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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร  พ.ศ. 2563

พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม

มาตรา  16 (2) (8) & 65  & 66

(ประกาศในราชกิจจานเุบกษา วันที่ 9 ตุลาคม 2563 มีผลบังคับใช 10 ตุลาคม 2563)
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ขอ 3 ยกเลิกระเบียบท่ีเก่ียวของ
ขอ 4 คํานิยามท่ีสําคัญ
ขอ 5 ใหอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณรักษาการ
ตามระเบียบน้ี

ขอ 85 การเปดเผยขอมูล
ขอ 86 วิธีปฏิบัติทางบัญชี และรูปแบบ

งบการเงินนอกเหนือจากท่ีกําหนด
ใหเปนไปตามมาตรฐานการายงาน
ทางการเงิน

ขอ 6 ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําบัญชี
ขอ 7 บันทึกบัญชีตามเกณฑคงคาง
ขอ 8   การรับรูรายการสินทรัพย หน้ีสิน 

รายได และคาใชจาย
ขอ 9 เกณฑการวัดมูลคารายการสินทรัพย 

หน้ีสิน รายไดและคาใชจาย
ขอ 10 การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสาร

ประกอบไมนอยกวา 5 ป

ขอ 87 ใหระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออก
โดยอาศัยอํานาจนายทะเบียนสหกรณ 
กอนระเบียบน้ีใชบังคับยังคงใชบังคับ
ตอไปไดเทาท่ีไมชัดหรือแยงกับ
ระเบียบน้ี

ขอ 88 การประมาณการคาเผ่ือหน้ีฯ สําหรับ
สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเน่ียนทีเรียกเก็บเงินงวดฯ 
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ นทส. 
วาดวยการจัดช้ันคุณภาพฯ 
พ.ศ. 2544

องคประกอบ
4 หมวด

1 บทเฉพาะกาล

สวนตน


บททั่วไป


บัญชีท่ีสําคัญ
ของสหกรณ

งบการเงินของ
สหกรณ


การเปดเผย

ขอมูล

บทเฉพาะ
กาล

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

สวนท่ี 1 สินทรัพย    ขอ 11 – 74
สวนท่ี 2 หน้ีสิน        ขอ 75 – 76
สวนท่ี 3 ทุนของสหกรณ ขอ 77 – 78
สวนท่ี 4 รายได            ขอ 79 – 80
สวนท่ี 5 คาใชจาย ขอ 81 – 82

ขอ 83 การจัดทํางบการเงินตามเกณฑการดําเนินงานตอเน่ืองและองคประกอบ
ของรายการในงบการเงิน

ขอ 84  เง่ือนไขการรับรูรายการสินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย 4



ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

“นโยบายการบญัชี” หมายความวา หลักการ หลักเกณฑ ประเพณีปฏิบัติ กฎและ     

วิธีปฏิบัติเฉพาะท่ีสหกรณนํามาใชในการจัดทําบัญชีและนําเสนองบการเงิน

“การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ” หมายความวา การตัดสนิใจท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขาย         

การลงทุน การกูยืม การใหสินเชื่อ การดําเนินธุรกิจดานตาง ๆ ของสหกรณ

“ผูประเมินมูลคาทรัพยสินรับอนุญาต” หมายความวา บุคคลผูมีใบรบัรองวิทยฐานะ     

จากสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทยหรือสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

ขอ 4. คํานิยาม (สําคัญ)
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ขอ 5  

ใหอธิบดีกรมตรวจบญัชสีหกรณรักษาการตามระเบยีบนี ้รวมทั้งใหมี

อํานาจในการออกระเบยีบ ประกาศ และคําแนะนํา ตลอดจนตีความ วินิจฉัย

ปญหาเกีย่วกบัการปฏบิตั ิและดําเนนิการอืน่ใดตามทีไ่ดรบัมอบอาํนาจจาก
นายทะเบยีนสหกรณเพือ่ใหมกีารปฏบิตัติามระเบยีบนี้
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ขอ 6  ใหคณะกรรมการฯ มีหนาทีร่ับผดิชอบในการจดัทาํบญัชี และงบการเงินตามแบบและรายการ

ทีก่รมตรวจบญัชีสหกรณกาํหนดใหถกูตองตามความเปนจรงิใหแลวเสรจ็โดยเรว็

หมวด 1  : บททั่วไป

ขอ 7  บันทึกบัญชีตามเกณฑคงคางและนโยบายการบญัชีของสหกรณ

ตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชทีี่ถูกตอง สมบูรณและครบถวน

ขอ 8  เกณฑการรบัรูรายการสินทรพัย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย
- สินทรัพย/หน้ีสิน  มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจะเขาสู/

ออกจากสหกรณ มีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ

- รายได/คาใชจาย  เม่ือประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้น/ลดลง สามารถวัดมูลคา

ของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ

การจัดทําบัญชี

ของสหกรณ
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ขอ 9  เกณฑการวดัมลูคารายการสนิทรพัย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย
- ราคาทุน / มูลคายุติธรรม / มูลคาสุทธิที่จะไดรับ

- การวัดมูลคาของรายการทีม่าจากการประมาณการตองสมเหตสุมผลเชื่อถอืได

- ตองไมนําสนิทรัพยและหนีส้นิ หรือ รายไดและคาใชจายการหกักลบกัน 

เวนแต กรมตรวจบัญชีสหกรณกาํหนด

ขอ 10 สหกรณตองเก็บรกัษาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญช ีไวที่สํานักงานสหกรณ

ไมนอยกวา 5 ป นับแตวันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเหน็ตองบการเงินแลว
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

หมวด 2  : บัญชีที่สําคัญของสหกรณ
สวนที่ 1 สินทรัพย

ใหบันทึกบัญชีสินทรพัยที่มีตัวตนและไมมีตัวตนที่อยูในความควบคมุ

ของสหกรณ ซึ่งคาดวาจะไดรับประโยชนเชงิเศรษฐกิจในอนาคต

ขอ 11 
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ใหสหกรณบันทกึรายการเกีย่วกบัเงนิสดในวันทีเ่กดิรายการนัน้ และรายการทีไ่มเกีย่วกบัเงนิสด

ภายใน 3 วันนับแตวันทีเ่กดิรายการ

เงินสด ใหหมายความรวมถึง 

ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่สหกรณมีอยู รวมทั้งเช็คที่ยังไมไดนําฝาก เช็ค

เดินทาง ดราฟตของธนาคาร และธนาณัติ โดยไมรวมดวงตราไปรษณียากร อากร

แสตมป เช็คลงวันที่ลวงหนา ใบยืมและเอกสารทางการเงิน เชน ต๋ัวเงิน พันธบัตร
รัฐบาล ใบหุนกู ใบหุนทุน เปนตน

ยกเลิก 

“ต๋ัวแลกเงินไปรษณยี”
(ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย 

เรื่อง ยกเลิกบริการตั๋วแลกเงินไปรษณีย)

ขอ 12  
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ขอ 12 – 13 เก่ียวกับ “เงินสด” 



ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

1. ใหผูรับผิดชอบชดใชทันที
2. ถายังไมชําระคืน ใหต้ังเปน

“ ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี ” 
ตองจัดทําหลักฐานรับรองเงินสดขาดบัญชี
และจัดใหมีหลักประกัน มูลคาไมนอยกวา
เงินสดขาดบัญชี

1. ใหแยกเงินสดขาดบัญชีออกจาก

บัญชีเงินสด

2. ต้ังคาเผ่ือเงินสดขาดบัญชีเต็มจํานวน 

และคาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี

ถือเปนคาใชจาย

กรณีเงินสดขาดบัญชี / เกินบัญชี

เงินสดขาดบัญชี เงินสดเกินบัญชี

มีผูรับผิดชอบ ไมมีผูรับผิดชอบ

1. ใหปรับปรุงเพ่ิมเงินสดดวย

จํานวนเงินที่เกินบัญชี

2. คนหาสาเหตุ

ไมมีการตัดเงินสดขาดบัญชีออกจากบัญชีสหกรณตองหาผูรับผิดชอบ

กรณีเงินสดขาด/เกินบัญชี 
จากการปดเศษสตางค 

ใหบันทึกเปน
รายไดอื่นหรือคาใชจายอื่น

เปดเผยขอมูลเงินสดขาดบัญชีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงรายละเอียดการดําเนินการดวยขอ 13 
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ใหบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร สําหรับรายการเงนิฝากธนาคารทุกประเภท รวมถึงสลาก

ออมสิน สลากออมทรัพย ธ.ก.ส. และสลากออมทรัพย ธอส.
(นทส.หารือคณะกรรมการกฤษฎีกา วาการลงทุนในสลากออมสินพิเศษ 5 ป เขาขายการฝากหรือลงทุน คําวินิจฉัย กรณี

สหกรณ  นําเงินไปลงทุนในสลากออมสินพิเศษ เขาลักษณะการฝากเงินกับธนาคารออมสิน)

ขอ 14 

ใหสหกรณเปดเผยขอมลูเงินฝากธนาคารในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เกี่ยวกบัเงื่อนไข

หรือภาระผกูพนัของเงินฝากธนาคาร

ขอ 15  
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ขอ 14 – 15 เก่ียวกับ “เงินฝากธนาคาร” 



ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

เงินฝากสหกรณอ่ืนขอ 16 การนําเงินไปฝากชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน

1. ผูรับฝากไมสามารถจายคืนเงินฝากได 

การประมาณการคาเผือ่เงินฝากสหกรณอ่ืนสงสยัจะสญู

2. ผูรับฝากมีขาดทุนสะสมเกินกึ่งหน่ึงของทุนเรือนหุน 
และมีขอมูลที่แสดงใหเห็นวาขาดสภาพคลองสหกรณผูฝากตองรายงานเงินฝาก

ที่ถอนไมไดตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ต้ังคาเผื่อเงินฝากสหกรณอื่นสงสัยจะสูญ
เต็มจํานวนที่ถอนคืนไมได

กรณีไมไดจัดทาํแผนการปรับปรุงการดําเนนิงาน ใหตั้งคาเผื่อ
เงินฝากสหกรณอ่ืนสงสยัจะสูญเต็มจํานวน

กรณีผูรับฝากอยูในระหวางจัดทําแผนการปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามคําสั่ง นทส. ใหทยอยต้ังคาเผ่ือเงินฝากสหกรณอื่นสงสัยจะสูญ

ใหเปดเผยขอมูลเงินฝากสหกรณอ่ืนเกีย่วกับเงือ่นไข/ภาระผูกพนัของเงนิฝากสหกรณอ่ืนและการถอนคืนไมไดขอ 17
13

ขอ 16 – 17 เก่ียวกับ “เงินฝากสหกรณอ่ืน” 



ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

นําไปฝากใหบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน ท่ีต้ังเปนกองทุน

ข้ึนมา โดยมีผจก.กองทุนมืออาชีพ

ดําเนินการ โดยกองทุนนั้นตอง

ลงทุนตามมาตรา 62 พรบ.สหกรณ

เงินลงทุนที่ไมอยูในความ

ตองการของตลาด เชน  

หุนชุมนุมสหกรณ

เงินลงทุนขอ 18 เพ่ือเพ่ิมความม่ังคั่งหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการสหกรณ 

ตามมาตรา 62 (3) (4) (5) (6) และ (7)

ลักษณะของ

เงินลงทุน

เงินลงทนุ

ทั่วไป

ตราสาร

ทุน
กองทุน

- ตราสารหนี้ เชน พันธบัตรรัฐบาล หุนกู

- ตราสารที่จะถือจนครบกําหนด 

โดยสหกรณมีนโยบายตั้งใจ

แนวแนและสามารถที่จะถือไว

จนครบกําหนดไถถอน

ลงทุนในหุนทุนของกิจการที่

อยูในความตองการของตลาด

ตราสาร

หนี้
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ขอ 18 – 24 เก่ียวกับ “เงินลงทุน” 



ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

การจัดประเภทเงินลงทุนขอ 19 1. เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
- หลักทรัพยเผ่ือขาย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

2. เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

การบันทึกตนทุนเงนิลงทนุขอ 20 การจําหนายหรือไถถอนเงินลงทุนขอ 21

1. จํานวนเงินที่จายโดยตรงทั้งสิ้นที่สหกรณจายเพ่ือใหไดมา 

เชน คานายหนา คาธรรมเนียม

2. กรณีตราสารหนี้มีดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นกอนจะไดตราสารหนี้ 

ซ่ึงดอกเบี้ยรวมอยูในราคาซ้ือแลว สหกรณตองปนสวน

ใหกับชวงเวลากอนหรือหลังซ้ือตราสารหนี้ และตองไมรับรู

ดอกเบี้ยชวงกอนซ้ือเปนรายได

- บันทึกผลตางที่เกิดขึ้นเปนกําไรหรือขาดทุนทันที

ที่เกิดรายการ และตองกลับรายการที่เก่ียวของกอน

จึงจะรับรูกําไรหรือขาดทุน 

- กรณีจําหนายเงินลงทุนชนิดเดียวกันเพียงบางสวน 

ตองคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหรือ

วิธีเขากอนออกกอน
15



ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

การบันทึกการดอยคาของเงินลงทุนขอ 22

เม่ือไมสามารถเรียกเก็บเงินตนหรือดอกเบี้ย
ทั้งหมด หรือบางสวนตามที่ระบุไวในสัญญาได

(1) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด

บันทึกขาดทุนจากการดอยคาของตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกําหนด ในงบกําไรขาดทนุทันที
ที่เกิดการดอยคา และตองรับรูรายไดดอกเบี้ย
จากตราสารหนี้โดยใชอัตราดอกเบี้ยทีแ่ทจริง
ตามสัญญาเดิม

เม่ือมีหลักฐานสนับสนุนวากจิการผูออก
หลักทรัพยประสบปญหาทางการเงนิหรือผิดนัด
ชําระหนี้หรือผิดเงื่อนไขหรือมีความเปนไปไดสงูวา
กิจการจะลมละลาย หรือฟนฟูกิจการ

(2) หลักทรัพยเผ่ือขายที่อยูในความตองการของตลาด

บันทึกการดอยคาของหลักทรัพยเผือ่ขายทันที 
โดยกลับรายการขาดทุนจากเงินลงทนุที่ยงัไม
เกิดขึ้น เปนรายการขาดทนุจากการดอยคา
ของหลักทรัพยเผื่อขายในงบกาํไรขาดทุนทนัที

เม่ือมีขอมูลที่แสดงใหเห็นวา
มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูง
กวามูลคาที่จะไดรับคืน

(3) เงินลงทุนทั่วไป

บันทึกขาดทุนจากการดอยคา
เงินลงทุนทั่วไปทันทีทีมี่หลักฐาน
สนับสนุนวาเงินลงทุนทั่วไป
ดอยคา
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ใหสหกรณบันทึกบัญชีโดยบันทึกบัญชขีาดทุนจากการดอยคา คูกับบัญชีคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
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การแสดงมูลคาเงินลงทุน ณ วันสิ้นปทางบัญชีขอ 23

(3) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด(2) ตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ถือไมครบ
กําหนดที่อยูในความตองการของตลาด

(1) เงินลงทุนทั่วไป

ราคาทุนตัดจําหนายราคามูลคายุติธรรมราคาทุน

ใหสหกรณเปดเผยขอมูลเงินลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน

- มูลคาของหนวยลงทุนแตละหนวยตามมูลคายุติธรรม ราคาทุน หรือราคาทุนตัดจําหนาย

- ขอมูลเกี่ยวกับกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

- ขอมูลเกี่ยวกับการดอยคาของเงินลงทุนในระหวางป

ขอ 24
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ลูกหน้ีเงินกู 
รายการลูกหนี้ท่ีเกิดจากสัญญาเงินกู รวมถึงลูกหนี้อ่ืนอันมี

มูลหนี้ท่ีเกิดจากการใหเงินกู เชน ลูกหนี้เงินกูปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ ลูกหนี้เงินกูระหวางดําเนินคดี ลูกหนี้เงินกู

ตามคําพิพากษา เปนตน

ขอ 25
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ขอ 25 – 33 เก่ียวกับ “ลูกหนี้” 



ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ขอ 26 การประมาณการคาเผือ่หนี้สงสยัจะสูญสาํหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเรยีกเก็บไมได

(1) สหกรณตามมาตรา 33/1

(1) (2) (3) (4) และ (5)

(2) สหกรณตามมาตรา 33/1

(6) และ (7)

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ
เรื่อง การประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2563
(ประกาศมีผลบงัคบัใช 12 ตุลาคม 2563)

กฎกระทรวง วาดวย
การจัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารอง

(ยังไมประกาศใช)
19



ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ใหนํารายการดังตอไปนี้มาพิจารณากอนประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปทางบัญชี

(1) จํานวนเงินที่ไดรับชาํระหนีห้ลงัวันสิน้ปทางบัญชี แตกอนวันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเหน็

ตองบการเงิน

(2) เงินฝากของลกูหนี้ทีฝ่ากไวกับสหกรณ

(3) หลักทรัพยรัฐบาล หรือหลกัทรพัยที่กระทรวงการคลงัค้าํประกันตนเงนิและดอกเบี้ย

(4) ที่ดิน หรือที่ดินพรอมอาคาร สิ่งปลกูสรางที่จดจํานองไวกับสหกรณ กรณีประเมินโดยทาง

ราชการใหหักไดเต็มจํานวน กรณีประเมินโดยผูประเมินมูลคาทรพัยสินรับอนญุาตใหหักได 

รอยละ 70 ของราคาประเมิน ทั้งนี้ ตองไมเกินกวาวงเงินที่ระบไุวในสัญญาจํานอง

20



ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ทุนเรือนหุน ไมสามารถนํามาหักได 
เนื่องจากตาม พรบ. สหกรณ มาตรา 42 วรรคสอง “ในระหวางสมาชกิภาพของสมาชิก

ยังไมสิ้นสุดลง หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองหรอือายัดคาหุนของสมาชิกผูนั้น....”

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

รับจํานําหุนของตนเองไดหรือไม คําวินิจฉัย คือ หุนของสหกรณทีส่มาชกิถืออยูเปนทนุของสหกรณ

ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา 42 แลว จึงกลาวไดวาหากสหกรณยอมใหสมาชกิสหกรณ

ซึ่งเปนลูกหนีเ้อาหุนของสหกรณเองมาจํานาํเปนประกันหนี้ก็ไมสามารถใชสทิธิเรยีกรอง
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ

เรื่อง การประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2563

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

ไดแก การเกษตร ประมง นิคม รานคา บริการ และกลุมเกษตรกร

ใชบังคับตั้งแตวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เปนตนไป
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ

เรื่อง การประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2563

อาศัยอํานาจความในขอ 5 และ 26 วรรคหนึ่ง (1) สําหรับสหกรณตามมาตรา 33/1
(1) (2) (3) (4) และ (5) 

23

ขอ 2 ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้  
หมายความวา ลูกหนี้เงินกูที่มีปญหาในการชําระหนี้ และสหกรณมีการตกลงยินยอมใหดําเนินการอยางหนึ่ง

อยางใด ดังตอไปนี้
(1) ลดตนเงินหรือดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับใหแกลูกหนี้เงินกู หรือ
(2) ผอนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ เชน สหกรณยอมใหขยายงวดชําระหนี้ใหแกลูกหนี้  ลดอัตราดอกเบี้ย

เงินใหกูใหแกลูกหนี้เงินกู พักชําระหนี้ตนเงินใหแกลูกหนี้ เปนตน



ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ขอ 4  ลูกหนี้เงินกู
จําแนกอายุหนี้ตามงวดที่ผิดนัดชําระหนี้ และใหประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากจํานวนเงิน

ที่ผิดนัดชําระหนี้ดังนี้
(1) ผิดนัดชําระหนี้เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป รอยละ 10
(2) ผิดนัดชําระหนี้เกินกวา 2 ป แตไมเกิน 3 ป รอยละ 25
(3) ผิดนัดชําระหนี้เกินกวา 3 ป แตไมเกิน 4 ป รอยละ 50
(4) ผิดนัดชําระหนี้เกินกวา 4 ป แตไมเกิน 5 ป รอยละ 75
(5) ผิดนัดชําระหนี้เกินกวา 5 ปขึ้นไป รอยละ 100
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ขอ 5 ลูกหนี้ถึงแกความตาย หรือศาลมีคําพิพากษาวาเปนคนสาบสูญ และไมมีทรัพยสินหรือสิทธิใด ๆ 
จะเรียกรองใหชําระหนี้ได หากฟองคดีไปก็ทําใหเสียคาใชจายมากยิ่งขึ้นไมคุมกับหนี้ที่จะไดรับชําระ 
ใหประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน

ขอ 6 ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด 
การประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ใหนับระยะเวลาต้ังแตงวดผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาเดิมกอนการปรับปรุง

โครงสรางหนี้รวมกับระยะเวลาของงวดที่ผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหม เพ่ือประมาณการ
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสญู ตามอัตรารอยละในขอ 4

ขอ 7 ลูกหนี้การคา ใหจําแนกอายุหนี้ตามระยะเวลาที่คางชําระ และใหประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
โดยประมาณจากยอดที่คางชําระ ดังนี้

(1) คางชําระเกินกวา 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน รอยละ 10
(2) คางชําระเกินกวา 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป รอยละ 20
(3) คางชําระเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป รอยละ 50
(4) คางชําระเกินกวา 2 ป รอยละ 100
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ขอ 8 ลูกหนี้อ่ืน   ประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้

(1) ชําระไดตามปกติ ไมตองประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

(2) คางชําระ รอยละ 100

ขอ 9 ดอกเบี้ยคางรับ  ประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังนี้

(1) คางชําระเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป รอยละ 50

(2) คางชําระเกินกวา 5 ปขึ้นไป รอยละ 100

ขอ 10 คาปรับคางรับ ประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญคาปรับคางรับ ดังนี้

(1) คางชําระไมเกิน 2 ป รอยละ 50

(2) คางชําระเกินกวา 2 ปขึ้นไป รอยละ 100

สหกรณที่ต้ังคาเผื่อหนี้สงสยัจะสญูไมเปนไปตามประกาศนีใ้หสหกรณทยอยต้ังคาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู

เปนไปตามเกณฑที่กําหนดในประกาศนี้ทุกปใหเสร็จสิ้นภายใน 5 ป
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การนับเวลาผิดนัดชําระหนี้สําหรับลูกหนี้เงินกูทุกชั้นคณุภาพให
หมายถึง  ลูกหนี้จะตองไมคางชําระเงินอยางใดอยางหนึ่งตามลําดับ
ติดตอกันดังนี้

1. ดอกเบี้ยคางชําระ
2. ดอกเบี้ยและตนเงินที่ถึงกําหนดชําระ
3. ตนเงินที่ถึงกําหนดชําระ

การนับระยะเวลาใหนับจากวันที่ครบกําหนดชําระเงินอยางใดอยางหนึ่ง
ตามขอ 1 ถึง ขอ 3 จนถึงปจจุบันหรือ ณ วันที่มีการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้

การเปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระหนี้

การผอนเวลาชําระหนี้
ระยะเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้

การดําเนินการตามกฎหมาย

ลูกหนี้เงินกู หมายถึง สมาชิก หรือสหกรณอื่นที่กูยืมเงินจากสหกรณ โดยมีหนังสือสัญญากูยืมเงินเปนหลักฐาน 

รวมถึงลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการใหเงินกู 

 ลูกหนี้เงินกูที่ขาดสมาชิกภาพแลว แตไดรับการผอนผันใหชําระหนี้เปนงวด หรือ

อยูระหวางดําเนินคดี หรือรอเรียกเก็บจากเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดเพ่ือชําระหนี้

 ลูกหนี้ที่สงชําระหนี้เปนงวดตามที่ไดมีขอตกลงประนอมหนี้

 ลูกหนี้ที่ไดชําระหนี้แทนสมาชิกผูกูในฐานะผูค้ําประกันและอื่นๆ

ลูกหนี้อ่ืนอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการใหเงินกู  

ไดแก

สําหรับสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเน่ียนท่ีเรียกเกบ็เงินงวดชําระหน้ีจากสมาชิกโดยการหักจากเงินได ณ ท่ีจาย

ระเบียบ นทส. วาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหน้ีฯ พ.ศ. 2544

สิ่งที่ควรพิจารณา ในการประมาณการคาเผื่อฯ

ถาจัดไดมากกวา 1 ชั้น ใหเลือกชั้นที่มีลําดับสูง 27



ลูกหนี้ปกติ

ชําระหนี้ไดตามกําหนด
คางชําระตนเงิน และ/หรือดอกเบี้ยติดตอกันไมเกิน 3 เดือน

นับแตวันครบกําหนด

ฟองดําเนินคดี
ขอผอนเวลาชําระหนี้ ชําระได

ตามปกติ

ลูกหน้ีจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน

คางชําระตนเงนิ และ/หรือ ดอกเบี้ยติดตอกันเกินกวา  3 เดือน       
แตไมเกิน  6 เดือน

ไดรับการผอนเวลาการชําระหนี้ แตผิดนัด

หลักเกณฑการผอน

- ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ 

- ทําไดเฉพาะตนเงินท่ีถึงกําหนดชําระ 1 สัญญา

ไมเกิน 6 เดือน นับแตเดือนท่ีไดรับผอนเวลา 

- ทําไดเฉพาะเงินกูสามัญ
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ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัย

คางชําระตนเงนิ และ/หรือ ดอกเบี้ยติดตอกันเกินกวา 6 เดือน 
แตไมเกิน 12 เดือน

ไดฟองดําเนินคดี ไมสามารถชาํระไดปกติ

ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัยจะสูญ

คางชําระตนเงนิ และ/หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันกวา 12 เดือน      

ตามพฤติการณไมสามารถเรียกใหชาํระหนี้

สหกรณไดฟองในคดีลมละลาย  หรือหนี้ที่สหกรณไดยื่นคําขอรับชาํระหนี้
ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอ่ืนฟองในคดีลมละลาย      

ถูกเจาหนี้รายอ่ืนฟองและสหกรณยื่นคําขอเฉลี่ยทรัพย
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ลูกหนี้จัดช้ันสูญ

ไมสามารถชําระหน้ีไดโดยสิ้นเชิง

ถูกฟองลมละลาย ไมมีทรัพยสินใดชําระหน้ีได

เจาหน้ีอ่ืนมีบุริมสิทธ์ิเหนือทรัพยสินของลูกหน้ี

ถึงแกความตาย/สาบสูญ/หายสาบสูญ

ประนอมหน้ีในคดีลมละลาย หรือศาลสั่งใหเปน

บุคคลลมละลาย
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ถาชําระหนี้ไดตามปกติ ไมวาจากผูค้ําหรือลูกหนี้เอง  = ลูกหนี้จัดชั้นปกติ

ถูกฟองดําเนินคดีไมสามารถชําระหนี้ไดตามปกติ = ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 

ลกูหน้ีที่ถกูดาํเนินการตามกฎหมาย

ถูกฟองดําเนินคดีแตไมสามารถชําระหนี้ได มีการอายัดทรัพย ยึดทรัพย  
เฉลี่ยทรัพย  มีคําสั่งพิทักษทรัพย = ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 

ถูกดําเนินคดีถึงที่สุดแตไมมีทรัพยสินใดชําระหนี้ได  = ลูกหนี้จัดชั้นสูญ 

ลูกหน้ีที่ตามพฤติการณไมสามารถเรียกใหชําระหน้ีได 

ตามตัวไมพบ 

มีเจตนาถายโอนทรัพยสินใหบคุคลอ่ืน

ไมสามารถติดตอได

ไมสามารถเรียกเก็บเงนิจากผูค้ําประกันได 

มีหนี้สินลนพนตัว

หากมีความเสี่ยง
ที่จะไมไดรับชําระ 

= จัดชั้นสงสัยจะสญู
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ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ

งวดเวลาที่ขอผอนผัน + งวดที่ชําระแลวไมเกินกวาระเบียบ

ไดรับความเห็นชอบจากผูค้าํ/เจาของหลกัทรัพย

การเปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระหน้ี 

การจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีที่เปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระหน้ี

 ชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลาท่ีตกลงกัน = ลูกหนี้จัดชั้นปกติ

 ไมชําระหนี้ตามกําหนดเวลาท่ีตกลงกัน จัดชั้นโดยนับเวลา
ผิดนัดชําระหนี้ตั้งแตวันท่ีไมชําระหนี้ไดตามงวดท่ีตกลงกัน
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ลูกหน้ีจัดช้ันไดมากกวา 1 ช้ัน

ใหจัดช้ันโดยเรียงจาก

ชั้นสูญ ชั้นสงสัยจะสญู ชั้นสงสัย ชั้นตํ่ากวามาตรฐาน ชั้นปกติ

การจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีที่มีการชําระหลังสิ้นปบัญชี

ไมเปนเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดชั้นคุณภาพ

ลูกหนี้ ณ วันสิ้นป  เวนแต ปรากฏแนชัดวาลูกหนี้ชําระ

หนี้ไดสิ้นเชิง

33



คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ NPL

 ลูกหนี้จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน รอยละ 20

 ลูกหนี้จัดชั้นสงสยั รอยละ 50

 ลูกหนี้จัดชั้นสงสยัจะสญู/จัดชั้นสญู รอยละ 100

รายการที่นํามาพิจารณากอนการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
ณ วันสิ้นปทางบัญชี เปนไปตามระเบียบฯ พ.ศ. 2563 ขอ 26 วรรค 4

(หุนหักไมไดและที่ดิน/ที่ดินพรอมอาคาร โดยผูประเมินทรัพยสินรับอนุญาต                    
หักไดรอยละ 70) 

ประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากตนเงินคงเหลือของลูกหนี้            

ชั้นคุณภาพตาง ๆ ดังนี้
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การตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในทางบัญชี 

 ตั้งมากกวาที่กําหนดได

 ข้ึนอยูกับมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ แตละป

• แสดงลูกหน้ี NPL ตางหากจากลูกหน้ีปกติ

• แสดงรายการเปนลูกหน้ีระยะสั้นทั้งจํานวน

การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ขอ 27 ลูกหนี้การคา 

ลูกหน้ีที่คางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่สหกรณไดขายหรือใหบริการ
ตามปกติ รวมถึงลูกหน้ีขายผานบัญชี ลูกหน้ีจากการขายผอนชําระ หรือ
เชาซื้อ ลูกหน้ีคาบริการ 

ใหนําจาํนวนเงินทีไ่ดรับชําระหนีจ้ากลูกหนี้มาหักคาปรับคางรับ ดอกเบี้ยคางรับ คาปรับรบั

ประจําป ดอกเบีย้รับประจาํป และตนเงินตามลาํดบั
ขอ 29

ขอ 28 ลูกหนี้อ่ืน

ลูกหนี้ที่ไมอาจจัดอยูในประเภทของลูกหนี้เงินกูและลูกหนี้การคา รวมถึง
หนี้สินที่กรรมการและเจาหนาที่มีตอสหกรณไมวาในลักษณะใดก็ตาม โดยบันทึก
บัญชีลูกหนี้อื่นแยกตามการเกิดรายการ เชน ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี ลูกหนี้เงิน
ยืมทดรอง เปนตน

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ
เรื่อง การประมาณการ
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

พ.ศ. 2563
(ประกาศมีผลบังคับใช 

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

ขอ 30 ลูกหน้ีที่สามารถตัดจําหนายหน้ีสูญ

1. มีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควร หรือฟองคดีแลวแตไมไดรับชําระหนี้ หรือ

2. ลูกหนี้ถึงแกความตาย หรือศาลมีคําพิพากษาวาเปนคนสาบสูญ และไมมีทรัพยสินหรือสิทธิใด ๆ จะเรียกรอง

ใหชําระหนี้ได หากฟองคดีไปก็ทําใหเสียคาใชจายมากยิ่งขึ้นไมคุมกับหนี้ที่จะไดรับชําระ หรือ

3. ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจาหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของลูกหนี้และอยูในลําดับ

ที่จะไดรับชําระหนี้กอนเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้ หรือ

4. ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงหรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีแพง 

และในกรณีนั้น ๆ ไดมีคําบังคับหรือคําสั่งของศาลแลว แตลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใด ๆจะชําระหนี้ได หรือ
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ขอ 30 ลูกหน้ีที่สามารถตัดจําหนายหน้ีสูญ

5. ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีลมละลายหรือไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟอง

ในคดีลมละลาย และในกรณีนั้น ๆ ไดมีการประนอมหนี้กับลูกหนี้ โดยศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับ

การประนอมหนี้นั้น หรือ

6. ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย และไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้ ครั้งแรกแลว    

7. ลูกหนี้แตละรายที่มีจํานวนหนี้รวมกันไมเกินสามหม่ืนบาท หากสหกรณมีหลักฐานการติดตามทวงถาม

ใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณีแลวแตไมไดรับชําระหนี้ และหากจะฟองลูกหนี้ก็จะตองเสียคาใชจาย

ไมคุมกับหนี้ที่จะไดรับชําระ 
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ตองมีต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนหนี้ที่จะขอตัดจําหนายแลวในคราวปดบัญชีประจําปกอนการขออนุมัติ

ตัดจําหนายหนี้สูญ ดําเนินการ ดังนี้ 

(1) กําหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ เรื่อง การตัดจําหนายหนี้สูญ ในคราวปดบัญชีประจําปกอนการขออนุมัติ

ตัดจําหนายหนี้สูญ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญโดยจัดใหมีขอมูลแนบระเบียบวาระการประชุมใหญ ดังนี้ 

- จํานวนหนี้ที่ขออนุมัติตัดจําหนายจากบัญชี      - คําชี้แจงสภาพหลักฐานและการดําเนินการติดตามทวงถามหนี้ 

- เหตุผลในการขอตัดจําหนายหนี้สูญ               - ความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

(2) ตองมีมติอนุมัติจากที่ประชุมใหญ โดยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุม

(3) เม่ือมีการอนุมัติแลวตองบันทึกไวในรายการประชุมดวยวา “การอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญเปนเพียงการปฏิบัติ

ทางบัญชีเทานั้น มิไดเปนการระงับซ่ึงสิทธิเรียกรองจากผูตองรับผิดชอบตอสหกรณแตอยางใด”

ขอ 31 การตัดจําหนายหนี้สูญ

การตัดจําหนายหนี้สูญถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 39
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ขอ 32 หนี้สูญรับคืน ใหสหกรณบันทึกกลับรายการบัญชีลูกหน้ีและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
และบันทึกหน้ีสูญรับคืนเปนรายไดดวยจํานวนเงินที่ไดรับคืน เม่ือสหกรณ
ตัดจําหนายหน้ีสูญไปแลวและลูกหน้ีนําเงินมาชําระหน้ี 

ขอ 33 ใหเปดเผยขอมูลลูกหนี้เงินกู ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อ่ืนในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

(1) นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

(2) นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการระงับการรับรูรายไดที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

ตามเกณฑคงคาง และเปดเผยจํานวนเงินที่ไมไดรับรูเขาเปนรายได ซ่ึงหากไดนําเขาเปนรายไดแลวจะมีผล

ใหสหกรณมีกําไรสุทธิเปนจํานวนเทาใด

(3) วิธีการคํานวณคาปรับกรณีลูกหนี้การคาคางชําระเกินระยะเครดิตที่ระบุในสัญญา 

(4) วิธีการคํานวณยอดลูกหนี้จากการขายผอนชําระหรือเชาซ้ือ 

(5) มติที่ประชุมใหญที่อนุมัติในกรณีใหตัดจําหนายหนี้สูญ 40
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ขอ 34 สินคาคงเหลือ ใหสหกรณบันทึกรายการสินทรัพยที่มีไวเพ่ือขายตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจโดยปกติ หรืออยูในระหวางกระบวนการผลิต เพ่ือใหเปน
สินคาสําเร็จรูปเพ่ือขาย หรือมีไวใชในการผลิตสินคาหรือบริการ หรือ
ตนทุนงานใหบริการสวนที่สหกรณยังไมไดรับรูเปนรายได

ขอ35 วิธีการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นปบัญชี แบบสิ้นงวด (Periodic Inventory) และตองจดัทํา

ทะเบียนคุมสินคาทุกครั้งที่มีการซื้อและการขายสินคา โดยการบันทึกซื้อสินคาน้ันรวมถึงคาใชจายตาง ๆ  

ที่ไดจายไปเพ่ือใหไดสินคาน้ันมาอยูในสภาพที่พรอมจะขายได

กรณีไดรับของแถมชนิดเดียวกัน กรณีไดรับของแถมตางขนาดหรือตางชนิดกัน

นํามูลคาจํานวนเงินที่จายคาสินคาที่ซื้อทั้งหมดหารดวย

จํานวนหนวยสินคาที่ไดรับทั้งหมด

ใหประมาณราคาที่คาดวาจะขายไดของสินคาทั้งหมด        

รวมทั้งสิ้นคาที่ไดรับเปนของแถมดวยแลวเฉลีย่เปนราคาทุน 

ใหสินคาทุกช้ินที่ซื้อมาทั้งสิ้นรวมทั้งสินคาแถมดวย
41
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ขอ 36 สินคายึดคืน ใหบันทึกดวยมูลคาลูกหน้ีจากการขายผอนชําระหรือใหเชาซื้อ
คงเหลือตามบัญชี หลังจากหักดอกผลจากการขายผอนชําระหรือเชา
ซื้อรอตัดบัญชี และกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระหรือเชาซื้อรอ
ตัดบัญชี รวมทัง้บัญชีอื่นที่เกี่ยวของ

ขอ 37 สินคาเบิกใช การเบิกใชสินคาในการดําเนินงานของสหกรณ หรือเบิกใชใน
การผลิตสินคา หรือการนําสินคาไปแถม แจกฟรี หรือใหเปนตัวอยาง
แกลูกคา 

ใหใช “ราคาทุน” ในการบนัทึกบัญชี

42
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ขอ 38 การตรวจนับสินคาคงเหลอื ณ วันสิ้นปทางบัญชี

1. จัดทําทะเบียนคุมสินคาและวัตถุดิบ

2. ตองมีผูที่ไมมีหนาที่โดยตรงในการเก็บรักษาสินคาเปนกรรมการตรวจนับ ไมนอยกวา 3 คน

ทั้งน้ี ไมนับรวมสินคารับฝากขายที่ยังไมไดบันทึกบัญชีซื้อสินคาที่ขายแลว 

แตผูซื้อยังไมมารับ และสินคาเสื่อมสภาพเสียหายที่ไดรับอนุมัติใหตัดบัญชีแลว

ขอ 39 สินคาคงเหลือแยกตามประเภท 

สภาพปกติ ตองอยูในสภาพพรอมที่จะขาย หรือสามารถนําไปใช

ในการผลิตสินคา หรือใหบริการ

สภาพเสื่อมชํารดุ    มีสภาพเสื่อมชํารุด ลาสมัย แตยังสามารถขายได
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ขอ 40 มูลคาสินคาคงเหลอืสภาพปกติ

ราคาทุน

ราคามูลคาสุทธิที่จะไดรับ
≠ แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา

วิธีการคํานวณ

เขากอนออกกอน

(First In First Out : FiFo)

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

(Weighted Average)

1

2

เม่ือใชวิธีการคํานวณราคาทุนดวยวิธีใดวิธีหนึ่งแลว ตองใชวิธีเดียวกัน

อยางสมํ่าเสมอ สําหรับสินคาที่มีลักษณะและการใชคลายคลึงกัน

ขอ 41 มูลคาสินคาสภาพเสือ่มชํารดุ

ราคาท่ีคาดวาจะขายได

กรณีลดลงต่าํกวาราคาทุน ใหจัดทํา

รายละเอียดประกอบการขอลดราคา 

โดยมีขอมูล ดังนี้

- ประเภทสินคา   - จํานวน  - ราคาทุน

- ราคาท่ีลดลง    - เหตุผลที่ลดราคา

เพื่อเสนอขออนุมัติตอที่ประชุม

คณะกรรมการฯ กอนการจําหนาย
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ขอ 42 ใหสหกรณบันทึกมูลคาที่ลดลงของสินคาคงเหลอื ณ วันสิ้นปทางบัญชี เนื่องจากการปรับมูลคาใหเทากบั

มูลคาสุทธิที่จะไดรับ โดยใหถือเปนคาใชจาย

กรณีสินคาคงเหลือ ณ วันตรวจนับนอยกวาสินคาคงเหลือตามบัญชี  หรือเกินหลังจากหักลดหยอนแลว 

ใหถือเปน สินคาขาดบัญชี ใหบันทึกบัญชีโดยใชราคาขายรวมภาษีขาย ณ วันสิ้นปทางบัญชี หรือวันตรวจนับ 

และดําเนินการหาผูรับผดิชอบ

ขอ 43 การลดหยอนสินคาคงเหลอืขาดบัญชี

สินคาน้ํามันเชื้อเพลิงสินคาประเภทพืชผลทางการเกษตร

หลักเกณฑและวิธีการ
ที่กรมสรรพากรกําหนด

อัตราทดสอบ
การยุบตัวตามสภาพ

นํ้ามันสูญระเหยเกินกวา

รอยละ 0.5 ของปริมาณ

นํ้ามันท่ีขายผานมิเตอร

หลักฐานพิสูจนวาอัตรา
การทดสอบไดกําหนดขึ้น
ดวยวิธีการที่เหมาะสม

สินคาอุปโภคบริโภค
ไมมีการลดหยอน ตองหาผูรับผิดชอบเทานั้น
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ขอ 44 สินคาขาดบัญชี

ไมมีผูรับผิดชอบมีผูรับผิดชอบ

1. ผูรับผิดชอบชดใชดวย ราคาขาย
รวมภาษีขาย (ถามี) 

2. หากยังไมสามารถชําระคืนได 
ใหตั้งเปนลูกหนี้สินคาขาดบัญชี 

3. ตองจัดทําหลักฐานรับสภาพ
ความผิด พรอมทั้งจัดใหมี
หลักประกัน

1. ตั้งคาเผื่อสินคาขาดบัญชี และ
คาเสียหายจากสินคาขาดบัญชี
เปนคาใชจายทั้งจํานวน

2. หากหาผูรับผิดชอบไดภายหลัง 
ใหปรับปรุงเปนลูกหนี้สินคา
ขาดบัญชี

ขอ 45 สินคาเสื่อมสภาพเสียหาย

เปนสินคาไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติตาง ๆ 

เชน ไฟไหม น้ําทวม ถูกโจรกรรม เปนตน ใหถือเปน

คาเสียหายของสหกรณ ดวยราคาทุน

1. ไมไดทําประกันภัย ใหตีราคาลดลงตามสภาพ

ที่คาดวาจะขายได

2. ทําประกันภัย  ใหถือบันทึกจํานวนเงิน

ที่ไดรับชดเชยเปนรายได

ของสหกรณ
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ขอ 46 เปดเผยขอมูลสินคาคงเหลือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(1) นโยบายการบัญชีที่ใชในการวัดมูลคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ             

แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา โดยเปดเผยวิธีที่ใชคํานวณราคาทุนของสินคาแตละประเภท

(2) รายการลดราคาขายสินคาลงตํ่ากวาราคาทุนในระหวางปเกี่ยวกับจํานวนครั้งที่ลดราคา จํานวน 

ประเภทสินคา จํานวนที่ลดราคา วันที่และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

ที่มีมติใหลดราคา

(3) รายการลดหยอนสินคาในระหวางปเกี่ยวกับปริมาณและจํานวนเงินที่ลดหยอน ประเภทสินคา วันที่

และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่มีมติใหลดหยอน

(4) รายการสินคาที่เสียหายจากภัยพิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับประเภทสินคา ปริมาณ และจํานวนเงินที่ไดรับ

ความเสียหาย
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ขอ 47 วัสดุคงเหลือ

ขอ 48 การตรวจนับวัสดุคงเหลือ

ขอ 49 เปดเผยขอมูล

รายการของใชสิน้เปลืองในโรงงานและในสํานักงาน 

ซ่ึงมีไวเพื่อใช มิใชมีไวเพื่อจําหนาย

ปฏิบัติเชนเดียวกับการตรวจนับสินคาคงเหลือ 

และบันทึกมูลคาวัสดุคงเหลือสภาพปกติ ดวยราคาทุน

นโยบายการบัญชีในการวัดมูลคาวัสดุคงเหลอื ดวยราคาทุน
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ขอ 50 ที่ดินแทนการชําระหนีร้อขาย

สําหรับรายการที่ดินและทรัพยที่ติดกับที่ดิน ซึ่งสหกรณไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีแทนการชําระ

ดวยเงินสด โดยพิจารณามูลคาที่ดินแทนการชําระหน้ีรอขายจากการสํารวจและประเมินราคาที่ดินกอน

การรับชําระหน้ี ใหบันทึกมูลคาที่ดินที่ไดรับแทนการชําระหน้ีรอขาย

1. ราคาประเมินโดยทางราชการเต็มจํานวน 

2. ราคาประเมินผูประเมินมูลคาทรัพยสินรับอนุญาตใหรับรูมูลคารอยละ 70 ของราคาประเมิน

โดยสหกรณตองจัดทําทะเบียนคุมที่ดินแทนการชําระหน้ีรอขาย และตรวจนับที่ดินแทนการชําระหน้ีรอขาย

พรอมกับตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ทุกวันสิ้นปทางบัญชี

กรณีสหกรณไดรับที่ดินแทนการชําระหน้ีรอขายซึ่งมีมูลคาสูงกวาจํานวนเงินที่ลูกหน้ีเปนหน้ี ใหบันทึก

สวนตางไวในบัญชีสวนเกินมูลคาที่ดินแทนการชําระหน้ีรอขาย โดยแสดงรายการไวในทุนของสหกรณ
49
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ขอ 51 ขายที่ดินแทนการชําระหนี้ได

เม่ือขายที่ดินแทนการชําระหนี้ได ตองกลับบัญชีสวนเกินมูลคาที่ดินแทนการชาํระหนี้รอขายกอน 

จึงจะรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนจากการขายที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย

ขอ 52 เปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

(1) นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับหลักเกณฑการวัดมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย    

(2) ขอมูลเก่ียวกับรายละเอียดการไดมาของที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย เชน วันที่โอนกรรมสิทธ์ิในที่ดิน

ใหสหกรณ จํานวนลูกหนี้ เลขที่สัญญาเงินกู จํานวนหนี้คงเหลือ วัน เดือน ปที่ไดรับการโอนกรรมสิทธ์ิ

ในที่ดิน จํานวนแปลง จํานวนเนื้อที่ ราคาประเมิน และสวนเกินมูลคาที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย 

ตามมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ในคราวที่มีการอนุมัติรายการเกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
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ขอ 53 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ รายการสินทรัพยทีมี่ตัวตนที่สหกรณมีไวเพือ่ใชประโยชนในการผลติ 

เพื่อใชในการจําหนายสนิคา ใหบริการ ใหเชา หรือเพื่อใชในการ

บริหารงาน ซึ่งคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหนึง่รอบระยะเวลาบัญชี

ขอ 54 ตนทุนการไดมาของสินทรัพย

กรณีสรางขึ้นเองกรณีซ้ือมา

ราคาซ้ือ + ภาษีอากรขาเขา + ภาษีซ้ือที่
เรียกคืนไมได + คาธรรมเนียมตาง ๆ 
เพ่ือใหไดมา + ตนทุนการกูยืม + ตนทุน
ทางตรงอื่น ๆ  - สวนลด - ภาษีที่จะไดรับคืน

ตนทุนทางตรงที่เก่ียวกับการสราง
สินทรัพย + ตนทุนที่เก่ียวของ
โดยตรงกับการสรางสินทรัพยที่เขา
เงื่อนไข

ใชราคามูลคายุติธรรมที่แลกมา เวนแต
มีหลักฐานสนับสนุนอื่นที่ชัดเจน
กรณีไมสามารถวัดไดตองใชราคาทุน
ตามบัญชีของสินทรัพยที่นําไปแลก

กรณีแลกเปลี่ยน

หากสินทรัพยที่ไดมาหลายชนิดในราคารวมกัน ใหแยกราคาทุนของสินทรพัย

แตละชนิดออกจากกัน กรณีไมทราบราคาตองมีการประเมินราคาสินทรัพย

แตละชนิด โดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินรับอนุญาต
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ขอ 55 รายจายภายหลังการไดรับสนิทรพัย

คาใชจายในงวดบัญชี

ราคาทุนของสินทรัพย
ทําใหสินทรัพยของสหกรณมีสภาพดีขึ้น หรือมีมูลคาเพิ่มขึ้น 
เชน อายุการใชงานเพ่ิมขึ้น มีเนี้อที่ใชสอยเพ่ิมขึ้น

รักษาสภาพของมาตรฐานการใชงานของสินทรัพย โดยไมไดเพ่ิม
ประสิทธิภาพแตอยางใด เชน คาซอมแซม

ขอ 56 การตรวจนับสินทรัพย

สหกรณตองตรวจนับสินทรัพย พรอมกับตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ เพ่ือใหทราบกรรมสิทธ์ิ ความครบถวน

และสภาพของสินทรัพยตามความเปนจริงทุกวันสิ้นปทางบัญชี และใหบันทึกเปนรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณนั้นดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 
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ขอ 57 การตีราคาสินทรัพย

สามารถตีราคาสินทรัพยใหมไดตามมูลคายุติธรรมที่ไดจากการประเมินราคาโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินรับอนุญาต 

การตีราคาใหมตองกระทําอยางสมํ่าเสมอซึ่งรอบระยะเวลาของการพจิารณาตีราคาใหมแตละคร้ัง ตองไมต่ํากวา 5 ปบัญชี

ของสหกรณ

ขอ 58 คาเสื่อมราคา สินทรัพยที่มีการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน หรืออาจจะเกิดความเสียหาย

อันเนื่องมาจากการใชงาน ตองปนสวนคาเสื่อมราคาอยางมีระบบตลอดอาย ุ          

การใชประโยชนของสินทรัพย ซึ่งวิธีการตองสะทอนถึงประโยชนเชิงเศรษฐกจิ 

ที่ไดรับจากสนิทรัพย  โดยรับรูคาเสื่อมราคาเปนคาใชจายในงวดบัญชี

อาคารและอุปกรณที่เปนสวนควบ

ประกอบเขากันแตมีอายุการใชงาน

ตางกัน ใหแยกสวนประกอบและ

คํานวณคาเสื่อมราคาตามอายุใชงาน

อาคารและอุปกรณที่มีอายุการใชงาน

ไมเต็มป ใหคํานวณตามระยะเวลาเปน

วันนับจากวันที่พรอมใชงานและใหนับ 

1 ป มี 365 วัน

เม่ือคิดคาเสื่อมราคาถึงงวดสุดทายแลว

ใหคงเหลือมูลคาอาคารและอุปกรณไว 

1 บาทตอหนวย จนกวาอาคารและ

อุปกรณนั้นจะสิ้นสภาพหรือตัดบัญชี

1 2 3

พิจารณาองคประกอบ
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(ก) อาคารถาวร หรือสิ่งปลูกสราง     รอยละ 2.5 – 10
(ข) เครื่องสีขาว เครื่องจักรกลและอุปกรณ รอยละ   5 – 20

เครื่องยนต      
(ค) เรือยนตและอุปกรณเรือ       รอยละ 10 – 15
(ง) รถยนต รอยละ 10 – 20
(จ) ครุภัณฑและอุปกรณสํานักงาน รอยละ 10 – 20
(ฉ) เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ รอยละ  20 – 25

วิธีการคํานวณคาเสือ่มราคา

วิธีเสนตรง 

(Straight-line method) 
วิธีอัตราลดลงตามผลรวมจํานวนป 

(Sum-of-Years-Digits)

1 2

- ประสิทธิภาพการใชงานสูงในระยะแรก

- ประโยชนที่ใหในระยะหลังไมแนนอน

- ใชงานไปนานอาจเกิดคาซอมแซมมาก
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- เม่ือเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งแลวตองใชวิธีนั้นอยางสมํ่าเสมอตลอดอายุการใชงาน

- กรณีซ้ือสินทรัพยประเภทเดิมเพ่ิมเติม สามารถพิจารณาเปลี่ยนวิธีการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ซ้ือเพ่ิมได 

หากเห็นวาสามารถสะทอนใหเห็นถึงลักษณะการใชงานและประโยชนที่ไดรับชัดเจนขึ้น และถูกตองตาม

ความเปนจริง และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ซ้ือเพ่ิมเติมไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินดวย

** กรณีที่สหกรณไดคํานวณคาเสื่อมราคากอนถือใชระเบียบนี้ สหกรณอาจพิจารณาปรับปรุงการคํานวณ

คาเสื่อมราคาใหมได โดยจะตองมีการประเมินอายุการใชงานที่เหลืออยูของสนิทรัพยนั้น ทั้งนี้ ตองไมเกินกวา

ระยะเวลาที่ระเบียบกาํหนด**
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ขอ 59 การเลิกใชสินทรัพย

เม่ือสหกรณไมไดใชทรัพยสินของสหกรณแลว 
ตองพิจารณาสาเหตุ ดังนี้

หมดอายุการใชงาน

ยังไมหมดอายุการใชงานเปนการถาวร

ยังไมหมดอายุการใชงานเปนการชั่วคราว

สูญหายหรือไดรับความเสียหายโดยสิ้นเชิง
กอนหมดอายุการใชงาน

เสียหายบางสวน
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ขอ 60 การเปดเผยขอมูล

(1) นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเกณฑการวัดมูลคาราคาทุนและวิธีการคํานวณคาเสื่อมราคา

(2) นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาสินทรัพยใหม โดยแสดงใหเห็นถึงราคาตามบัญชี 

การปรับเพ่ิมหรือลดดวยสวนที่ตีราคาเพ่ิมหรือลด ตลอดจนเปดเผยวาการเปลี่ยนแปลงการตีราคาทุน 

โดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินรับอนุญาต หลักเกณฑที่ใชในการตีราคา และมูลคาที่เปลี่ยนแปลง

(3) จํานวนและขอจํากัดในกรรมสิทธ์ิของที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ใชเปนหลักประกันหนี้สิน

ขอ 61 สินทรัพยไมมีตัวตน รายการที่ไมเปนตวัเงินที่สามารถระบุได และไมมีลักษณะทางกายภาพ เชน 

สินทรัพยทางปญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร เคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร สัมปทาน สิทธิการเชา สิทธิการใชประโยชนในทีด่ินหรืออาคาร 

สิทธิในการใชซอฟทแวรตาง ๆ สิทธิในการใชประโยชนในสิง่ปลูกสราง

ระหวางกอสราง เปนตน

บันทึกตนทุนโดยใช 

“ราคาทุน”
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ขอ 62 การตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน ใหรับรูเปนคาใชจาย โดยหักออกจากบัญชีสินทรัพย 

ไมมีตัวตนโดยตรง ตามระยะเวลาท่ีใชประโยชน

อายุการใชประโยชนไมจํากัดอายุการใชประโยชนจํากัด

ตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลา
(1) ตามอายุการใหประโยชน
(2) หากอายุการใหประโยชนนอยกวาอายุสิทธิตาม 
กม.หรือขอผูกพันสัญญา ใหตัดจําหนายตามอายุการ
ใหประโยขน
(3) กรณีใชประโยชนไมเต็มป ใหตัดจายเปนวัน      
นับจากวันที่พรอมใชประโยชน ( 1ปมี 365 วัน)
(4)กรณีเก่ียวกับอาคารและอุปกรณตองตัดจําหนาย
ไมนอยกวาอัตราคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ

ใหคํานวณคาตัดจําหนายตาม
อัตราคาเสื่อมราคาอาคารและ
อุปกรณที่กําหนดไว หากไมมีอัตรา 
คาเสื่อมราคาตามท่ีกําหนด ใหตัด
จําหนายไดไมเกิน 10 ป

ใหตัดจําหนายไมนอยกวาจาํนวน
ที่คํานวณจากอัตราคาเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณของสินทรัพย
นั้นกําหนดไว

โครงการรัฐบาล

ใหตัดจําหนายจนหมดมูลคาทางบัญชี มูลคาคงเหลือของ
สินทรัพยไมมีตัวตนจะเทากับศูนย 
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ขอ 63 การเลิกใชสินทรัพยไมมีตัวตน

หากเลิกใชกอนหมดอายุการใหประโยชน และคาดวา      

จะไมไดรับประโยชนอกีตอไป ใหตัดจําหนายออกจาก

บัญชีในปที่ไมไดรับประโยชนแลว

ผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับจากการขาย

สินทรัพยไมมีตัวตนกับมูลคาตามบัญชี 

ถือเปน กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนาย

สินทรัพยไมมีตัวตน

ขอ 64 การเปดเผยขอมูล

(1) นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับวิธีการตัดจําหนายและอัตราการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน

(2) กรณีสหกรณมีสินทรัพยไมมีตัวตนที่ตัดจําหนายจนหมดมูลคาทางบัญชีแลว แตยังสามารถนํามาใชประโยชนไดตอไป 

ใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวไปจนกวาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นจะไมสามารถใชประโยชนไดอีก
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ขอ 65 คาใชจายรอตัดบัญชี คาใชจายหรือตนทุนที่เกิดขึ้นและเปนประโยชนแกการดําเนินธุรกิจ

ระยะยาวในภายหนา ซ่ึงจะตองตัดจายเปนคาใชจายในระยะเวลา

นานกวาหนึ่งงวดบัญชี เชน คาปรับปรุง ซอมแซมและตกแตง ที่ใช

เงินเปนจํานวนมาก

ขอ 66 ใหเปดเผยขอมูล 

เปดเผยนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับระยะเวลาในการตัดจายคาใชจายรอตัดบัญชีเปนรายป

60

ขอ 65 – 66 เกี่ยวกับ “คาใชจายรอตัดบัญชี” 



ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ขอ 67 การรับเงินบรจิาค

มิไดกําหนดวัตถุประสงคการใช “ทุนสํารอง”

เม่ือนําไปใช

ไดมาบันทึกเปน

ใชในการดําเนินงาน

ถือเปน

“คาใชจายดําเนินงาน”

นําไปจัดหาทรัพยสิน

บันทึกเปน

“สินทรัพยประเภทนั้น”

หากมีมติใหใชทุนสะสมของสหกรณ

ที่เก่ียวของ ใหโอนลดยอดตามมติ    

ที่อนุมัติเขา “ทุนสํารอง” 

สินทรัพยที่ตองคํานวณ         

คาเสื่อมราคา ใหคํานวณ

ตามอัตราที่กําหนดไว
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ขอ 67 – 74  เกี่ยวกับ “การรับบริจาค” 



ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ขอ 68 การรับเงินบรจิาค

มีการกําหนดวัตถุประสงคการใช
ไดมาบันทึกเปน

“ทุนเพือ่การนั้น”

เม่ือนําไปใช

ใชในการดําเนินงานตาม

วัตถุประสงคใหลดยอด

“ทุนเพ่ือการนั้น”

นําไปจัดหาทรัพยสิน ใหบันทึก  

ซ้ือ “สินทรัพยประเภทนั้น” และ

โอนปด “ทุนเพ่ือการนั้น” ไวใน

บัญชี “รายไดจากการรับบริจาค

สินทรัพยรอการรับรู” เพ่ือไวชดเชย

คาเสื่อมราคาในวันสิ้นปบัญชี
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หากมีมติใหใชทุนสะสมของสหกรณ

ที่เก่ียวของ ใหโอนลดยอดตามมติ    

ที่อนุมัติเขา “ทุนสํารอง” 



ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ขอ 69 ใหสหกรณเปดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือสหกรณอื่นสําหรับเงินที่ไดรับบริจาคที่มีจํานวนเงิน 

เปนสาระสําคัญแยกไวตางหาก และเม่ือเกิดดอกผลขึ้นในระหวางนําเงินดังกลาวไปดําเนินการ

ตามวัตถุประสงคของผูบริจาคแตยังไมเสร็จสิ้น ใหนําดอกผลดังกลาวสมทบเขาไปในบัญชี             

ทุนเพ่ือการนั้น เพ่ือใหบังเกิดประโยชนในการใชจายหรือจัดหาสินทรัพยตามวัตถุประสงค                  

อยางแทจริง
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ขอ 70 กรณรีับบริจาคเปนที่ดิน

ขอ 71 กรณรีับบริจาค 1) อาคารและอุปกรณ คาเสื่อมราคา 

2) สินทรัพยไมมีตัวตน ตัดจําหนาย

ใหบันทึกราคาที่ดินที่ไดรับบริจาคดวยมูลคายุติธรรม

ของที่ดินที่ไดรับบริจาค คูกับบัญชี “ทุนสํารอง” 

หากมีการใชจายจากทุนสะสมใหลดยอดทุนสะสมไป

สมทบเปนทุนสํารอง

- ใหบันทึกดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยประเภทนั้น คูกับบัญชี “รายไดจากการรับบริจาครอการรับรู”

- หากมีการใชจายจากทุนสะสมใหลดยอดทุนสะสมไปสมทบเปนทุนสํารอง

- เม่ือสิ้นปบัญชีใหถือวาคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเปนคาใชจาย พรอมกับโอนลดยอด

รายไดจากการรับบริจาครอการรับรูเปนรายได เพ่ือชดเชยกับคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ขอ 72 การเลิกใชสนิทรพัยที่ไดรับบริจาคทีย่ังไมหมดอายุการใชงาน

ใหบันทึกคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนายถึงวันที่เลิกใชในปที่เลิกใช พรอมกับโอนลดยอดรายได

จากการรับบริจาครอการรับรูเปนรายไดจากการรับบริจาค และโอนปดบัญชีสินทรัพยที่ไดรับบริจาค 

คาเสื่อมราคาสะสม และรายไดจากการรับบริจาครอการรับรูของสินทรัพยที่เลิกใช และรับรูผลตาง      

เปนรายไดหรือคาใชจายในปที่เลิกใช
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ขอ 73 กรณรีับบริจาคเปนสนิคา ใหบันทึกบัญชีสินคารับบริจาค และบัญชีรายจากการรับบริจาค

สินคารอการรับรู ดวยมูลคายุติธรรม ณ วันรับมอบ

นําไปขาย

ใหบันทึกจํานวนเงินที่ไดรับจากการขายสินคารับบริจาค 
ไปเปนรายไดจากการขายสินคารับบริจาค และโอนลดยอด
สินคารับบริจาคและรายไดจากการรับบริจาคสินคารอการรับรู 
ดวยมูลคายุติธรรม ณ วันรับมอบสินคาตามจํานวนที่ขายได

หากนําเงินที่ไดจากการขายสินคารับบริจาคไปใชเพ่ือการ
ใดการหน่ึงตามทีผู่บริจาคระบุวัตถปุระสงคไว ใหโอนปดบัญชี
รายไดจากการขายสินคารับบริจาคไปไวใน “ทุนเพ่ือการน้ัน”

ใหบันทึกลดยอดสินคารับบริจาคและ
รายไดจากการรับบริจาคสินคารอการรับรู 
ดวยมูลคายุติธรรม ณ วันรับมอบสินคาตาม
จํานวนของสินคาที่นําออกไปใชหรือ
นําออกไปแจกจาย

นําไปใชในการดําเนินงาน
หรือแจกจาย
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ขอ 74 การเปดเผยขอมูล

(1) นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการคํานวณคาเสื่อมราคาอาคารและอปุกรณ หรือคาตัดจําหนายของ

สินทรัพยที่รับบริจาค

(2) ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยที่สหกรณไดรับบริจาคในปที่ไดรับ โดยเปดเผยเก่ียวกับรายการสินทรัพย

รับบริจาควาไดรับบริจาคสินทรัพยประเภทใด จากใคร จํานวนเงิน สําหรับกรณีที่นําเงินรับบริจาค

ไปจัดหาสินทรัพยและตองจายเงินสมทบ ใหเปดเผยเพ่ิมเติมวาสหกรณไดจายเงินสมทบ เพ่ือใหได

สินทรัพยดังกลาวประเภทใด มูลคาเทาใด 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับจํานวน และขอจํากัดในกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยรับบริจาคที่ใชเปนหลักประกันหนี้สิน
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ใหสหกรณบันทึกหนี้สนิ สําหรับรายการภาระผูกพนัในปจจบุันของสหกรณที่เปนผลของเหตุการณ              

ในอดีตที่เกิดจากการกูยมื รายการคาหรือจากรายการอ่ืน ซึ่งการชําระภาระผูกพนันั้นคาดวาจะสงผล               

ใหสหกรณสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ โดยการทําใหสินทรัพยของสหกรณลดลงหรือ

ชําระดวยการใหบริการภาระผกูพนันั้น

การบันทึกหนี้สินเพิ่มตามจํานวนเงินของภาระผกูพนัและบันทึกหนี้สนิลดเม่ือชําระดวยสินทรัพยหรือบริการ

ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

หมวด 2  : บัญชีที่สําคัญของสหกรณ
สวนที่ 2 หนี้สิน

ขอ 75

ประเภทหนี้สิน
(ตามระยะเวลา
การจายชําระ)

(1) หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สิน

ซึ่งมีระยะเวลาชําระคืนภายในรอบปบัญชี

ถัดไป เชน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงิน

กูยืมท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

เจาหนี้การคา คาใชจายคางจาย เปนตน 

(2) หนี้สินไมหมุนเวียน หมายถึง 
หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชาํระคืนเกนิกวา
รอบปบัญชีถัดไป เชน เงินกูยืมระยะยาว 
เจาหนี้คาเชาซื้อสินทรัพย เปนตน
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ขอ 76 การเปดเผยขอมูล

(1) รายละเอียดของภาระผูกพัน เชน สัญญาเงินกูยืมที่ทําไวกับภายนอก ขอตกลงทางการคา หรือสินทรัพย   

ที่ใชเปนหลักทรัพยในการค้ําประกันตลอดจนเงื่อนไขและขอจํากัดตามที่ระบุไวในสัญญา เปนตน 

โดยเปดเผยจํานวนเงิน เงื่อนไข และขอตกลงของภาระผูกพัน

(2) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เปนภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นหรือภาระผูกพันในปจจุบันที่อาจทําใหสหกรณสูญเสีย

ทรัพยากร แตมูลคายังไมมีความแนนอน เชน สหกรณถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย เปนตน
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ใหสหกรณบันทึกทุนของสหกรณ สําหรับรายการจาํนวนเงินที่ไดรับจากการถือหุนของสมาชิก การจัดสรร

กําไรสุทธใินรูปของทุนสํารองตามกฎหมาย ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอ่ืน ๆ รวมทั้ง กําไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย และกําไรสุทธิ หากมีขาดทุนสุทธิ

ใหนําไปหักออกจากทุนสํารอง ถาทุนสํารองมีไมเพียงพอจะคงเหลือเปนขาดทุนสะสม

การบันทึกการเพิม่และลดทุนเรือนหุนตามจํานวนเงินทีไ่ดรับและจายคืนตามขอบังคับของสหกรณ เวนแต

กรณีที่นายทะเบียนสหกรณกาํหนดไวเฉพาะเร่ือง เชน สหกรณมีผลขาดทุนสะสม สหกรณตองจายคืนคาหุน

ตามมูลคาที่คํานวณใหมที่เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การบันทึกเพิ่มทุนสํารองและทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญและ

การบันทึกลดบัญชีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกาํหนด

หมวด 2  : บัญชีที่สําคัญของสหกรณ
สวนที่ 3 ทุนของสหกรณ

ขอ 77
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

ใหสหกรณเปดเผยขอมูลทุนของสหกรณไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้

(1) กรณีสหกรณมีผลขาดทุนสะสม ใหสหกรณคํานวณมูลคาตอหุนใหมที่สามารถ

จายคืนสมาชิกไดตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

(2) กรณีสหกรณขอผอนใชคืนเงินคางขาดทุนสะสม ใหสหกรณแสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับการขอผอนใชและเงื่อนไขการผอนใช

ขอ 78
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ระเบียบ นทส. วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563

หมวด 2  : บัญชีที่สําคัญของสหกรณ
สวนที่ 4 รายได

ใหสหกรณบันทึกรายได สําหรับรายการรายไดที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจตามปกติของสหกรณ และ 

การเพ่ิมข้ึนของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบปบัญชี หรือการเพ่ิมคาของสินทรัพย หรือ การลดลงของ

หน้ีสิน โดยสงผลใหทุนของสหกรณเพ่ิมข้ึน

การวัดมูลคาของรายไดโดยใชมูลคายติุธรรมของสิง่ตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับหลงัจากหักสวนลด

ตาง ๆ ทั้งน้ี ตองมีความแนนอนเกี่ยวกับจํานวนประโยชนที่จะไดรับและตนทุนที่เกิดข้ึนหรือที่จะเกิดข้ึน

อันเน่ืองมาจากรายไดน้ัน รวมทั้งรายไดดังกลาวตองสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ

ขอ 79

ใหสหกรณเปดเผยขอมูลรายไดในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับนโยบายการบัญชี            

ที่สหกรณบันทึกเปนรายไดของสหกรณ ซ่ึงรวมถึงวิธีกําหนดขั้นความสําเร็จของรายการบัญชีที่

เก่ียวของที่จะถือเปนรายได

ขอ 80
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หมวด 2  : บัญชีที่สําคัญของสหกรณ
สวนที่ 5 คาใชจาย

ใหสหกรณบันทึกคาใชจาย สําหรับรายการคาใชจายที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจตามปกติของ

สหกรณ และการลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบปบัญชี หรือการลดคาของสินทรัพย หรือ  

การเพ่ิมขึ้นของหนี้สิน โดยสงผลใหทุนของสหกรณลดลง

การรับรูคาใชจาย เม่ือสหกรณคาดวาจะเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตอันเนื่องมาจาก 

การลดลงของสินทรัพย หรือการเพ่ิมขึ้นของหนี้สิน และสหกรณสามารถวัดมูลคาของประโยชน        

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางนาเชื่อถือ

ขอ 81

ใหสหกรณเปดเผยขอมูลคาใชจายในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี

เกณฑการปนสวนคาใชจาย
ขอ 82
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หมวด 3
งบการเงินของสหกรณ

ใหสหกรณจัดทํางบการเงินตามเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง โดยองคประกอบของรายการ

ในงบการเงิน ประกอบดวย สินทรัพย หนี้สิน ทุนของสหกรณ รายได และคาใชจาย สําหรับสินทรัพย 

และหนี้สนิ ใหจัดแสดงเปนประเภทหมุนเวียนและไมหมุนเวียนดวย ซ่ึงงบการเงินของสหกรณ

ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบประกอบอื่น ๆ 

ตามรูปแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 

ขอ 83
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ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน

1. ความสามารถเขาใจได    ขอมูลในงบการเงินที่จัดทําตองนําเสนอใหผูใชงบการเงินเขาใจได
ทั้งน้ี ตองไมละเวนขอมูลเกี่ยวของกับการตัดสินใจเพียงเพราะเหตุผลวา
ขอมูลดังกลาวยากเกินกวาที่ผูใชงบการเงินจะเขาใจได

2. ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ขอมูลในงบการเงินตองทันเวลาสามารถตอบสนองความตองการและ
ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถตดัสนิใจเชิงเศรษฐกจิ โดยประเมิน
จากเหตุการณ ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต รวมทั้งชวยยืนยันหรือ
ชี้ขอผิดพลาดของขอมูลในงบการเงินที่ผานมา อยางไรก็ตามผูใชงบการเงิน
ควรคํานึงถึงความมีสาระสําคัญของขอมูลในงบการเงินที่ตองแสดง
สาระสําคัญอยางถูกตองไมละเวนการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อยางเปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกจิของผูใช
งบการเงิน
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3. ความเชื่อถือได   ตองปราศจากความผิดพลาดและความลําเอียง

 ตัวแทนอันเที่ยงธรรม ขอมูลในงบการเงินควรแสดงตามเหตกุารณทีไ่ดเกิดขึน้จริงตามเกณฑการรับรูรายการ

 เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ  ขอมูลในงบการเงินตองบันทึกและแสดงตามเนื้อหาและความเปนจริงเชงิเศรษฐกิจ

ไมใชตามรูปแบบทางกฎหมายเพยีงอยางเดียว

 ความเปนกลาง     ขอมูลในงบการเงินตองมีความเปนกลางหรือปราศจากความลําเอียงโดยไมมี

วัตถุประสงคท่ีจะช้ีนําผูใชงบการเงิน

 ความระมัดระวัง   การใชดุลยพินิจที่จําเปนในการประมาณการภายใตความไมแนนอนเกี่ยวกับ

เหตุการณตาง ๆ เพื่อใหงบการเงินมีความนาเชื่อถือ

 ความครบถวน     งบการเงินตองนําเสนอโดยพจิารณาความมีสาระสําคัญและตนทุนในการจดัทาํ
เพื่อมิใหขอมูลในงบการเงินผิดพลาด หรือทําใหผูใชงบการเงินเขาใจผดิ

 การเปรียบเทียบกนัได  ขอมูลในงบการเงินตองสามารถเปรียบเทยีบขอมูลฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของสหกรณเดียวกันสําหรับรอบระยะเวลาตาง ๆ และเปรียบเทียบ

กับสหกรณอ่ืนสําหรับรอบระยะเวลาเดียวกัน 76
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ใหสหกรณรับรูรายการสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย เม่ือเขาเงื่อนไขดังนี้ขอ 84

(1) มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการสินทรัพย หนี้สิน 

รายได และคาใชจายจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง

(2) รายการสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายมีราคาทุนหรือมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ

การไมรับรูรายการที่เปนไปตามเกณฑดังกลาว สหกรณไมสามารถทําใหถูกตองไดดวย

การเปดเผยขอมูลในนโยบายการบัญชีที่สหกรณนํามาใช หรือเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 
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หมวด 4
การเปดเผยขอมูล

ใหสหกรณเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสหกรณ

นอกเหนือจากที่แสดงใหเห็นในรูปของงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน 

โดยตองแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของงบการเงิน

ของสหกรณ เพื่อเปดเผยสาระสําคัญที่มีผลตองบการเงินรวมถึงรายการบัญชีใดที่มิได

ปฏิบัติตามเกณฑและนโยบายการบัญชีที่กําหนดน้ันดวย

ขอ 85
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ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสหกรณตองเปดเผยทุกขอ ดังตอไปน้ี

(1)  สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ําคัญ ซึ่งแสดงขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี

ที่สหกรณกําหนด โดยใหแสดงไวในสวนแรกของหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

(2)  ขอมูลเพิ่มเติมที่เปนรายละเอียดประกอบรายการที่แสดงในงบการเงิน ซึ่งรวมถึงขอจํากัดตาง ๆ ที่มีตอ

กรรมสิทธิ์หรือสิทธใินการใชสินทรัพย หลักประกันที่ใหกบัหนี้สนิ ขอมูลเกี่ยวกับทุนของสหกรณ

(3) ขอมูลเพิ่มเติมที่ไมไดแสดงอยูในงบการเงิน แตเปนขอมูลที่จําเปนเพือ่ใหงบการเงินนั้น แสดงขอมูลโดยถูกตอง

ตามที่ควร ใหเปดเผยตอจากขอมูลเพิ่มเติมที่เปนรายละเอียดประกอบรายการในงบการเงิน เชน เหตุการณ

สําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน สินทรัพยที่อาจไดรับหรือหนี้สนิที่อาจเกดิขึ้นในภายหนา ขอผูกพัน

ที่สําคัญและมีระยะยาวซึ่งไมปรากฏในงบการเงิน เปนตน
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(4)  ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ไมเปนไปตามกฎหมายวาดวยสหกรณ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ

รวมทั้งระเบียบและขอบังคับของสหกรณ หรือขอมูลอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการดาํเนินกจิการของสหกรณ แมจะ

เปนไปตามกฎหมายหรือขอบังคับของสหกรณ แตหากการดําเนนิการนั้นอาจสงผลกระทบตอสถานะทาง

การเงินของสหกรณไดอยางมีนัยสําคัญ เชน กรณีสหกรณเปลี่ยนสญัญาเงินฝากเปนสญัญาเงนิกู หรือ

เปลี่ยนสัญญาเงินกูเปนสัญญาเงินฝาก ซึ่งเปนการเปลี่ยนสาระสําคัญแหงหนี้ โดยที่สหกรณมิไดมีการรับจายเงิน

หรือมีการรับจายเงินเพยีงบางสวน เปนตน

วิธีปฏิบัติทางบัญชี และรูปแบบงบการเงินที่นอกเหนอืจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้

ใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยสภาวิชาชพีบัญชี หรือ

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ขอ 86
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บทเฉพาะกาล

ใหระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจนายทะเบียนสหกรณ
กอนระเบียบนี้ใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้

การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสยัจะสญูสาํหรบัสหกรณออมทรัพยและ
สหกรณเครดิตยูเนีย่นที่เรยีกเก็บเงนิงวดชําระหนีจ้ากสมาชิกโดยการหักจากเงินได  
ณ ที่จาย ใหถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดชั้นคณุภาพ
ลูกหนี้เงินกูและการเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ พ.ศ. 2544 ไปกอนจนกวากฎกระทรวง
การจัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารองจะมีผลใชบงัคบั

ขอ 87

ขอ 88
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