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ระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ ์

ว่าด้วย สินทรพัย์ที่สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรได้รบับริจาคหรืออุดหนุน  
พ.ศ. 2547 

 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับ
ทรัพย์สินที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ. 2538 เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
ดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
ประกอบกับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 75/2545 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 เรื่อง มอบอํานาจให้
ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับ
มอบหมายการปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ จึงกําหนดระเบียบว่าด้วยสินทรัพย์ที่สหกรณ์และ   
กลุ่มเกษตรกรได้รับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ. 2547 ไว้ดังน้ี 

ข้อ 1. ระเบียบน้ี เรียกว่า “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยสินทรัพย์ที่สหกรณ์และ       
กลุ่มเกษตรกรได้รับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ. 2547” 

ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป 
ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับทรัพย์สินที่

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ. 2538 
 ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบและคําแนะนําต่างๆ ในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ีหรือ

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
ข้อ 4. ให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รักษาการตามระเบียบน้ีรวมทั้งวินิจฉัย ให้คําแนะนําหรือ

กําหนดวิธีปฏิบัติได้ตามความเห็น 
ข้อ 5. วิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับบริจาคหรืออุดหนุน 

  1. การรับบริจาคเงินสด 
1.1 กรณีผู้บริจาคมิได้กําหนดให้ใช้เพ่ือการใดการหน่ึง ให้เดบิตบัญชีเงินสดตาม

จํานวนที่ได้รับ และเครดิตบัญชีทุนสํารอง และเมื่อนําเงินสดที่ได้รับบริจาคไปใช้ ใหป้ฏิบัติดังน้ี 
1.1.1 เมื่อนําไปใช้จ่ายในการดําเนินงาน ให้เดบิตบัญชีค่าใช้จ่ายตามประเภทท่ี

ใช้จ่ายน้ันและเครดิตบัญชีเงินสด 
1.1.2 เมื่อนําไปจัดหาสินทรัพย์ ให้เดบิตบัญชีสินทรัพย์ประเภทน้ันและเครดิต

บัญชีเงินสด และหากสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรต้องจ่ายเงินสมทบจากทุนดําเนินงานหรือทุนสะสมตาม
ข้อบังคับเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์น้ัน ให้บันทึกจํานวนเงินที่ต้องจ่ายสมทบไปน้ันเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุน
ของสินทรัพย์โดยเดบิตไว้ในบัญชีสินทรัพย์ พร้อมกับโอนลดยอดบัญชีทุนสะสมตามข้อบังคับที่จ่ายสมทบ 
ไปน้ันเข้าบัญชีทุนสํารอง 
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หากสินทรัพย์ที่จัดหามาด้วยเงินรับบริจาคเป็นประเภทท่ีต้องคิดค่าเสื่อมราคาหรือ
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ต้องตัดจ่ายในวันสิ้นปีทางบัญชี ให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรคํานวณ  ค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์น้ันตามอายุการใช้งาน สําหรับค่าตัดจ่ายให้คํานวณตามอายุการให้ประโยชน์แต่ต้องไม่น้อย
กว่าอัตราค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทั้งน้ี ให้ตัดจ่ายได้ไม่เกิน 20 ปี สําหรับการคํานวณค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ่าย
ดังกล่าวให้คํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์ที่จัดหามาด้วยเงินรับบริจาครวมกับเงินที่จ่ายสมทบเพ่ิมเติม   (ถ้ามี) 
และนําไปบันทึกไว้ในบัญชีค่าเสื่อมราคาหรือบัญชีค่าตัดจ่าย (ตามแต่กรณี) 

1.2 กรณีผู้บริจาคกําหนดให้ใช้เพ่ือการใดการหน่ึง ให้เดบิตบัญชีเงินสดตามจํานวนที่
ได้รับ และเครดิตบัญชีทุนเพ่ือการน้ัน ซึ่งเป็นบัญชีที่แสดงให้เห็นถึงภาระผูกพันที่สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
จะต้องดําเนินการนําทุนเพ่ือการน้ันไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยยอดคงเหลือในบัญชีดังกล่าวจะ
แสดงไว้ในงบดุลภายใต้หัวข้อ “หน้ีสินอ่ืน” และเมื่อนําเงินสดที่ได้รับบริจาคไปใช้จ่าย ให้ปฏิบัติดังน้ี 

1.2.1 เมื่อนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ให้ลงจ่ายเงินสดแล้วหัก
จากบัญชีทุนเพ่ือการน้ันเพียงจํานวนไม่เกินเงินรับบริจาคที่มีอยู่ เพ่ือให้ทุนเพ่ือการน้ันหมดสิ้นไป 

1.2.2 เมื่อนําไปจัดหาสินทรัพย์ ให้เดบิตบัญชีสินทรัพย์ประเภทน้ันและเครดิต
บัญชีเงินสด และหากสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรต้องจ่ายเงินสมทบจากทุนดําเนินงานหรือทุนสะสมตาม
ข้อบังคับเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ 1.1.2  

หากสินทรัพย์ที่จัดหามาด้วยเงินรับบริจาคเป็นประเภทต้องคิดค่าเสื่อม
ราคาหรือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ต้องตัดจ่ายในวันสิ้นปีทางบัญชี ให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรคํานวณ 
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์น้ันตามอายุการใช้งาน สําหรับค่าตัดจ่ายให้คํานวณตามอายุการให้ประโยชน์ แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าอัตราค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
บัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทั้งน้ีให้ตัดจ่ายได้ไม่เกิน 20 ปี และนําไปบันทึกไว้ในบัญชีค่าเสื่อมราคาหรือ
บัญชี   ค่าตัดจ่าย (ตามแต่กรณี) พร้อมทั้งโอนลดยอดบัญชีทุนเพ่ือการน้ันไปบันทึกเป็นรายได้ตามอายุการ
ใช้งานของสินทรัพย์น้ันโดยปฏิบัติดังน้ี 

ก. ค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ่ายที่คํานวณได้จากสินทรัพย์ที่จัดหามาด้วย
เงินรับบริจาครวมกับเงินที่จ่ายสมทบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ให้บันทึกไว้ในบัญชีค่าเสื่อมราคาหรือบัญชีค่าตัดจ่าย 
(ตามแต่กรณี) 

ข. ให้โอนลดยอดบัญชีทุนเพ่ือการน้ันไปบันทึกเป็นรายได้จากการ
อุดหนุน/ รับบริจาค ตามจํานวนค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ่ายที่คํานวณจากสินทรัพย์ที่จัดหามาด้วยเงิน
อุดหนุน/รับบริจาค เพ่ือให้สหกรณ์มีรายได้ไปชดเชยกับค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ดังกล่าว 

 2. การรับบริจาคที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
2.1 กรณีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคเป็นประเภทท่ีไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคาในวันสิ้นปี

บัญชี ได้แก่ ที่ดิน 
2.1.1 เมื่อรับมอบสินทรัพย์ ให้เดบิตบัญชีที่ดิน และเครดิตบัญชีทุนสํารองโดย

มูลค่าที่ดินที่ได้รับบริจาคให้ถือตามมูลค่ายุติธรรม 
2.1.2 หากสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรต้องจ่ายเงินสมทบจากทุนดําเนินงานหรือ

ทุนสะสมตามข้อบังคับเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินน้ัน ให้บันทึกจํานวนเงินที่ต้องจ่ายสมทบไปน้ันเป็นส่วนหน่ึงของ
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ราคาทุนของที่ดินดังกล่าวโดยเดบิตไว้ในบัญชีที่ดิน พร้อมกับโอนลดยอดบัญชีทุนสะสมตามข้อบังคับที่จ่าย
สมทบไปน้ันเข้าบัญชีทุนสํารอง 

2.2 กรณีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคเป็นประเภทท่ีต้องคิดค่าเสื่อมราคาหรือเป็นสินทรัพย์  
ไม่มีตัวตนที่ต้องตัดจ่ายในวันสิ้นปีบัญชี 

2.2.1 เมื่อรับมอบสินทรัพย์ ให้เดบิตบัญชีสินทรัพย์ประเภทน้ัน และเครดิต
บัญชีรายได้จากการอุดหนุน/รับบริจาครอการรับรู้โดยมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคให้ถือตามมูลค่ายุติธรรม 

2.2.2 หากสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรต้องจ่ายเงินสมทบจากทุนดําเนินงานหรือ
ทุนสะสมตามข้อบังคับเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์น้ัน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ 2.1.2 

2.2.3 การคํานวณค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ่าย ให้คํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์ที่
ได้รับบริจาครวมกับเงินที่จ่ายสมทบเพ่ิมเติมเพ่ือให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ถ้ามี) โดยค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์ให้คํานวณตามอายุการใช้งาน สําหรับค่าตัดจ่ายให้คํานวณตามอายุการให้ประโยชน์ แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าอัตราค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการ
บัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ทั้งน้ีให้ตัดจ่ายได้ไม่เกิน 20 ปี และนําไปบันทึกไว้ในบัญชีค่าเสื่อมราคาหรือ
บัญชีค่าตัดจ่าย (ตามแต่กรณี) พร้อมกับให้รับรู้รายได้จากการอุดหนุน/รับบริจาค  รอการรับรู้เป็นรายได้
ตามจํานวนค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ่ายที่คํานวณจากสินทรัพย์ที่จัดหามาด้วยเงินอุดหนุน/รับบริจาค เพ่ือให้
สหกรณ์มีรายได้ไปชดเชยกับค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ดังกล่าว  

2.2.4 หากสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรมีความประสงค์จะเลิกใช้สินทรัพย์ที่ได้รับ
บริจาค โดยสินทรัพย์ดังกล่าวยังไม่หมดอายุการใช้งาน ให้ปฏิบัติดังน้ี 

- ในปีที่เลิกใช้สินทรัพย์รับบริจาค  ให้คิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ่าย
ต้ังแต่วันต้นปีบัญชีถึงวันที่เลิกใช้ พร้อมกับรับรู้รายได้จากการอุดหนุน/รับบริจาครอการรับรู้เป็นรายได้ตาม
ระยะเวลาต้ังแต่วันต้นปีถึงวันที่เลิกใช้ 

- โอนปิดบัญชีที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์รับบริจาคท่ีเลิกใช้ และรับรู้ผลต่าง
เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในปีที่มีการเลิกใช้ 

3. การรับบริจาคสินค้า 
3.1 เมื่อรับมอบสินค้า ให้เดบิตสินค้ารับบริจาค (แสดงรายการเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน

อ่ืนในงบดุล) และเครดิตบัญชีรายได้จากการอุดหนุน/รับบริจาครอการรับรู้ (แสดงรายการเป็นหน้ีสินอ่ืนใน
งบดุล) สําหรับมูลค่าสินค้าที่ได้รับบริจาคให้ถือตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันรับมอบ 

3.2 หากนําสินค้าที่ได้รับบริจาคไปจําหน่าย ให้เดบิตบัญชีเงินสดหรือบัญชีลูกหน้ี 
(ตามแต่กรณี) และเครดิตบัญชีรายได้จากการขายสินค้ารับบริจาค (แสดงรายการเป็นรายได้อ่ืนในงบกําไร
ขาดทุน) พร้อมกับบันทึกลดยอดสินค้ารับบริจาคที่นําออกจําหน่าย โดยหักจากบัญชีรายได้จากการอุดหนุน/
รับบริจาครอการรับรู้เพียงเท่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันรับมอบสินค้ารับบริจาคของจํานวนสินค้าที่จําหน่ายได้น้ัน 

อน่ึง หากมีการกําหนดวัตถุประสงค์เก่ียวกับการนําเงินที่ได้จากการขายสินค้ารับ
บริจาคดังกล่าวไปใช้เพ่ือการใดการหน่ึง ให้โอนปิดบัญชีรายได้จากการขายสินค้ารับบริจาคไปบันทึกในบัญชี
ทุนเพ่ือการน้ัน 

3.3 หากนําสินค้าที่ได้รับบริจาคไปใช้ในการดําเนินงานหรือแจกจ่าย ให้บันทึกลดยอด
สินค้ารับบริจาค โดยหักจากบัญชีรายได้จากการอุดหนุน/รับบริจาครอการรับรู้เพียงเท่ามูลค่ายุติธรรม     
ณ วันรับมอบสินค้ารับบริจาคของจํานวนสินค้าที่นําออกไปใช้หรือที่นําออกไปแจกจ่ายน้ัน 
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ข้อ 6. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับบริจาคหรืออุดหนุน 
ในปีที่ได้รับเงินบริจาคให้เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับรายการสินทรัพย์รับบริจาค
ที่มีนัยสําคัญว่าได้รับบริจาคสินทรัพย์ประเภทใดจากใคร เป็นจํานวนเงินเท่าใด สําหรับกรณีที่นําเงิน       
รับบริจาคไปจัดหาสินทรัพย์และต้องจ่ายเงินสมทบ ให้เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยว่า สหกรณ์หรือ         
กลุ่มเกษตรกรต้องจ่ายเงินสมทบไปเป็นจํานวนเท่าใด เพ่ือให้ได้สินทรัพย์ประเภทใด มูลค่าเท่าใด 

ข้อ 7. เงินรับบริจาคหรือเงินอุดหนุนที่สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรได้รับตาม 1.2 หาเป็นจํานวน
เงินที่มีนัยสําคัญ ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารแยกไว้ต่างหาก และเมื่อเกิดดอกผลขึ้นในระหว่างนําเงิน
ดังกล่าวไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค/อุดหนุนแต่ยังไม่เสร็จสิ้น ให้นําดอกผลดังกล่าวทบเข้า
ไปในบัญชีต้นทุนเพ่ือการน้ัน เพ่ือให้บังเกิดผลประโยชน์ในการใช้จ่ายหรือจัดหาสินทรัพย์ตามวัตถุประสงค์
อย่างแท้จริง 

ข้อ 8. สินทรัพย์ที่สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรได้รับบริจาคหรืออุดหนุนก่อนที่ระเบียบน้ีมีผล    
บังคับใช้ และสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรได้บันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคไว้ในทะเบียนสินทรัพย์แทนการ
บันทึกไว้ในบัญชีสินทรัพย์ สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรอาจเปลี่ยนมาปฏิบัติตามระเบียบน้ีได้  
  

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 
 

       
         

 

สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ 
(นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์) 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

พนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการแทน 
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