
 

คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ 
เรื่อง  วิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับลูกหนี้ 

พ.ศ. 2547 
--------------------------------- 

  ในการดําเนนิธุรกิจของสหกรณตามวัตถุประสงคที่กาํหนดไวในขอบังคบั อาจเกิดลูกหนี้

ประเภทตาง ๆ และเมื่อมีการติดตามทวงถามหรือเรียกเกบ็หนี้ไดไมครบถวน หรือเกดิปญหาจนตองมีการ

ดําเนนิการใด ๆ และทายที่สุดจําเปนตองตัดจําหนายออกจากบัญช ี

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 (1) และ  (2) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542 

ประกอบกับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ 75/2545 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 เร่ือง มอบอํานาจใหปฏิบัติการ

แทนนายทะเบียนสหกรณ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งไดรับมอบหมายการ

ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ  จึงกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ข้ึนเพื่อใหสหกรณมีวิธี

ปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้เปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมในแนวทางเดียวกัน โดยคําแนะนํา        

แบงออกเปน  5 สวน  ดังนี้ 

  สวนที ่ 1  ความหมาย 

  สวนที ่ 2  วิธปีฏิบัติเกี่ยวกบัลูกหนี ้

  สวนที ่ 3  การแสดงรายการในงบการเงนิ  และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบ                          

                               งบการเงนิ 

   สวนที ่ 4  ตัวอยางการปฏิบตัิทางบัญชีเกีย่วกับลูกหนี ้

  สวนที ่ 5  การถือปฏิบัติ 

สวนที ่ 1  ความหมาย 

  ลูกหนี ้หมายถึง สิทธิเรียกรองที่สหกรณจะไดรับชําระหนี้จากบุคคลอื่น ไมวาจะเปนในรูป

เงินสด  สินคา  หรือบริการ  ซึ่งชื่อของลกูหนี้จะแตกตางกนัตามลักษณะของธุรกจิที่กอใหเกดิลกูหนี ้  และ

ลักษณะการเกิดสิทธิเรียกรองนัน้ 

  หนี้สูญ  หมายถงึ  ลูกหนีท้ี่ไดติดตามทวงถามจนถงึทีสุ่ดแลวแตไมไดรับชําระหนี ้ และได

จําหนายออกจากบัญชีลูกหนี ้

  หนี้สงสัยจะสูญ  หมายถงึ  ลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเกบ็ไมได  และถือเปนคาใชจายของ

รอบระยะเวลาบัญชีนัน้ แตยังไมไดตัดจําหนายออกจากบญัชี   

  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จํานวนที่กันไวสําหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได 

และถือเปนบัญชีปรับมูลคาที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเปนรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบการเงินเพื่อใหคงเหลือ  

เปนมูลคาสุทธิของลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บได 
 
 



  การตัดจําหนายหนีสู้ญ  หมายถงึ  การโอนปรับปรุงทางบัญชีเพือ่ตัดจําหนายหนี้สูญ   

ออกจากบัญชีลูกหนี้ในกรณีที่ไมสามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้รายนั้นไดเปนที่แนนอนแลว โดยตองปฏิบัติ

ตามหลกัเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนด 

  หนี้สูญรับคืน หมายถงึ ลูกหนีท้ี่ตัดจําหนายหนี้สูญออกจากบัญชีแลว แตภายหลงัสามารถ

เรียกเก็บหนี้ได  ซึ่งถือเปนรายไดของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

  ลูกหนี้คลาดเคลื่อน หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากผลตางระหวางยอดรวมของบัญชียอย  

ที่ต่ํากวาบัญชีคุมยอดลูกหนี้ 

สวนที ่ 2  วิธปีฏิบัติเกีย่วกับลกูหนี ้

 1.  วิธีการบญัชีเกี่ยวกับลูกหนีป้ระเภทตาง ๆ    

1.1  ลูกหนี้เงินกู   
เปนลูกหนีท้ี่สหกรณใหสมาชิกกูยืมเงนิทกุประเภท  โดยมีสัญญาการกูยืมเปนหลกัฐาน  

รวมทัง้เงนิที่ใหสหกรณอ่ืนกูยืม 

 1.1.1  เมื่อสหกรณจายเงินใหกู  บันทกึบญัชีโดย 

                              เดบิต  บัญชีลูกหนี้เงนิกู……(ระบุประเภท)   xxx  

                  เครดิต   บัญชีเงนิสด/เงนิฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)       xxx  

 1.1.2 เมื่อสหกรณรับเงนิชาํระหนี้จากลูกหนี ้  จะตองนาํจํานวนเงนิที่ไดรับชําระมาหกั

ยอดตาง ๆ ตามลําดับ คือ คาปรับคางรับ ดอกเบี้ยคางรบั คาปรับประจําป  ดอกเบี้ยรับประจําป และตนเงนิ  

บันทกึบัญชีโดย  

 เดบิต   บัญชีเงินสด/เงนิฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)      xxx      

             เครดิต    บัญชีคาปรับคางรับ                                xxx   

                   บัญชีดอกเบี้ยเงนิใหกูคางรับ               xxx   

        บัญชีรายไดคาปรับลูกหนี้เงินกู                       xxx   

   บัญชีดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู         xxx    

   บัญชีลูกหนีเ้งินกู…(ระบุประเภท)…             xxx   

 1.2  ลูกหนี้ตัวแทนหกัเงินสง  

         เปนลูกหนีท้ี่เกิดขึ้นในสหกรณประเภทออมทรพัย โดยสหกรณมอบใหบุคคลหรือหนวยงาน

เปนตัวแทนในหนวยตาง ๆ หักเงินที่สมาชิกตองสงตอสหกรณเปนรายเดือนหรือรายงวด ไดแก เงินสะสม  

คาหุนรายเดือน เงินงวดชาํระหนี ้คาธรรมเนียมแรกเขาทีเ่รียกเก็บจากสมาชิกเขาใหมและอ่ืน ๆ โดยหัก ณ    

ที่จายและนาํสงตอสหกรณ  

 

 



1.2.1 เมื่อสหกรณสงเอกสารหลักฐานใหตัวแทนเพื่อทําการหกัเงนิของสมาชิก 

สหกรณจะบนัทึกบัญชีโดย 

 เดบิต    บัญชีลูกหนี้ตัวแทนหักเงินสง   xxx   

                                                       เครดิต   บัญชีลูกหนี้เงนิกู…(ระบุประเภท)…             xxx 

            บัญชีดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู                      xxx 

         บัญชีคาธรรมเนียมแรกเขา                     xxx  

                                                                   บัญชทีุนเรอืนหุน                         xxx 

                                                                         - ฯลฯ  - 

1.2.2 เมื่อไดรับชําระหนีจ้ากลกูหนี้ตัวแทนในแตละหนวยที่สงหัก 

- กรณีไดรับชําระครบตามจํานวนที่สงใหตวัแทนหักเงิน  บนัทกึบัญชีโดย 

เดบิต  บัญชีเงนิสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)  xxx    

          เครดิต  บัญชีลูกหนี้ตัวแทนหกัเงนิสง         xxx  

- กรณีไดรับชําระไมครบตามจาํนวนที่สงใหตวัแทนหักเงนิ ใหพิจารณาจาก

รายละเอียดทีต่ัวแทนสงคืนมาพรอมใบเสร็จรับเงินฉบับที่หกัชําระไมไดหรือหักชาํระไดบางสวน  โดยให

ยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่คืนมานั้นทั้งหมดแลวออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหมสําหรับลูกหนี้รายที่หกัชําระได

บางสวนตามจํานวนเงนิที่ไดรับชําระจริง    ทัง้นี้ใหบันทึกการรับชําระเงนิและโอนกลับรายการทีต่ั้งไวเมื่อสง

หักเงินเทากับจํานวนเงนิประเภทตาง ๆ ทีเ่ก็บเงนิไมได  บันทกึบัญชีดงันี ้

เดบิต  บัญชีเงนิสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)  xxx   

                             บัญชีลูกหนี้เงินกู…(ระบุประเภท)…   xxx   

        บัญชีดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู                 xxx  

               บัญชีคาธรรมเนยีมแรกเขา                           xxx   

             บัญชทีุนเรือนหุน                      xxx   

          เครดิต  บัญชีลูกหนี้ตัวแทนหกัเงนิสง     xxx  

1.3 ลูกหนี้การคา  

         เปนลกูหนี้ที่เกิดจากการที่สหกรณขายสินคาออกไปแลวยังไมไดรับชําระเงินคาสินคา 

หรือเกิดจากการดําเนนิการคาตามปกติของสหกรณ   

 

 

 

 

 



    1.3.1   เมื่อมีการขายสนิคาเงนิเชื่อและสหกรณออกใบกํากับสินคา/ใบกํากับภาษหีรือ        

ใบสงของ  บันทึกบัญชีดังนี ้

         เดบิต   บัญชีลูกหนี้การคา    xxx     

                เครดิต   บัญชีขายสินคา                  xxx     

                 บัญชีภาษีขาย (ถาม)ี                xxx     

                     

1.3.2  เมื่อสหกรณรับชําระหนี้จากลูกหนีก้ารคา หากมีขอกาํหนดเกีย่วกับการคิดคาปรับ

กรณีผิดนัดชําระหนี้ใหบันทกึคาปรับดังกลาวไวเปนรายไดคาปรับลูกหนีก้ารคา  โดยบันทกึการรับชําระหนี้

และรายไดคาปรับ ดังนี ้

    เดบิต  บัญชีเงินสด/เงนิฝากธนาคาร (ตามแตกรณี) xxx     

    เครดิต  บัญชีลูกหนี้การคา         xxx     

                           บัญชีรายไดคาปรับลูกหนี้การคา (ถาม)ี  xxx       

ในกรณีลูกหนี้การคาเกิดจากการขายสินคารับฝากขาย   ใหพิจารณาวาสหกรณอยูในระบบ

ภาษีมูลคาเพิ่มหรือไม 

• กรณีสหกรณอยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม และไดทําสัญญาตัวแทนเพือ่ขายเปนไปตามที่

กรมสรรพากรกําหนด  สหกรณสามารถเลอืกบันทึกบัญชีได 2 วิธ ีคือ บันทกึบัญชีซือ้สินคารับฝากขายหลังมี

การขายเกิดขึ้น หรือบันทึกบัญชีซื้อสินคารับฝากขายทันททีี่มีการรับฝากขาย แตถาไมเปนตามที่กรมสรรพากร

กําหนดตองบนัทกึบัญชีซื้อสินคารับฝากขายทนัททีี่มกีารรับฝากขายเทานั้น 

• กรณีสหกรณไมไดอยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม สามารถเลอืกบนัทึกบัญชีไดทั้ง 2 วิธ ี

    สําหรบัวธิีการบัญชีเกี่ยวกับสินคารับฝากขาย มีวธิีปฏิบัติดังนี ้
    วธิีที่ 1  กรณีบันทกึบัญชีซ้ือสินคารบัฝากขายหลังมีการขายเกิดขึ้น 
                   - เมื่อสหกรณรับสินคาฝากขาย จะบนัทกึรายการไวในทะเบยีนสนิคารับฝากขาย

เทานัน้                                      

 -  เมื่อสหกรณขายสินคาที่รับฝากขายเปนเงินเชื่อ  จะบนัทกึบัญชีโดย 

                         เดบิต  บัญชีลูกหนี้การคา     xxx    

                     เครดิต   บัญชีขายสินคารับฝากขาย          xxx   

                บัญชีภาษขีาย (ถาม)ี                                      xxx     

                   -  บันทึกการซื้อสินคา  เมื่อสหกรณไดรับใบแจงหนี้/ใบกํากับสินคา/ใบเสร็จ     

รับเงิน/ใบกํากับภาษีจากผูฝากขาย   บันทึกบัญชีโดย 

 

 

 

 

 



            เดบิต   บัญชีซื้อสินคารับฝากขาย   xxx     

         บัญชีภาษีซือ้ (ถาม)ี    xxx       

                            เครดิต  บัญชีเงินสด/เจาหนี้สินคารับฝากขาย (ตามแตกรณี)  xxx     

 ทั้งนี ้  การบันทึกบัญชีซื้อสินคารับฝากขายตามวิธีขางตนนี้ ในวันสิ้นปทาง

บัญชีมีขอพึงระมัดระวัง คือ 

(1) หากไดมีการขายสนิคาที่รับฝากขายแลว แตสหกรณยงัไมไดบันทึกบญัชีซื้อ 

เนื่องจากยังไมไดรับใบแจงหนี้/ใบกาํกับสินคา/ใบกํากับภาษีจากผูฝากขาย  ในวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ

จะตองติดตอผูฝากขายเพื่อใหออกเอกสารดังกลาว ซึง่ถายังไมไดรับเอกสารนัน้ใหทําการปรับปรุงการบันทึก

บัญชีซื้อสินคาตามราคาที่ตกลงกนั ดงันี ้

 เดบิต   บัญชีซื้อสินคารับฝากขาย   xxx     

              บัญชีภาษีซื้อรอใบกํากับ    xxx     

                       เครดิต   บัญชีเจาหนี้สินคารับฝากขาย  xxx       

และเมื่อไดรับใบกาํกับภาษแีลว จงึจะบนัทกึภาษีซื้อเพือ่ขอคืนภาษีซือ้ตอไปดังนี ้       

       เดบิต   บัญชีภาษีซื้อ               xxx   

              เครดิต   บัญชีภาษซีื้อรอใบกํากับ           xxx    

(2)  การตรวจนับสินคาคงเหลือในวนัสิ้นปทางบัญช ี ตองไมนับรวมสนิคา      

รับฝากขายทีค่งเหลืออยูตามกรณีนี้เปนสนิคาคงเหลือของสหกรณ 

   วิธีที่ 2  กรณีบันทกึบัญชีซ้ือสินคารบัฝากขายทนัทีที่มีการรบัฝากขาย 
                 -  เมื่อมีการรับมอบสินคาฝากขาย สหกรณบันทกึบัญชซีื้อสินคาทันท ีบันทึก

บัญชีโดย 

             เดบิต   บัญชีซื้อสินคารับฝากขาย                             xxx      

                   บัญชีภาษีซื้อ (ถาม)ี                 xxx       

                                                      เครดิต   บัญชีเจาหนี้สินคารับฝากขาย                xxx     

                                          -    เมื่อมกีารขายสินคาที่รับฝากขายเปนเงินเชื่อ บันทึกบัญชีโดย   

                                          เดบิต   บัญชีลูกหนี้การคา                                              xxx     

    เครดิต   บัญชีขายสินคารับฝากขาย                    xxx   

                 บัญชีภาษีขาย (ถาม)ี                                   xxx  

 

 

 

 

  

 



   สําหรับการบันทกึบัญชีซือ้สินคารับฝากขายทันทีทีม่กีารรับฝากขายนี้ มีขอพึงระมัดระวัง 

คือ การตรวจนับสินคาคงเหลือในวนัสิ้นปทางบัญช ีตองนับรวมสนิคารับฝากขายไวเปนสินคาคงเหลือของ  

สหกรณดวย   
  1.4 ลูกหนี้ขายสินคาผานบัญชี   

      เปนลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินคาทีส่หกรณเปนคนกลางในการขายตามวิธีการขายผาน

บัญชี และยังคางชําระคาสนิคาแกสหกรณ   

        1.4.1 เมือ่ขายสินคาผานบัญช ี สหกรณจะบันทกึบญัชีตามแตละกรณี ดังนี ้

• กรณีที ่1  บนัทึกยอดขายและยอดซือ้ดวยจํานวนเงินที่เทากัน   
โดยสหกรณไดรับผลตอบแทนจากการขาย 

 -  เมื่อสหกรณขายสินคาผานบัญชีเปนเงนิเชื่อ   

     บนัทกึขายสินคาผานบัญชีดวยจํานวนเงินเทากับทีซ่ื้อ โดย 

   เดบิต   บัญชีลูกหนี้ขายสนิคาผานบัญช ี                            xxx    

             เครดิตบัญชีขายสินคาผานบัญช ี                               xxx 

                       บัญชีภาษีขาย(ถาม)ี                                              xxx 

 บันทกึซื้อสินคาผานบัญชีดวยจํานวนเงนิเทากับที่ขาย ดงันี ้

 เดบิต   บัญชีซื้อสินคาขายผานบัญช ี                           xxx      

                    บัญชีภาษีซื้อ (ถาม)ี                                                     xxx                             

  เครดิต   บัญชีเจาหนี้ขายสินคาผานบัญช ี               xxx  

                 -  เมื่อสหกรณไดรับผลตอบแทนจากการขาย  บันทึกบญัชีดังนี ้

         เดบิต   บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร  (ตามแตกรณี)          xxx                             

เครดิต  บัญชีรายไดขายสินคาผานบัญช ี                          xxx    

                                                             บัญชีภาษีขาย (ถาม)ี                                  xxx     

•   กรณีที่ 2  บนัทึกยอดขายตามราคาขาย และบันทกึยอดซื้อตามราคาทุน 
                                  -  เมื่อสหกรณขายสนิคาผานบัญชเีปนเงนิเชื่อ   

                                  บันทกึขายสนิคาผานบัญชีดวยราคาขาย โดย 

                      เดบิต   บัญชีลูกหนี้ขายสนิคาผานบัญช ี                           xxx    

                                   เครดิต   บัญชีขายสินคาผานบญัชี                      xxx   

                                                               บัญชีภาษีขาย (ถาม)ี            xxx          

 

 

 

 

            



                         บันทึกซื้อสินคาผานบัญชดีวยราคาทุน ดังนี ้  

                     เดบิต   บัญชีซื้อสินคาขายผานบัญช ี                         xxx      

                                บัญชภีาษีซื้อ (ถาม)ี                                                 xxx                             

                                            เครดิต   บัญชีเจาหนี้ขายสนิคาผานบัญช ี                 xxx  

• กรณีที่ 3  บันทึกเฉพาะรายไดคาบริการตามผลตอบแทนที่ตกลงกัน 
โดยวิธีนี้ สหกรณจะไมรับรูการขายและซื้อสินคาดังกลาว แตจะบันทึกบัญชีเฉพาะการรับผลตอบแทน ทั้งนี้ 

การปฏิบัติเกี่ยวกับการขายสินคาผานบัญชีตามวิธีนี้ สหกรณควรจัดทําทะเบียนคุมการขายสินคาผานบัญชี

เพื่อใหสามารถตรวจสอบความครบถวนของรายไดคาบริการได สําหรับการบันทึกบัญชีเมื่อไดรับคาบริการ 

ใหบันทึกดังนี้ 

 เดบิต   บัญชีเงินสด/เงนิฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)        xxx         

                            เครดิต  บัญชีรายไดขายสินคาผานบัญชี     xxx   

                                                 บัญชีภาษีขาย (ถาม)ี                                xxx 

  1.4.2  เมื่อไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ขายสนิคาผานบัญช ีสําหรับสหกรณที่บันทึกบัญชีตาม

กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2  บันทึกบัญชีโดย 

                    เดบิต   บัญชีเงนิสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)               xxx                                

                                 เครดิต  บัญชีลูกหนี้ขายสนิคาผานบัญช ี                         xxx    

 
 1.5  ลูกหนีจ้ากการขายผอนชาํระหรือเชาซ้ือ    

                            เปนลกูหนีท้ี่เกดิจากการขายสินคาที่สหกรณไดขายไปตามวิธกีารขายผอนชําระหรือเชาซื้อ 

และยังคางชําระคาสินคาแกสหกรณ  

  การขายสนิคาผอนชาํระหรือเชาซื้อเปนการขายโดยใหผูซื้อผอนชาํระเงนิคาสินคาเปนงวด ๆ

ตามระยะเวลาที่ตกลงกนั โดยผูขายจะมีรายไดจากกาํไรขั้นตนจากการขาย รวมทัง้ยังอาจคิดดอกผลจากการ

ขายเพิ่มเติมตางหากจากกาํไรข้ันตนอีกดวย ซึ่งดอกผลดงักลาวสหกรณจะบนัทึกรายการรับรูรายไดเปนรายได

รอการตัดบัญชีตั้งแตวนัที่ไดตกลงกนั และจะโอนปรับปรุงเปนรายไดในแตละปตามสวนของลกูหนีท้ี่ผอนชําระ

ไดของปนั้น ๆ  สําหรับสหกรณที่อยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่มการขายผอนชําระ/เชาซื้อจะมีภาระภาษีเกิดขึ้น     

2  สวน  คือ  

                          (1)  ภาษีขายซึ่งความรับผิดจะเกิดขึ้นเมื่อถึงกาํหนดชําระเงนิตามงวดทีถ่ึงกําหนดชําระ  

ในแตละงวดโดยไมคํานงึวาลูกหนี้จะชาํระหนีห้รือไม เวนแตกรณีที่ไดรับชําระราคาหรือไดออกใบกํากับภาษี

กอนถงึกาํหนดชําระราคาแตละงวด ก็ใหถือวาความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อไดมีการกระทาํนัน้ ๆ ดวย 

 

 

   

 

 



 

(2)  ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระซึง่เปนภาษีขายที่เกิดจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อ     

ที่ยังไมไดรับชําระเงนิและยงัไมไดออกใบกํากับภาษ ี  

การบันทึกบญัชีเกี่ยวกับการขายผอนชําระ/เชาซ้ือ  เปนดงันี ้    

 1.5.1  เมื่อมกีารขายสนิคาผอนชําระ/เชาซื้อ และรับชําระหนี ้ ใหรับรูกําไรขั้นตนจากการ 

ขายผอนชาํระ/เชาซื้อรอตัดบัญชีตามงวดที่ไดรับชําระหนี้ โดยบนัทึกบญัชีได 2 วิธี คอื 

  วิธีที ่1 รับรูกาํไรขัน้ตนจากการขายผอนชําระ/เชาซ้ือรอตัดบัญชีทันทีที่รับชาํระเงิน 

 (1)  เมื่อจัดทาํสัญญาขายสินคาผอนชําระ/เชาซื้อ และผูซื้อชําระเงนิดาวน ณ วันทํา

สัญญา  บันทกึบัญชีดังนี ้       

 เดบิต   บัญชีเงินสด (เงนิดาวน + ภาษีขายสําหรับเงนิดาวน)   xxx     

      บัญชีลูกหนี้จากการขายผอนชําระ/เชาซื้อ                    xxx        

      เครดิต  บัญชีขายสินคาผอนชําระ/เชาซื้อ (ราคาขายเงินสด)       xxx     

     บัญชีดอกผลจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อรอตัดบัญชี   

     (ผลตางระหวางราคาขายเงนิสดกับขายผอนชาํระ)        xxx      

                  บญัชีภาษีขาย (ถาม)ี                         xxx    

                                                       บัญชภีาษีขายที่ยงัไมถึงกาํหนดชาํระ (ถาม)ี              xxx    

 เดบิต  บัญชีกาํไรขั้นตนจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อปปจจุบันที่ยังไมไดรับเงิน xxx    

       เครดิต  บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัดบัญชี            xxx   

(2)  เมื่อไดรับชําระเงนิตามงวดในแตละงวด  ใหบันทึกรายการรับชําระหนี้ตามงวดและ

ภาษีขายที่เกิดขึ้นตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระรวมทั้งรับรูดอกผลจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อในแตละงวด  

ทั้งนี้การรับรูกําไรจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อในแตละงวดตองพิจารณาเพิ่มเตมิวาลูกหนี้ที่ชาํระนัน้เปน

ลูกหนีท้ีย่กมาจากปกอนหรือเปนลกูหนี้ทีเ่กดิขึ้นใหมในปปจจุบนั สําหรบัการบนัทึกบญัชีทาํโดย 

 เดบิต   บัญชีเงินสด/เงนิฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)   xxx                              

                                          เครดิต  บัญชีลูกหนี้จากการขายผอนชําระ/เชาซื้อ                 xxx                        

       เดบิต  บัญชีภาษีขายทีย่ังไมถงึกาํหนดชําระ                                   xxx         

                                  เครดติ  บัญชีภาษีขาย                      xxx       

        เดบิต  บัญชีดอกผลจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัดบัญชี           xxx   

                      เครดิต  บัญชีดอกผลจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อ                           xxx   

 

 

 

 

 



 

 เดบิต  บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อรอตัดบัญชี       xxx     

              เครดิต  บัญชกีําไรขัน้ตนจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อปปจจุบนัทีย่ังไมไดรับเงิน                  

               (กรณเีปนลกูหนี้ขายผอนชาํระและเชาซื้อที่เกิดขึน้ในปปจจุบนั)           xxx    

                              หรือ     เครดิต บัญชีกาํไรขั้นตนจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อปกอนที่ไดรับเงนิในปปจจุบนั  

             (กรณเีปนลกูหนี้ขายผอนชาํระและเชาซื้อทีย่กมาจากปกอน ๆ )                 xxx 

 (3)  หากลูกหนี้ผิดสัญญาการชําระเงินงวดที่ถึงกําหนดชําระ สหกรณตองรับภาระภาษีขาย

สําหรับลูกหนีท้ี่ผิดสัญญาชาํระเงนิงวดในเดือนนัน้  บันทึกบัญชีโดย 

                         เดบิต  บัญชีภาษีขายรอเรียกคืน                        xxx     

                                    เครดิต  บัญชีภาษีขาย                    xxx                          

เมื่อลูกหนีท้ี่ผิดสัญญานําเงนิงวดมาชาํระ  บนัทกึบัญชีโดย 

                         เดบิต  บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)         xxx   

                                    เครดิต  บัญชีลูกหนี้จากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อ        xxx                           

                         เดบิต   บัญชีภาษีขายที่ยงัไมถึงกําหนดชําระ                                 xxx   

                         เครดิต  บัญชีภาษีขายรอเรียกคืน  xxx    

            เดบิต   บัญชีดอกผลจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัดบัญชี           xxx    

            เครดิต   บัญชีดอกผลจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อ                      xxx          

เดบิต   บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัดบัญชี      xxx   

                                    เครดิต  บัญชีกาํไรขั้นตนจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อปปจจุบนัที่ยงัไมไดรับเงิน 

              (กรณีเปนลูกหนี้ขายผอนชําระและเชาซื้อที่เกิดขึ้นในปปจจุบัน)          xxx      

  หรือ      เครดิต  บัญชีกาํไรขัน้ตนจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อปกอนที่ไดรับเงนิในปปจจบุัน   

                     (กรณีเปนลกูหนี้ขายผอนชาํระและเชาซื้อทีย่กมาจากปกอน ๆ )              xxx   

วิธีที ่2  รบัรูกาํไรขัน้ตนจากการขายผอนชําระ/เชาซ้ือรอตัดบัญช ีในวันสิ้นปทางบญัช ี
  (1)  เมื่อจัดทําสัญญาขายสินคาผอนชําระ/เชาซื้อและผูซื้อชําระเงินดาวน ณ วันทําสัญญา 

บันทึกบัญชีเชนเดียวกับวิธีที่ 1 (1) เวนแตไมบันทึกบัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อ                 

ปปจจุบันที่ยังไมไดรับเงินกับบัญชีกําไรข้ันตนจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัดบัญชีซึ่งจะบันทึกปรับปรุง

ในวันสิ้นปทางบัญชี  

         (2)  เมื่อไดรับชําระเงินตามงวดในแตละงวด ใหบันทึกรายการรับชําระหนี้ตามงวด และ

ภาษีขายที่เกิดขึ้นตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระ รวมทั้งรับรูดอกผลจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อในแตละงวด   

บันทึกบัญชีโดย 

 
 
 



 
         เดบิต    บัญชีเงนิสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)            xxx                              

               เครดิต   บัญชีลูกหนี้จากการขายผอนชําระ/เชาซื้อ         xxx                      

         เดบิต   บัญชีภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ                       xxx        

                                       เครดิต   บัญชีภาษีขาย             xxx        

         เดบิต    บัญชีดอกผลจากการขายผอนชําระ/เชาซือ้รอตัดบัญชี    xxx   

             เครดิต  บัญชีดอกผลจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อ                      xxx   

  (3)  หากลกูหนี้ผิดสัญญาการชําระเงินงวดที่ถงึกาํหนดชําระสหกรณตองรับภาระภาษีขาย

สําหรับลูกหนีท้ี่ผิดสัญญาชาํระเงนิงวดในเดือนนัน้   บนัทึกบัญชีโดย 

                                  เดบติ  บัญชีภาษีขายรอเรียกคนื                        xxx      

                                             เครดิต  บัญชีภาษีขาย                  xxx  

                         เมื่อลูกหนีท้ี่ผิดสัญญานาํเงนิงวดมาชาํระ  บันทึกบญัชีโดย 

                                  เดบติ  บัญชีเงินสด/เงนิฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)              xxx   

                                             เครดิต  บัญชีลูกหนี้จากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อ                 xxx                       

                                  เดบติ  บัญชีภาษขีายทีย่ังไมถงึกําหนดชําระ                                    xxx   

                                 เครดิต   บัญชีภาษขีายรอเรียกคนื                                           xxx    

                                  เดบติ  บัญชีดอกผลจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัดบัญชี            xxx     

                                             เครดิต   บัญชีดอกผลจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อ                  xxx   

                          (4)     การบนัทึกกําไรขัน้ตนจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อ ในวนัสิน้ปทางบัญชีสหกรณ

จะตองปรับปรุงรายการกําไรขั้นตนจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อ 2 สวน คือ  

ก.    กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อปปจจุบันที่ยังไมไดรับเงิน เปนกําไรขั้นตนใน

สวนของยอดขายผอนชําระ/เชาซื้อปปจจุบันที่ยังไมไดรับการผอนชําระเงินจากลูกหนี้  โดยกําไรสวนนี้ไม

ถือเปนรายไดของปปจจุบัน แตจะเปนรายไดรอการตัดบัญชี และจะทําการตัดบัญชีในแตละปตามสวน

ของเงินที่ไดรับการผอนชําระจากลูกหนี้  ซึ่งในวันสิ้นปทางบัญชีจะตองทําการคํานวณหากําไรขั้นตนจาก

การขายผอนชําระ/เชาซื้อปปจจุบันที่ยังไมไดรับเงิน แลวนํามาปรับปรุงบัญชี  โดยบันทึกบัญชีดังนี้ 

          เดบิต   บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อปปจจุบนัทีย่งัไมไดรับเงนิ    xxx       

               เครดิต   บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัดบัญชี       xxx   

ข.    กาํไรขั้นตนจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อปกอนที่ไดรับเงินในปปจจุบนัเปนกาํไรขั้นตน

ในสวนของยอดขายผอนชาํระ/เชาซื้อ หรือลูกหนี้ผอนชาํระ/เชาซื้อปกอนที่เรียกเก็บเงนิผอนชาํระไดใน 

 

 

 

 



 

ปปจจุบนั โดยกําไรขัน้ตนดังกลาวจะถือเปนรายไดของปปจจุบนัตามสวนของเงนิที่ไดรับการผอนชาํระจาก

ลูกหนี ้ ซึ่งในวนัสิน้ปทางบัญชีจะตองทาํการคํานวณหากาํไรขัน้ตนจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อปกอนที่ได  

รับเงินในปปจจุบัน  แลวนาํมาปรับปรุงบัญชีออกจากรายไดรอการตัดบัญชีที่ไดมีการตั้งไวในบัญชีแลว  

ในปกอน ๆ บันทกึบัญชีโดย 

                     เดบิต   บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัดบัญชี  xxx   

                                        เครดิต บัญชีกําไรขัน้ตนจากการขายผอนชาํระ/เชาซือ้ปกอนที่ไดรับเงินในปปจจุบนั   xxx    

                     1.5.2 เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระเงินงวดและสหกรณยึดสินคาคืน  ใหโอนปดบัญชีที่เกีย่วของกับ

ลูกหนี้รายนั้นทั้งหมด ไดแก บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อรอตัดบัญชีหรือบัญชีกําไรข้ันตน

จากการขายผอนชําระปปจจุบันที่ยงัไมไดรับเงิน บัญชีดอกผลจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัดบัญชี บัญชี

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ ไปลดยอดลูกหนี้จากการขายผอนชําระ/เชาซื้อ พรอมทั้งโอนปดบญัชีบัญชี

ภาษีขายรอเรียกคนื เพื่อหามูลคาลกูหนีค้งเหลอื ณ วนัยดึสินคาคืน แลวบนัทกึมลูคาสินคายืดคนืเทากบั

มูลคาลกูหนีจ้ากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อคงเหลอื ณ วนัยึดสินคาคนืนัน้ ทัง้นี ้การบนัทึกสนิคายืดคนืให

ปฏิบัติตามคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เร่ือง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสินคาคงเหลือ พ.ศ. 2547 

1.6 ลูกหนี้คาบรกิาร   

                         เปนลูกหนีท้ี่เกิดจากการที่สหกรณใหบริการโดยมหีลกัฐานการเปนหนี้แตสหกรณ           

ยังไมไดรับชําระเงินคาบริการจากผูรับบริการ  

 เมื่อสหกรณใหบริการเปนเงินเชื่อจะบันทึกรายการโดยตั้งผูรับบริการเปนลูกหนี้ และหาก 

อยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่มความรับผิดในการเสียภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อไดมีการออกใบกํากับภาษีหรือเมื่อไดรับ

ชําระคาบริการแลว สําหรับการบันทึกบัญชีมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

 1.6.1 สหกรณอยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 

(1) เมื่อสหกรณใหบริการแลวจัดทําใบกาํกับภาษีทนัท ี บนัทึกบัญชีโดย 

                       เดบิต   บัญชีลูกหนี้คาบริการ                 xxx    

                                                        เครดิต   บัญชีรายไดคาบริการ             xxx   

                             บัญชีภาษีขาย   xxx 

                                          เมื่อไดรับชําระเงนิคาบริการจากลูกหนี ้  บันทกึบัญชีโดย 

                                            เดบิต   บัญชีเงนิสด/เงนิฝากธนาคาร (ตามแตกรณ)ี   xxx    

               เครดิต   บัญชีลูกหนี้คาบริการ                xxx   

 

 

 

 



 

  (2)  หากสหกรณใหบริการแลวจัดทาํเอกสารหลักฐานการใหบริการเปนเงนิเชื่อที่มีลักษณะ

เปนใบแจงหนี ้ ความรับผิดในการเสยีภาษมีูลคาเพิม่จะเกิดขึ้นตอเมื่อไดรับชําระเงนิคาบริการ  ตามสวน

ของการไดรับชําระนัน้  บันทึกบัญชีโดย 

                                เดบิต   บัญชีลูกหนี้คาบริการ                            xxx   

                                          เครดิต   บัญชีรายไดคาบริการ                  xxx   

                         บัญชีภาษีขายทีย่ังไมถึงกาํหนดชําระ         xxx                       

เมื่อไดรับชําระเงนิคาบริการจากลกูหนี ้ ใหบันทึกการรับชําระหนี้เชนเดยีวกบั (1) และให

ปรับปรุงภาษขีายตามสวนของเงนิที่ไดรับชําระ  บันทกึบัญชีโดย 

      เดบิต   บัญชีภาษีขายทีย่งัไมถึงกําหนดชําระ             xxx   

                  เครดิต   บัญชีภาษีขาย xxx    

1.6.2   สหกรณไมอยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 

                              เมื่อสหกรณใหบริการเปนเงนิเชื่อ   บันทกึบัญชีโดย 

       เดบติ   บัญชีลูกหนี้คาบริการ                      xxx   

                                         เครดิต   บัญชีรายไดคาบริการ                          xxx   

                              เมื่อไดรับชําระเงนิคาบริการจากลกูหนี ้

       เดบติ   บัญชีเงนิสด/เงนิฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)  xxx   

                          เครดิต   บัญชีลูกหนี้คาบริการ     xxx   
 1.7  ลูกหนี้คลาดเคลื่อน  
                             เกิดจากยอดรวมของบญัชียอยลูกหนี ้(รายละเอียดลูกหนี)้ ต่ํากวาบัญชีแยกประเภท   

ลูกหนี ้(บัญชีคุมยอดลูกหนี)้  นอกจากนีย้งัมีกรณีรายละเอียดลูกหนีสู้งกวาบัญชีคมุยอด   ซึ่งหากสหกรณ   

มียอดลกูหนี้คลาดเคลื่อนไมวาจะสงูหรือต่าํกวาบัญชีคมุยอด วิธีปฏิบัตทิางบัญชีใหถอืจํานวนเงนิในบัญชยีอย

เปนหลกัแลวทําการปรับปรุงบัญชีลูกหนีป้ระเภทนัน้ ๆ   ใหมีจํานวนเทากับยอดรวมของบัญชียอยลูกหนี้

ประเภทนัน้ ๆ พรอมทัง้ใหสหกรณรีบตรวจสอบคนหาสาเหตุใหพบโดยเร็ว   การบันทึกบัญชีในแตละกรณี 

ใหปฏิบัติดังนี ้

   1.7.1  กรณีที่ยอดรวมบัญชียอยลูกหนี้ต่ํากวาบัญชีคุมยอด หากวันสิ้นปทางบัญชี 

สหกรณมียอดรวมบัญชียอยลูกหนี้คลาดเคลื่อนต่ํากวาบัญชีคุมยอด    ผลตางใหนํามาปรับปรุงบัญชีโดย    

ลดยอดในบัญชีลูกหนี้ใหเทากับยอดรวมบัญชียอย  พรอมทั้งตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนดวย  

บันทึกบัญชีโดย 

    เดบิต  บัญชีลูกหนี…้(ระบุประเภท)…คลาดเคลื่อน                   xxx   

              เครดติ   บัญชีลูกหนี…้(ระบุประเภท)…………            xxx   

 

 

 



 

           เดบิต    บัญชีหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้…(ระบุประเภท)…คลาดเคลื่อน    xxx   

                                             เครดิต บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ…(ระบุประเภท)…คลาดเคลื่อน        xxx                      

ภายหลงัหากตรวจพบขอคลาดเคลื่อนทีเ่ปนผลใหยอดรวมบัญชียอยต่ํากวาบัญชีคุมยอดเปนจาํนวนเงนิ

เทาใด ใหโอนกลับรายการที่ไดปรับปรุงบัญชีไวขางตนตามจํานวนเงนิทีต่รวจพบนั้น บันทึกบัญชีโดย 

                                เดบิต   บัญชีลูกหนี…้(ระบุประเภท)………                       xxx   

                                เครดิต  บัญชีลูกหนี…้(ระบุประเภท)…คลาดเคลื่อน  xxx   

           เดบิต   บญัชีคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ…(ระบุประเภท)… คลาดเคลื่อน     xxx   

  เครดิต  บัญชีหนี้สงสัยจะสญูลูกหนี้…(ระบุประเภท)…คลาดเคลื่อน xxx  

          ทั้งนี้   หากขอคลาดเคลื่อนที่ตรวจพบไมไดเกิดจากบัญชีลูกหนี้ประเภทดังกลาว    

แตเปนการบนัทึกบัญชีอ่ืนผดิพลาด  ใหปรับปรุงบัญชีตามขอเท็จจริงที่ตรวจพบ 

  แตถาไมสามารถตรวจพบไดหลังจากพยายามคนหาตามสมควรแลวใหดําเนินการ   

ขออนุมัติตัดเปนหนี้สูญตอไป  เมื่อไดรับอนุมัติใหตัดเปนหนี้สูญ บนัทกึบัญชีโดย 

           เดบิต  บัญชีหนี้สูญลูกหนี…้(ระบุประเภท)…คลาดเคลื่อน   xxx   

           เครดิต  บัญชีลูกหนี…้(ระบุประเภท)…คลาดเคลื่อน                           xxx  

  แลวปรับลดจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้คลาดเคลื่อนดวยจาํนวนเดียวกันกบั

จํานวนที่ไดรับอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ  บันทกึบัญชีโดย 

  เดบิต  บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้…(ระบุประเภท)…คลาดเคลื่อน  xxx   

         เครดิต  บญัชีหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี…้(ระบุประเภท)…คลาดเคลื่อน        xxx   

           อนึ่ง สําหรับสหกรณประเภทออมทรัพย หากยอดรวมบัญชียอยลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู

คลาดเคลื่อนต่ํากวาบัญชีคุมยอดจะปฏิบัติแตกตางไปจากสหกรณประเภทอื่น กลาวคือใหปฏิบัติตามแนวทาง   

ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยใหสหกรณรีบตรวจสอบคนหาสาเหตุใหพบโดยเร็ว หากไมพบสาเหตุการ

คลาดเคลื่อนใหดําเนินการ ดังนี้ 

                                        - ถาทราบวาลูกหนี้เงินใหสมาชิกกูรายบุคคลหนวยใดคลาดเคลื่อน และอยูในความ

รับผิดชอบของเจาหนาที่คนใด เจาหนาที่ผูนั้นจะตองรับผิดชอบชดใชจํานวนเงินที่คลาดเคลื่อนนั้นใหแก 

สหกรณ 

                                     - ถาไมอาจแยกยอดคลาดเคลื่อนไดวาอยูในความรับผิดชอบของผูใด เจาหนาที ่ 

ทั้งหมดและผูจัดการหรือผูทีไ่ดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในหนาที่ผูจัดการจะตองรวมกันชดใชใหแก 

สหกรณ 

    1.7.2  กรณีที่ยอดรวมบัญชียอยลูกหนี้สูงกวาบัญชีคุมยอด  ใหนาํผลตางปรับปรุงบัญชี 

โดยเพิ่มยอดใหบัญชีลูกหนี้เทากับยอดรวมบัญชียอย กับต้ังสวนที่คลาดเคลื่อนนั้นไวในบัญชีคาเผื่อลูกหนี้

คลาดเคลื่อน บันทึกบัญชีโดย 

 

 



 

            เดบิต  บัญชีลูกหนี…้.. (ระบุประเภท)…….                                    xxx   

                       เครดิต  บัญชีคาเผื่อลูกหนี…้(ระบุประเภท)…คลาดเคลื่อน   xxx   

            ภายหลังถาสหกรณสามารถคนพบขอคลาดเคลื่อนที่เปนผลใหยอดรวมบัญชียอย    

สูงกวาบัญชีคมุยอดเปนจาํนวนเงนิเทาใด ก็ใหโอนกลับรายการลูกหนีแ้ละคาเผื่อลูกหนี…้(ระบุประเภท)…

คลาดเคลื่อนที่ไดปรับปรุงบัญชีไวขางตนตามจํานวนทีค่นพบนั้น  บนัทกึบัญชีโดย 

  เดบิต   บัญชีคาเผื่อลูกหนี…้(ระบุประเภท)…คลาดเคลื่อน      xxx    

                                        เครดิต   บัญชีลูกหนี้…. (ระบุประเภท)…….                     xxx   

             ทัง้นี ้  หากขอคลาดเคลื่อนที่ตรวจพบไมไดเกิดจากบัญชีลูกหนี้ประเภทดังกลาว 

แตเปนการบนัทึกบัญชีอ่ืนผดิพลาด  ใหปรับปรุงบัญชีตามขอเท็จจริงที่ตรวจพบ 

              แตถาไมสามารถตรวจพบไดหลงัจากที่พยายามคนหาตามสมควรแลว ใหโอน    

คาเผื่อลูกหนี้...(ระบุประเภท)…..คลาดเคลื่อนนัน้ เขาบญัชีคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญลกูหนี้……(ระบุประเภท)

… บันทึกบัญชีโดย 

  เดบิต   บัญชีคาเผื่อลูกหนี้…(ระบุประเภท)…คลาดเคลื่อน         xxx   

                       เครดิต   บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้…(ระบุประเภท)……..       xxx   
 1.8   ลกูหนี้ระหวางดําเนนิคดี   

                             เปนลูกหนี้ที่สหกรณไดยื่นฟองตอศาล และศาลไดมีคําสั่งประทบัรับฟองแลว ซึ่งม ี

วิธีปฏิบัติ ดังนี ้

 1.8.1 เมื่อสหกรณสงเอกสารหลักฐานใหทนายความเพื่อฟองดําเนินคดี กรณีเปน     

ลูกหนี้ที่มีการคิดดอกเบี้ยและคาปรับ ใหหยุดคํานวณดอกเบี้ยและคาปรับ หากยังไมไดยื่นฟองตอศาลทันที 

กอนทนายความยื่นฟองตอศาลใหสหกรณประสานงานกับทนายความเพื่อคํานวณดอกเบี้ยและคาปรับตอ

จนถึงวันที่ยื่นฟอง และสหกรณจะบันทึกบัญชีเปนลูกหนี้ระหวางดําเนินคดีเมื่อไดรับเอกสารวาศาลมีคําสั่ง

ประทับรับฟองแลว  โดยใหโอนรายการเงินสวนที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ที่ยื่นฟองนั้น ซึ่งไดแก จํานวนตนเงิน    

ที่เปนหนี้คงเหลือ คาปรับคางรับ ดอกเบี้ยคางรับ รวมทั้งรายไดคาปรับและดอกเบี้ยรับประจําปที่คํานวณตั้งแต

วันตนปถึงวันที่ยื่นฟองตอศาล  โดยถือเปนมูลฟองไปยังบัญชี “ ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี ”  บันทึก บัญชีดังนี้ 

    เดบิต  บัญชีลูกหนี้ระหวางดําเนนิคด ี                               xxx  

               เครดิต  บัญชีคาปรับคางรับ   xxx   

                           บัญชีดอกเบี้ยคางรับ                    xxx                      

                           บัญชีรายไดคาปรับ                       xxx  

                       บัญชีดอกเบี้ยรับ                xxx   

                       บัญชีลูกหนี้…(ระบุประเภท)….                        xxx   

 

 

 



 

                         1.8.2   การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาํหรับลูกหนี้ระหวางดําเนนิคดี เมื่อมีการดําเนินคดี

กับลูกหนี้จะมีความไมแนนอนเกี่ยวกับจํานวนเงินที่สหกรณจะไดรับชําระคืน ซึ่งขึ้นอยูกับคําพพิากษา

ของศาลวาจะตัดสินใหลูกหนี้ชาํระเงนิประเภทใด เปนจาํนวนเงนิเทาใดคืนใหแกสหกรณ โดยอาจจะมีจํานวน

มากกวาหรือนอยกวาจํานวนเงินที่สหกรณยื่นฟองตอศาลก็ได     ดงันัน้จึงควรตั้งคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ

สําหรับคาปรับคางรบั ดอกเบีย้คางรับ รายไดคาปรับและดอกเบี้ยรับไวเต็มจํานวน  สวนตนเงนิใหพิจารณา

สภาพของลกูหนี้และหลักทรัพยที่ใชค้าํประกนัประกอบ  แลวตัง้คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเพยีงพอกับผล

เสียหายที่อาจเกิดขึ้น  สาํหรับการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวนัน้โดยที่คาปรับคางรับ  ดอกเบี้ยคางรับ 

รายไดคาปรับและดอกเบี้ยรับไดโอนไปบญัชีลูกหนี้ระหวางดาํเนนิคดตีามขอ 1.8.1 แลว   ดงันัน้จงึบนัทกึ    คา

เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญไวในบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลกูหนี้ระหวางดาํเนนิคด ี บนัทกึบญัชีดังนี ้

              เดบิต    บัญชหีนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหวางดาํเนนิคด ี                   xxx   

                         เครดิต  บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหวางดําเนนิคดี       xxx   

              ทั้งนี้ ในกรณีที่สหกรณไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ที่สหกรณ     ยื่น

ฟองตอศาลพรอมดอกเบีย้คางรับและคาปรับคางรับไวแลวในบัญชีคาเผือ่หนี้สงสยัจะสญู – ลูกหนี ้(ระบุ

ประเภท)  บญัชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ดอกเบีย้คางรับ และบัญชีคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ – คาปรับคางรบั  

ตามลําดบัใหถือวาบัญชทีัง้ 3 ดังกลาวเปนบัญชีที่มีไวปรับยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลกูหนีป้ระเภทนัน้ ๆ 

รายอื่น ๆ รวมทั้งดอกเบีย้คางรับ และคาปรับคางรับ  ณ วนัสิน้ปทางบัญชีของสหกรณ 

                        1.8.3  หากสหกรณจายคาใชจายในการดําเนินคดี   ไดแก   คาฤชาธรรมเนียม        คา

ทนายความ ฯลฯ  ใหบันทึกบัญชีโดย 

              เดบิต  บัญชีเงินทดรองดําเนินคดี                              xxx      

                      เครดิต   บัญชีเงินสด/เงินฝากธนาคาร (ตามแตกรณี)        xxx   

 1.9  ลูกหนี้ตามคําพิพากษา   
                             เปนลูกหนีท้ี่เกิดจากคําพพิากษาของศาลที่ถึงที่สุดหรือมีสัญญาประนปีระนอมยอมความ  

ใหชดใชเงนิแกสหกรณ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี ้

                         1.9.1  ถาศาลพพิากษาตดัสินใหลูกหนีช้ดใชตอสหกรณดวยจํานวนเงินตามมูลฟอง   รวม

กับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนับจากวันฟองถึงวันที่ลูกหนี้ชําระหนี้แกสหกรณ พรอมคาฤชาธรรมเนยีม    และคา

ทนายความ  ใหโอนปดบัญช ี “ ลูกหนี้ระหวางดําเนนิคด ี”  ซึ่งเปนลกูหนีต้ามมูลฟองที่ไดมีการบนัทกึ 

บัญชีไวแลวตามขอ 1.8  และบัญช ี“ เงนิทดรองดาํเนนิคดี ”  ไปยังบัญชี “ ลูกหนี้ตามคําพพิากษา ”  และ    

บันทึกดอกเบีย้รับทีเ่กิดขึน้นบัจากวนัฟองถงึวนัที่ศาลพพิากษาไวในบัญชีลูกหนีต้ามคาํพพิากษาดวย  บันทกึ

บัญชีโดย  

 

 

 

 



 

          เดบิต   บัญชีลูกหนี้ตามคําพพิากษา                                   xxx   

                เครดติ   บัญชีลูกหนี้ระหวางดาํเนนิคด ี   xxx

             บัญชีเงนิทดรองดาํเนนิคดี                xxx   

                                                         บัญชีดอกเบี้ยรับตามคําพิพากษา  xxx    

         หากคาํพพิากษาของศาลไมไดระบุใหมีการชดใชคาฤชาธรรมเนยีมและคาทนายความ 

แกสหกรณ  หรือใหไดรับชดใชเพียงบางสวน  ใหปฏิบัติดังนี ้

• ถาคาํพิพากษาของศาลไมไดระบุใหมีการชดใชคาฤชาธรรมเนียมและ          คา

ทนายความ  ใหโอนเงินทดรองดาํเนินคดีที่ไดจายไปสาํหรับลูกหนี้ตามคําพิพากษารายนั้นออกจากบัญชี

แลวรับรูเปนคาใชจาย  บันทกึบัญชีโดย 

            เดบิต   บัญชีคาใชจายในการดําเนนิคดี                               xxx  

                      เครดิต   บัญชีเงินทดรองจายดําเนนิคด ี           xxx  

• ถาคําพิพากษาของศาลระบุใหมีการชดใชคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความ
เพียงบางสวน ใหโอนเงินทดรองจายดําเนินคดีที่ไดจายไปสําหรับลูกหนี้ตามคําพิพากษารายนั้นออกจากบัญชี  

แลวบันทึกคาฤชาธรรมเนียมและคาทนายความตามจํานวนที่ไดรับชดใชไวในบัญชี “ ลูกหนีต้ามคาํพพิากษา ”  

ผลตางใหรับรูเปนคาใชจายโดยบันทึกไวในบัญชี “ คาใชจายในการดําเนินคดี ”  บันทึกบัญชีโดย  

            เดบิต   บัญชีลูกหนีต้ามคําพพิากษา                                   xxx 

                       บัญชีคาใชจายในการดําเนนิคดี                               xxx 

                       เครดิต   บัญชีเงินทดรองจายดําเนินคด ี                    xxx 

  1.9.2  ถาศาลพิพากษาตัดสินใหลูกหนี้ชดใชตอสหกรณโดยจํานวนเงินที่ไดรับชดใช    นอย

กวาหนี้ตามมูลฟอง  ใหบันทึกรายการบัญชีเชนเดียวกับ ขอ 1.9.1  ดวยจํานวนเงินตามผลของคําพิพากษา 

ผลตางระหวางหนี้ตามมูลฟองกับหนี้ตามคําพิพากษาใหสหกรณดําเนินการขอตัดเปนหนี้สูญตอไป โดยปฏิบัติ

ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  และเมื่อที่ประชุมใหญอนุมัติใหตัดเปนหนี้สูญไดใหบันทึกบัญชี โดย  

             เดบิต  บัญชีหนี้สูญ – ลูกหนี้ระหวางดําเนนิคดี        xxx 

                        เครดิต  บัญชีลูกหนี้ระหวางดําเนินคด ี            xxx 

             เดบิต   บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู – ลูกหนี้ระหวางดําเนนิคดี   xxx 

                เครดิต  บัญชีหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี          xxx 

  อนึ่ง ในกรณีที่ศาลพิพากษาตัดสินใหลูกหนี้ชดใชดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนับจากวันฟอง 

ถึงวันที่ลูกหนี้ชําระหนี้แกสหกรณ  โดยที่ดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นนับจากวันฟองถึงวันที่ศาลพิพากษาไดมีการ

บันทึกไวในบัญชีลูกหนี้ตามคําพิพากษาแลวดังกลาวขางตน    อยางไรก็ตามยังมีดอกเบี้ยรับที่จะเกิดขึ้นอีก 

 

 

 

 



 

สวนหนึ่งคือ  ดอกเบี้ยรับจากวันที่ศาลพิพากษาถึงวันที่ลูกหนี้ชําระหนี้แกสหกรณ  ซึ่งในการรับชําระหนี้นั้น

อาจเปนระยะเวลานาน  ดังนั้น  ณ วันสิ้นปทางบัญชีสหกรณจึงตองตั้งดอกเบี้ยคางรับไวในบัญชี         

“ ดอกเบี้ยตามคําพิพากษาคางรับ ”  และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนดวย ทั้งนี้ สําหรับสหกรณ

ออมทรัพยการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 ในการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ตามคําพิพากษา ใหรับชําระดอกเบี้ยตามคําพิพากษา

คางรับ   ดอกเบี้ยรับตามคําพิพากษาและลูกหนี้ตามคําพิพากษาตามลําดับ  ทั้งนี้หากยอดลูกหนี้ตาม        

คําพิพากษามีสวนที่เปนตนเงินที่ศาลสั่งใหคิดดอกเบี้ยไดจนกวาจะชําระเสร็จส้ินและสวนอื่นที่ศาลสั่งให  

ลูกหนี้ชดใช ในการลดยอดลูกหนี้เมื่อไดรับชําระใหลดยอดสวนอื่นที่ศาลสั่งใหหมดกอน แลวจึงลดยอด      

ตนเงินที่ใหคิดดอกเบี้ยได  ทั้งนี้ หนี้ตามคําพิพากษาดังกลาวมีอายุความบังคับคดี 10 ป นับแตวันที่ศาลมี  

คําพิพากษา 

1.9.3   การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้น แมวาศาลไดมีคําพิพากษา

ใหสหกรณไดรับชดใช แตถาลูกหนี้ยังไมไดชําระเงินใหสหกรณ   เพื่อใหเปนไปตามหลักความระมัดระวัง        

ในการดําเนินงาน ใหสหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามคําพิพากษา และใหคงบัญชีไวจนกวา    

จะไดรับชดใชเงินคืนจากลูกหนี้ตามคําพิพากษารายนั้นๆ  จึงจะปรับยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงเปน

ยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความตองการตามจํานวนที่ไดรับชําระคืนตอไป สวนบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัย 

จะสูญลูกหนี้ระหวางดําเนินคดีใหถือเปนบัญชีที่มีไวปรับยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี

รายอื่นๆ และหากไมมีลูกหนี้ระหวางดําเนินคดีรายใดอีกหรือมีแตจํานวนหนี้นอยกวาก็ใหปรับยอดคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญลดลงเปนยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความตองการ 

  
 2. การประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ    

                   เปนการประมาณจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บไมไดไวในทางบัญชี ณ วันสิ้นป ซึ่งการ

ประมาณการคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของสหกรณ ใหพิจารณาจากสภาพของลูกหนี้และหลักประกนัที่ลูกหนี้มี

อยูในสหกรณ เปนสําคัญ 

2.1  วิธปีระมาณการคาเผ่ือหนี้สงสยัจะสูญ 

2.1.1  พิจารณาลูกหนี้แตละราย   ในกรณีที่สงสัยวาลูกหนี้รายใดจะสูญ  ไมอาจเรียก

ใหชําระหรือเรียกคืนไดทัง้จํานวน ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนตามยอดลกูหนี ้ เงนิคางรับ  และ 

ดอกเบี้ยคางรบัที่ลูกหนี้รายนั้น ๆ  เปนหนีอ้ยู   หรือรายใดที่คาดวาจะไดรับชําระบางสวน ใหตั้งคาเผื่อ-      

หนี้สงสัยจะสญูตามจํานวนที่คาดวาจะไมไดรับชําระ 

 

 

 

 



 

                    ตัวอยาง   ในวันสิน้ปทางบญัชีสหกรณมลูีกหนี้เงนิใหกูคงเหลือ และดอกเบี้ยคางรบั ดังนี้ 

  ตนเงิน   ดอกเบี้ยคางรบั   

นาย ก.   5,000 บาท    2,000 บาท  

นาย ข. 10,000 บาท    9,000 บาท  

นาย ค. 15,000 บาท    4,000 บาท  

 30,000 บาท  15,000 บาท  

 

                     สหกรณคาดวาจะเรียกเก็บหนี้จากนาย ข.  ไมได ดังนัน้ประมาณการคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ   

ณ วันสิน้ปทางบัญชีของสหกรณ  ทําโดยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของตนเงินและดอกเบี้ยคางรับที่นาย ข. 

คางชําระตอสหกรณ ณ วันสิ้นปทางบัญช ีซึ่งมจีํานวน 10,000 บาท และ 9,000 บาท ตามลําดับ 

    2.1.2 ประมาณเปนรอยละของยอดหนี้คงเหลือ  วิธีนี้เปนการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย-    

จะสูญโดยประมาณเปนรอยละของยอดลูกหนี้ เงินคางรับ และดอกเบี้ยคางรับที่ลูกหนี้เปนหนี้อยู ณ วันสิ้นป

ทางบัญชี   ทั้งนี้โดยถืออัตรารอยละ 5 เปนเกณฑ    อยางไรก็ตามการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ดวยวิธีนี้สหกรณจะประมาณการเปนรอยละเทาใดของยอดเงินที่ลูกหนี้เปนหนี้นั้น ใหพิจารณาถึง       ความ

เหมาะสมและความเพียงพอตามหลักความระมัดระวัง แตอยางนอยตองไมต่ํากวารอยละ 5 

 ตัวอยาง    ในวันสิน้ปทางบญัชีสหกรณมลูีกหนี้การคาคงเหลือ ดังนี ้

นาย ง.               3,000 บาท 

นาย จ.               4,000 บาท 

นาย ฉ.               5,000 บาท 

             12,000 บาท 

                       สหกรณคาดวาจะเรียกเกบ็หนี้ไมไดรอยละ 20 ของยอดลกูหนี้การคา  

ดังนัน้ ประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิน้ปทางบัญชีของสหกรณ    = 12,000  X  20/100     

         = 2,400  บาท 

          2.1.3 ประมาณตามอายุหนี้ที่คางชําระของลูกหนี้แตละราย   วิธีนี้เปนการตั้ง      

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณเปนรอยละของยอด ลูกหนี้ เงินคางรับ และดอกเบี้ยคางรับ  ณ  วันสิ้นป

ทางบัญชี  โดยจัดกลุมลูกหนี้  เงินคางรับ  และดอกเบี้ยคางรับ   จําแนกตามอายุของหนี้ที่คางชําระของ

ลูกหนี้แตละราย ทั้งนี้การนับอายุของหนี้ที่คางชําระ หากเปนหนี้ที่มีกําหนดเวลาชําระหนี้ใหนับตั้งแตหนี้   

ถึงกําหนดชําระและลูกหนี้คางชําระหนี้  แตถาเปนหนี้ที่ไมไดกําหนดเวลาชําระหนี้  การนับอายุหนี้ใหนับ  

ถัดจากวันที่เปนหนี้เปนตนไป 

 

 



 

        ตัวอยาง   ในวนัสิน้ปทางบัญชีสหกรณมีลูกหนีก้ารคา  ซึ่งไดจัดกลุมอายหุนี้แลวเปนดงันี้                      

     อายหุนี ้                                                                          ลูกหนี้คงคาง 

     คางไมเกนิ 6 เดือน                                5,000   บาท 

     คางเกนิ 6 เดือน  ไมเกิน 1 ป                4,000   บาท                                                 

     คางเกนิ 2 ป                                                                      3,000   บาท 

รวม              12,000   บาท                                                   

สหกรณมนีโยบายในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ คือ หนี้ที่มอีายหุนี้คางไมเกนิ 6 เดอืน  

รอยละ 5  คางเกนิ 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป รอยละ 10   และคางเกนิกวา 2 ป รอยละ 100   

     ดังนัน้ การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ณ วันสิ้นปทางบัญชขีองสหกรณ เปนดงันี ้

                อายหุนี ้    หนี้คงเหลือ                คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    

                                                                                                 รอยละ          จํานวนเงนิ  

    คางไมเกิน 6 เดือน                   5,000   บาท     5         250   บาท 

    คางเกิน 6 เดอืน  ไมเกนิ 1 ป          4,000   บาท             10                  400   บาท                 

    คางเกิน 2 ป                                   3,000   บาท      100      3,000   บาท 

                          รวม                        12,000   บาท                                       3,650   บาท  

   ทั้งนี ้ในการประมาณการคาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสหกรณอาจใชวธิีใดวิธหีนึง่หรือ
หลายวธิีดังกลาวขางตนรวมกันก็ได 

   ตัวอยาง    จากตัวอยางในขอ 2.1.2 สหกรณคาดวาจะเรียกเกบ็หนี้จากนาย ง.  ไมได

สวนนาย จ. และนาย ฉ. คาดวาจะเรียกเกบ็ไมไดรอยละ  20   จึงประมาณการคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ    โดย

นาย ง. ใชวิธพีิจารณาลกูหนี้แตละราย  สวนนาย จ. และ นาย ฉ. ใชวิธีประมาณเปนรอยละของยอดลูกหนี้

คงเหลือ 

   ดังนัน้  การประมาณการคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ณ วันสิน้ปทางบัญชีของสหกรณ เปนดงันี้

                                             

                                                     หนี้คงเหลือ          คาเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 

                                                                                                         รอยละ       จํานวนเงนิ 

(1) วิธีพจิารณาลกูหนี้แตละราย 

   นาย ง.                                           3,000  บาท        100           3,000   บาท 

 

 

 

 



(2)  วิธีประมาณเปนรอยละของยอดลกูหนีค้งเหลอื 

 นาย จ.                   4,000 บาท          

  นาย ฉ.                 5,000 บาท        9,000  บาท      20          1,800  บาท 

                                      รวม                               12,000  บาท                     4,800  บาท 

 อนึง่  ในการพจิารณาประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนัน้  โดยที่ลูกหนี้มหีลายประเภท

และมีลักษณะที่แตกตางกนั  ดังนัน้การทีจ่ะพิจารณาวาจะเลือกใชวธิีใด  มีแนวทางในการปฏิบัติดงันี ้

 (1)  ลูกหนี้เงินกู  โดยปกติจะมีการค้ําประกันดวยบุคคล  หรือหลักทรัพยค้ําประกัน       

ซึ่งหากผูกูไมชําระหนี้   สหกรณอาจติดตามใหมีการชดใชคืนจากผูค้ําประกันหรือดําเนินการใด ๆ                

กับหลักทรัพยที่ค้ําประกันได  แตถาปรากฏแนชัดวาลูกหนี้เงินกูรายใดไมอาจเรียกใหชําระหนี้ไดทั้งจาก         

ผูกู  ทายาทหรือ  ผูค้ําประกัน  รวมทั้งไมมีหลักทรัพยใดค้ําประกันแลว ใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ

หนี้รายนั้นไวเต็มจํานวน โดยพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

       สําหรับดอกเบี้ยเงินกูคางรับและคาปรับคางรับ สหกรณควรตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

โดยใชหลักเกณฑดังนี ้ 

• คางชําระตัง้แต 1–5 ป   ตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญไวไมนอยกวารอยละ 5  หรือให

ใกลเคียงกับความเปนจริง 

• คางชําระเกนิ 5 ป ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญูเต็มจํานวน 

 (2) ลูกหนีก้ารคา  ปกติหนีก้ารคาจะเปนหนีท้ี่มีอายุความ 2 ป   จึงควรมีการวิเคราะหอายุ

ของหนีท้ี่คางชาํระ และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาลดหลั่นตามอายหุนี ้ดังนี ้

• ลูกหนี้ที่มีอายขุองหนีท้ี่คางชาํระเกนิกวา 60 วัน แตไมเกิน 6 เดือน ตั้งคาเผื่อ-    

หนี้สงสัยจะสญูไวอยางนอยรอยละ 5   

• ลูกหนีท้ี่มีอายขุองหนี้ที่คางชาํระเกนิกวา 6 เดือน แตไมเกนิ 1 ป ตั้งคาเผือ่หนี-้สงสยั

จะสูญไวอยางนอยรอยละ 10 

• ลูกหนี้ที่มีอายขุองหนีท้ี่คางชาํระเกนิกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป ตั้งคาเผือ่หนี้สงสัย-

จะสูญไวอยางนอยรอยละ 15  

• ลูกหนี้ที่มีอายขุองหนีท้ี่คางชาํระเกนิกวา 2 ป ซึ่งเปนหนี้ที่ขาดอายุความฟองรอง

ตามกฎหมาย ควรตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญูไวเต็มจํานวน   

 (3)  ลูกหนี้อ่ืน ๆ ใหพิจารณาถึงสภาพของลูกหนี้ประเภทนั้น ๆ และหลักประกนัทีลู่กหนี้ 

ทําไวกบัสหกรณ แลวพจิารณาตัง้คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหเพียงพอตามหลักความระมัดระวังในการ

ดําเนนิงานของสหกรณ 

 

 

 

 



  นอกจากที่สหกรณจะตองประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามวิธีดังกลาวขางตน   

หากมีระเบียบอ่ืนใดกําหนดใหสหกรณปฏิบัติเปนการเฉพาะ สหกรณจะตองถือปฏิบัติตามระเบียบนั้นดวย   

เชน ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  เปนตน 

  2.2  วิธีปฏิบติัทางบัญชีในการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสยัจะสูญ     

  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิน้ปทางบญัชีที่คํานวณไดอาจมีจํานวนมากกวาหรือนอย

กวายอดคงเหลือในบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น ผลตางทีเ่กิดขึ้นจะตองนาํไปปรับปรุงยอดคงเหลือ

ของบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ประเภทนัน้ ๆ ใหเทากับจํานวนคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญที่คาํนวณได  

ซึ่งการปรับยอดคงเหลือม ี2 กรณี ดังนี ้

 2.2.1   กรณียอดคงเหลือในบัญชีมีจํานวนนอยกวาคาเผือ่หนี้สงสัยจะสญูที่คํานวณได ผลตาง

ที่เกิดขึ้นถือเปนคาใชจายของปนัน้ๆ ใหนาํไปบันทกึไวในบญัชี “ หนี้สงสยัจะสูญ ” และบันทกึบัญช ี“ คาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ ”   เพื่อใหมยีอดคงเหลือเทากับจํานวนที่คํานวณได   บันทึกบัญชีโดย 

             เดบิต   บัญชีหนี้สงสยัจะสูญ (ระบุประเภท)                    xxx 

                        เครดิต   บัญชีคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (ระบุประเภท)      xxx 

 2.2.2   กรณียอดคงเหลือในบัญชีมีจํานวนมากกวาคาเผือ่หนี้สงสัยจะสญูที่คํานวณได ผลตาง 

ที่เกิดขึ้นถือเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกนิความตองการ ใหปรับปรุงบญัชีคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญลูกหนี้ประเภท

นั้น ๆ  ลดลงใหเหลือเทากับจํานวนที่คํานวณได และปรับลดยอดคาใชจายลงในบัญชหีนี้สงสัยจะสญู  บันทึก

บัญชีโดย 

           เดบิต   บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ระบุประเภท)       xxx 

     เครดิต   บัญชีหนี้สงสัยจะสูญ (ระบุประเภท)              xxx     

           3.  การตัดจําหนายหนี้สูญ 
                    3.1  หนี้ที่จะตัดจําหนายออกจากบัญชีลูกหนี้เปนหนี้สญูได  ตองเปนหนี้ทีม่ีลักษณะดังนี ้

   (1)   ตองเปนหนี้ทีเ่กิดจากการประกอบกิจการ หรือเนือ่งจากการประกอบกิจการของ 

สหกรณ 

    (2)   ตองเปนหนี้ทีม่ีหลกัฐานโดยชัดแจงที่สามารถฟองลูกหนี้ได 

    (3)   ตองมหีลักฐานการติดตามทวงถามใหชาํระหนีต้ามสมควรแกกรณี    หรือมีการ         

ฟองคดีแลว แตไมไดรับการชําระหนี้โดยปรากฏวา 

                                (ก)  ลูกหนี้ถึงแกความตายหรือเปนคนสาบสูญหรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญไปและไม

มีทรัพยสินหรอืสิทธิใด ๆ  จะเรียกรองใหชําระหนี้ได หากฟองคดีไปก็ทําใหเสียคาใชจายมากยิ่งขึน้ไมคุมกับ

หนี้ที่จะไดรับชําระ หรือ 

 

 

 

 



      (ข)  ลูกหนีเ้ลิกกิจการ และมหีนี้ของเจาหนี้รายอืน่มีบริุมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของ

ลูกหนี้และอยูในลําดับทีจ่ะไดรับชําระหนีก้อนเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลกูหนี ้หรือ 

         (ค) ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพงหรือไดยื่นคาํขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูก

เจาหนี้รายอืน่ฟองในคดีแพง และในกรณีนั้น ๆ  ไดมีคําบังคับหรือคําสั่งของศาลแลว  แตลูกหนี้ไมมี

ทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได  หรือ 

                                   (ง) ไดดําเนนิการฟองลกูหนี้ในคดลีมละลาย  หรือไดยื่นคาํขอรบัชําระหนี้ในคดีที่    

ลูกหนีถู้กเจาหนี้รายอืน่ฟองในคดีลมละลาย และในกรณีนั้น ๆ ไดมีการประนอมหนี้กบัลูกหนี ้โดยศาลมี

คําสั่งเห็นชอบดวยกับการประนอมหนีน้ัน้ หรือ 

      (จ) ลูกหนีถู้กศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย  และไดมีการแบงทรัพยสินของ

ลูกหนี้คร้ังแรกแลว   

                              (4)  หากเปนหนี้ที่เกิดจากการทุจริตหรือความบกพรองในการดําเนินการของ

กรรมการดาํเนนิการ หรืออดีตกรรมการดาํเนนิการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณ หรือบคุคลที่มีสวนเกี่ยวของ    

ในสหกรณ  หนี้ดังกลาวตองมีการติดตามทวงถามตามสมควรแกกรณีจนถงึที่สุดแลว    หากจะฟองลูกหนี้

จะตองเสียคาใชจายไมคุมกบัหนีท้ี่จะไดรับชําระหนี ้ หรือมีการฟองคดีแลวแตไมไดรับชําระหนี้อันนื่อง     

มาจากกรณีเชนเดียวกับ ขอ  (3) 

 3.2  การตัดจาํหนายลูกหนี้เปนหนีสู้ญ กระทําไดตามหลกัเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไข ดังนี ้

      (1)  ตองเปนหนีท้ี่มีลักษณะตามขอ 3.1    แตในกรณีที่ลูกหนี้แตละรายมีจํานวนหนี้

รวมกนัไมเกนิสามหมื่นบาท  การตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้แตละรายดังกลาวใหกระทาํไดโดย

ไมตองปฏิบัติตาม ขอ 3.1(3) ก็ได ถาปรากฏวาไดมีหลกัฐานการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแก

กรณีแลวแตไมไดรับชําระหนี ้ และหากจะฟองลกูหนี้กจ็ะตองเสียคาใชจายไมคุมกบัหนีท้ี่จะไดรับชําระ 

      (2)  ตองเปนหนี้ที่มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนหนี้ที่จะขอตัดจําหนาย

แลวในคราวปดบัญชีประจําป กอนการขออนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ 

      (3)  ในการเตรียมการเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญใหสหกรณ จัด

ใหมีขอมูล ดังนี ้

         -   จํานวนหนีท้ี่ขออนมุัติตัดจําหนายจากบัญช ี

         -   คําชีแ้จงสภาพหลกัฐานและการดําเนนิการติดตามทวงถามหนี ้

         -   เหตผุลในการขอตดัจําหนายหนีสู้ญ   

         -   ความเหน็ของคณะกรรมการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 



(4) คณะกรรมการดําเนินการตองกําหนดวาระการประชุมใหญเร่ืองการตัดจําหนาย

หนี้สูญพรอมทั้งสรุปเร่ืองโดยยอ    แจงเปนหนังสือใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบกอนการประชุมใหญ

ไมนอยกวา 7 วัน ซึ่งในหนังสือแจงสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกนั้นตองมีรายละเอียดตาม (3) แนบทายดวย 

(5) ถาที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเหน็ควรใหมกีารตัดจําหนายหนี้สูญไดจะตองมีมติ

อนุมัติโดยมีคะแนนเสยีงเกนิกวากึง่หนึง่ของสมาชกิทีม่าประชุม    

(6) เมื่อที่ประชุมใหญมีมติอนุมัติใหตัดจําหนายหนี้สูญได   ใหบันทึกไวในรายงาน 

การประชุมดวยวา การอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญเปนเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเทานั้น  มิไดเปนการระงับ    

ซึ่งสิทธิเรียกรองจากผูตองรับผิดชอบตอสหกรณแตอยางใด 

       อนึ่ง   สําหรับดอกเบี้ยคางรับและคาปรับคางรับของลูกหนี้รายที่จะตัดจําหนายเปน      

หนี้สูญ ใหดําเนินการขอตัดจําหนายไปในคราวเดียวกับการขอตัดจําหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญ โดยดอกเบี้ย   

คางรับและคาปรับคางรับที่จะขอตัดจําหนายเปนหนี้สูญไดตองมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน

ในคราวปดบัญชีประจําปกอนการขออนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ 
    3.3  วิธีปฏบิัติทางบัญชใีนการตัดจาํหนายหนี้สูญ   

                         -  เมื่อสหกรณไดรับอนุมัติใหตัดจําหนายหนี้สูญ บันทึกบัญชีโดย 

    เดบิต   บัญชีหนี้สูญลกูหนี…้(ระบุประเภท)                   xxx 

  เครดิต   บัญชีลูกหนี…้(ระบุประเภท)                                 xxx 

                         - ปรับลดจํานวนคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญในบัญชี  โดยปรับลดดวยจํานวนเดียวกันกบัจํานวน

ที่ไดรับอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ บันทึกบญัชีโดย 

    เดบิต   บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี…้(ระบุประเภท)       xxx 

               เครดิต  บัญชีหนีส้งสัยจะสูญลกูหนี…้(ระบุประเภท)             xxx           

ในกรณีที่สหกรณเปนผูประกอบการเสียภาษีมูลคาเพิ่มและลูกหนี้ที่จะตัดจําหนายหนี้สูญ

เปนลูกหนีท้ี่เกดิจากการขายสินคาหรือใหบริการที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม  เมื่อลูกหนี้ดงักลาวจะตัดจําหนาย

เปนหนี้สูญนั้น ตามมาตรา 82/11 แหงประมวลรัษฎากร  ยินยอมใหคืนภาษีขายที่เรียกเก็บไวแลวในคราว

บันทกึรายการขาย/ใหบริการโดยคืนภาษีใหตามสัดสวนของลูกหนี้ที่สูญ ดังนัน้ สหกรณจึงสามารถคํานวณ

ภาษีขายตามสวนของหนี้สูญ และนํามาหักออกจากภาษีขายในเดือนภาษีที่ไดมีการจําหนายหนีสู้ญ 

 อนึ่ง การนําภาษีขายตามสวนของหนี้สูญมาหักออกจากภาษีขายนั้น จะกระทําไดในกรณีที่

ลูกหนี้นัน้เปนไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที ่85) เร่ือง กําหนด   

หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการจําหนายหนี้สูญ และหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการคํานวณ  

สวนของหนี้สูญ  เพื่อนํามาหักออกจากภาษีขายตามมาตรา 82/11 แหงประมวลรัษฎากร ประกาศ ณ วันที ่9 

กุมภาพันธ  พ.ศ. 2542  

 

 



 

 สําหรับการบันทึกบัญชีตามกรณีนี้  เปนดังนี ้

 -  การตัดจําหนายลูกหนี้เปนสูญ   บันทึกบัญชีโดย 

                         เดบิต   บัญชีหนี้สูญลูกหนี…้(ระบุประเภท)                             xxx 

            บัญชีภาษีขาย                                                                   xxx 

                     เครดิต   บัญชีลูกหนี…้(ระบุประเภท)                         xxx 

 -  ปรับลดจาํนวนคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญในบัญชี โดยปรับลดดวยจาํนวนเดียวกนักบัจํานวนที่

ไดรับอนุมัติตดัจําหนายหนีสู้ญ  บันทกึบญัชีโดย 

  เดบิต   บัญชีคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญลกูหนี…้(ระบุประเภท)              xxx 

             เครดิต   บัญชีหนี้สงสัยจะสูญลกูหนี…้(ระบุประเภท)             xxx 
4. การรับชําระคืนจากลูกหนี้ที่ตัดจําหนายเปนหนี้สญูแลว 

ลูกหนี้รายที่สหกรณไดตัดจําหนายเปนสญูแลว  หากตอมาภายหลังสหกรณสามารถติดตาม 

ใหมาชาํระหนีใ้หกับสหกรณได ใหถือวาหนี้รายนั้นเปนหนี้สูญรับคืนซึ่งถือเปนรายไดของสหกรณ โดยนาํมา

บันทกึบัญชีตามลําดับข้ันตอน  ดังนี ้

(1)  โอนกลับรายการลูกหนีท้ี่ตดัจําหนายหนีสู้ญ   บันทึกบญัชีโดย 

                          เดบิต   บัญชีลูกหนี…้(ระบุประเภท)                                       xxx 

   เครดิต   บัญชีคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญลูกหนี…้(ระบุประเภท)         xxx 

(2)  เมื่อไดรับชําระเงนิจากลูกหนี ้  ใหบันทึกบญัชีโดย 

                          เดบิต    บัญชีเงินสด                                                     xxx 

   เครดิต   บัญชีลูกหนี…้(ระบุประเภท)                                        xxx 

 (3) ปรับปรุงรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ตัดจําหนายเปนหนี้สูญแลว  เปนหนี้

สูญรับคืนตามจํานวนที่ไดรับชําระหนี ้ บันทกึบัญชีโดย 

     เดบิต   บัญชีคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญลูกหนี…้(ระบุประเภท)          xxx  

                                     เครดิต   บัญชีหนีสู้ญรับคืน   xxx 

     หากสหกรณเปนผูประกอบการเสียภาษีมูลคาเพิ่มที่ไดนําหนี้สูญไปลดยอดภาษีขายแลวนั้น

เมื่อลูกหนี้ไดมาติดตอขอชําระเงิน สหกรณจะตองคํานวณภาษีขายจากยอดหนี้สูญรับคืนรวมเปนภาษีขาย

ในเดือนที่ไดรับชําระหนี้ตามสวนที่ไดรับชําระดวย ทั้งนี้เปนไปตามความในมาตรา 82/11  แหงประมวล- 

รัษฎากร สําหรับการบันทึกบัญชีใหปฏิบัติ ดังนี้ 

                 (1)  โอนกลับรายการลูกหนีท้ีต่ัดจําหนายหนี้สูญ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) บันทกึบัญชีโดย 

                         เดบิต   บัญชีลูกหนี…้(ระบุประเภท)                              xxx 

             เครดิต   บัญชีคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี…้(ระบุประเภท)               xxx  

 

 

 



 

                 (2)  เมื่อไดรับชําระเงินจากลกูหนี ้ ใหบันทึกบัญชีโดย            

                        เดบิต   บัญชีเงินสด                                             xxx 

            เครดิต   บัญชีลูกหนี…้..(ระบุประเภท)                       xxx 

                 (3)  บันทึกหนี้สูญรับคืน โดยปรับปรุงรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนีท้ี่ตัดจําหนาย  หนี้

สูญแลวเปนหนี้สูญรับคืนตามจํานวนทีไ่ดรับชําระหนี ้พรอมทั้งบนัทกึภาษีขายจากหนี้สูญรับคืน  บันทึก

บัญชีโดย 

 เดบิต   บัญชีคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญลูกหนี…้(ระบุประเภท)                 xxx 

            เครดิต   บัญชีหนี้สูญรับคืน            xxx 

                                                บัญชีภาษีขาย                                                                             xxx 
5.  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเกนิความตองการ    

                  โดยที่การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญในวันสิ้นปบัญชี การตัดหนี้สูญหรือการรับชําระคืน  

จากลูกหนี้ที่ตัดจําหนายเปนหนี้สูญแลวตามที่กลาวขางตน อาจเปนผลใหบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        

มียอดคงเหลือสูงเกนิความตองการ ดงันัน้ ในวนัสิน้ปทางบัญชีถาหากบญัชีคาเผือ่หนีส้งสยัจะสูญของหนี้

ประเภทใดมียอดคงเหลือเกนิความตองการ ใหปรับปรุงบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของหนี้ดงักลาวลดลง  

ใหเหลือเทากบัจํานวนที่ประมาณการหนีส้งสัยจะสูญ ซึ่งยอดที่ปรับลดลงนัน้ ใหนาํไปลดบัญชีคาเผื่อหนี-้

สงสัยจะสูญและลดยอดคาใชจาย โดยเครดิตบัญชี “ หนี้สงสัยจะสูญ ”  บันทึกบัญชีดังนี ้                

     เดบิต   บัญชีคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญลูกหนี ้...  (ระบุประเภท)            xxx                            

             เครดิต   บัญชีหนี้สงสัยจะสูญลกูหนี ้... (ระบุประเภท)      xxx 

      ทัง้นี ้ การบันทกึลดยอดคาใชจายคือบญัชีหนี้สงสัยจะสูญดังกลาว  จะแสดงไวภายในวงเล็บ   

เปนรายการลดยอดคาใชจายในงบกําไรขาดทุน  และจะเกิดขึ้นในวันสิ้นปทางบัญชเีฉพาะปที่บัญชีคาเผื่อ-

หนี้สงสัยจะสญูมียอดสูงกวายอดประมาณการหนี้สงสยัจะสูญเทานัน้ 
สวนที ่3 การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปดเผยขอมลูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
              การแสดงรายการในงบการเงนิ 

 บัญชีลกูหนี ้– ทุกประเภท แสดงรายการในงบดุลดวยยอดสุทธหิลังจาก   

หักดวยบัญชคีาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ   โดยแยก

แสดงรายการเปนลกูหนี้ระยะสัน้ ภายใตหวัขอ  

สินทรัพยหมนุเวยีนถาลูกหนีม้ีกําหนดชําระคืน 

ภายใน 1 รอบปบัญชีถัดไป และแสดงรายการเปน

ลูกหนี้ระยะยาว  ถาหนี้ยังไมครบกําหนดเรียกคืน

ในรอบปบัญชีถัดไป   โดยแสดงรายละเอยีดใน

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 



 

บัญชีรายไดขายสินคาผานบัญช ี แสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนภายใตหวัขอ  

รายไดเฉพาะธุรกิจ  หรือเปนรายการบวกกําไร  

(ขาดทุน) ข้ันตน  (แลวแตกรณี) 

บัญชีดอกผลจากการขายผอนชาํระ/เชาซ้ือ           
รอตัดบัญช ี

แสดงเปนรายการหักจากลูกหนี้จากการขาย  

ผอนชําระ   ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
บัญชีภาษขีายที่ยังไมถึงกาํหนดชําระ แสดงเปนรายการหักจากลกูหนี้จากการขายผอน

ชําระ หรือลูกหนี้คาบริการในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน 

บัญชีดอกผลจากการขายผอนชําระ/เชาซ้ือ แสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนกอนรายการ  

รายไดอ่ืน หรือเปนรายไดเฉพาะธุรกิจในรายละเอียด

กําไร (ขาดทุน)เฉพาะธุรกิจ (แลวแตกรณี) 

บัญชีกําไรขัน้ตนจากการขายผอนชําระ/เชาซ้ือ     
รอตัดบัญชี 

แสดงรายการในงบดุลภายใตหัวขอหนี้สินหมุนเวียน  

เปนหนี้สินหมนุเวยีนอืน่ 

บัญชีกําไรขัน้ตนจากการขายผอนชาํระ/เชาซ้ือ   
ปปจจุบันทีย่งัไมไดรับเงนิ 

แสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเปนรายการหัก

จากกําไร (ขาดทุน) ข้ันตน 

บัญชีกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ/เชาซ้ือ 
ปกอนที่ไดรบัเงินในปปจจุบัน 

แสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเปนรายการบวก

กําไร (ขาดทุน) ข้ันตน 

บัญชีภาษขีายรอเรยีกคนื แสดงรายการในงบดุลภายใตหัวขอสินทรัพย  

หมุนเวียนเปนสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

บัญชีดอกเบีย้รับตามคําพิพากษา แสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนเปนรายไดอ่ืน 

บัญชีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
บัญชีคาเผ่ือลูกหนี้คลาดเคลื่อน 

แสดงเปนรายการหักจากลูกหนี้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

บัญชีหนีส้งสยัจะสูญ 
บัญชีหนีสู้ญ 
 

แสดงรายการในงบกําไรขาดทุนภายใตหัวขอ  

คาใชจายเฉพาะธุรกิจ หรือคาใชจายดําเนินงาน 

(แลวแตกรณี) 

 

 



 

บัญชีหนีสู้ญรับคืน แสดงรายการในงบกําไรขาดทุนภายใตหัวขอ  

รายไดเฉพาะธุรกิจหรือรายไดอ่ืน (แลวแตกรณี) 
 
 การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

           i ใหเปดเผยนโยบายการบัญชทีี่สําคัญ  เกี่ยวกับ 

                  -  การรับรูรายไดจากการขายผอนชําระ / เชาซื้อ / ขายสินคาผานบัญช ี

                     -  การบันทึกการยึดคืนจากลูกหนี้ผอนชําระทีผิ่ดสัญญา และการตีราคาสนิคาดังกลาว ณ วันสิน้ป 

                  -  การประมาณการคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

                  -  การคิดคาปรบักรณีลูกหนี้การคาคางเกินระยะเครดิตที่ระบุในสัญญา             

ตัวอยาง 
               - สหกรณบันทกึรายการขายผอนชําระ โดยแสดงกําไรขั้นตนเปนรายไดรอตัดบัญชี และรับรู 

เปนรายไดในแตละรอบระยะเวลาบัญชีตามงวดทีถ่ึงกาํหนดชาํระ  

                  -  สหกรณบนัทกึดอกผลจากการขายผอนชาํระ   โดยแสดงเปนดอกผลจากการผอนชาํระ        รอ

ตัดบัญชี  เพื่อเปนรายการหกักับลูกหนี้ผอนชําระในงบดลุ สําหรับการรับรูดอกผลจากการผอนชําระรอตัด

บัญชีเขาเปนรายไดในแตละรอบระยะเวลาบัญชีนัน้   สหกรณไดคํานวณจากราคาเงินสดสทุธ ิณ วันตนงวด

ชําระแตละงวดตามอัตราดอกผลจากการผอนชําระโดยใชตารางเงินรายป (ใชในกรณีเปนการผอนชําระระยะ

ยาวประมาณ 10 – 15 ป) /หรือสหกรณไดคํานวณตามวธิีผลรวมจํานวนเลข (ใชในกรณีเปนการผอนชําระ 

ระยะสั้นประมาณ 3 – 4 ป)  

             -  สหกรณไดบันทึกสนิคาผอนชาํระทีย่ดึคืนจากลกูหนี้ที่ผิดสัญญาดวยมูลคาลกูหนี้จากการ

ขายผอนชาํระ/เชาซื้อคงเหลอื (มูลคาลูกหนี้จากการขายผอน/เชาซื้อชําระคงเหลือ หมายถงึ  ยอดลูกหนี้จาก

การขายผอนชาํระ/เชาซื้อ   หักดวยดอกผลจากการขายผอนชําระ/เชาซื้อรอตัดบัญชี และ/หรือกําไรขั้นตน

จากการขายผอนชําระ/เชาซือ้รอตัดบัญชี และ/หรือภาษขีายทีย่ังไมถงึกําหนดชําระของลูกหนี้รายนั้น บวก

ดวยภาษีขายรอเรียกคืนของลูกหนี้รายนัน้)  ในวนัสิน้ปสหกรณตีราคาสินคายึดคืนรอการขายดวยราคาตาม

บัญชีหรือมูลคาสุทธทิี่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา  

          -  สหกรณรับรูรายไดจากการขายสนิคาผานบัญช ี เมื่อไดสงสินคาใหแกหนวยงาน  หรือ        

สวนราชการแลว 

                  -  สหกรณบนัทกึรายไดคาปรับสินคาโดยคาํนวณเปนรายวันจากยอดหนีก้ารคาที่คางเกนิระยะ

เครดิตที่ระบุในสัญญา 

 

 

 

 



 

           -    สหกรณตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวในจํานวนทีเ่พียงพอสาํหรบัการขาดทนุซึ่งอาจเกิดขึ้น       

โดยพิจารณาลกูหนี้แตละรายที่คางอยู ณ วันสิ้นป  หรือโดยวิธีคิดเปนรอยละของยอดลกูหนี ้ ณ วันสิน้ป       

หรือโดยคิดเปนรอยละของยอดลูกหนี ้ณ วนัสิ้นปตามอายุของหนี้ที่คางชําระของลูกหนี้แตละราย 

        -   สหกรณระงับการรับรูรายไดที่เกิดจากดอกเบีย้เงินกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกดิรายไดตาม

เกณฑ พงึรับพึงจาย จํานวน…………………………………...บาท  ซึง่หากสหกรณรับรูดอกเบี้ยเงนิใหกู

ของลูกหนี้ดังกลาวแลว จะทําใหสหกรณมีกําไรสุทธิประจําปเปนจํานวน…………….………….บาท 

• ใหเปดเผยขอมูลภายใตหวัขอลูกหนี ้โดยแยกเปนลูกหนี้ระยะสั้นและลูกหนี้ระยะยาว เกี่ยวกบั 

             -   จํานวนเงนิคงเหลอืของลูกหนี้แตละประเภท  ประกอบดวย  ตั๋วเงินรับ  ลูกหนีก้ารคา  ลูกหนี ้

ขายสินคาผานบัญชี  ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ/เชาซื้อ  ลูกหนี้คาบริการ   ลูกหนี้เงินกู   ลูกหนี้อ่ืนๆ  หักดวย

คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 

            -   จาํนวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้แตละประเภท ณ วันสิ้นปทางบญัชี    

                   -    การคํานวณยอดลูกหนีจ้ากการขายผอนชําระ/เชาซือ้    ในกรณีสหกรณมีการคํานวณ  

ดอกผลจากการขายผอนชาํระ/เชาซื้อและบันทกึดอกผลไวในบัญชีลูกหนี ้

 
สวนที ่4  ตัวอยางการปฏบิัติทางบัญชีเกี่ยวกับลกูหนี้ 

ตัวอยางที ่1    การขายสนิคาตามสัญญาขายผอนชําระ/เชาซ้ือ 

 ในวนัที ่1 เมษายน 2545  สหกรณไดขายผอนชําระโทรทัศนใหนาย ก. โดยใหชําระเงินดาวน 

10,000 บาท ที่เหลือผอนชําระทกุวนัสิน้เดอืน  เดือนละ 2,500 บาท จาํนวน 24 เดือน เปนเงนิ 60,000 บาท 

ราคาขายเงินสด  61,000  บาท  ราคาทนุ  56,008  บาท  ราคาดังกลาวยงัไมรวมภาษีมูลคาเพิม่ 

           ราคาเงินสด     61,000   บาท 

 ราคาทนุ      56,008     บาท 

 กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ      4,992     บาท 

 เงินดาวน     10,000     บาท 

 เงินคางวดผอนชําระ 24 งวด ๆ ละ  2,500                60,000     บาท 

 ดอกผลจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี  (60,000 +10,000 – 61,000)  =  9,000  บาท 

 กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระและดอกผลจากการขายผอนชาํระในแตละงวดดูจากตาราง    

การผอนชาํระของลูกหนี้ขายผอนชาํระ 
            -  กรณีลกูหนี้คางชําระและถูกยึดสินคาคืนในปที่ขาย 

    นาย ก. ผอนชําระเงินงวดใหสหกรณทุกเดือน แตในงวดที่ 4 – 5 คือ งวดวันที ่31 กรกฎาคม  2545  

และ  31 สิงหาคม 2545   นาย ก. ผิดนัดการชําระเงนิงวด  สหกรณจงึยึดสินคาคืน 

 

 

 



 

วิธีปฏิบัติทางบัญช ี

วิธีที ่1 
รับรูกําไรขัน้ตนรอตัดบัญชีทันทีที่รับชาํระเงิน 

วิธีที ่ 2 

รับรูกําไรขัน้ตนรอตัดบัญชีในวันสิ้นปทางบัญช ี

(1) วันที่ 1 เมษายน 2545 เมื่อทาํสัญญาขายผอนชําระและ

ไดรับชําระเงินดาวน 
 

เงินสด  (10,000 + 700)                  10,700.00 

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ           64,200.00 

       ขายสินคาผอนชําระ                                  61,000.00 

        ดอกผลจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี    9,000.00 

       ภาษีขาย          700.00 

       ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ                       4,200.00 

เงินสด                                       10,700.00 

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ     64,200.00 

    ขายสินคาผอนชําระ                        61,000.00      

ดอกผลจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี   9,000.00       

ภาษีขาย                700.00 

    ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ                    4,200.00 

กําไรขัน้ตนจากการขายผอนชําระปปจจบุันที่ยงัไมไดรับเงนิ  4,173 .64 

     กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี                     4,173.64 
 

 

(2) ทุกวันสิ้นเดือน เมื่อไดรับชําระเงินงวด   

      แตละงวดในป 2545(เม.ย., พ.ค., มิ.ย. 45)    
 

เงินสด  (2,500 + 175)        2,675 .00 

     ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ         2,675.00                

เงินสด                             2,675.00            

       ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ         2,675.00 

ภาษีขายที่ยงัไมถึงกาํหนดชาํระ         175.00 

       ภาษีขาย                             175.00 
  - ใหบันทึกดอกผลจากการขายผอนชาํระและปรับปรุง
กําไรขั้นตนรอตัดบัญชีในแตละงวดตามตารางการ
ผอนชําระของลูกหนี้ ซ่ึงงวดแรกบันทกึดังนี ้
ดอกผลจากการขายผอนชาํระรอตัดบัญชี    720.00 

        ดอกผลจากการขายผอนชําระ               720.00 

กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี         145.67  

      กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระปปจจบุันที่ยังไมไดรับเงิน 145.67    

 

 

 

 

ภาษีขายที่ยงัไมถึงกาํหนดชาํระ     175.00 

       ภาษีขาย                                    175.00 

 

 

 

ดอกผลจากการขายผอนชาํระรอตัดบัญชี   720.00 

        ดอกผลจากการขายผอนชําระ             720.00 



วิธีที ่1 

รับรูกําไรขัน้ตนรอตัดบัญชีทันทีที่รับชาํระเงิน 

วิธีที ่ 2 

รับรูกําไรขัน้ตนรอตัดบัญชีในวันสิ้นปทางบัญช ี

(3) วันที ่31 กรกฎาคม 2545 ลูกหนี้ผิดนดัชําระเงนิงวด   

ในงวดที ่4   สหกรณตองรับภาระภาษีขายและนําสง

กรมสรรพากรแมวาจะไมไดรับชําระหนี้   สําหรับ    

วันที ่31 สิงหาคม  2545  ซึ่งลูกหนี้ผิดนัดชาํระเงนิ   

งวดที ่5  ใหสหกรณบันทึกภาระภาษีเชนเดียวกนั 

 

ภาษีขายรอเรยีกคืน                               175.00 

              ภาษีขาย                 175.00 

ภาษีขายรอเรยีกคืน                              175.00 

         ภาษีขาย                175.00 

(4) เมื่อลูกหนีผิ้ดนัดชําระเงนิงวดที ่4 และงวดที ่5 สหกรณ

จายภาษีขายแทนไป 2 งวด    จงึยึดสินคาคืน   

 

- ใหปรับปรุงโอนปดบัญชสีวนที่เกี่ยวของกับลกูหนี้  
รายที่ผิดนัดทั้งหมดเพื่อหามูลคาลูกหนี้จากการขาย
ผอนชําระคงเหลือ   

 

กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี     3,729.28 

ดอกผลจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี           6,930.00        

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ             3,675.00  

          ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ                                 14,334.28 

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ                                350.00 

          ภาษีขายรอเรียกคืน                                                        350.00 

 กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระปปจจุบันที่ยังไมไดรับเงิน 3,729.28 

 ดอกผลจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี                      6,930.00   

 ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ                         3,675.00  

       ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ                                      14,334.28 

 ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ                                                350.00 

      ภาษีขายรอเรียกคืน                                                                350.00 

-  ใหบันทกึสนิคาที่ยึดคืนดวยมลูคาลกูหนี้จากการขาย 
ผอนชําระคงเหลือ  

    มลูคาลูกหนี้จากการขายผอนชําระคงเหลือ              
(คาสินคาคงเหลือในตารางการผอนชาํระ หักดวย
กําไรขั้นตนทีย่ังไมไดรับเงนิ  บวกดวยภาษีขายรอ
เรียกคืน = 45,570–3,729.28 + 350 = 42,190.72 บาท) 

 

สินคายึดคืนรอการขาย     42,190.72 

      ลูกหนีจ้ากการขายผอนชําระ                  42,190.72 

สินคายึดคืนรอการขาย  42,190.72 

      ลูกหนีจ้ากการขายผอนชําระ            42,190.72 

 

 
 
 
 
 
 



 

- กรณลีูกหนี้คางชําระและถกูยึดสินคาคืนในปถัดไป 
      นาย ก.  ผอนชําระเงินงวดใหสหกรณทุกเดือน แตในงวดที่ 16 - 17 คือ งวดวันที ่31 กรกฎาคม 2546  

และวันที ่31 สิงหาคม 2546   นาย ก. ผิดนัดการชําระเงินงวด  สหกรณจึงยึดสินคาคืน 

 วธิีปฏิบัติทางบัญช ี

วิธีที ่1 
รับรูกําไรขัน้ตนรอตัดบัญชีทันทีที่รับชาํระเงิน 

วิธีที ่ 2 
รับรูกําไรขัน้ตนรอตัดบัญชีในวันสิ้นปทางบัญช ี

(1)  วนัที ่1 เมษายน 2545 เมื่อทําสัญญาขายผอน  

ชําระและไดรับชําระเงนิดาวน   
 

บันทกึเชนเดียวกับกรณียึดสนิคาคืนในปแรก บันทกึเชนเดียวกับกรณียึดสนิคาคืนในปแรก 

(2) ทุกวันสิ้นเดือน เมื่อไดรับชําระเงินงวดแตละ

งวดในป 2545   (เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย., ก.ค., 

ส.ค., ก.ย., ต.ค., พ.ย., ธ.ค. 45) 

 

บันทกึเชนเดียวกับกรณียึดสนิคาคืนในปแรก บันทกึเชนเดียวกับกรณียึดสนิคาคืนในปแรก 

(3)  ณ วันสิ้นปทางบัญช ี31 ธันวาคม 2545 

ปรับปรุงรายการกําไรขั้นตนจากการขาย     

ผอนชําระปปจจุบันที่ยังไมไดรับเงิน โดย       

ดูจากตารางการผอนชาํระ              

 

ไมตองบันทึกเนื่องจากบนัทกึรับรูในแตละงวดแลว 
กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่ยังไมไดรับเงิน      2,774.41  

    กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี     2,774.41 

(4) บันทกึการรับชําระเงนิแตละงวดในป 2546      

ถึงสิ้นเดือนกอนที่ผิดนัดการชําระเงนิงวด          

(ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย. 46)  

 

เงินสด  (2,500 + 175)       2,675.00  

       ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ            2,675.00 

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ         175.00                                

        ภาษีขาย                              175.00 
- ใหบันทึกดอกผลจากการขายผอนชําระและปรับปรุงกําไร
ขั้นตนรอตัดบัญชีในแตละงวดตามตารางการผอนชําระของ
ลูกหนี้ ซึ่งงวดท่ี 10 (ม.ค. 46) ดังน้ี 
ดอกผลจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี      450.00   

       ดอกผลจากการขายผอนชําระ                450.00   

กําไรข้ันตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี             167.72  

   กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระปกอนทีไ่ดรับเงินปปจจุบัน  167.72 

เงินสด                                          2,675.00           

       ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ                2,675.00 

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ                    175.00                  

      ภาษีขาย                                             175.00 

 
 

ดอกผลจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี     450.00 

      ดอกผลจากการขายผอนชําระ                   450.00 

 
 



วิธีที ่1 

รับรูกําไรขัน้ตนรอตัดบัญชีทันทีที่รับชาํระเงิน 

วิธีที ่ 2 

รับรูกําไรขัน้ตนรอตัดบัญชีในวันสิ้นปทางบัญช ี

(5)   วนัที ่31 กรกฎาคม 2546 ลูกหนี้ผิดนดัชําระ

เงินงวดในงวดที ่16   สหกรณตองรับภาระ 

ภาษีขายและนําสงกรมสรรพากรแมวาจะไมได

รับชําระหนี้   สําหรับวนัที ่31 สิงหาคม  2546  

ซึ่งลูกหนี้ผิดนดัชําระเงนิงวดที ่17  ใหสหกรณ

บันทกึภาระภาษีเชนเดียวกนั 

 

ภาษีขายรอเรยีกคืน                                  175.00 

       ภาษีขาย       175.00 

ภาษีขายรอเรยีกคืน                               175.00 

       ภาษีขาย                175.00 

(6) เมื่อลูกหนีผิ้ดนัดชําระเงนิงวดที ่16 และ 17 

สหกรณจายภาษีขายแทนไป 2 งวด จึงยดึ

สินคาคืน   

 

-  การปรับปรุงกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระที่

ไดรับเงินแลวในปปจจุบนั 

       ไมตองปรับปรุงเนื่องจากรับรูในแตละงวดแลว 

 
 กําไรข้ันตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี          1,043.07  

   กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระปกอนที่ไดรับเงินในปปจจุบัน   1,043.07 

- ใหปรับปรุงโอนปดบัญชสีวนที่เกี่ยวของกับ
ลูกหนีร้ายทีผิ่ดนัดทั้งหมดเพื่อหามูลคาลูกหนี้
จากการขายผอนชําระคงเหลือ   

 

กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี   1,731.34 

ดอกผลจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี     1,350.00       

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ                1,575.00  

      ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ                       4,656.34 

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ                         350.00 

      ภาษีขายรอเรียกคืน                                      350.00 

กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี     1,731.34 

ดอกผลจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี     1,350.00        

ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ                 1,575.00  

      ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ                            4,656.34 

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ                          350.00 

     ภาษีขายรอเรียกคืน                                            350.00 

-  ใหบันทึกสินคาที่ยึดคืนดวยมูลคาลูกหนี้จากการขาย
ผอนชําระคงเหลือ     (คาสินคาคงเหลือในตาราง     
การผอนชําระ หักดวยกําไรทีย่ังไมไดรับเงิน       
บวกดวย   ภาษีขายรอเรียกคืน 

    = 21,150 – 1,731.34 + 350 = 19,768.66 ) 
   มูลคาลูกหนี้จากการขายผอนชําระคงเหลือ 19,768.66 บาท    

 

สินคายึดคืนรอการขาย     19,768.66 

      ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ                  19,768.66 
           

สินคายึดคืนรอการขาย     19,768.66 

       ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ               19,768.66    

    



 

ตารางการผอนชําระของลกูหนี้ขายผอนชาํระตอราย 

ชําระงวดละ 2,675.00 บาท  กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ  4,992.00 บาท   ดอกผลจากการขายผอนชําระ 9,000.00 บาท 

ชําระ  คงเหลือ   กําไรข้ันตน 

งวด  ที่ 
จํานวนงวด   

คงเหลือ คาสินคา  

ดอกผลจาก

การขายผอน

ชําระ 

 ภาษีขาย  

 ลูกหนี้      

ขายผอน

ชําระ   

คงเหลือ  

คาสินคา     

คงเหลือ 

 ภาษีขาย      

ยังไมถึง  

กําหนดชําระ  

 ดอกผลจาก

การขายผอน  

รอตัดบัญชี  

 ที่ไดรับเงิน 
 ที่ยังไมได  

รับเงิน  

เงินดาวน        10,000.00      700.00          818.36  4,173.64 

         64,200.00     51,000.00         4,200.00     9,000.00   

1 24     1,780.00     720.00      175.00     61,525.00     49,220.00         4,025.00     8,280.00        145.67     4,027.97 

2 23     1,810.00     690.00      175.00     58,850.00     47,410.00         3,850.00     7,590.00        148.12     3,879.85 

3 22     1,840.00     660.00      175.00     56,175.00     45,570.00         3,675.00     6,930.00        150.57     3,729.28 

4 21     1,870.00     630.00      175.00     53,500.00     43,700.00         3,500.00     6,300.00        153.02     3,576.26 

5 20     1,900.00     600.00      175.00     50,825.00     41,800.00         3,325.00     5,700.00        155.47     3,420.79 

6 19     1,930.00     570.00      175.00     48,150.00     39,870.00         3,150.00     5,130.00        157.92     3,262.87 

7 18     1,960.00     540.00      175.00     45,475.00     37,910.00         2,975.00     4,590.00        160.37     3,102.50 

8 17     1,990.00     510.00      175.00     42,800.00     35,920.00         2,800.00     4,080.00        162.82     2,939.68 

9 16     2,020.00     480.00      175.00     40,125.00     33,900.00         2,625.00     3,600.00        165.27     2,774.41 

10 15     2,050.00     450.00      175.00     37,450.00     31,850.00         2,450.00     3,150.00        167.72     2,606.69 

11 14     2,080.00     420.00      175.00     34,775.00     29,770.00         2,275.00     2,730.00        170.17     2,436.52 

12 13     2,110.00     390.00      175.00     32,100.00     27,660.00         2,100.00     2,340.00        172.62     2,263.90 

13 12     2,140.00     360.00      175.00     29,425.00     25,520.00         1,925.00     1,980.00        175.07     2,088.83 

14 11     2,170.00     330.00      175.00     26,750.00     23,350.00         1,750.00     1,650.00        177.52     1,911.31 

15 10     2,200.00     300.00      175.00     24,075.00     21,150.00         1,575.00     1,350.00        179.97     1,731.34 

16 9     2,230.00     270.00      175.00     21,400.00     18,920.00         1,400.00     1,080.00        182.42     1,548.92 

17 8     2,260.00     240.00      175.00     18,725.00     16,660.00         1,225.00        840.00        184.87     1,364.05 

18 7     2,290.00     210.00      175.00     16,050.00     14,370.00         1,050.00        630.00        187.32     1,176.73 

19 6     2,320.00     180.00      175.00     13,375.00     12,050.00            875.00        450.00        189.77        986.96 

20 5     2,350.00     150.00      175.00     10,700.00       9,700.00            700.00        300.00        192.22        794.74 

21 4     2,380.00     120.00      175.00       8,025.00       7,320.00            525.00        180.00        194.67        600.07 

22 3     2,410.00       90.00      175.00       5,350.00       4,910.00            350.00          90.00        197.12        402.95 

23 2     2,440.00       60.00      175.00       2,675.00       2,470.00            175.00          30.00        199.57        203.38 

24 1     2,470.00       30.00      175.00 - - - -        203.38            0.00 

รวม 300   61,000.00  9,000.00   4,900.00         4,992.00  

กําไรขั้นตนที่ไดรับเงินงวด…=  กําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระ x ยอดชําระคาสินคา   =  4,992 x 1,780  =  145.67 (งวด1) 

                                                          คาสินคา                                             61,000 

ดอกผลขายผอนชําระงวด....=   ดอกผลจากการขายผอนชําระ  x จํานวนงวดคงเหลือ    =    9,000 x 24     =  720.00 (งวด1) 

  300 ผลรวมจํานวนงวด 

 



 

ตัวอยางที ่2    การปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้คลาดเคลื่อน 

(1)  กรณยีอดรวมบัญชียอยลกูหนี้ตํ่ากวาบัญชีคุมยอด 
                     ณ  วันสิน้ปทางบัญช ี 31  ธันวาคม 2546  ลูกหนี้เงินกูระยะสั้นตามบญัชีแยกประเภท          มี

ยอดคงเหลือ 100,000 บาท   แตปรากฏวาในบัญชียอยมียอดรวมทัง้สิ้น 98,000 บาท ซึ่งสหกรณยังไม

สามารถคนหาขอคลาดเคลื่อนใหพบได 
     วิธปีฏิบัติทางบัญช ี  

                   -  นําผลตางมาปรับปรุงบัญชีโดยลดยอดในบัญชีลูกหนี้ใหเทากับยอดรวมบัญชียอย   

                      เดบิต   บัญชีลูกหนี้เงนิกูระยะสั้นคลาดเคลื่อน                         2,000.00                   

เครดิต  บัญชีลูกหนี้เงนิกูระยะสั้น                                2,000.00 

                      เดบิต   บัญชหีนี้สงสัยจะสญูลูกหนีเ้งนิกูระยะสั้นคลาดเคลื่อน  2,000.00 

                                  เครดติ  บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนีเ้งนิกูระยะสัน้คลาดเคลื่อน  2,000.00 

                     -  หากตอมาตรวจพบวาปกอนมีการรวมยอดบัญชียอยลูกหนี้นาย ก. ไมถกูตอง   ทําใหยอดรวมบัญชี

ยอยต่ํากวาบญัชีคุมยอด 500  บาท ใหปรับปรุงลูกหนี้ตามจํานวนที่ตรวจพบ  ดังนี ้

                  เดบิต   บัญชีลูกหนี้เงนิกูระยะสั้น                     500.00  

                                 เครดิต  บัญชีลูกหนี้เงนิกูระยะสัน้คลาดเคลื่อน                   500.00 

           เดบิต   บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงนิกูระยะสั้นคลาดเคลื่อน    500.00 

           เครดิต  บัญชีหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกูระยะสัน้คลาดเคลื่อน      500.00 

       -  ถาไมสามารถตรวจพบไดหลังจากพยายามคนหาตามสมควรแลว  ใหดําเนนิการขออนุมัติ

ตัดเปนหนี้สูญตอไป  เมื่อไดรับอนุมัติแลว  ใหบนัทกึบัญชีดังนี ้

           เดบิต   บัญชีหนี้สูญลูกหนี้เงนิกูระยะสั้นคลาดเคลื่อน                     1,500.00 

           เครดิต  บัญชีลูกหนี้เงนิกูระยะสั้นคลาดเคลื่อน               1,500.00 

                       เดบิต   บัญชคีาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญลูกหนีเ้งินกูระยะสัน้คลาดเคลื่อน      1,500.00 

           เครดิต  บัญชีหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกูระยะสัน้คลาดเคลื่อน   1,500.00 

(2) กรณยีอดรวมบัญชียอยลกูหนี้สงูกวาบญัชีคุมยอด 
            จากตัวอยางเดิม  แตใหบัญชียอยมียอดรวมทัง้สิ้น  110,000  บาท 

                   - นาํผลตางปรบัปรุงบัญชีโดยเพิ่มยอดในบัญชีลูกหนี้ใหเทากับยอดรวมบัญชยีอย 

                       เดบิต   บัญชีลูกหนี้เงนิกูระยะสั้น                 10,000.00     

                                   เครดิต  บัญชีคาเผื่อลูกหนี้เงนิกูระยะสั้นคลาดเคลื่อน          10,000.00 

 

 

 

 

 



 

-  ภายหลังหากตรวจพบวานาย ข. มีหนี้คงเหลือจริง 23,000 บาท  แตบัญชียอยปกอนเขียน

ตัวเลขสลับเปน 32,000 บาท  ทาํใหยอดรวมบัญชียอยสงูกวาบัญชีคุมยอด 9,000 บาท  ใหปรับปรุงบัญชี

ดังนี ้       

 เดบิต    บัญชีคาเผื่อลูกหนี้เงินกูระยะสัน้คลาดเคลื่อน       9,000.00 

            เครดิต   บัญชีลูกหนี้เงินกูระยะสัน้                  9,000.00 

                   -  สวนที่ไมสามารถคนหาไดใหโอนเขาบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงนิกูระยะสัน้ 

                       เดบิต    บัญชีคาเผื่อลูกหนีเ้งินกูระยะสัน้คลาดเคลื่อน      1,000.00 

             เครดิต  บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญูลูกหนีเ้งนิกูระยะสั้น              1,000.00 

ตัวอยางที ่3    การประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

 ณ  วันสิน้ปทางบัญช ี31 ธันวาคม 2546  สหกรณมีลูกหนี้คงเหลือ 51,400 บาท ประกอบดวย 

1. ลูกหนี้เงนิกูระยะสั้นจาํนวน  30,000  บาท ปรากฏวามีลูกหนี้เงนิกู 1 ราย จํานวน  10,000  บาท     

ไมสามารถเรียกเก็บเงินได และสวนที่เหลือคาดวาจะเรียกเก็บไมได 25%   

  2.  ลูกหนีก้ารคา  จํานวน  21,400  บาท  ซึ่งรวมภาษีมลูคาเพิ่มแลว และคาดวาจะเรียกเก็บไมได         

ทั้งจํานวนสหกรณมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงนิกูระยะสั้นยกมา   จํานวน 2,500 บาท 
การคํานวณคาเผ่ือหนี้สงสยัจะสูญ 

              -   ลูกหนี้เงนิกูระยะสั้น จํานวนเงนิ 10,000 บาท เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% เปนเงนิ 10,000   บาท 

                  ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น จํานวนเงนิ 20,000 บาท  เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 25% เปนเงนิ   5,000  บาท

                                            15,000   บาท

            หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสญูตามบัญชียกมา                 2,500   บาท 

                                                        คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตองตั้งเพิ่ม                    12,500   บาท 

            -   ลูกหนีก้ารคา จํานวนเงนิ 21,400 บาท  เผื่อหนี้สงสัยจะสญู 100% เปนเงิน      21,400 บาท 

   วธิีปฏิบัติทางบัญช ี
                เดบิต   บัญชีหนีส้งสัยจะสูญลกูหนี้เงนิกูระยะสั้น             12,500.00 

                บัญชีหนี้สงสัยจะสูญลูกหนีก้ารคา               21,400.00 

                           เครดิต   บัญชีคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญลกูหนี้เงนิกูระยะสั้น             12,500.00 

                                       บญัชีคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญลกูหนี้การคา                                  21,400.00    

ตัวอยางที ่4    การตัดจําหนายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี ้

(1)  จากตวัอยางที ่3  ลูกหนี้เงนิกูระยะสั้น 1 ราย จํานวน 10,000 บาท   ที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย    

จะสูญไวแลวเต็มจํานวน ไดรับการอนุมัติใหตัดหนี้สูญเปนไปตามระเบยีบแลว 

 

 



 

       วธิีปฏิบติัทางบัญช ี   ใหบันทกึบญัชี  ณ วันทีท่ีป่ระชุมใหญอนุมัต ิ

       -  ปรับปรุงบัญชีตัดจําหนายลูกหนี้เปนสูญ  

            เดบิต   บัญชีหนี้สูญลูกหนีเ้งนิกูระยะสั้น               10,000.00 

                       เครดิต   บัญชีลูกหนี้เงนิกูระยะสั้น               10,000.00        

          -   ปรับปรุงลดจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดวยจํานวนเดียวกันกับจํานวนลูกหนี้ที่ตัดจําหนายเปนสูญ   

             เดบิต   บัญชีคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญลูกหนีเ้งนิกูระยะสัน้                 10,000.00 

                        เครดิต   บัญชีหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงนิกูระยะสั้น               10,000.00 

        (2)  จากตัวอยางที ่3  ลูกหนี้การคา  จํานวน 21,400  บาท    ซึง่ไดรวมภาษีมลูคาเพิ่มไวดวย  และไดมี

การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญูเต็มจํานวน  ไดรับการอนมุัติใหตัดหนี้สูญเปนไปตามระเบียบแลว 

       วธิีปฏิบติัทางบัญช ี   ใหบนัทกึบัญชี ณ วันที่ที่ประชุมใหญอนุมตัิ 

         -  ปรับปรุงบัญชีตัดจําหนายลูกหนี้เปนสูญ 

            เดบิต   บัญชีหนี้สูญลูกหนีก้ารคา                   20,000.00 

                       บัญชีภาษีขาย (21,400 x 7/107)                         1,400.00  

                       เครดิต   บัญชีลูกหนี้การคา                21,400.00     

          -   ปรับปรุงลดจํานวนคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญดวยจาํนวนเดียวกนักับจํานวนลูกหนีท้ี่ตัดจําหนายเปนสูญ 

             เดบิต  บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนีก้ารคา               21,400.00 

                        เครดิต   บัญชีหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา              21,400.00 

  ตัวอยางที ่5    การรับชําระคืนจากลูกหนี้ที่ตัดจําหนายเปนหนีสู้ญแลว 

(1)  จากตวัอยางที ่4  ลูกหนี้เงนิกูระยะสั้น จํานวน 10,000 บาท ที่ไดตัดจําหนายเปนหนี้สูญแลว 

 ไดนําเงินมาชาํระหนี้คืนทั้งหมด 

 วิธีปฏิบัติทางบัญช ี  ใหบันทกึบัญช ีณ วันที่ลูกหนีน้ําเงินมาชาํระคืน 

         -  โอนกลับรายการลกูหนีท้ี่ตัดจําหนายหนี้สูญแลว 

 เดบิต   บัญชีลูกหนี้เงนิกูระยะสั้น     10,000.00 

                        เครดิต   บัญชีคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญลกูหนี้เงนิกูระยะสั้น  10,000.00 

         -  บันทกึการรับเงนิชาํระหนี้จากลูกหนี ้

             เดบิต   บัญชีเงนิสด        10,000.00 

                        เครดิต   บัญชีลูกหนี้เงนิกูระยะสัน้       10,000.00 

 

 

 

 

 



 

                   -  ปรับปรุงรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนีท้ี่ตัดจําหนายเปนสญูแลวเปนหนี้สูญ      รับ

คืนตามจํานวนที่ไดรับชําระหนี ้

                  เดบิต   บัญชีคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญลูกหนี้เงินกูระยะสัน้     10,000.00 

                             เครดิต   บัญชีหนี้สูญรบัคืน      10,000.00 

 (2)  จากตวัอยางที ่4  ลูกหนี้การคารายหนึ่งมหีนี้จํานวน 10,700  บาท ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไว

ดวย และไดตัดจําหนายเปนหนี้สูญแลว ไดนําเงินมาชาํระหนี้คนืจํานวน 5,350 บาท 

                  วธิีปฏิบัติทางบัญชี    ใหบนัทกึบัญช ีณ วันที่ลูกหนีน้ําเงินมาชาํระคืน 

                  -   โอนกลับรายการลูกหนีท้ี่ตดัจําหนายเปนหนี้สูญ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

                   เดบิต   บัญชีลูกหนี้การคา                 10,700.00 

      เครดิต   บัญชีคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญลกูหนี้การคา    10,700.00          

                   -  บนัทกึการรบัเงินชาํระหนีจ้ากลูกหนี ้

เดบิต   บัญชีเงินสด         5,350.00                                               

เครดิต   บัญชีลูกหนี้การคา                                  5,350.00 

                   -  ปรับปรุงรายการคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี้การคาที่ตัดจําหนายหนี้สูญแลวเปนหนี้สูญ     

รับคืนตามจํานวนที่ไดรับชําระหนี ้ พรอมทั้งบนัทกึภาษขีายจากหนี้สูญรับคืนดวย 

                   เดบิต   บัญชีคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญลูกหนี้การคา                         5,350.00 

                               เครดิต   บัญชีหนี้สูญรับคืน 5,000.00 

                                             บัญชีภาษีขาย                                          350.00 

ตัวอยางที ่6    คาเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญเกินความตองการ 

        ณ วันสิ้นปทางบัญช ี31 ธันวาคม 2546   บัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงนิกูระยะสั้น        

มียอดคงเหลือ  จํานวน 14,000 บาท  แตจากการคํานวณประมาณการหนี้สงสัยจะสูญควรจะมียอดเพียง 

11,000 บาท 

      วธิีปฏบิติัทางบัญช ี    

       ณ วันสิ้นปบัญชี ใหปรับปรุงบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกนิความตองการ 

        เดบิต   บัญชีคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญลกูหนี้เงนิกูระยะสั้น  3,000.00 

                    เครดิต   บัญชีหนี้สงสัยจะสญูลูกหนีเ้งนิกูระยะสั้น                              3,000.00   

 

 

 

 



 

 สวนที ่ 5  การถือปฏิบัติ 

              ใหยกเลิกคําแนะนําใด ๆ   ในสวนที่ไดเคยกําหนดไวซึ่งขัดหรือแยงกับคําแนะนํานี้ใหใช

คําแนะนํานี้แทน   สําหรับการดําเนินการใด ๆ ที่ไดปฏิบัติตามคําแนะนําเดิมกอนคําแนะนํานี้มีผลบังคับใช    

ยังคงใชตอไปไดจนกวาจะสิ้นสุดรายการนั้น แตหากประสงคจะปรับปรุงใหเปนไปตามคําแนะนาํนี ้           ก็

สามารถทําได 

 ทั้งนี้  ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่  1  เมษายน  2547  เปนตนไป   และใหใชคําแนะนํานี้        

กับกลุมเกษตรกรโดยอนุโลม 

                                                    ใหไว  ณ  วนัที่  16   มกราคม  พ.ศ. 2547 

                                                                       (ลงชื่อ)     สุพัตรา  ธนเสนวีัฒน 

                  (นางสาวสุพัตรา   ธนเสนีวัฒน) 

                                                                                อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

                                                                            พนกังานเจาหนาที่  ปฏิบัติการแทน 

                                                                                       นายทะเบียนสหกรณ 
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