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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวย สินทรัพยที่สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรืออุดหนุน
พ.ศ. 2547

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ วาดวยวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ
ทรัพยสนิ ที่สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ. 2538 เพื่อใชประโยชนในการ
ดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนไปโดยถูกตองและเหมาะสม และเปนไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2) และ (8) แหงพระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ. 2542
ประกอบกับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณท่ี 75/2545 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 เรื่อง มอบอํานาจ
ใหปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งไดรับ
มอบหมายการปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ จึงกําหนดระเบียบ วาดวยสินทรัพยที่สหกรณและ
กลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ. 2547 ไวดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้ เรียกวา “ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยสินทรัพยที่สหกรณและ
กลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ. 2547 ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ วาดวยวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับทรัพยสนิ
ที่สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ. 2538
ใหยกเลิกบรรดาระเบียบและคําแนะนําตาง ๆ ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ใหอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณรักษาการตามระเบียบนี้ รวมทั้งวินิจฉัย ใหคําแนะนําหรือ
กําหนดวิธีปฏิบัติไดตามความจําเปน
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ขอ 5. วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยที่สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรืออุดหนุน
1. การรับบริจาคเงินสด
1.1 กรณีผูบริจาคมิไดกําหนดใหใชเพื่อการใดการหนึง่ ใหเดบิตบัญชีเงินสด
ตามจํานวนที่ไดรับ และเครดิตบัญชีทุนสํารอง และเมือ่ นําเงินสดที่ไดรับบริจาคไปใช ใหปฏิบัตดิ ังนี้
1.1.1 เมื่อนําไปใชจา ยในการดําเนินงาน ใหเดบิตบัญชีคาใชจายตามประเภทที่
ใชจายนั้นและเครดิตบัญชีเงินสด
1.1.2 เมื่อนําไปจัดหาสินทรัพย ใหเดบิตบัญชีสนิ ทรัพยประเภทนัน้ และเครดิต
บัญชีเงินสด และหากสหกรณหรือกลุมเกษตรกรตองจายเงินสมทบจากทุนดําเนินงานหรือทุนสะสมตาม
ขอบังคับเพื่อใหไดมาซึง่ สินทรัพยนั้น ใหบันทึกจํานวนเงินที่ตองจายสมทบไปนัน้ เปนสวนหนึง่ ของ
ราคาทุนของสินทรัพยโดยเดบิตไวในบัญชีสินทรัพย พรอมกับโอนลดยอดบัญชีทนุ สะสมตามขอบังคับที่
จายสมทบไปนั้นเขาบัญชีทนุ สํารอง
หากสินทรัพยทจี่ ัดหามาดวยเงินรับบริจาคเปนประเภทที่ตองคิดคาเสื่อม
ราคาหรือเปนสินทรัพยไมมตี ัวตนที่ตองตัดจายในวันสิน้ ปทางบัญชี ใหสหกรณหรือกลุมเกษตรกรคํานวณ
คาเสื่อมราคาสินทรัพยนนั้ ตามอายุการใชงาน สําหรับคาตัดจายใหคํานวณตามอายุการใหประโยชน
แตตองไมนอยกวาอัตราคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ใหตดั จายไดไมเกิน 20 ป สําหรับการคํานวณคาเสื่อม
ราคาหรือคาตัดจายดังกลาวใหคํานวณจากมูลคาสินทรัพยทจี่ ัดหามาดวยเงินรับบริจาครวมกับเงินที่จา ย
สมทบเพิ่มเติม(ถามี) และนําไปบันทึกไวในบัญชีคาเสื่อมราคาหรือบัญชีคาตัดจาย (ตามแตกรณี)
1.2 กรณีผูบริจาคกําหนดใหใชเพื่อการใดการหนึ่ง ใหเดบิตบัญชีเงินสดตาม
จํานวนที่ไดรับ และเครดิตบัญชีทุนเพื่อการนั้น ซึง่ เปนบัญชีที่แสดงใหเห็นถึงภาระผูกพันที่สหกรณหรือ
กลุมเกษตรกรจะตองดําเนินการนําทุนเพื่อการนัน้ ไปใชตามวัตถุประสงคของผูบริจาค โดยยอดคงเหลือ
ในบัญชีดังกลาวจะแสดงไวในงบดุลภายใตหัวขอ “หนี้สนิ อื่น” และเมื่อนําเงินสดทีไ่ ดรับบริจาคไปใชจาย
ใหปฏิบัติดังนี้
1.2.1 เมื่อนําไปใชจายตามวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไว ใหลงจายเงินสดแลวหัก
จากบัญชีทุนเพื่อการนั้นเพียงจํานวนไมเกินเงินรับบริจาคที่มีอยู เพื่อใหทนุ เพื่อการนัน้ หมดสิน้ ไป
1.2.2 เมื่อนําไปจัดหาสินทรัพย ใหเดบิตบัญชีสินทรัพยประเภทนัน้ และ
เครดิตบัญชีเงินสด และหากสหกรณหรือกลุมเกษตรกรตองจายเงินสมทบจากทุนดําเนินงานหรือ
ทุนสะสมตามขอบังคับเพื่อใหไดมาซึง่ สินทรัพย ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ 1.1.2
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หากสินทรัพยทจี่ ัดหามาดวยเงินรับบริจาคเปนประเภทตองคิดคาเสื่อม
ราคาหรือเปนสินทรัพยไมมตี ัวตนที่ตองตัดจายในวันสิน้ ปทางบัญชี ใหสหกรณหรือกลุมเกษตรกรคํานวณ
คาเสื่อมราคาสินทรัพยนนั้ ตามอายุการใชงาน สําหรับคาตัดจายใหคํานวณตามอายุการใหประโยชน
แตตองไมนอยกวาอัตราคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ใหตดั จายไดไมเกิน 20 ป และนําไปบันทึกไวในบัญชี
คาเสื่อมราคาหรือบัญชีคาตัดจาย (ตามแตกรณี) พรอมทั้งโอนลดยอดบัญชีทุนเพือ่ การนัน้ ไปบันทึกเปน
รายไดตามอายุการใชงานของสินทรัพยนนั้ โดยปฏิบัตดิ ังนี้
ก. คาเสื่อมราคาหรือคาตัดจายที่คํานวณไดจากสินทรัพยที่จัดหามา
ดวยเงินรับบริจาครวมกับเงินที่จา ยสมทบเพิ่มเติม (ถามี) ใหบันทึกไวในบัญชีคาเสื่อมราคาหรือบัญชี
คาตัดจาย (ตามแตกรณี)
ข. ใหโอนลดยอดบัญชีทุนเพื่อการนั้นไปบันทึกเปนรายไดจากการ
อุดหนุน / รับบริจาค ตามจํานวนคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจายที่คํานวณจากสินทรัพยที่จัดหามาดวย
เงินอุดหนุน/รับบริจาค เพือ่ ใหสหกรณมรี ายไดไปชดเชยกับคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจายสินทรัพยดังกลาว
2. การรับบริจาคที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
2.1 กรณีสินทรัพยที่ไดรับบริจาคเปนประเภททีไ่ มตองคิดคาเสื่อมราคาในวันสิ้นปบัญชี
ไดแก ที่ดนิ
2.1.1 เมื่อรับมอบสินทรัพย ใหเดบิตบัญชีที่ดิน และเครดิตบัญชีทุนสํารอง
โดยมูลคาที่ดินที่ไดรับบริจาคใหถือตามมูลคายุติธรรม
2.1.2 หากสหกรณหรือกลุมเกษตรกรตองจายเงินสมทบจากทุนดําเนินงานหรือ
ทุนสะสมตามขอบังคับเพื่อใหไดมาซึง่ ที่ดนิ นัน้
ใหบนั ทึกจํานวนเงินที่ตองจายสมทบไปนัน้ เปนสวนหนึ่ง
ของราคาทุนของที่ดนิ ดังกลาวโดยเดบิตไวในบัญชีที่ดิน พรอมกับโอนลดยอดบัญชีทุนสะสมตามขอบังคับ
ที่จายสมทบไปนั้นเขาบัญชีทุนสํารอง
2.2 กรณีสินทรัพยที่ไดรับบริจาคเปนประเภททีต่ องคิดคาเสื่อมราคาหรือเปน
สินทรัพยไมมตี ัวตนที่ตองตัดจายในวันสิน้ ปบัญชี
2.2.1 เมื่อรับมอบสินทรัพย ใหเดบิตบัญชีสินทรัพยประเภทนัน้ และเครดิต
บัญชีรายไดจากการอุดหนุน / รับบริจาครอการรับรู โดยมูลคาสินทรัพยที่ไดรับบริจาคใหถือตามมูลคา
ยุตธิ รรม
2.2.2 หากสหกรณหรือกลุมเกษตรกรตองจายเงินสมทบจากทุนดําเนินงานหรือ
ทุนสะสมตามขอบังคับเพื่อใหไดมาซึง่ สินทรัพยนั้น ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ 2.1.2
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2.2.3 การคํานวณคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจาย ใหคํานวณจากมูลคา
สินทรัพยที่ไดรบั บริจาครวมกับเงินที่จา ยสมทบเพิม่ เติมเพือ่ ใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน (ถามี)
โดยคาเสื่อมราคาสินทรัพยใหคํานวณตามอายุการใชงาน สําหรับคาตัดจายใหคํานวณตามอายุการให
ประโยชน แตตองไมนอยกวาอัตราคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ วาดวย การบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ใหตัดจายไดไมเกิน 20 ป และนําไปบันทึก
ไวในบัญชีคาเสื่อมราคาหรือบัญชีคาตัดจาย (ตามแตกรณี) พรอมกับใหรับรูรายไดจากการอุดหนุน / รับ
บริจาครอการรับรูเปนรายไดตามจํานวนคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจายที่คํานวณจากสินทรัพยที่จดั หามาดวย
เงินอุดหนุน/รับบริจาค เพือ่ ใหสหกรณมรี ายไดไปชดเชยกับคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจายสินทรัพยดังกลาว
2.2.4 หากสหกรณหรือกลุมเกษตรกรมีความประสงคจะเลิกใชสินทรัพย
ที่ไดรับบริจาค โดยสินทรัพยดังกลาวยังไมหมดอายุการใชงาน ใหปฏิบัติดังนี้
- ในปทเี่ ลิกใชสินทรัพยรับบริจาค ใหคดิ คาเสื่อมราคาหรือคาตัดจาย
ตั้งแตวันตนปบัญชีถึงวันที่เลิกใช พรอมกับรับรูรายไดจากการอุดหนุน / รับบริจาครอการรับรูเปนรายได
ตามระยะเวลาตั้งแตวันตนปถึงวันที่เลิกใช
- โอนปดบัญชีที่เกี่ยวของกับสินทรัพยรับบริจาคที่เลิกใช และรับรู
ผลตางเปนรายไดหรือคาใชจายในปที่มกี ารเลิกใช
3. การรับบริจาคสินคา
3.1 เมื่อรับมอบสินคา ใหเดบิตบัญชีสินคารับบริจาค (แสดงรายการเปนสินทรัพย
หมุนเวียนอืน่ ในงบดุล) และเครดิตบัญชีรายไดจากการอุดหนุน / รับบริจาครอการรับรู (แสดงรายการ
เปนหนี้สนิ อื่นในงบดุล) สําหรับมูลคาสินคาที่ไดรับบริจาคใหถือตามมูลคายุติธรรม ณ วันรับมอบ
3.2 หากนําสินคาที่ไดรับบริจาคไปจําหนาย ใหเดบิตบัญชีเงินสดหรือบัญชีลูกหนี้
(ตามแตกรณี) และเครดิตบัญชีรายไดจากการขายสินคารับบริจาค (แสดงรายการเปนรายไดอื่นใน
งบกําไรขาดทุน) พรอมกับบันทึกลดยอดสินคารับบริจาคที่นําออกจําหนาย โดยหักจากบัญชีรายได
จากการอุดหนุน / รับบริจาครอการรับรูเพียงเทามูลคายุติธรรม ณ วันรับมอบสินคารับบริจาคของจํานวน
สินคาที่จําหนายไดนนั้
อนึ่ง หากมีการกําหนดวัตถุประสงคเกี่ยวกับการนําเงินที่ไดจากการขายสินคา
รับบริจาคดังกลาวไปใชเพื่อการใดการหนึง่ ใหโอนปดบัญชีรายไดจากการขายสินคารับบริจาคไปบันทึกใน
บัญชีทุนเพื่อการนั้น
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3.3 หากนําสินคาที่ไดรับบริจาคไปใชในการดําเนินงานหรือแจกจาย ใหบนั ทึก
ลดยอดสินคารับบริจาค โดยหักจากบัญชีรายไดจากการอุดหนุน / รับบริจาครอการรับรูเพียงเทามูลคา
ยุติธรรม ณ วันรับมอบสินคารับบริจาคของจํานวนสินคาที่นาํ ออกไปใชหรือทีน่ ําออกไปแจกจายนั้น
ขอ 6. การเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับสินทรัพยที่สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรือ
อุดหนุน ในปที่ไดรับเงินบริจาคใหเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่ วกับรายการสินทรัพย
รับบริจาคที่มนี ัยสําคัญวาไดรับบริจาคสินทรัพยประเภทใดจากใคร เปนจํานวนเงินเทาใด สําหรับกรณีที่นาํ
เงินรับบริจาคไปจัดหาสินทรัพยและตองจายเงินสมทบ ใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมดวยวา สหกรณหรือกลุมเกษตรกรตองจายเงินสมทบไปเปนจํานวนเทาใด เพื่อใหไดสินทรัพยประเภทใด มูลคาเทาใด
ขอ 7. เงินรับบริจาคหรือเงินอุดหนุนที่สหกรณหรือกลุมเกษตรกรไดรับตาม 1.2
หากเปนจํานวนเงินที่มีนยั สําคัญ ใหเปดบัญชีเงินฝากธนาคารแยกไวตางหาก และเมื่อเกิดดอกผลขึ้น
ในระหวางนําเงินดังกลาวไปดําเนินการตามวัตถุประสงคของผูบ ริจาค/อุดหนุนแตยงั ไมเสร็จสิน้ ใหนาํ ดอกผล
ดังกลาวทบเขาไปในบัญชีทนุ เพื่อการนัน้ เพื่อใหบงั เกิดประโยชนในการใชจายหรือจัดหาสินทรัพยตาม
วัตถุประสงคอยางแทจริง
ขอ 8. สินทรัพยที่สหกรณหรือกลุมเกษตรกรไดรับบริจาคหรืออุดหนุนกอนที่ระเบียบนี้
มีผลบังคับใชและสหกรณหรือกลุมเกษตรกรไดบันทึกสินทรัพยที่ไดรบั บริจาคไวในทะเบียนสินทรัพยแทน
การบันทึกไวในบัญชีสินทรัพย สหกรณหรือกลุมเกษตรกรอาจเปลี่ยนมาปฏิบัติตามระเบียบนี้ได
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ) สุพัตรา ธนเสนีวัฒน
(นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
พนักงานเจาหนาที่ ปฏิบัติการแทน
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