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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
พ.ศ. 2544
------------------------เพื่อใหการบริหารลูกหนี้เงินกูของสหกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอันเปนการเสริมสราง
ความมั่นคงแกสหกรณและใหสหกรณมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรูรายได การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูเปนแนวเดียวกัน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(8) แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ประกอบกับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ 688/2543 ลงวันที่ 26
กรกฎาคม 2543 เรื่องมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ นายทะเบียนสหกรณจึง
กําหนดระเบียบ วาดวย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อใหสหกรณถือปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนีเ้ งินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหถือใชสาํ หรับ สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่เรียก
เก็บเงินงวดชําระหนี้จากสมาชิกโดยการหักจากเงินได ณ ทีจ่ าย
ขอ 3. ใหใชระเบียบนี้นับตัง้ แตปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 เปนตนไป
ขอ 4. ใหอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณรักษาการตาม
ระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ รวมทัง้ ใหคําแนะนํา
หรือกําหนดวิธีปฏิบัติไดตามความจําเปน
ขอ 5. ในระเบียบนี้
ลูกหนีเ้ งินกู หมายถึง สมาชิกหรือสหกรณอื่นที่กยู ืมเงินจากสหกรณโดยมี
หนังสือสัญญากูยมื เงินเปนหลักฐาน รวมถึงลูกหนี้อนื่ อันมีมูลหนีท้ ี่เกิดจากการใหเงินกู
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ หมายถึง ดอกเบี้ยพึงไดรับจากเงินใหกู สวนที่ไดรับรูเปน
รายไดแลวแตยังไมไดรับชําระ
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คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง สวนที่กันไวสําหรับลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ยเงินใหกู
คางรับที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได ซึ่งถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้นเปนรายการหักจากบัญชีลูกหนี้เงินกูและ
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับในงบการเงิน เพื่อใหแสดงยอดคงเหลือเปนมูลคาสุทธิของลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ย
เงินใหกูคางรับที่คาดวาจะเรียกเก็บได
เกณฑคงคาง หมายถึง วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายใหอยูในงวด
เวลาตาง ๆ โดยคํานึงถึงรายไดที่พึงรับและคาใชจายที่พึงจาย เพื่อใหแสดงผลการดําเนินงานของแตละงวด
เวลานั้นอยางเหมาะสม ทั้งนี้ โดยไมคํานึงถึงรายรับและรายจายเปนเงินสดวาไดเงินมาแลวหรือจายเงิน
ไปแลวหรือไมตามเกณฑเงินสด
เกณฑเงินสด หมายถึง วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายตอเมื่อไดรับเงิน
หรือจายเงินไปจริง ทั้งนี้ โดยไมคํานึงถึงงวดเวลาที่เกี่ยวของของเงินที่ไดรับมาหรือจายไปนั้น
ขอ 6. ใหสหกรณจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู ดังนี้
(1) ลูกหนี้ปกติ
(2) ลูกหนี้จัดชั้นต่าํ กวามาตรฐาน
(3) ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
(4) ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ
(5) ลูกหนี้จัดชั้นสูญ
ทั้งหนี้ ลูกหนีจ้ ัดชั้นคุณภาพตั้งแต (2) ถึง (5) ถือเปนลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ขอ 7. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ใหจัดชัน้ คุณภาพเปนลูกหนี้ปกติ
(1) ลูกหนี้ที่ชาํ ระหนี้ไดตามกําหนด
(2) ลูกหนีท้ ี่คา งชําระตนเงินและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันไมเกิน
3 เดือน นับแตวันที่ครบกําหนดชําระและไมมีพฤติการณท่แี สดงวาจะไมสามารถชําระหนี้ได
(3) ลูกหนีท้ ี่ไดขอผอนเวลาการชําระหนี้และสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลาที่
ขอผอนผัน
(4) ลูกหนีซ้ ึ่งสหกรณไดฟองดําเนินคดีแตมีการชําระหนีไ้ ดตามปกติ
ขอ 8. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลูกหนี้ชนั้ ต่ํากวา
มาตรฐาน
(1) ลูกหนีท้ ี่คา งชําระตนเงินและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา
3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
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(2) ลูกหนีท้ ี่ไดรับการผอนเวลาการชําระหนี้ไว แตผิดนัดไมชําระหนี้ตามกําหนดเวลา
ที่ตกลงกัน
ขอ 9. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลูกหนีจ้ ัดชั้น
สงสัย
(1) ลูกหนีท้ ี่คา งชําระตนเงินและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา
6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
(2) ลูกหนี้ซึ่งสหกรณไดฟองดําเนินคดีที่ไมสามารถชําระหนีไ้ ดตามปกติ
ขอ 10. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ใหจัดชัน้ คุณภาพเปนลูกหนี้จัดชั้น
สงสัยจะสูญ
(1) ลูกหนีท้ ี่คา งชําระตนเงินและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา
12 เดือน นับแตวันที่ครบกําหนดชําระ
(2) ลูกหนีซ้ ึ่งตามพฤติการณไมสามารถเรียกใหชําระหนี้ได
(3) ลูกหนีท้ ี่ไดถูกเจาหนี้รายอื่นฟองและสหกรณไดยื่นคําขอเฉลี่ยทรัพย
(4) ลูกหนีท้ ี่สหกรณไดฟองในคดีลมละลาย หรือหนี้ที่สหกรณไดยื่นคําขอรับชําระหนี้
ในคดีที่ลูกหนีถ้ ูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย
ขอ 11. ลูกหนีเ้ งินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ซึง่ ไดปฏิบัติการโดยสมควรเพือ่ ให
ไดรับชําระหนี้ แตไมมีทางทีจ่ ะไดรับชําระหนี้แลว ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลูกหนี้จัดชัน้ สูญ
(1) ลูกหนีถ้ ึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญไปและ
ไมมีทรัพยสนิ ใด ๆ จะชําระหนี้ได
(2) ลูกหนีท้ ี่มหี นี้ของเจาหนีร้ ายอื่นที่มีบุรมิ สิทธิ์เหนือทรัพยสินทัง้ หมดของลูกหนี้
อยูในลําดับกอนสหกรณเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้
(3) ลูกหนีท้ ี่สหกรณไดฟองหรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถกู เจาหนี้รายอืน่
ฟองลมละลายและในกรณีนั้น ๆ ไดมคี ําบังคับคดีหรือคําสั่งของศาลแลวแตลูกหนี้ไมมที รัพยสินใด ๆ
จะชําระหนี้ได
(4) ลูกหนีท้ ี่สหกรณไดฟองในคดีลมละลาย หรือหนี้ที่สหกรณไดยื่นคําขอรับชําระหนี้
ในคดีที่ลูกหนีถ้ ูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีลมละลาย และในกรณีนนั้ ๆ ไดมีการประนอมหนี้กับลูกหนี้โดย
ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยกับการประนอมหนีน้ ั้น หรือลูกหนีถ้ ูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและ
ไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้ครั้งแรกแลว
(5) ลูกหนีเ้ งินกูที่ไมสามารถชําระตนเงินและ / หรือดอกเบี้ยไดโดยสิ้นเชิง
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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. ใหสหกรณระงับการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกขู องลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตาม
เกณฑคงคาง โดยใหรับรูรายไดตามเกณฑเงินสด
ขอ 14. ใหสหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากตนเงินคงเหลือ สําหรับลูกหนี้เงินกูชั้น
คุณภาพตาง ๆ ดังนี้
ลูกหนีจ้ ัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
รอยละ 20
ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย
รอยละ 50
รอยละ 100
ลูกหนี้จดั ชั้นสงสัยจะสูญและลูกหนี้จัดชัน้ สูญ
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดดังกลาวใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเต็มจํานวน
ขอ 15. การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามขอ 14 ใหดําเนินการดังนี้
15.1 นําตนเงินและดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับที่ไดรับชําระภายหลังวันสิน้ ปทางบัญชี
แตกอนวันที่ผสู อบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน มาหักออกจากจํานวนตนเงินและดอกเบี้ยเงินใหกู
คางรับ
15.2 นํามูลคาหุนและหลักประกันที่ปราศจากภาระผูกพันมาหักออกจากจํานวน
ตนเงินตามบัญชีของลูกหนี้ ดังนี้
(1) มูลคาหุน ซึ่งผูก ูมีอยูในสหกรณ นํามาหักไดรอยละ 100
(2) หลักประกันที่เปนสิทธิในเงินฝากสหกรณ เงินฝากธนาคาร หลักทรัพย
รัฐบาล และหลักทรัพยที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย นํามาหักได รอยละ 100
(3) หลักประกันอื่นที่มิใชบุคคลนํามาหักได 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
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ขอ 16. การตัดลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชี ใหปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญ
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ทัง้ นี้ การตัดลูกหนีจ้ ัดชั้นสูญแตละราย ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว
เต็มจํานวนแลว
ขอ 17. การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ตามขอ 14 ในระยะแรกที่ถือใชระเบียบนี้
อาจทยอยตั้งในทางบัญชีจากจํานวนที่ตองตั้งคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ดังนี้
(1) ภายในวันสิ้นปบัญชีปแรกที่ถือใชระเบียบนี้ ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญในปนนั้
(2) ภายในวันสิ้นปบัญชีที่สองที่ถือใชระเบียบนี้ ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญในปนน้ั
(3) ภายในวันสิ้นปที่สามที่ถอื ใชระเบียบนี้ ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เต็มจํานวนที่
ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
(ลงชื่อ) วรรณี รัตนวราหะ
(นางวรรณี รัตนวราหะ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนสหกรณ

