มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนีส้ นิ ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีป่ ระสบอุทกภัย
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี
ตัวอย่างที่ 1 การพักชําระหนี้
สหกรณ์การเกษตรตัวอย่าง จํากัด มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555
สหกรณ์ได้ตรวจสอบลู กหนี้เงินกู้ที่ประสบอุ ทกภัยปี 2554 จากพายุไหหม่า โดยจังหวัด
ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ที่มีสิทธิ์ได้รับการพักชําระหนี้ตามมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2554 ซึ่งเป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ที่ได้รับการพักชําระหนี้ จํานวน
100 ราย จํานวนต้นเงินกู้ทั้งสิ้น 800,000.00 บาท เป็นเงินกู้ระยะสั้น จํานวน 500,000.00 บาท และ
เงินกู้ระยะยาว จํานวน 300,000.00 บาท
วิธีปฏิบตั ทิ างบัญชี
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555
เดบิต ลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554 - พักชําระหนี้
เครดิต ลูกหนีเ้ งินกู้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินกู้ระยะยาว

800,000.00
500,000.00
300,000.00

สหกรณ์ต้องจัดเก็บแผ่นบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554 – พักชําระหนี้รายตัวไว้ใน
แฟ้มแยกต่างหากและประทับตราบนแผ่นบัญชีย่อยดังกล่าวว่า “ลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554 – พักชําระหนี้”
และให้ระบุในช่องการคํานวณดอกเบี้ยว่า “นับถัดจากวันที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของจังหวัดในปี 2554
ถึงวันที่ครบรอบการประสบอุทกภัยในปี 2557 รวมระยะเวลา 3 ปี จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยจากสมาชิกในแผ่น
ดังกล่าว แต่จะคิดดอกเบี้ยชดเชยจากรัฐบาลแทนทั้งหมดตามระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ได้พักชําระหนี้
ปีที่ 1 จํานวนดอกเบี้ยชดเชย..................บาท ปีที่ 2 จํานวนดอกเบี้ยชดเชย................บาท และปีที่ 3 จํานวน
ดอกเบี้ยชดเชย................บาท” เพื่อสะดวกในการตรวจสอบจํานวนลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554 – พักชําระหนี้
คงเหลือและป้องกันการเรียกเก็บดอกเบี้ยซ้ําซ้อน หากสหกรณ์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องแสดงรายงาน
ลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554 – พักชําระหนี้ด้วย
ตัวอย่างที่ 2 การเบิกดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากการพักชําระหนี้
วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
สหกรณ์ทําหนังสือขอเบิกดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาล พร้อมแนบหลักฐาน
การขอเบิกตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนด โดยคํานวณดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 ของลูกหนี้ที่ได้รับ
การพักชําระหนี้พร้อมกันทุกรายตามอัตราที่เรียกเก็บจากลูกหนี้นับถัดจากวันที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของ
จังหวัดในปี 2554 ถึงวันที่ครบรอบการประสบอุทกภัยปีที่ 1 (วันที่ 25 มิถุนายน 2555) ตามทะเบียนคุม
ลูกหนี้ที่ได้รับการพักชําระหนี้ รวมจํานวน 75,000.00 บาท
วิธีปฏิบตั ทิ างบัญชี
สหกรณ์ไม่ต้องบันทึกบัญ ชีใ ด ๆ ในวันที่ขอเบิกและให้เก็บหลักฐานการขอเบิกไว้ใ นแฟ้ม
เพื่อตรวจสอบกับจํานวนดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 ที่ได้รับจริง

-2ตัวอย่างที่ 3 การรับดอกเบีย้ ชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากการพักชําระหนี้
วันที่ 10 กรกฎาคม 2555
สหกรณ์ ได้ รั บหนั งสื อแจ้งการส่ งดอกเบี้ยชดเชยอุ ท กภั ยปี 2554 จากรัฐบาล เนื่องจาก
พักชําระหนี้ในปีที่ 1 ที่ขอเบิก จํานวน 75,000.00 บาท ซึ่งสํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบแล้วและ
ส่งเช็คธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 โดยสหกรณ์นําเช็คดังกล่าวไปฝากธนาคารกรุงไทย
ประเภทออมทรัพย์ในวันเดียวกัน
วิธีปฏิบตั ทิ างบัญชี
เดบิต เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์
75,000.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาล - พักชําระหนี้ 75,000.00
ตัวอย่างที่ 4 การลดภาระหนี้ – กรณีจ่ายเงินกูแ้ ละบันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้ว
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555
สหกรณ์ได้ตรวจสอบลูกหนี้เงินกู้ที่หลังจากประสบอุทกภัยปี 2554 จากพายุไหหม่าในเดือน
มิถุนายน 2554 ได้กู้เงินตามสัญญาเงินกู้เพื่อฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่มีสิทธิ์ได้รับ
การลดภาระหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
ปี 2554 และจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ขอชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี สําหรับเงินกู้เพื่อฟื้นฟูอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมจํานวน 80 ราย จํานวนต้นเงินกู้ทั้งสิ้น 400,000.00 บาท เป็นเงินกู้ระยะสั้ น
ทั้งจํานวน
วิธีปฏิบตั ทิ างบัญชี
เดบิต ลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554 - ลดภาระหนี้
เครดิต ลูกหนีเ้ งินกู้ระยะสั้น

400,000.00
400,000.00

สหกรณ์ต้องจัดเก็บแผ่นบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554 – ลดภาระหนี้รายตัวไว้ใน
แฟ้มแยกต่างหากและประทับตราบนแผ่นบัญชีย่อยดังกล่าวว่า “ลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554 – ลดภาระหนี้”
และให้ระบุในช่องการคํานวณดอกเบี้ยว่า “คิดดอกเบี้ยชดเชยจากรัฐบาลร้อยละ 3 ต่อปี ต่อเนื่องแต่ไม่เกิน 3 ปี
วันสิ้นสุดการชดเชยดอกเบี้ยเป็นไปตามปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) หรือสิ้นสุดในวันที่ 30
กันยายน 2557” เพื่อสะดวกในการตรวจสอบจํานวนลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554 – ลดภาระหนี้คงเหลือและ
ป้องกันการเรียกเก็บดอกเบี้ยซ้ําซ้อน หากสหกรณ์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องแสดงรายงานลูกหนี้เงินกู้
อุทกภัยปี 2554 – ลดภาระหนี้ด้วย
ตัวอย่างที่ 5 การเบิกดอกเบี้ยรับชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากการลดภาระหนี้
วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
สหกรณ์ทําหนังสือขอเบิกดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาล พร้อมแนบหลักฐาน
การขอเบิกตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนด โดยคํานวณดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 ของลูกหนี้ที่ได้รับ
การลดภาระหนี้อัตราร้อยละ 3 ต่อปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามทะเบียนคุมลูกหนี้ขอชดเชยดอกเบี้ย
ร้อยละ 3 ต่อปี สําหรับเงินกู้เพื่อฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมจํานวน 12,000.00 บาท
วิธีปฏิบตั ทิ างบัญชี
สหกรณ์ไม่ต้องบันทึกบัญ ชีใ ด ๆ ในวันที่ขอเบิกและให้เก็บหลักฐานการขอเบิกไว้ใ นแฟ้ม
เพื่อตรวจสอบกับจํานวนดอกเบี้ยชดเชยจากรัฐบาลที่ได้รับจริง

-3ตัวอย่างที่ 6 การรับดอกเบีย้ ชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากการลดภาระหนี้
วันที่ 10 กรกฎาคม 2555
สหกรณ์ได้ รับหนั งสือแจ้ งการส่งดอกเบี้ ยชดเชยอุท กภัยปี 2554 จากรัฐบาล เนื่องจาก
ลดภาระหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ขอเบิก จํานวน 12,000.00 บาท ซึ่งสํานักงานสหกรณ์จังหวัด
ตรวจสอบแล้วและส่งเช็คธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 โดยสหกรณ์นําเช็คดังกล่าวไปฝาก
ธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ในวันเดียวกัน
วิธีปฏิบตั ทิ างบัญชี
เดบิต เงินฝากธนาคารกรุงไทย- ออมทรัพย์
12,000.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาล – ลดภาระหนี้ 12,000.00
ตัวอย่างที่ 7 การลดภาระหนี้ – กรณีจา่ ยเงินกู้ตามสัญญากูเ้ งินใหม่
วันที่ 10 กรกฎาคม 2555
สหกรณ์ได้จ่ายเงินกู้ให้นายนา ข้าวหอม หลังประสบอุทกภัยปี 2554 ตามสัญญาเงินกู้เพื่อฟื้นฟู
อาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 90,000.00 บาท ระยะเวลากู้ 3 ปี ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการลดภาระหนี้ตาม
มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2554
วิธีปฏิบัติทางบัญชี
10 กรกฎาคม 2555
เดบิต ลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554 - ลดภาระหนี้
เครดิต เงินสด

90,000.00
90,000.00

ตัวอย่างที่ 8 การคืนสิทธิ์การพักชําระหนี้ – กรณีสหกรณ์รับชําระหนี้จากลูกหนี้ทั้งจํานวนก่อนวันสิ้นปีบัญชี
และสหกรณ์ปิดบัญชีประจําปีแล้ว
นายสวน ผลไม้ มีหนี้ระยะสั้นยกมาต้นปีบัญชี จํานวน 80,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย
เงินให้กู้ร้อยละ 10 ต่อปี ต่อมาประสบอุทกภัยปี 2554 จากพายุไหหม่า โดยจังหวัดประกาศให้เป็นพื้นที่
ประสบภัยพิบัติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 และในวันที่ 17 มกราคม 2555 นายสวน ผลไม้ ได้ชําระหนี้
ทั้งจํานวน 86,400.00 บาท เป็นเงินต้น 80,000.00 บาท และดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 6,400.00 บาท
(1 เมษายน 2554 – 17 มกราคม 2555) หลังจากรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีมติคืนสิทธิ์การพักชําระหนี้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
หนี้ยกมา
วันที่จังหวัดประกาศ
80,000 บาท เป็นพื้นที่ประสบภัย
1 เม.ย. 54

25 มิ.ย. 54

รับชําระหนี้
ทั้งจํานวน

วันสิ้นปีบัญชี วันที่คืนสิทธิ์
พักชําระหนี้

17 ม.ค. 55

31 มี.ค. 55

1 มิ.ย. 55

วันครบรอบ
อุทกภัยปีที่ 1
25 มิ.ย. 55

-4การคํานวณดอกเบีย้ รับเงินให้กทู้ จี่ ่ายคืนให้แก่ลกู หนีท้ ไี่ ด้รบั การพักชําระหนี้
ระยะเวลาคํานวณดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ที่สหกรณ์จ่ายคืนให้แก่ลูกหนี้เฉพาะส่วนที่ได้รับชดเชย
โดยนับถัดจากวันที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของจังหวัดในปี 2554 ถึงวันที่ลูกหนี้ชําระดอกเบี้ย รวม 206 วัน
(วันที่ 26 มิถุนายน 2554 – วันที่ 17 มกราคม 2555) = 80,000 x 10 x 206
100 x 365
= 4,515.07 บาท
ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายการบันทึกในบัญชีเงินรอจ่ายคืนลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554
การคํานวณดอกเบีย้ รับเงินให้กทู้ ยี่ ังมิได้รบั รู้เป็นรายได้ในปีบญ
ั ชีกอ่ น
ระยะเวลาคํานวณดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ที่สหกรณ์ยังมิได้รับรู้เป็นรายได้ในปีบัญชีก่อนเนื่องจาก
ลูกหนี้ชําระหนี้ทั้งจํานวนก่อนวันสิ้นปีบัญชี โดยนับถัดจากวันที่ลูกหนี้ชําระดอกเบี้ยถึงวันสิ้นปีบัญชี รวม 73 วัน
(วันที่ 18 มกราคม 2555 - วันที่ 31 มีนาคม 2555) = 80,000 x 10 x 73
100 x 365
= 1,600.00 บาท
ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายการบันทึกในบัญชีข้อผิดพลาดทางบัญชีปีก่อน – ดอกเบี้ยรับชดเชย
อุทกภัยปี 2554
การคํานวณดอกเบีย้ ชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากการพักชําระหนี้
ระยะเวลาคํานวณดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาลเนื่องจากพักชําระหนี้ในปีที่ 1
ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ดอกเบี้ ยชดเชยอุทกภั ยของปี บั ญชีก่ อน โดยนั บถั ดจากวันที่ ประสบอุ ทกภัยตาม
ประกาศของจังหวัดในปี 2554 ถึงวันสิ้นปีบัญชี รวม 279 วัน (วันที่ 26 มิถุนายน 2554 - วันที่ 31 มีนาคม
2555)
= 80,000 x 10 x 279
100 x 365
= 6,115.07 บาท
ส่ วนที่ 2 ดอกเบี้ ยชดเชยอุ ทกภั ยของปี บั ญชี ปั จจุ บั น โดยนั บถั ดจากวั นสิ้ นปี บั ญชี ถึ งวั นที่
ครบรอบการประสบอุทกภัยในปี 2555 รวม 86 วัน (วันที่ 1 เมษายน 2555 - วันที่ 25 มิถุนายน 2555)
= 80,000 x 10 x 86
100 x 365
= 1,884.93 บาท
รวมดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554
จากการพักชําระหนี้ที่ขอเบิกในปีที่ 1

= 6,115.07 + 1,884.93
= 8,000.00 บาท

-5ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายการบันทึกดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 ปีที่ 1 ที่ขอเบิก จํานวน
8,000.00 บาท ในบัญชีดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาลค้างรับ – พักชําระหนี้ และบันทึก
ดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยที่ขอเบิกของปีบัญชีปัจจุบัน จํานวน 1,884.93 บาท ในบัญชีดอกเบี้ยรับชดเชย
อุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาล – พักชําระหนี้
การบันทึกบัญชี
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 วันที่คืนสิทธิ์การพักชําระหนี้ให้แก่นายสวน ผลไม้
เดบิต ลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554 - พักชําระหนี้
80,000.00
ดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาลค้างรับ – พักชําระหนี้ 8,000.00
เครดิต เงินรอจ่ายคืนลูกหนี้เงินกู้อุทกภัย ปี 2554
84,515.07
ข้อผิดพลาดทางบัญชีปีก่อน – ดอกเบี้ยรับชดเชยอุทกภัยปี 2554
1,600.00
ดอกเบี้ยรับชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาล – พักชําระหนี้
1,884.93
ทั้งนี้ ให้สหกรณ์เรียกลูกหนี้รายดังกล่าวที่ได้รับการคืนสิทธิ์พักชําระหนี้มาแสดงความจํานง
ขอพักชําระหนี้ แล้วเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อลูกหนี้ในทะเบียนคุมลูกหนี้ที่ได้รับการพักชําระหนี้และจัดทําบัญชีย่อย
ของลูกหนี้ด้วยโดยปฏิบัติตามคําแนะนําข้อ 4.2.1
ตัวอย่างที่ 9 การคืนสิทธิ์การพักชําระหนี้ – กรณีสหกรณ์รับชําระหนี้จากลูกหนี้ทั้งจํานวนก่อนวันสิ้นปีบัญชี
และสหกรณ์ปิดบัญชีประจําปีแล้ว
นายพรวน ดินดํา มีหนี้ระยะสั้นยกมาต้นปีบัญชี จํานวน 100,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย
เงินให้กู้ร้อยละ 10 ต่อปี วันที่ 22 เมษายน 2554 นายพรวน ดินดํา ได้ชําระหนี้เงินต้น 30,000.00 บาท
พร้อมดอกเบี้ย ต่อมาประสบอุทกภัยปี 2554 จากพายุไหหม่า โดยจังหวัดประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 และในวันที่ 17 มกราคม 2555 นายพรวน ดินดํา ได้ชําระหนี้ส่วนที่เหลือ
ทั้งจํานวน 75,178.00 บาท เป็นเงินต้น 70,000.00 บาท และดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 5,178.00 บาท
(23 เมษายน 2554 – 17 มกราคม 2555) หลังจากรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2555 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีมติคืนสิทธิ์การพักชําระหนี้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
หนี้ยกมา รับชําระหนี้ จังหวัดประกาศ รับชําระหนี้
100,000.- 30,000.- พื้นที่ประสบภัย ทัง้ จํานวน
1 เม.ย.54

22 เม.ย. 54

25 มิ.ย. 54

17 ม.ค. 55

วันสิ้นปีบญ
ั ชี วันที่คืนสิทธิ์ วันครบรอบ
พักชําระหนี้ อุทกภัยปีที่ 1
31 มี.ค. 55 1 มิ.ย. 55

25 มิ.ย. 55

หนี้คงเหลือ 70,000.หมายเหตุ : ต้นเงินกู้ที่นํามาคํานวณดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากการพักชําระหนี้ต้องเป็นหนี้ที่มีอยู่
ก่อนวันที่จังหวัดประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติปี 2554 คือ จํานวน 70,000.00 บาท

-6การคํานวณดอกเบีย้ รับเงินให้กทู้ จี่ ่ายคืนให้แก่ลกู หนีท้ ไี่ ด้รบั การพักชําระหนี้
ระยะเวลาคํานวณดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ที่สหกรณ์จ่ายคืนให้แก่ลูกหนี้เฉพาะส่วนที่ได้รับชดเชย
โดยนับถัดจากวันที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของจังหวัดในปี 2554 ถึงวันที่ลูกหนี้ชําระดอกเบี้ย รวม 206 วัน
(วันที่ 26 มิถุนายน 2554 – วันที่ 17 มกราคม 2555) = 70,000 x 10 x 206
100 x 365
= 3,950.68 บาท
ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายการบันทึกในบัญชีเงินรอจ่ายคืนลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554
การคํานวณดอกเบีย้ รับเงินให้กทู้ ยี่ ังมิได้รบั รู้เป็นรายได้ในปีบญ
ั ชีกอ่ น
ระยะเวลาคํานวณดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ที่สหกรณ์ยังมิได้รับรู้เป็นรายได้ในปีบัญชีก่อนเนื่องจาก
ลูกหนี้ชําระหนี้ทั้งจํานวนก่อนวันสิ้นปีบัญชี โดยนับถัดจากวันที่ลูกหนี้ชําระดอกเบี้ยถึงวันสิ้นปีบัญชี รวม 73 วัน
(วันที่ 18 มกราคม 2555 - วันที่ 31 มีนาคม 2555) = 70,000 x 10 x 73
100 x 365
= 1,400.00 บาท
ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายการบันทึกในบัญชีข้อผิดพลาดทางบัญชีปีก่อน – ดอกเบี้ยรับชดเชย
อุทกภัยปี 2554
การคํานวณดอกเบีย้ ชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากการพักชําระหนี้
ระยะเวลาคํานวณดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาลเนื่องจากพักชําระหนี้ในปีที่ 1
ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ดอกเบี้ ยชดเชยอุทกภั ยของปี บั ญชีก่ อน โดยนั บถั ดจากวันที่ ประสบอุ ทกภัยตาม
ประกาศของจังหวัดในปี 2554 ถึงวันสิ้นปีบัญชี รวม 279 วัน (วันที่ 26 มิถุนายน 2554 - วันที่ 31 มีนาคม
2555)
= 70,000 x 10 x 279
100 x 365
= 5,350.68 บาท
ส่ วนที่ 2 ดอกเบี้ ยชดเชยอุ ทกภั ยของปี บั ญชี ปั จจุ บั น โดยนั บถั ดจากวั นสิ้ นปี บั ญชี ถึ งวั นที่
ครบรอบการประสบอุทกภัยในปี 2555 รวม 86 วัน (วันที่ 1 เมษายน 2555 - วันที่ 25 มิถุนายน 2555)
= 70,000 x 10 x 86
100 x 365
= 1,649.32 บาท
รวมดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554
จากการพักชําระหนี้ที่ขอเบิกในปีที่ 1

= 5,350.68 + 1,649.32
= 7,000.00 บาท

-7ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายการบันทึกดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 ปีที่ 1 ที่ขอเบิก จํานวน
7,000.00 บาท ในบัญชีดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาลค้างรับ – พักชําระหนี้ และบันทึก
ดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยที่ขอเบิกของปีบัญชีปัจจุบัน จํานวน 1,649.32 บาท ในบัญชีดอกเบี้ยรับชดเชย
อุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาล – พักชําระหนี้
การบันทึกบัญชี
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 วันที่คืนสิทธิ์การพักชําระหนี้ให้แก่นายพรวน ดินดํา
เดบิต ลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554 - พักชําระหนี้
70,000.00
ดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาลค้างรับ – พักชําระหนี้ 7,000.00
เครดิต เงินรอจ่ายคืนลูกหนี้เงินกู้อุทกภัย ปี 2554
73,950.68
ข้อผิดพลาดทางบัญชีปีก่อน – ดอกเบี้ยรับชดเชยอุทกภัยปี 2554
1,400.00
ดอกเบี้ยรับชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาล – พักชําระหนี้
1,649.32
ทั้งนี้ ให้สหกรณ์เรียกลูกหนี้รายดังกล่าวที่ได้รับการคืนสิทธิ์พักชําระหนี้มาแสดงความจํานง
ขอพักชําระหนี้ แล้วเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อลูกหนี้ในทะเบียนคุมลูกหนี้ที่ได้รับการพักชําระหนี้และจัดทําบัญชีย่อย
ของลูกหนี้ด้วยโดยปฏิบัติตามคําแนะนําข้อ 4.2.1
ตัวอย่างที่ 10 การคืนสิทธิ์การพักชําระหนี้ – กรณีสหกรณ์รับชําระหนี้จากลูกหนี้ทั้งจํานวนก่อนวันสิ้นปีบัญชี
โดยมีการเรียกเก็บค่าปรับรับเงินให้กจู้ ากลูกหนีแ้ ละสหกรณ์ปดิ บัญชีประจําปีแล้ว
นายพืช ผักหญ้า มีหนี้ระยะสั้นยกมาต้นปีบัญชี จํานวน 50,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย
เงินให้กู้ร้อยละ 10 ต่อปี ต่อมาประสบอุทกภัยปี 2554 จากพายุไหหม่า โดยจังหวัดประกาศให้เป็นพื้นที่
ประสบภัยพิบัติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 และในวันที่ 17 มกราคม 2555 นายพืช ผักหญ้า ได้ชําระหนี้
ทั้งจํานวน 57,200.00 บาท เป็นเงินต้น 50,000.00 บาท ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 1,500.00 บาท
ค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ 500.00 บาท ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 4,000.00 และค่าปรับรับเงินให้กู้ 1,200.00 บาท
(ร้อยละ 3 ต่อปี) หลังจากรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์มีมติคืนสิทธิ์การพักชําระหนี้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
หนี้ยกมา
วันที่จังหวัดประกาศ
50,000 บาท เป็นพื้นที่ประสบภัย
1 เม.ย. 54

25 มิ.ย. 54

รับชําระหนี้
ทั้งจํานวน

วันสิ้นปีบัญชี วันที่คืนสิทธิ์
พักชําระหนี้

17 ม.ค. 55

31 มี.ค. 55

1 มิ.ย. 55

วันครบรอบ
อุทกภัยปีที่ 1
25 มิ.ย. 55

หมายเหตุ : กรณีลูกหนี้ที่มีสิทธิ์ได้รับการพักชําระหนี้มีดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ หรือค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ
ยกมาต้นปีบัญชี หรือก่อนวันที่จังหวัดประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจะไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาล
โดยรัฐบาลชดเชยให้เฉพาะดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการพักชําระหนี้เท่านั้น
และสหกรณ์ต้องจ่ายคืนค่าปรับรับเงินให้กู้ที่เรียกเก็บจากลูกหนี้เฉพาะส่วนที่เป็นค่าปรับในช่วงระยะเวลา
ที่ได้รับการพักชําระหนี้ด้วย

-8การคํานวณดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ที่จ่ายคืนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับการพักชําระหนี้
ระยะเวลาคํานวณดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ที่สหกรณ์จ่ายคืนให้แก่ลูกหนี้เฉพาะส่วนที่ได้รับชดเชย
โดยนับถัดจากวันที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของจังหวัดในปี 2554 ถึงวันที่ลูกหนี้ชําระดอกเบี้ย รวม 206 วัน
(วันที่ 26 มิถุนายน 2554 – วันที่ 17 มกราคม 2555) = 50,000 x 10 x 206
100 x 365
= 2,821.92 บาท
ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายการบันทึกในบัญชีเงินรอจ่ายคืนลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554
การคํานวณค่าปรับรับเงินให้กู้ที่จ่ายคืนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับการพักชําระหนี้
ระยะเวลาคํานวณค่าปรับรับเงินให้กู้ที่สหกรณ์จ่ายคืนให้แก่ลูกหนี้เฉพาะส่วนที่เป็นค่าปรับรับ
ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการพักชําระหนี้ โดยนับถัดจากวันที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของจังหวัดในปี 2554
ถึงวันที่ลูกหนี้ชําระค่าปรับ รวม 206 วัน (วันที่ 26 มิถุนายน 2554 – วันที่ 17 มกราคม 2555)
= 50,000 x 3 x 206
100 x 365
= 846.58 บาท
ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายการบันทึกในบัญชีเงินรอจ่ายคืนลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554 และบันทึก
เป็นข้อผิดพลาดทางบัญชีปีก่อน – จ่ายคืนค่าปรับรับอุทกภัยปี 2554 เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายของปีบัญชีก่อน
การคํานวณดอกเบีย้ รับเงินให้กทู้ ยี่ ังมิได้รบั รู้เป็นรายได้ในปีบญ
ั ชีกอ่ น
ระยะเวลาคํานวณดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ที่สหกรณ์ยังมิได้รับรู้เป็นรายได้ในปีบัญชีก่อนเนื่องจาก
ลูกหนี้ชําระหนี้ทั้งจํานวนก่อนวันสิ้นปีบัญชี โดยนับถัดจากวันที่ลูกหนี้ชําระหนี้ถึงวันสิ้นปีบัญชี รวม 73 วัน
(วันที่ 18 มกราคม 2555 - วันที่ 31 มีนาคม 2555) = 50,000 x 10 x 73
100 x 365
= 1,000.00 บาท
ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายการบันทึกในบัญชีข้อผิดพลาดทางบัญชีปีก่อน – ดอกเบี้ยรับชดเชย
อุทกภัยปี 2554
การคํานวณดอกเบีย้ ชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากการพักชําระหนี้
ระยะเวลาคํานวณดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาลเนื่องจากพักชําระหนี้ในปีที่ 1
ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ดอกเบี้ ยชดเชยอุทกภั ยของปี บั ญชีก่ อน โดยนั บถั ดจากวันที่ ประสบอุ ทกภัยตาม
ประกาศ ของจังหวัดในปี 2554 ถึงวันสิ้นปีบัญชี รวม 279 วัน (วันที่ 26 มิถุนายน 2554 - วันที่ 31 มีนาคม
2555)
= 50,000 x 10 x 279
100 x 365
= 3,821.92 บาท

-9ส่ วนที่ 2 ดอกเบี้ ยชดเชยอุ ทกภั ยของปี บั ญชี ปั จจุ บั น โดยนั บถั ดจากวั นสิ้ นปี บั ญชี ถึ งวั นที่
ครบรอบการประสบอุทกภัยในปี 2555 รวม 86 วัน (วันที่ 1 เมษายน 2555 - วันที่ 25 มิถุนายน 2555)
= 50,000 x 10 x 86
100 x 365
= 1,178.08 บาท
รวมดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554
จากการพักชําระหนี้ที่ขอเบิกในปีที่ 1

= 3,821.92 + 1,178.08
= 5,000.00 บาท

ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายการบันทึกดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 ปีที่ 1 ที่ขอเบิก จํานวน
5,000.00 บาท ในบัญชีดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาลค้างรับ – พักชําระหนี้ และบันทึก
ดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยที่ขอเบิกของปีบัญชีปัจจุบัน จํานวน 1,178.08 บาท ในบัญชีดอกเบี้ยรับชดเชยอุทกภัย
ปี 2554 จากรัฐบาล – พักชําระหนี้
การบันทึกบัญชี
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 วันที่คืนสิทธิ์การพักชําระหนี้ให้แก่นายพืช ผักหญ้า
เดบิต ลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554 - พักชําระหนี้
50,000.00
ดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาลค้างรับ – พักชําระหนี้ 5,000.00
ข้อผิดพลาดทางบัญชีปีก่อน – จ่ายคืนค่าปรับรับอุทกภัยปี 2554
846.58
เครดิต เงินรอจ่ายคืนลูกหนี้เงินกู้อุทกภัย ปี 2554
53,668.50
ข้อผิดพลาดทางบัญชีปีก่อน – ดอกเบี้ยรับชดเชยอุทกภัยปี 2554
1,000.00
ดอกเบี้ยรับชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาล – พักชําระหนี้
1,178.08
ทั้งนี้ ให้สหกรณ์เรียกลูกหนี้รายดังกล่าวที่ได้รับการคืนสิทธิ์พักชําระหนี้มาแสดงความจํานง
ขอพักชําระหนี้ แล้วเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อลูกหนี้ในทะเบียนคุมลูกหนี้ที่ได้รับการพักชําระหนี้และจัดทําบัญชีย่อย
ของลูกหนี้ด้วยโดยปฏิบัติตามคําแนะนําข้อ 4.2.1
ตัวอย่างที่ 11 การคืนสิทธิ์การพักชําระหนี้ – กรณีสหกรณ์รับชําระหนี้ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ถึงวันสิ้นปีบัญชี
และสหกรณ์ปดิ บัญชีประจําปีแล้ว
นายแผ่น ฟ้าใส มีหนี้ระยะสั้นยกมาต้นปีบัญชี จํานวน 100,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย
เงินให้กู้ร้อยละ 10 ต่อปี วันที่ 22 เมษายน 2554 นายแผ่น ฟ้าใส ได้ชําระหนี้เงินต้น 20,000.00 บาท
พร้อมดอกเบี้ย ต่อมาประสบอุทกภัยปี 2554 จากพายุไหหม่า โดยจังหวัดประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ในวันที่ 17 มกราคม 2555 นายแผ่น ฟ้าใส ได้ชําระหนี้เงินต้น 50,000.00 บาท
และดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 5,918.00 บาท และได้ชําระดอกเบี้ยรับเงินให้กู้จนถึงวันสิ้นปีบัญชีแล้ว 600.00 บาท
หลังจากรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มี
มติคืนสิทธิ์การพักชําระหนี้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555

- 10 หนี้ยกมา รับชําระหนี้ จังหวัดประกาศ รับชําระหนี้
100,000.- 20,000.- พื้นที่ประสบภัย 50,000.1 เม.ย. 54

22 เม.ย. 54

25 มิ.ย. 54

หนี้คงเหลือ 80,000.-

วันสิ้นปีบญ
ั ชี วันที่คืนสิทธิ์ วันครบรอบ
พักชําระหนี้ อุทกภัยปีที่ 1

17 ม.ค. 55

31 มี.ค. 55 1 มิ.ย. 55

25 มิ.ย. 55

หนี้คงเหลือ 30,000.-

หมายเหตุ : ต้นเงินกู้ที่นํามาคํานวณดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากการพักชําระหนี้ต้องเป็นหนี้ที่มีอยู่
ก่อนวันที่จังหวัดประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติปี 2554 คือ จํานวน 80,000.00 บาท
การคํานวณดอกเบีย้ รับเงินให้กทู้ จี่ ่ายคืนให้แก่ลกู หนีท้ ไี่ ด้รบั การพักชําระหนี้
ระยะเวลาคํานวณดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ที่สหกรณ์จ่ายคืนให้แก่ลูกหนี้เฉพาะส่วนที่ได้รับชดเชย
ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ดอกเบี้ยที่รับชําระจากลูกหนี้ โดยนับถัดจากวันที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของ
จังหวัดในปี 2554 ถึงวันที่ลูกหนี้ชําระดอกเบี้ย รวม 206 วัน (วันที่ 26 มิถุนายน 2554 – วันที่ 17 มกราคม
2555) โดยคํานวณจากเงินต้น 80,000.00 บาท
= 80,000 x 10 x 206
100 x 365
= 4,515.07 บาท
ส่วนที่ 2 ดอกเบี้ยที่รับชําระจากลูกหนี้ โดยนับถัดจากวันที่ลูกหนี้ชําระดอกเบี้ยถึงวันสิ้นปีบัญชี
รวม 73 วัน (วันที่ 18 มกราคม 2555 - วันที่ 31 มีนาคม 2555) โดยคํานวณจากเงินต้น 30,000.00 บาท
= 30,000 x 10 x 73
100 x 365
= 600.00 บาท
รวมดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ที่จ่ายคืนให้ลูกหนี้ = 4,515.07 + 600.00
= 5,115.07 บาท
ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายการบันทึกในบัญชีเงินรอจ่ายคืนลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554
การคํานวณดอกเบีย้ รับเงินให้กทู้ ยี่ ังมิได้รบั รู้เป็นรายได้ในปีบญ
ั ชีกอ่ น
ระยะเวลาคํานวณดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ที่สหกรณ์ยังมิได้รับรู้เป็นรายได้ในปีบัญชีก่อนเนื่องจาก
ลูกหนี้ชําระหนี้บางส่วนก่อนวันสิ้นปีบัญชี โดยนับถัดจากวันที่ลูกหนี้ชําระหนี้ถึงวันสิ้นปีบัญชี รวม 73 วัน
(วันที่ 18 มกราคม 2555 - วันที่ 31 มีนาคม 2555) จากต้นเงิน 50,000.00 บาท
= 50,000 x 10 x 73
100 x 365
= 1,000.00 บาท
ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายการบันทึกในบัญชีข้อผิดพลาดทางบัญชีปีก่อน – ดอกเบี้ยรับชดเชย
อุทกภัยปี 2554

- 11 การคํานวณดอกเบีย้ ชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากการพักชําระหนี้
ระยะเวลาคํานวณดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาลเนื่องจากพักชําระหนี้ในปีที่ 1
ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ดอกเบี้ยชดเชยอุ ทกภั ยของปี บั ญชีก่ อน โดยนั บถั ดจากวันที่ ประสบอุ ทกภัยตาม
ประกาศของจังหวัดในปี 2554 ถึงวันสิ้นปีบัญชี รวม 279 วัน (วันที่ 26 มิถุนายน 2554 - วันที่ 31 มีนาคม
2555)
= 80,000 x 10 x 279
100 x 365
= 6,115.07 บาท
ส่ วนที่ 2 ดอกเบี้ ยชดเชยอุ ทกภั ยของปี บั ญชี ปั จจุ บั น โดยนั บถั ดจากวั นสิ้ นปี บั ญชี ถึ งวั นที่
ครบรอบการประสบอุทกภัยในปี 2555 รวม 86 วัน (วันที่ 1 เมษายน 2555 - วันที่ 25 มิถุนายน 2555)
= 80,000 x 10 x 86
100 x 365
= 1,884.93 บาท
รวมดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554
จากการพักชําระหนี้ที่ขอเบิกในปีที่ 1

= 6,115.07 + 1,884.93
= 8,000.00 บาท

ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายการบันทึกดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 ปีที่ 1 ที่ขอเบิก จํานวน
8,000.00 บาท ในบัญชีดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาลค้างรับ – พักชําระหนี้ และบันทึก
ดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยที่ขอเบิกของปีบัญชีปัจจุบัน จํานวน 1,884.93 บาท ในบัญชีดอกเบี้ยรับชดเชย
อุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาล – พักชําระหนี้
การบันทึกบัญชี
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 วันที่คืนสิทธิ์การพักชําระหนี้ให้แก่นายแผ่น ฟ้าใส
เดบิต ลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554 - พักชําระหนี้
80,000.00
ดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาลค้างรับ – พักชําระหนี้ 8,000.00
เครดิต เงินรอจ่ายคืนลูกหนี้เงินกู้อุทกภัย ปี 2554
55,115.07
ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น
30,000.00
ข้อผิดพลาดทางบัญชีปีก่อน – ดอกเบี้ยรับชดเชยอุทกภัยปี 2554
1,000.00
ดอกเบี้ยรับชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาล – พักชําระหนี้
1,884.93
ทั้งนี้ ให้สหกรณ์เรียกลูกหนี้รายดังกล่าวที่ได้รับการคืนสิทธิ์พักชําระหนี้มาแสดงความจํานง
ขอพักชําระหนี้ แล้วเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อลูกหนี้ในทะเบียนคุมลูกหนี้ที่ได้รับการพักชําระหนี้และจัดทําบัญชีย่อย
ของลูกหนี้ด้วยโดยปฏิบัติตามคําแนะนําข้อ 4.2.1

- 12 ตัวอย่างที่ 12 การคืนสิทธิ์การพักชําระหนี้ – กรณีสหกรณ์ยังไม่ปิดบัญชีประจําปี
สหกรณ์การเกษตรศึกษา จํากัด มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี
นายผืน ดินดี มีหนี้ระยะสั้นยกมาต้นปีบัญชี จํานวน 60,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
ร้อยละ 10 ต่อปี ต่อมาประสบอุทกภัยปี 2554 จากพายุนกเตน โดยจังหวัดประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 และในวันที่ 18 เมษายน 2555 นายผืน ดินดี ได้ชําระหนี้ทั้งจํานวนเป็นเงิน
64,800.00 บาท เป็นเงินต้น 60,000.00 บาท และดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 4,800.00 บาท (1 กรกฎาคม
2554 – 18 เมษายน 2555) หลังจากรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีมติคืนสิทธิ์การพักชําระหนี้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
หนี้ยกมา
วันที่จังหวัดประกาศ
60,000 บาท เป็นพื้นที่ประสบภัย
1 ก.ค. 54

20 ส.ค. 54

รับชําระหนี้
ทั้งจํานวน

วันที่คืนสิทธิ์
พักชําระหนี้

18 เม.ย. 55

1 มิ.ย. 55

วันสิ้นปีบัญชี วันครบรอบ
อุทกภัยปีที่ 1
30 มิ.ย. 55

20 ส.ค. 55

การคํานวณดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ที่จ่ายคืนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับการพักชําระหนี้
ระยะเวลาคํานวณดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ที่สหกรณ์จ่ายคืนให้แก่ลูกหนี้เฉพาะส่วนที่ได้รับชดเชย
โดยนับถัดจากวันที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของจังหวัดในปี 2554 ถึงวันที่ลูกหนี้ชําระดอกเบี้ย รวม 241 วัน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2554 – วันที่ 18 เมษายน 2555)
= 60,000 x 10 x 241
100 x 365
= 3,961.64 บาท
ทั้งนี้ ให้ปรับปรุงรายการบันทึกในบัญชีเงินรอจ่ายคืนลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554
การคํานวณดอกเบีย้ ชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากการพักชําระหนี้
ระยะเวลาคํ า นวณดอกเบี้ ย ชดเชยอุ ท กภั ย ปี 2554 จากรั ฐ บาลเนื่ อ งจากพั ก ชํ า ระหนี้
กรณีสหกรณ์ยังไม่ปิดบัญชีประจําปี ให้คํานวณถึงวันสิ้นปีบัญชี ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยนับถัดจากวันที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของจังหวัดในปี
2554 ถึงวันที่ลูกหนี้ชําระดอกเบี้ย รวม 241 วัน (วันที่ 21 สิงหาคม 2554 – วันที่ 18 เมษายน 2555)
= 60,000 x 10 x 241
100 x 365
= 3,961.64 บาท
ทั้งนี้ ในวันที่คืนสิทธิ์การพักชําระหนี้แก่ลูกหนี้ ให้ปรับปรุงรายการบันทึกในบัญชีดอกเบี้ย
ชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาลค้างรับ – พักชําระหนี้

- 13 ส่วนที่ 2 ดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยนับถัดจากวันที่ลูกหนี้ชําระดอกเบี้ยถึงวันสิ้นปีบัญชี รวม
73 วัน (วันที่ 19 เมษายน 2555 - วันที่ 30 มิถุนายน 2555)
= 60,000 x 10 x 73
100 x 365
= 1,200.00 บาท
รวมดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554
จากการพักชําระหนี้ถึงวันสิ้นปีบัญชี

= 3,961.64 + 1,200.00
= 5,161.64 บาท

ทั้งนี้ ในวันสิ้นปีบัญชี ให้รับรู้ในบัญชีดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาล – พักชําระหนี้
และปรับปรุงรายการบันทึกในบัญชีดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาลค้างรับ – พักชําระหนี้
การบันทึกบัญชี
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 วันที่คืนสิทธิ์การพักชําระหนี้ให้แก่นายผืน ดินดี
เดบิต ลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554 - พักชําระหนี้
ดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาลค้างรับ – พักชําระหนี้
เครดิต เงินรอจ่ายคืนลูกหนี้เงินกู้อุทกภัยปี 2554

60,000.00
3,961.64
63,961.64

วันที่ 30 มิถุนายน 2555
เดบิต ดอกเบี้ยชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาลค้างรับ – พักชําระหนี้
1,200.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับชดเชยอุทกภัยปี 2554 จากรัฐบาล – พักชําระหนี้
1,200.00
-----------------------------------------------------

