
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรอนุมัติงบดุลของผู้ช ำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักนำยทะเบียนและกฎหมำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

- กำรเลิกกลุ่มเกษตรกร มำตรำ 32 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ .ศ. 2547 บัญญัติว่ำ  
กลุ่มเกษตรกรย่อมเลิกเมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับ 
(2) กลุ่มเกษตรกรมีสมำชิกน้อยกว่ำสำมสิบคนติดต่อกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
(3)ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 
(4) ศำลพิพำกษำให้ล้มละลำย 
(5) นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิกตำมมำตรำ 33 
กรณี (1) ,(2) ,(3) เมื่อนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด (ในกรณีส่วนภูมิภำค) หรือนำยทะเบียน 

กลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร (ในกรณีกรุงเทพมหำนคร) มีประกำศเลิกกลุ่มเกษตรกรและแต่งตั้งผู้ช ำระบัญชีแล้ว  
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 มำตรำ 34 (http://e-service.cpd.go.th/elib/pdf_file/Farmer_2547.pdf) 
ก ำหนดให้น ำบทบัญญัติเกี่ยวกับช ำระบัญชีตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณี (4) กำรช ำระบัญชีเป็นไปตำมกฎหมำยล้มละลำย และกรณี (5) กำรช ำระบัญชีเป็นไปตำมระเบียบ 
นำยทะเบียนสหกรณ์ ว่ำด้วยกำรช ำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรที่นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิก พ.ศ.2548 

- เมื่อกลุ่มเกษตรกรได้เลิกตำมมำตรำ 32 (1),(2),(3) จึงต้องน ำควำมเกี่ยวกับกำรช ำระบัญชีตำมมำตรำ 80  
แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2553 (https://drive.google.com/file/d/0B0i 
AMn3FAZY0cnY5d1dUUWdDYVU/view) มำบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งบัญญัติว่ำผู้ช ำระบัญชีต้องท ำงบดุลของสหกรณ์
โดยไม่ชักช้ำ และให้นำยทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลนั้น เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ 
ผู้ช ำระบัญชีเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติแล้วเสนองบดุลนั้นต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่กำรประชุมใหญ่  
ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ช ำระบัญชีเสนองบดุลต่อนำยทะเบียนสหกรณ์เพ่ืออนุมัติ  

- โดยจำกหลักกฎหมำยข้ำงต้น เมื่อผู้ช ำระบัญชีด ำเนินกำรแนวทำงกำรช ำระบัญชี โดยจัดท ำงบดุลของ  
กลุ่มเกษตรกร และได้รับกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีแล้ว ให้ด ำเนินกำรตำมล ำดับขั้นตอน คือ เสนองบดุลที่ได้รับกำรรับรอง
จำกผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรพิจำรณำอนุมัติก่อน แล้วจึงเสนอต่อไปยังนำยทะเบียนสหกรณ์ กรณีที่ไม่
สำมำรถประชุมใหญ่ได้เนื่องจำกสมำชิกมำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมมำตรำ 80 วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542ผู้ช ำระบัญชีจะต้องปฏิบัติตำมคู่มือส ำหรับประชำชนฉบับนี้ กล่ำวคือ ผู้ช ำระบัญชีเสนองบดุลที่  
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้วต่อนำยทะเบียนสหกรณ์เพ่ืออนุมัติ โดยยื่นค ำขออนุมัติงบดุลกลุ่มเกษตรกรกรณีที่
ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุมพร้อมเอกสำรหลักฐำน ไปยังผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 ที ่
กลุ่มเกษตรกรแห่งนั้นตั้งอยู่ ในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติกำรแทนนำยทะเบียนสหกรณ์ 

หมำยเหตุ : 1. กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อำจแก้ไข 
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงบันทึกควำมบกพร่องและรำยงำนเอกสำรหลักฐำน ร่วมกันพร้อม



ก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบพิจำรณำ 

2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำร
แก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่
ระบุไว้ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถำนที่ให้บริกำร 
(หมำยเหตุ: ((หรือติดต่อทำงไปรษณีย์)))  
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1 – 10/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 12 วันท ำกำร 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1.ผู้ช ำระบัญชียื่นค ำขออนุมัติงบดุลกลุ่มเกษตรกร กรณีท่ี
ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุมพร้อมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรยื่นค ำขอ 
2.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสำรใน
เบื้องต้น 
(หมายเหตุ: (ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1-10 ทั่ว
ประเทศ)))  

1 วันท ำกำร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
1. พิจำรณำ  วิเครำะห์ควำมถูกต้องของรำยกำรในงบดุล
รำยละเอียดประกอบงบดุล  และรำยกำรทรัพย์สินทุกรำยกำร 
2. พิจำรณำรำยงำนของผู้สอบบัญชี 
3. พิจำรณำเอกสำรประกอบกำรประชุมใหญ่ของผู้ช ำระบัญชี 
(หมายเหตุ: (ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1-10 ทั่ว
ประเทศ))  
 
 

10 วันท ำกำร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมอนุมัติงบดุลของผู้ช ำระบัญชีใน
กรณีท่ีประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม 
(หมายเหตุ: (ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1-10 ทั่ว
ประเทศ))  

1 วันท ำกำร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ค ำสั่ง/ประกำศแต่งตั้งเป็นผู้ช ำระบัญชี 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร : ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์) 

- 

3) 
 

ค ำสั่ง/ประกำศนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด เรื่อง เลิก
กลุ่มเกษตรกร ตำมมำตรำ 32 (1) – (3) แห่ง พ.ร.ฎ.กลุ่ม
เกษตรกร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร : ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์/กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

- 

4) 
 

หนังสือค ำขออนุมัติงบดุลกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบ
องค์ประชุม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

5) 
 

งบดุล ณ วันรับมอบทรัพย์สินและรำยละเอียดประกอบ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ – 
 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
6) 

 
รำยละเอียดประกอบรำยกำรทรัพย์สินทุกรำยกำร 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

7) 
 

รำยงำนของผู้สอบบัญชี 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

8) 
 

หนังสือเชิญประชุมใหญ่ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

9) 
 

รำยงำนกำรประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ครบองค์ประชุม 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ศูนย์บริกำรประชำชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

(หมายเหตุ: (ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200 
โทรศัพท์ 0 2016 888 / www.cad.go.th))  

2) ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1-10 ทั่วประเทศ 
(หมายเหตุ: (ณ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1 - 10 ที่ยื่นค าขอ))  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
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