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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
วาดวย การบัญชีของสหกรณ 

พ.ศ. 2542 
------------------------------------ 

  เพื่อใหการจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณเปนไปอยางมีมาตรฐานตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 65 และ 66 

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณจึงกําหนดระเบียบวาดวยการบัญชีของ 

สหกรณ ดังตอไปนี้ 

  ขอ1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบญัชีของสหกรณ     

พ.ศ. 2542” 

  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศในทายระเบยีบนี้ เปนตนไป 

  ขอ 3 ใหยกเลกิบรรดาระเบียบและคําสั่งอื่นใด ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือ

ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

  ขอ 4 ใหอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณรักษาการตามระเบียบนี ้

  ขอ 5 การปฏบัิตินอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่ไมมีขอกําหนด  

ชัดแจงในระเบียบนี ้ใหกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยโดยกําหนดหลกัเกณฑ หรือวธิีการ หรือคําแนะนาํให

ปฏิบัติไดตามความจาํเปน 

หมวด  1 
ขอความทั่วไป 

  ขอ 6 ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดใหมีการปดบัญชี

และจัดทํางบการเงินทุกวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ   โดยสรุปจากรายการบัญชีตาง ๆ ที่สหกรณ            

จดบันทึกไว เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี         

ดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ แลวนําเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญของ 

สหกรณภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 

  /ขอ 7 งบการเงิน… 
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  ขอ 7 งบการเงนิของสหกรณ  ประกอบดวย  งบดุล  งบกาํไรขาดทุน  และงบตาง ๆ  รวมทั้ง   

รายละเอียดประกอบงบการเงินตามแบบที่กรมตรวจบญัชีสหกรณกาํหนด 

  ขอ 8 การจัดทาํบัญชีของสหกรณ 

 8.1 ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 

 8.2 การบนัทึกรายการบัญชีของสหกรณ  ตองมเีอกสารประกอบการลงบญัชีที่สมบูรณ

และครบถวน 

 8.3 ใหบันทึกรายการบัญชีตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นตามเกณฑพงึรับพึงจายและนโยบาย  

การบัญชีที่สําคัญที่สหกรณกําหนดไว โดยใหเปดเผยใหทราบในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ซึง่ถือเปน

สวนหนึง่ของงบการเงนิของสหกรณ ทั้งนี้ การเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิใหรวมถึงรายการ

บัญชีใดที่มิไดปฏิบัติตามเกณฑและนโยบายการบัญชีทีก่ําหนดนัน้ดวย 

 8.4 ใหบันทึกรายการบัญชีทีเ่กี่ยวกับเงนิสดในวันที่เกิดรายการนัน้    สําหรับรายการ

อ่ืน ๆ ที่ไมเกีย่วกับเงินสด ใหบันทึกบัญชใีหเสร็จส้ินภายใน 3 วนั นับแตวันที่เกิดรายการ 

  ขอ 9 การเก็บรักษาเอกสารประกอบการลงบัญชีและสมดุบัญชี 

 ใหสหกรณเก็บรักษาเอกสารประกอบการลงบัญชีและสมดุบัญชีตาง ๆ  ไวที่สํานักงาน 

สหกรณไมนอยกวา 10 ป เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและอื่น ๆ 

 

หมวด 2 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

  ขอ 10  การรบัรูรายได 

   การบันทึกรายไดพึงรับในงวดบัญชี   ใหสหกรณรับรูรายไดตามลักษณะการเกิด 

รายไดแตละประเภท ไดแก รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการใหบริการ รายไดจากการใหผูอ่ืนใช   

สินทรัพยของสหกรณซึ่งกอใหเกิดรายไดในรูปของดอกเบี้ย เงินปนผล และอื่น ๆ  ทั้งนี้ ตองมีความแนนอน

เกี่ยวกับจํานวนผลประโยชนที่จะไดรับและตนทนุที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรายไดนั้น รวมทั้ง

รายไดดังกลาวตองมีมูลคาที่สามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือดวย 

 กรณีมีการขายผอนชาํระ  ใหรับรูรายไดจากการขายสนิคาในวนัทีเ่ร่ิมสัญญา      

ซื้อขาย หรือสัญญาเชาซื้อ โดยแยกยอดกาํไรขั้นตนทัง้หมดออกจากยอดขายไปแสดงเปนรายไดรอการ    

ตัดบัญชีในงบดุล  เพื่อรอการโอนเปนรายไดประจํางวดบัญชีตามสวนของลูกหนีท้ี่ผอนชําระในระหวางป 

 

 

/ขอ 11 การประมาณ… 
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  ขอ 11 การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี ้

                                   11.1 การประมาณการคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จํานวนเงินที่กันไวสําหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะ

เรียกเก็บไมไดและถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ต้ังขึ้นเพื่อแสดงเปนรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบการเงิน 

เพื่อใหคงเหลือเปนมูลคาสุทธิของลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บได 

  การประมาณการคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ อาจประมาณการไดตามวิธดัีงนี ้

  11.1.1 พิจารณาลูกหนี้แตละราย ในกรณทีี่สงสัยวาหนี้รายใดจะสูญไมอาจ

เรียกใหชาํระหรือเรียกคืนไดทั้งจาํนวน    ใหต้ังคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญเต็มจํานวนตามยอดลูกหนี้ เงินคางรับ 

และดอกเบี้ยคางรับที่ลูกหนี้รายนัน้ ๆ เปนหนี้อยู 

  11.1.2 ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยวิธีประมาณเปนรอยละของยอดลูกหนี้

เงินคางรับ และดอกเบี้ยคางรับ ณ วนัสิ้นปบัญชี โดยถืออัตรารอยละ 5 เปนเกณฑ 

  11.1.3 ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยวิธีประมาณเปนรอยละของยอดลูกหนี้

เงินคางรับ และดอกเบี้ยคางรับ ณ วนัสิ้นปบัญชี โดยการจัดกลุมลูกหนี ้เงนิคางรับและดอกเบี้ยคางรับ 

จําแนกตามอายุของหนีท้ี่คางชาํระ 

 คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ณ วนัสิ้นปที่คํานวณได ถามีจาํนวนมากกวายอด  

คงเหลือในบัญชีคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ผลตางถือเปนคาใชจายของปนั้น ๆ ในทางตรงกนัขาม หากมี

จํานวนนอยกวายอดคงเหลอืในบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผลตางถือเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญูเกินความ

ตองการ ใหนาํไปปรับลดยอดคาใชจายของปนัน้ ๆ ในบญัชีหนี้สงสัยจะสูญ 

 11.2 การตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี ้

        11.2.1 หนี้สูญที่จะตัดจําหนายจากบญัชีลูกหนี้ได   ตองเปนหนี้ทีม่ีลักษณะ

ตามที่ระเบยีบนายทะเบียนสหกรณกําหนด  และไดดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธกีารและเงื่อนไขที่กําหนด

ไวในระเบียบดังกลาว 

  11.2.2 กอนจะตัดหนี้สูญลกูหนี้รายใด   ลูกหนี้รายนั้นตองมีการตั้งคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนแลว ณ วันสิน้ปทางบัญชี กอนหนาวันทีท่ี่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 

ใหตัดจําหนายหนี้สูญได 

ขอ 12 สินคาคงเหลือและวสัดุคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือ หมายถึง สินทรัพยที่มีไวเพือ่ขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ

โดยปกติหรืออยูในระหวางกระบวนการผลิตเพื่อใหเปนสนิคาสําเร็จรูปเพื่อขาย หรือมีไวเพื่อใชในการผลิต

สินคาหรือใหบริการ 

 

/วัสดุ… 
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  วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชส้ินเปลืองในโรงงานและในสํานักงาน ซึ่งมีไวเพื่อใช 

มิใชมีไวเพื่อจําหนาย 

 12.1 การตรวจนับ 

         ณ วนัสิน้ปทางบัญช ีสหกรณตองจัดใหมกีารตรวจนับสินคาและวัสดุคงเหลือ 

โดยใหผูที่ไมมหีนาทีโ่ดยตรงในการเก็บรักษาสินคาหรือวัสดุเปนกรรมการตรวจนับไมนอยกวา 3 คน เพื่อให

ทราบปริมาณและสภาพของสินคาและวัสดุที่เหลืออยูตามความเปนจริง  ทั้งนี ้ใหแยกรายละเอียดสนิคา         

คงเหลือสภาพปกติ สินคาที่เสื่อมหรือชํารุด และวัสดุคงเหลือที่ตรวจนบัไดไวตางหากจากกัน 

 12.2  การตีราคา 

          12.2.1  สินคาคงเหลือสภาพปกติ    ใหตีราคาตามราคาทนุหรือมลูคาสุทธทิี่

จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวาโดยอาจเลือกใชวิธีการคํานวณราคาทุน ดังนี ้

             ก. วิธีเขากอนออกกอน (FiFo)   กลาวคือ   สินคาที่ซื้อหรือผลิตขึ้น

กอนจะถูกขายออกไปกอน ดังนัน้ สินคาทีเ่หลืออยูจะเปนสินคาที่ซื้อหรือผลิตครั้งลังสุดยอนขึ้นไปตามลําดับ 

             ข. วิธีราคาทนุถวัเฉลีย่ถวงน้าํหนัก (Weighted Average) โดยนํา

ราคาทนุทัง้หมดของสินคาที่ซื้อมาหารดวยจํานวนหนวยของสินคานัน้  และนําราคาถวัเฉลีย่ตอหนวยที่

คํานวณไดคูณดวยจํานวนหนวยของสนิคาคงเหลือในวันสิน้ปทางบญัชี 

   อนึ่ง   เมื่อสหกรณเลือกใชวธิีการคํานวณราคาทนุสินคาคงเหลือ   

วิธีใดวิธหีนึง่สาํหรับสินคาประเภทใดแลว จะตองใชวิธนีัน้อยางสม่ําเสมอ 

        12.2.2 สินคาที่เสื่อมหรือชาํรุด ใหตีราคาลดลงตามราคาที่คาดวาจะ

จําหนายได กรณีที่ลดราคาสินคาที่เสื่อมหรือชํารุดลงต่ํากวาราคาทุน  ใหสหกรณจัดทํารายละเอียด

ประกอบการขอลดราคานัน้   โดยใหมีขอมลูเกี่ยวกับประเภทสินคา  จาํนวน  ราคาทนุ  ราคาที่ลดลง  และ

เหตุผลที่ลดราคา เสนอขออนุมัติตอทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนนิการของสหกรณ    เมื่อที่ประชุมมมีติอนมุัติ

ใหลดราคาไดแลวจงึดาํเนนิการจําหนายตามราคาที่ลดลงได 

   ทั้งนี้  ใหเปดเผยถึงรายการลดราคาสินคาในระหวางปไวใน หมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ถงึจํานวนครั้งที่ลดราคา จํานวน ประเภทสินคา จาํนวนเงินที่ลดราคา วนัที่และครั้งที่

ของการประชมุคณะกรรมการดําเนนิการที่มีมติใหลดราคา 

  12.2.3 วัสดุคงเหลือ ใหตีราคาตามราคาทนุ 

  12.3   สินคาขาดบัญชี 

  12.3.1 การปฏิบัติเกี่ยวกับสินคาขาดบัญชี ใหปฏิบัติตามระเบียบที่       

นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 

/12.3.2 การตัดสินคา… 
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  12.3.2 การตัดสินคาขาดบญัชี    ตองมกีารตั้งสํารองสนิคาขาดบัญชทีี่ไม

สามารถหาผูรับผิดชอบไดไวเต็มจํานวนแลว ณ วันสิน้ปทางบัญช ีกอนหนาวนัทีท่ี่ประชุมใหญพิจารณา

อนุมัติใหตัดเปนสินคาขาดบัญชีได 

  ขอ 13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ   หมายถงึ   สินทรัพยที่มีตัวตนที่สหกรณมีไวเพื่อใช

ประโยชนในการผลิต  เพื่อใชในการจาํหนายสินคาหรือใหบริการ  เพื่อใหเชาหรือเพื่อใชในการบริหารงาน   

ซึ่งคาดวาจะใชประโยชนไดมากกวาหนึ่งรอบปบัญชี 

 13.1 การวัดมลูคาเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

     สหกรณตองบันทึกมูลคาเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยใชราคาทุน  

ซึ่งประกอบดวย ราคาซื้อรวมภาษีนําเขา ภาษีซื้อที่เรียกคืนไมได  ตนทุนการกูยืมและตนทุนทางตรงอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย เพื่อใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดตามประสงค ทั้งนี้ กรณีที่มี

สวนลดและคาภาษีที่จะไดรับคืนตองนํามาหักออกจากราคาซื้อดวย 

 13.2 รายจายภายหลงัการไดมาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

  ก. รายจายเกีย่วกับที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมา   

หากเปนผลทาํใหที่ดิน อาคารและอุปกรณมีสภาพดีข้ึนเมื่อเทียบกบัมาตรฐานในการใชงานเดิม  เชน  มีอายุ

การใชงานเพิ่มข้ึน มีเนื้อที่ใชสอยเพิม่ข้ึน เปนตน    ใหถือเปนรายการที่ทาํใหมูลคาของที่ดิน อาคารและ

อุปกรณเพิ่มข้ึน 

  ข. รายจายเกีย่วกับที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมา   

หากเปนผลใหสามารถรักษาสภาพของมาตรฐานในการใชงานเดิมไวโดยไมมีการเพิม่ประสิทธิภาพ   ใหถือ

เปนคาใชจายในงวดบัญชทีีเ่กิดขึ้น 

 13.3 การตีราคาใหม 

  สหกรณอาจตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหมตามราคาตลาด ซึ่งถือเปน

มูลคายุติธรรมไดโดยผูประเมินราคาอิสระที่มีความเชี่ยวชาญและเชื่อถือได อนึ่ง ในการตีราคาใหมตอง      

ตีราคาทุกรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกับรายการที่ตีราคาใหมพรอมกัน เพื่อมิใหมีการเลือกตีราคา

เฉพาะบางรายการและเพื่อมิใหมูลคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ที่แสดงอยูในงบการเงินมีทั้งราคาทุน

และราคาที่ตีใหมปะปนกัน ทั้งนี้ระยะเวลาของการพิจารณาตีราคาใหมแตละครั้งตองไมตํ่ากวา 5 ป 

 13.4 การคํานวณคาเสื่อมราคา 

  ใหคํานวณคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณในแตละรอบปทางบัญชี          

ใหสอดคลองกับสภาพการใชงานและใกลเคียงกับความเปนจริง โดยใชหลักเกณฑดังตอไปนี ้
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  13.4.1 ใหคํานวณคาเสื่อมราคาโดยวธิีเสนตรงตามอัตรารอยละของราคาทนุ

ของอาคารและอุปกรณ อัตราคาเสื่อราคาใหคิดเปนรอยละตอป 

• อาคารถาวร ฉาง เครื่องสีขาว     รอยละ   5 - 10 

• เรือขาว        รอยละ   5 - 15 

• เรือยนตและอปุกรณเรือ      รอยละ  10 -15 

• อุปกรณฉาง เครื่องจักร เครื่องยนต ครุภัณฑและอุปกรณสํานักงาน รอยละ  10 - 20 

• รถยนต เครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณ    รอยละ  20 - 25 

  13.4.2 ในกรณีที่อาคารและอุปกรณของสหกรณ  มีลักษณะเปนสินทรัพยที่มี     

ประสิทธิภาพการใชงานสูงในระยะแรก และประโยชนที่ใหในระยะหลังไมแนนอน หรือถาใชงานไปนาน  

อาจเกิดคาซอมแซมมาก สหกรณอาจเลือกใชวิธีอัตราลดลงตามผลรวมจํานวนป (Sum – of – the Years – 

Digits Method) แตทั้งนี้ ระยะเวลาที่ตัดจําหนายตองไมเกินกวาที่กําหนดไวในขอ 13.4.1 สําหรับอาคาร

และอุปกรณประเภทเดียวกัน 

  13.4.3 เมื่อสหกรณเลือกใชวิธีการคิดคาเสื่อมราคาวิธีใดวิธีหนึ่งตามขอ 

13.4.1 หรือ 13.4.2 แลว  จะตองใชวิธนีัน้อยางสม่ําเสมอตลอดอายุการใชงานของรายการอาคารและ

อุปกรณ นัน้ 

  13.4.4 วิธีการคํานวณคาเสือ่มราคา 

   ก. อาคารและอุปกรณที่มีอายุการใชงานไมเต็มป      ใหคํานวณตาม

ระยะเวลาเปนวันนับจากวนัที่อาคารและอปุกรณนั้นพรอมจะใชงาน      โดยคํานวณตามอัตราทีก่ําหนดไว   

ขางตน และใหนับ 1 ป มี 365 วัน 

   ข. อาคารและอุปกรณที่ใชจนหมดสภาพ สูญหายหรือชาํรุดเสื่อมเสีย

ใชการไมได ใหตัดจําหนายออกจากบัญชใีนปที่ส้ินสภาพนัน้ 

     ค. เมื่อคิดคาเสื่อมราคาถงึงวดสุดทายแลว ใหคงเหลือมลูคาอาคาร

และอุปกรณไว 1 บาทตอหนวย จนกวาอาคารและอุปกรณนั้นจะสิน้สภาพหรือตัดบญัชีได 

   คาเสื่อมราคาที่คํานวณได ใหแสดงไวในบัญชีคาเสื่อมราคาสะสม

ของอาคารและอุปกรณแยกตามประเภทของอาคารและอุปกรณที่เกิดคาเสื่อมราคานั้น หรือนําไปหักใน

บัญชีอาคารและอุปกรณประเภทที่เกิดคาเสื่อมราคานั้นโดยตรง และใหบันทึกรายการคาเสื่อมราคาไวใน

ทะเบียนสินทรัพยดวย สําหรับสหกรณที่จัดตั้งใหม นับแตวันถัดจากวันที่ประกาศในทายระเบียบนี้         

เปนตนไป คาเสื่อมราคาที่คํานวณไดใหแสดงไวในบัญชีคาเสื่อมราคาสะสมเทานั้น 
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 13.5 การเลิกใช 

  13.5.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ   ที่ไมสามารถใชประโยชนไดอีกตอไป       

ใหสหกรณรับรูผลตางระหวางจาํนวนเงนิสุทธิที่คาดวาจะไดรับกับราคาตามบัญชีของรายการสินทรัพยนั้น ๆ 

หลังหักคาเสื่อมราคาสะสมถึงวนัที่เลิกใช เปนรายไดหรือคาใชจายในปที่มีการเลิกใช 

  13.5.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เลิกใชและถือไวเพื่อรอจําหนาย ใหคํานวณ

คาเสื่อมราคาตอไปจนกวาจะสามารถจําหนายได   สําหรบัการแสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เลิกใช

และถือไวเพื่อรอจําหนายใหแสดงรายการเปนสินทรัพยหมุนเวยีน    และเมื่อมีการจําหนายไดใหปฏิบัติ   

เชนเดียวกับ ขอ 13.5.1 

  ขอ 14 สินทรพัยไมมีตัวตนที่ตองตัดจาย 

 สินทรัพยไมมตัีวตน  หมายถึง  สินทรัพยประเภทที่ไมอาจแลเหน็และจับตองไมได  

มีลักษณะเปนสิทธิตาง ๆ ตามที่กฎหมายกาํหนด 

  สินทรัพยไมมีตัวตนที่ตองตัดบัญชี ไดแก สิทธิการเชา สิทธิการใชประโยชนใน     

ที่ดิน อาคาร อุปกรณและอื่น ๆ รวมทั้งสิทธิในการใชซอฟทแวรตางๆ ใหตัดจายตามอายุการใชสิทธิที่ไดรับ

และการเปลี่ยนแปลงการใชซอฟทแวรใหม ตามลําดับ แตตองไมนอยกวาอัตราคาเสื่อมราคาที่กําหนดไวใน

ขอ 13.4.1  ทั้งนี้ ใหบันทึกคาตัดจายหักจากบัญชีสินทรัพยที่มีการตัดจายนั้นโดยตรง และบันทึกรายการ 

ตัดจายไวในทะเบียนสินทรัพยดวย 

  ขอ 15 เงินลงทุน 

 เงินลงทนุ  หมายถงึ  หลกัทรพัยที่สหกรณถอืไวโดยมีวัตถปุระสงคเพื่อใหไดรับ

ประโยชนในรูปของรายไดหรือผลตอบแทนอื่น เชน  ดอกเบี้ย  เงินปนผล  เปนตน  ทั้งนี้อาจเปนหลักทรัพย 

ที่สหกรณต้ังใจถือไวชั่วคราวและจะขายเมื่อมีความตองการเงินสด หรือต้ังใจจะถือไวเปนระยะเวลานาน

เพื่อใหไดรับผลตอบแทนก็ได 

 การตีราคาเงินลงทนุ  ใหตีราคาตามมูลคายุติธรรม และใหบันทึกสวนทีต่างจาก

ราคาทนุไวเปนคาเผื่อการปรับมูลคาเงนิลงทนุ 

  ขอ 16 การตัดบัญชีคาใชจายของสินทรัพยประเภทคาใชจายรอตัดบัญชี 

  คาใชจายรอตัดบัญชี  หมายถึง คาใชจายหรือตนทุนที่เกิดขึ้นแลวและเปน

ประโยชนแกการดําเนินธุรกิจระยะยาวในภายหนา  ซึ่งจะตองตัดบัญชีเปนคาใชจายในระยะเวลานานกวา

หนึ่งงวดบัญชี เชน คาใชจายแรกตั้ง คาใชจายจายลวงหนา คาปรับปรุง ซอมแซมและคาตกแตงซึ่งใชเงิน

เปนจํานวนมาก เปนตน ใหสหกรณคํานวณเปนรายปเพื่อตัดออกจากบัญชีในแตละรอบปบัญชีใหเสร็จส้ิน

ภายในเวลาไมเกิน 5 ป 
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 ทั้งนี้  คาใชจายรอตัดบัญชี   ไมใหรวมถึงผลเสียหายหรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแลว

เปนจํานวนมากที่ประสงคจะตัดเปนคาใชจายในระยะหลายป เพื่อมิใหกระทบกระเทือนตอกําไรสุทธิ 

 
หมวด 3 

การเปดเผยขอมูล 
  ขอ 17 การเปดเผยขอมูลเกีย่วกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสหกรณ       

นอกเหนือจากที่แสดงใหเหน็ในรูปของงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินแลว    สหกรณตอง

แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพื่อเปดเผยสาระสําคัญที่มีผลตอขอมูลในงบการเงินนั้น 

  ขอ 18 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ประกอบดวย 

 18.1 สรุปนโยบายการบัญชทีี่สําคัญ    ซึ่งแสดงขอมูลเกีย่วกับเกณฑการจัดทํา     

งบการเงินและนโยบายการบัญชีที่สหกรณกําหนดไวตามหมวด 2 โดยใหแสดงไวในสวนแรกของหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

 18.2 ขอมูลเพิม่เติมที่เปนรายละเอียดประกอบรายการทีแ่สดงในงบการเงิน 

 18.3 ขอมูลเพิม่เติมที่ไมไดแสดงอยูในงบการเงินแตเปนขอมูลที่จําเปน  เพื่อให   

งบการเงินนัน้แสดงโดยถูกตองตามที่ควร   ใหเปดเผยตอจากสรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ เชน เหตุการณ

สําคัญซึ่งเกิดขึ้นภายหลงัวนัที่ในงบการเงิน    ขอจํากัดตาง ๆ ที่มีตอกรรมสิทธิห์รือสิทธิในการใชสินทรัพย 

หลักประกนัทีใ่หกับหนี้สิน  สินทรัพยที่อาจไดรับหรือหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ในภายหนา ขอผูกพันที่สําคัญและ 

มีระยะยาวซึง่ไมปรากฏในงบการเงนิ เปนตน 

 
หมวด 4 

การควบ   การแยกและการชําระบัญช ี
  ขอ 19 การควบสหกรณเขากัน 

  19.1 ใหสหกรณจัดทํางบการเงินสาํหรับระยะเวลาตอจากวันสิน้ปทางบัญชีใน   

งบการเงินกอนปที่ควบสหกรณ   ซึง่ผูสอบบญัชีไดแสดงความเห็นครั้งหลังสุด  ถงึวนักอนวนัที่นายทะเบียน-

สหกรณรับจดทะเบยีนสหกรณที่ควบเขากนั   เพือ่ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเหน็ โดยใหเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับการควบเขากนัไวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 19.2 ใหรวมสนิทรัพย หนี้สินและทนุของสหกรณแตละแหงที่ควบเขากันเปนของ 

สหกรณใหม      เพื่อเปนรายการตั้งตนบัญชีในวนัทีน่ายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบยีนสหกรณควบเขากัน

และในวนัสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหมที่เกิดจากการควบเขากนั  ใหเปดเผยขอมลูเกี่ยวกับการควบเขากนั

ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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  ขอ 20 การแยกสหกรณ 

 20.1 ใหสหกรณจัดทํางบการเงินของสหกรณที่จะแยกสาํหรับระยะเวลาตอจาก 

วันสิน้ปทางบญัชีในงบการเงินกอนปที่แยกสหกรณ ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดงความเหน็ครั้งหลังสุดถงึวันกอน

วันที่นายทะเบยีนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณใหมที่เกิดจากการแยกสหกรณ     เพื่อใหผูสอบบัญชี   

ตรวจสอบและแสดงความเหน็     โดยใหเปดเผยขอมูลเกีย่วกับการแยกสหกรณไวในหมายเหตุประกอบ      

งบการเงิน 

 20.2 ใหนาํสินทรพัย หนี้สินและทุนของสหกรณแตละแหงที่ไดรับจากการพิจารณา

แบงแยกตามวิธีการทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนด เปนรายการตั้งตนบัญชีของสหกรณใหมแตละแหงตาม

วันที่ทีน่ายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณที่ต้ังใหม     และในวันสิน้ปทางบญัชีของสหกรณใหม   

แตละแหง  ใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการแยกสหกรณไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  ขอ 21 การชําระบัญชี 

 21.1 ใหผูชําระบัญชีจัดทํางบการเงนิของสหกรณที่ชาํระบัญชีสําหรับระยะเวลา 

ตอจากวนัสิ้นปทางบัญชีในงบการเงินที่ผูสอบบัญชีไดแสดงความเหน็ครั้งหลังสุดถงึวันรับมอบสินทรัพย  

เพื่อใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองกอนที่จะเร่ิมดําเนินการชาํระบัญชี 

 21.2 เมื่อชําระบัญชีของสหกรณเสร็จแลว ใหผูชาํระบัญชีจัดทํารายงานการ    

ชําระบัญชี  พรอมทั้งรายการยอของบัญชีที่ชําระนั้น  เพือ่ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองตอไป 

    ประกาศ  ณ  วนัที่  3  กันยายน  พ.ศ.  2542 

(ลงชื่อ)          อภิชัย  การณุยวนิช 

           (นายอภิชัย  การุณยวนชิ) 

              รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ 

        รองนายทะเบียนสหกรณ  ปฏิบัติราชการแทน 

             นายทะเบียนสหกรณ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


