
 

คําแนะนํากรมตรวจบญัชีสหกรณ 

เรื่อง  วิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการแยกสหกรณ 

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

  โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีการแยกสหกรณได ถามีการเปลี่ยนแปลง

เขตการปกครองทองที่หรือแบงหนวยงานหรือสถานประกอบการ และมีความจําเปนหรือมีเหตุใหไมสะดวก

แกการดําเนินงาน รวมทั้งไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินการแยกสหกรณไว ประกอบกับนายทะเบียน 

สหกรณไดมีประกาศลงวันที่ 10 ตุลาคม 2543 เร่ือง  กําหนดวิธีการพิจารณาแบงแยกทรัพยสิน ทุน          

ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิและความรับผิดชอบของสหกรณแลว ดังนั้น เพื่อใหสหกรณมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณี

แยกสหกรณเปนไปในแนวเดียวกัน อาศัยอํานาจตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  วาดวยการบัญชีของ 

สหกรณ  พ.ศ. 2542  ขอ 5  กรมตรวจบัญชีสหกรณจึงใหคําแนะนําวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแยก 

สหกรณ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ  

1. สวนที่เกี่ยวกับสหกรณเดิมกอนการแยกสหกรณ 
2. สวนที่เกี่ยวกับสหกรณที่ไดรับการแยกสหกรณออกจากกันแลว 

สวนที่เกี่ยวกับสหกรณเดิมกอนการแยกสหกรณ 

 1.   ใหสหกรณปดบัญชีและจัดทํางบการเงินสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปทางบัญชีใน

งบการเงินกอนปที่แยกสหกรณ  ซึ่งผูสอบบัญชีแสดงความเห็นครั้งหลังสุด  ถึงวันกอนวันที่นายทะเบียน 

สหกรณรับจดทะเบียนสหกรณใหมที่เกิดจากการแยกสหกรณ   เพื่อใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

ความเห็น 

   ตัวอยาง  สหกรณ ก. มีปทางบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  ของทุกป ณ วันที่ 1   

กันยายน  2544  นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณ ข. แยกออกจากสหกรณ ก. (งบการเงินของ  

สหกรณ ก. ที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นครั้งหลังสุด คือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543) 

   วิธีปฏิบัติทางบัญชี 
   สหกรณ ก. ตองปดบัญชีและจัดทํางบการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2544 ระยะเวลาตั้งแต

วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม 2544  รวม  8  เดือน 

  2.  ใหสหกรณนํางบการเงินที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลวตาม 1 เสนอตอ           

ที่ประชุมใหญ และใหใชงบดุลเปนฐานในการแบงแยกทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน  สิทธิและความ

รับผิดชอบของสหกรณตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ ดังนี้ 

 

 



 

• ทรัพยสิน หนี้สิน และทุนเรือนหุน ที่เปนสิทธิและความรับผิดชอบเฉพาะตัวของสมาชิก  

ไดแก จํานวนเงินที่เปนหนี้สินของสมาชิกตอสหกรณ รวมถึงดอกเบีย้คางชาํระ คาปรับคางชาํระในหนีทุ้ก

ประเภท จาํนวนเงินรับฝากคงเหลือของสมาชิกตอสหกรณ รวมถึงดอกเบี้ยคางจายในเงนิฝากทกุประเภท 

จํานวนเงนิคาหุนที่ชําระแลวของสมาชิกตอสหกรณ  รวมถึงเงินปนผลตามหุนคางจาย ตลอดทัง้ทรัพยสิน 

หนี้สินอื่นใดอนัเกี่ยวของโดยตรงกับตัวสมาชิก ใหจัดสรรไปตามตัวของสมาชกิที่ขอแยกไปแตละสหกรณ 

• ทรัพยสิน หนี้สิน และทุนซึ่งเปนของสหกรณโดยรวม ใหแบงใหทุกสหกรณที่แยกตาม 

สัดสวนของจํานวนหุนที่แยกไปแตละสหกรณ 

• ทรัพยสิน หนี้สิน และทุนบางรายการอาจพิจารณายกใหสหกรณใดสหกรณหนึ่งไดเพื่อ 

ใหการแบงทรัพยสิน หนี้สินและทุนซึ่งเปนของสหกรณโดยรวม สามารถดําเนินการไดและมีขอยุติ 

• สหกรณใดไดรับทรัพยสิน หนี้สิน และทุนรายการใดไป และรายการนั้นมีภาระติดพัน 

ทั้งในสิทธิ และความรับผิดชอบใด ใหสหกรณนั้นรับภาระติดพันนัน้ไปดวย 

• เมื่อแบงแยกทรัพยสิน หนี้สินและทุน ตามขอกําหนดดังกลาวขางตนแลว ใหตั้งเปน  

งบดุลของแตละสหกรณ ซึ่งจะตองเกิดกรณีงบดุลไมสมดุล ยอดที่ตางกันจะปรับปรุงไดโดยการตั้ง     

อีกสหกรณหนึ่งเปนลูกหนี้ หรือเจาหนี้แลวแตกรณี 

  อนึ่ง  หากสหกรณมีกําไรสุทธิหรือกําไรสุทธิรอการจัดสรรแสดงอยูในงบดุล ณ วันกอนวนัที ่      

นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณใหมที่เกิดจากการแยกสหกรณ ใหที่ประชุมใหญพิจารณาจัดสรร

กําไรสุทธิดังกลาว เพื่อจะไดนําไปรวมกับหนี้สินและทนุในการพิจารณาแบงทรพัยสิน ทุน ทนุสํารอง หนี้สิน 

สิทธิและความรับผิดในการประชุมใหญครั้งนี้ดวย 

 
สวนที่เกี่ยวกบัสหกรณทีไ่ดรับการแยกสหกรณออกจากกนัแลว 

 1. กรณีสหกรณเดิม 
      1.1  วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกบัการโอนทรัพยสิน หนี้สินและทุนของสหกรณเดมิที่แบงแยก 

เกิดขึ้นได 2 กรณี คือ  

   1.1.1  กรณีสหกรณเดิมแบงทรัพยสินใหสหกรณใหมทีจ่ดทะเบียนแบงแยกมีจาํนวนเงิน

มากกวาหนี้สินและทนุ จะเกิดผลตางอยูทางดานเดบิต ใหตั้งสหกรณใหมเปนลูกหนี้สหกรณเดิม โดยบันทึก

ไวในบัญชี “ลูกหนี้สหกรณ (ระบุชื่อสหกรณใหมที่จดทะเบียนแบงแยก)” ซึ่งแสดงรายการบนัทกึบญัชีการ

โอนทรพัยสิน หนี้สิน และทนุ ไดดังนี ้

เดบิต  บัญชี  ทนุเรือนหุน      xxx 

 บัญชี  ทุนสะสมตามขอบังคบั ระเบียบและอื่น ๆ (ระบุประเภท) xxx 

 บัญชี  เจาหนี้เงินรับฝาก…(ระบุประเภท)    xxx 

 

 



 

 บัญชี  ทุนสาํรอง       xxx 

 บัญชี  หนี้สินอื่น (ระบุชื่อบัญชี)     xxx 

 บัญชี  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (ระบุประเภท ลูกหนี)้   xxx 

 บัญชี  คาเสื่อมราคาสะสม (ระบุชื่อทรัพยสิน)  

            -  กรณีบันทกึคาเสื่อมราคาสะสม    xxx 

 บัญชี  ลูกหนีส้หกรณ (ระบุชื่อสหกรณใหมที่จดทะเบียนแบงแยก) xxx 

 เครดิต  บัญชี  เงินสด       xxx 

   บญัชี  ลูกหนี้เงินใหกู……(ระบุประเภท)    xxx 

   บัญชี  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ระบุชื่อบัญชี)   xxx 

   บัญชี  สินทรพัยอ่ืน  (ระบุประเภท)    xxx 

 ทั้งนี้ สําหรับบัญชีอาคารและอุปกรณ จํานวนเงินที่ใชในการบันทึกบัญชีขางตน จะมี 2 กรณี คือ 

กรณีที่สหกรณคิดคาเสื่อมราคาทรัพยสิน โดยบันทึกบัญชีหักจากบัญชีทรัพยสินโดยตรงจํานวนเงินที่ใช

บันทึกบัญชีจะเปนราคาตามบัญชี แตถาเปนกรณีที่สหกรณคิดคาเสื่อมราคาทรัพยสินแลวบันทึกบัญชีไวใน

บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม จํานวนเงินที่บันทึกบัญชีจะเปนราคาทุนของทรัพยสินนั้น ๆ 

   1.1.2  กรณีสหกรณเดิมแบงทรัพยสินใหสหกรณใหมที่จดทะเบียนแบงแยกมีจํานวนเงิน

นอยกวาหนี้สินและทุน จะเกิดผลตางทางดานเครดิต ใหตั้งสหกรณใหมเปนเจาหนี้สหกรณเดิม โดยบันทึก

ไวในบัญชี “เจาหนี้สหกรณ (ระบุชื่อสหกรณใหมที่จดทะเบียนแบงแยก)”  ซึ่งแสดงรายการบันทึกบัญชีการ

โอนทรัพยสิน หนี้สินและทุน ไดดังนี้ 

เดบิต  บัญชี  ทนุเรือนหุน      xxx 

 บัญชี  ทุนสะสมตามขอบังคบัระเบียบและอื่น ๆ    xxx 

 บัญชี  เจาหนี้เงินรับฝาก…(ระบุประเภท)    xxx 

 บัญชี  ทุนสาํรอง       xxx 

 บัญชี  หนี้สินอื่น (ระบุชื่อบัญชี)     xxx 

 บัญชี  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (ระบุประเภทลูกหนี)้   xxx 

 บัญชี  คาเสื่อมราคาสะสม (ระบุชื่อทรัพยสิน) 

           - กรณีบันทกึคาเสื่อมราคาสะสม    xxx 

 เครดิต  บัญชี  เงินสด       xxx 

    บัญชี  ลูกหนีเ้งินใหกู….(ระบุประเภท)    xxx 

    บัญชี  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ (ระบุชื่อบัญชี)   xxx 

 

 

 



 

    บัญชี  สินทรัพยอ่ืน (ระบุประเภท)    xxx 

    บัญชี  เจาหนีส้หกรณ (ระบุชื่อสหกรณใหมที่จดทะเบียนแบงแยก) xxx 

 สําหรับบัญชีอาคารและอุปกรณ  จํานวนเงนิที่ใชในการบันทกึบัญชีปฏิบัติเชนเดียวกบัขอ 1.1.1 

     1.2  การจัดการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและรายละเอียดประกอบรายการทรัพยสิน หนี้สิน และ

ทุน สหกรณเดิมจะตองจัดเตรียมเพื่อสงมอบใหแกสหกรณใหมนําไปบันทึกรายการตอ ดังนี้ 

  1.2.1  บัญชียอยและทะเบียนตาง ๆ จนถึง ณ วันที่สหกรณเดิมโอนทรัพยสิน หนี้สินและทุนให

สหกรณใหม เฉพาะของสมาชิกและทรัพยสินที่โอนไปอยูสหกรณใหม ซึ่งไดแก 

• บัญชียอยลูกหนี้เงนิใหสมาชิกกู 

• บัญชียอยเจาหนี้เงนิรับฝาก 

• ทะเบียนสมาชกิและการถือหุน 

• ทะเบียนที่ดิน  อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา 

• รายละเอียดเงนิปนผล เงนิเฉลี่ยคืนคางจาย 

      ฯลฯ 

 1.2.2  เอกสารหนังสือสัญญาเงนิกู สัญญาค้ําประกนั รวมทัง้หลกัทรพัยที่สมาชกินาํมา

จํานองไวกับสหกรณเดิมเพือ่เปนหลกัประกนัเงนิกู สหกรณเดิมและสหกรณใหมจะตองพิจารณาวาจะใหถือใช

หนงัสือสัญญาฉบับเดิมโดยจัดทําบนัทกึตอทายหนังสือสัญญา หรือจะใหสหกรณใหมจัดทาํหนงัสือสัญญา

เงินกู สัญญาค้ําประกันขึน้ใหม โดยมีจาํนวนเงินใหกูในสัญญาเทากับจํานวนเงนิกูคงเหลือของสมาชิกแตละ

รายที่สหกรณใหมรับโอนหนีสิ้นรวมทั้งหลกัทรัพยจํานองจะตองดาํเนนิการทางนิตกิรรมใหเรียบรอยดวย 

  1.3  การปดบัญชี ณ วนัสิน้ปทางบัญชีของสหกรณเดิมกรณีมีการแบงแยกสหกรณออกไป

ระหวางป เมื่อถึงวนัสิน้ปทางบัญชีใหสหกรณปดบัญชีประจําปตามปกติ โดยนับชวงระยะเวลาตัง้แตวันที่

นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณใหมที่เกิดจากการแยกสหกรณจนถงึวนัสิ้นปทางบัญช ี ทั้งนี้ 

สําหรับการคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินเพื่อจัดทํารายการปรับปรุงบัญชี ใหคํานวณตอเนื่องจากที่ปฏิบัติ

ไวเดิมสําหรับทรัพยสินประเภทนั้น ๆ  

   ตัวอยาง  สหกรณ ก. มีปทางบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ณ วันที่ 1    

กันยายน  2544 นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณ ข. แยกออกจากสหกรณ ก. (งบการเงินของ 

สหกรณ ก. ที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นครั้งหลังสุด คือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543) 

 

 

 

 

 



 

   วิธีปฏิบัติทางบัญชี  ณ  วนัสิ้นปทางบญัชีของสหกรณ  ก. 

   สหกรณ ก. ตองปดบัญชีและจัดทํางบการเงิน ณ วันที่  31  ธันวาคม  2544  โดยมีชวง

ระยะเวลานับต้ังแตวันที่ 1  กันยายน  2544 จนถึงวันที่ 31  ธันวาคม  2544  รวม 4  เดือน 

 2. กรณีสหกรณใหม     
      2.1  วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนทรัพยสินหนี้สินและทุนจากสหกรณเดิมใหบันทึกบัญชี

แบงออกเปน 2 กรณี เชนเดียวกันกับสหกรณเดิม ดังนี้ 

  2.1.1  กรณีทรัพยสินที่ไดรับจาการแบงแยกมีจํานวนเงินมากกวาหนี้สินและทุน ผลตางจะ

อยูทางดานเครดิต ใหตั้งสหกรณเดิมเปนเจาหนี้สหกรณใหม โดยบันทกึไวในบัญชี  “เจาหนี้สหกรณ (ระบุชื่อ

สหกรณเดิม)”  ซึ่งแสดงรายการบันทึกบัญชีรับโอนทรัพยสิน หนี้สินและทุน ไดดังนี้ 

เดบิต  บัญชี  เงนิสด       xxx 

 บัญชี  ลูกหนี้เงินใหกู….(ระบุประเภท)    xxx 

  บัญชี  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ระบุชื่อบัญชี)   xxx 

 บัญชี  สินทรพัยอ่ืน (ระบุประเภท)     xxx 

 เครดิต บัญชี  ทนุเรือนหุน      xxx 

   บัญชี  ทุนสะสมตามขอบังคบั ระเบียบ และอ่ืน ๆ (ระบุประเภท) xxx 

   บัญชี  เจาหนี้เงินรับฝาก…(ระบุประเภท)    xxx 

   บัญชี  ทุนสาํรอง       xxx 

   บัญชี  หนี้สินอื่น (ระบุชื่อบัญชี)     xxx 

   บัญชี  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (ระบุประเภทลูกหนี)้   xxx 

   บัญชี  คาเสื่อมราคาสะสม (ระบุประเภททรัพยสิน) 

             -  กรณีบันทกึคาเสื่อมราคาสะสม    xxx 

   บัญช ี เจาหนีส้หกรณ (ระบุชื่อสหกรณเดมิ)   xxx 

 ทั้งนี้  สําหรับบัญชีอาคารและอุปกรณ  จํานวนเงินที่ใชในการบันทึกบัญชีปฏิบัติเชนเดียวกับ       

ขอ 1.1.1 

   2.1.2  กรณีทรัพยสินที่ไดรับจากการแบงแยกมีจํานวนเงินนอยกวาหนี้สินและทุน ผลตาง

จะอยูทางดานเดบิตใหตั้งสหกรณเดิมเปนลูกหนี้สหกรณใหม โดยบันทึกไวในบัญชี “ลูกหนี้สหกรณ (ระบุชื่อ

สหกรณเดิม)” ซึ่งแสดงรายการบันทึกบัญชีรับโอนทรัพยสิน หนี้สินและทุน ไดดังนี้ 

เดบิต  บัญชี  เงนิสด       xxx 

 บัญชี  ลูกหนี้เงินใหกู….(ระบุประเภท)    xxx 

 

 

 



 

  บัญชี  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ระบุชื่อบัญชี)   xxx 

 บัญชี  สินทรพัยอ่ืน (ระบุประเภท)     xxx 

  บัญชี  ลูกหนีส้หกรณ (ระบุชื่อสหกรณเดมิ)   xxx 

 เครดิต บัญชี  ทนุเรือนหุน      xxx 

   บัญชี  ทุนสะสมตามขอบังคบั ระเบียบ และอ่ืน ๆ    xxx 

   บัญชี  เจาหนี้เงินรับฝาก…(ระบุประเภท)    xxx 

   บัญชี  ทุนสาํรอง       xxx 

   บัญชี  หนี้สินอื่น (ระบุชื่อบัญชี)     xxx 

   บัญชี  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู (ระบุประเภทลูกหนี)้   xxx 

   บัญชี  คาเสื่อมราคาสะสม (ระบุประเภททรัพยสิน) 

             -  กรณีบันทกึคาเสื่อมราคาสะสม    xxx 

   สําหรับบัญชีอาคารและอุปกรณ จํานวนเงนิที่ใชในการบันทกึบัญชีปฏิบัติเชนเดียวกบั    

ขอ 1.1.1 

     2.2 สหกรณใหมที่เกิดจากการจดทะเบียนแบงแยกจะตองจัดทําประวัติสมาชิกที่รับโอนมาจาก

สหกรณเดิม และตรวจสอบบัญชียอยลูกหนี้ บัญชียอยเจาหนี้ ทะเบียนสมาชิกและการถือหุน ทะเบียนที่ดิน 

อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา ใหมียอดถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอดที่ไดบันทึกบัญชีขางตนเพื่อเปนการ

ตั้งตนรายการบัญชี รวมทั้งควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานและหลักทรัพยตาง ๆ ใหถกูตองครบถวนดวย 

                 2.3  การปดบญัชี ณ วนัสิน้ปทางบัญชีของสหกรณใหม เมือ่ถึงวนัสิน้ปทางบัญชีใหสหกรณปด

บัญชีโดยนับชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณจนถึงวันสิน้ปทางบัญชี 

ทั้งนี ้การคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินใหคํานวณตอเนื่องจากที่สหกรณเดิมไดปฏิบัติสําหรับทรัพยสิน

ประเภทนั้น ๆ  
 การแสดงรายการในงบการเงิน 
         บัญชีลูกหนี้สหกรณ  แสดงรายการในงบดุลโดยแสดงรวมไวในรายการลูกหนี-้สุทธ ิ

และแสดงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงนิเปนลูกหนี้อ่ืน 

                        บัญชีเจาหนีส้หกรณ  แสดงรายการในงบดุลเปนรายการที่เรียงลําดบัตอจากเจาหนี้

การคา และตั๋วเงนิจาย 

 

 

 

 

 

 

 



 
           การเปดเผยขอมูลในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
          ใหสหกรณเดิมที่แบงแยกและสหกรณใหมที่จดทะเบียนแบงแยก เปดเผยขอมูล ณ วันสิ้นป

ทางบัญชีในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับการแบงแยกสหกรณ และการแบงทรัพยสิน ทุน           

ทุนสํารอง  หนี้สิน สิทธิและความรับผิดชอบของสหกรณ เปนไปตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

หรือไม พรอมทั้งเปดเผยถึงชวงระยะเวลาดําเนินงานนับจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 

สหกรณจากการแยกสหกรณถึงวันสิ้นปทางบัญชีของแตละสหกรณดวย 

ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

         ใหไว  ณ  วันที่  24  กันยายน  2544 

         (ลงชื่อ)   สุพัตรา    ธนเสนีวัฒน 
                        (นางสาวสุพัตรา  ธนเสนวีัฒน) 

                               อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

 


	วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแยกสหกรณ์พ.ศ. 2544
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