การอภิปรายปัญหาในการปฏิบัตงิ านสอบบัญชีสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
Video Conference หลักสูตรที่ 2 และ 3
โดยสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
ด้านการสอบบัญชี
ข้อที่ 1 คําถาม
ผู้สอบบัญชีได้ประเมินความเสี่ยงพบว่ามีจุดอ่อนจากการควบคุมทั้งก่อนและหลังเหมือนกัน
เช่น ใน RQ 1-3 ระบุว่าผู้ตรวจสอบกิจการมิได้ปฏิบัติหน้าที่ หรือมิได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างสม่ําเสมอ เป็นต้น หรือกรณีหลังเสร็จสิ้นการสอบบัญชีกลับพบว่าสหกรณ์มีจุดอ่อน
มากกว่าก่อนสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
คําตอบ
ให้ผู้สอบบัญชีประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์หลังจากเสร็จสิ้นการสอบบัญชี
และรายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบ รวมทั้งจุดอ่อนจากการควบคุมภายในและแนวทางแก้ไขไว้ในรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชี เพื่อเสนอแนะให้สหกรณ์ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานต่อไป
ทั้งนี้ กรณี หลังเสร็จสิ้ นการสอบบัญ ชีพบว่าสหกรณ์มีจุดอ่อนมากกว่าก่ อนสอบบัญ ชี นั้น
มีข้อสังเกตว่าควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงในส่วนที่พบว่ามีจุดอ่อนเพิ่มขึ้น รวมถึงการกําหนดขอบเขต
วิธีการและปริมาณการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีเชื่อมั่นต่อความถูกต้องในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
ข้อที่ 2 คําถาม
การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อตรวจสอบบัญชีระหว่างปีใช้งบการเงินปีก่อนเป็น
ข้อมูลในการจัดทําแผนการสอบบัญชีโดยรวม และเมื่อตรวจสอบบัญชีประจําปีต้องจัดทําแผนการสอบบัญชี
โดยรวมใหม่โดยใช้งบการเงินปีที่ตรวจสอบหรือไม่
คําตอบ
1) การจัดทําแผนการสอบบัญชีโดยรวม ข้อ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์และองค์ประกอบ
งบการเงิ น ในข้ อ 4 การประเมิ น ความเสี่ ย งระดั บ ยอดคงเหลื อ ในบั ญ ชี แ ละประเภทรายการให้ ใ ช้ ข้ อ มู ล
ชุดเดียวกันและเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่ผู้สอบบัญชีจะหาได้ เช่น จากงบการเงินปีปัจจุบันที่ทําการ
ตรวจสอบ หรือจากงบทดลองงวดปัจจุบัน เป็นต้น เว้นแต่ หากไม่สามารถหาข้อมูลปัจจุบันได้จึงใช้ข้อมูลจาก
งบการเงินและกระดาษทําการปีก่อน
2) การปรับแผนการสอบบัญชีโดยรวม กรณีเป็นเรื่องที่ไม่ได้กําหนดแผนการตรวจสอบไว้ใน
แผนการสอบบัญชีโดยรวม เช่น มีรายการที่เพิ่มขึ้นในงบการเงินปีปัจจุบัน แต่เนื่องจากแผนการสอบบัญชี
โดยรวมจัดทําขึ้นจากข้อมูลในงบการเงินปีก่อน ให้ผู้สอบบัญชีประเมินความเสี่ยงระดับยอดคงเหลือในบัญชี
และประเภทรายการเพิ่มเติมในแผนการสอบบัญชีโดยรวม เพื่อประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจาก
การควบคุม พร้อมทั้งกําหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อนําไปจัดทําแนวการสอบบัญชีเพิ่มเติมด้วย
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องค์ประกอบงบการเงินในแผนการสอบบัญชีโดยรวม จะแสดงหน่วยนับ (บาท) เต็มจํานวน
ไม่ต้องย่อเป็นหลักล้าน หรือหลักพันบาทได้หรือไม่
คําตอบ
การประเมินความเสี่ยงระดับยอดคงเหลือในบัญชีและประเภทรายการในแผนการสอบบัญชี
โดยรวมเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสําคัญว่าอยู่ในระดับใด
ให้ระบุจํานวนเงินเป็นหลักล้าน หรือหลักพันบาท เพื่อสะดวกในการพิจารณาความมีสาระสําคัญของจํานวนเงิน
ในรายการนั้น รวมทั้งสะดวกในการคํานวณร้อยละของสินทรัพย์และลดความผิดพลาดในการระบุจํานวนเงิน
เต็มจํานวนไม่ถูกต้องได้
อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ส อบบั ญ ชี จ ะแสดงหน่ ว ยนั บ (บาท) เต็ ม จํ า นวนก็ ส ามารถกระทํ า ได้
แต่ให้ระมัดระวังความผิดพลาดในการระบุจํานวนเงินเต็มจํานวนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงกับข้อมูล
ในงบการเงินที่ใช้ในการประเมินในหัวข้อนี้
ข้อที่ 4 คําถาม
ผู้สอบบัญชีได้กําหนดปริมาณการตรวจสอบไว้ในแนวการสอบบัญชีแล้ว พอถึงเวลาจริงๆ
ปรากฏว่ามีงานอื่นแทรก ทําให้ไม่มีเวลาเพียงพอ ผู้สอบบัญชีต้องปรับปรุงแนวการสอบบัญชีอย่างไร
คําตอบ
การกําหนดปริมาณการตรวจสอบในแนวการสอบบัญชี เป็นผลจากผลการประเมินความเสี่ยง
ในการสอบบัญชีของเรื่องนั้น ๆ และผลจากปริมาณการตรวจสอบก็เป็นไปเพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้รับหลักฐาน
อย่างเพียงพอในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ดังนั้น จํานวนเวลาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่มีไม่เพียงพอ จึงไม่ใช่เหตุผลในการปรับปรุง
แนวการสอบบัญชี
ข้อที่ 5 คําถาม
สหกรณ์มีสํานักงานใหญ่อยู่กรุงเทพฯ และมีสาขาอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ 4 จังหวัด โดยในแต่ละ
จังหวัดจะมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดทําแนวการสอบบัญชีผู้สอบบัญชีสํานักงานใหญ่เป็นผู้จัดทําคนเดียว
หรือผู้สอบบัญชีสํานักงานใหญ่จัดทําแนวการสอบบัญชีของสํานักงานใหญ่ และผู้สอบบัญชีแต่ละสาขาจัดทํา
แนวการสอบบัญชีของสาขาที่รับผิดชอบ ที่ถูกต้องปฏิบัติอย่างไร
คําตอบ
1) กรณี มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องสํ า นั ก งานใหญ่ แ ละผู้ ส อบบั ญ ชี ข องแต่ ล ะสาขา
ให้ผู้สอบบัญชีสํานักงานใหญ่จัดทําแนวการสอบบัญชีของสํานักงานใหญ่ และผู้สอบบัญชีแต่ละสาขาจัดทํา
แนวการสอบบัญชีของสาขาที่รับผิดชอบ
2) กรณีมีคําสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพียงคนเดียว ผู้สอบบัญชีต้องจัดทําแนวการสอบบัญชี
ทั้งของสํานักงานใหญ่และสาขา โดยอาจให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบสาขานั้นร่วมจัดทําแนวการสอบบัญชี
ของสาขาได้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดหน้าที่ของผู้สอบบัญชีตามคําสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์นั้นด้วย
ข้อที่ 6 คําถาม

-3การติดตามลูกหนี้ระหว่างดําเนินคดีของสหกรณ์ หากผู้สอบบัญชีไม่ได้รับความร่วมมือจากทนาย
จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ
ผู้สอบบัญชีควรเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ เพื่อหาทางแก้ไข
และผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมด้วย
ข้อที่ 7 คําถาม
การนับจํานวนลูกหนี้ตามกระดาษทําการเงินให้กู้ยืม (ส.4 - 2,2/1 - 2,4) ช่องจํานวนราย
ที่เป็นหนี้ต้องเท่ากับจํานวนลูกหนี้คงเหลือสิ้นปีหรือไม่ (ลูกหนี้กู้เงินหลายประเภทในหนึ่งคน)
คําตอบ
ช่องจํานวนรายที่เป็นหนี้ให้บันทึกจํานวนรายของลูกหนี้เงินให้กู้แต่ละประเภทคงเหลือสิ้นปี
สําหรับจํานวนลูกหนี้คงเหลือสิ้นปี กรณีลูกหนี้ 1 ราย กู้เงินหลายประเภทให้นับเป็น 1 ราย โดยไม่นับซ้ํา
ดังนั้น การนับจํานวนลูกหนี้ในช่องจํานวนรายที่เป็นหนี้จึงไม่เท่ากับจํานวนลูกหนี้คงเหลือสิ้นปี
ข้อที่ 8 คําถาม
การขอคํายืนยันยอดลูกหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์จะใช้วิธีส่งผ่านหน่วยงานเพื่อส่งให้กับลูกหนี้
แต่ให้สมาชิกตอบยืนยันโดยส่งกลับทางไปรษณีย์ถึงผู้สอบบัญชีจะได้หรือไม่
คําตอบ
เพื่อให้หลักฐานการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ผู้สอบบัญชีควรส่งหนังสือยืนยันยอดหนี้ เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้นให้กับลูกหนี้โดยตรงและให้ลูกหนี้ตอบกลับ
มายังผู้สอบบัญชีโดยตรงเช่นกัน
ข้อที่ 9 คําถาม
การตรวจสอบเงินรับฝากตามเอกสารการบรรยาย จําแนกเป็น 3 ประเภท คือ เงินรับฝาก
ประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษและประจํา ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2553 มาตรา
46 (5) ที่ให้รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจําเท่านั้น
คําตอบ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2553 มาตรา 46 (5) “ให้สหกรณ์รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์
หรือประเภทประจํา” แต่โดยทั่วไปสหกรณ์ยังแยกย่อยรายละเอียดของเงินรับฝากแต่ละประเภทอีก เช่น
เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ แยกเป็นเงินรับฝากออมทรัพย์และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ เป็นต้น

ข้อที่ 10 คําถาม
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ผู้สอบบัญชีควรแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์อย่างไร
คําตอบ
ให้พิจารณาถึงความมีสาระสําคัญของรายการดังกล่าว และใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติม
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ห ลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี เ พี ย งพอ กรณี ส หกรณ์ นํ า เอกสารไปใช้ ขึ้ น ศาลที่ ก รุ ง เทพฯ หากเห็ น ว่ า
จําเป็นต้องตรวจสอบเอกสารดังกล่าวจึงจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินได้
ทําให้ต้องใช้ระยะเวลาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เกินกว่ามาตรฐานที่กําหนด ผู้สอบบัญชีควรจัดทํา
หนังสือขออนุญาตขยายเวลาปฏิบัติงานสอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นเสนอต่อหัวหน้า
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อพิจารณา
ข้อที่ 11 คําถาม
การจัดทํากระดาษทําการตรวจตัดยอดซื้อยอดขาย จะต้องเอาใบสําคัญ ณ วันใดมาบันทึก
คําตอบ
คู่ มื อการปฏิ บั ติ งานสอบบั ญชี สหกรณ์ และกลุ่ มเกษตรกร เรื่ อง การจั ดทํ ากระดาษทํ าการ
หน้า 94 กระดาษทําการตรวจตัดยอดซื้อยอดขาย ผู้สอบบัญชีจะตรวจตัดยอดซื้อยอดขายในช่วงระยะเวลา
ก่อนและหลังวันสิ้นปีบัญชี ดังนั้น เอกสารที่ใช้บันทึกในกระดาษทําการจึงเป็นเอกสารการซื้อและขายสินค้า
เป็นเงินสดและเงินเชื่อรายการสุดท้ายของปีที่ตรวจสอบ หรือเอกสารการซื้อและขายสินค้าในช่วงระยะเวลา
ที่ตรวจสอบตอนสิ้นปีต่อต้นปีบัญชีใหม่ก็ได้
ข้อที่ 12 คําถาม
การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขกรณีใดบ้างที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งเวียนโดยไม่ต้อง
ขอปรึกษาหารือ
คําตอบ
ระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี CAQC มาตรฐานสํานักงาน ข้อ 5 เกี่ยวกับ
การขอคําปรึกษาหารือ ในช่วงเสร็จสิ้นงานสอบบัญชีกําหนดให้การแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีเงื่อนไข
กรณีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติหรือแจ้งเป็นหนังสือเวียนไว้แล้วให้ผู้สอบบัญชีขอคําปรึกษา
หารือจากหัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่หากไม่ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติหรือยังไม่มีหนังสือเวียน
ให้ขอคําปรึกษาหารือจากผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น
ต่องบการเงินแตกต่างจากแบบไม่มีเงื่อนไข ให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2544 และหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0403/ว.1019
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เรื่อง แนวทางการแสดงความเห็นต่องบการเงินและการจัดทํารายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อที่ 13 คําถาม

-5ผู้ ส อบบั ญ ชี ส หกรณ์ แ สดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ในบางกรณี ต้ อ งขอความเห็ น ชอบจาก
ผู้มีอํานาจก่อน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จะมีความเป็นอิสระต่างจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สอบบัญชีนิติบุคคลอื่นๆ
ที่ไม่ใช่สหกรณ์หรือไม่
คําตอบ
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยข้อกําหนดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของความเป็นอิสระ ดังนี้
“ความเป็นอิสระ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทําให้เกิด
ความสงสัยในความเป็นกลาง หรือความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ความอิสระนี้ต้องเป็นที่ประจักษ์
เพื่อให้ผลงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์เป็นที่น่าเชื่อถือได้”
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีความหมายเช่นเดียวกับความเป็นอิสระในข้อบังคับ
สภาวิชาชีพ เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2553 ดังนั้น ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบบัญชีเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การจั ด ทํ า รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส หกรณ์ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น แนวทางเดี ย วกั น
ตามระเบี ย บกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ว่ าด้ ว ยการแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของสหกรณ์ พ.ศ. 2544
และหนังสือ ที่ กษ 0403/ว.1019 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เรื่อง แนวทางการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
และการจัดทํารายงานของผู้สอบบัญชี
ข้อที่ 14 คําถาม
วันที่คณะกรรมการสหกรณ์ลงลายมือชื่อในงบการเงินควรใช้วันใด (ก่อนหรือวันเดียวกับวันที่
แสดงความเห็นต่องบการเงิน)
คําตอบ
คู่มือการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่อง การจัดทํารายงานการสอบบัญชี
สหกรณ์ รูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชี ข้อ 8 ให้ระบุวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีควรใช้
วันที่สิ้นสุดการตรวจสอบเป็นวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งอาจเป็นวันที่เดียวกัน หรือวันที่หลังจากวันที่
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ดังนั้น วันที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ลงลายมือชื่อในงบการเงินอาจเป็นวันที่ก่อน หรือวันเดียวกับวันที่แสดงความเห็นต่องบการเงินได้
ข้อที่ 15 คําถาม
วันที่ในรายงานผลการตรวจสอบบัญชีในส่วนท้ายรายงานควรใช้วันใด
คําตอบ
วันที่ในรายงานผลการตรวจสอบบัญชีควรเป็นวันเดียวกับวันที่แสดงความเห็นต่องบการเงิน
หรืออาจเป็นวันที่หลังจากวันที่แสดงความเห็นต่องบการเงินได้

ด้านภาษีอากร
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ข้อที่ 16 คําถาม
สหกรณ์จ่ายค่าเช่า ค่าโฆษณา ค่าจ้างเหมา เป็นต้น จะต้องมีจํานวนเงินตั้งแต่ 1,000.00 บาท
ขึ้นไปต่อครั้งหรือไม่ จึงจะหักภาษี ณ ที่จ่าย
คําตอบ
การจ่ายเงินได้ที่มีจํานวนตามสัญญาตั้งแต่ 1,000.00 บาทขึ้นไปเท่านั้น จึงจะต้องหักภาษี
ณ ที่จ่ าย ตามคําสั่ งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40
แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ถ้าการจ่ายเงินได้มีจํานวนถึง 1,000.00 บาทแล้ว
แม้การจ่ายนั้นจะแบ่งจ่ายครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ถึง 1,000.00 บาท ก็ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้อที่ 17 คําถาม
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ความหมายของค่ารายปี คือ จํานวนที่สินทรัพย์นั้นสมควรให้เช่าได้
ในปีหนึ่งๆ คําว่า “สมควร” จะใช้ข้อมูลจากที่ใดเป็นบรรทัดฐาน
คําตอบ
ค่ารายปี คือ จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ ในกรณีให้เช่า ให้ถือค่าเช่า
คือ ค่ารายปี กรณีมีเหตุค่าเช่ามิใช่จํานวนเงินอันสมควร หรือหาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากดําเนินกิจการ หรือ
ด้ ว ยเหตุ ป ระการอื่ น ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อํ า นาจประเมิ น ค่ า รายปี ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย (รมว.มท.) กําหนด โดยประเมินเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่าที่มีลักษณะ
ของทรัพย์สิน ขนาด ทําเล ที่ตั้งและบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกัน ดังนั้น คําว่า
“สมควร” จึงเป็นการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแบบฯ ประเมินภาษี
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อที่ 18 คําถาม
สหกรณ์ออมทรัพย์มีมติคณะกรรมการดําเนินการออกภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายค่าเบี้ยประชุม
เงินโบนัสแทนกรรมการสหกรณ์จะทําได้หรือไม่
คําตอบ
ประมวลรั ษ ฎากรกํ าหนดให้ ผู้ มี หน้ าที่ หั กภาษี เงิ นได้ ณ ที่ จ่ าย ซึ่ งเป็ นผู้ จ่ ายเงิ นได้ ใ ห้ แ ก่
ผู้รับเงินได้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้น สหกรณ์เป็นผู้จ่ายเงินได้ค่าเบี้ยประชุม เงินโบนัสให้แก่
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้รับเงินได้นั้น สหกรณ์จึงมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ทั้งนี้ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ดังนั้น จึงไม่สมควร
ที่คณะกรรมการดําเนินการจะมีมติออกภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินได้ เพราะจํานวนเงินดังกล่าว
สหกรณ์ต้องรับภาระเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม หากสหกรณ์ จะออกภาษี เงินได้ หั ก ณ ที่จ่าย
แทนกรรมการสหกรณ์ ก็ควรได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่และเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนดเช่นเดียวกับ
การอนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ข้อที่ 19 คําถาม

-7สหกรณ์บริการเคหะสถานมีการปลูกบ้านเพื่อขายสมาชิก อยากทราบว่าค่าแรงการก่อสร้าง
ที่สหกรณ์จ่ายไปนั้นต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ด้วยหรือไม่ กรณีช่างก่อสร้างเป็นบุคคลธรรมดา
คําตอบ
ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยกรณีตามคําถามให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การจ่ายเงินได้ประเภทใด ดังนี้
1) จ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 เงินเดือน หรือค่าจ้างให้คํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย
โดยให้คูณเงินได้พึงประเมินด้วยจํานวนคราวที่จะต้องจ่าย เพื่อให้ได้จํานวนเงินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี
แล้วคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย
2) จ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 7 ค่าจ้างรับเหมา หรือเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8
ค่าจ้างทําของให้หักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 3.00
ข้อที่ 20 คําถาม
กรณี ส หกรณ์ จ่ า ยดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประจํ า ให้ แ ก่ ผู้ ฝ ากที่ เ ป็ น สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์
ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราภาษีร้อยละเท่าไร
คําตอบ
กรณีสหกรณ์จ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 4 (ก) ดอกเบี้ยเงินฝาก , ดอกเบี้ยตั๋วเงิน เป็นต้น
ให้แก่มูลนิธิหรือสมาคมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 10.00
ข้อที่ 21 คําถาม
สหกรณ์ประกอบกิจการให้บริการขนส่งน้ํามันในประเทศ โดยจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ
ขนส่งในประเทศต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายได้ค่าบริการขนส่งหรือไม่
คําตอบ
การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรไทยได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
ข้อที่ 22 คําถาม
สหกรณ์มีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์) โดยผู้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา
และรัฐวิสาหกิจ รายได้ค่าเช่าที่ได้รับต้องเสียภาษีหรือไม่ ถ้าสหกรณ์ไม่ต้องเสียภาษีอ้างถึงกฎหมายอะไร
ข้อไหนเพื่อขอคืนภาษี เนื่องจากสหกรณ์ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว
คําตอบ
สหกรณ์เป็นนิติบุคคลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีสหกรณ์ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว สหกรณ์สามารถขอคืนจากสํานักงานสรรพากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และให้ยื่นคําร้องขอคืนภาษีโดยใช้แบบ ค.10

ข้อที่ 23 คําถาม

-8กรณี ต รวจสอบพบว่ า สหกรณ์ ไ ม่ ไ ด้ หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย จากเงิ น ได้ เ งิ น เดื อ นของเจ้ า หน้ า ที่
(กรณีเจ้าหน้าที่มีเงินเดือนถึงเกณฑ์ต้องถูกหักภาษี) การจ่ายค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัสให้กรรมการ/เจ้าหน้าที่
และค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ (กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้รับเงินได้เป็นข้าราชการ) จ่ายค่าก่อสร้างอาคาร
ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ผู้สอบบัญชีได้ให้คําแนะนํา
แก่สหกรณ์แล้วว่าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากผู้มีเงินได้แต่สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตาม ผู้สอบบัญชีควรทําอย่างไร
คําตอบ
รายงานไว้ในรายงานผลการตรวจสอบบัญชี โดยเสนอแนะให้สหกรณ์ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ประมวลรัษฎากรและให้ข้อสังเกตว่าถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องสหกรณ์มีความเสี่ยงที่จะถูกกรมสรรพากรประเมินภาษีได้
ข้อที่ 24 คําถาม
สหกรณ์แบ่งขายที่ดินที่เป็นทรัพย์สินได้ทําสัญญากับนายหน้าให้ค่านายหน้าร้อยละ 3.00
และส่วนต่างราคาขายที่ดิน (สหกรณ์ได้ให้นายหน้าไปขายเพิ่มที่ดินเกินกว่าราคาที่สหกรณ์กําหนด) สหกรณ์
ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ จํานวนเงินภาษีที่ไม่ได้หักไว้มีจํานวนเงินเป็นสาระสําคัญ สหกรณ์ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2555 ขายที่ดิน 21 มีนาคม 2555 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปิดบัญชีควรปฏิบัติอย่างไร
คําตอบ
ผู้สอบบัญชีควรแนะนําให้สหกรณ์ติดต่อกับผู้มีเงินได้เพื่อเรียกคืนเงินค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย
และแนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยนําส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งรายงานเป็นข้อสังเกตไว้ในรายงาน
ผลการตรวจสอบบัญชี
ข้อที่ 25 คําถาม
อัตราการลดหย่อนสินค้าขาดบัญชี กรณีสินค้าประเภทน้ํามัน แก๊สโซฮอล โดยสหกรณ์อ้างว่า
เป็นลักษณะน้ํามันที่มีการสูญระเหยที่มากกว่าปกติ เช่น เบนซินธรรมดา โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การให้ ล ดหย่ อ นความรับ ผิ ด ชอบสิน ค้ า ขาดบัญ ชี เ กิ น กว่า อั ต ราร้ อ ยละ 0.5% ของยอดขายสิ น ค้ า
ที่ ก รมสรรพากรกํ า หนด กรณี นี้ ส ามารถทํ า ได้ ห รื อ ไม่ และมี ป ระกาศเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า วเพิ่ ม เติ ม จาก
กรมสรรพากรหรือไม่
คําตอบ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดสินค้าขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พ.ศ. 2546 ข้อ 6.1 (2) ...สิ นค้ าประเภทน้ํ ามั นเชื้ อเพลิงให้ พิจารณาลดหย่ อนน้ํ ามันเชื้ อเพลิงที่ ขาดหาย
เนื่องจากการระเหยของน้ํามันตามสภาพปกติได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรกําหนด ซึ่งประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 54 ให้คํานวณน้ํามันในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงที่ขาดหายไป
เนื่องจากการระเหยของน้ํามันตามสภาพปกติได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของปริมาณน้ํามันที่ขายผ่านมิเตอร์หัวจ่าย
ในแต่ละเดือนภาษี (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 60 ใช้บังคับ
1 มีนาคม 2538 เป็นต้นไป)
ดังนั้น กรณีมีมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการให้ลดหย่อนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ขาดหาย
เกินกว่าหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรกําหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
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อนุมัติตัดสินค้าขาดบัญชีตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามระเบียบกําหนด
ข้อที่ 26 คําถาม
สหกรณ์รวบรวมยางแผ่นดิบแล้วขายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
คําตอบ
กรณีสหกรณ์รวบรวมยางแผ่นจากสมาชิกแล้วขายให้แก่พ่อค้าหรือโรงงาน รายได้ของสหกรณ์
คือ รายได้ จ ากการขายยาง กรมสรรพากรได้ มี ก ารวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เข้ า ลั ก ษณะเป็ น การขายสิ น ค้ า ที่ เ ป็ น พื ช ผล
การเกษตรได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร แต่หากสหกรณ์รวบรวม
ยางแผ่นจากสมาชิกในลักษณะเป็นตัวแทน รายได้ของสหกรณ์ คือ ค่าบริการหรือค่าจัดการ ถ้ามีรายได้เกินกว่า
1.8 ล้านบาท ต่อปี สหกรณ์ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ด้านการบัญชี
ข้อที่ 27 คําถาม
ขอความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
คําตอบ
การจัดทํางบการเงินของสหกรณ์ภาคการเกษตร ร้านค้า บริการ และเครดิตยูเนีย่ น
1. สหกรณ์ ที่ มี ทุ น ดํ า เนิ น งานไม่ เ กิ น 200,000.00 บาท และมี ป ริ ม าณธุ ร กิ จ ไม่ เ กิ น
200,000.00 บาท ปฏิบัติตามหนังสือ กตส. ที่ กษ 0404/ว.77 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง
การจัดทํางบการเงินสําหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่ และสหกรณ์ภาคการเกษตร/
กลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก
2. สหกรณ์ ที่ มี ทุ น ดํ า เนิ น งานไม่ เ กิ น 200,000.00 บาท และมี ป ริ ม าณธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่
200,000.00 บาทขึ้นไป รวมทั้งสหกรณ์ที่มีทุนดําเนินงานตั้งแต่ 200,000.00 บาทขึ้นไป ปฏิบัติตาม
หนังสือ กตส. ที่ กษ 0404/ว.1544 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2548 เรื่อง การจัดทํางบการเงินของสหกรณ์
(คู่มือการจัดทํางบการเงินสหกรณ์ประเภทการเกษตร ร้านค้า บริการ และเครดิตยูเนี่ยน)
การจัดทํางบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
1. ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กตส. ที่ กษ 0404/ว.1231 ลงวั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2552 เรื่ อ ง
ขอปรับปรุงรูปแบบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่
2. ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กตส. ที่ กษ 0406/ว.18 ลงวั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2540 เรื่ อ ง
การจัดทํางบการเงินของสหกรณ์ (คู่มือการจัดทํางบกระแสเงินสดของสหกรณ์ออมทรัพย์)

การจัดทํางบการเงินของกลุม่ เกษตรกร

- 10 1. กลุ่มเกษตรกรที่มีทุนดําเนินงานไม่เกิน 200,000.00 บาท และมีปริมาณธุรกิจไม่เกิน
200,000.00 บาท ปฏิบัติตามหนังสือ กตส. ที่ กษ 0404/ว.77 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง
การจัดทํางบการเงินสําหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่ และสหกรณ์ภาคการเกษตร/
กลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก (งบการเงินแบบตัว T)
2. กลุ่มเกษตรกรที่มีทุ นดําเนินงานไม่ เกิน 200,000.00 บาท และมี ปริ มาณธุ รกิ จตั้งแต่
200,000.00 บาทขึ้นไป รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่มีทุนดําเนินงานตั้งแต่ 200,000 – 1,000,000.00 บาท
ปฏิบัติตามหนังสือ กตส. ที่ กษ 0406/ว.100 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง การจัดทํางบการเงินของ
กลุ่มเกษตรกร
3. กลุ่มเกษตรกรเกินกว่า 1,000,000.00 บาท ปฏิบัติตามหนังสือ กตส. ที่ กษ 0404/
ว.1544 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2548 เรื่อง การจัดทํางบการเงินของสหกรณ์ (คู่มือการจัดทํางบการเงินสหกรณ์
ประเภทการเกษตร ร้านค้า บริการ และเครดิตยูเนี่ยน)
ข้อที่ 28 คําถาม
รูปแบบงบการเงินของกลุ่มเกษตรกรพิจารณาจากทุนดําเนินงานและปริมาณธุรกิจในแต่ละปี
ใช่หรือไม่ เช่น ปีก่อนมีทุนดําเนินงานไม่เกิน 200,000.00 บาท ใช้งบการเงินแบบตัว T และในปีนี้
มีทุนดําเนินงานไม่เกิน 200,000.00 บาท แต่มีปริมาณธุรกิจเกิน 200,000.00 บาท ใช้งบการเงินแบบ
กลุ่ ม เกษตรกร หากในปี ถั ด ไปมี ทุ น ดํ า เนิ น งานไม่ เ กิ น 200,000.00 บาท และมี ป ริ ม าณธุ ร กิ จ ไม่ เ กิ น
200,000.00 บาท จะต้องจัดทํางบการเงินรูปแบบใด
คําตอบ
ในปีถัดไปให้จัดทํางบการเงินกลุ่มเกษตรกรตามหนังสือ กตส. ที่ กษ 0404/ว.77 ลงวันที่
25 พฤศจิกายน 2553 (แบบตัว T)
ข้อที่ 29 คําถาม
การจัดทํางบการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะต้องเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรือไม่ หากแต่ละปีมีการปรับรูปแบบการจัดทํางบการเงิน
คําตอบ
ให้เปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการจัดทํางบการเงินด้วย
ข้อที่ 30 คําถาม
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ดําเนินธุรกิจแต่มีเพียงการรับชําระหนี้เดิมถือว่าเข้าลักษณะ
อาจถูกสั่งเลิกหรือเปล่า หรือว่ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่
คําตอบ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจสั่งเลิกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
โดยสหกรณ์ที่อาจถูกสั่งเลิกต้องเข้าลักษณะตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
กลุ่มเกษตรกรที่อาจถูกสั่งเลิกต้องเข้าลักษณะตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร
พ.ศ. 2547 กรณีที่มีการรับชําระหนี้เดิมถือว่ายังคงดําเนินกิจการอยู่จึงไม่เข้าลักษณะอาจถูกสั่งเลิก
ข้อที่ 31 คําถาม

- 11 ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ตามคําพิพากษา ตามรูปแบบงบกําไรขาดทุนจะอยู่ในส่วนของรายได้
ดอกเบี้ยและผลตอบแทนการลงทุ น รวมในหัวข้อเงิ นให้กู้ยืมและเงินฝากใช่ หรือไม่ เนื่ องจากหนี้สูญ และ
หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นํ า มาหั ก จากรายได้ ห ลั ก คงเหลื อ เป็ น รายได้ ด อกเบี้ ย และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสุทธิ
คําตอบ
รูปแบบงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กษ 0404/ว.1231
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2552 งบกําไรขาดทุนที่แสดงรายการ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
หัก หนี้สญ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน – สุทธิ
รายการข้างต้นเป็นการแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมซึ่งเป็น
ธุรกิจหลักของสหกรณ์ การรับฝากเงินจากสมาชิกและการลงทุนของสหกรณ์ หากแต่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ถื อ เป็ น ลู ก หนี้ อื่ น ดั ง นั้ น ดอกเบี้ ย รั บ จากลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาจึ ง ไม่ อ ยู่ ใ นส่ ว นของรายได้ ด อกเบี้ ย และ
ผลตอบแทนจากการลงทุนให้แสดงเป็นรายได้อื่น โดยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ต้องแสดงเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น
ข้อที่ 32 คําถาม
สหกรณ์นําเงินไปฝากกองทุนหมู่บ้านจะแสดงรายการในงบการเงินเป็นเงินฝากสหกรณ์อื่น
ได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 62 (1) ให้สหกรณ์
ฝากเงินในชุมนุ มสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น มาตรา 62 (2) ให้ฝากเงินในธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ และมาตรา 62 (7) ให้ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด ดังนั้น สหกรณ์ไม่สามารถนําเงินไปฝากกองทุนหมู่บ้านได้
ผู้สอบบัญชีควรแนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด สําหรับการแสดงรายการในงบการเงิน
กรณีมียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี ให้แสดงเป็นรายการเงินฝากกองทุนหมู่บ้านเป็นเอกเทศเรียงลําดับต่อจาก
รายการเงินฝากสหกรณ์อื่น และผู้สอบบัญชีควรให้ข้อสังเกตรายการดังกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายกําหนดและความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับเงินคืน
ข้อที่ 33 คําถาม
มู ล ค่ าธุ ร กิ จ ของสหกรณ์ใ ห้นํา การรั บเงิ น ฝากและการให้ เงิ นกู้ ยื ม ในระหว่ า งปี ม าคํ า นวณ
ปัจจุบันสหกรณ์มีการลงทุ นและการนําเงินฝากสหกรณ์อื่น ทํ าให้มีผลตอบแทนจากการลงทุ นและรายได้
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นเป็นจํานวนมาก จะมีการนํามาคํานวณเป็นมูลค่าธุรกิจของสหกรณ์หรือไม่
คําตอบ
ผลตอบแทนจากการลงทุนและรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นไม่ถือเป็นการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ จึงไม่นํามารวมคํานวณมูลค่าธุรกิจ
ข้อที่ 34 คําถาม

- 12 การบันทึกรับชําระหนี้จากลูกหนี้โดยส่งรายละเอียดให้ต้นสังกัดเรียกเก็บและนําส่ง หากแต่
ต้นสังกัดไม่สามารถนําส่งได้ครบ จะบันทึกบัญชีลดยอดลูกหนี้ตามรายละเอียดที่เรียกเก็บ และบันทึกบัญชี
เพิ่มยอดลูกหนี้สําหรับรายที่เรียกเก็บไม่ได้ เพื่อให้การบันทึกบัญชีกับรายละเอียดตรงกันโดยไม่ต้องมีการขีดฆ่า
แก้ไขในรายละเอียดได้หรือไม่
คําตอบ
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง สหกรณ์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนํา
นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ. 2547 หน้า 11 กรณีได้รับชําระหนี้ไม่ครบ
ตามจํ า นวนที่ ส่ ง ให้ ลู ก หนี้ ตั ว แทน ให้ พิ จ ารณารายละเอี ย ดที่ ตั ว แทนส่ ง คื น มาพร้ อมใบเสร็ จรั บเงิ นฉบั บที่
หักชําระไม่ได้หรือหักชําระได้บางส่วน โดยให้ยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่คืนมานั้นทั้งหมดแล้วออกใบเสร็จรับเงิน
ฉบับใหม่สําหรับลูกหนี้รายที่หักชําระได้บางส่วนตามจํานวนเงินที่ได้รับชําระจริง ทั้งนี้ ให้บันทึกการรับชําระเงิน
และโอนกลับรายการที่ตั้งไว้เมื่อส่งหักเงินเท่ากับจํานวนเงินประเภทต่าง ๆ ที่เก็บเงินไม่ได้
ข้อที่ 35 คําถาม
การนับอายุของลูกหนี้การค้าเพื่อวิเคราะห์อายุหนี้ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เป็นหนี้หรือวันที่หนี้
ครบกําหนดชําระ
คําตอบ
คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ. 2547 หน้า 37
กําหนดเกี่ยวกับการนับอายุของหนี้ที่ค้างชําระ หากเป็นหนี้ที่มีกําหนดเวลาชําระหนี้ให้นับตั้งแต่หนี้ถึงกําหนด
ชําระและลูกหนี้ค้างชําระหนี้ แต่ถ้าเป็นหนี้ที่ไม่ได้กําหนดเวลาชําระหนี้ให้นับถัดจากวันที่เป็นหนี้เป็นต้นไป
ข้อที่ 36 คําถาม
เกณฑ์การยุบตัวตามสภาพของข้าวเปลือกมีอัตราที่กําหนดแน่ นอนหรือไม่ ถ้ามี ขอทราบ
หนังสืออ้างอิง
คําตอบ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดสินค้าขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พ.ศ. 2546 ข้อ 6.1 (1) กําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาลดหย่อนสําหรับสินค้าที่มีการยุบตัว
หรือสูญเสียน้ําหนักตามสภาพของสินค้านั้น โดยให้ลดหย่อนตามอัตราซึ่งหน่วยราชการที่ควบคุม หรือเกี่ยวข้อง
กําหนด หรืออัตราที่ธุรกิจภาคเอกชนถือใช้โดยทั่วไป หรืออัตราที่สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรดําเนินการทดสอบ
ขึ้นเป็นการเฉพาะ ดังนั้น จึงไม่มีการกําหนดอัตราการยุบตัวตามสภาพของข้าวเปลือกที่แน่นอน
ข้อที่ 37 คําถาม
หากสหกรณ์ไม่ได้ทําการทดสอบข้าวเปลือกยุบตัวตามสภาพ และปรากฏว่า ณ วันสิ้นปีบัญชี
มีข้าวเปลือกขาดบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
คําตอบ
ผู้สอบบัญชีควรแนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตัดสินค้าขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546 และคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง
วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการตัดสินค้าขาดบัญชี
ข้อที่ 38 คําถาม

- 13 สหกรณ์ออมทรัพย์นําสินค้าผ่อนชําระมาจําหน่ายให้กับสมาชิก โดยอ้างถึงวัตถุประสงค์ข้อที่
เปิดกว้างให้สหกรณ์กระทําเพื่อประโยชน์สมาชิก สามารถกระทําได้หรือไม่ หากไม่สามารถกระทําได้ผู้สอบบัญชี
ควรปฏิบัติอย่างไร
คําตอบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่สามารถนําสินค้าผ่อนชําระมาจําหน่ายให้กับสมาชิกได้ การดําเนินงาน
ของสหกรณ์ต้องกระทําภายในขอบเขตและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ ซึ่งโดยทั่วไป
สหกรณ์ออมทรัพย์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกและสหกรณ์อื่น รวมทั้งรับฝากเงินจาก
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
ข้อที่ 39 คําถาม
สหกรณ์ขายที่ดินโดยทําสัญญาจะซื้อจะขายระบุให้ผู้ซื้อจ่ายเงินมัดจําบางส่วน เมื่อผู้ซื้อได้
ชําระเงินมัดจําเรียบร้อยตามสัญญาแล้ว สหกรณ์จะบันทึกบัญชีเป็นการขายที่ดินได้หรือไม่
คําตอบ
ให้บันทึกบัญชีเฉพาะเงินมัดจําค่าขายที่ดิน สหกรณ์จะบันทึกบัญชีขายทีด่ ินได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
ชําระเงินค่าขายที่ดินส่วนที่เหลือจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้วเท่านั้น
ข้อที่ 40 คําถาม
ในระหว่างปีสหกรณ์สร้างอาคารสํานักงาน 1,147,000.00 บาท มติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
ประจําปีให้สหกรณ์คิดค่าเสื่อมราคา 1,146,999.00 บาท คงเหลือมูลค่าไว้ 1.00 บาท การปฏิบัติดังกล่าว
ถูกต้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์หรือไม่ สามารถกระทําได้หรือไม่
คําตอบ
คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
พ.ศ. 2547 หน้า 39 กําหนดเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคา ในแต่ละรอบปีทางบัญชีสหกรณ์จะต้องคํานวณค่า
เสื่ อ มราคาอาคารและอุ ป กรณ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการใช้ ง านและใกล้ เ คี ย งกั บ ความเป็ น จริ ง ดั ง นั้ น
กรณีสหกรณ์สร้างอาคารสํานักงานในระหว่างปี แล้วคิดค่าเสื่อมราคา ณ วันสิ้นปีบัญชีให้คงเหลือมูลค่าไว้
1.00 บาท นั้น จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ควรแนะนําให้สหกรณ์ปฏิบัติตามคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์
ที่กําหนด
ข้อที่ 41 คําถาม
การนับวันใช้งานของสินทรัพย์เพื่อคํานวณค่าเสื่อมระหว่างปี หากปีใดเดือนกุมภาพันธ์ 29 วัน
ต้องนับวันอย่างไร แต่ฐานให้ใช้ 1 ปี = 365 วัน
เช่น ปีบัญชี 31 มีนาคม 2555 ซื้อเครื่องใช้สํานักงาน 1 กุมภาพันธ์ 2555 ต้องนับวัน
ใช้งาน คือ กุมภาพันธ์ = 29 วัน และมีนาคม = 31 วัน รวม 60 วัน
คํานวณค่าเสื่อมราคา 60/365 วัน หรือ 59/365 วัน
คําตอบ
กรณีดังกล่าวควรคํานวณค่าเสื่อมราคา 60/365 วัน เพือ่ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ข้อที่ 42 คําถาม

- 14 ทรัพย์สินเก่าๆ ที่สหกรณ์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จะต้องแสดงรายการในงบการเงินอย่างไร
คําตอบ
ให้ปฏิบัติตามคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ พ.ศ. 2547 หน้า 43 – 45 การเลิกใช้สินทรัพย์ที่หมดอายุการใช้งาน สหกรณ์ต้องตัดจ่าย
สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
กรณีสินทรัพย์ที่เลิกใช้ไม่มีราคาซาก ให้คิดค่าเสื่อมราคาจนหมดมูลค่าของสินทรัพย์นั้น
กรณีสินทรัพย์ที่เลิกใช้มีมูลค่าซากคงเหลืออยู่ จะเกิดผลขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์เท่ากับ
ราคาซาก หากขายซากได้ในปีที่เลิกใช้สินทรัพย์จํานวนเงินที่ขายซากให้นําไปลดยอดขาดทุนจากการเลิกใช้
สินทรัพย์จนหมดเสียก่อนและจํานวนเงินส่วนที่เหลือให้บันทึกเป็นกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ แต่หากขาย
ซากได้ในปีถัดไปจํานวนเงินที่ขายซากให้บันทึกเป็นกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ทั้งจํานวน
ทั้งนี้ บัญชีขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ ให้แสดงรายการในงบกําไรขาดทุนภายใต้หัวข้อ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายดําเนินงาน และบัญชีกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ ให้แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน
ภายใต้หัวข้อรายได้หรือรายได้อื่น ตามแต่กรณี
ข้อที่ 43 คําถาม
กรณีสหกรณ์จําหน่ายสินทรัพย์ที่เหลือมูลค่าตามบัญชี 1.00 บาท จะต้องคํานวณค่าเสื่อม
ราคาก่อนหรือไม่
คําตอบ
ให้คิดค่าเสื่อมราคาจนหมดมูลค่าของสินทรัพย์ที่เลิกใช้ ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาท และจํานวนเงิน
ที่ขายสินทรัพย์ได้บันทึกไว้ในบัญชี กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ข้อที่ 44 คําถาม
สหกรณ์กู้ยืมเงินระยะยาว จํานวน 2,000,000.00 บาท ตามสัญญาให้ส่งชําระ 10 ปี ๆ ละ
200,000.00 บาท สหกรณ์จ่ายคืนเงินกู้ยืมล่วงหน้า 1 งวด เป็นเงิน 200,000.00 บาท มาทุกปี จะต้อง
มีการแยกส่วนของหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี หรือไม่ เนื่องจากมีการชําระล่วงหน้าไปแล้ว
คําตอบ
คู่มือการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่อง การจัดทํากระดาษทําการ
หน้า 119 กระดาษทําการเงินกู้ยืมระยะยาว กรณีสหกรณ์มีการชําระหนี้ก่อนครบกําหนดให้พิจารณาเงื่อนไข
ของสัญญากู้ยืมเงินของเจ้าหนี้แต่ละรายว่าการชําระหนี้ก่อนครบกําหนดนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการชําระหนี้
ในงวดต่อไปหรือไม่
ถ้าใช่ ให้นํายอดการชําระหนี้ก่อนครบกําหนดมาหักออกจากหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ถ้าไม่ใช่ หนี้ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จะเท่ากับ จํานวนเงินที่จะต้องส่งชําระคืนตามสัญญา

ข้อที่ 45 คําถาม

- 15 สหกรณ์ ออมทรั พย์ ที่ มีเจ้าหน้าที่ทํางานมานานได้ตั้งสํารองบําเหน็จเจ้ าหน้าที่ไว้แ ล้วตาม
ระเบียบกําหนด ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ขอให้ตั้งเงินชดเชยตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ไว้ตามเกณฑ์ สหกรณ์ไม่ได้
กําหนดระเบียบ หรือมีมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ ปีนี้สหกรณ์จะต้องปฏิบัติอย่างไร
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ และสหกรณ์จะตั้งเงินชดเชยไว้อย่างไร มีวิธีปฏิบัติหรือไม่
คําตอบ
การที่เจ้าหน้าที่ข อให้ ตั้งเงินชดเชยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานนั้ น เป็นการปฏิบัติตาม
กฎหมายกําหนด แต่สหกรณ์มีการตั้งสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่กันไว้เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่เมื่อลาออกอยู่แล้ว
หากตั้งเงินชดเชยด้วยจะเกิดความซ้ําซ้อน ซึ่งโดยหลักการแล้วสหกรณ์จะไม่กําหนดให้มีทั้งสํารองบําเหน็จ
เจ้าหน้าที่และเงินชดเชย อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีขอศึกษากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว แล้วจะกําหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป
ข้อที่ 46 คําถาม
สหกรณ์รับจ้างเลี้ยงโคหลุม แล้วนํามูลโคมาขายเป็นปุ๋ยชีวภาพ รายได้จากการขายปุ๋ยชีวภาพ
ถือเป็นธุรกิจประเภทใด
คําตอบ
กรณีสหกรณ์ขายมูลโคเป็นปุ๋ยชีวภาพ โดยไม่มีการผสมกับวัตถุดิบอื่นใดอีก รายได้จากการ
ขายมูลโค หรือปุ๋ยชีวภาพนั้น ถือเป็นรายได้เฉพาะธุรกิจเลี้ยงโคหลุม แต่หากใช้มูลโคผสมกับวัตถุดิบอื่นใดอีก
เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ รายได้จากการขายปุ๋ยชีวภาพนั้น ถือเป็นรายได้ของธุรกิจผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ข้อที่ 47 คําถาม
อัตราร้อยละในงบกําไรขาดทุนจะให้ตั้งทศนิยมกี่ตําแหน่ง เนื่องจากเมื่อหาร้อยละออกมาแล้ว
ได้รับการทักท้วงว่าต่างกัน 0.01 หลายรายการ
คําตอบ
ให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ซึ่งการคํานวณค่าที่ต่างกันเพียง 0.01 ไม่ถือเป็นสาระสําคัญ ไม่ควร
ทักท้วงรายการดังกล่าว
ข้อที่ 48 คําถาม
การวิเคราะห์งบกําไรขาดทุนแนวตั้ง หากมีรายการแก้ไขปรับปรุงบัญชีจากปีก่อนจะให้แสดง
เป็นรายการต่างหากในงบกําไรขาดทุน หรือให้นําไปเข้าดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่าย หรือรายได้ รายจ่ายอื่น
คําตอบ
ให้พิจารณาว่ารายการที่แก้ไขปรับปรุงบัญชีนั้นเกี่ยวข้องกับธุรกิจใดหรือไม่ หากเกี่ยวข้องต้อง
แสดงไว้เป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจนั้น แต่หากไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใดให้แสดงไว้เป็นรายได้อื่น หรือ
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ตามแต่กรณี

ข้อที่ 49 คําถาม

- 16 การคํานวณอัตราส่วนหนี้สินต่อสมาชิก โดยหนี้สินทั้งสิ้นได้จากกระดาษทําการลูกหนี้เงินกู้
ลูกหนี้อื่นๆ ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ ลูกหนี้อื่นๆ ประกอบด้วย
- ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยต่างๆ ที่หักเงินสมาชิกให้สหกรณ์
(บางรายมิใช่สมาชิกสหกรณ์ก็เป็นได้)
- ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ ได้แก่ ลูกหนี้ที่ถูกให้พ้นสมาชิกภาพแล้ว แต่ยังมีหนี้ส่งชําระอยู่
- ลูกหนี้ระหว่างดําเนินคดี/ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ได้แก่ ลูกหนี้ที่ถูกให้พ้นสมาชิกภาพแล้ว
ถูกสหกรณ์ฟ้องร้องดําเนินคดี
- ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ได้แก่ เจ้าหน้าที่และกรรมการสหกรณ์ยืมเพื่อใช้ในการดําเนินงาน
สหกรณ์
ลูกหนี้อื่นๆ เช่นว่านี้ จะต้องนํามารวมเพื่อคํานวณหาอัตราส่วนหนี้สินต่อสมาชิกด้วยหรือไม่
คําตอบ
กรณีลูกหนี้อื่นๆ นั้นเป็นลูกหนี้ที่เกิดจากสมาชิก ให้นํามารวมคํานวณด้วย
ข้อที่ 50 คําถาม
สหกรณ์การเกษตร เมื่อสมาชิกกู้เงินจะมีการหักเงินจํานวนหนึ่งเป็นทุ นเรือนหุ้นเป็นการ
ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ หรือระเบียบใดๆ ขอทราบหนังสือที่ใช้อ้างอิงด้วย
คําตอบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาว่า การถือหุ้นตามส่วนแห่งเงินกู้ของสมาชิกโดยหักจากจํานวน
เงิ น กู้ ทุ ก ครั้ ง ที่ ส มาชิ ก กู้ เ งิ น เป็ น การเพิ่ ม ภาระหนี้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ ส มาชิ ก ที่ สํ า คั ญ สมาชิ ก มี ค วามรู้ สึ ก ว่ า
ผลตอบแทนจากเงินปันผลตามหุ้นไม่คุ้มกับค่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องจ่าย ดังนั้น การถือหุ้นในลักษณะบังคับนี้
น่าจะไม่เป็นธรรมแก่สมาชิกจึงไม่สามารถจูงใจสมาชิกให้ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ด้วยความสมัครใจ สหกรณ์ควร
รณรงค์ให้สมาชิกถือหุ้นเพิ่มตามหลักความสามารถและความสมัครใจ โดยอาจใช้เงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่เป็น
องค์ประกอบสําคัญของการจัดชั้นสมาชิกเพื่อสร้างความแตกต่างในการให้บริการเชิงธุรกิจและสวัสดิการ หรือ
ใช้หุ้นเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการกําหนดวงเงินให้กู้แก่สมาชิก (หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1109/15349
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2546 เรื่อง การให้สมาชิกถือหุ้นโดยการหักจากเงินกู้ของสมาชิก)

