
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวย การตัดเงินสดขาดบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร

พ.ศ. 2546

และ
คาํแนะนาํกรมตรวจบัญชีสหกรณ

เร่ือง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับเงินสดขาดบัญชี/เงินสดเกินบัญชี
พ.ศ. 2546



ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวย การตัดเงินสดขาดบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร

พ.ศ. 2546

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีระเบียบ วาดวย การตัดเงินสด       
ขาดบัญชีของสหกรณและกลุม เกษตรกร  ข้ึน  เ พ่ือใหสหกรณและ          
กลุมเกษตรกรมี วิธีปฏิบัติ เฉพาะในสวนที่ เ ก่ียวกับการพิจารณาฃเงินสด        
ขาดบัญชีและการตัดเงินสดขาดบัญชีท่ีชัดเจนเปนแนวทางเดียวกัน อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 16 (2) และ (8) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ          
พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณจึงกําหนดระเบียบไว ดังนี้

ขอ1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย การตัด
เงินสดขาดบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546”

ขอ2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547    
เปนตนไป

ขอ3. บรรดาระเบียบ คําส่ัง หรือคําแนะนําอ่ืนใดในสวนที่กําหนด       
ไวแลวในระเบียบนี่หรือซ่ึงขัดแยงกัยระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ4. ใหอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ รักษาการตามระเบียบนี้          
รวมทั้งวินิจฉัย ใหคําแนะนําหรือกําหนดวิธีปฏิบัติไดตามความจําเปน



ขอ5. ตามระเบียบนี้
“เงินสด” หมายความวา ธนบัตรและเหรียญกษาปณท่ีสหกรณ    

มีอยู รวมทั้งเช็คที่ยังไมไดนําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟทของธนาคารและ   
ธนาณัติ ท้ังนี้ ไมรวมควงตราไปรษณียากร อากรแสตมปเช็คลงวันที่ลวงหนา  
ใบยืม และเอกสารทางการเงิน ไดแก ตั๋วเงิน พันธบัตรรัฐบาล และใบหุนกู 
เปนตน

“เงินสดขาดบัญชี” หมายความวา จํานวนเงินสดที่ตรวจนับ ณ   
วันส้ินปทางบัญชีหรือวันตรวจนับ มีจํานวนนอยกวาเงินสดคงเหลือตามบัญชี

“คาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี” หมายความวา จํานวน         
เงินสดขาดบัญชี ท่ีอยูระหวางดําเนินการหาผู รับผิดชอบ ซ่ึงคาดวาจะมี   
อุปสรรคในการดําเนินการจนกวาจะไดรับชดใชคืนหรือจนอาจไมไดรับชดใช  
คืน เปนเหตุทําใหขาดประโยชน ท่ีควรไดรับนั้น ถือเปนคาใชจายของ          
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดเงินสดขาดบัญชีนั้น

“คาเผื่อเงินสดขาดบัญชี” หมายความวา จํานวนเงินที่กันไว       
ณ วันส้ินปทางบัญชีสําหรับเงินสดขาดบัญชี ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการหา          
ผู รับผิดชอบหรือยังไมมีผู รับผิดชอบ และถือเปนบัญชีปรับมูลคาท่ีตั้งข้ึน     
เพ่ือแสดงเปนรายการหักจากเงินสดขาดบัญชีในงบการเงิน

“เงินสดขาดบัญชีไดรับชดใช” หมายความวา เงินสดขาดบัญชี   
ซ่ึ งไดตั้ งค า เผื่อ เ งินสดขาดบัญชี ไว เต็มจํานวนแลว  ตอมาสามารถหา          
ผูรับผิดชอบและไดรับชดใช หรือมีการจัดทําหลักฐานรับสภาพความผิดจาก  
เ งินสดขาดบัญชีดั งกล าว เปนที่ ชัด เจนแล ว  และ ถือ เปนรายได ของ          
รอบระยะบัญชีนั้น



“การตัดเงินสดขาดบัญชี” หมายความวา การโอนปรับปรุง      
ทางบัญชีเพ่ือตัดจําหนายเงินสดขาดบัญชีออกจากบัญชีในกรณีสหกรณหรือ 
กลุมเกษตรกรไมสามารถดําเนินการหาผู รับผิดชอบไดเปนที่แนนอนแลว       
ท้ังนี้ เม่ือไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการแลเงื่อนไขในขอ 7. เร่ือง          
การตัดเงินสดขาดบัญชี

ข อ6. เ ม่ื อ มี เ งินสดขาดบัญชี  ให สหกรณห รือก ลุ ม เกษตรกร          
ดําเนินการ ดังนี้

(1) ถามีผูรับผิดชอบ ใหผูรับผิดชอบชดใชเงินสดขาดบัญชี    
หากผูรับผิดชอบยังไมสามารถชําระคืนได ใหตั้งผูรับผิดชอบนั้นเปนลูกหนี้   
เงินสดขาดบัญชี โดยใหมีการจัดทําหลักฐานรับสภาพความผิดจากเงินสด    
ขาดบัญชี พรอมทั้งจัดใหมีหลักประกันการใชคืนใหมีมูลคาไมนอยกวา    
จํานวนเงินสดขาดบัญชี

(2) ถายังไมสามารถกําหนดตัวผูรับผิดชอบไดหรืออยูระหวาง
ดําเนินการหาผู รับผิดชอบเงินสดขาดบัญชีดั งกล าว  ใหสหกรณหรือ          
กลุมเกษตรกรแยกเงินสดขาดบัญชีออกจากบัญชีเงินสด และใหตั้งคาเผื่อ     
เงินสดขาดบัญชีและคาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชีเปนคาใชจายทั้งจํานวน

(3) ถาสามารถหาผู รับผิดชอบเงินสดขาดบัญชีไดในเวลา        
ตอมา เงินสดขาดบัญชีจะเปลี่ยนสภาพเปนลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี และ         
คาเผื่อเงินสดขาดบัญชีจะเปลี่ยนสภาพเปนเงินสดขาดบัญชีไดรับชดใช ซ่ึง     
ถือเปนรายได



(4) ถาสอบสวนขอเท็จจริงแลวไมสามารถหาผู รับผิดชอบ     
เงินสดขาดบัญชีไดเปนที่แนนอน ใหดําเนินการตัดยอดเงินสดขาดบัญชี       
และคาเผื่อเงินสดขาดบัญชีเม่ือไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข    
ในขอ 7. เร่ืองการตัดเงินสดขาดบัญชี

ขอ7. การตัดเงินสดขาดบัญชี ใหกระทําไดตามหลักเกณฑ  วิธีการ    
และเง่ือนไข ดังนี้

(1) เงินสดขาดบัญชีท่ีเกิดจากกรณีสหกรณหรือกลุมเกษตรกร  
ตกคางการตรวจสอบ  หรือเกิดจากเหตุ สุดวิ สัย  เชน ถูกโจรกรรม          
ประสบภัยพิบัติ เปนตน ซ่ึงตองมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา 
สหกรณหรือกลุมเกษตรกรไดมีการติดตามและดําเนินการจนถึงท่ีสุดแลว      
ในการหาผูรับผิดชอบชดใช

(2) เ งินสดขาดบัญชี ท่ี เ กิดจากการทุจริตของกรรมการ         
ดําเนินการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณหรือกลุมเกษตรกร ซ่ึงไดมีการติดตาม  
ทวงถามและดําเนินการจนถึงท่ีสุดแลว ไมสามารถเรียกใหผูรับผิดชอบชดใชได

(3) เงินสดขาดบัญชีท่ีจะขออนุมัติตัดบัญชีไดตองตั้งคาเผื่อ     
เ งินสดขาดบัญชี เต็มจํานวนที่จะขอตัดไวแลวในคราวปดบัญชีประจําป        
กอนการขออนุมัติตัดเงินสดขาดบัญชี

(4) ในการเตรียมการเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติตัด    
เงินสดขาดบัญชี ใหสหกรณหรือกลุมเกษตรกรจัดใหมีขอมูล ดังนี้

(4.1) จํานวนเงินสดที่ขออนุมัติตัดบัญชี
(4.2) คําช้ีแจงพรอมดวยหลักฐานและการดําเนินการ     

หาผูรับผิดชอบเพื่อชดใชเงินสดขาดบัญชี



(4.3) เหตุผลในการขอตัดบัญชี
(4.4) ความเห็นของคณะกรรมการดําเนินการ

(5) คณะกรรมการดําเนินการตองกําหนดวาระการประชุมใหญ 
เร่ือง การตัดเงินสดขาดบัญชี พรอมทั้งสรุปเร่ืองโดยยอ แจงเปนหนังสือ       
ใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบกอนการประชุมใหญไมนอยกวา 7 วัน       
ซ่ึงในหนังสือแจงสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกนั้นตองมีรายละเอียดตามขอ (4) 
แนบทายดวย

(6) ถา ท่ีประชุมใหญพิจารณาเห็นควรใหมีการตัดเงินสด     
ขาดบัญชีได จะตองมีมติอนุมัติโดยมีคะแนนเสียงเกินกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิก    
ท่ีมาประชุม

(7) เ ม่ือ ท่ีประชุมใหญ มีมติอนุ มัติ ให เ งินสดขาดบัญชีได          
ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมดวยวา การอนุมัติตัดเงินสดขาดบัญชีนี้เปน
เพียงการปฏิบัติทางบัญชีเทานั้น มิไดเปนการระงับซึ่งสิทธิเรียกรองจาก          
ผูตองรับผิดชอบตอสหกรณหรือกลุมเกษตรกรแตอยางใด

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

  (นายเรืองชัย  บุญญานันต)
รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน
      นายทะเบียนสหกรณ



เงินสดเปนสิน
หรือกลุมเกษตรกร 
ของเงินสดที่สามารถ
การสูญหายหรือเกิด
เงินสดขาดบัญชีเกิดข
จํานวนเกินกว ายอ
แตเนื่องจากยังไมม
กลุมเกษตรกรมีเงิน
ขอคลาดเคลื่อนในท
เพ่ือเปนการแกไขป
วิธีปฏิบัติทางบัญชีเ
สหกรณหรือกลุมเก
อยางถูกตอง เหมา
เปน 5 สวน ดังนี้

สวนที่ 1 ควา
สวนที่ 2 วิธีป
สวนที่ 3 การ

หมา

สวนที่ 4 ตัว
เกิน

สวนที่ 5 การถ

เร่ือง วิธีปฏิบัติท

คาํแนะนาํกรมตรวจบัญชีสหกรณ
างบัญชีเก่ียวกับเงินสดขาดบัญชี/เงินสดเกินบัญชี

พ.ศ. 2546

ทรัพยท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของสหกรณ   
เพราะเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยน แตจากลักษณะ    
เปลี่ยนมือไดงายและรวดเร็ว จึงมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเกิด 
การทุจริตไดงายกวาสินทรัพยประเภทอื่น สงผลใหมี     
ึ้น แตอยางไรก็ตาม โอกาสที่เงินสดคงเหลือในมือจะมี
ด เงินสดคงเหลือตามบัญชี ก็อาจเกิด ข้ึนได เชนกัน          
ีการกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีในกรณีท่ีสหกรณหรือ      
สดขาดบัญชี/เงินสดเกินบัญชีเกิดข้ึน จึงทําใหเกิด          

างปฏิบัติหรือปฏิบัติไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น
ญหาดังกลาว กรมตรวจบัญชีสหกรณจึงไดกําหนด          
ก่ียวกับเงินสดขาดบัญชี/เงินสดเกินบัญชีข้ึน เพ่ือให  
ษตรกรนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไป      
ะสมและเปนแนวเดียวกัน โดยคําแนะนํานี้จะแบงออก     

มหมาย
ฏิบัติทางบัญชี
แสดงรายการในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลใน   
ยเหตุประกอบงบการเงิน

อยางการปฏิบัติทางบัญชี เ ก่ียวกับเ งินสดขาดบัญชี/        
บัญชี
ือปฏิบัติ



สวนที่ 1 ความหมาย
เงินสด หมายถึง ธนบัตรและเหรียญกษาปณท่ีสหกรณมีอยู รวมทั้ง    

เช็คที่ยังไมไดนําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟทของธนาคารและธนาณัติ ท้ังนี้        
ไมรวมควงตราไปรษณียากร อากรแสตมปเช็คลงวันที่ลวงหนาใบยืม และ
เอกสารทางการเงิน ไดแก ตั๋วเงิน พันธบัตรรัฐบาล และใบหุนกู เปนตน

เงินสดขาดบัญชี หมายถึง จํานวนเงินสดที่ตรวจนับ ณ วันส้ินป        
ทางบัญชีหรือวันตรวจนับ มีจํานวนนอยกวาเงินสดคงเหลือตามบัญชี

คาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี หมายถึง จํานวนเงินสดขาดบัญชี       
ท่ีอยูระหวางดําเนินการหาผู รับผิดชอบ ซ่ึงคาดวาจะมีอุปสรรคในการ      
ดําเนินการจนกวาจะไดรับชดใชคืนหรือจนอาจไมไดรับชดใชคืน เปนเหตุให 
ขาดประโยชนท่ีควรไดรับนั้น ถือเปนคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิด  
เงินสดขาดบัญชีนั้น

คาเผ่ือเงินสดขาดบัญชี หมายถึง จํานวนเงินที่กันไว ณ วันส้ินป       
ทางบัญชีสําหรับเงินสดขาดบัญชีซ่ึงอยูระหวางดําเนินการหาผูรับผิดชอบหรือ  
ยังไมมีผูรับผิดชอบ และถือเปนบัญชีปรับมูลคาท่ีตั้งข้ึนเพ่ือแสดงเปนรายการ 
หักจากเงินสดขาดบัญชีในงบการเงิน

เงินสดขาดบัญชีไดรับชดใช หมายถึง เงินสดขาดบัญชีซ่ึงไดตั้ง         
คาเผื่อเงินสดขาดบัญชีไวเต็มจํานวนแลว ตอมาสามารถหาผูรับผิดชอบและ   
ไดรับชดใช หรือมีการจัดทําหลักฐานรับสภาพความผิดจากเงินสดขาดบัญชี    
ดังกลาวเปนที่ชัดเจนแลว และถือเปนรายไดของรอบระยะบัญชีนั้น

เงินสดเกินบัญชี หมายถึง จํานวนเงินสดที่ตรวจนับ ณ วันส้ินป        
ทางบัญชีหรือวันตรวจนับ มีจํานวนสูงกวาเงินสดคงเหลือตามบัญชี



สวนที่ 2 วิธีปฏิบัติทางบัญชี
เงินสดขาดบัญชี

1. กรณีสามารถกาํหนดตัวผูรับผิดชอบได
ถาสหกรณสามารถกําหนดตัวผู รับผิดชอบตอจํานวนเงินสดที่       

ขาดบัญชีได แตผูรับผิดชอบยังไมไดชดใชโดยทันที หรือยังไมสามารถหา    
หลักฐานใดๆ มาทดแทนจํานวนเงินสดที่ขาดบัญชีได ใหผู รับผิดชอบ          
จัดทําหลักฐานรับสภาพความผิดจากเงินสดขาดบัญชี ณ วันตรวจนับเงินสด   
ไดแก หนังสือรับรองจํานวนเงินสด สัญญารับสภาพหนี้ (ใชในกรณีท่ีสหกรณ   
มีการประนีประนอมยอมความ  โดยยอมใหชดใชภายในระยะเวลาที่       
กําหนด หรือยอมใหมีการผอนชําระเปนงวดๆ) พรอมทั้งจัดใหมีหลักประกัน
การใชคืนใหมีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินสดขาดบัญชี และใหสหกรณ    
บันทึกผูรับผิดชอบตอจํานวนเงินสดขาดบัญชีดังกลาวไวในบัญชี “ลูกหนี้      
เงินสดขาดบัญชี” โดยบันทึกบัญชี ณ วันตรวจนับเงินสด ดังนี้

เดบิต บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี xxx
เครดิต บัญชีเงินสด xxx

ในกรณีตรวจนับเ งินสดหลัง วันส้ินปทางบัญชีแลวปรากฏวามี         
เงินสดขาดบัญชี หากสามารถหาหลักฐานที่พิสูจนไดวาเงินสดขาดบัญชี          
ณ วันตรวจนับเงินสดเปนของวันส้ินปทางบัญชี ใหสหกรณปรับปรุงบัญชี       
ดังกลาวขางตน ณ วันส้ินปทางบัญชี

ลูกหนี้ เ งินสดขาดบัญชีท่ีบันทึกบัญชีนั้น หากสหกรณคาดวาจะ       
ไมสามารถเรียกใหผูรับผิดชอบชําระคืนได ใหสหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย       
จะสูญไวเต็มจํานวน บันทึกบัญชีดังนี้



เดบิต บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี xxx
เครดิต บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี     xxx

สําห รับกา รตั ดหนี้ สูญ ลูกหนี้ เ งิ นสดขาดบัญชี  ให สหกรณ          
ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และ
เม่ือท่ีประชุมใหญมีมติอนุมัติใหตัดบัญชีได ใหบันทึกบัญชีดังนี้

เดบิต บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี  xxx
เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี                  xxx

2. กรณีไมสามารถกําหนดตัวผู รับผิดชอบไดหรืออยู ระหวาง         
การพิจารณาหาผูรับผิดชอบ

ณ วันตรวจนับเงินสด หากมีเงินสดขาดบัญชี แตสหกรณยังไม 
สามารถกําหนดตัวผู รับผิดชอบได  หรืออยู ในระหว างดําเนินการหา          
ผูรับผิดชอบ ใหสหกรณปฏิบัติดังนี้

2.1 เมื่อมีเงินสดขาดบัญชี
(1) บันทึกเงินสดขาดบัญชี

ณ  วั น ต ร ว จ นั บ เ งิ น ส ด  ใ ห โ อ น จําน ว น เ งิ น ส ด          
ขาดบัญชีออกจากบัญชีเงินสดมาบันทึกไวในบัญชี “เงินสดขาดบัญชี” เพ่ือ    
ใหเงินสดคงเหลือตามบัญชีมีจํานวนเทากับจํานวนเงินสดคงเหลือในมือ         
ท่ีตรวจนับได บันทึกบัญชีดังนี้

เดบิต บัญชีเงินสดขาดบัญชี xxx
เครดิต บัญชีเงินสด xxx

ในกรณีตรวจนับเงินสดหลังวันส้ินปทางบัญชีแลว
ปรากฏวามีเงินสดขาดบัญชี หากสามารถหาหลักฐานที่พิสูจนไดวาเงินสด     
ขาดบัญชี ณ วันตรวจนับเงินสดเปนของวันส้ินปทางบัญชี ใหสหกรณ         
ปรับปรุงบัญชีดังกลาวขางตน ณ วันส้ินปทางบัญชี



หากสหกรณสามารถคนหาสา เหตุ ของการเกิด         
เงินสดขาดบัญชีไดวาเกิดข้ึนเนื่องจากสาเหตุใด เชน หลงลืมไมไดนําเอกสาร  
การจายเงินมาบันทึกบัญชีในกรณีตางๆ ไดแก ซ้ือสินทรัพย จายคาใชจาย  
ตางๆ จายคืนเงินคาหุน ฯลฯ ใหสหกรณบันทึกตามประเภทของรายการ      
เงินที่คนหาสาเหตุพบ ดังนี้

เดบิต บัญชี  …………. xxx
(ใหระบุประเภทของบัญชีท่ีเกิดข้ึนตามเอกสารการจายเงิน)
เครดิต บัญชีเงินสดขาดบัญชี           xxx

(2) บันทึกคาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี
ณ  วัน ส้ินปทางบัญชี  หากสหกรณ ไมสามารถ          

คนหาสาเหตุไดวาเกิดเงินสดขาดบัญชีเนื่องจากสาเหตุใด และไมสามารถ      
หาผู รับผิดชอบในจํานวนเงินสดขาดบัญชีได สหกรณจะตองรับภาระ         
คาใชจายที่เกิดข้ึนจาดเงินสดขาดบัญชีท้ังจํานวน โดยบันทึกคาใชจายดังกลาว  
ไวในบัญชี “คาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี” ดังนี้

เดบิต บัญชีคาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี xxx
เครดิต บัญชีคาเผื่อเงินสดขาดบัญชี                  xxx

2.2 เมื่อสามารถหาผูรับผิดชอบไดและไดรับการชดใชคืน
ภายหลั งจากที่ ได มีการบันทึก เ งินสดขาดบัญชีตามขอ          

2.1 (1) และบันทึกคาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชีตามขอ 2.1 (2)          
ณ วันส้ินปทางบัญชีแลว หากตอมาสามารถหาผู รับผิดชอบตอจํานวน          
เงินสดขาดบัญชีได และผู รับผิดชอบไดจัดทําหลักฐานรับสภาพความผิด      
จากเงินสดขาดบัญชี ไดแก หนังสือรับรองจํานวนเงินสด หรือสัญญา          



รับสภาพหนี้ (ตามแตกรณี) พรอมทั้งจัดใหมีหลักประกันการใชคืนใหมี       
มูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินสดขาดบัญชีแลว ใหปฏิบัติดังนี้

(1) บันทึกลดยอดเงินสดขาดบัญชี
เ ม่ือผู รับผิดชอบจัดทําหลักฐานรับสภาพความผิด   

จากเงินขาดบัญชีแลว ใหโอนปดบัญชีเงินสดขาดบัญชีตามจํานวนเงินที่   
ปรากฏตามหลักฐานรับสภาพความผิดดังกลาวไปบันทึกไวในบัญชี “ลูกหนี้  
เงินสดขาดบัญชี” บันทึกบัญชีดังนี้

เดบิต บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี xxx
เครดิต บัญชีเงินสดขาดบัญชี           xxx

(2) บันทึกลดยอดคาเผ่ือเงินสดขาดบัญชี
ใ ห รั บ รู ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร ที่ ส ห ก รณ ส า ม า ร ถห า          

ผูรับผิดชอบเงินสดขาดบัญชีได  โดยโอนปดบญัชีคาเผื่อเงินสดขาดบัญชีตาม
จํานวนเงินที่ปรากฏตามหลักฐานรับสภาพความผิดจากเงินสดขาดบัญชีไป
บันทึกไวในบัญชี “เงินสดขาดบัญชีไดรับชดใช” บันทึกบัญชีดังนี้

เดบิต บัญชีคาเผื่อเงินสดขาดบัญชี xxx
เครดิต บัญชีเงินสดขาดบัญชีไดรับชดใช           xxx

(3) บันทึกการรับชําระหนี้จากลูกหน้ีเงินสดขาดบัญชี
เ ม่ือได รับชําระหนี้จากลูกหนี้ เ งินสดขาดบัญชีท่ีได

บันทึกบัญชีไวตามขอ 2.2(1) บันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร(ตามแตกรณี) xxx

เครดิต บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี           xxx



2.3 การตัดเงินสดขาดบัญชีออกจากบัญชี
เงินสดขาดบัญชีท่ีจะขอตัดออกจากบัญชีไดจะตองปฏิบัติ    

ตามระเบียบเกี่ ยวกับการตัดเ งินสดขาดบัญชี ท่ีนายทะเบียนสหกรณ         
กําหนด ดังนี้

(1) ตองดําเนินการจนถึงท่ีสุดเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐาน    
ในการหาผูรับผิดชอบชดใช หรือดําเนินการติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว    
ไมสามารถเรียกใหผูรับผิดชอบชดใชได ดังนี้

(1.1) กรณีเงินสดขาดบัญชีเนื่องจากถูกโจรกรรม  
ให สหกรณ ดําเ นิ นก ารแจ งความต อ เ จ าหน า ท่ี ตํารวจ  และจั ด ให มี          
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดโจรกรรม     
ความเหมาะสมของการเก็บรักษาเงินสด จํานวนเงินสดที่ ถูกโจรกรรม       
พรอมทั้งบันทึกขอสรุปเกี่ยวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนไวในรายงานการประชุม  
คณะกรรมการดําเนินการ

(1.2) กรณี เ งินสดขาดบัญชี เนื่ องจากสหกรณ     
ประสบภัยพิบัติ หรือผู เก็บรักษาเงินสดประสบอุบัติเหตุจนเปนเหตุให         
เงินสดในความรับผิดชอบสูญหาย ใหสหกรณตั้งคณะกรรมการสอบสวน       
ขอเท็จจริงเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ/อุบัติเหตุ ความเหมาะสม     
ของการเก็บรักษาเงินสด จํานวนเงินสดที่ไดรับความเสียหาย พรอมทั้ง     
บันทึ กข อส รุป เ ก่ี ยวกับ เหตุการณ ท่ี เ กิด ข้ึนไว ในรายงานการประชุม          
คณะกรรมการดําเนินการ

(1.3) กรณีเงินสดขาดบัญชีเนื่องจากการทุจริต ให
สหกรณคนหาหลักฐานที่ ชัดแจงเ พ่ือดําเนินดคีและใหมีการติดตามผล         
ทางคดีจนถึงท่ีสุด หรือใหสหกรณจัดทําหนังสือ/หลักฐานการติดตาม         
ทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณีจนถึงท่ีสุด



(2) มีการตั้งคาเผื่อเงินสดขาดบัญชีไวเต็มจํานวนแลว   
กอนการขออนุมัติตัดบัญชี และไดมีการเสนอที่ประชุมใหญใหพิจารณา    
อนุมัติตัดจําหนายจํานวนเงินสดขาดบัญชีออกจากบัญชี เม่ือท่ีประชุมใหญ      
มีมติอนุมัติแลว ใหบันทึกบัญชีดังนี้

เดบิต บัญชีคาเผื่อเงินสดขาดบัญชี xxx
เครดิต บัญชีเงินสดขาดบัญชี           xxx

อนึ่ง กรณีปกอนๆ สหกรณมีเงินสดขาดบัญชีและไดปฏิบัติทางบัญชี   
โดยตั้งสํารองเงินสดขาดบัญชีไวแลว ใหโอนปดบัญชี “สํารองเงินสด          
ขาดบัญชี” ไปบันทึกไวในบัญชี “คาเผื่อเงินสดขาดบัญชี” โดยบันทึกบัญชี      
ดังนี้

เดบิต บัญชีสํารองเงินสดขาดบัญชี xxx
เครดิต บัญชีคาเผื่อเงินสดขาดบัญชี           xxx

3. กรณีเงินสดขาดบัญชี เน่ืองจากการปดเศษสตางค
ถาสหกรณมีเงินสดขาดบัญชี เนื่องจากจายเงินเกินกวาจํานวน       

รายจายที่ตองจายจริงตามเอกสาร อันเปนผลเนื่องมาจากการปดเศษสตางค
ของจํานวนเงินที่ตองจาย ทําใหสหกรณตองจายเงินในจํานวนที่มากกวา   
จํานวนเงินที่นําไปบันทึกบัญชี ในกรณีดังกลาวใหสหกรณบันทึกจํานวนเงิน     
ท่ีจายเกินไปนั้นไวในบัญชี “คาใชจายอื่น” ดังนี้

เดบิต บัญชีคาใชจายอื่น xxx
เครดิต บัญชีเงินสด           xxx



เงินสดเกินบัญชี
ณ วันตรวจนับเงินสด หากพบวามีเงินสดเกินบัญชี ใหสหกรณ       

ปฏิบัติ ดังนี้
1. ถาไมทราบสาเหตุของการเกิดเงินสดเกินบัญชี

ใหสหกรณปรับปรุงบัญชีเงินดใหมีจํานวนคงเหลือเทากับจํานวน    
เงินสดที่ตรวจนับได โดยเพิ่มยอดในบัญชีเงินสดดวยจํานวนเงินที่เกินบัญชี   
โดยบันทึกไวในบัญชี “เงินสดเกินบัญชี” ดังนี้

เดบิต บัญชีเงินสด xxx
เครดิต บัญชีเงินสดเกินบัญชี           xxx

ในกรณีตรวจนับเ งินสดหลัง วันส้ินปทางบัญชีแลวปรากฏวามี        
เงินสดเกินบัญชี หากสามารถหาหลักฐานที่พิสูจนไดวาเงินสดเกินบัญชี          
ณ วันตรวจนับเงินสดเปนของวันส้ินปทางบัญชี ใหสหกรณปรับปรุงบัญชี       
ดังกลาวขางตน ณ วันส้ินปทางบัญชี

2. ใหสหกรณตรวจสอบคนหาสาเหตุที่ทาํใหเกิดเงินสดเกินบัญชี
2.1 กรณีที่สามารถคนหาสาเหตุได

ใหสหกรณบันทึกบัญชีตามประเภทของรายการเงินที่คนหา
สาเหตุพบดังนี้

เดบิต บัญชีเงินสดเกินบัญชี xxx
เครดิต บัญชี………………           xxx
(ใหระบุประเภทของบัญชีท่ีเกิดข้ึนตามเอกสารการรับเงิน)



2.2 กรณีที่ไมสามารถคนหาสาเหตุได
ใหคงบัญชี เ งินสดเกินบัญชีไวจนกวาจะพนอายุความ    

เรียกรองสิทธิ์ และเม่ือพนอายุความแลว หากไมมีผูใดใชสิทธิ์เรียกรองก็ให  
โอนเงินสดเกินบัญชีดังกลาวเปนรายไดอ่ืนของสหกรณตอไป บันทึกบัญชีโดย

เดบิต บัญชีเงินสดเกินบัญชี xxx
เครดิต บัญชีรายไดอ่ืน           xxx

3. กรณีมีเงินสดเกินบัญชี เน่ืองจากการปดเศษสตางค
ถาสหกรณมีเงินสดเกินบัญชี เนื่องจากรับเงินเกินกวาจํานวน        

รายรับที่ไดรับจริงตามเอกสาร อันเปนผลเนื่องมาจากการปดเศษสตางคของ
จํานวนเงินที่นําไปบันทึกบัญชี ในกรณีดังกลาวใหสหกรณบันทึกจํานวนเงินที่  
ไดรับเกินมานั้นไวในบัญชี “รายไดอ่ืน”ดังนี้

เดบิต บัญชีเงินสด xxx
เครดิต บัญชีรายไดอ่ืน           xxx



สวนที่ 3 การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน

การแสดงรายการในงบการเงิน
บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี แสดงรายการในงบดุลภายใต

หัวขอสินทรัพยหมุนเวียนเปน
รายการลูกหนี้อ่ืนๆ โดยแสดง
รวมไวในรายการลูกหนี้
ระยะสั้น-สุทธิ และแสดง
รายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

บัญชีเงินสดขาดบัญชี แสดงรายการในงบดุลภายใต
หัวขอสินทรัพยหมุนเวียน โดย
แสดงรายการเปนเอกเทศ
ถัดจากรายการเงินสดและ
เงินฝากธนาคาร

บัญชีคาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน
ภายใตหัวขอคาใชจาย หรือ
คาใชจายดําเนินงาน (แลวแต
กรณี)

บัญชีคาเผื่อเงินสดขาดบัญชี แสดงเปนรายการหักจากเงินสด
ขาดบัญชีในงบดุล



บัญชีเงินสดขาดบัญชีไดรับการชดใช แสดงในงบกําไรขาดทุน ภายใต
หัวขอรายได หรือรายไดอ่ืน
(แลวแตกรณี)

บัญชีเงินสดเกินบัญชี แสดงรายการในงบดุลภายใต
หัวขอหนี้สินหมุนเวียนเปน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรณีสหกรณ มี เ งินสดขาดบัญชี  ให เปดเผยขอมูลในหมายเหตุ      

ประกอบงบการเงินว าสหกรณ ได มีการดําเนินการไปแลวอย างไรกับ          
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน



สวนที่ 4 ตัวอยางการปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับเงินสดขาดบัญชี
/เกินบัญชี

ตัวอยางที่ 1 กรณีเงินสดขาดบัญชีไมสามารถหาผูรับผิดชอบไดหรือ
อยูในระหวางการพิจารณาหาผูรับผิดชอบ

เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2545 สหกรณถูกโจรกรรมเงินสดจํานวน   
10,000 บาท โดยสหกรณไดดําเนินการแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจแลว   
และในวันส้ินปทางบัญชีสหกรณยังไมสามารถหาผูรับผิดชอบชดใชได
วิธีปฏิบัติทางบัญชี

10 ตุลาคม 2545
บันทึกเงินสดถูกโจรกรรม  โดย

เดบิต บัญชีเงินสดขาดบัญชี 10,000
เครดิต บัญชีเงินสด     10,000

31 ธันวาคม 2545
บันทึกคาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี  โดย

เดบิต บัญชีคาเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี 10,000
เครดิต บัญชีคาเผื่อเงินสดขาดบัญชี     10,000

การแสดงรายการในงบการเงิน
งบดุล (บางสวน)

สินทรัพยหมุนเวียน หมายเหตุ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 ………………..
เงินสดขาดบัญชี 6 10,000.00
หัก คาเผื่อเงินสดขาดบัญชี 10,000.00

    0.00
เงินฝากสหกรณ …………………..



การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. เงินสดขาดบัญชี

เ งินสดขาดบัญชีจํานวน  10,000.00 บาท  เปนเ งินสดที่          
ถูกโจรกรรมไปเมื่อวันที 10 ตุลาคม 2545 สหกรณไดดําเนินการแจงความ   
ตอเจาหนาท่ีตํารวจแลว

ตัวอยางที่ 2การตัดเงินสดขาดบัญชีออกจากบัญชี
ตอเนื่องจากตัวอยาง ท่ี 1 ตอมา ท่ีประชุมใหญมีมติให         

ตัดจําหนายเงินสดขาดบัญชีออกจากบัญชีได เนื่องจากไมสามารถสอบสวน    
หาขอเท็จจริงและไมสามารถติดตามคนรายได

การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการตัดจําหนายดเงินสดขาดบัญชีออกจาก
บัญชีเปนดังนี้

เดบิต บัญชีคาเผื่อเงินสดขาดบัญชี 10,000
เครดิต บัญชีเงินสดขาดบัญชี     10,000



ตัวอยางที่ 3 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2546 ผูสอบบัญชีไดตรวจนับ          
เงินสดคงเหลือในมือของสหกรณซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของนางสมใจ 
ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงิน ปรากฏวามีเงินสดขาดบัญชีจํานวน 5,000 บาท   
โดยนางสมใจไดจัดทําหนังสือรับรองจํานวนเงินสดแลว และการตรวจสอบ    
พบวา เ งินสดขาดบัญชีจํานวนดังกลาวขาดบัญชีตอเนื่องมาตั้ งแตกอน          
วันส้ินปทางบัญชี 31 มีนาคม 2546 แลว

ก า รบั นทึ กบัญชี เ ก่ี ย วกั บ เ งิ นสดขาดบัญชี  ณ  วั น ส้ินป          
ทางบัญชีเปนดังนี้

เดบิต บัญชีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 5,000
เครดิต บัญชีเงินสด       5,000

สวนที่ 5 การถือปฏิบัติ

ใหยกเลิกคําแนะนําใดๆ ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในคําแนะนํานี้ 
หรือซ่ึงขัดแยงกับคําแนะนํานี้ ใหใชคําแนะนํานี้แทน

ท้ังนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 เปนตนไป        
และใหใชคําแนะนํานี้กับกลุมเกษตรกรโดยอนุโลม

ใหไว ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2546

(นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
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