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บททัวไป
ความหมายของการชําระบัญชีสหกรณ์
การชํา ระบั ญ ชี สหกรณ์ หมายถึ ง การสะสางกิจ การงานทุ ก เรื องของสหกรณ์ ทีเลิ ก
ให้ สาํ เร็จเรียบร้ อย และก่อให้ เกิดความเทียงธรรมแก่บุคคลทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องกับสหกรณ์ทเลิ
ี กกิจการ
ด้ วยเหตุนี ในการชําระบัญชีจึงต้ องพิจารณาว่าสหกรณ์ทเลิ
ี กมีทรัพย์สนิ หนีสิน และทุนคงเหลืออยู่
เท่าไร รวมทังมีกิจการงานอะไรทียังคังค้ างอยู่บ้าง เพือจะได้ ชาํ ระสะสางให้ เรียบร้ อย เช่น ติดตาม
ลูกหนีของสหกรณ์ให้ ชาํ ระหนีคืน ขายทรัพย์สินของสหกรณ์ให้ ได้ เงินมากทีสุด ชําระหนีคืนเจ้ าหนี
ให้ ครบถ้ วน และเมือมีเงินสดคงเหลือเท่าไรก็ให้ จ่ายคืนแก่สมาชิกตามหลักเกณฑ์ทพระราชบั
ี
ญญัติ
สหกรณ์กาํ หนดไว้ เป็ นต้ น อนึง ในการดําเนินการชําระบัญชีดังกล่ าวอาจก่อให้ เกิดผลได้ สองทาง
กล่ าวคือ อาจมีผลกําไรจากการชําระบัญชี ซึงเรียกว่า “ส่วนเกินจากการชําระบัญชี” หรืออาจมี
ผลขาดทุนจากการชําระบัญชี ซึงเรียกว่า “ขาดทุนจากการชําระบัญชี” ก็ได้

ผูช้ ําระบัญชีสหกรณ์
ในการดําเนิ น การชําระบัญ ชีข องสหกรณ์ทีเลิกให้ สาํ เร็จเรี ยบร้ อ ยตามความมุ่ งหมาย
จําเป็ นจะต้ องมีผ้ ูชาํ ระบัญชีเป็ นผู้ดาํ เนินการ ซึงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
กําหนดเรื อง
ผู้ชาํ ระบัญชีไว้ ดังนี
. การแต่งตังผูช้ ําระบัญชี
ตามมาตรา บัญญัติเกียวกับการแต่งตังผู้ชาํ ระบัญชีไว้ กรณี คือ
. กรณี ที ประชุม ใหญ่ เลือ กตังผูช้ ํ าระบัญ ชี การชําระบั ญ ชี สหกรณ์ ซึงเลิ ก
เพราะเหตุอืนนอกจากล้ มละลาย ให้ ทประชุ
ี
มใหญ่เลือกตังผู้ชาํ ระบัญชีโดยได้ รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบี ยนสหกรณ์ ขึนทํา การชําระบั ญ ชี สหกรณ์ ภายใน วัน นับ แต่ วัน ทีเลิกสหกรณ์ หรื อ
นับแต่วันทีคณะกรรมการพั ฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติมีคาํ สังให้ ยกเลิกอุทธรณ์ (กรณีสหกรณ์ทถูี ก
สังเลิกอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ) แล้ วแต่กรณี (มาตรา วรรคแรก)
. กรณีทีประชุมใหญ่ไม่เลือกตังผูช้ ําระบัญชี กรณีททีี ประชุมใหญ่ไม่เลือกตัง
ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ภ ายในกํา หนดเวลาดั งกล่ า วในข้ อ . ข้ า งต้ น หรื อ นายทะเบี ย นสหกรณ์ ไ ม่ ใ ห้
ความเห็น ชอบในการเลื อ กตั งผู้ ชํา ระบั ญ ชี ให้ นายทะเบี ย นสหกรณ์ ตั งผู้ ชํา ระบั ญ ชี ขึ นทํา การ
ชําระบัญชีสหกรณ์ได้ (มาตรา วรรคสอง)
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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. กรณีเปลียนตัวผู ช้ ํ า ระบัญ ชี เมื อนายทะเบียนสหกรณ์ เห็นสมควร หรื อ
เมือสมาชิกสหกรณ์มีจาํ นวนไม่น้อยกว่า ใน ของสมาชิกทังหมดร้ องขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตังผู้ชาํ ระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชาํ ระบัญชีทได้
ี รับเลือกตัง หรือซึงได้ ตังไว้
ก็ได้ (มาตรา วรรคสาม)
. การจดทะเบียนผูช้ ําระบัญชี
ตามมาตรา วรรคสี บัญญัติว่า “ให้ นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบี ยนผู้ชาํ ระบัญชี
ซึ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ ให้ ความเห็น ชอบตามวรรคหนึ ง หรื อผู้ ชํา ระบั ญ ชี ซึงได้ รั บ แต่ งตั งตาม
วรรคสอง หรื อ วรรคสาม และให้ ปิ ดประกาศชื อผู้ ชํา ระบั ญ ชี ไ ว้ ที สํา นั ก งานของสหกรณ์ นั น
สํานักงานสหกรณ์อาํ เภอ หรือหน่ วยส่งเสริมสหกรณ์ และทีว่ าการอําเภอ หรือสํานักงานเขตแห่งท้ องที
ทีสหกรณ์นันตังอยู่ ภายในสิบสีวันนับแต่วันทีจดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชี”
สําหรับ การจดทะเบี ยนผู้ชาํ ระบัญชีดังกล่ าวนี ในทางปฏิบัตินายทะเบียนสหกรณ์
จะจัดทําเป็ นประกาศนายทะเบียนสหกรณ์วันเดียวกันกับวันทีมีคาํ สังแต่งตังผู้ชาํ ระบัญชี
อนึง หนังสือทีต้ องปิ ดประกาศ ได้ แก่ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรืองเลิกสหกรณ์
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรืองแจ้ งชือผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์ และคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ เรือง
แต่งตังผู้ชาํ ระบั ญชีสหกรณ์ ซึงหนังสือต่างๆ ดังกล่าวปรากฏตัวอย่างในภาคผนวก ตามเอกสาร
หมายเลข - ตามลําดับ
. การให้ค่าตอบแทนผูช้ ําระบัญชี
ตามมาตรา วรรคห้ า บั ญ ญั ติว่า “ผู้ ชําระบั ญ ชี อ าจได้ รั บ ค่ าตอบแทนตามที
นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด”
จากหลักกฎหมายข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าผู้ ชาํ ระบัญชี มีสิทธิทีจะร้ องขอค่าตอบแทน
ในการทําหน้ า ทีชําระบั ญ ชีข องสหกรณ์ ทีเลิก ได้ ส่วนค่ าตอบแทนทีอาจได้ รับ จะเป็ นจํานวนเงิน
เท่าใดนัน ขึนอยู่กับดุลยพิ นิจของนายทะเบียนสหกรณ์จะกําหนด อย่ างไรก็ตาม ในกรณีทีผู้ชําระบัญชี
สหกรณ์ เป็ นข้ า ราชการ การปฏิบั ติ งานชํา ระบั ญ ชี ถื อ เป็ นการปฏิบั ติงานทีได้ รั บ มอบหมายจาก
ทางราชการจึงไม่มีการร้ องขอค่าตอบแทนในการชําระบัญชีแต่อย่างใด
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หน้าทีของผูช้ ําระบัญชีสหกรณ์
ตามมาตรา
บัญญัติว่า “ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีมีหน้ าทีสะสางกิจการของสหกรณ์ จัดการ
ชําระหนี และจําหน่ายทรัพย์สนิ ของสหกรณ์นันให้ เสร็จไป”
จากหลักกฎหมายข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าขอบเขตความรั บผิดชอบของผู้ ชาํ ระบั ญชีสหกรณ์
มีดังนี

1. หน้าทีสะสางกิจการของสหกรณ์
หน้ าทีของผู้ชําระบั ญชี ในการสะสางกิจการของสหกรณ์ นัน คือ การชําระสะสาง
การงานของสหกรณ์ ทีค้ างอยู่ให้ เสร็จไป เช่ น การปฏิบั ติ ต ามสัญ ญาทีมีค วามผู ก พั น มาแต่เดิม
ให้ เสร็จไป เป็ นต้ น ผูช้ ํ าระบัญ ชี จะดําเนินกิจการงานอะไรขึ นใหม่ ซึ งไม่จําเป็ นแก่การชํ าระ
สะสางกิจการของสหกรณ์ให้เสร็จไปไม่ได้ เพราะสหกรณ์ได้เลิกไปแล้ว โดยกฎหมายบัญญัติให้
พึงถือว่าสหกรณ์ยังคงดํารงอยู่ตราบเท่าเวลาทีจําเป็ นเพือการชําระบัญชีเท่านัน (มาตรา )
2. หน้าทีจัดการชําระหนีของสหกรณ์
หน้ าทีของผู้ ชําระบั ญ ชี ทีสํา คัญ ประการหนึ งคือ จั ด การชําระหนี สิน ของสหกรณ์
ทียังคงค้ างชําระอยู่ให้ หมดสินไป โดยต้ องดําเนิ นการให้ เจ้ าหนีของสหกรณ์ทุกรายได้ รับชําระหนี
อย่างเสมอภาคกัน ในกรณีทีสหกรณ์ไม่มีเงินเพียงพอชําระหนีแก่เจ้ าหนีโดยสินเชิง ผู้ชาํ ระบัญ ชี
ก็อาจใช้ วิธีการประนอมหนี หรือแบ่งเฉลียแก่เจ้ าหนีตามความเหมาะสมได้ สําหรับกรณีทีเจ้ าหนี
รายใดมิได้ ทวงถามให้ ชาํ ระหนี ตามมาตรา กําหนดให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีวางเงินสําหรับจํานวนหนีนัน
ไว้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป
3. หน้าทีจํ าหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์
ทรั พย์สิน ต่า งๆ ของสหกรณ์ทีผู้ ชาํ ระบั ญ ชี ได้ รั บมอบจากคณะกรรมการสหกรณ์
หรื อ เจ้ า หน้ า ทีของสหกรณ์ ผู้ ชํา ระบั ญ ชี มีห น้ า ทีจั ด การเกียวกับ ทรั พ ย์สิน นั นให้ เสร็จ สิ น และ
เกิด ประโยชน์ แก่สหกรณ์ ให้ มากทีสุด บรรดาทรั พ ย์สินของสหกรณ์ ทีผู้ ชําระบั ญ ชี รวบรวมมาได้
ให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี มีหน้ า ทีขายตามคําแนะนําทีนายทะเบี ยนสหกรณ์ ก าํ หนด นอกจากนี ในกรณี ที
ทรัพย์สินของสหกรณ์ไม่มีราคา หรื อใช้ ประโยชน์ไม่ได้ แล้ ว ผู้ชาํ ระบัญชีกม็ ีอาํ นาจในการจําหน่าย
ออกจากบัญชีได้ ด้วย
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อํานาจของผูช้ ําระบัญชีสหกรณ์
ตามมาตรา กําหนดอํานาจของผู้ชาํ ระบัญชีไว้ ดังนี
( ) ดําเนิน กิจการของสหกรณ์เท่าทีจําเป็ นเพื อระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์
ในระหว่างทียังชําระบัญชีไม่เสร็จ
( ) ดําเนินกิจการของสหกรณ์เท่าทีจําเป็ นเพือชําระสะสางกิจการให้ เสร็จไปด้ วยดี
( ) เรียกประชุมใหญ่
( ) ดําเนินการทังปวงเกียวกับคดีแพ่ ง หรือคดีอาญา และประนีประนอมยอมความ
ในเรืองใดๆ ในนามของสหกรณ์
( ) จําหน่ายทรัพย์สนิ ของสหกรณ์
( ) เรียกให้ สมาชิก หรือทายาทของสมาชิกผู้ ตายชําระค่าหุ้ นทียังชําระไม่ ครบมูลค่ า
ของหุ้นทังหมด
( ) ร้ องขอต่อศาลเพือสังให้ สหกรณ์ล้มละลายในกรณีทเงิ
ี นค่าหุ้น หรือเงินลงทุนได้ ใช้
เสร็จแล้ ว แต่ทรัพย์สินก็ยังไม่เพียงพอแก่การชําระหนีสิน
( ) ดําเนินการอย่างอืนเท่าทีจําเป็ นเพือให้ การชําระบัญชีเสร็จสิน
จากหลักกฎหมายข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าผู้ชําระบั ญชีผ้ ู เดียวเท่านันมีอาํ นาจกระทําการใดๆ
ตามทีกฎหมายกําหนดในนามของสหกรณ์ โดยอาจจะใช้ ดุลยพิ นิ จตามความจํา เป็ นเพื อสะสาง
กิจการของสหกรณ์ให้ สาํ เร็จลุล่วงด้ วยดี แต่ทงนี
ั ต้ องยึดหลักการระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์
ให้ มากทีสุดเท่าทีจะทําได้ ซึงจะขอยกตัวอย่างการใช้ อาํ นาจของผู้ชาํ ระบัญชีบางประการ ดังนี
. การดําเนินการเกียวกับคดีแพ่ง หรือคดีอาญา และประนีประนอมยอมความ
เนื องจากมาตรา ( ) กํา หนดให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี ผ้ ู เดี ย วเท่ า นั นมี อ ํา นาจในการ
ดําเนินการเกียวกับคดีความ และประนีประนอมยอมความเรืองใดๆ ในนามของสหกรณ์ได้ ดังนัน
ในกรณีทีสหกรณ์เป็ นโจทก์ หรือเป็ นจําเลยในคดีแพ่ ง หรื อคดีอาญา ผู้ ชําระบัญชี ย่อมมีอาํ นาจ
เข้ า ว่ าต่า งแก้ ต่างได้ นอกจากนี ผู้ชํา ระบั ญ ชี ยังมี อ าํ นาจทํา สัญ ญาประนี ป ระนอมยอมความกับ
ลู ก หนี หรื อ เจ้ าหนี ของสหกรณ์ ทีเป็ นคู่ก รณี ในคดีค วามต่ างๆ ได้ ในเมื อพิ จ ารณาเห็นว่ าจะเป็ น
ประโยชน์ หรือได้ ผลดีแก่สหกรณ์
อนึง แม้ สหกรณ์ได้ เลิกแล้ วทนายความซึงสหกรณ์ได้ แต่งตังไว้ ก่อนนันก็ยังถือว่ า
เป็ นทนายความของสหกรณ์อยู่ในระหว่ างเวลาชําระบั ญชี ทนายความทีสหกรณ์แต่งตังไว้ ดังกล่าว
จะหมดอํานาจดําเนิ น คดีต่ อ เมือผู้ ชํา ระบั ญ ชี ถ อนการมอบอํานาจ (เทียบเคียงคําพิ พ ากษาฎีก า
ที /
)
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-5. การร้องขอต่อศาลเพือสังให้สหกรณ์ลม้ ละลาย
อํานาจของผู้ ชําระบั ญ ชี ในการทีจะร้ องขอต่อศาลเพื อสังให้ สหกรณ์ล้มละลายนั น
เป็ นอํานาจทีผู้ชาํ ระบัญชีจะต้ องกระทําเมือพิ จารณาเห็นว่ า สหกรณ์อยู่ในฐานะมีหนี สินล้ นพ้ นตัว
ตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ (มาตรา ( )) ดังนี
ในกรณีทีเงินค่าหุ้ น หรื อเงินลงทุ นได้ ใช้ เสร็จแล้ ว แต่ ทรั พย์สิน ของสหกรณ์ กย็ ัง
ไม่เพียงพอแก่การชําระหนีสิน ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีร้องขอต่อศาลเพือสังให้ สหกรณ์ล้มละลาย
การดําเนินการในเรืองนี หมายความว่า เมือผู้ชาํ ระบัญชีพิจารณาเห็นว่าทรัพย์สิน
ของสหกรณ์ไม่พอชําระหนี แม้ ว่าจะเรียกให้ สมาชิ กส่งเงินค่ าหุ้ นทีชําระไม่ครบได้ แล้ วและนํามารวมกับ
ทรั พย์สินทีสหกรณ์ มีอยู่ ก ย็ ังไม่ พอจะชําระหนี ให้ เจ้ าหนี ได้ ครบถ้ วนทุ กคน ผู้ ชําระบั ญชี กม็ ี อ าํ นาจ
ยืนคําร้ องต่อศาลเพือขอให้ ศาลสังให้ สหกรณ์ล้มละลายได้ และเมือศาลสังให้ สหกรณ์ล้มละลายแล้ ว
การชําระบัญชีของสหกรณ์นันก็ต้องเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย (มาตรา ) กล่าวคือ
เป็ นอํานาจหน้ าทีของเจ้ าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทจะเข้
ี าดําเนินการชําระสะสางทรัพย์สิน และหนีสิน
ของสหกรณ์แทนผู้ชาํ ระบัญชีต่อไป
. การดําเนินการอย่างอืนเท่าทีจํ าเป็ นเพือให้การชําระบัญชีเสร็จสิน
การดําเนินการอย่างอืนเท่าทีจําเป็ นตามทีกําหนดในมาตรา ( ) นัน เป็ นอํานาจ
ของผู้ชาํ ระบัญชีทีสามารถดําเนิ นการได้ นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ ในมาตรา ( ) - ( ) แต่ทงนี
ั
ผู้ชาํ ระบัญชีต้องใช้ อาํ นาจดําเนินการเท่าทีจําเป็ นเพือให้ การชําระบั ญชี เสร็จสิน เช่น ผู้ชาํ ระบั ญชี
อาจจัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีบัญชีสาํ หรับจัดทําบัญชีของสหกรณ์ทกํี าลังดําเนินการชําระบัญชีได้ เป็ นต้ น

ข้อจํ ากัดอํานาจของผูช้ ําระบัญชีสหกรณ์
ตามมาตรา บัญญัติว่า “ข้ อจํากัดอํานาจของผู้ชาํ ระบัญชี อย่างใดๆ ห้ ามมิให้ ยกขึนเป็ น
ข้ อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทําการโดยสุจริต”
หลักกฎหมายข้ างต้ นมีเจตนาทีจะให้ ความคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตทีอาจได้ รับ
ความเสียหายจากการปฏิบัติหน้ าทีของผู้ ชําระบั ญ ชี ซึงถูกจํากัดอํา นาจให้ น้ อยลงกว่ าทีกฎหมาย
กําหนดเอาไว้ เนืองจากโดยหลักการแล้ วผู้ชาํ ระบัญชีมิได้ มีหน้ าทีทีจะชําระสะสางกิจการของสหกรณ์
ให้ เกิดประโยชน์แก่สมาชิก และเจ้ าหนีของสหกรณ์เท่านัน ยังมีภารกิจหน้ าทีเป็ นไปเพื อประโยชน์
แก่บุคคลอืนทีเกียวข้ องด้ วย ดังนัน ในกรณีททีี ประชุมใหญ่ ของสหกรณ์ หรือทางราชการจํากัดอํานาจ
ของผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์ให้ น้อยลงกว่าทีกําหนดไว้ ในมาตรา
ข้ อจํากัดนันจะยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้
บุคคลภายนอกผู้กระทําการโดยสุจริตหาได้ ไม่ เว้ นแต่บุคคลภายนอกจะได้ ทราบถึงข้ อจํากัดอํานาจ
ของผู้ ชําระบั ญชี แล้ วยั งขื นเข้ าทําสั ญญาซึ งเกินอํานาจของผู้ ชําระบั ญ ชี ดั งกล่ าว บุ คคลภายนอกนั น
ก็ห าอาจถื อเอาบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายมาตรา นี มาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์แ ก่ต นได้ ไม่ เพราะ
เท่ากับเป็ นการใช้ สทิ ธิโดยไม่สจุ ริต
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ตัวอย่าง
ตามมาตรา ( ) กําหนดให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีมีอาํ นาจจําหน่ ายทรัพย์สินของสหกรณ์ได้
แต่คาํ แนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
ได้ จาํ กัด
อํานาจของผู้ชาํ ระบัญชีให้ ขายทรัพย์สินของสหกรณ์คราวหนึงตังแต่ , บาท ขึนไป โดยวิธี
ประกวดราคา ซึงถ้ าหากผู้ชาํ ระบัญชีได้ ขายทรัพย์สนิ ของสหกรณ์คราวหนึงเป็ นเงิน
, บาท
ให้ แก่นาย ก. ซึงเป็ นบุคคลภายนอกโดยวิธตี กลงราคา (มิใช่ประกวดราคา) เช่นนีจะยกเอาข้ อจํากัด
อํานาจของผู้ชาํ ระบัญชีว่าไม่มีอาํ นาจขายโดยวิธตี กลงราคามาใช้ อ้างอิงกับนาย ก. ผู้ซือทรัพย์สินของ
สหกรณ์ไม่ได้ เว้ นแต่นาย ก. จะรู้ถึงข้ อจํากัดอํานาจของผู้ชาํ ระบัญชีดังกล่าวนีก่อนแล้ ว
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หลักและวิธีปฏิบตั ิในการชําระบัญชีสหกรณ์
ก่อนทีจะอธิบายให้ ทราบถึงหลักและวิธีปฏิบัติในการชําระบัญ ชีสหกรณ์ เพื อให้ เห็น
ภาพรวมในการดําเนินการ จึงแสดงแผนผังลําดับขันตอนในการชําระบัญชี ดังนี
. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
รายงานผ่านหน่วยส่งเสริมสหกรณ์

. กรมส่งเสริมสหกรณ์

เสนอชือผู้ชาํ ระบัญชี

. นายทะเบียนสหกรณ์ออกประกาศหรือคําสังเลิก
. - เห็นชอบหรือแต่งตังผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์
พร้ อมทังจดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชี
- แจ้ งให้ สหกรณ์ทราบและปิ ดประกาศเลิก
ณ สํานักงานสหกรณ์ ทีว่าการอําเภอทีสหกรณ์ตังอยู่
(ภายใน วัน นับแต่วันจดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชี)
. ผู้ชาํ ระบัญชี ดําเนินการก่อนปฏิบัติการชําระบัญชี
- รับมอบทรัพย์สนิ พร้ อมด้ วยสมุดบัญชีและเอกสาร
(ภายใน วัน นับแต่วันจดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชี)
- ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย วัน ติดต่อกัน
หรือประกาศโฆษณาทางอืนและทําหนังสือแจ้ งเจ้ าหนี
(ภายใน วัน นับแต่วันจดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชี)
- จัดทํางบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ
(ภายใน วัน นับแต่วันจดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชี

ชุด

. ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบและ
รับรองงบการเงิน

ผ่าน
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

ส่งคืน ชุด
พร้ อมรายงานของผู้สอบบัญชี

. ผู้ชาํ ระบัญชี
เสนองบการเงินให้ ทประชุ
ี มใหญ่อนุมัติแล้ วจึง
เสนอนายทะเบียนสหกรณ์
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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7. .................................................................
. ผู้ชาํ ระบัญชี ดําเนินการระหว่างปฏิบัติการชําระบัญชี
- จัดการเกียวกับทรัพย์สนิ
- จัดการเกียวกับหนีสิน
- จัดการเกียวกับทุนของสหกรณ์
- วิธปี ฏิบัติทางบัญชีในระหว่างการชําระบัญชี
- รายงานความเคลือนไหวระหว่างการชําระบัญชี
. ผู้ชาํ ระบัญชี
- ดําเนินการเมือทรัพย์สนิ คงเหลือจากการชําระบัญชี
- ร้ องขอให้ สหกรณ์ล้มละลาย
. ผู้ชาํ ระบัญชี ดําเนินการภายหลังเสร็จสิน
การชําระบัญชี
- จัดทํารายงานย่อของบัญชีทชํี าระ
- จัดทํารายงานการชําระบัญชี

. นายทะเบียนสหกรณ์
ทุก เดือนนับแต่
วันทีเสนองบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์

ชุด
ผ่าน
สํานักงานตรวจบัญชี

. ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบรับรอง

. ผู้ชาํ ระบัญชี
เสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
วัน นับแต่วันทีผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีทชํี าระ
ส่งคืน ชุด
(รายงานย่อของบัญชีทชํี าระ, รายงานการชําระบัญชี พร้ อมรายงานของผู้สอบบัญชี
และรายงานของผู้สอบบัญชี)
. นายทะเบียนสหกรณ์
- เห็นชอบ
- ถอนชือออกจากทะเบียน
- รับมอบสมุดบัญชีและเอกสารของสหกรณ์
ทีชําระบัญชีไว้ ปี นับแต่วันถอนชือ
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ทังนี ในการดําเนิ น การชํา ระบั ญ ชี ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยสหกรณ์ ต ามแผนผั งข้ า งต้ น
มีขนตอนดํ
ั
าเนินการทีสําคัญ ขันตอน คือ
. การดําเนินการก่อนปฏิบัติการชําระบัญชี
. การดําเนินการระหว่างปฏิบัติการชําระบัญชี
. การดําเนินการภายหลังเสร็จสินการชําระบัญชี
สําหรับหลักและวิธปี ฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์ในแต่ละขันตอน มีดังนี

การดําเนินการก่อนปฏิบตั ิการชําระบัญชี
เมือนายทะเบียนสหกรณ์ได้ แต่งตังผู้ชาํ ระบัญชีแล้ ว ผู้ชาํ ระบัญชีควรดําเนินการในเรือง
ต่อไปนี

รับมอบทรัพย์สินพร้อมด้วยสมุดบัญชีและเอกสาร
ตามพระราชบั ญ ญัติสหกรณ์ พ.ศ.
มาตรา บั ญ ญัติว่า “เมือสหกรณ์เลิก
ให้ ค ณะกรรมการดําเนิ น การสหกรณ์ และเจ้ า หน้ าทีของสหกรณ์ มี หน้ าทีจั ด การรั กษาทรั พ ย์สิน
ทังหมดของสหกรณ์ไว้ จนกว่าผู้ชาํ ระบัญชีจะเรียกให้ ส่งมอบ
ผู้ชําระบัญ ชีจะเรียกให้ คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ หรือเจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์
ส่งมอบทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง พร้ อมด้ วยสมุดบัญชี เอกสาร และสิงอืนเมือใดก็ได้ ”
จากหลักกฎหมายข้ างต้ น แม้ ว่าจะไม่ ได้ กาํ หนดระยะเวลาสําหรั บผู้ชําระบั ญชี ในการ
เรี ยกให้ สหกรณ์ ส่งมอบทรั พ ย์สิน พร้ อมด้ วยสมุด บั ญ ชี และเอกสารให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี เมื อใดก็ต าม
ผู้ ชําระบั ญ ชี กค็ วรแจ้ งให้ ค ณะกรรมการดําเนิ น การ หรื อเจ้ า หน้ าทีของสหกรณ์ ส่งมอบทรั พ ย์สิน
พร้ อมด้ วยสมุดบัญชี เอกสาร และสิงอืนโดยเร็ว ซึงควรดําเนินการให้ เสร็จภายใน วันนับแต่
วันทีนายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชําระบัญชี (คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธีปฏิบัติ
ในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
) เพื อทีผู้ชาํ ระบัญชีจะได้ ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิ มพ์
หรือประกาศโฆษณาทางอืน และแจ้ งเจ้ าหนีของสหกรณ์ต่อไป
ทังนี แบบบันทึกการรั บมอบทรัพ ย์สิน สมุด บัญ ชี และเอกสารต่างๆ ปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข ในภาคผนวก
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ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์หรือประกาศโฆษณาทางอืนเพือแจ้งเจ้าหนี
ตามมาตรา
บั ญ ญั ติ ว่ า “ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที นายทะเบี ย นสหกรณ์
จดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชี ให้ ผ้ ู ชําระบั ญชี ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิ มพ์ รายวัน อย่ างน้ อยสองวัน
ติด ต่อกัน หรื อประกาศโฆษณาทางอืนว่าสหกรณ์ได้ เลิก และแจ้ งเป็ นหนังสือไปยังเจ้ าหนี ทุกคน
ซึ งมี ชื อปรากฏในสมุดบั ญ ชี เอกสารของสหกรณ์ หรื อปรากฏจากทางอื น เพื อให้ ทราบว่ าสหกรณ์
นันเลิก และให้ เจ้ าหนียืนคําทวงหนีแก่ผ้ ูชาํ ระบัญชี”
จากหลักกฎหมายข้ างต้ น กําหนดให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีดาํ เนินการรวม เรืองให้ เสร็จภายใน
วันนับแต่วันทีนายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชี คือ
( ) การประกาศโฆษณาทางหนั งสือ พิ ม พ์ ร ายวัน อย่ า งน้ อ ย วั น ติด ต่ อ กั น หรื อ
ประกาศโฆษณาทางอืนให้ สาธารณชนได้ ทราบว่าสหกรณ์ได้ เลิก และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ แต่งตัง
ผู้ชาํ ระบัญชีแล้ ว อนึง การประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ดังกล่าวอาจเป็ นปั ญหาแก่ผ้ ูชาํ ระบัญชี
ในกรณีทสหกรณ์
ี
ไม่มีเงินสดเพียงพอชําระค่าประกาศโฆษณาทางหนังสือพิ มพ์ ซึงกรณีนีผู้ชาํ ระบัญชี
อาจประกาศโฆษณาทางอืน โดยอาจขอความร่ วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงของทางราชการในท้ องที
ทีสหกรณ์ตังอยู่ช่วยประกาศให้ สาธารณชนได้ ทราบ รวมทังทําการปิ ดประกาศเรืองนีในทีเปิ ดเผย
ให้ สาธารณชนได้ ทราบด้ วย เช่น ปิ ดประกาศ ณ ทีว่ าการอําเภอหรื อสํานักงานเขตท้ องที สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัด และศาลากลางจังหวัดทีสหกรณ์ตงอยู
ั ่ เป็ นต้ น
( ) การแจ้ งเป็ นหนังสือไปยังเจ้ าหนี ของสหกรณ์ ทุกราย เพื อให้ เจ้ าหนีได้ ทราบว่ า
สหกรณ์ เลิก แล้ ว และขอให้ ยืนคําทวงหนี ต่อ ผู้ชําระบั ญ ชี ต่ อไป ซึ งการแจ้ งไปยังเจ้ าหนี ดังกล่ า ว
ควรใช้ วิธสี ่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม แม้ สหกรณ์ทเลิ
ี กไม่มีเจ้ าหนีใดๆ ผู้ชาํ ระบัญชี
ก็ยังคงต้ องดําเนินการประกาศโฆษณาเพือให้ สาธารณชนได้ ทราบว่า นายทะเบียนสหกรณ์ได้ สงเลิ
ั ก
สหกรณ์แล้ ว
อนึ ง สําหรั บ แบบประกาศหนั งสือ พิ ม พ์ และแจ้ งเจ้ าหนี ของสหกรณ์ ปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข ในภาคผนวก
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จัดทํางบการเงินเมือรับมอบทรัพย์สิน
ตามมาตรา
บัญ ญัติว่า “ผู้ชาํ ระบัญชีต้องทํางบดุ ลของสหกรณ์ โดยไม่ ชักช้ า และ
ให้ นายทะเบียนสหกรณ์ตงผู
ั ้ สอบบัญชีเพือตรวจสอบงบดุลนัน
เมือผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ ว ให้ ผ้ ู ชาํ ระบัญชีเสนองบดุลต่อทีประชุมใหญ่เพื ออนุมัติ
แล้ วเสนองบดุลนันต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ในกรณีทการประชุ
ี
มใหญ่ ไม่ครบองค์ประชุม ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีเสนองบดุลต่อนายทะเบียน
สหกรณ์เพืออนุมัติ”
จากหลักกฎหมายข้ างต้ น กําหนดให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี เป็ นผู้ จัดทํางบดุ ลของสหกรณ์ ทีเลิ ก
ก่ อ นทีจะเริ มดํา เนิ น การชํา ระบั ญ ชี ต่ อ ไป ซึ งในเรื องนี ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ควรจั ด ทํา งบดุ ล ของสหกรณ์
ให้ แล้ วเสร็จภายใน วันนับแต่วันทีนายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชี โดยมีแนวปฏิบัติ
เกียวกับการจัดทํางบดุล ดังนี
( ) การทํางบดุ ลนัน ผู้ชาํ ระบัญชี ต้องทําจากเอกสารหลักฐานการเงิน ทีเกิดจากการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ต่อจากงบดุลครังสุดท้ ายทีผู้สอบบัญชีประจําปี ได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็น
ไว้ แล้ ว โดยเริมต้ นตังแต่ต้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์จนถึงวันทีผู้ชาํ ระบัญชีรับมอบสมุดบัญ ชี และ
ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์
ตัวอย่างเช่น
 สหกรณ์การเกษตร กขค จํากัด จัดทํางบดุลครังสุดท้ ายเมือวันที มีนาคม
โดยงบดุ ลดั งกล่ าวผู้ ส อบบั ญ ชี ต รวจสอบและแสดงความเห็น พร้ อมทังได้ เสนอต่อนายทะเบีย น
สหกรณ์แล้ ว
 นายทะเบียนสหกรณ์ได้ จดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชีของสหกรณ์การเกษตร กขค จํากัด
เมือวันที
เมษายน
 ผู้ชาํ ระบั ญชีได้ รับมอบทรั พย์สิน และสมุดบัญชีจากคณะกรรมการดําเนินการ
หรือเจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์เมือวันที
เมษายน
ดังนั น ผู้ ชําระบั ญ ชี ต้ อ งจั ด ทํา งบดุ ลจากหลั ก ฐานต่ างๆ ตามบั ญ ชี ข องสหกรณ์
การเกษตร กขค จํากัด ตังแต่วันที เมษายน
ถึงวันที เมษายน
( ) งบดุลทีผู้ชําระบัญ ชี ต้ องจั ด ทํานั น ให้ ท าํ ตามรู ปแบบงบการเงินทีนายทะเบี ยน
สหกรณ์กาํ หนดสําหรับสหกรณ์ประเภทนันๆ โดยมีงบกําไรขาดทุน งบต้ นทุนขาย และรายละเอียด
ประกอบงบการเงิน ด้ วย ตามตั วอย่ างการจั ด ทํางบการเงิน ณ วั น รั บ มอบทรั พ ย์สิน ของสหกรณ์
การเกษตร กขค จํากัด ดังนี

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

- 12 สหกรณ์การเกษตร กขค จํ ากัด
งบดุล
ณ วันที
เมษายน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนีระยะสัน - สุทธิ
ดอกเบียเงินให้ ก้ คู ้ างรับ - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์อนื
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีสินและทุนของสหกรณ์
หนีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืม
เจ้ าหนีการค้ า
ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
รวมหนีสิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้นละ . บาท
หุ้นทีชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
หุ้นทีชําระไม่ครบมูลค่า
ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอืนๆ
(ขาดทุนสุทธิประจําปี )
( , . )
(ขาดทุนสะสม)
( , . )
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนีสินและทุนของสหกรณ์
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

หมายเหตุ

บาท

2
3
4
5

2,000.00
839,000.00
30,000.00
6,000.00
877,000.00

6

108,000.00
3,000.00
111,000.00
988,000.00

400,000.00
169,000.00
7,000.00
36,000.00
612,000.00
612,000.00

507,000.00
1,000.00
508,000.00
75,000.00
(207,000.00)
376,000.00
988,000.00

- 13 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้ เกณฑ์คงค้ าง
- สหกรณ์ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะสูญไว้ โดยคิดเป็ นร้ อยละของยอดลูกหนี ณ วันสินปี
- ค่าเสือมราคาอาคารและอุ ปกรณ์คาํ นวณโดยวิธีเส้ นตรง ในอัตราทีกําหนดไว้ ในระเบี ยบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้ วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.
ทังนียกเว้ นทีดิน
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้ วย
(บาท)
เงินสด
400.00
เงินฝากธนาคาร
1,600.00
2,000.00
. ลูกหนีระยะสัน - สุทธิ ประกอบด้ วย
ลูกหนีการค้ า
392,000.00
ลูกหนีเงินกู้
570,000.00
ลูกหนีอืนๆ
67,000.00
รวมลูกหนี
1,029,000.00
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
190,000.00
ลูกหนีสุทธิ
839,000.00
. ดอกเบียเงินให้กูค้ า้ งรับ - สุทธิ ประกอบด้ วย
ดอกเบียเงินให้ ก้ ูค้างรับ
300,000.00
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
270,000.00
ดอกเบียเงินให้ ก้ ูค้างรับสุทธิ
30,000.00
. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ประกอบด้ วย
สินค้ าสภาพปกติ
6,000.00
สินค้ าเสือมชํารุด
48,000.00
รวม
54,000.00
หัก สํารองสินค้ าเสือมชํารุด
48,000.00
สินค้ าคงเหลือสุทธิ
6,000.00
. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้ วย
ทีดิน
100,000.00
เครืองใช้ สาํ นักงาน
8,000.00
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
108,000.00
เก่ง ใจกล้ า
(นายเก่ง ใจกล้ า)
ผู้ชาํ ระบัญชี
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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สหกรณ์การเกษตร กขค จํ ากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสินสุดวันที
เมษายน
ขาย/บริการ
หัก ต้ นทุนขาย/บริการ (งบต้ นทุนขาย/บริการ)
กําไร (ขาดทุน) ขันต้ น
บวก รายได้ เฉพาะธุรกิจ
หัก ค่าใช้ จ่ายเฉพาะธุรกิจ
กําไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ (รายละเอียด - )
บวก รายได้ อนื (รายละเอียด )
รวม
หัก ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน (รายละเอียด )
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

(บาท)
45,000.00
40,000.00
5,000.00
1,300.00
6,300.00
20,700.00
(14,400.00)
200.00
(14,200.00)
25,000.00
(39,200.00)
3,200.00
(36,000.00)

- 15 รายละเอียดประกอบงบการเงิน
รายละเอียดกําไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจสินเชือ
(บาท)
200.00
0.00
200.00

ดอกเบียรับจากเงินให้ ก้ ู
หัก ต้ นทุนบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขันต้ น
บวก รายได้ เฉพาะธุรกิจ
- รายได้ ค่าปรับลูกหนีเงินกู้
รวมรายได้ เฉพาะธุรกิจ
กําไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ

600.00
600.00
800.00

รายละเอียดประกอบงบการเงิน
รายละเอียดกําไร (ขาดทุน) เฉพาะธุ รกิจจัดหาสินค้ามาจํ าหน่าย
ขายปุ๋ ย
ขายสินค้ าทัวไป
รวม
หัก ต้ นทุนขาย
กําไร (ขาดทุน) ขันต้ น
บวก รายได้ เฉพาะธุรกิจ
- รายได้ ค่าปรับลูกหนีการค้ า
รวมรายได้ เฉพาะธุรกิจ
หัก ค่าใช้ จ่ายเฉพาะธุรกิจ
- ค่าใช้ จ่ายในการขาย
- ดอกเบียจ่ายเงินกู้เพือจัดหาวัสดุการเกษตร
รวมค่าใช้ จ่ายเฉพาะธุรกิจ
กําไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

(บาท)
5,800.00
28,000.00
33,800.00
29,400.00
4,400.00
700.00
700.00
9,700.00
11,000.00
20,700.00
(15,600.00)

- 16 รายละเอียดประกอบงบการเงิน
รายละเอียดกําไร (ขาดทุน) เฉพาะธุ รกิจรวบรวมผลิตผล
(บาท)
11,000.00
10,600.00
400.00

ขายข้ าวเปลือก
หัก ต้ นทุนขาย
กําไร (ขาดทุน) ขันต้ น

รายละเอียดประกอบงบการเงิน
รายละเอียดรายได้อืน
(บาท)
150.00
50.00
200.00

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร
รายได้ เบ็ดเตล็ด

รายละเอียดประกอบงบการเงิน
รายละเอียดค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
เงินเดือนและค่าจ้ าง
ค่าเบียเลียงพาหนะ
ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์
ค่าเช่าสํานักงาน
ค่าเสือมราคาเครืองใช้ สาํ นักงาน
ค่าใช้ จ่ายอืน

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

(บาท)
18,800.00
500.00
2,700.00
2,000.00
200.00
800.00
25,000.00

- 17 สหกรณ์การเกษตร กขค จํ ากัด
งบต้นทุนขาย/บริการ
สําหรับงวดสินสุดวันที
เมษายน

(บาท)
ธุรกิจสินเชือ
ดอกเบียจ่าย
ธุ รกิจจัดหาสินค้ามาจํ าหน่าย
สินค้ าคงเหลือต้ นปี
บวก ซือสินค้ า
ค่าใช้ จ่ายในการซือสินค้ า
รวม
หัก สินค้ าคงเหลือสินปี
ต้ นทุนขาย
ธุรกิจรวบรวมผลิตผล
สินค้ าคงเหลือต้ นปี
ต้ นทุนขาย
รวมต้นทุนขาย/บริการ

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

0.00
80,000.00
3,000.00
400.00
83,400.00
54,000.00
29,400.00
10,600.00
10,600.00
40,000.00
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( ) ให้ ผู้ ชํา ระบั ญ ชี เ สนองบดุ ล ที จั ด ทํา เสร็จ เรี ย บร้ อยแล้ ว ไปยั งผู้ สอบบั ญ ชี
โดยมี สาํ เนาแนบไปด้ วยรวม ฉบับ (สําหรับผู้สอบบั ญชี ฉบับ นายทะเบียนสหกรณ์ ฉบับ
และผู้ ชาํ ระบั ญ ชี ฉบั บ) และเมื อผู้ สอบบัญ ชี ได้ ตรวจสอบและรับ รองแล้ วก็จะคืน งบดุ ลพร้ อ ม
รายงานของผู้ สอบบัญชีกลับมาให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชี ฉบับ ซึงผู้ชาํ ระบัญชีจะต้ องดําเนิ นการตามลําดับ
คือ เสนองบดุลนันให้ ทประชุ
ี
มใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ แล้ วจึงเสนอต่อไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ งบดุลทีจะเสนอนายทะเบียนสหกรณ์นีต้ องมีรายงานของผู้ สอบบั ญชี พร้ อมกับ รายงาน
แสดงการอนุ มัติของทีประชุมใหญ่ สหกรณ์ไว้ ด้วย อย่างไรก็ตาม หากไม่ สามารถประชุ มใหญ่ ได้
เนืองจากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชี
เสนองบดุลทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และรับรองแล้ วต่อ นายทะเบียนสหกรณ์ เพืออนุมัติต่อไป
ในทางปฏิบั ติ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ จ ะแต่ งตั งผู้ ส อบบั ญ ชี จ ากข้ า ราชการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ทีเลิก ดังนัน เมือผู้ชําระบัญชีทาํ งบดุลเสร็จก็ให้ ส่ง
งบดุลไปยังสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทสหกรณ์
ี
นันตังอยู่ เพือทีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จะได้
ให้ ผ้ ู สอบบั ญ ชี ทีได้ รั บ แต่ งตั งจากนายทะเบี ยนสหกรณ์ ต รวจสอบรั บ รองตามทีกฎหมายกําหนด
โดยให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีจัดทําหนังสือนําส่งตามแบบเอกสารหมายเลข ในภาคผนวก

การดําเนินการก่อนปฏิบตั ิการชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกร
ในส่วนทีแตกต่างจากสหกรณ์
เนื องจากพระราชกฤษฎีก า ว่าด้ วยกลุ่ ม เกษตรกร พ.ศ.
มาตรา วรรค
บัญญัติว่า “การชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทีเลิกเพราะเหตุอืนนอกจากล้ มละลาย ให้ นาํ บทบัญญั ติ
เกียวกับการชําระบัญชี ตามกฎหมายว่ าด้ วยสหกรณ์ มาใช้ บังคับโดยอนุ โลม เว้ นแต่การชําระบัญ ชี
กลุ่มเกษตรกรทีเลิกตามมาตรา ( ) ให้ เป็ นไปตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด...”
ซึงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้ วยการชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทีนายทะเบียนสหกรณ์สังเลิก
กําหนดในข้ อ . แตกต่ างจากแนวปฏิบั ติของสหกรณ์ คือ เมื อผู้ชําระบั ญ ชี ได้ รั บ งบการเงิน
ณ วั น รั บ มอบทรั พ ย์ สิ น แต่ ไ ม่ ส ามารถประชุ ม ใหญ่ ไ ด้ ให้ผู ส้ อบบัญ ชี อ นุ ม ัติ แ ล้ว รายงานต่ อ
นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจํ าจังหวัดเพือทราบ
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การดําเนินการระหว่างปฏิบตั ิการชําระบัญชี
เมื อผู้ ชํา ระบั ญ ชี ไ ด้ เสนองบดุ ล ของสหกรณ์ ที ชํา ระบั ญ ชี ต่ อ นายทะเบี ย นสหกรณ์
ตามมาตรา
แล้ ว ขันตอนต่อไปทีเป็ นหน้ าทีของผู้ชาํ ระบัญชี คือ จะต้ องดําเนินการชําระบัญชี
ของสหกรณ์ให้ สาํ เร็จเรี ยบร้ อย โดยดําเนินการชําระบัญชีแยกเป็ นด้ านต่างๆ ตามรายการทีปรากฏ
ในงบดุล ดังนี

การจัดการเกียวกับทรัพย์สิน
ในเบื องต้ น ของการชํา ระบั ญ ชี ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ค วรดํา เนิ น การรวบรวมทรั พ ย์ สิ น ของ
สหกรณ์ตามทีปรากฏรายการในงบดุล (หมวดสินทรั พย์) ของสหกรณ์ ณ วันรั บมอบทรัพ ย์สิน
ให้ ครบถ้ วนทังทรัพย์สนิ ทีเป็ นสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และสิทธิประโยชน์อืนใด เพือทีจะได้
นํามาจําหน่ ายเป็ นตั วเงินสดสําหรับ ชําระหนีเจ้ าหนี จ่ายค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี และชําระคืน
สมาชิกสหกรณ์ต่อไป
ทังนี การดําเนินการจัดการทรัพย์สนิ ประเภทต่างๆ สรุปได้ ดังนี
. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
 กรณี มี เงิ น สดคงเหลื อ การเก็บ รั กษาเงิน สดของสหกรณ์ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี ต้ อ ง
ปฏิบัติตามคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
ซึงกําหนดไว้ ว่า “ให้ ผู้ชําระบัญชี เก็บรักษาเงินสดในมือได้ ไม่เกินสหกรณ์ละ ,
บาท ในกรณี
ทีมีเงินสดเกินกว่าจํานวนดังกล่าว ให้ นาํ ฝากธนาคารในนามของผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์นันๆ โดยให้
นําฝากธนาคารซึงมีวัตถุประสงค์เพือให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ หรือในชุมนุมสหกรณ์
หรือ สหกรณ์ อืนตามมาตรา
และจะถอนเงินฝากนั นได้ กเ็ พื อจ่ ายตามหน้ า ทีของผู้ ชําระบั ญ ชี
เท่านัน”
 เงิน ฝากธนาคารทีมีอยู่ก่อนการชําระบั ญ ชี ให้ โอนชื อผู้ฝ ากเดิม เป็ นชื อของ
ผู้ ชํา ระบั ญ ชี กรณี ทีสาขาธนาคารทีเปิ ดบั ญ ชี อ ยู่ เดิม ไม่ ส ะดวกในการติ ดต่ อ และการฝากถอน
ให้ ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเดิมแล้ วเปิ ดบัญชีใหม่ในนามของผู้ชาํ ระบัญชี
 กรณีโอนชือผู้ฝากไม่ได้ เช่น ผู้มีสทิ ธิในการฝากถอนเดิมได้ ถึงแก่กรรม หรือ
ผู้มีสิทธิในการฝากถอนมีจาํ นวนไม่ครบตามข้ อตกลงทีมีไว้ กับธนาคาร ทําให้ ไม่สามารถลงนามโอนได้
ให้ ผ้ ู ชํา ระบั ญ ชี ติ ด ต่ อ กั บ ธนาคารโดยทําหนั งสือ แจ้ งให้ ท ราบว่ า นายทะเบี ยนสหกรณ์ ได้ สังเลิ ก
สหกรณ์พร้ อมทังแต่งตังผู้ชาํ ระบัญชี ซึงมีอาํ นาจดําเนินกิจการต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามมาตรา
โดยแนบคําสังเลิกสหกรณ์และคําสังแต่งตังผู้ชาํ ระบัญชีไปด้ วย เพือให้ ธนาคารโอนบัญชีจากผู้ฝากเดิม
เป็ นชือผู้ชาํ ระบัญชี หรือปิ ดบัญชีตามแต่ดุลยพินิจของผู้ชาํ ระบัญชี
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. ลูกหนี
 จั ดทํากระดาษทําการลูกหนี โดยมีรายละเอียดเกียวกับ ชื อลูกหนี ประเภท
จํานวนเงินทีเป็ นหนีคงเหลือ
 รวบรวมหลักฐานการเป็ นหนีให้ ครบถ้ วน
 จั ด ทํา หนั ง สื อ ทวงหนี เพื อทํา การเร่ งรั ด หนี สิ น ให้ ได้ ก ลั บ คื น มาโดยเร็ว
ซึงปรากฏแบบตามเอกสารหมายเลข ในภาคผนวก
 พิจารณาสภาพของลูกหนีโดยทัวไป แล้ วใช้ ดุลยพิ นิจดําเนินการให้ เหมาะสม
กล่าวคือ
( ) กรณีลูกหนีของสหกรณ์เป็ นหนีค้ างนานใกล้ จะขาดอายุความ ผู้ชาํ ระบัญชี
ควรจัดให้ ลูกหนีทําหนังสือรับสภาพหนี (แบบเอกสารหมายเลข ในภาคผนวก) เพือให้ อายุความ
การเป็ นหนี สะดุด หยุด ลง อัน จะเป็ นผลให้ เริ มนั บ อายุค วามการเป็ นหนี กันใหม่ หรื อในกรณี ที
ลูกหนีขาดอายุความแล้ ว ซึงจะมีผลให้ สิทธิเรียกร้ องจากลูกหนีหมดไป ดังนัน ผู้ ชาํ ระบัญชีกอ็ าจ
จั ดให้ ลู กหนี ทําหนั งสื อรั บ สภาพความรั บ ผิ ด (แบบเอกสารหมายเลข ในภาคผนวก) เพื อให้ มี
หลักฐานการเป็ นหนีสําหรับติดตามเรียกเก็บใหม่ได้
( ) กรณีลูกหนีของสหกรณ์ไม่ชาํ ระหนีทีทวงถาม ถ้ าเป็ นหนีจํานวนเงินมาก
และมีหลักฐานการเป็ นหนีครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ชาํ ระบัญชีกอ็ าจดําเนินการฟ้ องร้ องต่อศาลเพือบังคับ
ให้ ลูกหนีชําระหนี เมือพิจารณาแล้ วว่าคุ้มกับค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี
( ) กรณีลูกหนีของสหกรณ์อยู่ในฐานะทีไม่อาจชําระหนีคืนสหกรณ์ได้ อย่าง
สินเชิง ผู้ชาํ ระบั ญชีอาจพิ จารณาประนี ประนอมให้ ลูกหนีชําระหนีบางส่วนตามกําลังความสามารถ
ของลูกหนีก็ได้ ทังนี เพือให้ สหกรณ์เสียประโยชน์น้อยทีสุดเท่าทีจะทําได้
สําหรับการขอประนีประนอมหนีของลูกหนี ปรากฏแบบตัวอย่างหนังสือ
ขอลดหนีของลูกหนีตามเอกสารหมายเลข
ในภาคผนวก
( ) กรณีลูกหนีอยู่ระหว่างดําเนินคดีให้ ติดตามผลการดําเนินคดีว่าดําเนินการ
ไปถึ งขั นใดและให้ ด ํา เนิ น การต่ อ เพื อให้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ก ลั บ คื น สู่ ส หกรณ์ ให้ ไ ด้ ม ากทีสุ ด
ถ้ าลูกหนีดําเนินคดีจนถึงทีสุดแล้ วและสหกรณ์เป็ นฝ่ ายชนะคดี ให้ ติดตามให้ มีการบังคับคดีเพือให้
ลู ก หนี ชําระหนี ให้ สหกรณ์ ต่ อ ไป โดยมีกระดาษทํา การลู กหนี ทีถู กดํา เนิน คดีและการติด ตามผล
ตามแบบเอกสารหมายเลข ในภาคผนวก
( ) เมือเสร็จสินการชําระบัญชี ให้ ปิดบัญชีลูกหนีทุกประเภททีปรากฏในบัญชี
ณ วันทีตามงบดุล ณ วัน รับมอบทรัพ ย์สินไปบัญ ชีเลิกกิจการ แล้ วรายงานเกียวกับ การจัดการ
ลูกหนีไว้ ในรายงานการชําระบัญชี
ทังนี ให้ จัดทํากระดาษทําการลูกหนีตามแบบเอกสารหมายเลข
เพือให้ ทราบว่าได้ จัดการเกียวกับลูกหนีแต่ละรายอย่างไรบ้ าง
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. สินค้าคงเหลือ
 ตรวจสอบสภาพของสินค้ าคงเหลือตามรายละเอียดประกอบงบการเงิน โดยแยก
สินค้ าเสือมชํารุด หรือเสือมคุณภาพออกต่างหากจากสินค้ าสภาพปกติ
 กําหนดราคาทีคาดว่าจะจําหน่ายได้ และนําออกขายโดยเร็ว
 นําสินค้ าออกจําหน่ า ย โดยอาจจั ดทําประกาศแจ้ งความการจําหน่ ายสินค้ า
ของสหกรณ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทัวไปทราบ เพือให้ สหกรณ์สามารถขายสินค้ า
ได้ มากทีสุด สินค้ าทีอาจขายได้ หรือรวมกันขายได้ ในคราวหนึงตังแต่จาํ นวน , บาทขึนไป
ให้ ขายโดยวิธีประกวดราคาเพือให้ ได้ ราคาทีดีทสุี ด (คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธีปฏิบัติ
ในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
)
 กรณีสินค้ าชินใหญ่ และมีราคาสูงควรเปิ ดประมูล เพื อให้ สหกรณ์ได้ รับเงิน
มากทีสุด
 เมือเสร็จสินการชําระบั ญชี ให้ ปิดบัญ ชีสินค้ าคงเหลือทุกประเภททีปรากฏใน
บัญชี ณ วันทีตามงบดุล ณ วันรับมอบทรัพย์สินไปบัญชีเลิกกิจการ แล้ วรายงานให้ ทราบถึงการ
จัดการสินค้ าคงเหลือ รวมทังรายงานว่ามีสนิ ค้ าใดบ้ างทีเสือมชํารุดไว้ ในรายงานการชําระบัญชีด้วย
. สินทรัพย์ถาวร
 จัดทํารายละเอียดสินทรัพย์ถาวรแยกตามประเภท ราคาทุน อัตราค่าเสือมราคา
ค่าเสือมราคาสะสม และราคาคงเหลือตามบัญชีปรากฏแบบตามเอกสารหมายเลข ในภาคผนวก
 ตรวจสอบสภาพสินทรัพย์ถาวรทีมีอยู่ทงหมด
ั
สินทรัพย์ถาวรใดทีเสือมชํารุด
จนใช้ การไม่ได้ ให้ แยกออกต่างหาก
 นําสินทรัพย์ถาวรออกจําหน่ าย โดยอาจจัดทําประกาศแจ้ งความการจําหน่ าย
สิ น ทรั พ ย์ ถ าวร และเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ประชาชนทั วไปทราบ เพื อให้ สหกรณ์ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์สูงสุดในการจําหน่ าย สําหรั บสินทรัพย์ถาวรทีเสือมชํารุดแล้ วให้ นาํ ออกจําหน่ ายเป็ น
เศษชินส่วน (เลหลัง)
 สินทรัพย์ถาวรทีคาดว่ าจะจําหน่ ายได้ ในคราวหนึงตังแต่ ,
บาทขึนไป
ให้ ขายโดยวิธปี ระกวดราคาเพือให้ ได้ ราคาทีดีทสุี ด (คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธีปฏิบัติ
ในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
)
 เมื อเสร็จ สิ นการชํา ระบั ญ ชี ให้ ปิ ดบั ญ ชี สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรที ปรากฏในบั ญ ชี
ณ วันทีตามงบดุล ณ วันรับมอบทรัพย์สินไปบัญชีเลิกกิจการ แล้ วรายงานให้ ทราบถึงการจัดการ
สินทรัพย์ถาวร รวมทังรายงานว่ามีสนิ ทรัพย์ใดบ้ างทีเสือมชํารุดไว้ ในรายงานการชําระบัญชีด้วย
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. สินทรัพย์อืน
. เงินลงทุนถือหุน้ ใน ธ.ก.ส. , ชุมนุ มสหกรณ์ระดับจังหวัด, ชุมนุ มสหกรณ์
ระดับชาติ ฯลฯ
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากใบหุ้นว่ามีครบถ้ วนหรือไม่
 ยืนยันยอดกับสถาบันทีสหกรณ์ถือหุ้น เพือตรวจสอบความถูกต้ อง
 นําออกจํา หน่ า ยคืน ให้ กับ สถาบั น ทีสหกรณ์ ถื อ หุ้ น หรื อบุ ค คลทัวไป
พร้ อมรับเงินปันผลค้ างรับ (ถ้ ามี)
 กรณีไม่มีเอกสารหลักฐาน หรือไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ ให้ รายงานไว้
ในรายงานการชําระบัญชี
 เมือเสร็จสินการชําระบัญชี ให้ ปิดบัญชีเงินลงทุนทุกประเภททีปรากฏใน
บัญชี ณ วันทีตามงบดุล ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ ไปบัญชีเลิกกิจการ
. เงินมัดจํา เงินประกัน
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ าเป็ นเงินมัดจํา หรือเงินประกันเกียวกับสิงใด
เช่น เงินมัดจําขวด เงินมัดจําสินค้ า เงินประกันการใช้ โทรศัพท์ ประปา ไฟฟ้ า เป็ นต้ น
 เมือทราบว่าเป็ นเงินอะไร ให้ ยืนยันยอดกั บผู้ รั บเงินมั ดจํา/เงิ นประกั น
นันๆ เพือตรวจสอบความถูกต้ อง
 ขอยกเลิกภาระผูกพันต่างๆ เพื อขอเรียกเงินมัดจําหรื อเงินประกันคืน
ถ้ าไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ ให้ รายงานไว้ ในรายงานการชําระบัญชี
 เมือเสร็จสินการชําระบัญชีให้ ปิดบัญชี เงินมัดจํา เงินประกัน ทีปรากฏ
ในบัญชี ณ วันทีตามงบดุล ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ ไปบัญชีเลิกกิจการ

การจัดการเกียวกับหนีสิน
ตามมาตรา
บัญญัติว่า “ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน และค่าใช้ จ่ายทีต้ องเสีย
ตามสมควรในการชําระบัญชีนัน ผู้ชาํ ระบัญชีต้องจัดการชําระก่อนหนีรายอืน”
หลักกฎหมายข้ างต้ นได้ กาํ หนดให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีจัดการชําระหนีต่อไปนีก่อนหนีรายอืน คือ
. ค่าธรรมเนียมทีสหกรณ์ต้องชําระในระหว่างการชําระบัญชี ซึงเป็ นค่าธรรมเนียม
ทีไม่ได้ รับการยกเว้ นตามกฎหมาย เช่น ค่าธรรมเนียมในการดําเนินคดี เป็ นต้ น
. ค่าภาระติดพัน เช่น ในการชําระบัญชีปรากฏว่ ามีทดิี นและอาคารทียังค้ างภาษีทดิี น
และภาษีโรงเรือนอยู่กจ็ ะต้ องหักกันไว้ ชาํ ระก่อน
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. ค่าใช้ จ่ายซึงต้ องเสียตามสมควรในการชําระบั ญชี เช่น ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์ว่า
สหกรณ์ เลิก แล้ ว ค่ าไปรษณี ย์ในการส่งหนั งสือถึงเจ้ าหนี หรื อค่าใช้ จ่ายในการติด ตามทวงถาม
ให้ ลู ก หนี ชํา ระหนี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประชุ ม ใหญ่ เป็ นต้ น ผู้ ชํา ระบั ญ ชี จ ะต้ อ งหั ก ไว้ ชํา ระก่ อ น
เช่นเดียวกัน
อย่า งไรก็ดี เนื องจากผู้ ชําระบั ญ ชี มีหน้ าทีจัด การชําระหนีของสหกรณ์ ให้ เสร็จสินไป
ดังนัน เมือได้ ชาํ ระหนีต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วให้ ดาํ เนินการจัดการหนีสินประเภทต่างๆ ดังนี
. เจ้าหนี
 จัดทําหนั งสือแจ้ งไปยังเจ้ าหนีให้ ยืนคําทวงหนี (แบบเอกสารหมายเลข
ในภาคผนวก)
 ตรวจสอบเอกสารการทวงหนีของเจ้ าหนีทุกรายว่ามีจาํ นวนเงินถู กต้ องตรงกับ
บั ญ ชี ของสหกรณ์ และมี ห ลั ก ฐานการเป็ นหนี ถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ กรณี ไม่ ถู ก ต้ อ งควรดําเนิ น การ
ตรวจสอบยืนยันหรือปฏิเสธหนีแล้ วแต่กรณีโดยมิชักช้ า
 ดํา เนิ น การชํา ระหนี แก่ เจ้ า หนี ต่ า งๆ ตามที มี ข้ อ ผู ก พั น หรื อ สัญ ญา หรื อ
หลักฐานการเป็ นเจ้ าหนีของสหกรณ์ตามลําดับความผูกพั นแห่ งสัญญาหรือข้ อตกลง เช่น เจ้ าหนี
ปุริมสิทธิ หรือเจ้ าหนีจํานองจะได้ รับการชําระหนีก่อนเจ้ าหนีรายอืน เป็ นต้ น
 ในกรณีทีแม้ ว่าสหกรณ์ จะขายทรั พ ย์สิน ได้ ครบถ้ วนก็ยังมีเงินสดไม่ เพี ยงพอ
ที จะชํา ระหนี แก่ เ จ้ าหนี ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ค วรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ขอประนี ป ระนอมกั บ เจ้ าหนี แต่ ล ะราย
เพื อขอชําระหนี บางส่วนตามความเหมาะสมกับ จํานวนเงินสดทีสหกรณ์มีอยู่ รวมทังผู้ชําระบัญ ชี
ควรพิจารณางดเว้ นทีจะชําระหนีเจ้ าหนีขาดอายุความฟ้ องร้ องตามกฎหมายไว้ ก่อน และหากสินทรัพย์
ของสหกรณ์ยังไม่เพียงพอแก่การชําระหนีอยู่อีก ผู้ชาํ ระบัญชีกค็ วรร้ องขอต่อศาลเพือสังให้ สหกรณ์
ล้ มละลายตามมาตรา ( ) ในกรณีนีหากจําเป็ นต้ องกระทําจะต้ องเป็ นภายหลังจากทีผู้ชาํ ระบัญชี
ได้ พยายามประนีประนอมหนีจนสุดความสามารถแล้ ว แต่สนิ ทรัพย์กย็ ังไม่พอชําระหนี
สํา หรั บ แบบตัวอย่ างหนั งสือขอลดหนี กับ เจ้ า หนี (ประนี ป ระนอมหนี ) และ
ตัวอย่างหนังสือยินยอมลดหนีของเจ้ าหนีปรากฏตามเอกสารหมายเลข
และ ในภาคผนวก
 กรณี ทีผู้ ชํา ระบั ญ ชี ไ ด้ พ ยายามติ ด ต่ อ เพื อชําระหนี แต่ ไม่ ร้ ูตั ว เจ้ า หนี หรื อ
เจ้ าหนี ไม่ยอมติดต่อทวงถามให้ ชําระหนี เพื อให้ การชําระบั ญ ชีสาํ เร็จลุ ล่วงไปผู้ ชาํ ระบั ญชี จะต้ อง
ปฏิบัติตามมาตรา วรรคแรก คือ ผู้ชาํ ระบัญชีจะต้ องวางเงินสําหรับจํานวนหนีทีเจ้ าหนีไม่มารับ
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ กับทังต้ องมีหนังสือแจ้ งการวางเงินนันไปยังเจ้ าหนีเท่าทีสามารถจะติดต่อได้
โดยมิชักช้ า และควรประกาศเรืองนีไว้ ณ สํานั กงานสหกรณ์ ทีทําการสหกรณ์ ทีว่ าการอําเภอ
หรื อ สํา นั ก งานเขตในท้ อ งที สํา นั ก งานสหกรณ์ จั งหวั ด และศาลากลางจั งหวัด ทีสหกรณ์ ตังอยู่
เพือให้ เจ้ าหนีทราบอีกทางหนึงด้ วย สําหรับการวางเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์นัน
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ในทางปฏิบั ติให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี ว างเงิน กั บ นายทะเบี ยนสหกรณ์ หรื อ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมาย (คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธีปฏิบัติ
ในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
) ซึงเป็ นผู้ส่งเสริมสหกรณ์ในเขตท้ องทีนัน เมือพ้ นกําหนด
สองปี นับแต่วันทีผู้ ชําระบั ญชีได้ วางเงินไว้ เจ้ าหนี จะหมดสิทธิเรี ยกร้ องตามกฎหมาย นายทะเบี ยน
สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมายจะจัดส่งเข้ าเป็ นรายได้ ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยภายในหกสิบวัน พร้ อมทังรายงานให้ นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ
ต่อไป
ทังนี แบบประกาศของผู้ชาํ ระบัญชี เรือง การวางเงินทีเจ้ าหนียังมิได้ มาขอรับ
กับนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมาย ปรากฏ
ตามเอกสารหมายเลข ในภาคผนวก
อนึง ให้ จัดทํากระดาษทําการเจ้ าหนีตามแบบเอกสารหมายเลข
เพือให้ ทราบว่าได้ จัดการเกียวกับเจ้ าหนีแต่ละรายอย่างไรบ้ าง

ในภาคผนวก

. ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ค้างจ่ าย
 ดําเนินการชําระค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ค้ างจ่ าย ให้ แก่สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
 กรณีทสหกรณ์
ี
มีเงินสดไม่เพียงพอทีจะชําระค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ค้ างจ่าย
ทังหมดได้ ผู้ชาํ ระบัญชีควรใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณาชําระหนีเพียงบางส่วน
 กรณี สหกรณ์ ไม่ มีเงิน สดหรื อ ทรั พ ย์ สิน คงเหลือ ทีจะชําระค่ าบํารุ งสัน นิบ าต
สหกรณ์ ฯ ค้ างจ่ายได้ นัน ปรากฏกรณีตัวอย่างซึงสันนิบ าตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้ ตอบมายัง
ผู้ชาํ ระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํ ปาง จํากัด ตามหนังสือสันนิบาตสหกรณ์ที สสท.
/
ลงวันที
พฤศจิกายน
สรุปความได้ ว่า “การยกเว้ นงดเก็บค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์นัน
ไม่ มี ข้ อ กฎหมายใดให้ สั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ มี อ ํา นาจกระทํา ได้ หากปรากฏว่ า ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ไ ด้
ดําเนิน การชําระบั ญ ชี แล้ วไม่ มีเงิน สด หรื อ ทรั พย์สินใดคงเหลือ ก็ย่อ มเป็ นการพ้ นวิ สัยทีจะชํา ระ
ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์” ในกรณีดังกล่าวผู้ชาํ ระบั ญชีจึงไม่ ต้องชําระค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ ฯ
ค้ างจ่าย
หมายเลข

อนึง สําหรับหนังสือของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ทีอ้ างถึงข้ างต้ น ปรากฏตามเอกสาร
ในภาคผนวก
. หนีสินอืน
มีวิธปี ฏิบัติเช่นเดียวกับเจ้ าหนีในข้ อ
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การจัดการเกียวกับทุนของสหกรณ์
. ทุนเรือนหุน้
 หุ้ น ทีชําระเต็ม มู ลค่ า ให้ จัด ทํารายละเอี ยดมู ลค่ าหุ้ น ของสมาชิ กแต่ ละคนว่ า
ใครถือหุ้ น มู ลค่ าเท่ าใด หากผลการชําระบั ญ ชี ปรากฏว่ า ขาดทุ นจากการชํ าระบัญ ชี ให้ นําผล
ขาดทุนนันมาลดมูลค่าหุ้น ซึงจะต้ องจ่ายคืนให้ แก่สมาชิกตามสัดส่วนของจํานวนหุ้นทีมีอยู่
 หุ้ น ทีชํา ระไม่ ค รบมู ลค่ า ให้ จั ด ทํา รายละเอี ยดหุ้ น ทีชํา ระไม่ ค รบมู ลค่ าของ
สมาชิกแต่ละคนว่ามีใครบ้ าง และแต่ละคนยังชําระไม่ครบมูลค่าเท่าไร ผู้ชาํ ระบัญชีจะต้ องเรียกให้
สมาชิก หรือทายาทของสมาชิ กผู้ตายนันๆ ส่งชําระมูลค่าหุ้ นทียังชําระไม่ครบมู ลค่ าให้ ครบมู ลค่ า
ของแต่ละหุ้นทีกําหนดไว้
ในทางปฏิบัติการเรี ยกให้ สมาชิก หรือทายาทของสมาชิกผู้ตายส่งชําระมูลค่ าหุ้ น
ทียังไม่ครบมูลค่านัน จะกระทําต่อเมือปรากฏว่าสหกรณ์ทชํี าระบัญชีนันมีทรัพย์สินน้ อยกว่าหนีสิน
หากสหกรณ์ทชํี าระบัญชีมีทรัพย์สนิ มากกว่าหนีสินแล้ วก็ไม่มีความจําเป็ นจะต้ องเรียกค่าหุ้นทียังชําระ
ไม่ครบเพิม
กรณี ทจะต้
ี องเรียกให้ สมาชิก หรือทายาทของสมาชิกผู้ ตายส่งชําระมู ลค่ าหุ้ น
ทียังไม่ครบมูลค่า แต่ผ้ ูชาํ ระบั ญชีไม่สามารถติดต่อสมาชิก หรือทายาทของสมาชิกผู้ตายให้ ชาํ ระ
ค่าหุ้นเพิมได้ ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกหนีทีไม่สามารถเรียกให้ ชาํ ระหนีคืนได้
 ทุนเรือนหุ้ นนีผู้ชาํ ระบัญชีจะดําเนินการจ่ ายคืนให้ แก่สมาชิก หรือทายาทของ
สมาชิกผู้ตายตามมาตรา
ได้ กต็ ่อเมือทรัพย์สินเหลือจากการจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน
ค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี และชําระเจ้ าหนี หรือวางเงินเท่าจํานวนหนีไว้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์แล้ ว
ตามมาตรา
และ
หากทรัพย์สินทีเหลืออยู่มีมูลค่าน้ อยกว่ ามู ลค่าหุ้ นทีปรากฏอยู่ตามบัญชี
ให้ เฉลียทรัพ ย์สินนั นคืนค่าหุ้ น ให้ แต่ ละหุ้ น เท่าๆ กัน (มูลค่ าหุ้ นทีลดมูลค่าลงนีจะเท่ากับจํานวน
ขาดทุนจากการชําระบัญชี)
หากไม่ส ามารถจ่ ายคื น ค่ าหุ้ น ให้ แก่ สมาชิ ก หรื อทายาทของสมาชิ กผู้ ตายได้
ภายในเวลาทีชําระบัญชีอยู่ ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีวางเงินเท่าจํานวนค่าหุ้ นทียังจ่ายคืนไม่ครบถ้ วนนันไว้ กับ
นายทะเบียนสหกรณ์ หรื อรองนายทะเบียนสหกรณ์ทีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายเพื อจ่ายใน
ภายหลัง
ทังนี กระดาษทํา การเกียวกับ รายละเอี ยดการจั ด การทุ น เรื อนหุ้ น ปรากฏ
ตัวอย่างตามเอกสารหมายเลข ในภาคผนวก
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 ผู้ชําระบัญชีต้องจัดทําบัญชีทุนเรื อนหุ้ นในช่วงระยะเวลาดําเนินการชําระบัญชี
ทังนี เพื อให้ ทราบความเคลือนไหวของเงินค่าหุ้ นของสหกรณ์ ทีชําระบัญ ชีนัน บั ญ ชีทุนเรื อนหุ้ น
เป็ นบัญชีทบัี นทึกรายการทีเกียวข้ องกับค่าหุ้น คือ จํานวนเงินค่าหุ้นทีปรากฏอยู่ในงบดุลทีจัดทําขึน
ตามมาตรา
และจํานวนเงิน ค่าหุ้ น ทีเกิดขึนในระหว่ างดําเนิ นการชําระบัญ ชี พร้ อมทังแสดง
รายการให้ เห็นว่าได้ ดาํ เนินการเกียวกับค่าหุ้นนันแล้ วอย่างไรด้ วย
. ทุนสํารอง ทุนสะสมตามระเบียบข้อบังคับ
ทุ น สํารอง ทุ น สะสมตามระเบี ยบข้ อ บั งคั บ ทีปรากฏอยู่ในงบดุ ล ณ วั น ทีจั ด ทํา
งบการเงินตามมาตรา
คือ ส่วนของทุนเป็ นส่วนทีไม่ต้องชดใช้ คืนไม่ต้องจ่ายคืน เมือเสร็จสิน
การชําระบัญชีให้ ปิดบัญชีทุนสํารอง ทุนสะสมตามระเบียบข้ อบั งคับทีปรากฏในบัญชี ณ วันทีตาม
งบดุล ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ ไปบัญชีเลิกกิจการ
. กําไรสุทธิทียังไม่ได้จดั สรร
เป็ นกําไรสุทธิทเกิ
ี ดขึนจากการดําเนินงานก่อนเลิ กสหกรณ์ แต่ยังไม่มีการจัดสรร
กําไรสุทธินัน อาจประกอบด้ วย กําไรสุทธิในงบการเงินทีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นไว้ ครังสุดท้ าย
ซึงทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ยังไม่ได้ พิจารณาอนุมัติจัดสรรตามข้ อบังคับของสหกรณ์ และกําไรสุทธิ
ทีเกิดขึนตังแต่วันถัดจากวันทีในงบการเงินดังกล่าวถึงวันทีจัดทํางบการเงิน ณ วันรับมอบทรั พย์สิน
กําไรสุทธิทยัี งไม่ได้ จัดสรรนี ผู้ชาํ ระบัญชีต้องดําเนินการให้ มีการจัดสรรให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของ
สหกรณ์ ทังนี ค่าบํา รุงสัน นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทยทีได้ รับ การจั ด สรรจากกําไรสุท ธิแล้ ว
ให้ ดาํ เนินการส่งชําระให้ เรียบร้ อยต่อไป
. เงินค้างขาดทุน
กรณีเมือจัดทํางบดุ ลตามมาตรา แล้ วปรากฏว่ามียอดเงินค้ างขาดทุน กล่าวคือ
ทุนสํารองทีมีอยู่ไม่พอทีจะชดเชยการขาดทุน เงินค้ างขาดทุนนีให้ ปิดบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ

วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในระหว่างการชําระบัญชี
ในระหว่างการชําระบัญชี เมือผู้ชาํ ระบัญชีดาํ เนินการชําระบัญชีโดยจําหน่ ายทรั พย์สิน
เรี ยกหนีจากลูกหนี หรือชําระหนีแก่เจ้ าหนีก็ตาม ให้ ผ้ ู ชาํ ระบั ญชี บันทึกรายการทางการเงินไว้ ใน
สมุดบัญชีของสหกรณ์ ดังนี
. รายการรับเงินทุ กประเภทในระหว่ างการชํ าระบัญ ชี (ยกเว้ นการรับ เงินค่าหุ้ น
การเบิ ก เงิน จากธนาคาร) ถือ เป็ นรายรั บ จากการชําระบั ญ ชี ได้ แก่ รายได้ จ ากการดําเนิ นงาน
เงิน รั บ จากลู กหนี เงิน รั บ จากการจําหน่ ายทรั พ ย์สิน เป็ นต้ น ให้ บั นทึก บั ญ ชี ไว้ ในบั ญ ชีรั บ จ่ าย
กับบัญ ชีรายรับประเภทนันๆ ส่วนการรั บเงินค่ าหุ้ น และการเบิกเงินจากธนาคารให้ บัน ทึกไว้ ใน
บัญชีรับจ่าย กับบัญชีทุนเรือนหุ้น หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้ วแต่กรณี
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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ตัวอย่างเช่น
( ) ในระหว่า งการชําระบั ญ ชีขายเครื องใช้ สาํ นัก งาน ได้ เงิน ,

.

บาท

บันทึกบัญชี ดังนี
เดบิต บัญชีรับจ่าย
4,500.00
เครดิต บัญชีเงินรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
4,500.00
( ) ในระหว่า งการชํา ระบั ญ ชี เรี ยกเงิน ค่ าหุ้ น จากสมาชิ ก รายทียังชํา ระไม่ค รบ
มูลค่า ได้ เงิน , . บาท บันทึกบัญชี ดังนี
เดบิต บัญชีรับจ่าย
1,000.00
เครดิต บัญชีทุนเรือนหุ้น
1,000.00
( ) ในระหว่ า งการชําระบั ญ ชี ถ อนเงินฝากธนาคาร จํานวน ,

.

บาท

บันทึกบัญชี ดังนี
เดบิต บัญชีรับจ่าย
2,000.00
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร...........
2,000.00
(ระบุประเภทเงินฝาก/ชือธนาคาร)
. รายการจ่ ายเงินทุกประเภทในระหว่ างการชํ าระบัญชี (ยกเว้ นการจ่ายเงินฝาก
ธนาคาร) ถือเป็ นรายจ่ายจากการชําระบัญชี ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน ค่ าใช้ จ่ายในการชําระบั ญชี
จ่ายชําระหนีสิน (รวมการวางเงินชําระหนีตามมาตรา ) จ่ายชําระหนีเงินกู้ เป็ นต้ น ให้ บันทึกบัญชี
ไว้ ในบัญชีรายจ่ายประเภทนันๆ กับ บัญ ชีรับ จ่าย ส่วนการจ่ายเงินนําฝากธนาคารให้ บันทึกไว้ ใน
บัญชีเงินฝากธนาคาร กับบัญชีรับจ่าย
ตัวอย่างเช่น
( ) ในระหว่างการชําระบัญชีจ่ายค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี จํานวน

.

บาท

บันทึกบัญชี ดังนี
เดบิต บัญชีค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี
เครดิต บัญชีรับจ่าย

500.00
500.00

( ) ในระหว่ า งการชําระบัญ ชีนําเงินไปฝากธนาคาร จํานวน ,

.

บาท

บันทึกบัญชี ดังนี
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร.............
(ระบุประเภทเงินฝาก/ชือธนาคาร)
เครดิต บัญชีรับจ่าย
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

3,000.00
3,000.00

- 28 ทังนี ให้ ทาํ การผ่ านรายการบั ญชี ไปยังสมุ ดบั ญชี แยกประเภททัวไปด้ วย อย่างไรก็ดี
คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชี
จัดทําบัญชีรับ – จ่ายระหว่างการชําระบัญชีเพือแสดงรายการรับ – จ่ายเงินโดยให้ จัดทําเสนอพร้ อม
กับรายงานผลการชําระบัญชีทุกระยะ เดือน นับแต่วันทีเสนองบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ซึงบัญชีรับ - จ่ายดังกล่าว ปรากฏรูปแบบดังต่อไปนี
บัญชีรบั จ่ าย
ของสหกรณ์..............................................จํ ากัด ซึงอยู่ในระหว่างการชําระบัญชี
ตังแต่วนั ที.......................................ถึงวันที.............................................
วันที

รายการ

จํ านวนเงิน วันที

รายการ

รวมรับเงินงวดนี
เงินสดคงเหลือจากงวดก่อน
รวม

รวมจ่ายเงินงวดนี
เงินสดคงเหลือยกไป
รวม

เงินคงเหลือข้ างต้ นเก็บรักษาไว้ ดังนี
. ฝากไว้ ในธนาคาร
เป็ นเงิน
. ผู้ชาํ ระบัญชีเก็บรักษาไว้
เป็ นเงิน
รวม

....................... บาท
....................... บาท
.......................... บาท
ตรวจถูกต้ องแล้ ว
.................................
(..............................)
ผู้ชาํ ระบัญชี
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ทังนี บั ญ ชี รั บ – จ่ า ยข้ า งต้ น เป็ นบั ญ ชี ส รุป รายการรั บ และจ่ า ยเงิน สํา หรั บ ช่ ว ง
ระยะเวลาทุก เดือนทีรายงานผลระหว่ างการชําระบั ญชี โดยด้ านเดบิ ต ใช้ บัน ทึกรายการรับเงิน
ส่ ว นด้ า นเครดิ ต ใช้ บั น ทึ ก รายการจ่ า ยเงิน และให้ ร วมจํา นวนเงิ น ทางด้ า นเดบิ ต เป็ นรายการ
“รวมรับเงินงวดนี” บวกด้ วยเงินสดคงเหลือยกมาจากงวดก่อน (กรณีจัดทําบัญชีรับ-จ่ายครังแรก
เมือเริ มต้ น ชํา ระบั ญ ชีจํานวนเงิน สดคงเหลือตามรายการนี จะเป็ นเงินสดคงเหลือยกมาตามงบดุ ล
เมือเริมต้ นชําระบัญชี) แล้ วแสดงรายการเป็ นยอดรวม กับให้ รวมจํานวนเงินทางด้ านเครดิตเป็ น
รายการ “รวมจ่ ายเงิ น งวดนี ” แล้ ว นํ าไปหั ก ยอดรวมด้ านเดบิ ต ผลต่ างเป็ นเงิ น สดคงเหลื อ
ให้ แสดงรายการไว้ เป็ น “เงินสดคงเหลือยกไป” ในด้ านเครดิต พร้ อมกับรวมยอดทางด้ านเครดิต
ซึงยอดรวมด้ านเดบิตและเครดิตจะปรากฏจํานวนเงินเท่ากัน

ตัวอย่างการจัดทําบัญชีรบั จ่ ายในระหว่างการชําระบัญชี
ตัวอย่างที
ภายหลังจากผู้ชาํ ระบัญชี จัดทํางบดุลเมือเริมต้ นชําระบัญชี ณ วันที เมษายน
ของสหกรณ์ การเกษตร กขค จํากัด แล้ วได้ ดาํ เนิ น การชําระบั ญ ชี โดยมีรายการเงิน ระหว่ างวันที
พฤษภาคม
ถึงวันที
ตุลาคม
ดังนี
พ.ค. 1
15
มิ.ย. 2
5
ก.ค. 24
ก.ย.

1

3
ต.ค. 15
30

รับเงินจากการขายกล่องกระดาษเก่า จํานวน . บาท
จ่ายค่าใช้ จ่ายในการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ จํานวน
. บาท
รับชําระหนีจากลูกหนีเงินกู้
ราย จํานวน
, . บาท
พร้ อมทังดอกเบียอีกจํานวน , . บาท
นําเงินฝากธนาคาร จํานวน , . บาท
ขายเครืองใช้ สาํ นักงาน รายการ ราคาตามบัญชี , . บาท
ขายได้ เป็ นเงิน , . บาท
ขายทีดิน เป็ นเงิน
, . บาท
ถอนเงินจากธนาคาร จํานวน
, . บาท
ส่งชําระหนี เงินกู้ ธ.ก.ส. จํานวน
, . บาท พร้ อมดอกเบี ยจํานวน
, . บาท
จ่ายค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี จํานวน , . บาท
รั บเงิ นจากการถอนหุ้ น ชุ มนุ มสหกรณ์ การเกษตรแห่ งประเทศไทย จํา นวน
, บาท
นําเงินฝากธนาคาร จํานวน , . บาท
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

- 30 บัญชีรบั จ่ าย
ของสหกรณ์การเกษตร กขค จํ ากัด ซึงอยู่ในระหว่างการชําระบัญชี
ตังแต่วนั ที พฤษภาคม
ถึงวันที
ตุลาคม
วันที

รายการ

จํ านวนเงิน

2545
พ.ค. 1 รายได้ เบ็ดเตล็ด
มิ.ย. 2 รับชําระหนีจากลูกหนีเงินกู้
รับชําระดอกเบียเงินให้ กู้
ก.ค. 24 รับเงินจากการจําหน่าย
เครืองใช้ สาํ นักงาน
ก.ย. 1 รับเงินจากการจําหน่ายทีดิน
2 ถอนเงินจากธนาคาร
ต.ค. 15 รับเงินลงทุนถือหุ้น ชสท.
รวมรับเงินงวดนี
เงินสดคงเหลือจากงวดก่อน
รวม

วันที

รายการ

จํ านวนเงิน

2545
300 - พ.ค. 15 ค่าใช้ จ่ายในการชําระหนี
180,000 - มิ.ย. 5 จ่ายฝากธนาคาร
20,000 - ก.ย. 2 จ่ายชําระหนีเงินกู้ ธ.ก.ส.
จ่ายชําระดอกเบียเงินกู้ ธ.ก.ส.
4,500 3 จ่ายค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี
400,000 - ต.ค. 30 จ่ายฝากธนาคาร
100,000 3,000 707,800 400 708,200 -

รวมจ่ายเงินงวดนี
เงินสดคงเหลือยกไป
รวม

เงินคงเหลือข้ างต้ นเก็บรักษาไว้ ดังนี
. ฝากไว้ ในธนาคาร
เป็ นเงิน
. ผู้ชาํ ระบัญชีเก็บรักษาไว้
เป็ นเงิน
รวม

,
,

.
.
.

-

708,000 200 708,200 -

บาท
บาท
บาท

ตรวจถูกต้ องแล้ ว
เก่ง ใจกล้ า
(นายเก่ง ใจกล้ า)
ผู้ชาํ ระบัญชี

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

600
120,000
400,000
19,000
1,400
167,000

- 31 ตัวอย่างที
รายการเงินระหว่างวันที พฤศจิกายน
ถึงวันที
เมษายน
มีดังนี
2545 พ.ย. 2
รับเงินค่าหุ้นทีสมาชิกชําระไม่ครบมูลค่า จํานวน . บาท
10
จ่ายค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี จํานวน . บาท
25
ถอนเงินจากธนาคาร จํานวน , . บาท
จ่ายค่าธรรมเนียมศาล จํานวน , . บาท ค่าทนายความ
จํานวน , . บาท
ธ.ค. 15
รับชําระหนีค่าสินค้ า จํานวน , . บาท
2546 ม.ค. 6
รับชําระหนีจากลูกหนีเงินกู้ ราย จํานวนเงิน , . บาท
พร้ อมทังดอกเบียเงินกู้อกี จํานวน , . บาท
10
จ่ายค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี จํานวน . บาท
20
ขายสินค้ าสภาพปกติ ราคาตามบัญชี , . บาท ขายได้ เป็ นเงิน
, . บาท และสินค้ าเสือมชํารุด จํานวน , . บาท
ขายได้ เป็ นเงิน , . บาท
ก.พ. 28
ชําระหนีให้ เจ้ าหนีการค้ า จํานวน , . บาท
นําเงินฝากธนาคาร , . บาท
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- 32 บัญชีรบั จ่ าย
ของสหกรณ์การเกษตร กขค จํ ากัด ซึงอยู่ในระหว่างการชําระบัญชี
ตังแต่วนั ที พฤศจิ กายน
ถึงวันที
เมษายน
วันที

รายการ

จํ านวนเงิน

2545
พ.ย. 2 รับเงินค่าหุ้นทีชําระไม่ครบมูลค่า
25 ถอนเงินจากธนาคาร
ธ.ค. 15 รับชําระหนีค่าสินค้ า
2546
ม.ค. 6 รับชําระเงินจากลูกหนีเงินกู้
รับชําระดอกเบียเงินให้ กู้
20 ขายสินค้ า
รวมรับเงินงวดนี
เงินสดคงเหลือจากงวดก่อน
รวม

วันที

รายการ

จํ านวนเงิน

2545
600 - พ.ย. 10 ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี
20,000 - มิ.ย. 25 ค่าธรรมเนียมศาล
20,000 ค่าทนายความ
2546
86,000 - ม.ค. 10 ค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี
15,000 - ก.พ. 28 จ่ายชําระหนีเจ้ าหนีการค้ า
7,200 จ่ายฝากธนาคาร
148,800 รวมจ่ายเงินงวดนี
200 เงินสดคงเหลือยกไป
149,000 รวม

เงินคงเหลือข้ างต้ นเก็บรักษาไว้ ดังนี
. ฝากไว้ ในธนาคาร
เป็ นเงิน
. ผู้ชาํ ระบัญชีเก็บรักษาไว้
เป็ นเงิน
รวม

,
,

.
.
.

บาท
บาท
บาท

ตรวจถูกต้ องแล้ ว
เก่ง ใจกล้ า
(นายเก่ง ใจกล้ า)
ผู้ชาํ ระบัญชี

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

800 1,000 15,000 -

900
90,000
41,000
148,700
300
149,000

-
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การรายงานความเคลือนไหวระหว่างการชําระบัญชี
ตามมาตรา
บั ญ ญั ติว่า “ให้ ผ้ ู ชํา ระบั ญ ชี เสนอรายงานต่ อ นายทะเบี ยนสหกรณ์
ทุกระยะหกเดือนว่ าได้ จัดการไปอย่างใดบ้ าง และแสดงให้ เห็นความเป็ นไปของบัญชี ทชํี าระอยู่นัน
รายงานดังกล่าวนีให้ ทาํ ตามแบบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
รายงานตามวรรคหนึงให้ สมาชิก ทายาทของสมาชิ กผู้ ตาย และเจ้ าหนีทังหลายของ
สหกรณ์ตรวจดูได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ถ้ าปรากฏข้ อบกพร่องในการชําระบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์มีอาํ นาจสังให้ ผู้ชาํ ระบัญชี
แก้ ไขข้ อบกพร่อง และรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลาทีกําหนด”
จากหลักกฎหมายข้ างต้ น จําแนกลักษณะของรายงานระหว่างการชําระบัญชีทผูี ้ ชาํ ระบัญชี
จะต้ องเสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ไว้ ลักษณะ คือ
ก. รายงานความเคลือนไหวผลการชําระบัญชีทุกระยะ เดือน
เป็ นรายงานทีผู้ ชํา ระบั ญ ชี จะต้ องจั ด ทํา ตามแบบทีนายทะเบี ย นสหกรณ์ ก ําหนด
โดยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ กาํ หนดแบบรายงานการชําระบัญชีไว้ ตามคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์
เรือง วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
กล่ าวคือ ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญ ชี เสนอรายงานผล
การชําระบัญชีทุกระยะ เดือน นับแต่วันทีเสนองบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยให้ มีหัวข้ อ
รายงาน ดังนี
. การเรียกหนีสินคืน ให้ รายงานว่าสหกรณ์มีลูกหนีจํานวนเท่าใด เรียกคืนได้
เท่าใด และยังเรียกคืนไม่ได้ เท่าใด เพราะเหตุใด หากการเรียกหนีสินต้ องมีการดําเนินคดีทางศาล
ก็ให้ รายงานชีแจงด้ วย
. การชําระหนี ให้ รายงานว่าสหกรณ์มีเจ้ าหนีอยู่กีราย เป็ นเงินเท่าใด และได้
ชําระแล้ วเท่าใด หากได้ ทาํ การประนีประนอมหนีกับเจ้ าหนีก็ให้ แจ้ งจํานวนเงินทีจะต้ องชําระตามที
ได้ ตกลงไว้
. การจัดการทรัพย์สิน ให้ รายงานว่าทรัพย์สินของสหกรณ์ รวมทังเงินลงทุน
ถือหุ้ น ในกิจ การต่ างๆ แต่ ละรายการได้ ดาํ เนิ น การจําหน่ ายจ่ ายโอนไปด้ วยวิ ธีใด ได้ ราคาเท่ าใด
สูงหรือตํากว่าราคาเดิมเท่าใด และทรัพย์สนิ ใดยังจําหน่ายไม่ได้ รวมราคาเท่าใด
. อุปสรรคในการชําระบัญชี ให้ ชีแจงปัญหาและอุปสรรคทีทําให้ การชําระบัญชี
ยังไม่เสร็จสิน และแนวทางแก้ ไข
. กํ าหนดเวลาในการชํ าระบัญ ชี ให้ ป ระมาณ หรือคาดหมายว่ าจะสามารถ
ชําระบัญชีได้ เสร็จเรียบร้ อยเมือใด
. อืนๆ ให้ รายงานถึงสิงต่างๆ ทีผู้ชาํ ระบัญชีเห็นว่าควรจะรายงานให้ ทราบ
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การรายงานความเคลือนไหวผลการชําระบัญชีทุกระยะ เดือนให้ จัดทําบัญชีรับจ่าย
ในช่วงระยะเวลาทีรายงานด้ วย ซึงวิธีการจัดทําได้ กล่าวไว้ แล้ วในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในระหว่างการ
ชําระบัญชีข้างต้ น
ข. รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องในการชําระบัญชี
เป็ นรายงานทีผู้ชาํ ระบั ญชีจัดทําขึนเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ เพือรายงานผลการ
แก้ ไขข้ อบกพร่ องในการชําระบั ญ ชี ต ามทีนายทะเบี ยนสหกรณ์ สังการให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี แก้ ไ ข ทังนี
รายงานดังกล่าวไม่ได้ กาํ หนดแบบรายงานไว้ โดยเฉพาะ
สํา หรั บ รายงานความเคลื อนไหวผลการชํา ระบั ญ ชี ทุ ก ระยะ เดื อ น ปรากฏ
ตัวอย่างการรายงานในงวดที และงวดที ตามลําดับดังนี

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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งวดที

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที
วันที
พฤศจิกายน
เรือง รายงานความเคลือนไหวผลการชําระบัญชีทุกระยะ เดือน ของสหกรณ์การเกษตร กขค จํากัด
จังหวัดมุกดาหาร
เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
ตามคําสังนายทะเบี ยนสหกรณ์ที
/
ลงวันที
เมษายน
ได้
แต่งตังให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์การเกษตร กขค จํากัด ทีเลิกนัน
ข้ าพเจ้ าขอเสนอรายงานความเคลือนไหวผลการชําระบัญชีของสหกรณ์การเกษตร
กขค จํากัด ตังแต่วันที เมษายน
ซึงเป็ นวันรับมอบทรัพย์สิน ถึงวันที ตุลาคม
ตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
ดังนี
. การเรี ย กหนี สิ น คื น ณ วั น ที เมษายน
สหกรณ์ มี ลูก หนี ทั งสิน
จํานวน , , . บาท ได้ รับชําระคืนถึ งวันสินงวดทีรายงาน จํานวน
, . บาท
คงเหลือ ณ วันสินงวด จํานวน
, . บาท ลูกหนีทีได้ ชาํ ระคืนระหว่างงวดนี เป็ นลูกหนี
เงินกู้ทงจํ
ั านวน ดังนัน ลูกหนีคงเหลือในวันสินงวดรายงาน จึงประกอบด้ วย
- ลูกหนีการค้ า
จํานวน
, . บาท
- ลูกหนีเงินกู้
จํานวน
, . บาท
- ลูกหนีอืนๆ
จํานวน
, . บาท
รวม
, . บาท
. การชําระหนี ณ วันที เมษายน
สหกรณ์มีหนีสินทังสิน จํานวน
, . บาท ได้ จ่ ายชํา ระหนี เงิน กู้ ธ.ก.ส. แล้ วทังจํา นวน เป็ นเงิน
, . บาท
ณ วันสินงวดรายงานจึงมีเจ้ าหนีคงเหลือทังสิน จํานวน , . บาท ประกอบด้ วย
- เจ้ าหนีการค้ า
จํานวน
, . บาท
- ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ
จํานวน
, . บาท
- หนีสินอืนๆ
จํานวน
, . บาท
รวม
, . บาท
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. การจัดการทรัพย์สิน ในระหว่างงวดทีรายงานได้ ดาํ เนินการจําหน่ายทรัพย์สิน
ของสหกรณ์ออกไปทังหมด รวมทังเงินลงทุนถือหุ้ นชุมนุ มสหกรณ์การเกษตรแห่ งประเทศไทย จํากัด
ได้ เงิน ทังสิน จํานวน
, . บาท จําแนกรายละเอีย ดผลการจําหน่ ายจ่ ายโอนทรั พ ย์สิน
ดังนี
ประเภท
ทีดิน
เครืองใช้ สาํ นักงาน
หุ้น ชสท.

ราคาทุน
ราคาตามบัญชี ราคาจํ าหน่ายได้ กําไร/ (ขาดทุน)
100,000.00 100,000.00
400,000.00 300,000.00
10,000.00
8,000.00
4,500.00
(3,500.00)
3,000.00
3,000.00
3,000.00
113,000.00 111,000.00
407,500.00 296,500.00

การจําหน่ายทีดินนันได้ ดาํ เนินการประกาศแจ้ งความให้ มีการประมูลราคากัน
เมื อวั น ที กั น ยายน
มี ผ้ ู เข้ าร่ ว มประมู ล ราคา ราย ผู้ เสนอราคาสู งสุ ด จํ า นวนเงิ น
, . บาท เป็ นผู้ประมูลได้ ได้ ดาํ เนินการโอนกรรมสิทธิเรียบร้ อยแล้ ว
ณ วันสินงวดทีรายงาน มีสินค้ าคงเหลือตามบั ญชี จาํ นวน , . บาท
อยู่ระหว่างดําเนินการเพือจําหน่าย
. อุปสรรคในการชํ าระบัญ ชี ลูกหนี การค้ าและลูกหนี เงินกู้ ส่วนใหญ่ ย้ายทีอยู่
จากทะเบียนทีมีอยู่ ทําให้ การติ ดตามทวงถามให้ ชําระหนีกระทําได้ ยาก ต้ องเสียเวลาติด ตามหา
ทีอยู่และต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนีมาก
. กําหนดเวลาในการชํ าระบัญชี ยังไม่สามารถคาดหมายเวลาทีจะปฏิบัติงาน
ชําระบัญชีให้ เสร็จได้ เนืองจากมีปัญหาตามทีกล่าวแล้ วในข้ อ .
. เรื องอื นๆ ในระหว่ า งงวดที รายงาน มี ร ายได้ จ ากการดํา เนิ น งานทั งสิ น
จํา นวน , . บาท เป็ นดอกเบี ยเงิน ให้ กู้ แ ละขายกล่ อ งกระดาษ และมี ร ายจ่ า ยทั งสิ น
จํานวน , . บาท เป็ นค่าใช้ จ่ายในการชําระบั ญชี จํานวน , . บาท และค่ าใช้ จ่าย
ในการดําเนินงาน จํานวน , . บาท
จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ พร้ อมนีได้ แนบบัญชีรับจ่ายมาเพื อประกอบการพิจารณา
ด้ วยแล้ ว
เก่ง ใจกล้ า
(นายเก่ง ใจกล้ า)
ผู้ชาํ ระบัญชี
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งวดที

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที
วันที
พฤษภาคม
เรือง รายงานความเคลือนไหวผลการชําระบัญชีทุกระยะ เดือน ของสหกรณ์การเกษตร กขค จํากัด
จังหวัดมุกดาหาร
เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
ตามคําสังนายทะเบี ยนสหกรณ์ที
/
ลงวันที
เมษายน
ได้
แต่งตังให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์การเกษตร กขค จํากัด ทีเลิกนัน
ข้ าพเจ้ าขอเสนอรายงานความเคลือนไหวผลการชําระบัญชีของสหกรณ์การเกษตร
กขค จํากัด ทุกระยะ เดือน งวดที ตังแต่วันที พฤศจิกายน
ถึงวันที เมษายน
ตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
ดังนี
. การเรียกหนีสินคืน ในระหว่างงวดทีรายงาน ได้ ติดตามให้ ลูกหนีชําระหนีคืน
ได้ ทงสิ
ั น จํานวน , . บาท คงเหลือในวันสินงวด จํานวน , . บาท ลูกหนีที
ได้ รับชําระคืนระหว่างงวดนีเป็ นลูกหนีการค้ า จํานวน , . บาท และลูกหนีเงินกู้ จํานวน
, . บาท ดังนัน ลูกหนีคงเหลือในวันสินงวดรายงาน จึงประกอบด้ วย
- ลูกหนีการค้ า
จํานวน
, . บาท
- ลูกหนีเงินกู้
จํานวน
, . บาท
- ลูกหนีอืนๆ
จํานวน
, . บาท
รวม
, . บาท
. การชําระหนี ในระหว่างงวดทีรายงาน ได้ จ่ายชําระหนีให้ เจ้ าหนีการค้ า จํานวน
, . บาท ในวั น สิ นงวดจึ ง มี เ จ้ าหนี คงเหลื อ ทั งสิ น จํ า นวน
, . บาท
ประกอบด้ วย
- เจ้ าหนีการค้ า
จํานวน
, . บาท
- ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ
จํานวน
, . บาท
- หนีสินอืนๆ
จํานวน
, . บาท
รวม
, . บาท
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. การจัดการทรัพย์สิน ในระหว่างงวดทีรายงานไม่มีรายการเคลือนไหวเกียวกับ
ทรัพย์สิน เพราะทรัพย์สินของสหกรณ์ทมีี อยู่ได้ ดาํ เนิ นการจําหน่ ายจ่ ายโอนไปหมดแล้ วตังแต่งวด
รายงานก่อน
สํา หรั บ สิ น ค้ าคงเหลื อ ตามบั ญ ชี ณ วั น ที
เมษายน
จํ า นวน
, . บาท ซึงเป็ นสินค้ าเสือมชํารุด จํานวน , . บาท และสินค้ าสภาพปกติ จํานวน
, . บาท นัน สามารถจําหน่ายไปได้ ในงวดรายงานนี จํานวน , . บาท
. อุปสรรคในการชํ าระบัญชี การติดตามให้ ลูกหนีเงินกู้และลูกหนีการค้ าชําระหนี
กระทํา ได้ ย าก เพราะลู ก หนี ส่ ว นใหญ่ ย้ า ยที อยู่ แ ละลู ก หนี การค้ า ก็เป็ นลู ก หนี ที ขาดอายุ ค วาม
ในระหว่า งงวดทีรายงานได้ ด ําเนิ น การทางศาลเพื อให้ ลูก หนี ชําระหนี ต้ อ งเสียค่า ใช้ จ่ ายในการ
ติดตามหนีทังสิน จํานวน , บาท
. กํ าหนดเวลาในการชํ าระบัญชี ยังไม่ สามารถคาดหมายเวลาทีจะปฏิบั ติงาน
ชําระบัญชีให้ เสร็จได้ เนืองจากมีปัญหาตามทีรายงานแล้ วในข้ อ .
. เรื องอื นๆ ในระหว่ า งงวดทีรายงานได้ ติ ด ตามให้ สมาชิ ก ซึ งยั งชํา ระค่ า หุ้ น
ไม่ครบมูลค่า ชําระหุ้นเพิ ม จํานวน . บาท มีรายได้ จากการดําเนินงาน คือ ดอกเบียรับจาก
เงินให้ กู้ จํานวน , . บาท และมีค่าใช้ จ่ายทังสิน จํานวน , . บาท เป็ นค่าใช้ จ่าย
ในการชําระบัญชี จํานวน , . บาท และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน จํานวน . บาท
จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ พร้ อมนีได้ แนบบัญชีรับจ่ายมาเพื อประกอบการพิจารณา
ด้ วยแล้ ว
เก่ง ใจกล้ า
(นายเก่ง ใจกล้ า)
ผู้ชาํ ระบัญชี
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การดําเนินการเมือทรัพย์สินของสหกรณ์คงเหลือจากการชําระบัญชี
ตามมาตรา
กําหนดให้ ผ้ ู ชาํ ระบั ญ ชีดาํ เนิ นการเมือทรัพย์สินของสหกรณ์ คงเหลือ
ภายหลังจากชําระหนีสินของสหกรณ์ครบถ้ วนแล้ ว โดยบัญญัติว่า “เมือได้ ชาํ ระหนีของสหกรณ์แล้ ว
ถ้ ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีจ่ายตามลําดับ ดังต่อไปนี
( ) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้ แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นทีชําระแล้ ว
( ) จ่ ายเป็ นเงินปันผลตามหุ้นทีชําระแล้ ว แต่ต้องไม่เกินอัตราทีนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ สําหรับ สหกรณ์ แต่ ละ
ประเภท
( ) จ่ ายเป็ นเงิน เฉลี ยคืน ให้ แก่ส มาชิก ตามส่วนธุร กิจ ทีสมาชิก ได้ ทาํ ไว้ กับ สหกรณ์
ในระหว่างปี ตามทีกําหนดในข้ อบังคับ
ถ้ ายังมีทรัพย์สนิ เหลืออยู่อกี ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีโอนให้ แก่สหกรณ์อืน หรือสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยตามมติทประชุ
ี
มใหญ่ หรือด้ วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที
ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ ภายในสามเดือนนับแต่วันทีชําระบัญชีเสร็จ”
อนึ ง การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลตามหุ้ นตามข้ อ ( ) นายทะเบี ย นสหกรณ์ ไ ด้ มี ป ระกาศ
เมื อวั น ที เมษายน
เรื อง อั ต ราเงิ น ปั น ผลตามหุ้ นทีชํา ระแล้ ว ในกรณี เลิ ก สหกรณ์
ความว่า สหกรณ์ทีเลิกแล้ วแต่ ยังมีท รั พ ย์ สินคงเหลื อให้ จ่ายเป็ นเงิน ปั น ผลตามหุ้ นตามทีกําหนด
ในข้ อบังคับของสหกรณ์ เรือง “การจําหน่ายทรั พย์สินเมือสหกรณ์ต้องเลิก” แต่ต้องไม่เกินอัตรา
เงินปันผลทีกําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
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การร้องขอให้สหกรณ์ลม้ ละลาย
ตามมาตรา ( ) บัญญัติว่า “ผู้ชาํ ระบัญชีมีอาํ นาจร้ องขอต่อศาลเพือสังให้ สหกรณ์
ล้ มละลาย ในกรณีทีเงินค่าหุ้น หรือเงินลงทุ นได้ ใช้ เสร็จแล้ ว แต่ทรัพย์สินก็ยังไม่ เพี ยงพอแก่ การ
ชําระหนีสิน”
จากหลั กกฎหมายข้ า งต้ น จะเห็น ได้ ว่า การร้ อ งขอให้ สหกรณ์ ล้ม ละลายเป็ นอํา นาจ
เฉพาะของผู้ชาํ ระบัญชีเท่านัน โดยกฎหมายมิได้ กาํ หนดให้ เป็ นหน้ าทีของผู้ชาํ ระบัญชีทจะต้
ี องร้ องขอ
ต่ อ ศาลสั งให้ ส หกรณ์ ล้ ม ละลายทัน ทีเมื อปรากฏว่ า สหกรณ์ มี ท รั พ ย์ สิน ไม่ เพี ย งพอชํา ระหนี สิ น
ซึ งเรื องนี มี ข้ อ แตกต่ างกั บ การร้ อ งขอให้ ห้ างหุ้ น ส่ ว น หรื อ บริ ษั ท จํา กั ด ล้ ม ละลายตามประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ มาตรา
ทีบัญญัติให้ เป็ นหน้ าทีของผู้ชาํ ระบัญชี จะต้ องร้ องขอให้
ศาลสังนิติบุคคลทีมีหนีสินล้ นพ้ นตัวล้ มละลายทันทีผ้ ูชาํ ระบัญชีจะเพิกเฉยไม่ได้ ถ้ าหากผู้ชาํ ระบัญชี
ไม่ ร้องขอมีค วามผิด ทางอาญาต้ องระวางโทษปรับ ตามพระราชบั ญ ญั ติก ําหนดความผิด เกียวกับ
ห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.
มาตรา
สําหรั บ หลั ก เกณฑ์ ทีผู้ ชํา ระบั ญ ชี จะร้ องขอให้ ศ าลสังให้ สหกรณ์ ล้ม ละลายนั น ก็คื อ
สหกรณ์มีหนีสินมากกว่าทรัพย์สินในลักษณะทีเมือผู้ชาํ ระบัญชีได้ เรี ยกให้ สมาชิ กชําระค่าหุ้ น หรือ
เงินลงทุนครบถ้ วนแล้ ว ทรัพย์สินทีสหกรณ์มีอยู่ทงหมดก็
ั
ยังไม่เพี ยงพอทีจะชําระหนีสินทีสหกรณ์
ค้ างชําระอยู่ ซึงมีข้อสังเกตว่าหลักเกณฑ์การร้ องขอให้ สหกรณ์ล้มละลายดังกล่ าวนีถือหลักเกณฑ์
เช่ นเดียวกับผู้ชาํ ระบั ญชีขอให้ นิ ติบุคคลล้ มละลาย ตามมาตรา ของพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ.
วิธกี ารทีผู้ชาํ ระบัญชีจะร้ องขอให้ สหกรณ์ล้มละลายมีแนวทางดําเนินการ ดังนี
. เมือปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สนิ ไม่เพี ยงพอชําระหนีสิน ผู้ชาํ ระบัญชีควรพยายาม
ตกลงประนี ป ระนอมกับ เจ้ า หนี ทุ ก ราย เพื อขอชํา ระหนี เพี ย งบางส่ วนตามทีทรั พ ย์ สิน สหกรณ์
มีเหลืออยู่จะเพียงพอชําระหนีได้
. ในกรณีทเจ้
ี าหนีของสหกรณ์แต่ละรายยินยอมจะรับชําระหนีคืนเพียงบางส่วนตามที
ผู้ชาํ ระบัญชีขอประนีประนอมตาม แล้ ว ผู้ชาํ ระบัญชีกไ็ ม่จาํ เป็ นต้ องร้ องขอให้ สหกรณ์ล้มละลาย
. ในกรณี ที เจ้ า หนี ของสหกรณ์ แ ต่ ละราย หรื อ หลายรายไม่ ยิ น ยอมรั บ ชํา ระหนี
บางส่วนตามทีผู้ชาํ ระบัญชีขอประนีประนอมตาม แล้ ว ผู้ชาํ ระบัญชีไม่ต้องชําระหนีให้ แก่เจ้ าหนี
รายใด แต่ควรทีจะดําเนินการร้ องขอต่อศาลเพือสังให้ สหกรณ์ล้มละลาย
. วิธีการร้ องขอให้ สหกรณ์ล้มละลาย ผู้ชําระบัญ ชี ต้องดําเนิ นการยืนคําร้ องขอต่อ
ศาลชันต้ น ในเขตทีสหกรณ์ตังอยู่ หรื อประกอบธุรกิ จอยู่ สําหรั บศาลชันต้ นทีมีอาํ นาจพิ จารณา
พิ พากษาคดีล้มละลาย คือ ศาลชันต้ น ทีมีอาํ นาจพิ พากษาคดีแพ่ ง เว้ นแต่ศาลแขวงไม่ มีอาํ นาจ
พิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย
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การเปลียนตัวผูช้ ําระบัญชี
หากในระหว่างการชําระบัญชีมีเหตุหนึงเหตุใดให้ ต้องมีการเปลียนตัวผู้ชาํ ระบัญชี และ
นายทะเบียนสหกรณ์ได้ มีคาํ สังเพือเปลียนตัวผู้ชาํ ระบัญชีแล้ ว ให้ ดาํ เนินการมอบหมายงานในหน้ าที
ผู้ชําระบัญชี และส่งมอบสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ โดยจัดทําบันทึกการมอบหมายงานในหน้ าที
ผู้ชาํ ระบัญชีตามแบบทีปรากฏในเอกสารหมายเลข ในภาคผนวก

การดําเนินการระหว่างปฏิบตั ิการชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกร
ในส่วนทีแตกต่างจากสหกรณ์
พระราชกฤษฎีกา ว่ าด้ วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.
มาตรา บัญญัติว่า “การชําระบัญชี
กลุ่มเกษตรกรทีล้ มละลายให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยล้ มละลาย
การชําระบัญ ชี กลุ่มเกษตรกรทีเลิก เพราะเหตุอืนนอกจากล้ ม ละลายให้ นําบทบั ญ ญั ติ
เกียวกับการชําระบัญชี ตามกฎหมายว่ าด้ วยสหกรณ์ มาใช้ บังคับโดยอนุ โลม เว้ นแต่การชําระบัญ ชี
กลุ่มเกษตรกรทีเลิกตามมาตรา ( ) ให้ เป็ นไปตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด...”
ดังนัน ในการชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกรจึงต้ องถือหลักปฏิบัติเช่นเดียวกับการชําระบัญชี
สหกรณ์ เรืองใดทีมีกฎหมายกําหนดแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
ก็ให้ ถือ
ปฏิบั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ วยกลุ่ ม เกษตรกรทีกํา หนดไว้ โดยเฉพาะ ซึ งพระราชกฤษฎี กา ว่ าด้ วย
กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.
มีส่วนทีแตกต่างจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
ได้ แก่
- การชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทีเลิกตามมาตรา ( ) คือ กลุ่มเกษตรกรที
นายทะเบียนสหกรณ์สงให้
ั เลิก ให้ ชาํ ระบัญชีตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
- การดําเนิ น การเมื อกลุ่ม เกษตรกรมี ท รั พ ย์ สินคงเหลื อ จากการชํา ระบั ญ ชี
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้ วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.
มาตรา บัญญัติว่า “เมือได้ ชาํ ระหนีของ
กลุ่มเกษตรกรแล้ ว ถ้ ามีทรัพย์สนิ อยู่เท่าใดให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีจัดการตามลําดับ ดังต่อไปนี
( ) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้ แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นทีชําระแล้ ว
( ) จ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุ้นทีชําระแล้ ว
( ) จ่ายเป็ นเงินเฉลียคืนให้ แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีสมาชิกได้ ทาํ ไว้ กับ
กลุ่มเกษตรกรในระหว่างปี
ถ้ ายั ง มี ท รั พ ย์ สิ น เหลื ออยู่ ใ ห้ ผู้ ชํ า ระบั ญ ชี ส่ ง มอบแก่ น ายทะเบี ยน
กลุ่ มเกษตรกรประจําจั งหวั ดเก็บรักษาไว้ เพื อโอนให้ แก่กลุ่มเกษตรกรระดับเดียวกันตามมติของ
ทีประชุ มใหญ่ หรื อตามความเห็นชอบของนายทะเบี ยนกลุ่ ม เกษตรกรประจําจังหวั ด ในกรณี ที
ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ ภายในสามเดือนนับแต่วันทีชําระบัญชีเสร็จ”
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การดําเนินการภายหลังเสร็จสินการชําระบัญชี
ตามมาตรา บัญญัติว่า “เมือได้ ชาํ ระบัญชีกิจการของสหกรณ์เสร็จแล้ ว ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชี
ทํารายงานการชําระบัญชี พร้ อมทังรายการย่อของบัญชีทชํี าระนัน แสดงว่าได้ ดาํ เนินการชําระบัญชี
และจัดการทรัพย์สินของสหกรณ์ไปอย่างใด รวมทังค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชีและจํานวนทรัพย์สิน
ทีจ่ายตามมาตรา เสนอต่อผู้สอบบัญชี
เมื อผู้ สอบบั ญ ชี ต รวจสอบและรั บ รองบั ญ ชี ทีชําระนั นแล้ ว ให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี เสนอต่ อ
นายทะเบี ย น สหกรณ์ ภายใน สาม สิ บ วั น นั บแต่ วั น ที ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ รองบั ญ ชี ที ชํ า ระนั น
เมือนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบด้ วยแล้ ว ให้ ถือว่าเป็ นทีสุดแห่งการชําระบัญชี และให้ นายทะเบียน
สหกรณ์ถอนชือสหกรณ์ออกจากทะเบียน”
นอกจากนี ตามมาตรา
บัญ ญัติว่า “เมือนายทะเบี ยนสหกรณ์ให้ ความเห็น ชอบ
ในการชําระบัญชี ตามมาตรา แล้ ว ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชี มอบบรรดาสมุดบัญชี และเอกสารทังหลาย
ของสหกรณ์ ที ได้ ชํา ระบั ญ ชี เสร็จ แล้ ว นั นแก่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ ภ ายในสามสิบ วัน นั บ แต่ วั น ที
นายทะเบียนสหกรณ์ให้ ความเห็นชอบ
ให้ น ายทะเบี ยนสหกรณ์ รัก ษาสมุ ด บั ญ ชี และเอกสารเหล่ านี ไว้ อีกสองปี นั บ แต่วัน ที
ถอนชือสหกรณ์นันออกจากทะเบียน
สมุ ด บั ญ ชี แ ละเอกสารตามวรรคหนึ ง ให้ ผ้ ู มี ส่ ว นได้ เสี ย ตรวจดู ไ ด้ โดยไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียม”
จากหลักกฎหมายข้ างต้ น ได้ กาํ หนดภารกิจทีผู้ชาํ ระบัญชีต้องดําเนินการ ดังนี
. จัดทํารายการย่อของบัญชีทชํี าระ
. จัดทํารายงานการชําระบัญชี
. เสนอรายงานการชําระบัญชีให้ ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบ
. เสนอรายงานการชําระบัญชีต่อนายทะเบียนสหกรณ์
. ส่งมอบสมุดบัญชี และเอกสารของสหกรณ์ทชํี าระบัญชีเสร็จแล้ วแก่นายทะเบียน
สหกรณ์
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การจัดทํารายการย่อของบัญชีทีชําระ
(รวมทังวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีเมือเสร็จสินการชําระบัญชี)
ภายหลังเมือดําเนินการใดๆ จนการชําระบัญชีของสหกรณ์เสร็จสินแล้ ว ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชี
ปิ ดบัญชีต่างๆ ดังนี
. ปิ ดบัญชีหมวดสิน ทรัพย์ (ยกเว้ นบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชี
ทรัพย์สนิ รายการทีมิได้ จาํ หน่าย แต่จ่ายโอนเป็ นทรัพย์สนิ เหลือ) ไปบัญชีเลิกกิจการ
. บันทึกบัญชี เฉพาะส่วนทีเจ้าหนียกหนีให้ ไปบัญชีเลิกกิจการ
. ปิ ดบัญชีหมวดทุนของสหกรณ์ (ยกเว้ นบัญชีทุนเรือนหุ้น) ไปบัญชีเลิกกิจการ
. ปิ ดบัญชีรายรับประเภทต่างๆ จากการชําระบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ
. ปิ ดบัญชีรายจ่ายประเภทต่างๆ จากการชําระบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ
. ปิ ดบัญชีเลิกกิจการไปบัญชีกาํ ไร (ขาดทุน) จากการชําระบัญชี กรณีทมีี ผลขาดทุน
จากการชําระบัญชี ให้ ปิดบัญชี ขาดทุ นจากการชําระบัญชี ไปบัญชีทุนเรือนหุ้ น ในกรณีตรงกันข้ าม
หากมีผลกําไร (ส่วนเกิน) จากการชําระบัญชีให้ นาํ ไปจ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุ้ น เงินเฉลียคืน และ
โอนให้ สหกรณ์อืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่อไปตามมติทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์
หรื อ ด้ วยความเห็น ชอบของนายทะเบี ย นสหกรณ์ ในกรณี ทีไม่ อ าจเรี ย กประชุ ม ใหญ่ ได้ ภ ายใน
สามเดือนนับแต่วันทีชําระบัญชีเสร็จ
. ปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคารไปบัญชีรับ – จ่าย
. บั นทึก รายการจ่ ายคื น เงิน ค่ า หุ้ นแก่ ส มาชิ ก (รวมจํานวนเงิน ทีวางเงิน เพื อจ่ า ย
ภายหลัง)
. บันทึกรายการจ่ายส่วนเกินจากการชําระบัญชีให้ แก่สมาชิก ซึงได้ แก่ เงินปันผล
ตามหุ้นเงินเฉลียคืน
. บั น ทึก รายการจ่ า ยเงิน ส่ วนทีเหลื อจากการชํา ระบั ญ ชี ให้ แ ก่ สหกรณ์ อื น หรื อ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ดี คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรื อง วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์
พ.ศ.
กําหนดว่ า เมือผู้ ชําระบั ญ ชี ได้ ดําเนิ นการชําระบั ญ ชี เสร็จสินแล้ ว ให้ ทาํ รายการย่ อ
ของบัญ ชีทีชําระสําหรั บ ช่ วงระยะเวลาแห่ งการชําระบั ญชี คือ ตังแต่วันทีเริมต้ นชําระบัญ ชีจนถึง
วันทีสินสุดการชําระบัญชี ซึงบัญชีทต้ี องจัดทํา มีดังนี
. บัญชีรับ – จ่าย พร้ อมทังรายละเอียดประกอบ
. บัญชีเงินฝากธนาคาร
. บัญชีเงินกู้จากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
. บัญชีทุนเรือนหุ้น
. บัญชีเลิกกิจการ
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สําหรับรูปแบบและวิธีการจัดทําบัญชีดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นดังนี
สหกรณ์.............................................................จํ ากัด
บัญชีรบั – จ่ าย
ตังแต่วนั ที...................................ถึงวันที.....................................
(2) รายได้ จากการดําเนินงาน
( ) เงินรับจากลูกหนี
( ) เงินรับจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ อืน
( ) ค่าหุ้นเรียกชําระเพิมเติม
( ) ถอนเงินจากธนาคาร
รวมรับ
( ) เงินสดคงเหลือยกมาตามงบดุล
เมือเริมต้ นชําระบัญชี

( ) ทรัพย์สนิ เหลือตามมาตรา
- เงินสดคงเหลือ
- ทรัพย์สนิ อืนๆ ทีไม่ได้ จาํ หน่าย
แต่โอนจ่ายเป็ นทรัพย์สนิ เหลือ

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

(3) ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
( ) ค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี
( ) จ่ายชําระหนีสิน (รวมการวางเงิน
ชําระหนีตามมาตรา )
( ) จ่ายเงินนําฝากธนาคาร
( ) จ่ายชําระหนีเงินกู้ ธ.ก.ส.
รวมจ่ าย
xxxx
xxxx ( ) เงินสดคงเหลือยกไป

xxxx
xxxx

xxxx

xxxx

( ) การจ่ายทรัพย์สนิ เหลือ
ตามมาตรา
xxxx
. จ่ายให้ แก่สมาชิก (รวมการวางเงิน
เพือจ่ายภายหลังด้ วย)
xxxx
- คืนเงินค่าหุ้น
- จ่ายเงินปันผลตามหุ้น
- จ่ายเงินเฉลียคืน
. ทรัพย์สนิ ทีเหลือจากการชําระบัญชี
- โอนให้ แก่สหกรณ์อนื
- โอนให้ แก่สนั นิบาตสหกรณ์ฯ
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

- 45 รายละเอียดประกอบบัญชีรบั – จ่ าย
รายละเอียด 1 รายได้จากการดําเนินงาน
- ดอกเบียรับจากเงินให้ ก้ ู
- ขายสินค้ า
- ดอกเบียเงินฝากธนาคาร
- รายได้ เบ็ดเตล็ด
- ...................................
รายละเอียด 2 เงินรับจากลูกหนี
- ลูกหนีเงินกู้
- ลูกหนีการค้ า
- ...................................
รายละเอียด 3 เงินรับจากการจํ าหน่ายทรัพย์สิน
- ทีดิน
- เครืองใช้ สาํ นักงาน
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
- ...................................
รายละเอียด 4 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
- ดอกเบียเงินกู้ ธ.ก.ส.
- ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี
- ...................................
รายละเอียด 5 ค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชี
- ค่าธรรมเนียมศาล
- ค่าทนายความ
- ...................................
รายละเอียด 6 จ่ ายชําระหนีสิน
- เจ้ าหนีการค้ า
- ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
- วางเงินชําระหนีตามมาตรา 84

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

(บาท)
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
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สหกรณ์.............................................................จํ ากัด
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ตังแต่วนั ที...................................ถึงวันที.....................................
(1) เงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา
ตามงบดุลเมือเริมต้ นชําระบัญชี
( ) เงินนําฝากธนาคาร
( ) ดอกเบียเงินฝากธนาคารทีคิดเข้ าบัญชีให้

xxxx (10) ถอนเงินจากธนาคาร

xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx

สหกรณ์.............................................................จํ ากัด
บัญชีเงินกูจ้ ากธนาคารเพือการเกษตรฯ
ตังแต่วนั ที...................................ถึงวันที.....................................
(10) เงินส่งชําระหนี ธ.ก.ส. (รวมหนีที
ธ.ก.ส. ยอมลดให้

xxxx (1) เงินกู้จาก ธ.ก.ส. คงเหลือยกมา
xxxx
ตามงบดุลเมือเริมต้ นชําระบัญชี
( ) ดอกเบียเงินกู้ที ธ.ก.ส. คิดเพิมในบัญชี xxxx
xxxx
xxxx

สหกรณ์.............................................................จํ ากัด
บัญชีทุนเรือนหุน้
ตังแต่วนั ที...................................ถึงวันที.....................................
(12) ขาดทุนจากการชําระบัญชี
( ) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นสมาชิก (รวมการ
วางเงินเพือจ่ายภายหลัง

xxxx (1) เงินค่าหุ้นยกมาตามงบดุล
เมือเริมต้ นชําระบัญชี
xxxx ( ) ค่าหุ้นเรียกชําระเพิมเติม

xxxx

xxxx

xxxx

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

xxxx

- 47 สหกรณ์.............................................................จํ ากัด
บัญชีเลิกกิจการ
ตังแต่วนั ที...................................ถึงวันที.....................................
(1) ราคาทรัพย์สนิ ตามงบดุลเมือเริมต้ น
xxxx ( ) ทุนสํารอง, ทุนต่างๆ และกําไรทียัง
ชําระบัญชี (ยกเว้ นเงินสด, เงินฝาก
ไม่ได้ จัดสรร (กรณีเงินค้ างขาดทุน
ธนาคาร ทรัพย์สนิ รายการทีไม่ได้
ลงไว้ ในด้ านตรงข้ าม)
จําหน่ายแต่โอนจ่ายเป็ นทรัพย์สนิ เหลือ)
ส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญและค่าเสือม
ราคาสะสม ให้ หักจากราคาทรัพย์สนิ
หรือแสดงไว้ ในด้ านตรงข้ ามก็ได้
( ) ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
xxxx ( ) รายได้ จากการดําเนินงาน
( ) ค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี
xxxx ( ) เงินรับจากลูกหนี
( ) เงินรับจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ
( ) หนีสินทีเจ้ าหนียกให้
( ) ส่วนเกินจากการชําระบัญชี
xxxx ( ) ขาดทุนจากการชําระบัญชี
xxxx

คําอธิบายรายการตามหมายเลขทีปรากฏในบัญชีต่างๆ ข้างต้น
( ) ให้ น ําตัวเลขทางด้ านทรัพ ย์สินและด้ า นทุนของสหกรณ์จากงบดุล เมือเริ มต้ น
ชําระบัญชีซึงเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์แล้ วบันทึกในบัญชีต่างๆ ดังนี
ก. บัญชีรับ – จ่าย ให้ บันทึกจํานวนเงินสดคงเหลือยกมาเมือเริมต้ นชําระบัญชี
ทางด้ านเดบิต
ข. บั ญ ชี เงิน ฝากธนาคาร ให้ บั น ทึก จํา นวนเงิน ฝากธนาคารคงเหลื อ ยกมา
เมือเริมต้ นชําระบัญชีทางด้ านเดบิต
ค. บัญชีเงินกู้จากธนาคารเพือการเกษตรฯ ให้ บันทึกจํานวนเงินกู้ค้างชําระยกมา
เมือเริมต้ นชําระบัญชีทางด้ านเครดิต
ง. บั ญ ชี ทุ นเรือ นหุ้ น ให้ บั นทึกจํานวนเงิน ค่าหุ้ นยกมาเมื อเริมต้ นชําระบั ญ ชี
ทางด้ านเครดิต
จ. บัญชีเลิกกิจการ
 ด้านเดบิต ให้ บั น ทึกจํานวนเงิน ของทรั พ ย์ สิน ต่ างๆ ตามงบดุ ล เมื อ
เริ มต้ น ชําระบั ญ ชี เว้ น แต่ เงิน สด เงิน ฝากธนาคาร ซึ งได้ บั น ทึก รายการไว้ แ ล้ ว ในบั ญ ชีเงิน สด
บัญชีเงินฝากธนาคารข้ างต้ นแล้ วตามลําดับ และทรัพย์สินรายการใดทีมิได้ จาํ หน่ายแต่โอนจ่ายเป็ น
ทรัพย์สนิ เหลือ รวมทังเงินค้ างขาดทุน (ถ้ ามี)
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

- 48 สําหรั บ ค่ า เผือหนี สงสัยจะสูญ ค่ าเสือมราคาสะสม และสํารองอืนๆ
ทีตังไว้ เป็ นรายการหักกับ ทรัพย์สิน ให้ นําไปหักออกจากราคาทรัพย์สินโดยตรง หรือแสดงไว้ ใน
ด้ านเครดิตก็ได้
 ด้านเครดิต ให้ บันทึกจํานวนเงินของรายการส่วนทุนของสหกรณ์ ได้ แก่
ทุนสํารอง ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอืนๆ กําไรรอการจัดสรร ทังนี ยกเว้ นทุนเรือนหุ้น
ซึงได้ บันทึกไว้ แล้ วในบัญชีทุนเรือนหุ้น
( ) ให้ บันทึกรายการรายได้ จากการดําเนินงาน เช่น ขายสินค้ า ดอกเบียรับเงินให้ ก้ ู
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รายได้ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้ น ในบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเดบิต และบัญชี
เลิกกิจการทางด้ านเครดิต
( ) ให้ บันทึกรายการค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน เช่ น ดอกเบียจ่าย ค่าใช้ จ่ายทัวไป เป็ นต้ น
ในบัญชีเลิกกิจการทางด้ านเดบิต และบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเครดิต
( ) ให้ บันทึกรายการเงินรับชําระหนีจากลูกหนี และเงินรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
ในบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเดบิต และบัญชีเลิกกิจการทางด้ านเครดิต
( ) ให้ บันทึกรายการค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชีตามมาตรา
ของพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.
ในบัญชีเลิกกิจการทางด้ านเดบิต และบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเครดิต
( ) ให้ บั น ทึกรายการรั บ เงิ น ค่ า หุ้ นทีเรี ย กให้ ส มาชิ ก ทีชํา ระไม่ ค รบมู ล ค่ า มาชํา ระ
เพิมเติมในบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเดบิต และบัญชีทุนเรือนหุ้นทางด้ านเครดิต
( ) ให้ บันทึกรายการจ่ ายเงินชําระหนีสิน รวมทังการวางเงินชําระหนีตามมาตรา
ของพระราชบัญ ญัติสหกรณ์ พ.ศ.
ในบัญ ชีรับ – จ่ ายทางด้ านเครดิต เว้ นแต่รายการเงิน
นําส่งชําระหนี ธ.ก.ส. ให้ ปฏิบัติตามข้ อ ( )
( ) ให้ บันทึกรายการหนีสินทีเจ้ าหนียกให้ ในบัญชีเลิกกิจการทางด้ านเครดิต
( ) ให้ บันทึกรายการจ่ ายเงินเพือฝากธนาคารในบัญชีเงินฝากธนาคารทางด้ านเดบิต
และบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเครดิต พร้ อมกับนําดอกเบียเงินฝากธนาคารทีธนาคารคิดเข้ าบัญชีให้
สําหรับช่วงระยะเวลาชําระบัญชีทงหมดมาแสดงรายการไว้
ั
ทางด้ านเดบิตด้ วย
( ) ให้ บั นทึกรายการเบิกถอนเงินจากธนาคาร ในบั ญ ชีรับ – จ่ ายทางด้ า นเดบิ ต
และบัญชีเงินฝากธนาคารทางด้ านเครดิต รวมทังบันทึกรายการเงินนําส่งชําระหนี ธ.ก.ส. ในบัญชี
เงินกู้จากธนาคารเพื อการเกษตรฯ ทางด้ านเดบิต และบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเครดิต ส่วนหนีที
ธ.ก.ส. ยอมลดให้ (ถ้ ามี) ให้ บันทึกรายการในบั ญชีเงินกู้จากธนาคารเพื อการเกษตรฯ ทางด้ านเดบิต
และบัญ ชีเลิกกิจการทางด้ านเครดิต โดยรวมไว้ ในรายการ “หนีสินทีเจ้ าหนียกให้ ” พร้ อมกับนํา
ดอกเบี ยเงิน กู้ที ธ.ก.ส. คิดเพิ มไว้ ในบั ญ ชี เงินกู้ สาํ หรั บช่ วงระยะเวลาชําระบั ญ ชี ทังหมดมาแสดง
รายการไว้ ทางด้ านเครดิตของบัญชีเงินกู้จากธนาคารเพือการเกษตรฯ ด้ วย
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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( ) ให้ บันทึกจํานวนเงินสดคงเหลือยกไปในบั ญชีรับ – จ่าย ซึงคํานวณจากยอด
รวมรับบวกเงินสดคงเหลือยกมาตามงบดุลเมือเริมต้ นชําระบัญชี แล้ วหักด้ วยยอดรวมจ่าย
( ) ให้ คาํ นวณหาผลต่างในบัญชีเลิกกิจการ เพื อทราบผลกําไร (ขาดทุน) จากการ
ชําระบัญชี กรณีทยอดรวมทางด้
ี
านเดบิตสูงกว่ายอดรวมทางด้ านเครดิต ให้ แสดงผลต่างไว้ ในบัญชี
เลิ กกิจการเป็ นขาดทุนจากการชําระบัญชี ซึงในกรณีนี ให้ นาํ จํานวนเงินขาดทุนจากการชําระบัญชี
ไปแสดงไว้ ในบัญชีทุนเรือนหุ้นทางด้ านเดบิตด้ วย ในกรณีตรงกันข้ ามหากยอดรวมทางด้ านเครดิต
สูงกว่ายอดรวมทางด้ านเดบิต ให้ แสดงผลต่างไว้ ในบัญชีเลิกกิจการเป็ นส่วนเกินจากการชําระบัญชี
ซึงจะได้ นาํ ไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้น เงินเฉลียคืน และโอนให้ สหกรณ์อืน หรือสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยตามมติทประชุ
ี มใหญ่ของสหกรณ์ หรือตามความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์
ในกรณีทไม่
ี อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ ภายในสามเดือนนับแต่วันทีชําระบัญชีเสร็จ
( ) ให้ บันทึกจํานวนเงินทีจ่ายคืนเงินค่าหุ้นแก่สมาชิก (รวมทังการวางเงินเพือจ่าย
ภายหลัง) ในบั ญ ชี ทุน เรื อนหุ้ น ซึ งคํา นวณจากเงินค่ าหุ้ น ยกมาตามงบดุ ลเมือเริ มต้ นชําระบั ญ ชี
บวกค่าหุ้นทีเรียกชําระเพิมเติม หักด้ วยขาดทุนจากการชําระบัญชี
( ) ท้ ายบั ญ ชี รับ – จ่า ยทางด้ านเดบิ ต ให้ แสดงทรัพ ย์สิน เหลือ ตามมาตรา
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
ได้ แก่
 เงินสดคงเหลือ ให้ นาํ ยอดเงินสดคงเหลือยกไปตาม ( ) ในบัญชีรับ – จ่าย
มาแสดงไว้
 ทรัพย์สินอืนทีไม่ได้ จาํ หน่าย ให้ นาํ ยอดตามบัญชีของทรัพย์สินอืนซึงไม่ได้
จําหน่ายทีปรากฏในงบดุลเมือเริมต้ นชําระบัญชีมาแสดงไว้
( ) ท้ายบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเครดิต ให้ แสดงรายการจ่ายทรัพย์สนิ เหลือ ดังนี
 จ่ายคืนเงินค่าหุ้นแก่สมาชิก (รวมการวางเงินเพือจ่ายภายหลัง) จํานวนเงิน
จากบัญชีทุนเรือนหุ้นตาม ( ) ซึงในกรณีทไม่
ี มีเงินค่าหุ้นก็ไม่ต้องแสดงรายการนี
 ส่ว นเกิน จากการชําระบั ญ ชี จํา นวนเงิน จากบั ญ ชี เลิกกิจ การตาม ( )
แยกออกเป็ นรายการจ่ายเงินปั นผลตามหุ้น เงินเฉลียคืน และโอนให้ แก่สหกรณ์อนื หรือสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ทังนี ยอดรวมท้ายบัญชีรับ – จ่ายทังสองด้ านตาม ( ) และ ( ) จะต้ องเท่ากัน
หมายเหตุ
. ในบัญชีเลิกกิจการ ยอดขาดทุนจากการชําระบัญชีเป็ นจํานวนไม่เกินกว่าเงินค่าหุ้น
ทีชําระทังสิน หากสหกรณ์ไม่มีเงินค่าหุ้นจะไม่มีรายการขาดทุนจากการชําระบัญชี
. ในบัญชีเลิกกิจการ ส่วนเกินจากการชําระบัญชีรวมกับค่าหุ้ นทีชําระทังสินจะเป็ น
จํานวนเท่ากับทรัพย์สนิ เหลือ ในกรณีทไม่
ี มีเงินค่าหุ้นทรั พย์สินทีเหลือทังสิน คือ ส่วนเกินจากการ
ชําระบัญชี
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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ตัวอย่าง ต่อเนืองจากตัวอย่างที

และตัวอย่างที

ข้างต้น

สมมุติให้ การชําระบัญชีเสร็จสินในวันที สิงหาคม
ระหว่างวันที พฤษภาคม
ถึงวันที สิงหาคม
มีดังนี

และรายการเงินทีเกิดขึน

 ลูกหนีการค้ าเรียกเก็บหนีได้ อีก จํานวน , . บาท นอกนันไม่สามารถ
เรียกเก็บหนีได้ และเป็ นหนีขาดอายุความ
 ลูกหนีเงินกู้ได้ ดาํ เนินการถึงทีสุดแล้ วสามารถเรียกเก็บได้ เพี ยง , . บาท
ส่วนดอกเบียเงินกู้เรียกเก็บไม่ได้
 ธนาคารคิดดอกเบียเงินฝากธนาคารให้ จํานวน , . บาท
 ประนีประนอมหนีกับเจ้ าหนีการค้ า ราย จํานวนเงินเป็ นหนี , . บาท
เจ้ าหนียอดลดหนีให้ , . บาท คงเหลือหนีทีชําระ , . บาท
 ชําระค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํานวน , . บาท
 วางเงิน ชํา ระหนี ตามมาตรา
เพื อชําระหนี เจ้ าหนี การค้ า , . บาท
และเงินปันผลตามหุ้น/เฉลียคืนค้ างจ่าย , . บาท
 ทรัพย์สินเหลือจากการชําระบัญชี จํานวน
, . บาท เมือหักเงินค่าหุ้ น
จํา นวน
, . บาท จะเหลือเป็ นส่วนเกิน จากการชําระบั ญ ชีจํานวน , . บาท
เสนอทีประชุมใหญ่เมือวันที สิงหาคม
มติทประชุ
ี
มใหญ่ให้ จัดสรรเป็ นเงินปั นผลตามหุ้น
ร้ อยละ เป็ นเงิน , . บาท เงินเฉลียคืน ร้ อยละ เป็ นเงิน , . บาท ส่วนที
เหลือจํานวน
. บาท โอนให้ สันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย รายละเอียดการจ่ายเงิน
ดังกล่าว เป็ นดังนี
. เงินค่าหุ้น จํานวน
, . บาท โดยจ่ายให้ สมาชิกโดยตรง จํานวน
, . บาท วางไว้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา จํานวน , . บาท
. เงิ น ปั น ผลตามหุ้ น จํา นวน , . บาท จ่ า ยให้ ส มาชิ ก โดยตรง
จํานวน , . บาท ส่วนทีเหลือ , . บาท นําไปวางไว้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
. เงิน เฉลียคืน จํานวน , . บาท จ่ ายให้ สมาชิก โดยตรง จํานวน
, . บาท ส่วนทีเหลือจํานวน
. บาท นําไปวางไว้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
. ทรัพย์สนิ ทีเหลือ
. บาท จ่ายให้ สนั นิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
การจัดทําบัญชีรับ – จ่าย บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินกู้ ธ.ก.ส. บัญชีทุนเรือนหุ้ น
และบัญชีเลิกกิจการตังแต่เริมต้ นจนถึงสินสุดการชําระบัญชี (ตังแต่วันที พฤษภาคม
ถึง
วันที สิงหาคม
) เป็ นดังนี

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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สหกรณ์การเกษตร กขค จํ ากัด
บัญชีรบั จ่ าย
ตังแต่วนั ที พฤษภาคม
ถึงวันที สิงหาคม

รายได้ จากการดําเนินงาน (รายละเอียด )
เงินรับจากลูกหนี (รายละเอียด )
เงินรับจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ
(รายละเอียด )
ค่าหุ้นเรียกชําระเพิมเติม
ถอนเงินจากธนาคาร
รวมรับ
เงินสดคงเหลือยกมาตามงบดุลฯ

ทรัพย์สนิ เหลือตามมาตรา

47,900 - ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน (รายละเอียด )
726,000 - ค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี (รายละเอียด )
407,500 - จ่ายชําระหนีสิน (รายละเอียด )
600
335,000
1,517,000
400
1,517,400

- จ่ายเงินนําฝากธนาคาร
- จ่ายชําระหนีเงินกู้ ธ.ก.ส.
รวมจ่าย
เงินสดคงเหลือยกไป
-

553,300 - การจ่ายทรัพย์สนิ เหลือ ตามมาตรา
 จ่ายให้ แก่สมาชิก
. คืนเงินค่าหุ้น
(รวมการวางเงินเพือจ่ายภายหลัง)
. จ่ายเงินปันผลตามหุ้น
(รวมการวางเงินเพือจ่ายภายหลัง)
. จ่ายเงินเฉลียคืน
(รวมการวางเงินเพือจ่ายภายหลัง)
 ทรัพย์สนิ ทีเหลือจากการชําระบัญชี
โอนให้ แก่สนั นิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
553,300 -

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

19,800 18,900 192,000 333,400
400,000
964,100
553,300
1,517,400

-

508,600 40,650 3,150 900 553,300 -
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รายละเอียดประกอบบัญชีรบั – จ่ าย
(บาท)
รายละเอียด 1 รายได้จากการดําเนินงาน
- ดอกเบียรับจากเงินให้ ก้ ู
- ขายสินค้ า
- ดอกเบียเงินฝากธนาคาร
- รายได้ เบ็ดเตล็ด
รายละเอียด 2 เงินรับจากลูกหนี
- ลูกหนีเงินกู้
- ลูกหนีการค้ า
รายละเอียด 3 เงินรับจากการจํ าหน่ายทรัพย์สิน
- ทีดิน
- เครืองใช้ สาํ นักงาน
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
รายละเอียด 4 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
- ดอกเบียเงินกู้ ธ.ก.ส.
- ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี
รายละเอียด 5 ค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชี
- ค่าธรรมเนียมศาล
- ค่าทนายความ
- อืนๆ
รายละเอียด 6 จ่ ายชําระหนีสิน
- เจ้ าหนีการค้ า
- ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
- วางเงินชําระหนีตามมาตรา 84

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

35,000.00
7,200.00
5,400.00
300.00
47,900.00
556,000.00
170,000.00
726,000.00
400,000.00
4,500.00
3,000.00
407,500.00
19,000.00
800.00
19,800.00
1,000.00
15,000.00
2,900.00
18,900.00
130,000.00
7,000.00
55,000.00
192,000.00
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สหกรณ์การเกษตร กขค จํ ากัด
บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย เลขทีบัญชี
ตังแต่วนั ที พฤษภาคม
ถึงวันที สิงหาคม
เงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา
เงินนําฝากธนาคาร
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร

1,600 - เบิกเงินจากธนาคาร
328,000 5,400 -

335,000 -

335,000 -

335,000 -

สหกรณ์การเกษตร กขค จํ ากัด
บัญชีเงินกูจ้ ากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํ ากัด
ตังแต่วนั ที พฤษภาคม
ถึงวันที สิงหาคม
เงินส่งชําระหนี ธ.ก.ส.

ตังแต่วนั ที
จ่ายคืนเงินค่าหุ้น (รวมการวางเงิน
เพือจ่ายภายหลัง)

400,000 - เงินกู้คงเหลือยกมา

400,000 -

400,000 -

400,000 -

สหกรณ์การเกษตร กขค จํ ากัด
บัญชีทุนเรือนหุน้
พฤษภาคม
ถึงวันที สิงหาคม
508,600 - เงินค่าหุ้นยกมา
ค่าหุ้นเรียกชําระเพิมเติม

508,000 600 -

508,600 -

508,600 -
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- 54 -

สหกรณ์การเกษตร กขค จํ ากัด
บัญชีเลิกกิจการ
ตังแต่วนั ที พฤษภาคม
ถึงวันที สิงหาคม
ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีเงินกู้
ลูกหนีอืนๆ
ดอกเบียเงินให้ ก้ คู ้ างรับ
สินค้ าคงเหลือ
ทีดิน
เครืองใช้ สาํ นักงาน
เงินลงทุนถือหุ้น ชสท.
ขาดทุนสะสม
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี
ส่วนเกินจากการชําระบัญชี

392,000
570,000
67,000
300,000
54,000
100,000
8,000
3,000
207,000
19,800
18,900
44,700

-

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญลูกหนี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญดอกเบียเงินให้ ก้ ูค้างรับ

สํารองสินค้ าเสือมชํารุด
ทุนสะสมตามข้ อบังคับฯ
รายได้ จากการดําเนินงาน
เงินรับจากลูกหนี
เงินรับจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ
หนีสินทีเจ้ าหนียกให้

1,784,400 -
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190,000
270,000
48,000
75,000
47,900
726,000
407,500
20,000

-

1,784,400 -
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การจัดทํารายงานการชําระบัญชี
ตามมาตรา และคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชี
สหกรณ์ พ.ศ.
กําหนดว่ารายงานการชําระบัญชีต้องประกอบด้ วยหัวข้ อต่อไปนี
. สหกรณ์ทีชําระบัญ ชี ให้ ร ะบุชือสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ เลขทะเบียน วันที
จดทะเบียน ทีตังสํานักงาน และจํานวนสมาชิก ณ วันทีเลิกสหกรณ์
. วัน ที ได้ร ับ เลือ กตังหรื อ แต่ งตังเป็ นผูช้ ํ า ระบัญ ชี ให้ ร ายงานว่ านายทะเบี ย น
สหกรณ์ ได้ แต่งตังผู้ชาํ ระบัญชีตามคําสังทีเท่าใด วัน เดือน ปี ใด หรื อให้ ความเห็นชอบตามหนังสือ
ขอความเห็นชอบ วัน เดือน ปี ใด
. การจดทะเบียนผูช้ ํ าระบัญ ชี ให้ ร ายงานว่านายทะเบียนสหกรณ์ได้ จดทะเบียน
ผู้ชาํ ระบัญชีตามหนังสือทีเท่าใด วัน เดือน ปี ใด และผู้ชาํ ระบัญชีได้ รับทราบเมือใด
. การประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์รายวันหรือโดยวิธีอืน ให้ รายงานว่าได้ ประกาศ
ให้ เจ้ าหนี ทราบการชําระบัญชี และให้ ยืนคําทวงหนี ต่อผู้ชาํ ระบั ญชีในหนังสือพิ มพ์ รายวันชืออะไร
เมือวัน เดือน ปี ใด นอกจากนันได้ กระทําโดยวิธอี นอย่
ื างใดบ้ าง
. การจัด ทํ า งบการเงิน ตามมาตรา
ให้ รายงานว่ า ได้ จั ด ทํา งบการเงิ น ณ
วัน เดือน ปี ใด เพือให้ ผ้ ูสอบบั ญชีตรวจรับรอง และผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบรับรองเมือวัน เดือน ปี ใด
รวมทังได้ นํางบการเงิน ทีผู้สอบบัญชี ตรวจสอบรั บรองแล้ วนั น เสนอต่อทีประชุ มใหญ่ เพื ออนุ มัติ
เมือวัน เดือน ปี ใด และยืนงบการเงินนันต่อนายทะเบียนสหกรณ์โดยหนังสือทีเท่าใด วัน เดือน ปี ใด
. เวลาที ใช้ใ นการชํ าระบัญ ชี ให้ รายงานว่ า ได้ เริ มลงมื อ ทํา การชํา ระบั ญ ชี เมื อ
วัน เดือน ปี ใด และเสร็จสินเมือวัน เดือน ปี ใด (ให้ ถือวันรับทราบการจดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชีของ
นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นวันเริ มลงมือทําการชําระบัญชีและวันเสนอรายงานฉบั บนีเป็ นวันเสร็จสิน
การชําระบัญชี) รวมเวลาทีใช้ ในการชําระบัญชีเท่าใด
. วิธีดําเนินการชํ าระบัญ ชี ให้ รายงานถึงสิงซึงได้ ดาํ เนิ นการชําระบั ญ ชีไปแล้ วใน
ข้ อต่อไปนี
 การเรีย กหนีสิ น มีลูกหนี อยู่เท่าใด ได้ รับ ชําระคืนจํา นวนเท่าใด เรี ยกคืน
ไม่ได้ เท่าใด เพราะเหตุใด ถ้ าหากการเรียกหนีต้ องมีการดําเนินคดีทางศาลให้ รายงานไว้ โดยละเอียด
 การชําระหนี มีเจ้ าหนีอยู่เท่าใด ทําการประนีประนอมหนีได้ เท่าใด คงเหลือ
ต้ องชําระเท่าใด ชําระได้ หมดหรื อไม่ ถ้ าชําระได้ ไม่หมดให้ รายงานจํานวนหนีทีค้ าง พร้ อมด้ วย
เหตุผล
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 การจัดการทรัพย์สิน ทรัพย์สินของสหกรณ์ทชํี าระบัญชีนันมีอะไรบ้ างให้ แจ้ ง
ราคาเป็ นรายการ และได้ จัดการไปโดยวิธีใด ได้ ราคาเท่าใด สูงหรือตํากว่ าราคาในบัญ ชี เท่าใด
สําหรับเงินลงทุนถือหุ้นในกิจการต่างๆ ให้ รายงานผลการจัดการไว้ ด้วย
 กิจการอย่างอืนทีจํ าเป็ น ถ้ ามีกิจการอย่างอืนทีจําเป็ นซึงต้ องกระทําให้ รายงาน
ผลการดําเนินการไว้ ด้วย เช่น การไถ่ถอนจํานอง เป็ นต้ น
 ค่าใช้จ่ายในการชํ าระบัญชี ให้ ชีแจงลักษณะของค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการ
ชําระบัญชีให้ ทราบ
. ผลการชําระบัญชี ให้ รายงานว่าเมือได้ รับชําระหนีเสร็จสินแล้ วสหกรณ์ทชํี าระบัญชี
ยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกเป็ นจํานวนเท่าใด โดยแยกรายละเอียดทรั พย์สินแต่ ละประเภทให้ ชัดเจน
เช่ น เงิน สดเก็บ รั ก ษาไว้ ทีผู้ ชําระบั ญ ชี เท่าใด ฝากไว้ ทีธนาคารใดจํา นวนเท่าใด มีทรัพ ย์สิน อืน
อะไรบ้ างทีไม่ได้ จาํ หน่ายแต่โอนจ่ายไปเป็ นจํานวนเท่าใด
มีหุ้ น ของสมาชิ ก อยู่ เท่ า ใด สามารถจ่ า ยคื น ได้ เต็ม มู ล ค่ า หรื อ ไม่ เงิน สดทีมีอ ยู่
พอใช้ คืนเงินค่าหุ้ นหรือไม่ หากไม่พอยังขาดอีกเท่าไร สรุปแล้ วแต่ละหุ้นจะได้ รับคืนเงินค่าหุ้นๆ ละ
เท่าใด และได้ จ่ายค่าหุ้นคืนไปแล้ วกีหุ้น จํานวนเงินเท่าใด คงเหลืออีกกีหุ้น เป็ นเงินเท่าใด
ผู้ชาํ ระบัญชี ได้ วางเงินเพื อจ่ายเจ้ าหนีทียังมิได้ ทวงถามให้ ชาํ ระหนี และเพื อจ่ายคืน
ค่ าหุ้ นให้ แก่สมาชิ กไว้ ต่ อนายทะเบี ยนสหกรณ์ หรื อรองนายทะเบี ยนสหกรณ์ ทีนายทะเบี ยนสหกรณ์
มอบหมายเป็ นจํานวนเท่าใด เมือวัน เดือน ปี ใด สําหรับเงินปั นผลตามหุ้ น และเงินเฉลียคืนก็ให้
รายงานในทํานองเดียวกัน
อนึง การปฏิบัติเกียวกับการเก็บรั กษาเงินดังกล่ าวให้ ปฏิบัติตามข้ อบังคับว่าด้ วย
การฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2495
. ทรัพ ย์สิ นเหลื อ จากการชํ า ระบัญ ชี ให้ รายงานว่ าเมื อได้ จั ด การจ่ า ยทรั พ ย์สิน
รวมทังการวางเงินตามข้ อ เสร็จสินแล้ ว สหกรณ์ ทีชําระบั ญ ชีนั นมีทรั พ ย์สิน เหลื ออีก หรื อไม่
ถ้ า มี มี จํา นวนเท่ า ใด ที ประชุ ม ใหญ่ ค รั งทีเท่ า ใด วั น เดื อ น ปี ใด ได้ มี ม ติ ให้ โอนทรั พ ย์ สิ น นี
ตามมาตรา
อย่างไร ถ้ าไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ ได้ ภายใน เดือนนับ แต่วันชําระบัญ ชีเสร็จ
ให้ ขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ในการโอนให้ แก่สหกรณ์อืน หรือสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย โดยแสดงความคิดเห็นของผู้ชาํ ระบัญชีว่าสมควรโอนอย่างใดไปด้ วย
. เรื องอื นๆ ให้ รายงานสรุ ป ขอให้ นายทะเบี ย นสหกรณ์ ใ ห้ ความเห็ น ชอบ
ถอนชือสหกรณ์ออกจากทะเบียนด้ วย
สําหรับตัวอย่างรายงานการชําระบัญชี ปรากฏดังนี
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รายงานการชําระบัญชีสหกรณ์การเกษตร กขค จํ ากัด
อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
ข้ าพเจ้ าได้ ทาํ การชําระบัญชีสหกรณ์การเกษตร กขค จํากัด อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนดแล้ ว จึงขอเสนอรายงานการชําระบัญชี
ดังนี
. สหกรณ์ทีชําระบัญชี คือ สหกรณ์การเกษตร กขค จํากัด ประเภทสหกรณ์
การเกษตร เลขทะเบียนที กพธ. /
จดทะเบียนเมือวันที กุมภาพันธ์
สํานักงาน
เลขที – ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุ กดาหาร จั งหวั ดมุ กดาหาร จํานวนสมาชิก ณ วัน ทีเลิก
สหกรณ์
คน
. วันทีได้รบั แต่งตังเป็ นผูช้ ําระบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์ได้ แต่งตังผู้ชาํ ระบัญชี
ตามคําสังที /
ลงวันที เมษายน
. การจดทะเบียนผูช้ ําระบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์ได้ จดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชี
ตามหนังสือที /
ลงวันที เมษายน
และผู้ชาํ ระบัญชีได้ รับทราบการจดทะเบียน
ผู้ชาํ ระบัญชีของนายทะเบียนสหกรณ์เมือวันที เมษายน
. การประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์รายวันหรื อโดยวิธีอืน ได้ ประกาศโฆษณา
ในหนั งสือ พิ มพ์ รายวั นบ้ า นเมื อ ง ฉบั บ วัน ที - พฤษภาคม
เพื อแจ้ งให้ ท ราบว่ า
สหกรณ์การเกษตร กขค จํากัด นันเลิกแล้ ว ให้ เจ้ าหนียืนคําทวงหนีได้ ทผูี ้ ชาํ ระบัญชี และได้ ส่ง
จดหมายถึงเจ้ าหนี การค้ าทุ กรายตามทีมีชืออยู่ในบั ญ ชีของสหกรณ์ เพื อให้ ยืนคํา ทวงหนี พร้ อ ม
หลักฐานการเป็ นหนีต่อผู้ชาํ ระบัญชี
. การจัดทํางบการเงินตามมาตรา
ได้ จัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของ
สหกรณ์ ณ วันรับมอบทรัพย์สิน โดยจัดทํางบการเงินตามมาตรา
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.
ณ วันที เมษายน
และได้ ส่งให้ ผ้ ูสอบบั ญชีซึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง
ทําการตรวจสอบแล้ วเมือวันที มิถุนายน
ได้ เสนองบดุลทีผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบรับรอง
แล้ ว นั นต่ อ ทีประชุ ม ใหญ่ ข องสหกรณ์ เพื ออนุ มัติ เมื อวัน ที มิ ถุน ายน
ได้ ยืนงบดุ ล ซึ ง
ทีประชุ ม ใหญ่ พิจ ารณาอนุ มัติแล้ วนันต่อนายทะเบี ยนสหกรณ์ต ามหนังสือที /
เมือวันที
กรกฎาคม
. เวลาที ใช้ในการชํ าระบัญ ชี ได้ เริ มทําการชําระบั ญ ชีของสหกรณ์ตังแต่ วัน ที
เมษายน
และทําการชําระบั ญ ชี เสร็จสินเมือวันที
สิงหาคม
รวมเวลาทีใช้
ในการชําระบัญชีทงสิ
ั น ปี เดือน วัน

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

- 58 -

. วิธีดําเนินการชําระบัญชี ได้ ดาํ เนินการชําระบัญชีเรียบร้ อยแล้ ว คือ
. การเรี ย กหนี สิ น คื น เมื อวั น เริ มต้ นชํ า ระบั ญ ชี มี ลู ก หนี จํ า นวน
, , . บาท ได้ ติ ด ตามทวงถามให้ ชํา ระหนี ได้ ทั งสิ น จํา นวน
, . บาท
คงเหลือลูกหนีทีไม่สามารถติดตามทวงถามให้ ชาํ ระได้ จํานวน , . บาท เพราะไม่สามารถ
ติดต่อลูกหนี หรือทายาทได้ เนืองจากย้ ายถินทีอยู่ตามตัวไม่พบ ลูกหนีไม่สามารถเรียกให้ ชาํ ระหนีได้
แยกเป็ น
ลูกหนีการค้ า เป็ นเงิน
, . บาท จํานวน
ราย
ลูกหนีเงินกู้
เป็ นเงิน
, . บาท จํานวน
ราย
ลูกหนีอืนๆ เป็ นเงิน
, . บาท จํานวน
ราย
รวม
, . บาท จํานวน
ราย
. การชําระหนี เมือวันเริมต้ นชําระบัญชีมีเจ้ าหนีจํานวน , . บาท
ได้ ติ ด ต่ อ เจ้ า หนี ทุ ก รายเพื อดํา เนิ น การจ่ า ยชํา ระหนี ตามหลั ก ฐานการเป็ นหนี ที มี อ ยู่ ป รากฏว่ า
สามารถประนีประนอมหนีกับเจ้ าหนี ทําให้ มียอดหนีสินทีเจ้ าหนียกให้ จํานวน , . บาท
หนี ส่ว นทีเหลือได้ จ่ า ยชําระหนี ให้ เจ้ าหนี ไปแล้ ว จํานวน
, . บาท และได้ ว างเงิน ไว้
เพือจ่ายชําระหนีตามมาตรา จํานวน , . บาท ซึงแยกเป็ นเพื อชําระหนีเจ้ าหนีการค้ า
จํานวน , . บาท และเพือจ่ายเงินปันผลตามหุ้น/เฉลียคืนแก่สมาชิก , . บาท
. การจัดการทรัพย์สิน ได้ ดาํ เนินการจัดการทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ ดังนี
 สิน ค้ าคงเหลือ ซึงเป็ นสินค้ าสภาพปกติ จํานวน , . บาท
และสิน ค้ าเสือมชํา รุด จํานวน , . บาท ได้ ท าํ การขายลดราคาไปทังหมดได้ เงิน ทังสิน
, . บาท
 ทีดิน ราคาตามบัญชี จํานวน , . บาท ได้ ดาํ เนินการขาย
โดยให้ มี ก ารประมู ล ราคากั น เมื อวั น ที กั น ยายน
มี ผู้ เข้ า ประมู ล ราย ราคาสูงสุ ด
, . บาท ได้ โอนกรรมสิทธิให้ ผ้ ูประมูลเรียบร้ อยแล้ ว
 เครื องใช้ สํา นั ก งาน มี ส มาชิ ก ของสหกรณ์ เ สนอขอซื อตู้ โต๊ ะ
เครืองใช้ สาํ นักงานไปในราคา , . บาท ราคาตามบั ญชี จํานวน , . บาท จึงเป็ น
การจําหน่ายเครืองใช้ สาํ นักงานขาดทุน จํานวน , . บาท
 หุ้ นชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ ง ประเทศไทย จํ า กั ด จํ า นวน
, . บาท ได้ ติ ด ต่ อขอถอนหุ้ น คื น จากชุ ม นุ ม สหกรณ์ การเกษตรแห่ งประเทศไทย จํา กั ด
ได้ รับเงินคืนเรียบร้ อยแล้ ว
 ค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี ในการดําเนินการชําระบัญชีนันสรุปแล้ ว
มีค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชีทงสิ
ั น จํานวน , . บาท แยกรายละเอียด คือ
ค่าโฆษณา
. บาท
ค่าธรรมเนียมศาล/ทนาย
, . บาท
ค่าสือสารและอืนๆ
, . บาท
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. ผลการชําระบัญชี หลังจากได้ ดาํ เนินการชําระบัญชีของสหกรณ์แล้ วปรากฏว่า
สหกรณ์ มี ร ายได้ จากการดํา เนิ น งานระหว่ า งการชํา ระบั ญ ชี จํา นวนทั งสิ น , . บาท
มีค่าใช้ จ่ายในการดําเนิ นงานระหว่ างการชําระบัญชี จํานวน , . บาท เมือได้ ชาํ ระหนีสิน
ของสหกรณ์ จนครบถ้ วนแล้ ว ปรากฏว่า สหกรณ์มีท รั พย์สิน คงเหลือเป็ นเงินสดอยู่ จํานวนทังสิน
, . บาท ได้ ดาํ เนินการจ่ายทรัพย์สนิ ทีเหลืออยู่ตามมาตรา
ดังนี
 จ่ ายคืนค่าหุ้ นแก่สมาชิก จํานวน
, . บาท โดยจ่ายให้ สมาชิก
โดยตรง จํานวน
, . บาท และวางไว้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื อจ่ายภายหลัง จํานวน
8,600.00 บาท
 ทรั พย์สินเหลื อจากการจ่ ายคื นค่ าหุ้ น จํานวน , . บาท ซึ งคือ
ส่วนเกินจากการชําระบั ญชีได้ นําเสนอให้ ทีประชุมใหญ่ พิจารณาตามมาตรา
ทีประชุมใหญ่ ได้
ลงมติ คือ
( ) จ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุ้นร้ อยละ จํานวน , . บาท
( ) จ่ายเป็ นเงินเฉลียคืนร้ อยละ ของดอกเบียรับ เป็ นเงิน , . บาท
( ) โอนให้ สนั นิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํานวน
. บาท
. ทรัพย์สินเหลือจากการชํ าระบัญ ชี เมือได้ ดาํ เนินการชําระบัญชีของสหกรณ์
การเกษตร กขค จํา กั ด ทีเลิ ก เสร็จ สินแล้ ว ปรากฏว่ า มี ส่วนเกิ น จากการชําระบั ญ ชี จํานวน
, . บาท ทีประชุ มใหญ่ ของสหกรณ์เมือวันที สิงหาคม
ได้ พิจารณาลงมติให้
จัดสรรเป็ นเงินปั นผลตามหุ้น เงินเฉลียคืน และโอนให้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามข้ อ
ซึงได้ ดาํ เนินการตามมติทประชุ
ี มใหญ่แล้ วโดย
( ) จ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้ สมาชิกโดยตรง จํานวน , . บาท และ
วางเงินไว้ ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์ จํานวน , . บาท
( ) จ่ า ยเงิน เฉลี ยคื น ให้ สมาชิ ก โดยตรง จํา นวน , . บาท และ
วางเงินไว้ ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์ จํานวน
. บาท
( ) ส่งมอบเงินสดให้ สนั นิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํานวน . บาท
. เรืองอืนๆ บัดนีการดําเนินการชําระบัญชีของสหกรณ์การเกษตร กขค จํากัด
ได้ เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงขอเสนอรายงานการชําระบัญชี รายการย่อของบัญชีทีชําระ รวมทังบัญชี
เลิกกิจการมาเพื อผู้สอบบัญ ชี จะได้ ดาํ เนิ น การตรวจรั บรองบัญ ชีทีชําระนันต่อไป เมือผู้สอบบัญ ชี
ตรวจสอบรับรองแล้ วขอนายทะเบียนสหกรณ์ได้ โปรดพิจารณาถอนชือสหกรณ์การเกษตร กขค จํากัด
ออกจากทะเบียนด้ วย
(ลงชือ)

เก่ง ใจกล้ า
(นายเก่ง ใจกล้ า)
ผู้ชาํ ระบัญชี
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การเสนอรายงานการชําระบัญชีให้ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบ
เมื อผู้ ชํา ระบั ญ ชี ไ ด้ จั ด ทํา รายงานการชํา ระบั ญ ชี และรายการย่ อ ของบั ญ ชี ทีชํา ระ
ตามทีกล่าวข้ างต้ นเรียบร้ อยแล้ ว ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีส่งรายงานดังกล่ าว จํานวน ชุด ให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ตรวจสอบรั บรองต่อไป ซึงในทางปฏิบัติผ้ ู ชําระบั ญ ชีจ ะส่งรายงานการชําระบั ญชี นีไปทีสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดทีสหกรณ์ตังอยู่ เพือทีสํานักงานตรวจบั ญชีสหกรณ์ จะได้ ให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ทีได้ รับแต่งตังจากนายทะเบียนสหกรณ์ตรวจสอบรับรองตามทีกฎหมายกําหนด
อนึ ง ในกรณี ทีผู้ ชําระบั ญ ชี ได้ จัด ให้ มีการประชุ ม ใหญ่ สหกรณ์ ภายหลั งจากเสร็จ สิน
การชํา ระบั ญ ชี แ ล้ ว รวมทังในกรณี ทีทีประชุ ม ใหญ่ ส หกรณ์ ลงมติ โอนทรั พ ย์ สิน ทีเหลือ จากการ
ชําระบัญชีให้ แก่สหกรณ์อนื หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมือผู้ชาํ ระบัญชีจ่ายทรั พย์สิน
ไปตามมติ ที ประชุ ม ใหญ่ แ ล้ ว ให้ ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ส่ งสํา เนารายงานการประชุ ม ใหญ่ และส่ งสํา เนา
หลั กฐานการจ่ ายดังกล่ าวไปพร้ อมกับรายงานการชําระบั ญชี ด้วย ทังนี การเสนอรายงานผลการ
ชําระบัญชีให้ ผ้ ชู าํ ระบัญชีจัดทําหนังสือนําส่งตามแบบในเอกสารหมายเลข ในภาคผนวก

การเสนอรายงานการชําระบัญชีต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือถอนชือสหกรณ์
เมื อผู้ ส อบบั ญ ชี ต รวจสอบรั บ รองรายงานการชํา ระบั ญ ชี และรายการย่ อ ของบั ญ ชี
ทีชําระแล้ ว จะส่งคืนรายงานดังกล่าวพร้ อมทังรายงานของผู้สอบบัญชีจาํ นวน ชุด ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชี
เพื อเสนอรายงานการชําระบัญชีดังกล่าวต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน วันนับแต่วันทีผู้สอบบัญชี
รับรองบัญชีทชํี าระนัน เมือนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบด้ วยแล้ วให้ ถือเป็ นทีสุดแห่งการชําระบัญชี
และนายทะเบียนสหกรณ์จะมีคาํ สังให้ ถอนชือสหกรณ์ออกจากทะเบียน

การส่งมอบสมุดบัญชีและเอกสารของสหกรณ์ทีชําระบัญชีเสร็จแล้ว
แก่นายทะเบียนสหกรณ์
ตามมาตรา
กําหนดให้ ผ้ ูชาํ ระบั ญชีดาํ เนิ นการส่งมอบสมุดบัญ ชี และเอกสารของ
สหกรณ์ทชํี าระบัญชีเสร็จแล้ วแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน วันนับแต่วันทีนายทะเบียนสหกรณ์
ให้ ค วามเห็น ชอบในการชําระบั ญ ชี ซึ งในทางปฏิบั ติเมือนายทะเบีย นสหกรณ์ ให้ ค วามเห็นชอบ
ในการชําระบั ญ ชีแ ล้ ว นายทะเบี ยนสหกรณ์จ ะมีค ําสังถอนชือสหกรณ์ ออกจากทะเบี ยนสหกรณ์
แล้ วนายทะเบียนสหกรณ์จะส่งสําเนาคําสังถอนชือสหกรณ์ทให้
ี ความเห็นชอบในการชําระบัญชีแล้ ว
ไปยังผู้ชาํ ระบัญชี (และส่วนราชการทีเกียวข้ อง) ได้ ทราบ และเมือผู้ชาํ ระบัญชีได้ ทราบแล้ วก็ควร
รี บ ดํา เนิ น การส่ ง มอบสมุ ด บั ญ ชี และเอกสารของสหกรณ์ ที ชํ า ระบั ญ ชี เ สร็จ เรี ย บร้ อยแล้ ว
แก่นายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป
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อนึ ง ตามมาตรา
วรรคสอง และวรรคสามยังกําหนดให้ นายทะเบี ย นสหกรณ์
รั กษาสมุดบัญชี และเอกสารไว้ อีกสองปี นับแต่วันทีถอนชือสหกรณ์นันออกจากทะเบียน และให้
ผู้มีส่วนได้ เสียตรวจดูได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
อย่างไรก็ตาม การส่งมอบสมุ ดบั ญ ชี และเอกสารของสหกรณ์ทีชําระบัญ ชีเสร็จแล้ ว
แก่นายทะเบียนสหกรณ์นัน คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธปี ฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์
พ.ศ.
ให้ ผู้ ชําระบั ญชี ทาํ การส่งมอบกับนายทะเบี ยนสหกรณ์ หรื อรองนายทะเบี ยนสหกรณ์
ทีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายภายใน วัน นับแต่วันทีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ ความเห็นชอบ
ทังนี แบบบันทึกการส่งมอบสมุดบัญชีและเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น ปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข ในภาคผนวก
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กฎหมายทีเกียวข้องกับการชําระบัญชี
กฎหมายแพ่งทีผูช้ ําระบัญชีควรทราบ
กฎหมายแพ่ งทีผู้ชาํ ระบัญชีควรทําความเข้ าใจเพื อจะได้ นําไปใช้ ประโยชน์ ในการชําระบัญ ชี
สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร มีดังนี
. การกูย้ ืมเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
บัญญัติว่า
“การกู้ ยืมเงินเกิน กว่ าห้ าสิบ บาทขึนไปนัน ถ้ ามิได้ มี หลักฐานแห่ งการกู้ ยืมเป็ นหนั งสือ
อย่างใดอย่างหนึงลงลายมือชือผู้ยืมเป็ นสําคัญ ท่านว่าจะฟ้ องร้ องให้ บังคับคดีหาได้ ไม่
ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็ นหนังสือนัน ท่านว่าจะนําสืบการใช้ เงินได้ ต่อเมือมีหลักฐาน
เป็ นหนังสืออย่างใดอย่างหนึงลงลายมือชือผู้ให้ ยืมมาแสดง หรือเอกสารอันเป็ นหลักฐานแห่ งการกู้ยืมนัน
ได้ เวนคืนแล้ ว หรือได้ แทงเพิกถอนลงในเอกสารนันแล้ ว”
จากหลักกฎหมายข้ างต้ น อธิบายได้ ดังนี
 หลักฐานการกูเ้ งิน การกู้เงินเกินกว่ า บาทขึนไป จะต้ องมีหลักฐานเป็ นหนั งสือ
ลงลายมือชือ (หรือลายพิมพ์นิวมือ) ผู้ยืมเป็ นหลักฐานจึงจะฟ้ องร้ องต่อศาลบังคับให้ ชาํ ระหนีได้
ทังนี มี ป ระเด็น ปั ญ หาว่ าหากหลั ก ฐานหนั งสื อ กู้ ยื ม เงิ น สู ญ หายไปจะฟ้ องร้ อ งได้
หรือไม่ กรณีนีสามารถฟ้ องร้ องต่อศาลได้ โดยผู้ให้ ก้ ู เงินต้ องนําพยานบุ คคลทีรู้เห็น การกู้ยืมเงินมาสืบ
ให้ ศาลเชือ
 การชําระหนีเงินทีกูย้ ืมมา กฎหมายบังคับว่าการกู้ยืมเงินทีมีหลักฐานเป็ นหนังสือนัน
การชําระเงินคืนจะต้ องทําอย่างใดอย่างหนึง ดังต่อไปนี
( ) ให้ ผ้ ูให้ ก้ ูยืมเขียนหลั กฐานเป็ นหนังสือระบุ จาํ นวนเงินทีได้ รับชําระ และเซ็นชือ
รับเงินด้ วย หรือ
( ) ให้ ผ้ ูให้ กู้ยืมขีดฆ่าสัญญากู้ยืม หรื อเขียนในสัญญากู้ยืมว่ าได้ รับเงินไปแล้ วเท่าใด
ซึงกฎหมายเรียกว่าแทงเพิกถอนลงในเอกสารกู้ยืม หรือ
( ) ขอเอกสารหลักฐานการกู้ยืมนันคืนจากผู้ให้ ก้ ูเงิน
ถ้ าหากผู้ กู้ ชําระเงิน โดยไม่ ได้ ทาํ อย่ างหนึ งอย่ างใดดังกล่ าวในข้ อ ( ) – ( ) แล้ ว
แม้ จะได้ ชาํ ระเงินจริงโดยมีบุคคลรู้เห็นก็ตาม ก็จะนําสืบพยานบุคคลอ้ างว่าชําระเงินแล้ วไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
ถ้ าหากเจ้ าหนีได้ รับชําระเงินคืนจากผู้ก้ ูแล้ ว กลับไม่ยอมออกใบเสร็จ หรื อหลักฐานให้ ผ้ ูชาํ ระคืนเงินกู้แล้ ว
ผู้กู้มีสิทธิฟ้องต่ อศาลขอให้ บังคับผู้ ให้ ก้ ูยืมออกใบเสร็จรับเงิน หรื อให้ ขีดฆ่ าหลักฐานการกู้ ยืม หรือให้ ส่ง
หลักฐานการกู้ยืมคืนแก่ผ้ ูก้ ูได้ และมีสทิ ธินาํ พยานบุคคลทีรู้เห็นการชําระเงินมาสืบได้ (ป.พ.พ. มาตรา )
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. ดอกเบีย คือ ดอกผลอย่างหนึงซึ งเป็ นผลตอบแทนแก่เจ้ าของทรั พ ย์จากการทีได้ ให้
บุคคลอืนใช้ ประโยชน์จากทรัพย์นัน สําหรับอัตราดอกเบียจะกําหนดอย่างไรนัน มีหลักกฎหมายกําหนด
ไว้ ดังนี
 ดอกเบียทีไม่ ได้กําหนดอัตราไว้ ในการจะฟ้ องร้ องดอกเบียต่อกันถ้ าคู่กรณีไม่ ได้
กําหนดอั ต ราดอกเบี ยไว้ ว่าจะเรี ยกกัน เท่า ไร ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา บั ญ ญั ติว่ า
“ถ้ าจะต้ องเสียดอกเบียแก่กัน และดอกเบียนันมิได้ กาํ หนดอัตรากันไว้ โดยนิติกรรม หรือโดยบทกฎหมาย
อันใดอันหนึงชัดแจ้ งไซร้ ท่านให้ ใช้ อัตราร้ อยละเจ็ดครึงต่อปี ”
 อัต ราดอกเบี ยโดยบทบัญ ญัติ ของกฎหมาย เจ้ าหนี มีสิท ธิทีจะเรี ยกดอกเบี ยกั บ
ลูกหนีได้ กรณี คือ
( ) โดยบทบัญญัติของกฎหมาย มีหลักกฎหมายแพ่ งเกียวกับการกําหนดอัตรา
ดอกเบียทีควรทราบ ดังนี
มาตรา
หนีเงินนันท่านให้ คิดดอกเบียในระหว่างผิดนัดร้ อยละเจ็ดครึง
ต่อปี ถ้ าเจ้ าหนีอาจจะเรียกดอกเบียได้ สูงกว่ านันโดยอาศัยเหตุอย่างอืนอันชอบด้ วยกฎหมายก็ให้ คงส่ง
ดอกเบียต่อไปตามนัน ท่านห้ ามมิให้ คิดดอกเบียซ้ อนดอกเบียในระหว่างผิดนัด
มาตรา
ท่านห้ ามมิให้ คิดดอกเบียเกินร้ อยละสิบห้ าต่อปี ถ้ าในสัญญา
กําหนดดอกเบียเกินกว่านันก็ให้ ลดลงมาเป็ นร้ อยละสิบห้ าต่อปี
มาตรา
ท่านห้ ามมิให้ คิดดอกเบี ยในดอกเบียทีค้ างชําระ แต่ทว่ าเมือ
ดอกเบียค้ างชําระไม่น้อยกว่ าหนึงปี คู่สัญญากู้ ยืมจะตกลงกันให้ เอาดอกเบียนันทบเข้ ากับต้ นเงินแล้ วให้
คิดดอกเบียในจํานวนเงินทีทบเข้ ากันนันก็ได้ แต่การตกลงเช่นนันต้ องทําเป็ นหนังสือ
ส่วนประเพณี การค้ าทีคํานวณดอกเบี ยทบต้ น ในบั ญ ชีเดินสะพั ด ก็ดี ในการ
ค้ าขายอย่างอืนทํานองเช่นว่านีก็ดี หาอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติซึงกล่าวมาในวรรคก่อนนันไม่
มาตรา
หนี เงิน อันจะต้ อ งเสียดอกเบี ยนั น ท่านว่ าจะคิด ดอกเบี ยใน
ระหว่างทีเจ้ าหนีผิดนัดหาได้ ไม่
( ) โดยนิติกรรมสัญ ญา สิทธิทีเจ้ าหนี จะเรียกดอกเบี ยกับ ลูกหนีโดยมีข้อตกลง
หรือมีสัญญาต่อกันนันอาจมีได้ ทงเงิ
ั นกู้ยืม และนิติกรรมสัญญาอืนๆ เช่น การจํานํา จํานอง เป็ นต้ น
แต่ อั ต ราดอกเบี ยทีตกลงกั น จะเกิ น ร้ อ ยละ ต่ อ ปี ไม่ ได้ เพราะเป็ นการคิ ด ดอกเบี ยเกิน กว่ า อั ต รา
ทีกฎหมายกําหนด
( ) โดยคํ า พิพ ากษาของศาล การฟ้ องร้ อ งคดีท างแพ่ งเมื อศาลพิ พ ากษาแล้ ว
อาจกํา หนดให้ จํา เลยชํา ระหนี ตามคํา พิ พ ากษา รวมทังดอกเบี ยตามอั ต ราทีกํา หนดได้ ด้ ว ย ดัง เช่ น
คําพิพากษาฎีกาต่อไปนี
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คําพิพ ากษาฎี กาที
/
ฟ้ องเรี ย กเงิน และดอกเบี ยตั งแต่ ผิ ด นั ด
เมือทางพิจารณาไม่ปรากฏวันผิดนัด ศาลตัดสินให้ จาํ เลยเสียดอกเบียตังแต่วันฟ้ อง
คําพิพากษาฎีกาที
/
เมือศาลพิพ ากษาให้ จําเลยใช้ ค่าเสียหาย
ฐานละเมิดแก่โจทก์เป็ นเงินจํานวนหนึง ถือได้ ว่าเป็ นหนีเงินแล้ ว โจทก์จึงเรียกดอกเบียในเงินจํานวนนีได้
นับแต่วันศาลพิพากษา
 การชํ า ระหนี ด อกเบี ย ในการชํา ระคื น หนี ดอกเบี ยมี ห ลั ก กฎหมายแพ่ งกํา หนด
หลักเกณฑ์ไว้ ดังนี
มาตรา
ในกรณี ชําระดอกเบี ย หรือชําระหนีอย่างอืนอันมี กาํ หนดชําระเป็ น
ระยะเวลานัน ถ้ าเจ้ าหนีออกใบเสร็จให้ เพือระยะหนึงแล้ วโดยมิได้ อิดเอือน ท่านให้ สันนิษฐานไว้ ก่อนว่ า
เจ้ าหนีได้ รับชําระหนีเพือระยะก่อนๆ นันด้ วยแล้ ว
ถ้ าเจ้ าหนี ออกใบเสร็จให้ เพื อการชําระต้ น เงิน ท่านให้ สันนิ ษฐานไว้ ก่อนว่ าเจ้ าหนี
ได้ รับดอกเบียแล้ ว ฯลฯ
มาตรา
ถ้ านอกจากการชําระหนีอันเป็ นประธาน ลูกหนียังจะต้ องชําระดอกเบีย
และเสียค่าฤชาธรรมเนียมอีกด้ วยไซร้ หากการชําระหนีในครังหนึงๆ ไม่ได้ ราคาเพียงพอจะเปลืองหนีสิน
ได้ ทงหมด
ั
ท่านให้ เอาจัดใช้ เป็ นค่าฤชาธรรมเนียมเสียก่อนแล้ วจึงใช้ ดอกเบีย และในทีสุดจึงให้ ใช้ ในการ
ชําระหนีอันเป็ นประธาน
. การคําประกัน คือ สัญญาผูกพันตนเข้ ารับผิดเพือชําระหนีแทนผู้อืน ซึงมีหลักกฎหมาย
แพ่งกําหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี
 ลักษณะของสัญญาคําประกัน
ตาม ป.พ.พ. มาตรา
บัญญัติว่า “อันคําประกันนัน คือ สัญญาซึงบุคคลภายนอก
คนหนึงเรียกว่า ผู้คาประกั
ํ
น ผูกพันตนต่อเจ้ าหนีคนหนึงเพือชําระหนีในเมือลูกหนีไม่ชาํ ระหนีนัน
อนึง สัญญาคําประกันนันถ้ ามิได้ มีหลักฐานเป็ นหนังสืออย่างใดอย่างหนึงลงลายมือชือ
ผู้คาประกั
ํ
นเป็ นสําคัญ ท่านว่าจะฟ้ องร้ องให้ บังคับคดีหาได้ ไม่”
 หนีทีคําประกันไม่สมบู รณ์ผคู ้ ําประกันไม่ตอ้ งรับผิด
ตาม ป.พ.พ. มาตรา
บั ญ ญั ติ ว่า “อันคําประกันนั นจะมี ได้ แต่ เฉพาะเมื อหนี
อันสมบูรณ์................................ฯลฯ” ตัวอย่างเช่น นาย ก. เป็ นหนีนาย ข. เป็ นค่าเสียพนันนาย ข.
นาย ค. ทําสัญญาคําประกันหนีนัน ซึงตามกฎหมายถือว่าการพนันไม่ก่อให้ เกิดหนี หนี ทีเกิดจากพนัน
จึงเป็ นหนีทีไม่สมบูรณ์ผ้ ูคาประกั
ํ
นก็ไม่ต้องรับผิดตามทีคําประกัน
 ผูค้ ําประกันมีสิทธิเกียงให้เจ้าหนีบงั คับเอาจากทรัพย์สินของลูกหนีก่อน
ตาม ป.พ.พ. มาตรา
–
กํา หนดเป็ นหลั ก เกณฑ์ ให้ ผู้ ค ําประกั น มี สิท ธิ
ทีขอให้ เจ้ าหนีติดตามทวงถามหนีเอาจากลูกหนี หรือบังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี เพือชําระหนีเสียก่อน
ทีจะเรียกให้ ผ้ ูคาประกั
ํ
นชําระหนีได้
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ผู้คาประกั
ํ
นทุกคนต้ องร่วมรับ ผิดเช่นเดียวกับลูกหนี ร่วม ดังทีกําหนดไว้ ตามมาตรา
วรรคสอง คือ
“ถ้ า บุ ค คลหลายคนยอมตนเข้ า เป็ นผู้ ค ําประกัน ในหนี รายเดี ย วกั น ไซร้ ท่ า นว่ า ผู้ ค ําประกัน เหล่ า นั น
มีความรับผิดอย่างลูกหนีร่วม แม้ ถึงว่าจะมิได้ เข้ ารับคําประกันรวมกัน”
 เจ้าหนียอมผ่อนเวลาชําระหนีผคู ้ ําประกันพ้นความรับผิด
ตาม ป.พ.พ. มาตรา
บั ญ ญั ติว่า “ถ้ าคําประกัน หนี อันจะต้ องชํา ระ ณ เวลา
มีกาํ หนดแน่นอน และเจ้ าหนียอมผ่อนเวลาให้ แก่ลูกหนีไซร้ ท่านว่าผู้คาประกั
ํ
นย่อมหลุดพ้ นจากความรับผิด
แต่ถ้าผู้คาประกั
ํ
นได้ ตกลงด้ วยในการผ่อนเวลา ท่านว่าผู้คาประกั
ํ
นหาหลุดพ้ นจากความรับผิดไม่”
. การจํ านอง
อันว่าจํานองนัน คือ สัญญาซึงบุคคลหนึงเรียกว่า ผู้จาํ นอง เอาทรัพย์สินตราไว้ แก่บุคคล
อีกคนหนึงเรียกว่า ผู้รับจํานอง เป็ นประกันการชําระหนีโดยไม่สง่ มอบทรัพย์สนิ นันให้ แก่ผ้ รู ับจํานอง
ผู้ รั บ จํานองชอบทีจะได้ รั บ ชํา ระหนี จากทรั พ ย์สิน ทีจํา นองก่อ นเจ้ า หนี สามั ญ มิพั ก ต้ อ ง
พิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิในทรัพย์สนิ จะได้ โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้ วหรือหาไม่ (ป.พ.พ. มาตรา )
สําหรับสาระสําคัญของการจํานองทีควรทราบ มีดังนี
 การจํ านองต้องทําเป็ นหนังสือและจดทะเบียน
ตาม ป.พ.พ. มาตรา
บั ญ ญั ติว่า “อันสัญ ญาจํานองนั น ท่านว่า ต้ องทําเป็ น
หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที”
 ทรัพย์สินทีจดทะเบียนจํ านองได้
ตาม ป.พ.พ. มาตรา
กําหนดทรัพย์สนิ ทีจํานองได้ คือ
( ) อสังหาริมทรัพย์ เช่น ทีดิน อาคาร เป็ นต้ น
( ) สังหาริ มทรั พ ย์ชนิ ดพิ เศษ ได้ แก่ เรือ ซึ งมีระวางตามทีกฎหมายกําหนด แพ
และสัตว์พาหนะ
( ) สังหาริมทรัพย์อืนๆ ทีมีกฎหมายพิ เศษบั ญญั ติให้ จดทะเบี ยนจํานองได้ เช่น
พ.ร.บ. จดทะเบียนเครืองจักร พ.ศ.
บัญญัติว่า “เมือได้ จดทะเบียนกรรมสิทธิเครืองจักรแล้ วก็ให้
จดทะเบียนจํานองได้ ”
 การบังคับจํ านอง การบังคับจํานองทําได้ วิธี คือ
. บั งคั บ จํานองโดยฟ้ องศาลให้ ยึ ด ทรั พ ย์จํานองขายทอดตลาด (มาตรา
)
ซึงมีวิธปี ฏิบัติ ดังนี
( ) ผู้รับจํานองต้ องมีจดหมายบอกกล่ าวไปยังลูกหนีก่อนว่าให้ ชาํ ระหนีภายใน
เวลาอันสมควรซึงกําหนดในคําบอกกล่าวนัน
( ) เมือครบเวลาทีกําหนดแล้ วจึงฟ้ องศาลบังคับจํานอง
( ) เมื อศาลพิ พ ากษาให้ บั งคับ จํา นองแล้ ว ผู้ รั บ จํานองต้ อ งนําเจ้ าพนั ก งาน
บังคับคดีไปยึดทรัพย์จาํ นองนันขายทอดตลาด
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. บังคับจํานองโดยฟ้ องศาลให้ พิพากษาให้ ทรัพย์จาํ นองตกเป็ นสิทธิของผู้รับจํานอง
ซึงมีหลักเกณฑ์ ดังนี (มาตรา )
( ) ผู้ รับ จํา นองทรั พ ย์ มี จดหมายบอกกล่ าวก่ อ น ตามหลั กเกณฑ์ ข้ อ ( )
ข้ างต้ น
( ) ลูกหนีจํานองได้ ขาดส่งดอกเบียมาแล้ วเป็ นเวลาถึง ปี นับถึงวันฟ้ อง
( ) ผู้จาํ นองมิได้ แสดงให้ เป็ นทีพอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนันท่วมจํานวนเงิน
อันค้ างชําระ
( ) ทรัพย์จาํ นองนันต้ องไม่ติดจํานองรายอืน หรือจดทะเบียนปุริมสิทธิอนื
( ) ผู้รับจํานองต้ องฟ้ องคดีต่อศาลขอให้ ศาลพิพากษาให้ ทรัพย์จาํ นองหลุดเป็ น
สิทธิแก่ตน
 ฟ้ องบังคับ จํ านองแล้วราคาทรัพย์จํานองตํ ากว่ าหนีสิ นลู กหนีไม่ต อ้ งรับผิดชอบ
ส่วนทีขาด (มาตรา )
ถ้ าผู้รับจํานองฟ้ องบั งคับจํานอง โดยฟ้ องให้ เอาทรั พย์จํานองขายทอดตลาด หรื อ
ให้ เอาทรั พย์จํา นองตกเป็ นสิท ธิของตนก็ต าม ถ้ าขายได้ เงินไม่พ อกับ หนี สิน หรื อ ราคาทรัพ ย์นันตํากว่ า
หนีสินลูกหนีก็หมดภาระในหนีสินไม่ต้องรับผิดส่วนทีขาดนัน
 สิทธิบงั คับจํ านองไม่มีอายุความ (มาตรา
, / ) คือ ถึงแม้ หนีทีจํานอง
เป็ นประกันหนีขาดอายุความแล้ ว ผู้รับ จํานองก็ยังมีสิทธิทีจะฟ้ องบังคับเอาจากทรัพ ย์ทีจํานองได้ เสมอ
ไม่ว่าจะล่วงเลยมากีสิบปี เพียงแต่ห้ามเรียกเอาดอกเบียทีค้ างชําระเกินกว่า ปี
. การซือขาย
ซือขาย คือ สัญญาซึงบุคคลฝ่ ายหนึงเรียกว่า ผู้ขาย โอนกรรมสิทธิแห่งทรัพย์สินให้ แก่
บุคคลอีกฝ่ ายหนึงเรียกว่า ผู้ซือ และผู้ซือตกลงว่าจะใช้ ราคาทรัพย์สนิ นันให้ แก่ผ้ ขู าย
ในเรืองนีมีหลักกฎหมายแพ่งทีควรทราบ คือ
 ประเภทของสัญญาซือขาย แบ่งออกเป็ น ประเภท คือ
( ) สัญ ญาซื อขายเสร็จเด็ดขาด คือ สัญ ญาซือขายซึงกรรมสิทธิในทรั พย์ สิน ที
ซือขายโอนไปยังผู้ซือทันทีททํี าสัญญากันเสร็จ ถึงแม้ จะยังไม่ได้ ส่งมอบหรือยังไม่ได้ ชาํ ระราคากัน
ทังนี กรณีทีจะถือว่าเป็ นสัญ ญาซื อขายเสร็จเด็ดขาดนัน ในขณะทีทําสัญ ญา
ซือขายกัน จะต้ องประกอบด้ วยหลักเกณฑ์ครบ ประการ คือ
- ทรัพย์สนิ ทีซือขายมีตัวตนอยู่แล้ ว
- เจาะจงซือทรัพย์สนิ ทีมีตัวตนแน่นอนนัน
- ผู้ขายต้ องเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ หรือมีสทิ ธิทจะขายทรั
ี
พย์นันในขณะทําสัญญา
- ต้ องได้ ตกลงหรือเป็ นทีเข้ าใจในเรืองราคาทรัพย์เป็ นการแน่นอนแล้ ว
- สัญญานันต้ องไม่มีเงือนไขหรือเงือนเวลา
- สัญญานันต้ องทําให้ ถูกต้ องตามแบบทีกฎหมายบังคับไว้
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( ) สัญ ญาจะซื อ จะขาย คือ สัญ ญาทีผู้ ซือและผู้ ขายตกลงทําสัญ ญาจะซื อขาย
ทรัพย์สินเป็ นการผูกพันกันไว้ ว่า ยังมิได้ มีการโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สินทีตกลงซือขายกันแต่ผูกพันกันว่ า
จะได้ ทาํ การโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สนิ โดยการซือขายต่อไปในภายหน้ า
( ) คํ ามันจะซื อ จะขาย คื อ การกระทําของบุ คคลฝ่ ายเดี ยวยอมรั บ ต่ อบุ ค คล
อี ก ฝ่ ายหนึ งว่ า จะซื อ หรื อ จะขายทรั พ ย์ สิน อย่ า งใดอย่ า งหนึ ง เมื อให้ ค ํามั นแล้ วย่ อมมี ผ ลผู ก พั น ฝ่ าย
ผู้ให้ คาํ มันจะต้ องรอคําตอบจากอีกฝ่ ายหนึงซึงเรียกว่า ผู้รับคํามัน ถ้ าผู้รับคํามันแสดงเจตนาตอบรับมา
ก็เกิดเป็ น สัญ ญาขึนผูกพั นทังสองฝ่ าย แต่จะเกิดเป็ นสัญ ญาซือขายเสร็จเด็ดขาด หรือสัญญาจะซือขาย
ก็สุดแต่ลักษณะของคําตอบรับ และเจตนาทีจะผูกพันกัน
 แบบของสัญ ญาซื อขาย หมายถึง แบบพิ ธีการในการทําสัญญาซือขายว่าจะต้ องทํา
ตามแบบพิธกี ารอย่างไรจึงจะมีผลใช้ บังคับได้ ตามกฎหมาย ซึงแบ่งแบบของสัญญาซือขายได้ ดังนี
( ) การซื อขายอสัง หาริ ม ทรัพ ย์แ ละสัง หาริ ม ทรัพ ย์ช นิ ด พิ เ ศษ ชนิ ด
อสังหาริ มทรัพ ย์ เช่น ทีดิน อาคาร และสิงปลูกสร้ างใดๆ อันอยู่กับที เป็ นต้ น และสังหาริ มทรั พ ย์
ชนิดพิเศษ ได้ แก่ เรือตามทีกฎหมายกําหนด แพ และสัตว์พาหนะ มีแบบการทําสัญญาซือขาย ดังนี
สัญ ญาซื อ ขายเสร็ จ เด็ ด ขาด จะต้ อ งทํา เป็ นหนั ง สื อ และจดทะเบี ย นต่ อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที ถ้ าหากไม่ได้ จดทะเบียนสัญญาซือขายนันเป็ นโมฆะเท่ากับไม่มีสัญญาซือขายต่อกันเลย
สิงใดทีได้ ให้ กนั ไว้ เนืองจากสัญญาทีเป็ นโมฆะนันฝ่ ายทีให้ ไว้ ย่อมฟ้ องเรียกคืนได้ (มาตรา
วรรคแรก)
สัญ ญาจะซื อ จะขายและคํ ามันจะซื อ จะขาย กรณี สัญ ญาจะซื อจะขาย หรื อ
คํามันจะซือจะขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษดังกล่าว จะมีผลบังคับให้ ฟ้องร้ องตาม
สัญญากันได้ ต้องมีการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
ก. มีหลักฐานเป็ นหนังสืออย่างหนึงอย่างใดลงลายมือชือฝ่ ายผู้ต้องรับผิด
ข. ได้ มีการวางมัดจํากันไว้
ค. ได้ มีการรับชําระหนีบางส่วน
( ) การซื อขายสังหาริมทรัพย์ธรรมดา (มาตรา
วรรคสาม) สังหาริมทรัพย์
ธรรมดา ก็คือ ทรัพย์ทวๆ
ั ไปทีเคลือนย้ ายได้ (ยกเว้ นสังหาริมทรัพย์พิเศษ ชนิดข้ างต้ น) ในการทํา
สัญญาซือขายมีแบบ ดังนี
สังหาริมทรัพย์ราคาตํากว่า
บาท การตกลงชือขายสังหาริมทรัพย์ราคา
ตํากว่า
บาท ไม่ว่าจะเป็ นสัญญาซือขายเสร็จเด็ดขาด หรือสัญญาจะซือจะขาย หรือคํามันจะซือจะขาย
เพียงตกลงกันด้ วยวาจาอย่างเดียว โดยไม่ต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสือหรือวางมัดจําหรือชําระหนีบางส่วน
ก็ฟ้องร้ องให้ บังคับตามสัญญาซือขายได้
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สังหาริมทรัพย์ราคาตังแต่
บาทขึนไป การตกลงซือขายแยกเป็ น กรณี
ก. สัญ ญาซื อขายเสร็จเด็ดขาดและสัญญาจะซื อจะขาย ถ้ าได้ กระทําอย่ างใด
อย่างหนึ งต่ อไปนี ย่อมมีผลให้ ฟ้ องร้ อ งบังคับตามสัญ ญาได้ คือ มีหลักฐานเป็ นหนั งสือลงลายมือ ชือ
ผู้ต้องรับผิดเป็ นสําคัญ หรือได้ มีการวางมัดจํา หรือได้ มีการชําระหนีบางส่วน
ข. คํามันจะซือจะขาย กรณีเป็ นสัญญาคํามันจะซือจะขาย แม้ เพี ยงตกลงกัน
ด้ วยวาจาเท่านันก็มีผลผูกพันตามกฎหมายแล้ ว
. ปุริมสิท ธิ คือ สิทธิพิเศษทีผู้ทรงปุ ริมสิทธิมีสิทธิเหนือทรัพ ย์สินของลูกหนีในการทีจะ
ได้ รับชําระหนีอันค้ างชําระจากทรัพย์สินนันก่อนเจ้ าหนีอืนๆ สิทธินีเกิดขึนโดยกฎหมาย บุคคลมิอาจก่อตัง
ปุริมสิทธิเอาเองโดยลําพังได้
หลักกฎหมายข้ างต้ นกําหนดไว้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา
คือ ผู้ทรงปุริมสิทธิย่อมทรงไว้
ซึงสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนีในการทีจะได้ รับชําระหนีสินค้ างชําระแก่ตน จากทรัพย์สนิ นันก่อนเจ้ าหนี
อืนๆ โดยนับถึงบัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายนีหรือบทกฎหมายอืน
สําหรับปุริมสิทธิทจะกล่
ี าวต่อไปนีจะเน้ นเฉพาะทีเกียวกับเรืองชําระบัญชีเท่านัน ซึงมีหลัก
กฎหมายแพ่งทีควรสนใจ คือ มาตรา
และมาตรา
ดังนี
มาตรา
บั ญ ญั ติว่ า “ถ้ า หนี มีอ ยู่ เป็ นคุ ณ แก่บุ ค คลใดในมู ลอย่ างหนึ งอย่ า งใด
ดังจะกล่าวต่อไปนี บุคคลผู้นันย่อมมีปุริมสิทธิเหนือทรัพย์สนิ ทังหมดของลูกหนี คือ
( ) ค่าใช้ จ่ายเพือประโยชน์อันร่วมกัน
ฯลฯ”
มาตรา
บั ญ ญั ติ ว่ า “ปุ ริ ม สิ ท ธิใ นมู ล ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื อประโยชน์ อั น ร่ ว มกั น นั น
ใช้ ส ํา หรั บ เอาค่ า ใช้ จ่ า ยอั น ได้ เสีย ไปเพื อประโยชน์ ข องเจ้ า หนี หมดทุ ก คนร่ ว มกัน เกี ยวด้ ว ยการรั ก ษา
การชําระบัญชี หรือการเฉลียทรัพย์สนิ ของลูกหนี
ถ้ าค่าใช้ จ่ายนันมิได้ เสียไปเพือประโยชน์ของเจ้ าหนีหมดทุกคนไซร้ ปุริมสิทธิย่อมจะใช้ ได้
แต่เฉพาะต่อเจ้ าหนีผู้ทได้
ี รับประโยชน์จากการนัน ”
จากหลั ก กฎหมายข้ า งต้ น จะเห็น ได้ ว่ า ค่ า ใช้ จ่ ายในการชํา ระบั ญ ชี ถื อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยที
ผู้ชาํ ระบัญชีจ่ายไปเพื อประโยชน์แก่เจ้ าหนีทุกคนร่ วมกัน กล่าวคือ ผู้ชาํ ระบัญชีมีหน้ าทีจัดการรวมรวบ
ทรัพย์สนิ ทังหมดแล้ วแจกจ่ ายชําระหนีแก่เจ้ าหนีทุกราย ดังนัน ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวนีผู้ชําระบัญชีจึงมีสิทธิ
ทีจะได้ รับชําระคืนจากทรัพย์สนิ ของลูกหนีทีชําระบัญชีก่อนเจ้ าหนีรายอืน
สําหรับมาตรา
วรรคสอง บัญญัติให้ ปุริมสิทธิตามมาตรานีใช้ ได้ แต่เฉพาะเจ้ าหนี
ผู้ได้ รับประโยชน์ จากการใช้ จ่ายนัน เช่น ในระหว่างชําระบัญชีเฉลียทรัพย์สินให้ เจ้ าหนีอยู่นัน มีเจ้ าหนี
ผู้ รั บ จํา นองอยู่ ร ายหนึ งซึ งเจ้ า หนี ประเภทนี ได้ ป ระกัน พิ เศษอยู่ แ ล้ ว ถึงจะชํา ระบั ญ ชี เฉลี ยกัน อย่ างไร
ก็ไม่ทาํ ให้ เจ้ าหนีจํานองได้ ประโยชน์อะไรด้ วย ดังนี ผู้ชาํ ระบัญชีกห็ าอาจจะมีปุริมสิทธิเหนือเขาได้ ไม่
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กฎหมายเกียวกับมรดกทีผู้ชาํ ระบัญชีควรทราบ คือ กรณีลูกหนีของสหกรณ์เสียชีวิตแล้ ว
ผู้ชาํ ระบัญชีจะติดตามให้ ลูกหนีชําระหนีได้ อย่างไร ซึงในเรืองนีมีหลักกฎหมายแพ่งทีควรสนใจ ดังนี
 ทรัพย์สินและหนีสินของผูต้ ายย่อมตกทอดไปยังทายาท
ตาม ป.พ.พ. มาตรา
บัญญัติว่า “ภายใต้ บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนีกองมรดกของผู้ตาย ได้ แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทังสิทธิ หน้ าทีและความรับผิดต่างๆ
ฯลฯ” และมาตรา
บัญญัติว่า “ทายาทไม่จาํ ต้ องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกทีตกได้ แก่ตน”
จากหลั ก กฎหมายข้ า งต้ น สรุป ได้ ว่ า บรรดาทรั พ ย์ สิน ตลอดจนหนี สิน ของผู้ ต าย
ย่อมตกทอดไปยังทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพิ นัยกรรรมทันที ซึงเจ้ าหนีของผู้ตายก็ต้องเรียกร้ องหนีสิน
จากทายาท หรือผู้จัดการมรดกภายในอายุความมรดก
 ทายาทของเจ้ามรดก เรียกว่า ทายาทโดยธรรม ซึงแบ่ งออกเป็ น ประเภท คือ
ทายาททีเป็ นญาติ กับทีเป็ นคู่สมรส โดย ป.พ.พ. มาตรา
บัญญัติไว้ ดังนี
“ทายาทโดยธรรมมีหกลําดั บเท่านั น และภายใต้ บังคับแห่งมาตรา
วรรค
แต่ละลําดับมีสทิ ธิได้ รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี คือ
( ) ผู้สบื สันดาน
( ) บิดามารดา
( ) พีน้ องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
( ) พีน้ องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
( ) ปู่ ย่า ตา ยาย
( ) ลุง ป้ า น้ า อา
คู่สมรสทียังมีชีวิตอยู่นันก็เป็ นทายาทโดยธรรม ภายใต้ บังคับของบทบัญญัติพิเศษ
แห่งมาตรา
”
 การบังคับชํ าระหนีจากมรดกของลูกหนี ตามหลักกฎหมายแพ่ งกําหนดหลั กการ
บังคับชําระหนีจากมรดกของลูกหนี ดังนี
มาตรา
บั ญ ญั ติ ว่า เจ้ า หนี กองมรดกชอบแต่ จ ะได้ รั บ การชํา ระหนี จาก
ทรัพย์สนิ ในกองมรดกเท่านัน
มาตรา
บั ญ ญั ติ ว่ า เจ้ า หนี กองมรดกจะบั งคั บ สิท ธิเรี ย กร้ อ งต่ อ ทายาท
คนใดก็ได้ แต่ถ้ามีผ้ ูจัดการมรดกให้ เจ้ าหนีเรียกเข้ ามาในคดีด้วย
มาตรา
บั ญ ญั ติ ว่ า ภายใต้ บั ง คั บ แห่ งมาตรา
/ แห่ ง ประมวล
กฎหมายนี ถ้ าสิทธิเรียกร้ องของเจ้ าหนีอันมีต่อเจ้ ามรดกมีกาํ หนดอายุความยาวกว่าหนึงปี มิให้ เจ้ าหนีนัน
ฟ้ องร้ องเมือพ้ นกําหนดหนึงปี นับแต่เมือเจ้ าหนีได้ ร้ หู รือควรจะรู้ถึงความตายของเจ้ ามรดก
อย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้ องตามทีว่ามาในวรรคก่อนๆ นัน มิให้ ฟ้องร้ องเมือพ้ นกําหนด
สิบปี นับแต่เมือเจ้ ามรดกตาย
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. ความระงับหนี
หลักกฎหมายแพ่งเกียวกับความระงับหนีทีสําคัญทีผู้ชาํ ระบัญชีควรทราบ ได้ แก่
 การชําระหนี ตาม ป.พ.พ. มาตรา
บัญญัติว่า “อันการชําระหนีนัน ต้ องทํา
แก่ตัวเจ้ าหนี หรือแก่บุคคลผู้มีอาํ นาจรั บชําระหนีแทนเจ้ าหนี การชําระหนีทําให้ แก่บุคคลผู้ไม่มีอาํ นาจ
รับชําระหนีนัน ถ้ าเจ้ าหนีให้ สตั ยาบันก็นับว่าสมบูรณ์”
จากหลักกฎหมายข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าบุคคลผู้มีอาํ นาจได้ รับชําระหนี คือ
( ) ตัวเจ้ าหนี
( ) ผู้มีอาํ นาจรับชําระหนีแทนเจ้ าหนี หมายถึง บุคคลทีเจ้ าหนีมอบอํานาจให้ เป็ น
ตัวแทนรับชําระหนี
 การปลดหนี ตาม ป.พ.พ. มาตรา
บัญญัติว่า “ถ้ าเจ้ าหนีแสดงเจตนาต่อลูกหนี
ว่าจะปลดหนีให้ ท่านว่าหนีนันเป็ นอันระงับสินไป
ถ้ าหนีมีหนังสือเป็ นหลักฐาน การปลดหนีก็ต้องทําเป็ นหนังสือด้ วย หรือต้ องเวนคืน
เอกสารอันเป็ นหลักฐานแห่งหนีให้ แก่ลูกหนีหรือขีดฆ่าเอกสารนันเสีย ”
จากหลักกฎหมายข้ างต้ น อธิบ ายได้ ว่าการปลดหนี คือ การทีเจ้ าหนีแสดงเจตนา
สละสิทธิเรียกร้ องในหนีของตนให้ แก่ลูกหนี เป็ นการทําให้ เปล่ าโดยไม่ มีค่าตอบแทน การปลดหนีเป็ น
นิติกรรมฝ่ ายเดียวไม่ใช่สัญญา ดังนัน เพียงแต่เจ้ าหนีแสดงเจตนาแก่ลูกหนีว่าปลดหนีให้ หนีนันก็เป็ น
อัน ระงับไป แม้ ลูกหนี จะรั บหรือ ไม่ รับก็ถือ ว่ าได้ มีการปลดหนี แล้ ว การแสดงเจตนาดังกล่ าวกฎหมาย
มิได้ บังคับว่าต้ องทําตามแบบอย่างไร ดังนัน เจ้ าหนีจะปลดหนีให้ แก่ลูกหนีด้ วยวาจา หรือเป็ นหนังสือก็ได้
เว้ นแต่ถ้าหนีทีจะปลดหนีเป็ นหนีทีมีหลักฐานเป็ นหนังสือ เช่น หนีเงินกู้เกิน บาทขึนไป การปลดหนี
ก็ต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสือ หรือได้ เวนคืนสัญญากู้เงินให้ แก่ลูกหนี หรือขีดฆ่าสัญญากู้เงิน เป็ นต้ น
 การหักกลบลบหนี ตาม ป.พ.พ. มาตรา
บัญ ญัติว่า “ถ้ าบุคคลสองคนต่างมี
ความผู ก พั น ซึ งกัน และกั น โดยมู ลหนี อัน มี วั ต ถุ เป็ นอย่า งเดี ย วกัน และหนี ทังสองรายนั นถึงกํา หนด
จะชําระไซร้ ท่านว่าลูกหนีฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงย่อมจะหลุดพ้ นจากหนีของตนด้ วยหักกลบลบกันได้ เพียงเท่าที
ตรงกันในมูลหนีทังสองฝ่ ายนัน เว้ นแต่สภาพแห่งหนีฝ่ ายหนึงจะไม่เปิ ดช่องให้ หักกลบลบกันได้
บทบั ญญั ติดังกล่ าวมาในวรรคก่อนนี ท่านมิให้ ใช้ บังคับหากเป็ นการผิดกับ เจตนา
อันคู่กรณีได้ แสดงไว้ แต่เจตนาเช่นนีท่านห้ ามมิให้ ยกขึนเป็ นข้ อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทําการโดยสุจริต ”
จากหลักกฎหมายข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการหักกลบลบหนีเป็ นวิธีหนึงทีทําให้ หนีระงับ
แต่จะมีการหักกลบลบหนีได้ ต้องประกอบด้ วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี
( ) ต้ องมีบุคคลสองฝ่ ายเป็ นหนีซึงกันและกัน
( ) มู ลหนี นั นต้ อ งมี วัต ถุ เป็ นอย่ า งเดีย วกั น หมายความว่ า สิงทีจะใช้ ชําระหนี
ระหว่างกันนันต้ องเป็ นอย่างเดียวกัน เช่น ก. เป็ นหนีเงินกู้ ข.
บาท และ ข. เป็ นหนีค่าซือสินค้ า ก.
บาท เช่ นนี ก. หรื อ ข. แสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี กันได้ แต่ถ้า ข. เป็ นหนี ทีจะส่งมอบเกลือ
ให้ ก. จํานวน กระสอบ เช่นนีจะหักกลบลบหนีกันไม่ได้
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( ) หนีของบุคคลทังสองทีจะหักกลบลบหนีกันต้ องถึงกําหนดชําระแล้ ว
( ) สภาพแห่ งหนี ต้ องเปิ ดช่ องให้ หัก กลบลบหนี กันได้ เช่ น ก. เป็ นหนี เงิน กู้ ข.
บาท และ ข. เป็ นหนี ค่าซือสิน ค้ า ก. มู ลค่า
บาท แต่ต กลงกันให้ ชํา ระค่าสินค้ าเป็ นเงิน กี บ
ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว เช่ น นี ข. จะขอหัก กลบลบหนี ไม่ ได้ (เว้ น แต่ ก.
ยินยอม) เป็ นต้ น
ผลของการหักกลบลบหนี คือ ลูกหนี ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งย่อมหลุดพ้ น จากหนี
ของตนด้ วย หั ก กลบลบกัน ได้ เพี ยงเท่าจํานวนทีตรงกัน ในมู ลหนี ทังสองฝ่ ายนั น เช่ น ก. เป็ นหนี ข.
บาท และ ข. เป็ นหนี ก.
บาท เมือหักกลบลบกันหนีทังสองฝ่ ายก็ระงับไป
วิธีการหักกลบลบหนี ตาม ป.พ.พ. มาตรา
บัญญัติว่า “หักกลบลบหนี
นัน ทําได้ ด้วยคู่กรณีฝ่ายหนึงแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ ายหนึง การแสดงเจตนาเช่นนีท่านว่าจะมีเงือนไข หรือ
เงือนเวลาเริมต้ นหรือเวลาสินสุดอีกด้ วยหาได้ ไม่
การแสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนี ท่านว่ามีผลย้ อนหลังขึนไปจนถึง
เวลาซึงหนีทังสองฝ่ ายนันจะอาจหักกลบลบกันได้ เป็ นครังแรก”
จากหลักกฎหมายข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการหักกลบลบหนี ทําได้ โดยการแสดง
เจตนาฝ่ ายเดีย ว โดยไม่ จําต้ องได้ รับ ความยิน ยอมจากคู่ กรณี อีกฝ่ ายหนึ ง ดังนั น การหั กกลบลบหนี
จึ งทํา ได้ แ ม้ จ ะเป็ นการขื น ใจคู่ ก รณี อี ก ฝ่ ายหนึ งก็ต าม แต่ ก ารแสดงเจตนาเช่ น ว่ า นี จะมีเงือนไข หรื อ
เงือนเวลาเริมต้ นหรือสินสุดหาได้ ไม่
ข้อสังเกตในการหักกลบลบหนี
( ) หนี ทีขณะอาจหัก กลบลบหนีได้ ยังไม่ขาดอายุความ แต่ต่ อมาภายหลั ง
ขาดอายุความแล้ วก็ขอหักกลบลบหนีได้ (มาตรา )
( ) สิทธิเรียกร้ องใดยังมีข้อต่อสู้อยู่ สิทธิเรียกร้ องนันจะเอามาหักกลบลบหนี
กันไม่ได้ (มาตรา )
( ) หนีรายใดทีเกิดแต่การอันมิชอบด้ วยกฎหมาย จะขอหักกลบลบหนีไม่ได้
(มาตรา )
( ) ห้ า มนํา สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งที ตามกฎหมายศาลจะสั งยึ ด ไม่ ได้ ม าใช้ ในการ
หั กกลบลบหนี (มาตรา
) เช่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง มาตรา
( )
กําหนดว่ าสิทธิเรี ยกร้ อ งของลูกหนี ตามคําพิ พ ากษาต่ อ ไปนี ไม่ อยู่ในความรั บ ผิดแห่ งการบั งคับ คดี คือ
เงินเดือน ค่าจ้ าง บํานาญ บําเหน็จ และเบียหวัดของข้ าราชการ ฯลฯ
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ความรับผิดชอบของผูช้ ําระบัญชีในทางแพ่งและทางอาญา
ในการชําระบั ญ ชีสหกรณ์ หรื อกลุ่ม เกษตรกร ถ้ าผู้ชําระบั ญชี ปฏิบั ติงานในหน้ าทีไม่ถูกต้ อง
จนเกิดความเสียหายแก่บุคคลทีเกียวข้ องแล้ ว ผู้ชาํ ระบัญชีอาจมีความผิดทางอาญาหรือทางแพ่ ง หรืออาจมี
ความผิดทังทางอาญาและทางแพ่ งได้ ด้ วยเหตุนี ผู้ชําระบัญชีจึงควรทราบถึ งขอบเขตความรั บผิด ชอบ
ในการปฏิบัติงานชําระบัญ ชีให้ ม ากขึนจะได้ หลีกเลียง หรือป้ องกันมิให้ ความผิดพลาดเกิดขึนได้ ทังนี
สําหรับความผิดทางอาญาและทางแพ่งทีผู้ชาํ ระบัญชีควรทราบ ได้ แก่
. ความผิดทางอาญา ผู้ชาํ ระบัญชีอาจกระทําความผิดทางอาญาในการปฏิบัติหน้ าทีได้ คือ
 ความผิด ฐานโกงเจ้าหนี ผู้ ชํา ระบั ญ ชี อาจมี ค วามผิ ด ทางอาญาฐานโกงเจ้ าหนี ได้
ถ้ ากระทําการด้ วยเจตนาทีจะไม่ให้ เจ้ าหนี ของสหกรณ์ ทีชําระบั ญ ชีได้ รับ ชําระหนีทังหมด หรือ บางส่วน
แต่ทงนี
ั ต้ องมีลักษณะการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
ดังนี
“ผู้ใดเพื อมิให้ เจ้ าหนี ของตน หรือของผู้ อืนได้ รับ ชําระหนีทังหมด หรือแต่บางส่วน
ซึงได้ ใช้ หรือจะใช้ สิทธิเรียกร้ องทางศาลให้ ชาํ ระหนีย้ ายไปเสีย ซ่อนเร้ น หรื อโอนไปให้ ผ้ ูอืนซึงทรัพย์ใดก็ดี
แกล้ งให้ ตนเป็ นหนีจํานวนใดอันไม่เป็ นความจริ งก็ดี ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่ เกิน
สีพันบาท หรือทังจําทังปรับ ”
 ความผิดฐานยักยอก ในกรณี ทีผู้ ชําระบั ญ ชี ก ระทําการเบี ยดบั งเอาทรั พ ย์สิน ของ
สหกรณ์ทชํี าระบัญชีไปเป็ นประโยชน์ส่วนตัว หรือแก่บุคคลอืนโดยทุจริตก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์
โดยมีลักษณะองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี
มาตรา
ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึงเป็ นของผู้อืน หรือซึงผู้อนเป็
ื นเจ้ าของรวมอยู่
ด้ วยเบี ยดบั งเอาทรัพ ย์นั นเป็ นของตน หรื อ บุ ค คลทีสามโดยทุ จริต ผู้ นั นกระทําความผิด ฐานยัก ยอก
ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทังจําทังปรับ ฯลฯ
มาตรา
ผู้ใดได้ รับมอบหมายให้ จัดการทรัพย์สินของผู้อืน หรือทรั พย์สินซึง
ผู้อืนเป็ นเจ้ าของรวมอยู่ด้วยกระทําความผิดหน้ าทีของตนด้ วยประการใดๆ โดยทุจริตจนเป็ นเหตุให้ เกิด
ความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะทีเป็ นทรั พย์สินของผู้ นัน ต้ องระวางโทษจําคุ กไม่ เกินสามปี หรื อ
ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา
ถ้ ากระทําผิดตามมาตรา
หรือมาตรา
ได้ กระทําในฐาน
ทีผู้กระทําความผิดเป็ นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อืนตามคําสังของศาล หรือตามพินัยกรรม หรือในฐานเป็ น
ผู้ มีอาชี พ หรื อ ธุร กิจ อัน เป็ นทีไว้ ว างใจของประชาชน ผู้ กระทําต้ อ งระวางโทษจํา คุ กไม่ เกิน ห้ าปี หรื อ
ปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท หรือทังจําทังปรับ
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ข้อ สัง เกต ความผิ ด ฐานยั ก ยอกตามมาตรา
มีข้อแตกต่างกันดังจะขอยกตัวอย่างคําพิพากษาฎีกา ดังนี

,

และ

ดั ง กล่ า ว

ฎีกาที
/
เงิน หรือธนบัต รเป็ นของเปลียนมือ เมือใช้ สอยไปแล้ วอาจ
เอาธนบั ต รฉบั บ อืนมาใช้ เพื อให้ ค รบจํา นวนได้ กจ็ ริ งอยู่ แต่ พึ งระลึก ว่ าถ้ าเขาไม่ได้ ม อบฝากเงิน ให้ ไป
เก็บไว้ เฉยๆ หากมอบฝากให้ ไปชําระหนีแทนตัวเขาโดยเฉพาะเจาะจง กลับเอาของเขาไปใช้ เสียโดยผิดหน้ าที
โดยทุจริตก็ต้องผิดฐานยักยอก (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
)
ฎีกาประชุมใหญ่ที
/
รับมอบหมายจากเจ้ าของให้ ควบคุมและครอบครอง
รถแทรกเตอร์ เพื อนํา ไปแสดงและไถแข่งขันในงานแล้ ว โดยเจตนาทุจริตได้ เบียดบังเอารถนั นไปไถไร่
ของตนเป็ นเหตุ ใ ห้ เจ้ า ของได้ รั บ ความเสี ย หายแก่ ป ระโยชน์ ใ นลั ก ษณะที เป็ นทรั พ ย์ สิน คื อ ยางเสี ย
เครืองยนต์ และตัวถังต้ องซ่อมแซมเป็ นเงินจํานวนหนึง ดังนี เข้ าเกณฑ์เป็ นความผิดตามมาตรา
แล้ ว
ฎีกาที
/
เสมียนไปรษณีย์ซึงเป็ น ลูกจ้ างชัวคราว ไม่เป็ นเจ้ าพนั กงาน
แต่ เมื อรั บ เงิน จากผู้ ฝ ากเงินธนาณั ติ ตามหน้ าทีแล้ วยัก ยอกเสีย ก็ค วรถือ ได้ ว่าเป็ นการกระทําในฐานะ
ผู้มีอาชีพ ย่อมเป็ นทีไว้ วางใจประชาชนได้ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา )
 ความผิดเกียวกับเอกสาร ในกรณีทผูี ้ ชาํ ระบัญชีกระทําการปลอมแปลงเอกสารทาง
บัญชีทงหมด
ั
หรือบางส่วนจนเกิดความเสียหายแก่ผ้ ูอนื หรือประชาชน ก็จะมีความผิดฐานปลอมเอกสาร
ซึงมีองค์ประกอบความผิดตามมาตรา
ดังนี
“ผู้ใดทําเอกสารปลอมขึนทังฉบับหรือแต่ส่วนหนึงส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้ อความ
หรือแก้ ไขด้ วยประการใดๆ ในเอกสารทีแท้ จริง หรือประทับตราปลอมหรื อลงลายมือชือปลอมในเอกสาร
โดยประการทีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผ้ ูอืน หรือประชาชนถ้ าได้ กระทําเพื อให้ ผู้หนึงผู้ใดหลงเชือว่าเป็ น
เอกสารทีแท้ จริง ผู้นันกระทําความผิ ดฐานปลอมเอกสาร ต้ องระวางโทษจําคุกไม่ เกินสามปี หรื อปรั บ
ไม่เกินหกพันบาท หรือทังจําทังปรับ ฯลฯ”
2. ความผิดทางแพ่ง การปฏิบัติหน้ าทีของผู้ชาํ ระบั ญชี ถ้ าเกิดความเสียหายแก่ บุคคลที
เกียวข้ องแล้ ว ผู้ ชําระบั ญ ชี อาจถู กบุ ค คลทีเสียหายฟ้ องร้ องเรี ยกค่า สินไหมทดแทนได้ โดยมีป ระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาํ หนดหลักเกณฑ์ไว้ ตามมาตรา
ดังนี
“ผู้ใดจงใจ หรื อประมาทเลิน เล่ อกระทําต่อบุ คคลอืน โดยผิ ดกฎหมายให้ เขาเสียหาย
แก่ชีวิตก็ดี แก่ ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์ สิน หรื อสิทธิอย่ างหนึ งอย่างใดก็ดี ท่านว่ า
ผู้นันทําละเมิดจําต้ องใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพือการนัน”
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จากหลักกฎหมายข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการกระทําละเมิดทีเป็ นผลให้ ต้ องรับ ผิดทางแพ่ ง
ดังกล่ าวอาจเป็ นการกระทําผิดต่อกฎหมายโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ อก็ได้ สําหรับในกรณีทีผู้ชําระบัญชี
กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้ าทีซึงจะต้ องรับผิดชอบทางแพ่งนันแยกได้ กรณี ดังนี
. ความรับผิดทางแพ่งเนืองจากทําผิดทางอาญา เป็ นกรณีทผูี ้ ชาํ ระบัญชีกระทําผิด
ทางอาญาในการปฏิบัติหน้ าที เช่น ยักยอกเงินสดของสหกรณ์ ทีชําระบัญ ชี เป็ นต้ น การกระทําเช่ น นี
นอกจากผู้ชาํ ระบัญชีจะต้ องรั บโทษทางอาญาแล้ ว ผู้ชาํ ระบัญชีจะต้ องรับผิดทางแพ่ งโดยชดใช้ เงินทียักยอกไป
รวมทังค่าเสียหายอืนๆ ด้ วย
. ความรับ ผิ ด ทางแพ่ งเนื องจากทํ าผิดทางแพ่ ง เป็ นกรณี ทีผู้ ชํา ระบั ญ ชี กระทํา
ละเมิดในการปฏิบัติหน้ าทีจนเกิดความเสียหายแก่บุคคลทีเกียวข้ อง เช่น ผู้ ชาํ ระบั ญชีรวบรวมทรั พย์สิน
ของสหกรณ์ได้ แล้ วแทนทีจะชําระหนีเจ้ าหนีของสหกรณ์ก่อน แต่กลับนําไปจ่ายคืนเงินค่าหุ้นและเงินปั นผล
ให้ กั บ สมาชิ ก จนไม่ มี ท รั พ ย์ สิน คงเหลื อ สํา หรั บ จ่ ายชําระหนี เจ้ า หนี เช่ น นี ผู้ ชํา ระบั ญ ชี อาจถู กเจ้ า หนี
ฟ้ องร้ องเรียกค่าเสียหายได้ เป็ นต้ น
. ความผิดต่ อตําแหน่งหน้าทีราชการ ในกรณีทข้ี าราชการทีอยู่ในฐานะเป็ นเจ้ าพนั กงาน
ของรัฐกระทําความผิดทางอาญาตามทีกําหนดไว้ ในประมวลกฎหมายอาญาตังแต่มาตรา
ถึง
แล้ ว
ถือว่าเป็ นการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้ าทีราชการ ซึงจะต้ องได้ โทษหนักขึนกว่าปกติ

อายุความเกียวกับการชําระบัญชีตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
ในมาตรา
และมาตรา
ดังนี

ได้ บัญญัติเรืองอายุความเกียวกับการชําระบัญชีไว้

อายุความเสียสิทธิของเจ้าหนี
ตามมาตรา
บั ญ ญั ติ ว่ า “ถ้ า เจ้ าหนี คนใดมิ ได้ ท วงถามให้ ชํา ระหนี ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ต้ อ ง
วางเงิน สํา หรั บ จํา นวนหนี นั นไว้ ต่ อ นายทะเบี ย นสหกรณ์ เพื อประโยชน์ แ ก่ เจ้ า หนี และให้ ผ้ ูชํา ระบั ญ ชี
มีหนังสือแจ้ งการทีได้ วางเงินไปยังเจ้ าหนีโดยไม่ชักช้ า
ถ้ าเจ้ าหนีไม่รับเงินไปจนพ้ นกําหนดสองปี นับ แต่ วันทีผู้ชาํ ระบัญ ชีวางเงินไว้ ต่อนายทะเบี ยน
สหกรณ์ เจ้ าหนีย่อมหมดสิทธิในเงินจํานวนนัน และให้ นายทะเบียนสหกรณ์จัดส่งเป็ นรายได้ ของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยให้ เสร็จภายในเวลาอันสมควร”
จากหลักกฎหมายข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าเจ้ าหนีของสหกรณ์ทีเลิกไม่ว่าจะเป็ นหนี ทีมีอายุความ
ตามกฎหมายแพ่งยาวนานเท่าใดก็ตาม ถ้ าไม่ไปรับเงินชําระหนีทีผู้ชาํ ระบัญชีวางไว้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
หรื อ ผู้ ที ได้ รั บ มอบหมายภายในกํา หนดเวลา ปี นั บ แต่ วั น ที ผู้ ชํา ระบั ญ ชี นํ า เงิ น ไปวางไว้ ดั ง กล่ า ว
เจ้ าหนีย่อมหมดสิทธิทจะเรี
ี ยกร้ องจากสหกรณ์ และผู้ทเกี
ี ยวข้ องได้ อีกต่อไป
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อายุความฟ้ องร้องหนีสิน
ตามมาตรา
บั ญ ญั ติว่า “ในคดีฟ้ องเรี ยกหนี สิน ทีสหกรณ์ สมาชิก หรื อ ผู้ ชําระบั ญ ชี
เป็ นลูกหนีอยู่ในฐานะเช่นนัน ห้ ามมิให้ ฟ้องเมือพ้ นกําหนดสองปี นับแต่วันทีนายทะเบียนสหกรณ์ถอนชือ
สหกรณ์ออกจากทะเบียน ”
จากหลักกฎหมายข้ างต้ น ให้ สิทธิแก่เจ้ าหนีทีฟ้ องร้ องเรียกหนีสินจากบุคคลต่อไปนีได้ ภายใน
ระยะเวลา ปี นับแต่วันทีนายทะเบียนสหกรณ์มีคาํ สังถอนชือสหกรณ์ทเลิ
ี กออกจากทะเบียน คือ
( ) กรณีฟ้องเรียกหนีสิน จากสหกรณ์ ต้ องเป็ นหนีทีสหกรณ์ ค้างชําระเจ้ าหนี เกียวกับ การ
ดําเนินงานของสหกรณ์
( ) กรณี ฟ้ องเรี ยกหนี สิน จากสมาชิก ต้ องเป็ นหนี ทีสมาชิก ค้ างชําระแก่สหกรณ์ ในฐานะ
ทีเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ทตนเองสั
ี
งกัดอยู่
( ) กรณีฟ้องเรียกหนีสินจากผู้ชาํ ระบัญชี ต้ องเป็ นหนีทีผู้ชาํ ระบัญชีค้างชําระเจ้ าหนีเกียวกับ
การชําระบัญชีของสหกรณ์ตามขอบเขตแห่งอํานาจหน้ าทีทีกฎหมาย และระเบียบของสหกรณ์กาํ หนดไว้
ในกรณี ทีเจ้ าหนี ของบุ ค คลดั งกล่ า ว ข้ อ ( ) - ( ) ไม่ ฟ้ องศาลบั งคับ ให้ ลู กหนี ชําระหนี
ภายในกําหนด ปี นับแต่วันทีนายทะเบียนสหกรณ์มีคาํ สังถอนชือสหกรณ์ออกจากทะเบียนแล้ วก็เป็ นอัน
ขาดอายุความตามกฎหมาย เจ้ าหนีจึงหมดสิทธิฟ้องเรียกหนีสินอีกต่อไป

อายุความตามกฎหมายแพ่ง
อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่ ง เป็ นเรืองทีผู้ชาํ ระบัญชีควรให้ ความสนใจมากเรืองหนึง
เพราะถ้ าผู้ชาํ ระบัญชีขาดความรู้เรืองอายุความแล้ วอาจเกิดความเสียหายในการชําระบัญชีได้ ซึงอายุความ
ตามกฎหมายแพ่งทีควรทราบ มีดังนี
. ความหมายของอายุ ค วาม คื อ ระยะเวลาทีกฎหมายกํา หนดไว้ ให้ เจ้ า หนี ได้ ใช้ สิท ธิ
เรียกร้ องให้ ลูกหนีชําระหนี ถ้ าเจ้ าหนีไม่ใช้ สิทธิเรียกร้ องตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดไว้ เป็ นอันขาดสิทธิ
ทีจะฟ้ องร้ อง โดยมีหลักกฎหมายมาตรา
/ บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้ องใดๆ ถ้ ามิได้ ใช้ บังคับภายใน
ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดสิทธิเรียกร้ องนันเป็ นอันขาดอายุความ”
. ผลของการไม่ฟ้องร้องภายในอายุความ มาตรา
/ บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้ อง
ทีขาดอายุความ ลูกหนีมีสทิ ธิทจะปฏิ
ี
เสธการชําระหนีตามสิทธิเรียกร้ องนันได้ ”
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. การเริมนับอายุความ มาตรา
/ และ
/ กําหนดหลักเกณฑ์การเริมนับ
อายุความไว้ ดังนี
 เริมนับแต่ขณะทีอาจบังคับสิทธิเรียกร้ องได้ เป็ นต้ นไป หมายความว่า ถ้ าสิทธิเรียกร้ อง
รายใดถึงกําหนดชําระ อายุความเริมนับตังแต่หนีถึงกําหนดชําระเป็ นต้ นไป
 เริมนับแต่เวลาแรกทีอาจทวงถามได้ เป็ นต้ นไป ตั วอย่ างเช่ น ก. กู้ เงิน ข. โดยไม่ มี
กําหนดเวลาชําระคืน แต่ มีข้อสัญญาว่ า ถ้ า ข. ต้ องการให้ ใช้ เงินคืนเมือใดต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ า ดังนี
อายุความเริมนับตังแต่เวลาแรกที ข. อาจส่งคําทวงถามได้ ซึงก็คือ วันทีมีการกู้เงินนันเอง
 เริมนับตังแต่ล่วงพ้ นระยะเวลาทีกําหนดไว้ นับแต่เวลาทีได้ ทวงถาม ตัวอย่างเช่น ก. กู้เงิน
ข. กําหนดชําระคืนใน ปี และมีข้อสัญญาว่าเมือครบ ปี แล้ วถ้ า ข. ต้ องการเงินคืนเมือใดต้ องทวงถาม
ล่วงหน้ า เดือน ดังนี อายุความเริมนับตังแต่เมือพ้ นกําหนด ปี เดือน นับแต่วันกู้
. อายุความสะดุ ดหยุดลง หมายถึง เหตุทีทําให้ อายุความตามกฎหมายหยุ ดนั บ ทําให้
ระยะเวลาทีได้ ล่วงไปก่อนนั นย่อมไม่นับเข้ าในอายุความ และเมือเหตุททํี าให้ อายุค วามสะดุ ดหยุด ลงนั น
สุดสินลงในเวลาใด อายุความก็จะเริมนับกันใหม่ตามกําหนดอายุความเดิม
สําหรับเหตุททํี าให้ อายุความสะดุดหยุดลง มีดังนี ( มาตรา
/ )
( ) ลูกหนีรับสภาพหนีต่อเจ้ าหนีตามสิทธิเรียกร้ อง โดยทําเป็ นหนังสือรับสภาพหนีให้ ,
ชําระหนีให้ บางส่วน, ชําระดอกเบีย, ให้ ประกัน หรื อกระทําการใดๆ อันปราศจากข้ อสงสัยแสดงให้ เห็น
เป็ นปริยายว่ายอมรับสภาพหนีตามสิทธิเรียกร้ อง
( ) เจ้ าหนีได้ ฟ้องคดีเพือตังหลักฐานสิทธิเรียกร้ อง หรือเพือให้ ชาํ ระหนี
( ) เจ้ าหนีได้ ยืนขอรับชําระหนีในคดีล้มละลาย
( ) เจ้ าหนีได้ มอบข้ อพิพาทให้ อนุญาโตตุลาการพิจารณา
( ) เจ้ าหนีได้ กระทําการอืนใดอันมีผลเป็ นอย่างเดียวกันกับการฟ้ องคดี
. อายุความครบกําหนด เมืออายุความครบกําหนดหรื อขาดอายุความแล้ ว สิทธิเรียกร้ อง
ของเจ้ าหนีทีจะบังคับเอากับลูกหนีย่อมเสียไปตังแต่ต้นทีเริมนับอายุความ อย่างไรก็ตาม ลูกหนีจะสละ
ประโยชน์ แ ห่ งอายุ ค วามเสี ย ก็ไ ด้ แต่ ก ารสละประโยชน์ เช่ น ว่ า นี ไม่ มี ผ ลกระทบกระเทื อ นสิท ธิ ข อง
บุคคลภายนอกหรือผู้คาประกั
ํ
น
อนึง มีข้อสังเกตเกียวกับหนีทีขาดอายุความ ดังนี
 สิทธิเรียกร้ องส่วนทีเป็ นประธานขาดอายุความ ให้ สิทธิเรียกร้ องส่วนทีเป็ นอุปกรณ์นัน
ขาดอายุค วามด้ วย แม้ ว่าอายุ ความของสิทธิเรี ยกร้ อ งส่วนทีเป็ นอุป กรณ์ นั นจะยังไม่ค รบกําหนดก็ต าม
(มาตรา / )
 การชําระหนีตามสิทธิเรียกร้ องซึงขาดอายุความแล้ วนันไม่ว่ามากน้ อยเพียงใดจะเรียกคืน
ไม่ได้ แม้ ว่าผู้ชาํ ระหนีจะไม่ร้ ูว่าสิทธิเรียกร้ องขาดอายุความแล้ วก็ตาม ทังนี ให้ รวมถึงการทีลูกหนีรับสภาพ
ความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็ น หนังสือ หรือโดยการให้ ประกันด้ วย แต่จะอ้ างความข้ อนีขึนเป็ นโทษแก่
ผู้คาประกั
ํ
นเดิมไม่ได้ (มาตรา
/ )
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. กําหนดอายุความ กําหนดอายุ ความของสิทธิเรี ยกร้ องต่ างๆ จะมากน้ อยเพี ยงใดนั น
ขึนอยู่กับกฎหมายกําหนดเอาไว้ โดยปกติอายุความจะมีกาํ หนดตังแต่ เดือน ปี ปี ปี และสูงสุด
ปี สําหรับอายุความทีจะกล่าวต่อไปนีคงเน้ นเฉพาะเรืองทีผู้ชาํ ระบัญชีควรทราบเท่านัน
 อายุความ
ปี
( ) อายุความนัน ถ้ าประมวลกฎหมายนีหรือกฎหมายอืนมิได้ บัญญัติไว้ โดยเฉพาะ
ให้ มีกาํ หนดสิบปี (มาตรา
/ )
( ) สิทธิเรียกร้ องของรัฐทีจะเรียกเอาค่าภาษีอากรให้ มีกาํ หนดอายุความสิบปี ฯลฯ
(มาตรา
/ )
( ) สิ ท ธิเรี ย กร้ อ งทีเกิ ด ขึ นโดยคํา พิ พ ากษาของศาลที ถึ งทีสุด หรื อ โดยสัญ ญา
ประนีประนอมยอมความให้ มีกาํ หนดอายุความสิบปี ทังนี ไม่ว่าสิทธิเรี ยกร้ องเดิมจะมีกาํ หนดอายุความ
เท่าใด (มาตรา
/ )
 อายุความ ปี
สิทธิเรียกร้ องดังต่อไปนีให้ มีกาํ หนดอายุความห้ าปี (มาตรา
/ )
( ) ดอกเบียค้ างชําระ
( ) เงินทีต้ องชําระเพือผ่อนทุนคืนเป็ นงวดๆ
( ) เงินค้ างจ่าย คือ เงินเดือน เงินปี เงินบํานาญ ค่าอุปการะเลียงดู และเงินอืนๆ
ในลักษณะทํานองเดียวกับทีมีการกําหนดจ่ายเป็ นระยะเวลา
( ) ค่าเช่าทรัพย์สินค้ างชําระ เว้ นแต่ผ้ ู ประกอบธุรกิจในการให้ เช่ าสังหาริมทรั พย์
เรียกเอาค่าเช่า (มีอายุความ ปี )
( ) สิทธิเรี ยกร้ องตามมาตรา
/ ( ) ( ) และ ( ) ทีไม่อยู่ในบั งคับ
อายุความสองปี
 อายุความ ปี
สิทธิเรียกร้ องดังต่อไปนีให้ มีกาํ หนดอายุความสองปี (มาตรา

/

และ มาตรา

193/35)
( ) ผู้ประกอบการค้ า หรืออุตสาหกรรม ฯลฯ เรียกเอาค่าของทีได้ ส่งมอบ ค่าการงาน
ทีได้ ทาํ หรือค่ าดู แลกิจการของผู้อืน รวมทังเงินทีได้ ออกทดรองไป เว้ นแต่เป็ นการทีได้ ทาํ เพื อกิจการ
ของฝ่ ายลูกหนีนันเอง
( ) ภายใต้ บังคับมาตรา
/ สิทธิเรียกร้ องทีเกิดขึนจากการทีลูกหนีรับสภาพ
ความรั บ ผิด โดยมีห ลัก ฐานเป็ นหนังสือ หรื อโดยการให้ ป ระกันตามมาตรา
/ วรรคสอง ให้ มี
กําหนดอายุความสองปี นับแต่วันทีได้ รับสภาพความรับผิดหรือให้ ประกัน
ฯลฯ
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 อายุความ ปี
( ) มาตรา
วรรคสาม กําหนดว่า “... ถ้ าสิทธิเรียกร้ องของเจ้ าหนีอันมีต่อ
เจ้ ามรดกมีกาํ หนดอายุความยาวกว่าหนึงปี มิให้ เจ้ าหนีนันฟ้ องร้ องเมือพ้ นกําหนดหนึงปี นับแต่เมือเจ้ าหนี
ได้ ร้ ู หรือควรได้ ร้ ถู ึงความตายของเจ้ ามรดก”
( ) มาตรา
บั ญ ญั ติ ว่ า “สิท ธิเรี ยกร้ องค่ าเสีย หายอันเกิด แต่ มู ลละเมิ ด นั น
ท่ า นว่ าขาดอายุ ค วามเมื อพ้ นปี หนึ งนั บ แต่ วั น ทีผู้ ต้ อ งเสีย หายรู้ ถึ งการละเมิ ด และรู้ตั ว ผู้ จ ะพึ งต้ องใช้
ค่าสินไหมทดแทน หรือเมือพ้ นสิบปี นับแต่วันทําละเมิด
แต่ถ้าเรียกร้ องค่ าเสียหายในมูลอันเป็ นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะ
อาญาและมีกาํ หนดอายุความทางอาญายาวกว่าทีกล่าวมาไซร้ ท่านให้ เอาอายุความทียาวกว่านันมาบังคับ ”
. ข้อสังเกตเกียวกับกําหนดอายุความทีควรทราบ
 หนีเงินกู ้
( ) เงินกู้ ทีกําหนดชําระคืนต้ นเงินครบถ้ วนงวดเดียวมีอายุ ความ ปี เช่น เงิน กู้
ระยะสัน เป็ นต้ น
( ) เงิน กู้ ทีกําหนดชําระคื นต้ น เงิน เป็ นงวดๆ มี อ ายุ ค วาม ปี เช่ น เงินกู้ ระยะ
ปานกลาง เป็ นต้ น
 ดอกเบียค้างชําระ ดอกเบียเงินกู้หรือดอกเบียหนีสินอย่างอืนทีค้ างชําระมีอายุความ
ปี
 หนีการค้า หนีค่าขายสินค้ า หรือหนีค่าบริการมีอายุความ ปี
 เงินค้างจ่ าย เงินปันผลและเงินเฉลียคืนค้ างจ่าย รวมทังเงินค้ างจ่ายใดๆ ทีมิได้ มีการ
กําหนดจ่ายเป็ นระยะเวลาแน่นอนมีอายุความ ปี

การเป็ นโจทก์หรือจํ าเลยในคดีแพ่ง
ในการปฏิบัติหน้ าทีของผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร บางกรณีอาจจะต้ องเป็ นโจทก์
ฟ้ องร้ องต่อศาลให้ ลูกหนีชําระหนี หรือบางกรณีอาจถูกเจ้ าหนีของสหกรณ์ หรื อกลุ่มเกษตรกรฟ้ องร้ อง
ต่ อศาลให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชีชํา ระหนีสิน ดังนัน ผู้ ชําระบั ญ ชี จึงควรทราบแนวปฏิบัติ ในการเป็ นโจทก์ หรื อ
เป็ นจําเลยในคดีแพ่ งบ้ าง ดังนี
. การเป็ นโจทก์ในคดีแพ่ง ในกรณีทผูี ้ ชาํ ระบัญชีได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าลูกหนีของสหกรณ์
เป็ นหนีมีมูลค่าจํานวนมากแต่ไม่ยอมชําระคืน หรือลูกหนีบางรายทีไม่ยอมชําระหนี แต่มีสัญ ญาจํานอง
เป็ นหลักประกัน ซึงผู้ชาํ ระบัญชีใคร่ ครวญแล้ วว่าการฟ้ องร้ องต่อศาลให้ ลูกหนีชําระหนีสามารถบังคับคดี
ได้ จาํ นวนเงินคุ้มกับค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี ได้ แก่ ค่าทนายความ ค่าขึนศาลและค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ
ตามกฎหมาย ผู้ชาํ ระบัญชีกค็ วรดําเนินการเป็ นโจทก์ฟ้องคดีโดยจ้ างทนายความดําเนินการให้ ต่อไป
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อย่างไรก็ตาม ถ้ าหากผู้ชาํ ระบัญชีพิจารณาแล้ วเห็นว่าการฟ้ องร้ องลูกหนีให้ ชาํ ระหนีไม่คุ้มกับ
ค่ าใช้ จ่า ยดํา เนิ น คดี ผู้ ชําระบั ญ ชี ก ็ไม่ ค วรฟ้ องศาล แต่ ค วรพิ จ ารณาหาทางประนี ป ระนอมกั บ ลู ก หนี
โดยลดหนีให้ ลูกหนีเท่าทีจะมีกาํ ลังจะชําระหนีได้ กน็ ่าจะเป็ นวิธีการทีเหมาะสมกว่า
. การเป็ นจํ าเลยในคดีแพ่ง ผู้ชาํ ระบัญชีอาจตกอยู่ในฐานะเป็ นจําเลยในคดีแพ่ งได้ เสมอ
ถ้ าหากเจ้ าหนีของสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรทีชําระบัญชีได้ ฟ้องศาลบังคับให้ ชาํ ระหนี ทําให้ ผู้ชาํ ระบัญชี
ในฐานะผู้จัด การทรั พ ย์ สิน ของสหกรณ์ ต้อ งถู กฟ้ องร้ อ งเป็ นจําเลยได้ และเมื อผู้ ชําระบั ญ ชี ถูก ฟ้ องเป็ น
จําเลยเมือใดก็ตามผู้ชาํ ระบัญชีควรปฏิบัติ ดังนี
 การรับสํ าเนาคํ า ฟ้ องและหมายเรียก เมื อมีพ นั ก งานของศาลนําหมายเรี ยกและ
สําเนาคําฟ้ องมาส่งให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชี ถ้ าพบผู้ชาํ ระบัญชีพนั กงานศาลจะให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชี เซ็นชือรับหมายศาล
พร้ อมทังมอบสําเนาคําฟ้ องและหมายศาลให้ ไว้ แก้ คดี แต่ถ้าไม่พบผู้ชาํ ระบัญชีและไม่มีบุคคลใดรั บหมาย
และสําเนาคําฟ้ องแล้ ว พนั ก งานศาลจะกลับ ไปรายงานศาล แล้ ว ศาลจะสังให้ พ นั ก งานศาลนํา สําเนา
คําฟ้ องและหมายไปปิ ดไว้ ททํี างานของผู้ชาํ ระบัญชี เรียกว่า “ ปิ ดหมาย ” ซึงกฎหมายถือว่าผู้ชาํ ระบัญชี
ทราบหมายแล้ ว
 กํ าหนดเวลาแก้คดี เมื อรั บทราบคํา ฟ้ องและหมายศาลแล้ ว ผู้ ชําระบั ญ ชี ต้ อ งยื น
คําให้ การสู้คดีภายใน วัน นับแต่วันรับคําฟ้ อง
 การยืนคําให้การสูค้ ดี ปกติการยืนคําให้ การสู้คดีของจําเลยควรปรึกษาทนายความ
ช่ วยดําเนิ นการให้ อย่ างไรก็ต าม ในกรณี ทีเจ้ าหนี ของสหกรณ์ ทีชําระบั ญ ชี ฟ้ องบั งคั บ ให้ ชํา ระหนี นั น
ผู้ชาํ ระบัญชีควรพิจารณาให้ รอบคอบ คือ
( ) กรณีทีหนีทีเจ้ าหนีฟ้ องมีหลักฐานสมบู รณ์ ชัดเจนถึ งสู้ค ดี อย่ างไรก็แพ้ เช่ น นี
ผู้ชาํ ระบัญชีไม่ควรต้ องจ้ างทนายความ เพราะจะเสียค่าใช้ จ่ายโดยใช่เหตุ และไม่ต้องยืนคําให้ การต่อศาล
แต่ ผ้ ู ชํา ระบั ญ ชี ต้ องไปขึนศาลตามกํา หนดนั ด แล้ วใช้ วิธีขอร้ องให้ โจทก์ลดหย่อ นผ่ อนผันต่อ หน้ า ศาล
ซึ งปกติศ าลจะช่ วยไกล่เกลียให้ ป ระนีป ระนอมกัน เมื อตกลงกันแล้ วศาลก็จ ะทํา สัญ ญาประนี ป ระนอม
ยอมความ และพิพากษาไปตามสัญญานัน โจทก์กจ็ ะมีส่วนได้ รับเงินค่าขึนศาลคืนถึง ใน ส่วนจําเลย
ก็ไม่ต้องถูกพิพากษาให้ ใช้ ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนโจทก์เพิมจากหนีตามฟ้ องอีก
( ) กรณีทหนี
ี ทีเจ้ าหนีฟ้ องมีหลักฐานเป็ นหนีไม่ถูกต้ องสมบูรณ์ และเป็ นหนีจํานวน
เงิน มาก ถ้ า ไม่ ส้ ู ค ดี อ าจเสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น ของสหกรณ์ ที ชํา ระบั ญ ชี ไ ด้ ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ค วรปรึ ก ษา
ทนายความเพือสู้คดีต่อไป
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ทีจําเลยจะต้ องชําระเงินแก่โจทก์ เมือถึงกําหนดในคําบั งคับของศาลจําเลยควรนําเงินไปชําระให้ โจทก์ทีศาล
โดยให้ เจ้ าหน้ าทีศาลออกใบรับเงินให้ ถือไว้ เป็ นหลักฐาน หากจําเลยไม่ชาํ ระโจทก์จะขอให้ ศาลยึดทรัพย์สิน
ของจํา เลย (สหกรณ์ ทีชํา ระบั ญ ชี ) นํา ออกขายทอดตลาดเอาเงิ น ชํา ระให้ โ จทก์ จ นครบ ของทีขาย
ทอดตลาดลักษณะนีมักถูกกดราคาตํามาก และจําเลยยังจะต้ องเสียเงินค่าธรรมเนียมการยึดทรัพย์ และ
ขายทอดตลาดเพิมขึนอีกส่วนหนึงด้ วย

คําพิพากษาฎีกาเกียวกับการชําระบัญชี
คําพิ พากษาฎีกาทีรวบรวมขึนนี เป็ นข้ อวินิจฉัยของศาลฎีกาในการพิ จารณาคดีเกียวกับการ
ชํา ระบั ญ ชี ที เกิ ด ขึ นกั บ ห้ า งหุ้ นส่ ว นและบริ ษั ท ซึ งเห็น ว่ า เป็ นประโยชน์ แ ก่ ผ้ ู ชํา ระบั ญ ชี ส หกรณ์ แ ละ
กลุ่มเกษตรกรทีจะนําแนววินิจฉัยของศาลฎีกาไปใช้ เป็ นหลักในการปฏิบัติงานชําระบัญชีได้ ต่อไป
. เหตุทีต้องชําระบัญชี
คําพิพากษาฎีกาที
/
(ประชุมใหญ่) วินิจฉัยว่า สภาพของนิติบุคคลจําพวก
ห้ างหุ้นส่วนทีจดทะเบียนหรือบริษัทจํากัดนันจะเกิดขึนได้ กด็ ้ วยการจดทะเบียน และจะสินสภาพลงก็ด้วย
การจดทะเบียน และการจดทะเบียนเพือให้ นิติบุคคลชนิดนีสินสภาพลงนัน กฎหมายบังคับให้ กระทําโดย
ผู้ชาํ ระบัญชี
คํ า พิพ ากษาฎี ก าที
/
วิ นิ จ ฉั ยว่ า ผู้ เป็ นหุ้ น ส่ วนฟ้ องห้ า งหุ้ น ส่ วนสามั ญ
จดทะเบี ย นเป็ นจําเลยว่ า ผู้ เป็ นหุ้ น ส่ ว นทุ ก คนตกลงเลิ ก ห้ า งหุ้ น ส่ว น แต่ ยังมิ ไ ด้ จ ดทะเบี ยนเลิ กและ
ชําระบั ญ ชี โจทก์ เตื อ นให้ จําเลยไปจั ด การจดทะเบี ยนเลิ กห้ า งหุ้ น ส่ วน และชําระบั ญ ชี กับ จดทะเบี ยน
ผู้ ชํา ระบั ญ ชี แต่ จํา เลยเพิ ก เฉย ดั งนี การทีโจทก์ก ล่ า วว่ า จําเลยไม่ จั ด การชํา ระบั ญ ชีนั นถือ ว่ า จํา เลย
ไม่ ป ฏิบั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติแ ห่ งมาตรา
แล้ ว โจทก์ ช อบทีจะนํา คดี ม าฟ้ องได้ ส่ว นการเลื อ กตั ง
ผู้ ชําระบั ญชี ห้างหุ้ นส่วนทีจดทะเบี ยนต้ อ งใช้ ม าตรา
โจทก์มี อาํ นาจฟ้ องขอให้ ตังกองหมายเป็ น
ผู้ชาํ ระบัญชีได้
. หน้าทีและความรับผิดชอบของผูช้ ําระบัญชี
คําพิพากษาฎีกาที
/
วินิจฉัยหน้ าทีของผู้ชาํ ระบั ญชี (มาตรา
) คือ
การชําระสะสางการงานของห้ างหุ้ นส่วน หรือบริษัทนันให้ เสร็จไปกับจัดการใช้ หนีเงิน และแจกจําหน่ าย
สินทรัพย์ของห้ างหุ้ นส่วนหรือบริษัทนัน หาได้ มีบทบัญญัติใดโดยตรงให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีต้องรับผิดเป็ นส่วนตัว
ในหนีสินทีห้ างหุ้นส่วน หรือบริษัททีตนเป็ นผู้ชาํ ระบัญชีค้างชําระบุคคลภายนอกอยู่ไม่ ทังไม่มีบทบัญญัติ
โดยตรงด้ วยว่า หากผู้ชําระบัญชีไม่ปฏิบั ติให้ ครบถ้ วนตามหน้ าที หรือไม่สุจริตแล้ ว ผู้ ชาํ ระบัญชี จะต้ อง
รับผิดในหนีสินทีห้ างหุ้นส่วน หรือบริษัทค้ างชําระผู้อนอยู
ื ่เป็ นส่วนตัว
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/
วินิจฉัยว่า ผู้ชาํ ระบัญชีบริ ษัทจํากัดมีหน้ าทีตามมาตรา
แต่ไม่ต้องรับผิดเป็ นส่วนตัวในหนีทีบริษั ทค้ างชําระ ข้ อหาว่าทําละเมิดก็ต้องแสดงว่ าจงใจ หรื อ
ประมาทเลินเล่อทําให้ เสียหาย เพียงแต่ไม่เรียกให้ ชาํ ระค่าหุ้นให้ ครบยังไม่เป็ นละเมิด
. อํานาจของผูช้ ําระบัญชี
คํ าพิ พากษาฎี กาที
/
วิ นิ จ ฉั ย ว่า เมื อบริ ษั ท ได้ จ ดทะเบี ยนเลิก บริ ษั ท
และตังผู้ อืนเป็ นผู้ชาํ ระบั ญชีแล้ ว อํานาจของกรรมการบริษั ทย่ อมหมดไป กรรมการของบริษัทสองนาย
ซึ งมิ ใช่ ผ้ ู ชํา ระบั ญ ชี จึ งไม่ มี อ ํานาจลงชื อในฟ้ องฎี ก าแทนบริ ษั ท ทีได้ เลิ ก ไปก่ อ นวั น ยื นฎี ก านั นได้ และ
ผู้ชาํ ระบัญชีจะให้ สตั ยาบันแก่ฎีกานันภายหลังทีพ้ นกําหนดระยะเวลาฎีกาแล้ วไม่ได้
คําพิพากษาฎีกาที
/
วินิจฉัยว่า ผู้จัดการสาขาในประเทศไทยของบริษัท
ต่ างประเทศยืนคํา ขอรับ ชําระหนี ในคดีล้มละลาย แม้ จะปรากฏว่ าบริ ษัท และสาขาเลิก กิจการ และตั ง
ผู้ชําระบัญชีแล้ วทําให้ ผ้ ูจัดการหมดอํานาจ ถ้ าต่อมาผู้ชาํ ระบัญชีมีหนังสือแต่งตังผู้จัดการนันทําการแทน
(ในการขอรับชําระหนี) เป็ นการให้ สัตยาบันก่อนทีเจ้ าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือศาลมีคาํ สังในเรืองนี
คําขอรับชําระหนีนันใช้ ได้
คําพิพากษาฎีกาที
/
วินิจฉัยว่า แม้ บริษัทได้ เลิกแล้ วทนายความซึงบริษัท
ได้ แ ต่ งตั งไว้ ก่ อ นนั น ก็ยั งถื อ ว่ า เป็ นทนายความของบริ ษั ท อยู่ ใ นระหว่ า งการชํา ระบั ญ ชี และมี สิ ท ธิ
ดําเนิ น คดีได้ ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา
( ) เป็ นบทให้ อาํ นาจผู้ ชําระบั ญ ชี
ทีจะว่ าต่ างแก้ ต่ างในนามของห้ างหุ้ นส่ วนหรื อ บริ ษัท ไม่ ใช่ บ ทระงับ สิท ธิข องทนายความทีห้ างหุ้ น ส่วน
หรื อ บริ ษั ท ได้ แ ต่ งตั งไว้ ทนายความที บริ ษั ท แต่ งตั งไว้ จ ะหมดอํา นาจดํา เนิ น คดี ต่ อ เมื อผู้ ชํา ระบั ญ ชี
ถอนการมอบอํานาจ
คําพิพากษาฎีกาที
/
วินิจฉัยว่า บริ ษัททําเหมืองแร่ต่างประเทศซึงมีสาขา
สํานักงานอยู่ในประเทศไทยได้ เลิกบริษัท และตังผู้ชาํ ระบัญชีสาขาในประเทศไทย เมือผู้ชาํ ระบัญชีนาํ ความ
ไปจดทะเบียนต่อทางการแล้ ว ผู้ใดจะปฏิเสธว่าไม่ร้ ูว่าบริษัทนันได้ เลิก และกําลังชําระบัญชีอยู่ไม่ได้
รั บ ซื อทรั พ ย์จ ากผู้ จั ด การของบริ ษั ท ซึ งหมดอํานาจทีจะขายทรั พ ย์ข องบริ ษั ทได้ แ ล้ ว
ผู้รับซือหาได้ กรรมสิทธิในทรัพย์สนิ นันไม่ ถึงแม้ จะได้ ทาํ กรมธรรม์สญ
ั ญากันทีอําเภอแล้ วก็ตาม
คําพิพากษาฎีกาที
/
วินิจฉัยว่า ผู้ชาํ ระบัญชีบริษัททีเลิกมีอาํ นาจฟ้ องเรียก
เงินค่าหุ้น ทีค้ างชําระจากผู้ ถือหุ้ นได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้ นนันทราบว่าเพราะเหตุใดจึงเรี ยกให้ ชาํ ระ
เงินค่าหุ้นทีค้ างนัน

. อายุความฟ้ องเรียกหนีสินบุคคลทีเกียวข้องกับการชําระบัญชี
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- 83 คํ าพิ พากษาฎี ก าที
/
วินิ จ ฉั ยว่ า การชําระบั ญ ชีบ ริ ษั ทจํา กัด สินสุด เมื อ
จดทะเบียนตราบใดทียังไม่จดทะเบียนอายุความ ปี (ตามมาตรา
) ยังไม่เริมนับ
คําพิพากษาฎีกาที
/
(ประชุมใหญ่) วินิจฉัยว่า ในคดีฟ้องให้ บริษัทจํากัด
ชําระหนีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
ทีว่ าต้ องฟ้ องภายในกําหนด ปี นับแต่
วันสินสุดแห่งการชําระบัญ ชีนัน อายุความต้ องเริมนับแต่วันทีนายทะเบียนสังรับจดทะเบียนแล้ ว เพราะ
คําสังเช่นนีต้ องประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ บุคคลทังปวงรับรู้ มิใช่เริมนับแต่วันทียืนคําขอจดทะเบียน
ซึงย่อมยังไม่เป็ นการแน่นอน นายทะเบียนอาจขัดข้ องไม่รับจดทะเบียนโดยเหตุหนึงเหตุใดในวันยืนก็ได้
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ปั ญหาเกียวกับการชําระบัญชี
ในการดําเนินการชําระบัญชีนัน ผู้ชาํ ระบัญชีอาจพบปัญหาต่างๆ ในทางปฏิบัติได้ และเพือให้
ผู้ชําระบัญ ชีมีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา อัน จะเป็ นผลให้ การดําเนิ นการชําระบั ญ ชีสามารถดําเนินการ
ต่อไปและสําเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี จึงได้ สรุปปั ญหาในการชําระบัญชีซึงรวบรวมจากข้ อซักถามของผู้ ทเคย
ี
ปฏิบัติงานชําระบัญชี พร้ อมทังแนวทางปฏิบัติเมือเกิดปัญหานันๆ ไว้ ตามลําดับ ดังนี

การรับมอบทรัพย์สินพร้อมด้วยสมุดบัญชีและเอกสาร
คําถาม

การทีสมุด บัญ ชีและเอกสารต่า งๆ เช่น บัญ ชีย่อยลูกหนี สัญ ญาเงินกู้ สัญญาซื อขาย
เป็ นต้ น สูญ หาย ไม่ ได้ ส่งมอบให้ ผ้ ู ชํา ระบั ญ ชี ผู้ ชํา ระบั ญ ชี จําเป็ นต้ องแจ้ งความต่ อ
เจ้ าหน้ าทีตํารวจหรือไม่ ผู้ชําระบั ญชี ทาํ หนั งสือทวงหนีไป ลูกหนี ไม่ยอมรับว่าเป็ นหนี
เพราะลูกหนีทราบว่าสมุดบัญชีต่างๆ หาย เมือลูกหนีปฏิเสธหนีจะตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
เต็มจํานวนได้ หรือไม่ (เป็ นลูกหนีค่าปุ๋ ยปี
จํานวนล้ านบาทเศษ) จะแก้ ปัญหา
อย่างไร หรือจะใช้ วิธกี ารประนีประนอม

แนวปฏิบตั ิ

- ผู้ชาํ ระบัญ ชี ไม่จาํ เป็ นต้ องแจ้ งความ หากจะแจ้ งความผู้แจ้ งความควรเป็ นเจ้ าหน้ าที
สหกรณ์ หรือกรรมการสหกรณ์ทต้ี องส่งมอบสมุดบัญชี
- กรณีชาํ ระบัญชี ลูกหนีปฏิเสธหนีไม่จาํ เป็ นต้ องตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ เพราะหาก
ไม่ได้ รับชํา ระหนีก็จะตั ดเป็ นค่ าใช้ จ่ายในการเลิกกิ จการ การตังค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
ต้ องตังก่อนรับมอบทรัพย์สนิ
- ลูกหนีค่าปุ๋ ยปี 2533 เป็ นลูกหนีทีขาดอายุความแล้ ว ถ้ าผู้ชาํ ระบัญชี สามารถเรียก
ให้ ชาํ ระคืนได้ กจ็ ะถือเป็ นรายรับจากการเลิกกิจการ

คําถาม

การรับมอบสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ ทีว่ารับให้ ครบถ้ วนนัน ขึนอยู่กับดุลพินิจของ
ผู้ชําระบัญชี ใช่ หรื อไม่ ถ้ าภายหลังตรวจสอบแล้ วยังขาดหลักฐานสําคัญจะดําเนิ นการให้
สหกรณ์ส่งมอบอีกได้ หรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

การรับมอบสมุ ดบั ญชี และเอกสารต่างๆ ผู้ชําระบั ญชีจะต้ องรั บ มอบให้ ครบถ้ วนจะใช้
ดุ ลยพิ นิ จ ไม่ ได้ และภายหลั งหากตรวจสอบแล้ วพบว่ ายั งขาดหลั ก ฐานสํา คัญ ก็อ าจ
สอบถามจากผู้รับผิดชอบได้ นอกจากนี กรณีทีทรัพย์สินของสหกรณ์มีเป็ นจํานวนมาก
จนผู้ชาํ ระบัญชีไม่อาจขนย้ ายมาได้ ก็อาจมอบให้ อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ หรือ
เจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์โดยต้ องทําหนังสือมอบหมายไว้ เป็ นหลักฐานด้ วย
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คําถาม

กรรมการไม่ให้ ความร่ วมมือ ทรัพ ย์สินถาวรหายไปก่อนส่งมอบยากทีจะติดตามจะตั ด
ออกจากบั ญ ชี และเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ได้ ห รื อไม่ นอกจากนี
ทรัพย์สินบางรายการกรรมการนําไปให้ สถานีตาํ รวจใช้ ผู้ชาํ ระบัญชีจะทําหนังสือถึงสถานี
ตํารวจบริจาคทรัพย์สนิ ให้ จะได้ หรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

- ทรัพย์สินทีหายไปก่อนทีสหกรณ์ จะส่งมอบให้ ผ้ ูชําระบั ญ ชี เป็ นเรื องทีคณะกรรมการ
ของสหกรณ์ควรติดตามให้ มีผ้ ูรับผิดชอบ ส่วนการจัดทํางบดุล ณ วันรับมอบทรัพย์สินนัน
ทรัพย์สนิ ในงบดุลจะเป็ นทรัพย์สนิ ทีมีอยู่จริง ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ
- ทรัพย์สินทีกรรมการนําไปให้ สถานีต ํารวจใช้ โดยหลักการต้ องเรียกคืน แต่ในทาง
ปฏิบัตทิ ประชุ
ี มใหญ่อาจให้ สตั ยาบัน โดยอนุมัติงบดุลทีแสดงรายการทรัพย์สนิ ทีมีอยู่จริง

คําถาม

ตังแต่เริ มชําระบัญ ชีจนถึงปั จจุ บันเป็ นเวลา 10 ปี แล้ ว ผู้ ชาํ ระบั ญชี คนแรกได้ รับมอบ
ทรัพย์สิน สมุดบัญชี ตลอดจนเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชียังไม่ครบถ้ วน
สหกรณ์มีทรัพย์สนิ และหนีสินเป็ นจํานวนมาก การดําเนินคดีกับลูกหนีต่างๆ สินสุดแล้ ว
เจ้ าหนีดําเนิ นคดีกับสหกรณ์สินสุด แล้ วได้ ยึดทรัพย์ (ทีดินและอาคาร) ขายทอดตลาด
ชําระหนีแต่กย็ ังชําระหนีให้ เจ้ าหนีไม่หมด กรรมการเหลือเพียง 1 คน (กรรมการคน
อืนเสียชีวิต) ผู้ชาํ ระบัญชีคนปัจจุบันได้ รับมอบงานต่อจากผู้ชาํ ระบัญชีคนแรก
1. กรณีกรรมการไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สิน และหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีให้
ครบถ้ วนได้ นัน ผู้ชาํ ระบัญชีคนปั จจุ บันควรปฏิบัติอย่างไร (ด้ านการปฏิบัติงานและ
การรายงาน)
. ผู้ชาํ ระบัญชีคนปัจจุบันจะเริมจัดทํางบดุลเมือใด
3. สินค้ าคงเหลือและครุภัณฑ์ทได้
ี รับมอบบางส่วนนันจะจัดการจําหน่ายไปก่อนทีจะ
จัดทํางบดุลได้ หรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

- กรณีทผูี ้ ชาํ ระบัญชีคนแรกยังไม่ได้ จัดทํางบการเงินตามมาตรา ผู้ชาํ ระบัญชีคนที
ต้ อ งจั ด ทํา งบการเงิน ดั งกล่ า ว โดยจั ด ทํา ณ วั น รั บ มอบทรั พ ย์ สิน และเอกสารจาก
ผู้ชาํ ระบัญชี คนแรก การดําเนิ นการต่างๆ เช่ น การดําเนิ นคดีกับลูกหนี และการจ่าย
ชําระหนีให้ เจ้ าหนี ถือเป็ นการดําเนินงานก่อนจัดทํางบการเงินตามมาตรา
- สินค้ าคงเหลือ/ครุภัณ ฑ์ หากผู้ ชําระบั ญ ชี ยังไม่ ได้ จัด ทํางบการเงิน ตามมาตรา
ผู้ชาํ ระบัญชีจะจัดการจําหน่ายไปก่อนไม่ได้
- สหกรณ์ นี ถึ งเลิ ก มานานกว่ า ปี แล้ ว การจะดํา เนิ น การจั ด ทํา งบการเงิน ตาม
มาตรา
นันน่าจะทําได้ ยาก เพราะเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้ วน ถ้ าเป็ นไปได้
ให้ ดาํ เนิน การตามกรณี ตัวอย่างของร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ทีปรากฏในเรื องอืนๆ
ของส่ว นที นี คือ เรี ยกให้ กรรมการมาให้ ป ากคํา แล้ วเสนอนายทะเบี ยนสหกรณ์
ขอถอนชือออกจากทะเบียนต่อไป
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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คําถาม

กรณีทคณะกรรมการยั
ี
งไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สนิ เพราะกรรมการทีเก็บรักษาเงินสดและมี
อํานาจในการสังจ่ายเงินฝากธนาคาร ได้ ย้ายไปอยู่จังหวัดอืน ผู้ชํา ระบั ญชี จะมี วิธีการ
บังคับให้ คณะกรรมการส่งมอบทรัพย์สินอย่างไร

แนวปฏิบตั ิ

- กรณีชาํ ระบัญชีหากกรรมการซึงเป็ นผู้เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ ไม่ส่งมอบเงินสด
ให้ ผ้ ู ชํา ระบั ญ ชี ผู้ ชําระบั ญ ชี กส็ ามารถจั ด ทํางบการเงิน ได้ โดยตั งกรรมการผู้ นั นเป็ น
ลูกหนีเงินสดขาดบัญชี
- สําหรั บ บั ญ ชี เงินฝากธนาคาร ให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี ติ ดต่ อกั บ ธนาคารโดยใช้ สาํ เนาคําสัง
แต่งตังผู้ชาํ ระบัญชีเป็ นหลักฐานเพือขอโอนบัญชีเงินฝากเป็ นชือของผู้ชาํ ระบัญชี
- ผู้ชําระบัญชีอาจแจ้ งความดําเนิ นคดี ตามมาตรา
แก่คณะกรรมการสหกรณ์
ทีไม่สง่ มอบทรัพย์สนิ พร้ อมด้ วยสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานได้

คําถาม

เงินสดทีกรรมการเก็บรั ก ษาไว้ และสมุ ดคู่ บั ญ ชีเงิน ฝากธนาคาร ถ้ ากรรมการไม่ ยอม
ส่งมอบจะนํา มาหั กกลบลบหนี กับ เจ้ า หนี เงิน ยืม ทดรอง ซึ งกรรมการผู้ นั นเป็ นเจ้ าหนี
เงินยืมทดรองอยู่ โดยไม่ต้องรอให้ กรรมการผู้นันส่งมอบเงินสด และปิ ดบัญชีเงินฝาก
ได้ หรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

ถ้ ากรรมการผู้ เก็บ รั กษาเงิน สด และสมุ ดเงิน ฝากธนาคารไม่ ย อมส่ งมอบเงิน สด และ
สมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคารทีเก็บรักษาอยู่ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชี ผู้ชาํ ระบัญชีย่อมมีสิทธิหักกลบ
ลบหนีกับหนีเงินยืมทดรองทีกรรมการดังกล่าวเป็ นเจ้ าหนีสหกรณ์ได้ ทังนี ผู้ชาํ ระบัญชี
ต้ องแสดงเจตนาหักกลบลบหนีต่อกรรมการดังกล่าวด้ วย (ประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ มาตรา
และ )

คําถาม

เมื อได้ รั บ แต่ ง ตั งให้ เป็ นผู้ ชํ า ระบั ญ ชี ได้ ทํ า หนั ง สื อ แจ้ งหน่ วยงานที เกี ยวข้ อง
เพื อปิ ดประกาศเรืองการชําระบัญชี และเลิกสหกรณ์ ได้ ทาํ หนังสือแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบ
เพื อส่งมอบสมุดบัญชีและเอกสารต่างๆ แล้ ว ปรากฏว่านับแต่วันทีแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบ
( ก.ค. ) จนถึ งปั จ จุ บั น ยั งไม่ ส ามารถรั บ มอบสมุด บั ญ ชี และเอกสารต่ างๆ ได้
เนืองจากคณะกรรมการติดภารกิจบ้ าง เจ้ าหน้ าทีมีงานมาก ซึงผู้ชาํ ระบัญชีได้ ติดต่อกับ
สหกรณ์อยู่เนืองๆ ให้ ส่งมอบสมุดบัญ ชี และเอกสารต่างๆ เพื อดําเนินการชําระบั ญ ชี
จากเหตุการณ์นีผู้ชาํ ระบัญชีจะต้ องปฏิบัติอย่างไรต่อไป

แนวปฏิบตั ิ

ผู้ ชํา ระบั ญ ชี จ ะไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การชํา ระบั ญ ชี ไ ด้ ถ้ าหากไม่ ไ ด้ รั บ มอบทรั พ ย์ สิ น
เอกสาร และบั ญ ชี จ ากผู้ รั บ ผิ ด ชอบของสหกรณ์ ดั ง นั น ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ต้ องติ ด ต่ อ
ประสานงานกับกรรมการของสหกรณ์ให้ ทาํ การส่งมอบสมุดบัญชี เอกสาร และทรัพย์สิน
ให้ ได้ การส่งมอบนันไม่จาํ เป็ นต้ องให้ คณะกรรมการทุกคนมาส่งมอบ ควรนัดกรรมการ
คนใดคนหนึงให้ มาทําการส่งมอบก็ได้
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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คําถาม

กลุ่มเกษตรกรมีงบการเงินปี สุดท้ ายเมือปี ทางบัญชีสินสุดวันที มี.ค.
ได้ ติดต่อ
ให้ มอบเอกสารแต่กลุ่มเกษตรกรทําหายหมด ผู้ชาํ ระบัญชีจะดําเนินการอย่างไร

แนวปฏิบตั ิ

ให้ ทาํ บันทึกการส่งมอบ โดยคณะกรรมการบันทึกว่ าไม่มีอะไรเลย ไม่ ว่าจะเป็ นเอกสาร
หลักฐาน สมุดบัญชี รวมทังเงินสดและเงินฝากธนาคาร ผู้ชาํ ระบัญชีได้ ประกาศโฆษณา
ตามมาตรา
เมือมีบันทึกและไม่มีผู้ใดติดต่ อแล้ ว ให้ นําบันทึกนันมาจัดทํารายงาน
การชําระบั ญ ชีเสนอนายทะเบี ยนสหกรณ์ ผ่ านผู้ สอบบั ญ ชี ตรวจสอบให้ ความเห็น ชอบ
และถอนชือออกจากทะเบียนต่อไป

คําถาม

เมือมีคาํ สังแต่งตังผู้ชาํ ระบัญชี ถ้ าหากผู้ชําระบั ญชีได้ มีหนังสือไปถึงกรรมการให้ ส่งมอบ
ทรั พย์สิน หนี สิน ทุ น สมุ ด บั ญ ชี และทะเบี ยนต่ างๆ ภายใน วัน แต่ ไม่ ได้ รับ การ
ติด ต่ อกลั บ มา และได้ ท าํ หนั งสือ ทวงถามไปยั งผู้ รั บ ผิ ด ชอบ แต่ กไ็ ม่ ได้ รั บ การติ ด ต่ อ
กลับมาเช่นเดียวกันจนเวลาล่วงเลยมาหลายเดือนแล้ ว ผู้ชาํ ระบัญชีต้องทําอย่ างไรต่ อไป
สามารถทํางบครังสุดท้าย แล้ วทํารายงานการชําระบัญชีส่งได้ ในคราวเดียวกันเลยหรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

ปัญหาดังกล่าวมีวิธปี ฏิบัติ คือ
- ถ้ าอยู่ในวิสัยทีผู้ชาํ ระบัญชีจะไปพบกรรมการทีรับผิดชอบด้ วยตนเองได้ ก็ควรเดินทาง
ไปพบเพื อจะได้ ท ราบข้ อ เท็จจริ งว่ า สหกรณ์ มีทรัพ ย์สิน หนี สิน ทุ น สมุ ด บั ญ ชี แ ละ
เอกสารอื นหรื อ ไม่ ถ้ ามี ผู้ ชําระบั ญ ชี ก ค็ วรรั บ มอบทรั พ ย์ สิ น สมุ ด บั ญ ชี แ ละเอกสาร
หลั ก ฐานจากกรรมการด้ วย แต่ ถ้ า กรรมการแจ้ งว่ า ไม่ มีท รั พ ย์สิน หนี สิน ทุ น และ
สมุดบัญชีแล้ ว ผู้ชาํ ระบัญชีควรขอให้ กรรมการรับรองว่าไม่มีทรัพย์สินและสมุดบัญชีด้วย
เพือจะได้ ใช้ เป็ นหลักฐานในการชําระบัญชีต่อไป
- ถ้ าผู้ชาํ ระบัญชียังไม่ได้ รับมอบทรัพย์สนิ และสมุดบัญชีแล้ ว ผู้ชาํ ระบัญชียังไม่สามารถ
ทํา งบการเงิน และรายงานการชํา ระบั ญ ชี ได้ เพราะไม่ มี เอกสารสมุ ด บั ญ ชี ทีจะใช้ เป็ น
หลักฐานลงบัญ ชี แต่ ผ้ ู ชาํ ระบั ญ ชี สามารถทีจะรายงานให้ นายทะเบียนสหกรณ์ ทราบถึง
การไม่ได้ รับมอบทรัพย์สิน และสมุดบัญชีในรายงานความเคลือนไหวในการชําระบั ญชี
งวด เดือนได้

คําถาม

กลุ่ม เกษตรกรปั จจุ บั นมีแต่ ป ระธานกลุ่ มฯ อยู่ ค นเดียว ทรั พ ย์สิน ได้ ขายหมดแล้ ว และ
จ่ ายเงินค่าหุ้ นให้ สมาชิกหมดแล้ วโดยไม่ มีหลั กฐาน มีวิธีเลิกและแนวทางการชําระบั ญชี
อย่างไร

แนวปฏิบตั ิ

ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีปฏิบัติ ดังนี
. ผู้ชาํ ระบัญชีของบการเงินครังสุดท้ายจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพือใช้ ประกอบ
การพิจารณาชําระบัญชี (ให้ ดูว่ามีเจ้ าหนีหรือไม่และเจ้ าหนีขาดอายุความแล้ วหรือไม่)
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. ติดต่อประธานให้ ทาํ หนังสือชีแจงว่าได้ ดาํ เนินการอย่างไรกับทรั พย์สินของกลุ่ม และ
ให้ แจ้ งว่าเอกสารปัจจุบันเป็ นอย่างไร
. ผู้ชาํ ระบั ญชีปฏิบัติตามทีกฎหมายกําหนด เช่น ทําการประกาศหนังสือพิมพ์รายวัน
หรือสืออืนๆ เพือให้ ทราบว่ากลุ่มได้ เลิก และให้ เจ้ าหนียืนคําทวงหนี
. หากไม่มีผ้ ู ใดมาติดต่ อภายในระยะเวลาตามสมควร ให้ ผ้ ูสอบชําระบั ญ ชีทาํ หนั งสือ
เสนอเลิกกลุ่มให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบ โดยแนบเอกสารทุกอย่างทีเกียวข้ อง
คําถาม

การส่งมอบทรัพย์สินจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแจ้ งว่าไม่มีทรัพย์สิน และเอกสารส่งมอบให้
แต่ติดต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มีเอกสารต่างๆ เช่น รายละเอียดหุ้ น รายละเอียด
ลูก หนี เป็ นต้ น ผู้ ชําระบั ญ ชี ค วรปฏิบั ติ อย่ างไร เมื อกลุ่ ม แจ้ งว่ าไม่ มี อ ะไรจะส่ งมอบ
แต่มีข้อมูลทีได้ รับจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

แนวปฏิบตั ิ

ผู้ชาํ ระบัญชีต้องหาเอกสารหลั กฐานเพือใช้ ในการชําระบัญชี เมือกลุ่มแจ้ งว่ าไม่มีเอกสาร
แต่สามารถหาได้ จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ต้องใช้ เอกสารดังกล่าวเป็ นหลักฐาน
ตังต้ นในการพิจารณาดําเนินการชําระบัญชี โดยอาจต้ องนําไปขอข้ อมูลเพิ มเติมจากกลุ่ม
เพือดําเนินการชําระบัญชีต่อไป

การประกาศหนังสือพิมพ์และแจ้งเจ้าหนี
คําถาม

ผู้ชาํ ระบัญชีคนก่อนได้ ทดรองจ่ ายเงินค่าลงหนังสือพิ มพ์ ค่าพาหนะ และอืนๆ ไปก่อน
แต่ยังเบิกไม่ได้ เนืองจากไม่มีเงินสดในมือ มีแต่เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ทียังไม่ได้ โอนมาเป็ น ชือผู้ชําระบัญ ชี ต่อมาเปลี ยนตัวผู้ชาํ ระบั ญชี คนใหม่ ผู้ชําระบัญ ชี
คนใหม่มีสิทธิเบิกค่าใช้ จ่ายต่างๆ เพือจ่ายให้ ผู้ชาํ ระบั ญชีคนเก่าหรื อไม่ และต้ องจัดทํา
ใบสําคัญ จ่ า ยอย่ างไร เช่ น ให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี ค นใหม่ ลงลายมือ ชือรั บ รองแล้ วจ่ ายเงิน ให้
ผู้ชาํ ระบัญชีคนเก่า หรือให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีคนเก่าลงลายมือชือรับเงินด้ วย

แนวปฏิบตั ิ

ภาระค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญ ชีถ้ามีต้องจ่ ายก่อนรายจ่ ายอืน และใครเป็ นผู้รับ เงิน ก็ให้
ผู้นันเป็ นผู้ลงนามรับเงินในเอกสารใบสําคัญ

คําถาม

กรณีทผูี ้ ชาํ ระบัญชีได้ รับมอบทรัพย์สนิ ต่างๆ แล้ วจากผู้ชาํ ระบัญชีคนก่อนๆ ตามกฎหมาย
ว่ า ด้ วยสหกรณ์ ผู้ ชํา ระบั ญ ชี จ ะต้ อ งลงประกาศหนั งสือ พิ ม พ์ ร ายวั น อย่ า งน้ อ ยสองวั น
ติด ต่ อ กัน หรื อประกาศโฆษณาทางอืน จากหลั ก ฐานปรากฏว่ า ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ค นก่ อ น
ได้ ลงประกาศหนังสือพิ มพ์ ไว้ แล้ ว ผู้ชําระบั ญ ชี คนปั จจุ บันจะต้ องประกาศหนั งสือพิ มพ์
อีกหรือไม่ (สหกรณ์นีไม่มีเงินสดคงเหลือ ไม่มีเงินฝากธนาคารและมีแต่เจ้ าหนี)
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แนวปฏิบตั ิ

ไม่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ เพราะพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
มาตรา
บัญญัติไว้ ให้ ประกาศหนังสือพิมพ์ หรือประกาศโฆษณาทางอืนภายใน วันนับแต่วันที
นายทะเบี ย นสหกรณ์ จ ดทะเบี ย นผู้ ชําระบั ญ ชี ตามปั ญ หานี ได้ เปลี ยนตั ว ผู้ ชํา ระบั ญ ชี
มาหลายคนแล้ ว และมีหลักฐานว่าคนก่อนได้ ประกาศหนังสือพิมพ์ไปแล้ วด้ วย

การจัดทํางบการเงินเมือรับมอบทรัพย์สินและการเสนองบการเงินต่อทีประชุมใหญ่
คําถาม

สหกรณ์ ก. จํากัด สอบบัญชีได้ ครังสุดท้ายเมือปี ทางบัญชีสินสุดวันที ธันวาคม
ต่ อ มานายทะเบี ย นสหกรณ์ ป ระกาศให้ เลิก กิจ การ ตังแต่ วัน ที กุ ม ภาพั น ธ์
โดยประกาศ ณ วันที เมษายน
และได้ แต่งตังผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์ ก. จํากัด
ตังแต่วันที เมษายน
ในกรณีนี ผู้ชําระบัญชีจะต้ องจัดทํางบดุลให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ตรวจสอบรับรองเป็ นปี ๆ หรือทํางบการเงินครังเดียวรวม ปี

แนวปฏิบตั ิ

ตามระเบีย บนายทะเบี ยนสหกรณ์ ว่ าด้ ว ยการบั ญ ชีของสหกรณ์ พ.ศ.
ข้ อ .
กําหนดให้ ผ้ ูชาํ ระบัญ ชีจัดทํางบการเงินของสหกรณ์ทชํี าระบัญ ชี สาํ หรั บระยะเวลาต่อจาก
วันสินปี ทางบัญชีในงบการเงินทีผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นครังหลังสุด ถึงวันรับมอบ
ทรัพย์สิน เพือให้ ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบรับรองก่อนทีจะเริมดําเนินการชําระบั ญชี ดังนัน
ในกรณีนี ผู้ชาํ ระบัญชี ต้องจัดทํางบดุลจากหลั กฐานต่างๆ ตามบั ญชีของสหกรณ์ตังแต่
วันที มกราคม
ถึงวันรับมอบทรัพย์สินและสมุดบัญชีของสหกรณ์ โดยมีงบกําไร
ขาดทุนประกอบด้ วย

คําถาม

กรณี รั บ มอบสมุ ด บั ญ ชี และทรั พ ย์ สิ น หลายครั งจะถื อ วั น ที ครั งหลั ง เป็ นวั น ที จั ด ทํา
งบการเงินใช่หรื อไม่ กล่ าวคือ ผู้ชาํ ระบัญชีคนก่อนรับมอบสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ
บางส่วน ต่อมาผู้ชาํ ระบั ญชีทีแต่งตังใหม่ได้ รับมอบสมุดบัญชี และเอกสารอีก รวมทัง
รับมอบทรัพย์สินถาวร เนืองจากผู้ชาํ ระบัญชี คนก่อนยังไม่ได้ รับมอบทรัพย์สินถาวรจาก
สหกรณ์ กรณี ดังกล่ าวผู้ชําระบั ญชี คนก่อนจ่ ายค่าใช้ จ่ายในการชําระบั ญ ชี ผู้ชําระบัญ ชี
คนต่ อ มาทํางบการเงิน เมื อวั น รั บ มอบทรั พ ย์สิน ครั งหลัง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการชํา ระบั ญ ชี
จะถือเป็ นรายจ่ายในการดําเนินงานของสหกรณ์ หรือค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี
18 ธ.ค. 40 - ผู้ชาํ ระบั ญชีคนก่อนรั บมอบสมุดบัญชี ระหว่ างนีผู้ชาํ ระบัญชีคนก่อน
จ่ายค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี
11 ม.ค. 42 - ผู้ชาํ ระบัญชีคนใหม่รับมอบสมุดบัญชีและทรัพย์สินต่างๆ โดยผู้ชาํ ระ
บัญชีคนใหม่จัดทํางบการเงิน ณ วันนี การจัดทําบัญชีรับจ่าย จะต้ อง
ทํารายการทีเกิดขึนตังแต่วันที ม.ค. เป็ นต้ นไป ใช่หรือไม่
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แนวปฏิบตั ิ

- จากวัน ที ธ.ค.
ซึ งผู้ ชํา ระบั ญ ชี ค นแรกรั บ มอบทรั พ ย์ สิ น เอกสาร ถึ งวั น ที
ม.ค.
ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ค นแรกยั งไม่ ไ ด้ จั ด ทํา งบการเงิ น ตามมาตรา
ดั งนั น
ผู้ชําระบั ญชี คนที จึงต้ องจัดทํางบการเงินเมือได้ รับ มอบทรัพ ย์สิน และเอกสารตาม
มาตรา ณ วันที ม.ค.
- ค่าใช้ จ่ายทีผู้ชาํ ระบัญชีคนแรกจ่ายไป ให้ ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานแสดงไว้
ในงบกําไรขาดทุน ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ
- บั ญ ชี ค่ า ใช้ จ่ ายระหว่ างการชําระบั ญ ชี ให้ จั ด ทํา ต่ อ จากงบการเงิน ที จั ด ทําขึ นตาม
มาตรา คือ ตังแต่วันที ม.ค. เป็ นต้ นไป

คําถาม

ผู้ชาํ ระบัญชี จัดทํางบการเงิน ณ วันรั บมอบทรั พย์สิน และเสนอนายทะเบียนสหกรณ์แล้ ว
แต่นายทะเบียนสหกรณ์ยังไม่ได้ ส่งคืนให้ ผ้ ูสอบบัญชี ระหว่างนันมีอดีตเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์
ทัก ท้ ว งเงิน สะสมเจ้ า หน้ า ที เมื อตรวจสอบหลั ก ฐานการจ่ า ยเงิน เดือ นแล้ ว ปรากฏว่ า
สหกรณ์ตังบั ญ ชีเงินเดือนด้ วยยอดสุทธิ (หลังหักเงินสะสม) อย่างนีจะต้ องแก้ ไ ขงบดุ ล
หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ แ ก้ ไขงบดุ ล จะใช้ วิ ธีกัน เงิน ไว้ จ่ า ยเงิน สะสมได้ ห รื อ ไม่ และเมื อจ่ า ยเงิ น
จะมีวิธปี ฏิบัติทางบัญชีอย่างไร

แนวปฏิบตั ิ

ปัญหาดังกล่าวมีแนวปฏิบัติได้ ทาง คือ
. ถ้ างบดุลทีเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ เพือให้ แต่งตังผู้สอบบัญชีตรวจรับรองงบดุลนัน
ผู้สอบบั ญ ชี ยังไม่ ได้ ต รวจสอบรั บ รอง ผู้ ชําระบั ญ ชี ค วรขอคื นเพื อแก้ ไขงบดุลและ
งบกําไรขาดทุนแล้ วปรับปรุงรายการบัญชี ดังนี
เดบิต บัญชีเงินเดือน
เครดิต บัญชีเงินสะสมเจ้ าหน้ าที
. ถ้ างบดุลทีเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ ได้ ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
ผู้ ชํา ระบั ญ ชี กต็ ้ อ งจ่ ายเงิ น สะสมเจ้ าหน้ าทีคืนให้ เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ โดยให้ ถื อ เป็ น
ค่าใช้ จ่ายระหว่างการชําระบัญชี

คําถาม

ถ้ าพบว่ าตังแต่ ปี ก่อ นๆ ร้ านสหกรณ์ ตังบั ญ ชีเงิน ปั นผลและเงิน เฉลี ยคืน สมาชิก สมทบ
เกินกว่ าทีปรากฏในรายละเอียด ผู้ ชํา ระบั ญ ชี จะโอนรายการเป็ นทุ น สํา รองได้ หรื อ ไม่
ถ้ าจัดทํางบการเงินไปแล้ วจะแก้ ไขทีงบการเงินได้ หรือไม่ (ผู้ สอบบัญ ชียังไม่ ตรวจสอบ
รับรอง)

แนวปฏิบตั ิ

- เงิน ปั น ผลและเงิน เฉลี ยคื น สมาชิ กสมทบ ซึ งเกิ น กว่ า รายตั วทียกมาจากปี ก่อ นๆ
ผู้ชาํ ระบัญชีโอนเข้ าเป็ นทุนสํารองได้ ก่อนการจัดทํางบการเงิน
- ถ้ าจัดทํางบการเงินแล้ ว แต่ผ้ ูสอบบัญชี ยังไม่ตรวจสอบรับรอง ผู้ชาํ ระบัญชีสามารถ
ขอแก้ ไขงบการเงินได้
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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คําถาม

กรณีสหกรณ์ตกค้ างการตรวจสอบมาหลายปี ผู้ชาํ ระบัญชีจะต้ องจัดทํางบดุล ณ วันสินสุด
ปี ทางบัญชีของทุกปี ใช่หรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

กรณี นี ให้ ผู้ ชํ า ระบั ญ ชี จั ด ทํา งบดุ ล ตั งแต่ วั น ถั ด จากวั น ที ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ รองงบดุ ล
ครังสุดท้าย ถึงวันทีรับมอบเอกสารหลักฐานจากสหกรณ์เพียงครังเดียว

คําถาม

ผู้ชาํ ระบั ญชี ได้ ดาํ เนินการตามขันตอนต่า งๆ จนถึงการจั ดทํางบการเงิน ณ วั นรั บมอบ
ทรั พ ย์ สิ น ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ต รวจสอบและรั บ รองแล้ ว แต่ ผ้ ู ชํา ระบั ญ ชี ไม่ ส ามารถเรี ย ก
ประชุ ม ใหญ่ เพื ออนุ มั ติ ง บการเงิน ที ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ รองแล้ วได้ เนื องจากมี ส มาชิ ก
มาประชุมไม่ถึง คน จะมีวิธปี ฏิบัติต่อไปอย่างไร

แนวปฏิบตั ิ

- ให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี เสนองบการเงินต่ อ นายทะเบี ยนสหกรณ์เพื ออนุ มัติ ซึ งเป็ นไปตาม
มาตรา วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.

คําถาม

เมื อผู้ ส อบบั ญ ชี ตรวจสอบรั บ รองงบการเงิน ณ วั น รั บ มอบทรั พ ย์ สิน แล้ ว ผู้ ชําระบั ญ ชี
จะต้ องเสนองบการเงินต่อทีประชุมใหญ่เพื ออนุมัติ แล้ วจึงเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ต่อไปนัน ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกอย่างน้ อยกีคนจึงครบองค์ประชุม

แนวปฏิบตั ิ

- จํานวนสมาชิกทีถือเป็ นองค์ประชุมเป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับของสหกรณ์

คําถาม

ร้ านสหกรณ์มีมติให้ เลิกกิจการตามมติทีประชุ มใหญ่ เมือวันที ธันวาคม
และ
มติทีประชุ ม คณะกรรมการดําเนิ นการเมือวันที ธัน วาคม
มีม ติ ให้ เลิ กกิจ การ
โดยให้ บริ จ าคเงิน เป็ นค่ า ตอบแทนวิ ท ยาลั ย ที ได้ ใช้ นํา – ไฟฟ้ า และอาคารสถานที
เป็ นจํานวน , บาท และบริจาคสินค้ าคงเหลือทังหมดให้ กับสหกรณ์ของวิทยาลัย
ซึ งตามรายงานการประชุ มใหญ่ ไม่ ได้ บั นทึกรายละเอีย ดส่วนนี ไว้ การบริ จาคเงิน และ
สินค้ าดังกล่าวทําได้ หรือไม่ โดยใช้ มติทประชุ
ี มคณะกรรมการดําเนินการ และจะปรับปรุง
บัญชีอย่างไร งบการเงินทีผู้สอบบัญชีรับรอง ณ วันที มีนาคม
จะแสดงอย่างไร

แนวปฏิบตั ิ

การบริจาคเงินให้ แก่วิทยาลัย ละบริจาคสินค้ าคงเหลือทังหมดให้ แก่สหกรณ์ของวิทยาลัย
อาจทํา ได้ โ ดยต้ อ งผ่ า นการเห็ น ชอบของที ประชุ ม ใหญ่ ข องสหกรณ์ อย่ า งไรก็ต าม
ต้ องพิ จ ารณาด้ วยว่ าการบริ จ าคทรั พ ย์ สิน ดั งกล่ าวจะทํา ให้ เจ้ าหนี ของสหกรณ์ เสียหาย
หรือไม่ กล่าวคือ ถ้ าสหกรณ์บริจาคเงินและสินค้ าไปหมดเป็ นผลให้ เจ้ าหนีไม่ได้ รับชําระหนี
หรือได้ รับชําระหนีไม่ครบถ้ วนแล้ ว ก็เป็ นการกระทําทีไม่ถูกต้ อง คณะกรรมการสหกรณ์
อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
ฐานโกงเจ้ าหนี

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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คําถาม

ผู้ชาํ ระบัญชีจัดทํางบดุลเมือวันรับมอบทรั พย์สนิ และผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว
แต่ยังไม่ได้ ส่งงบดุลให้ ผ้ ูชาํ ระบั ญชี ในช่วงนีผู้ชาํ ระบัญชีได้ จาํ หน่ ายทรัพย์สิน และชําระ
หนี คืนจนอยู่ในขันทีสามารถรายงานการชําระบั ญชีได้ แล้ วจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร เพราะ
กําหนดว่ าต้ องนํางบการเงิน ทีผู้สอบบัญ ชี รับ รอง แล้ วเสนอทีประชุ มใหญ่ อนุ มัติ และ
ส่งให้ นายทะเบียนสหกรณ์ด้วย

แนวปฏิบตั ิ

- หากยังไม่ได้ รับงบดุลทีจัดทําขึนตามมาตรา
จากผู้สอบบัญชีให้ ติดตามทวงถาม
จากผู้สอบบัญชี
- งบดุลทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้ ว ถือใช้ เป็ นหลักฐาน/เป็ นข้ อมูลในการ
ดําเนินการชําระบัญชีต่อไป ผู้ชาํ ระบัญชีต้องชําระสะสางบัญชีต่างๆ ตามข้ อมูลทีปรากฏ
ในงบดุลนัน
- เมือชําระสะสางกิจการเสร็จแล้ ว ผู้ชาํ ระบัญชีจึงจะสามารถรายงานผลการชําระบัญชี
พร้ อมทังจัดทํารายการย่อของบัญชีทชํี าระตามมาตรา ได้

คําถาม

งบดุลของกลุ่มเกษตรกรมีเพี ยงเงิน สด เงินฝากธนาคาร ทุ น กําไรสุทธิรอการจั ดสรร
สมาชิกมีมติ ไม่ ขอรั บ เงินค่ าหุ้ น แต่ จะบริ จาคให้ วัด โดยนําเงิน สดทีมีทังหมดไปบริจาค
ให้ วัด เมือรับมอบทรัพย์สินจึงไม่ได้ รับเงิน ได้ รับเพียงสมุดบัญ ชี และในสมุดก็ยังไม่ มี
การบั น ทึก รายการจ่ า ยเงิน เลย กรณี นี จะปฏิบั ติ อ ย่ า งไร และมี วิ ธีก ารเขี ย นรายงาน
การเคลือนไหวได้ อย่างไร

แนวปฏิบตั ิ

- ต้ องให้ กลุ่มบริ จาคให้ วัดก่อนส่งมอบทรั พย์สินให้ กับผู้ชาํ ระบัญชี โดยต้ องมีหลักฐาน
การบริจาค และให้ มีการบันทึกรายการจ่ายไว้ ในสมุดบัญชีก่อนด้ วย
- งบการเงินในวันรับมอบทรัพย์สนิ ไม่ต้องจัดทํา เพราะจะมีรายการเป็ นศูนย์ทงหมด
ั
- ผู้ชาํ ระบั ญชีปฏิบัติตามทีกฎหมายกําหนด เช่น ทําการประกาศหนังสือพิ มพ์ รายวั น
หรือสืออืนๆ เพื อให้ ทราบว่ ากลุ่ม ได้ เลิก และให้ เจ้ าหนี ยืนคํา ทวงหนีหากไม่ มีผ้ ูใดมา
ติดต่อภายในระยะเวลาตามสมควร ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีทาํ หนังสือเสนอเลิกกลุ่มให้ ผ้ ูสอบบัญชี
ตรวจสอบ โดยแนบเอกสารทุกอย่างทีเกียวข้ อง
- การเขี ยนรายงานก็เขี ยนว่ า ไม่ มีท รั พ ย์สินและหนี สินแต่ อย่ างใด พร้ อ มกับ ขอให้
นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชือออกจากทะเบียน

คําถาม

การชําระบั ญ ชี กลุ่ ม เกษตรกร เมื อผู้ ชําระบั ญ ชีรับ มอบเอกสารหลัก ฐาน ทรัพ ย์สิน และ
จัดทํางบการเงินแล้ ว กลุ่มมีเพียงเงินสด และเงินฝากธนาคารคงเหลือ ไม่มีรายการอืนใด
ในกรณี นี จะเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการดําเนิ น การก่ อ นนายทะเบี ย นสหกรณ์ แ ต่ งตั ง
ผู้สอบบัญชีได้ หรือไม่ ถ้ าไม่ได้ ต้องปฏิบัติอย่างไร
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แนวปฏิบตั ิ

- งบการเงินจะสมบูรณ์กต็ ่อเมือผู้สอบบัญชีซึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตังได้ รับรองแล้ ว
- การลงชือรับรองงบการเงินของผู้สอบบัญชีนัน จะต้ องลงชือต่อเมือได้ รับคําสังแต่งตัง
จากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ วเท่านัน
- งบการเงิน ทีผู้สอบบัญ ชีรับรองแล้ วไม่ ต้องนําเสนอคณะกรรมการ แต่ต้องนําเสนอ
ทีประชุมใหญ่เพืออนุมัติก่อนเสนอนายทะเบียนสหกรณ์

คําถาม

ในกรณีทได้
ี รับแต่งตังเป็ นผู้ชาํ ระบัญชี กลุ่มเกษตรกร ผู้ชาํ ระบัญชีได้ ดาํ เนิ นการรับมอบ
ทรั พ ย์สิน ประกาศหนั งสือ พิ ม พ์ แ ละวิ ท ยุ แล้ ว อีก ทังยังได้ ด ําเนิ น การเรี ย กให้ ลู กหนี
ชําระหนี และนําเงินทีได้ รับชําระหนีกับเงินทีได้ รับมอบจากกลุ่มเกษตรกรทีเลิกเข้ าฝาก
ธนาคารในนามผู้ ชําระบั ญ ชี ด้ วย แต่ ยังมิได้ ด ําเนิ น การจั ด ทํางบการเงิน ณ วั น รั บมอบ
ทรัพย์สิน ในการจัดทํางบการเงินควรจะนํารายการรับชําระหนีจากลูกหนี และรายการ
เงินฝากธนาคารในนามผู้ชาํ ระบั ญชีแสดงไว้ ในงบการเงินด้ วยหรือไม่ หรือจะต้ องนําไป
แสดงไว้ ในรายการชําระบัญชีหลังจากทีจัดทํางบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ แล้ ว

แนวปฏิบตั ิ

- ไม่ต้องแสดงในงบการเงิน ณ วันรับ มอบทรัพย์สิน เพราะเป็ นเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน
หลังวันรับมอบทรัพย์สิน ซึงเป็ นวันจัดทํางบการเงิน ก่อนชําระบัญชี แต่ต้องนํารายการ
ดังกล่าวไปแสดงไวในรายการย่อการชําระบัญชีหลังจากทีจัดทํางบการเงิน ณ วันรับมอบ
ทรัพย์สนิ แล้ ว

คําถาม

กลุ่มเกษตรกรเลิกโดยมติทีประชุมใหญ่ ในงบดุลครั งสุดท้ ายกลุ่มมีค่าหุ้ น ,
บาท
ผู้ชาํ ระบัญชีได้ รับแจ้ งว่า ประธานจ่ ายค่าหุ้นให้ สมาชิกไปหมดแล้ ว มีหลักฐานการจ่ายเงิน
ชัดเจน ผู้ชาํ ระบัญชีจะทํางบดุลเป็ นศูนย์เสนอให้ ผ้ สู อบบัญชีรับรองได้ หรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

ให้ ผู้ชาํ ระบัญชีปฏิบัติ ดังนี
. ปฏิบัติตามทีกฎหมายกําหนด เช่น ทําการประกาศหนังสือพิ มพ์ รายวัน หรือสืออืน
เพือให้ ทราบว่ากลุ่มได้ เลิก และให้ เจ้ าหนียืนคําทวงหนี เป็ นต้ น
. ติดต่อประธานให้ ทาํ หนังสือชีแจงว่าได้ ดาํ เนินการอย่างไรกับทรัพย์สนิ ของกลุ่ม
. ผู้ ชําระบั ญ ชี จัด ทําบั ญ ชี ต่ อ จากงบดุ ลครั งสุด ท้ าย ถ้ าข้ อ มู ลทางบั ญ ชีห ลั งจ่ ายชําระ
ค่ าหุ้ น ไม่ มีท รั พ ย์ สิน หนี สิน หรื อ ทุ น ใดเหลื อ อยู่ อี ก ไม่ ต้ อ งจั ด ทํา งบดุ ลเป็ นศู น ย์เสนอ
ผู้ สอบบั ญ ชี แต่ ให้ จั ด ทํา รายงานการชํา ระบั ญ ชี และรายการย่ อ ของบั ญ ชี ทีชํา ระนั น
เสนอต่ อ ผู้ สอบบั ญ ชี โดยให้ รายงานข้ อเท็จจริ งทีเกิด ขึนว่ า กลุ่ม ได้ ด ําเนิ น การอย่ างไร
ทําให้ ผ้ ู ชํา ระบั ญ ชี ไม่ ได้ รับ มอบทรั พ ย์ สิน ใด ๆ จากกลุ่ ม ซึ งผู้ ชําระบั ญ ชี ได้ ต รวจสอบ
เอกสารทีเกียวข้ อง รวมทังได้ ปฏิบัติตามขันตอนทีกฎหมายกําหนดในการชําระบัญชีแล้ ว
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คําถาม

การจัดทํางบดุล ณ วันรับมอบทรัพย์สิน ได้ ทาํ หนั งสือของบดุลครังล่าสุดจากสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่เอกสารทางบัญชีของสหกรณ์สญ
ู หาย (มีการบันทึกในสมุดเงินสด
แต่ ไม่ มีเอกสารใบสํา คัญ รั บ - จ่ ายประกอบการลงบั ญ ชี ) การจั ด ทํางบดุ ลจะถื อปฏิบั ติ
อย่างไร

แนวปฏิบตั ิ

เอกสารทางบัญชีสูญหายแต่ยังมีข้อมูลทีได้ บันทึกไว้ ในสมุดเงินสด ให้ กรรมการทีจัดทํา
บั ญ ชี ท าํ หนั งสือ รั บ รองรายการทีเกิ ด ขึ น และรั บ รองข้ อ มู ล ในสมุ ด เงิน สดว่ า เป็ นของ
สหกรณ์จริงก็สามารถใช้ ได้ และให้ จัดทํางบดุลจากข้ อมูลทีมีในสมุดเงินสดนัน

คําถาม

กรณีมีงบดุลจากผู้สอบบัญชี แต่สหกรณ์ไม่ มีเอกสารทางบั ญชี ส่งมอบแต่เงินสดในมือ
และเงิน ฝากธนาคารเหลื อไม่ ค รบตามงบดุ ลของผู้ สอบบั ญ ชี สหกรณ์ อ้ างว่ า มี รายการ
รับ - จ่าย และทําธุรกิจด้ วย จะปฏิบัติอย่างไรเพราะสหกรณ์ไม่มีเอกสารทางบัญชีใด ๆ

แนวปฏิบตั ิ

ผู้ชาํ ระบัญชีรับมอบเงินสด และเงินฝากธนาคารตามยอดทีได้ รับจริง ส่วนข้ อมูลทางบัญชี
ทีสูญ หายนั นให้ ส อบถามกรรมการว่ า จะสามารถรวบรวมได้ ห รื อ ไม่ ว่ า ได้ จ่ ายไปเป็ น
ค่า อะไร จํานวนเท่าใด หากสามารถรวบรวมได้ ให้ กรรมการทําหนั งสือรับรองรายการ
ทีเกิดขึน และใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินได้

การจัดการเกียวกับทรัพย์สิน
คําถาม

กรณีทร้ี านสหกรณ์ฟ้องร้ องลูกหนี และศาลตัดสินแล้ วว่าให้ ใช้ เงินพร้ อมค่าทนาย และ
ดอกเบีย แต่จาํ เลยไม่ชาํ ระหนีจนต้ องทําการยึดทรั พย์ทจํี านอง พอถึงขันนีร้ านสหกรณ์
ไม่มีเงินทีจะจ่ายค่าใช้ จ่ายในการบังคับคดีเพราะเงินหมด อยากทราบว่ าหากผู้ชาํ ระบัญชี
ทดรองจ่ า ยเงิน ส่ว นตั ว ไปก่ อ นสามารถทําได้ ห รื อ ไม่ เพี ย งใด เพราะเป็ นการก่ อ หนี
(เงินยืมทดรอง) มิฉะนั นจะไม่สามารถดําเนินการต่ อไปได้ หากไม่ สามารถทําได้ จะไป
ขอเงินทีไหนไปจ่ายค่าใช้ จ่ายได้

แนวปฏิบตั ิ

ผู้ชาํ ระบัญชี อาจทดรองจ่ ายเงิน ส่วนตัวแทนสหกรณ์ เพื อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการบังคับคดี
ลู ก หนี ของสหกรณ์ ใ นกรณี นี เพราะหากไม่ จ่ า ยเงิน ทดรองเพื อการนี ก็จ ะไม่ สามารถ
ดําเนินการชําระหนี ต่อไปได้ และเมือได้ เงินจากการบังคับคดีแล้ ว ผู้ ชาํ ระบั ญ ชี มีสิท ธิ
รับชําระคืนก่อนเจ้ าหนีอืนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
มาตรา
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คําถาม

ในกรณีทีผู้ชําระบัญชี เป็ นโจทก์ฟ้องร้ องลูกหนี ศาลตัดสินและอยู่ระหว่างการบังคับคดี
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์จาํ นองแล้ ว แต่ปรากฏว่าทีดินทีประกาศขายไม่มีผ้ ูใดสนใจ
ผู้ชาํ ระบัญชีไม่ สามารถจะปฏิบัติอะไรได้ ในช่วงนี อยากทราบว่ามีขันตอนอย่างใดในการ
ทีจะเร่งให้ งานเสร็จโดยเร็ว และถ้ าขายทีดินไม่ได้ จะต้ องทําอย่างไร

แนวปฏิบตั ิ

ผู้ชาํ ระบั ญชีควรพยายามติดต่อให้ มีผ้ ูมาซือทีดินทีขายทอดตลาด เช่น ขอให้ เจ้ าหนีของ
สหกรณ์ ทีชํา ระบั ญ ชี ม าซื อ หรื อ อาจขอให้ ลู ก หนี รายนั นซื อในราคาพอสมควรตามที
อาจซือได้ เป็ นต้ น แต่ถ้ายังขายไม่ได้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีกต็ ้ องพยายามดําเนินการต่อไป

คําถาม

การติดตามลูกหนีการค้ าทีค้ างนานเกิน ปี ควรทําอย่ างไรถึงจะเรี ยกว่ าจนถึงทีสุดแล้ ว
และเมือลูกหนีไม่ยอมรับหนีการค้ านัน ไม่ยอมทําหนังสือรับผิดหรื อหนังสือรับสภาพหนี
จะทําอย่างไร

แนวปฏิบตั ิ

- ให้ จัดทําหนังสือทวงหนีไว้ เป็ นหลักฐาน หรือติดตามด้ วยวิธอี นๆ
ื
- ถ้ า ติ ด ตามไม่ ไ ด้ จ ริ งๆ ก็ใ ห้ ปิ ดบั ญ ชี ไ ปบั ญ ชี เลิ ก กิ จ การ โดยกรณี ต ามคํา ถามนี
เป็ นลูกหนีขาดอายุความ ซึงจะตัดจ่ายออกจากบัญชีเป็ นรายจ่าย

คําถาม

ร้ า นสหกรณ์ อาชีวศึ กษาแห่ งหนึ งมีสินค้ าคงเหลื อ คื อ หั วเข็ม ขัด วิ ท ยาลั ย กระดาษตรา
วิ ท ยาลั ย เครื องหมายวิ ท ยาลั ย ผู้ ชํ า ระบั ญ ชี ไ ด้ พยายามขายให้ กั บ วิ ท ยาลั ย แล้ ว
แต่วิท ยาลัยไม่ ซือ อยากได้ ในรูป บริ จาค ขายให้ กับคนอืนๆ ก็ไม่ ได้ จะตั ดเป็ นสินค้ า
เสือมชํารุด แล้ วยกให้ วิทยาลัยได้ หรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

- ไม่ต้องตัดเป็ นสินค้ าเสือมชํารุด เพราะสินค้ าส่วนทีเสียหาย/ขายไม่ได้ จะเป็ นส่วนของ
ค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชีเลิกกิจการ เมือปิ ดบัญชีสนิ ค้ าคงเหลือเข้ าบัญชีเลิกกิจการ
- หากจะยกให้ วิทยาลัยก็ทาํ ได้ โดยเขี ยนไว้ ในรายงานว่ าได้ จัดการเกียวกับ ทรั พย์สิ น
หรือสินค้ าไปอย่างไร

คําถาม

สหกรณ์มีท รั พ ย์สิน ถาวร จํานวน
,
บาท ผู้ ชําระบั ญ ชี จะทํา การขาย คราว
โดยวิธีต กลงราคา คิด ว่า สมควรหรื อไม่เพี ยงใด เพราะในการประกวดราคาอาจไม่ ได้
ราคาสูงเสมอไป

แนวปฏิบตั ิ

- ถ้ าทรัพ ย์สิน มีห ลายชิ นจะขายทีละกีชิ นก็ได้ แต่ก ารขายหรื อรวมกั นขายคราวหนึ ง
ต้ องไม่เกิน , บาท
- ถ้ าชินใดราคาเกิน , บาท ต้ องใช้ วิธปี ระกวดราคา
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คําถาม

สหกรณ์ บ ริจาคเงิน สดให้ วิทยาลัย ทําให้ ทรัพ ย์สิน ไม่ พ อชําระหนี และสหกรณ์ แ จ้ งว่ า
สามารถเรียกเงินคืนได้ ในภายหลัง อยากทราบว่าการเรียกเงินคืนภายหลังจะทําได้ หรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

เมือสหกรณ์บริจาคเงินให้ วิทยาลัยไปแล้ วโดยถูกต้ อง เงินทีบริจาคนันเป็ นกรรมสิทธิของ
วิทยาลัย ถ้ าสหกรณ์จะเรียกคืนในภายหลังขึนอยู่กับวิทยาลัยว่าจะให้ เงินคืนหรือไม่กไ็ ด้
เว้ น แต่ ก ารบริ จ าคเงิ นดั งกล่ า วสหกรณ์ ก าํ หนดเงือนไขว่ า สหกรณ์ มีสิทธิเรีย กเงิน คื น
ในภายหลังได้ ถ้ามีเหตุจาํ เป็ น เช่นนีแล้ วสหกรณ์กเ็ รียกเงินบริจาคจากวิทยาลัยคืนได้

คําถาม

สหกรณ์มีลูกหนีเงินสดขาดบัญชี และลูกหนีสินค้ าขาดบัญชี ผู้รับผิดชอบได้ นาํ ทีดินของ
ผู้ ค ําประกั น มาขายฝากกั บ สหกรณ์ และพ้ นกํา หนดตกเป็ นสิ ท ธิ ข องสหกรณ์ แ ล้ ว
แต่วงเงิน ทีขายฝากจํานวน ,
บาท น้ อยกว่ าทีเป็ นหนี ต่อมาผู้ค ําประกัน ได้ น ํา
ทีดินดังกล่าวไปขายต่อให้ บุคคลอืน โดยไม่มีการโอนกรรมสิทธิ ผู้ซือได้ เข้ าไปปลูกบ้ าน
อาศั ย แล้ ว และที ดิ น นั นไม่ มี ท างออกได้ อาศั ย ทางเดิ น ของบ้ านที ปลู ก อยู่ ข้ า งหน้ า
ผู้ชําระบัญ ชี ได้ ป ระกาศขายแล้ วแต่ ไม่ มี บุค คลใดซื อ เนืองจากไม่มี ทางเดิน ออกสู่ถนน
จะมีวิธปี ฏิบัติอย่างไร

แนวปฏิ บตั ิ

สหกรณ์ย่อมได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิทีดินทีผู้ขายฝากไม่ไถ่คืนตามกําหนดสัญญา แต่ มี
ประเด็นปัญหาทีผู้ชาํ ระบัญชีควรพิจารณาดําเนินการ คือ
. กรณี มีบุ ค คลเข้ าไปปลูกบ้ านอยู่บ นทีดินทีสหกรณ์ได้ กรรมสิทธิจากการซื อฝากนั น
ผู้ชําระบั ญ ชี ควรแจ้ งให้ บุ คคลดั งกล่ าวรือถอนทีอยู่อาศั ย และออกไปจากทีดิน ของ
สหกรณ์ ถ้ าบุคคลดังกล่าวยังเพิกเฉย ผู้ชาํ ระบัญชีควรดําเนินการฟ้ องขับไล่ต่อไป
. ทีดิน ซึ งเป็ นกรรมสิท ธิของสหกรณ์ ไม่ มี ท างออก อาศัย ทางเดิ น ของบ้ า นทีปลู กอยู่
ข้ างหน้ า และผู้ชาํ ระบัญชีได้ ประกาศขายแล้ วแต่ไม่มีผ้ ูซือ ผู้ชาํ ระบัญชีควรพยายาม
ขายทีดินต่อไปโดยเจรจาขายทีดินให้ กับบุคคลทีเข้ ามาปลูกบ้ านอาศัยอยู่บนทีดินของ
สหกรณ์โดยมิชอบดังกล่าว หรือเจรจาขายทีดินให้ กบั เจ้ าของทีดินทีอยู่ข้างหน้ าก็ได้

คําถาม

ลู ก หนี การค้ าปุ๋ ยไม่ มี สัญ ญาจึ งไม่ ท ราบว่ าคิ ด ดอกเบี ยอัต ราร้ อยละเท่าไร ผู้ ชําระบั ญ ชี
จึ งทํา หนั งสื อทวงหนี โดยคิ ดดอกเบี ยร้ อ ยละ ต่ อ ปี ตามที อ.ต.ก. คิ ด จากสหกรณ์
ลู ก หนี ทํา หนั งสือรั บ สภาพหนี กรณี ทีลู กหนี ไม่ มีเงิน ชํา ระหนี ทัน ที ต่ อ มาภายหลั งพบ
สัญ ญาบางรายระบุคิดดอกเบี ยร้ อยละ ต่อปี กรณีนี จะมีผ ลต่อผู้ ชํา ระบั ญ ชี หรื อไม่
(ความเป็ นจริ งแล้ ว เพี ยงชํา ระต้ น เงินเพี ยงอย่างเดียวลู กหนี ยังไม่ สามารถชํา ระได้ และ
มีดอกเบียเกินกว่าต้ นเงิน)
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แนวปฏิบตั ิ

ลูกหนีค้ าปุ๋ ยยอมทําหนังสือรั บสภาพหนีพร้ อมด้ วยดอกเบียในอัตราร้ อยละ ต่อปี แล้ ว
แต่ต่อมาภายหลังพบว่าตามสัญญาเดิมกําหนดอัตราดอกเบียค่าปุ๋ ยไว้ ร้อยละ ต่อปี นัน
โดยปกติ ผ้ ู ชํ า ระบั ญ ชี ค วรยึ ด ถื อ สั ญ ญาเดิ ม คื อ อั ต ราดอกเบี ยร้ อยละ
ต่ อ ปี
อย่ า งไรก็ต าม เมือผู้ ชําระบั ญ ชี พิ จ ารณาสภาพของลู ก หนี แล้ ว เห็น ว่ า มี ฐ านะไม่ มั นคง
หรือไม่ สามารถชําระหนี ได้ ครบถ้ วน ผู้ชํา ระบั ญชี ก อ็ าจใช้ ดุลยพิ นิจเรี ยกเก็บ หนี ค่ าปุ๋ ย
พร้ อมด้ วยดอกเบียในอัตราร้ อยละ ต่อปี ก็ได้

คําถาม

สหกรณ์ ฟ้ องลู ก หนี เงิน กู้ ในวงเงิน ,
บาท ได้ ด ํา เนิ น การทางศาลจนกระทังคดี
ถึงทีสุดทําการยึด ทรั พ ย์ คือ บ้ านและได้ ท าํ หนังสือฝากทรั พย์สินทียึดนันไว้ กับจําเลย
ต่อมาสหกรณ์ถูกสังให้ ชาํ ระบัญชี ผู้ชําระบัญชีคนที และ ไม่สามารถนําเจ้ าพนักงาน
บังคับคดีให้ นาํ ทรั พย์สินไปขายทอดตลอดได้ เนืองจากจําเลยผู้รักษาทรัพย์ได้ ถึงแก่กรรม
และทายาทย้ ายหนีไปทีอืนตามหาตัวไม่พบ (ในการดําเนิ นคดีดังกล่ าวสหกรณ์ ต้องจ่ าย
ค่าใช้ จ่ายสูงเกินทุนทรัพย์ทฟ้ี อง)
. ผู้ชาํ ระบัญชีควรถอนการบังคับคดีหรือไม่ เพราะไม่มีทรัพย์สนิ ทีจะขายทอดตลาด
. ถ้ าหากผู้ชาํ ระบัญชีถอนการบังคับคดีแล้ วจะมีความผิดหรือไม่
. เจ้ าหนี การค้ า (ค่าปุ๋ ย อตก.) จะมี สิทธิฟ้ องผู้ชําระบั ญ ชี ทีถอนการบังคับ คดีหรื อไม่
(เมือชําระบัญชีเสร็จ สหกรณ์มีทรัพย์สนิ สูงกว่าหนีสินประมาณ , , บาทเศษ)

แนวปฏิบตั ิ

- ทรัพย์ (บ้ าน) ทียึดจากลูกหนีตามคําพิพากษานันมีมูลค่าเพี ยงเล็กน้ อย เมือผู้รับฝาก
ทรัพย์ตาย และทายาทก็ย้ายออกไปนอกแดนแล้ ว การจะนําทรัพย์นันมาขายทอดตลาด
อาจจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายมากกว่าราคาทรัพย์ ผู้ชาํ ระบัญชีควรถอนการบังคับคดีเสีย
- การถอนบังคับคดีนัน ผู้ชาํ ระบัญชีไม่ มีความผิดแต่อย่างใด เพราะมีเหตุผลสมควร
ในการถอนบังคับคดี
- เจ้ าหนี การค้ าไม่มีสิทธิฟ้ องผู้ชําระบั ญ ชี เพราะสหกรณ์ยังมีทรัพย์สินอืนๆ ทีจะจ่ า ย
ชําระหนีเจ้ าหนีได้ หากไม่มีทรัพย์สินจ่ ายชําระหนีเจ้ าหนีอันทําให้ เจ้ าหนีเสียหาย เจ้ าหนี
จึงจะฟ้ องได้

คําถาม

สหกรณ์อยู่ระหว่ างการชําระบัญชี มีทรัพย์สินทีจําเป็ นต้ องใช้ ไฟฟ้ าอยู่ ซึงจ้ างคนเฝ้ าไว้
และสหกรณ์ มี เงิน ฝากธนาคารโดยนําไปคําประกั น การใช้ ไฟฟ้ า เงิน ฝากธนาคารนั น
จะต้ องโอนเป็ นชือผู้ชาํ ระบัญชีหรือไม่ ชือผู้ขอใช้ ไฟฟ้ าเป็ นชือกรรมการ

แนวปฏิบตั ิ

ให้ เปลียนชือบัญชีเงินฝากธนาคารจากสหกรณ์เป็ นผู้ ชาํ ระบัญชี และหากทําได้ ให้ เปลียน
ชือผู้ขอใช้ ไฟฟ้ าจากชือกรรมการเป็ นชือผู้ชาํ ระบัญชี
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คําถาม

กรณี ทีสหกรณ์ มีท รั พ ย์สิน คือ ทีดิน แต่ค ณะกรรมการนําไปทําสัญ ญาจะซื อขายกับ
บุคคลภายนอก และผู้ชาํ ระบัญชีได้ แต่ งตังทนายฟ้ องเรียกโฉนดทีดินคืน คดีสนสุ
ิ ดแล้ ว
(ผู้ ชํา ระบั ญ ชี เป็ นฝ่ ายชนะคดี ) ศาลได้ พิ พ ากษาให้ จํา เลยนํา โฉนดที ดิ น คื น และจ่ า ย
ค่าทนายให้ โจทก์เป็ นเงิน , บาท ให้ นาํ มาวางไว้ ทศาล
ี
ผู้ชาํ ระบัญชีได้ ไปรับโฉนด
ทีดินคืนแล้ ว แต่เงินจํานวน , บาท จําเลยไม่ได้ นาํ ไปวางไว้ อยากทราบว่า
- ผู้ชาํ ระบัญชีได้ รับโฉนดคืนมาแล้ วจะประกาศขายได้ เลยหรือไม่
- จะต้ องเรียกประชุมสมาชิกแจ้ งให้ ทราบในการขายทีดินหรือไม่
- ก่อนขายทีดินผู้ชาํ ระบัญชีควรตังคณะกรรมการในการขายทีดินหรือไม่ เพราะเป็ นการ
จําหน่ายทรัพย์สนิ ทีมีราคาสูง
- เงินจํานวน ,
บาท ถ้ าจําเลยไม่นาํ มาให้ หรื อนํามาช้ า จะจัดการจําหน่ ายทีดิน
ได้ ก่อนเลยหรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

กรณีนีมีแนวปฏิบัติ คือ
. ผู้ชาํ ระบัญชีเมือได้ รับโฉนดทีดินแล้ วมีอาํ นาจประกาศขายทีดินได้ ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.
มาตรา และมาตรา ( ) ทังนี ต้ องปฏิบัติให้ ถูกต้ อง
ตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์ในส่วนทีเกียวกับการขายทรัพย์สนิ ด้ วย
. ผู้ ชําระบั ญ ชี ไม่ ต้ อ งเรี ยกประชุ ม สมาชิ ก เพื อแจ้ งให้ ท ราบเรืองการขายทีดิ นเพราะ
ผู้ชาํ ระบัญชีมีอาํ นาจหน้ าทีในการขายทรัพย์สนิ ได้ อยู่แล้ ว
. เนื องจากทีดินมีราคามาก มีข้ อควรพิ จารณาว่า ถ้ าสามารถขายทีดิน ด้ วยตนเองได้
โดยไม่ทาํ ให้ สหกรณ์เสียประโยชน์ผ้ ูชาํ ระบัญชีกค็ วรขายด้ วยตนเอง แต่ถ้าผู้ชาํ ระบัญชี
ไม่มีความรู้ความชํานาญในการขายทีดินทีมีราคามาก และอาจทําให้ สหกรณ์ไม่ได้ รับ
ประโยชน์ ต ามทีควร ผู้ ชํา ระบั ญ ชี อ าจมอบหมายให้ มี ตั วแทน หรื อ คณะตั ว แทน
ทําการขายทีดินนันก็ได้

คําถาม

กรณี ทีสหกรณ์ ทีชําระบั ญ ชี ส่งมอบทรัพ ย์สิน ทีเป็ นอาคารปลู ก อยู่ ในทีดิน ของราชพั สดุ
จังหวัด อาคารและทรัพย์สินทีติดกับ อยู่อาคาร เช่น ชันวางของ พั ดลม มิเตอร์ ไฟฟ้ า
(ซึงจะตกเป็ นของราชพั ส ดุ) ถ้ า เขาส่งมอบมาต้ อ งส่งมอบต่ อ ให้ ราชพั สดุ กรณี นี ต้ อง
นําเข้ าทีประชุมกรรมการ และทีประชุมใหญ่เพือให้ ลงมติอนุมัติก่อนหรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

ให้ ผ้ ู ชําระบัญ ชีพิ จารณาสัญญาทีสหกรณ์กับ ราชพั สดุ ทาํ ไว้ แต่ เดิมว่ า สหกรณ์ต้องมอบ
ทรั พ ย์สิน ทีติ ด อยู่กับ อาคารราชพั สดุ ห รื อไม่ ถ้ าสัญ ญาระบุ ไว้ ผ้ ู ชํา ระบั ญ ชี ก ็ต้ อ งมอบ
ทรัพย์สินทีติดอยู่กับอาคารซึงถือเป็ นส่วนควบให้ ราชพัสดุ ส่วนทรัพย์สินทีเคลือนย้ ายได้
ไม่ติดกับ ตั วอาคารก็ไม่ ต้องส่งมอบ อย่ างไรก็ตาม เรืองนี เป็ นอํานาจของผู้ ชําระบั ญ ชี
จึงไม่ต้องนําเข้ าทีประชุมกรรมการ และทีประชุมใหญ่เพืออนุมัติ
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คําถาม

สมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่ ย้ายออกนอกแดน ไม่สามารถติดตามเพื อขอข้ อมูล หรื อ
เรียกให้ ชาํ ระหนีสินทีมีอยู่ต่อสหกรณ์ได้ หมดสินอย่างรวดเร็ว

แนวปฏิบตั ิ

ให้ พิจารณาว่าสมาชิกแต่ละรายมีหนีสินกับสหกรณ์มากน้ อยเพียงใด หากเป็ นจํานวนเงินมาก
ก็ต้องดําเนินการติดตามจนถึงทีสุด หากเป็ นจํานวนเงินน้ อยไม่ค้ ุมค่าใช้ จ่ายการติดตามหนี
ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชาํ ระบัญชีทจะพิ
ี จารณาตัดออกจากบัญชีต่อไป

คําถาม

ขันตอนในการชําระบั ญ ชีเกี ยวกับ การจําหน่ ายทรั พ ย์สิน จะต้ อ งกระทําภายหลั งจั ด ทํา
งบการเงิน ณ วันรับมอบทรั พย์สินเสร็จแล้ ว ทรัพย์สินบางชนิดสหกรณ์มไิ ด้ ใช้ ประโยชน์
จะขายก็ขายไม่ได้ ทําให้ สหกรณ์สูญเสียประโยชน์ส่วนนีไปในระหว่างทียังไม่ได้ จาํ หน่ าย
ผู้ชาํ ระบัญชีจะต้ องรับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของสหกรณ์

แนวปฏิบตั ิ

กรณี นี อาจให้ ค ณะกรรมการสหกรณ์ จํา หน่ ายก่ อ นทีผู้ ชํา ระบั ญ ชี จ ะรั บ มอบทรั พ ย์ สิ น
เพื อทีสหกรณ์จะได้ ไม่ เสียประโยชน์ ในระหว่ างรอการจําหน่ ายโดยผู้ ชาํ ระบั ญ ชี รวมทัง
ยั งเป็ นผลให้ ผ้ ู ชํา ระบั ญ ชี ไ ม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของสหกรณ์ อี ก ด้ ว ย
อย่างไรก็ตาม การจัดการเกียวทรัพย์สินของสหกรณ์อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชาํ ระบัญชี ว่า
จะจําหน่าย หรือบริจาคให้ สหกรณ์อืนใด

คําถาม

สมาชิกปฏิเสธหนีโดยแจ้ งว่ าชําระหนีแล้ ว แต่ไม่ได้ เก็บรักษาใบเสร็จรั บเงินไว้ เนืองด้ วย
เวลาล่วงเลยมานานแล้ ว

แนวปฏิบตั ิ

ต้ องถือตามหลักฐานของสหกรณ์ว่าสมาชิกชําระหนีแล้ วหรือไม่ ถ้ ามีหลักฐานว่ายังเป็ นหนี
และได้ มีการดําเนินการจนถึงทีสุดไม่สามารถเรียกให้ สมาชิกรายนันชําระหนีได้ ก็จะเป็ น
หนีทีเหลืออยู่ในบัญชีทจะปิ
ี ดไปบัญชีเลิกกิจการเมือเสร็จสินการชําระบัญชี ผู้ชาํ ระบัญชี
ควรเขียนไว้ ในรายงานการชําระบัญชีถึงสาเหตุทสมาชิ
ี กไม่ชาํ ระหนีด้ วย

คําถาม

เอกสารหนังสือสัญญากู้ เงินระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกสูญหาย ได้ ออกติดตามให้ สมาชิก
ทําหนังสือรับสภาพหนีบางรายยอมทํา แต่บางรายไม่ ยอมทํา จึงไม่มีหลั กฐานฟ้ องเรี ยก
เงินกู้คืนจากสมาชิกอาจทําให้ ต้องตัดเป็ นหนีสูญ จํานวนเงินทีได้ รับไม่เพี ยงพอชําระหนี
ให้ แ ก่ เจ้ า หนี และเจ้ า หนี ก็ไ ม่ ย อมลดหนี ให้ (เหลื อ มู ล หนี จํา นวน ,
บาท)
จะปฏิบัติอย่างไร

แนวปฏิบตั ิ

- กรณีของลูกหนีรายทีทําหนังสือรับสภาพหนี ให้ ผ้ ชู าํ ระบัญชีติดตามการชําระหนีต่อไป
รายทีไม่มีหลักฐานใดๆ ทีจะฟ้ องร้ องได้ ให้ ปิดไปบัญชีเลิกกิจการได้
- กรณีเจ้ าหนีไม่ยอมลดหนีให้ ผู้ชําระบัญชี อาจติดต่อขอโอนหนีลูกหนีรายทีทําหนังสือ
รับสภาพหนีให้ เจ้ าหนีไปติดตามการชําระหนีแทน โดยลูกหนี ดังกล่าวต้ องยินยอมด้ วย
หากหนีของเจ้ าหนีขาดอายุความผู้ชาํ ระบัญชีจะไม่ชาํ ระหนีก็ได้
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คําถาม

สหกรณ์ ให้ เงิ น กู้ แ ก่ ส มาชิ ก แต่ ไม่ มี สั ญ ญาเงิ น กู้ ร ะหว่ า งสมาชิ ก กั บ สหกรณ์ มี เพี ย ง
รายละเอีย ดลู ก หนี รายตั ว ที ได้ รั บ จากผู้ ส อบบั ญ ชี ผู้ ชํา ระบั ญ ชี จ ะดํา เนิ น การทวงหนี
จากสมาชิกได้ หรือไม่ อย่างไร

แนวปฏิบตั ิ

ผู้ ชําระบั ญ ชี สามารถใช้ รายชือดั งกล่ าวในการทวงหนี ได้ ทังนี อาจให้ ลูกหนี ยืน ยัน ว่ า
เป็ นหนี สหกรณ์ ต ามจํา นวนที ปรากฏจริ ง หรื อ ให้ จั ด ทํา หนั งสือ รั บ สภาพหนี ก็จ ะได้
หลักฐานทีใช้ ทดแทนสัญญาเงินกู้ได้

คําถาม

ในรายงานการประชุ มระบุว่าจ่ ายเงินคืนไปหมดแล้ ว แต่ทางสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ตรวจพบว่ายังมีเงินรอเรียกคืนเงิน เงินรับฝาก และหุ้นทียังไม่ได้ จ่ายคืน ส่วนเงินสดไม่มี
มีแต่เงินรอเรียกคืนในส่วนทรัพย์สนิ จะต้ องทําอย่างไร

แนวปฏิบตั ิ

ให้ ดูงบการเงิน ณ วัน สุด ท้ ายทีผู้สอบบัญ ชี แสดงความเห็น หากมีเพี ยงเงินรอเรียกคื น
ให้ ตรวจสอบว่ามีรายละเอียดของเงินรอเรียกคืนใดเหลืออยู่บ้าง สามารถทราบหรือไม่ ว่า
จะต้ องเรียกคื นจากใคร หากทราบให้ ผ้ ู ชําระบั ญชี ติ ดตามทวงถาม แต่ หากไม่ มีข้อมู ล
ให้ ปิ ดไปบั ญ ชี เลิ ก กิ จ การ ผู้ ชํา ระบั ญ ชี จั ด ทํา รายงานการชํา ระบั ญ ชี และรายการย่ อ
ของบัญชีทชํี าระนันเสนอต่อผู้สอบบัญชีได้

คําถาม

ลูกหนีทีเป็ นสมาชิกสหกรณ์หาทีอยู่ไม่ได้ (ทีอยู่ไม่ตรงตามทะเบียน) ผู้ชาํ ระบัญชีไม่ได้ รับ
การชําระหนี เจ้ าหนีสหกรณ์ (ผู้ถือหุ้ น) จะแจ้ งความร้ องทุกข์ผ้ ูชาํ ระบัญชี (ข้ าราชการ)
ข้ อหาละเว้ นการปฏิบัติราชการตามมาตรา
หรือไม่ คือ ไม่ดาํ เนินการใดๆ ให้ การ
ชําระบัญชีเสร็จสินโดยเร็ว

แนวปฏิบตั ิ

ลูกหนีทีเป็ นสมาชิกของสหกรณ์หาทีอยู่ไม่ได้ ทีอยู่ไม่ตรงตามทะเบียน ผู้ชาํ ระบัญชีต้อง
สอบถามกรรมการ หรือไปติด ต่อ ยังทีอยู่ เดิมว่าลูก หนี ย้ ายไปอยู่ ทีใด และดําเนิน การ
ติดตามทวงถามตามสมควร โดยปฏิบัติหน้ าทีตามทีกฎหมายกําหนดแล้ ว หากมีการแจ้ ง
ความร้ องทุกข์เกิดขึน ผู้ชาํ ระบัญชี กส็ ามารถยกข้ อเท็จจริ งทีได้ ปฏิบัติโดยถูกต้ องตามที
กฎหมายกําหนดมาต่อสู้ได้
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การจัดการเกียวกับหนีสิน
คําถาม

เจ้ าหนีการค้ ามีรายละเอียด ราย และไม่มีรายชือผู้เป็ นเจ้ าหนีอีกจํานวนหนึง เจ้ าหนี
มีรายละเอียดปฏิเสธเป็ นตัวหนังสือมาว่ าไม่มีหนี สินต่อกัน แล้ ว แต่ของร้ านสหกรณ์ยัง
ปรากฏจํานวนเงินในบัญชีอยู่ วิธีปฏิบัติทางบัญชีให้ ทาํ อย่างไร และจําเป็ นต้ องวางเงินไว้
กับนายทะเบียนสหกรณ์หรือไม่
เจ้ าหนีอีกจํานวนหนึงไม่มีรายละเอียดรายชือว่าเป็ นของผู้ใด (ในกระดาษทําการเก่าของ
ผู้สอบบัญชีระบุว่าไม่มีรายละเอียด) จะปรับปรุงบัญชีอย่างไร ตัดออกจากบัญชีได้ หรือไม่
และจํานวนนีต้ องวางเงินไว้ กับนายทะเบียนสหกรณ์หรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

- เจ้ าหน้ าทีแจ้ งว่าไม่มีหนีสินต่อกันถือเป็ นหนียกให้ ไม่ต้องวางเงินไว้ กับ นายทะเบียน
สหกรณ์
- เจ้ าหนีไม่มีรายละเอียดว่าเป็ นของผู้ใดไม่ต้องทําการปรับปรุงบัญชี และจะตัดออกจาก
บัญชีไม่ได้ รวมทังต้ องวางเงินไว้ กับนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์
ทีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย โดยติดประกาศให้ สาธารณชนทราบ

คําถาม

ในระหว่ างการชํา ระบั ญ ชีชุ ม นุ มสหกรณ์ ทวงหนี มาทีผู้ ชํา ระบั ญ ชี แต่ ผ้ ู ชํา ระบั ญ ชี ไม่ มี
รายละเอียดว่าเป็ นหนีของผู้ใด จึงตอบหนังสือกลับไปว่าไม่มีรายละเอียดการเป็ นหนี และ
อยู่ระหว่ างการชําระบัญชี แต่ไม่ ได้ รับคําตอบ หรือส่งหลักฐานการเป็ นหนีมาให้ ในทาง
ปฏิบั ติ จะทําอย่ า งไร (คําสังแต่ งตังผู้ ชําระบั ญ ชี ปี ทีแล้ ว และอายุ เจ้ า หนี ทีทวงมานี
จะหมดอายุความฟ้ องร้ อง)

แนวปฏิบตั ิ

- ยังไม่ ต้องชําระหนีให้ ชุมนุมฯ เพราะไม่ส่งหลักฐานการยืนยันหนี แต่ต้องวางเงินไว้
เมือชําระบัญชีเสร็จ
- ถ้ าเจ้ าหนี ขาดอายุความแล้ วเจ้ า หนีไม่ สามารถฟ้ องร้ องได้ ให้ แสดงรายการในบั ญ ชี
เลิก กิจ การเป็ นหนี ขาดอายุ ค วาม อย่ างไรก็ต าม หากสหกรณ์ ทีชําระบั ญ ชี มีเงิน เหลื อ
เพียงพอผู้ชาํ ระบัญชีอาจพิจารณาชําระหนีคืนให้ แก่เจ้ าหนีการค้ าดังกล่าวได้

คําถาม

วรรคสุดท้ายของหนังสือแจ้ งเจ้ าหนีให้ ยืนคําทวงหนีต่อผู้ชาํ ระบัญชี ภายใน.......วัน/เดือน
ระยะเวลาทีเหมาะสมควรเป็ นกีวัน กีเดือน

แนวปฏิบตั ิ

จํานวนวัน เป็ นไปตามความเหมาะสม ซึ งควรจะเร็วทีสุด เท่าทีทําได้ แต่ ต้ องคํา นึ งถึ ง
ระยะเวลาในการติดต่อสือสารไปและกลับมาด้ วย
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คําถาม

แนวปฏิบตั ิ

เจ้ าหนี การค้ า ทีไม่มี ชื ออยู่ในบั ญ ชี ร้ านสหกรณ์ ได้ นําเอกสารใบส่งของทีมีล ายมือ ชื อ
ผู้รับ ของเป็ นเจ้ าหน้ าทีของร้ านสหกรณ์เดิม โดยวัน ทีในใบส่งของเป็ นวันทีก่อนวั น เลิ ก
ร้ านสหกรณ์ ผู้ชําระบัญ ชีต้องชําระหนี รายนี หรือไม่ และต้ องติดตามหาเจ้ าหน้ าทีผู้ นัน
ให้ รับผิดชอบหรือไม่ ถ้ าตามยากมากจะตัดเป็ นสินค้ าขาดบัญชีได้ หรือไม่
. ถ้ าปรากฏข้ อเท็จจริงว่ าก่อนเลิกสหกรณ์ สหกรณ์ได้ ซือสินค้ าจริงแต่ไม่ได้ บันทึกบัญชี
ตังเป็ นเจ้ าหนีไว้ ผู้ชาํ ระบัญชีต้องชําระหนีการค้ ารายนี และไม่ถือเป็ นสินค้ าขาดบัญชี
. ถ้ าปรากฏข้ อเท็จจริงว่าสหกรณ์ไม่ได้ ซือสินค้ า แต่เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ซือโดยแอบอ้ างใช้
ชือสหกรณ์แล้ วนําสินค้ าไปเป็ นประโยชน์ส่วนตัว สหกรณ์ไม่ต้องรับผิดชอบหนีรายนี
ผู้ชาํ ระบัญชีจะปฏิเสธไม่ชาํ ระหนีได้

คําถาม

ในกรณี ทีเจ้ า หนี ทุ ก รายขาดอายุ ค วาม และมี เงิน สดคงเหลื อ ไม่ เพี ย งพอต้ อ งทํา การ
เฉลียหนีให้ กับเจ้ าหนีทุกรายหรือไม่ และจําเป็ นต้ องร้ องขอให้ สหกรณ์ล้มละลายหรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

- จะเฉลียหนีให้ กับเจ้ าหนีทุกรายก็ได้ หรือจะไม่ชาํ ระหนีแก่เจ้ าหนีก็ได้ เพราะเป็ นหนี
ขาดอายุความแล้ ว
- ไม่จาํ เป็ นต้ องฟ้ องล้ มละลาย

คําถาม

การติด ตามเจ้ า หนี ถ้ า ไม่ ส ามารถติ ด ตามพบ แต่ ค ณะกรรมการให้ ค ํายืน ยั นว่ า เจ้ าหนี
ยกหนีให้ แล้ ว (ทําเป็ นลายลักษณ์อักษร) สําหรับสหกรณ์นีไม่มีเงินชําระหนีและขาดทุน
เกินกว่ากึงหนึงของทุนเรือนหุ้ น คํายืนยันของคณะกรรมการถือเป็ นหลักฐานได้ หรื อไม่
และภายหลังเจ้ าหนี จะฟ้ องร้ องขอหนีคืนได้ หรือไม่ (สหกรณ์ มีเงินกู้ ระยะยาวประมาณ
แสนเศษ)

แนวปฏิบตั ิ

คํายืน ยั นของคณะกรรมการถื อเป็ นหลักฐานไม่ ได้ จะต้ องมีหลักฐานการยกหนี ให้ ของ
เจ้ าหนี ถ้ าเจ้ าหนียังไม่ได้ ยกหนีให้ สหกรณ์ และหนีนันยังไม่ขาดอายุความเจ้ าหนี ฟ้ อง
สหกรณ์ให้ ชาํ ระหนีได้

คําถาม

สหกรณ์ถูกเจ้ า หนี ฟ้ องดําเนิน คดี ราย ตังแต่ก่อนทีประชุ ม ใหญ่ ลงมติเลิกอยู่ ระหว่าง
ดําเนินคดี คดีถึงทีสุด คดี โดยศาลประกาศยึดทรัพย์เมือวันที กรกฎาคม
(ยังไม่มีการส่งมอบสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ) เจ้ าหนีได้ นาํ ทรัพย์สินขายทอดตลาด
เพือชําระหนีตัวเอง ส่วนอีก คดีเรืองยังอยู่ทศาล
ี
ผู้ชาํ ระบัญชีจะต้ องปฏิบัติอย่างไร
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แนวปฏิบตั ิ

ปัญหาดังกล่าวแบ่งเป็ น กรณี คือ
. กรณีทีเจ้ าหนี ตามคําพิ พากษาของสหกรณ์ ทีเลิกดําเนินการ ให้ มีการยึดทรั พ ย์ของ
สหกรณ์ และขายทอดตลาดทรั พย์สินของสหกรณ์เพื อชําระหนี ก่อนทีผู้ชาํ ระบั ญ ชี
จะรับมอบสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ นัน ผู้ชาํ ระบัญชีควรปล่ อยให้ การบังคับคดี
ของเจ้ าหนีตามคําพิพากษาดําเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ค วรเร่ งดํา เนิ น การรั บ มอบสมุ ด บั ญ ชี และทรั พ ย์ สิ น ของสหกรณ์ จ าก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และติดต่อกับเจ้ าพนักงานบังคับคดีในลําดับต่อไป
เพื อทราบผลการขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิน ของสหกรณ์ ว่ า เพี ย งพอชํา ระหนี ตาม
คําพิพากษาหรือไม่ ถ้ ามีเงินเหลือจะได้ ขอรับคืนต่อไป
. กรณีทีสหกรณ์ ทเลิ
ี กถูกเจ้ าหนีของสหกรณ์ฟ้องศาล และคดีอยู่ในระหว่ างพิจารณา
ของศาลนั น เมื อผู้ ชําระบั ญ ชี รั บ มอบสมุ ดบั ญ ชี และทรั พย์สินจากคณะกรรมการ
ดําเนิ น การของสหกรณ์ แ ล้ ว ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ค วรศึ ก ษาข้ อ มู ลเกียวกับ คดีจ ากคําฟ้ อง
และสอบถามคณะกรรมการสหกรณ์ รวมทังทนายความทีสหกรณ์ ว่ าจ้ า งให้ ส้ ู ค ดี
(ถ้ ามี) ว่าการดําเนินคดีทผ่ี านมาเป็ นอย่างไร เพือทีผู้ชาํ ระบัญชีจะได้ เตรียมตัวในการ
เข้ าเป็ นจําเลยในคดีนันๆ

คําถาม

เจ้ าหนีไม่ยอมลดหนีให้

แนวปฏิบตั ิ

หากมี ท รั พ ย์สิน ไม่ พ อชําระหนี จํานวนมาก และผู้ ชํา ระบั ญ ชี ท าํ ความตกลงกับ เจ้ า หนี
โดยขอประนีประนอมหนีแล้ ว แต่เจ้ าหนีไม่ยอมลดหนีให้ ถ้ าผู้ชาํ ระบั ญชีได้ ดาํ เนิ นการ
จนถึ งที สุด แล้ ว ก็ยั ง ไม่ ส ามารถชํา ระหนี ให้ เสร็จ สิ นได้ ให้ ร้ อ งขอต่ อ ศาลให้ ส หกรณ์
ล้ มละลายต่อไป

การร้องขอล้มละลาย
คําถาม

การร้ องขอต่อศาลให้ สหกรณ์ล้มละลายมีขนตอนและวิ
ั
ธปี ฏิบัติอย่างไรบ้ าง

แนวปฏิบตั ิ

การร้ องขอต่อศาลให้ สหกรณ์ล้มละลายมีขนตอน
ั
ดังนี
- เมือปรากฏว่ า สหกรณ์ มี ท รัพ ย์ สิน ไม่ เพี ยงพอชําระหนี สิน และเจ้ าหนี ของสหกรณ์
ไม่ยินยอมยกหนีให้ หรือไม่ยินยอมลดหนีให้ สหกรณ์แล้ ว ผู้ ชาํ ระบัญชีค วรดําเนิ นการ
ร้ องขอต่อศาลเพือสังให้ สหกรณ์ล้มละลาย
- วิธีการร้ องขอให้ สหกรณ์ล้มละลาย ผู้ชําระบั ญชี ต้องดําเนิ นการยืนคําร้ องขอต่อศาล
ชันต้ นซึงสหกรณ์ตังอยู่ หรือประกอบธุรกิจอยู่ในเขตพืนที สําหรับศาลชันต้ นทีมีอาํ นาจ
พิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย คือ ศาลชันต้ นทีมีอาํ นาจพิ พากษาคดีแพ่ ง ยกเว้ นศาล
แขวงไม่มีอาํ นาจพิจารณาคดีล้มละลาย สําหรับวิธปี ฏิบัติปรากฏอยู่ในส่วนที ของคู่มือนี
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การเปลียนตัวผูช้ ําระบัญชี
คําถาม

ได้ รับแต่งตังให้ เป็ นผู้ชาํ ระบัญชีของสหกรณ์ทตัี งขึนในบริษัทแห่งหนึง โดยได้ รับมอบงาน
จากผู้ ชําระบัญชี คนที และได้ รับมอบเอกสารทีผู้ชาํ ระบัญชีคนที ดําเนิ นการไปแล้ ว
แต่ ไม่ มี สมุ ด บั ญ ชี และเอกสารต่ า งๆ ของสหกรณ์ ประธานกรรมการแจ้ งว่ า นําท่ ว ม
เอกสารต่างๆ เสียหายหมด โดยมีหลักฐานใบแจ้ งความ นอกจากนี ประธานได้ ชีแจงว่า
ค่าหุ้นได้ คืนให้ สมาชิกไปก่อนเลิกสหกรณ์ มีเจ้ าหนีเงินยืมบริษัทได้ ชาํ ระแล้ ว ผู้ชาํ ระบัญชี
คนที ได้ ทาํ หนังสือให้ บริษัทยืนยันว่าได้ รับชําระหนีแล้ วหรือไม่ แต่บริษัทไม่ตอบ และ
ไม่ได้ ยืนหนังสือทวงหนีต่อผู้ชาํ ระบัญ ชี ต่อมาผู้ชาํ ระบั ญชีได้ ไปติดต่อทีบริษัทปรากฏว่า
ประธานกรรมการได้ ลาออกจากบริษัทไม่ทราบทีอยู่จึงไม่สามารถติดต่อได้ พนักงานของ
บริษัทไม่มีใครทราบเรืองสหกรณ์ เพราะเป็ นพนักงานทีเข้ ามาทํางานหลังสหกรณ์เลิกแล้ ว
ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ค นที ได้ จั ด ทํา งบดุ ล ณ วั น ที ได้ รั บ แต่ ง ตั งให้ เป็ นผู้ ชํ า ระบั ญ ชี คื อ
ธันวาคม
ระยะเวลาต่อจากงบดุลปี ก่อน ( ธันวาคม
) และผู้สอบบัญชี
ได้ ต รวจสอบและรั บ รองในวั น ที
มิ ถุ น ายน
ในฐานะผู้ ชํา ระบั ญ ชี ค นที
จะปฏิบัติอย่างไรต่อไป

แนวปฏิบตั ิ

- ถือว่าผู้ชาํ ระบัญชีคนที ได้ จัดทํางบการเงินตามมาตรา
แล้ ว
- ผู้ชาํ ระบัญชีคนที ต้ องดําเนินการชําระบัญชีต่อจากผู้ชาํ ระบัญชีคนที โดยยึดถือ
งบการเงิน และรายงานการชําระบัญ ชีทีผู้ ชําระบั ญ ชี ค นที จัด ทําไว้ แ ล้ วดําเนิ น การต่ อ
และเมื อดํ า เนิ น การจั ด การทรั พ ย์ สิ น หนี สิ น และทุ น จนเสร็ จ สิ นการชํ า ระบั ญ ชี
ต้ อ งดําเนิ น การจั ด ทําบั ญ ชี รั บ จ่ า ย รายงานย่ อ ของบั ญ ชี ทีชํา ระ และบั ญ ชี เลิ กกิ จ การ
แล้ วจัดทํารายงานการชําระบัญชีเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ เพือให้ ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบ
แล้ วเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ขอถอนชือออกจากทะเบียนต่อไป

คําถาม

ได้ รับแต่งตังให้ เป็ นผู้ชําระบั ญชี คนที โดยผู้ชาํ ระบั ญ ชีคนที จัดทํางบการเงิน ณ
วัน รับ มอบทรั พ ย์สินให้ ผ้ ู สอบบั ญ ชี ตรวจสอบรั บรองแล้ ว และจัดการจําหน่ ายทรั พย์สิน
บางรายการ ต่อมาผู้ชาํ ระบัญชีคนที ลาออกจากราชการ นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง
ผู้ชาํ ระบัญ ชี คนที และ แต่ในทางปฏิบั ติไม่มีการรับ มอบงาน ผู้ชําระบัญ ชี คนที
จัดทําเอกสารส่งมอบไว้ โดยเซ็นชือผู้ส่งมอบแต่ไม่มีผ้ ูรับมอบ เอกสารเหล่านีอยู่ในความ
ดูแลของเจ้ าหน้ าทีส่งเสริมสหกรณ์ ดังนัน ผู้ชาํ ระบัญชีคนที จะรับมอบงานจากใคร
จึงจะเป็ นการถูกต้ อง
หากเอกสารทีรั บ มอบมาไม่ มี แ ผ่ น บั ญ ชี ลูก หนี รายตั ว ได้ ติ ด ตามสอบถามเจ้ า หน้ า ที
ส่งเสริม สหกรณ์ แ ล้ ว แจ้ งว่ า ธ.ก.ส. เอาไปเพื อดําเนิ นคดีฟ้ องร้ อ งกับ สมาชิก โดยตรง
เมือไปติดต่อกับ ธ.ก.ส. ทังด้ วยตัวเอง และทําเป็ นหนังสืออีกครังก็ไม่ทราบว่ าอยู่ทีใคร
จึงไม่สามารถทราบได้ ว่าปัจจุบันลูกหนีเงินกู้คงเหลืออยู่เท่าไร กรณีนีจะทําอย่างไร
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เมือรับ มอบงานมาแล้ วต้ องรายงานความเคลือนไหวเมือครบ เดือนแรก จะเริมต้ น
ตรงไหน เพราะผู้ชาํ ระบัญ ชีผ่านมาหลายคนแต่ ไม่มีหลักฐานเกียวกับการรายงานใด ๆ
นอกจากงบการเงินครังสุดท้าย
แนวปฏิบตั ิ

- ผู้ชําระบั ญ ชี ค นปั จจุ บัน จะต้ อ งรั บ มอบงาน ทรั พ ย์สิน และเอกสารจากผู้ เก็บ รัก ษา
ทรั พย์สิน คือ เจ้ าหน้ าทีส่งเสริมสหกรณ์ โดยจัดทํารายละเอียดการรั บมอบทรัพย์ สิน
และเอกสารทีมีอยู่จริง
- เอกสารแผ่ น บั ญ ชี ลูก หนี และการเคลื อนไหวของลู ก หนี ให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี ติ ด ต่ อ กั บ
ธ.ก.ส. อี ก ครั ง และให้ ธ.ก.ส. ยื น ยั น เป็ นลายลั ก ษณ์ อัก ษรว่ า มี ห รื อ ไม่ อย่ า งไร
หากไม่ ท ราบข้ อมู ล ไม่ มี เอกสาร ต้ องถือ ยอดลู ก หนี ทีมีอ ยู่ ณ วั น จั ด ทํา งบการเงิ น
ครังแรก (ยอดตามงบดุล) ผู้ชาํ ระบัญชีต้องติดตามดูจากกระดาษทําการของผู้สอบบัญชี
ครังสุดท้ายประกอบด้ วย
- การรายงานความเคลือนไหวทุกระยะ เดือน ตามมาตรา นั น ให้ นับแต่วัน ที
เสนองบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์

คําถาม

ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ค นก่ อ นไม่ ส ามารถรวบรวมหลั ก ฐานการรั บ - จ่ า ยต่ างๆ เพื อส่งมอบให้
ผู้ชําระบั ญ ชีคนปั จจุ บั น การปฏิบั ติงานของผู้ ชําระบั ญ ชีคนปั จจุ บั น จะดําเนิ น การต่ อไป
ให้ แ ล้ วเสร็จ แล้ วรายงานแบ่ งช่ วงความรั บ ผิด ชอบ โดยรายงานว่ าการรั บ จ่ ายในช่ ว ง
ผู้ชาํ ระบัญชีคนก่อนผู้ชาํ ระบัญชีคนปัจจุบันไม่ได้ รับมอบหลักฐานได้ หรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

- เมือมีการส่งมอบทรัพ ย์สิน และเอกสารระหว่ างผู้ ชําระบั ญ ชี ค นก่อนกับผู้ ชําระบั ญ ชี
คนปั จจุ บัน ผู้ ชาํ ระบั ญ ชี คนก่อนต้ องจัดทําบั ญ ชีรับจ่ ายในส่วนความรับ ผิดชอบของตน
และต้ องมีเอกสาร และหลัก ฐานประกอบรายการรับ – จ่ ายนั น หากมีอยู่ไม่ ครบถ้ วน
ก็ต้องจัดทําให้ ครบถ้ วน
- ผู้ ชําระบั ญ ชี ค นปั จ จุ บั น จะรั บ ผิด ชอบตั งแต่วั น รั บ มอบทรั พ ย์สิน และเอกสารจาก
ผู้ ชําระบั ญ ชี ค นก่ อ น และต้ อ งจั ด ทํา รายงานผลการชําระบั ญ ชีทุ กระยะ เดือ น และ
บัญชีรับจ่ายต่อจากทีผู้ชาํ ระบัญชีคนก่อนจัดทําไว้

คําถาม

ผู้ชาํ ระบั ญ ชี คนก่ อนไม่ มีหลักฐานการจ่ ายเงิน ในช่ วงทีเป็ นผู้ชําระบั ญ ชีอยู่ ผู้ ชําระบั ญ ชี
คนปัจจุบันจะฟ้ อง หรือเรียกคืนเงินทีผู้ชําระบัญชีคนก่อนได้ อ้างว่าจ่าย หรือลงบัญชีจ่าย
ได้ หรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

- กรณีทมีี การจ่ายเงินจริงไม่ต้องฟ้ องร้ อง หรือเรียกเงินคืน แต่ให้ ทาํ หลักฐานการจ่าย
ให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์
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คําถาม

ร้ านสหกรณ์หยุดดําเนิ นงานตังแต่ปี
ผู้ชาํ ระบัญชีทาํ งบดุล ณ วันที มีนาคม
ให้ ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบรั บรองแล้ ว ต่อมาผู้ชาํ ระบัญชีได้ ทาํ รายงานการชําระบัญชีเสนอ
นายทะเบียนสหกรณ์เพือถอนชือสหกรณ์ออกจากทะเบียน พร้ อมทังชีแจงถึงเหตุผล คือ
 จัด ประชุ มใหญ่ ไม่ได้ เนื องจากไม่มีสมาชิก เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ เป็ นข้ าราชการ
และได้ โอน ย้ าย หมด ไม่สามารถติดต่อได้ และสหกรณ์ไม่มีทะเบียนหุ้น
 ลูกหนีและเจ้ าหนีขาดอายุความ และไม่มีรายละเอียดว่ าเป็ นของผู้ใด จึงไม่สามารถ
ติดตามได้
นายทะเบียนสหกรณ์ได้ มีหนังสือตอบกลับถึงผู้ชาํ ระบัญชีตงแต่
ั ปี
ดังนี
. ให้ ชีแจงเหตุผลทีประชุมใหญ่ไม่ได้ และให้ เสนองบดุลถึงนายทะเบียนสหกรณ์โดยเร็ว
. ลูกหนีทีขาดอายุความให้ ตัดเป็ นหนีสูญ
. เจ้ าหนีให้ ติดต่อ และแจ้ งให้ ทราบว่าไม่มีทรัพย์สินทีจะชําระให้
จากนันผู้ชาํ ระบัญชีไม่ ได้ ดาํ เนินการอย่ างใดเพิ มจนเปลียนผู้ชําระบั ญชีหลายคน จนถึ ง
ข้ าพเจ้ าเพิงได้ รับแต่งตังเป็ นผู้ชาํ ระบัญชีในปี
และได้ ดาํ เนินการไปเพียง
. เปลียนชือผู้ฝากธนาคารจากผู้ชาํ ระบัญชีคนก่อน
. ทําหนังสือยืนยันยอด และขอรับค่าหุ้นคืนจากร้ านสหกรณ์กรุงเทพฯ จํากัด
แต่ได้ รับคําชีแจงว่าต้ องแจ้ งชือกรรมการทีเป็ นตัวแทนการซือหุ้นในครังนัน
ซึงไม่สามารถจะทราบรายชือกรรมการได้
. ส่งชําระค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้ างจ่าย
ขอทราบวิธปี ฏิบัติในการชําระบัญชีในกรณีต่างๆ ดังนี
. วิธปี ฏิบัติทางบัญชี
. ปิ ดบัญชีลูกหนี เงินลงทุน (ถือหุ้นสหกรณ์อน)
ื ไปบัญชีเลิกกิจการได้ หรือไม่
. กรณีเจ้ าหนีการค้ าทีไม่ทราบรายชือ และมีอายุหนีเกิน ปี แล้ วจะปิ ดบัญชีไป
บัญชีเลิกกิจการได้ หรือไม่ ถ้ าไม่ได้ มีวิธอี นใดหรื
ื
อไม่
. การรายงานความเคลือนไหวระหว่างการชําระบัญชี ถ้ าตังแต่ปี
ไม่มีการรายงาน
ผู้ชาํ ระบัญชีคนปัจจุบันจะต้ องทําตังแต่ปี
ถึงปัจจุบันเพียงครังเดียวใช่หรือไม่
. การรายงานผลการชําระบัญชีเมือเสร็จสินการชําระบัญชี
- การประกาศหนังสือพิมพ์ จะต้ องรายงานหรือไม่ว่าผู้ชาํ ระบัญชีคนก่อนได้ ประกาศ
หนังสือพิมพ์เมือใด
- เวลาในการชําระบัญชี จะนับตังแต่เมือใดถึงเมือใด
- วิธีดําเนิ นการชําระบั ญชี ถ้ าผู้ ชาํ ระบั ญ ชีคนก่อนได้ ดาํ เนิ นการขายทรั พย์สินของ
สหกรณ์ผ้ ูชาํ ระบัญชีคนสุดท้ ายต้ องรายงานส่วนนีด้ วยหรือไม่
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แนวปฏิบตั ิ

- ก่ อ นปิ ดบั ญ ชี ต าม . ต้ องมี ก ารทวงถามเกี ยวกั บ ลู ก หนี เงิ น ลงทุ น เสี ย ก่ อ น
หากไม่ได้ และไม่มีหลักฐานยืนยันให้ ปิดเข้ าบัญชีเลิกกิจการถือเป็ นค่าใช้ จ่าย
- ถ้ าไม่มีเงินคงเหลือพอจะชําระหนี ให้ ปิดเข้ าบัญชีเลิกกิจการ ถือเป็ นหนีขาดอายุความ
แต่ถ้ามีเงินเหลือควรวางเงินไว้ กับนายทะเบียนสหกรณ์
- ต้ องทํารายงานสรุปตังแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
- ให้ เขียนไว้ ในรายงานว่ ามีการประกาศหนังสือพิ มพ์ หรือไม่ สําหรับระยะเวลาทีใช้ ใน
การชําระบั ญ ชี ให้ เริ มนั บ ตั งแต่ผ้ ู ชําระบั ญ ชี ค นแรกรั บ ทราบการแต่ งตั ง หากไม่ ท ราบ
ให้ ถื อ วั น ที จั ด ทํา งบการเงิ น ครั งแรกตามมาตรา เป็ นวั น เริ มต้ น ชํา ระบั ญ ชี จ นถึ ง
วันชําระบัญชีเสร็จ และต้ องรายงานว่าผู้ชาํ ระบัญชีคนก่อนๆ ได้ ดาํ เนินการอย่างไรบ้ าง

คําถาม

ผู้ชาํ ระบัญชีคนเดิ มเสียชี วิต ผู้ ชําระบัญชี คนต่ อมาได้ รับ แต่เอกสารไม่ได้ รับ มอบเงินสด
และสมุดเงินฝากธนาคาร ทําให้ การรั บมอบต่อมาจะไม่มีเงินสดคงเหลือ และสมุดเงินฝาก
ธนาคาร

แนวปฏิบตั ิ

- กรณี เงิน สดให้ ติ ด ตามจากทายาทของผู้ ชําระบั ญ ชี ค นเดิ ม โดยใช้ หลั กฐานของทาง
ราชการ เช่น รายงานการชําระบัญชี เป็ นหลักฐานยืนยัน
- กรณีสมุดเงินฝากธนาคารให้ แสดงหลักฐานการเลิกสหกรณ์ และการเป็ นผู้ชาํ ระบัญชี
ต่อธนาคารเพือให้ ธนาคารออกสมุดคู่ฝากธนาคารให้ ใหม่แทนเล่มเดิม

การดําเนินการเมือมีทรัพย์สินคงเหลือจากการชําระบัญชี
คําถาม

กรณี ทีร้ า นสหกรณ์ มีทุ น เรื อ นหุ้ น ปรากฏอยู่ ในบั ญ ชี แต่ ไม่ มี รายละเอี ยดทุ น เรื อนหุ้ น
เมือสมาชิกมาขอรั บเงินค่าหุ้นคืนจะจ่ายคืนอย่างไร ใช้ หลักฐานอะไร ถ้ ามีใบหุ้ นผู้ชาํ ระบัญชี
สามารถจ่ ายให้ ได้ แต่ ถ้าไม่มีใบหุ้ นมี เพี ยงพยานยืนยันว่ าเป็ นสมาชิกผู้ชาํ ระบั ญชีจะจ่ าย
ได้ หรือไม่ และต้ องวางเงินค่าหุ้นทีเหลือตามบัญชีไว้ กบั นายทะเบียนสหกรณ์หรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

- หากไม่มีหลักฐานทีจะยืนยันว่าสมาชิกผู้นันถือหุ้นไว้ กับสหกรณ์กจ็ ่ายค่าหุ้นคืนให้ ไม่ได้
และจะใช้ พยานยืนยันไม่ได้
- เงินค่าหุ้นส่วนทีไม่ได้ จ่ายคืนให้ กับสมาชิก และยังมียอดคงเหลืออยู่ในบัญชี เมือทําการ
ชําระบั ญ ชี เสร็จแล้ ว จะต้ องวางเงิน เท่าจํา นวนเงินค่ า หุ้ นนั นไว้ กับ นายทะเบี ยนสหกรณ์
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมาย
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คําถาม

การชําระบั ญ ชีหลั งจากมีข าดทุ นจากการชําระบั ญ ชี แล้ ว มีเงิน สดคงเหลือ จํานวนหนึ ง
หากเฉลียคืน ให้ สมาชิ กแล้ วจะได้ รับ คนละ บาท นอกจากนี มีปั ญ หาว่ ารายละเอีย ด
ในสมุดคู่มือของสมาชิกกับบัญชีทุนเรือนหุ้นมีจาํ นวนเงินไม่ตรงกัน ผู้ชาํ ระบัญชีไม่จ่ายคืน
แก่สมาชิกแต่จะบริจาคให้ แก่สหกรณ์อนได้
ื หรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

- ผู้ ชําระบั ญ ชี อ าจขอให้ สมาชิ ก ยกให้ แ ก่ สหกรณ์ อืนในคราวประชุ มใหญ่ โดยบั น ทึก
รายงานการประชุมไว้ เป็ นหลักฐาน
- ถ้ าสมาชิ กไม่ ยกให้ สหกรณ์ อืน ผู้ ชําระบั ญ ชี ต้ องวางเงิน ไว้ กับ นายทะเบี ยนสหกรณ์
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมาย

คําถาม

การจ่ า ยคื น ค่ า หุ้ นหากสหกรณ์ ไ ม่ ไ ด้ ส่ ง มอบทะเบี ย นหุ้ นให้ ผู้ ชํา ระบั ญ ชี เนื องจาก
คณะกรรมการไม่ ทราบว่าอยู่ทีไหน ในรายงานการสอบบั ญ ชี ปีสุด ท้ ายของผู้ สอบบั ญ ชี
ก็รายงานว่าสหกรณ์จัดทําทะเบียนหุ้ นไว้ ไม่เรียบร้ อย ไม่สามารถจะตรวจสอบได้ กรณีนี
หากทะเบียนหุ้นไม่มี และหลักฐานการถือหุ้น คือ ใบหุ้นก็ไม่มี ไม่สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นได้
ใช่หรือไม่ ถ้ าหากจ่ายได้ ต้องใช้ หลักฐานอะไร
ถ้ าหากสหกรณ์สามารถหาทะเบียนหุ้น และนํามาส่งมอบผู้ชาํ ระบัญชีจะถือเอาทะเบียนนัน
เป็ นหลักฐานในการจ่ายทุนเรือนหุ้นได้ หรือไม่ เพราะสมาชิกไม่มีใบหุ้น
กรณีสมาชิกตาย ทายาทนําใบหุ้นมาขอรับเงินคืนจะจ่ายได้ หรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

ให้ ดูข้อมูลจากกระดาษทําการของผู้ สอบบัญชีปีสุดท้ ายว่ ามีรายละเอียดค่าหุ้นของสมาชิก
แต่ละรายหรือไม่
- หากมี ถึงแม้ จะไม่ ตรงกับ บั ญ ชี คุมก็ให้ ถือใช้ รายละเอียดตามกระดาษทําการนั นได้
เท่าทีปรากฏอยู่ เพราะถือว่าผ่านการตรวจสอบแล้ ว
- หากไม่ มี รายละเอี ยด และหาทะเบี ยนหุ้ น ไม่ พบ การจ่ า ยคื น ค่ าหุ้ น ของผู้ ชําระบั ญ ชี
จะต้ องใช้ หลักฐานอืนยืนยันเพือประกอบการจ่ ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าหุ้นทีสมาชิก
มีส ํา เนาใบเสร็จ รั บ เงิ น ค่ าหุ้ น ของสหกรณ์ หรื อ จํานวนเงิ น ค่ าหุ้ น ในสมุ ด คู่ มื อ สมาชิ ก
หากไม่มีหลักฐานใดๆ จะจ่ายคืนค่าหุ้นไม่ได้
- หากสหกรณ์มีทะเบียนหุ้นมาส่งมอบ ผู้ชาํ ระบัญชีกส็ ามารถจ่ายคืนค่าหุ้นให้ แก่สมาชิก
ได้ ตามจํานวนทีปรากฏอยู่ในทะเบียนหุ้นนัน
- ทายาทของสมาชิ ก ผู้ ต าย มี สิท ธิ ขอรั บ ค่ าหุ้ น ได้ โดยต้ อ งพิ สู จ น์ กับ หลั ก ฐาน และ
เอกสารทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ทังนี ต้ องมีหลักฐานยืนยันตัวทายาทผู้นันด้ วย
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คําถาม

ร้ านสหกรณ์ครูประถมศึกษาเลิกแล้ ว โดยสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอจะดําเนินการ
ต่อไปในรูปร้ านสวัสดิการ ผู้จัดการร้ านสหกรณ์ขอร้ องให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีคืนค่าหุ้ นให้ สมาชิก
เป็ นสิน ค้ าแทนเงิน เนื องจากไม่ มีเงิน พอทีจะจ่ า ยค่ าสินค้ า คงเหลื อนั นให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี
เงินทีได้ จากการขายสินค้ านําไปซือสินค้ าหมุนเวียนต่อไป ผู้ ชาํ ระบัญ ชีจะมอบหมายให้
ผู้จัดการร้ านสหกรณ์ จ่ายคืนค่าหุ้ นในรูปของสินค้ าแทนผู้ชําระบั ญชี โดยทําเป็ นหนั งสือ
ระหว่างผู้ชาํ ระบัญชี กับผู้จัดการร้ านสหกรณ์ ว่าถ้ าภายหลังมีสมาชิกทักท้ วงว่าไม่ได้ รับคืน
ค่าหุ้นผู้จัดการจะรับผิดชอบทังหมด ผู้ชาํ ระบัญชีจะพ้ นความรับผิดชอบหรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

- ถ้ าสินค้ าขายให้ สวัสดิการเป็ นเงินสด การจ่ายคืนหุ้ นก็ให้ สมาชิกรับเงินโดยทําหลักฐาน
การรับเงินไว้
- ถ้ าขายสินค้ าให้ สวัสดิการเป็ นเงินเชือ และให้ สมาชิกรับค่าหุ้ นเป็ นสินค้ าจากสวัสดิการ
ก็ต้องทําหลักฐานซือสินค้ าจากสวัสดิการ และทําใบรับเงินค่าหุ้นคืนไว้ แล้ วให้ สวัสดิการ
ส่งหลักฐานการรับคืนค่าหุ้นมาหักหนีค่าสินค้ า
- ถ้ าภายหลังสมาชิกทักท้ วงว่าไม่ได้ รับคืนค่าหุ้ น แต่ผ้ ู ชําระบัญชีมีหลั กฐานการรับเงิน
ค่าหุ้นคืน สมาชิกก็ทกั ท้ วงไม่ได้ และผู้ชาํ ระบัญชีไม่ต้องรับผิดชอบอะไร

คําถาม

การวางเงิน เพื อชําระหนี เจ้ า หนี รวมทังค่า หุ้ น เงินปั น ผล และเงิน เฉลี ยคื น กําหนดให้
ผู้ชาํ ระบัญชีวางเงินเท่าจํานวนหนีไว้ กับนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์
ทีนายทะเบี ยนสหกรณ์ ม อบหมาย คํา สังนายทะเบี ย นสหกรณ์ ดังกล่ า วครอบคลุ ม ถึ ง
การชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกรด้ วยหรือไม่ อย่างไร

แนวปฏิบตั ิ

การชําระหนีให้ กับเจ้ าหนี พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
มาตรา
กําหนดให้
เป็ นหน้ าทีของผู้ชาํ ระบัญชีเริมตังแต่ภายในสามสิบวันนับแต่วันจดทะเบียน ผู้ชาํ ระบัญชี
ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังเจ้ าหนีทุกคนทีมีชือปรากฏในสมุดบัญชีเอกสารของสหกรณ์ หรือ
จากทางอืนเพื อให้ ทราบว่ าสหกรณ์ นันเลิก และให้ เจ้ าหนียืนคําทวงหนี แก่ผ้ ูชําระบั ญ ชี
แต่ถ้าเจ้ าหนีคนใดมิทวงถามให้ ชาํ ระหนี ผู้ชาํ ระบัญชียังมีหน้ าทีต้ องวางเงินตามจํานวนหนี
ไว้ ต่ อ นายทะเบี ย นสหกรณ์ ต ามมาตรา
นอกจากนี เงิ น ค่ า หุ้ น เงิ น ปั น ผล และ
เงินเฉลียคืนทีจะต้ องจ่ายคืนให้ แก่สมาชิกตามส่วนของธุรกิจก็เป็ นหน้ าทีของผู้ชาํ ระบั ญชี
ทีจะต้ องจ่ายตามมาตรา
เมือได้ ชาํ ระหนีสินของสหกรณ์ทงหมดแล้
ั
ว ซึงหากจ่ายเงิน
ดังกล่ าวไม่ หมดต้ อ งวางเงิน กับ นายทะเบี ยนสหกรณ์ หรื อรองนายทะเบี ยนสหกรณ์ ที
นายทะเบี ย นสหกรณ์ ม อบหมาย สํา หรั บ กลุ่ ม เกษตรกร พระราชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ ว ย
กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.
มาตรา วรรคสอง กําหนดให้ การชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกร
ทีเลิ ก เพราะเหตุ อื นนอกจากล้ ม ละลาย ให้ นํา บทบั ญ ญั ติ เกี ยวกั บ การชํา ระบั ญ ชี ต าม
กฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
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การจัดทํารายงานการชําระบัญชี
คําถาม

ในรายงานการชํา ระบั ญ ชี หั ว ข้ อ “เวลาที ใช้ ในการชํา ระบั ญ ชี ” กรณี ทีรั บ งานต่ อ จาก
ผู้ชาํ ระบัญชีคนก่อนให้ เริมนับเวลาเมือไร วันทีผู้ชาํ ระบัญชีคนปั จจุ บันได้ รับแต่งตัง หรือ
นับตังแต่ผ้ ูชาํ ระบัญชีคนก่อนได้ รับแต่งตัง

แนวปฏิบตั ิ

- รายงานการชําระบัญชีเกียวกับเวลาทีใช้ ในการชําระบัญชี ให้ นับตังแต่วันทีผู้ชาํ ระบัญชี
คนแรกรั บ ทราบการจดทะเบี ย นผู้ ชําระบั ญ ชี จนถึ งวั น จั ด ทํา รายการชํา ระบั ญ ชี เสนอ
นายทะเบียนสหกรณ์
- หากไม่ ทราบว่าผู้ชาํ ระบัญชีคนแรกรับทราบการจดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชีเมือไร ให้ เริม
นับตังแต่ วันจัด ทํางบการเงินครังแรกตามมาตรา
คือ วันรั บมอบทรั พย์สิน และ
เอกสารของผู้ชาํ ระบัญชีคนแรก

คําถาม

กรณีทีผู้ชาํ ระบัญชีคนปั จจุ บันยังไม่ ได้ รับมอบงานอย่างถูกต้ องครบถ้ วนจากผู้ ชําระบัญชี
คนก่อน การรายงานความเคลือนไหวระหว่างการชําระบัญชีทุก เดือน จะต้ องรายงาน
หรือไม่ หรือจะต้ องปฏิบัติอย่างไร และเมือไรบ้ าง

แนวปฏิบตั ิ

- จะต้ องรายงานทุ ก งวด เดื อ น เพื อแสดงความเคลื อนไหวของผลการชํา ระบั ญ ชี
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการชําระบัญชี
- หากผู้ชาํ ระบัญชีคนปั จจุ บันได้ รับมอบงานไม่ครบถ้ วนต้ องเรียกให้ ผ้ ู ชาํ ระบัญชีคนเดิม
ส่งมอบเอกสารทีเหลือให้ ครบถ้ วน

คําถาม

การรายงานความเคลือนไหวระหว่ างการชําระบัญชีถ้าไม่สามารถดําเนินการได้ คือ ไม่ได้
รับ มอบเอกสารหลักฐานเนืองจากติดตามไม่ได้ ต้ องรายงานหรือไม่ กรณีนีจะเสนอให้
นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชือออกจากทะเบียนได้ เลยหรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

- เมื อไม่ สามารถรั บ มอบเอกสาร และทรั พ ย์ สิน จากผู้ รั บ ผิ ดชอบ การรายงานความ
เคลือนไหวระหว่างการชําระบัญชีทุกงวด เดือน ตามมาตรา ย่อมกระทําไม่ได้
- ผู้ชาํ ระบัญชีต้องรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ว่า เมือได้ รับคําสังแต่งตังเป็ นผู้ชาํ ระบัญชี
ได้ ด ํา เนิ น การไปแล้ ว อย่ างไรเพื อให้ ก ารชํา ระบั ญ ชี เสร็จ สินไป มี ปั ญ หาและอุป สรรค
อย่างไร การรายงานนีต้ องรายงานเป็ นระยะทุก เดือน
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คําถาม

สหกรณ์ทีผู้ชาํ ระบั ญ ชี ร้องขอให้ ศาลสังล้ มละลาย ถือเป็ นการสินสุดแห่ งการชําระบั ญ ชี
ใช่หรือไม่ ขอให้ ยกตัวอย่างในกรณีดังกล่าวประกอบด้ วย

แนวปฏิบตั ิ

กรณีทผูี ้ ชาํ ระบัญชีร้องขอต่อศาลเพือสังให้ สหกรณ์ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.
มาตรา
( ) นั น ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ต้ อ งวิ เคราะห์ งบการเงิ น ทีจั ด ทํา ขึ น
ตามมาตรา ให้ รอบคอบ และหากเชื อแน่ ได้ ว่า สหกรณ์ ทีชําระบั ญ ชี นั นมีท รั พ ย์สิน
ไม่พ อทีจะจ่ ายชําระหนี สิน น่ า จะต้ องร้ องขอให้ ศ าลสังให้ สหกรณ์ล้มละลายในอนาคต
วิธกี ารปฏิบัติ คือ
- ในระหว่างดําเนินการชําระบัญชี ผู้ชาํ ระบัญชีสามารถติดตามทวงถามหนีจากลูกหนีได้
จําหน่ ายทรั พย์สินทีมีอยู่ของสหกรณ์ได้ และจ่ายค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นในการชําระบัญชีได้
แต่ผชู ้ ําระบัญชีจะจ่ ายชําระหนีเจ้าหนีรายใดรายหนึงไม่ได้ เพราะจะทําให้ เจ้ าหนีรายอืน
ทีไม่ได้ รับชําระหนีเสียสิทธิไป
- ก่อนทีผู้ชาํ ระบัญชีจะร้ องขอต่อศาลเพือสังให้ สหกรณ์ล้มละลายนัน ผู้ชาํ ระบัญชีจะต้ อง
ดํา เนิ น การติ ด ต่ อ ขอประนี ป ระนอมหนี กั บ เจ้ า หนี แต่ ล ะรายเสี ย ก่ อ น หากเจ้ า หนี
ไม่ยินยอมลดหนีให้ หรือไม่ยินยอมประนีประนอมหนี เมือผู้ชาํ ระบัญชีเห็นว่าไม่สามารถ
ชําระหนีได้ หมด จึงจะร้ องขอต่อศาลเพือสังให้ สหกรณ์ล้มละลาย
- การยืนคําร้ องของผู้ชาํ ระบัญชีขอต่อศาลเพือให้ ศาลสังให้ สหกรณ์ล้มละลายเป็ นไปตาม
มาตรา
ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.
ผู้ชาํ ระบัญชีต้องจัดทํางบการเงิน
(งบดุล) ณ วันก่อนวันยืนคําร้ องส่งแนบไปพร้ อมกับคําร้ อง พร้ อมกับหนังสือไม่ยินยอม
ลดหนี หรือไม่ยินยอมประนีประนอมหนีของเจ้ าหนีด้ วย
- หลังจากศาลมีคาํ สังพิ ทกั ษ์ทรัพย์ของสหกรณ์นันเด็ดขาดแล้ ว ผู้ชาํ ระบัญชีต้องไปยืน
คําชีแจงเกียวกับกิจการ และทรัพย์สินของสหกรณ์ รวมทังส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี
และเอกสารทีเกียวข้ องต่อเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
- หนังสือรายงานผลการชําระบั ญ ชีทีเสนอต่ อนายทะเบี ยนสหกรณ์ ให้ มีสาระสําคั ญ
ตามทีกําหนดไว้ ในรายงาน และแจ้ งรายละเอียดการดําเนินการของผู้ชาํ ระบัญชี พร้ อมทัง
ถือว่าผู้ชาํ ระบัญชีได้ สง่ มอบหน้ าทีให้ กับเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์แล้ ว

ตัวอย่าง
รายงานการชําระบัญชีกรณีศาลสังให้ ล้มละลาย และผู้ชาํ ระบัญชียังมิได้ จ่ายชําระหนีให้ กับเจ้ าหนีรายใด
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- 113 รายงานการชําระบัญชีสหกรณ์.………………………………จํ ากัด
จังหวัด........................................
--------------------เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
ข้ า พเจ้ าได้ ท าํ การชํา ระบั ญ ชี สหกรณ์ ...................จํา กั ด อํา เภอ.............. จั งหวั ด
....................ตามระเบียบทีนายทะเบี ยนสหกรณ์ กาํ หนดแล้ ว ปรากฏว่ ามีทรั พย์สิน ไม่ เพี ยงพอแก่ การ
ชําระหนีสินและได้ ร้องขอให้ ศาลสังให้ สหกรณ์ล้มละลายแล้ ว จึงขอเสนอรายงานผลการชําระบัญชี ดังนี
. สหกรณ์ทีชําระบัญชี คือ ............(ให้ ระบุชือ สหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ เลขทะเบียน
วันทีจดทะเบียน ทีตังสํานักงาน จํานวนสมาชิก ณ วันเลิกสหกรณ์)...............................................ฯลฯ
. วันทีได้รบั แต่งตังเป็ นผูช้ ําระบัญชี...............(ให้ ระบุคาํ สังแต่งตังผู้ชาํ ระบัญชีพร้ อม
วัน เดือน ปี ทีแต่งตังหรือให้ ความเห็นชอบตามหนังสือขอความเห็นชอบ)......................................ฯลฯ
. การจดทะเบียนผูช้ ําระบัญชี..................(ให้ ระบุเลขทีหนังสือ พร้ อม วัน เดือน ปี
ทีนายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชี).........................................................................ฯลฯ
. การประกาศหนังสือพิมพ์รายวันหรือโดยวิธีอืน........................(ให้ รายงานว่าได้
ประกาศให้ เจ้ าหนีทราบการชําระบัญชีและให้ ยืนคําทวงหนีต่อผู้ชาํ ระบัญชี ในหนังสือพิ มพ์ รายวันชืออะไร
เมือวัน เดือน ปี ใดหรือกระทําโดยวิธอี นอย่
ื างใดบ้ าง)................................................................ ฯลฯ
. การจัดทํางบดุ ล มาตรา .........(ให้ รายงานว่างบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน
จัดทํา ณ วัน เดือน ปี ใด และผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและรับรองเมือวัน เดือน ปี ใด ทีประชุมใหญ่
อนุมัติงบเมือใด เสนอให้ นายทะเบียนสหกรณ์โดยหนังสือเลขทีเท่าใด วัน เดือน ปี ใด )...................ฯลฯ
. เวลาทีใช้ในการชําระบัญชี ได้ เริมทําการชําระบัญชี......(ให้ รายงานว่าเริมดําเนินการ
ชําระบัญชีเมือใด ถึงวันทีศาลมีคาํ สังพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด).........................................................ฯลฯ
. วิธีดําเนินการชําระบัญชี ได้ ทาํ การชําระบัญชีแล้ ว คือ
. การเรียกหนีสินคืน เมือวันเริมต้ นชําระบัญชีมีลูกหนี จํานวน...................บาท
ได้ ติดตามให้ ลูกหนีชําระหนีได้ จาํ นวน................................................บาท คงเหลือลูกหนีทีไม่สามารถ
ติดตามทวงถามให้ ชาํ ระหนีได้ จาํ นวน..........................บาท เพราะ............................................ ฯลฯ
. การจัดการทรัพย์สิน ได้ ดาํ เนินการจําหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์ไป ดังนี
- สินค้ า ราคาตามบัญชี....................บาท ได้ จาํ หน่ายโดยวิธี......................
ได้ เงินทังสิน...........................บาท
- ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครืองใช้ ราคาตามบัญชี.........................บาท ได้ จาํ หน่าย
โดยวิธี......................ได้ เงินทังสิน...........................บาท
- สินทรัพย์อนื ยอดคงเหลือตามบัญชี.................................บาท ได้ จาํ หน่าย
และเรียกคืนได้ จาํ นวน........................................บาท
- ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการชําระบัญชีทงสิ
ั นจํานวน...............................บาท
- คงเหลือเงินสดในมือของผู้ชาํ ระบัญชีทงสิ
ั น จํานวน.............................บาท
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. การชํ า ระหนี สหกรณ์ มี ห นี สิ น เป็ นจํา นวนมาก ณ วั น เลิ ก สหกรณ์ ตาม
งบการเงินทีจัดทําตามมาตรา คือ......................(ระบุชือเจ้ าหนีและจํานวนหนี ทีเป็ นเจ้ าหนีรายใหญ่
ส่วนรายย่ อยๆ ให้ แสดงโดยรวมยอดจํานวนรายและจํานวนหนี แจ้ งผลการขอประนี ป ระนอมลดหนี
จากเจ้ าหนีรายใหญ่ พร้ อมแนบเอกสารทีเกียวข้ อง )..................................................................
. การร้องขอให้ศ าลสังให้ส หกรณ์ลม้ ละลาย เมือวิเคราะห์ จํานวนทรั พ ย์สิน
ทีสหกรณ์ มี อ ยู่ เทีย บกับ หนี สิน ทีจะต้ อ งชํา ระแล้ ว ไม่ ส ามารถจะชําระหนี ได้ ประกอบเจ้ า หนี ไม่ ย อม
ประนีประนอม ข้ าพเจ้ าจึงใช้ อาํ นาจหน้ าทีตามมาตรา ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
ร้ องขอต่อศาลเพื อให้ ศาลสังให้ สหกรณ์ ...........................................................จํากัด ล้ มละลาย
ซึ งศาลได้ มี ค ํา สังพิ ทัก ษ์ ท รัพ ย์เด็ด ขาดแล้ ว ตามคํา สังศาลที................ลงวัน ที..............................
(เอกสารประกอบที.....) และศาลได้ มีคาํ สังให้ สหกรณ์..........................................จํากัด ล้ มละลาย
เมือวันที.......................
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ชาํ ระบัญชีได้ ส่งมอบทรัพย์สิน คือ ....................................
จํ า นวน.............บาท สมุ ด บั ญ ชี แ ละเอกสารที เกี ยวข้ อ งต่ อ เจ้ าพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เมื อวั น ที
...................................(เอกสารประกอบที...........) จึงเป็ นอันยุติหน้ าทีผู้ชาํ ระบัญชีของข้ าพเจ้ า
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา
(.....................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี
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อืนๆ
คําถาม

หลั งจากมติทีประชุ ม ใหญ่ ให้ เลิ ก กิจ การแล้ ว ระหว่ างทีนายทะเบี ยนสหกรณ์ ยังไม่ ได้
แต่งตั งผู้ ชําระบั ญ ชี สหกรณ์ สามารถจ่ ายคืนค่ า หุ้ นได้ หรื อไม่ การเลิ ก สหกรณ์ จ ะมี ผ ล
สมบูรณ์เมือใด

แนวปฏิบตั ิ

- สหกรณ์ทีมีมติทีประชุมใหญ่ให้ เลิกกิจการ ถ้ าสมาชิกมาขอถอนหุ้ น คืนในระหว่างที
นายทะเบียนสหกรณ์ยังไม่ได้ แต่งตังผู้ชาํ ระบั ญชี คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
ไม่ ส มควรจ่ า ยเงิ น ค่ า หุ้ น คื น สมาชิ ก เพราะตามพระราชบั ญ ญั ติ สหกรณ์ พ.ศ.
มาตรา
วรรคแรก กําหนดหน้ าทีของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทีเลิกไว้ เพียง
จัดการรักษาทรัพย์สินทังหมดของสหกรณ์ไว้ จนกว่าผู้ชําระบัญชีจะเรี ยกให้ ส่งมอบเท่านัน
อีกประการหนึ ง สมาชิกของสหกรณ์ต้องมีความรับ ผิดชอบต่อหนี สินของสหกรณ์ ตาม
มูลค่าหุ้นทีตนถืออยู่ในสหกรณ์ ซึงถ้ าสหกรณ์ยังมีหนีสินคงเหลืออยู่แล้ ว สหกรณ์ทเลิ
ี ก
ไม่ ควรจ่ ายคืน ค่ าหุ้ น ให้ แก่สมาชิ กก่ อนจ่ ายคื น เจ้ าหนี ดังจะเห็นได้ จากมาตรา ( )
แห่งพระราชบัญ ญัติสหกรณ์ พ.ศ.
กําหนดทางปฏิบัติ ให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี ดาํ เนิ นการ
จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้ แก่สมาชิกได้ ต่อเมือได้ ชาํ ระหนีสินของสหกรณ์จาํ กัดแล้ ว
- การเลิ ก สหกรณ์ จ ะมี ผ ลสมบู ร ณ์ เมื อใดนั น พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ.
มาตรา
กําหนดหลั กเกณฑ์ไว้ ว่า เมือผู้ชาํ ระบัญ ชี เสนอรายงานการชําระบัญชี และ
รายการย่ อ ของบั ญ ชี ทีชํา ระทีผ่ านการตรวจสอบบั ญ ชี จ ากผู้ สอบบั ญ ชี ต่ อ นายทะเบี ย น
สหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบแล้ วให้ ถือว่าเป็ นทีสุดแห่งการชําระบัญชี และ
ให้ นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชือสหกรณ์ออกจากทะเบียน

คําถาม

- บิดามารดาของอดีตผู้จัดการสหกรณ์ ซึงถูกฟ้ องร้ องดําเนินคดีได้ ส่งทนายความมาพบ
ผู้ชาํ ระบัญชีเพือขอถอนโฉนดทีคําประกันอดีตผู้จัดการสหกรณ์คืน ผู้ชาํ ระบัญชีได้ แจ้ งว่ า
ขณะนียังไม่มีการส่งมอบทรัพย์สิน ไม่สามารถดําเนินการเรืองต่างๆ เกียวกับสหกรณ์ได้
ผู้ชาํ ระบัญชีชีแจงไปเช่นนีถูกต้ องหรือไม่ อดีตผู้จัดการสหกรณ์ทีฟ้ องคดีนันเป็ นจําเลย
ที ร่ ว มกั บ สหกรณ์ วงเงิ น ที ถู ก ฟ้ องร้ องดํ า เนิ น คดี ป ระมาณ
,
บาท
แต่ทนายความแจ้ งว่ายินดีจะชดใช้ ให้
,
บาท เพื อต้ องการโฉนดคืนซึ งได้ นํา
เรืองนีแจ้ งให้ คณะกรรมการสหกรณ์ทราบ แต่คณะกรรมการสหกรณ์ยังไม่ได้ ตัดสิน ใจ
เมือคณะกรรมการดําเนินการตัดสินใจอย่างไร ผู้ชาํ ระบัญชีสามารถดําเนินการได้ หรือไม่
- คดีทีฟ้ องร้ องนั นเป็ นคดีทีสหกรณ์ถูกฟ้ องเป็ นจําเลยที และอดีตผู้จัดการสหกรณ์
เป็ นจําเลยที ซึงเป็ นหนี ทีผู้ จัด การสหกรณ์ ป ฏิบั ติ หน้ า ทีไปในทางทีมิชอบโดยนํา ชื อ
สหกรณ์ไปซือสินค้ าเชือแต่ไม่ได้ นาํ มาจําหน่ายในสหกรณ์ นําไปจําหน่ายเองส่วนตัวร่ วมกับ
อดีตเจ้ าหน้ าทีบัญชี หลักฐานการซือทีเจ้ าหนีฟ้ องนันทีสหกรณ์ไม่มี ผู้ชาํ ระบัญชีจะต้ อง
ทําอย่างไร
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- ลูก หนีการค้ าทีมีอ ยู่ก่อนวัน ทีสหกรณ์ลงมติเลิก หน่ วยหั กเงิน ได้ เก็บ เงินจากลู ก หนี
มาแล้ ว แต่ ไม่ ส่งมอบให้ สหกรณ์ เพราะเห็น ว่ าสหกรณ์ เลิ ก เมื อชําระบั ญ ชี จะต้ อ งทํา
หนังสือแจ้ งลูกหนีของสหกรณ์หรือไม่ ผู้ชาํ ระบัญชีจะต้ องปฏิบัติอย่างไร
- ถ้ าไม่สามารถรับมอบสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ ได้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีจะต้ องทําอย่างไร
แนวปฏิบตั ิ

- คําตอบของผู้ชาํ ระบัญชีถูกต้ องแล้ ว เพราะเป็ นการบอกกล่าวข้ อเท็จจริงแก่ทนายความ
ในเรืองของการยังไม่ได้ รับมอบทรัพย์สิน ส่วนคําตอบว่ายังไม่สามารถดําเนินการในเรือง
ต่ า งๆ เกี ยวกั บ สหกรณ์ ไ ด้ นั น ก็เ ป็ นการบอกกล่ า วถึ งข้ อ ขั ด ข้ อ งที ไม่ อ าจตกลงกั บ
ทนายความได้ (เนืองจากยังไม่ได้ รับมอบทรัพย์สนิ )
- กรณี ทีผู้ ชํา ระบั ญ ชี ไ ด้ นํา เรื องดั งกล่ า วข้ า งต้ น แจ้ งคณะกรรมการดํา เนิ น การทราบ
เพือให้ พิจารณาตัดสินใจรับเงิน
,
บาท และถอนโฉนดทีดินคําประกันคืนให้ แก่
อดีตผู้จัดการนัน เรืองนีผู้ชาํ ระบัญชีปฏิบัติไม่ถูกต้ อง เพราะเมือสหกรณ์เลิกและแต่งตัง
ผู้ชําระบั ญ ชี แ ล้ ว คณะกรรมการดําเนิ น การสหกรณ์ จะหมดอํานาจดําเนิ น งานทังหมด
โดยอํานาจการดําเนินงาน และการตัดสินใจทุกเรืองของสหกรณ์จะอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้ชาํ ระบัญชี (มาตรา และ ) ดังนัน ผู้ชาํ ระบัญชีจึงไม่สมควรให้ คณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์ตัดสินใจในเรืองนี
- กรณี ห ลั ก ฐานการซื อเชื อที เจ้ า หนี ฟ้ องร้ องสหกรณ์ และอดี ต ผู้ จั ด การเป็ นจํา เลย
ซึงสหกรณ์ไม่มีหลักฐานการซือเชือนัน ผู้ชาํ ระบัญชีอาจไม่ต้องดําเนินการอะไร ถ้ าอดีต
ผู้จัดการซือสินค้ าโดยอาศัยชือสหกรณ์แต่นาํ ไปจําหน่ายส่วนตัว และไม่ได้ ลงบัญชีสหกรณ์
ซึงอาจจะเป็ นประโยชน์แก่สหกรณ์ ในด้ านการต่อสู้คดีกับเจ้ าหนีทีเป็ นโจทก์ว่า สหกรณ์
ไม่ ได้ ร้ ูเห็นด้ วย เพราะไม่ มีหลักฐานการซือภายในสหกรณ์ แต่เป็ นการกระทําโดยมิชอบ
ของอดีตผู้จัดการ
- กรณีตามปัญหานี เมือผู้ชาํ ระบัญชีทราบข้ อเท็จจริงแล้ วว่า ลูกหนีการค้ าของสหกรณ์
ได้ ชําระเงิน ค่ า สิน ค้ า ให้ กับ หน่ ว ยหั กเงิ น แล้ ว ผู้ ชํา ระบั ญ ชี กค็ วรแจ้ งเป็ นหนั งสือ ไปยั ง
ตัวแทนหน่วยหักเงินให้ ส่งเงินทีรับชําระจากลูกหนีการค้ ามายังผู้ชาํ ระบัญชี
- กรณีทีผู้ชาํ ระบัญชียังไม่ สามารถรับมอบสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ ได้ ผู้ชาํ ระบัญชี
ควรเร่งรัดให้ คณะกรรมการสหกรณ์ส่งมอบโดยเร็ว โดยขอให้ กรรมการสหกรณ์เป็ นฝ่ าย
กําหนดวันส่งมอบก็ได้
- กรณีทีบิดามารดาของอดีตผู้จัดการต้ องการโฉนดทีคําประกันคืน และส่งทนายความ
มาพบผู้ชาํ ระบัญชีนัน ผู้ชาํ ระบัญชีไม่ควรตกลงคืนโฉนดดังกล่าวให้ เพราะอดีตผู้จัดการ
อาศั ยตําแหน่ งหน้ า ทีแสวงหาผลประโยชน์ ส่ว นตั วในสหกรณ์ และอาจทําให้ สหกรณ์
เสียหายจากการถูกฟ้ องเป็ นจําเลยได้ ผู้ชาํ ระบัญชีควรรอให้ คดีถึงทีสุดก่อน เพือทราบว่ า
สหกรณ์ เสียหายไปมากน้ อยเพี ยงใด จะได้ เรี ยกร้ องให้ อดี ต ผู้ จั ด การชดใช้ ได้ ถู กต้ อ ง
ครบถ้ วนก่อน แล้ วจึงคืนโฉนดทีดินให้ ต่อไป
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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ขอทราบรายละเอียดเกียวกับการขาดอายุความเรียกร้ อง

แนวปฏิบตั ิ

การขาดอายุความเรียกร้ อง หมายความว่า เจ้ าหนีผู้ซึงมีสิทธิเรียกร้ องให้ ลูกหนีชําระหนี
ตามระยะเวลาที กฎหมายแพ่ งกํา หนด มิ ได้ ใ ช้ สิท ธิบั ง คั บ ให้ ลู ก หนี ชํา ระหนี ภายใน
ระยะเวลาที กฎหมายกํา หนดแล้ ว หมดสิ ท ธิ ที จะบั งคั บ ให้ ลู ก หนี ชํา ระหนี อี ก ต่ อ ไป
และลู ก หนี ก็มี สิ ท ธิที จะปฏิ เ สธการชํา ระหนี ตามสิ ท ธิ เ รี ย กร้ องของเจ้ าหนี ได้ อนึ ง
สิท ธิเรี ย กร้ อ งในมู ล หนี ใดจะมี อ ายุ ค วามเท่ า ใดนั นมี ก ํา หนดไว้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา
/ ถึง
/

คําถาม

หนังสือรับสภาพหนีควรจัดทําเมือใด และหนังสือรับสภาพหนีมีอายุความเท่าใด

แนวปฏิบตั ิ

มีหลักพิจารณา คือ การจัดทําหนังสือรับสภาพหนี เจ้ าหนีควรดําเนินการให้ ลูกหนีจัดทํา
หนังสือรับสภาพหนีเมือหนีใกล้ จะขาดอายุความ เช่ น ลูกหนีการค้ าซึงมีอายุความ ปี
ถ้ าระยะเวลาผ่านไป ปี เดือน โดยลูกหนี ไม่ชําระหนีเลย เจ้ าหนีควรดําเนินการให้
ลูกหนี ทําหนั งสือรั บสภาพหนี ซึงผลจากการทําหนั งสือรั บสภาพหนี จะทําให้ อายุ ค วาม
ทีผ่านไปแล้ ว ปี เดือนหยุ ดลงนั บ แต่ วัน ทําหนั งสือรับ สภาพหนี เป็ นต้ นไป ดั งนั น
จึงสรุป ได้ ว่ามู ลหนี เดิมทีมีอ ายุค วามเท่า ใด ซึงอาจมีอ ายุค วาม ปี ปี หรื อ
ปี
ถ้ าลูกหนีได้ จัดทําหนังสือรับสภาพหนี แล้ วอายุความก็เริมนับกันใหม่ตามอายุความของ
ลู ก หนี เดิ ม คื อ เริ มนั บ อายุ ค วาม ปี ปี หรื อ ปี นั บ แต่ วั น จั ด ทํา หนั งสื อ
รับสภาพหนี เป็ นต้ น

คําถาม

การชําระบั ญ ชี กลุ่มเกษตรกรซึ งอยู่ร ะหว่างที อ.ต.ก. ฟ้ องดําเนินคดียังไม่ สินสุดจะเป็ น
อุปสรรคต่อการชําระบัญชีหรือไม่ อย่างไร และผู้ชาํ ระบัญชีจะต้ องดําเนินการอย่างไรบ้ าง

แนวปฏิบตั ิ

ในกรณี ทีกลุ่ ม เกษตรกรทีอยู่ ร ะหว่ างชํา ระบั ญ ชี ถู ก อ.ต.ก. ฟ้ องและคดี ยังไม่ ถึ งที สุ ด
จะเป็ นอุปสรรคแก่ผ้ ูชาํ ระบัญชี บ้าง เพราะผู้ชาํ ระบัญชี ต้องอยู่ในฐานะจําเลย ซึงจะต้ อง
ไปขึนศาลตามทีศาลนัด แต่ทงนี
ั ผู้ชาํ ระบัญชีต้องยอมรับว่าการที อ.ต.ก. ฟ้ องร้ องเรียก
หนี สินคืนนันเป็ น การใช้ สิทธิทางศาลโดยชอบด้ วยกฎหมาย และผู้ ชําระบั ญชีต้องเข้ าใจ
ด้ วยว่าการฟ้ องร้ องดังกล่าวนี ผู้ชาํ ระบัญชีตกเป็ นจําเลยในฐานะเป็ นผู้แทนกลุ่มเกษตรกร
มิ ใ ช่ ผ้ ู ชํ า ระบั ญ ชี ถู ก ฟ้ องร้ องเป็ นส่ ว นตั ว ซึ งผู้ ชํา ระบั ญ ชี ก ็ไ ม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด เป็ นส่ว นตั ว
สําหรับอุปสรรคอีกกรณีหนึงในการชําระบัญชี คือ ผู้ชาํ ระบัญ ชีต้องรอผลการพิ จารณา
คดีของศาล ซึงอาจล่าช้ าทําให้ การชําระบัญชีไม่สาํ เร็จโดยรวดเร็วได้
อนึง การปฏิบัติของผู้ ชาํ ระบัญชีในกรณีนี คือ ผู้ชาํ ระบัญชีต้องไปขึนศาลตามทีศาลนัด
ทุกครั ง และถ้ ากลุ่มเกษตรกรทีชําระบัญชีไม่ มีข้อต่อสู้ใดๆ ซึงทําให้ ต้องตกเป็ นฝ่ ายแพ้
คดีแล้ ว ผู้ชาํ ระบัญชีกค็ วรขอประนีประนอมกับโจทก์ในชันศาล ซึงถ้ าประนีประนอมกับ
โจทก์ได้ ศาลก็จะพิพากษาตาม ย่อมทําให้ คดีสนสุ
ิ ดเร็วขึน
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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อ.ต.ก. ฟ้ องสหกรณ์โดยระบุผ้ ูชาํ ระบัญชีเป็ นจําเลยที ........(ระบุชือผู้ชาํ ระบัญชีคนเก่า)
ปัจจุ บันการฟ้ องร้ องยังดําเนินอยู่ ผู้ชาํ ระบัญชีเปลียนตัวแล้ ว แต่เอกสารจากศาลระบุชือ
ผู้ชาํ ระบัญชีคนเก่า การดําเนินการทางศาลจะเป็ นผลอย่างไรกับผู้ชาํ ระบัญชีคนปัจจุบัน

แนวปฏิบตั ิ

ผู้ชาํ ระบัญชีคนเดิมถูกฟ้ องเป็ นจําเลยที เป็ นการถูกฟ้ องในฐานะเป็ นผู้แทนของสหกรณ์
ทีชําระบัญชี มิใช่ถูกฟ้ องในฐานะส่วนตัว เมือมีคาํ สังเปลียนตัวผู้ชาํ ระบัญชีคนใหม่แล้ ว
ผู้ชาํ ระบัญชีคนเดิมก็ไม่ได้ อยู่ในฐานะเป็ นจําเลยโดยปริยาย เพราะได้ พ้นจากหน้ าทีในการ
เป็ นผู้แทนของสหกรณ์ผ้ ูชาํ ระบัญชี
สําหรับผู้ชาํ ระบัญชีคนใหม่จะอยู่ในฐานะเป็ นผู้แทนของสหกรณ์ทชํี าระบัญชี เมือปรากฏว่ า
สหกรณ์ถูกฟ้ องร้ องเป็ นจําเลยเช่นนี ผู้ชาํ ระบัญชีคนใหม่ย่อมมีอาํ นาจตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.
มาตรา ( ) ทีจะเข้ าเป็ นคู่ ความในนามสหกรณ์ เพื อต่ อสู้ค ดี
หรื อเพื อประนีประนอมยอมความกับ โจทก์กไ็ ด้ อย่ างไรก็ตาม ถ้ าผู้ ชําระบั ญ ชีคนใหม่
ไม่ ร้องขอเข้ าเป็ นคู่ ความแล้ ว โจทก์กม็ ีสิทธิร้องขอต่ อศาลเพื อให้ ศาลเรียกผู้ ชําระบั ญ ชี
คนใหม่เข้ าเป็ นคู่ความได้

คําถาม

สหกรณ์การเกษตรให้ บุคคลภายนอกเช่าโรงสีในระหว่างทีดําเนินธุรกิจ มีการทําผิดสัญญา
สหกรณ์ทาํ การฟ้ องร้ องผู้เช่ า โดยมีทนายความเป็ นผู้ดาํ เนินการจนถึงปั จจุ บัน (ระหว่าง
ชําระบั ญ ชี ) ยังฟ้ องร้ อ งอยู่ ทนายว่ าความให้ ในฐานะชอบพอกั บ ประธานกรรมการ
โดยสหกรณ์ไม่เสียค่าใช้ จ่าย และสหกรณ์เป็ นหนี อ.ต.ก. ขณะนีทาง อ.ต.ก. ได้ ฟ้องร้ อง
สหกรณ์ และคณะกรรมการในฐานะผู้คาประกั
ํ
น การฟ้ องร้ องอยู่ ระหว่างสืบพยานโจทก์
ผู้ชาํ ระบัญชี จะดําเนิน การชําระบั ญชีในขณะนีได้ เพี ยงใด จําเป็ นต้ องขอให้ คดีทัง นี
ถึงทีสุดหรือไม่

แนวปฏิบตั ิ

การชําระบัญชีสามารถดําเนินไปได้ ไม่จาํ เป็ นต้ องรอให้ คดีถึงทีสุด และให้ รายงานความ
เคลือนไหวระหว่างชําระบัญ ชีทุก เดือน แต่จะรายงานว่าการชําระบัญ ชีเสร็จสินก่อน
คดีสนสุ
ิ ดไม่ได้
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มติ ที ประชุ ม ใหญ่ ค รั งสุ ด ท้ า ยให้ เลิ ก สหกรณ์ และโอนทรั พ ย์ สิ น ของสหกรณ์ ใ ห้ กั บ
ร้ านสวัสดิการ แต่สหกรณ์ยังไม่ได้ ปฏิบัติทางบัญชี ผู้ชาํ ระบัญชีจะโอนทางบัญชีได้ หรือไม่
อย่างไร

แนวปฏิบตั ิ

เมือทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ เลิก พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
มาตรา
กําหนดให้ เป็ นหน้ าทีของคณะกรรมการ และเจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์รักษาทรั พย์สนิ ทังหมด
ของสหกรณ์ไว้ จนกว่ าผู้ชาํ ระบัญชีจะเรี ยกให้ ส่งมอบ ส่วนทรัพย์สินของสหกรณ์จะโอนได้
เฉพาะในกรณีทผูี ้ ชาํ ระบัญชีได้ ชาํ ระหนีสินของสหกรณ์ ตลอดจนจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปั นผล
เงิน เฉลี ยคื น ให้ กั บ สมาชิ ก แล้ ว และถ้ า ยั งมี ท รั พ ย์ สิน เหลื อ อยู่ อี ก จะโอนให้ ไ ด้ เฉพาะ
สหกรณ์อืน หรือสัน นิบ าตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย ตามมติทีประชุ มใหญ่ หรือด้ วย
ความเห็น ชอบของนายทะเบี ย นสหกรณ์ ในกรณี ทีไม่ อาจเรี ยกประชุ มใหญ่ ได้ ภ ายใน
สามเดือนนับแต่วันชําระบัญชีเสร็จตามมาตรา
ดังนัน การโอนทรัพย์สินของสหกรณ์
ทีเลิกจะโอนให้ กับร้ านสวัสดิการไม่ได้ เนืองจากขัดกับกฎหมายสหกรณ์
ทังนี ผู้ชําระบั ญ ชี ต้องมีหน้ าทีปฏิบัติตามมติทีประชุ มใหญ่ ครั งหลังสุด ผู้ชาํ ระบัญชี จะ
ปฏิ บั ติ ต ามมติ ที ประชุ ม ใหญ่ ค รั งสุ ด ท้ า ยที มี ม ติ ให้ เลิ ก หรื อ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กรรมการและสมาชิกทีเหลืออยู่ไม่ได้

คําถาม

สหกรณ์ทชํี าระบัญชี
- สมาชิกได้ ถอนหุ้นคืนหมดแล้ วทุกคน
- สหกรณ์มีเงินฝากธนาคารเพียงอย่างเดียว
- ไม่สามารถประชุมใหญ่ได้
- ปั จจุบันนีสามารถติดต่ออดีตประธานกรรมการสหกรณ์ได้ โดยได้ ยืนยันว่าจะยกเงิน
ทีเหลือให้ สหกรณ์ทตัี งใหม่ในท้ องทีนัน

แนวปฏิบตั ิ

สหกรณ์ไม่มีสมาชิ กคงเหลื ออยู่ แล้ ว ณ วันรั บมอบทรั พย์สิน หรือวั นจั ดทํางบการเงิน
ตามมาตรา
ดังนัน จึงไม่สามารถจะเรียกประชุมใหญ่เพื อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ตามมาตรา
ได้ การจําหน่ ายทรั พย์สินคงเหลือตามมาตรา
จึงต้ องได้ รับความ
เห็น ชอบจากนายทะเบี ยนสหกรณ์ ไม่ ว่าผู้ ชําระบั ญ ชี จะพิ จารณายกเงิน คงเหลื อ ให้ กับ
สหกรณ์ใด หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยก็ตาม
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คําถาม

สหกรณ์ ตรวจสอบบัญ ชีป ระจําปี ไม่ ได้ มาเป็ นเวลานาน ผู้สอบบัญชี แจ้ งว่ าหาสถานทีตัง
ของสหกรณ์ไม่พบ เนืองจากสถานทีตังทีจดทะเบียนไว้ เปลียนเป็ นสถานทีดําเนินกิจการอืน
ประกอบกับสหกรณ์หยุดดําเนินงานเป็ นเวลาติดต่อกันหลายปี แล้ ว นายทะเบียนสหกรณ์
จึงมี ค ําสังให้ เลิก สหกรณ์ ผู้ ชําระบั ญ ชี ได้ พ ยายามดําเนิ น การชําระบั ญ ชีแ ล้ ว ก็ยังไม่ ได้
รั บ มอบเอกสารหลัก ฐาน และทรั พ ย์สิน ของสหกรณ์ มาดําเนิ น การชํา ระบั ญ ชี และเมื อ
พิจารณาลูกหนี และเจ้ าหนีของสหกรณ์แล้ ว เนืองจากเวลาล่วงเลยมานานจนถึงปั จจุ บัน
จึงเป็ นหนีทีขาดอายุความ

แนวปฏิบตั ิ

กรณี ดั งกล่ าวเคยปรากฏในการชํา ระบั ญ ชี ร้า นสหกรณ์ ห้ ว ยขวาง จํากั ด จึ งขอแสดง
ตัวอย่างวิธปี ฏิบัติตงแต่
ั เริมต้ นจนสินสุด ดังนี
. ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เสนอให้ เลิกร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด (เอกสาร ก.)
. นายทะเบียนสหกรณ์ สังให้ เลิกร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด (เอกสาร ข.)
. นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตังผู้ชาํ ระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด (เอกสาร ค.)
. นายทะเบี ย นสหกรณ์ ป ระกาศแจ้ ง ชื อผู้ ชํา ระบั ญ ชี ร้ า นสหกรณ์ ห้ วยขวาง จํ า กั ด
(เอกสาร ง.)
. ผู้ชาํ ระบัญชีทาํ หนังสือแจ้ งประธานกรรมการร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด เพือขอให้
ส่ ง มอบสมุ ด บั ญ ชี เอกสารหลั ก ฐาน และทรั พ ย์ สิ น ของสหกรณ์ (เอกสาร จ.)
โดยหนังสือแจ้ งดังกล่าวส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือลงทะเบียน
. ไปรษณีย์ส่งคืนหนังสือของผู้ชาํ ระบัญชี เนืองจากเลิกกิจการ (เอกสาร ฉ.)
. ผู้ชาํ ระบัญชีทาํ หนังสือแจ้ งสหกรณ์จังหวัดทราบว่า ทีอยู่และสถานทีตังของร้ านสหกรณ์
ห้ วยขวาง จํากัด ไม่สามารถติดต่อได้ จึงขอให้ สหกรณ์จังหวัดแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบ
และติดต่อกับผู้ชาํ ระบัญชี (เอกสาร ช.)
. ผู้ชาํ ระบัญชีทาํ หนังสือแจ้ งนายทะเบียนสหกรณ์ ถึงการไม่สามารถติดต่อกับสหกรณ์ได้
และได้ ดาํ เนินการไปอย่างไรบ้ าง (เอกสาร ซ.)
. ผู้ ชําระบั ญ ชี ท ํารายงานเสนอนายทะเบี ยนสหกรณ์ เพื อให้ พิ จารณาขีด ชื อสหกรณ์
ออกจากทะเบียน (เอกสาร ฌ.)
. นายทะเบียนสหกรณ์ขีดชือร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ออกจากทะเบียน
(เอกสาร ญ.)
หมายเหตุ การดําเนินการตามกรณีนียังอยู่ภายใต้ บทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.
ดั งนั นในเรื องทีมีก ารอ้ า งอิ งมาตราต่ า งๆ จึ งเป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
ดังกล่าว
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ที

(สําเนา)
(ครุฑ)

/

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เทเวศร์ กท.

ธันวาคม
เรือง การสอบบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด
สําหรับปี สินสุดวันที ธันวาคม
เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
อ้ างถึง คําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที

/

สัง ณ วันที กุมภาพันธ์

สิงทีส่งมาด้ วย สําเนารายงาน ชุด
ตามคํา สังนายทะเบียนสหกรณ์ที /
ลงวันที กุม ภาพั นธ์
ได้ แ ต่ งตั ง
ให้ ข้ า พเจ้ า เป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี ร้า นสหกรณ์ห้ ว ยขวาง จํา กัด ข้ า พเจ้ า ได้ ไ ปหาสถานทีตั งของร้ า นสหกรณ์
ห้ วยขวาง จํากัด เลขที
–
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ต. บางกะปิ แฟลตที
เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร (ตามทีจดทะเบียนไว้ เลขทะเบียนที กพธ /
วันที สิงหาคม
) แล้ ว
ปรากฏว่ าสถานทีดังกล่ าวมิได้ เป็ นสถานทีดําเนิ น การของร้ านสหกรณ์ ฯ สอบถามบุ ค คลในบริเวณนั น
ได้ รั บ คํา ชี แจงว่ า ร้ า นสหกรณ์ ห้ วยขวาง จํา กั ด หยุ ด การดํา เนิ น งานมาหลายปี แล้ ว และไม่ ท ราบว่ า
คณะกรรมการของร้ านสหกรณ์ฯ อยู่ทีใด พร้ อมกับได้ ไปติดต่ อ ณ สํานั กงานสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
เพือสอบถามทีตังของร้ านสหกรณ์ฯ ทางสํานักงานฯ ก็ไม่ทราบเช่นกัน
จากการค้ นหาหลักฐานเอกสารการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด
มีหลักฐานการตรวจสอบปี สุดท้ ายเมือปี ทางบัญชีสนสุ
ิ ดวันที กันยายน
หลังจากนันไม่สามารถ
ทํา การสอบบั ญ ชี ได้ ด้ ว ยสาเหตุ ดั งกล่ า วจนถึ งปั จ จุ บั น และมี ค ําสังนายทะเบี ย นสหกรณ์ ที /
ลงวันที กรกฎาคม
ให้ เลิกร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด แล้ ว
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ)

ชัชรีพร จรูญพร
(นางชัชรีพร จรูญพร)
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
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(สําเนา)
คําสังนายทะเบียนสหกรณ์
ที /
เรือง ให้ เลิกร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด

เนื องด้ วยร้ านสหกรณ์ ห้วยขวาง จํากัด หมายเลขทะเบีย นสหกรณ์ ที กพธ /
สํานั กงานตังอยู่ที แฟลตที แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้ หยุดดําเนินกิจการ
ติ ด ต่ อ กั น มาหลายปี และไม่ ด ํา เนิ น การให้ เป็ นผลดี แ ก่ ส มาชิ ก หรื อ เป็ นประโยชน์ โดยส่ ว นรวมได้
หากปล่อยทิงไว้ อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ขบวนการสหกรณ์
ฉะนัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ( ) และ ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.
จึงสังเลิกร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ตังแต่บัดนีเป็ นต้ นไป
สัง ณ วันที
(ลงชือ)

กรกฎาคม พ.ศ.

วิพัฒน์ กิวานนท์
(นายวิพัฒน์ กิวานนท์)

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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(สําเนา)
คําสังนายทะเบียนสหกรณ์
ที /
เรือง แต่งตังผู้ชาํ ระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด

คํา สังนายทะเบี ย นสหกรณ์ ที /
สั ง ณ วั น ที กรกฎาคม พ.ศ.
เรือง ให้ เลิกร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด เนืองจากได้ หยุดดําเนินกิจการติดต่อกันมาหลายปี และไม่อาจ
ดําเนินกิจการให้ เป็ นผลดีแก่สมาชิกหรือเป็ นประโยชน์โดยส่วนรวมได้ หากปล่อยทิงไว้ อาจก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่ขบวนการสหกรณ์
ฉะนั น อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ สหกรณ์
พ.ศ.
จึงแต่งตังให้ นางสาวมะลิวัลย์ ควรหา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็ นผู้ชาํ ระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ตังแต่วันที ธันวาคม
เป็ นต้ นไป
สัง ณ วันที
(ลงชือ)

กรกฎาคม พ.ศ.

เสงียม มาหมืนไวย
(นายเสงียม มาหมืนไวย)

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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(สําเนา)
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
เรือง แจ้ งชือผู้ชาํ ระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด

ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที /
สัง ณ วันที กรกฎาคม พ.ศ.
เรือง ให้ เลิกร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด เนืองจากได้ หยุดดําเนินกิจการติดต่อกันมาหลายปี และไม่อาจ
ดําเนิ นกิ จการให้ เป็ นผลดีแก่ สมาชิ ก หรือ เป็ นประโยชน์โดยส่วนรวมได้ หากปล่ อยทิงไว้ อาจก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่ขบวนการสหกรณ์ และตามคําสังนายทะเบี ยนสหกรณ์ ที
/
สัง ณ วัน ที
ธันวาคม พ.ศ.
ได้ แต่งตัง นางสาวมะลิวัลย์ ควรหา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ เป็ นผู้ชาํ ระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา วรรคสี แห่งพระราชบัญ ญัติสหกรณ์ พ.ศ.
นายทะเบียนสหกรณ์ได้ จดทะเบียนนางสาวมะลิวัลย์ ควรหา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ เป็ นผู้ชาํ ระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ตังแต่วันที ธันวาคม
ฉะนั น ถ้ า ผู้ ใดมี ส่ว นเกี ยวข้ อ งหรื อ ประสงค์ จ ะติด ต่ อ กับ ร้ า นสหกรณ์ ห้ วยขวาง จํา กั ด
ขอให้ ติดต่อกับผู้ชาํ ระบัญชี ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงขอประกาศมาเพือทราบทัวกัน
ประกาศ ณ วันที
(ลงชือ)

ธันวาคม พ.ศ.

เสงียม มาหมืนไวย
(นายเสงียม มาหมืนไวย)

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

- 125 (เอกสาร จ.)

(สําเนา)
(ครุฑ)
ที /

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เทเวศร์ กท.
ธันวาคม

เรือง ขอให้ ส่งมอบสมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สนิ ของร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด
เรียน ประธานกรรมการร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด
อ้ างถึง คําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที

/

ลงวันที ธันวาคม

สิงทีส่งมาด้ วย สําเนาคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ ชุด
ตามทีนายทะเบียนสหกรณ์ได้ แต่งตังให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้ชาํ ระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด
เพื อให้ การชําระบัญชีดังกล่าวเป็ น ไปโดยเรียบร้ อย ขอให้ ท่านได้ โปรดติดต่อส่งมอบสมุดบัญ ชี เอกสาร
หลักฐาน พร้ อมทังทรัพย์สินของร้ านสหกรณ์ ห้วยขวาง จํากัด แก่ข้าพเจ้ า หากมีเหตุขัด ข้ องประการใด
โปรดติดต่อข้ าพเจ้ า ณ กองตรวจบัญชีที กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์
โดยด่วนด้ วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ)

มะลิวัลย์ ควรหา
(นางสาวมะลิวัลย์ ควรหา)
ผู้ชาํ ระบัญชี

กองตรวจบัญชีที
โทร.

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

- 126 (เอกสาร ฉ.)

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

- 127 (เอกสาร ช.)

(สําเนา)
(ครุฑ)
ที /

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เทเวศร์ กท.
ธันวาคม

เรือง ขอให้ แจ้ งให้ คณะกรรมการดําเนินการร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ทราบ
เรียน สหกรณ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อ้ างถึง คําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที

/

ลงวันที ธันวาคม

ตามที นายทะเบี ย นสหกรณ์ ได้ แต่ ง ตั งให้ ข้ าพ เจ้ าเป็ นผู้ ชํ า ระบั ญ ชี ร้ านสหกรณ์
ห้ วยขวาง จํากัด นัน ข้ าพเจ้ าได้ ติดต่อสอบถามสถานทีตังของร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ตามทะเบียน
กพธ. /
ซึ งตั งอยู่ เลขที
–
ถนนเพชรบุ รี ตัด ใหม่ แขวงบางกะปิ แฟลตที
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร แล้ ว แต่สถานทีดังกล่าวมิใช่สาํ นักงานของสหกรณ์ฯ จึงไม่อาจดําเนินการ
ชําระบัญชีได้
เพื อให้ การชําระบัญชี ของร้ านสหกรณ์ฯ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย จึ งเรียนมาเพือขอให้ ท่าน
โปรดแจ้ งให้ ค ณะกรรมการดํา เนิ น การของร้ า นสหกรณ์ ห้ ว ยขวาง จํา กั ด ทราบและติ ด ต่ อ กั บ ข้ า พเจ้ า
ณ กองตรวจบั ญ ชี ที กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ เทเวศร์ กรุ ง เทพมหานคร
โดยด่ ว นด้ ว ย
จักเป็ นพระคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ)

มะลิวัลย์ ควรหา
(นางสาวมะลิวัลย์ ควรหา)
ผู้ชาํ ระบัญชี

กองตรวจบัญชีที
โทร.
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

- 128 (เอกสาร ซ.)

(สําเนา)
(ครุฑ)
ที /

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เทเวศร์ กท.
เมษายน

เรือง การชําระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด
เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
อ้ างถึง คําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที

/

ลงวันที ธันวาคม

สิงทีส่งมาด้ วย สําเนาหนังสือ จํานวน ฉบับ
ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ทีอ้ างถึง แต่งตังให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้ ชาํ ระบั ญชี ร้านสหกรณ์
ห้ วยขวาง จํากัด นัน
ข้ าพเจ้ าได้ ทาํ หนังสือแจ้ งให้ คณะกรรมการดําเนิ นการร้ านสหกรณ์ ห้วยขวาง จํากัด ทราบ
เพือส่งมอบสมุดบัญ ชี เอกสารหลักฐาน พร้ อมทังทรัพย์สินของร้ านสหกรณ์ฯ แก่ข้าพเจ้ าเพื อดําเนิน การ
ชําระบั ญ ชี ป รากฏว่ าไม่ มี ผ้ ู รับ หนั งสื อดั งกล่ า ว ข้ า พเจ้ า จึ งได้ ไ ปติ ด ตามหาสถานทีและคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การ ปรากฏว่ า สถานที ตามที ได้ แจ้ งจดทะเบี ย นไว้ คื อ เลขที
–
แฟลตที
ถนนเพชรบุ รีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร มิใช่ สาํ นั กงานของร้ านสหกรณ์
ห้ วยขวาง จํากัด และไม่พบคณะกรรมการดําเนินการจึงไม่อาจชําระบัญชีได้
อนึ ง ข้ า พเจ้ าได้ ทํา หนั ง สื อ ถึ ง สหกรณ์ จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร เพื อขอให้ แจ้ ง
คณะกรรมการดํา เนิ น การร้ านสหกรณ์ ห้ วยขวาง จํา กัด ทราบ และติ ด ต่ อ กั บ ข้ า พเจ้ า ตั งแต่ วั น ที
ธันวาคม
จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้ รับการติดต่อจากคณะกรรมการดําเนินการแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพือประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ)

มะลิวัลย์ ควรหา
(นางสาวมะลิวัลย์ ควรหา)
ผู้ชาํ ระบัญชี

กองตรวจบัญชีที
โทร.
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

- 129 (เอกสาร ฌ.)

(สําเนา)
(ครุฑ)
ที ฝตส. /

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เทเวศร์ กท.
พฤษภาคม

เรือง การชําระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด
เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
อ้ างถึง คําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที

/

ลงวันที ธันวาคม

ตามคําสังทีอ้ างถึง นายทะเบียนสหกรณ์ได้ แต่งตังให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้ชาํ ระบั ญชีร้านสหกรณ์
ห้ วยขวาง จํา กั ด เลขทะเบี ย นสหกรณ์ ที กพธ. /
สํา นั ก งานตั งอยู่ เ ลขที
–
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ แฟลตที เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร นัน
ข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งให้ ประธานกรรมการร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ทราบ เพือส่งมอบสมุดบัญชี
เอกสารหลักฐาน พร้ อมทังทรัพย์สินของร้ านสหกรณ์ฯ แก่ข้าพเจ้ า เพือดําเนินการชําระบัญชีตามหนั งสือที
/
ลงวันที ธันวาคม
และได้ ทาํ หนั งสือถึงสหกรณ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพือขอให้ แจ้ ง
คณะกรรมการดําเนินการร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ทราบ ตามหนังสือที /
ลงวันที ธันวาคม
แต่ไม่ได้ รับการติดต่อจากคณะกรรมการดําเนินการแต่อย่างใด
ต่อมาคณะกรรมการร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ประกอบด้ วย
1. นายโกลิต พันธ์โกศล
2. นายสุชาติ ปัญจะ
3. นายอารมณ์ นารากุล
ได้ ติดต่อกับข้ าพเจ้ า แจ้ งว่า บุคคลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นคณะกรรมการดําเนินการชุดสุดท้ าย
ของร้ านสหกรณ์ ห้วยขวาง จํากัด เมือปี ทางบัญชี กันยายน
พร้ อมทังแจ้ งว่า เมือร้ านสหกรณ์
ห้ วยขวาง จํากัด หยุ ดดําเนินกิจการนัน เอกสารหลักฐาน พร้ อมทังทรัพย์สินต่างๆ ของร้ านสหกรณ์ ฯ ได้
สูญ หายไปพร้ อ มกั บ การทีเคหะแห่ งชาติ (ห้ ว ยขวาง) ได้ ทาํ การรื อถอนอาคารร้ านสหกรณ์ คงมี เพี ย ง
เอกสารรายงานการดําเนินงานของร้ านสหกรณ์ฯ (ตามรายละเอียดแนบ) มาส่งมอบแก่ข้าพเจ้ าพร้ อมทัง
แจ้ งว่า นางเตียง เอกเอนกสิน ได้ มาติดต่อขอไถ่ถอนจํานองทีดิน ซึงได้ จาํ นองไว้ กับร้ านสหกรณ์ฯ เพือ
คําประกันการทํางานของนายเอก เอกเอนกสิน อดีตผู้จัดการร้ านสหกรณ์ ซึงได้ ลาออกจากตําแหน่ งไปแล้ ว
ตังแต่เดือนสิงหาคม
จากการสอบถามคณะกรรมการดําเนินการดังกล่ าว แจ้ งว่า นายเอก เอกเอนกสิน
ไม่ม ีภ าระผูก พัน กับ ร้ า นสหกรณ์ฯ พร้ อ มกับ ได้ ล งประกาศแจ้ ง ความในหนั งสือ พิ ม พ์ บ้ า นเมื อ ง
ฉบับวันที – กุมภาพันธ์
รวม วัน เพือแจ้ งแก่บรรดาเจ้ าหนีและลูกหนีของร้ านสหกรณ์ฯ ทราบ
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

- 130 แต่ ไ ม่ มี ผ้ ู ใดติ ด ต่ อ แสดงตนเป็ นเจ้ า หนี หรื อ ลู ก หนี ข้ าพเจ้ าจึ ง ได้ ด ํา เนิ น การไถ่ ถ อนจํา นองให้ แก่
นางเตียง เอกเอนกสิน เมือวันที เมษายน
ข้ าพเจ้ าได้ ติดต่อสอบถามเพื อขอรายงานการสอบบัญชี งบดุล ณ วันที กันยายน
งบกําไรขาดทุน และงบแสดงการเปลียนแปลงฐานะการเงิน สําหรั บปี สินสุดวันเดียวกันของร้ านสหกรณ์
ห้ วยขวาง จํากัด ซึ งเป็ นปี ทีตรวจสอบบั ญ ชีค รั งสุด ท้ าย จากหน่ า ยงานทีเกียวข้ อ งทังกรมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ ว แต่ไม่สามารถค้ นหาได้ คงมีเพียงรายงานการสอบบัญชี งบดุล ณ
วัน ที กัน ยายน
งบกําไรขาดทุ น และงบแสดงการเปลียนแปลงฐานะการเงิน สําหรั บ ปี สินสุด
วันเดียวกันเท่านัน
จากการทีร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ได้ หยุดดําเนินกิจการตังแต่ปี พ.ศ.
จนถึง
ปั จจุบันเป็ นเวลาเกือบ ปี ประกอบกับไม่สามารถค้ นหาเอกสารหลักฐานทางบัญชีทงจากร้
ั
านสหกรณ์ฯ เอง
และจากหน่ วยงานทีเกียวข้ อง เพื อดําเนิ นการชําระบั ญ ชี ให้ สาํ เร็จ ลุ ล่ วงไปตามพระราชบั ญ ญั ติ สหกรณ์
พ.ศ.
กําหนดไว้
เพื อให้ เป็ นไปตามความในมาตรา
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ.
ขอนายทะเบียนสหกรณ์ได้ โปรดพิจารณาสังขีดชือร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ออกจากทะเบียนต่อไป
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป พร้ อมนีได้ แนบเอกสารหมายเลข ถึง
รวม ฉบับ มาเพือประกอบการพิจารณาด้ วยแล้ ว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ) มะลิวัลย์ ควรหา
(นางสาวมะลิวัลย์ ควรหา)
ผู้ชาํ ระบัญชี

กองตรวจบัญชีที
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โทร.

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

- 131 (เอกสารหมายเลข )

(สําเนา)
(ครุฑ)

ที /

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เทเวศร์ กท.

ธันวาคม
เรือง ขอให้ ส่งมอบสมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สนิ ของร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด
เรียน ประธานกรรมการร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด
อ้ างถึง คําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที

/

ลงวันที ธันวาคม

สิงทีส่งมาด้ วย สําเนาคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ ชุด
ตามทีนายทะเบียนสหกรณ์ได้ แต่งตังให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้ชาํ ระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด
เพื อให้ การชําระบัญชีดังกล่าวเป็ น ไปโดยเรียบร้ อย ขอให้ ท่านได้ โปรดติดต่อส่งมอบสมุดบัญ ชี เอกสาร
หลักฐาน พร้ อมทังทรัพย์สินของร้ านสหกรณ์ ห้วยขวาง จํากัด แก่ข้าพเจ้ า หากมีเหตุขัดข้ องประการใด
โปรดติดต่อข้ าพเจ้ า ณ กองตรวจบัญชีที กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์
โดยด่วนด้ วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ)

มะลิวัลย์ ควรหา
(นางสาวมะลิวัลย์ ควรหา)
ผู้ชาํ ระบัญชี

กองตรวจบัญชีที
โทร.
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(สําเนา)
(ครุฑ)
ที /

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เทเวศร์ กท.
ธันวาคม

เรือง ขอให้ แจ้ งให้ คณะกรรมการดําเนินการร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ทราบ
เรียน สหกรณ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อ้ างถึง คําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที

/

ลงวันที ธันวาคม

ตามที นายทะเบี ย นสหกรณ์ ได้ แต่ ง ตั งให้ ข้ าพ เจ้ าเป็ นผู้ ชํ า ระบั ญ ชี ร้ านสหกรณ์
ห้ วยขวาง จํากัด นัน ข้ าพเจ้ าได้ ติดต่อสอบถามสถานทีตังของร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ตามทะเบียน
กพธ. /
ซึ งตั งอยู่ เลขที
–
ถนนเพชรบุ รี ตัด ใหม่ แขวงบางกะปิ แฟลตที
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร แล้ ว แต่สถานทีดังกล่าวมิใช่สาํ นักงานของสหกรณ์ฯ จึงไม่อาจดําเนินการ
ชําระบัญชีได้
เพื อให้ การชําระบัญชี ของร้ านสหกรณ์ฯ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย จึ งเรียนมาเพือขอให้ ท่าน
โปรดแจ้ งให้ ค ณะกรรมการดํา เนิ น การของร้ า นสหกรณ์ ห้ ว ยขวาง จํา กั ด ทราบและติ ด ต่ อ กับ ข้ า พเจ้ า
ณ กองตรวจบั ญ ชี ที กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ เทเวศร์ กรุ ง เทพมหานคร
โดยด่ ว นด้ ว ย
จักเป็ นพระคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ)

มะลิวัลย์ ควรหา
(นางสาวมะลิวัลย์ ควรหา)
ผู้ชาํ ระบัญชี

กองตรวจบัญชีที
โทร.
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(สําเนา)
รายละเอียดการส่งมอบทรัพย์สิน
ร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด

วันที

กุมภาพันธ์

ข้ าพเจ้ าดังมีรายนามต่อไปนี คือ
1. นายโกลิต
พันธ์โกศล
ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ
ปัญจะ
เลขานุการ
3. นายอารมณ์
นารากุล
กรรมการ
เป็ นกรรมการดําเนิ นการของร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ขอส่งมอบทรัพย์สินของร้ าน
สหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด แก่ นางสาวมะลิวัลย์ ควรหา ผู้ชาํ ระบัญชี ตามทีนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง
ตามรายการดังต่อไปนี
. รายงานผลการดําเนิ นงานและงบดุล สําหรั บปี สินสุดวันที ธันวาคม
และ
สินสุดวันที กันยายน
จํานวน เล่ม
. รายงานผลการดําเนินงานและงบดุล สําหรั บปี สินสุดวันที ธันวาคม
และ
สินสุดวันที กันยายน
จํานวน เล่ม
. สํา เนาโฉนดทีดิน เลขที
เล่ ม
หน้ า
แขวงสามเสนใน เขตดุ สิต
ทีดินระวาง น. อ. เลขทีดิน
หน้ าสํารวจ
จํานวน ฉบับ
. สําเนาหนั งสือสัญ ญาจํานองทีดินระหว่าง นางเตียง เอกเอนกสิน กับ ร้ านสหกรณ์
ห้ วยขวาง จํากัด จํานวน ฉบับ
. สําเนาบั น ทึก ประจํา วัน ของกรมตํารวจ เรื อง แจ้ งหายของโฉนด เลขที
เล่มที
หน้ า แขวงสามเสนใน เขตดุสติ ทีดินระวาง น. อ. เลขทีดิน
หน้ าสํารวจ
จํานวน ฉบับ
. สําเนาหนังสือมอบอํานาจให้ จัดทํานิติกรรม คําประกันผู้จัดการร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด
จํานวน ฉบับ
. สําเนาใบลาออกจากตําแหน่งผู้จัดการของนายเอก เอกเอนกสิน จํานวน ฉบับ
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(ลงชือ)

นายโกลิต พันธ์โกศล ผู้มอบ
(นายโกลิต พันธ์โกศล)

(ลงชือ)

สุชาติ ปัญจะ
(นายสุชาติ ปัญจะ)

ผู้มอบ

(ลงชือ)

อารมณ์ นารากุล
(นายอารมณ์ นารากุล)

ผู้มอบ

(ลงชือ)

มะลิวัลย์ ควรหา
ผู้รับมอบ
(นางสาวมะลิวัลย์ ควรหา)

(ลงชือ)

สุข ดีเลิศ
(นายสุข ดีเลิศ)

พยาน

(ลงชือ)

เกษม มากมี
(นายเกษม มากมี)

พยาน
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(สําเนา)
รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการร้านสหกรณ์หว้ ยขวาง จํ ากัด
วันศุกร์ ที มีนาคม
เวลา . น.
ผูม้ าประชุม
1. นายโกลิต
2. นายสุชาติ
3. นายอารมณ์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นางเตียง
นายพรชัย
นางสาวมะลิวัลย์
นายพล

พันธ์โกศล
ปัญจะ
นารากุล

ประธานกรรมการ
เลขานุการ
กรรมการ

เอกเอนกสิน
ลิมวัฒโนชัย
ควรหา
หมืนนุช

สมาชิก
สมาชิก
ผู้ชาํ ระบัญชี

วาระที

เรืองการส่งมอบทรัพย์สินของร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด
ตามทีคณะกรรมการของร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ได้ ส่งมอบเอกสารให้ กับผู้ชาํ ระบั ญชี
เมื อวัน ที กุ มภาพั น ธ์
มี จํา นวนเอกสาร รายการ ซึ งไม่ มี ท รั พ ย์สิน อืนใดเลยนั น แต่ จ าก
งบการเงินของร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ณ วันที กันยายน
ปรากฏมีทรัพย์สินและหนีสิน
อยู่ จ ํา นวนหนึ ง คณะกรรมการดํา เนิ น การของร้ า นสหกรณ์ ห้ วยขวาง จํา กัด จึ งร่ ว มกั น พิ จ ารณาว่ า
เนื องจากเอกสารต่ า งๆ และทรัพ ย์ สิน ของร้ า นสหกรณ์ ได้ สูญ หายไปพร้ อ มกับ การรื อถอนอาคารร้ า น
สหกรณ์ จึงไม่ทราบว่ามีทรัพย์สนิ และหนีสินใดบ้ าง
มิติทีประชุม คณะกรรมการพิจารณาอย่างละเอียดแล้ วลงมติยอมรับเป็ นเอกฉันท์
วาระที

เรืองหลักทรัพย์คาประกั
ํ
นของอดีตผู้จัดการร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด
ผู้ชาํ ระบั ญชีเสนอให้ ทประชุ
ี
มคณะกรรมการทราบว่า นางเตียง เอกเอนกสิน ได้ มาร้ อง
ขอถอนคําประกัน นายเอก เอกเอนกสิน อดีตผู้จัดการ เนืองจากนายเอก เอกเอนกสิน พ้ นหน้ าทีจาก
สหกรณ์ โดยลาออกตังแต่ เดือ นสิงหาคม
แล้ ว แต่ยังไม่ ได้ ถ อนจํานองคําประกัน จึงเสนอให้ ที
ประชุมพิจารณาอนุมัติการถอนคําประกันดังกล่าวต่อไป
มิติทีประชุม ทีประชุมลงมติให้ ถอนคําประกันได้
ปิ ดประชุมเวลา

.

น.
(ลงชือ)

มะลิวัลย์ ควรหา
(นางสาวมะลิวัลย์ ควรหา)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
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ประกาศทางหนังสือพิมพ์
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(สําเนา)
คําสังนายทะเบียนสหกรณ์
ที /
เรือง ขีดชือร้ านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ออกจากทะเบียน

ตามคําสังนายทะเบี ยนสหกรณ์ที /
สัง ณ วันที กรกฎาคม พ.ศ.
เรือง ให้ เลิ กร้ า นสหกรณ์ ห้ วยขวาง จํา กัด และตามคําสังนายทะเบี ยนสหกรณ์ ที
/
สัง ณ
วันที ธันวาคม พ.ศ.
ได้ แต่งตังนางสาวมะลิวัลย์ ควรหา ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็ นผู้ชาํ ระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด นัน
บัดนี ผู้ชาํ ระบัญชีได้ เสนอรายงานการชําระบัญชี และขอให้ นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณา
ขีดชือสหกรณ์ดังกล่าวออกจากทะเบียน ด้ วยเหตุสุดวิสัยทีจะชําระบัญชีสหกรณ์ได้ เนืองจากไม่สามารถ
รับมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสหกรณ์มาดําเนินการชําระบัญชีได้ ประกอบกับกรรมการดําเนินการ
แจ้ ง ว่ า เอกสารหลั ก ฐานพร้ อ มทั งสิ น ทรั พ ย์ ต่ า งๆ ของร้ านสหกรณ์ ไ ด้ สู ญ หายไปพร้ อ มกั บ การที
การเคหะแห่ งชาติ (ห้ วยขวาง) ได้ ทาํ การรือถอนอาคารร้ านสหกรณ์ ส่วนเอกสารทีได้ รับมอบมาจากกรรมการ
ก็ไม่ อาจใช้ เป็ นหลัก ฐานในการชําระบั ญ ชี ต ามทีกฎหมายกําหนดได้ ซึ งผู้ ชําระบั ญ ชี ได้ ดาํ เนิ น การตาม
ขันตอนการชําระบัญชีจนถึงทีสุดแล้ ว
ฉะนัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
จึงขีดชื อร้ านสหกรณ์ ห้วยขวาง จํากัด เลขทะเบี ยนสหกรณ์ที กพธ. /
สํา นัก งานตั งอยู่ เลขที
2159 –
แฟลตที
ถนนเพชรบุ รีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ออกจากทะเบียน ตังแต่วันที มิถุนายน พ.ศ.
เป็ นต้ นไป
สัง ณ วันที
(ลงชือ)

มิถุนายน พ.ศ.

บุญเลือน บุญเรือง
(นายบุญเลือน บุญเรือง)

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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ตัวอย่าง
(สําเนา)
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
เรือง เลิกสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด

เนื องด้ วยสหกรณ์ ก ารเกษตร กขค. จํา กั ด ได้ ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ เมื อวั น ที
มกราคม พ.ศ.
ได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ เลิกสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด สหกรณ์จึงต้ องเลิ ก
ตามความในมาตรา ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
และดําเนินการชําระบัญชีต่อไป
ฉะนั น อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา วรรคสาม แห่ งพระราชบั ญ ญั ติสหกรณ์
พ.ศ.
นายทะเบี ยนสหกรณ์ จึงขอประกาศให้ ท ราบทัวกัน ว่ า สหกรณ์ ก ารเกษตร กขค. จํากัด
เลขทะเบี ย นสหกรณ์ ที กพธ. /
สํา นั ก งานตั งอยู่ ต ํา บลมุ ก ดาหาร อํา เภอเมื อ งมุ ก ดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ได้ เลิกกิจการตังแต่วันที มกราคม
เพือชําระบัญชีต่อไป
ประกาศ ณ วันที

เมษายน พ.ศ.

(ลงชือ) .....................................................
(...................................................)
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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ตัวอย่าง
(สําเนา)
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
เรือง แจ้ งชือผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด

ตามประกาศนายทะเบี ยนสหกรณ์ ลงวั น ที
เมษายน พ.ศ.
เรื อง เลิ ก
สหกรณ์ ก ารเกษตร กขค. จํากัด เนื องจากทีประชุ ม ใหญ่ สามัญ ได้ ลงมติเป็ นเอกฉั นท์ให้ เลิ กสหกรณ์
จึงต้ องเลิกตามมาตรา ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
และตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์
ที /
สัง ณ วันที เมษายน พ.ศ.
ได้ แต่งตังให้ นายเก่ง ใจกล้ า เจ้ าหน้ าทีบริหารงาน
ตรวจสอบบั ญ ชี สํา นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ มุ ก ดาหาร เป็ นผู้ ชํ า ระบั ญ ชี ส หกรณ์ ก ารเกษตร
กขค. จํากัด นัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
วรรคสี แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
นายทะเบี ยนสหกรณ์ได้ จดทะเบียน นายเก่ง ใจกล้ า เป็ นผู้ ชาํ ระบั ญชีสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด
ตังแต่วันที เมษายน พ.ศ.
ฉะนัน ถ้ าผู้ใดมีส่วนเกียวข้ องหรือประสงค์จะติดต่อกับสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด
ขอให้ ติดต่อกับผู้ชาํ ระบัญชี ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จึงประกาศมา
เพือทราบทัวกัน
ประกาศ ณ วันที

เมษายน พ.ศ.

(ลงชือ) .....................................................
(...................................................)
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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ตัวอย่าง
(สําเนา)
คําสังนายทะเบียนสหกรณ์
ที
/
เรือง แต่งตังผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด

ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที เมษายน พ.ศ.
เรือง เลิกสหกรณ์
การเกษตร กขค. จํากัด เนืองจากทีประชุมใหญ่สามัญ ได้ ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ เลิกสหกรณ์ สหกรณ์จึง
ต้ องเลิกตามมาตรา ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
ฉะนัน อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา
วรรคสอง แห่ งพระราชบัญ ญั ติสหกรณ์
พ.ศ.
จึงแต่งตัง นายเก่ง ใจกล้ า เจ้ าหน้ าทีบริหารงานตรวจสอบบัญชี สํานักงานตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์มุกดาหาร เป็ นผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด ตังแต่วันที เมษายน
สัง ณ วันที

เมษายน พ.ศ.

(ลงชือ) .....................................................
(...................................................)
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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บันทึกการรับมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชีและเอกสารต่างๆ
ชือสหกรณ์.....................................................................จํากัด
ระหว่าง....................................................กับ....................................................

สํานักงาน..................................................
วันที.............เดือน.................................พ.ศ.................
ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที ........../....................... ลงวันที.............................
ได้ แต่งตังให้ นาย/นาง/นางสาว...................................................ตําแหน่ง.....................................
สํานักงาน.............................................เป็ นผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์............................................จํากัด
เพือดําเนินการชําระบัญชีต่อไป นัน
ในการรับมอบสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์...................................จํากัด
โดยนาย.................................................................. ตําแหน่งประธานกรรมการ (หรือผู้จัดการ)
สหกรณ์........................................จํากัด ผู้มอบ ได้ มอบให้ แก่นาย/นาง/นางสาว............................
...................................................ผู้รับมอบ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ตังแต่วันที...................................
เวลา..........................น. โดยกระทําต่ อหน้ าพยาน คน ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ ายบั น ทึ กนี
ซึงผู้มอบและผู้รับมอบได้ ตรวจสอบสินทรัพย์และเอกสารทีมอบ ตามทีปรากฏในรายการมอบเป็ นการถูกต้ องแล้ ว
ตามรายการต่อไปนี
. สมุดเงินฝากธนาคาร.......................................บัญชีเลขที................................
จํานวนเงินฝาก...............................................บาท
2. สมุดเงินสดรับ
จํานวน.................................เล่ม
3. สมุดเงินสดจ่าย
จํานวน.................................เล่ม
4. สมุดบัญชีแยกประเภท
จํานวน.................................เล่ม
5. สมุดค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
จํานวน.................................เล่ม
6. ทะเบียนสมาชิก
จํานวน.................................เล่ม
7. ทะเบียนหุ้น
จํานวน.................................เล่ม
8. แฟ้ มเอกสารหุ้น
จํานวน.................................แฟ้ ม
. ฯลฯ
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บั นทึกการมอบสมุดบัญชีเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์ ได้ จัดทําขึน ชุด มีข้อความและ
รายการตรงกั น เพื อเสนอนายทะเบี ย นสหกรณ์ ชุ ด ผู้ ม อบและผู้ รับ มอบเก็บ รั ก ษาไว้ ค นละ ชุ ด
เพือเป็ นหลักฐานในการมอบหมายงาน ผู้มอบและผู้รับมอบได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยานแล้ ว
(ลงชือ)................................................................ผู้มอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
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ประกาศผูช้ ําระบัญชี
สหกรณ์.....................................................................จํากัด

ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ได้ สงเลิ
ั กสหกรณ์ ...............................................จํากัด
สํานักงานตังอยู่เลขที................ถนน...................................ตําบล.................................................
อําเภอ.............................................จังหวัด..................................เมือวันที.................................
และได้ แต่งตัง.........................................................ตําแหน่ง.......................................................
เป็ นผู้ชาํ ระบัญชี ตังแต่วันที........................................................
ฉะนั น ขอให้ เจ้ าหนี ยืนคํา ทวงหนี ต่ อผู้ ชํา ระบั ญ ชี หรื อผู้ มี ส่ วนเกียวข้ องประสงค์จ ะ
ติดต่อกับสหกรณ์...............................................จํากัด ขอให้ ติดต่อกับ.........................................
ผู้ชาํ ระบัญชี ณ สํานักงาน..................................................................ได้ ทุกวันในเวลาราชการ
จึงขอประกาศมาเพือทราบทัวกัน
ประกาศ ณ วันที................................................
นาย/นาง/นางสาว................................................
ผู้ชาํ ระบัญชี

หรือ

ประกาศผู้ชาํ ระบัญชี
.........................................
ด้ วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ สงเลิ
ั กสหกรณ์........................................................จํากัด
จังหวัด....................................แล้ ว
จึงขอให้ เจ้ าหนียืนคําทวงหนี หรือผู้ประสงค์จะติดต่อกับสหกรณ์ ติดต่อกับผู้ชาํ ระบัญชี
ณ สํานักงาน..........................................ทุกวันในเวลาราชการ
นาย/นาง/นางสาว................................................
ผู้ชาํ ระบัญชี
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แบบหนังสือนําส่งงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สินของผูช้ ําระบัญชี
ครุฑ
.......................................

ที ....................................

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง การชําระบัญชีสหกรณ์......................................................จํากัด จังหวัด............................
เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
อ้ างถึง คําสังนายทะเบียนสหกรณ์ท.....................................
ี
ลงวันที.............................................
สิงทีส่งมาด้ วย งบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ
สําเนางบการเงิน

ชุด
ชุด

ตามคํ า สั งน ายทะเบีย นสหกรณ์ที อ้ า งถึง แต่ง ตั งให้ ข้ า พ เจ้ า เป็ นผู้ ชํ า ระบัญ ชี
สหกรณ์.......................................................จํากัด จังหวัด.............................................นัน
ข้ าพเจ้ าได้ จัดทํางบการเงิน ณ วันที...................................ซึงเป็ นวันรับมอบทรัพย์สิน
ของสหกรณ์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงขอเสนอมาเพือโปรดพิจารณาและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

สถานที....................................................
โทร.........................................................
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ตัวอย่างหนังสือทวงหนีจากลูกหนีของสหกรณ์
ครุฑ
........................................
.....

ที ............../ ...................

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง ให้ นาํ เงินไปชําระหนี
เรียน .........................................................
ด้ วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ มีคาํ สังเลิกสหกรณ์..................................................จํากัด
และมีคาํ สังที......................... ลงวันที.........................................แต่งตังข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ชาํ ระบัญชีแล้ ว
ในการชําระบัญชี ตามบัญชีของสหกรณ์ปรากฏว่าท่านเป็ นลูกหนีค่า.............................
จํานวนเงิน...............................บาท กับดอกเบียในอัตรา.............นับตังแต่วันที..............................
เป็ นต้ นไป
ฉะนัน จึงขอให้ ท่านนําเงินไปชําระต่อผู้ชาํ ระบัญชี ณ ...............................................
ภายในเวลา...............วัน นับแต่วันทีได้ รับหนังสือนีด้ วย
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

สถานที....................................................
โทร.........................................................
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ตัวอย่างหนังสือรับสภาพหนี
........................................
.....
วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว...................................................................เป็ นสมาชิก
ของสหกรณ์.........................................................จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที...............................
อยู่บ้านเลขที.............ถนน..............................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................ขอทําหนังสือฉบับนีให้ ไว้ กับ
นาย/นาง/นางสาว................................. ซึงเป็ นผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์.......................................จํากัด
เพือเป็ นหลักฐานแสดงว่าข้ าพเจ้ าเป็ นลูกหนีของสหกรณ์ค่า..................... จํานวนเงิน.....................บาท
กับดอกเบียในอัตรา...........นับตังแต่วันที.......................................... เป็ นต้ นมา ซึงข้ าพเจ้ าจะนําเงิน
มาชําระแก่ผ้ ูชาํ ระบัญชีให้ เสร็จสินภายในวันที.............................................
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและมีความเข้ าใจหนังสือรับสภาพหนีฉบับนีด้ วยดีโดยตลอดแล้ ว จึ งได้
ลงลายมือชือให้ ไว้ เป็ นหลักฐานต่อหน้ าพยาน
(ลงชือ).......................................................ผู้รับสภาพหนี
(........................................................)
(ลงชือ).........................................................พยาน
(.......................................................)
(ลงชือ).........................................................พยาน
(.......................................................)

ดวงพร ร่ าง/สุ รีรัตน์ พิมพ์/

ทาน/

ตรวจ
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ดวงพร ร่ าง/ สุ รีรัตน์ พิมพ์/

ทาน/

ตรวจ

- 148 เอกสารหมายเลข

ตัวอย่างหนังสือสัญญารับสภาพความรับผิด
.............................................
วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เนืองจากข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.......................................................เป็ นสมาชิก
สหกรณ์................................................................จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที.............................
อยู่บ้านเลขที.............ถนน..............................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................ได้ เป็ นลูกหนีของสหกรณ์ค่า.................
จํานวนเงิน.................................บาท ตามสัญญาที........................ ลงวันที..................................
ซึงจนถึงวันทีทําสัญญาฉบับนีข้ าพเจ้ ายังคงค้ างชําระหนีดังกล่าว จํานวนเงิน..................................บาท
และเพือเป็ นหลักฐานในการเป็ นหนีผูกพันกันต่อไป ข้ าพเจ้ ากับนาย/นาง/นางสาว................................
ซึงเป็ นผู้ชาํ ระบั ญชี สหกรณ์ ......................................จํากัด จึ งได้ ทาํ หนังสือสัญญานีขึนโดยมีข้อความ
รายละเอียดดังต่อไปนี
. ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว..................................................ขอสัญญาว่าจะชําระเงิน
ให้ แก่นาย/นาง/นางสาว.................................... ผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์.......................................จํากัด
เป็ นเงินทังสิน.............................บาท โดยจะชําระให้ เสร็จสินภายในวันที.........................................
. นาย/นาง/นางสาว............................ผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์..........................จํากัด
ยอมรับตามที นาย/นาง/นางสาว..................................ตกลงทีจะชําระเงินตามสัญญาในข้ อ . เช่นกัน
ทั งสองฝ่ ายทราบและเข้ าใจข้ อความรายละเอี ย ดข้ า งต้ นทั งหมดเป็ นอย่ า งดี แ ล้ ว
จึงลงลายมือชือไว้ เป็ นหลักฐานต่อหน้ าพยาน
(ลงชือ)......................................................ลูกหนีสหกรณ์
(.....................................................)
(ลงชือ)......................................................ผู้ชาํ ระบัญชี
(.....................................................)
(ลงชือ)......................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชือ)......................................................พยาน
(.....................................................)
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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ตัวอย่างหนังสือขอลดหนีของลูกหนี
วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง ขอลดหนี
เรียน นาย/นาง/นางสาว....................................ผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์....................................จํากัด
ตามทีข้ า พเจ้ า นาย/นาง/นางสาว....................................................................
สมาชิกสหกรณ์............................................................จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที........................
ซึ งได้ เป็ นลูก หนี ของสหกรณ์ ค่ า...................................... ยังมีห นี คงเหลื อ ณ วัน ทีจั ด ทําหนั งสือ นี
จํานวนเงิน..........................บาท นัน
เนื องจากข้ าพเจ้ าไม่มีทรัพ ย์สินเพี ยงพอทีจะชําระหนี จํานวนดังกล่าวข้ างต้ นได้ ครบถ้ วน
ดังนัน ข้ าพเจ้ าจึงขอความอนุ เคราะห์จากผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์ทจะชํ
ี าระหนีเพียงจํานวน....................บาท
ส่วนหนี ทียังค้ างชําระอีกจํานวนเงิน .............................บาท ขอให้ ผ้ ู ชําระบั ญชี สหกรณ์ ยิน ยอมลดหนี
ให้ แก่ข้าพเจ้ าด้ วย
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ลูกหนีสหกรณ์
ความเห็นของผูช้ ําระบัญชี
ข้ า พเจ้ า ได้ พิ จ ารณาเหตุ ผ ลความจํา เป็ นอย่ า งรอบคอบแล้ ว เห็น สมควรลดหนี ให้
นาย/นาง/นางสาว...............................................จากหนีทีจะต้ องชําระจํานวนเงิน......................บาท
เป็ นจํานวนเงิน............................บาท
(ลงชือ).....................................................
(.....................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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สหกรณ์.........................................................จํ ากัด
กระดาษทําการลูกหนี
ณ วันที..........................................(วันเสร็จสินการชําระบัญชี)
ที

ชือลูกหนี

จํานวนเงิน
ณ วันเริม
ชําระบัญชี

รับชําระหนี
ระหว่าง
ชําระบัญชี

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

คงเหลือ
ณ วันชําระ
บัญชีเสร็จ

หมายเหตุ
เหตุผลของการ
ไม่ได้ รับชําระหนี
เช่น ขอผ่อนชําระ
เพียงส่วนหนึง
เป็ นบุคคล
ล้ มละลาย ฯลฯ
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สหกรณ์.........................................................จํ ากัด
กระดาษทําการสินทรัพย์ถาวร
ณ วันที..........................................(วันเสร็จสินการชําระบัญชี)
ที

ประเภท

ราคาทุน

อัตรา
ค่าเสือม
ราคา

ค่าเสือมราคา ราคาคงเหลือ
สะสม
ตามบัญชี

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

หมายเหตุ
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ตัวอย่างหนังสือแจ้งเจ้าหนีให้ยนคํ
ื าทวงหนี
(ครุฑ)
........................................
.....

ที ............../ ...................

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง ให้ ยืนคําทวงหนี
เรียน .........................................................
ด้ วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ มีคาํ สังเลิกสหกรณ์..................................................จํากัด
ตังแต่วัน ที.....................................และได้ มีคําสังที............/.............ลงวันที............................
แต่งตังให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้ชาํ ระบัญชีแล้ ว
ในการชําระบัญชี ปรากฏตามบัญชีของสหกรณ์ว่าท่านเป็ นเจ้ าหนีของสหกรณ์
ฉะนัน จึงแจ้ งมาเพื อทราบ โดยถ้ าท่านประสงค์จะเรียกร้ องหนี ขอให้ ยืนคําทวงหนีต่ อ
ผู้ชาํ ระบัญชี ณ .............................................................ภายใน....................................วัน/เดือน
นับแต่วันที....................................................เป็ นต้ นไป
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

สถานที....................................................
โทร.........................................................

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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ตัวอย่างหนังสือขอลดหนีกบั เจ้าหนี
(ครุฑ)
........................................
.....

ที ............../ ...................

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง ขอลดหนี
เรียน .........................................................
ตามทีท่านได้ ยืนคําทวงหนีค่า...................................จํานวนเงิน.........................บาท
ต่อผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์............................................................จํากัด นัน
เนืองจากการชําระบัญชีของสหกรณ์.................................................................จํากัด
ปรากฏว่ าสหกรณ์มีท รัพ ย์สินคงเหลือไม่เพี ยงพอทีจะชําระหนีแก่เจ้ าหนี ได้ ค รบถ้ วนทุ กรายการ ดังนั น
เพื อให้ เจ้ าหนีของสหกรณ์ แต่ละรายได้ รับชําระหนีโดยเหมาะสมตามทีสหกรณ์มีทรัพย์สินทีจะชําระหนีได้
ข้ า พเจ้ าจึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากท่ า นกรุ ณ าลดหนี ให้ แก่ ส หกรณ์ จากจํา นวนหนี ที จะต้ อ งชํา ระ
จํานวนเงิน...........................บาท เป็ นจํานวนเงิน..............................บาท
พร้ อมนีได้ แนบแบบหนังสือยินยอมลดหนีมาด้ วยแล้ ว หากเห็นชอบขอความกรุณาจัดทํา
หนังสือยินยอมลดหนีให้ แก่ข้าพเจ้ าด้ วย หรือถ้ าหากไม่เห็นชอบด้ วย หรือเห็นเป็ นอย่างอืนขอความกรุณา
แจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบด้ วย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

สถานที....................................................
โทร.........................................................
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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ตัวอย่างหนังสือยินยอมลดหนีของเจ้าหนี
ครุฑ

ที ....................................

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

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง ยินยอมลดหนี
เรียน ........................................................
อ้ างถึง หนังสือที................./ .................... ลงวันที................................................
ตามหนังสือ ทีอ้ า งถึง ขอให้ ข้ า พเจ้ า /บริ ษัท ....................................................
ลดหนี ให้ แ ก่ส หกรณ์. ...................................................จํา กัด ซึ งอยู่ร ะหว่ า งการชํา ระบั ญ ชี
จากเงินเป็ นหนีทีจะต้ อ งชําระจํา นวนเงิน................บาท เป็ นจํา นวนเงิน.....................บาท นัน
ข้ าพเจ้ า/บริษัท.................................................ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบในการลดหนี
ให้ สหกรณ์ตามทีผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์เสนอมา
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ตําแหน่ง.......................................

สถานที....................................................
โทร.........................................................

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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ประกาศผู้ชาํ ระบัญชี
เรือง การวางเงินทีเจ้ าหนียังมิได้ มาขอรับกับนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมาย
ของสหกรณ์.......................................................................จํากัด

ด้ วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ ประกาศ/สังเลิกสหกรณ์..........................................จํากัด
สํานักงานตังอยู่เลขที..............ถนน...................................................ตําบล...................................
อําเภอ..............................................จังหวัด....................................เมือวันที..............................
และได้ แต่งตังนาย/นาง/นางสาว......................................................ตําแหน่ง................................
สํานักงาน....................................................เป็ นผู้ชาํ ระบัญชี ตังแต่วันที...................................นัน
เนืองจากการชําระบัญชีสหกรณ์......................................................................จํากัด
มีเจ้ าหนีซึงยังมิได้ มาขอรับหรือยืนคําทวงหนี รวมเป็ นเงิน..........................บาท ตามรายชือดังต่อไปนี
. .............................................เป็ นจํานวนเงิน..................................บาท
. ...............................................เป็ นจํานวนเงิน.....................................บาท
. ...............................................เป็ นจํานวนเงิน.....................................บาท
ข้ าพเจ้ าได้ วางเงินจํานวนดังกล่ าวไว้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์
ทีนายทะเบี ย นสหกรณ์ ม อบหมาย ตามมาตรา
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ สหกรณ์ พ.ศ.
ตั งแต่
วันที.......................................แล้ ว
ฉะนันขอให้ เจ้ าหนียืนคําทวงหนีต่อ...........................................(นายทะเบียนสหกรณ์
หรือ รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมาย) ณ สํานักงาน.....................................
จังหวัด..................................ได้ ทุกวันในเวลาราชการ จึงขอประกาศมาเพือทราบทัวกัน
ประกาศ ณ วันที ....................................................

นาย/นาง/นางสาว..................................................
ผู้ชาํ ระบัญชี
สหกรณ์......................................................จํากัด

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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สหกรณ์.........................................................จํ ากัด
กระดาษทําการเจ้าหนี
ณ วันที..........................................(วันเสร็จสินการชําระบัญชี)
ที

ชือลูกหนี

หนีคงเหลือ
ณ วันเริม
ชําระบัญชี

รายการลดหนี
ชําระหนี
เจ้ าหนี
คืน
ลดหนีให้

หนีคงเหลือ
ณ วันชําระ
บัญชีเสร็จ

หมายเหตุ
- เหตุผลทีไม่ได้ ชาํ ระหนี
ให้ เจ้ าหนีแต่ละราย
เช่น ขาดอายุความ
มีทรัพย์สินไม่เพียงพอ
ชําระหนี ฯลฯ
- การวางเงินชําระหนี
เจ้ าหนีแต่ละราย
ตามมาตรา

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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(สําเนา)
ที สสท.

/
พฤศจิกายน

เรือง ขอยกเว้ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรียน ผู้ชาํ ระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํ ปาง จํากัด (นายสมพงษ์ ทองสถิตย์)
อ้ างถึง หนังสือสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาํ ปาง ที กษ

ลป/

ตามหนังสือทีอ้ างถึงแจ้ งว่า นายทะเบียนสหกรณ์ได้ มีคาํ สังแต่งตังให้ ท่านเป็ นผู้ชาํ ระบัญชี
ร้ านสหกรณ์วิทยาลั ยครูลาํ ปาง จํากัด และท่านได้ ดาํ เนิ นการชําระบั ญชี ร้านสหกรณ์วิทยาลั ยครูลาํ ปาง จํากัด
แล้ วปรากฏว่าไม่มีเงินสดหรื อทรั พย์สนิ คงเหลือ จึงขอยกเว้ นการชําระค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ดังความ
แจ้ งแล้ วนัน
สันนิบาตสหกรณ์ฯ พิจารณาแล้ วขอเรียนว่า การงดเก็บค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ นัน
ไม่มีข้อกฎหมายใดให้ สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีอาํ นาจกระทําได้ หากข้ อเท็จจริงปรากฏว่าท่านได้ ดาํ เนินการ
ชําระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํ ปาง จํากัด แล้ ว ไม่มีเงินสดหรือทรัพย์สินคงเหลือก็ย่อมเป็ นการพ้ น
วิสยั ทีจะชําระค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ อีกต่อไป
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ)

ณรงค์ มฤคทัต
(นายณรงค์ มฤคทัต)
ผู้อาํ นวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

กองกลาง
โทร.
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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บันทึกการมอบหมายงานในหน้าทีผูช้ ําระบัญชี
ชือสหกรณ์.......................................................................จํากัด
ระหว่าง........................................กับ........................................

สํานักงาน......................................................
วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ท........................ลงวั
ี
นที...........................................
ให้ นาย/นาง/นางสาว.........................................................ตําแหน่ ง...........................................
สํานักงาน............................................พ้ นจากหน้ าทีผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์.................................จํากัด
และได้ แต่งตังให้ นาย/นาง/นางสาว....................................................ตําแหน่ ง..............................
สํานักงาน.....................................................เป็ นผู้ชาํ ระบัญชี แทน ตังแต่วันที.........................นัน
ในการมอบหมายงานในหน้ าทีผู้ชําระบัญชีนี............................................................
ผู้มอบหมาย ได้ มอบหมายงานให้ แก่....................................................ผู้รับมอบ เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
ตังแต่วันที..............................................เวลา.......................น. โดยกระทําต่ อหน้ าพยาน คน
ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ ายนี ซึงผู้มอบและผู้ รับมอบได้ ตรวจสอบเอกสารและทรัพย์สินทีมอบตามที
ปรากฏในรายการมอบหมายงานเป็ นการถูกต้ องตามรายการต่อไปนี
. สมุดเงินฝากธนาคาร.......................................บัญชีเลขที.................................
จํานวนเงินฝาก..................................บาท
2. สมุดเงินสดรับ
จํานวน.....................................เล่ม
3. สมุดเงินสดจ่าย
จํานวน.....................................เล่ม
4. สมุดบัญชีแยกประเภท
จํานวน.....................................เล่ม
5. สมุดค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
จํานวน.....................................เล่ม
6. ทะเบียนสมาชิก
จํานวน.....................................เล่ม
7. ทะเบียนหุ้น
จํานวน.....................................เล่ม
8. แฟ้ มเอกสารต่างๆ
จํานวน.....................................แฟ้ ม
9. ฯลฯ
จํานวน.....................................เล่ม
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- 161 บันทึกการมอบหมายงานนี ได้ จัดทําขึน ชุด มีข้อความและรายการตรงกันเพือเสนอ
นายทะเบี ย นสหกรณ์ ชุ ด ผู้ ม อบและผู้ รั บ มอบเก็บ รั ก ษาไว้ ค นละ ชุ ด เพื อเป็ นหลั ก ฐานในการ
มอบหมายงาน ผู้มอบได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยานแล้ ว
ลงชือ)................................................................ผู้มอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
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(ครุฑ)
........................................
.....

ที .................................

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง การชําระบัญชีสหกรณ์...............................................จํากัด จังหวัด...................................
เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
อ้ างถึง คําสังนายทะเบียนสหกรณ์ท......................ลงวั
ี
นที........................................
สิงทีส่งมาด้ วย รายงานการชําระบัญชี พร้ อมทังรายการย่อของบัญชีทชํี าระ ชุด
สําเนารายงานการชําระบัญชี พร้ อมทังรายการย่อของบัญชีทชํี าระ ชุด
สําเนารายงานการประชุมใหญ่
สําเนาหลักฐานการจ่ายทรัพย์สนิ ทีเหลือจากการชําระบัญชี
ตามคํา สั งนายทะเบี ย นสหกรณ์ ทีอ้ า งถึ ง แต่ งตั งให้ ข้ า พเจ้ า เป็ นผู้ ชํา ระบั ญ ชี ส หกรณ์
.................................................จํากัด จังหวัด.........................................นัน
ข้ าพเจ้ าได้ ดําเนินการชําระบัญชีสหกรณ์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงขอเสนอรายงาน
การชําระบัญชี พร้ อมทังรายการย่อของบัญชีทชํี าระมาเพือโปรดพิจารณาและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

สถานที....................................................
โทร.........................................................
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บันทึกการส่งมอบสมุดบัญชีและเอกสารต่างๆ
ชือสหกรณ์.......................................................................จํากัด
ระหว่าง................................................................ผู้ชาํ ระบัญชี
กับ..................................................นายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมาย

สํานักงาน......................................................
วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์หรือประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ท......../...................
ี
ลงวันที..............เดือน.......................พ.ศ.............เรือง เลิกสหกรณ์.....................................จํากัด
และตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที........./...............ลงวันที........เดือน....................พ.ศ...............
ได้ แต่งตัง นาย/นาง/นางสาว เป็ นผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์......................................................จํากัด นัน
บั ดนี นายทะเบีย นสหกรณ์ ได้ ให้ ค วามเห็นชอบรายงานการชําระบั ญ ชี และรายการย่ อของบั ญ ชีทีชําระ
ทีผู้ชาํ ระบัญชีเสนอแล้ ว จึงได้ ถอนชือสหกรณ์...............................................จํากัด ออกจากทะเบียน
ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที.................สัง ณ วันที..........เดือน.........................พ.ศ................
และผู้ชาํ ระบัญชีได้ ส่งมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทังหลายของสหกรณ์.................................จํากัด
ให้ แก่............................................(นายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยน
สหกรณ์มอบหมาย) ผู้รับมอบ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ตังแต่วันที...........เดือน.......................พ.ศ...........
เวลา.......................น. โดยกระทําต่ อหน้ าพยาน คน ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ ายบันทึกนี ซึงผู้ มอบ
และผู้รับมอบได้ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ตามทีปรากฏในรายงานการมอบเป็ นการถูกต้ อง และได้ ปฏิบัติ
ตามคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธปี ฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
โดยส่งมอบแก่
นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมายภายใน วัน นับแต่
วันทีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ ความเห็นชอบ ตามรายการต่อไปนี
1. สมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน.........................เล่ม
. สมุดรายงานการประชุมใหญ่
จํานวน.........................เล่ม
3. ทะเบียนเครืองเขียนแบบพิมพ์
จํานวน.........................เล่ม
. ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น
จํานวน.........................เล่ม
5. ดัชนีทะเบียนหุ้น
จํานวน.........................เล่ม
. สมุดเงินสด
จํานวน.........................เล่ม
7. สมุดบัญชีแยกประเภททัวไป
จํานวน.........................เล่ม
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. สมุดทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ
จํานวน.........................เล่ม
9. สมุดรายงานการประชุมกลุ่ม
จํานวน.........................เล่ม
. แฟ้ มใบสําคัญรับ
จํานวน.........................เล่ม
11. แฟ้ มใบสําคัญจ่าย
จํานวน.........................เล่ม
. แฟ้ มเอกสารการชําระบัญชีสหกรณ์
จํานวน.........................เล่ม
. ฯลฯ
จํานวน.........................เล่ม
บันทึกการมอบสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์ ได้ จัดทําขึน ชุด มีข้อความ
และรายการตรงกัน เพื อเสนอต่ อนายทะเบี ยนสหกรณ์ ชุ ด เพื อเป็ นหลัก ฐานในการมอบหมายงาน
ผู้มอบและผู้รับมอบ ได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยานแล้ ว
(ลงชือ)................................................................ผู้มอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
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สําเนา
คําสังนายทะเบียนสหกรณ์
ที /
เรือง ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีสหกรณ์ดาํ เนินการชําระบัญชีตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์
โดยทีมีป ระกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ.
และเพื อให้ ก ารชําระบั ญ ชี
สหกรณ์เป็ นไปตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
และสอดคล้ องกับภาวการณ์ในปัจจุ บัน
เห็นสมควรให้ มีคาํ แนะนําวิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์
ฉะนั น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ( ) แห่ งพระราชบั ญญั ติสหกรณ์ พ.ศ.
จึงมีคาํ สัง ดังนี
. ให้ ยกเลิก
( ) คําสังนายทะเบี ยนสหกรณ์ ที
/
ลงวั นที พฤศจิ ก ายน
เรือง การชําระบัญชีสหกรณ์
( ) คํา สั งนายทะเบี ย นสหกรณ์ ที /
ลงวั น ที สิ ง หาคม
เรือง มอบอํานาจให้ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
( ) หนั งสือ กระทรวงพั ฒ นาการแห่ งชาติ ที พก.
/ว.
ลงวั น ที
ธันวาคม
เรือง คําแนะนําวิธปี ฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณ์
( ) หนั ง สือ กระทรวงพั ฒ นาการแห่ ง ชาติ ที พก.
/ ว.
ลงวั น ที
ตุลาคม
เรือง เพิมเติมคําแนะนําวิธปี ฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณ์
. การดํ า เนิ น การชํ า ระบั ญ ชี ส หกรณ์ ข องผู้ ชํ า ระบั ญ ชี ให้ ปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า
นายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธปี ฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
ท้ายคําสังนี
. บรรดาคํา สั ง ระเบี ย บและคํา แนะนํ า การชํา ระบั ญ ชี ที ขั ด หรื อ แย้ งกับ คํา แนะนํ า
นายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธปี ฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
ท้ายคําสังนี ให้ ใช้ คาํ แนะนํานีแทน
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็ นต้ นไป
สัง ณ วันที

มกราคม พ.ศ.

(ลงชือ)

เรืองชัย บุญญานันต์
(นายเรืองชัย บุญญานันต์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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เอกสารหมายเลข 11
สหกรณ์............................................................................จํ ากัด
กระดาษทําการลูกหนีทีถูกดําเนินคดีและการติดตามผล
วันที.........................................................
สัญญา/หลักฐาน
ลําดับ
ที

ชือลูกหนี

ประเภท
ลูกหนี

เลขที

ยังไม่
หลัก ทุนทรัพย์ที
วันทีฟ้ อง
ฟ้ อง
ลงวันที ประกัน
สินสุด

การดําเนินคดี
การติดตามหนีตามคําพิพากษา
ยกไป
สินสุดแล้ ว
ชําระ
คําพิพากษาสัญญา
(เสร็จสิน ดอกเบีย
ยกมา (ระหว่าง
หมายเหตุ
สรุป
ประนีประนอม
การชําระ (ถ้ ามี)
ชําระบัญชี)
สาระสําคัญ
บัญชี)
เลขที
ลงวันที

- 139 เอกสารหมายเลข

ตัวอย่าง
(สําเนา)
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
เรือง เลิกสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด

เนื องด้ วยสหกรณ์ ก ารเกษตร กขค. จํา กั ด ได้ ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ เมื อวั น ที
มกราคม พ.ศ.
ได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ เลิกสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด สหกรณ์จึงต้ องเลิ ก
ตามความในมาตรา ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
และดําเนินการชําระบัญชีต่อไป
ฉะนั น อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา วรรคสาม แห่ งพระราชบั ญ ญั ติสหกรณ์
พ.ศ.
นายทะเบี ยนสหกรณ์ จึงขอประกาศให้ ท ราบทัวกัน ว่ า สหกรณ์ ก ารเกษตร กขค. จํากัด
เลขทะเบี ย นสหกรณ์ ที กพธ. /
สํา นั ก งานตั งอยู่ ต ํา บลมุ ก ดาหาร อํา เภอเมื อ งมุ ก ดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ได้ เลิกกิจการตังแต่วันที มกราคม
เพือชําระบัญชีต่อไป
ประกาศ ณ วันที

เมษายน พ.ศ.

(ลงชือ) .....................................................
(...................................................)
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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ตัวอย่าง
(สําเนา)
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
เรือง แจ้ งชือผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด

ตามประกาศนายทะเบี ยนสหกรณ์ ลงวั น ที
เมษายน พ.ศ.
เรื อง เลิ ก
สหกรณ์ ก ารเกษตร กขค. จํากัด เนื องจากทีประชุ ม ใหญ่ สามัญ ได้ ลงมติเป็ นเอกฉั นท์ให้ เลิ กสหกรณ์
จึงต้ องเลิกตามมาตรา ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
และตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์
ที /
สัง ณ วันที เมษายน พ.ศ.
ได้ แต่งตังให้ นายเก่ง ใจกล้ า เจ้ าหน้ าทีบริหารงาน
ตรวจสอบบั ญ ชี สํา นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ มุ ก ดาหาร เป็ นผู้ ชํ า ระบั ญ ชี ส หกรณ์ ก ารเกษตร
กขค. จํากัด นัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
วรรคสี แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
นายทะเบี ยนสหกรณ์ได้ จดทะเบียน นายเก่ง ใจกล้ า เป็ นผู้ ชาํ ระบั ญชีสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด
ตังแต่วันที เมษายน พ.ศ.
ฉะนัน ถ้ าผู้ใดมีส่วนเกียวข้ องหรือประสงค์จะติดต่อกับสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด
ขอให้ ติดต่อกับผู้ชาํ ระบัญชี ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จึงประกาศมา
เพือทราบทัวกัน
ประกาศ ณ วันที

เมษายน พ.ศ.

(ลงชือ) .....................................................
(...................................................)
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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ตัวอย่าง
(สําเนา)
คําสังนายทะเบียนสหกรณ์
ที
/
เรือง แต่งตังผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด

ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที เมษายน พ.ศ.
เรือง เลิกสหกรณ์
การเกษตร กขค. จํากัด เนืองจากทีประชุมใหญ่สามัญ ได้ ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ เลิกสหกรณ์ สหกรณ์จึง
ต้ องเลิกตามมาตรา ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
ฉะนัน อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา
วรรคสอง แห่ งพระราชบัญ ญั ติสหกรณ์
พ.ศ.
จึงแต่งตัง นายเก่ง ใจกล้ า เจ้ าหน้ าทีบริหารงานตรวจสอบบัญชี สํานักงานตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์มุกดาหาร เป็ นผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด ตังแต่วันที เมษายน
สัง ณ วันที

เมษายน พ.ศ.

(ลงชือ) .....................................................
(...................................................)
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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บันทึกการรับมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชีและเอกสารต่างๆ
ชือสหกรณ์.....................................................................จํากัด
ระหว่าง....................................................กับ....................................................

สํานักงาน..................................................
วันที.............เดือน.................................พ.ศ.................
ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที ........../....................... ลงวันที.............................
ได้ แต่งตังให้ นาย/นาง/นางสาว...................................................ตําแหน่ง.....................................
สํานักงาน.............................................เป็ นผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์............................................จํากัด
เพือดําเนินการชําระบัญชีต่อไป นัน
ในการรับมอบสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์...................................จํากัด
โดยนาย.................................................................. ตําแหน่งประธานกรรมการ (หรือผู้จัดการ)
สหกรณ์........................................จํากัด ผู้มอบ ได้ มอบให้ แก่นาย/นาง/นางสาว............................
...................................................ผู้รับมอบ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ตังแต่วันที...................................
เวลา..........................น. โดยกระทําต่ อหน้ าพยาน คน ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ ายบั น ทึ กนี
ซึงผู้มอบและผู้รับมอบได้ ตรวจสอบสินทรัพย์และเอกสารทีมอบ ตามทีปรากฏในรายการมอบเป็ นการถูกต้ องแล้ ว
ตามรายการต่อไปนี
. สมุดเงินฝากธนาคาร.......................................บัญชีเลขที................................
จํานวนเงินฝาก...............................................บาท
2. สมุดเงินสดรับ
จํานวน.................................เล่ม
3. สมุดเงินสดจ่าย
จํานวน.................................เล่ม
4. สมุดบัญชีแยกประเภท
จํานวน.................................เล่ม
5. สมุดค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
จํานวน.................................เล่ม
6. ทะเบียนสมาชิก
จํานวน.................................เล่ม
7. ทะเบียนหุ้น
จํานวน.................................เล่ม
8. แฟ้ มเอกสารหุ้น
จํานวน.................................แฟ้ ม
. ฯลฯ
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บั นทึกการมอบสมุดบัญชีเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์ ได้ จัดทําขึน ชุด มีข้อความและ
รายการตรงกั น เพื อเสนอนายทะเบี ย นสหกรณ์ ชุ ด ผู้ ม อบและผู้ รับ มอบเก็บ รั ก ษาไว้ ค นละ ชุ ด
เพือเป็ นหลักฐานในการมอบหมายงาน ผู้มอบและผู้รับมอบได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยานแล้ ว
(ลงชือ)................................................................ผู้มอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
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ประกาศผูช้ ําระบัญชี
สหกรณ์.....................................................................จํากัด

ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ได้ สงเลิ
ั กสหกรณ์ ...............................................จํากัด
สํานักงานตังอยู่เลขที................ถนน...................................ตําบล.................................................
อําเภอ.............................................จังหวัด..................................เมือวันที.................................
และได้ แต่งตัง.........................................................ตําแหน่ง.......................................................
เป็ นผู้ชาํ ระบัญชี ตังแต่วันที........................................................
ฉะนั น ขอให้ เจ้ าหนี ยืนคํา ทวงหนี ต่ อผู้ ชํา ระบั ญ ชี หรื อผู้ มี ส่ วนเกียวข้ องประสงค์จ ะ
ติดต่อกับสหกรณ์...............................................จํากัด ขอให้ ติดต่อกับ.........................................
ผู้ชาํ ระบัญชี ณ สํานักงาน..................................................................ได้ ทุกวันในเวลาราชการ
จึงขอประกาศมาเพือทราบทัวกัน
ประกาศ ณ วันที................................................
นาย/นาง/นางสาว................................................
ผู้ชาํ ระบัญชี

หรือ

ประกาศผู้ชาํ ระบัญชี
.........................................
ด้ วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ สงเลิ
ั กสหกรณ์........................................................จํากัด
จังหวัด....................................แล้ ว
จึงขอให้ เจ้ าหนียืนคําทวงหนี หรือผู้ประสงค์จะติดต่อกับสหกรณ์ ติดต่อกับผู้ชาํ ระบัญชี
ณ สํานักงาน..........................................ทุกวันในเวลาราชการ
นาย/นาง/นางสาว................................................
ผู้ชาํ ระบัญชี
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

- 145 เอกสารหมายเลข

แบบหนังสือนําส่งงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สินของผูช้ ําระบัญชี
ครุฑ
.......................................

ที ....................................

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง การชําระบัญชีสหกรณ์......................................................จํากัด จังหวัด............................
เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
อ้ างถึง คําสังนายทะเบียนสหกรณ์ท.....................................
ี
ลงวันที.............................................
สิงทีส่งมาด้ วย งบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ
สําเนางบการเงิน

ชุด
ชุด

ตามคํ า สั งน ายทะเบีย นสหกรณ์ที อ้ า งถึง แต่ง ตั งให้ ข้ า พ เจ้ า เป็ นผู้ ชํ า ระบัญ ชี
สหกรณ์.......................................................จํากัด จังหวัด.............................................นัน
ข้ าพเจ้ าได้ จัดทํางบการเงิน ณ วันที...................................ซึงเป็ นวันรับมอบทรัพย์สิน
ของสหกรณ์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงขอเสนอมาเพือโปรดพิจารณาและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

สถานที....................................................
โทร.........................................................
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ตัวอย่างหนังสือทวงหนีจากลูกหนีของสหกรณ์
ครุฑ
........................................
.....

ที ............../ ...................

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง ให้ นาํ เงินไปชําระหนี
เรียน .........................................................
ด้ วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ มีคาํ สังเลิกสหกรณ์..................................................จํากัด
และมีคาํ สังที......................... ลงวันที.........................................แต่งตังข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ชาํ ระบัญชีแล้ ว
ในการชําระบัญชี ตามบัญชีของสหกรณ์ปรากฏว่าท่านเป็ นลูกหนีค่า.............................
จํานวนเงิน...............................บาท กับดอกเบียในอัตรา.............นับตังแต่วันที..............................
เป็ นต้ นไป
ฉะนัน จึงขอให้ ท่านนําเงินไปชําระต่อผู้ชาํ ระบัญชี ณ ...............................................
ภายในเวลา...............วัน นับแต่วันทีได้ รับหนังสือนีด้ วย
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

สถานที....................................................
โทร.........................................................
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ตัวอย่างหนังสือรับสภาพหนี
........................................
.....
วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว...................................................................เป็ นสมาชิก
ของสหกรณ์.........................................................จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที...............................
อยู่บ้านเลขที.............ถนน..............................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................ขอทําหนังสือฉบับนีให้ ไว้ กับ
นาย/นาง/นางสาว................................. ซึงเป็ นผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์.......................................จํากัด
เพือเป็ นหลักฐานแสดงว่าข้ าพเจ้ าเป็ นลูกหนีของสหกรณ์ค่า..................... จํานวนเงิน.....................บาท
กับดอกเบียในอัตรา...........นับตังแต่วันที.......................................... เป็ นต้ นมา ซึงข้ าพเจ้ าจะนําเงิน
มาชําระแก่ผ้ ูชาํ ระบัญชีให้ เสร็จสินภายในวันที.............................................
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและมีความเข้ าใจหนังสือรับสภาพหนีฉบับนีด้ วยดีโดยตลอดแล้ ว จึ งได้
ลงลายมือชือให้ ไว้ เป็ นหลักฐานต่อหน้ าพยาน
(ลงชือ).......................................................ผู้รับสภาพหนี
(........................................................)
(ลงชือ).........................................................พยาน
(.......................................................)
(ลงชือ).........................................................พยาน
(.......................................................)

ดวงพร ร่ าง/สุ รีรัตน์ พิมพ์/

ทาน/

ตรวจ
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ดวงพร ร่ าง/ สุ รีรัตน์ พิมพ์/

ทาน/

ตรวจ
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ตัวอย่างหนังสือสัญญารับสภาพความรับผิด
.............................................
วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เนืองจากข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.......................................................เป็ นสมาชิก
สหกรณ์................................................................จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที.............................
อยู่บ้านเลขที.............ถนน..............................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................ได้ เป็ นลูกหนีของสหกรณ์ค่า.................
จํานวนเงิน.................................บาท ตามสัญญาที........................ ลงวันที..................................
ซึงจนถึงวันทีทําสัญญาฉบับนีข้ าพเจ้ ายังคงค้ างชําระหนีดังกล่าว จํานวนเงิน..................................บาท
และเพือเป็ นหลักฐานในการเป็ นหนีผูกพันกันต่อไป ข้ าพเจ้ ากับนาย/นาง/นางสาว................................
ซึงเป็ นผู้ชาํ ระบั ญชี สหกรณ์ ......................................จํากัด จึ งได้ ทาํ หนังสือสัญญานีขึนโดยมีข้อความ
รายละเอียดดังต่อไปนี
. ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว..................................................ขอสัญญาว่าจะชําระเงิน
ให้ แก่นาย/นาง/นางสาว.................................... ผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์.......................................จํากัด
เป็ นเงินทังสิน.............................บาท โดยจะชําระให้ เสร็จสินภายในวันที.........................................
. นาย/นาง/นางสาว............................ผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์..........................จํากัด
ยอมรับตามที นาย/นาง/นางสาว..................................ตกลงทีจะชําระเงินตามสัญญาในข้ อ . เช่นกัน
ทั งสองฝ่ ายทราบและเข้ าใจข้ อความรายละเอี ย ดข้ า งต้ นทั งหมดเป็ นอย่ า งดี แ ล้ ว
จึงลงลายมือชือไว้ เป็ นหลักฐานต่อหน้ าพยาน
(ลงชือ)......................................................ลูกหนีสหกรณ์
(.....................................................)
(ลงชือ)......................................................ผู้ชาํ ระบัญชี
(.....................................................)
(ลงชือ)......................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชือ)......................................................พยาน
(.....................................................)
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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ตัวอย่างหนังสือขอลดหนีของลูกหนี
วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง ขอลดหนี
เรียน นาย/นาง/นางสาว....................................ผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์....................................จํากัด
ตามทีข้ า พเจ้ า นาย/นาง/นางสาว....................................................................
สมาชิกสหกรณ์............................................................จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที........................
ซึ งได้ เป็ นลูก หนี ของสหกรณ์ ค่ า...................................... ยังมีห นี คงเหลื อ ณ วัน ทีจั ด ทําหนั งสือ นี
จํานวนเงิน..........................บาท นัน
เนื องจากข้ าพเจ้ าไม่มีทรัพ ย์สินเพี ยงพอทีจะชําระหนี จํานวนดังกล่าวข้ างต้ นได้ ครบถ้ วน
ดังนัน ข้ าพเจ้ าจึงขอความอนุ เคราะห์จากผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์ทจะชํ
ี าระหนีเพียงจํานวน....................บาท
ส่วนหนี ทียังค้ างชําระอีกจํานวนเงิน .............................บาท ขอให้ ผ้ ู ชําระบั ญชี สหกรณ์ ยิน ยอมลดหนี
ให้ แก่ข้าพเจ้ าด้ วย
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ลูกหนีสหกรณ์
ความเห็นของผูช้ ําระบัญชี
ข้ า พเจ้ า ได้ พิ จ ารณาเหตุ ผ ลความจํา เป็ นอย่ า งรอบคอบแล้ ว เห็น สมควรลดหนี ให้
นาย/นาง/นางสาว...............................................จากหนีทีจะต้ องชําระจํานวนเงิน......................บาท
เป็ นจํานวนเงิน............................บาท
(ลงชือ).....................................................
(.....................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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สหกรณ์.........................................................จํ ากัด
กระดาษทําการลูกหนี
ณ วันที..........................................(วันเสร็จสินการชําระบัญชี)
ที

ชือลูกหนี

จํานวนเงิน
ณ วันเริม
ชําระบัญชี

รับชําระหนี
ระหว่าง
ชําระบัญชี

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

คงเหลือ
ณ วันชําระ
บัญชีเสร็จ

หมายเหตุ
เหตุผลของการ
ไม่ได้ รับชําระหนี
เช่น ขอผ่อนชําระ
เพียงส่วนหนึง
เป็ นบุคคล
ล้ มละลาย ฯลฯ
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สหกรณ์.........................................................จํ ากัด
กระดาษทําการสินทรัพย์ถาวร
ณ วันที..........................................(วันเสร็จสินการชําระบัญชี)
ที

ประเภท

ราคาทุน

อัตรา
ค่าเสือม
ราคา

ค่าเสือมราคา ราคาคงเหลือ
สะสม
ตามบัญชี

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

หมายเหตุ
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ตัวอย่างหนังสือแจ้งเจ้าหนีให้ยนคํ
ื าทวงหนี
(ครุฑ)
........................................
.....

ที ............../ ...................

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง ให้ ยืนคําทวงหนี
เรียน .........................................................
ด้ วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ มีคาํ สังเลิกสหกรณ์..................................................จํากัด
ตังแต่วัน ที.....................................และได้ มีคําสังที............/.............ลงวันที............................
แต่งตังให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้ชาํ ระบัญชีแล้ ว
ในการชําระบัญชี ปรากฏตามบัญชีของสหกรณ์ว่าท่านเป็ นเจ้ าหนีของสหกรณ์
ฉะนัน จึงแจ้ งมาเพื อทราบ โดยถ้ าท่านประสงค์จะเรียกร้ องหนี ขอให้ ยืนคําทวงหนีต่ อ
ผู้ชาํ ระบัญชี ณ .............................................................ภายใน....................................วัน/เดือน
นับแต่วันที....................................................เป็ นต้ นไป
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

สถานที....................................................
โทร.........................................................

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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ตัวอย่างหนังสือขอลดหนีกบั เจ้าหนี
(ครุฑ)
........................................
.....

ที ............../ ...................

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง ขอลดหนี
เรียน .........................................................
ตามทีท่านได้ ยืนคําทวงหนีค่า...................................จํานวนเงิน.........................บาท
ต่อผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์............................................................จํากัด นัน
เนืองจากการชําระบัญชีของสหกรณ์.................................................................จํากัด
ปรากฏว่ าสหกรณ์มีท รัพ ย์สินคงเหลือไม่เพี ยงพอทีจะชําระหนีแก่เจ้ าหนี ได้ ค รบถ้ วนทุ กรายการ ดังนั น
เพื อให้ เจ้ าหนีของสหกรณ์ แต่ละรายได้ รับชําระหนีโดยเหมาะสมตามทีสหกรณ์มีทรัพย์สินทีจะชําระหนีได้
ข้ า พเจ้ าจึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากท่ า นกรุ ณ าลดหนี ให้ แก่ ส หกรณ์ จากจํา นวนหนี ที จะต้ อ งชํา ระ
จํานวนเงิน...........................บาท เป็ นจํานวนเงิน..............................บาท
พร้ อมนีได้ แนบแบบหนังสือยินยอมลดหนีมาด้ วยแล้ ว หากเห็นชอบขอความกรุณาจัดทํา
หนังสือยินยอมลดหนีให้ แก่ข้าพเจ้ าด้ วย หรือถ้ าหากไม่เห็นชอบด้ วย หรือเห็นเป็ นอย่างอืนขอความกรุณา
แจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบด้ วย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

สถานที....................................................
โทร.........................................................
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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ตัวอย่างหนังสือยินยอมลดหนีของเจ้าหนี
ครุฑ

ที ....................................

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

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง ยินยอมลดหนี
เรียน ........................................................
อ้ างถึง หนังสือที................./ .................... ลงวันที................................................
ตามหนังสือ ทีอ้ า งถึง ขอให้ ข้ า พเจ้ า /บริ ษัท ....................................................
ลดหนี ให้ แ ก่ส หกรณ์. ...................................................จํา กัด ซึ งอยู่ร ะหว่ า งการชํา ระบั ญ ชี
จากเงินเป็ นหนีทีจะต้ อ งชําระจํา นวนเงิน................บาท เป็ นจํา นวนเงิน.....................บาท นัน
ข้ าพเจ้ า/บริษัท.................................................ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบในการลดหนี
ให้ สหกรณ์ตามทีผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์เสนอมา
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ตําแหน่ง.......................................

สถานที....................................................
โทร.........................................................

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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ประกาศผู้ชาํ ระบัญชี
เรือง การวางเงินทีเจ้ าหนียังมิได้ มาขอรับกับนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมาย
ของสหกรณ์.......................................................................จํากัด

ด้ วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ ประกาศ/สังเลิกสหกรณ์..........................................จํากัด
สํานักงานตังอยู่เลขที..............ถนน...................................................ตําบล...................................
อําเภอ..............................................จังหวัด....................................เมือวันที..............................
และได้ แต่งตังนาย/นาง/นางสาว......................................................ตําแหน่ง................................
สํานักงาน....................................................เป็ นผู้ชาํ ระบัญชี ตังแต่วันที...................................นัน
เนืองจากการชําระบัญชีสหกรณ์......................................................................จํากัด
มีเจ้ าหนีซึงยังมิได้ มาขอรับหรือยืนคําทวงหนี รวมเป็ นเงิน..........................บาท ตามรายชือดังต่อไปนี
. .............................................เป็ นจํานวนเงิน..................................บาท
. ...............................................เป็ นจํานวนเงิน.....................................บาท
. ...............................................เป็ นจํานวนเงิน.....................................บาท
ข้ าพเจ้ าได้ วางเงินจํานวนดังกล่ าวไว้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์
ทีนายทะเบี ย นสหกรณ์ ม อบหมาย ตามมาตรา
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ สหกรณ์ พ.ศ.
ตั งแต่
วันที.......................................แล้ ว
ฉะนันขอให้ เจ้ าหนียืนคําทวงหนีต่อ...........................................(นายทะเบียนสหกรณ์
หรือ รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมาย) ณ สํานักงาน.....................................
จังหวัด..................................ได้ ทุกวันในเวลาราชการ จึงขอประกาศมาเพือทราบทัวกัน
ประกาศ ณ วันที ....................................................

นาย/นาง/นางสาว..................................................
ผู้ชาํ ระบัญชี
สหกรณ์......................................................จํากัด

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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สหกรณ์.........................................................จํ ากัด
กระดาษทําการเจ้าหนี
ณ วันที..........................................(วันเสร็จสินการชําระบัญชี)
ที

ชือลูกหนี

หนีคงเหลือ
ณ วันเริม
ชําระบัญชี

รายการลดหนี
ชําระหนี
เจ้ าหนี
คืน
ลดหนีให้

หนีคงเหลือ
ณ วันชําระ
บัญชีเสร็จ

หมายเหตุ
- เหตุผลทีไม่ได้ ชาํ ระหนี
ให้ เจ้ าหนีแต่ละราย
เช่น ขาดอายุความ
มีทรัพย์สินไม่เพียงพอ
ชําระหนี ฯลฯ
- การวางเงินชําระหนี
เจ้ าหนีแต่ละราย
ตามมาตรา

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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(สําเนา)
ที สสท.

/
พฤศจิกายน

เรือง ขอยกเว้ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรียน ผู้ชาํ ระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํ ปาง จํากัด (นายสมพงษ์ ทองสถิตย์)
อ้ างถึง หนังสือสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาํ ปาง ที กษ

ลป/

ตามหนังสือทีอ้ างถึงแจ้ งว่า นายทะเบียนสหกรณ์ได้ มีคาํ สังแต่งตังให้ ท่านเป็ นผู้ชาํ ระบัญชี
ร้ านสหกรณ์วิทยาลั ยครูลาํ ปาง จํากัด และท่านได้ ดาํ เนิ นการชําระบั ญชี ร้านสหกรณ์วิทยาลั ยครูลาํ ปาง จํากัด
แล้ วปรากฏว่าไม่มีเงินสดหรื อทรั พย์สนิ คงเหลือ จึงขอยกเว้ นการชําระค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ดังความ
แจ้ งแล้ วนัน
สันนิบาตสหกรณ์ฯ พิจารณาแล้ วขอเรียนว่า การงดเก็บค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ นัน
ไม่มีข้อกฎหมายใดให้ สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีอาํ นาจกระทําได้ หากข้ อเท็จจริงปรากฏว่าท่านได้ ดาํ เนินการ
ชําระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํ ปาง จํากัด แล้ ว ไม่มีเงินสดหรือทรัพย์สินคงเหลือก็ย่อมเป็ นการพ้ น
วิสยั ทีจะชําระค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ อีกต่อไป
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ)

ณรงค์ มฤคทัต
(นายณรงค์ มฤคทัต)
ผู้อาํ นวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

กองกลาง
โทร.
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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บันทึกการมอบหมายงานในหน้าทีผูช้ ําระบัญชี
ชือสหกรณ์.......................................................................จํากัด
ระหว่าง........................................กับ........................................

สํานักงาน......................................................
วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ท........................ลงวั
ี
นที...........................................
ให้ นาย/นาง/นางสาว.........................................................ตําแหน่ ง...........................................
สํานักงาน............................................พ้ นจากหน้ าทีผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์.................................จํากัด
และได้ แต่งตังให้ นาย/นาง/นางสาว....................................................ตําแหน่ ง..............................
สํานักงาน.....................................................เป็ นผู้ชาํ ระบัญชี แทน ตังแต่วันที.........................นัน
ในการมอบหมายงานในหน้ าทีผู้ชําระบัญชีนี............................................................
ผู้มอบหมาย ได้ มอบหมายงานให้ แก่....................................................ผู้รับมอบ เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
ตังแต่วันที..............................................เวลา.......................น. โดยกระทําต่ อหน้ าพยาน คน
ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ ายนี ซึงผู้มอบและผู้ รับมอบได้ ตรวจสอบเอกสารและทรัพย์สินทีมอบตามที
ปรากฏในรายการมอบหมายงานเป็ นการถูกต้ องตามรายการต่อไปนี
. สมุดเงินฝากธนาคาร.......................................บัญชีเลขที.................................
จํานวนเงินฝาก..................................บาท
2. สมุดเงินสดรับ
จํานวน.....................................เล่ม
3. สมุดเงินสดจ่าย
จํานวน.....................................เล่ม
4. สมุดบัญชีแยกประเภท
จํานวน.....................................เล่ม
5. สมุดค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
จํานวน.....................................เล่ม
6. ทะเบียนสมาชิก
จํานวน.....................................เล่ม
7. ทะเบียนหุ้น
จํานวน.....................................เล่ม
8. แฟ้ มเอกสารต่างๆ
จํานวน.....................................แฟ้ ม
9. ฯลฯ
จํานวน.....................................เล่ม
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นายทะเบี ย นสหกรณ์ ชุ ด ผู้ ม อบและผู้ รั บ มอบเก็บ รั ก ษาไว้ ค นละ ชุ ด เพื อเป็ นหลั ก ฐานในการ
มอบหมายงาน ผู้มอบได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยานแล้ ว
ลงชือ)................................................................ผู้มอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
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(ครุฑ)
........................................
.....

ที .................................

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง การชําระบัญชีสหกรณ์...............................................จํากัด จังหวัด...................................
เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
อ้ างถึง คําสังนายทะเบียนสหกรณ์ท......................ลงวั
ี
นที........................................
สิงทีส่งมาด้ วย รายงานการชําระบัญชี พร้ อมทังรายการย่อของบัญชีทชํี าระ ชุด
สําเนารายงานการชําระบัญชี พร้ อมทังรายการย่อของบัญชีทชํี าระ ชุด
สําเนารายงานการประชุมใหญ่
สําเนาหลักฐานการจ่ายทรัพย์สนิ ทีเหลือจากการชําระบัญชี
ตามคํา สั งนายทะเบี ย นสหกรณ์ ทีอ้ า งถึ ง แต่ งตั งให้ ข้ า พเจ้ า เป็ นผู้ ชํา ระบั ญ ชี ส หกรณ์
.................................................จํากัด จังหวัด.........................................นัน
ข้ าพเจ้ าได้ ดําเนินการชําระบัญชีสหกรณ์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงขอเสนอรายงาน
การชําระบัญชี พร้ อมทังรายการย่อของบัญชีทชํี าระมาเพือโปรดพิจารณาและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

สถานที....................................................
โทร.........................................................
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

- 163 เอกสารหมายเลข

บันทึกการส่งมอบสมุดบัญชีและเอกสารต่างๆ
ชือสหกรณ์.......................................................................จํากัด
ระหว่าง................................................................ผู้ชาํ ระบัญชี
กับ..................................................นายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมาย

สํานักงาน......................................................
วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์หรือประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ท......../...................
ี
ลงวันที..............เดือน.......................พ.ศ.............เรือง เลิกสหกรณ์.....................................จํากัด
และตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที........./...............ลงวันที........เดือน....................พ.ศ...............
ได้ แต่งตัง นาย/นาง/นางสาว เป็ นผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์......................................................จํากัด นัน
บั ดนี นายทะเบีย นสหกรณ์ ได้ ให้ ค วามเห็นชอบรายงานการชําระบั ญ ชี และรายการย่ อของบั ญ ชีทีชําระ
ทีผู้ชาํ ระบัญชีเสนอแล้ ว จึงได้ ถอนชือสหกรณ์...............................................จํากัด ออกจากทะเบียน
ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที.................สัง ณ วันที..........เดือน.........................พ.ศ................
และผู้ชาํ ระบัญชีได้ ส่งมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทังหลายของสหกรณ์.................................จํากัด
ให้ แก่............................................(นายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยน
สหกรณ์มอบหมาย) ผู้รับมอบ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ตังแต่วันที...........เดือน.......................พ.ศ...........
เวลา.......................น. โดยกระทําต่ อหน้ าพยาน คน ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ ายบันทึกนี ซึงผู้ มอบ
และผู้รับมอบได้ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ตามทีปรากฏในรายงานการมอบเป็ นการถูกต้ อง และได้ ปฏิบัติ
ตามคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธปี ฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
โดยส่งมอบแก่
นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมายภายใน วัน นับแต่
วันทีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ ความเห็นชอบ ตามรายการต่อไปนี
1. สมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน.........................เล่ม
. สมุดรายงานการประชุมใหญ่
จํานวน.........................เล่ม
3. ทะเบียนเครืองเขียนแบบพิมพ์
จํานวน.........................เล่ม
. ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น
จํานวน.........................เล่ม
5. ดัชนีทะเบียนหุ้น
จํานวน.........................เล่ม
. สมุดเงินสด
จํานวน.........................เล่ม
7. สมุดบัญชีแยกประเภททัวไป
จํานวน.........................เล่ม
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. สมุดทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ
จํานวน.........................เล่ม
9. สมุดรายงานการประชุมกลุ่ม
จํานวน.........................เล่ม
. แฟ้ มใบสําคัญรับ
จํานวน.........................เล่ม
11. แฟ้ มใบสําคัญจ่าย
จํานวน.........................เล่ม
. แฟ้ มเอกสารการชําระบัญชีสหกรณ์
จํานวน.........................เล่ม
. ฯลฯ
จํานวน.........................เล่ม
บันทึกการมอบสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์ ได้ จัดทําขึน ชุด มีข้อความ
และรายการตรงกัน เพื อเสนอต่ อนายทะเบี ยนสหกรณ์ ชุ ด เพื อเป็ นหลัก ฐานในการมอบหมายงาน
ผู้มอบและผู้รับมอบ ได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยานแล้ ว
(ลงชือ)................................................................ผู้มอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
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สําเนา
คําสังนายทะเบียนสหกรณ์
ที /
เรือง ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีสหกรณ์ดาํ เนินการชําระบัญชีตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์
โดยทีมีป ระกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ.
และเพื อให้ ก ารชําระบั ญ ชี
สหกรณ์เป็ นไปตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
และสอดคล้ องกับภาวการณ์ในปัจจุ บัน
เห็นสมควรให้ มีคาํ แนะนําวิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์
ฉะนั น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ( ) แห่ งพระราชบั ญญั ติสหกรณ์ พ.ศ.
จึงมีคาํ สัง ดังนี
. ให้ ยกเลิก
( ) คําสังนายทะเบี ยนสหกรณ์ ที
/
ลงวั นที พฤศจิ ก ายน
เรือง การชําระบัญชีสหกรณ์
( ) คํา สั งนายทะเบี ย นสหกรณ์ ที /
ลงวั น ที สิ ง หาคม
เรือง มอบอํานาจให้ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
( ) หนั งสือ กระทรวงพั ฒ นาการแห่ งชาติ ที พก.
/ว.
ลงวั น ที
ธันวาคม
เรือง คําแนะนําวิธปี ฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณ์
( ) หนั ง สือ กระทรวงพั ฒ นาการแห่ ง ชาติ ที พก.
/ ว.
ลงวั น ที
ตุลาคม
เรือง เพิมเติมคําแนะนําวิธปี ฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณ์
. การดํ า เนิ น การชํ า ระบั ญ ชี ส หกรณ์ ข องผู้ ชํ า ระบั ญ ชี ให้ ปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า
นายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธปี ฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
ท้ายคําสังนี
. บรรดาคํา สั ง ระเบี ย บและคํา แนะนํ า การชํา ระบั ญ ชี ที ขั ด หรื อ แย้ งกับ คํา แนะนํ า
นายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธปี ฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
ท้ายคําสังนี ให้ ใช้ คาํ แนะนํานีแทน
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็ นต้ นไป
สัง ณ วันที

มกราคม พ.ศ.

(ลงชือ)

เรืองชัย บุญญานันต์
(นายเรืองชัย บุญญานันต์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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เอกสารหมายเลข 20
สหกรณ์การเกษตร กขค. จํ ากัด
รายละเอียดค่าหุน้ ณ วันที 15 สิงหาคม 2535
ที

ชือสมาชิก

หุ้นเต็มมูลค่า

หุ้นไม่ครบมูลค่า

เรียกชําระเงิน
รวมหุ้นทังสิน
เพิม

จ่ายคืนเงิน

หมายเหตุ

จํานวน

เงิน

จํานวน

เงิน

1 นาย ก

10

1,000

1

80

20

1,100

1,100

ลายมือผู้รับเงิน/วันรับเงิน

2 นาย ข

10

1,000

1

80

-

1,080

1,080

วางไว้ ที นทส.

กรณีการชําระบัญชีมีผลขาดทุน/มียอดขาดทุนสะสม
ซึงต้ องนําผลขาดทุนนันหักออกจากทุนค่าหุ้นก่อนจ่ายคืน
1 นาย ก

10

1,000

1

80

20

1,100

990

จ่ายค่าหุ้นคืนหุ้นละ 90 บาท
เพราะผลขาดทุนจากการชําระบัญชี
ลายมือชือผู้รับเงิน/วันรับเงิน

2 นาย ข

10

1,000

1

80

-

1,080

972

วางไว้ ที นทส.
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ตัวอย่าง
(สําเนา)
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
เรือง เลิกสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด

เนื องด้ วยสหกรณ์ ก ารเกษตร กขค. จํา กั ด ได้ ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ เมื อวั น ที
มกราคม พ.ศ.
ได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ เลิกสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด สหกรณ์จึงต้ องเลิ ก
ตามความในมาตรา ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
และดําเนินการชําระบัญชีต่อไป
ฉะนั น อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา วรรคสาม แห่ งพระราชบั ญ ญั ติสหกรณ์
พ.ศ.
นายทะเบี ยนสหกรณ์ จึงขอประกาศให้ ท ราบทัวกัน ว่ า สหกรณ์ ก ารเกษตร กขค. จํากัด
เลขทะเบี ย นสหกรณ์ ที กพธ. /
สํา นั ก งานตั งอยู่ ต ํา บลมุ ก ดาหาร อํา เภอเมื อ งมุ ก ดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ได้ เลิกกิจการตังแต่วันที มกราคม
เพือชําระบัญชีต่อไป
ประกาศ ณ วันที

เมษายน พ.ศ.

(ลงชือ) .....................................................
(...................................................)
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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ตัวอย่าง
(สําเนา)
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
เรือง แจ้ งชือผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด

ตามประกาศนายทะเบี ยนสหกรณ์ ลงวั น ที
เมษายน พ.ศ.
เรื อง เลิ ก
สหกรณ์ ก ารเกษตร กขค. จํากัด เนื องจากทีประชุ ม ใหญ่ สามัญ ได้ ลงมติเป็ นเอกฉั นท์ให้ เลิ กสหกรณ์
จึงต้ องเลิกตามมาตรา ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
และตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์
ที /
สัง ณ วันที เมษายน พ.ศ.
ได้ แต่งตังให้ นายเก่ง ใจกล้ า เจ้ าหน้ าทีบริหารงาน
ตรวจสอบบั ญ ชี สํา นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ มุ ก ดาหาร เป็ นผู้ ชํ า ระบั ญ ชี ส หกรณ์ ก ารเกษตร
กขค. จํากัด นัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
วรรคสี แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
นายทะเบี ยนสหกรณ์ได้ จดทะเบียน นายเก่ง ใจกล้ า เป็ นผู้ ชาํ ระบั ญชีสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด
ตังแต่วันที เมษายน พ.ศ.
ฉะนัน ถ้ าผู้ใดมีส่วนเกียวข้ องหรือประสงค์จะติดต่อกับสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด
ขอให้ ติดต่อกับผู้ชาํ ระบัญชี ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จึงประกาศมา
เพือทราบทัวกัน
ประกาศ ณ วันที

เมษายน พ.ศ.

(ลงชือ) .....................................................
(...................................................)
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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ตัวอย่าง
(สําเนา)
คําสังนายทะเบียนสหกรณ์
ที
/
เรือง แต่งตังผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด

ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที เมษายน พ.ศ.
เรือง เลิกสหกรณ์
การเกษตร กขค. จํากัด เนืองจากทีประชุมใหญ่สามัญ ได้ ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ เลิกสหกรณ์ สหกรณ์จึง
ต้ องเลิกตามมาตรา ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
ฉะนัน อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา
วรรคสอง แห่ งพระราชบัญ ญั ติสหกรณ์
พ.ศ.
จึงแต่งตัง นายเก่ง ใจกล้ า เจ้ าหน้ าทีบริหารงานตรวจสอบบัญชี สํานักงานตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์มุกดาหาร เป็ นผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์การเกษตร กขค. จํากัด ตังแต่วันที เมษายน
สัง ณ วันที

เมษายน พ.ศ.

(ลงชือ) .....................................................
(...................................................)
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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บันทึกการรับมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชีและเอกสารต่างๆ
ชือสหกรณ์.....................................................................จํากัด
ระหว่าง....................................................กับ....................................................

สํานักงาน..................................................
วันที.............เดือน.................................พ.ศ.................
ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที ........../....................... ลงวันที.............................
ได้ แต่งตังให้ นาย/นาง/นางสาว...................................................ตําแหน่ง.....................................
สํานักงาน.............................................เป็ นผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์............................................จํากัด
เพือดําเนินการชําระบัญชีต่อไป นัน
ในการรับมอบสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์...................................จํากัด
โดยนาย.................................................................. ตําแหน่งประธานกรรมการ (หรือผู้จัดการ)
สหกรณ์........................................จํากัด ผู้มอบ ได้ มอบให้ แก่นาย/นาง/นางสาว............................
...................................................ผู้รับมอบ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ตังแต่วันที...................................
เวลา..........................น. โดยกระทําต่ อหน้ าพยาน คน ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ ายบั น ทึ กนี
ซึงผู้มอบและผู้รับมอบได้ ตรวจสอบสินทรัพย์และเอกสารทีมอบ ตามทีปรากฏในรายการมอบเป็ นการถูกต้ องแล้ ว
ตามรายการต่อไปนี
. สมุดเงินฝากธนาคาร.......................................บัญชีเลขที................................
จํานวนเงินฝาก...............................................บาท
2. สมุดเงินสดรับ
จํานวน.................................เล่ม
3. สมุดเงินสดจ่าย
จํานวน.................................เล่ม
4. สมุดบัญชีแยกประเภท
จํานวน.................................เล่ม
5. สมุดค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
จํานวน.................................เล่ม
6. ทะเบียนสมาชิก
จํานวน.................................เล่ม
7. ทะเบียนหุ้น
จํานวน.................................เล่ม
8. แฟ้ มเอกสารหุ้น
จํานวน.................................แฟ้ ม
. ฯลฯ
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บั นทึกการมอบสมุดบัญชีเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์ ได้ จัดทําขึน ชุด มีข้อความและ
รายการตรงกั น เพื อเสนอนายทะเบี ย นสหกรณ์ ชุ ด ผู้ ม อบและผู้ รับ มอบเก็บ รั ก ษาไว้ ค นละ ชุ ด
เพือเป็ นหลักฐานในการมอบหมายงาน ผู้มอบและผู้รับมอบได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยานแล้ ว
(ลงชือ)................................................................ผู้มอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
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ประกาศผูช้ ําระบัญชี
สหกรณ์.....................................................................จํากัด

ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ได้ สงเลิ
ั กสหกรณ์ ...............................................จํากัด
สํานักงานตังอยู่เลขที................ถนน...................................ตําบล.................................................
อําเภอ.............................................จังหวัด..................................เมือวันที.................................
และได้ แต่งตัง.........................................................ตําแหน่ง.......................................................
เป็ นผู้ชาํ ระบัญชี ตังแต่วันที........................................................
ฉะนั น ขอให้ เจ้ าหนี ยืนคํา ทวงหนี ต่ อผู้ ชํา ระบั ญ ชี หรื อผู้ มี ส่ วนเกียวข้ องประสงค์จ ะ
ติดต่อกับสหกรณ์...............................................จํากัด ขอให้ ติดต่อกับ.........................................
ผู้ชาํ ระบัญชี ณ สํานักงาน..................................................................ได้ ทุกวันในเวลาราชการ
จึงขอประกาศมาเพือทราบทัวกัน
ประกาศ ณ วันที................................................
นาย/นาง/นางสาว................................................
ผู้ชาํ ระบัญชี

หรือ

ประกาศผู้ชาํ ระบัญชี
.........................................
ด้ วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ สงเลิ
ั กสหกรณ์........................................................จํากัด
จังหวัด....................................แล้ ว
จึงขอให้ เจ้ าหนียืนคําทวงหนี หรือผู้ประสงค์จะติดต่อกับสหกรณ์ ติดต่อกับผู้ชาํ ระบัญชี
ณ สํานักงาน..........................................ทุกวันในเวลาราชการ
นาย/นาง/นางสาว................................................
ผู้ชาํ ระบัญชี
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แบบหนังสือนําส่งงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สินของผูช้ ําระบัญชี
ครุฑ
.......................................

ที ....................................

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง การชําระบัญชีสหกรณ์......................................................จํากัด จังหวัด............................
เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
อ้ างถึง คําสังนายทะเบียนสหกรณ์ท.....................................
ี
ลงวันที.............................................
สิงทีส่งมาด้ วย งบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ
สําเนางบการเงิน

ชุด
ชุด

ตามคํ า สั งน ายทะเบีย นสหกรณ์ที อ้ า งถึง แต่ง ตั งให้ ข้ า พ เจ้ า เป็ นผู้ ชํ า ระบัญ ชี
สหกรณ์.......................................................จํากัด จังหวัด.............................................นัน
ข้ าพเจ้ าได้ จัดทํางบการเงิน ณ วันที...................................ซึงเป็ นวันรับมอบทรัพย์สิน
ของสหกรณ์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงขอเสนอมาเพือโปรดพิจารณาและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

สถานที....................................................
โทร.........................................................
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ตัวอย่างหนังสือทวงหนีจากลูกหนีของสหกรณ์
ครุฑ
........................................
.....

ที ............../ ...................

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง ให้ นาํ เงินไปชําระหนี
เรียน .........................................................
ด้ วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ มีคาํ สังเลิกสหกรณ์..................................................จํากัด
และมีคาํ สังที......................... ลงวันที.........................................แต่งตังข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ชาํ ระบัญชีแล้ ว
ในการชําระบัญชี ตามบัญชีของสหกรณ์ปรากฏว่าท่านเป็ นลูกหนีค่า.............................
จํานวนเงิน...............................บาท กับดอกเบียในอัตรา.............นับตังแต่วันที..............................
เป็ นต้ นไป
ฉะนัน จึงขอให้ ท่านนําเงินไปชําระต่อผู้ชาํ ระบัญชี ณ ...............................................
ภายในเวลา...............วัน นับแต่วันทีได้ รับหนังสือนีด้ วย
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

สถานที....................................................
โทร.........................................................
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ตัวอย่างหนังสือรับสภาพหนี
........................................
.....
วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว...................................................................เป็ นสมาชิก
ของสหกรณ์.........................................................จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที...............................
อยู่บ้านเลขที.............ถนน..............................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................ขอทําหนังสือฉบับนีให้ ไว้ กับ
นาย/นาง/นางสาว................................. ซึงเป็ นผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์.......................................จํากัด
เพือเป็ นหลักฐานแสดงว่าข้ าพเจ้ าเป็ นลูกหนีของสหกรณ์ค่า..................... จํานวนเงิน.....................บาท
กับดอกเบียในอัตรา...........นับตังแต่วันที.......................................... เป็ นต้ นมา ซึงข้ าพเจ้ าจะนําเงิน
มาชําระแก่ผ้ ูชาํ ระบัญชีให้ เสร็จสินภายในวันที.............................................
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและมีความเข้ าใจหนังสือรับสภาพหนีฉบับนีด้ วยดีโดยตลอดแล้ ว จึ งได้
ลงลายมือชือให้ ไว้ เป็ นหลักฐานต่อหน้ าพยาน
(ลงชือ).......................................................ผู้รับสภาพหนี
(........................................................)
(ลงชือ).........................................................พยาน
(.......................................................)
(ลงชือ).........................................................พยาน
(.......................................................)

ดวงพร ร่ าง/สุ รีรัตน์ พิมพ์/

ทาน/

ตรวจ
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ดวงพร ร่ าง/ สุ รีรัตน์ พิมพ์/

ทาน/

ตรวจ
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ตัวอย่างหนังสือสัญญารับสภาพความรับผิด
.............................................
วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เนืองจากข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.......................................................เป็ นสมาชิก
สหกรณ์................................................................จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที.............................
อยู่บ้านเลขที.............ถนน..............................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................ได้ เป็ นลูกหนีของสหกรณ์ค่า.................
จํานวนเงิน.................................บาท ตามสัญญาที........................ ลงวันที..................................
ซึงจนถึงวันทีทําสัญญาฉบับนีข้ าพเจ้ ายังคงค้ างชําระหนีดังกล่าว จํานวนเงิน..................................บาท
และเพือเป็ นหลักฐานในการเป็ นหนีผูกพันกันต่อไป ข้ าพเจ้ ากับนาย/นาง/นางสาว................................
ซึงเป็ นผู้ชาํ ระบั ญชี สหกรณ์ ......................................จํากัด จึ งได้ ทาํ หนังสือสัญญานีขึนโดยมีข้อความ
รายละเอียดดังต่อไปนี
. ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว..................................................ขอสัญญาว่าจะชําระเงิน
ให้ แก่นาย/นาง/นางสาว.................................... ผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์.......................................จํากัด
เป็ นเงินทังสิน.............................บาท โดยจะชําระให้ เสร็จสินภายในวันที.........................................
. นาย/นาง/นางสาว............................ผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์..........................จํากัด
ยอมรับตามที นาย/นาง/นางสาว..................................ตกลงทีจะชําระเงินตามสัญญาในข้ อ . เช่นกัน
ทั งสองฝ่ ายทราบและเข้ าใจข้ อความรายละเอี ย ดข้ า งต้ นทั งหมดเป็ นอย่ า งดี แ ล้ ว
จึงลงลายมือชือไว้ เป็ นหลักฐานต่อหน้ าพยาน
(ลงชือ)......................................................ลูกหนีสหกรณ์
(.....................................................)
(ลงชือ)......................................................ผู้ชาํ ระบัญชี
(.....................................................)
(ลงชือ)......................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชือ)......................................................พยาน
(.....................................................)
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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ตัวอย่างหนังสือขอลดหนีของลูกหนี
วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง ขอลดหนี
เรียน นาย/นาง/นางสาว....................................ผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์....................................จํากัด
ตามทีข้ า พเจ้ า นาย/นาง/นางสาว....................................................................
สมาชิกสหกรณ์............................................................จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที........................
ซึ งได้ เป็ นลูก หนี ของสหกรณ์ ค่ า...................................... ยังมีห นี คงเหลื อ ณ วัน ทีจั ด ทําหนั งสือ นี
จํานวนเงิน..........................บาท นัน
เนื องจากข้ าพเจ้ าไม่มีทรัพ ย์สินเพี ยงพอทีจะชําระหนี จํานวนดังกล่าวข้ างต้ นได้ ครบถ้ วน
ดังนัน ข้ าพเจ้ าจึงขอความอนุ เคราะห์จากผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์ทจะชํ
ี าระหนีเพียงจํานวน....................บาท
ส่วนหนี ทียังค้ างชําระอีกจํานวนเงิน .............................บาท ขอให้ ผ้ ู ชําระบั ญชี สหกรณ์ ยิน ยอมลดหนี
ให้ แก่ข้าพเจ้ าด้ วย
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ลูกหนีสหกรณ์
ความเห็นของผูช้ ําระบัญชี
ข้ า พเจ้ า ได้ พิ จ ารณาเหตุ ผ ลความจํา เป็ นอย่ า งรอบคอบแล้ ว เห็น สมควรลดหนี ให้
นาย/นาง/นางสาว...............................................จากหนีทีจะต้ องชําระจํานวนเงิน......................บาท
เป็ นจํานวนเงิน............................บาท
(ลงชือ).....................................................
(.....................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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สหกรณ์.........................................................จํ ากัด
กระดาษทําการลูกหนี
ณ วันที..........................................(วันเสร็จสินการชําระบัญชี)
ที

ชือลูกหนี

จํานวนเงิน
ณ วันเริม
ชําระบัญชี

รับชําระหนี
ระหว่าง
ชําระบัญชี

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

คงเหลือ
ณ วันชําระ
บัญชีเสร็จ

หมายเหตุ
เหตุผลของการ
ไม่ได้ รับชําระหนี
เช่น ขอผ่อนชําระ
เพียงส่วนหนึง
เป็ นบุคคล
ล้ มละลาย ฯลฯ
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สหกรณ์.........................................................จํ ากัด
กระดาษทําการสินทรัพย์ถาวร
ณ วันที..........................................(วันเสร็จสินการชําระบัญชี)
ที

ประเภท

ราคาทุน

อัตรา
ค่าเสือม
ราคา

ค่าเสือมราคา ราคาคงเหลือ
สะสม
ตามบัญชี

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.

หมายเหตุ
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ตัวอย่างหนังสือแจ้งเจ้าหนีให้ยนคํ
ื าทวงหนี
(ครุฑ)
........................................
.....

ที ............../ ...................

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง ให้ ยืนคําทวงหนี
เรียน .........................................................
ด้ วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ มีคาํ สังเลิกสหกรณ์..................................................จํากัด
ตังแต่วัน ที.....................................และได้ มีคําสังที............/.............ลงวันที............................
แต่งตังให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้ชาํ ระบัญชีแล้ ว
ในการชําระบัญชี ปรากฏตามบัญชีของสหกรณ์ว่าท่านเป็ นเจ้ าหนีของสหกรณ์
ฉะนัน จึงแจ้ งมาเพื อทราบ โดยถ้ าท่านประสงค์จะเรียกร้ องหนี ขอให้ ยืนคําทวงหนีต่ อ
ผู้ชาํ ระบัญชี ณ .............................................................ภายใน....................................วัน/เดือน
นับแต่วันที....................................................เป็ นต้ นไป
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

สถานที....................................................
โทร.........................................................

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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ตัวอย่างหนังสือขอลดหนีกบั เจ้าหนี
(ครุฑ)
........................................
.....

ที ............../ ...................

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง ขอลดหนี
เรียน .........................................................
ตามทีท่านได้ ยืนคําทวงหนีค่า...................................จํานวนเงิน.........................บาท
ต่อผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์............................................................จํากัด นัน
เนืองจากการชําระบัญชีของสหกรณ์.................................................................จํากัด
ปรากฏว่ าสหกรณ์มีท รัพ ย์สินคงเหลือไม่เพี ยงพอทีจะชําระหนีแก่เจ้ าหนี ได้ ค รบถ้ วนทุ กรายการ ดังนั น
เพื อให้ เจ้ าหนีของสหกรณ์ แต่ละรายได้ รับชําระหนีโดยเหมาะสมตามทีสหกรณ์มีทรัพย์สินทีจะชําระหนีได้
ข้ า พเจ้ าจึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากท่ า นกรุ ณ าลดหนี ให้ แก่ ส หกรณ์ จากจํา นวนหนี ที จะต้ อ งชํา ระ
จํานวนเงิน...........................บาท เป็ นจํานวนเงิน..............................บาท
พร้ อมนีได้ แนบแบบหนังสือยินยอมลดหนีมาด้ วยแล้ ว หากเห็นชอบขอความกรุณาจัดทํา
หนังสือยินยอมลดหนีให้ แก่ข้าพเจ้ าด้ วย หรือถ้ าหากไม่เห็นชอบด้ วย หรือเห็นเป็ นอย่างอืนขอความกรุณา
แจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบด้ วย จักขอบคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

สถานที....................................................
โทร.........................................................
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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ตัวอย่างหนังสือยินยอมลดหนีของเจ้าหนี
ครุฑ

ที ....................................

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

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง ยินยอมลดหนี
เรียน ........................................................
อ้ างถึง หนังสือที................./ .................... ลงวันที................................................
ตามหนังสือ ทีอ้ า งถึง ขอให้ ข้ า พเจ้ า /บริ ษัท ....................................................
ลดหนี ให้ แ ก่ส หกรณ์. ...................................................จํา กัด ซึ งอยู่ร ะหว่ า งการชํา ระบั ญ ชี
จากเงินเป็ นหนีทีจะต้ อ งชําระจํา นวนเงิน................บาท เป็ นจํา นวนเงิน.....................บาท นัน
ข้ าพเจ้ า/บริษัท.................................................ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบในการลดหนี
ให้ สหกรณ์ตามทีผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์เสนอมา
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ตําแหน่ง.......................................

สถานที....................................................
โทร.........................................................

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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ประกาศผู้ชาํ ระบัญชี
เรือง การวางเงินทีเจ้ าหนียังมิได้ มาขอรับกับนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมาย
ของสหกรณ์.......................................................................จํากัด

ด้ วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ ประกาศ/สังเลิกสหกรณ์..........................................จํากัด
สํานักงานตังอยู่เลขที..............ถนน...................................................ตําบล...................................
อําเภอ..............................................จังหวัด....................................เมือวันที..............................
และได้ แต่งตังนาย/นาง/นางสาว......................................................ตําแหน่ง................................
สํานักงาน....................................................เป็ นผู้ชาํ ระบัญชี ตังแต่วันที...................................นัน
เนืองจากการชําระบัญชีสหกรณ์......................................................................จํากัด
มีเจ้ าหนีซึงยังมิได้ มาขอรับหรือยืนคําทวงหนี รวมเป็ นเงิน..........................บาท ตามรายชือดังต่อไปนี
. .............................................เป็ นจํานวนเงิน..................................บาท
. ...............................................เป็ นจํานวนเงิน.....................................บาท
. ...............................................เป็ นจํานวนเงิน.....................................บาท
ข้ าพเจ้ าได้ วางเงินจํานวนดังกล่ าวไว้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์
ทีนายทะเบี ย นสหกรณ์ ม อบหมาย ตามมาตรา
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ สหกรณ์ พ.ศ.
ตั งแต่
วันที.......................................แล้ ว
ฉะนันขอให้ เจ้ าหนียืนคําทวงหนีต่อ...........................................(นายทะเบียนสหกรณ์
หรือ รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมาย) ณ สํานักงาน.....................................
จังหวัด..................................ได้ ทุกวันในเวลาราชการ จึงขอประกาศมาเพือทราบทัวกัน
ประกาศ ณ วันที ....................................................

นาย/นาง/นางสาว..................................................
ผู้ชาํ ระบัญชี
สหกรณ์......................................................จํากัด

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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สหกรณ์.........................................................จํ ากัด
กระดาษทําการเจ้าหนี
ณ วันที..........................................(วันเสร็จสินการชําระบัญชี)
ที

ชือลูกหนี

หนีคงเหลือ
ณ วันเริม
ชําระบัญชี

รายการลดหนี
ชําระหนี
เจ้ าหนี
คืน
ลดหนีให้

หนีคงเหลือ
ณ วันชําระ
บัญชีเสร็จ

หมายเหตุ
- เหตุผลทีไม่ได้ ชาํ ระหนี
ให้ เจ้ าหนีแต่ละราย
เช่น ขาดอายุความ
มีทรัพย์สินไม่เพียงพอ
ชําระหนี ฯลฯ
- การวางเงินชําระหนี
เจ้ าหนีแต่ละราย
ตามมาตรา

การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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(สําเนา)
ที สสท.

/
พฤศจิกายน

เรือง ขอยกเว้ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรียน ผู้ชาํ ระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํ ปาง จํากัด (นายสมพงษ์ ทองสถิตย์)
อ้ างถึง หนังสือสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาํ ปาง ที กษ

ลป/

ตามหนังสือทีอ้ างถึงแจ้ งว่า นายทะเบียนสหกรณ์ได้ มีคาํ สังแต่งตังให้ ท่านเป็ นผู้ชาํ ระบัญชี
ร้ านสหกรณ์วิทยาลั ยครูลาํ ปาง จํากัด และท่านได้ ดาํ เนิ นการชําระบั ญชี ร้านสหกรณ์วิทยาลั ยครูลาํ ปาง จํากัด
แล้ วปรากฏว่าไม่มีเงินสดหรื อทรั พย์สนิ คงเหลือ จึงขอยกเว้ นการชําระค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ดังความ
แจ้ งแล้ วนัน
สันนิบาตสหกรณ์ฯ พิจารณาแล้ วขอเรียนว่า การงดเก็บค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ นัน
ไม่มีข้อกฎหมายใดให้ สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีอาํ นาจกระทําได้ หากข้ อเท็จจริงปรากฏว่าท่านได้ ดาํ เนินการ
ชําระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํ ปาง จํากัด แล้ ว ไม่มีเงินสดหรือทรัพย์สินคงเหลือก็ย่อมเป็ นการพ้ น
วิสยั ทีจะชําระค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ อีกต่อไป
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ)

ณรงค์ มฤคทัต
(นายณรงค์ มฤคทัต)
ผู้อาํ นวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

กองกลาง
โทร.
การชําระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
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บันทึกการมอบหมายงานในหน้าทีผูช้ ําระบัญชี
ชือสหกรณ์.......................................................................จํากัด
ระหว่าง........................................กับ........................................

สํานักงาน......................................................
วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ท........................ลงวั
ี
นที...........................................
ให้ นาย/นาง/นางสาว.........................................................ตําแหน่ ง...........................................
สํานักงาน............................................พ้ นจากหน้ าทีผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์.................................จํากัด
และได้ แต่งตังให้ นาย/นาง/นางสาว....................................................ตําแหน่ ง..............................
สํานักงาน.....................................................เป็ นผู้ชาํ ระบัญชี แทน ตังแต่วันที.........................นัน
ในการมอบหมายงานในหน้ าทีผู้ชําระบัญชีนี............................................................
ผู้มอบหมาย ได้ มอบหมายงานให้ แก่....................................................ผู้รับมอบ เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
ตังแต่วันที..............................................เวลา.......................น. โดยกระทําต่ อหน้ าพยาน คน
ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ ายนี ซึงผู้มอบและผู้ รับมอบได้ ตรวจสอบเอกสารและทรัพย์สินทีมอบตามที
ปรากฏในรายการมอบหมายงานเป็ นการถูกต้ องตามรายการต่อไปนี
. สมุดเงินฝากธนาคาร.......................................บัญชีเลขที.................................
จํานวนเงินฝาก..................................บาท
2. สมุดเงินสดรับ
จํานวน.....................................เล่ม
3. สมุดเงินสดจ่าย
จํานวน.....................................เล่ม
4. สมุดบัญชีแยกประเภท
จํานวน.....................................เล่ม
5. สมุดค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
จํานวน.....................................เล่ม
6. ทะเบียนสมาชิก
จํานวน.....................................เล่ม
7. ทะเบียนหุ้น
จํานวน.....................................เล่ม
8. แฟ้ มเอกสารต่างๆ
จํานวน.....................................แฟ้ ม
9. ฯลฯ
จํานวน.....................................เล่ม
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- 161 บันทึกการมอบหมายงานนี ได้ จัดทําขึน ชุด มีข้อความและรายการตรงกันเพือเสนอ
นายทะเบี ย นสหกรณ์ ชุ ด ผู้ ม อบและผู้ รั บ มอบเก็บ รั ก ษาไว้ ค นละ ชุ ด เพื อเป็ นหลั ก ฐานในการ
มอบหมายงาน ผู้มอบได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยานแล้ ว
ลงชือ)................................................................ผู้มอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
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(ครุฑ)
........................................
.....

ที .................................

วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
เรือง การชําระบัญชีสหกรณ์...............................................จํากัด จังหวัด...................................
เรียน นายทะเบียนสหกรณ์
อ้ างถึง คําสังนายทะเบียนสหกรณ์ท......................ลงวั
ี
นที........................................
สิงทีส่งมาด้ วย รายงานการชําระบัญชี พร้ อมทังรายการย่อของบัญชีทชํี าระ ชุด
สําเนารายงานการชําระบัญชี พร้ อมทังรายการย่อของบัญชีทชํี าระ ชุด
สําเนารายงานการประชุมใหญ่
สําเนาหลักฐานการจ่ายทรัพย์สนิ ทีเหลือจากการชําระบัญชี
ตามคํา สั งนายทะเบี ย นสหกรณ์ ทีอ้ า งถึ ง แต่ งตั งให้ ข้ า พเจ้ า เป็ นผู้ ชํา ระบั ญ ชี ส หกรณ์
.................................................จํากัด จังหวัด.........................................นัน
ข้ าพเจ้ าได้ ดําเนินการชําระบัญชีสหกรณ์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว จึงขอเสนอรายงาน
การชําระบัญชี พร้ อมทังรายการย่อของบัญชีทชํี าระมาเพือโปรดพิจารณาและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
ผู้ชาํ ระบัญชี

สถานที....................................................
โทร.........................................................
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บันทึกการส่งมอบสมุดบัญชีและเอกสารต่างๆ
ชือสหกรณ์.......................................................................จํากัด
ระหว่าง................................................................ผู้ชาํ ระบัญชี
กับ..................................................นายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมาย

สํานักงาน......................................................
วันที............เดือน..........................พ.ศ..................
ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์หรือประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ท......../...................
ี
ลงวันที..............เดือน.......................พ.ศ.............เรือง เลิกสหกรณ์.....................................จํากัด
และตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที........./...............ลงวันที........เดือน....................พ.ศ...............
ได้ แต่งตัง นาย/นาง/นางสาว เป็ นผู้ชาํ ระบัญชีสหกรณ์......................................................จํากัด นัน
บั ดนี นายทะเบีย นสหกรณ์ ได้ ให้ ค วามเห็นชอบรายงานการชําระบั ญ ชี และรายการย่ อของบั ญ ชีทีชําระ
ทีผู้ชาํ ระบัญชีเสนอแล้ ว จึงได้ ถอนชือสหกรณ์...............................................จํากัด ออกจากทะเบียน
ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที.................สัง ณ วันที..........เดือน.........................พ.ศ................
และผู้ชาํ ระบัญชีได้ ส่งมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทังหลายของสหกรณ์.................................จํากัด
ให้ แก่............................................(นายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยน
สหกรณ์มอบหมาย) ผู้รับมอบ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ตังแต่วันที...........เดือน.......................พ.ศ...........
เวลา.......................น. โดยกระทําต่ อหน้ าพยาน คน ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ ายบันทึกนี ซึงผู้ มอบ
และผู้รับมอบได้ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ตามทีปรากฏในรายงานการมอบเป็ นการถูกต้ อง และได้ ปฏิบัติ
ตามคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธปี ฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
โดยส่งมอบแก่
นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมายภายใน วัน นับแต่
วันทีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ ความเห็นชอบ ตามรายการต่อไปนี
1. สมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน.........................เล่ม
. สมุดรายงานการประชุมใหญ่
จํานวน.........................เล่ม
3. ทะเบียนเครืองเขียนแบบพิมพ์
จํานวน.........................เล่ม
. ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น
จํานวน.........................เล่ม
5. ดัชนีทะเบียนหุ้น
จํานวน.........................เล่ม
. สมุดเงินสด
จํานวน.........................เล่ม
7. สมุดบัญชีแยกประเภททัวไป
จํานวน.........................เล่ม
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. สมุดทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ
จํานวน.........................เล่ม
9. สมุดรายงานการประชุมกลุ่ม
จํานวน.........................เล่ม
. แฟ้ มใบสําคัญรับ
จํานวน.........................เล่ม
11. แฟ้ มใบสําคัญจ่าย
จํานวน.........................เล่ม
. แฟ้ มเอกสารการชําระบัญชีสหกรณ์
จํานวน.........................เล่ม
. ฯลฯ
จํานวน.........................เล่ม
บันทึกการมอบสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์ ได้ จัดทําขึน ชุด มีข้อความ
และรายการตรงกัน เพื อเสนอต่ อนายทะเบี ยนสหกรณ์ ชุ ด เพื อเป็ นหลัก ฐานในการมอบหมายงาน
ผู้มอบและผู้รับมอบ ได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยานแล้ ว
(ลงชือ)................................................................ผู้มอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
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สําเนา
คําสังนายทะเบียนสหกรณ์
ที /
เรือง ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีสหกรณ์ดาํ เนินการชําระบัญชีตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์
โดยทีมีป ระกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ.
และเพื อให้ ก ารชําระบั ญ ชี
สหกรณ์เป็ นไปตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
และสอดคล้ องกับภาวการณ์ในปัจจุ บัน
เห็นสมควรให้ มีคาํ แนะนําวิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์
ฉะนั น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ( ) แห่ งพระราชบั ญญั ติสหกรณ์ พ.ศ.
จึงมีคาํ สัง ดังนี
. ให้ ยกเลิก
( ) คําสังนายทะเบี ยนสหกรณ์ ที
/
ลงวั นที พฤศจิ ก ายน
เรือง การชําระบัญชีสหกรณ์
( ) คํา สั งนายทะเบี ย นสหกรณ์ ที /
ลงวั น ที สิ ง หาคม
เรือง มอบอํานาจให้ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
( ) หนั งสือ กระทรวงพั ฒ นาการแห่ งชาติ ที พก.
/ว.
ลงวั น ที
ธันวาคม
เรือง คําแนะนําวิธปี ฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณ์
( ) หนั ง สือ กระทรวงพั ฒ นาการแห่ ง ชาติ ที พก.
/ ว.
ลงวั น ที
ตุลาคม
เรือง เพิมเติมคําแนะนําวิธปี ฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณ์
. การดํ า เนิ น การชํ า ระบั ญ ชี ส หกรณ์ ข องผู้ ชํ า ระบั ญ ชี ให้ ปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า
นายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธปี ฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
ท้ายคําสังนี
. บรรดาคํา สั ง ระเบี ย บและคํา แนะนํ า การชํา ระบั ญ ชี ที ขั ด หรื อ แย้ งกับ คํา แนะนํ า
นายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธปี ฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.
ท้ายคําสังนี ให้ ใช้ คาํ แนะนํานีแทน
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็ นต้ นไป
สัง ณ วันที

มกราคม พ.ศ.

(ลงชือ)

เรืองชัย บุญญานันต์
(นายเรืองชัย บุญญานันต์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์
เรือง วิธีปฏิบตั ิในการชําระบัญชีสหกรณ์
พ.ศ.

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
หมวด
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ด้ วยได้ มีการยกเลิกพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
และประกาศให้ พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.
แทน ดังนัน คําแนะนําวิธีการปฏิบั ติการชําระบั ญชีสหกรณ์ ตามพระราชบัญ ญั ติ
สหกรณ์ พ.ศ.
ทีได้ ใ ห้ ค ํา แนะนํา ไปแล้ ว นั น จํา เป็ นต้ อ งแก้ ไ ขปรั บ ปรุ งใหม่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบั ญ ญั ติสหกรณ์ พ.ศ.
และการดําเนิน การในปั จจุ บั น ทังนี โดยมีวัต ถุป ระสงค์ให้ การ
ชําระบัญชีเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและเกิดประสิทธิภาพสมความมุ่งหมายทีทางราชการกําหนด รวมทัง
ให้ การปฏิบัติต่างๆ เกียวกับ การชําระบั ญชีเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน จึ งให้ คาํ แนะนําวิธีปฏิบัติในการ
ชําระบัญชีสหกรณ์ตามลําดับขันตอน ดังนี

. เมือได้รบั แต่งตังให้เป็ นผูช้ ําระบัญชี
เมือนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบในการเลือกตังผู้ชาํ ระบัญชี ตามมาตรา วรรคหนึง
หรือ นายทะเบี ยนสหกรณ์ แต่ งตั งผู้ชําระบัญ ชี ต ามวรรคสอง หรื อวรรคสามแล้ ว นายทะเบี ยนสหกรณ์
จะจดทะเบีย นผู้ ชํา ระบั ญ ชี ต ามมาตรา วรรคสี ให้ ผ้ ู ชํา ระบั ญ ชี ปิ ดประกาศแจ้ งชื อผู้ ชํา ระบั ญ ชี ไว้ ที
สํานักงานของสหกรณ์ทชํี าระบัญชีนัน สํานักงานสหกรณ์อาํ เภอ หรือหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ และทีว่ าการ
อําเภอ หรือสํานักงานเขตแห่งท้ องทีทีสหกรณ์นันตังอยู่ภายในสิบสีวันนับแต่วันทีจดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชี
ทังนี หลังจากทีนายทะเบี ยนสหกรณ์จดทะเบี ยนผู้ ชําระบั ญ ชี แล้ ว ผู้ ชําระบัญ ชีจึ งจะมีอาํ นาจและหน้ าที
ในฐานะผู้ ชํา ระบั ญ ชี ต ามทีบั ญ ญั ติ ไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ.
และจะต้ อ งปฏิบั ติ ก าร
ชําระบัญชี ดังต่อไปนี
. รั บ มอบทรั พ ย์ สิน พร้ อ มด้ ว ยสมุ ด บั ญ ชี เอกสารและสิ งอื นจากคณะกรรมการ
ดําเนิ น การ หรื อ เจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์ ต ามมาตรา
ซึ งผู้ ชําระบั ญ ชี ค วรเรี ยกให้ ส่ งมอบให้ เสร็จ สิน
ภายใน วัน นับแต่วันทีนายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชี เพือทีจะได้ ปฏิบัติงานในขันตอน
ต่อไปได้
. ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิ มพ์รายวันอย่างน้ อยสองวันติดต่อกัน หรือประกาศ
โฆษณาทางอืนว่าสหกรณ์ได้ เลิก เพือให้ เจ้ าหนีทราบว่าสหกรณ์เลิกและยืนคําทวงหนีแก่ผู้ชาํ ระบัญชี
. ทําหนังสือแจ้ งไปยังเจ้ าหนีทุกคนซึงมีชือปรากฏในสมุดบัญชี เอกสารของสหกรณ์
หรือปรากฏจากทางอืน เพือให้ ทราบว่าสหกรณ์นันเลิก และให้ เจ้ าหนียืนคําทวงหนีแก่ผู้ชาํ ระบัญชี
ภายใน

ทังนี การดําเนิ น การตามข้ อ . และ . ซึ งเป็ นไปตามมาตรา
วัน นับแต่วันทีนายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชาํ ระบัญชี

ต้ องดําเนิ น การ

. จัดทํางบการเงิน ณ วันรับมอบทรั พย์สินของสหกรณ์โดยไม่ ชักช้ า ซึงผู้ชาํ ระบัญชี
ควรจัดทําให้ แล้ วเสร็จภายใน วัน นับแต่วันทีนายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบี ยนผู้ ชําระบั ญ ชี สําหรั บ
การจัดทํางบการเงินดังกล่ าว ให้ จัดทําจากเอกสารหลักฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ ระยะเวลาต่อจาก
วั น สิ นปี ทางบั ญ ชี ใ นงบการเงิ น ที ผู้ ส อบบั ญ ชี ได้ แ สดงความเห็ น ครั งหลั งสุ ด ถึ ง วั น รั บ มอบทรั พ ย์ สิ น
โดยจั ดทําตามรูปแบบงบการเงิน สําหรั บสหกรณ์ ประเภทนันๆ ตามทีกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ กาํ หนดให้
สหกรณ์ ถื อ ใช้ และเมื อจัด ทํา เรี ยบร้ อยแล้ วต้ อ งให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ซึ งนายทะเบี ย นสหกรณ์ แ ต่ งตั งทํา การ
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- 168 ตรวจสอบรั บรอง โดยให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี เสนองบการเงินดังกล่ าวไปยังผู้ สอบบั ญ ชี รวม ฉบับ (สําหรั บ
ผู้ สอบบั ญ ชี ฉบั บ นายทะเบี ยนสหกรณ์ ฉบับ และผู้ชําระบั ญ ชี ฉบับ ) และเมือผู้สอบบั ญ ชี ได้
ตรวจสอบรั บรองแล้ วให้ คืนกลับมาให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชี ฉบับ จากนันให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีเสนองบการเงินนันให้
ทีประชุ ม ใหญ่ ของสหกรณ์ พิ จ ารณาอนุ มัติก่อ น แล้ ว จึงเสนอต่ อนายทะเบี ยนสหกรณ์ โดยงบการเงิน
ทีเสนอนายทะเบียนสหกรณ์นีต้ องมีคาํ รับรองของผู้สอบบัญชี พร้ อมกับแสดงการอนุมัติของทีประชุมใหญ่
สหกรณ์ ไ ว้ ด้ ว ย อย่ า งไรก็ต าม ในกรณี ที การประชุ ม ใหญ่ ไ ม่ ค รบองค์ ป ระชุ ม ให้ ผู้ ชํา ระบั ญ ชี เสนอ
งบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพืออนุมัติต่อไป (มาตรา )
อนึ ง เมือผู้ ชําระบั ญ ชี ด ําเนิ น การครบถ้ วนตามมาตรา
สําเนารายงานนันเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ทราบด้ วย

แล้ ว ให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี จัด ทํา

. การดําเนินการชําระบัญชี
ตามมาตรา
ของพระราชบัญ ญัติสหกรณ์ พ.ศ.
ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญ ชีมีหน้ าทีชําระ
สะสางกิจการของสหกรณ์ จัดการชําระหนีและจําหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์นันให้ เสร็จไป นอกจากนี
ผู้ชาํ ระบัญชียังมีอาํ นาจหน้ าทีตามมาตรา ดังนี
( ) ดํา เนิ น กิ จ การของสหกรณ์ เท่ า ทีจําเป็ นเพื อระวังรั ก ษาผลประโยชน์ ข องสหกรณ์
ในระหว่างทียังชําระบัญชีไม่เสร็จ
( ) ดําเนินกิจการของสหกรณ์เท่าทีจําเป็ นเพือชําระสะสางกิจการให้ เสร็จไปด้ วยดี
( ) เรียกประชุมใหญ่
( ) ดําเนิ น การทังปวงเกียวกับ คดีแ พ่ งหรือคดีอ าญา และประนี ป ระนอมยอมความ
ในเรืองใดๆ ในนามของสหกรณ์
( ) จําหน่ายทรัพย์สนิ ของสหกรณ์
( ) เรียกให้ สมาชิกหรื อทายาทของสมาชิกผู้ตายชําระค่าหุ้ นทียังชําระไม่ครบมูลค่าของ
หุ้นทังหมด
( ) ร้ องขอต่อศาลเพือสังให้ สหกรณ์ล้มละลายในกรณีทีเงินค่าหุ้น หรือเงินลงทุนได้ ใช้
เสร็จแล้ ว แต่ทรัพย์สนิ ก็ยังไม่เพียงพอแก่การชําระหนีสิน
( ) ดําเนินการอย่างอืนเท่าทีจําเป็ นเพือให้ การชําระบัญชีเสร็จสิน
ทังนี การดําเนินการตามหน้ าทีผู้ชาํ ระบัญชีดังกล่าวข้ างต้ นจะทําได้ ภายหลังทีผู้ชาํ ระบัญชี
ได้ เสนองบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สินของสหกรณ์ทชํี าระบัญชีต่อนายทะเบียนสหกรณ์แล้ ว จากนัน
จึงดําเนินการจัดการเกียวกับทรัพย์สนิ หนีสินและทุน ดังนี
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การจัดการเกียวกับทรัพย์สิน ให้ ดาํ เนินการจัดการทรัพย์สินประเภทต่างๆ ดังนี
. เงินสด ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีใช้ จ่ายเงินสดของสหกรณ์ทชํี าระบัญชีตามความจําเป็ นเพือการ
ชําระบัญชี สําหรั บการเก็บรั กษาเงินสดในมือให้ เก็บรั กษาได้ ไม่ เกินสหกรณ์ละ ,
บาท ในกรณีทมีี
เงินสดเกินกว่าจํานวนดังกล่าว ให้ ผ้ ชู าํ ระบัญชีนาํ ฝากไว้ ทธนาคาร
ี
. เงินฝากธนาคาร ให้ ผ้ ูชําระบั ญ ชี นําเงินของสหกรณ์ ทีชําระบัญ ชีฝากไว้ ในธนาคาร
ทีมีวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื อให้ ค วามช่ วยเหลือ ทางการเงิน แก่ส หกรณ์ ห รื อในชุ ม นุ ม สหกรณ์ ห รื อ สหกรณ์ อื น
โดยฝากไว้ ในนามของผู้ชาํ ระบัญชี สําหรับเงินฝากธนาคารทีมีอยู่ก่อนการชําระบัญชี ให้ โอนชือผู้ฝากเดิน
เป็ นชือของผู้ชําระบัญชี และกรณีทีสาขาธนาคารทีเปิ ดบัญ ชีอยู่เดิมไม่สะดวกในการติดต่อ และฝากถอน
ให้ ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเดิมแล้ วเปิ ดบัญชีใหม่ในนามของผู้ชาํ ระบัญชี
. ลูกหนี ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีรวบรวมหลักฐานการเป็ นหนีและจัดทําหนังสือทวงหนี จากนัน
ให้ ใช้ ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพของลูกหนี ดังนี
 ลู กหนี ทีค้ างนานใกล้ จะขาดอายุค วาม ให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี จั ด ให้ ลูก หนี ทํา หนั งสื อ
รับสภาพหนี
 ลู ก หนี ที เป็ นหนี จํา นวนเงิน มากและมี ห ลั ก ฐานการเป็ นหนี ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์
ให้ ดาํ เนินการฟ้ องร้ องหากพิจารณาว่าคุ้มกับค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี
 ลูกหนีทีไม่อาจชําระหนีคืนได้ อย่างสินเชิง ให้ พิจารณาประนีประนอมหนีเพือให้
ลูกหนีชําระหนีบางส่วน เพือให้ สหกรณ์เสียประโยชน์น้อยทีสุดเท่าทีจะทําได้
 ลูกหนีระหว่างดําเนินคดี ให้ ติดตามผลการดําเนิ นคดีและดําเนิน การต่อเพื อให้
สหกรณ์ได้ รับผลประโยชน์มากทีสุด
ในการเรียกหนีจากลูกหนีให้ ผู้ชาํ ระบั ญชีพยายามเรียกให้ ลูกหนีชําระหนีให้ ครบถ้ วน
หากจําเป็ นต้ องดําเนินคดี ก็ต้องกระทําเพือให้ มีจาํ นวนหนีสูญน้ อยทีสุด
กรณี ที ได้ มี ก ารติ ด ตามให้ ลู ก หนี ชํา ระหนี คื น ถึ ง ที สุ ด แล้ วแต่ ยั ง ได้ รั บ ชํ า ระคื น
ไม่ ครบถ้ วนเพราะลูก หนีเป็ นบุ ค คลล้ ม ละลาย ลูกหนี ขาดอายุค วาม หลัก ฐานการเป็ นหนีไม่ ครบถ้ วน
สมบู รณ์ หรือ ติด ต่ อลูกหนี ไม่ ได้ ฯลฯ ให้ ปิ ดบัญ ชีลูก หนี ไปบั ญ ชีเลิก กิจการ แล้ วรายงานไว้ ในรายงาน
การชําระบัญชี
. สิ นค้าคงเหลือ ให้ ผู้ชําระบั ญ ชีตรวจสอบสภาพของสินค้ า และจั ดการขายโดยเร็ว
ทังนี การขายให้ ทาํ อย่ างเปิ ดเผยและต้ อ งพยายามหาทางขายให้ ได้ ราคาสูง สําหรั บ สินค้ าทีอาจขายได้
หรือรวมกันขายได้ ในคราวหนึ งตังแต่ ,
บาทขึนไป ให้ ขายโดยวิธีประกวดราคาเพื อให้ ได้ ราคา
ดีทสุี ด
. สินทรัพย์ถ าวร ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญ ชีตรวจสอบสภาพสินทรั พย์ถาวรทีมีอยู่ทังหมด และ
จัด การจําหน่ ายโดยเปิ ดเผย และพยายามหาทางขายให้ ได้ ราคาสูง สําหรั บ สิน ทรั พ ย์ ถาวรรายการใด
ทีคาดว่าจะจําหน่ายได้ คราวหนึ งตังแต่ ,
บาทขึนไป ให้ จาํ หน่ ายโดยวิ ธีประกวดราคาเพื อให้ ได้
ราคาดีทสุี ด
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. สินทรัพย์อืน
 เงินลงทุน ให้ นาํ ออกจําหน่าย โดยอาจจําหน่ายคืนให้ กับสถาบันทีสหกรณ์ถือหุ้น
หรือบุคคลทัวไป พร้ อมรับเงินปันผลค้ างรับ (ถ้ ามี)
 เงินมัดจํ า เงินประกัน ให้ ขอยกเลิกภาระผูกพันต่างๆ เพือขอเรียกคืนเงินมัดจํา
และเงิน ประกัน นั นๆ ถ้ าไม่ สามารถเรี ยกเงินคืนได้ ให้ ปิ ดบั ญ ชีไปบั ญ ชีเลิก กิจ การ แล้ วรายงานไว้ ใน
รายงานการชําระบัญชี
การจัดการเกียวกับหนีสิน ให้ ดาํ เนินการจัดการหนีสินประเภทต่างๆ ดังนี
. เจ้าหนี ให้ จั ด ทํา หนั งสือ แจ้ งไปยังเจ้ า หนี เพื อยืนคํา ทวงหนี พร้ อมทังดําเนิ น การ
ชําระหนีแก่เจ้ าหนีต่างๆ ตามลําดับความผูกพันแห่งสัญญาหรือข้ อตกลง
ทั งนี ผู้ ชํ า ระบั ญ ชี ค วรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ตามความเหมาะสมในการพิ จารณ าขอ
ประนีประนอมกับเจ้ าหนีของสหกรณ์ และในกรณีทีทรัพย์สินของสหกรณ์ มีไม่ เพี ยงพอแก่ การชําระหนี
ให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชีร้องขอต่ อศาลเพื อสังให้ สหกรณ์ ล้มละลาย สําหรั บ กรณี ทีผู้ชําระบั ญชี ได้ พยายามติดต่ อ
เจ้ าหนีเพื อชําระหนีแต่ไม่ร้ ูตัวเจ้ าหนี หรือเจ้ าหนีไม่ทวงถามให้ ชาํ ระหนี ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีวางเงินเท่าจํานวนหนี
นันไว้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื อประโยชน์แก่เจ้ าหนี และให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชี มีหนังสือแจ้ งการวางเงินไปยัง
เจ้ าหนี โดยไม่ชักช้ า รวมทังควรประกาศเรืองนีไว้ ทีสํานักงานของสหกรณ์ หน่ วยส่งเสริมสหกรณ์ และ
ทีว่ าการอําเภอ หรื อสํานักงานเขตแห่ งท้ องทีทีสหกรณ์ตังอยู่ ถ้ าหากเจ้ าหนี ไม่รับเงินไปจนพ้ นกําหนด
สองปี นับ แต่วันทีผู้ชําระบัญ ชี วางเงิน ไว้ ต่ อนายทะเบี ยนสหกรณ์ เจ้ าหนี ย่อมหมดสิทธิในเงิน จํานวนนั น
ซึงจะต้ องจัดส่งเป็ นรายได้ ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่อไป (มาตรา วรรคสอง)
อนึ ง สํา หรั บ การวางเงิน เพื อประโยชน์ แ ก่ เจาหนี นั น ในทางปฏิบั ติ เพื อให้ เ กิ ด
ความสะดวกและคล่ องตั ว ในการดําเนิ น การ ให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี ว างเงิ น ไว้ กั บ นายทะเบี ย นสหกรณ์ หรื อ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมายเพือจ่ายในภายหลัง
. ค่ าบํ า รุ งสัน นิ บ าตสหกรณ์ค ้า งจ่ า ย ให้ ด ํา เนิ น การชํา ระให้ แ ก่ สัน นิ บ าติ ส หกรณ์
แห่งประเทศไทย
. หนีสินอืน ให้ ปฏิบัติเช่นเดียวกับเจ้ าหนีในข้ อ
การจัดการเกียวกับทุนของสหกรณ์ ให้ ดาํ เนินการจัดการทุนของสหกรณ์ประเภทต่างๆ
ดังนี

. ทุ นเรื อนหุน้ กรณีสหกรณ์มีห้ ุ นทีชําระไม่ครบมู ลค่าและผู้ชาํ ระบัญชีพิจารณาเห็นว่ า
จําเป็ นต้ องเรี ยกชําระเพื อให้ เพี ยงพอแก่การชําระหนี สินหรืออืนๆ ให้ ผ้ ูชาํ ระบั ญ ชี เรี ยกให้ สมาชิก หรื อ
ทายาทของสมาชิกผู้ ตายส่งชําระค่ าหุ้ นทียังไม่ค รบมูลค่านัน กรณี ทีไม่ได้ รับชําระให้ ผ้ ูชําระบั ญชี ป ฏิบั ติ
เช่นเดียวกับลูกหนีทีไม่สามารถเรียกให้ ชาํ ระหนีคืนได้
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ทังนี นับตังแต่ผ้ ูชาํ ระบัญชีเริมทําการชําระบัญชีจะจ่ายคืนเงินค่าหุ้นแก่สมาชิกผู้ใดไป
ก่อนไม่ได้ จนกว่ าจะชําระบั ญชีเสร็จสิน และเมือชําระบัญชี เสร็จแล้ ว หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่
ให้ ผ้ ู ชาํ ระบั ญชี จ่ายคืนค่ าหุ้ นให้ แก่สมาชิ กหรื อทายาทของสมาชิ กผู้ ตายตามมาตรา แต่ถ้าไม่สามารถ
จ่ายคืนได้ ภายในเวลาทีชําระบัญชีอยู่ ให้ ผ้ ชู าํ ระบัญชีวางเงินเท่าจํานวนค่าหุ้ นทียังจ่ายคืนไม่ครบถ้ วนนันไว้
ต่ อ นายทะเบี ย นสหกรณ์ หรื อ รองนายทะเบี ย นสหกรณ์ ที นายทะเบี ย นสหกรณ์ ม อบหมายเพื อจ่ า ย
ในภายหลั ง สํา หรั บ กรณี ทีทรั พ ย์ สิน ทีเหลื อ อยู่ มี มู ล ค่ า น้ อยกว่ า มู ล ค่ าหุ้ นตามบั ญ ชี ให้ ทําการเฉลี ย
ทรั พ ย์ สิน นั นคื น ค่ า หุ้ นให้ แต่ ล ะหุ้ น เท่ า ๆ กั น (มู ล ค่ า หุ้ นทีลดลงนี จะเท่ า กั บ จํา นวนขาดทุ น จากการ
ชําระบัญชี)
นอกจากนี ให้ ผ้ ู ชํา ระบั ญ ชี จั ด ทํา บั ญ ชี ทุ น เรื อ นหุ้ น ในช่ ว งระยะเวลาทีดํา เนิ น การ
ชําระบั ญ ชี เพื อให้ ท ราบความเคลื อนไหวของเงิน ค่ าหุ้ น ระหว่ างการชํา ระบั ญ ชี รวมทังการดํา เนิ น การ
เกียวกับค่าหุ้นของสหกรณ์ทชํี าระบัญชีนัน
. ทุนสํารอง ทุนสะสมตามระเบียบข้อบังคับ ให้ ปิดบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ
. กําไรสุทธิทียังไม่ได้จัดสรร รวมทังกําไรสุทธิตามงบการเงิน ณ วันรั บมอบทรัพย์สิน
ให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี ดําเนิ น การจัด สรรเป็ นค่ าบํารุงสันนิ บ าตสหกรณ์ ตามกฎหมาย และส่งชําระให้ เรี ยบร้ อ ย
กําไรสุทธิส่วนทีเหลือให้ ปิดบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ
. เงินค้างขาดทุ น หากสหกรณ์ทีชําระบัญ ชีมีเงินค้ างขาดทุน (ขาดทุ นสะสม) ให้ ปิ ด
บัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ
อนึง ในการจัดการเกียวกับทรั พย์สิน หนี สินและทุนของสหกรณ์นัน ผู้ ชําระบั ญ ชี
จะต้ องรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ให้ มากทีสุด สําหรับการจําหน่ ายทรัพย์สินของสหกรณ์ผ้ ูชาํ ระบัญชี
ต้ องพยายามจําหน่ ายให้ หมด เพื อนําเงินไปใช้ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียม ค่าภาระติด พั น และค่าใช้ จ่ายที
ต้ องเสียตามสมควรในการชําระบัญชีนัน ซึงผู้ชาํ ระบัญชีต้องจัดการชําระก่อนหนีรายอืน
กรณี ทีได้ ด ํา เนิ น การชํา ระบั ญ ชี ต ามวิ ธีก ารที ได้ ก ล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว หากปรากฏว่ า
มีทรัพย์สนิ เหลืออยู่เท่าใด ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีจ่ายตามลําดับ ซึงเป็ นไปตามมาตรา ดังต่อไปนี
) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้ แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นทีชําระแล้ ว
) จ่ ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ้นทีชําระแล้ วแต่ ต้องไม่เกินอัตราทีนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสาํ หรับสหกรณ์แต่ละประเภท
) จ่ ายเป็ นเงิน เฉลี ยคืน ให้ แ ก่ สมาชิก ตามส่วนธุรกิจ ทีสมาชิ กได้ ท าํ ไว้ กับ สหกรณ์
ในระหว่างปี ตามทีกําหนดในข้ อบังคับ
ถ้ ายังมีท รั พย์สินเหลื ออยู่ อีก ให้ ผ้ ู ชํา ระบั ญ ชี โอนให้ แก่ สหกรณ์ อืน หรือสันนิ บ าต
สหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทยตามมติของทีประชุ ม ใหญ่ หรื อ ด้ วยความเห็นชอบของนายทะเบี ยนสหกรณ์
ในกรณีทไม่
ี อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ ภายในสามเดือนนับแต่วันทีชําระบัญชีเสร็จ
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ทังนี การจ่ายคืนเงินค่าหุ้ น เงินปั นผลตามหุ้นและเงินเฉลียคืนดังกล่าว ผู้ชาํ ระบัญชี
จะต้ องจ่า ยคืน ให้ แก่สมาชิกให้ เสร็จเรียบร้ อย แต่ ถ้าภายหลังทีประกาศจ่า ยแล้ ว สมาชิ กผู้ ใดไม่ ม ารั บ
ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในประกาศ ผู้ชาํ ระบัญชีจะต้ องวางเงินเท่าจํานวนทีสมาชิกยังไม่มารับนันไว้
กับนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมายเพือจ่ายภายหลัง
อนึ ง ตามความในมาตรา ( ) นายทะเบี ย นสหกรณ์ ได้ ก ํา หนดให้ ส หกรณ์ ที
เลิ กแล้ วแต่ยังมีทรัพย์สินคงเหลือ ให้ จ่ายเป็ นเงินปันผลตามทีกําหนดในข้ อบั งคับของสหกรณ์ เรืองการ
จํา หน่ ายทรัพ ย์ สิน เมือสหกรณ์ต้ องเลิก แต่ต้ องไม่เกินอัตราเงินปั น ผลทีกําหนดในกฎกระทรวงสําหรั บ
สหกรณ์แต่ละประเภท

. วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในการชําระบัญชี
วิธปี ฏิบัติทางบัญชีในการชําระบัญชี แบ่งออกเป็ น ส่วน คือ
. วิธปี ฏิบัติทางบัญชีในระหว่างการชําระบัญชี
. วิธปี ฏิบัติทางบัญชีเมือเสร็จสินการชําระบัญชี
วิธีปฏิบตั ิทางบัญชี ในระหว่ างการชํ าระบัญชี เมือผู้ชาํ ระบัญชีได้ ดาํ เนิ นการชําระบั ญชี
โดยการจัดการทรัพย์สิน หนีสิน และทุนของสหกรณ์ ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีปฏิบัติทางบั ญชีโดยบันทึกรายการ
ทางการเงินไว้ ในสมุดบัญชีของสหกรณ์ ดังนี
 รายการรับเงิน ทุ กประเภท (ยกเว้ น การรั บ เงินค่ าหุ้ น การเบิ ก เงิ นจากธนาคาร)
ถือเป็ นรายรับ จากการชําระบัญ ชี ได้ แก่ รายได้ จากการดําเนินงาน เงินรับจากลูกหนี เงินรับ จากการ
จําหน่ายทรัพย์สนิ ฯลฯ ให้ บันทึกบัญชีไว้ ในบัญชีรับจ่าย กับบัญชีรายรับประเภทนัน
 รายการจ่ า ยเงิ น ทุ ก ประเภท (ยกเว้ น การจ่ า ยคื น ค่ า หุ้ น จ่ า ยเงิ น ฝากธนาคาร)
ถือเป็ นรายจ่ายจากการชําระบั ญ ชี ได้ แก่ ค่า ใช้ จ่ายดําเนินงาน ค่ าใช้ จ่ายในการชําระบั ญ ชี จ่ ายชํา ระ
หนี สิน (รวมการวางเงิน ชําระหนี ตามมาตรา ) จ่ ายชําระหนี เงินกู้ ฯลฯ ให้ บั น ทึก บั ญ ชี ไว้ ในบั ญ ชี
รายจ่ายประเภทนันๆ กับบัญชีรับจ่าย
 ให้ ผ้ ูชาํ ระบั ญชีจัดทําบั ญชีรับจ่ ายระหว่ างการชําระบั ญชี เพื อแสดงรายการรับจ่ายเงิน
โดยให้ เสนอพร้ อมกั บ รายงานผลการชํา ระบั ญ ชี ทุ ก ระยะ เดื อ น นั บ แต่ วั น ที เสนองบการเงิ น ต่ อ
นายทะเบียนสหกรณ์ ตามรูปแบบต่อไปนี
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- 173 บัญชีรบั จ่ าย
ของสหกรณ์..............................................จํ ากัด ซึงอยู่ในระหว่างการชําระบัญชี
ตังแต่วนั ที.......................................ถึงวันที.............................................
วันที

รายการ

จํ านวนเงิน

วันที

รวมรับเงินงวดนี
เงินคงเหลือจากงวดก่อน
รวม
เงินคงเหลือข้ างต้ นเก็บรักษาไว้ ดังนี
. ฝากไว้ ในธนาคาร
. ผู้ชาํ ระบัญชีเก็บรักษาไว้

รายการ

จํ านวนเงิน

รวมจ่ายเงินงวดนี
เงินคงเหลือยกไป
รวม

เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
รวม

.......................... บาท
......................... บาท
............................ บาท
ตรวจถูกต้ องแล้ ว
..................................
ผู้ชาํ ระบัญชี

วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีเมือเสร็จสินการชําระบัญชี เมือผู้ชาํ ระบัญชีได้ ดาํ เนินการชําระบัญชี
เสร็จสินแล้ ว ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีปิดบัญชีต่างๆ ดังนี
 ปิ ดบั ญ ชี ห มวดสิน ทรั พ ย์ (ยกเว้ น บั ญ ชี เงิน สด บั ญ ชี เงิน ฝากธนาคาร และบั ญ ชี
ทรัพย์สนิ รายการทีไม่ได้ จาํ หน่ายแต่ได้ โอนเป็ นทรัพย์สนิ เหลือ) ไปบัญชีเลิกกิจการ
 ปิ ดบัญชีหมวดหนีสินเฉพาะส่วนทีเจ้าหนียกหนีให้ ไปบัญชีเลิกกิจการ
 ปิ ดบัญชีหมวดทุนของสหกรณ์ (ยกเว้ นบัญชีทุนเรือนหุ้น) ไปบัญชีเลิกกิจการ
 ปิ ดบัญชีรายรับประเภทต่างๆ จากการชําระบัญชี ไปบัญชีเลิกกิจการ
 ปิ ดบัญชีรายจ่ายประเภทต่างๆ จากการชําระบัญชี ไปบัญชีเลิกกิจการ
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 ปิ ดบั ญ ชี เลิ กกิ จการ ไปบั ญ ชี ก าํ ไร/ขาดทุ น จากการชําระบั ญ ชี กรณี ทีมีผ ลขาดทุ น
จากการชําระบั ญ ชี ให้ ปิดบั ญ ชีขาดทุ นจากการชําระบั ญ ชี ไปบั ญ ชี ทุนเรื อนหุ้ น ในกรณี ตรงกัน ข้ ามหาก
มีผลกําไร (ส่วนเกิน) จากการชําระบัญ ชี กใ็ ห้ นาํ ไปจ่ ายเป็ นเงินปั น ผลตามหุ้ น เงินเฉลียคืน และโอนให้
สหกรณ์ อื น หรื อ สัน นิ บ าตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทยต่ อ ไปตามมติ ของทีประชุ ม ใหญ่ หรื อด้ ว ยความ
เห็น ชอบของนายทะเบี ยนสหกรณ์ ในกรณี ทีไม่ อ าจเรียกประชุ ม ใหญ่ ได้ ภายในสามเดื อ นนับ แต่ วั น ที
ชําระบัญชีเสร็จ
 ปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร ไปบัญชีเงินสด
 บันทึกรายการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นแก่สมาชิก (รวมจํานวนเงินทีวางเงินเพือจ่ายภายหลัง)
 บั น ทึก รายการจ่ ายส่วนเกิน จากการชําระบั ญ ชี ให้ แ ก่ สมาชิก ซึ งได้ แก่ เงิน ปั น ผล
ตามหุ้นเงินเฉลียคืน
 บันทึกรายการจ่ายเงินส่วนทีเหลือจากการชําระบั ญชีให้ แก่สหกรณ์อืนหรือสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี เมื อผู้ ชํ า ระบั ญชี ดํ า เนิ น การชํ า ระบั ญ ชี เ สร็ จ สิ นแล้ วตามมาตรา
ให้ ผ้ ูชําระบั ญ ชี ท าํ รายงานการชําระบั ญ ชี พร้ อ มทังรายการย่อ ของบั ญ ชีทีชําระนั น แสดงว่าดําเนิ น การ
ชํา ระบั ญ ชี และจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของสหกรณ์ ไ ปอย่ า งใด รวมทั งค่ า ใช้ จ่ า ยในการชํา ระบั ญ ชี และ
จ่ ายทรัพย์สินทีเหลือจากการชําระบั ญชีเสนอต่อผู้ สอบบั ญชี เมือผู้สอบบัญชี ตรวจสอบและรั บรองบั ญ ชี
ทีชําระนั นแล้ ว ให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี เสนอต่ อ นายทะเบี ยนสหกรณ์ ภายในสามสิบ วั น นั บ แต่ วั น ทีผู้ สอบบั ญ ชี
รั บ รองบัญ ชีทีชําระนัน เมือนายทะเบี ยนสหกรณ์ เห็นชอบด้ วยแล้ วให้ ถือว่าเป็ นทีสุดแห่ งการชําระบั ญ ชี
และให้ นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชือสหกรณ์ออกจากทะเบียน
ในการดําเนิ นการตามมาตรา
ให้ ผู้ชาํ ระบั ญชีจัดทําบัญชีต่างๆ เพือแสดงรายการย่ อ
ของบัญชีทชํี าระ ดังนี
. บัญชีรับ – จ่าย พร้ อมทังรายละเอียดประกอบ
. บัญชีเงินฝากธนาคาร
. บัญชีเงินกู้จากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
. บัญชีทุนเรือนหุ้น
. บัญชีเลิกกิจการ
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สําหรับรูปแบบ และวิธกี ารจัดทําบัญชีให้ เป็ นดังต่อไปนี
สหกรณ์.............................................................จํ ากัด
บัญชีรบั – จ่ าย
ตังแต่วนั ที...................................ถึงวันที.....................................
(2) รายได้ จากการดําเนินงาน
( ) เงินรับจากลูกหนี
( ) เงินรับจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ
( ) ค่าหุ้นเรียกชําระเพิมเติม
( ) ถอนเงินจากธนาคาร
รวมรับ
( ) เงินสดคงเหลือยกมาตามงบดุล
เมือเริมต้ นชําระบัญชี

( ) ทรัพย์สนิ เหลือตามมาตรา
- เงินสดคงเหลือ
- ทรัพย์สนิ อืนๆ ทีไม่ได้ จาํ หน่าย
แต่โอนจ่ายเป็ นทรัพย์สนิ เหลือ

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

(3) ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
( ) ค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี
( ) จ่ายชําระหนีสิน (รวมการวางเงิน
ชําระหนีตามมาตรา )
( ) จ่ายเงินนําฝากธนาคาร
( ) จ่ายชําระหนีเงินกู้ ธกส.
รวมจ่ าย
xxxx
xxxx ( ) เงินสดคงเหลือยกไป

xxxx
xxxx

xxxx

xxxx

( ) การจ่ายทรัพย์สนิ เหลือ
ตามมาตรา
xxxx
. จ่ายให้ แก่สมาชิก (รวมการวางเงิน
เพือจ่ายภายหลังด้ วย)
xxxx
- คืนเงินค่าหุ้น
- จ่ายเงินปันผลตามหุ้น
- จ่ายเงินเฉลียคืน
. ทรัพย์สนิ ทีเหลือจากการชําระบัญชี
- โอนให้ แก่สหกรณ์อนื
- โอนให้ แก่สนั นิบาตสหกรณ์ฯ
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
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- 176 รายละเอียดประกอบบัญชีรบั – จ่ าย
รายละเอียด 1 รายได้จากการดําเนินงาน
- ดอกเบียรับจากเงินให้ ก้ ู
- ขายสินค้ า
- ดอกเบียเงินฝากธนาคาร
- รายได้ เบ็ดเตล็ด
- ............................................
รายละเอียด 2 เงินรับจากลูกหนี
- ลูกหนีเงินกู้
- ลูกหนีการค้ า
- ............................................
รายละเอียด 3 เงินรับจากการจํ าหน่ายทรัพย์สิน
- ทีดิน
- เครืองใช้ สาํ นักงาน
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
- ............................................
รายละเอียด 4 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
- ดอกเบียเงินกู้ ธ.ก.ส
- ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี
- ............................................
รายละเอียด 5 ค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชี
- ค่าธรรมเนียมศาล
- ค่าทนายความ
- ............................................
รายละเอียด 6 จ่ ายชําระหนีสิน
- เจ้ าหนีการค้ า
- ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
- ............................................
- วางเงินชําระหนีตามมาตรา 84
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สหกรณ์.............................................................จํ ากัด
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ตังแต่วนั ที...................................ถึงวันที.....................................
(1) เงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา
ตามงบดุลเมือเริมต้ นชําระบัญชี
( ) เงินนําฝากธนาคาร
( ) ดอกเบียเงินฝากธนาคารทีคิดเข้ าบัญชีให้

xxxx (10) ถอนเงินจากธนาคาร

xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx

สหกรณ์.............................................................จํ ากัด
บัญชีเงินกูจ้ ากธนาคารเพือการเกษตรฯ
ตังแต่วนั ที...................................ถึงวันที.....................................
(10) เงินส่งชําระหนี ธ.ก.ส (รวมหนีที
ธ.ก.ส ยอมลดให้

xxxx (1) เงินกู้จาก ธ.ก.ส คงเหลือยกมา
xxxx
ตามงบดุลเมือเริมต้ นชําระบัญชี
xxxx ( ) ดอกเบียเงินกู้ที ธ.ก.ส คิดเพิมในบัญชี xxxx

สหกรณ์.............................................................จํ ากัด
บัญชีทุนเรือนหุน้
ตังแต่วนั ที...................................ถึงวันที.....................................
(12) ขาดทุนจากการชําระบัญชี
( ) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นสมาชิก (รวมการ
วางเงินเพือจ่ายภายหลัง

xxxx (1) เงินค่าหุ้นยกมาตามงบดุลเมือ
เริมต้ นชําระบัญชี
xxxx ( ) ค่าหุ้นเรียกชําระเพิมเติม

xxxx

xxxx

xxxx
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สหกรณ์.............................................................จํ ากัด
บัญชีเลิกกิจการ
ตังแต่วนั ที...................................ถึงวันที.....................................
(1) ราคาทรัพย์สนิ ตามงบดุลเมือเริมต้ น
xxxx ( ) ทุนสํารอง, ทุนต่างๆ และกําไรทียัง
ชําระบัญชี (ยกเว้ นเงินสด, เงินฝาก
ไม่ได้ จัดสรร (กรณีเงินค้ างขาดทุน
ธนาคาร ทรัพย์สนิ รายการทีไม่ได้
ลงไว้ ในด้ านตรงข้ าม)
จําหน่ายแต่โอนจ่ายเป็ นทรัพย์สนิ เหลือ)
ส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญและค่าเสือม
ราคาสะสม ให้ หักจากราคาทรัพย์สนิ
หรือแสดงไว้ ในด้ านตรงข้ ามก็ได้
( ) ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
xxxx ( ) รายได้ จากการดําเนินงาน
( ) ค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญชี
xxxx ( ) เงินรับจากลูกหนี
( ) เงินรับจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ
( ) หนีสินทีเจ้ าหนียกให้
( ) ส่วนเกินจากการชําระบัญชี
xxxx ( ) ขาดทุนจากการชําระบัญชี
xxxx

xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

คําอธิบายรายการตามหมายเลขทีปรากฏในบัญชีต่างๆ ข้างต้น มีดงั นี
( ) ให้ น ําตั ว เลขทางด้ านทรั พ ย์สิน และด้ า นทุ น ของสหกรณ์ จ ากงบดุ ลเมื อเริ มต้ น
ชําระบัญชี ซึงเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์แล้ วบันทึกในบัญชีต่างๆ ดังนี
 บัญ ชีรับ – จ่าย ให้ บันทึกจํานวนเงินสดคงเหลือยกมาเมือเริมต้ นชําระบั ญชี
ทางด้ านเดบิต
 บั ญ ชี เ งิน ฝากธนาคาร ให้ บั น ทึ ก จํา นวนเงิ น ฝากธนาคารคงเหลื อ ยกมา
เมือเริมต้ นชําระบัญชีทางด้ านเดบิต
 บัญชี เงินกู้ จากธนาคารเพื อการเกษตร ให้ บันทึกจํานวนเงิน กู้ ค้างชําระยกมา
เมือเริมต้ นชําระบัญชีทางด้ านเครดิต
 บั ญ ชี ทุ น เรื อ นหุ้ น ให้ บั น ทึ ก จํา นวนเงิน ค่ า หุ้ น ยกมาเมื อเริ มต้ น ชํา ระบั ญ ชี
ทางด้ านเครดิต
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- 179  บัญชีเลิกกิจการ
ด้านเดบิต ให้ บันทึกจํานวนเงินของทรั พย์สินต่ างๆ ตามงบดุ ล เมือเริมต้ น
ชําระบั ญ ชี เว้ น แต่ เงิน สด เงิน ฝากธนาคาร ซึ งได้ บั น ทึก รายการไว้ แ ล้ ว ในบั ญ ชี เงิน สด บั ญ ชี เงิน ฝาก
ธนาคารข้ างต้ น แล้ ว ตามลําดับ และทรั พ ย์สิน รายการใดทีมิได้ จําหน่ า ยแต่ โอนจ่ ายเป็ นทรั พ ย์สิน เหลื อ
รวมทังเงินค้ างขาดทุน (ถ้ ามี) สําหรับค่ าเผือหนีสงสัยจะสูญ ค่าเสือมราคาสะสมและสํารองอืนๆ ทีตังไว้
เป็ นรายการหักกับทรัพย์สนิ ให้ นาํ ไปหักออกจากราคาทรัพย์สินโดยตรงหรือแสดงไว้ ในด้ านเครดิตก็ได้
ด้านเครดิต ให้ บันทึกจํานวนเงินของรายการส่วนทุนของสหกรณ์ ซึงได้ แก่
ทุนสํารอง ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอืนๆ กําไรรอการจัดสรร ทังนี ยกเว้ นทุนเรือนหุ้ นซึงได้
บันทึกไว้ แล้ วในบัญชีทุนเรือนหุ้น
( ) ให้ บันทึกรายการรายได้ จากการดําเนินงาน เช่น ขายสินค้ า ดอกเบียรับจากเงินให้ ก้ ู
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รายได้ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้ น ในบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเดบิต และบัญชีเลิกกิจการ
ทางด้ านเครดิต
( ) ให้ บันทึกรายการค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน เช่น ดอกเบียจ่าย ค่าใช้ จ่ายทัวไป เป็ นต้ น
ในบัญชีเลิกกิจการทางด้ านเดบิต และบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเครดิต
( ) ให้ บันทึกรายการเงินรับชําระหนีจากลูกหนี และเงินรับจากการจําหน่ ายทรัพย์สิน
ในบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเดบิต และบัญชีเลิกกิจการทางด้ านเครดิต
( ) ให้ บัน ทึกรายการค่าใช้ จ่ายในการชําระบัญ ชีตามมาตรา ของพระราชบัญ ญั ติ
สหกรณ์ พ.ศ.
ในบัญชีเลิกกิจการทางด้ านเดบิต และบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเครดิต
( ) ให้ บันทึกรายการรับเงินค่าหุ้นทีเรียกให้ สมาชิกทีชําระไม่ครบมูลค่ามาชําระเพิมเติม
ในบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเดบิต และบัญชีทุนเรือนหุ้นทางด้ านเครดิต
( ) ให้ บันทึกรายการจ่ายเงินชําระหนีสิน รวมทังการวางเงินชําระหนีตามาตรา ของ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
ในบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเครดิต เว้ นแต่รายการเงินนําส่งชําระหนี
ธ.ก.ส ให้ ปฏิบัติตามข้ อ ( ) ซึงจะได้ อธิบายต่อไป
( ) ให้ บันทึกรายการหนีสินทีเจ้ าหนียกให้ ในบัญชีเลิกกิจการทางด้ านเครดิต
( ) ให้ บันทึกรายการจ่ายเงินเพื อฝากธนาคาร ในบัญชีเงินฝากธนาคารทางด้ านเดบิต
และบัญ ชีรับ – จ่ ายทางด้ านเครดิต พร้ อมกับ ให้ นํา ดอกเบี ยเงินฝากธนาคารทีธนาคารคิด เข้ าบั ญ ชีให้
สําหรับช่วงระยะเวลาชําระบัญชีทงหมดมาแสดงรายการไว้
ั
ทางด้ านเดบิตด้ วย
( ) ให้ บันทึกรายการเบิกถอนเงินจากธนาคาร ในบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเดบิต และ
บั ญชีเงินฝากธนาคารทางด้ านเครดิต รวมทังบันทึกรายการเงินนําส่งชําระหนี ธ.ก.ส ในบัญชี เงินกู้ จาก
ธนาคารเพือการเกษตรฯ ทางด้ านเดบิต และบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเครดิต ส่วนหนีที ธ.ก.ส ยอมลดให้
(ถ้ ามี) ให้ บันทึกรายการในบัญชีเงินกู้จากธนาคารเพื อการเกษตรฯ ทางด้ านเดบิต และบัญ ชีเลิกกิจการ
ทางด้ า นเครดิต โดยรวมไว้ ในรายการ “หนี สินทีเจ้ า หนี ยกให้ ” พร้ อมกับ ให้ นําดอกเบี ยเงินกู้ที ธ.ก.ส
คิดเพิมไว้ ในบัญชีเงินกู้สาํ หรับช่วงระยะเวลาชําระบัญชีทงหมดมาแสดงรายการไว้
ั
ทางด้ านเครดิตของบัญชี
เงินกู้จากธนาคารเพือการเกษตรฯ ด้ วย
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( ) ให้ บั น ทึก จํา นวนเงิน สดคงเหลื อ ยกไปในบั ญ ชี รั บ – จ่ า ย ซึ งคํา นวณได้ จ าก
ยอดรวมรับบวกเงินสดคงเหลือยกมาตามงบดุลเมือเริมต้ นชําระบัญชี แล้ วหักด้ วยยอดรวมจ่าย
( ) ให้ คาํ นวณหาผลต่ างในบั ญ ชี เลิ กกิจ การ เพื อทราบผลกําไรหรื อขาดทุ น จากการ
ชํา ระบั ญ ชี กรณี ทียอดรวมทางด้ านเดบิ ต สูงกว่ ายอดรวมทางด้ านเครดิต ให้ แ สดงผลต่ างไว้ ในบั ญ ชี
เลิกกิจการเป็ นขาดทุนจากการชําระบัญชี ซึงในกรณีนี ให้ นาํ จํานวนเงินขาดทุนจากการชําระบัญชีแสดงไว้
ในบัญชีทุนเรื อนหุ้ นทางด้ านเดบิ ตด้ วย ในกรณี ตรงกัน ข้ ามหากยอดรวมทางด้ านเครดิตสูงกว่ ายอดรวม
ทางด้ านเดบิต ให้ เพี ยงแสดงผลต่างไว้ ในบั ญชีเลิกกิจการเป็ นส่วนเกินจากการชําระบัญชี ซึงจะได้ นาํ ไป
จ่ายเป็ น เงินปั นผลตามหุ้ น เงินเฉลียคืน และโอนให้ สหกรณ์อืนหรือสันนิบ าตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย
ต่ อ ไปตามมติทีประชุ ม ใหญ่ ของสหกรณ์ หรื อด้ วยความเห็น ชอบของนายทะเบี ยนสหกรณ์ ในกรณี ที
ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ ภายในสามเดือนนับแต่วันทีชําระบัญชีเสร็จ
( ) ให้ บั น ทึกจํานวนเงินทีจ่ ายคืนเงินค่ าหุ้ นแก่ส มาชิ ก (รวมทังการวางเงิน เพื อจ่ าย
ภายหลัง) ในบัญชี ทุน เรื อนหุ้ น ซึงคํานวณได้ จากเงินค่ าหุ้ นยกมาตามงบดุ ลเมือเริมต้ นชําระบั ญชี บวก
ค่าหุ้นทีเรียกชําระเพิมเติม หักด้ วยขาดทุนจากการชําระบัญชี
( ) ท้ ายบัญชีรับ – จ่ ายทางด้ านเดบิต ให้ แสดงทรัพย์สินเหลือตามมาตรา แห่ ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
ซึงได้ แก่
 เงินสดคงเหลือ ให้ นํายอดเงินสดคงเหลือยกไปตาม ( ) ในบัญ ชีรับ จ่ าย
มาแสดงไว้
 ทรั พย์สินอืนทีไม่ได้ จาํ หน่ าย ให้ น ํายอดตามบั ญชี ของทรั พย์สินอืนซึงไม่ ได้
จําหน่ายทีปรากฏในงบดุลเมือเริมต้ นชําระบัญชีมาแสดงไว้
( ) ท้ายบัญชีรับ – จ่ายทางด้ านเครดิต ให้ แสดงรายการจ่ายทรัพย์สนิ เหลือ ดังนี
 จ่ ายคื นเงินค่ าหุ้ นแก่สมาชิ ก (รวมการวางเงิน เพื อจ่ ายภายหลั ง) จํานวนเงิน
จากบัญชีทุนเรือนหุ้นตาม ( ) ซึงในกรณีทไม่
ี มีเงินค่าหุ้นก็ไม่ต้องแสดงรายการนี
 ส่วนเกินจากการชําระบัญชี จํานวนเงินจากบัญชีเลิ กกิจการตาม ( ) แยก
ออกเป็ นรายการจ่ า ยเงิน ปั น ผลตามหุ้ น เงิ น เฉลี ยคื น โอนให้ แก่ ส หกรณ์ อื นและสัน นิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ
. ในบัญชี เลิกกิจการ ยอมขาดทุ นจากการชําระบั ญ ชี เป็ นจํานวนไม่ เกิน กว่ าเงินค่ าหุ้ น
ทีชําระทังสิน หากสหกรณ์ไม่มีเงินค่าหุ้นจะไม่มีรายการขาดทุนจากการชําระบัญชี
. ในบั ญ ชี เลิ ก กิ จการ ส่ วนเกิ น จากการชําระบั ญ ชี รวมกับ ค่ าหุ้ น ทีชําระทังสินจะเป็ น
จํานวนเท่ากับ ทรั พ ย์สินเหลื อ ในกรณีทีไม่ มีเงินค่าหุ้ น ทรั พ ย์สิ นทีเหลื อทังสิน คือ ส่วนเกิน จากการ
ชําระบัญชี
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. รายงานการชําระบัญชี
การรายงานการชําระบัญชี แบ่งออกเป็ น ส่วน คือ
. รายงานความเคลือนไหวระหว่างการชําระบัญชี
. รายงานเมือเสร็จสินการชําระบัญชี
รายงานความเคลื อนไหวระหว่ า งการชํ า ระบัญ ชี ในการดํา เนิ น การชํา ระบั ญ ชี นั น
นั บ แต่ วั น ที ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ไ ด้ เ สนองบการเงิ น ณ วั น รั บ มอบทรั พ ย์ สิ น ต่ อ นายทะเบี ย นสหกรณ์ แ ล้ ว
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
มาตรา กําหนดให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีเสนอรายงานต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ทุกระยะหกเดือนว่าได้ จัดการไปอย่างใดบ้ าง และแสดงให้ เห็นความเป็ นไปของบัญชีทชํี าระอยู่นัน
ในการจัดทํารายงานความเคลือนไหวผลการชําระบัญชีทุกระยะ เดือน นับแต่วันทีเสนอ
งบการเงินเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ให้ มีหัวข้ อรายงาน ดังนี
. การเรียกหนีสินคืน ให้ รายงานว่าสหกรณ์มีลูกหนีจํานวนเท่าใด เรี ยกคืนได้ เท่าใด
และยังเรียกคืนไม่ได้ เท่าใด เพราะเหตุใด หากการเรียกหนีสินต้ องมีการดําเนินคดีทางศาลก็ให้ รายงาน
ชีแจงด้ วย
. การชําระหนี ให้ รายงานว่าสหกรณ์มีเจ้ าหนีอยู่กีราย เป็ นเงินเท่าใด ได้ ชําระแล้ ว
เท่าใด หากได้ ทาํ การประนีประนอมหนีกับเจ้ าหนีก็ให้ แจ้ งจํานวนเงินทีจะต้ องชําระตามทีได้ ตกลงไว้
. การจัดการทรัพย์สิน ให้ รายงานว่าทรัพย์สินของสหกรณ์รวมทังเงินลงทุนถือหุ้นใน
กิจการต่างๆ แต่ละรายการ ได้ ด ําเนินการจําหน่ายจ่ายโอนไปด้ วยวิธีใด ได้ ราคาเท่าใด สูงหรือตํากว่ า
ราคาเดิมเท่าใด และทรัพย์สนิ ใดยังจําหน่ายไม่ได้ รวมราคาเท่าใด
. อุ ปสรรคในการชํ าระบัญ ชี ให้ ชีแจงอุป สรรคทีทําให้ การชําระบั ญ ชี ยังไม่ เสร็จสิน
และแนวทางแก้ ไข
. กําหนดเวลาในการชําระบัญชี ให้ ประมาณหรื อคาดหมายว่ าจะสามารถชําระบัญชี
ได้ เสร็จเรียบร้ อยเมือใด
. อืนๆ ให้ รายงานถึงสิงต่างๆ ทีผู้ชาํ ระบัญชีเห็นว่าควรจะรายงานให้ ทราบ
รายงานเมือเสร็จสินการชําระบัญชี
เมือผู้ชําระบัญ ชี ได้ ดาํ เนิ นการชําระบั ญชี เสร็จสินแล้ ว ให้ ผ้ ูชําระบั ญ ชี จัดทํารายงานการ
ชําระบัญชีเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยให้ มีหัวข้ อรายงานดังนี
. สหกรณ์ที ชํ าระบัญ ชี ให้ ร ะบุ ชือสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ เลขทะเบี ยน วั น ที
จดทะเบียน ทีตังสํานักงาน และจํานวนสมาชิก ณ วันทีเลิกสหกรณ์
. วันทีได้รบั เลือกตังหรือแต่งตังเป็ นผูช้ ําระบัญชี ให้ รายงานว่านายทะเบียนสหกรณ์
ได้ แ ต่งตั งผู้ ชําระบั ญ ชี ต ามคํา สังทีเท่าใด วั น เดือ น ปี ใด หรื อ ให้ ค วามเห็น ชอบตามหนั งสือ ขอความ
เห็นชอบวัน เดือน ปี ใด
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. การจดทะเบี ย นผู ช้ ํ า ระบัญ ชี ให้ ร ายงานว่ านายทะเบี ย นสหกรณ์ ได้ จ ดทะเบี ย น
ผู้ชาํ ระบัญชีตามหนังสือทีเท่าใด วัน เดือน ปี ใด และผู้ชาํ ระบัญชีได้ รับทราบเมือใด
. การประกาศโฆษณาหนังสื อพิมพ์รายวันหรือโดยวิธีอืน ให้ รายงานว่าได้ ประกาศ
ให้ เจ้ าหนีทราบการชําระบัญชี และให้ ยนคํ
ื าทวงหนีต่อผู้ชาํ ระบัญชีในหนังสือพิ มพ์รายวันชืออะไร เมือวัน
เดือน ปี ใด นอกจากนันได้ กระทําโดยวิธอี นอย่
ื างใดบ้ าง
. การจัดงบการเงินตามมาตรา ให้ รายงานว่าได้ จัดทํางบการเงิน ณ วัน เดือน ปี ใด
เพื อให้ ผู้ สอบบั ญ ชีตรวจสอบรั บรอง และผู้ สอบบั ญ ชี ได้ ตรวจสอบรับ รองเมือวัน เดือน ปี ใด รวมทัง
ได้ นาํ งบการเงินทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองแล้ วนันเสนอต่อทีประชุมใหญ่เพืออนุมัติเมือวัน เดือน ปี ใด
และยืนงบการเงินนันต่อนายทะเบียนสหกรณ์โดยหนังสือทีเท่าใด วัน เดือน ปี ใด
. เวลาที ใช้ใ นการชํ า ระบัญ ชี ให้ ร ายงานว่ า ได้ เริ มลงมื อ ทํา การชํา ระบั ญ ชี เมื อวั น
เดื อ น ปี ใด และเสร็จ สินเมื อวั น เดื อ น ปี ใด (ให้ ถื อ วั น รั บ ทราบการจดทะเบี ย นผู้ ชํา ระบั ญ ชี ข อง
นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นวันเริ มลงมื อทําการชําระบั ญ ชี และวั นเสนอรายงานฉบั บ นีเป็ นวันเสร็จสินการ
ชําระบัญชี) รวมระยะเวลาทีใช้ ในการชําระบัญชีเท่าใด
. วิธีดําเนินการชํ าระบัญชี ให้ รายงานถึงสิงซึงได้ ดาํ เนินการชําระบั ญชีไปแล้ วในข้ อ
ต่อไปนี
 การเรียกหนีสิน มีลูกหนี อยู่ เท่าใด ได้ รับชําระคืน จํานวนเท่าใด เรี ยกคื น
ไม่ได้ เท่าใด เพราะเหตุใด ถ้ าหากการเรียกหนีต้ องมีการดําเนินคดีทางศาลให้ รายงานไว้ โดยละเอียด
 การชํ า ระหนี มี เ จ้ าหนี อยู่ เ ท่ า ใด ทํา การประนี ป ระนอมหนี ได้ เ ท่ า ใด
คงเหลือต้ องชําระเท่าใด ชําระได้ หมดหรือไม่ ถ้ าชําระได้ ไม่หมดให้ รายงานจํานวนหนีทีค้ าง พร้ อมด้ วย
เหตุผล
 การจัดการทรัพย์สิน ทรัพย์สินของสหกรณ์ทชํี าระบัญชีนันมีอะไรบ้ างให้ แจ้ ง
ราคาเป็ นรายการ และได้ จัดการไปโดยวิธีใด ได้ ราคาเท่าใด สูงหรือตํากว่าราคาในบัญชีเท่าใด สําหรั บ
เงินลงทุนถือหุ้นในกิจการต่างๆ ให้ รายงานผลการจัดการไว้ ด้วย
 กิ จ การอย่ า งอื นที จํ า เป็ น ถ้ า มี กิจ การอย่ า งอื นที จํา เป็ นซึ งต้ อ งกระทํา ให้
รายงานผลการดําเนินการไว้ ด้วย เช่น การไถ่ถอนจํานอง เป็ นต้ น
 ค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชี ให้ ชีแจงลักษณะของค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการ
ชําระบัญชีให้ ทราบ
. ผลการชําระบัญชี ให้ รายงานว่าเมือได้ ชาํ ระหนีสินเสร็จสินแล้ ว สหกรณ์ทชํี าระบัญชี
ยังมี ท รั พ ย์สิน เหลื อ อยู่ อี ก เป็ นจํา นวนเท่า ใด โดยแยกรายละเอีย ดทรั พ ย์สิน แต่ ล ะประเภทให้ ชั ด เจน
เช่น เงินสดเก็บรั กษาไว้ ทีผู้ชาํ ระบัญชีเท่าใด ฝากไว้ ทธนาคารใดจํ
ี
านวนเท่าใด มีทรัพย์สินอืนอะไรบ้ าง
ทีไม่ได้ จาํ หน่ายแต่โอนจ่ายไปเป็ นจํานวนเท่าใด
มีห้ ุนของสมาชิ กอยู่เท่าใด สามารถจ่ ายคืนได้ เต็มมูลค่าหรื อไม่ เงินสดทีมีอยู่พอใช้
คืนเงินค่าหุ้นหรือไม่ หากไม่พอยังขาดอีกเท่าไร สรุปแล้ วแต่ละหุ้ นได้ รับคืนเงินค่าหุ้ นๆ ละเท่าใด และ
ได้ จ่ายค่าหุ้นคืนไปแล้ วกีหุ้น จํานวนเงินเท่าใด คงเหลืออีกกีหุ้น เป็ นเงินเท่าใด
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ผู้ชาํ ระบัญชีได้ วางเงินเพือจ่ายแก่เจ้ าหนีทียังมิได้ ทวงถามให้ ชาํ ระหนี และเพือจ่ายคืน
ค่ า หุ้ น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ไว้ ต่ อ นายทะเบี ยนสหกรณ์ หรื อ รองนายทะเบี ยนสหกรณ์ ทีนายทะเบี ย นสหกรณ์
มอบหมายเป็ นจํานวนเท่า ใด เมื อวั น เดือ น ปี ใด สําหรั บ เงิน ปั น ผลตามหุ้ น และเงิน เฉลี ยคืน ก็ให้
รายงานในทํานองเดียวกัน
อนึง การปฏิบัติเกียวกับ การเก็บรักษาเงินดังกล่ าว ให้ ป ฏิบัติตามข้ อบังคับว่าด้ วย
การฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ.
. ทรัพย์สินเหลือจากการชําระบัญชี ให้ รายงานว่าเมือได้ จัดการจ่ายทรัพย์สนิ รวมทัง
การวางเงินตามข้ อ เสร็จสินแล้ ว สหกรณ์ทชํี าระบัญชีนันมีทรัพย์สินเหลืออีกหรือไม่ ถ้ ามีมีจาํ นวนเท่าใด
ทีประชุมใหญ่ครังทีเท่าใด วัน เดือน ปี ใด ได้ มีมติให้ โอนทรัพย์สนิ นีตามมาตรา อย่างไร ถ้ าไม่อาจ
เรี ยกประชุ ม ใหญ่ ไ ด้ ภ ายใน เดื อ นนั บ แต่ วั น ชําระบั ญ ชี เสร็จ ให้ ข อความเห็น ชอบจากนายทะเบี ย น
สหกรณ์ในการโอนให้ แก่สหกรณ์ อืนหรือสันนิ บ าตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยโดยแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ชาํ ระบัญชีว่าสมควรโอนอย่างใดไปด้ วย
. เรื องอื นๆ ให้ รายงานสรุป ขอให้ น ายทะเบี ยนสหกรณ์ ให้ ค วามเห็น ชอบถอนชื อ
สหกรณ์ออกจากทะเบียนด้ วย
เมือผู้ ชําระบัญชี จัดทํารายงานแล้ ว ให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชีส่งรายงานพร้ อมด้ วยรายการย่ อของ
บัญชีทชํี าระ จํานวน ชุด ให้ ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบรับรองต่อไป ทังนี ในกรณีทผูี ้ ชาํ ระบัญชีได้ จัดให้ มี
การประชุ ม ใหญ่ สหกรณ์ ภ ายหลั งจากเสร็จ สินการชํา ระบั ญ ชี แ ล้ ว รวมทังในกรณี ทีทีประชุ ม ใหญ่ ข อง
สหกรณ์ลงมติโอนทรัพย์สินทีเหลือจากการชําระบัญชีให้ แก่สหกรณ์อนหรื
ื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย เมื อผู้ชํา ระบั ญ ชี จ่ ายทรั พ ย์สิน ไปตามมติ ทีประชุ ม ใหญ่ แล้ ว ให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชี ส่ งสํา เนารายงานการ
ประชุมใหญ่และส่งสําเนาหลักฐานการจ่ายดังกล่าวไปพร้ อมทังรายงานการชําระบัญชีด้วย
อนึ ง เมือผู้ สอบบัญ ชี ตรวจสอบรั บรองรายงานการชําระบั ญ ชี และรายการย่ อ ของบั ญ ชี
ทีชําระแล้ ว ให้ ผ้ ู ชาํ ระบัญชี เสนอรายงานการชําระบัญ ชี ดังกล่ าวต่ อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน วัน
นับแต่วันทีผู้สอบบัญชี รับรองบัญชีทีชําระนัน เมือนายทะเบี ยนสหกรณ์ เห็นชอบด้ วยแล้ วให้ ถือเป็ นทีสุด
แห่ งการชํา ระบั ญ ชี และนายทะเบี ย นสหกรณ์ จ ะมีค ําสังให้ ถอนชือสหกรณ์ อ อกจากทะเบี ยน จากนั น
ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีมอบสมุดบัญชีและเอกสารของสหกรณ์ทได้
ี ชาํ ระบัญชีเสร็จแล้ วนันแก่นายทะเบียนสหกรณ์
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนายทะเบี
ี
ยนสหกรณ์มอบหมาย ภายใน วัน นับแต่วันทีนายทะเบียน
สหกรณ์ให้ ความเห็นชอบ
คําแนะนํานีแนบท้ายคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ ที

/

ลงวันที
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
หมวด
การชําระบัญชี
มาตรา

การชํา ระบั ญ ชี ส หกรณ์ ที ล้ ม ละลายนั น ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย

ล้ มละลาย
มาตรา การชําระบัญชีสหกรณ์ทีเลิกเพราะเหตุอืน นอกจากล้ มละลายให้ ทีประชุมใหญ่
เลือกตังผู้ชาํ ระบัญชีโดยได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ขึนทําการชําระบัญชีสหกรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทีเลิกสหกรณ์ หรือนับแต่วันทีคณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ มีคาํ สังให้
ยกอุทธรณ์ แล้ วแต่กรณี
ในกรณี ที ที ประชุ ม ใหญ่ ไ ม่ เ ลื อ กตั งผู้ ชํา ระบั ญ ชี ภ ายในกํา หนดเวลาดั ง กล่ า ว หรื อ
นายทะเบี ย นสหกรณ์ ไม่ ใ ห้ ความเห็น ชอบในการเลื อ กตั งผู้ ชํา ระบั ญ ชี ให้ นายทะเบี ย นสหกรณ์ ตั ง
ผู้ชาํ ระบัญชีขนทํ
ึ าการชําระบัญชีสหกรณ์ได้
เมือนายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควรหรือเมือสมาชิกมีจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกทังหมดร้ องขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตังผู้ชําระบั ญ ชี คนใหม่แทน
ผู้ชาํ ระบัญชีซึงได้ รับเลือกตังหรือซึงได้ ตังไว้ กไ็ ด้
ให้ นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ ชาํ ระบัญชี ซึงนายทะเบียนสหกรณ์ให้ ความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ ง หรือ ผู้ชําระบั ญ ชี ซึงได้ รับ แต่ งตั งตามวรรคสอง หรือวรรคสาม และให้ ปิ ดประกาศชื อ
ผู้ ชําระบั ญชี ไว้ ทีสํานักงานของสหกรณ์ นั น สํานั กงานสหกรณ์ อาํ เภอ หรือ หน่ วยส่งเสริ มสหกรณ์ และ
ทีว่ าการอําเภอ หรื อสํา นั กงานเขตแห่ งท้ อ งทีทีสหกรณ์ นันตั งอยู่ภายในสิบ สีวันนับ แต่วันทีจดทะเบี ยน
ผู้ชาํ ระบัญชี
ผู้ชาํ ระบัญชีอาจได้ รับค่าตอบแทนตามทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
มาตรา
สหกรณ์ นั นแม้ จ ะได้ เลิ ก ไปแล้ ว ก็ให้ พึ งถื อ ว่ า ยั งคงดํารงอยู่ ต ราบเท่ า เวลา
ทีจําเป็ นเพือการชําระบัญชี
มาตรา
ให้ ผ้ ู ชําระบั ญ ชีมีหน้ าทีชําระสะสางกิจการของสหกรณ์จัดการชําระหนี และ
จําหน่ายทรัพย์สนิ ของสหกรณ์นันให้ เสร็จไป
มาตรา
เมื อสหกรณ์ เลิก ให้ ค ณะกรรมการดําเนิ น การสหกรณ์ แ ละเจ้ าหน้ าทีของ
สหกรณ์มีหน้ าทีจัดการรักษาทรัพย์สนิ ทังหมดของสหกรณ์ไว้ จนกว่าผู้ชาํ ระบัญชีจะเรียกให้ ส่งมอบ
ผู้ ชํา ระบั ญ ชี จ ะเรี ย กให้ ค ณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ หรื อ เจ้ า หน้ า ทีของสหกรณ์
ส่งมอบทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง พร้ อมด้ วยสมุดบัญชี เอกสาร และสิงอืนเมือใดก็ได้
มาตรา
ภายในสามสิบ วันนั บแต่วันทีนายทะเบี ยนสหกรณ์ จดทะเบี ยนผู้ ชําระบั ญ ชี
ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีประกาศโฆษณาทางหนั งสือพิ มพ์ รายวันอย่างน้ อยสองวันติดต่ อกัน หรื อประกาศโฆษณา
ทางอืนว่าสหกรณ์ได้ เลิก และแจ้ งเป็ นหนังสือไปยังเจ้ าหนีทุกคนซึงมีชือปรากฏในสมุดบัญชี เอกสารของ
สหกรณ์หรือปรากฏจากทางอืน เพือให้ ทราบว่าสหกรณ์นันเลิก และให้ เจ้ าหนียืนคําทวงหนีแก่ผู้ชาํ ระบัญชี
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มาตรา
ผู้ ชํา ระบั ญ ชี ต้ อ งทํา งบดุ ล ของสหกรณ์ โดยไม่ ชั ก ช้ า และให้ น ายทะเบี ย น
สหกรณ์ตงผู
ั ้ สอบบัญชีเพือตรวจสอบงบดุลนัน
เมือผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ ว ให้ ผ้ ู ชาํ ระบัญชีเสนองบดุลต่ อทีประชุมใหญ่เพื ออนุ มัติ
แล้ วเสนองบดุลนันต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ในกรณีทการประชุ
ี
มใหญ่ ไม่ครบองค์ประชุ ม ให้ ผ้ ู ชาํ ระบัญชีเสนองบดุลต่ อนายทะเบียน
สหกรณ์เพืออนุมัติ
มาตรา ผู้ชาํ ระบัญชีมีอาํ นาจหน้ าที ดังต่อไปนี
( ) ดํา เนิ น กิจการของสหกรณ์ เท่า ทีจําเป็ นเพื อระวังรั ก ษาผลประโยชน์ ข องสหกรณ์
ในระหว่างทียังชําระบัญชีไม่เสร็จ
( ) ดําเนินกิจการของสหกรณ์เท่าทีจําเป็ นเพือชําระสะสางกิจการให้ เสร็จไปด้ วยดี
( ) เรียกประชุมใหญ่
( ) ดําเนิ น การทังปวงเกียวกับ คดีแ พ่ งหรือคดีอ าญา และประนี ป ระนอมยอมความ
ในเรืองใดๆ ในนามของสหกรณ์
( ) จําหน่ายทรัพย์สนิ ของสหกรณ์
( ) เรียกให้ สมาชิกหรื อทายาทของสมาชิกผู้ตายชําระค่ าหุ้ นทียังชําระไม่ครบมูลค่าของ
หุ้นทังหมด
( ) ร้ องขอต่อศาลเพือสังให้ สหกรณ์ล้มละลายในกรณีทเงิ
ี นค่าหุ้น หรือเงินลงทุนได้ ใช้
เสร็จแล้ ว แต่ทรัพย์สนิ ก็ยังไม่เพียงพอแก่การชําระหนีสิน
( ) ดําเนินการอย่างอืนเท่าทีจําเป็ นเพือให้ การชําระบัญชีเสร็จสิน
มาตรา
ข้ อ จํา กั ด อํา นาจของผู้ ชํา ระบั ญ ชี อ ย่ า งใดๆ ห้ ามมิ ให้ ยกขึ นเป็ นข้ อ ต่ อ สู้
บุคคลภายนอกผู้กระทําการโดยสุจริต
มาตรา
ค่าธรรมเนียม ค่ าภาระติดพั น และค่าใช้ จ่ายทีต้ องเสียตามสมควรในการ
ชําระบัญชีนัน ผู้ชาํ ระบัญชีต้องจัดการชําระก่อนหนีรายอืน
มาตรา
ถ้ า เจ้ า หนี คนใดมิ ไ ด้ ท วงถามให้ ชํา ระหนี ผู้ ชํา ระหนี ต้ อ งวางเงิน สํา หรั บ
จํานวนหนีนันไว้ ต่อนายทะเบี ยนสหกรณ์เพื อประโยชน์แก่เจ้ าหนี และให้ ผ้ ูชําระบั ญ ชี มีหนั งสือแจ้ งการ
างเงินไปยังเจ้ าหนีโดยไม่ชักช้ า
ถ้ าเจ้ าหนี ไม่ รั บ เงิ น ไปจนพั นกํา หนดสองปี นั บ แต่ วั น ที ผู้ ชํ า ระบั ญ ชี ว างเงิ น ไว้ ต่ อ
นายทะเบี ยนสหกรณ์ เจ้ า หนี ย่อ มหมดสิทธิในเงิน จํา นวนนั น และให้ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ จั ด ส่งเป็ น
รายได้ ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้ เสร็จภายในเวลาอันสมควร
มาตรา
ให้ ผ้ ูชาํ ระบั ญชีเสนอรายงานต่ อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกระยะหกเดือนว่ าได้
จัดการไปอย่างใดบ้ างและแสดงให้ เห็นความเป็ นไปของบัญชีทีชําระอยู่นัน รายงานดังกล่าวนีให้ ทาํ ตาม
แบบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
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รายงานตามวรรคหนึ งให้ ส มาชิ ก ทายาทของสมาชิ ก ผู้ ตาย และเจ้ าหนี ทังหลายของ
สหกรณ์ตรวจดูได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ถ้ าปรากฏข้ อบกพร่ องในการชําระบั ญชี นายทะเบียนสหกรณ์มีอาํ นาจสังให้ ผู้ชาํ ระบัญชี
แก้ ไขข้ อบกพร่อง และรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลาทีกําหนด
มาตรา เมือได้ ชาํ ระหนีของสหกรณ์แล้ ว ถ้ ามีทรัพย์สนิ เหลืออยู่เท่าใดให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชี
จ่ายตามลําดับ ดังต่อไปนี
( ) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้ แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นทีชําระแล้ ว
( ) จ่ ายเป็ นเงิน ปั นผลตามหุ้ น ทีชําระแล้ วแต่ต้องไม่เกินอัตราทีนายทะเบี ยนสหกรณ์
กําหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสาํ หรับสหกรณ์แต่ละประเภท
( ) จ่ า ยเป็ นเงิน เฉลี ยคื น ให้ แก่ สมาชิ ก ตามส่ ว นธุ ร กิ จ ที สมาชิ ก ได้ ท ํา ไว้ กั บ สหกรณ์
ในระหว่างปี ตามทีกําหนดในข้ อบังคับ
ถ้ ายังมีทรัพย์สินเหลื ออยู่อีก ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีโอนให้ แก่สหกรณ์อืนหรือสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยตามมติของทีประชุ มใหญ่ หรื อด้ วยความเห็นชอบของนายทะเบี ยนสหกรณ์ ในกรณี ที
ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ ภายในสามเดือนนับแต่วันทีชําระบัญชีเสร็จ
มาตรา
เมือได้ ชําระบัญชีกิจการของสหกรณ์เสร็จแล้ ว ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีทาํ รายงานการ
ชําระบัญชี พร้ อมทังรายการย่อของบัญชีทชํี าระนัน แสดงว่าได้ ดาํ เนินการชําระบัญชี และจัดการทรัพย์สิน
ของสหกรณ์ ไปอย่างใด รวมทังค่ าใช้ จ่า ยในการชําระบั ญ ชี และจํานวนทรัพ ย์สินทีจ่ ายตามมาตรา
เสนอต่อผู้สอบบัญชี
เมื อผู้ ส อบบั ญ ชี ต รวจสอบและรั บ รองบั ญ ชี ที ชํา ระนั นแล้ ว ให้ ผู้ ชํา ระบั ญ ชี เสนอต่ อ
นายทะเบี ยนสหกรณ์ภายในสามสิบ วันนับ แต่วันทีผู้สอบบัญ ชี รับรองบัญ ชีทีชําระนัน เมือนายทะเบี ยน
สหกรณ์เห็นชอบด้ วยแล้ วให้ ถือว่าเป็ นทีสุดแห่งการชําระบัญชี และให้ นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชือสหกรณ์
ออกจากทะเบียน
มาตรา
เมือนายทะเบี ยนสหกรณ์ให้ ความเห็นชอบในการชําระบั ญชีตามมาตรา
แล้ วให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชี และเอกสารทังหลายของสหกรณ์ทได้
ี ชาํ ระบัญชีเสร็จแล้ วนันแก่
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ ความเห็นชอบ
ให้ นายทะเบียนสหกรณ์รักษาสมุดบัญชี และเอกสารเหล่านีไว้ อกี สองปี นับแต่วันทีถอนชือ
สหกรณ์นันออกจากทะเบียน
สมุ ด บั ญ ชี แ ละเอกสารตามวรรคหนึ ง ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ตรวจดู ไ ด้ โดยไม่ ต้ องเสี ย
ค่าธรรมเนียม
มาตรา
ในคดีฟ้องเรียกหนีสินทีสหกรณ์ สมาชิก หรื อผู้ชาํ ระบัญชีเป็ นลูกหนีอยู่ใน
ฐานะเช่นนัน ห้ ามมิให้ ฟ้องเมือพ้ นกําหนดสองปี นับแต่วันทีนายทะเบียนสหกรณ์ถอนชือสหกรณ์ออกจาก
ทะเบียน
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ว่าด้ วยการชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทีนายทะเบียนสหกรณ์สงเลิ
ั ก

เพื อให้ การชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทีนายทะเบียนสหกรณ์สังเลิก เมือปรากฏว่าไม่มีการ
ประชุมใหญ่สามัญครังแรกภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันรับใบทะเบียนจัดตังกลุ่มเกษตรกร ไม่เริมดําเนินการ
ภายในหนึงปี นับแต่วันจดทะเบียนจัดตังกลุ่มเกษตรกรหรือหยุดดําเนินการติดต่อกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
สองปี ไม่ส ่งสํา เนางบดุลต่อ นายทะเบี ยนกลุ่ ม เกษตรกรประจําจั งหวั ด เป็ นเวลาสามปี ติ ด ต่ อ กั น และ
การดํ า เนิ น การของกลุ่ ม เกษตรกรก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายอย่ า งร้ า ยแรงแก่ ก ลุ่ ม เกษตรกรนั น หรื อ
กลุ่มเกษตรกรไม่อาจดําเนินการให้ เป็ นผลดีต่อไปได้
ฉะนั น อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา วรรคสอง แห่ งพระราชกฤษฎีกา ว่ า ด้ ว ย
กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.
จึงกําหนดระเบียบไว้ ดังนี
. ระเบียบนีเรียกว่า “ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้ วยการชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกร
ทีนายทะเบียนสหกรณ์สงเลิ
ั ก”
. ให้ ใช้ ระเบียบนีเป็ นต้ นไป
. ผู้ชาํ ระบัญชีมีอาํ นาจหน้ าที ดังต่อไปนี
. ดําเนิ น กิจการของกลุ่ ม เกษตรกรเท่าทีจําเป็ นเพื อระวังรัก ษาผลประโยชน์ ของ
กลุ่มเกษตรกรในระหว่างทีชําระบัญชีไม่เสร็จ
. ดําเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกรเท่าทีจําเป็ นเพือสะสางกิจการให้ เสร็จไปด้ วยดี
. เรียกประชุมใหญ่
. ดําเนิ นการทังปวงเกียวกับคดี แพ่ งหรื อคดีอาญาและประนี ป ระนอมยอมความ
ในเรืองใดๆ ในนามของกลุ่มเกษตรกร
. จําหน่ายทรัพย์สนิ ของกลุ่มเกษตรกร
. เรี ยกให้ สมาชิ กหรื อทายาทของสมาชิ กผู้ ตายชําระค่ าหุ้ นทียังชําระไม่ครบมูลค่า
ของหุ้นทังหมด
. ร้ องขอต่ อ ศาลเพื อสั งให้ กลุ่ ม เกษตรกรล้ ม ละลายในกรณี ทีเงิน ค่ า หุ้ น หรื อ
เงินลงทุนได้ ใช้ เสร็จแล้ ว แต่ทรัพย์สนิ ก็ยังไม่เพียงพอแก่การชําระหนีสิน
. ดําเนินการอย่างอืนเท่าทีจําเป็ นเพือให้ การชําระบัญชีเสร็จสิน
. อาศัยอํา นาจและหน้ าทีของผู้ชําระบัญชีตามข้ อ ผู้ชาํ ระบัญชีสามารถดําเนินการ
ชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทีเลิกให้ เสร็จเรียบร้ อยไปได้ โดยปฏิบัติดังนี
. ผู้ ชําระบั ญ ชี ติ ด ต่ อเพื อรั บ ทรั พ ย์ สิ น พร้ อมด้ วยสมุ ด บั ญ ชี และเอกสารต่ า งๆ
จากคณะกรรมการดําเนินการ หรือเจ้ าหน้ าทีของกลุ่มเกษตรกร
. ประกาศว่ ากลุ่ม เกษตรกรได้ เลิก และชําระบัญ ชีโดยเปิ ดเผยทีสํา นั ก งานของ
กลุ่มเกษตรกร และทีว่าการอําเภอแห่งท้ องทีทีกลุ่มเกษตรกรนันตังอยู่
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- 189 . ทํา หนั งสือ แจ้ งไปยั งเจ้ า หนี ทุ ก คนซึ งมี ป รากฏในสมุ ด บั ญ ชี หรื อ เอกสารของ
กลุ่ ม เกษตรกรหรื อ ปรากฏทางอื น เพื อให้ ทราบว่ ากลุ่ ม เกษตรกรเลิ ก และให้ เจ้ าหนี ยืนคํา ทวงหนี ต่ อ
ผู้ชาํ ระบัญชี
. จัดทํางบดุล กรณีกลุ่มเกษตรกรมีทรัพย์สิน หนีสินและทุนซึงผู้สอบบัญชีรับรอง
เสนอต่อทีประชุมใหญ่ ของกลุ่มเกษตรกรเพืออนุมัติ หากไม่สามารถประชุมใหญ่ ได้ ให้ ผ้ ูสอบบัญชีอนุ มัติ
แล้ วรายงานต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัดเพือทราบ
. ค่ าธรรมเนี ย ม ค่ าภาระติ ด พั น และค่ าใช้ จ่ า ยทีต้ อ งเสียตามสมควรในการ
ชําระบัญชีนัน ผู้ชาํ ระบัญชีต้องจัดการชําระก่อนหนีรายอืน
. ถ้ าเจ้ าหนีคนใดมิได้ ทวงถามให้ ชาํ ระหนี ผู้ชาํ ระบัญชีต้องวางเงินสําหรั บจํานวนหนี
นันไว้ ต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัดเพื อประโยชน์แก่เจ้ าหนี และให้ ผู้ชาํ ระบัญชีมีหนังสือ
แจ้ งการทีได้ ว างเงิน ไปยังเจ้ าหนี โดยไม่ ชักช้ า หากเจ้ าหนี ไม่ รับ เงินไปจนพ้ นกําหนดสองปี นั บ แต่ วัน ที
ผู้ชําระบั ญชีวางเงินไว้ ต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัด เจ้ าหนีย่อมหมดสิทธิในเงินจํานวนนัน
และให้ น ายทะเบี ย นกลุ่ ม เกษตรกรประจํา จั งหวั ด จั ด ส่ ง รายได้ ให้ กลุ่ ม เกษตรกรระดั บ เดี ย วกั น หรื อ
ตามความเห็นชอบของนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัด
. เมือได้ ดาํ เนิน การชําระบัญ ชี จัด การจํา หน่า ยทรัพ ย์สิน เรียกหนี จากลูกหนี
และชําระแก่เจ้ าหนีเสร็จ ถ้ ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีจ่ายเงินตามลําดับ ดังต่อไปนี
. . จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้ แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นทีชําระแล้ ว
. . จ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุ้นทีชําระแล้ ว
. . จ่ ายเป็ นเงินเฉลียคืน ให้ แ ก่ สมาชิ ก ตามส่วนธุร กิจทีสมาชิก ได้ ท าํ ไว้ กับ
กลุ่มเกษตรกรในระหว่ างปี ถ้ ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้ ผ้ ูชาํ ระบัญชีส่งมอบแก่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
ประจําจังหวั ดเก็บรักษาไว้ เพื อโอนให้ แก่ก ลุ่ม เกษตรกรระดับ เดียวกัน ตามมติของทีประชุม ใหญ่ หรื อ
ตามความเห็นชอบของนายทะเบียนกลุ่ มเกษตรกรประจําจังหวัดในกรณีทไม่
ี อาจเรียกประชุมใหญ่ภายใน
สามเดือนนับแต่วันทีชําระบัญชีเสร็จ
. จั ด ทํา หนั งสื อ ตรวจสอบข้ อเท็จ จริ งเกี ยวกั บ เอกสารหลั ก ฐานทางการเงิ น ที
ไม่ สามารถตรวจสอบได้ หรื อข้ อ เท็จจริ งเกียวกั บ การดําเนิ น งานของกลุ่ มเกษตรกรจากคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การกลุ่ ม เกษตรกร หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ าที หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ห รื อ เจ้ าหน้ าที ที เกี ยวข้ อ ง และ
ดําเนินการชําระบัญชีเท่าทีจําเป็ นเพือให้ การชําระบัญชีเสร็จสิน
. เมือได้ ชําระบั ญชี กิจการของกลุ่ มเกษตรกรเสร็จแล้ ว ให้ ผ้ ู ชําระบั ญชี ทาํ รายงาน
การชําระบั ญ ชี พร้ อ มทังรายการย่ อ ของบั ญ ชี ทีชํา ระนั น แสดงว่ า ได้ ด ําเนิ น การชํา ระบั ญ ชี และจั ด การ
ทรั พ ย์สินของกลุ่ ม เกษตรกรไปอย่ างใด รวมทังค่า ใช้ จ่า ยในการชําระบั ญ ชี และจํานวนทรั พ ย์สิน ทีจ่ าย
เสนอผู้ ส อบบั ญ ชี เมื อผู้ สอบบั ญ ชี ตรวจสอบและรั บรองบั ญ ชี ทีชําระนั นแล้ ว ให้ ผู้ ชําระบั ญ ชี เสนอต่ อ
นายทะเบี ยนกลุ่มเกษตรกรประจํา จังหวัด ภายในสามสิบ วันนับแต่วันทีผู้สอบบัญชี รับรองบั ญชี ทีชําระนั น
เมื อนายทะเบี ยนกลุ่ มเกษตรกรประจําจั งหวั ดมี คําสังถอนชื อกลุ่มเกษตรกรออกจากทะเบีย น ให้ ถ ือ ว่า
เป็ นการสินสุดแห่งการชําระบัญ ชี และให้ ส่งสําเนาคําสังถอนชือกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวให้ นายทะเบียน
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้ วย
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. ส่งมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทังหลายของกลุ่มเกษตรกรทีได้ ชาํ ระบัญชี
เสร็จแล้ วนันแก่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัด เพือเก็บรักษาสมุดบัญชี และเอกสารเหล่านีไว้
อีกสองปี นับแต่วันทีถอนชือกลุ่มเกษตรกรนันออกจากทะเบียน สมุดบัญ ชีและเอกสารให้ ผ้ ูทมีี ส่วนได้ เสีย
ตรวจดูได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
. การฟ้ องเรียกหนีสินทีกลุ่มเกษตรกร สมาชิกหรือผู้ชาํ ระบัญชีเป็ นลูกหนี ห้ ามมิให้ ฟ้อง
เมือพ้ นกําหนดสองปี นั บแต่ วัน ทีนายทะเบียนกลุ่ มเกษตรกรประจําจังหวัดมีคาํ สังถอนชือกลุ่มเกษตรกร
ออกจากทะเบียน
. ข้ อจํ ากั ด ของผู้ ชํ า ระบั ญ ชี อ ย่ างใดๆ ห้ ามมิ ให้ ยกขึ นเป็ นข้ อต่ อ สู้ บุ ค คลภายนอก
ผู้กระทําการโดยสุจริต
. ระยะเวลาการชําระบัญ ชีให้ เสร็จสินภายในเก้ าสิบ วันนับ แต่วันถัดจากวันทีได้ รับการ
แต่งตังเป็ นผู้ชาํ ระบัญชี เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันระยะเวลาจากนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัด
ประกาศ ณ วันที
(ลงชือ)

มกราคม พ.ศ.
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