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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
วาดวย  การจัดช้ันคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

พ.ศ. 2544 
------------------------- 

 

  เพื่อใหการบริหารลูกหนี้เงินกูของสหกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอันเปนการเสริมสราง

ความมั่นคงแกสหกรณและใหสหกรณมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรูรายได  การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

และการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูเปนแนวเดียวกัน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(8) แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ประกอบกับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ 688/2543 ลงวันที่ 26 

กรกฎาคม 2543 เร่ืองมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ นายทะเบียนสหกรณจึง

กําหนดระเบียบ วาดวย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อใหสหกรณถือปฏิบัติ 

ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจดัชั้นคุณภาพ  
ลูกหนีเ้งินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสญู พ.ศ. 2544” 
  ขอ 2. ระเบียบนี้ใหถือใชสําหรับ สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่เรียก
เก็บเงินงวดชาํระหนี้จากสมาชิกโดยการหักจากเงินได ณ ทีจ่าย 

           ขอ 3. ใหใชระเบียบนี้นับต้ังแตปทางบัญชีส้ินสดุวันที ่31 ธันวาคม 2544  เปนตนไป 

  ขอ 4. ใหอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะรองนายทะเบยีนสหกรณรักษาการตาม

ระเบียบนี้และใหมีอํานาจตคีวาม  วนิิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี ้ รวมทัง้ใหคําแนะนาํ

หรือกําหนดวธิีปฏิบัติไดตามความจาํเปน 

  ขอ 5. ในระเบียบนี ้

                ลูกหนีเ้งินกู หมายถงึ สมาชิกหรือสหกรณอ่ืนที่กูยืมเงนิจากสหกรณโดยม ี

หนงัสือสัญญากูยมืเงนิเปนหลักฐาน  รวมถึงลูกหนี้อ่ืนอนัมีมูลหนีท้ี่เกดิจากการใหเงนิกู 

 ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรบั หมายถงึ ดอกเบี้ยพึงไดรับจากเงนิใหกู สวนที่ไดรับรูเปน

รายไดแลวแตยังไมไดรับชําระ 

 

/คาเผื่อหนี…้ 
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 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง สวนที่กันไวสําหรับลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ยเงินใหกู

คางรับที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได ซึ่งถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ต้ังขึ้นเปนรายการหักจากบัญชีลูกหนี้เงินกูและ

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับในงบการเงิน เพื่อใหแสดงยอดคงเหลือเปนมูลคาสุทธิของลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ย

เงินใหกูคางรับที่คาดวาจะเรียกเก็บได 

 เกณฑคงคาง หมายถึง วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายใหอยูในงวด   

เวลาตาง ๆ โดยคํานึงถึงรายไดที่พึงรับและคาใชจายที่พึงจาย เพื่อใหแสดงผลการดําเนินงานของแตละงวด

เวลานั้นอยางเหมาะสม ทั้งนี้ โดยไมคํานึงถึงรายรับและรายจายเปนเงินสดวาไดเงินมาแลวหรือจายเงิน   

ไปแลวหรือไมตามเกณฑเงินสด 

 เกณฑเงินสด หมายถึง วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายตอเมื่อไดรับเงิน

หรือจายเงินไปจริง ทั้งนี้ โดยไมคํานึงถึงงวดเวลาที่เกี่ยวของของเงินที่ไดรับมาหรือจายไปนั้น 

                    ขอ 6. ใหสหกรณจัดชั้นคณุภาพลูกหนี้เงินกู ดังนี ้

(1) ลูกหนี้ปกต ิ

(2) ลูกหนี้จัดชั้นต่าํกวามาตรฐาน 

(3) ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 

(4) ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 

(5) ลูกหนี้จัดชั้นสญู 

 ทั้งหนี ้ ลูกหนีจ้ัดชั้นคุณภาพตั้งแต (2) ถงึ (5) ถือเปนลกูหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

      ขอ 7. ลูกหนี้เงนิกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ใหจัดชัน้คุณภาพเปนลูกหนี้ปกต ิ

(1) ลูกหนี้ที่ชาํระหนี้ไดตามกําหนด 

 (2) ลูกหนีท้ี่คางชาํระตนเงนิและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันไมเกนิ        

3 เดือน  นับแตวันที่ครบกาํหนดชาํระและไมมีพฤติการณที่แสดงวาจะไมสามารถชาํระหนี้ได 

 (3) ลูกหนีท้ี่ไดขอผอนเวลาการชําระหนี้และสามารถชําระหนี้ไดตามกาํหนดเวลาที่

ขอผอนผัน 

 (4) ลูกหนีซ้ึ่งสหกรณไดฟองดําเนนิคดีแตมีการชําระหนีไ้ดตามปกติ 

  ขอ 8. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลกูหนี้ชัน้ต่ํากวา

มาตรฐาน 

 (1) ลูกหนีท้ี่คางชาํระตนเงนิและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกนิกวา      

3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน นบัแตวันที่ครบกําหนดชําระ 

 

 

/(2) ลูกหนี…้ 
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 (2) ลูกหนีท้ี่ไดรับการผอนเวลาการชาํระหนี้ไว แตผิดนัดไมชําระหนี้ตามกําหนดเวลา

ที่ตกลงกัน 

  ขอ 9. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลูกหนีจ้ัดชั้น

สงสัย 

 (1) ลูกหนีท้ี่คางชาํระตนเงนิและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกนิกวา      

6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน นับแตวันที่ครบกําหนดชาํระ 

(2) ลูกหนี้ซึ่งสหกรณไดฟองดําเนินคดีที่ไมสามารถชําระหนีไ้ดตามปกติ 
ขอ  10. ลูกหนี้เงนิกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ใหจัดชัน้คุณภาพเปนลูกหนี้จัดชั้น

สงสัยจะสูญ 

 (1) ลูกหนีท้ี่คางชาํระตนเงนิและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกนิกวา    

12 เดือน นับแตวันที่ครบกาํหนดชาํระ 

 (2) ลูกหนีซ้ึ่งตามพฤติการณไมสามารถเรียกใหชําระหนี้ได 

 (3) ลูกหนีท้ี่ไดถูกเจาหนี้รายอื่นฟองและสหกรณไดยื่นคาํขอเฉลี่ยทรพัย 

 (4) ลูกหนีท้ี่สหกรณไดฟองในคดีลมละลาย หรือหนี้ที่สหกรณไดยื่นคาํขอรับชําระหนี้

ในคดีที่ลูกหนีถู้กเจาหนี้รายอื่นฟองในคดลีมละลาย 

  ขอ 11. ลูกหนีเ้งินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ซึง่ไดปฏิบัติการโดยสมควรเพือ่ให

ไดรับชําระหนี ้แตไมมีทางทีจ่ะไดรับชําระหนี้แลว ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลูกหนี้จัดชัน้สูญ 

 (1) ลูกหนีถ้ึงแกความตาย เปนคนสาบสญู   หรือมีหลกัฐานวาหายสาบสูญไปและ  

ไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชาํระหนี้ได 

 (2) ลูกหนีท้ี่มหีนี้ของเจาหนีร้ายอื่นที่มีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพยสินทัง้หมดของลูกหนี้  

อยูในลําดับกอนสหกรณเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี ้

 (3) ลูกหนีท้ี่สหกรณไดฟองหรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถกูเจาหนี้รายอืน่

ฟองลมละลายและในกรณนีั้น ๆ     ไดมคํีาบังคับคดีหรือคําสั่งของศาลแลวแตลูกหนี้ไมมทีรัพยสินใด ๆ        

จะชําระหนี้ได 

 (4) ลูกหนีท้ี่สหกรณไดฟองในคดีลมละลาย หรือหนี้ที่สหกรณไดยื่นคาํขอรับชําระหนี้

ในคดีที่ลูกหนีถู้กเจาหนี้รายอื่นฟองในคดลีมละลาย     และในกรณีนัน้ ๆ ไดมีการประนอมหนี้กับลูกหนี้โดย

ศาลมีคําสั่งเหน็ชอบดวยกับการประนอมหนีน้ั้น      หรือลูกหนีถู้กศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและ

ไดมีการแบงทรัพยสินของลกูหนี้คร้ังแรกแลว 

 (5) ลูกหนีเ้งนิกูที่ไมสามารถชําระตนเงินและ / หรือดอกเบี้ยไดโดยสิ้นเชิง 

 

/ขอ 12. ในการ… 
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  ขอ 12. ในการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูตามขอ 7 ถึงขอ 11  อาจมีลูกหนี้เงินกูบางราย     

ที่สามารถจัดชั้นคุณภาพไดมากกวาหนึ่งชั้นขึ้นไป ใหสหกรณจัดชั้นคุณภาพโดยเรียงจากขอ 11, ขอ 10,        

ขอ  9, ขอ 8 และขอ 7 ตามลําดับ 

  ขอ 13. ใหสหกรณระงับการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตาม

เกณฑคงคาง โดยใหรับรูรายไดตามเกณฑเงนิสด 

  ขอ 14. ใหสหกรณต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญูจากตนเงนิคงเหลือ   สําหรับลูกหนี้เงินกูชั้น      

คุณภาพตาง ๆ ดังนี ้

      ลูกหนีจ้ัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน            รอยละ  20 

 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย     รอยละ  50 

 ลูกหนี้จดัชั้นสงสัยจะสูญและลูกหนี้จัดชัน้สูญ รอยละ 100 

 ดอกเบี้ยเงนิใหกูคางรับของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดดังกลาวใหต้ังคาเผื่อหนี้สงสยั

จะสูญเต็มจํานวน 

ขอ 15. การตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญตามขอ 14 ใหดําเนนิการดงันี ้

 15.1 นําตนเงนิและดอกเบี้ยเงินใหกูคางรบัที่ไดรับชําระภายหลงัวนัสิน้ปทางบัญชี

แตกอนวนัที่ผูสอบบัญชีแสดงความเหน็ตองบการเงิน    มาหักออกจากจํานวนตนเงนิและดอกเบี้ยเงินใหกู  

คางรับ 

 15.2 นํามูลคาหุนและหลักประกันที่ปราศจากภาระผูกพนัมาหักออกจากจํานวน  

ตนเงนิตามบญัชีของลูกหนี ้ดังนี ้

(1) มูลคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ นํามาหักไดรอยละ 100 

  (2) หลักประกนัที่เปนสทิธิในเงินฝากสหกรณ   เงนิฝากธนาคาร   หลักทรัพย   

รัฐบาล และหลักทรัพยที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย  นํามาหักได รอยละ 100 

  (3) หลักประกนัอื่นที่มิใชบุคคลนํามาหกัได ไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาที่ไดมี

การจดจํานํา จํานองไวตอสหกรณ 

 15.3 นําจํานวนเงินที่เหลือภายหลังหักขอ 15.1 และ 15.2 แลว คํานวณคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญตามอัตราที่กําหนดไวในขอ 14 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ณ วันสิ้นปที่คํานวณได  ถามีจํานวน

มากกวายอดคงเหลือในบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผลตางถือเปนคาใชจายของปนั้น ๆ  ในทางตรงกันขาม   

หากมีจํานวนนอยกวายอดคงเหลือในบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ผลตางถือเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

เกินความตองการ ใหนําไปปรับลดยอดคาใชจายของปนั้น ๆ ในบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ 

 

 

/ ขอ 16 . การตัดลูกหนี…้ 
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 ขอ 16. การตัดลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชี ใหปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญ

ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด       ทัง้นี ้การตัดลูกหนีจ้ัดชั้นสูญแตละราย ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญไว

เต็มจํานวนแลว 

  ขอ 17. การตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลกูหนี้ ตามขอ 14 ในระยะแรกที่ถือใชระเบยีบนี้ 

อาจทยอยตั้งในทางบัญชีจากจํานวนที่ตองตั้งคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ดังนี ้

 (1) ภายในวนัสิ้นปบัญชีปแรกที่ถือใชระเบียบนี ้ใหต้ังคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ         

ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญในปนัน้ 

 (2) ภายในวนัสิ้นปบัญชีที่สองที่ถือใชระเบียบนี ้ใหต้ังคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ         

ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญในปนัน้ 

 (3) ภายในวนัสิ้นปที่สามที่ถอืใชระเบียบนี ้ใหต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เต็มจํานวนที่

ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู 

    ประกาศ   ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2544 

      (ลงชื่อ)   วรรณี  รัตนวราหะ 

                 (นางวรรณี  รัตนวราหะ)       

             รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

               อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

               รองนายทะเบยีนสหกรณ ปฏิบัติการแทน 

                  นายทะเบียนสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


