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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
วาดวย  สินทรัพยที่สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรืออุดหนุน 

พ.ศ.  2547 
 

 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ  วาดวยวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกบั

ทรัพยสินที่สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรืออุดหนนุ  พ.ศ.  2538   เพื่อใชประโยชนในการ

ดําเนนิงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนไปโดยถูกตองและเหมาะสม   และเปนไปตามหลกัการบัญชี 

ที่รับรองทั่วไป  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 16(2)  และ  (8)  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542    

ประกอบกับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ 75/2545   ลงวันที่  9  ธันวาคม  2545  เร่ือง  มอบอํานาจ          

ใหปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งไดรับ

มอบหมายการปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ  จึงกาํหนดระเบียบ วาดวยสินทรัพยที่สหกรณและ    

กลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรืออุดหนุน  พ.ศ.  2547  ไวดังนี ้

 ขอ  1.  ระเบียบนี้  เรียกวา  “ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  วาดวยสนิทรัพยที่สหกรณและ 

กลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรืออุดหนุน  พ.ศ.  2547 ” 

 ขอ  2.  ระเบียบนี้ใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  เมษายน  2547  เปนตนไป 

 ขอ  3.  ใหยกเลิกระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ  วาดวยวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกบัทรัพยสิน         

ที่สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรืออุดหนุน  พ.ศ.  2538 

                       ใหยกเลกิบรรดาระเบียบและคําแนะนําตาง ๆ ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือ 

ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ  4.  ใหอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณรักษาการตามระเบียบนี ้ รวมทั้งวนิิจฉัย  ใหคําแนะนาํหรือ

กําหนดวธิีปฏิบัติไดตามความจําเปน 

 

 

 

/  ขอ  5.  วิธีปฏิบัติทางบัญช…ี 
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 ขอ  5.  วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกบัสินทรพัยที่สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรืออุดหนนุ 

1.  การรับบริจาคเงินสด    
                        1.1  กรณีผูบริจาคมไิดกําหนดใหใชเพื่อการใดการหนึง่   ใหเดบิตบัญชีเงินสด

ตามจํานวนที่ไดรับ  และเครดิตบัญชีทุนสาํรอง  และเมือ่นําเงินสดที่ไดรับบริจาคไปใช   ใหปฏิบัติดังนี ้

1.1.1 เมื่อนําไปใชจายในการดาํเนินงาน  ใหเดบิตบัญชีคาใชจายตามประเภทที ่

ใชจายนั้นและเครดิตบัญชีเงินสด  

1.1.2 เมื่อนําไปจัดหาสินทรัพย    ใหเดบิตบัญชีสินทรัพยประเภทนัน้และเครดิต 

บัญชีเงินสด     และหากสหกรณหรือกลุมเกษตรกรตองจายเงินสมทบจากทุนดําเนนิงานหรือทุนสะสมตาม 

ขอบังคับเพื่อใหไดมาซึง่สินทรัพยนั้น   ใหบันทกึจํานวนเงินที่ตองจายสมทบไปนัน้เปนสวนหนึง่ของ 

ราคาทนุของสนิทรัพยโดยเดบิตไวในบัญชสิีนทรัพย     พรอมกับโอนลดยอดบัญชีทนุสะสมตามขอบังคับที่

จายสมทบไปนั้นเขาบัญชีทนุสํารอง 

                                              หากสนิทรัพยทีจ่ัดหามาดวยเงนิรับบริจาคเปนประเภทที่ตองคิดคาเสื่อม

ราคาหรือเปนสินทรัพยไมมตัีวตนที่ตองตัดจายในวันสิน้ปทางบัญช ี ใหสหกรณหรือกลุมเกษตรกรคํานวณ

คาเสื่อมราคาสินทรัพยนัน้ตามอายกุารใชงาน    สําหรับคาตัดจายใหคํานวณตามอายุการใหประโยชน    

แตตองไมนอยกวาอัตราคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ      

วาดวยการบญัชีของสหกรณ  พ.ศ. 2542   ทั้งนี้  ใหตัดจายไดไมเกนิ  20  ป  สําหรับการคํานวณคาเสื่อม

ราคาหรือคาตดัจายดังกลาวใหคํานวณจากมูลคาสนิทรพัยทีจ่ัดหามาดวยเงนิรับบริจาครวมกับเงนิที่จาย

สมทบเพิ่มเตมิ(ถาม)ี    และนําไปบนัทกึไวในบัญชีคาเสื่อมราคาหรือบัญชีคาตัดจาย (ตามแตกรณี) 

      1.2  กรณผูีบริจาคกําหนดใหใชเพื่อการใดการหนึ่ง     ใหเดบติบัญชีเงินสดตาม

จํานวนที่ไดรับ   และเครดิตบัญชีทุนเพื่อการนั้น   ซึง่เปนบัญชีที่แสดงใหเหน็ถงึภาระผูกพันที่สหกรณหรือ

กลุมเกษตรกรจะตองดําเนินการนาํทนุเพื่อการนัน้ไปใชตามวัตถุประสงคของผูบริจาค   โดยยอดคงเหลือ   

ในบญัชีดังกลาวจะแสดงไวในงบดุลภายใตหัวขอ “หนี้สินอื่น”    และเมื่อนําเงนิสดทีไ่ดรับบริจาคไปใชจาย    

ใหปฏิบัติดังนี ้

                                     1.2.1    เมื่อนําไปใชจายตามวัตถุประสงคทีก่ําหนดไว   ใหลงจายเงนิสดแลวหัก

จากบัญชทีุนเพื่อการนั้นเพียงจํานวนไมเกนิเงนิรับบริจาคที่มีอยู  เพื่อใหทนุเพื่อการนัน้หมดสิน้ไป 

            1.2.2    เมื่อนาํไปจดัหาสนิทรัพย    ใหเดบิตบัญชีสินทรพัยประเภทนัน้และ 

เครดิตบัญชีเงินสด    และหากสหกรณหรือกลุมเกษตรกรตองจายเงินสมทบจากทุนดําเนนิงานหรอื         

ทุนสะสมตามขอบังคับเพื่อใหไดมาซึง่สินทรัพย  ใหปฏิบัติเชนเดียวกบั  1.1.2 

 

 

/ หากสนิทรัพย… 
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                            หากสินทรพัยทีจ่ัดหามาดวยเงนิรับบริจาคเปนประเภทตองคิดคาเสื่อม

ราคาหรือเปนสินทรัพยไมมตัีวตนที่ตองตัดจายในวันสิน้ปทางบัญช ี   ใหสหกรณหรือกลุมเกษตรกรคํานวณ 

คาเสื่อมราคาสินทรัพยนัน้ตามอายกุารใชงาน     สําหรบัคาตัดจายใหคํานวณตามอายุการใหประโยชน    

แตตองไมนอยกวาอัตราคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ      

วาดวยการบญัชีของสหกรณ   พ.ศ.  2542   ทั้งนี้ใหตัดจายไดไมเกนิ  20  ป  และนําไปบนัทึกไวในบัญชี  

คาเสื่อมราคาหรือบัญชีคาตัดจาย (ตามแตกรณี)  พรอมทั้งโอนลดยอดบัญชีทุนเพือ่การนัน้ไปบนัทกึเปน

รายไดตามอายุการใชงานของสินทรัพยนัน้   โดยปฏิบัติดังนี ้

ก.  คาเสื่อมราคาหรือคาตัดจายที่คํานวณไดจากสนิทรัพยที่จัดหามา 

ดวยเงนิรับบริจาครวมกับเงนิที่จายสมทบเพิ่มเติม (ถาม)ี    ใหบันทึกไวในบัญชีคาเสื่อมราคาหรือบัญชี 

คาตัดจาย (ตามแตกรณี) 

ข. ใหโอนลดยอดบัญชีทุนเพื่อการนั้นไปบนัทกึเปนรายไดจากการ 
อุดหนนุ / รับบริจาค  ตามจํานวนคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจายที่คํานวณจากสนิทรัพยที่จัดหามาดวย 

เงินอุดหนนุ/รับบริจาค    เพือ่ใหสหกรณมรีายไดไปชดเชยกับคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจายสนิทรัพยดังกลาว 

2. การรับบริจาคที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 
2.1 กรณีสินทรัพยที่ไดรับบริจาคเปนประเภททีไ่มตองคิดคาเสื่อมราคาในวนัสิ้นปบัญช ี   

ไดแก  ที่ดิน 

   2.1.1     เมื่อรับมอบสินทรัพย    ใหเดบิตบญัชีที่ดิน   และเครดิตบัญชีทุนสาํรอง   

โดยมูลคาที่ดินที่ไดรับบริจาคใหถือตามมลูคายุติธรรม        

2.1.2 หากสหกรณหรือกลุมเกษตรกรตองจายเงนิสมทบจากทนุดําเนินงานหรือ 

ทุนสะสมตามขอบังคับเพื่อใหไดมาซึง่ที่ดินนัน้      ใหบันทกึจํานวนเงนิที่ตองจายสมทบไปนัน้เปนสวนหนึ่ง

ของราคาทนุของที่ดินดังกลาวโดยเดบิตไวในบัญชทีี่ดิน    พรอมกับโอนลดยอดบัญชีทุนสะสมตามขอบังคับ

ที่จายสมทบไปนั้นเขาบัญชทีุนสาํรอง 

            2.2   กรณีสินทรัพยที่ไดรับบริจาคเปนประเภททีต่องคิดคาเสื่อมราคาหรือเปน 

สินทรัพยไมมตัีวตนที่ตองตัดจายในวันสิน้ปบัญชี     

   2.2.1  เมื่อรับมอบสินทรัพย    ใหเดบิตบญัชีสินทรพัยประเภทนัน้   และเครดิต

บัญชีรายไดจากการอุดหนนุ / รับบริจาครอการรับรู      โดยมูลคาสนิทรัพยที่ไดรับบริจาคใหถือตามมูลคา 

ยุติธรรม 

       2.2.2  หากสหกรณหรือกลุมเกษตรกรตองจายเงินสมทบจากทุนดําเนนิงานหรือ 

ทุนสะสมตามขอบังคับเพื่อใหไดมาซึง่สินทรัพยนั้น   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ  2.1.2 

 

/2.2.3 การคํานวณ… 
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          2.2.3     การคํานวณคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจาย     ใหคํานวณจากมูลคา 

สินทรัพยที่ไดรับบริจาครวมกบัเงินที่จายสมทบเพิม่เติมเพือ่ใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน (ถาม)ี   

โดยคาเสื่อมราคาสินทรัพยใหคํานวณตามอายุการใชงาน   สําหรับคาตัดจายใหคํานวณตามอายกุารให

ประโยชน     แตตองไมนอยกวาอัตราคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบยีน 

สหกรณ  วาดวย  การบัญชีของสหกรณ  พ.ศ.  2542    ทั้งนี้ใหตัดจายไดไมเกิน  20  ป    และนาํไปบันทึก

ไวในบัญชีคาเสื่อมราคาหรือบัญชีคาตัดจาย (ตามแตกรณี)   พรอมกับใหรับรูรายไดจากการอุดหนุน / รับ

บริจาครอการรับรูเปนรายไดตามจํานวนคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจายที่คํานวณจากสินทรัพยที่จดัหามาดวย

เงินอุดหนนุ/รับบริจาค   เพือ่ใหสหกรณมรีายไดไปชดเชยกับคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจายสนิทรัพยดังกลาว 

2.2.4 หากสหกรณหรือกลุมเกษตรกรมีความประสงคจะเลิกใชสินทรัพย 

ที่ไดรับบริจาค   โดยสินทรัพยดังกลาวยงัไมหมดอายุการใชงาน   ใหปฏิบัติดังนี ้

-   ในปทีเ่ลิกใชสินทรพัยรับบริจาค   ใหคิดคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจาย 

ต้ังแตวันตนปบัญชีถึงวนัที่เลิกใช       พรอมกับรับรูรายไดจากการอดุหนนุ / รับบริจาครอการรับรูเปนรายได

ตามระยะเวลาตั้งแตวันตนปถึงวนัที่เลิกใช 

    -    โอนปดบัญชีที่เกี่ยวของกับสินทรัพยรับบริจาคที่เลกิใช   และรับรู 

ผลตางเปนรายไดหรือคาใชจายในปที่มกีารเลิกใช 

3. การรับบริจาคสินคา 
3.1  เมื่อรับมอบสินคา   ใหเดบติบัญชีสินคารับบริจาค    (แสดงรายการเปนสินทรัพย 

หมนุเวียนอืน่ในงบดุล)      และเครดิตบัญชีรายไดจากการอุดหนนุ / รับบริจาครอการรับรู (แสดงรายการ

เปนหนี้สินอื่นในงบดุล)    สําหรับมูลคาสนิคาที่ไดรับบริจาคใหถือตามมูลคายุติธรรม  ณ  วันรับมอบ 

         3.2   หากนําสนิคาที่ไดรับบริจาคไปจําหนาย   ใหเดบิตบัญชีเงินสดหรือบัญชีลูกหนี้ 

(ตามแตกรณี)     และเครดิตบัญชีรายไดจากการขายสนิคารับบริจาค (แสดงรายการเปนรายไดอ่ืนใน      

งบกําไรขาดทนุ)   พรอมกับบันทกึลดยอดสินคารับบริจาคที่นําออกจําหนาย    โดยหกัจากบัญชีรายได   

จากการอุดหนุน / รับบริจาครอการรับรูเพียงเทามูลคายุติธรรม  ณ  วันรับมอบสินคารับบริจาคของจํานวน

สินคาที่จําหนายไดนัน้ 

          อนึ่ง  หากมีการกําหนดวัตถุประสงคเกี่ยวกับการนาํเงนิที่ไดจากการขายสนิคา 

รับบริจาคดังกลาวไปใชเพื่อการใดการหนึง่   ใหโอนปดบัญชีรายไดจากการขายสนิคารับบริจาคไปบันทกึใน

บัญชีทุนเพื่อการนั้น 

 

 

 

/3.3 หากนําสนิคา… 

 

 



 21 

 

           3.3   หากนําสนิคาที่ไดรับบริจาคไปใชในการดําเนนิงานหรือแจกจาย  ใหบันทกึ 

ลดยอดสินคารับบริจาค  โดยหักจากบัญชรีายไดจากการอุดหนุน / รับบริจาครอการรับรูเพียงเทามลูคา 

ยุติธรรม  ณ  วันรับมอบสินคารับบริจาคของจํานวนสินคาที่นาํออกไปใชหรือทีน่ําออกไปแจกจายนั้น 

    ขอ  6.  การเปดเผยขอมูลเกีย่วกับสินทรพัยที่สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรือ

อุดหนนุ   ในปที่ไดรับเงินบริจาคใหเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิเกีย่วกับรายการสินทรัพย

รับบริจาคที่มนีัยสําคัญวาไดรับบริจาคสินทรัพยประเภทใดจากใคร  เปนจํานวนเงินเทาใด สําหรับกรณีที่นาํ

เงินรับบริจาคไปจัดหาสินทรัพยและตองจายเงนิสมทบ ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดวยวา สหกรณหรือกลุม-

เกษตรกรตองจายเงินสมทบไปเปนจํานวนเทาใด เพื่อใหไดสินทรัพยประเภทใด มูลคาเทาใด 

ขอ  7.  เงินรับบริจาคหรือเงนิอุดหนุนที่สหกรณหรือกลุมเกษตรกรไดรับตาม  1.2   

หากเปนจาํนวนเงนิที่มีนยัสําคัญ    ใหเปดบัญชีเงินฝากธนาคารแยกไวตางหาก     และเมื่อเกิดดอกผลขึ้น

ในระหวางนําเงินดงักลาวไปดําเนนิการตามวัตถุประสงคของผูบริจาค/อุดหนนุแตยงัไมเสร็จส้ิน ใหนาํดอกผล

ดังกลาวทบเขาไปในบัญชีทนุเพื่อการนัน้    เพื่อใหบังเกดิประโยชนในการใชจายหรอืจัดหาสนิทรพัยตาม 

วัตถุประสงคอยางแทจริง 

ขอ  8.  สินทรพัยที่สหกรณหรือกลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรืออุดหนุนกอนที่ระเบยีบนี้     

มีผลบังคับใชและสหกรณหรือกลุมเกษตรกรไดบันทึกสนิทรัพยที่ไดรับบริจาคไวในทะเบียนสนิทรพัยแทน

การบันทึกไวในบัญชีสินทรพัย   สหกรณหรือกลุมเกษตรกรอาจเปลี่ยนมาปฏบัิติตามระเบียบนี้ได   

 

     ประกาศ  ณ  วันที่  10   กุมภาพันธ  พ.ศ.  2547 

                                                                   (ลงชื่อ)     สุพัตรา  ธนเสนีวัฒน 

               (นางสาวสพุัตรา   ธนเสนวีัฒน) 

                                                                               อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

                                                                           พนักงานเจาหนาที ่ ปฏิบัติการแทน 

                                                                                     นายทะเบียนสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 


