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แนวทางปฏิบตั ิ เรือ่ ง วิธปี ฏิบัตทิ างบัญชีเกีย่ วกับที่ดนิ แทนการชําระหนี้
ออกตามความในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560
----------------------------------ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 20 ได้กําหนด
เกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้ไว้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดทําแนวทางปฏิบัติ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้ ออกตามความในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
พ.ศ. 2560 เพื่อให้สหกรณ์ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ดังนี้
1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ได้กําหนดเกี่ยวกับ
ที่ดินแทนการชําระหนี้ไว้ ดังนี้
ข้อ 20 ที่ดินแทนการชําระหนี้ หมายถึง ที่ดินที่สหกรณ์ได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้แทนการรับชําระ
ด้วยเงินสด
20.1 การบั น ทึ ก มู ล ค่ า ณ วั น รั บ ชํ า ระหนี้ ให้ บั น ทึ ก มู ล ค่ า ที่ ดิ น แทนการชํ า ระหนี้
ด้วยราคาที่ประเมินโดยทางราชการ
กรณีราคาประเมินโดยทางราชการสูงกว่าจํานวนเงินที่ลูกหนี้เป็นหนี้ ให้สหกรณ์
จ่ายคืนส่วนต่างดังกล่าวแก่ลูกหนี้ หากราคาประเมินต่ํากว่าจํานวนเงินที่ลูกหนี้เป็นหนี้ ให้สหกรณ์เรียกเก็บหนี้
ส่วนที่เหลือจากลูกหนี้ กรณีที่คาดว่าไม่อาจเรียกเก็บหนี้ส่วนที่เหลือได้ให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน
20.2 การตรวจนั บ ณ วั น สิ้ น ปี ท างบั ญ ชี สหกรณ์ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารตรวจนั บ ที่ ดิ น
แทนการชําระหนี้ พร้อมกับตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
20.3 การจําหน่ายที่ดินแทนการชําระหนี้ ณ วันที่ขายให้บันทึกที่ดินแทนการชําระหนี้
ด้วยราคาขาย ผลต่างระหว่างราคาขายกับมูลค่า ณ วันรับชําระหนี้ ถือเป็นกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่าย
2. วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้
2.1 การรับชําระหนี้ด้วยที่ดิน
เมื่ อ ลู ก หนี้ นํ า ที่ ดิ น มาชํ า ระหนี้ ใ ห้ แ ก่ ส หกรณ์ แ ทนการชํ า ระหนี้ ด้ ว ยเงิ น สด ณ วั น ที่ ลู ก หนี้
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่สหกรณ์ ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
2.1.1 สหกรณ์ตกลงกับลูกหนี้รับชําระหนี้ด้วยที่ดินโดยใช้ราคาประเมินโดยทางราชการ
(1) กรณีที่ดินแทนการชําระหนี้มีราคาประเมินโดยทางราชการสูงกว่าจํานวนเงินที่ลูกหนี้
เป็นหนี้ ให้สหกรณ์จ่ายคืนส่วนต่างแก่ลูกหนี้ ซึ่งสหกรณ์อาจคืนเงินส่วนต่างให้กับลูกหนี้ในวันโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน หรือบันทึกส่วนต่างไว้ในบัญชี “เงินรอจ่ายคืน” เพื่อคืนเงินให้ลูกหนี้ต่อไป โดยบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
xx
เครดิต รายได้ค่าปรับค้างรับ
xx
เครดิต ดอกเบี้ยค้างรับ
xx
เครดิต รายได้ค่าปรับ
xx
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
xx
เครดิต ลูกหนี้ (ระบุประเภทลูกหนี้)
xx
เครดิต เงินรอจ่ายคืน/เงินสด/เงินฝากธนาคาร
xx

-2(2) กรณีที่ดินแทนการชําระหนี้มีราคาประเมินโดยทางราชการต่ํากว่าจํานวนเงินที่ลูกหนี้
เป็นหนี้ ให้สหกรณ์เรียกเก็บหนี้ส่วนที่เหลือจากลูกหนี้ กรณีลูกหนี้คืนเงินให้สหกรณ์ในวันโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ให้บันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
xx
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร
xx
เครดิต รายได้ค่าปรับค้างรับ
xx
เครดิต ดอกเบี้ยค้างรับ
xx
เครดิต รายได้ค่าปรับ
xx
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
xx
เครดิต ลูกหนี้ (ระบุประเภทลูกหนี้)
xx
กรณี ลู ก หนี้ ไ ม่ ส ามารถชํ า ระหนี้ ส่ ว นที่ เ หลื อ หลั ง หั ก ที่ ดิ น แทนการชํ า ระหนี้ ใ ห้ แ ก่
สหกรณ์ในวันโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หากสหกรณ์คาดว่าไม่อาจเรียกเก็บหนี้ส่วนที่เหลือได้ให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเต็มจํานวน
2.1.2 สหกรณ์ตกลงกับลูกหนี้รับชําระหนี้ด้วยที่ดินโดยใช้ราคาประเมินอื่น
กรณีสหกรณ์ประเมินราคาที่ดินแทนการชําระหนี้โดยใช้ราคาประเมินอื่นที่สูงกว่าราคา
ประเมินโดยทางราชการ เช่น ประเมินราคาโดยคณะกรรมการหรือบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรืออื่นๆ
โดยผู้ประเมินราคาต้องไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ ลูกหนี้ และผู้เป็นเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ที่นํามาชําระหนี้และให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เพื่อพิจารณาผล
การประเมินราคา ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่ควรจ่ายเงินค่าที่ดินส่วนที่มีราคาประเมินสูงกว่ามูลหนี้คงเหลือคืนให้แก่
ลูกหนี้ เว้นแต่มีข้อตกลงและสหกรณ์ขายที่ดินแทนการชําระหนี้ได้ในราคาที่สูงกว่ามูลหนี้คงเหลือ
อนึ่ง สหกรณ์ควรคํานึงถึงการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นราคาที่สหกรณ์คาดว่า
จะขายได้และคุ้มครองมูลหนี้ได้เพื่อมิให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่สหกรณ์ และหากสหกรณ์ไม่สามารถขาย
ที่ดินแทนการชําระหนี้ได้ หรือขายที่ดินแทนการชําระหนี้ได้ในราคาที่ต่ํากว่ามูลหนี้ควรกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
ชดใช้ด้วย
วิธีปฏิบัติทางบัญชี ให้บันทึกบัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายด้วยราคาประเมินโดยทาง
ราชการ ส่วนต่างระหว่างราคาประเมินอื่นที่สูงกว่าราคาประเมินโดยทางราชการ ให้สหกรณ์รับรู้ได้ไม่เกินกว่า
มูลหนี้คงเหลือของลูกหนี้ โดยบันทึกไว้ในบัญชี “ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย” ดังนี้
เดบิต ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
xx
เดบิต ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
xx
เครดิต รายได้ค่าปรับค้างรับ
xx
เครดิต ดอกเบี้ยค้างรับ
xx
เครดิต รายได้ค่าปรับ
xx
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
xx
เครดิต ลูกหนี้ (ระบุประเภทลูกหนี้)
xx
ทั้งนี้ การบันทึกบัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย ตาม 2.1.1 และ 2.1.2 ให้สหกรณ์
จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อ 2.5 ด้วย

-32.2 กรณีสหกรณ์มีบัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายยกมาจากปีก่อน
2.2.1 กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
สหกรณ์มีบัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายยกมาจากปีก่อนมีแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ และ
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข สหกรณ์ไม่ต้องปรับปรุงบัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้
รอขายที่ ยกมาจากปีก่อน แต่ ให้ สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.2.2 กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีเงื่อนไข
สหกรณ์มีบัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายยกมาจากปีก่อนมีแนวทางปฏิบัติฉบับนี้และ
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีเงื่อนไข ให้สหกรณ์ปรับปรุงบัญชีโดยบันทึกบัญชีที่ดินแทนการ
ชําระหนี้รอขายด้วยราคาประเมินโดยทางราชการและส่วนต่างระหว่างราคาที่ดินที่ประเมินโดยทางราชการกับ
ราคาที่ประเมินโดยสหกรณ์หรือผู้อื่น ให้รับรู้ได้ไม่เกินมูลหนี้คงเหลือของลูกหนี้โดยบันทึกไว้ในบัญชี “ส่วนต่าง
มูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย” และให้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย ทั้งนี้ หากสหกรณ์มีการจ่ายเงินค่าที่ดินแทนการชําระหนี้ในส่วนที่เกินกว่า
มูลหนี้คงเหลือให้แก่ลูกหนี้ไปแล้ว ให้นําจํานวนเงินที่จ่ายให้ลูกหนี้ไปบันทึกรวมไว้กับบัญชี “ส่วนต่างมูลค่าที่ดิน
แทนการชําระหนี้รอขาย”
2.3 การขายที่ดินแทนการชําระหนี้
เมื่อสหกรณ์ขายที่ดินที่ได้รับแทนการชําระหนี้ได้ ให้บันทึกเงินที่ได้รับจากการขาย และโอนปิดบัญชี
“ที่ ดิ น แทนการชํ า ระหนี้ ร อขาย” และบั ญ ชี “ส่ว นต่ า งมู ล ค่ า ที่ ดิน แทนการชํ า ระหนี้ ร อขาย” ถ้ า มี ผ ลต่ า ง
กรณีเงินที่ได้รับจากการขายสูงกว่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย ให้บันทึกในบัญชี “กําไรจากการขายที่ดินแทน
การชําระหนี้” หรือกรณีเงินที่ได้รับจากการขายต่ํากว่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย ให้บันทึกบัญชี “ขาดทุน
จากการขายที่ดินแทนการชําระหนี้” ดังนี้
เดบิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร
xx
เดบิต ขาดทุนจากการขายที่ดินแทนการชําระหนี้ (กรณีมผี ลขาดทุน)
xx
เครดิต ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
xx
เครดิต ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
xx
เครดิต กําไรจากการขายที่ดินแทนการชําระหนี้ (กรณีมผี ลกําไร)
xx
2.4 การแสดงรายการในงบการเงิน
ให้แสดงรายการบัญชีต่าง ๆ ในงบการเงิน ดังนี้
บัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
บัญชีส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
บัญชีกําไรจากการขายที่ดินแทนการชําระหนี้
บัญชีขาดทุนจากการขายที่ดินแทนการชําระหนี้

เป็นรายการสินทรัพย์หมุนเวียน
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
เป็นเอกเทศก่อนรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เป็นรายการสินทรัพย์หมุนเวียน
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินถัดจาก
บัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
เป็นรายการรายได้
แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน
ภายใต้หัวข้อรายได้อื่น
เป็นรายการค่าใช้จ่าย
แสดงรายการในงบกําไรขาดทุน
ภายใต้หัวข้อค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น

-42.5 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนี้
2.5.1 ให้เปิดเผยข้อมูลภายใต้หัวข้อสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การวัดมูลค่า
ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายให้ชัดเจน มีดังนี้
สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
- ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายวัดมูลค่าด้วยราคาประเมินโดยทางราชการ ทั้งนี้ ที่ดิน
แทนการชําระหนี้รอขายที่สหกรณ์ตกลงรับโอนจากลูกหนี้ด้วยราคาที่สูงกว่าราคาที่ประเมินโดยทางราชการ
สหกรณ์จะรับรู้ส่วนต่างระหว่างราคาที่ประเมินโดยทางราชการกับราคาที่ประเมินโดย................ (ถ้ามี) ไม่เกิน
มูลหนี้คงเหลือของลูกหนี้ ณ วันรับชําระหนี้ด้วยที่ดิน
2.5.2 ให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลภายใต้หัวข้อที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายและส่วนต่างมูลค่าที่ดิน
แทนการชํ า ระหนี้ ร อขาย เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ให้ ส หกรณ์ ดั ง นี้ จํ า นวนลู ก หนี้
เลขที่สัญญาเงินกู้ จํานวนหนี้คงเหลือ วันเดือนปีที่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จํานวนเนื้อที่ การประเมิน
ราคาโดยทางราชการ หรืออื่นๆ (ระบุ) จํานวนเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุดที่.../... และส่วนต่าง
มูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย (ถ้ามี)
3. ตัวอย่างการบันทึกบัญชี
ตัวอย่างการบันทึกบัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้ ดังต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติ เรื่อง วิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้ ออกตามความในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชี
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2560
ตัวอย่างที่ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ ตัวอย่างหนึ่ง จํากัด มีปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายการ
เกี่ยวกับการรับชําระหนี้ด้วยที่ดิน ดังนี้
รายการที่ 1. สหกรณ์รับชําระหนี้ด้วยที่ดินจากลูกหนี้นาย ก ไก่ รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 5/2560 มีต้นเงินกู้คงเหลือ 200.00 บาท และดอกเบี้ยเงินกู้ค้างชําระถึงวันโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 10.00 บาท ที่ดินเนื้อที่ 20 ตารางวา ตั้งอยู่ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
มีราคาประเมินโดยทางราชการ ณ วันที่รับโอนกรรมสิทธิ์ 100.00 บาท คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ชุดที่ 10/2560 อนุมัติราคาที่ดินแทนการชําระหนี้ตามราคาประเมินของคณะกรรมการที่ประเมินราคาที่ดินไว้
600.00 บาท ส่วนเกินจากมูลหนี้คงเหลือสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนให้แก่ลูกหนี้ จํานวนเงิน 390.00 บาท
โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
(1) การบันทึกบัญชี ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
สหกรณ์ไม่ต้องปรับปรุงรายการบัญชีเกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายยกมาจากปีก่อน
สหกรณ์มีรายการที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายยกมาจากปีก่อน จํานวน 600.00 บาท จากลูกหนี้
นาย ก ไก่ และผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข สหกรณ์ไม่ต้องปรับปรุงรายการบัญชีใด ๆ
แต่ให้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

-5รายการที่ 2. สหกรณ์ รั บ ชํ า ระหนี้ ด้ ว ยที่ ดิ น จากลู ก หนี้ น าย ข ขวด รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ในวั นที่ 15
พฤศจิกายน 2561 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 5/2561 มีต้นเงินกู้คงเหลือ 400.00 บาท และดอกเบี้ยเงินกู้
ค้างชําระถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 10.00 บาท ที่ดินเนื้อที่ 25 ตารางวา ตั้งอยู่ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ มีราคาประเมินโดยทางราชการ ณ วันที่รับโอนกรรมสิท ธิ์ 300.00 บาท คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 11/2561 อนุมัติราคาที่ดินแทนการชําระหนี้ตามราคาประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินราคาที่ดินไว้ 650.00 บาท
(1) การบันทึกบัญชี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
บันทึกบัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้ด้วยราคาประเมินโดยทางราชการ และลดยอดหนี้คงเหลือ สําหรับ
ส่วนต่างราคาที่ประเมินโดยคณะกรรมการให้รับรู้ได้ไม่เกินมูลหนี้คงเหลือของลูกหนี้ โดยบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
300.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
110.00
เครดิต ลูกหนี้เงินกู้
400.00
ดอกเบี้ยรับ
10.00
รายการที่ 3. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ได้รับเงินจากการขายที่ดินแทนการชําระหนี้ของนาย ข ขวด
จํานวน 400.00 บาท
(1) การบันทึกบัญชี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561
บันทึกบัญชีโดยโอนปิดบัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายและบัญชีส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้
รอขายที่เกี่ยวกับลูกหนี้รายนี้ ดังนี้
เดบิต เงินสด
400.00
210.00
เดบิต ขาดทุนจากการขายที่ดินแทนการชําระหนี้
เครดิต ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
300.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
110.00
กรณีนี้ สหกรณ์ขายที่ดินแทนการชําระหนี้ได้ไม่คุ้มกับมูลหนี้คงเหลือ คือ มีหนี้คงเหลือ 410.00 บาท
ขายที่ดินแทนการชําระหนี้ ได้ 400.00 บาท สหกรณ์ควรกําหนดผู้รับผิดชอบ โดยกําหนดนโยบายเรื่องนี้
อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น
(2) การแสดงรายการในงบการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตัวอย่างหนึ่ง จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้น
..............................
ที่ดินแทนการชําระหนีร้ อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2
3
4
5

ปี 2561
บาท
400.00
..........................
..........................
600.00
…….…….….xx.xx
.................xx.xx

-6สหกรณ์ออมทรัพย์ ตัวอย่างหนึ่ง จํากัด
งบกําไรขาดทุน (บางส่วน)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ปี 2561
บาท

%

รายได้อนื่
กําไรจากการขายที่ดินแทนการชําระหนี้
..........................
รวมรายได้อื่น

.................
.................
.................

..........
..........
..........

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการขายที่ดินแทนการชําระหนี้
..........................
รวม

210.00
.................
.................

xx
..........
..........

(3) การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตัวอย่างหนึ่ง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางส่วน)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
1.1 ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายวัดมูลค่าด้วยราคาประเมินโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
เนื่ อ งจากเป็ นที่ ดิ น แทนการชํ า ระหนี้ที่ เ กิด ขึ้ นก่ อ นแนวทางปฏิ บัติ เรื่ อ ง วิ ธีป ฏิ บัติ ท างบั ญ ชี เ กี่ย วกับ ที่ ดิ น
แทนการชําระหนี้ ออกตามความในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560
จะมีผลบังคับใช้ (ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 113 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561)
4. ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
สหกรณ์ได้รับชําระหนี้ด้วยที่ดินจากลูกหนี้รวมทั้งสิ้น จํานวน 1 ราย ดังนี้
ลํา
ดับ
ที่
1

รวม

เลขที่
มูลหนี้คงเหลือ
สัญญาเงิน ต้นเงิน ดอกเบี้ย รวม
เงินกู้
5/2560

200

10

200

10

วันที่
รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
ที่ดิน
รับโอน
จํานวน ราคา
ราคาประเมินอื่น ๆ
แทนการ
หมาย
กรรมสิทธิ์
พื้นที่ ประเมิน
ระบุ
จํานวนเงิน ชําระหนี้
เหตุ
ที่ดิน
ราชการ
รอขาย
210 3 พ.ค. 60 20 ตรว. 100 คณะกรรมการ
600
600 บันทึกด้วย
ดําเนินการสหกรณ์
ราคาประเมิน
ชุดที่ 10/2560
คณะกรรมการฯ
ส่วนที่เกินมูลหนี้
จ่ายคืนลูกหนี้
210
100
600
600

-7ตัวอย่างที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ ตัวอย่างสอง จํากัด มีปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายการ
เกี่ยวกับการรับชําระหนี้ด้วยที่ดิน ดังนี้
สหกรณ์รับชํ าระหนี้ด้วยที่ดินพร้อมอาคารจากลูกหนี้นาย ค คน รับโอนกรรมสิท ธิ์ ใ นที่ดิน
พร้อมอาคารในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 30/2560 มีต้นเงินกู้คงเหลือ 400.00 บาท และ
มีดอกเบี้ยเงินกู้ค้างชําระถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 10.00 บาท ที่ดินเนื้อที่ 25 ตารางวา ตั้งอยู่ตําบลบึงกาฬ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ที่ดินมีราคาประเมินโดยทางราชการ ณ วันที่รับโอนกรรมสิทธิ์ 200.00 บาท และ
อาคารมีราคาประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ 450.00 บาท คณะกรรมการประเมินราคาที่ดินพร้อมอาคารไว้
650.00 บาท คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 10/2560 อนุมัติให้บันทึกบัญชีที่ดินพร้อมอาคาร
แทนการชําระหนี้ในราคา จํานวน 410.00 บาท โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
(1) การบันทึกบัญชี ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
สหกรณ์ไม่ต้องปรับปรุงรายการบัญชีเกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายยกมาจากปีก่อน
สหกรณ์มีรายการที่ดินพร้อมอาคารแทนการชําระหนี้รอขายยกมาจากปีก่อน จํานวน 410.00 บาท
จากลูกหนี้นาย ค คน และผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข และเป็นรายการที่สหกรณ์
บันทึกไว้ก่อนแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ สหกรณ์จึงไม่ต้องปรับปรุงบัญชีใด ๆ แต่ให้สหกรณ์เปิดเผยรายละเอียด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(2) การแสดงรายการในงบการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตัวอย่างสอง จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้น
..............................
ที่ดินพร้อมอาคารแทนการชําระหนี้รอขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

หมายเหตุ
2
3
4
5

ปี 2561
บาท
..........................
..........................
..........................
410.00
…….…….….xx.xx
.................xx.xx

หมายเหตุ เนื่องจากมีที่ดินพร้อมอาคารแทนการชําระหนี้รอขาย เพียงรายการเดียว จึงให้ใช้ชื่อ “ที่ดิน
พร้อมอาคารแทนการชําระหนี้รอขาย” ในงบแสดงฐานะการเงิน

-8(3) การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตัวอย่างสอง จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางส่วน)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
1.1 ที่ดินพร้อมอาคารแทนการชําระหนี้รอขายวัดมูลค่าด้วยราคาประเมินโดยคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ แต่รับรู้รายการไม่เกินมูลหนี้คงเหลือ เนื่องจากเป็นที่ดินพร้อมอาคารแทนการชําระหนี้ที่เกิดขึ้นก่อน
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้ ออกตามความในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่ า ด้ ว ยการบั ญ ชี ข องสหกรณ์ พ.ศ. 2560 จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ (ตามหนั ง สื อ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์
ที่ กษ 0404/ว 113 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561)
4. ที่ดินพร้อมอาคารแทนการชําระหนี้รอขาย
สหกรณ์ได้รับชําระหนี้ด้วยที่ดินพร้อมอาคารจากลูกหนี้รวมทั้งสิ้น จํานวน 1 ราย ดังนี้
ลํา
ดับ
ที่

เลขที่
สัญญา
เงินกู้

1 30/2560

รวม

ที่ดิน
วันที่
รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
รับโอน
ราคา
จํานวน
ราคาประเมินอื่น ๆ
แทนการ
กรรมสิทธิ์
ประเมิน
พื้นที่
ระบุ
จํานวนเงิน ชําระหนี้
ที่ดิน
ราชการ
รอขาย
10 410 8 มิ.ย. 60 25 ตรว.
200 คณะกรรมการ
650
410
ที่ดินพร้อม
ดําเนินการสหกรณ์
อาคาร
ชุดที่ 10/2560
(อาคารประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญ
ราคา 450
บาท)
10 410
200
650
410

มูลหนี้คงเหลือ
ต้นเงิน ดอกเบี้ย รวม
400

400

หมาย
เหตุ
บันทึกด้วย
ราคาประเมิน
คณะกรรมการฯ
แต่ไม่เกินมูลหนี้

ตัวอย่างที่ 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ ตัวอย่างสาม จํากัด มีปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายการ
เกี่ยวกับการรับชําระหนี้ด้วยที่ดิน ดังนี้
รายการที่ 1. สหกรณ์รับชําระหนี้ด้วยที่ดินจากลูกหนี้นาย จ จาน รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 9/2560 มีต้นเงินกู้คงเหลือ 100.00 บาท และมีดอกเบี้ยเงินกู้ค้างชําระถึงวันโอน
กรรมสิทธิ์ใ นที่ ดิน 5.00 บาท ที่ ดินเนื้อที่ 15 ตารางวา ตั้งอยู่ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมื อง จังหวัดบึงกาฬ
ที่ดินมีราคาประเมินโดยทางราชการ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ 60.00 บาท คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ชุดที่ 10/2560 อนุมัติราคาที่ดินแทนการชําระหนี้และบันทึกบัญชีด้วยราคาประเมินของคณะกรรมการที่
ประเมินราคาที่ดินไว้ 500.00 บาท ส่วนเกินจากมูลหนี้คงเหลือสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนให้แก่ลูกหนี้ จํานวนเงิน
395.00 บาท โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีเงื่อนไข

-9(1) การบันทึกบัญชี ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
สหกรณ์ปรับปรุงรายการบัญชีเกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายยกมาจากปีก่อน
สหกรณ์มีรายการที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายเป็นยอดยกมาจากปีก่อน จากลูกหนี้นาย จ จาน
บันทึกบัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายด้วยราคาประเมินโดยคณะกรรมการสหกรณ์ จํานวน 500.00 บาท
และผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีเงื่อนไขไว้ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
ก่อนมีแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับนี้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขรายการที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายที่บันทึกบัญชีไว้สูงไปให้
มีราคาตามราคาประเมินโดยทางราชการคือ จํานวน 60.00 บาท สหกรณ์ควรปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง ดังนี้
เดบิต ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย (395+45) 440.00
เครดิต ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
440.00
รายการที่ 2. สหกรณ์ รั บ ชํ า ระหนี้ ด้ ว ยที่ ดิ น จากลู ก หนี้ น าย ช ช้ า ง รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ในวั น ที่ 9
พฤศจิกายน 2561 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 5/2561 มีต้นเงินกู้คงเหลือ 200.00 บาท และ มีดอกเบี้ยเงินกู้
ค้างชําระถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 10.00 บาท ที่ดินเนื้อที่ 15 ตารางวา ตั้งอยู่ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ ที่ดินมีราคาประเมินโดยทางราชการ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ 100.00 บาท บริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินประเมินราคาไว้ 310.00 บาท และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 11/2561 อนุมัติให้
สหกรณ์ตกลงรับโอนที่ดินกับลูกหนี้ด้วยราคาประเมินของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(1) การบันทึกบัญชี ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ในวันที่สหกรณ์รับชําระหนี้ด้วยที่ดินจาก นาย ช ช้าง ให้บันทึกบัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้ด้วยราคา
ประเมินโดยทางราชการ และลดยอดหนี้คงเหลือ โดยบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
100.00
เดบิต ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
110.00
เครดิต ลูกหนี้เงินกู้
200.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
10.00
(2) การแสดงรายการในงบการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตัวอย่างสาม จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้น
..............................
ที่ดินแทนการชําระหนีร้ อขาย
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2
3
4
4
5

ปี 2561
บาท
..........................
..........................
..........................
160.00
550.00
…….…….….xx.xx
.................xx.xx

- 10 (3) การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตัวอย่างสาม จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางส่วน)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
1.1 ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขายวัดมูลค่าด้วยราคาประเมินโดยทางราชการ ทั้งนี้ ที่ดินแทนการชําระหนี้
รอขายที่สหกรณ์ตกลงรับโอนจากลูกหนี้ด้วยราคาที่สูงกว่าราคาที่ประเมินโดยทางราชการ สหกรณ์จะรับรู้
ส่วนต่างระหว่างราคาที่ประเมินโดยทางราชการกับราคาที่ประเมินโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ไม่เกินกว่ามูลหนี้คงเหลือของลูกหนี้ ณ วันรับชําระหนี้ด้วยที่ดิน ยกเว้น สหกรณ์มีการจ่ายเงินค่าที่ดินแทนการ
ชําระหนี้ในส่วนที่เกินกว่ามูลหนี้คงเหลือให้แก่ลูกหนี้ไปแล้วก่อนมีแนวทางปฏิบัติ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับที่ดินแทนการชําระหนี้ ออกตามความในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
พ.ศ. 2560 สหกรณ์ได้นําจํานวนเงินที่จ่ายให้ลูกหนี้ไปบันทึกรวมไว้ในบัญชี “ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการ
ชําระหนี้รอขาย” (ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 113 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561)
4. ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย และส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย ประกอบด้วย
ปี 2561
บาท
ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
160.00
ส่วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
550.00
ลํา
ดับ
ที่

1 9/2560

100

5

105 5 ต.ค. 60 15 ตรว.

60 คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์
ชุดที่ 10/2560

500

2 5/2561

200

10

210 9 พ.ย. 61 15 ตรว.

100 คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์
ชุดที่ 11/2561

310

ส่วนต่าง
มูลค่า
หมาย
ที่ดินแทน
เหตุ
การชําระ
หนี้รอขาย
60
440 ปรับปรุงบัญชี
เนื่องจากปีก่อน
ผู้สอบบัญชี
แสดงความเห็น
แบบมีเงื่อนไข
100
110

300

15

315

160

810

160

รวม

เลขที่
สัญญา
เงินกู้

มูลหนี้คงเหลือ
ต้นเงิน ดอกเบี้ย รวม

วันที่
รับโอน
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

จํานวน
พื้นที่

รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
ราคา
ราคาประเมินอื่น ๆ
ประเมิน
ระบุ
จํานวนเงิน
ราชการ

ที่ดิน
แทนการ
ชําระหนี้
รอขาย

550

- 11 ตัวอย่างที่ 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ ตัวอย่างสี่ จํากัด มีปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายการ
เกี่ยวกับการรับชําระหนี้ด้วยที่ดิน ดังนี้
สหกรณ์รับชําระหนี้ด้วยที่ดินจากลูกหนี้นาย ป ปลา รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในวันที่ 10
พฤศจิกายน 2561 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 18/2561 มีต้นเงินกู้คงเหลือ 200.00 บาท และมีดอกเบี้ยเงินกู้
ค้างชําระถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 10.00 บาท ที่ดินเนื้อที่ 15 ตารางวา ตั้งอยู่ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ ที่ดินมีราคาประเมินโดยทางราชการ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ 100.00 บาท คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 11/2561 อนุมัติให้สหกรณ์ตกลงรับโอนที่ดินกับลูกหนี้ด้วยราคาประเมินโดยทาง
ราชการ
(1) การบันทึกบัญชี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ในวันที่สหกรณ์รับชําระหนี้ด้วยที่ดินจาก นาย ป ปลา ให้บันทึกบัญชีที่ดินแทนการชําระหนี้ด้วย
ราคาประเมินโดยทางราชการ และลดยอดหนี้คงเหลือ คือ ดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ
ต้นเงินกู้ โดยบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย
100.00
เครดิต ลูกหนี้เงินกู้
90.00
เครดิต ดอกเบี้ยรับ
10.00
กรณีลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ส่วนที่เหลือหลังหักที่ดินแทนการชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์ในวันโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และสหกรณ์คาดว่าไม่อาจเรียกเก็บหนี้ส่วนที่เหลือได้ให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน
โดยบันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้
110.00
เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้
110.00
(2) การแสดงรายการในงบการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตัวอย่างสี่ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (บางส่วน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ
..............................
ที่ดินแทนการชําระหนีร้ อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2
3
4
5
6

ปี 2561
บาท
..........................
..........................
500.00
..........................
100.00
…….…….….xx.xx
.................xx.xx

- 12 (3) การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตัวอย่างสี่ จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (บางส่วน)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
1.1 ที่ ดิ น แทนการชํ า ระหนี้ ร อขายวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยราคาประเมิ น โดยทางราชการ ตามแนวทางปฏิ บั ติ
เรื่ อ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติท างบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ที่ ดิ น แทนการชํ า ระหนี้ ออกตามความในระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์
ว่ า ด้ ว ยการบั ญ ชี ข องสหกรณ์ พ.ศ. 2560 จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ (ตามหนั ง สื อ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์
ที่ กษ 0404/ว 113 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561)
4. เงินให้กู้ยืม – สุทธิ ประกอบด้วย

ปี 2561
บาท
ระยะยาว
ระยะสั้น

เงินให้กู้ยืม – ปกติ
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
................................
รวมเงินให้กู้ยืม – ปกติ
เงินให้กู้ยืม – ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
รวมเงินให้กู้ยืม – ไม่ก่อให้เกิดรายได้
รวมเงินให้กู้
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืม – สุทธิ

500.00
................
500.00

.................
.................
.................

110.00
110.00
610.00
110.00
500.00

.................
.................
.................
.................
.................

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
5. ที่ดินแทนการชําระหนี้รอขาย ประกอบด้วย
สหกรณ์ได้รับชําระหนี้ด้วยที่ดินพร้อมอาคารจากลูกหนี้รวมทั้งสิ้น จํานวน 1 ราย ดังนี้
ลํา
ดับ
ที่

เลขที่
สัญญา
เงินกู้

1 18/2561
รวม

มูลหนี้คงเหลือ
ต้นเงิน ดอกเบี้ย รวม

วันที่
รับโอน
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

จํานวน
พื้นที่

รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
ราคา
ราคาประเมินอื่น ๆ
ประเมิน
ระบุ
จํานวนเงิน
ราชการ

200

10

210 10 พ.ย. 61 15 ตรว.

100

200

10

210

100

-

.........................................................................วันที่

-

ที่ดิน
แทนการ
ชําระหนี้
รอขาย

ส่วนต่าง
มูลค่า
หมาย
ที่ดินแทน
เหตุ
การชําระ
หนี้รอขาย
100
มูลหนี้คงเหลือ
หลังหักที่ดิน
= 110
100
-

