
 

 
 

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
วาดวย  การจัดช้ันคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

พ.ศ. 2544 
------------------------- 

 

  เพื่อใหการบริหารลูกหนี้เงินกูของสหกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอันเปนการเสริมสราง

ความมั่นคงแกสหกรณและใหสหกรณมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรูรายได  การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

และการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูเปนแนวเดียวกัน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(8) แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ประกอบกับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ 688/2543 ลงวันที่ 26 

กรกฎาคม 2543 เร่ืองมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ นายทะเบียนสหกรณจึง

กําหนดระเบียบ วาดวย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อใหสหกรณถือปฏิบัติ 

ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจดัชั้นคุณภาพ  
ลูกหนีเ้งินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสญู พ.ศ. 2544” 
  ขอ 2. ระเบียบนี้ใหถือใชสําหรับ สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่เรียก
เก็บเงินงวดชาํระหนี้จากสมาชิกโดยการหักจากเงินได ณ ทีจ่าย 

           ขอ 3. ใหใชระเบียบนี้นับต้ังแตปทางบัญชีส้ินสดุวันที ่31 ธันวาคม 2544  เปนตนไป 

  ขอ 4. ใหอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะรองนายทะเบยีนสหกรณรักษาการตาม

ระเบียบนี้และใหมีอํานาจตคีวาม  วนิิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามระเบียบนี ้ รวมทัง้ใหคําแนะนาํ

หรือกําหนดวธิีปฏิบัติไดตามความจาํเปน 

  ขอ 5. ในระเบียบนี ้

                ลูกหนีเ้งินกู หมายถงึ สมาชิกหรือสหกรณอ่ืนที่กูยืมเงนิจากสหกรณโดยม ี

หนงัสือสัญญากูยมืเงนิเปนหลักฐาน  รวมถึงลูกหนี้อ่ืนอนัมีมูลหนีท้ี่เกดิจากการใหเงนิกู 

 ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรบั หมายถงึ ดอกเบี้ยพึงไดรับจากเงนิใหกู สวนที่ไดรับรูเปน

รายไดแลวแตยังไมไดรับชําระ 

 

/คาเผื่อหนี…้ 

 



 

 

 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง สวนที่กันไวสําหรับลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ยเงินใหกู

คางรับที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได ซึ่งถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้นเปนรายการหักจากบัญชีลูกหนี้เงินกูและ

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับในงบการเงิน เพื่อใหแสดงยอดคงเหลือเปนมูลคาสุทธิของลูกหนี้เงินกูและดอกเบี้ย

เงินใหกูคางรับที่คาดวาจะเรียกเก็บได 

 เกณฑคงคาง หมายถึง วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายใหอยูในงวด   

เวลาตาง ๆ โดยคํานึงถึงรายไดที่พึงรับและคาใชจายที่พึงจาย เพื่อใหแสดงผลการดําเนินงานของแตละงวด

เวลานั้นอยางเหมาะสม ทั้งนี้ โดยไมคํานึงถึงรายรับและรายจายเปนเงินสดวาไดเงินมาแลวหรือจายเงิน   

ไปแลวหรือไมตามเกณฑเงินสด 

 เกณฑเงินสด หมายถึง วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายตอเมื่อไดรับเงิน

หรือจายเงินไปจริง ทั้งนี้ โดยไมคํานึงถึงงวดเวลาที่เกี่ยวของของเงินที่ไดรับมาหรือจายไปนั้น 

                    ขอ 6. ใหสหกรณจัดชั้นคณุภาพลูกหนี้เงินกู ดังนี ้

(1) ลูกหนี้ปกต ิ

(2) ลูกหนี้จัดชั้นต่าํกวามาตรฐาน 

(3) ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 

(4) ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 

(5) ลูกหนี้จัดชั้นสญู 

 ทั้งหนี ้ ลูกหนีจ้ัดชั้นคุณภาพตั้งแต (2) ถงึ (5) ถือเปนลกูหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

      ขอ 7. ลูกหนี้เงนิกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ใหจัดชัน้คุณภาพเปนลูกหนี้ปกต ิ

(1) ลูกหนี้ที่ชาํระหนี้ไดตามกําหนด 

 (2) ลูกหนีท้ี่คางชาํระตนเงนิและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันไมเกนิ        

3 เดือน  นับแตวันที่ครบกาํหนดชาํระและไมมีพฤติการณที่แสดงวาจะไมสามารถชาํระหนี้ได 

 (3) ลูกหนีท้ี่ไดขอผอนเวลาการชําระหนี้และสามารถชําระหนี้ไดตามกาํหนดเวลาที่

ขอผอนผัน 

 (4) ลูกหนีซ้ึ่งสหกรณไดฟองดําเนนิคดีแตมีการชําระหนีไ้ดตามปกติ 

  ขอ 8. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลกูหนี้ชัน้ต่ํากวา

มาตรฐาน 

 (1) ลูกหนีท้ี่คางชาํระตนเงนิและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกนิกวา      

3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน นบัแตวันที่ครบกําหนดชําระ 

 

 

/(2) ลูกหนี…้ 

 



 

 

 (2) ลูกหนีท้ี่ไดรับการผอนเวลาการชาํระหนี้ไว แตผิดนัดไมชําระหนี้ตามกําหนดเวลา

ที่ตกลงกัน 

  ขอ 9. ลูกหนี้เงินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลูกหนีจ้ัดชั้น

สงสัย 

 (1) ลูกหนีท้ี่คางชาํระตนเงนิและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกนิกวา      

6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน นับแตวันที่ครบกําหนดชาํระ 

(2) ลูกหนี้ซึ่งสหกรณไดฟองดําเนินคดีที่ไมสามารถชําระหนีไ้ดตามปกติ 
ขอ  10. ลูกหนี้เงนิกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ใหจัดชัน้คุณภาพเปนลูกหนี้จัดชั้น

สงสัยจะสูญ 

 (1) ลูกหนีท้ี่คางชาํระตนเงนิและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกนิกวา    

12 เดือน นับแตวันที่ครบกาํหนดชาํระ 

 (2) ลูกหนีซ้ึ่งตามพฤติการณไมสามารถเรียกใหชําระหนี้ได 

 (3) ลูกหนีท้ี่ไดถูกเจาหนี้รายอื่นฟองและสหกรณไดยื่นคาํขอเฉลี่ยทรพัย 

 (4) ลูกหนีท้ี่สหกรณไดฟองในคดีลมละลาย หรือหนี้ที่สหกรณไดยื่นคาํขอรับชําระหนี้

ในคดีที่ลูกหนีถู้กเจาหนี้รายอื่นฟองในคดลีมละลาย 

  ขอ 11. ลูกหนีเ้งินกูตามเกณฑขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ ซึง่ไดปฏิบัติการโดยสมควรเพือ่ให

ไดรับชําระหนี ้แตไมมีทางทีจ่ะไดรับชําระหนี้แลว ใหจัดชั้นคุณภาพเปนลูกหนี้จัดชัน้สูญ 

 (1) ลูกหนีถ้ึงแกความตาย เปนคนสาบสญู   หรือมีหลกัฐานวาหายสาบสูญไปและ  

ไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชาํระหนี้ได 

 (2) ลูกหนีท้ี่มหีนี้ของเจาหนีร้ายอื่นที่มีบุริมสิทธิ์เหนือทรพัยสินทัง้หมดของลูกหนี้  

อยูในลําดับกอนสหกรณเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี ้

 (3) ลูกหนีท้ี่สหกรณไดฟองหรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถกูเจาหนี้รายอืน่

ฟองลมละลายและในกรณนีั้น ๆ     ไดมคีําบังคับคดีหรือคําสั่งของศาลแลวแตลูกหนี้ไมมทีรัพยสินใด ๆ        

จะชําระหนี้ได 

 (4) ลูกหนีท้ี่สหกรณไดฟองในคดีลมละลาย หรือหนี้ที่สหกรณไดยื่นคาํขอรับชําระหนี้

ในคดีที่ลูกหนีถู้กเจาหนี้รายอื่นฟองในคดลีมละลาย     และในกรณีนัน้ ๆ ไดมีการประนอมหนี้กับลูกหนี้โดย

ศาลมีคําสั่งเหน็ชอบดวยกับการประนอมหนีน้ั้น      หรือลูกหนีถู้กศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและ

ไดมีการแบงทรัพยสินของลกูหนี้คร้ังแรกแลว 

 (5) ลูกหนีเ้งนิกูที่ไมสามารถชําระตนเงินและ / หรือดอกเบี้ยไดโดยสิ้นเชิง 

 

/ขอ 12. ในการ… 

 



 

 

  ขอ 12. ในการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูตามขอ 7 ถึงขอ 11  อาจมีลูกหนี้เงินกูบางราย     

ที่สามารถจัดชั้นคุณภาพไดมากกวาหนึ่งชั้นขึ้นไป ใหสหกรณจัดชั้นคุณภาพโดยเรียงจากขอ 11, ขอ 10,        

ขอ  9, ขอ 8 และขอ 7 ตามลําดับ 

  ขอ 13. ใหสหกรณระงับการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตาม

เกณฑคงคาง โดยใหรับรูรายไดตามเกณฑเงนิสด 

  ขอ 14. ใหสหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญูจากตนเงนิคงเหลือ   สําหรับลูกหนี้เงินกูชั้น      

คุณภาพตาง ๆ ดังนี ้

      ลูกหนีจ้ัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน            รอยละ  20 

 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย     รอยละ  50 

 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญและลูกหนี้จัดชัน้สูญ รอยละ 100 

 ดอกเบี้ยเงนิใหกูคางรับของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดดังกลาวใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสยั

จะสูญเต็มจํานวน 

ขอ 15. การตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญตามขอ 14 ใหดําเนนิการดงันี ้

 15.1 นําตนเงนิและดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับที่ไดรับชําระภายหลงัวนัสิน้ปทางบัญชี

แตกอนวนัที่ผูสอบบัญชีแสดงความเหน็ตองบการเงิน    มาหักออกจากจํานวนตนเงนิและดอกเบี้ยเงินใหกู  

คางรับ 

 15.2 นํามูลคาหุนและหลักประกันที่ปราศจากภาระผูกพนัมาหักออกจากจํานวน  

ตนเงนิตามบญัชีของลูกหนี ้ดังนี ้

(1) มูลคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ นํามาหักไดรอยละ 100 

  (2) หลักประกนัที่เปนสทิธิในเงินฝากสหกรณ   เงนิฝากธนาคาร   หลักทรัพย   

รัฐบาล และหลักทรัพยที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ย  นํามาหักได รอยละ 100 

  (3) หลักประกนัอื่นที่มิใชบุคคลนํามาหกัได ไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาที่ไดมี

การจดจํานํา จํานองไวตอสหกรณ 

 15.3 นําจํานวนเงินที่เหลือภายหลังหักขอ 15.1 และ 15.2 แลว คํานวณคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญตามอัตราที่กําหนดไวในขอ 14 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ณ วันสิ้นปที่คํานวณได  ถามีจํานวน

มากกวายอดคงเหลือในบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผลตางถือเปนคาใชจายของปนั้น ๆ  ในทางตรงกันขาม   

หากมีจํานวนนอยกวายอดคงเหลือในบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ผลตางถือเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

เกินความตองการ ใหนําไปปรับลดยอดคาใชจายของปนั้น ๆ ในบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ 

 

 

/ ขอ 16 . การตัดลูกหนี…้ 

 



 

 

 ขอ 16. การตัดลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชี ใหปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญ

ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด       ทัง้นี ้การตัดลูกหนีจ้ัดชั้นสูญแตละราย ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญไว

เต็มจํานวนแลว 

  ขอ 17. การตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลกูหนี้ ตามขอ 14 ในระยะแรกที่ถือใชระเบยีบนี้ 

อาจทยอยตั้งในทางบัญชีจากจํานวนที่ตองตั้งคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ดังนี ้

 (1) ภายในวนัสิ้นปบัญชีปแรกที่ถือใชระเบียบนี ้ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ         

ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญในปนัน้ 

 (2) ภายในวนัสิ้นปบัญชีที่สองที่ถือใชระเบียบนี ้ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ         

ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญในปนัน้ 

 (3) ภายในวนัสิ้นปที่สามที่ถอืใชระเบียบนี ้ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เต็มจํานวนที่

ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู 

    ประกาศ   ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2544 

      (ลงชื่อ)   วรรณี  รัตนวราหะ 

                 (นางวรรณี  รัตนวราหะ)       

             รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

               อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

               รองนายทะเบยีนสหกรณ ปฏิบัติการแทน 

                  นายทะเบียนสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ 
เรื่อง  การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

พ.ศ. 2544 
………………………… 

 

 ตามที่นายทะเบียนสหกรณไดกําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย  การจัดชั้นคุณภาพ   

ลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544    โดยใหถือใชตั้งแตปทางบัญชีส้ินสุดวันที่ 31       

ธันวาคม  2544  เปนตนไปนั้น เพื่อใหการถือปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวของสหกรณเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน   กรมตรวจบัญชีสหกรณ จึงใหคําแนะนําในการปฏิบัติดังนี้ 

1.  สหกรณที่ตองปฏิบัติตามระเบียบ 
 ตามขอ 2.  ของระเบียบกําหนดใหถือใชกับสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่เรียกเก็บ

เงินงวดชําระหนี้จากสมาชิกโดยการหักจากเงินได ณ ที่จาย  ดังนั้น หากสหกรณประเภทดังกลาวไมได

เรียกเก็บเงินงวดชําระหนี้ของสมาชิกโดยหักจากเงินได ณ ที่จายก็ไมอยูในขายที่จะถือใชระเบียบนี้ สวน 

สหกรณที่มีการเรียกเก็บเงินงวดชําระหนี้จากสมาชิกโดยหักจากเงินได ณ ที่จายไดบางสวน และบางสวน

ไดรับจากสมาชิกที่นํามาสงชําระใหกับสหกรณดวยตนเองนั้น ถือไดวาอยูในขายที่จะถือใชระเบียบนี้ 
        
          ตัวอยางที่ 1 

 (1)  สหกรณออมทรัพย ก. จํากัด  ตั้งอยูในโรงงานแหงหนึ่ง  สมาชิกมีเงินไดรายเดือนแตไมไดใช

วิธีการหักเงิน  ณ  ที่จาย  การรับเงินชําระหนี้และเงินอื่น ๆ  ของสหกรณ  ไดรับจากสมาชิกที่นํามาสงชําระ

ใหกับสหกรณดวยตนเอง ดังนั้น สหกรณออมทรัพย  ก. จํากัด  จึงไมอยูในขายการถือใชระเบียบนี้ 

 (2)  สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ข. จํากัด ตั้งอยูในสถาบันการศึกษาแหงหนึ่ง ไดใชวิธีการหักเงินเดือน

ของสมาชิกแลวนําสงใหกับสหกรณเปนประจําทุกเดือน ดังนั้น สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ข. จํากัด จึงอยูในขาย

ถือใชระเบียบนี้ 

 (3)  สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ค. จํากัด เปนสหกรณที่ตั้งขึ้นโดยสมาชิกสวนหนึ่งมีเงินไดรายเดือนและ

สามารถหักเงิน ณ ที่จายแลวนําสงใหกับสหกรณได และสมาชิกอีกสวนหนึ่งไมมีเงินไดรายเดือนตองนําเงิน

มาสงชําระหนี้ใหกับสหกรณดวยตนเอง ดังนั้น สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ค. จํากัด อยูในขายการถือใชระเบียบนี้ 

2.  ความหมายของลูกหนี้เงินกู 
 ตามขอ 5 ของระเบียบกําหนดวา ลูกหนี้เงินกู หมายถึง สมาชิก หรือสหกรณอ่ืนที่กูยืมเงินจาก 

สหกรณโดยมีหนังสือสัญญากูยืมเงินเปนหลักฐาน รวมถึงลูกหนี้อ่ืนอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการใหเงินกู  นั้น 

 

 



 

 

 ลูกหนี้อ่ืนอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการใหเงินกู  ไดแก 

 (1)  ลูกหนี้เงินกูที่ขาดจากสมาชิกภาพแลว แตสหกรณไดผอนผันใหลูกหนี้ชําระหนี้เปนงวด ตามที่

ไดตกลงไว หรืออยูในระหวางการดําเนินคดี หรือขอผอนผันโดยขอใหรอเรียกเก็บจากเงินบําเหน็จ หรือ    

เงินอื่นใดเพื่อชําระหนี้ 

(2) ลูกหนี้ที่สงชําระหนี้เปนงวดตามที่ไดมีขอตกลงประนอมหนี้ไว 
(3) ลูกหนี้ที่ไดชําระหนี้แทนสมาชิกผูกูทั้งในฐานะผูค้ําประกันและอื่น ๆ  

ฯลฯ 

3.  การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู 
 เนื่องจากการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูในระดับตาง ๆ  ตามระเบียบนี้ ตั้งแตขอ 7 ถึง ขอ 11  นั้น 

จะพิจารณาถึงระยะเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้และองคประกอบอื่น ๆ  เชน การขอผอนเวลาชําระหนี้   

การขอเปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระหนี้ การดําเนินการตามกฎหมาย พฤติการณที่ไมสามารถเรียกใหชําระหนี้

ไดเปนตน ในกรณีตาง ๆ  มีส่ิงที่ควรพิจารณาเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนเปนแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
 3.1  การนับเวลาผิดนัดชําระหนี้ 
  ตามปกติเมื่อลูกหนี้ชําระหนี้สหกรณจะตองนําจํานวนเงินที่ไดรับชําระมาหักยอดตาง ๆ 

ตามลําดับ คือ ดอกเบี้ยคางชําระ ดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระ ตนเงินที่ถึงกําหนดชําระ และตนเงินคงเหลือ 

สําหรับการนับเวลาผิดนัดชําระเงินตาง ๆ ดังกลาว หรือที่เรียกวา “ผิดนัดการชําระหนี้” นั้น การนับเวลาผิด

นัดชําระหนี้เพื่อการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูเปนชั้นคุณภาพตาง ๆ  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ      

จะกําหนดเปนระยะเวลา   คือ   ลูกหนี้ที่คางชําระตนเงินและ / หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกัน               

ไมเกิน……….เดือน หรือเกินกวา……….เดือน  แตไมเกิน…….เดือน หรือเกินกวา………..เดือน  นับแต     

วันที่ครบกําหนดชําระ  การนับเวลาผิดนัดชําระหนี้สําหรับลูกหนี้เงินกูทุกชั้นคุณภาพดังที่กลาวขางตนให

หมายถึง ลูกหนี้จะตองไมคางชําระเงินอยางใดอยางหนึ่งตามลําดับติดตอกัน ดังนี้ 

(1) ดอกเบี้ยคางชําระ 

(2) ดอกเบี้ยและตนเงินที่ถึงกําหนดชําระ 

(3) ตนเงินที่ถึงกําหนดชําระ 

ทั้งนี้  การนับระยะเวลาใหนับจากวันที่ครบกําหนดชําระเงินอยางใดอยางหนึ่งตามขอ (1)  

ถึง (3) ขางตนจนถึงปจจุบัน หรือ ณ วันที่มีการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ เชน 

 

 

 

 

 



 

 

• นาย  ก. ตองชําระตนเงินและดอกเบี้ยทุกวนัสิ้นเดือนของทุกเดือนในป 2544 นาย ก. คางชําระ

ตนเงนิและดอกเบี้ยตั้งแตเดอืนสิงหาคมเปนตนไป ณ วนัที่ 30  กันยายน  2544  จะเห็นวานาย  ก. คาง

ชําระตนเงนิและดอกเบี้ยประจาํงวดเดือนสิงหาคม เปนระยะเวลา 1 เดือน ดงันัน้ ณ วนัที่ 31  ธันวาคม 2544 

นาย ก. จึงคางชําระตนเงนิและดอกเบี้ยประจํางวดเดือนสิงหาคม เปนระยะเวลา 4 เดือน คือ ก.ย., ต.ค., 

พ.ย. และ ธ.ค. ถามีการจัดชัน้คุณภาพลูกหนี ้ณ วันที่  31  ธันวาคม  2544  นาย ก. จะอยูในเกณฑลูกหนี้

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน เพราะคางชําระตนเงนิ และ/หรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาติดตอกันเกนิกวา 3  เดือน 

แตไมเกิน 6 เดือน นบัแตวนัที่ครบกาํหนดชําระ 

• นาย  ก. ตองชําระตนเงินและดอกเบี้ยทุกวันที่  15  และวันสิ้นเดือนของทุกเดือน ในป  

2544 นาย ก. คางชําระตนเงนิและดอกเบี้ยตั้งแตงวดวนัที ่15  สิงหาคม  เปนตนไป  ณ วนัที ่ 31    

ธันวาคม  2544  นาย ก. จึงคางชําระตนเงนิและดอกเบี้ยเปนระยะเวลา 4  เดือนครึ่ง และ นาย  ก.           

จะอยูในเกณฑลูกหนี้จัดชัน้ต่ํากวามาตรฐาน 

 

        ตัวอยางที่  2 

 สหกรณออมทรัพยพอดี  จํากัด  ใชวิธีหักเงินงวดทุกวันสิ้นเดือน มีปทางบัญชีส้ินสุดวันที่  31  

ธันวาคม  ของทุกป  ณ วันที่  31  ธันวาคม  2544  มีลูกหนี้เงินกูที่ตองจัดชั้นคุณภาพ ดังนี้ 

• นาย  ก.  คางชําระดอกเบี้ยและตนเงินที่ถึงกาํหนดชําระตั้งแตเดือน ส.ค. ดังนั้น  ณ   

วันที่  31  ธ.ค.  2544  นาย  ก.  ผิดนัดการชําระหนี้เปนระยะเวลา  4  เดือน  จงึจัดอยูในเกณฑลูกหนี้จัดชัน้

ต่ํากวามาตรฐาน 

• นาย  ข.  คางชําระดอกเบี้ยเดือน  ธ.ค. และตนเงินที่ถึงกําหนดชําระตั้งแตเดือน  ส.ค. ดังนั้น 

ณ วันที่  31 ธ.ค. 2544  นาย  ข. ผิดนัดการชําระตนเงินเปนระยะเวลา 4 เดือน จึงจัดอยูในเกณฑ  ลูกหนี้

จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 

• นาย  ค.  ไมมีดอกเบี้ยคางชําระ แตไมสามารถชําระตนเงินที่ถึงกําหนดชําระ  ตั้งแต 

เดือน ก.ค. ดังนั้น  ณ  วนัที่  31  ธ.ค. 2544  นาย ค. ผิดนัดการชาํระตนเงนิเปนระยะเวลา  5  เดือน จงึจัด

อยูในเกณฑลูกหนี้จัดชั้นต่าํกวามาตรฐาน 
 หรือในกรณีอ่ืนจากตัวอยางขางตน  เชน 

•    นาย  ก.  สามารถชําระดอกเบี้ยคางของเดือน ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย. และดอกเบี้ยที่ถึงกําหนด

ชําระของเดือน ธ.ค. รวมทั้งตนเงนิงวดชําระหนี้เดือน ส.ค. ได ดังนั้น ณ วันที ่31  ธ.ค. 2544   นาย ก. ไมมี

ดอกเบี้ยคางชาํระ แตผิดนัดการชําระหนี้ตนเงนิเปนระยะเวลา 3  เดือน  ซึ่งเทากับไมเกินกวา  3  เดือน 

ดังนัน้ นาย ก. จัดอยูในเกณฑลูกหนี้ปกติ 

 

 



 

 

• นาย  ข.  สามารถชําระดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดของเดือน ธ.ค. ได ดังนั้น ณ วันที่  31 ธ.ค. 2544 

นาย ข. ผิดนัดการชําระตนเงนิเปนระยะเวลา  4  เดือน ซึ่งเทากับเกินกวา  3  เดือน แตไมเกิน  6  เดือน  

นาย ข. จัดอยูในเกณฑลูกหนี้จัดชั้นต่าํกวามาตรฐาน 

• นาย ค. สามารถชําระดอกเบี้ยไดทุกเดือน แตไมสามารถชําระตนเงินที่ถึงกําหนด 

ชําระ ตั้งแตเดอืน ม.ีค. ดังนั้น ณ  วนัที่ 31 ธ.ค. 2544  นาย ค. ผิดนัดชําระเฉพาะตนเงินเปนระยะเวลา       

9  เดือน  ซึง่เกนิกวา  6  เดือน  แตไมเกิน  12  เดือน  จัดอยูในเกณฑลูกหนี้จัดชั้นสงสัย 

 
 3.2  การผอนเวลาชําระหนี้ 
        ตามที่ระเบียบวาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกของสหกรณกําหนดวา “ในกรณีที่ผูกูมีคําขอเปน

หนังสือ คณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุอันสมควรผอนผันเปนพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะ

ผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูสามัญใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได  แตการผอน

เวลานี้รวมทั้งหมดสําหรับเงินกูสามัญรายหนึ่ง ๆ  ตองไมเกินหกเดือน” ดังนั้นลูกหนี้ในบางกรณี เชน  ลูกหนี้

ที่โอนไปยังหนวยงานอื่น ลูกหนี้ที่รอเรียกเก็บจากเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดเพื่อชําระหนี้  ลูกหนี้ที่มีปญหา

การชําระหนี้ เปนตน  สามารถขอผอนเวลาชําระหนี้ได โดยการขอผอนผันจะตองมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 
2. การผอนผันใหทําไดเฉพาะตนเงินงวดที่ถึงกําหนดชําระ โดยอาจจะคราวละ 

หนึ่งหรือหลายเดือน  ทั้งนี้ รวมแลวสัญญาหนึ่งตองไมเกินหกเดือนนับต้ังแตเดือนที่ไดรับการผอนเวลา  

ชําระหนี้ 

  3.  การผอนผันจะทําไดเฉพาะเงินกูสามัญเทานั้น 

        ตัวอยางที่  3 

 นาย  ง.  ไดรับคําสั่งใหยายสถานทีท่ํางาน  เดือน ม.ีค. และมีปญหาคาใชจาย  นาย  ง. เกรงวา  

เงินเดือนจะโอนไปหนวยงานใหมไมทนั  ซึง่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้และอาจจะถูกใหออกจากการเปน

สมาชิก  จงึทาํหนงัสือขอผอนผันการชําระหนี้ตอสหกรณโดยของดสงเงนิงวดชําระหนีเ้งินกูสามัญเปน

ระยะเวลาหกเดือนติดตอกัน  ในกรณนีีน้าย ง.จะงดสงไดเฉพาะตนเงนิตั้งแตเดือน มี.ค., เม.ย., พ.ค.,มิ.ย.,     

ก.ค., ส.ค. ดังนั้น ถาในระหวางชวงระยะเวลาดังกลาว นาย ง. สามารถชําระดอกเบี้ยไดตามปกติ ก็จัดชั้น  

นาย ง. เปนลกูหนี้จัดชั้นปกติ 

 

 

 



 

 
 3.3  การเปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระหนี้ 
  เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหกับสมาชิกที่มีภาระคาใชจายในการครองชีพ 

สหกรณอาจขยายหรือเพิ่มจํานวนงวดชําระหนี้ใหกับสมาชิกผูเดือดรอนได ซึ่งการขยายเวลาหรือการ

เปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระหนี้จะตองไมขัดกับระเบียบที่สหกรณกําหนด โดยการเปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระ

หนี้จะตองมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 
2. งวดเวลาที่ขอผอนผันเมื่อรวมกับงวดที่ชําระมาแลว ตองไมเกินกวาที่กําหนด 

ในระเบียบ วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกของสหกรณ 

  3.  ตองไดรับความเห็นชอบจากผูค้ําประกันในกรณีที่ค้ําประกันโดยบุคคล  หรือผูเปน   

เจาของหลักทรัพยในกรณีที่ลูกหนี้ใชหลักทรัพยของผูอ่ืนมาค้ําประกัน ทั้งนี้ จะตองทําบันทึกตอทายสัญญา

เงินกูและสัญญาค้ําประกัน หรือสัญญาจํานอง จํานํา แลวแตกรณี 

 

 สําหรับการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูที่ไดอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงเงินงวดชําระหนี้ ใหปฏิบัติดังนี้ 

• หากลูกหนี้สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน ลูกหนี้เหลานั้นก็ยังจัดเปน 

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ 

• หากลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน ใหสหกรณจัดชั้นคุณ 

ภาพลูกหนี้ที่ผิดนัดชําระหนี้ โดยใหนับเวลาผิดนัดชําระหนี้ นับต้ังแตวันที่ที่ไมสามารถชําระหนี้ตามงวดที่ได

ตกลงกัน และพิจารณาจัดเขาชั้นคุณภาพตาง ๆ  ตามลําดับ 

        ตัวอยางที่  4 
  

 นาย จ. เปนลูกหนี้เงินกูสามัญ ทําสัญญาเงินกูมีกําหนดเวลาผอนชําระ 50 งวด (สหกรณกําหนด

ระเบียบ วาดวย การใหเงินกูสามัญในสวนของการชําระหนี้ไววาผูกูตองชําระใหเสร็จส้ินภายใน 72 งวด) 

เมื่อชําระเงินกูได  30  งวด นาย จ. ประสบปญหาเนื่องจากภาระคาใชจายในครอบครัว ไมสามารถชําระหนี้

ไดตามปกติ จึงขอเปลี่ยนแปลงการชําระหนี้ที่เหลือตอสหกรณ โดยขอขยายเวลาชําระหนี้ออกไปอีก 50 งวด 

 กรณีนี้ สหกรณไมสามารถขยายงวดเวลาชําระหนี้ใหได เนื่องจากเมื่อรวมระยะเวลาที่ได          

ผอนชําระมาแลว 30 งวด กับงวดเวลาที่ขอขยายอีก 50 งวด จํานวนงวดในการชําระหนี้จะเปน 80 งวด ซึ่ง

เกินกวาที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ ดังนั้น จํานวนงวดที่นาย จ. จะขอขยายเวลาการชําระหนี้ไดตอง

ไมเกินกวา 42 งวด 

 

 

 



 

 

         ตัวอยางที่  5 

 จากตัวอยางที่ 4  นาย จ.  ซึ่งไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงเงินงวดชาํระหนี้ โดยขยายเวลาออกไป

อีก 42 งวด นบัต้ังแตงวดเดอืนมถินุายน 2544 เปนตนไป  และ นาย จ. สามารถชาํระหนี้ไดตามกาํหนดเวลา  

ที่ตกลงกันไดทุกงวด ณ วนัที่  31  ธันวาคม  2544  นาย จ. จัดอยูในเกณฑลูกหนีป้กติ 

 
        ตัวอยางที่  6 

 จากตัวอยางที่ 4 และ 5  หากนาย จ. สามารถชําระหนี้ตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน ไดเพียงงวด

เดือน มิ.ย., ก.ค.  ตอจากนั้นไมสามารถชําระหนี้ได กรณีนี้ ณ วันที่  31  ธันวาคม  2544  นาย จ. จะผิดนัด

ชําระดอกเบี้ยและตนเงินเปนระยะเวลา 4  เดือน  ซึ่งเทากับเกินกวา 3  เดือน แตไมเกิน  6  เดือน ดังนั้น 

นาย ง. จึงจัดอยูในเกณฑลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 
 3.4  ลูกหนี้ที่ถูกดําเนินการตามกฎหมาย 
  ในกรณีที่สหกรณเห็นวาหากไมดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดแลวจะเกิดผลเสียหาย        

ตอสหกรณ จึงไดดําเนินการตามกฎหมายโดยสงหนังสือเรียกใหชําระหนี้ หรือดําเนินคดีกับลูกหนี้ในชั้นศาล 

หรือลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นดําเนินคดีในชั้นศาล และสหกรณไดยื่นคําขอเฉลี่ยทรัพยดวยนั้น 

  ผลจากการดําเนินการตามกฎหมาย ใหพิจารณาลูกหนี้ที่สหกรณไดดําเนินการแลว ดังนี้ 

  1.  ลูกหนี้มาชาํระหนี้ไดตามปกติไมวาจะเกิดจากการหกัเงินไดของผูค้าํประกนัหรือจาก 

ลูกหนี้เองก็ตาม ลูกหนี้รายนัน้ยังคงจัดเปนลูกหนี้จัดชั้นปกติ 

  2.  ลูกหนี้ซึ่งสหกรณไดฟองดําเนนิคดีที่ไมสามารถชาํระหนี้ไดตามปกติ ใหจัดชั้นคณุภาพ

ลูกหนี้ใหอยูในเกณฑลูกหนีจ้ัดชั้นสงสยั 

  3.  ลูกหนี้ซึ่งสหกรณไดฟองดําเนนิคดีที่ไมสามารถชาํระหนี้ไดและมีการบังคับคดีโดย

อายัดทรัพยหรือยึดทรัพยของลูกหนี้แลว  หรือลูกหนี้ไดถูกเจาหนี้รายอื่นฟองและสหกรณไดยื่นคาํขอเฉลี่ย

ทรัพย หรือลูกหนีท้ี่สหกรณไดฟองในคดีลมละลายและศาลมีคําสั่งพทิักษทรัพยแลว หรือลูกหนี้ทีส่หกรณได

ยื่นคําขอรับชําระหนี้ ในคดีที่ถูกเจาหนี้รายอ่ืนฟองในคดีลมละลาย ใหจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ใหอยูในเกณฑ

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 

  4.  ลูกหนี้ที่ไดถูกดําเนินคดจีนถงึที่สุดไมวาจะโดยสหกรณหรือเจาหนี้รายอื่น และปรากฏ

วาไมมทีรัพยสินใด ๆ  จะชําระหนี้ได ใหจัดชั้นคุณภาพลกูหนี้ใหอยูในเกณฑลูกหนีจ้ดัชั้นสูญ 

 

 

 



 

 

        ตัวอยางที่  7 

 นาย ฉ. ไมสามารถชําระตนเงิน และดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระติดตอกันเปนเวลา 4  เดือน สหกรณ

จึงฟองดําเนินคดี ตอมาผูค้ําประกันไดทําขอตกลงประนอมหนี้กับสหกรณและสามารถชําระหนี้ไดตามที่  

ตกลงกัน ดังนั้น ณ วันที่  31  ธันวาคม  2544  นาย ฉ. จัดอยูในเกณฑขอ 7(4) ถือเปนลูกหนี้ปกติ 
 3.5  ลูกหนี้ซ่ึงตามพฤติการณไมสามารถเรียกใหชําระหนี้ได 
  กรณีลูกหนี้มีพฤติการณที่แสดงวาจะไมสามารถชําระหนี้ได เชน ลูกหนี้ที่ไมสามารถติดตอ

ไดหรือตามตัวไมพบ หรือไมสามารถเรียกเก็บเงินจากผูค้ําประกันได หรือมีเจตนาถายโอนทรัพยสินให

บุคคลอื่น หรือมีหนี้สินลนพนตัว เปนตน หากสหกรณพบวามีความเสี่ยงที่จะไมสามารถเรียกใหลูกหนี้ชําระ

หนี้ได ลูกหนี้รายนั้นจะตองนํามาจัดชั้นคุณภาพอยูในเกณฑสงสัยจะสูญ 

 
        ตัวอยางที่  8 

 นาย  ช.  ทํางานที่โรงงานแหงหนึ่งเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และเปนสมาชิกสหกรณ ไมสามารถ

ชําระหนี้ไดตามปกติ มีนาย ฌ. เปนผูค้ําประกัน ตอมาโรงงานประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ตองปลดทั้ง 

นาย ช. และนาย ฌ. ออกจากงาน ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2544  หากสหกรณพิจารณาวามีความเสี่ยงที่จะ

ไมสามารถหักเงินชําระหนี้เงินกูของนาย ช. ได สหกรณตองจัดใหนาย ช. อยูในเกณฑลูกหนี้จัดชั้นสงสัย   

จะสูญ 

 3.6  ลูกหนี้ที่สามารถจัดชั้นคุณภาพไดมากกวาหนึ่งชั้น 
  ในการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ตามที่กลาวมาขางตน เมื่อสหกรณปฏิบัติตามระเบียบขอ 12  

โดยพิจารณาจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูตามขอ 7  ถึง ขอ 11 แลว อาจมีลูกหนี้เงินกูบางรายทีส่ามารถจดัชัน้

คุณภาพไดมากกวาหนึ่งชั้นขึ้นไป ใหสหกรณจัดชั้นคุณภาพโดยเรียงจากขอ 11, ขอ 10, ขอ 9, ขอ 8, และ 

ขอ 7 ตามลําดับ 

 
        ตัวอยางที่  9 

 นาย ด. เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว  ไมสามารถชําระตนเงนิและดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระติดตอกนั

เกนิกวา  3  เดือน แตไมเกนิ  6  เดือน (จัดอยูในเกณฑขอ 8 (1)  เปนลกูหนี้จัดชัน้ต่าํกวามาตรฐาน) และถกู

เจาหนี้รายอื่นฟอง สหกรณไดยื่นคาํขอเฉลีย่ทรัพย (จัดอยูในเกณฑ ขอ 10 (3) เปนลกูหนี้จัดชัน้สงสยัจะสูญ) 

ตอมานาย ด. ถึงแกกรรม (จดัอยูในเกณฑ ขอ 11 (1)  เปนลูกหนี้จัดชัน้สูญ)  ในกรณีนี้ ณ วนัที ่31  

ธันวาคม  2544 สหกรณจะตองจัดให นาย  ด. อยูในเกณฑลูกหนี้จัดชั้นสูญ 

 



 

 
4.  การต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 ตามขอ  15  ของระเบียบ กําหนดเกี่ยวกับการดําเนินการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้ 

 15.1  ใหนําตนเงนิและดอกเบี้ยเงนิใหกูคางรับที่ไดรับชําระภายหลังวนัสิ้นปทางบญัชี แตกอนวนัที่

ผูสอบบัญชีแสดงความเหน็ตองบการเงิน มาหกัออกจากจํานวนตนเงนิและดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 

 15.2  ใหนํามลูคาหุนและหลักประกันที่ปราศจากภาระผูกพันมาหักออกจากจาํนวนตนเงินตาม

บัญชีของลูกหนี้ ดังนี ้

1. มูลคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ นํามาหักไดรอยละ  100 

2. หลักประกนัที่เปนสิทธิในเงินฝากสหกรณ  เงินฝากธนาคาร หลกัทรพัยรัฐบาล  และ 

หลักทรัพยที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินและดอกเบีย้ นาํมาหกัไดรอยละ 100  

           3.  หลักประกันอืน่ทีม่ิใชบุคคลนํามาหกัได ไมเกนิรอยละ 50  ของมูลคาที่ไดจดจํานาํ 

จํานองไวตอสหกรณ 

 ทั้งนี้จํานวนเงินที่เหลือหลังจากไดดําเนินการตามขอ 15  ใหนํามาคํานวณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในอัตราตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวในขอ 14  ของระเบียบ ดังนี้  

  ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน                            รอยละ  20 

  ลูกหนี้จัดชั้นสงสยั                                             รอยละ  50 

  ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญและจัดชั้นสูญ               รอยละ  100 

 สวนดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน 

        ตัวอยางที่ 10 

สหกรณออมทรัพยพอใช  จาํกัด  มีลูกหนี้เงนิกูคงเหลือ  ณ วันที ่31  ธันวาคม  2544   ซึ่งเปน     

วันสิน้บัญชี  จาํนวน  10  ลานบาท  มีลูกหนี้ที่ไมกอใหเกดิรายได ดังนี ้

• นาย ถ.  เปนลูกหนี้เงินกูสามัญ  มียอดหนี้คงเหลือ  200,000  บาท  มีดอกเบี้ยคางชําระที่เกิด 

ข้ึนในป 2544  จํานวน  5,000  บาท  ซึ่งตามระเบียบใหระงับการรับรูรายได เมื่อจัดชั้นคุณภาพแลว นาย ถ. 

เปนลูกหนี้จัดชั้นสงสัย ทั้งนี้ นาย ถ. มีหุน  50,000  บาท  แตไดถูกเจาพนักงานบังคับคดีส่ังอายัดแลว และ

นาย  ถ.  ใชบุคคลค้ําประกันเงินกู 

• นาย ท. เปนลูกหนี้เงินกูสามัญ มียอดหนี้คงเหลือ 120,000  บาท  มีดอกเบี้ยคางชําระที่เกิดขึ้น 

ในป  2544  จํานวน  4,000  บาท  ซึ่งตามระเบียบใหระงบัการรับรูรายได เมื่อจัดชั้นคุณภาพแลว นาย  ท. 

เปนลูกหนีจ้ัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน  นาย  ท. มีหุน  15,000  บาท  และมีหลักประกันที่เปนเงนิฝากสหกรณ  

5,000 บาท นอกเหนือจากการค้ําประกนัโดยบุคคล 

 

 

 



 

 

• นาย ธ.  เปนลูกหนี้เงนิกูพิเศษ  มียอดหนี้คงเหลือ  300,000  บาท ดอกเบี้ยคางชาํระ           

40,000  บาท (เปนดอกเบี้ยที่คางชาํระตั้งแตปทางบัญชี  31  ธันวาคม  2543  จํานวน  30,000  บาท      

ซึ่งสหกรณรับรูรายไดแลวกอนการถือใชระเบียบ และดอกเบี้ยคางชาํระในปทางบัญชี 31 ธันวาคม  2544  

จํานวน  10,000  บาท  ซึ่งตามระเบียบใหระงับการรับรูรายได) เมื่อจัดชั้นคุณภาพแลว นาย ธ. เปนลูกหนี้

จัดชั้นสงสัยจะสูญ  นาย   ธ. มีหุน  50,000  บาท   และใชหลักทรัพยซึ่งเปนบานและที่ดินนํามาจดจาํนอง

ไวกับสหกรณ   500,000  บาท 

 กรณีที่  1.  ไมมีการชําระหนี้หลังวันสิ้นปบัญชี 
  (1)  การคํานวณจํานวนเงินที่เปนหนี้สวนที่ตองต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
                 นาย ถ.  นาย ท.  นาย ธ. 

ตนเงนิกูคงเหลือ                                                 200,000           120,000             300,000 

หัก  หุน                                                                   -                  (15,000)             (50,000) 

       เงินฝากสหกรณ                                         -                     (5,000)                    - 

       หลักทรัพย (50%)                                             -                       -                  (250,000) 

ตนเงนิที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                  200,000           100,000                   - 

ดอกเบี้ยคางชาํระที่ตองตัง้คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ        -                       -                    30,000 

• ตนเงินกูของนาย ถ.  ไมสามารถนําหุนมาหักเปนหลักประกันได เนื่องจากหุนมีภาระผูกพันจาก 

การที่ถูกเจาพนักงานบังคับคดีส่ังอายัด 

• ตนเงินกูของนาย  ธ.  ไมตองนําไปคํานวณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากมูลคาหลัก 

ประกันรวมแลวเทากับตนเงินกูคงเหลือ 

  (2)  การคํานวณจํานวนเงินที่ตองต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
  หนี้สินของลูกหนี้แตละรายหลักจากหักหลักประกันแลว  สหกรณตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญ ตามระเบียบขอ 14  ดังนี้ 

 (1)  นาย  ถ.  ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย  ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ตนเงนิ =  50% x 200,000 

คิดเปนเงนิ  100,000  บาท 

  (2)  นาย  ท. ลูกหนี้จดัชัน้ต่ํากวามาตรฐาน  ตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 

 ตนเงนิ  = 20% x 100,000 คิดเปนเงนิ  20,000 บาท 

 

 

 



 

  (3)  นาย  ธ. ไมตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของตนเงิน เนื่องจาก

หลักประกันที่มีอยูจํานวน  300,000  บาท  มีมูลคาเทากับตนเงินกูคงเหลือ แตดอกเบี้ยคางชําระซึ่งคางชําระ

มาตั้งแตปทางบัญชี  31 ธันวาคม  2543  ที่สหกรณรับรูรายไดแลวกอนการถือใชระเบียบ จํานวน  30,000  บาท 

ยังคงตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน 

 สรุปจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได ดังนี้ 
        ตนเงิน  ดอกเบี้ย 

              คางชําระ 
 นาย ถ.       100,000       - 

 นาย ท.         20,000                  -  

 นาย ธ.            -                    30,000 

 จํานวนเงนิคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คํานวณได ณ วันสิน้ป    120,000             30,000 

            (ดูรายละเอียดประกอบหมายเลข 1) 

 กรณีที่ 2.  มีการชําระหลังวันสิ้นปบัญชี 
 จากตัวอยางขางตน สมมติเพิ่มเติมวาหลังวันสิ้นปบัญชี แตกอนวันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตอ

งบการเงิน  สหกรณสามารถเรงรัดใหลูกหนี้ชําระหนี้ได ดังนี้ 

• นาย ท. สามารถชําระดอกเบี้ยคางได  4,000 บาท  ชําระตนเงินที่ถึงกําหนดชําระ  จํานวน   

30,000  บาท  

• นาย ธ  สามารถชําระดอกเบี้ยคางบางสวน  จํานวน  6,000 บาท   

สหกรณออมทรัพยพอใช  จํากัด  สามารถนําผลการชําระเงินของลูกหนี้หลังวันสิ้นปมาพิจารณา 

คํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อนําไปปรับปรุงรายการบัญชีได ดังเชน 

• นาย ท. สามารถชําระหนี้ที่ถึงกําหนดชําระของปบัญชี 31 ธันวาคม 2544  ไดหลังวันสิ้นปบัญชี  

กอนวันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน จํานวน 30,000 บาท ดังนั้น จํานวนเงินที่จะนํามาตั้ง   

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของนาย ท. จึงเปลี่ยนเปน  100,000 – 30,000  =  70,000  บาท  และจํานวนคาเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญจะเปลี่ยนเปน  20% x 70,000 = 14,000 บาท สําหรับดอกเบี้ยรับชําระจากนาย ท. จะไมมี

ผลกระทบกับการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากไดมีการระงับการรับรูรายไดและใหถือเปนรายไดตาม

เกณฑเงินสดเมื่อได รับเงิน  ดังนั้นตามกรณีนี้ดอกเบี้ยที่ ได รับชําระจะถือเปนรายไดของปบัญชี                    

31  ธันวาคม  2545 

 

 

 

 

 

 



 

• นาย ธ. สามารถชําระดอกเบี้ยคางบางสวน จํานวน  6,000  บาท  ซึ่งเปนดอกเบี้ยที่คางชําระ 

มาตั้งแต ปทางบัญชี  31  ธันวาคม  2543  ที่สหกรณรับรูรายไดแลวกอนการถือใชระเบียบ จํานวน   

30,000 บาท ซึ่งตามระเบียบนี้กําหนดใหตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชีเต็มจํานวน  แตเมื่อมี

การรับชําระคืน ดังนั้น จํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชีจึงเปน  30,000 – 6,000 = 24,000 บาท 

 จํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหม จะเปนดังนี้ 
ตนเงิน  ดอกเบี้ย 

          คางชําระ 
 นาย ถ.       100,000       - 

 นาย ท.         14,000                  -  

 นาย ธ.            -                    24,000 

 จํานวนเงนิที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                          114,000             24,000 

            (ดูรายละเอียดประกอบหมายเลข 2) 

 อยางไรก็ตามในการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูที่มีการชําระหลังวันสิ้นปทางบัญชี แตกอนวันที่      

ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงินนั้น จะไมเปนเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดชัน้คณุภาพลกูหนี ้ณ 

วันสิ้นป เวนแตปรากฏแนชัดวาลูกหนี้สามารถชําระหนี้ไดโดยสิ้นเชิง จึงจะสามารถเลื่อนระดับ ณ วันสิ้นปได 

โดยจัดใหอยูในเกณฑลูกหนี้ปกติ 

5.  การทยอยตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชี 
 ตามระเบียบ ขอ 17  สหกรณอาจทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชีของลูกหนี้ที่     

ไมกอใหเกิดรายไดจากจํานวนที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามขอ 14  ในชวงแรกที่ถือใชระเบียบ ดังนี้ 

 1.  ภายในวันสิ้นปบัญชีแรกที่ถือใชระเบียบนี้ ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวไมนอยกวารอยละ 20 

ของจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปนั้น 

 2.  ภายในวันสิ้นปบัญชีที่สองที่ถือใชระเบียบนี้ ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวไมนอยกวารอยละ 

50 ของจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปนั้น 

 3. ภายในวันสิ้นปบัญชีที่สามที่ถือใชระเบียบนี้ ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนที่ตองตั้ง  

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 หากสหกรณจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมากกวาที่กําหนดไวขางตนก็สามารถทําได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ

มติของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการในแตละป 

 

 

 

 



 

 
       ตัวอยางที่ 11 

 จากตัวอยางที่ 10 (กรณีที่ 2)  สหกรณมีจํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตนเงินใหกู 

จํานวน  114,000 บาท  และดอกเบี้ยคางชําระจํานวน 24,000 บาท สหกรณทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

ในทางบัญชีปแรก คือ ปทางบัญชีส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2544  รอยละ  25  ปบัญชีที่ 2 คือ ปทางบัญชี

ส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2545  รอยละ  50  และปบัญชีที่ 3  คือ ปทางบัญชีส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2546  

ตั้งเต็มจํานวน  สหกรณจะตองคํานวณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ดังนี้ 

 (1)  วันสิ้นปทางบัญชีแรกที่ถือใชระเบียบ คือ วันที่  31  ธันวาคม 2544   

  ก.  จํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชี มีดังนี้ 

ตนเงนิ 25% x 114,000                         28,500 บาท 

ดอกเบี้ยคางชาํระเต็มจํานวน       24,000 บาท 

รวมจํานวนเงนิที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    52,500 บาท 

  ข.  การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี 

เดบิต  หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงนิกู                                        28,500  

 หนี้สงสัยจะสญู - ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ           24,000                                 

 เครดิต   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู            28,500 

    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ                     24,000 

 (2)  วันสิ้นปทางบัญชีที่ 2 คือ  วันที่  31  ธันวาคม  2545 

  จากตัวอยางเดิม  สมมติวา  นาย  ท.  สามารถชําระหนี้ไดตามปกติจึงเปลี่ยนสภาพเปน

ลูกหนี้ปกติ  แตนาย ถ. ซึ่งเปนลูกหนี้จัดชั้นสงสัยและมีหนี้หลังจากหักหลักประกันแลว ณ วันที่  31  

ธันวาคม  2544  จํานวน  200,000 บาท ในปนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด  จึงเปลี่ยนไปอยูในเกณฑ

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ ซึ่งตองคํานวณจํานวนเงินเพื่อตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รอยละ 100  แตในปที่ 2  

สหกรณมีมติใหทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชี รอยละ  50   

  ก.  จํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชีปที่  2  มีดังนี้ 

ตนเงนินาย ถ. (50% x 200,000)      100,000  บาท 

หัก  คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญทีต่ั้งบัญชีไวแลวในปกอน     28,500  บาท 

จํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญูของตนเงนิที่ตองตั้งเพิ่มในปนี ้                          71,500  บาท 

  ข.  การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี 

เดบิต  หนี้สงสัยจะสูญ  -  ลูกหนี้เงนิกู     71,500  

 เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  ลูกหนี้เงินกู   71,500 

 

 

 



 

 (3)  วันสิ้นปทางบัญชีที่ 3  คือ วันที่  31  ธันวาคม  2546  ซึ่งการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ     

ลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ตองตั้งในทางบัญชีใหเต็มจํานวนตามที่ระเบียบกําหนด  ซึ่งในทางปฏบิตัจิาํนวน

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คํานวณไดอาจมีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาจํานวนตามบัญชีก็ได ซึ่งทั้ง 2 กรณีมี

วิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

• จํานวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่คํานวณไดมากกวาจํานวนตามบัญชี 
จากตัวอยางเดิม  สมมติวานาย ท. สามารถชําระหนี้ไดตามปกติ แต นาย ถ. ซึ่งเปนลูกหนี้จัด 

ชั้นสงสัยจะสูญในปบัญชี 31 ธันวาคม 2545 จํานวน  200,000  บาท  ยังคงไมสามารถชําระหนี้ไดในปนี้อีก 

และในปที่ 3 สหกรณตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทางบัญชีไวเต็มจํานวน 

  ก.  จํานวนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางบัญชีปที่ 3  มีดังนี้ 

ตนเงนิ นาย ถ. (100% x 200,000)      200,000 บาท 

หัก  คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญทีต่ั้งบัญชีไวแลวในปกอน ๆ                                            100,000  บาท 

จํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญูของตนเงนิที่ตองตั้งเพิ่มในปนี ้   100,000  บาท 

  ข.  การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี 

เดบิต  หนี้สงสัยจะสูญ  -  ลูกหนี้เงนิกู        100,000 

 เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินกู    100,000 

• จํานวนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่คํานวณไดนอยกวาจํานวนตามบัญชี 
จากตัวอยางเดิม สมมติวานาย ท. สามารถชําระหนี้ไดตามปกติ แตนาย ถ. ซึ่งเปนลูกหนี้จัด 

ชั้นสงสัยจะสูญในปบัญชี 31 ธันวาคม 2545 จํานวน 200,000 บาท นําเงินมาชําระหนี้ตนเงินและดอกเบี้ย

ไดทั้งหมด 

 ก.  จํานวนตนเงินที่ตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในทางบัญชีปที่ 3 

จึงไมมี แตสหกรณไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดไวแลวในปกอน ๆ จํานวน  

100,000 บาท ดังนั้น จํานวนเงินดังกลาวจึงถือเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความตองการที่ตองนําไปลด

คาใชจายในทางบัญชีของปนี้ 

 สําหรับดอกเบี้ยคางชําระที่ไดรับชําระถือเปนรายไดตามเกณฑเงินสดในปนี้ทั้งจํานวน 

 ข. การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี 

เดบิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู – ลูกหนี้เงนิกู      100,000 

 เครดิต  หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงนิกู                  100,000 

 

 

 

 

 

 



 
6.  การตัดหนี้สูญ 
 ตามขอ 16  ของระเบียบกําหนดวา การตัดลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชี ใหปฏิบัติตามระเบียบ

เกี่ยวกับการตัดหนี้สูญที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ทั้งนี้ การตัดลูกหนี้จัดชั้นสูญแตละรายตองตั้งคาเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนแลว ดังนั้น หากสหกรณมีลูกหนี้จัดชั้นสูญตามขอ 11 จะตองแยกลูกหนี้      

ดังกลาวออกจากลูกหนี้เงินกูอ่ืน ๆ เพื่อนํามาพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเต็มจํานวนกอนการขอ

ตัดลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชี 

 
       ตัวอยางที่ 12 

 จากตัวอยางเดิม  สมมตวิาระหวางปทางบัญชีที ่2  ของการถือใชระเบียบนี ้สหกรณไดฟอง

ดําเนนิคดีกับ นาย ธ.ศาลตัดสินใหนําหลกัทรัพยที่ค้ําประกันขายทอดตลาด ไดเงินมาจํานวน 230,000 บาท 

ก. การคํานวณจํานวนเงินที่ไดรับเพื่อโอนชําระหนี้ มีดังนี้ 
ตนเงนิกูคงเหลือ     300,000  บาท 

ดอกเบี้ยคางรบั (30,000 – 6,000)    24,000  บาท (ซึ่งตั้งบัญชไีวแลว) 

ดอกเบี้ยพงึรับ                   36,000  บาท (ยังไมตั้งบญัชีไว) 

รวมเงนิที่ตองชําระ                360,000  บาท 

เงินที่ไดรับจากการขายทอดตลาด   230,000  บาท 

เงินคาหุน                  50,000  บาท  

รวมจํานวนเงนิที่ใชชาํระหนี ้              280,000  บาท 

(ดูรายละเอียดประกอบหมายเลข 3) 

 เมื่อโอนทรัพยสินเพื่อชําระหนี้สินของนาย ธ. แลว ปรากฏวาไมเพียงพอที่จะชําระตนเงินกูที่เหลือ

จํานวน 80,000 บาท  จึงเปนลูกหนี้จัดชั้นสูญตามขอ 11(5) สหกรณตองนําไปคํานวณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย      

จะสูญเต็มจํานวนแลว สวนดอกเบี้ยคางชําระที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนแลว เมื่อไดรับชําระ

จากเงินที่ทําการขายทอดตลาดแลว ใหโอนกลับเพื่อลดยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ

ในทางบัญชี 

 ข.  การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี  

เดบิต  หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงนิกู    80,000 

 เครดิต  คาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินกู    80,000 

เดบิต  คาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ – ดอกเบีย้เงนิใหกูคางรบั  24,000 

 เครดิต  หนี้สงสัยจะสูญ – ดอกเบี้ยเงนิใหกูคางรับ    24,000 

 

 

 

 



 เมื่อไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของนาย ธ. ไวเต็มจํานวนแลว หากสหกรณตองการตัดออกจาก

บัญชี จะตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

 1.  จัดเตรียมขอมูลเพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

1.1 จํานวนหนี้ที่ขออนุมัติตัดจําหนายออกจากบัญชี 
1.2 คําชี้แจงสภาพหลักฐานและการดําเนินการติดตามทวงถามหนี้ 
1.3 เหตุผลในการขอตัดจําหนายหนี้สูญ 

1.4 ความเห็นของคณะกรรมการดําเนินการ 
2.  กําหนดวาระการประชุมใหญเร่ืองการตัดจําหนายหนี้สูญพรอมทั้งสรุปเร่ืองโดยยอ และแจงเปน 

หนังสือใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบกอนการประชุมใหญไมนอยกวา 7 วัน 

 3.  การอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ จะตองมีมติโดยมีคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มา

ประชุม หากลูกหนี้รายใดไมไดรับการอนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการนํากลับไปพิจารณาใหม และจัดหา

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อขออนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญอีกครั้ง 

 4.  เมื่อที่ประชุมใหญมีมติอนุมัติใหตัดจําหนายหนี้สูญได ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมดวยวา

การอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญนี้เปนเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเทานั้น มิไดเปนการระงับสิทธิเรียกรองจาก    

ผูตองรับผิดชอบตอสหกรณแตอยางใด 

 5.  ทํารายการปรับปรุงบัญชีเฉพาะลูกหนี้รายที่ไดรับการอนุมัติใหตัดจําหนายหนี้สูญ 

       ตัวอยางที่ 13 

 เมื่อสหกรณไดดําเนินการขออนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญของนาย ธ. ตามขั้นตอนขางตนเรียบรอยแลว 

การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี จะเปนดังนี้ 

เดบิต  คาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินกู     80,000 

 เครดิต  ลูกหนี้เงนิกู       80,000 

7.  การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
 7.1  ใหแสดงรายการลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแยกตางหากจากลูกหนี้เงินกูปกติ และแสดงรายการ

เปนลูกหนี้ระยะสั้นทั้งจํานวน พรอมทั้งนําคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมาแสดงเปนรายการหักจากยอดลูกหนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ตัวอยาง 
 (รายการลูกหนี้ระยะสั้น – สุทธิ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 

 ลูกหนี้ระยะสั้น – สุทธิ ประกอบดวย 

              ป 25………   ป 25……… 

       บาท                         บาท   

ตั๋วเงินรับ        ………………… ……………….  

ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินสง       ………………… ………………. 

ลูกหนี้เงินกู – ปกติ       ………………… ………………. 

ลูกหนี้เงินกู - ที่ไมกอใหเกิดรายได      ………………… ………………. 

ลูกหนี้อ่ืน ๆ        ………………… ………………. 

  รวมลูกหนี้      ………………… ………………. 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      ………………... ………………. 

       สํารองหนี้คลาดเคลื่อน      ……………….. ………………. 

  ลูกหนี้ระยะสั้นสุทธิ     ……………….. ………………. 

 ณ วันที่………………………………คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขางตน แยกเปน……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

สํารองหนี้คลาดเคลื่อน แยกเปน…………………………………………………………………………….. 

 7.2 ใหเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  หัวขอนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ดังนี้ 

  7.2.1  การระงับการรับรูรายไดที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

ตามเกณฑคงคางและใหเปดเผยถึงจํานวนเงินที่ไมไดรับรูเขาเปนรายได ซึ่งหากไดนําเขาเปนรายไดแลวจะมี

ผลใหสหกรณมีกําไรสุทธิเพิ่ม 
  ตัวอยาง 
  “สหกรณระงับการรับรูรายไดที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

ตามเกณฑพึงรับพึงจาย จํานวน…………….บาท ซึ่งหากสหกรณรับรูดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ดังกลาว

แลว จะทําใหสหกรณมีกําไรสุทธิประจําปเปนจํานวน……………………….บาท” 

  7.2.2  การทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบ  

นายทะเบียนสหกรณ วาดวย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และ

เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 



  ตัวอยาง 
  “สหกรณไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียน 

สหกรณ วาดวย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544  โดยตั้งคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดรอยละ……………../เต็มจํานวน  ของยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญทั้งสิ้น ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่……….คร้ังที่…………….วันที่……….. 

……………………” 

 

 


	การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


