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การเลิกสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 มาตรา ๗๐ สหกรณยอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้

 (๑) มีเหตุตามที่กําหนดในขอบังคับ

 (๒) สหกรณมีจํานวนสมาชิกนอยกวาสิบคน

 (๓) ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก

 (๔) ลมละลาย

 (๕) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหเลิกตามมาตรา ๗๑

 ใหสหกรณเลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวัน

ที่เลิก

 ใหนายทะเบยีนสหกรณปดประกาศการเลกิสหกรณไวทีส่าํนกังานของสหกรณ ทีท่าํการสหกรณอาํเภอ

หรือหนวยสงเสริมสหกรณ และที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขตแหงที่ที่สหกรณนั้นตั้งอยู

 มาตรา ๗๑ นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งเลิกสหกรณไดเมื่อปรากฏวา

 (๑) สหกรณไมเริ่มดําเนินกิจการภายในหนึ่งปนับแตวันที่จดทะเบียนหรือหยุดดําเนินกิจการติดตอกัน

เปนเวลาสองปนับแตวันที่หยุดดําเนินกิจการ

 (๒) สหกรณไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณเปนเวลาสามปติดตอกัน

 (๓) สหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดี หรือการดําเนินกิจการของสหกรณกอใหเกิดความเสีย

หายแกสหกรณ หรือประโยชนสวนรวม

 มาตรา ๗๒ สหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๗๑ มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาต ิโดยทําเปนหนงัสอืยืน่ตอนายทะเบยีนสหกรณภายในสามสบิวนันบัแตวันทีไ่ดรบัคาํสัง่ และใหนายทะเบยีน

สหกรณสงคําอุทธรณตอไปยังคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติโดยไมชักชา

 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 

 นายทะเบียนสหกรณ

 - ประกาศนายทะเบยีนสหกรณ เรือ่งอตัราเงนิปนผลตามหุนทีช่าํระแลว ในกรณเีลกิสหกรณประกาศ 

ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

 กรมสงเสริมสหกรณ

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๐๑/๑๐๔๙๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๒ เรื่อง การสั่งเลิก

สหกรณ



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
290

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ

เรื่อง อัตราเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว ในกรณีเลิกสหกรณ

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๖(๒) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ นายทะเบียน

สหกรณจึงกําหนดใหสหกรณที่เลิกแลว แตยังมีทรัพยสินคงเหลือใหจายเปนเงินปนผลตามที่กําหนดในขอบังคับของ

สหกรณ เรือ่งการจาํหนายทรพัยสนิเมือ่สหกรณตองเลกิ แตตองไมเกนิอัตราเงนิปนผลทีก่าํหนดในกฎกระทรวงสาํหรบั

สหกรณแตละประเภท

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

 (นายอภิชาติ พงษศรีหดุลชัย)

 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ

 ประกาศนี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ในการประชุม              

ครั้งที่ ๒/๒๕๔๓  เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓ 
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ที่ กษ ๑๑๐๑/๑๐๔๙๐ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

         ๘ ตุลาคม ๒๕๔๒

เรียน การสั่งเลิกสหกรณ

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ดวยนายทะเบยีนสหกรณ ไดกาํหนดขัน้ตอนการสัง่เลกิสหกรณ ตามมาตรา ๗๑ (๑) วากอนทีจ่ะเสนอ

นายทะเบียนสหกรณเพื่อสั่งเลิกสหกรณ ใหสหกรณจังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ แจงเตือนสหกรณที่ไม

เริม่ดาํเนนิกจิการภายในหนึง่ปนบัแตวนัทีจ่ดทะเบยีน หรอืหยุดดําเนนิกจิการติดตอกนัเปนเวลาสองปนบัแตวนัทีห่ยดุ

ดําเนินกิจการ ใหสหกรณดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ครบกําหนดหนึ่งป หรือสองป      

แลวแตกรณี หากสหกรณยังละเลยไมดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคอีก ใหรายงานนายทะเบียนสหกรณเพื่อใช

อํานาจสั่งเลิกสหกรณตอไป

  กรมสงเสริมสหกรณ จึงขอใหสหกรณจังหวัดปฏิบัติตามขั้นตอนที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดโดย

เครงครัดดวย

 อนึ่ง คําวา “ดําเนินกิจการ” ตามนัยของกฎหมายใหหมายความวา การดําเนินงานหรือประกอบการ

ทางธุรกิจซึ่งไดกําหนดไวเปนวัตถุประสงคในการขอจัดต้ังสหกรณ เพ่ือสงเสริมผลประโยชนใหกับบรรดาสมาชิก         

ดังนั้นจะถือวาสหกรณดําเนินกิจการก็ตอเมื่อสหกรณไดมีการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางแลว         

ถาสหกรณเพยีงมกีารเรยีกชาํระคาหุนและบนัทกึรายการบญัชไีว ยงัถอืไมไดวาสหกรณไดดาํเนนิกจิการ สาํหรบัการ

หยุดดาํเนนิกจิการใหเริม่นับตัง้แตวนัท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ หรอืทีป่ระชมุใหญของสหกรณแสดงเจตนา

โดยชดัแจงหรอืโดยปรยิายวาจะหยุดดาํเนนิงาน หรือหยดุการประกอบการอนัเปนธรุกจิ ซ่ึงกาํหนดไวในวตัถปุระสงค 

ถาไมอาจรูไดถึงเจตนาดังกลาว ใหนับวันที่ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ รายงาน

โดยมีหลักฐานพอสมควรวาสหกรณหยุดดําเนินกิจการแลว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสหกรณจังหวัดถือปฏิบัติตอไป

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) บุญมี  จันทรวงศ

 (นายบุญมี จันทรวงศ)

 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
สํานักงานเลขานุการกรม
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๘๗๕

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๗๘

ที่ กษ ๑๑๐๑/๑๐๔๙๐ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐
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การชําระบัญชีสหกรณ

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒

 มาตรา ๗๔ การชําระบัญชีสหกรณที่ลมละลายนั้น ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยลมละลาย

 มาตรา ๗๕ การชําระบัญชีสหกรณที่เลิกเพราะเหตุอื่น นอกจากลมละลายใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง

ผูชําระบัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณขึ้นทําการชําระบัญชีสหกรณภายในสามสิบวันนับแต

วันที่เลิกสหกรณ หรือนับแตวันที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมีคําสั่งใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี

 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือนายทะเบียนสหกรณ

ไมใหความเหน็ชอบในการเลอืกตัง้ผูชําระบัญช ีใหนายทะเบียนสหกรณตัง้ผูชาํระบัญชขีึน้ทาํการชาํระบัญชสีหกรณ

ได

 เมือ่นายทะเบยีนสหกรณเห็นสมควรหรอืเม่ือสมาชกิมีจาํนวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชกิทัง้หมด

รองขอตอนายทะเบยีนสหกรณ นายทะเบยีนสหกรณจะแตงตัง้ผูชาํระบญัชคีนใหมแทนผูชาํระบญัชซีึง่ไดรบัเลอืกตัง้

หรือซึ่งไดตั้งไวก็ได

 ใหนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามวรรค

หนึ่งหรือผูชําระบัญชีซ่ึงไดรับแตงต้ังตามวรรคสองหรือวรรคสาม และใหปดประกาศชื่อผูชําระบัญชีไวที่สํานักงาน

ของสหกรณนั้น สํานักงานสหกรณอําเภอหรือหนวยสงเสริมสหกรณ และที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขตแหง        

ทองที่ที่สหกรณนั้นอยูภายในสิบสี่วันนับแตวันที่จดทะเบียนผูชําระบัญชี

 ผูชําระบัญชีอาจไดรับคาตอบแทนตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

 มาตรา ๗๖ สหกรณนัน้แมจะไดเลกิไปแลวกใ็หพึงถอืวายังคงดํารงอยูตราบเทาเวลาทีจ่าํเปนเพ่ือการ

ชําระบัญชี

 มาตรา ๗๗ ใหผูชําระบัญชีมีหนาที่ชําระสะสางกิจการของสหกรณ จัดการชําระหน้ีและจําหนาย

ทรัพยสินของสหกรณนั้นใหเสร็จไป

 มาตรา ๗๘ เมื่อสหกรณเลิก ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณมีหนาที่

จัดการรักษาทรัพยสินทั้งหมดของสหกรณไวจนกวาผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ

 ผูชาํระบญัชจีะเรยีกใหคณะกรรมการดําเนนิการหรอืเจาหนาทีส่หกรณสงมอบทรพัยสนิตามวรรคหนึง่

พรอมดวยสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นเมื่อใดก็ได

 มาตรา ๗๙ ภายในสามสบิวนันับแตวนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณจดทะเบยีนผูชาํระบัญช ีใหผูชาํระบญัชี

ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองวันติดตอกัน หรือประกาศโฆษณาทางอื่นวาสหกรณไดเลิก

และแจงเปนหนงัสือไปยงัเจาหนีท้กุคน ซึง่มชีือ่ปรากฏในสมุดบญัช ีเอกสารของสหกรณ หรอืปรากฏจากทางอืน่เพือ่

ใหทราบวาสหกรณนั้นเลิก และใหเจาหนี้ยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี

 มาตรา ๘๐ ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสหกรณโดยไมชักชา และใหนายทะเบียนสหกรณตั้งผูสอบ

บัญชีเพื่อตรวจสอบงบดุลนั้น
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 เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติ แลวเสนอ

งบดุลนั้นตอนายทะเบียนสหกรณ

 ในกรณีที่การประชุมใหญไมครบองคประชุม ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อ

อนุมัติ

 มาตรา ๘๑ ผูชําระบัญชีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

 (๑) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณในระหวางที่ยัง

ชําระบัญชีไมเสร็จ

 (๒) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อชําระสะสางกิจการใหเสร็จไปดวยดี

 (๓) เรียกประชุมใหญ

 (๔) ดาํเนินการท้ังปวงเก่ียวกับคดแีพงหรอืคดอีาญา และประนปีระนอมยอมความในเรือ่งใดๆ ในนาม

สหกรณ

 (๕) จําหนายทรัพยสินของสหกรณ

 (๖) เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายชําระคาหุนที่ยังชําระไมครบมูลคาของหุนทั้งหมด

 (๗) รองขอตอศาลเพ่ือส่ังใหสหกรณลมละลายในกรณีที่เงินคาหุนหรือเงินลงทุนไดใชเสร็จแลว แต

ทรัพยสินก็ยังไมเพียงพอแกการชําระหนี้สิน

 (๘) ดําเนินการอยางอื่นเทาที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น

 มาตรา ๘๒ ขอจํากัดอํานาจของผูชําระบัญชีอยางใดๆ หามมิใหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอก          

ผูกระทําการโดยสุจริต

 มาตรา ๘๓ คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน และคาใชจายที่ตองเสียตามสมควรในการชําระบัญชีนั้น 

ผูชําระบัญชีตองจัดการชําระกอนหนี้รายอื่น

 มาตรา ๘๔ ถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหชําระหนี้ ผูชําระบัญชีตองวางเงินสําหรับจํานวนหนี้นั้นไว

ตอนายทะเบียนสหกรณเพือ่ประโยชนแกเจาหนี ้และใหผูชาํระบญัชมีหีนงัสอืแจงการทีไ่ดวางเงนิไปยังเจาหนีโ้ดยไม

ชักชา

 ถาเจาหนี้ไมรับเงินไปจนพนกําหนดสองปนับแตวันที่ผูชําระบัญชีวางเงินไวตอนายทะเบียนสหกรณ

เจาหน้ียอมหมดสิทธิในเงินจํานวนนั้น และใหนายทะเบียนสหกรณจัดสงเปนรายไดของสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทยใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร

 มาตรา ๘๕ ใหผูชําระบญัชเีสนอรายงานตอนายทะเบยีนสหกรณทกุระยะหกเดอืนวาไดจดัการไปอยาง

ใดบางและแสดงใหเหน็ความเปนไปของบญัชทีีช่าํระอยูนัน้ รายงานดังกลาวนีใ้หทาํตามแบบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ

กําหนด

 รายงานตามวรรคหนึง่ใหสมาชกิ ทายาทของสมาชกิผูตาย และเจาหน้ีทัง้หลายของสหกรณตรวจดไูด

โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม

 ถาปรากฏขอบกพรองในการชําระบัญชี นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหผูชําระบัญชีแกไขขอ

บกพรองและรายงานตอนายทะเบียนสหกรณภายในเวลาที่กําหนด
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 มาตรา ๘๖ เม่ือไดชําระหนีข้องสหกรณแลว ถามทีรพัยสินเหลอือยูเทาใดใหผูชาํระบญัชจีายตามลาํดับ

ดังตอไปนี้

 (๑) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว

 (๒) จายเปนเงนิปนผลตามหุนทีช่าํระแลวแตตองไมเกนิอัตราทีน่ายทะเบยีนสหกรณกาํหนด ตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติสําหรับสหกรณแตละประเภท

 (๓) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางปตามที่

กําหนดในขอบังคับ

 ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก ใหผู ชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทย ตามมตขิองท่ีประชมุใหญ หรือดวยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ ในกรณทีีไ่มอาจเรยีกประชมุ

ใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ

 มาตรา ๘๗ เมื่อไดชําระบัญชีกิจการของสหกรณเสร็จแลว ใหผูชําระบัญชีทํารายงานการชําระบัญชี

พรอมทั้งรายการยอของบัญชีที่ชําระนั้น แสดงวาไดดําเนินการชําระบัญชีและจัดการทรัพยสินของสหกรณไปอยาง

ใด รวมทั้งคาใชจายในการชําระบัญชีและจํานวนทรัพยสินที่จายตามมาตรา ๘๖ เสนอตอผูสอบบัญชี

 เม่ือผูสอบบญัชตีรวจสอบและรบัรองบญัชทีีช่าํระนัน้แลว ใหผูชาํระบญัชีเสนอตอนายทะเบยีนสหกรณ

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชําระนั้นเมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบดวยแลวใหถือวา

เปนที่สุดแหงการชําระบัญชี และใหนายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียน

 มาตรา ๘๘ เม่ือนายทะเบียนสหกรณให ความเห็นชอบในการชําระบัญชีตามมาตรา ๘๗ แลว ให        

ผูชาํระบญัชมีอบบรรดาสมดุบัญชแีละเอกสารท้ังหลายของสหกรณทีไ่ดชาํระบญัชเีสรจ็แลวนัน้แกนายทะเบียนสหกรณ

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ

 ใหนายทะเบียนสหกรณรักษาสมุดบัญชีและเอกสารเหลานี้ไวอีกสองปนับแตวันที่ถอนชื่อสหกรณนั้น

ออกจากทะเบียน

 สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง ใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม

 มาตรา ๘๙ ในคดีฟองเรียกหนี้สินที่สหกรณ สมาชิก หรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้อยูในฐานะเชนนั้น

หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียน

 นายทะเบียนสหกรณ

 - คาํส่ังนายทะเบยีนสหกรณ ที ่๑๔๖/๒๕๔๖ เรือ่ง ใหผูชาํระบญัชสีหกรณดาํเนนิการชาํระบญัชีตาม  

คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 - หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ ๑๑๑๕/๓๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ

พิจารณาการเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี
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สําเนา
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ  

ที่ ๑๔๖/๒๕๔๖

เรื่อง ใหผูชําระบัญชีสหกรณดําเนินการชําระบัญชีตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ

 โดยที่มีประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒  และเพื่อใหการชําระบัญชีสหกรณเปนไป

ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และสอดคลองกับภาวการณในปจจุบันเห็นสมควรใหมีคําแนะนํา

วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๘) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีคําสั่ง 

ดังนี้

 ๑. ใหยกเลิก

  (๑) คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๑๗๔/๒๕๑๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ เรื่อง การชําระ

บัญชีสหกรณ

  (๒) คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๖๕/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๑ เรื่อง มอบอํานาจให

ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ

  (๓) หนังสือกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ที่ พก. ๑๒๐๑/ว.๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๑ 

เรื่อง คําแนะนําวิธีปฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณ

  (๔) หนังสือกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ท่ี พก. ๑๒๐๑/ว.๘๙๖  ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๒         

เรื่อง เพิ่มเติมคําแนะนําวิธีปฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณ

 ๒. การดําเนินการชําระบัญชีสหกรณของผูชําระบัญชี ใหปฏิบัติตามคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ 

เรื่อง วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทายคําสั่งนี้

 ๓. บรรดาคําสั่ง ระเบียบและคําแนะนําการชําระบัญชีที่ขัดแยงกับคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ 

เรื่อง วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทายคําสั่งนี้ ใหใชคําแนะนํานี้แทน

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ 

 (ลงชื่อ) เรืองชัย บุญญานันต

 (นายเรืองชัย บุญญานันต)

 รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน

 นายทะเบียนสหกรณ
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คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ

พ.ศ. ๒๕๔๖
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 ดวยไดมีการยกเลกิพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ และประกาศใหพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. 

๒๕๔๒ แทน ดังนั้น คําแนะนําวิธีการปฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่ไดให

คําแนะนําไปแลวนั้น จําเปนตองแกไขปรับปรุงใหมใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และการ

ดําเนินการในปจจุบัน ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคใหการชําระบัญชีเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพสม

ความมุงหมายทีท่างราชการกาํหนด รวมทัง้ใหการปฏบิตัติางๆ เกีย่วกบัการชาํระบญัชเีปนไปในแนวทางเดยีวกัน จึง

ใหคําแนะนําวิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณตามลําดับขั้นตอน ดังนี้

๑. เมื่อไดรับแตงตั้งใหเปนผูชําระบัญชี

 เมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบในการเลือกตั้งผูชําระบัญชีตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง หรือนาย

ทะเบยีนสหกรณแตงต้ังผูชาํระบญัชตีามวรรคสอง หรือวรรคสามแลว นายทะเบยีนสหกรณจะจดทะเบยีนผูชาํระบญัชี

ตามมาตรา ๗๕ วรรคส่ี ใหผูชําระบัญชีปดประกาศแจงช่ือผูชําระบัญชีไวที่สํานักงานของสหกรณที่ชําระบัญชีนั้น 

สาํนกังานสหกรณอาํเภอ หรอืหนวยสงเสรมิสหกรณ และทีว่าการอาํเภอ หรอืสาํนกังานเขตแหงทองทีท่ีส่หกรณนัน้

ต้ังอยูภายในสบิสีว่นันบัแตวนัทีจ่ดทะเบยีนผูชําระบญัช ีทัง้นี ้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนสหกรณจดทะเบยีนสหกรณจด

ทะเบยีนผูชาํระบญัชแีลว ผูชาํระบญัชจีงึจะมอีาํนาจและหนาทีใ่นฐานะผูชาํระบญัชตีามทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และจะตองปฏิบัติการชําระบัญชี ดังตอไปนี้

 ๑.๑ รับมอบทรัพยสินพรอมดวยสมุดบัญชี เอกสารและส่ิงอื่นจากคณะกรรมการดําเนินการหรือ            

เจาหนาท่ีของสหกรณตามมาตรา ๗๘ ซึ่งผูชําระบัญชีควรเรียกใหสงมอบใหเสร็จส้ินภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่        

นายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชี เพื่อที่จะไดปฏิบัติงานในขั้นตอนตอไปได

 ๑.๒ ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองวันติดตอกัน หรือประกาศโฆษณาทางอื่น

วาสหกรณไดเลิก เพื่อใหเจาหนี้ทราบวาสหกรณเลิกและยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี

 ๑.๓ ทําหนงัสอืแจงไปยงัเจาหนีท้กุคนซึง่มีชือ่ปรากฏในสมดุบญัช ีเอกสารของสหกรณหรอืปรากฏจาก

ทางอื่น เพื่อใหทราบวาสหกรณนั้นเลิก และใหเจาหนี้ยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี

 ทั้งนี้ การดําเนินการตาม ขอ ๑.๒ และ๑.๓ ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๗๙ ตองดําเนินการภายใน ๓๐ วัน 

นับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชี

 ๑.๔ จัดทํางบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพยสินของสหกรณโดยไมชักชา ซึ่งผูชําระบัญชีควรจัดทําให

แลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชี สําหรับการจัดงบการเงินดังกลาว 

ใหจัดทําเอกสารหลักฐานการดําเนินงานของสหกรณระยะเวลาตอจากวันสิ้นปทางบัญชีในงบการเงินท่ีผูสอบบัญชี

ไดแสดงความเห็นครั้งหลังสุดถึงวันรับมอบทรัพยสินโดยจัดทําตามรูปแบบงบการเงินสําหรับสหกรณประเภทนั้นๆ 

ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดใหสหกรณถือใช เมื่อจัดทําเรียบรอยแลวตองใหผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียน

สหกรณแตงตัง้ทาํกาตรวจสอบรบัรอง โดยใหผูชาํระบญัชเีสนองบการเงนิดงักลาวไปยงัผูสอบบญัช ีรวม ๓ ฉบบั (สาํหรบั

ผูสอบบญัช ี๑ ฉบับ นายทะเบียนสหกรณ ๑ ฉบับ และผูชําระบัญชี ๑ ฉบับ) และเมื่อผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรับรอง

แลวใหคืนกลับมาใหผูชําระบัญชี ๒ ฉบับ จากนั้นใหผูชําระบัญชีเสนองบการเงินนั้นใหที่ประชุมใหญของสหกรณ

พิจารณาอนุมัติกอน แลวจึงเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ โดยงบการเงินที่เสนอนายทะเบียนสหกรณนี้ตองมี            

คํารับรองของผูสอบบัญชี พรอมกับแสดงการอนุมัติของที่ประชุมใหญสหกรณไวดวย อยางไรก็ตาม ในกรณีที่           
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การประชุมใหญไมครบองคประชุม ใหผู ชําระบัญชีเสนองบการเงินตอนายทะเบียนสหกรณเพื่ออนุมัติตอไป          

(มาตรา ๘๐)

 อนึ่ง เมื่อผูชําระบัญชีดําเนินการครบถวนตามมาตรา ๘๐ แลว ใหผูชําระบัญชีจัดทําสําเนารายงาน

นั้นเสนอนายทะเบียนสหกรณทราบดวย

๒. การดําเนินการชําระบัญชี

 ตามมาตรา ๗๗ ของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหผูชําระบัญชีมีหนาที่ชําระสะสางกิจการ

ของสหกรณ จัดการชําระหนี้และจําหนายทรัพยสินของสหกรณนั้นใหเสร็จไป นอกจากนี้ผูชําระบัญชียังมีอํานาจ

หนาที่ตามมาตรา ๘๑ ดังนี้

 (๑) ดาํเนนิกิจการของสหกรณเทาทีจ่าํเปนเพ่ือระวังรกัษาผลประโยชนของสหกรณในระหวางทียั่งชาํระ

บัญชีไมเสร็จ

 (๒) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อชําระสะสางกิจการใหเสร็จไปดวยดี

 (๓) เรียกประชุมใหญ

 (๔) ดาํเนินการท้ังปวงเก่ียวกับคดแีพงหรอืคดอีาญา และประนปีระนอมยอมความในเรือ่งใดๆ ในนาม

ของสหกรณ

 (๕) จําหนายทรัพยสินของสหกรณ

 (๖) เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายชําระคาหุนที่ยังชําระไมครบมูลคาของหุนทั้งหมด

 (๗) รองขอตอศาลเพื่อสั่งใหสหกรณลมละลายในกรณีที่เงินคาหุน หรือเงินลงทุนไดใชเสร็จแลว แต

ทรัพยสินก็ยังไมเพียงพอแกการชําระหนี้สิน

 (๘) ดําเนินการอยางอื่นเทาที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น

 ท้ังนี ้การดาํเนนิการตามหนาทีผู่ชาํระบญัชดัีงกลาวขางตนจะทาํไดภายหลงัทีผู่ชาํระบญัชไีดเสนองบ

การเงิน ณ วันรับมอบทรัพยสินของสหกรณที่ชําระบัญชีตอนายทะเบียนสหกรณแลว จากนั้นจึงดําเนินการจัดการ

เกี่ยวกับทรัพยสิน หนี้สินและทุน ดังนี้

 การจัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน ใหดําเนินการจัดการทรัพยสินประเภทตางๆ ดังนี้

 ๑. เงนิสด ใหผูชาํระบญัชใีชจายเงนิสดของสหกรณทีช่าํระบญัชีตามความจาํเปนเพือ่การชาํระบญัชี 

สําหรับการเก็บรักษาเงินสดในมือใหเก็บรักษาไดไมเกินสหกรณละ ๑,๐๐๐ บาท ในกรณีที่มีเงินสดเกินกวาจํานวน        

ดังกลาว ใหผูชําระบัญชีนําฝากไวที่ธนาคาร

 ๒. เงินฝากธนาคาร ใหผู ชําระบัญชีนําเงินของสหกรณที่ชําระบัญชีเงินฝากไวในธนาคารที่มี

วัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณหรือในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่นโดยฝากไวในนาม

ของผูชาํระบญัช ีสาํหรบัเงนิฝากธนาคารทีมี่อยูกอนการชาํระบญัช ีใหโอนชือ่ผูฝากเดมิเปนชือ่ของผูชาํระบญัช ีและ

กรณีที่สาขาธนาคารที่เปดบัญชีอยูเดิมไมสะดวกในการติดตอ และฝากถอนใหปดบัญชีเงินฝากธนาคารเดิมแลวเปด

บัญชีใหมในนามของผูชําระบัญชี
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 ๓. ลกูหนี ้ใหผูชาํระบญัชรีวบรวมหลกัฐานการเปนหนีแ้ละจดัทาํหนงัสอืทวงหนี ้จากนัน้ใหใชดุลพนิจิ

ดําเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพของลูกหนี้ ดังนี้

  ๏  ลูกหนี้ที่คางนานใกลจะขาดอายุความ ใหผูชําระบัญชีจัดใหลูกหนี้ทําหนังสือรับสภาพหนี้

  ๏  ลูกหน้ีทีเ่ปนหนีจ้าํนวนเงนิมากและมีหลกัฐานเปนหนีค้รบถวนสมบูรณใหดาํเนนิการฟองรอง

หากพิจารณาวาคุมกับคาใชจายในการดําเนินคดี

  ๏  ลูกหนี้ที่ไมอาจชําระหน้ีคืนไดอยางสิ้นเชิง ใหพิจารณาประนีประนอมหนี้เพ่ือใหลูกหนี้ชําระ

หนี้บางสวน เพื่อใหสหกรณเสียประโยชนนอยที่สุดเทาที่จะทําได

  ๏  ลูกหน้ีระหวางดําเนินคดี ใหติดตามผลการดําเนินคดีและดําเนินการตอเพื่อใหสหกรณไดรับ

ผลประโยชนมากที่สุด

  ในการเรียกหนี้จากลูกหนี้ใหผูชําระบัญชีพยายามเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ใหครบถวนหากจําเปน

ตองดําเนินคดี ก็ตองกระทําเพื่อใหมีจํานวนหนี้สูญนอยที่สุด

  กรณีที่ไดมีการติดตามใหลูกหนี้ชําระหนี้คืนถึงที่สุดแลวแตยังไดรับชําระคืนไมครบถวนเพราะ               

ลกูหนีเ้ปนบคุคลลมละลาย ลูกหนีข้าดอายุความ หลกัฐานการเปนหนีไ้มครบถวนสมบรูณหรอืตดิตอลกูหนีไ้มได ฯลฯ 

ใหปดบัญชีลูกหนี้ไปบัญชีเลิกกิจการ แลวรายงานไวในรายงานการชําระบัญชี

 ๔. สินคาคงเหลือ ใหผูชําระบัญชีตรวจสอบสภาพของสินคา และจัดการขายโดยเร็ว ทั้งนี้ การขาย

ใหทําอยางเปดเผยและตองพยายามหาทางขายใหไดราคาสูง สําหรับสินคาที่อาจขายไดหรือรวมกันขายไดในคราว

หนึ่งตั้งแต ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ใหขายโดยวิธีประกวดราคาเพื่อใหไดราคาดีที่สุด

 ๕. สนิทรพัยถาวร ใหผูชาํระบญัชีตรวจสอบสภาพสนิทรพัยถาวรทีมี่อยูทัง้หมด และจดัการจาํหนาย

โดยเปดเผย และพยายามหาทางขายใหไดราคาสงู สาํหรบัสนิทรัพยถาวรรายการใดทีค่าดวาจะจาํหนายไดคราวหนึง่

ตั้งแต ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ใหจําหนายโดยวิธีประกวดราคาเพื่อใหไดราคาดีที่สุด

 ๖. สินทรัพยอื่น

  ๏  เงินลงทุน ใหนําออกจําหนาย โดยอาจจําหนายคืนใหกับสถาบันที่สหกรณถือหุนหรือบุคคล

ทั่วไป พรอมรับเงินปนผลคางรับ (ถามี)

  ๏  เงนิมดัจาํ เงนิประกนั ใหขอยกเลกิภาระผกูพันตางๆ เพ่ือขอเรยีกคนืเงนิมัดจาํและเงนิประกนั

นั้นๆ ถาไมสามารถเรียกเงินคืนได ใหปดบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ แลวรายงานไวในรายงานการชําระบัญชี

 การจัดการเกี่ยวกับหนี้สิน ใหดําเนินการจัดการหนี้สินประเภทตางๆ ดังนี้

 ๑. เจาหนี ้ใหจดัทาํหนงัสือแจงไปยงัเจาหนีเ้พือ่ยืน่คาํทวงหนี ้พรอมทัง้ดาํเนนิการชาํระหนีแ้กเจาหนี้

ตางๆ ตามลําดับความผูกพันแหงสัญญาหรือขอตกลง

 ทั้งนี้ ผูชําระบัญชีควรใชดุลพินิจตามความเหมาะสมในการพิจารณาขอประนีประนอมกับเจาหนี้ของ

สหกรณ และในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณมีไมเพียงพอแกการชําระหนี้ใหผูชําระบัญชีรองขอตอศาลเพื่อสั่งให
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สหกรณลมละลาย สําหรับกรณีที่ผูชําระบัญชีไดพยายามติดตอเจาหนี้เพื่อชําระหนี้แตไมรูตัวเจาหนี้ หรือเจาหนี้ไม

ทวงถามใหชาํระหนี ้ใหผูชาํระบญัชวีางเงนิเทาจาํนวนหนีน้ัน้ไวตอนายทะเบยีนสหกรณเพ่ือประโยชนแกเจาหนี ้และ

ใหผูชาํระบญัชมีีหนงัสอืแจงการวางเงนิไปยงัเจาหนีโ้ดยไมชักชา รวมทัง้ควรประกาศเร่ืองนีไ้วทีส่าํนกังานของสหกรณ 

หนวยสงเสริมสหกรณ และที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเขตแหงทองที่ที่สหกรณตั้งอยู ถาหากเจาหนี้ไมรับเงินไป

จนพนกําหนดสองปนบัแตวนัทีผู่ชาํระบญัชวีางเงนิไวตอนายทะเบยีนสหกรณ เจาหนีย้อมหมดสทิธใินเงนิจาํนวนนัน้

ซึ่งจะตองจัดสงเปนรายไดของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตอไป (มาตรา ๘๔ วรรคสอง)

 อนึง่ สาํหรบัการวางเงนิเพ่ือประโยชนแกเจาหนีน้ัน้ ในทางปฏิบตัเิพือ่ใหเกิดความสะดวกและคลองตวั

ในการดําเนินการ ใหผูชําระบัญชีวางเงินไวกับนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณที่นายทะเบียน

สหกรณมอบหมายเพื่อจายในภายหลัง

 ๒. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณคางจาย ใหดําเนินการชําระใหแกสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

 ๓. หนี้สินอื่นๆ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับเจาหนี้ในขอ ๑

 การจัดการเกี่ยวกับทุนของสหกรณ ใหดําเนินการจัดการทุนของสหกรณประเภทตางๆ ดังนี้

 ๑. ทุนเรือนหุน กรณีสหกรณมีหุนที่ชําระไมครบมูลคาและผูชําระบัญชีพิจารณาเห็นวาจําเปนตอง

เรียกชําระเพื่อใหเพียงพอแกการชําระหนี้สินหรืออื่นๆ ใหผูชําระบัญชีเรียกใหสมาชิก หรือ ทายาทของสมาชิกผูตาย

สงชาํระคาหุนท่ียังไมครบมูลคานัน้ กรณีทีไ่มไดรับชาํระใหผูชาํระบญัชปีฏบิตัเิชนเดยีวกบัลกูหนีท้ีไ่มสามารถเรยีกให

ชําระหนี้คืนได

 ทัง้นี ้นบัตัง้แตผูชําระบัญชเีริม่ทําการชาํระบญัชีจะจายคนืเงนิคาหุนแกสมาชกิผูใดไปกอนไมไดจนกวา

จะชําระบัญชีเสร็จสิ้น และเมื่อชําระบัญชีเสร็จแลว หากปรากฏมีทรัพยสินเหลืออยูใหผูชําระบัญชีจายคืนคาหุนให

แกสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายตามมาตรา ๘๖ แตถาไมสามารถจายคืนไดภายในเวลาที่ชําระบัญชีอยู ใหผู

ชาํระบัญชีวางเงินเทาจาํนวนคาหุนทีย่งัจายคนืไมครบถวนนัน้ไวตอนายทะเบยีนสหกรณหรอืรองนายทะเบยีนสหกรณ

ทีน่ายทะเบยีนสหกรณมอบหมายเพือ่จายในภายหลงั สาํหรบักรณทีีท่รพัยสนิทีเ่หลอือยูมีมูลคานอยกวามูลคาหุนตาม

บัญชี ใหทําการเฉลี่ยทรัพยสินนั้นคืนคาหุนใหแตละหุนเทาๆกัน (มูลคาหุนที่ลดลงนี้จะเทากับจํานวนขาดทุนจาก       

การชําระบัญชี)

 นอกจากนี ้ใหผูชาํระบญัชจีดัทาํบญัชทีนุเรอืนหุนในชวงระยะเวลาทีด่าํเนนิการชาํระบญัชเีพือ่ใหทราบ

ความเคลือ่นไหวของเงนิคาหุนระหวางการชาํระบญัช ีรวมทัง้การดาํเนนิการเกีย่วกบัคาหุนของสหกรณทีช่าํระบญัชี

นั้น

 ๒. ทุนสํารอง ทุนสะสมตามระเบียบขอบังคับ ใหปดบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ

 ๓. กําไรสทุธิท่ียังไมไดจดัสรร รวมทัง้กําไรสทุธติามงบการเงนิ ณ วนัรบัมอบทรพัยสินใหผูชาํระบญัชี

ดําเนินการจัดสรรเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณตามกฎหมาย และสงชําระใหเรียบรอยกําไรสุทธิสวนที่เหลือใหปด

บัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ

 ๔. เงินคางขาดทุน หากสหกรณที่ชําระบัญชีมีเงินคางขาดทุน (ขาดทุนสะสม) ใหปดบัญชีไปบัญชี

เลิกกิจการ



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
303

 อนึ่ง ในการจัดการเก่ียวกับทรัพยสิน หนี้สินและทุนของสหกรณนั้น ผูชําระบัญชีจะตองรักษาผล

ประโยชนของสหกรณใหมากที่สุด สําหรับการจําหนายทรัพยสินของสหกรณผูชําระบัญชีตองพยายามจําหนายให

หมด เพื่อนําเงินไปใชจายเปนคาธรรมเนียม คาภาระติดพัน และคาใชจายท่ีตองเสียตามสมควรในการชําระบัญชี

นั้น ซึ่งผูชําระบัญชีตองจัดการชําระกอนหนี้รายอื่น

 กรณีที่ไดดําเนินการชําระบัญชีตามวิธีการที่ไดกลาวขางตนแลว หากปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยู

เทาใด ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๘๖ ดังตอไปนี้

 ๑) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว

 ๒) จายเปนเงนิปนผลตามหุนท่ีชาํระแลวแตตองไมเกนิอตัราทีน่ายทะเบยีนสหกรณกาํหนดตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติสําหรับสหกรณแตละประเภท

 ๓) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางปตามที่

กําหนดในขอบังคับ

 ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก ใหผู ชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทยตามมตขิองทีป่ระชมุใหญ หรอืดวยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณในกรณทีีไ่มอาจเรยีกประชุม

ใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ

 ทั้งนี้ การจายคืนเงินคาหุน เงินปนผลตามหุนและเงินเฉลี่ยคืนดังกลาว ผูชําระบัญชีจะตองจายคืนให

แกสมาชิกใหเสร็จเรียบรอย แตถาภายหลังที่ประกาศจายแลว สมาชิกผูใดไมมารับภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน

ประกาศ ผูชําระบัญชีจะตองวางเงินเทาจํานวนที่สมาชิกยังไมมารับนั้นไวกับนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนาย

ทะเบียนสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมายเพื่อจายภายหลัง

 อน่ึง ตามความในมาตรา ๘๖ (๒) นายทะเบยีนสหกรณไดกาํหนดใหสหกรณทีเ่ลกิแลวแตยังมทีรพัยสนิ

คงเหลือ ใหจายเปนเงินปนผลตามที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณ เรื่องการจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก 

แตตองไมเกินอัตราเงินปนผลที่กําหนดในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณแตละประเภท

๓. วิธีปฏิบัติทางบัญชีในการชําระบัญชี

 วิธีปฏิบัติทางบัญชีในการชําระบัญชี แบงออกเปน ๒ สวน คือ

 ๓.๑ วิธีปฏิบัติทางบัญชีในระหวางการชําระบัญชี

 ๓.๒ วิธีปฏิบัติทางบัญชีเมื่อเสร็จสิ้นการชําระบัญชี

 วธีิปฏบัิตทิางบัญชีในระหวางการชาํระบัญชี เมือ่ผูชาํระบัญชีไดดาํเนนิการชาํระบญัชโีดยการจดัการ

ทรัพยสิน หนี้สิน และทุนของสหกรณ ใหผูชําระบัญชีปฏิบัติทางบัญชีโดยบันทึกรายการทางการเงินไวในสมุดบัญชี

ของสหกรณ ดังนี้

 ๏ รายการรบัเงนิทกุประเภท (ยกเวนการรบัเงนิคาหุน การเบกิเงนิจากธนาคาร) ถือเปนรายรบัจาก

การชําระบัญชี ไดแก รายไดจากการดําเนินงาน เงินรับจากลูกหนี้ เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน ฯลฯ ใหบันทึก

บัญชีไวในบัญชีรับจาย กับบัญชีรายรับประเภทนั้น
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 ๏ รายการจายเงินทุกประเภท (ยกเวนการจายคืนคาหุน จายเงินฝากธนาคาร) ถือเปนรายจายจาก

การชําระบัญชี ไดแก คาใชจายดําเนินงาน คาใชจายในการชําระบัญชี จายชําระหนี้สิน (รวมการวางเงินชําระหนี้

ตามมาตรา ๘๔ ) จายชําระหนี้เงินกู ฯลฯ ใหบันทึกบัญชีไวในบัญชีรายจายประเภทนั้นๆ กับบัญชีรับจาย

 ๏ ใหผูชาํระบญัชจีดัทาํบญัชรีบัจายระหวางการชาํระบญัชเีพ่ือแสดงรายการรบัจายเงนิโดยใหเสนอ

พรอมกับรายงานผลการชําระบัญชีทุกระยะ ๖ เดือน นับแตวันที่เสนองบการเงินตอนายทะเบียนสหกรณ                  

ตามรูปแบบตอไปนี้
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บัญชีรับ-จาย

ของสหกรณ............................................................จํากัด ซึ่งอยูในระหวางการชําระบัญชี

ตั้งแตวันที่....................................ถึงวันที่....................................

วันที่ รายการ จํานวนเงิน วันที่ รายการ จํานวนเงิน

รวมรับเงินงวดนี้

เงินคงเหลือจากงวดกอน

รวม

รวมจายเงินงวดนี้     

เงินคงเหลือยกไป

รวม

 เงินคงเหลือขางตนเก็บรักษาไว ดังนี้

 ๑. ฝากไวในธนาคาร เปนเงิน ..................................... บาท

 ๒. ผูชําระบัญชีเก็บรักษาไว เปนเงิน ..................................... บาท

        รวม .................................... บาท

 ตรวจถูกตองแลว

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

 ผูชําระบัญชี

 วิธปีฏบิตัทิางบญัชเีมือ่เสรจ็สิน้การชาํระบญัช ีเมือ่ผูชาํระบญัชไีดดาํเนินการชาํระบญัชเีสรจ็สิน้แลว 

ใหผูชําระบัญชีปดบัญชีตางๆ ดังนี้

 ๏ ปดบัญชีหมวดสินทรัพย(ยกเวนบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีทรัพยสินรายการที่

ไมไดจําหนายแตไดโอนเปนทรัพยสินเหลือ) ไปบัญชีเลิกกิจการ

 ๏ ปดบัญชีหมวดหนี้สินเฉพาะสวนที่เจาหนี้ยกหนี้ให ไปบัญชีเลิกกิจการ

 ๏ ปดบัญชีหมวดทุนของสหกรณ (ยกเวนบัญชีทุนเรือนหุน) ไปบัญชีเลิกกิจการ

 ๏ ปดบัญชีรายรับประเภทตางๆ จากการชําระบัญชี ไปบัญชีเลิกกิจการ

 ๏ ปดบัญชีรายจายประเภทตางๆ จากการชําระบัญชี ไปบัญชีเลิกกิจการ
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 ๏ ปดบัญชีเลิกกิจการ ไปบัญชีกําไร/ ขาดทุนจากการชําระบัญชี กรณีที่มีผลขาดทุนจากการชําระ

บัญชี ใหปดบัญชีขาดทุนจากการชําระบัญชีไปบัญชีทุนเรือนหุน ในกรณีตรงกันขามหากมีผลกําไร (สวนเกิน) จาก

การชําระบัญชีก็ใหนําไปจายเปนเงินปนผลตามหุน เงินเฉลี่ยคืน และโอนใหสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณ          

แหงประเทศไทยตอไปตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจ

เรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ

 ๏ ปดบัญชีเงินฝากธนาคาร ไปบัญชีเงินสด

 ๏ บันทึกรายการจายคืนเงินคาหุนแกสมาชิก (รวมจํานวนเงินที่วางเงินเพื่อจายภายหลัง)

 ๏ บนัทกึรายการจายสวนเกนิจากการชาํระบัญชีใหแกสมาชกิ ซ่ึงไดแก เงนิปนผลตามหุน เงนิเฉลีย่คนื

 ๏ บันทึกรายการจายเงินสวนที่เหลือจากการชําระบัญชีใหแกสหกรณอื่นหรือสันนิบาตสหกรณ         

แหงประเทศไทย

 นอกจากนี้ เมื่อผูชําระบัญชีดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลวตามมาตรา ๘๗ ใหผูชําระบัญชีทํา

รายงานการชําระบญัช ีพรอมทัง้รายการยอของบญัชทีีช่าํระนัน้ แสดงวาดาํเนนิการชาํระบญัช ีและจดัการทรพัยสนิ

ของสหกรณไปอยางใด รวมท้ังคาใชจายในการชําระบัญชี และจายทรัพยสินที่เหลือจากการชําระบัญชีเสนอตอ           

ผูสอบบัญชี เมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ชําระนั้นแลว ใหผูชําระบัญชีเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชําระนั้น เมื่อนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบดวยแลวใหถือวา

เปนที่สุดแหงการชําระบัญชีและใหนายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียน

 ในการดําเนินการตามมาตรา ๘๗ ใหผูชําระบัญชีจัดทําบัญชีตางๆ เพื่อแสดงรายการยอของบัญชีที่

ชําระ ดังนี้

 ๑. บัญชีรับ – จาย พรอมทั้งรายละเอียดประกอบ

 ๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

 ๓. บัญชีเงินกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

 ๔. บัญชีทุนเรือนหุน

 ๕. บัญชีเลิกกิจการ
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สําหรับรูปแบบ และวิธีการจัดทําบัญชีใหเปนดังตอไปนี้

สหกรณ......................................................................จํากัด

บัญชีรับ – จาย

ตั้งแตวันที่.........................................ถึงวันที่..........................................

 (๒) รายไดจากการดําเนินงาน xxxx (๓) คาใชจายดําเนินงาน xxxx

 (๔) เงินรับจากลูกหนี้ xxxx (๕) คาใชจายในการชําระบัญชี  xxxx

 (๔) เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน xxxx (๗) จายชําระหนี้สิน (รวมการวาง

 (๕) คาหุนเรียกชําระเพิ่มเติม xxxx   เงินชําระหนี้ตามมาตรา ๘๔) xxxx

 (๑๐) ถอนเงินจากธนาคาร xxxx (๙) จายเงินนําฝากธนาคาร xxxx

     (๑๐) จายชําระหนี้เงินกู ธกส.  xxxx

                   รวมรับ xxxx         รวมจาย xxxx

 (๑) เงินสดคงเหลือยกมาตามงบดุล xxxx (๑๑) เงินสดคงเหลือยกไป xxxx

  เมื่อเริ่มตนชําระบัญชี

    xxxx    xxxx

 (๑๔) ทรัพยสินเหลือตามมาตรา ๘๖  (๑๕) การจายทรัพยสินเหลือตามมาตรา ๘๖ xxxx

 çΩΩ - เงินสดคงเหลือ xxxx  ๑. จายใหแกสมาชิก (รวมการวางเงิน

  - ทรัพยสินอื่นๆ ที่ไมไดจําหนาย      เพื่อจายภายหลังดวย)

    แตโอนจายเปนทรัพยสินเหลือ xxxx    - คืนเงินคาหุน xxxx

          - จายเงินปนผลตามหุน xxxx

         - จายเงินเฉลี่ยคืน xxxx

     ๒. ทรัพยสินที่เหลือจากการชําระบัญชี

          - โอนใหแกสหกรณอื่นๆ xxxx

                - โอนใหแกสันนิบาตสหกรณฯ xxxx

    xxxx    xxxx
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รายละเอียดประกอบบัญชี รับ – จาย
     (บาท)

รายละเอียด ๑ รายไดจากการดําเนินงาน

  - ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู ............................................

  - ขายสินคา ............................................

  - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ............................................

  - รายไดเบ็ดเตล็ด ............................................

  - .......................................................... ............................................

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

รายละเอียด ๒ เงินรับจากลูกหนี้

  - ลูกหนี้เงินกู ............................................

  - ลูกหนี้การคา ............................................

  - .................................... ............................................

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

รายละเอียด ๓ เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน

  - ที่ดิน ............................................

  - เครื่องใชสํานักงาน ............................................

  - หุนชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ............................................

  - ............................... ............................................

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

รายละเอียด ๔ คาใชจายดําเนินงาน

  - ดอกเบี้ยเงินกู ธ.ก.ส. ............................................

  - คาใชจายในการติดตามหนี้ ............................................

  - ..................................... ............................................

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

รายละเอียด ๕ คาใชจายในการชําระบัญชี

  - คาธรรมเนียมศาล ............................................

  - คาทนายความ ............................................

  - ........................................ ............................................

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

รายละเอียด ๖ จายชําระหนี้สิน

  - เจาหนี้การคา ............................................

  - คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ............................................

  - ............................... ............................................

  - วางเงินชําระหนี้ตามมาตรา ๘๔ ............................................

    ............................................
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สหกรณ..................................................................จํากัด

บัญชีเงินฝากธนาคาร

ตั้งแตวันที่............................................ถึงวันที่............................................

 (๑) เงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา xxxx (๑๐) ถอนเงินจากธนาคาร xxxx

  ตามงบดุลเมื่อเริ่มตนชําระบัญชี

 (๙) เงินนําฝากธนาคาร xxxx

 (๙) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่คิดเขาบัญชีให xxxx

   xxxx   xxxx

สหกรณ..................................................................จํากัด

บัญชีเงินกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ

ตั้งแตวันที่............................................ถึงวันที่............................................

 (๑๐) เงินสงชําระหนี้ ธ.ก.ส. (รวมหนี้ที่ xxxx (๑) เงินกูจาก ธ.ก.ส. คงเหลือยกมา

  ธ.ก.ส. ยอมลดให)                 ตามงบดุลเมื่อเริ่มตนชําระบัญชี xxxx

             (๙) ดอกเบี้ยเงินกูที่ ธ.ก.ส. คิดเพิ่ม

   xxxx      ในบัญชี xxxx

สหกรณ..................................................................จํากัด

บัญชีทุนเรือนหุน

ตั้งแตวันที่............................................ถึงวันที่............................................

 (๑๒) ขาดทุนจากการชําระบัญชี xxxx (๑) เงินคาหุนยกมาตามงบดุล xxxx

        เมื่อเริ่มตนชําระบัญชี

         

 (๑๓) จายคืนเงินคาหุนสมาชิก (รวมการ xxxx (๖) คาหุนเรยีกชาํระเพิม่เตมิ xxxx

  วางเงินเพื่อจายภายหลัง 

   xxxx  xxxx
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สหกรณ..................................................................จํากัด

บัญชีเลิกกิจการ

ตั้งแตวันที่............................................ถึงวันที่............................................

 (๑) ราคาทรัพยสินตามงบดุลเมื่อเริ่มตนชําระ xxxx (๑) ทุนสํารอง , ทุนตางๆ และกําไร xxxx

  บัญชี ยกเวนเงินสด, เงินฝากธนาคาร   ที่ยังไมไดจัดสรร (กรณีเงินคาง

   ทรัพยสินรายการที่ไมไดจําหนายแต   ขาดทุนลงไวในดานตรงขาม)

  โอนจายเปนทรัพยสินเหลือ)   

  สวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและ

  คาเสื่อมราคาสะสม ใหหักจากราคา

  ทรัพยสิน หรือแสดงไวในดานตรงขามก็ได

 (๓) คาใชจายดําเนินงาน xxxx (๒) รายไดจากการดําเนินงาน xxxx

 (๙) คาใชจายในการชําระบัญชี  xxxx (๔) เงินรับจากลูกหนี้ xxxx

    (๔) เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน xxxx

    (๘) หนี้สินที่เจาหนี้ยกให xxxx

 (๑๒) สวนเกินจากการชําระบัญชี  xxxx (๑๒) ขาดทุนจากการชําระบัญชี xxxx

   xxxx   xxxx

คําอธิบายรายการตามหมายเลขที่ปรากฏในบัญชีตางๆ ขางตน มีดังนี้

 (๑) ใหนาํตัวเลขทางดานทรพัยสนิ และดานทนุของสหกรณจากงบดุลเม่ือเริม่ตนชาํระบญัช ีซึง่เสนอ

ตอนายทะเบียนสหกรณแลวบันทึกในบัญชีตางๆ ดังนี้

  ๏ บัญชีรับ – จาย ใหบันทึกจํานวนเงินสดคงเหลือยกมาเมื่อเริ่มตนชําระบัญชีทางดานเดบิต

  ๏ บัญชเีงินฝากธนาคาร ใหบันทกึจาํนวนเงนิฝากธนาคารคงเหลอืยกมาเมือ่เริม่ตนชําระบญัชีทาง

ดานเดบิต

  ๏ บัญชีเงินกูจากธนาคารเพื่อการเกษตร ใหบันทึกจํานวนเงินกูคางชําระยกมาเมื่อเริ่มตนชําระ

บัญชีทางดานเครดิต

  ๏ บัญชีทุนเรือนหุน ใหบันทึกจํานวนเงินคาหุนยกมาเมื่อเริ่มตนชําระบัญชีทางดานเครดิต

  ๏ บัญชีเลิกกิจการ

   ดานเดบิต ใหบันทึกจํานวนเงินของทรัพยสินตางๆ ตามงบดุล เม่ือเริ่มตนชําระบัญชีเวนแต

เงนิสด เงินฝากธนาคาร ซึง่ไดบนัทกึรายการไวแลวในบญัชเีงนิสด บญัชเีงนิฝากธนาคารขางตนแลวตามลาํดับ และ
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ทรพัยสนิรายการใดทีม่ไิดจาํหนายแตโอนจายเปนทรพัยสินเหลอืรวมทัง้เงนิคางขาดทนุ(ถามี) สําหรบัคาเผือ่หนีส้งสยั

จะสูญ คาเสื่อมราคาสะสมและสํารองอื่นๆ ที่ตั้งไวเปนรายการหักกับทรัพยสิน ใหนําไปหักออกจากราคาทรัพยสิน

โดยตรงหรือแสดงไวในดานเครดิตก็ได

   ดานเครดติ ใหบนัทกึจาํนวนเงนิของรายการสวนทนุของสหกรณ ซึง่ไดแกทนุสาํรอง ทนุสะสม

ตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ กําไรรอการจัดสรร ทั้งนี้ ยกเวนทุนเรือนหุนซึ่งไดบันทึกไวแลวในบัญชีทุนเรือนหุน

 (๒) ใหบันทึกรายการรายไดจากการดําเนินงาน เชน ขายสินคา ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู ดอกเบี้ยเงิน

ฝากธนาคาร รายไดเบ็ดเตล็ด เปนตน ในบัญชีรับ-จาย ทางดานเดบิต และบัญชีเลิกกิจการทางดานเครดิต

 (๓) ใหบันทึกรายการคาใชจายดําเนินงาน เชน ดอกเบ้ียจาย คาใชจายทั่วไป เปนตน ในบัญชีเลิก

กิจการทางดานเดบิต และบัญชีรับ จายทางดานเครดิต

 (๔) ใหบนัทกึรายการเงนิรบัชาํระหนีจ้ากลกูหนี ้และเงนิรบัจากการจาํหนายทรพัยสนิในบญัชรัีบ-จาย

ทางดานเดบิต และบัญชีเลิกกิจการทางดานเครดิต

 (๕) ใหบันทึกรายการคาใชจายในการชําระบัญชีตามมาตรา ๘๓ ของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 

๒๕๔๒ ในบัญชีเลิกกิจการทางดานเดบิต และบัญชีรับ-จายทางดานเครดิต

 (๖) ใหบนัทกึรายการรบัเงินคาหุนทีเ่รยีกใหสมาชกิท่ีชาํระไมครบมูลคามาชาํระเพ่ิมเติมในบญัชีรบั-จาย

ทางดานเดบิต และบัญชีทุนเรือนหุนทางดานเครดิต

 (๗) ใหบันทึกรายการจายเงินชําระหนี้สิน รวมทั้งการวางเงินชําระหนี้ตามมาตรา ๘๔ ของพระราช

บัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในบัญชีรับ-จายทางดานเครดิต เวนแตรายการเงินนําสงชําระหนี้ ธ.ก.ส. ใหปฏิบัติตาม

ขอ (๑๐) ซึ่งจะไดอธิบายตอไป

 (๘) ใหบันทึกรายการหนี้สินที่เจาหนี้ยกให ในบัญชีเลิกกิจการทางดานเครดิต

 (๙) ใหบนัทกึรายการจายเงนิเพือ่ฝากธนาคาร ในบญัชเีงนิฝากธนาคารทางดานเดบติและบญัชรีบั-จาย

ทางดานเครดิต พรอมกับใหนําดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ธนาคารคิดเขาบัญชีใหสําหรับชวงระยะเวลาชําระบัญชี

ทั้งหมดมาแสดงรายการไวทางเดบิตดวย

 (๑๐) ใหบนัทึกรายการเบกิถอนจากธนาคาร ในบญัชรีบั-จายทางดานเดบติ และบญัชเีงนิฝากธนาคาร

ทางดานเครดิต รวมทั้งบันทึกรายการเงินนําสงชําระหนี้ ธ.ก.ส. ในบัญชีเงินกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ทางดาน

เดบติ และบญัชรีบั-จาย ทางดานเครดติ สวนหนีท้ี ่ธ.ก.ส. ยอมลดให(ถาม)ี ใหบนัทกึรายการในบญัชเีงนิกูจากธนาคาร

เพื่อการเกษตรฯ ทางดานเดบิต และบัญชีเลิกกิจการทางดานเครดิต โดยรวมไวในรายการ “หนี้สินที่เจาหนี้ยกให” 

พรอมกบัใหนาํดอกเบีย้เงนิกูที ่ธ.ก.ส. คดิเพิม่ไวในบญัชเีงนิกูสาํหรับชวงระยะเวลาชาํระบญัชท้ัีงหมดมาแสดงรายการ

ไวทางดานเครดิตของบัญชีเงินกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรฯดวย

 (๑๑) ใหบนัทกึจาํนวนเงนิสดคงเหลอืยกไปในบญัชรีบั-จาย ซึง่คาํนวณไดจากยอดรวมรบับวกเงนิสด

คงเหลือยกมาตามงบดุลเมื่อเริ่มตนชําระบัญชี แลวหักดวยยอดรวมจาย

 (๑๒) ใหคาํนวณหาผลตางในบัญชเีลกิกจิการ เพือ่ทราบผลกาํไรหรอืขาดทนุจากการชาํระบญัช ีกรณี

ท่ียอดรวมทางดานเดบิตสูงกวายอดรวมทางดานเครดิต ใหแสดงผลตางไวในบัญชีเลิกกิจการเปนขาดทุนจากการ
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ชําระบัญชี ซึ่งในกรณีนี้ ใหนําจํานวนเงินขาดทุนจากการชําระบัญชีแสดงไวในบัญชีทุนเรือนหุนทางดานเดบิตดวย 

ในกรณีตรงกันขามหากยอดรวมทางดานเครดิตสูงกวายอดรวมทางดานเดบิต ใหเพียงแสดงผลตางไวในบัญชีเลิก

กจิการเปนสวนเกนิจากการชาํระบญัช ีซึง่จะไดนาํไปจายเปนเงนิปนผลตามหุน เงนิเฉลีย่คืน และโอนใหสหกรณอ่ืน

หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตอไปตามมติที่ประชุมใหญของสหกรณ หรือดวยความเห็นชอบของ               

นายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ

 (๑๓) ใหบันทึกจํานวนเงินที่จายคืนเงินคาหุนแกสมาชิก (รวมทั้งการวางเงินเพื่อจายภายหลัง) ใน

บัญชีเงินทุนเรือนหุน ซึ่งคํานวณไดจากเงินคาหุนยกมาตามงบดุลเมื่อเริ่มตนชําระบัญชี บวกคาหุนที่เรียกชําระเพิ่ม

เติม หักดวยขาดทุนจากการชําระบัญชี

 (๑๔) ทายบัญชีรับ-จายทางดานเดบิต ใหแสดงทรัพยสินเหลือตามมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งไดแก

   ๏ เงินสดคงเหลือ ใหนํายอดเงินสดคงเหลือยกไปตาม (๑๑) ในบัญชีรับจายมาแสดงไว

   ๏ ทรพัยสนิอืน่ทีไ่มไดจาํหนาย ใหนาํยอดตามบญัชขีองทรพัยสนิอืน่ซึง่ไมไดจาํหนายทีป่รากฏ

ในงบดุลเมื่อเริ่มตนชําระบัญชีมาแสดงไว

 (๑๕) ทายบัญชีรับ-จายทางดานเครดิต ใหแสดงรายการจายทรัพยสินเหลือ ดังนี้

   ๏ จายคืนเงินคาหุนแกสมาชิก (รวมการวางเงินเพื่อจายภายหลัง) จํานวนเงินจากบัญชี            

ทุนเรือนหุนตาม (๑๓) ซึ่งในกรณีที่ไมมีเงินคาหุนก็ไมตองแสดงรายการนี้

   ๏ สวนเกนิจากการชาํระบญัช ีจาํนวนเงนิจากบญัชเีลกิกจิการตาม (๑๒) แยกออกเปนรายการ

จายเงินปนผลตามหุน เงินเฉลี่ยคืน โอนใหแกสหกรณอื่นและสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

หมายเหตุ

 ๑. ในบัญชีเลิกกิจการ ยอมขาดทุนจากการชําระบัญชีเปนจํานวนไมเกินกวาเงินคาหุนที่ชําระทั้งสิ้น 

หากสหกรณไมมีเงินคาหุนจะไมมีรายการขาดทุนจากการชําระบัญชี

 ๒. ในบัญชีเลิกกิจการ สวนเกินจากการชําระบัญชีรวมกับคาหุนที่ชําระทั้งสิ้นจะเปนจํานวนเทากับ

ทรัพยสินเหลือ ในกรณีที่ไมมีเงินคาหุน ทรัพยสินที่เหลือทั้งสิ้น คือ สวนเกินจากการชําระบัญชี 
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๔. รายงานการชําระบัญชี

 การรายงานการชําระบัญชี แบงออกเปน ๒ สวน คือ

 ๔.๑  รายงานความเคลื่อนไหวระหวางการชําระบัญชี

 ๔.๒  รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการชําระบัญชี

 รายงานความเคลื่อนไหวระหวางการชําระบัญชี ในการดําเนินการชําระบัญชีนั้นนับแตวันที่ผูชําระ

บญัชีไดเสนองบการเงนิ ณ วนัรบัมอบทรพัยสนิตอนายทะเบียนสหกรณแลวตามพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒  

มาตรา ๘๕ กําหนดใหผูชาํระบัญชเีสนอรายงานตอนายทะเบยีนสหกรณทกุระยะหกเดอืนวาไดจดัการไปอยางใดบาง 

และแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยูนั้น

 ในการจดัทาํรายงานความเคลือ่นไหวผลการชาํระบญัชทีกุระยะ ๖ เดอืน นบัแตวนัทีเ่สนองบการเงนิ

เสนอตอนายทะเบียนสหกรณ ใหมีหัวขอรายงาน ดังนี้

 ๑. การเรียกหนี้สินคืน ใหรายงานวาสหกรณมีลูกหนี้จํานวนเทาใด เรียกคืนไดเทาใดและยังเรียกคืน

ไมไดเทาใด เพราะเหตุใด หากการเรียกหนี้สินตองมีการดําเนินคดีทางศาลก็ใหรายงานชี้แจงดวย

 ๒. การชําระหนี้ ใหรายงานวาสหกรณมีเจาหนี้อยูกี่ราย เปนเงินเทาใด ไดชําระแลวเทาใด หากได

ทําการประนีประนอมหนี้กับเจาหนี้ก็ใหแจงจํานวนเงินที่จะตองชําระตามที่ไดตกลงไว

 ๓. การจัดการทรัพยสิน ใหรายงานวาทรัพยสินของสหกรณรวมท้ังเงินลงทุนถือหุนในกิจการตางๆ 

แตละรายการ ไดดาํเนนิการจําหนายจายโอนไปดวยวธิใีด ไดราคาเทาใด สงูหรอืตํา่กวาราคาเดมิเทาใด และทรพัยสนิ

ใดยังจําหนายไมได รวมราคาเทาใด

 ๔. อุปสรรคในการชําระบัญชี ใหชี้แจงอุปสรรคที่ทําใหการชําระบัญชียังไมเสร็จสิ้นและแนวทาง

แกไข

 ๕. กําหนดเวลาในการชําระบัญชี ใหประมาณหรือคาดหมายวาจะสามารถชําระบัญชีไดเสร็จ

เรียบรอยเมื่อใด

 ๖. อื่นๆ ใหรายงานถึงสิ่งตางๆ ที่ผูชําระบัญชีเห็นวาควรจะรายงานใหทราบ

 รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการชําระบัญชี

 เมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว ใหผูชําระบัญชีจัดทํารายงานการชําระบัญชี

เสนอตอนายทะเบียนสหกรณ โดยใหมีหัวขอรายงานดังนี้

 ๑. สหกรณที่ชําระบัญชี ใหระบุชื่อสหกรณ ประเภทสหกรณ เลขทะเบียน วันที่จดทะเบียน ที่ตั้ง

สํานักงาน และจํานวนสมาชิก ณ วันที่เลิกสหกรณ

 ๒. วันท่ีไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูชําระบัญชี ใหรายงานวานายทะเบียนสหกรณไดแตงตั้งผู

ชําระบัญชีตามคําสั่งที่เทาใด วัน เดือน ปใด หรือใหความเห็นชอบตามหนังสือขอความเห็นชอบวัน เดือน ปใด

 ๓. การจดทะเบียนผูชําระบัญชี ใหรายงานวานายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนผูชําระบัญชีตาม

หนังสือที่เทาใด วัน เดือน ปใด และผูชําระบัญชีไดรับทราบเมื่อใด
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 ๔. การประกาศโฆษณาหนงัสอืพิมพรายวนัหรอืโดยวธิอ่ืีน ใหรายงานวาไดประกาศใหเจาหนีท้ราบ

การชําระบัญชี และใหยื่นคําทวงหนี้ตอผูชําระบัญชีในหนังสือพิมพรายวันชื่ออะไร เมื่อวัน เดือน ปใด นอกจากนั้น

ไดกระทําโดยวิธีอื่นอยางใดบาง  

 ๕. การจัดงบการเงินตามมาตรา ๘๐ ใหรายงานวาไดจัดทํางบการเงิน ณ วัน เดือน ปใด เพื่อให        

ผูสอบบัญชีตรวจสอบรับรอง และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรับรองเมื่อวัน เดือน ปใด รวมทั้งไดนํางบการเงินที่ผูสอบ

บัญชีตรวจสอบรับรองแลวนั้นเสนอตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติเมื่อวัน เดือน ปใด และยื่นงบการเงินนั้นตอ              

นายทะเบียนสหกรณโดยหนังสือที่เทาใด วัน เดือน ปใด

 ๖. เวลาที่ใชในการชําระบัญชี ใหรายงานวาไดเริ่มลงมือทําการชําระบัญชีเมื่อวัน เดือน ปใด และ

เสรจ็เม่ือวนั เดอืน ปใด (ใหถอืวนัรบัทราบการจดทะเบยีนผูชําระบญัชขีองนายทะเบยีนสหกรณเปนเริม่ลงมอืทาํการ

ชําระบัญชี และวันเสนอรายงานฉบับนี้เปนวันเสร็จสิ้นการชําระบัญชี) รวมระยะเวลาที่ใชในการชําระบัญชีเทาใด

 ๗. วิธีดําเนินการชําระบัญชี ใหรายงานถึงสิ่งซึ่งไดดําเนินการชําระบัญชีไปแลวในขอตอไปนี้

  ๏ การเรียกหนี้สิน มีลูกหนี้อยูเทาใด ไดรับชําระคืนจํานวนเทาใด เรียกคืนไมไดเทาใด เพราะ

เหตุใด ถาหากการเรียกหนี้ตองมีการดําเนินคดีทางศาลใหรายงานไวโดยละเอียด

  ๏ การชําระหนี้ มีเจาหนี้อยูเทาใด ทําการประนีประนอมหนี้ไดเทาใดคงเหลือตองชําระเทาใด 

ชําระไดหมดหรือไม ถาชําระไดไมหมดใหรายงานจํานวนหนี้ที่คาง พรอมดวยเหตุผล

  ๏ การจดัการทรพัยสนิ ทรพัยสนิของสหกรณทีช่าํระบญัชนีัน้มีอะไรบางใหแจงราคาเปนรายการ 

และไดจัดการไปโดยวิธีใด ไดราคาเทาใด สูงหรือตํ่ากวาราคาในบัญชีเทาใด สําหรับเงินลงทุนถือหุนในกิจการตางๆ 

ใหรายงานผลการจัดการไวดวย

  ๏ กจิการอยางอืน่ทีจ่าํเปน ถามีกจิการอยางอืน่ทีจ่าํเปนซึง่ตองกระทาํใหรายงานผลการดําเนนิ

การไวดวย เชน การไถถอนจํานอง เปนตน

  ๏ คาใชจายในการชําระบัญชี ใหชี้แจงลักษณะของคาใชจายที่เกี่ยวของกับการชําระบัญชี            

ใหทราบ

 ๘. ผลการชาํระบญัช ีใหรายงานวาเมือ่ใดชาํระหนีสิ้นเสรจ็สิน้แลว สหกรณทีช่าํระบญัชยีงัมทีรัพยสิน

เหลอือยูอกีเปนจาํนวนเทาใด โดยแยกรายละเอยีดทรพัยสินแตละประเภทใหชดัเจน เชน เงนิสดเกบ็รกัษาไวทีผู่ชาํระ

บญัชีเทาใด ฝากไวทีธ่นาคารใดจาํนวนเทาใด มทีรพัยสนิอืน่อะไรบางทีไ่มไดจาํหนายแตโอนจายไปเปนจาํนวนเทาใด

 มีหุนของสมาชิกอยูเทาใด สามารถจายคืนไดเต็มมูลคาหรือไม เงินสดที่มีอยูพอใชคืนเงินคาหุนหรือ

ไม หากไมพอยงัขาดอกีเทาไหร สรปุแลวแตละหุนไดรบัเงนิคาหุนๆ ละเทาใด และไดจายคาหุนคนืไปแลวกีหุ่น จาํนวน

เงินเทาใด คงเหลืออีกกี่หุน เปนเงินเทาใด

 ผูชําระบัญชีไดวางเงินเพ่ือจายแกเจาหนี้ที่ยังมิไดทวงถามใหชําระหน้ี และเพื่อจายคืนคาหุนใหแก

สมาชิกไวตอนายทะเบยีนสหกรณ หรอืรองนายทะเบยีนสหกรณทีน่ายทะเบยีนสหกรณมอบหมายเปนจาํนวนเทาใด 

เมื่อวัน เดือน ปใด สําหรับเงินปนผลตามหุนและเงินเฉลี่ยคืน ก็ใหรายงานในทํานองเดียวกัน
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 อนึ่ง การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินดังกลาว ใหปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยการฝากและถอนคืน

เงินตอกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๙๕

 ๙. ทรัพยสินเหลือจากการชําระบัญชี ใหรายงานวาเมื่อไดจัดการจายทรัพยสิน รวมทั้งการวางเงิน

ตามขอ ๘ เสร็จสิ้นแลว สหกรณที่ชําระบัญชีนั้นมีทรัพยสินเหลืออีกหรือไม ถามีมีจํานวนเทาใดที่ประชุมใหญครั้งที่

เทาใด วนั เดอืน ปใด ไดมมีตใิหโอนทรพัยสนินีต้ามมาตรา ๘๖ อยางไร ถาไมอาจเรยีกประชมุใหญไดภายใน ๓ เดือน 

นับแตวันชําระบัญชีเสร็จ ใหขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณในการโอนใหแกสหกรณอื่นหรือสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทยโดยแสดงความคิดเห็นของผูชําระบัญชีวาสมควรโอนอยางใดไปดวย

 ๑๐. เรือ่งอืน่ๆ ใหรายงานสรุปขอใหนายทะเบยีนสหกรณใหความคิดเหน็ชอบถอนชือ่สหกรณออกจาก

ทะเบียนดวย

 เมื่อผูชําระบัญชีจัดทํารายงานแลว ใหผูชําระบัญชีสงรายงานพรอมดวยรายการยอของบัญชีที่ชําระ 

จํานวน ๓ ชุด ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบรับรองตอไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูชําระบัญชีไดจัดใหมีการประชุมใหญสหกรณ

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการชําระบัญชีแลว รวมทั้งในกรณีที่ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติโอนทรัพยสินที่เหลือจาก

การชําระบัญชีใหแกสหกรณอื่นหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เม่ือผูชําระบัญชีจายทรัพยสินไปตามมติที่

ประชุมใหญแลว ใหผูชําระบัญชีสงสําเนารายงานการประชุมใหญและสงสําเนาหลักฐานการจายดังกลาวไปพรอม

ทั้งรายงานการชําระบัญชีดวย

 อนึง่ เมือ่ผูสอบบญัชตีรวจสอบรบัรองรายงานการชาํระบญัชแีละรายการยอของบญัชทีีช่าํระแลว ให

ผูชําระบัญชีเสนอรายงานการชําระบัญชีดังกลาวตอนายทะเบียนสหกรณ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ผูสอบบัญชี

รบัรองบัญชีท่ีชําระนัน้ เมือ่นายทะเบยีนสหกรณเหน็ชอบดวยแลวใหถอืเปนทีสุ่ดแหงการชาํระบญัช ีและนายทะเบยีน

สหกรณจะมีคําสั่งใหถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียน จากนั้นใหผูชําระบัญชีมอบสมุดและเอกสารของสหกรณที่ได

ชําระบัญชีเสร็จแลวน้ันแกนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ

 คําแนะนํานี้แนบทายคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ ๑๔๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖
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ที่ กษ ๑๑๑๕/๓๔ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐

              ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เรื่อง หลักเกณฑพิจารณาการเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่สงมาดวย คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑพิจารณาการเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี

 ดวยปจจุบันจํานวนสหกรณท่ีอยูระหวางการชาํระบญัชมีจีาํนวนเพิม่สงูขึน้ทกุป สาเหตหุนึง่เกดิมาจาก

ผูชําระบัญชีที่เปนขาราชการกรมสงเสริมสหกรณยายไปปฏิบัติราชการในจังหวัดอื่น แตมิไดมีการเปลี่ยนตัวผูชําระ

บญัชีทําใหการชําระบญัชไีมมคีวามเคลือ่นไหว ผูชาํระบญัชไีมสะดวกในการดาํเนนิการชาํระบญัชเีปนเหตใุหถอนช่ือ

สหกรณออกจากทะเบียนไมได ซึ่งอาจทําใหผูมีสวนเสียกับสหกรณที่เลิกนั้น อาทิ ลูกหนี้ เจาหนี้ ผูถือหุน รวมทั้ง

สหกรณที่เลิกนั้น เสียหายเนื่องจากการชําระบัญชีลาชาและตัวผูชําระบัญชีอาจถูกฟองรองฐานละเมิดได

 นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลว เพื่อใหรองนายทะเบียนสหกรณมีแนวทางในการพิจารณาการ
เปลีย่นตวัผูชาํระบญัช ีกรณผีูชาํระบญัชทีีเ่ปนขาราชการหรอืพนกังานของรฐัยายไปปฏบิติัราชการในจงัหวดัอืน่ และ
กรณผูีชําระบัญชีทีไ่ดรบัเลอืกตัง้จากทีป่ระชมุใหญมคีวามประสงคลาออก จงึกาํหนดคาํแนะนาํนายทะเบยีนสหกรณ
เรื่อง หลักเกณฑพิจารณาการเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหสหกรณจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ

 ขอแสดงความนับถือ

 (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ

สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๙๕
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๐๔๒
E-mail : cpd_rlo@cpd.go.th    
www.cpd.go.th

ที่ กษ ๑๑๑๕/๓๔ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร กทม. ๑๐๒๐๐



ประมวลคําสั่ง ระเบียบ และขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ
317

คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ
เรื่อง หลักเกณฑพิจารณาการเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี

 ตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา “ เมื่อนายทะเบียน
สหกรณเหน็สมควรหรอืเมือ่สมาชกิมจีาํนวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชกิทัง้หมดรองขอตอนายทะเบยีนสหกรณ
นายทะเบียนสหกรณจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีซึ่งไดรับเลือกต้ังหรือซ่ึงไดต้ังไวก็ได” ประกอบ
กับนายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณในการใชอํานาจตามมาตรา ๗๕ ดังนั้น เพื่อให
รองนายทะเบียนสหกรณมีแนวทางพิจารณาการเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชีเปนไปในแนวทางเดียวกัน นายทะเบียน
สหกรณจึงกําหนดหลักเกณฑพิจารณาเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี ดังนี้

 ๑. ผูชําระบัญชีเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ

  ๑.๑ กรณผีูชาํระบญัชไีดรบัการแตงต้ังใหเปนผูชาํระบญัชนีอยกวา ๖ เดือน ใหพิจารณาวาผูชาํระ
บัญชีไดรับมอบทรัพยสิน สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอื่น จากคณะกรรมการสหกรณหรือเจาหนาที่ของสหกรณแลว
หรือไม (ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๕ บัญญัติวา “ใหผูชําระบัญชีเสนอรายงานตอนายทะเบียนสหกรณทุกระยะหกเดือนวา
ไดจัดการไปอยางใดบางและแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยูนั้น รายงานดังกลาวนี้ใหทําตามแบบที่       
นายทะเบียนสหกรณกําหนด...” จึงกําหนดใหพิจารณาจากผูชําระบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งในระยะเวลา ๖ เดือน)

     กรณีที่ผูชําระบัญชีไดรับมอบทรัพยสินและสิ่งอื่นแลว ใหผูชําระบัญชีจัดทํางบดุล ณ วันรับ
มอบทรัพยสินใหแลวเสร็จ เมื่อนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งเพ่ือเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชีแลว ใหผูชําระบัญชีคนเดิม
ดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูชําระบัญชีและสงมอบสมุดบัญชีและเอกสารตางๆ ตลอดจนงบดุล ณ วันรับ
มอบทรัพยสินที่รับรองแลว โดยจัดทําบันทึกการมอบหมายงานในหนาที่ผูชําระบัญชีใหแกผูชําระบัญชีคนใหม

    กรณีที่ผูชําระบัญชีไมไดรับมอบทรัพยสินและสิ่งอื่น ใหผูชําระบัญชีชี้แจงเหตุผลปญหา/
อุปสรรคท่ียังไมไดรับมอบทรัพยสินและสิ่งอ่ืน ตอรองนายทะเบียนสหกรณเพ่ือพิจารณาเหตุผล ปญหา/อุปสรรค       
ดังกลาว วามีเหตุผลเพียงพอหรือไม แลวจึงพิจารณาเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี

  ๑.๒ กรณผีูชาํระบญัชไีดรบัการแตงต้ังใหเปนผูชาํระบญัชนีานกวา ๖ เดือน ใหพิจารณาวาผูชาํระ
บัญชีไดรับมอบทรัพยสิน สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งอื่น จากคณะกรรมการสหกรณหรือเจาหนาที่ของสหกรณแลว
หรือไม

    - กรณทีีผู่ชาํระบญัชไีดรบัมอบทรพัยสนิและสิง่อ่ืนแลว ใหผูชาํระบญัชจีดัทาํงบดลุ ณ วัน
รับมอบทรัพยสินใหแลวเสร็จ เมื่อนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชีแลว ใหผูชําระบัญชีคนเดิม
ดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูชําระบัญชีและสงมอบสมุดบัญชีและเอกสารตางๆ ตลอดจนงบดุล ณ วันรับ
มอบทรัพยสินที่รับรองแลว โดยจัดทําบันทึกการมอบหมายงานในหนาที่ผูชําระบัญชีใหแกผูชําระบัญชีคนใหม

    - กรณทีีผู่ชาํระบญัชไีมไดรบัมอบทรพัยสินและสิง่อืน่ ใหผูชาํระบญัชช้ีีแจงเหตผุลปญหา/
อุปสรรคท่ียังไมไดรับมอบทรัพยสินและสิ่งอ่ืน ตอรองนายทะเบียนสหกรณเพ่ือพิจารณาเหตุผล ปญหา/อุปสรรค       
ดังกลาววามีเหตุผลเพียงพอหรือไม หากมีเหตุผลเพียงพอใหพิจารณาเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี หากเหตุผลไมเพียงพอ
ใหรายงานอธบิดกีรมสงเสรมิสหกรณในฐานะนายทะเบยีนสหกรณ พรอมทัง้เสนอความเหน็ของหนวยงานผูรบัผิดชอบ
ประกอบดวย 
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 ท้ังนี้ กรณีผูชําระบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ สังกัด หนวยงานอ่ืน
นอกจากกรมสงเสรมิสหกรณ ใหหนวยงานนัน้ๆ พจิารณาเสนอชือ่ผูชาํระบญัชคีนใหมในสงักดัของตน ประกอบการ
พิจารณาของนายทะเบียนสหกรณดวย

 ๒. ผูชําระบัญชีที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญมีความประสงคลาออก

  นายทะเบยีนสหกรณมอีาํนาจพจิารณาเปลีย่นตัวผูชาํระบญัชีได เมือ่พจิารณาแลวเหน็วาไมกอให
เกิดความเสียหายกับสหกรณ ใหดําเนินการ ดังนี้

  ๒.๑ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งผูชําระบัญชีคนใหม โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณหรือ

  ๒.๒ หากทีป่ระชมุใหญของสหกรณไมเลอืกต้ังผูใดเปนผูชาํระบญัชคีนใหม นายทะเบยีนสหกรณ
ตองพิจารณาแตงตั้งผูที่เหมาะสมเปนผูชําระบัญชีคนใหมแทน

 ทัง้นี ้หากทีป่ระชมุใหญกาํหนดคาตอบแทนการชาํระบญัช ีผูชาํระบญัชสีามารถรบัคาตอบแทนไดตาม
สัดสวนงานที่แลวเสร็จและหากรับมอบทรัพยสินและสิ่งอื่นแลว ใหผูชําระบัญชีจัดทํางบดุล ณ วันรับมอบทรัพยสิน
ใหแลวเสร็จ เม่ือนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งเพื่อเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชีแลว ใหผูชําระบัญชีคนเดิมดําเนินการ         
มอบหมายงานในหนาที่ผูชาํระบัญชีและสงมอบสมุดบัญชแีละเอกสารตางๆ ตลอดจนงบดุล ณ วันรับมอบทรัพยสนิ
ทีร่บัรองแลว โดยจดัทาํบนัทกึการมอบหมายงานในหนาทีผู่ชาํระบญัชใีหแกผูชาํระบญัชีคนใหม หากยงัไมไดรบัมอบ
ทรพัยสินและสิง่อ่ืน ใหรายงานความเคล่ือนไหวในการชาํระบญัช ีพรอมทัง้ปญหา/อุปสรรคตอนายทะเบยีนสหกรณ

 ใหไว ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

 (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน)
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 นายทะเบียนสหกรณ




