเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งแล้วต้องใช้วิธีนั้นอย่างสม่าํเสมอตลอดอายุการใช้งาน

- กรณีซื้อสินทรัพย์ประเภทเดิมเพิ่มเติม สามารถพิจารณาเปลี่ยนวิธีการคิดคา่เสื่อมราคาสินทรัพยท์ี่ซื้อเพิ่มได้ 

  หากเห็นว่าสามารถสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับชัดเจนขึ้น และถูกต้องตาม

  ความเป็นจริง และเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพยท์ี่ซื้อเพิ่มเติมไว้ใน

  หมายเหตุประกอบงบการเงนิด้วย

** กรณีที่สหกรณ์ไดค้ํานวณค่าเสื่อมราคาก่อนถอืใช้ระเบียบนี้ สหกรณ์อาจพิจารณาปรับปรุงการคํานวณ

ค่าเสื่อมราคาใหม่ได้ โดยจะต้องมีการประเมินอายกุารใชง้านที่เหลืออยูข่องสนิทรัพยน์ัน้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า

ระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด**
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ตัวอย่างที่ 12 การตีราคาสินทรัพยใ์หม่

อาคารมีราคาทุน 1,200,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 10 ต่อปี สร้างเสร็จและเริ่มใช้งานในวันที่ 1 มกราคม 
25X1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 สหกรณ์ตีราคาใหม่ โดยมีราคาประเมิน 1,000,000 บาท

การคํานวณส่วนเกนิทุนจากการตีราคาอาคาร

ราคาทุน 1,200,000  บาท
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,200,000 x 10% x 2) 240,000  บาท
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 960,000  บาท
ราคาประเมิน 1,000,000  บาท
ดังนั้น มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร
        (ตัด 8 ปี ๆ ละ 5,000 บาท)

    40,000  บาท
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ตัวอย่างที่ 12 (ต่อ)
วิธีปฏิบัติทางบัญชี

31 ธ.ค. 25X2  บันทึกบัญชีส่วนเกนิทุนจากการตีราคาอาคาร
เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม – อาคาร          40,000

เครดิต  บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร              40,000
31 ธ.ค. 25X3  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ เป็นดังนี้

ค่าเสื่อมราคาอาคาร = 1,000,000/8
= 125,000 บาท

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นแล้ว : -
ค่าเสื่อมราคาอาคารตามราคาที่ตีใหม่ 1,000,000/8  =  125,000  บาท
ค่าเสื่อมราคาอาคารตามราคาทุนเดิม 1,200,000/10  =  120,000  บาท

        5,000  บาท
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ตัวอย่างที่ 12 (ต่อ)

บันทึกบัญชีดงันี้
31 ธ.ค. 25X3 เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคา – อาคาร          125,000

          เครดิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคาร              125,000
เดบิต  บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคา          5,000
          เครดิต  บัญชีทุนสํารอง         5,000
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ตัวอย่างที่ 15 การคํานวณคา่เสือ่มราคา – วิธีเส้นตรง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 25X5 สหกรณ์ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ราคา 500,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคา   ร้อยละ 20 ต่อปี
การคํานวณค่าเสื่อมราคา

ณ วันสิ้นปีทางบญัชี 31 ธันวาคม 25X5 คํานวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรง
= 500,000 x 20% x (146/365)
= 40,000 บาท

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคา - เครื่องคอมพิวเตอร์   40,000
          เครดิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องคอมพิวเตอร์            40,000
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ตัวอย่างที่ 16 การคํานวณคา่เสือ่มราคา – วิธีอัตราลดลงตามผลรวมจํานวนปี
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 25X5 สหกรณ์ซื้อเครื่องจักร ราคา 50,000บาท ประมาณอายุการใช้งาน 4 ปี
การคํานวณค่าเสื่อมราคา

ณ วันสิ้นปีทางบญัชี 31 ธันวาคม 25X5 คํานวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีอัตราลดลงตามผลรวมจํานวนปี
อายุการใช้งาน

อัตราส่วน ค่าเสื่อมราคา
คงเหลือ

ปีที่  1 (31 ธ .ค .  25X5) 
(111วัน)

4 4/10 50,000 x 4/10 x 111/365 = 6,082.19

ปีที่ 2 (31 ธ.ค. 25X6) 3 3/10 50,000 x 4/10 x 254/365 = 13,917.81
50,000 x 3/10 x 111/365 =  4,561.64

   = 18,479.45

ปีที่ 3 (31 ธ.ค. 25X7) 2 2/10 50,000 x 3/10 x 254/365 = 10,438.36
50,000 x 2/10 x 111/365 =  3,041.10

   = 13,479.46

ปีที่ 4 (31 ธ.ค. 25X8) 1 1/10 50,000 x 2/10 x 254/365 = 6,958.90
50,000 x 1/10 x 111/365 = 1,520.55

    = 8,479.45

ปีที่ 5 (31 ธ.ค. 25X9) - - 50,000 x 1/10 x 254/365 = 3,479.45
รวม 10 50,000 103



ตัวอย่างที่ 16 (ต่อ)

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

31 ธ.ค. 25X5 เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคา - เครื่องจักร           6,082.19
          เครดิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร            6,082.19
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 59 การเลิกใช้สินทรัพย์

   เมื่อสหกรณ์ไม่ได้ใช้ทรัพยส์ินของสหกรณ์แล้ว 
ต้องพิจารณาสาเหตุ ดังนี้

   หมดอายุการใช้งาน

   ยังไม่หมดอายุการใช้งานเป็นการถาวร

   ยังไม่หมดอายุการใช้งานเป็นการชั่วคราว

   สูญหายหรือได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง
   ก่อนหมดอายุการใช้งาน

   เสียหายบางส่วน
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ตัวอย่างที่ 21 การเลิกใช้สินทรพัย์ – กรณีสินทรพัย์หมดอายุการใช้งาน

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ได้สํารวจสินทรัพย์พบว่าตู้เหล็กเกบ็เอกสาร จํานวน 1 ตู้       ซื้อมาเมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2554 ในราคาทุน 7,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งหมดอายุการใช้งานแลว้ เกิด
ชํารุดไม่สามารถนํามาใช้งานได้อีก

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

(ก) กรณีไม่สามารถขายซากได้
31 ธ.ค. 2563 บันทึกค่าเสื่อมราคาตู้เหล็กเกบ็เอกสาร (7,000 x 10% = 700)

เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สํานักงาน        700
          เครดิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สํานักงาน   700
เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สํานักงาน            7,000
          เครดิต  บัญชีค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สํานักงาน               7,000
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ตัวอย่างที่ 21 (ต่อ)

(ข) กรณีขายซากได้ในราคา 500 บาท
31 ธ.ค. 2563 เดบิต  บัญชีเงินสด        500

         เครดิต  บัญชีกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์  500
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ตัวอย่างที่ 22 การเลิกใช้สินทรพัย์ – กรณีสินทรพัย์ยังไม่หมดอายุการใช้งาน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 25X5 สหกรณ์พบว่าเครื่องจักรมีกําลังการผลิตไมเ่พียงพอ จึงมีความประสงค์ที่จะเลกิใช้และรอ
จําหน่าย โดยเครื่องจักรดงักลา่วมีราคาทุน 100,000 บาท คิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี มีค่าเสื่อมราคา
สะสม 70,000 บาท (ณ วันสิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 25X4) ต่อมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25X6 สหกรณ์สามารถขายเครื่องจักรที่
เลิกใช้ได้ 5,000 บาท

วิธีปฏบิัติทางบัญชี

31 ธ.ค. 25X5  บันทึกค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (10,000 x 10% = 10,000)
เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคา - เครื่องจักร        10,000
          เครดิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร        10,000

1 มี.ค. 25X6  บันทึกค่าเสื่อมราคาตั้งแตว่ันตน้ปบีัญชีจนถึงวันจําหน่ายสนิทรัพย์ (100,000 x 10% x 59/365 = 1,616.44)
เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคา - เครื่องจักร       1,616.44
        เครดิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร       1,616.44
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ตัวอย่างที่ 22 (ต่อ)

บันทึกการจําหน่ายสินทรัพยท์ี่เลกิใช้
เดบิต  บัญชีเงินสด                  5,000.00
         บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร             81,616.44
         บัญชีขาดทุนจากการจําหน่ายสนิทรัพย์          13,383.56
         เครดิต  บัญชีเครื่องจักร  100,000.00
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ตัวอย่างที่ 23 สินทรัพย์ได้รับความเสียหายก่อนหมดอายุการใช้งาน – กรณีไม่ได้ทําประกันภัย

สหกรณ์ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งานเมือ่วันที่ 1 เมษายน 25X4 ราคา 1,200,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี คิดค่า
เสื่อมราคาแบบเส้นตรง สหกรณ์ไม่ได้ทําประกันภยั เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 25X6 เกิดเพลิงไหม้ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความ
เสียหายโดยสิ้นเชิง (สหกรณ์มีปีทางบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี)

การคํานวณค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่เกิดเพลิงไหม้

ค่าเสื่อมราคาต่อปี = 1,200,000/5 = 240,000
ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่เกิดเพลงิไหม้

= 240,000 + (240,000 x 334/365)
= 240,000 + 219,616.44
= 459,616.44 บาท

ราคาตามบัญชี = 1,200,000 – 459,616.44
= 740,383.56
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ตัวอย่างที่ 23 (ต่อ)

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

1 มี.ค. 25X6  เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สํานักงาน   219,616.44
        เครดิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สํานักงาน       219,616.44

     เดบิต  บัญชีค่าเสียหายจากสินทรัพย์ถูกอัคคีภัย   740,383.56
 บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สํานักงาน        459,616.44
        เครดิต  บัญชี เครื่องใช้สํานักงาน                   1,200,000.00
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ตัวอย่างที่ 24 สินทรัพย์ได้รับความเสียหายก่อนหมดอายุการใช้งาน – กรณีทําประกันภัย

         เมื่อวันที่ 1 เมษายน 25X4 สหกรณ์ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดําเนนิงาน ราคา 1,200,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี 
คิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2544 สหกรณ์ได้ทําประกันอัคคีภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในวงเงิน 600,000 
บาท โดยจ่ายค่าเบี้ยประกนัภยัปลีะ 1,200 บาท ปรากฏว่าในวันที่ 1 มีนาคม 25X6 ได้เกิดเพลงิไหม้ ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไดร้ับ
ความเสียหายโดยสิ้นเชิง หลังจากเกิดเพลิงไหม้ สหกรณ์ได้จ่ายค่าขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเงนิ 2,000 บาท และสามารถขาย  
เศษซากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เปน็เงนิ 500 บาท (สหกรณ์มีปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมของทุกป)ี

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

1 เม.ย. 25X4  เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เดบิต  บัญชีเครื่องใช้สํานักงาน        1,200,000
          เครดิต  บัญชีเงินสด        1,200,000

1 มิ.ย. 25X4  เมื่อจ่ายเงินค่าเบี้ยประกนัภยั
เดบิต  บัญชีค่าเบี้ยประกันภยั              1,200
         เครดิต  บัญชีเงินสด              1,200
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ตัวอย่างที่ 24 (ต่อ)
31 มี.ค. 25X5 บันทึกค่าเสื่อมราคา (1,200,000/5 = 240,000)

เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สํานักงาน   240,000
          เครดิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สํานักงาน   240,000

ปรับปรุงค่าเบี้ยประกันภยัจ่ายลว่งหน้า (1,200 x 61/365 = 200.55)
เดบิต  บัญชีค่าเบี้ยประกันภยัจ่ายลว่งหน้า         200.55
          เครดิต  บัญชีค่าเบี้ยประกันภยั            200.55

1 เม.ย. 25X5 โอนกลบัรายการค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้
เดบิต  บัญชีค่าเบี้ยประกันภยั   200.55
         เครดิต  บัญชีค่าเบี้ยประกันภยัจ่ายลว่งหน้า         200.55

1 มิ.ย. 25X5  เมื่อจ่ายเงินค่าเบี้ยประกนัภยั
เดบิต  บัญชีค่าเบี้ยประกันภยั              1,200
          เครดิต  บัญชีเงินสด              1,200
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ตัวอย่างที่ 24 (ต่อ)

1 มี.ค. 25X6  เมื่อเกิดเพลงิไหม้
คิดค่าเสื่อมราคาตั้งแต่วันตน้ปีบญัชีถึงวันที่เกดิเพลิงไหม้ (1,200,000 x 20/100 x 334/365 = 219,616.44)

เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สํานักงาน   219,616.44
เครดิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สํานักงาน       219,616.44

โอนปิดบัญชีที่เกีย่วข้องกบัสนิทรัพย์ที่ไดร้ับความเสียหาย
เดบิต  บัญชีค่าเสียหายจากสินทรัพย์ถูกอัคคีภัย   740,383.56
         บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สํานักงาน    459,616.44

เครดิต  บัญชีเครื่องใช้สํานักงาน                   1,200,000.0
บันทึกการจ่ายเงินค่าขนย้าย

เดบิต  บัญชีค่าเสียหายจากสินทรัพย์ถูกอัคคีภัย          2,000
เครดิต  บัญชีเงินสด                      2,000
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ตัวอย่างที่ 24 (ต่อ)

บันทึกจํานวนเงนิที่ไดร้ับชดใช้จากบริษัทประกนัภยั
เดบิต  บัญชีลูกหนี้บริษัทประกนัภยั               600,000
           เครดิต  บัญชีรายได้อื่น                600,000

บันทึกจํานวนเงนิที่ไดจ้ากการขายเศษซากเครื่องคอมพิวเตอร์
เดบิต  บัญชีเงินสด               500
           เครดิต  บัญชีรายได้อื่น                     500
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 60  การเปิดเผยข้อมูล

(1) นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเกณฑ์การวัดมูลค่าราคาทุนและวิธีการคํานวณค่าเสื่อมราคา

(2) นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ โดยแสดงให้เห็นถึงราคาตามบัญชี 

     การปรับเพิ่มหรือลดด้วยส่วนที่ตีราคาเพิ่มหรือลด ตลอดจนเปิดเผยว่าการเปลี่ยนแปลงการตีราคาทุน 

 โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาต หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตีราคา และมูลคา่ที่เปลี่ยนแปลง

(3) จํานวนและข้อจาํกัดในกรรมสทิธิ์ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน

ข้อ 61  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายการที่ไม่เป็นตัวเงนิที่สามารถระบุได ้และไม่มีลักษณะทางกายภาพ เช่น 

สินทรัพยท์างปัญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร สัมปทาน สิทธิการเชา่ สิทธิการใชป้ระโยชนใ์นที่ดินหรืออาคาร 

สิทธิในการใชซ้อฟท์แวรต์่าง ๆ สิทธิในการใชป้ระโยชน์ในสิง่ปลกูสรา้ง

ระหว่างก่อสรา้ง เป็นต้น

บันทึกต้นทุนโดยใช้ 

“ราคาทุน”
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 62 การตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย โดยหักออกจากบัญชีสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนโดยตรง ตามระยะเวลาที่ใชป้ระโยชน์

อายุการใช้ประโยชน์ไมจ่าํกัดอายุการใช้ประโยชน์จํากัด

    ตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา
(1) ตามอายุการให้ประโยชน์
(2) หากอายุการให้ประโยชน์น้อยกว่าอายุสิทธิตาม 
กม.หรือข้อผูกพันสัญญา ให้ตัดจําหน่ายตามอายุการ
ให้ประโยขน์
(3) กรณีใช้ประโยชน์ไม่เต็มปี ให้ตัดจ่ายเป็นวัน      
นับจากวันที่พร้อมใช้ประโยชน์ ( 1ปีมี 365 วัน)
(4)กรณีเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์ต้องตัดจําหน่าย
ไม่น้อยกว่าอัตราค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์

    ให้คํานวณค่าตัดจําหน่ายตาม
อัตราค่าเสื่อมราคาอาคารและ
อุปกรณ์ที่กําหนดไว้ หากไม่มีอัตรา 
ค่าเสื่อมราคาตามที่กําหนด ให้ตัด
จําหน่ายได้ไม่เกนิ 10 ปี

   ให้ตัดจําหน่ายไม่น้อยกว่าจํานวน
ที่คํานวณจากอัตราค่าเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณ์ของสินทรัพย์
นั้นกําหนดไว้

โครงการรัฐบาล

       ให้ตัดจําหน่ายจนหมดมูลค่าทางบัญชี มูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพย์ไม่มตีัวตนจะเท่ากับศูนย์ 
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 63   การเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หากเลิกใช้ก่อนหมดอายกุารให้ประโยชน์ และคาดว่า      

จะไมไ่ด้รับประโยชน์อีกต่อไป ให้ตัดจําหน่ายออกจาก

บัญชีในปีที่ไม่ได้รับประโยชน์แล้ว

ผลต่างระหว่างจํานวนเงินทีไ่ด้รับจากการขาย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับมูลค่าตามบัญชี 

ถือเป็น กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ข้อ 64 การเปิดเผยข้อมูล

(1) นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับวิธีการตัดจําหน่ายและอัตราการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(2) กรณีสหกรณ์มีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่ตัดจําหน่ายจนหมดมูลค่าทางบัญชีแล้ว แต่ยังสามารถนาํมาใช้ประโยชนไ์ด้ตอ่ไป 

ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนดังกลา่วไปจนกว่าสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนนั้นจะไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ีก
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 65 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์แก่การดําเนินธุรกิจ

ระยะยาวในภายหน้า ซึ่งจะต้องตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้า่ยในระยะเวลา

นานกว่าหนึ่งงวดบัญชี เช่น ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมและตกแต่ง ที่ใช้

เงินเป็นจํานวนมาก

ข้อ 66  ให้เปิดเผยข้อมูลข้อมูล 

เปิดเผยนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับระยะเวลาในการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเป็นรายปี
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 67 การรับเงินบริจาค

มิได้กําหนดวัตถุประสงค์การใช้ “ทุนสํารอง”

เมื่อนําไปใช้

ได้มาบันทึกเป็น

ใช้ในการดําเนินงาน

ถือเป็น

“ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน”

นําไปจัดหาทรัพยส์ิน

บันทึกเป็น

“สินทรัพย์ประเภทนั้น”

หากมีมติให้ใช้ทุนสะสมของสหกรณ์

ที่เกี่ยวข้อง ให้โอนลดยอดตามมติ    

ที่อนุมัติเข้า “ทุนสํารอง” 

สินทรัพย์ที่ต้องคํานวณ         

ค่าเสื่อมราคา ให้คํานวณ

ตามอัตราที่กําหนดไว้
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 68 การรับเงินบริจาค

มีการกําหนดวัตถุประสงคก์ารใช้
ได้มาบันทึกเป็น

“ทุนเพือ่การนั้น”

เมื่อนําไปใช้

ใช้ในการดําเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ให้ลดยอด

“ทุนเพื่อการนั้น”

    นําไปจัดหาทรัพยส์ิน ให้บันทึก  

ซื้อ “สินทรัพย์ประเภทนั้น” และ

โอนปิด “ทุนเพื่อการนั้น” ไว้ใน

บัญชี “รายได้จากการรับบริจาค

สินทรัพย์รอการรับรู้” เพื่อไว้ชดเชย

ค่าเสื่อมราคาในวันสิ้นปีบัญชี
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 69 ให้สหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือสหกรณ์อื่นสําหรับเงินที่ได้รับบริจาคที่มีจํานวนเงิน 

เป็นสาระสําคัญแยกไว้ต่างหาก และเมื่อเกิดดอกผลขึ้นในระหว่างนําเงินดังกล่าวไปดําเนินการ

ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคแต่ยังไมเ่สร็จสิ้น ให้นําดอกผลดังกล่าวสมทบเข้าไปในบัญชี             

ทุนเพื่อการนั้น เพื่อให้บังเกิดประโยชน์ในการใช้จ่ายหรือจัดหาสินทรัพย์ตามวัตถุประสงค์                  

อย่างแท้จริง
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ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

ข้อ 70 กรณีรับบริจาคเป็นที่ดิน

ข้อ 71 กรณีรับบริจาค 1) อาคารและอุปกรณ์      ค่าเสื่อมราคา 

2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน      ตัดจําหน่าย

ให้บันทึกราคาที่ดินที่ได้รับบริจาคด้วยมูลค่ายุติธรรม

ของที่ดินที่ได้รับบริจาค คู่กับบัญชี “ทุนสํารอง” 

หากมีการใช้จ่ายจากทุนสะสมให้ลดยอดทุนสะสมไป

สมทบเป็นทุนสํารอง

- ให้บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ประเภทนั้น คู่กับบัญชีรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้

- หากมีการใช้จ่ายจากทุนสะสมให้ลดยอดทุนสะสมไปสมทบเป็นทุนสํารอง

- เมื่อสิ้นปีบัญชีให้ถือว่าค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย พร้อมกับโอนลดยอด

  รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้เป็นรายได้ เพื่อชดเชยกับค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจําหน่าย
123



ตัวอย่างที่ 1 การรับบริจาค/อุดหนุนสินทรพัย์ - กรณีสหกรณไ์ด้รับบริจาคเงนิสดโดยผู้บริจาคมิได้

กําหนดให้ใช้เพื่อการใดการหนึง่

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 25XX สหกรณ์ไดร้ับบริจาคเงินจํานวน 500,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชีเงนิฝากของ

สหกรณ์    ผู้บริจาคมิได้กําหนดให้ใช้เพื่อการใดการหนึ่ง ต่อมาวันที่ 31 สิงหาคม 25XX สหกรณ์นําเงนิที่ไดร้ับบริจาคไปใช้

จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นเงินจํานวน 100,000 บาท และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25XX สหกรณ์นําเงินบริจาคส่วนที่เหลือไป

ซื้อเครื่องจักร โดยสหกรณ์ไดจ้่ายเงนิสมทบเพิ่มเติมไปเป็นเงินจํานวน 50,000 บาท สหกรณ์คิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง

ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี สหกรณ์มีปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25XX

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

1 ส.ค. 25XX  บันทึกจํานวนเงินที่ไดร้บับริจาค

                   เดบิต  บัญชีเงินฝากธนาคาร 500,000 

       เครดิต  บัญชีทุนสํารอง    500,000
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ตัวอย่างที่ 1 (ต่อ)

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

31 ส.ค. 25XX  บันทึกรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค

         เดบิต  บัญชีค่าสาธารณูปโภค 100,000

       เครดิต  บัญชีเงินฝากธนาคาร    100,000

1 ต.ค. 25XX  บันทึกสินทรัพยท์ี่จัดหามาด้วยเงินบริจาคและเงินที่สหกรณ์จ่ายสมทบเพิ่มเติม

        เดบิต  บัญชีเครื่องจักร 450,000

       เครดิต  บัญชีเงินฝากธนาคาร    450,000 

        เดบิต  บัญชีทุนขยายกจิการ     50,000

       เครดิต  บัญชีทุนสาํรอง      50,000

31 ธ.ค. 25XX  บันทึกค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (450,000 x 5/100 x 92/365 = 5,671.23)

         เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคา - เครื่องจักร   5,671.23         

       เครดิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร      5,671.23 
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ตัวอย่างที่ 2 การรับบริจาค/อุดหนุนสินทรพัย์ - กรณีสหกรณไ์ด้รับบริจาคเงนิสดโดยผู้บริจาค

กําหนดให้ใช้ในการซือ้เครื่องจักร

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 25X1 สหกรณ์ได้รบัเงินบริจาคจํานวน 100,000 บาท เพื่อนําไปจัดซื้อเครื่องจักร สหกรณ์

คิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเสน้ตรงในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี สหกรณ์มีปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

1 เม.ย. 25X1  บันทึกจํานวนเงินที่ไดร้ับบริจาค

เดบิต  บัญชีเงินสด 100,000 

เครดิต  บัญชีทุนเพื่อจัดหาเครื่องจักร      100,000 

เมื่อนําเงินที่ไดร้ับบริจาคไปจัดหาสินทรพัย ์บันทึกบัญชีดังนี้

เดบิต  บัญชีเครื่องจักร 100,000 

เครดิต  บัญชีเงินสด        100,000

เดบิต  บัญชีทุนเพื่อจัดหาเครื่องจักร 100,000 

เครดิต  บัญชีรายได้จากการรับบริจาคสินทรพัยร์อการรับรู้     100,000
126



ตัวอย่างที่ 2 (ต่อ)

31 ธ.ค. 25X1 บันทึกค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (100,000 x 5% x 275/365 = 3,767.12)

เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคา - เครื่องจักร          3,767.12

เครดิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร              3,767.12

บันทึกลดยอดทุนตามวัตถปุระสงค์ไปยังบัญชีรายได้จากการรับบริจาคสินทรัพยเ์พื่อชดเชยค่าเสือ่มราคา

เดบิต  บัญชีรายได้จากการรับบริจาคสินทรพัยร์อการรบัรู้        3,767.12 

เครดิต  บัญชีรายได้จากการรับบริจาคสินทรพัย์   3,767.12
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ตัวอย่างที่ 9 การรับบริจาค/อุดหนุนสินทรพัย์ – กรณีมีการจา่ยเงนิสมทบเพิม่เติม

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 25X1 สหกรณ์ได้รบัเงินบริจาคจํานวน 100,000 บาท เพื่อนําไปจัดซื้อเครื่องจักร 

โดยสหกรณ์ไดจ้่ายเงินสมทบเพิ่มเติมไปเป็นจํานวนเงนิ 20,000 บาท สหกรณ์คิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงในอัตรา

ร้อยละ 5 ต่อปี สหกรณ์มีปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

1 เม.ย. 25X1  บันทึกจํานวนเงินที่ไดร้ับบริจาค

เดบิต  บัญชเีงินสด 100,000 

เครดิต  บัญชีทุนเพื่อจัดหาเครื่องจักร      100,000  

      บันทึกสินทรัพย์ที่จัดหามาด้วยเงินรับบริจาคและเงินที่สหกรณ์จ่ายสมทบเพิ่มเติม

เดบิต  บัญชีเครื่องจักร 120,000 

เครดิต  บัญชีเงินสด        120,000
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ตัวอย่างที่ 9 (ต่อ)

เดบิต  บัญชีทุนเพื่อจัดหาเครื่องจักร 100,000 

เครดิต  บัญชีรายได้จากการรับบริจาคสินทรพัยร์อการรับรู้     100,000

เดบิต  บัญชีทุนขยายกจิการ         20,000 

เครดิต  บัญชีทุนสํารอง       20,000

31 ธ.ค. 25X1  บันทึกค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (120,000 x 5% x 275/365 = 4,520.55)

เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคา - เครื่องจักร          4,520.55

        เครดิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร              4,520.55

บันทึกลดยอดทุนเพื่อจัดหาเครื่องจักรเฉพาะส่วนที่จัดหามาด้วยเงินรับบริจาคไปยังบัญชีรายได้จากการรบับริจาคสินทรัพย ์

(100,000 x 5% x 275/365 = 3,767.12) เพื่อชดเชยค่าเสือ่มราคาในสว่นที่จัดหามาด้วยเงนิรบับริจาค

เดบิต  บัญชีรายได้จากการรับบริจาคสินทรพัยร์อการรบัรู้       3,767.12 

เครดิต  บัญชีรายได้จากการรับบริจาค   3,767.12
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ตัวอย่างที่ 3 การรับบริจาค/อุดหนุนสินทรพัย์ - กรณีสหกรณไ์ด้รับบริจาคที่ดิน

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 25XX สหกรณ์ไดร้ับบริจาคที่ดินจากสมาชิก ซึ่งมีราคาประเมินโดยทางราชการ 500,000 บาท

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

15 ธ.ค. 25XX  บันทึกที่ดินที่ได้รบับริจาคตามมูลค่ายุติธรรม

เดบิต  บัญชีที่ดิน 500,000

         เครดิต  บัญชีทุนสํารอง  500,000
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ข้อ 72   การเลิกใช้สินทรพัย์ทีไ่ด้รับบริจาคที่ยงัไม่หมดอายุการใช้งาน

       ให้บันทึกค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจําหน่ายถึงวันที่เลิกใช้ในปีที่เลิกใช้ พร้อมกับโอนลดยอดรายได้

จากการรับบริจาครอการรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค และโอนปิดบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค 

ค่าเสื่อมราคาสะสม และรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ของสินทรัพย์ที่เลิกใช้ และรับรู้ผลต่าง      

เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในปีที่เลิกใช้
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ตัวอย่างที่ 3 การรับบริจาค/อุดหนุนสินทรัพย์ - กรณีเลิกใช้สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 25X1 สหกรณ์ได้รบับริจาคเงินสดจํานวน 100,000 บาท เพื่อนําไปจัดซื้อเครื่องจักร 

จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 50,000 บาท สหกรณ์คิดค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีอัตราลดลงตามผลรวมจํานวนปี ประมาณ

อายุการใชง้าน 5 ปี สหกรณ์มีปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25X1

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

1 เม.ย. 25X1  บันทึกจํานวนเงินที่ไดร้ับบริจาค

เดบิต  บัญชีเงินสด 100,000 

เครดติ  บัญชีทุนเพื่อจัดหาเครื่องจักร       100,000 

      บันทึกสินทรัพย์ที่จัดหามาด้วยเงินบริจาค

เดบิต  บัญชีเครื่องจักร 100,000 

เครดิต  บัญชีเงินสด         100,000 

เดบิต  บัญชีทุนเพื่อจัดหาเครื่องจักร 100,000 

เครดิต  บัญชีรายได้จากการรับบริจาคสินทรพัยร์อการรับรู้     100,000
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ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

การคํานวณค่าเสื่อมราคา

อายุการใช้งานคงเหลือ อัตราส่วน ค่าเสื่อมราคา

ปีที่ 1 (31 ธ.ค. 25X1)

(เม.ย. – ธ.ค.)

5 5/15 100,000 x 5/15 x 275/365 = 25,114.16

ปีที่ 2 (31 ธ.ค. 25X2) 4 4/15 100,000 x 5/15 x 90/365 = 8,219.18

100,000 x 4/15 x 275/365 = 20,091.32

ปีที่ 3 (31 ธ.ค. 25X3) 3 3/15 100,000 x 4/15 x 90/365 = 6,575.34

100,000 x 3/15 x 275/365 = 15,068.49

ปีที่ 4 (31 ธ.ค. 25X4) 2 2/15 100,000 x 3/15 x 90/365 = 4,931.51

100,000 x 2/15 x 275/365 = 10,045.66

ปีที่ 5 (31 ธ.ค. 25X5) 1 1/15 100,000 x 2/15 x 90/365 = 3,287.67

100,000 x 1/15 x 275/365 = 5,022.83

ปีที่ 6 (31 ธ.ค. 25X6) - - 100,000 x 1/15 x 90/365 = 1,643.84

รวม 15
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= 28,310.50

= 21,643.83

= 14,977.17

= 8,310.50 



ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

31 ธ.ค. 25X1  บันทึกค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคา - เครื่องจักร    25,114.16 

เครดิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร     25,114.16

       บันทึกลดยอดทุนตามวัตถุประสงค์ไปยังบัญชีรายได้จากการรับบริจาคเพื่อชดเชยค่าเสือ่มราคา

เดบิต  บัญชีรายได้จากการรับบริจาคสินทรพัยร์อการรบัรู้ 25,114.16 

เครดิต  บัญชีรายได้จากการรับบริจาคสินทรพัย์     25,114.16
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ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

ต่อมาวันที่ 1 พฤษภาคม 25X3 สหกรณ์พบว่าเครื่องจักรเครื่องที่ 1 มีกําลังการผลิตไม่เพียงพอ จึงมีความ

ประสงค์ที่จะเลิกใช้และนําไปบริจาคให้สหกรณ์อื่น

1 พ.ค. 25X3  การคํานวณค่าเสื่อมราคาเครือ่งจักรเครื่องที่ 1 ตั้งแต่วันต้นปีบัญชีจนถงึวันบริจาคสินทรัพย์

      = (50,000 x 4/15 x 90/365) + (50,000 x 3/15 x 30/365) = 4,109.59

บันทึกค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเครือ่งที่ 1

เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคา - เครื่องจักร    4,109.59 

เครดิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร      4,109.59

บันทึกลดยอดทุนตามวัตถปุระสงค์ไปยังบัญชีรายได้จากการรับบริจาคเพื่อชดเชยค่าเสือ่มราคา

เดบิต  บัญชีรายได้จากการรับบริจาคสินทรพัยร์อการรบัรู้ 4,109.59 

เครดิต  บัญชีรายได้จากการรับบริจาคสินทรพัย์     4,109.59
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ตัวอย่างที่ 3 (ต่อ)

บันทึกโอนปิดบัญชีสินทรัพยท์ี่ได้รบับริจาค ค่าเสื่อมราคาสะสม และรายได้จากการรบับริจาครอการรับรู้

ของสินทรัพยท์ี่เลิกใช ้และรับรู้ผลต่างเป็นรายไดห้รอืค่าใช้จ่ายในปีที่มีการเลกิใช้

เดบิต  บัญชีรายได้จากการรับบริจาคสินทรพัยร์อการรบัรู้         19,178.08

         เครดิต  บัญชีรายได้จากการรับบริจาคสินทรพัย ์     19,178.08

เดบิต  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักร         30,821.92

         บัญชีบริจาคเครื่องจักร                 19,178.08

   เครดิต  บัญชีเครื่องจักร      50,000
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ข้อ 73 กรณีรับบริจาคเป็นสินคา้ ให้บันทึกบัญชีสินค้ารับบริจาค และบัญชีรายจากการรับบริจาค

สินค้ารอการรับรู้ ด้วยมูลค่ายตุิธรรม ณ วันรับมอบ

นําไปขาย

     ให้บันทึกจํานวนเงินที่ได้รับจากการขายสินค้ารับบรจิาค 
ไปเป็นรายไดจ้ากการขายสนิค้ารับบริจาค และโอนลดยอด
สินค้ารับบริจาคและรายไดจ้ากการรับบริจาคสินค้ารอการรับรู้ 
ด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วันรับมอบสินค้าตามจํานวนที่ขายได้
     หากนําเงินที่ได้จากการขายสินค้ารับบริจาคไปใช้เพื่อการ
ใดการหนึ่งตามที่ผู้บริจาคระบวุัตถุประสงค์ไว้ ให้โอนปิดบัญชี
รายได้จากการขายสนิค้ารับบริจาคไปไว้ใน “ทุนเพื่อการนั้น”

     ให้บันทึกลดยอดสินค้ารับบริจาคและ
รายได้จากการรับบริจาคสินค้ารอการรับรู้ 
ด้วยมูลค่ายตุิธรรม ณ วันรับมอบสินค้าตาม
จํานวนของสินค้าที่นําออกไปใช้หรือ
นําออกไปแจกจ่าย

นําไปใช้ในการดําเนินงาน
หรือแจกจ่าย
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ข้อ 74 การเปิดเผยข้อมูล

(1) นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการคํานวณคา่เสื่อมราคาอาคารและอปุกรณ์ หรือค่าตัดจําหน่ายของ

     สินทรัพย์ที่รับบริจาค

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพยท์ี่สหกรณ์ได้รับบริจาคในปีที่ได้รับ โดยเปิดเผยเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์

     รับบริจาคว่าได้รับบริจาคสินทรัพย์ประเภทใด จากใคร จํานวนเงิน สําหรับกรณีที่นําเงินรับบริจาค

     ไปจัดหาสินทรัพย์และต้องจา่ยเงินสมทบ ให้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าสหกรณ์ไดจ้่ายเงินสมทบ เพื่อให้ได้

     สินทรัพย์ดังกล่าวประเภทใด มูลค่าเท่าใด 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวน และข้อจํากัดในกรรมสิทธิ์ของสินทรัพยร์ับบริจาคที่ใชเ้ป็นหลักประกันหนี้สิน
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ตัวอย่างที่ 4  การรับบริจาค/อุดหนุนสนิทรพัย์ - กรณีรับบริจาคเป็นสนิคา้

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 25X3 สหกรณ์ได้รบับริจาคสินค้า ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม 50,000 บาท และจําหน่ายสินค้า

ดังกล่าว ในวันที่ 12 พฤษภาคม 25X3 เป็นเงิน 50,000 บาท

วิธีปฏิบัติทางบัญชี

10 พ.ค. 25X3 เดบิต  บัญชีสินค้ารับบริจาค 50,000

เครดิต  บัญชีรายได้จากการรับบริจาคสินค้ารอการรบัรู้ 50,000

10 พ.ค. 25X3  เดบิต  บัญชีลูกหนี้การค้า 50,000

เครดิต  บัญชีรายได้จากการจําหน่ายสนิค้ารบับริจาค 50,000

เดบิต  บัญชีรายได้จากการรับบริจาคสินค้ารอการรบัรู้ 50,000

เครดิต  บัญชีสินค้ารับบริจาค 50,000
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     ให้สหกรณ์บันทึกหนี้สิน สําหรับรายการภาระผูกพันในปัจจุบันของสหกรณ์ที่เป็นผลของเหตุการณ์              

ในอดีตที่เกิดจากการกูย้มื รายการค้าหรือจากรายการอื่น ซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผล               

ให้สหกรณ์สูญเสยีทรพัยากรที่มีประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ โดยการทําให้สินทรัพยข์องสหกรณ์ลดลงหรือ

ชําระด้วยการให้บริการภาระผูกพันนัน้

   การบันทึกหนีส้ินเพิ่มตามจํานวนเงินของภาระผูกพันและบันทึกหนี้สนิลดเมื่อชําระด้วยสินทรัพย์หรอืบริการ

ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

หมวด 2  :  บัญชีที่สําคัญของสหกรณ์
ส่วนที่ 2 หนี้สิน

ข้อ 75

ประเภทหนี้สิน
(ตามระยะเวลา
การจ่ายชําระ)

  (1) หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สิน

ซึ่งมีระยะเวลาชําระคืนภายในรอบปีบัญชี

ถัดไป เช่น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงิน

กู้ยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 

เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น 

     (2) หนี้สินไม่หมุนเวียน หมายถึง 
หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชาํระคืนเกนิกว่า
รอบปีบัญชีถัดไป เช่น เงินกู้ยมืระยะยาว 
เจ้าหนี้ค่าเช่าซื้อสินทรัพย ์เป็นต้น
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ข้อ 76 การเปิดเผยข้อมูล

(1) รายละเอียดของภาระผูกพัน เช่น สัญญาเงินกู้ยืมที่ทําไว้กับภายนอก ข้อตกลงทางการค้า หรือสินทรัพย์   

    ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ําประกันตลอดจนเงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่ระบุไว้ในสัญญา เป็นต้น 

    โดยเปิดเผยจํานวนเงิน เงื่อนไข และข้อตกลงของภาระผูกพัน

(2) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เป็นภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นหรือภาระผูกพันในปัจจบุันที่อาจทําให้สหกรณ์สูญเสีย

     ทรัพยากร แต่มูลค่ายงัไมม่คีวามแน่นอน เช่น สหกรณ์ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เป็นต้น
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     ให้สหกรณ์บันทึกทุนของสหกรณ์ สําหรับรายการจํานวนเงินที่ได้รบัจากการถอืหุ้นของสมาชกิ การจัดสรร

กําไรสุทธิในรูปของทุนสํารองตามกฎหมาย ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ รวมทั้ง กําไร (ขาดทุน) 

จากเงนิลงทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้ ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสนิทรัพย ์และกําไรสทุธิ หากมีขาดทุนสุทธิ

ให้นําไปหักออกจากทุนสํารอง ถา้ทุนสํารองมีไม่เพียงพอจะคงเหลือเป็นขาดทุนสะสม

     การบันทึกการเพิ่มและลดทุนเรอืนหุ้นตามจํานวนเงินที่ได้รบัและจ่ายคืนตามข้อบังคับของสหกรณ์ เว้นแต่

กรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดไว้เฉพาะเรื่อง เช่น สหกรณ์มีผลขาดทุนสะสม สหกรณ์ต้องจ่ายคืนค่าหุ้น

ตามมูลค่าที่คํานวณใหม่ที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

     การบันทึกเพิ่มทุนสํารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติที่ประชมุใหญ่และ

การบันทึกลดบัญชีทุนสะสมตามขอ้บังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด 

หมวด 2  :  บัญชีที่สําคัญของสหกรณ์
ส่วนที่ 3 ทุนของสหกรณ์

ข้อ 77
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     ให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลทุนของสหกรณ์ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้

(1) กรณีสหกรณ์มีผลขาดทุนสะสม ให้สหกรณ์คํานวณมูลค่าต่อหุ้นใหมท่ี่สามารถ

จ่ายคืนสมาชิกได้ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

(2) กรณีสหกรณ์ขอผ่อนใช้คืนเงินค้างขาดทุนสะสม ให้สหกรณ์แสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับการขอผ่อนใช้และเงื่อนไขการผ่อนใช้

ข้อ 78
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หมวด 2  :  บัญชีที่สําคัญของสหกรณ์
ส่วนที่ 4 รายได้

     ให้สหกรณบ์ันทึกรายได ้สําหรับรายการรายไดท้ี่เกิดจากการดําเนินธุรกิจตามปกติของสหกรณ ์และ 

การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบปีบญัชี หรือการเพิ่มค่าของสนิทรัพย์ หรือ การลดลงของ

หนี้สิน โดยสง่ผลให้ทุนของสหกรณเ์พิ่มขึ้น

     การวัดมูลค่าของรายไดโ้ดยใช้มูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหรือค้างรับหลังจากหักสว่นลด

ต่าง ๆ ทั้งนี้ ต้องมีความแน่นอนเกี่ยวกับจํานวนประโยชน์ที่จะไดร้ับและตน้ทุนที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้น

อันเนื่องมาจากรายไดน้ั้น รวมทั้งรายได้ดงักลา่วตอ้งสามารถวัดมลูค่าไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ

ข้อ 79

ให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลรายได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี            

ที่สหกรณ์บันทึกเป็นรายได้ของสหกรณ์ ซึ่งรวมถึงวิธีกําหนดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชีที่

เกี่ยวข้องที่จะถือเป็นรายได้

ข้อ 80
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หมวด 2  :  บัญชีที่สําคัญของสหกรณ์
ส่วนที่ 5 ค่าใช้จ่าย

     ให้สหกรณ์บันทึกค่าใช้จา่ย สําหรับรายการค่าใช้จา่ยที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจตามปกติของ

สหกรณ์ และการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบปีบัญชี หรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือ  

การเพิ่มขึ้นของหนี้สิน โดยส่งผลให้ทุนของสหกรณ์ลดลง

     การรับรู้ค่าใช้จ่าย เมื่อสหกรณ์คาดว่าจะเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตอันเนื่องมาจาก 

การลดลงของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน และสหกรณ์สามารถวัดมูลค่าของประโยชน์        

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ

ข้อ 81

     ให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี

เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย
ข้อ 82
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หมวด 3
งบการเงินของสหกรณ์

     ให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินตามเกณฑ์การดําเนินงานต่อเนื่อง โดยองค์ประกอบของรายการ

ในงบการเงิน ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ รายได้ และค่าใชจ้า่ย สําหรับสินทรัพย์ 

และหนี้สิน ให้จดัแสดงเป็นประเภทหมนุเวียนและไมห่มนุเวียนด้วย ซึ่งงบการเงินของสหกรณ์

ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบประกอบอื่น ๆ 

ตามรูปแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด 

ข้อ 83
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ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน

1. ความสามารถเข้าใจได้    ข้อมูลในงบการเงินที่จัดทําต้องนําเสนอให้ผูใ้ช้งบการเงินเข้าใจได้

ทั้งนี้ ต้องไม่ละเว้นข้อมูลเกี่ยวข้องกับการตดัสนิใจเพียงเพราะเหตผุลว่า
 ข้อมูลดังกลา่วยากเกินกว่าที่ผู้ใช้งบการเงินจะเข้าใจได้

2. ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ       ข้อมูลในงบการเงินตอ้งทันเวลาสามารถตอบสนองความต้องการและ

       ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถตัดสินใจเชงิเศรษฐกจิ โดยประเมิน
       จากเหตุการณ์ ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งช่วยยืนยันหรอื

                                                          ชี้ข้อผิดพลาดของขอ้มูลในงบการเงนิที่ผ่านมา อย่างไรกต็ามผู้ใช้งบการเงิน
                                              ควรคํานึงถึงความมีสาระสําคัญของข้อมูลในงบการเงินที่ต้องแสดง

        สาระสําคัญอย่างถูกตอ้งไม่ละเว้นการแสดงขอ้มูลที่ขัดตอ่ขอ้เท็จจริง
        อย่างเป็นสาระสําคัญ ซึ่งมีผลต่อการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้
        งบการเงิน
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3. ความเชื่อถือได้   ต้องปราศจากความผิดพลาดและความลําเอียง

 ตัวแทนอันเที่ยงธรรม ข้อมูลในงบการเงินควรแสดงตามเหตุการณ์ที่ไดเ้กดิขึ้นจริงตามเกณฑ์การรับรู้รายการ

 เนื้อหาสําคัญกว่ารูปแบบ  ข้อมูลในงบการเงนิตอ้งบันทึกและแสดงตามเนื้อหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกจิ

ไม่ใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยา่งเดยีว

 ความเป็นกลาง     ข้อมูลในงบการเงินต้องมีความเป็นกลางหรือปราศจากความลําเอียงโดยไม่มี

วัตถุประสงค์ที่จะชี้นําผู้ใช้งบการเงิน

 ความระมัดระวัง   การใช้ดุลยพินิจที่จําเป็นในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ

 ความครบถ้วน     งบการเงินตอ้งนาํเสนอโดยพจิารณาความมีสาระสําคัญและต้นทุนในการจัดทํา

เพื่อมิให้ข้อมูลในงบการเงินผิดพลาด หรือทําให้ผู้ใช้งบการเงนิเขา้ใจผิด

     การเปรียบเทียบกันได้  ข้อมูลในงบการเงนิตอ้งสามารถเปรียบเทียบข้อมูลฐานะการเงินและ

ผลการดําเนนิงานของสหกรณ์เดียวกนัสาํหรับรอบระยะเวลาต่าง ๆ และเปรียบเทียบ

กับสหกรณ์อื่นสําหรับรอบระยะเวลาเดยีวกัน 148
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ให้สหกรณร์บัรู้รายการสินทรพัย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย เมื่อเข้าเงื่อนไขดังนี้ข้อ 84

(1) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน 

     รายได้ และค่าใชจ้า่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

(2) รายการสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จา่ยมรีาคาทุนหรือมลูคา่ที่สามารถวัดได้อยา่งน่าเชื่อถือ

การไม่รับรู้รายการที่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว สหกรณ์ไม่สามารถทําให้ถูกต้องได้ด้วย

การเปิดเผยข้อมูลในนโยบายการบัญชีที่สหกรณ์นํามาใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 
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หมวด 4
การเปิดเผยข้อมูล

    ให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสหกรณ์

นอกเหนือจากที่แสดงให้เห็นในรูปของงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน 

โดยต้องแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

ของสหกรณ์ เพื่อเปิดเผยสาระสําคัญที่มีผลต่องบการเงินรวมถึงรายการบัญชีใดที่มิได้

ปฏิบัติตามเกณฑ์และนโยบายการบัญชีที่กําหนดนั้นด้วย

ข้อ 85
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ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสหกรณ์ต้องเปิดเผยทุกข้อ ดังต่อไปนี้

(1)  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ซึ่งแสดงข้อมูลเกีย่วกบัเกณฑก์ารจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี

      ที่สหกรณ์กําหนด โดยให้แสดงไว้ในส่วนแรกของหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(2)  ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นรายละเอียดประกอบรายการที่แสดงในงบการเงิน ซึ่งรวมถึงข้อจํากดัตา่ง ๆ ที่มีต่อ

      กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใชส้ินทรัพย ์หลักประกันที่ให้กับหนี้สิน ข้อมูลเกี่ยวกบัทุนของสหกรณ์

(3) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยูใ่นงบการเงนิ แต่เป็นข้อมูลที่จําเป็นเพื่อให้งบการเงินนัน้ แสดงข้อมูลโดยถกูต้อง

     ตามที่ควร ให้เปิดเผยต่อจากขอ้มูลเพิ่มเติมที่เป็นรายละเอียดประกอบรายการในงบการเงนิ เช่น เหตุการณ์

     สําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงนิ สินทรัพย์ที่อาจได้รบัหรือหนีส้ินที่อาจเกดิขึน้ในภายหนา้ ข้อผูกพัน

     ที่สําคัญและมีระยะยาวซึ่งไม่ปรากฏในงบการเงิน เป็นต้น
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(4)  ข้อมูลเกีย่วกบัการดาํเนนิธุรกจิหรอืกจิกรรมอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง

      รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกีย่วกับการดําเนินกจิการของสหกรณ์ แม้จะ

      เป็นไปตามกฎหมายหรือขอ้บังคับของสหกรณ์ แต่หากการดาํเนินการนั้นอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทาง

      การเงินของสหกรณ์ไดอ้ยา่งมีนัยสําคัญ เช่น กรณีสหกรณ์เปลี่ยนสญัญาเงินฝากเป็นสญัญาเงินกู ้หรือ

      เปลี่ยนสัญญาเงินกู้เป็นสัญญาเงินฝาก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสาระสําคัญแห่งหนี้ โดยที่สหกรณ์มิได้มีการรบัจ่ายเงนิ 

      หรือมีการรับจ่ายเงนิเพียงบางส่วน เป็นต้น

วิธีปฏิบัติทางบัญชี และรูปแบบงบการเงนิทีน่อกเหนือจากทีก่ําหนดไว้ในระเบียบนี้

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี หรือ

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ข้อ 86

152



ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร พ.ศ. 2563 

บทเฉพาะกาล

     ให้ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจนายทะเบียนสหกรณ์
ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

      การประมาณการคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูสําหรบัสหกรณอ์อมทรัพยแ์ละ
สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนที่เรยีกเกบ็เงนิงวดชําระหนี้จากสมาชิกโดยการหักจากเงนิได้  
ณ ที่จ่าย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนี้เงินกูแ้ละการเผือ่หนี้สงสัยจะสญู พ.ศ. 2544 ไปก่อนจนกว่ากฎกระทรวง
การจัดชั้นสินทรพัยแ์ละการกันเงนิสาํรองจะมีผลใช้บังคบั

ข้อ 87

ข้อ 88

153
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   ประเภทที่ 1 

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

   ประเภทที่ 2

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 ประเภทที่ 3

อากรแสตมป์
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สหกรณ์ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 

แห่งประมวลรัษฎากร ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้จ่ายเงินได้ พึง

ประเมินให้แก่สหกรณ์ดังกล่าว ไม่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

สหกรณ์ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้  

ตามหนังสือกรมสรรพากร

ที่ กค. 1935/2506 

ลงวันที่ 29 มกราคม 2506 

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ

เสียภาษีเงินได้ของสมาคมสหกรณ์

สหกรณ์ไม่ต้องเสียภาษี

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมสรรพากร

ที่ กค. 0802/3205

ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2536

 เรื่อง ตอบข้อหารือภาษีเงินได้

กรณีดอกเบี้ยจากเงินฝาก

ภาษีเงินได้นติิบุคคล
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สหกรณ์รับเงินได้ ผู้จ่ายเงินได้ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ถ้าสหกรณ์ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ สามารถยื่นคําร้องขอคืน

ตามแบบ ค.10 ได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้าย แห่งกําหนดเวลายื่น

รายการภาษีตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
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ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

สหกรณ์เมื่อจ่ายเงินได้พึงประเมิน

1. จ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานของสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 
40(1) แห่งประมวลรัษฎากร สหกรณ์มีหน้าที่ต้องคํานวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย  

ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

2. จ่ายเงินค่าซ่อมแซมอาคารของสหกรณ์ เข้าลักษณะเป็นการจ่ายเงินได้ค่าจ้างทําของ
ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร สหกรณ์มีหน้าที่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา

ร้อยละ 3.0 ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร

สหกรณ์จ่ายเงินได้ สหกรณ์มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
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ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
สหกรณ์จ่ายเงินได้

ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

เงินปันผล & เฉลี่ยคืน

ให้สมาชิก

ดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภท

ออมทรัพย์ ให้สมาชิก

เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ

ตามความจําเป็นให้

กรรมการและเจ้าหน้าที่

พระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

พ.ศ. 2514 มาตรา 3

ตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา 42 (8)
ตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา 42 (1)
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ

สหกรณ์ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ดังนี้

1.ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 91/3 แห่งประมวลรัษฎากร 

(3) กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ เฉพาะการให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ
2. การประกอบกิจการของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการ 

ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิก เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้า
หรือหากําไร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  (1) ต้องเป็นสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกโครงการพัฒนาคนจนในเมืองของการเคหะแห่งชาติและได้รับเงินกู้
ตามโครงการดังกล่าว
  (2) ต้องนําเงินที่ได้รับ ไปจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อขายต่อให้แก่สมาชิกของสหกรณ์นั้น
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อากรแสตมป์

สหกรณ์ได้รับยกเว้นบางรายการตามบัญชีอากรแสตมป์ 12 รายการ ดังนี้

ลักษณะที่ 1 เช่าทรัพย์สินใช้ในการทํานา ไร่ สวน
ลักษณะที่ 2 โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตร และใบรับรองหนี้ซึ่งสหกรณ์หรือธกส. เป็นผู้ออก
ลักษณะที่ 3 เช่าซื้อทรัพย์สินใช้ในการทํานา ไร่ สวน
ลักษณะที่ 4 จ้างทําของ สําหรับสัญญาที่ทําขึ้นนอกประเทศไทย และการปฏิบัติตามข้อสัญญานั้นมิได้ทําใน
ประเทศไทย
ลักษณะที่ 5 กู้ยืมเงิน สําหรับการกู้ยืมเงินซึ่งสมาชิกกู้ยืมจากสหกรณ์ หรือสหกรณ์กู้ยืมจากสหกรณ์ หรือจากธกส.
ลักษณะที่ 7 ใบมอบอํานาจ ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้มอบและใบมอบอํานาจตั้งสหกรณ์เป็นตัวแทนจัดการให้สหกรณ์ได้รับ
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์
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อากรแสตมป์

สหกรณ์ได้รับยกเว้นบางรายการตามบัญชีอากรแสตมป์ 12 รายการ ดังนี้

ลักษณะที่ 9 ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ถ้าตั๋วออกเป็นสํารับและฉบับแรกในสํารับนั้นปิดแสตมป์
บริบูรณ์แล้ว ฉบับอื่นๆไม่ต้องปิดอีก แต่ต้องสลักหลังฉบับนั้นฯไว้ว่าได้เสียอากรแล้ว
ลักษณะที่ 11 ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของสหกรณ์
ลักษณะที่ 17 (8) ค้ําประกันหนี้เนื่องแต่การที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมหรือยืม
ลักษณะที่ 18 จํานําเกี่ยวกับการกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินซึ่ง
สมาชิกกู้ยืมจากสหกรณ์ หรือสหกรณ์กู้ยืมจากสหกรณ์ (ตามที่กําหนดในลักษณะแห่งตราสาร 5)
ลักษณะที่ 21 ตัวแทน การตั้งตัวแทนในกรณีสหกรณ์เป็นตัวการ
ลักษณะที่ 23 คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นสหกรณ์


