
 

คําแนะนํากรมตรวจบญัชีสหกรณ 
เรื่อง  วิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการควบสหกรณ 

พ.ศ. 2544 
---------------------------------- 

 โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  กําหนดใหสหกรณตั้งแตสองสหกรณอาจควบเขากัน

เปนสหกรณเดียวไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญของแตละสหกรณ และตองไดรับความเห็นชอบจาก         

นายทะเบียนสหกรณ พรอมทั้งไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินการควบสหกรณไวดวย ดังนั้น เพื่อให  

สหกรณที่ควบเขากันมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีเปนไปในแนวเดียวกัน   อาศัยอํานาจตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ วาดวยการบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2542 ขอ 5  กรมตรวจบัญชีสหกรณจึงใหคําแนะนําวิธีปฏิบัติทาง

บัญชีเกี่ยวกับการควบสหกรณ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ  

1. สวนที่เกี่ยวกับสหกรณเดิมกอนการควบสหกรณ 
2. สวนที่เกี่ยวกับสหกรณใหมซึ่งเกิดจากการควบสหกรณเดิมเขาดวยกันแลว 

  สวนที่เกี่ยวกับสหกรณเดิมกอนการควบสหกรณ 

 1. ใหสหกรณปดบัญชีและจัดทํางบการเงินสําหรับระยะเวลาถัดจากวันสิ้นปทางบัญชีในงบการเงิน

กอนปที่ควบสหกรณซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นครั้งสุดทาย ถึงวันกอนวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจด

ทะเบียนสหกรณที่ควบเขากัน โดยการจัดทํางบการเงินดังกลาวไมตองนํางบการเงินของปกอนมาแสดง

เปรียบเทียบ 

  ตัวอยาง  สหกรณ ก. มีปทางบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป และสหกรณ ข. มีป

ทางบัญชีส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  ของทุกป   ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงินครั้งหลังสุดของ 

สหกรณ ก. คือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ สหกรณ ข. คือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2543  สหกรณ ก. 

ควบเขาสหกรณ ข. เปนสหกรณ ค. โดยนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2544 

  วิธีปฏิบัติทางบัญช ี

• สหกรณ ก. ตองปดบัญชีและจัดทํางบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 ระยะเวลาตั้ง 

แตวันที ่1 มกราคม 2544  ถึงวนัที่ 31 มีนาคม  2544  รวม  3  เดือน 

• สหกรณ ข. ตองปดบัญชีและจัดทํางบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 ระยะเวลาตั้ง 

แตวันที ่1 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2544  รวม 6 เดือน 

  ทั้งนี้ แตละสหกรณจะตองจัดทําบัญชียอย และทะเบียนตาง ๆ ใหมียอดถูกตองตรงตาม

ยอดที่ปรากฏในงบการเงิน รวมทั้งกรณีที่สหกรณมีกําไรสุทธิประจําปและไมสามารถจัดใหมีการประชุมใหญ 

 

 

 



 

เพื่อจัดสรรกําไรสุทธิดังกลาวใหเสร็จส้ินได     ใหจัดทํารายละเอียดปริมาณธุรกิจสะสมที่สมาชิกกระทํา 

ในแตละสหกรณจนถึง ณ  วันกอนวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณควบเขากัน เพื่อใหแก 

สหกรณใหมดวย 

 2.  ใหสหกรณเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการควบสหกรณไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินวาสหกรณ

เลิกกิจการโดยมติแหงที่ประชุมใหญใหนาํไปควบกับสหกรณใด เปนสหกรณใดเมือ่วันที่เทาใด 

 

 สวนที่เก่ียวกับสหกรณใหม ซึ่งเกิดจากการควบสหกรณเดิมเขาดวยกัน 

 1.  ใหนาํงบดลุที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลวของแตละสหกรณทีค่วบเขากนัมา

จัดทํางบดุลรวมของสหกรณใหม เพื่อเปนรายการตั้งตน ณ วันทีน่ายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบยีนสหกรณ

ที่ควบเขากันเปนสหกรณใหม 
  จากตัวอยางขางตน 

                  วิธีปฏิบัติทางบัญชี 
• นํางบดุล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2544 ของสหกรณ ก. และสหกรณ ข. มาจัดทาํงบดุล 

รวม เพื่อเปนรายการตั้งตนของสหกรณ ค. ณ วันที ่1 เมษายน 2544 ทั้งนี้รายการกาํไรสุทธิประจําปของแต

ละสหกรณหากไมสามารถจดัใหมีการประชุมใหญเพื่อจัดสรรกําไรสุทธิดังกลาวใหเสร็จส้ินได ใหแยกแสดง

รายการในงบดุลเปนรายการ “กําไรสุทธิรอการจัดสรรสหกรณ……………………….(ระบุชื่อสหกรณเดิม

กอนควบเขากนั)” 

• ทํารายการเปดบัญชีในสมุดรายวนัทัว่ไปเพื่อเปนรายการตั้งตนบัญชีตาง ๆ ทกุบัญช ี

ของบัญชีประเภทสินทรัพย หนี้สินและทนุ แลวผานรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทแตละบัญชี ดังนี ้

เดบิต  บัญชีเงินสด       xxx 

 บัญชีลูกหนี้เงนิใหกู…(ระบุประเภท)    xxx 

 บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ระบุชื่อบัญชี)   xxx 

 บัญชีสินทรพัยอ่ืน (ระบุประเภท)     xxx 

 เครดิต  บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ระบุประเภทลูกหนี)้   xxx 

   บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม (ระบุประเภทสินทรัพย) 

           - กรณีบันทกึคาเสื่อมราคาสะสม    xxx 

  บัญชีทุนเรือนหุน       xxx 

  บัญชีทุนสะสมตามขอบังคบั ระเบียบและอื่น ๆ   xxx 

  บัญชีเจาหนี้เงนิรับฝาก      xxx 

  บัญชีทุนสาํรอง       xxx 

  บญัชีหนี้สินอืน่ (ระบุชื่อบัญชี)     xxx 

 

 



 

  บัญชีกําไรสุทธิรอการจัดสรรสหกรณ……... 

         (ระบุชื่อสหกรณเดิมกอนควบเขากัน)    xxx 

  บัญชีกําไรสุทธิรอการจัดสรรสหกรณ……... 

         (ระบุชื่อสหกรณเดิมกอนควบเขากัน)    xxx 

    ฯลฯ 

 ทั้งนี ้สําหรับบัญชีอาคารและอุปกรณ  จาํนวนเงนิทีใ่ชในการบนัทกึบัญชขีางตนจะม ี2  กรณ ี

คือ  กรณีที่สหกรณคิดคาเสื่อมราคาทรัพยสินโดยบันทกึบัญชีหักจากบัญชีสินทรพัยโดยตรง จํานวนเงินที่ใช

บันทึกบัญชีจะเปนราคาตามบัญชี แตถาเปนกรณีที่สหกรณคิดคาเสื่อมราคาทรัพยสินแลวบันทกึบัญชีไวใน

บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม จํานวนเงินที่บันทึกบัญชีจะเปนราคาทุนของทรัพยสินนัน้ ๆ  

• สหกรณใหมจะตองตรวจสอบรายละเอยีดบัญชียอยและทะเบยีนตาง ๆ ใหมยีอดถกูตอง 

ตรงกับบัญชีคุมยอดในบัญชแียกประเภท 

 2.  ในวนัสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหม    ใหสหกรณจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นปทางบัญชี 

โดยไมตองแสดงรายการเปรียบเทียบ ทั้งนี้ การคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินใหคํานวณตอ เนื่องจากที่

สหกรณเดิมไดปฏิบัติสําหรับทรัพยสินประเภทนัน้ ๆ ไว นอกจากนี้ใหสหกรณเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการควบเขา

กันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินวา สหกรณเกิดจากการควบสหกรณใดเขาดวยกัน เมือ่วันที่เทาใด 

พรอมทั้งเปดเผยดวยวาสหกรณใหมนี้ยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิและความรับผิดของสหกรณเดิมที่ได

ควบเขากันนั้นทั้งสิ้น 

   3.  การพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  ในปแรกของสหกรณที่เกิดจากการจดทะเบียน

ควบเขากัน  

                   3.1  กรณีมีกําไรสุทธิรอการจัดสรร   ซึ่งปรากฏรายการในงบดุลรวม ณ วันที่       

นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนนั้น แมวาเปนผลการดําเนินงานของสหกรณเดมิกอนการควบเขากัน 

เมื่อมีการจัดสรรกําไรสุทธิทีป่ระชุมใหญของสหกรณใหมจะพิจารณาจัดสรรตามขอบังคับของสหกรณใหม 

ดังนัน้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกสมาชิกของสหกรณเดิมแตละสหกรณ   ขอบังคบัของสหกรณใหมที่เกิด

จากการควบ สหกรณควรกาํหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกบักําไรสุทธิรอการจัดสรรที่มอียูกอนการควบสหกรณ 

โดยอาจกาํหนดวาหากจัดสรรเปนเงนิปนผลและเงินเฉลีย่คนืใหจัดสรรเงินปนผลและเงินเฉลีย่คืนแกสมาชิก

ที่มีหุนและจาํนวนเงนิสะสมตามสวนแหงธุรกิจที่สมาชิกกระทาํกับสหกรณเดิมตามรายละเอยีดที่ปรากฏใน

ทะเบยีนหุนและรายละเอียดจํานวนเงนิสะสมตามสวนแหงธุรกจิทีส่มาชิกกระทาํกับสหกรณจนถงึ ณ วนักอน

ควบสหกรณ 

 

 

 

 

 



 

           3.2  กําไรสุทธปิระจําป ซึง่หมายถงึ รายการกําไรสุทธิประจําปของสหกรณใหมสําหรับ

งวดระยะเวลาตั้งแตวนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณรับจดทะเบยีนควบเขากนัจนถงึวนัสิน้ปทางบัญชนีัน้ การจัดสรร

เปนเงินปนผลตามหุนและเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ ใหคาํนวณจากเงินคาหุน และจํานวนเงินสะสมตาม

สวนแหงธุรกิจที่สมาชิกกระทํากับสหกรณใหม ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนควบเขากัน 

จนถงึวนัสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหม 

    4.  การแสดงรายการงบการเงินเปรยีบเทยีบ    ใหสหกรณใหมจดัทาํงบการเงนิเปรียบเทียบ

รายการเชนเดียวกับการจัดทํางบการเงินกรณีปกติตั้งแตปที่รอบระยะเวลาดาํเนินงานของปกอนกับป

ปจจุบันเปน 12 เดือนเทากนั 

  ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                 ใหไว  ณ  วนัที่  24  กันยายน  2544   

                    (ลงชื่อ)     สุพัตรา   ธนเสนีวัฒน 
                      (นางสาวสพุัตรา  ธนเสนีวัฒน) 

                                                                               อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
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