คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตน
พ.ศ. 2547
-------------------------------------------สินทรัพยไมมตี ัวตนเปนสินทรัพยอกี ประเภทหนึง่ ที่แมวา จะไมสามารถจับตองได แตเมื่อ
เกิดขึ้นแลวยอมสงผลตอการดําเนินงานของสหกรณ จึงจําเปนตองกําหนดใหมีการควบคุมภายในที่
เหมาะสมรัดกุม โดยจัดใหมีการบันทึกบัญชีที่ถูกตองไมวาในสวนของการไดรับสินทรัพย หรือการตัดจาย
ซึ่งจะชวยใหการบริหารสินทรัพยไมมตี ัวตนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
ประกอบกับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ 75/2545 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 เรื่อง มอบอํานาจใหปฏิบัติการ
แทนนายทะเบียนสหกรณ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมาย
การปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ จึงไดกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตวั ตนขึ้น
เพื่อใหสหกรณ มีวิธีปฏิบัตทิ างบัญชีเกีย่ วกับสินทรัพยไมมีตัวตนเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสมและปฏิบัติ
ในแนวทางเดียวกันโดยคําแนะนําแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ความหมาย
สวนที่ 2 วิธีปฏิบัติทางบัญชี
สวนที่ 3 การแสดงรายการในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สวนที่ 4 การถือปฏิบัติ

สวนที่ 1 ความหมาย
สินทรัพยไมมีตัวตน หมายถึง สินทรัพยประเภทที่ไมอาจแลเห็นและจับตองไมได
มีลักษณะเปนสิทธิตางๆตามที่กฎหมายกําหนด
การตัดจาย หมายถึง การปนสวนตนทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนเปนคาใชจายในแตละ
รอบระยะเวลาบัญชีอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนนั้
ราคาทุน หมายถึง จํานวนเงินสดที่สหกรณจายไป หรือมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทน
อื่นที่สหกรณมอบให เพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยไมมีตัวตน ณ เวลาที่ซื้อหรือไดรับสินทรัพยนนั้
มูลคายุตธิ รรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ื้อและผูขายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพยกนั
ราคาตามบัญชี หมายถึง ราคาของสินทรัพยไมมีตวั ตนสุทธิที่รับรูในงบดุล

ซอฟทแวร หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรที่สหกรณเปนผูพฒ
ั นาขึ้นใชเองหรือวาจางให
ผูอื่นพัฒนาเพือ่ ใชในการดําเนินงาน
สิทธิการใชซอฟทแวร หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรที่สหกรณซอื้ มาเพื่อใชในการ
ดําเนินงาน

สวนที่ 2 วิธีปฏิบัติทางบัญชี
การวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมตี ัวตนมีทั้งประเภททีม่ ีอายุการใหประโยชนจํากัด และประเภทที่มีอายุการ
ใหประโยชนไมจํากัด ซึ่งแตละประเภทพิจารณาไดดังนี้
• สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจาํ กัด อายุการใหประโยชนของ
สินทรัพยประเภทนี้อาจถูกจํากัดดวยกฎหมาย ขอบังคับ ขอผูกพันสัญญา หรือโดยสภาพของสินทรัพย
นั้นเอง สินทรัพยประเภทนี้ไดแก สัมปทาน สิทธิการใชประโยชนในทีด่ ินหรืออาคารกรณีทําสัญญาเชาที่มี
การกําหนดระยะเวลาการเชาที่แนนอนในสัญญา สิทธิการใชซอฟทแวรตาง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
• สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมจํากัด สินทรัพยประเภทนี้จะไมมี
การจํากัดอายุการใหประโยชน สหกรณสามารถนําสินทรัพยนั้นมาใชใหเกิดประโยชนไดตลอดไปจนกวาจะ
มีการยกเลิกการใชสินทรัพยดังกลาว ไดแก สิทธิการใชประโยชนในที่ดินที่ไมมีการกําหนดอายุการใชงาน
สัมปทานที่ไมมีกําหนดอายุ ฯลฯ
เมื่อสหกรณไดมาซึ่งสินทรัพยไมมีตัวตน สหกรณจะตองบันทึกมูลคาเริ่มแรกของ
สินทรัพยไมมตี ัวตนดวยราคาทุน โดยราคาทุนดังกลาวจะประกอบดวย ราคาซื้อรวมภาษีนาํ เขาและภาษีซื้อ
ที่เรียกคืนไมได และรายจายอืน่ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะ
ใชงานไดตามประสงค เชน คาธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย เปนตน สําหรับสวนลดการคาและภาษี
ที่ไดรับคืน(ถามี)ใหนาํ มาหักออกจากราคาซื้อ เพื่อใหคงเหลือเปนมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยไมมตี ัวตนที่
แทจริง สําหรับการบันทึกบัญชีเมื่อสหกรณไดสินทรัพยไมมีตัวตนมาโดยการซื้อใหปฏิบัติดังนี้
เดบิต บัญชี………… (ระบุประเภทสินทรัพยไมมีตวั ตน) xxx
เครดิต บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)
xxx
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการควบคุมภายในดานสินทรัพยไมมีตัวตน ใหสหกรณจัดทํา
ทะเบียนคุมสินทรัพยไมมีตวั ตนใหเรียบรอย เปนปจจุบัน โดยทะเบียนดังกลาวตองแสดงใหเห็นถึง
ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตวั ตน มูลคาการตัดจาย และมูลคาสุทธิคงเหลือตามบัญชี

การตัดจาย
สหกรณตองปนสวนมูลคาเสือ่ มสภาพของสินทรัพยไมมตี ัวตนอยางเปนระบบตลอดอายุ
การใหประโยชนและตองเริม่ ตัดจายเมื่อสินทรัพยนนั้ สามารถนํามาใชประโยชนได โดยรับรูคาตัดจายของ
สินทรัพยไมมตี ัวตนเปนคาใชจายในแตละงวด สําหรับเกณฑการตัดจายนัน้ ใหตัดจาย ณ วันสิ้นปบัญชี
ตามระยะเวลาที่ใชประโยชน โดยปฏิบตั ิดังนี้
1. สินทรัพยไมมีตัวตนที่มอี ายุการใหประโยชนจํากัด ใหตัดจายโดยวิธเี สนตรง
ตามระยะเวลาของการใชประโยชนจากสินทรัพยนนั้ ดังนี้
- ตามอายุการใหประโยชนที่ถูกจํากัด
- กรณีอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนอยกวาอายุสิทธิตามกฎหมายหรือ
ขอผูกพัน สัญญา ใหตัดจายสินทรัพยตามอายุการใหประโยชนที่แทจริง
- กรณีสินทรัพยไมมีตวั ตนมีอายุการใหประโยชนไมเต็มป ใหคํานวณคาตัดจาย
เปนวันนับจากวันที่สนิ ทรัพยไมมีตัวตนนัน้ พรอมที่จะใชประโยชนได และใหนับ 1 ปมี 365 วัน
- การตัดจายสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกีย่ วกับอาคารและอุปกรณตองตัดจายไมนอย
กวาจํานวนทีค่ ํานวณจากอัตราคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณที่กาํ หนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542
สําหรับการปฏิบัติทางบัญชีใหสหกรณตัดจายสินทรัพยไมมีตัวตนโดยตรงกับสินทรัพยนนั้
และใหบันทึกการตัดจายไวในบัญชี " คาตัดจาย……..…….. " โดยระบุประเภทของสินทรัพยไมมีตัวตน
ใหชัดเจน บันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีคาตัดจาย…… (ระบุประเภทสินทรัพยไมมีตัวตน) xxx
เครดิต บัญชี……………..(ระบุประเภทสินทรัพยไมมีตัวตน)
xxx
ทั้งนี้ ในปที่สนิ ทรัพยไมมีตวั ตนหมดอายุการใหประโยชน ใหสหกรณตัดจายจนหมด
มูลคาทางบัญชีในปสุดทายของอายุการใหประโยชนแมวา สินทรัพยดังกลาวยังคงสามารถนํามาใชประโยชน
ไดตอไปอีก
2. สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมจํากัด ใหตัดจายไมนอยกวา
จํานวนที่คํานวณจากอัตราคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณของสินทรัพยนนั้ ทีก่ ําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ใหตัดจายไดไมเกิน 20 ป

มูลคาคงเหลือ
1. สินทรัพยไมมีตัวตนที่มอี ายุการใหประโยชนจํากัด หากยังไมหมดอายุการให
ประโยชน มูลคาคงเหลือตามบัญชีเทากับยอดสุทธิหลังจากหักคาตัดจายตามอายุการใหประโยชน
และเมื่อหมดอายุการใหประโยชนแลว มูลคาคงเหลือตามบัญชีจะเทากับศูนย
2. สินทรัพยไมมีตัวตนที่มอี ายุการใหประโยชนไมจาํ กัด มูลคาคงเหลือตามบัญชี
เทากับยอดสุทธิหลังจากหักคาตัดจาย และในปสุดทายของการตัดจายใหตัดจายจนหมดมูลคาทางบัญชี
มูลคาคงเหลือตามบัญชีจะเทากับศูนย

สินทรัพยไมมีตัวตนเฉพาะเรื่อง
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร
ในกรณีที่สหกรณมีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน ไมวา จะเปนการซื้อ
โปรแกรมสําเร็จรูป การวาจางใหผูอนื่ พัฒนาหรือสหกรณเปนผูพฒ
ั นาเอง โปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาว
เมื่อนํามาใชงานอาจทําใหเกิดสินทรัพยในลักษณะที่เปนสินทรัพยมีตวั ตน หรือสินทรัพยไมมีตวั ตนก็ได
เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอรบางโปรแกรมอาจบันทึกอยูบนสินทรัพยมีตัวตน เชน ระบบปฏิบัติการ
เปนตน ดังนัน้ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรใหพิจารณาดังนี้
• ถาเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดมาพรอมกับการซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร ใหถือวา
โปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาวไดรวมอยูในราคาทุนของเครื่องคอมพิวเตอรแลว
• ถาเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดมาภายหลังจากที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรแลว ใหถือวา
โปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาวเปน " สินทรัพยไมมีตัวตน "
สําหรับวิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณี โปรแกรมคอมพิวเตอรถือเปนสินทรัพยไมมตี ัวตน
ใหปฏิบัติดังนี้
1.1 การไดมา
- กรณีไดมาโดยการซื้อ เมื่อสหกรณซอื้ โปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการปฏิบัติงานให
สหกรณบันทึกมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุน โดยบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีสิทธิการใชซอฟทแวร
xxx
เครดิต บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)
xxx

- กรณีสหกรณวา จางใหผอู ื่นพัฒนา ถาโปรแกรมคอมพิวเตอรนนั้ ยังอยูในระหวาง
การพัฒนาและสหกรณไมสามารถนํามาใชปฏิบัติงานได หากมีการจายเงินคาพัฒนาโปรแกรมเปนงวดๆ
หรือมีการจายคาใชจายเพื่อการพัฒนา ใหสหกรณบันทึกจํานวนเงินที่จา ยนัน้ ไวในบัญชี
" ซอฟทแวรระหวางพัฒนา " บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีซอฟทแวรระหวางพัฒนา
xxx
เครดิต บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)
xxx
เมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาเสร็จเรียบรอย มีการสงมอบงาน และสหกรณ
สามารถนําโปรแกรมดังกลาวมาใชในการปฏิบัติงานไดจริง ใหโอนปดบัญชี " ซอฟทแวรระหวางพัฒนา "
ไปบันทึกไวในบัญชี " ซอฟทแวร " ดังนี้
เดบิต บัญชีซอฟทแวร
xxx
เครดิต บัญชีซอฟทแวรระหวางพัฒนา
xxx
อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาวาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่วา จางใหผูอนื่ พัฒนาเสร็จ
สมบูรณหรือไมนั้น ใหถือตามสัญญาวาจาง เชน ถาทําสัญญาวาจางพัฒนาโปรแกรมระบบงานทั้งระบบ
โดยประกอบไปดวยระบบงานยอยเชื่อมตอกัน ความสมบูรณของโปรแกรมจะเกิดขึน้ ตอเมื่อระบบงานยอย
ทุกระบบและระบบที่เชื่อมตอกันสามารถปฏิบัติงานได ในกรณีนี้แมวา ระบบงานยอยบางระบบจะสามารถ
ปฏิบัติงานไดแลวก็ใหถอื วาเปนการทดสอบระบบงานและอยูในระหวางการพัฒนา แตถาเปนการทําสัญญา
วาจางพัฒนาโปรแกรมโดยแยกเปนสวนๆในแตละระบบงานยอย หากระบบงานยอยระบบใดสามารถ
ปฏิบัติไดแลว ใหถือวาการพัฒนาโปรแกรมระบบงานยอยนั้นเสร็จสมบูรณและใหเริ่มตัดจายซอฟทแวร
ดังกลาวตั้งแตวันที่เริ่มใชระบบงานยอยนัน้
- กรณีสหกรณเปนผูพัฒนาเอง ถาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นยังอยูในระหวาง
การพัฒนาและสหกรณไมสามารถนํามาใชปฏิบัติงานได หากมีการจายเงินคาพัฒนาโปรแกรม หรือมี
การจายคาใชจายเพื่อการพัฒนา ใหสหกรณบันทึกจํานวนเงินทีจ่ ายนัน้ ไวในบัญชี " ซอฟทแวรระหวางพัฒนา "
บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีซอฟทแวรระหวางพัฒนา
xxx
เครดิต บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)
xxx
ทั้งนี้ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่สหกรณเปนผูพัฒนาขึ้นเองนัน้ จะถือวาพัฒนาเสร็จ
เรียบรอยเมื่อระบบสามารถทํางานไดตามเปาหมายหลัก และสหกรณนําโปรแกรมดังกลาวมาใชในการ
ปฏิบัติงานไดจริง จึงใหโอนปดบัญชี " ซอฟทแวรระหวางพัฒนา " ไปบันทึกไวในบัญชี " ซอฟทแวร " ดังนี้
เดบิต บัญชีซอฟทแวร
xxx
เครดิต บัญชีซอฟทแวรระหวางพัฒนา
xxx

ถาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สหกรณพัฒนาขึ้นเองนั้นไดนาํ มาใชงานระยะหนึ่งและตอมา
ไดนํามาพัฒนาตอเพื่อใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ใหถอื วาจํานวนเงินที่จา ยไปเพื่อการพัฒนาในภายหลัง
เปน " คาใชจายในการพัฒนาโปรแกรม "
1.2 การตัดจาย เมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอรพรอมที่จะใชงานได ใหสหกรณตัดจายตาม
ระยะเวลาของอายุการใชงานหรือตามการเปลี่ยนแปลงการใชซอฟทแวรใหม แตตองไมนอยกวารอยละ
20-25 ของราคาทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นๆ และใหบันทึกคาตัดจายหักจากบัญชีสนิ ทรัพยโดยตรง
รวมทัง้ บันทึกรายการตัดจายไวในทะเบียนสินทรัพย บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีคาตัดจายซอฟทแวร/คาตัดจายสิทธิการใชซอฟทแวร
xxx
เครดิต บัญชีซอฟทแวร / สิทธิการใชซอฟทแวร
xxx
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยนําซอฟทแวรใหมมาใชงาน
แทนซอฟทแวรเดิมสําหรับการปฏิบัติงานในระบบงานเดียวกันนัน้ ใหตัดจายมูลคาคงเหลือของซอฟทแวร
เดิมออกจากบัญชีทั้งจํานวน

2. สิทธิการใชประโยชน
เปนสิทธิทสี่ หกรณไดใชประโยชนในทีด่ ิน อาคาร อุปกรณและอื่นๆ โดยไมไดเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยนนั้ รวมถึงสิทธิที่ไดจากการเชาสินทรัพยเพื่อนํามาใชประโยชนใด ๆ
2.1 สิทธิการใชประโยชนในที่ดิน เปนสิทธิการครอบครองและใชประโยชนจาก
ที่ดินโดยสหกรณไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนัน้ เชน สหกรณไดเอกสารทีแ่ สดงเพียงสิทธิการครอบครอง และ
สามารถใชประโยชนในที่ดินเทานั้น มิใชหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน) หรือหนังสือรับรองจาก
กรมที่ดินวาทีด่ ินไดทําประโยชนแลว ( หนังสือรับรองการทําประโยชน - น.ส. 3 หรือ น.ส. 3 ก. )
- การไดมา ใหสหกรณบันทึกราคาทุนของสิทธิการใชประโยชนในทีด่ ินดวย
จํานวนเงินที่จา ย รวมทัง้ คาใชจายตางๆ ทีต่ องจายไปเพือ่ ใหไดมาซึ่งสิทธิดังกลาว โดยใหบันทึกไวในบัญชี
" สิทธิการใชประโยชนในที่ดนิ " บันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีสิทธิการใชประโยชนในที่ดิน
xxx
เครดิต บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)
xxx
ในกรณีเปนทีด่ ินที่ยงั ไมใชดาํ เนินงาน แตถือครองไวเพือ่ รอการตัดสินใจวาจะ
ขยายงานในอนาคต หรือเพือ่ การอื่นใด ใหบันทึกไวในบัญชี " สิทธิครอบครองที่ดินรอการใชประโยชน "
บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีสทิ ธิครอบครองที่ดินรอการใชประโยชน xxx
เครดิต บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)
xxx

- การตัดจาย ถาการใชสทิ ธิ์มอี ายุจาํ กัด ใหตดั จายตามอายุสิทธิท์ ี่ไดรับ แตถา
การใชสทิ ธมอี ายุไมจํากัด ใหตัดจายไดไมเกิน 20 ป และตัดจายโดยตรงกับสิทธิ์นนั้ จนกวาจะหมดมูลคา
ทางบัญชี การตัดจายใหบนั ทึกไวในบัญชี " คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในที่ดิน " บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีคาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในที่ดิน
xxx
เครดิต บัญชีสิทธิการใชประโยชนในที่ดิน
xxx
อนึ่ง หากสหกรณไดมีการตัดจายสิทธิการใชประโยชนในที่ดนิ ไประยะหนึง่ แลว
ตอมาภายหลังไดมีการจายคาพัฒนาที่ดนิ เพิม่ เติมในแปลงที่สหกรณไดรับสิทธิ์ดังกลาว ใหสหกรณ
พิจารณาวาจํานวนเงินที่จา ยไปเพื่อพัฒนาที่ดินมีนยั สําคัญหรือไม ถาจํานวนเงินที่จายไมมีนยั สําคัญ
ใหบันทึกจํานวนเงินที่จา ยไปนั้นไวในบัญชี " คาใชจายในการพัฒนาทีด่ ิน " แตถาจํานวนเงินที่จา ยมี
นัยสําคัญ ใหบันทึกจํานวนเงินที่จายไปนั้นไวในบัญชี " สิทธิการใชประโยชนในทีด่ ิน " และใหเริ่ม
ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในที่ดินสวนที่จายเพิม่ เติมนับแตวันที่เริ่มใชประโยชนทดี่ ินแปลงดังกลาว
หลังจากที่ไดพัฒนาแลว
2.2 สิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิง่ ปลูกสราง เปนสิทธิในการใช
สินทรัพยที่สหกรณกอสรางหรือพัฒนาปรับปรุงบนที่ดินที่สหกรณไมไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เชน
สหกรณสรางอาคารสํานักงานบนที่ดนิ ของทางราชการโดยหนวยราชการนัน้ มีหนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน
เปนตน รวมทั้งสิทธิที่เกิดจากการที่สหกรณเชาอาคารหรือสิ่งปลูกสรางเพื่อนํามาใชประโยชน
- การไดมา หากสหกรณไดมาโดยการสรางสินทรัพยนนั้ ขึ้นมาใชเอง แมวาจะมี
อาคารหรือสิ่งกอสรางเกิดขึ้น แตสหกรณจะไดเพียงสิทธิการใชประโยชนในอาคารหรือสิ่งกอสรางเทานั้น
ในการบันทึกบัญชีใหสหกรณบันทึกราคาทุนดวยจํานวนเงินที่จาย รวมทัง้ คาใชจา ยตาง ๆ ที่ตองจายไป
เพื่อใหไดมาซึง่ อาคารหรือสิ่งปลูกสรางนัน้ เชน คาวัสดุกอสราง คาแรงงาน คาออกแบบแปลนและขอ
อนุญาตกอสราง เปนตน ทัง้ นี้ หากอาคารหรือสิ่งปลูกสรางดังกลาวยังอยูในระหวางการกอสราง
ใหสหกรณบนั ทึกจํานวนเงินที่จายไปนัน้ ไวในบัญชี " สิทธิการใชประโยชนใน ………… ระหวางกอสราง "
โดยใหระบุประเภทของสินทรัพยใหชดั เจน บันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีสิทธิการใชประโยชนใน…..ระหวางกอสราง (ระบุประเภทสินทรัพย) xxx
เครดิต บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)
xxx
ภายหลังเมื่อการกอสรางเสร็จเรียบรอย และสินทรัพยอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานได
ใหโอนปดบัญชี " สิทธิการใชประโยชนใน..……..ระหวางกอสราง " ไปยังบัญชี " สิทธิการใชประโยชน
ใน………" โดยระบุประเภทของสินทรัพยใหชัดเจน บันทึกบัญชีดงั นี้
เดบิต บัญชีสิทธิการใชประโยชนใน…….(ระบุประเภทสินทรัพย)
xxx
เครดิต บัญชีสิทธิการใชประโยชนใน….ระหวางกอสราง ( ระบุประเภทสินทรัพย) xxx

อยางไรก็ตาม แมวา สหกรณจะสรางสินทรัพยบนที่ดินที่สหกรณไมไดเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ แตถาขอตกลงหรือเงื่อนไขในเอกสารสิทธิ์ระบุใหกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางตกเปนของสหกรณ
การบันทึกบัญชีในกรณีดังกลาวใหบันทึกสิ่งปลูกสรางนัน้ เปนสินทรัพยของสหกรณ โดยบันทึกราคาทุน
ดวยจํานวนเงินที่จา ย รวมทั้งคาใชจายตางๆที่ตองจายไปเพื่อใหไดมาซึ่งอาคารหรือสิ่งปลูกสรางนั้น
บันทึกบัญชีดงั นี้
เดบิต บัญชีอาคาร/สิ่งปลูกสรางระหวางกอสราง(ระบุประเภทสินทรัพย) xxx
เครดิต บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร(ตามแตกรณี)
xxx
ภายหลังเมื่อการกอสรางเสร็จเรียบรอย และสินทรัพยอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานได ให
โอนปดบัญชี " อาคาร/สิ่งปลูกสรางระหวางกอสราง " ไปยังบัญชี " อาคาร/สิ่งปลูกสราง " โดยระบุประเภท
ของสินทรัพยใหชัดเจน บันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีอาคาร / สิ่งปลูกสราง (ระบุประเภทสินทรัพย)
xxx
เครดิต บัญชีอาคาร / สิ่งปลูกสรางระหวางกอสราง(ระบุประเภทสินทรัพย) xxx
ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาจะบันทึกบัญชีเปนสินทรัพยหรือสิทธิการใชประโยชน ให
พิจารณาจากเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเปนสําคัญ กลาวคือ เมื่อสิ้นสุดสัญญาแลวหากสินทรัพยยังคงเปน
ของสหกรณโดยสหกรณสามารถรื้อถอนไปได ใหบนั ทึกบัญชีเปนสินทรัพย แตถา เมื่อสิ้นสุดสัญญาแลว
สินทรัพยเปนของเจาของกรรมสิทธิท์ ี่ดินถือวาสหกรณไดรับเพียงสิทธิการใชประโยชนเทานั้น ใหบันทึก
บัญชีเปนสิทธิการใชประโยชน ซึ่งทัง้ สองกรณีตองเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินใหชดั เจนดวย
สําหรับกรณีทสี่ หกรณไดสิทธิการใชประโยชนในอาคารและสิ่งปลูกสรางโดยวิธีการอืน่ ๆ
นอกเหนือจากการสรางขึน้ มาใชเอง เชน จากการเชา เปนตน ถาสหกรณตองจายเงินไปเปนจํานวน
มากเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิการใชประโยชนในสินทรัพยในระยะยาว ใหสหกรณบันทึกราคาทุนของสิทธิการ
ใชประโยชนในสินทรัพยนนั้ ดวยจํานวนเงินที่จา ย รวมทั้งคาใชจายตางๆ ที่ตองจายไปเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิ
นั้น โดยบันทึกไวในบัญชี " สิทธิการใชประโยชนใน…………./สิทธิการเชา…………." ตามแตกรณี และ
ใหระบุประเภทของสินทรัพยใหชัดเจน แตถาสหกรณตองจายเงินเปนรายเดือนเพื่อใหไดมาซึง่ สิทธิการใช
ประโยชนในสินทรัพยในระยะสั้น ใหสหกรณบันทึกจํานวนเงินที่จายเปนรายเดือนนั้นเปนคาใชจา ย
โดยบันทึกไวในบัญชี " คาเชา " บันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีสิทธิการใชประโยชนใน……/สิทธิการเชา…..(ระบุประเภทสินทรัพย) หรือ xxx
บัญชีคาเชา (ตามแตกรณี)
เครดิต บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)

xxx

- การตัดจาย ถาการใชสิทธิ์มีอายุจาํ กัด ใหตัดจายตามอายุสิทธิ์ที่ไดรับและตัดจาย
โดยตรงกับสิทธิ์นั้นจนกวาจะหมดมูลคาทางบัญชี การตัดจายใหบนั ทึกไวในบัญชี " คาตัดจายสิทธิ
การใชประโยชนใน……../คาตัดจายสิทธิการเชา………" ตามแตกรณี และใหระบุประเภทของสินทรัพย
ใหชัดเจน บันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีคาตัดจายสิทธิการใชประโยชนใน…../คาตัดจายสิทธิการเชา……(ตามแตกรณี) xxx
เครดิต บัญชีสิทธิการใชประโยชนใน…../สิทธิการเชา……(ตามแตกรณี)
xxx

สําหรับกรณีทกี่ ารใชสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางมีอายุไมจํากัด ในการตัดจาย
มีขอพิจารณาวาอาคารและสิ่งปลูกสรางเปนสินทรัพยทมี่ ีอายุการใชงานโดยจะเสื่อมสภาพลงตามระยะเวลา
ซึ่งตามปกติจะตองคิดคาเสือ่ มราคา แตโดยที่สหกรณมีเพียงสิทธิการใชประโยชนในอาคารหรือ
สิ่งปลูกสราง สิทธิ์ดงั กลาวจึงเปนสินทรัพยในลักษณะสินทรัพยไมมีตวั ตน ดังนั้นในการปฏิบัติทางบัญชี
ใหตัดจายสิทธิ์นั้นตามอายุการใชงานของสินทรัพย และใหตัดจายโดยตรงกับสิทธิ์นั้นจนหมดมูลคาทาง
บัญชี แมวาสินทรัพยดังกลาวจะยังสามารถใชประโยชนไดตอไป การตัดจายใหบันทึกไวในบัญชี
" คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนใน……..….." ระบุประเภทของสินทรัพยใหชัดเจน บันทึกบัญชีดงั นี้
เดบิต บัญชีคาตัดจายสิทธิการใชประโยชนใน..…(ระบุประเภทสินทรัพย) xxx
เครดิต บัญชีสทิ ธิการใชประโยชนใน…………(ระบุประเภทสินทรัพย)
xxx

3. สิทธิการใชประโยชนในที่ดินรอเอกสารสิทธิ์
กรณีสหกรณไดสิทธิครอบครองเพื่อใชประโยชนในทีด่ ิน โดยที่ดนิ นั้นเปนที่ดินซึง่ ใน
เอกสารสิทธิ์ระบุชื่อบุคคลภายนอกเปนเจาของสิทธิ์และไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได เวนแตหนวยราชการ
ที่ควบคุมการใหเอกสารสิทธิน์ ั้นจะอนุมัติใหถอดถอนสิทธิ์ของผูถือครองเดิมและมอบใหสหกรณครอบครอง
สิทธิ์นนั้ แทนโดยดําเนินการตามหลักเกณฑทหี่ นวยราชการที่ควบคุมการใหสทิ ธิ์กาํ หนด
hการไดมา ถาหนวยราชการที่ควบคุมการใหเอกสารสิทธิย์ ังไมไดอนุมัติใหมีการ
ถอดถอนสิทธิข์ องผูถือครองเดิมและมอบใหสหกรณครอบครองสิทธิ์แทน ใหปฏิบัติดังนี้
3.1 กรณีสหกรณไดรบั บริจาคจากเจาของสิทธิ์เดิม ใหสหกรณปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยที่สหกรณและกลุม เกษตรกรไดรับบริจาค
หรืออุดหนุน พ.ศ. 2547 บันทึกบัญชีโดย
ก. เมื่อรับมอบสินทรัพยและอยูระหวางการรองขอตอหนวยราชการผูควบคุม
การใหเอกสารสิทธิ์พจิ ารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนสิทธิ์ใหแกสหกรณ ใหบันทึกสินทรัพยที่ไดรับไวในบัญชี
"สิทธิการใชประโยชนในที่ดินรอเอกสารสิทธิ์" โดย
เดบิต บัญชีสทิ ธิการใชประโยชนในที่ดนิ รอเอกสารสิทธิ์
xxx
เครดิต บัญชีทุนสํารอง
xxx

ข. เมื่อหนวยราชการผูควบคุมการใหเอกสารสิทธิ์มีการอนุมัติและแกไขทะเบียน
รายชื่อเจาของสิทธิ์เปนชื่อสหกรณแลว ใหโอนปดบัญชีสิทธิการใชประโยชนในที่ดินรอเอกสารสิทธิ์ ไปยัง
บัญชี "สิทธิการใชประโยชนในที่ดนิ " กรณีที่ดินนั้นนํามาใชในการดําเนินงาน หรือโอนไปยังบัญชี "สิทธิ
ครอบครองที่ดินรอการใชประโยชน" ในกรณีที่ดินนั้นยังไมไดนํามาใชในการดําเนินงาน บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีสิทธิการใชประโยชนในที่ดิน/สิทธิครอบครองที่ดินรอการใชประโยชน(ตามแตกรณี) xxx
เครดิต บัญชีสิทธิการใชประโยชนในที่ดินรอเอกสารสิทธิ์
xxx

ค. ถาหนวยราชการผูควบคุมการใหเอกสารสิทธิ์ไมอนุมัติใหมีการถอดถอนสิทธิ์
ของผูถือครองเดิม ใหสหกรณกลับรายการบัญชีสิทธิการใชประโยชนในที่ดนิ รอเอกสารสิทธิ์ และบัญชี
ทุนสํารองที่บนั ทึกไวเมื่อรับมอบสินทรัพย บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีทนุ สํารอง
xxx
เครดิต บัญชีสทิ ธิการใชประโยชนในที่ดนิ รอเอกสารสิทธิ์
xxx
ง. หากสหกรณมีการกอสรางหรือพัฒนาปรับปรุงซึ่งทําใหเกิดสินทรัพยติดอยูกับ
ที่ดินที่เอกสารสิทธิ์ไมสามารถโอนเปลีย่ นมือได หรืออยูระหวางการรองขอตอหนวยราชการผูควบคุมการ
ใหเอกสารสิทธิ์พิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนสิทธิ์ใหแกสหกรณ ใหบันทึกรายการสินทรัพยที่สรางหรือ
พัฒนานั้นแยกตางหากไวในบัญชี " สิทธิการใชประโยชนใน ..... ระหวางกอสราง/พัฒนา(ระบุประเภท
สินทรัพย) " และใหปฏิบัติดังนี้
(1) เมื่อมีการกอสรางหรือพัฒนาปรับปรุงซึ่งทําใหเกิดสินทรัพยติดอยูกับทีด่ ิน
บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีสิทธิการใชประโยชนใน…ระหวางกอสราง/พัฒนา(ระบุประเภทสินทรัพย) xxx
เครดิต บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร(ตามแตกรณี)
xxx

(2) เมื่อการกอสรางหรือพัฒนาแลวเสร็จและสินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน ใหโอน
ปดบัญชีสิทธิใชประโยชนใน…ระหวางกอสราง/พัฒนา(ระบุประเภทสินทรัพย) ไปยังบัญชี “ สิทธิใช
ประโยชนใน…(ระบุประเภทสินทรัพย) ” บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีสิทธิใชประโยชนใน…(ระบุประเภทสินทรัพย)
xxx
เครดิต บัญชีสิทธิใชประโยชนในระหวางกอสราง/พัฒนา (ระบุประเภทสินทรัพย) xxx

(3) ถาหากภายหลังหนวยราชการผูควบคุมการใหเอกสารสิทธิ์มีการอนุมตั ิและ
แกไขทะเบียนรายชื่อเจาของสิทธิ์ใหเปนชื่อสหกรณแลว ใหโอนปดบัญชี " สิทธิการใชประโยชนใน….
( ระบุประเภทสินทรัพย)" ไปยังบัญชี " อาคาร / สิ่งปลูกสราง " โดย
เดบิต บัญชีอาคาร / สิ่งปลูกสราง(ตามแตกรณี)
xxx
เครดิต บัญชีสิทธิการใชประโยชนใน…(ระบุประเภทสินทรัพย) xxx

(4) ถาหากภายหลังที่ดนิ ดังกลาวถูกระงับสิทธิ์หรือตองสงคืนใหเจาของสิทธิ์เดิม
แตเจาของสิทธิ์ยังใหสหกรณใชประโยชนจากสินทรัพยซึ่งติดอยูกับทีด่ ินนัน้ ไดตอไป ถือวาสหกรณไดรับ
สิทธิการใชประโยชนในสินทรัพยนนั้ ซึ่งจะตองทําการตัดจายสิทธิดังกลาวตอไป

(5) ถาหากภายหลังที่ดนิ ดังกลาวถูกระงับสิทธิ์หรือตองสงคืนใหเจาของสิทธิ์เดิม
และสหกรณไมสามารถใชประโยชนจากสินทรัพยซงึ่ ติดอยูกับที่ดนิ นัน้ ไดตอไป ใหตัดจายสิทธิการใช
ประโยชนในสินทรัพยดังกลาวทั้งจํานวน โดย
เดบิต บัญชีคาตัดจายสิทธิการใชประโยชนใน…(ระบุประเภทสินทรัพย) xxx
เครดิต บัญชีสิทธิการใชประโยชนใน…(ระบุประเภทสินทรัพย) xxx

3.2 กรณีสหกรณจายเงินซื้อจากเจาของสิทธิ์เดิม
3.2.1 ใหบนั ทึกจํานวนเงินที่จายซื้อไวในบัญชี " สิทธิการใชประโยชนในที่ดิน
รอเอกสารสิทธิ์ " บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีสิทธิการใชประโยชนในที่ดนิ รอเอกสารสิทธิ์ xxx
เครดิต บัญชีเงินสด / เงินฝากธนาคาร(ตามแตกรณี)
xxx
3.2.2 หากภายหลังหนวยราชการผูควบคุมการใหเอกสารสิทธิม์ ีการอนุมัติและ
แกไขทะเบียนรายชื่อเจาของสิทธิ์เปนชื่อสหกรณแลว ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 3.1 ข
3.2.3 หากสหกรณมกี ารกอสรางหรือพัฒนาปรับปรุงซึ่งทําใหเกิดสินทรัพยตดิ อยู
กับที่ดินที่เอกสารสิทธิ์ไมสามารถโอนเปลีย่ นมือได หรืออยูระหวางการรองขอตอหนวยราชการผูควบคุมการ
ใหเอกสารสิทธิ์พิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนสิทธิ์ใหแกสหกรณ ใหบันทึกรายการสินทรัพยที่สรางหรือ
พัฒนานั้นแยกตางหากไวในบัญชี " สิทธิการใชประโยชนใน ..... ระหวางกอสราง/พัฒนา(ระบุประเภท
สินทรัพย) " และใหปฏิบัติดังนี้
(1) เมื่อมีการสรางหรือพัฒนาปรับปรุงซึ่งทําใหเกิดสินทรัพยติดอยูกับที่ดนิ ให
บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีสิทธิการใชประโยชนใน…ระหวางกอสราง/พัฒนา(ระบุประเภทสินทรัพย) xxx
เครดิต บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร(ตามแตกรณี)

xxx

(2) เมื่อการกอสรางหรือพัฒนาแลวเสร็จและสินทรัพยอยูในสภาพพรอมใชงาน
ใหโอนปดบัญชีสิทธิใชประโยชนใน…ระหวางกอสราง/พัฒนา(ระบุประเภทสินทรัพย) ไปยังบัญชี “ สิทธิ
ใชประโยชนใน…(ระบุประเภทสินทรัพย) ” บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีสิทธิใชประโยชนใน…(ระบุประเภทสินทรัพย)
xxx
เครดิต บัญชีสิทธิใชประโยชนใน…ระหวางกอสราง/พัฒนา (ระบุประเภทสินทรัพย) xxx

(3) ถาหนวยราชการผูควบคุมการใหเอกสารสิทธิ์มีการอนุมตั ิและแกไขทะเบียน
รายชื่อเจาของสิทธิ์ใหเปนชื่อสหกรณแลว ใหโอนปดบัญชี " สิทธิการใชประโยชนใน….( ระบุประเภท
สินทรัพย)" ไปยังบัญชี " อาคาร / สิ่งปลูกสราง " โดย
เดบิต บัญชีอาคาร / สิ่งปลูกสราง(ตามแตกรณี)
xxx
เครดิต บัญชีสิทธิการใชประโยชนใน…(ระบุประเภทสินทรัพย)
xxx

(4) ถาที่ดนิ ดังกลาวถูกระงับสิทธิ์หรือตองสงคืนใหเจาของสิทธิ์เดิม โดยกรรมสิทธิ์
ในสินทรัพยซงึ่ ติดอยูกับที่ดินนั้นเปนของเจาของสิทธิ์เดิม แตเจาของสิทธิย์ ังคงใหสหกรณใชประโยชน
จากสินทรัพยดังกลาวไดตอไป ถือวาสหกรณไดรับเพียงสิทธิการใชประโยชนในสินทรัพย ดังนัน้
จึงตองตัดจายสิทธิการใชประโยชนในที่ดินรอเอกสารสิทธิ์ออกจากบัญชีทั้งจํานวน สําหรับสิทธิการใช
ประโยชนในสินทรัพยซงึ่ ติดอยูกับที่ดนิ ดังกลาวใหตัดจายตอไป
(5) ถาที่ดนิ ดังกลาวถูกระงับสิทธิ์หรือตองสงคืนใหเจาของสิทธิ์เดิม โดยกรรมสิทธิ์
ในสินทรัพยซงึ่ ติดอยูกับที่ดินนั้นเปนของสหกรณ และเจาของสิทธิย์ ังคงใหสหกรณใชประโยชนจาก
สินทรัพยดังกลาวไดตอไป ถือวาสหกรณไดรับเพียงสิทธิการใชประโยชนในสินทรัพย ดังนั้น สหกรณจึง
ตองตัดจายสิทธิการใชประโยชนในที่ดนิ รอเอกสารสิทธิอ์ อกจากบัญชีทั้งจํานวน สําหรับสิ่งปลูกสรางที่
สหกรณไดกอสรางบนที่ดินดังกลาว ใหบันทึกเปนสินทรัพยของสหกรณบันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีอาคาร/สิ่งปลูกสราง(ตามแตกรณี)
xxx
เครดิต บัญชีสทิ ธิการใชประโยชนใน…(ระบุประเภทสินทรัพย) xxx
ณ วันสิน้ ปบัญชี ใหคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยซงึ่ ติดอยูกับที่ดนิ นัน้ โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542 บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีคา เสื่อมราคา - …(ระบุประเภทสินทรัพย)
xxx
เครดิต บัญชีคาเสื่อมราคาสะสม - …(ระบุประเภทสินทรัพย) หรือ xxx
บัญชี …(ระบุประเภทสินทรัพย)
(6) ถาที่ดนิ ดังกลาวถูกระงับสิทธิ์หรือตองสงคืนใหเจาของสิทธิ์เดิม และสหกรณไม
สามารถใชประโยชนจากสินทรัพยซงึ่ ติดอยูกับที่ดนิ นัน้ ไดตอไป ใหตดั จายสิทธิการใชประโยชนในที่ดนิ
รอเอกสารสิทธิ์ และสิทธิการใชประโยชนในสินทรัพยดงั กลาวทั้งจํานวน โดย
เดบิต บัญชีคา ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในที่ดินรอเอกสารสิทธิ์
xxx
เครดิต บัญชีสทิ ธิการใชประโยชนในที่ดนิ รอเอกสารสิทธิ์
xxx
เดบิต บัญชีคาตัดจายสิทธิการใชประโยชนใน…(ระบุประเภทสินทรัพย) xxx
เครดิต บัญชีสทิ ธิการใชประโยชนใน…(ระบุประเภทสินทรัพย)
xxx
• การตัดจาย
กรณีทหี่ นวยราชการผูควบคุมการใหเอกสารสิทธิม์ กี ารอนุมัติและแกไขทะเบียนรายชื่อ
ใหสหกรณเปนเจาของสิทธิแ์ ลว ซึ่งทําใหเกิดสิทธิการใชประโยชนในที่ดนิ ใหทําการตัดจายสิทธิ์
เชนเดียวกับเรือ่ ง สิทธิการใชประโยชนในที่ดิน ดังนี้

1. ถาการใชสิทธิ์มีอายุจาํ กัด ใหตัดจายตามอายุสทิ ธิ์ที่ไดรับและตัดจายโดยตรง
กับสิทธิน์ นั้ จนกวาจะหมดมูลคาทางบัญชี การตัดจายใหบันทึกไวในบัญชี " คาตัดจายสิทธิการใช
ประโยชนในทีด่ ิน " บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีคาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในที่ดนิ
xxx
เครดิต บัญชีสิทธิการใชประโยชนในที่ดนิ
xxx
2 ถาการใชสิทธิ์มีอายุไมจํากัด ใหตัดจายไดไมเกิน 20 ป และตัดจายโดยตรงกับ
สิทธิ์นนั้ จนกวาจะหมดมูลคาทางบัญชี สําหรับการบันทึกบัญชีใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 1.
3. ถาสหกรณมีการกอสรางหรือพัฒนาปรับปรุงสินทรัพยติดอยูกบั ที่ดิน จนเกิดสิทธิ
การใชประโยชนในสินทรัพยประเภทนัน้ ๆ ในการตัดจายใหปฏิบัติเชนเดียวกับ เรื่อง สิทธิการใชประโยชน
ในอาคารและสิ่งปลูกสราง
4. สัมปทาน
เปนสิทธิในการดําเนินงานอันเกี่ยวกับสินทรัพยของรัฐบาล เชน สัมปทานในการ
เดินรถ เปนตน รวมถึงสิทธิที่ไดจากบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการเฉพาะอยาง หรือเปน
ตัวแทนขายผลิตภัณฑในพืน้ ที่ใดพืน้ ที่หนึง่ หรือขายสินคาภายใตชอื่ เดียวกันในเขตใดเขตหนึ่ง
4.1 การไดมา
ใหสหกรณบนั ทึกราคาทุนของสัมปทานดวยจํานวนเงินที่จายไปเพื่อใหไดมาซึง่
สัมปทาน โดยใหบันทึกไวในบัญชี " สัมปทาน……….." ระบุประเภทของสัมปทานที่ไดรับให ชัดเจน
บันทึกบัญชีดงั นี้
เดบิต บัญชีสัมปทาน………..(ระบุประเภทสัมปทาน) xxx
เครดิต บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี) xxx
4.2 การตัดจาย
ใหตัดจายสัมปทานที่ไดรับตามแตละกรณี คือ
(1) สัมปทานที่ไมกําหนดอายุ
ใหตัดจายตามระยะเวลาโดยวิธีเสนตรง แตตองไมเกิน 20 ป และถามีเหตุ
ใหสัมปทานนัน้ หมดประโยชนในปใดใหตดั จายออกจากบัญชีทงั้ จํานวนในปนนั้ โดยในการตัดจายให
ตัดจายโดยตรงกับสัมปทานนั้น บันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีคาตัดจายสัมปทาน……(ระบุประเภทสัมปทาน) xxx
เครดิต บัญชีสัมปทาน……..(ระบุประเภทสัมปทาน)
xxx

(2) สัมปทานที่มีกาํ หนดอายุ
ใหตัดจายตามระยะเวลาโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัมปทานที่ไดรับ แตตอง
ไมเกิน 20 ป และถามีเหตุใหสัมปทานนัน้ หมดประโยชนลงในปใด ใหตัดจายออกจากบัญชีทงั้ จํานวน
ในปนนั้
โดยในการตัดจายใหตัดจายโดยตรงกับสัมปทานนัน้ บันทึกบัญชีดังนี้
เดบิต บัญชีคาตัดจายสัมปทาน……(ระบุประเภทสัมปทาน) xxx
เครดิต บัญชีสัมปทาน……..(ระบุประเภทสัมปทาน)
xxx
(3) สัมปทานที่กําหนดใหจายเงินคาสัมปทานเปนรายป
ใหถือเปนคาใชจา ยประจํางวดที่ไดรบั สัมปทาน บันทึกบัญชีโดย
เดบิต บัญชีคาใชจายในสัมปทาน…….(ระบุประเภทสัมปทาน) xxx
เครดิต บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)
xxx

การเลิกใชและการจําหนาย
ในกรณีที่สนิ ทรัพยไมมีตัวตนยังไมหมดอายุการใหประโยชน แตสหกรณคาดวาจะไมได
รับประโยชนจากการใชสินทรัพยไมมีตัวตนนัน้ อีกตอไป ใหสหกรณตัดจายสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาว
ออกจากบัญชีจนหมดมูลคาทางบัญชีในปที่ไมไดรับประโยชนแลว

สวนที่ 3
การแสดงรายการในงบการเงินและการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงิน
บัญชีสิทธิการใชซอฟทแวร
แสดงรายการในงบดุลภายใตหัวขอสินทรัพย
บัญชีซอฟทแวร
ไมมีตัวตน
บัญชีสิทธิการใชประโยชนในที่ดิน
บัญชีสิทธิการใชประโยชนในอาคาร/สิ่งปลูกสราง
บัญชีสิทธิการเชาอาคาร/สิ่งปลูกสราง
บัญชีสัมปทาน
บัญชีซอฟทแวรระหวางพัฒนา
บัญชีสิทธิการใชประโยชนในอาคาร/
สิ่งปลูกสรางระหวางกอสราง

แสดงรายการในงบดุลเปนรายการเอกเทศตอจาก
รายการสินทรัพยไมมตี ัวตน

บัญชีสิทธิครอบครองที่ดินรอการใชประโยชน
แสดงรายการในงบดุล ภายใตหวั ขอ
บัญชีสิทธิการใชประโยชนในที่ดินรอเอกสารสิทธิ์ สินทรัพยไมมีตัวตน
บัญชีคาตัดจายซอฟทแวร
แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน ภายใตหัวขอ
บัญชีคาตัดจายสิทธิการใชซอฟทแวร
คาใชจาย หรือ คาใชจายดําเนินงานแลวแตกรณี
บัญชีคาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในที่ดิน
บัญชีคาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร/สิ่งปลูกสราง
บัญชีคาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในที่ดินรอเอกสารสิทธิ์
บัญชีคาตัดจายสิทธิการเชาอาคาร/สิ่งปลูกสราง
บัญชีคาตัดจายสัมปทาน
บัญชีคาใชจา ยในการพัฒนาโปรแกรม
บัญชีคาใชจา ยในการพัฒนาที่ดิน
บัญชีคาใชจา ยในสัมปทาน..........

การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
hใหเปดเผยนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตัดจายสินทรัพยไมมีตวั ตน โดยเปดเผยใหทราบถึง
หลักเกณฑในการตัดบัญชี
ตัวอยาง
- สิทธิการเชาหรือสิทธิการใชประโยชนในที่ดนิ อาคารและอุปกรณ ตัดจายตามอายุการใช
สิทธิที่ไดรับ และสิทธิในการใชซอฟทแวรตา งๆ ตัดจายตามการเปลี่ยนแปลงการใชซอฟทแวรใหม
- สหกรณไดรับสัมปทานดําเนินการดาน ........... มีกําหนดระยะเวลา ..... ป โดย
บันทึกคาใชจา ยตางๆ ในการขอสัมปทานไวเปนราคาทุนของสัมปทาน และตัดบัญชีเปนคาใชจา ยโดยวิธี
เสนตรงตามอายุสัมปทาน
• ใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับซอฟทแวรระหวางการพัฒนา/สิทธิการใชประโยชนในอาคาร
และสิ่งปลูกสรางระหวางกอสราง เพื่อใหทราบถึงสวนที่ดาํ เนินการเสร็จแลว ตลอดจนการจาย
คาพัฒนา/คากอสราง
• กรณีสหกรณกอสรางอาคารบนที่ดินที่สหกรณไมไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ แต
เงื่อนไขในเอกสารสิทธิ์ระบุใหกรรมสิทธิ์ในอาคารเปนของสหกรณ ใหสหกรณเปดเผยขอมูลไวดวยวา
อาคารที่ปรากฏตามงบดุลนัน้ เปนอาคารทีก่ อสรางบนทีด่ ินที่สหกรณไมมีกรรมสิทธิ์
• กรณีสหกรณมีสินทรัพยไมมีตัวตนที่ตัดจายจนหมดมูลคาทางบัญชีแลว แตยงั
สามารถนํามาใชประโยชนไดตอไป ใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวไปจนกวา
สินทรัพยไมมตี ัวตนนัน้ จะไมสามารถใชประโยชนไดอีก โดยเปดเผยไวภายใตหวั ขอสินทรัพยไมมตี ัวตน
แตถาในงบการเงินไมมหี ัวขอสินทรัพยไมมีตัวตนเนื่องจากสินทรัพยไมมีตัวตนทุกรายการไดตัดจายจนหมด
มูลคาทางบัญชีแลว ก็ใหเปดเผยขอมูลไวภายใตหัวขออืน่ ๆ
• ใหเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนตามที่ปรากฏในงบดุล โดยแยกแสดง
แตละรายการ คือ สิทธิการเชา สิทธิการใชประโยชน สัมปทานและซอฟทแวร พรอมทั้งแสดงยอดรวม
ทั้งสิน้ กรณีมีขอมูลใดๆเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตนทีม่ ีสาระสําคัญใหเปดเผยไวดว ย เชน การไดมาซึ่ง
สิทธิในสินทรัพย อายุการใชสิทธิ์ เปนตน

สวนที่ 4 การถือปฏิบัติ
ใหยกเลิกคําแนะนําใดๆ ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในคําแนะนํานี้ หรือซึ่งขัดแยงกับ
คําแนะนํานี้ ใหใชคําแนะนํานี้แทน
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 เปนตนไป และใหใชคําแนะนํานีก้ ับ
กลุมเกษตรกรโดยอนุโลม
ใหไว ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ) สุพัตรา ธนเสนีวฒ
ั น
(นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
พนักงานเจาหนาที่ ปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนสหกรณ

