
 
 

 
ระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ ์
ว่าด้วยการบญัชีของสหกรณ์  

พ.ศ. 2542 
 
 

เพ่ือให้การจัดทําบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 65 และ 66 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ์จึงกําหนดระเบียบว่าด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542” 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในท้ายระเบียบน้ีเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบและคําสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี 

หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รักษาการตามระเบียบน้ี 
ข้อ 5 การปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ีหรือในกรณีที่ไม่มีข้อกําหนด

ชัดแจ้งในระเบียบน้ี ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยโดยกําหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการ หรือคําแนะนําให้
ปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 

 
หมวด 1 

ข้อความทั่วไป 

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีการ     
ปิดบัญชีและจัดทํางบการเงินทุกวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์โดยสรุปจากรายการบัญชีต่างๆ ที่สหกรณ์   
จดบันทึกไว้ เพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วนําเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

ข้อ 7 งบการเงินของสหกรณ์ประกอบด้วยงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบต่างๆ รวมทั้ง
รายละเอียดประกอบงบการเงินตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด 

ข้อ 8 การจัดทําบัญชีของสหกรณ์ 
8.1 ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด 
8.2 การบันทึกรายการบัญชีของสหกรณ์ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่

สมบูรณ์และครบถ้วน 
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8.3 ให้บันทึกรายการบัญชีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายและนโยบาย

การบัญชีที่สําคัญที่สหกรณ์กําหนดไว้ โดยให้เปิดเผยให้ทราบในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งถือเป็นส่วน
หน่ึงของงบการเงินของสหกรณ์ ทั้งน้ี การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้รวมถึงรายการบัญชีใด 
ที่มิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์และนโยบายการบัญชีที่กําหนดน้ันด้วย 

8.4 ให้บันทึกรายการบัญชีที่เก่ียวกับเงินสดในวันที่เกิดรายการนั้น สําหรับ
รายการอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวเงินสด ให้บันทึกบัญชีให้เสร็จสิ้น ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการ 

ข้อ 9 การเก็บรักษาเอกสารประกอบการลงบัญชีและสมุดบัญชี 
 ให้สหกรณ์เก็บรักษาเอกสารประกอบการลงบัญชีและสมุดบัญชีต่างๆ ไว้ที่สํานักงาน

สหกรณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและอ่ืนๆ 
 

หมวด  2 
นโยบายการบญัชทีี่สาํคญั 

ข้อ 10 การรับรู้รายได้ 
การบันทึกรายได้พึงรับในงวดบัญชี ให้สหกรณ์รับรู้รายได้ตามลักษณะการเกิดรายได้แต่ละ

ประเภท ได้แก่ รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการ รายได้จากการให้ผู้อ่ืนใช้สินทรัพย์ของ
สหกรณ์ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ในรูปของดอกเบ้ีย เงินปันผล และอ่ืนๆ ทั้งน้ี ต้องมีความแน่นอนเก่ียวกับจํานวน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับและต้นทุนที่เกิดขึ้น หรือที่จะเกิดขึ้นอ้นเน่ืองมาจากรายได้น้ัน รวมทั้งรายได้ดังกล่าว 
ต้องมีมูลค่าที่สามารถวัดได้อย่างน่าเช่ือถือด้วย 

 กรณีการขายผ่อนชําระ ให้รับรู้รายได้จากการขายสินค้าในวันที่เริ่มสัญญาซื้อขายหรือ
สัญญาเช่าซื้อ โดยแยกยอดกําไรขั้นต้นทั้งหมดออกจากยอดขายไปแสดงเป็นรายได้รอการตัดบัญชีในงบดุล 
เพ่ือรอการโอนเป็นรายได้ประจํางวดบัญชีตามส่วนของลูกหน้ีที่ผ่อนชําระในระหว่างปี 

ข้อ 11 การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและการตัดจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ี 
11.1 การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง จํานวนเงินที่กันไว้สําหรับลูกหน้ีที่คาดว่าจะเรียก

เก็บไม่ได้ และถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ต้ังขึ้นเพ่ือแสดงเป็นรายการหักจากบัญชีลูกหน้ีในงบการเงิน เพ่ือให้
คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหน้ีที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้ 

  การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ อาจประมาณการได้ตามวิธี ดังน้ี 
11.1.1 การพิจารณาลูกหน้ีแต่ละราย ในกรณีที่สงสัยว่าหน้ีรายใดจะสูญ 

ไม่อาจเรียกให้ชําระหรือเรียกคืนได้ทั้งจํานวน  ให้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจํานวนตามยอดลูกหน้ี 
เงินค้างรับ และดอกเบ้ียค้างรับที่ลูกหน้ีรายน้ันๆ เป็นหน้ีอยู่ 

11.1.2 ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยวิธีประมาณเป็นร้อยละของยอด
ลูกหน้ีเงินค้างรับ และดอกเบ้ียค้างรับ ณ วันสิ้นปีบัญชี โดยถืออัตราร้อยละ 5 เป็นเกณฑ์ 

11.1.3 ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยวิธีประมาณเป็นร้อยละของยอด
ลูกหน้ีเงินค้างรับ และดอกเบ้ียค้างรับ ณ วันสิ้นปี โดยการจัดกลุ่มลูกหน้ี เงินค้างรับ และดอกเบ้ียค้างรับ
จําแนกตามอายุของหน้ีที่ค้างชําระ 
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ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปีที่คํานวณได้ ถ้ามีจํานวนมากกว่ายอด

คงเหลือในบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ผลต่างถือเป็นค่าใช้จ่ายของปีน้ันๆ ในทางตรงกันข้ามหากมีจํานวน
น้อยกว่ายอดคงเหลือในบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ผลต่างถือเป็นค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเกินความต้องการ 
ให้นําไปปรับลดยอดค่าใช้จ่ายของปีน้ันๆ ในบัญชีหน้ีสงสัยจะสูญ 

11.2 การตัดจําหน่ายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ี 
11.2.1 หน้ีสูญที่จะตัดจําหน่ายจากบัญชีลูกหน้ีได้ ต้องเป็นหน้ีที่มี

ลักษณะตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว 

11.2.2 ก่อนจะตัดหน้ีสูญลูกหน้ีรายใด ลูกหน้ีรายน้ันต้องมีการต้ังค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญไว้เต็มจํานวนแล้ว ณ วันสิ้นปีทางบัญชี ก่อนหน้าวันที่ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้ตัด
จําหน่ายหน้ีสูญได้ 

ข้อ 12 สินค้าคงเหลือและวัสดุคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีไว้เพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยปกติ

หรืออยู่ระหว่างกระบวนการผลิตเพ่ือให้เป็นสินค้าสําเร็จรูปเพ่ือขาย หรือมีไว้เพ่ือการใช้ในการผลิตสินค้า
หรือให้บริการ 

วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองในโรงงานและในสํานักงาน ซึ่งมีไว้เพ่ือใช้ มิใช่ไว้
เพ่ือจําหน่าย 

12.1 การตรวจนับ 
ณ วันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์ต้องจัดให้มีการตรวจนับสินค้าและวัสดุคงเหลือ โดย

ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการเก็บรักษาสินค้า หรือวัสดุเป็นกรรมการตรวจนับไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือให้
ทราบปริมาณและสภาพของสินค้าและวัสดุที่เหลืออยู่ตามความเป็นจริง ทั้งน้ี ให้แยกรายละเอียดสินค้า
คงเหลือสภาพปกติ สินค้าที่เสื่อมหรือชํารุด และวัสดุคงเหลือที่ตรวจนับได้ไว้ต่างหากจากกัน 

12.2 การตีราคา 
12.2.1 สินค้าคงเหลือสภาพปกติให้ตีราคาตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่

จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่าโดยอาจเลือกใช้วิธีการคํานวณราคาทุน ดังน้ี 
ก. วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) กล่าวคือ สินค้าที่ซื้อหรือผลิตขึ้นก่อนจะถูก

ขายออกไปก่อน ดังน้ัน สินค้าที่เหลืออยู่จะเป็นสินค้าที่ซื้อหรือผลิตครั้งหลังย้อนขึ้นไปตามลําดับ 
ข. วิธีราคาทุนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก (“Weighted Average) โดยนําราคา

ทุนทั้งหมดของสินค้าที่ซื้อมาหารด้วยจํานวนหน่วยของสินค้าน้ัน และนําราคาถัวเฉลี่ยต่อหน่วยที่คํานวณได้
คูณด้วยจํานวนหน่วยของสินค้าคงเหลือในวันสิ้นปีทางบัญชี 

อน่ึง เมื่อสหกรณ์เลือกใช้วิธีการคํานวณราคาทุนสินค้าคงเหลือวิธีใดวิธีหน่ึง
สําหรับสินค้าประเภทใดแล้ว จะต้องใช้วิธีน้ันอย่างสมํ่าเสมอ 

12.2.2 สินค้าที่เสื่อมหรือชํารุด ให้ตีราคาลดลงตามราคาที่คาดว่าจะ
จําหน่ายได้ กรณีที่ลดราคาสินค้าที่เสื่อมหรือชํารุดลงตํ่ากว่าราคาทุน ให้สหกรณ์จัดทํารายละเอียด
ประกอบการขอลดราคานั้น โดยให้มีข้อมูลเก่ียวกับประเภทสินค้า จํานวน ราคาทุน ราคาที่ลดลง และ
เหตุผลที่ลดราคา เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ให้ลดราคาได้แล้ว จึงดําเนินการจําหน่ายตามราคาที่ลดลงได้ 
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ทั้งน้ี ให้เปิดเผยถึงรายการลดราคาสินค้าในระหว่างปีไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ถึงจํานวนคร้ังที่ลดราคาจํานวน ประเภทสินค้า จํานวนเงินที่ลดราคา วันที่และครั้งที่
ของการประชุมคณะกรรมการดําเนินการที่มีมติให้ลดราคา 

12.3 สินค้าขาดบัญชี 
12.3.1 การปฏิบัติเก่ียวกับสินค้าขาดบัญชีให้ปฏิบัติตามระเบียบที่   

นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
12.3.2  การตัดสินค้าขาดบัญชี ต้องมีการต้ังสํารองสินค้าขาดบัญชีที่ไม่

สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ไว้เต็มจํานวนแล้ว ณ วันสิ้นปีทางบัญชี ก่อนหน้าวันที่ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
อนุมัติให้ตัดเป็นสินค้าขาดบัญชีได้ 

ข้อ 13 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่สหกรณ์มีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

การผลิต เพ่ือใช้ในการจําหน่ายสินค้า หรือให้บริการ เพ่ือให้เช่าหรือเพ่ือใช้ในการบริหารงานซึ่งคาดว่าจะใช้
ประโยชน์ได้มากกว่าหน่ึงรอบปีบัญชี 

13.1 การวัดมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
สหกรณ์ต้องบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยใช้ราคาทุน 

ซึ่งประกอบด้วย ราคาซื้อรวมกับภาษีนําเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ ต้นทุนการกู้ยืมและต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวกับการจัดหาสินทรัพย์ เพ่ือให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตามประสงค์ ทั้งน้ี กรณีที่มี
ส่วนลดและค่าภาษีที่จะได้รับคืนต้องนํามาหักออกจากราคาซื้อด้วย 

13.2 รายจ่ายภายหลังจากได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ก. รายจ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มา หาก

เป็นผลทําให้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีสภาพดีขึ้น เมื่อเทียบกับมาตรฐานการใช้งานเต็ม เช่น มีอายุการใช้
งานเพ่ิมขึ้น มีเน้ือที่ใช้สอยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น ให้ถือเป็นรายการที่ทําให้มูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เพ่ิมขึ้น 

ข. รายจ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มา หาก
เป็นผลทําให้สามารถรักษาสภาพของมาตรฐานในการใช้งานเดิมไว้โดยไม่มีการเพ่ิมประสิทธิภาพให้ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่เกิดขึ้น  

13.3 การตีราคาใหม่ 
สหกรณ์อาจตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใหม่ตามราคาตลาด ซึ่งถือเป็นมูลค่า

ยุติธรรมได้โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่มีความเช่ียวชาญและเช่ือถือได้ อน่ึง การตีราคาใหม่ต้องตีราคาทุก
รายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกับรายการท่ีตีราคาใหม่พร้อมกัน เพ่ือมิให้มีการเลือก ตีราคาเฉพาะบาง
รายการและเพ่ือมิให้มูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่แสดงอยู่ในงบการเงินมีทั้งราคาทุนและราคาที่ตี
ใหม่ปะปนกัน ทั้งน้ี ระยะเวลาของการพิจารณาตีราคาใหม่แต่ละคร้ัง ต้องไม่ตํ่ากว่า 5 ปี 

13.4 การคํานวณค่าเสื่อมราคา 
 ให้คํานวณค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละรอบทางบัญชีให้สอดคล้อง

กับสภาพการใช้งานและใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
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13.4.1 ให้คํานวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอัตราร้อยละของ

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ อัตราค่าเสื่อมราคาให้คิดเป็นร้อยละต่อปี 
 อาคารถาวร ฉาง เครื่องสีข้าว     ร้อยละ   5 – 10 
 เรือข้าว        ร้อยละ   5 – 15 
 เรือยนต์และอุปกรณ์เรือ      ร้อยละ 10 – 15 
 อุปกรณ์ฉาง เครื่องจักร เครื่องยนต์ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สํานักงาน ร้อยละ 10 – 20 
 รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์    ร้อยละ 20 - 25 

13.4.2 ในกรณีที่อาคารและอุปกรณ์ของสหกรณ์มีลักษณะเป็นสินทรัพย์
ที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงในระยะแรก และประโยชน์ที่ให้ในระยะหลังไม่แน่นอน หรือถ้าใช้งานไปนาน
อาจเกิดค่าซ่อมแซมมาก สหกรณ์อาจเลือกใช้วิธีอัตราลดลงตามผลรวมจํานวนปี (Sum–of– the-Years-
Digits Method) แต่ทั้งน้ีระยะเวลาที่ตัดจําหน่ายต้องไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ 13.4.1 สําหรับอาคาร
และอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน 

13.4.3 เมื่อสหกรณ์เลือกใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีใดวิธีหน่ึงตาม 
ข้อ 13.4.1 หรือ 13.4.2 แล้ว จะต้องใช้วิธีน้ันอย่างสมํ่าเสมอตลอดอายุการใช้งานของรายการอาคารและ
อุปกรณ์น้ัน 

13.4.4  วิธีการคํานวณค่าเสื่อมราคา 
ก. อาคารและอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานไม่ เ ต็มปี ให้คํานวณตาม

ระยะเวลาเป็นวันนับจากวันที่อาคาร และอุปกรณ์น้ันพร้อมจะใช้งาน โดยคํานวณตามอัตราที่กําหนดไว้
ข้างต้นและให้นับ 1 ปี 365 วัน 

ข. อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้จนหมดสภาพสูญหายหรือชํารุดเสื่อมเสียใช้การ
ไม่ได้ ให้ตัดจําหน่ายออกจากบัญชีในปีที่สิ้นสภาพนั้น 

ค. เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาถึงงวดสุดท้ายแล้วให้คงเหลือมูลค่าอาคารและ
อุปกรณ์ไว้ 1 บาทต่อหน่วย จนกว่าอาคารและอุปกรณ์น้ันจะสิ้นสภาพหรือตัดบัญชีได้ 

ค่าเสื่อมราคาที่คํานวณได้ ให้แสดงไว้ในบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมของ
อาคารและอุปกรณ์แยกตามประเภทของอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดค่าเสื่อมราคาน้ัน หรือนําไปหักในบัญชี
อาคารและอุปกรณ์ประเภทที่เกิดค่าเสื่อมราคาน้ันโดยตรง และให้บันทึกรายการค่าเสื่อมราคาไว้ในทะเบียน
สินทรัพย์ด้วย สําหรับสหกรณ์ที่จัดต้ังใหม่ นับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในท้ายระเบียบน้ี    เป็นต้นไป 
ค่าเสื่อมราคาที่คํานวณได้ให้แสดงไว้ในบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมเท่าน้ัน 

13.5 การเลิกใช้ 
13.5.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป 

ให้สหกรณ์รับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิที่คาดว่าจะได้รับกับราคาตามบัญชีของรายการสินทรัพย์น้ันๆ 
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมถึงวันที่เลิกใช้ เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในปีที่มีการเลิกใช้ 

13.5.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เลิกใช้และถือไว้เพ่ือรอจําหน่าย ให้
คํานวณค่าเสื่อมราคาต่อไปจนกว่าจะสามารถจําหน่ายได้ สําหรับการแสดงรายการที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ที่เลิกใช้และถือไว้เพ่ือรอจําหน่าย ให้แสดงรายการเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน และเมื่อมีการจําหน่าย
ได้ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 13.5.1 
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ข้อ 14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ต้องจัดทํา 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ประเภทที่ไม่อาจแลเห็นและจับต้องไม่ได้ มี

ลักษณะเป็นสิทธิต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ต้องตัดบัญชี ได้แก่ สิทธิการเช่า สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน อาคาร 
อุปกรณ์และอ่ืนๆ รวมท้ังสิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ ให้ตัดจ่ายตามอายุการใช้สิทธิที่ได้รับและการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟท์แวร์ใหม่ตามลําดับ แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าเสื่อมราคาที่กําหนดไว้ในข้อ 
13.4.1 ทั้งน้ี ให้บันทึกค่าตัดจ่ายหักจากบัญชีสินทรัพย์ที่มีการตัดจ่ายน้ันโดยตรง และบันทึกรายการตัด
จ่ายไว้ในทะเบียนสินทรัพย์ด้วย 

ข้อ 15 เงินลงทุน 
 เงินลงทุน หมายถึง หลักทรัพย์ที่สหกรณ์ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ใน

รูปของรายได้ หรือผลตอบแทนอื่น เช่น ดอกเบ้ีย เงินปันผล เป็นต้น ทั้งน้ี อาจเป็นหลักทรัพย์ที่สหกรณ์
ต้ังใจถือไว้ช่ัวคราว และจะขายเมื่อมีความต้องการเงินสด หรือต้ังใจจะถือไว้เป็นระยะเวลานานเพ่ือให้ได้รับ
ผลตอบแทนก็ได้ 

การตีราคาเงินลงทุน ให้ตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมและให้บันทึกส่วนที่ต่างจากราคาทุนไว้
เป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน  

ข้อ 16 การตัดบัญชีค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์ประเภทค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 
 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้ว และเป็นประโยชน์แก่

การดําเนินธุรกิจระยะยาวในภายหน้า ซึ่งจะต้องตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระยะเวลานานกว่าหน่ึงงวดบัญชี 
เช่น ค่าใช้จ่ายแรกต้ัง ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมและค่าตกแต่ง ซึ่งใช้เงินเป็นจํานวนมาก เป็นต้น 
ให้สหกรณ์คํานวณเป็นรายปีเพ่ือตัดออกจากบัญชีในแต่ละรอบปีบัญชีให้เสร็จสิ้น ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี 

ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีไม่ให้รวมถึงผลเสียหายหรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วเป็นจํานวน
มากที่ประสงค์จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายในระยะหลายปี เพ่ือมิให้กระทบกระเทือนต่อกําไรสุทธิ 

 
หมวด 3 

การเปดิเผยขอ้มูล 

ข้อ 17  การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของสหกรณ์ 
นอกเหนือจากที่แสดงให้เห็นในรูปของงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินแล้ว สหกรณ์ต้อง
แสดงหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือเปิดเผยสาระสําคัญที่มีผลต่อข้อมลูในงบการเงินน้ัน  

ข้อ 18 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบด้วย 
18.1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคญั ซึ่งแสดงข้อมูลเก่ียวกับเกณฑ์การจัดทาํงบ

การเงินและนโยบายการบัญชีที่สหกรณ์กําหนดไว้ตามหมวด 2 โดยให้แสดงไว้ในสว่นแรกของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

18.2 ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นรายละเอียดประกอบรายการที่แสดงในงบการเงิน 
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18.3 ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน แต่เป็นข้อมูลที่จําเป็นเพ่ือให้งบ

การเงินน้ันแสดงโดยถูกต้องตามที่ควร ให้เปิดเผยต่อจากสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ เช่น เหตุการณ์
สําคัญซึ่งเกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน ข้อจํากัดต่างๆ ที่มีต่อกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในการใช้สนิทรัพย์ 
หลักประกันที่ให้กับหน้ีสิน สนิทรัพย์ที่อาจได้รับหรือหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ข้อผูกพันที่สําคญัและมี
ระยะเวลายาวซ่ึงไม่ปรากฏในงบการเงิน เป็นต้น 

 
หมวด 4 

การควบ การแยก และการชําระบญัช ี

ข้อ 19 การควบสหกรณ์เข้ากัน 
19.1 ให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินสําหรับระยะเวลาต่อจากวันสิ้นปีทางบัญชีในงบ

การเงินก่อนปีที่ควบสหกรณ์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นครั้งหลังสุดถึงวันก่อนที่นายทะเบียนสหกรณ์
รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่ควบเข้ากัน เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยให้เปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับการควบเข้ากันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

19.2 ให้รวมสินทรัพย์ หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์แต่ละแห่ง ที่ควบเข้ากันเป็น
ของสหกรณ์ใหม่ เพ่ือเป็นรายการต้ังต้นบัญชีในวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ควบเข้ากัน
และในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ใหม่ที่เกิดจากการควบเข้ากันให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการควบเข้ากันไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อ 20 การแยกสหกรณ์ 
20.1 ให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินของสหกรณ์ที่จะแยกสําหรับระยะเวลาต่อจาก

วันสิ้นปีทางบัญชีในงบการเงินก่อนปีที่แยกสหกรณ์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นครั้งหลังสุดถึงวันก่อนที่
นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ที่เกิดจากการแยกสหกรณ์ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
และแสดงความเห็น โดยให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการแยกสหกรณ์ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

20.2 ให้นําสินทรัพย์ หน้ีสินและทุนของสหกรณ์แต่ละแห่งที่ได้รับการพิจารณา
แบ่งแยกตามวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด เป็นรายการต้ังต้นบัญชีของสหกรณ์ใหม่แต่ละแห่งตาม
วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่ต้ังใหม่ และในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ใหม่แต่ละ
แห่ง ให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการแยกสหกรณ์ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อ 21 การชําระบัญชี 
21.1 ให้ผู้ชําระบัญชีจัดทํางบการเงินของสหกรณ์ที่ชําระบัญชี สําหรับระยะเวลา

ต่อจากวันสิ้นปีทางบัญชีในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นครั้งหลังสุดถึงวันรับมอบสินทรัพย์ 
เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง ก่อนที่จะเริ่มดําเนินการชําระบัญชี 

21.2 เมื่อชําระบัญชีของสหกรณ์แล้ว ให้ผู้ชําระบัญชีจัดทํารายงานการชําระ
บัญชี พร้อมทั้งรายการย่อของบัญชีที่ชําระน้ัน เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองต่อไป 
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