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บททวัไป 

 
   
 

การชําระบัญชีสหกรณ์  หมายถึง  การสะสางกิจการงานทุกเรืองของสหกรณ์ทีเลิก      

ให้สาํเรจ็เรียบร้อย และก่อให้เกิดความเทยีงธรรมแก่บุคคลทุกฝ่ายทเีกียวข้องกับสหกรณ์ทเีลิกกิจการ                

ด้วยเหตุนี  ในการชาํระบัญชีจึงต้องพิจารณาว่าสหกรณ์ทเีลิกมีทรัพย์สนิ  หนีสนิ  และทุนคงเหลืออยู่

เท่าไร  รวมทงัมีกิจการงานอะไรทยัีงคงัค้างอยู่บ้าง  เพือจะได้ชาํระสะสางให้เรียบร้อย  เช่น  ติดตาม

ลูกหนีของสหกรณ์ให้ชาํระหนีคืน  ขายทรัพย์สินของสหกรณ์ให้ได้เงินมากทสีุด  ชาํระหนีคืนเจ้าหนี

ให้ครบถ้วน  และเมือมีเงินสดคงเหลือเท่าไรกใ็ห้จ่ายคืนแก่สมาชิกตามหลักเกณฑ์ทพีระราชบัญญัติ

สหกรณ์กาํหนดไว้  เป็นต้น  อนึง  ในการดาํเนินการชาํระบัญชีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลได้สองทาง 

กล่าวคือ  อาจมีผลกาํไรจากการชาํระบัญชี  ซึงเรียกว่า  “ส่วนเกินจากการชาํระบัญชี”  หรืออาจมี          

ผลขาดทุนจากการชาํระบัญชี  ซึงเรียกว่า  “ขาดทุนจากการชาํระบัญชี”  กไ็ด้ 

 

   
 

ในการดําเนินการชําระบัญชีของสหกรณ์ทีเลิกให้สาํเร็จเรียบร้อยตามความมุ่งหมาย  

จาํเป็นจะต้องมีผู้ชาํระบัญชีเป็นผู้ดาํเนินการ ซึงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  กาํหนดเรือง     

ผู้ชาํระบัญชีไว้  ดังนี 

.  การแต่งตงัผูชํ้าระบญัชี 
ตามมาตรา   บัญญัติเกยีวกบัการแต่งตังผู้ชาํระบัญชีไว้  กรณี  คือ 

.   กรณีทีประชุมใหญ่เลือกตงัผูชํ้าระบญัชี   การชําระบัญชีสหกรณ์ซึงเลิก

เพราะเหตุอืนนอกจากล้มละลาย ให้ทปีระชุมใหญ่เลือกตังผู้ชาํระบัญชีโดยได้รับความเหน็ชอบจาก

นายทะเบียนสหกรณ์ขึนทาํการชําระบัญชีสหกรณ์ภายใน  วัน  นับแต่วันทีเลิกสหกรณ์  หรือ     

นับแต่วันทคีณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีคาํสังให้ยกเลิกอุทธรณ์  (กรณีสหกรณ์ทถูีก

สงัเลิกอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ)  แล้วแต่กรณี  (มาตรา  วรรคแรก) 

.   กรณีทีประชุมใหญ่ไม่เลือกตงัผูชํ้าระบญัชี  กรณีททีปีระชุมใหญ่ไม่เลือกตัง            

ผู้ชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาดังกล่าวในข้อ .  ข้างต้น  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ไม่ให้             

ความเห็นชอบในการเลือกตังผู้ชําระบัญชี  ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตังผู้ชําระบัญชีขึนทําการ           

ชาํระบัญชีสหกรณ์ได้  (มาตรา  วรรคสอง) 
 

ความหมายของการชําระบญัชีสหกรณ ์

ผูชํ้าระบญัชีสหกรณ ์
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.   กรณีเปลียนตวัผูชํ้าระบญัชี   เมือนายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควร  หรือ        

เมือสมาชิกสหกรณ์มีจาํนวนไม่น้อยกว่า  ใน  ของสมาชิกทงัหมดร้องขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์                  

นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตังผู้ชาํระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชาํระบัญชีทไีด้รับเลือกตัง  หรือซึงได้ตังไว้           

กไ็ด้  (มาตรา  วรรคสาม) 

.  การจดทะเบยีนผูชํ้าระบญัชี 
ตามมาตรา  วรรคสี  บัญญัติว่า “ให้นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชาํระบัญชี  

ซึงนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึง  หรือผู้ชําระบัญชีซึงได้รับแต่งตังตาม     

วรรคสอง  หรือวรรคสาม  และให้ปิดประกาศชือผู้ชําระบัญชีไว้ทีสํานักงานของสหกรณ์ นัน  

สาํนักงานสหกรณ์อาํเภอ  หรือหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ และทว่ีาการอาํเภอ  หรือสาํนักงานเขตแห่งท้องท ี

ทสีหกรณ์นันตังอยู่  ภายในสบิสวัีนนับแต่วันทจีดทะเบียนผู้ชาํระบัญชี” 

สาํหรับการจดทะเบียนผู้ชาํระบัญชีดังกล่าวนี  ในทางปฏิบัตินายทะเบียนสหกรณ์       

จะจัดทาํเป็นประกาศนายทะเบียนสหกรณ์วันเดียวกนักับวันทมีีคาํสงัแต่งตังผู้ชาํระบัญชี 

อนึง หนังสือทีต้องปิดประกาศ ได้แก่ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรืองเลิกสหกรณ์  

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรืองแจ้งชือผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์  และคาํสงันายทะเบียนสหกรณ ์เรือง

แต่งตังผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์  ซึงหนังสือต่างๆ  ดังกล่าวปรากฏตัวอย่างในภาคผนวก  ตามเอกสาร

หมายเลข  -   ตามลาํดับ 

.  การใหค่้าตอบแทนผูชํ้าระบญัชี 
ตามมาตรา  วรรคห้า  บัญญัติว่า “ผู้ชําระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามท ี            

นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด” 

จากหลักกฎหมายข้างต้น  จะเห็นได้ว่าผู้ชาํระบัญชีมีสิทธิทีจะร้องขอค่าตอบแทน         

ในการทาํหน้าทีชําระบัญชีของสหกรณ์ทีเลิกได้  ส่วนค่าตอบแทนทีอาจได้รับจะเป็นจํานวนเงิน     

เท่าใดนัน ขึนอยู่กับดุลยพินิจของนายทะเบียนสหกรณ์จะกาํหนด อย่างไรกต็าม ในกรณีทีผู้ชําระบัญชี 

สหกรณ์เป็นข้าราชการ  การปฏิบัติงานชําระบัญชีถือเป็นการปฏิบัติงานทีได้รับมอบหมายจาก     

ทางราชการจึงไม่มีการร้องขอค่าตอบแทนในการชาํระบัญชีแต่อย่างใด 
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ตามมาตรา   บัญญัติว่า “ให้ผู้ชาํระบัญชีมีหน้าทีสะสางกิจการของสหกรณ์  จัดการ

ชาํระหนี  และจาํหน่ายทรัพย์สนิของสหกรณ์นันให้เสรจ็ไป” 

จากหลักกฎหมายข้างต้น  จะเห็นได้ว่าขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์              

มีดังนี 
1.  หนา้ทีสะสางกิจการของสหกรณ ์ 

หน้าทีของผู้ชําระบัญชีในการสะสางกิจการของสหกรณ์นัน  คือ  การชําระสะสาง

การงานของสหกรณ์ทีค้างอยู่ให้เสร็จไป  เช่น  การปฏิบัติตามสัญญาทีมีความผูกพันมาแต่เดิม      

ให้เสร็จไป  เป็นต้น  ผูชํ้าระบญัชีจะดําเนินกิจการงานอะไรขึนใหม่  ซึงไม่จําเป็นแก่การชําระ

สะสางกิจการของสหกรณใ์หเ้สร็จไปไม่ได ้ เพราะสหกรณไ์ดเ้ลิกไปแลว้  โดยกฎหมายบัญญัติให้

พึงถือว่าสหกรณ์ยังคงดาํรงอยู่ตราบเทา่เวลาทจีาํเป็นเพือการชาํระบัญชีเท่านัน  (มาตรา ) 

2.  หนา้ทีจัดการชําระหนขีองสหกรณ ์  
หน้าทีของผู้ชําระบัญชีทีสาํคัญประการหนึงคือ  จัดการชําระหนีสินของสหกรณ์      

ทียังคงค้างชาํระอยู่ให้หมดสินไป  โดยต้องดาํเนินการให้เจ้าหนีของสหกรณ์ทุกรายได้รับชําระหนี

อย่างเสมอภาคกัน  ในกรณีทีสหกรณ์ไม่มีเงินเพียงพอชําระหนีแก่เจ้าหนีโดยสินเชิง  ผู้ชาํระบัญชี     

กอ็าจใช้วิธีการประนอมหนี  หรือแบ่งเฉลียแก่เจ้าหนีตามความเหมาะสมได้  สาํหรับกรณีทีเจ้าหนี

รายใดมิได้ทวงถามให้ชาํระหนี  ตามมาตรา   กาํหนดให้ผู้ชาํระบัญชีวางเงินสาํหรับจาํนวนหนีนัน

ไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป 

3.  หนา้ทีจําหน่ายทรพัยสิ์นของสหกรณ ์  
ทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ทีผู้ชาํระบัญชีได้รับมอบจากคณะกรรมการสหกรณ์

หรือเจ้าหน้าทีของสหกรณ์   ผู้ชําระบัญชีมีหน้าทีจัดการเกียวกับทรัพย์สินนันให้เสร็จสิน  และ      

เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ให้มากทีสุด  บรรดาทรัพย์สินของสหกรณ์ทีผู้ชําระบัญชีรวบรวมมาได้     

ให้ผู้ชําระบัญชีมีหน้าทีขายตามคําแนะนําทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด  นอกจากนี  ในกรณีที

ทรัพย์สินของสหกรณ์ไม่มีราคา  หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว  ผู้ชาํระบัญชีกม็ีอาํนาจในการจาํหน่าย

ออกจากบัญชีได้ด้วย 
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ตามมาตรา   กาํหนดอาํนาจของผู้ชาํระบัญชีไว้  ดังนี 
( )  ดาํเนินกิจการของสหกรณ์เท่าทีจําเป็นเพือระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์               

ในระหว่างทยัีงชาํระบัญชีไม่เสรจ็ 
( )  ดาํเนินกิจการของสหกรณ์เท่าทจีาํเป็นเพือชาํระสะสางกิจการให้เสรจ็ไปด้วยด ี
( )  เรียกประชุมใหญ่ 
( )  ดาํเนินการทงัปวงเกียวกับคดีแพ่ง  หรือคดีอาญา  และประนีประนอมยอมความ             

ในเรืองใดๆ ในนามของสหกรณ ์
( )  จาํหน่ายทรัพย์สนิของสหกรณ์ 
( )  เรียกให้สมาชิก  หรือทายาทของสมาชิกผู้ตายชําระค่าหุ้นทียังชาํระไม่ครบมูลค่า

ของหุ้นทงัหมด 
( )  ร้องขอต่อศาลเพือสงัให้สหกรณ์ล้มละลายในกรณีทเีงินค่าหุ้น หรือเงินลงทุนได้ใช้ 

เสรจ็แล้ว  แต่ทรัพย์สินกย็ังไม่เพียงพอแก่การชาํระหนีสนิ 
( )  ดาํเนินการอย่างอนืเทา่ทจีาํเป็นเพือให้การชาํระบัญชีเสรจ็สนิ 

จากหลักกฎหมายข้างต้น  จะเหน็ได้ว่าผู้ชําระบัญชีผู้ เดียวเท่านันมีอาํนาจกระทาํการใดๆ 

ตามทีกฎหมายกาํหนดในนามของสหกรณ์  โดยอาจจะใช้ดุลยพินิจตามความจําเป็นเพือสะสาง

กิจการของสหกรณ์ให้สาํเรจ็ลุล่วงด้วยดี  แต่ทงันีต้องยึดหลักการระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์

ให้มากทสีดุเท่าทจีะทาํได้  ซึงจะขอยกตัวอย่างการใช้อาํนาจของผู้ชาํระบัญชีบางประการ  ดังนี 

.  การดําเนนิการเกยีวกบัคดีแพ่ง  หรือคดีอาญา  และประนีประนอมยอมความ 
เนืองจากมาตรา ( )  กําหนดให้ผู้ชําระบัญชีผู้เดียวเท่านันมีอํานาจในการ

ดาํเนินการเกยีวกับคดีความ  และประนีประนอมยอมความเรืองใดๆ ในนามของสหกรณ์ได้  ดังนัน

ในกรณีทีสหกรณ์เป็นโจทก์  หรือเป็นจําเลยในคดีแพ่ง  หรือคดีอาญา   ผู้ชําระบัญชีย่อมมีอาํนาจ   

เข้าว่าต่างแก้ต่างได้  นอกจากนี  ผู้ชําระบัญชียังมีอาํนาจทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกับ

ลูกหนี  หรือเจ้าหนีของสหกรณ์ทีเป็นคู่กรณีในคดีความต่างๆ ได้ในเมือพิจารณาเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์  หรือได้ผลดีแก่สหกรณ์  
อนึง  แม้สหกรณ์ได้เลิกแล้วทนายความซึงสหกรณ์ได้แต่งตังไว้ก่อนนันกยั็งถือว่า

เป็นทนายความของสหกรณ์อยู่ในระหว่างเวลาชาํระบัญชี  ทนายความทีสหกรณ์แต่งตังไว้ดังกล่าว  

จะหมดอํานาจดําเนินคดีต่อเมือผู้ชําระบัญชีถอนการมอบอาํนาจ  (เทียบเคียงคําพิพากษาฎีกา       

ท ี / ) 
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.  การรอ้งขอต่อศาลเพอืสงัใหส้หกรณล์ม้ละลาย 
อาํนาจของผู้ชําระบัญชีในการทีจะร้องขอต่อศาลเพือสังให้สหกรณ์ล้มละลายนัน               

เป็นอาํนาจทีผู้ชาํระบัญชีจะต้องกระทาํเมือพิจารณาเหน็ว่า  สหกรณ์อยู่ในฐานะมีหนีสินล้นพ้นตัว  

ตามหลักเกณฑท์กีาํหนดไว้  (มาตรา  ( ))  ดังนี 

ในกรณีทีเงินค่าหุ้น  หรือเงินลงทุนได้ใช้เสร็จแล้ว  แต่ทรัพย์สินของสหกรณ์กยั็ง                

ไม่เพียงพอแก่การชาํระหนีสนิ  ให้ผู้ชาํระบัญชีร้องขอต่อศาลเพือสงัให้สหกรณ์ล้มละลาย 

การดาํเนินการในเรืองนี  หมายความว่า  เมือผู้ชาํระบัญชีพิจารณาเหน็ว่าทรัพย์สิน

ของสหกรณ์ไม่พอชําระหนี แม้ว่าจะเรียกให้สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นทีชาํระไม่ครบได้แล้วและนาํมารวมกับ   

ทรัพย์สินทีสหกรณ์มีอยู่กยั็งไม่พอจะชําระหนีให้เจ้าหนีได้ครบถ้วนทุกคน  ผู้ชําระบัญชีกมี็อาํนาจ     

ยืนคาํร้องต่อศาลเพือขอให้ศาลสงัให้สหกรณ์ล้มละลายได้  และเมอืศาลสังให้สหกรณ์ล้มละลายแล้ว    

การชาํระบัญชีของสหกรณ์นันกต้็องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  (มาตรา ) กล่าวคือ 

เป็นอาํนาจหน้าทขีองเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทจีะเข้าดาํเนินการชาํระสะสางทรัพย์สิน  และหนีสิน

ของสหกรณ์แทนผู้ชาํระบัญชีต่อไป 

.  การดําเนินการอย่างอืนเท่าทีจําเป็นเพอืใหก้ารชําระบญัชีเสร็จสิน 
การดาํเนินการอย่างอนืเทา่ทจีาํเป็นตามทกีาํหนดในมาตรา ( ) นัน เป็นอาํนาจ

ของผู้ชาํระบัญชีทีสามารถดาํเนินการได้นอกเหนือจากทกีาํหนดไว้ในมาตรา ( ) - ( ) แต่ทงันี      

ผู้ชาํระบัญชีต้องใช้อาํนาจดาํเนินการเท่าทีจาํเป็นเพือให้การชาํระบัญชีเสร็จสิน  เช่น  ผู้ชาํระบัญชี

อาจจัดจ้างเจ้าหน้าทบัีญชีสาํหรับจัดทาํบัญชีของสหกรณ์ทกีาํลังดาํเนินการชาํระบัญชีได้  เป็นต้น 
 

 
 

 
ตามมาตรา  บัญญัติว่า “ข้อจาํกัดอาํนาจของผู้ชาํระบัญชีอย่างใดๆ ห้ามมิให้ยกขึนเป็น

ข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทาํการโดยสจุริต” 

หลักกฎหมายข้างต้นมีเจตนาทจีะให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตทอีาจได้รับ

ความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าทีของผู้ชําระบัญชี  ซึงถูกจํากัดอาํนาจให้น้อยลงกว่าทีกฎหมาย

กาํหนดเอาไว้  เนืองจากโดยหลักการแล้วผู้ชาํระบัญชีมิได้มีหน้าททีจีะชาํระสะสางกิจการของสหกรณ์

ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก และเจ้าหนีของสหกรณ์เท่านัน  ยังมีภารกิจหน้าทีเป็นไปเพือประโยชน์

แก่บุคคลอืนทีเกียวข้องด้วย ดังนัน ในกรณีททีีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หรือทางราชการจาํกัดอาํนาจ  

ของผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์ให้น้อยลงกว่าทกีาํหนดไว้ในมาตรา   ข้อจาํกัดนันจะยกขึนเป็นข้อต่อสู้

บุคคลภายนอกผู้กระทาํการโดยสุจริตหาได้ไม่  เว้นแต่บุคคลภายนอกจะได้ทราบถึงข้อจาํกัดอาํนาจ

ของผู้ชําระบัญชีแล้วยังขืนเข้าทาํสัญญาซึงเกินอาํนาจของผู้ชําระบัญชีดังกล่าว  บุคคลภายนอกนัน        

กห็าอาจถือเอาบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา  นีมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนได้ไม่  เพราะ

เท่ากับเป็นการใช้สทิธิโดยไม่สจุริต 

ขอ้จํากดัอํานาจของผูชํ้าระบญัชีสหกรณ ์
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ตวัอย่าง   
ตามมาตรา  ( )  กาํหนดให้ผู้ชาํระบัญชีมีอาํนาจจาํหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์ได้ 

แต่คาํแนะนาํนายทะเบียนสหกรณ์  เรือง  วิธีปฏิบัติในการชาํระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.   ได้จาํกัด

อาํนาจของผู้ชาํระบัญชีให้ขายทรัพย์สินของสหกรณ์คราวหนึงตังแต่  ,  บาท ขึนไป  โดยวิธี

ประกวดราคา  ซึงถ้าหากผู้ชาํระบัญชีได้ขายทรัพย์สนิของสหกรณค์ราวหนึงเป็นเงิน  ,  บาท  

ให้แก่นาย ก.  ซึงเป็นบุคคลภายนอกโดยวิธตีกลงราคา (มิใช่ประกวดราคา) เช่นนีจะยกเอาข้อจาํกัด

อาํนาจของผู้ชาํระบัญชีว่าไม่มีอาํนาจขายโดยวิธตีกลงราคามาใช้อ้างองิกบันาย ก. ผู้ซือทรัพย์สินของ

สหกรณ์ไม่ได้  เว้นแต่นาย ก.  จะรู้ ถึงข้อจาํกดัอาํนาจของผู้ชาํระบัญชีดังกล่าวนีก่อนแล้ว 
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หลกัและวิธีปฏิบติัในการชําระบญัชีสหกรณ ์

 
ก่อนทีจะอธิบายให้ทราบถึงหลักและวิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์  เพือให้เห็น

ภาพรวมในการดาํเนินการ  จึงแสดงแผนผังลาํดับขันตอนในการชาํระบัญชี  ดังนี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

. คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 

. กรมสง่เสริมสหกรณ์ 

. นายทะเบียนสหกรณ์ออกประกาศหรือคาํสงัเลิก 

. -  เหน็ชอบหรือแต่งตังผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์ 
        พร้อมทงัจดทะเบียนผู้ชาํระบัญชี 
    -  แจ้งให้สหกรณ์ทราบและปิดประกาศเลิก  

ณ สาํนักงานสหกรณ์  ทว่ีาการอาํเภอทสีหกรณ์ตังอยู่

(ภายใน  วัน นับแต่วันจดทะเบียนผู้ชาํระบัญชี) 
 

. ผู้ชาํระบัญชี   ดาํเนินการก่อนปฏบิัติการชาํระบัญชี 
     - รับมอบทรัพย์สนิพร้อมด้วยสมุดบัญชีและเอกสาร

(ภายใน  วัน นับแต่วันจดทะเบียนผู้ชาํระบัญชี) 
- ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย  วัน ติดต่อกัน

หรือประกาศโฆษณาทางอืนและทาํหนังสือแจ้งเจ้าหนี 

(ภายใน  วัน นับแต่วันจดทะเบียนผู้ชาํระบัญชี) 
- จัดทาํงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ                

(ภายใน  วัน นับแต่วันจดทะเบียนผู้ชาํระบัญชี    
 

.  ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบและ

รับรองงบการเงิน 

.  ผู้ชาํระบัญชี 
     เสนองบการเงินให้ทปีระชุมใหญ่อนุมัติแล้วจึง     
     เสนอนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

รายงานผ่านหน่วยสง่เสริมสหกรณ ์

เสนอชือผู้ชาํระบญัชี 

 ชุด 

                 ผ่าน 
สาํนักงานตรวจบญัชีสหกรณ์  

 

ส่งคนื   ชุด 
พร้อมรายงานของผู้สอบบัญช ี
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.  ผู้ชาํระบัญชี ดาํเนินการระหว่างปฏบิัติการชาํระบัญชี 
- จัดการเกยีวกบัทรัพย์สนิ 
- จัดการเกยีวกบัหนีสนิ 
- จัดการเกยีวกบัทุนของสหกรณ์ 
- วิธปีฏบัิติทางบัญชีในระหว่างการชาํระบัญชี 
- รายงานความเคลือนไหวระหว่างการชาํระบัญชี 

.  ผู้ชาํระบัญชี 
     - ดาํเนินการเมอืทรัพย์สนิคงเหลือจากการชาํระบัญชี 

- ร้องขอให้สหกรณ์ล้มละลาย 

. ผู้สอบบัญชี 
ตรวจสอบรับรอง 

.  นายทะเบียนสหกรณ์ 
- เหน็ชอบ 
- ถอนชือออกจากทะเบียน 
- รับมอบสมุดบัญชีและเอกสารของสหกรณ์     

ทชีาํระบัญชีไว้  ปี นับแต่วันถอนชือ 
 

   ชุด 

. นายทะเบียนสหกรณ์ 
 

.  ผู้ชาํระบัญชี   ดาํเนินการภายหลังเสรจ็สนิ                   

การชาํระบัญชี 

     - จัดทาํรายงานย่อของบัญชีทชีาํระ 

- จัดทาํรายงานการชาํระบัญชี  

ทุก  เดอืนนับแต่ 
วันทเีสนองบการเงนิ ณ วนัรับมอบทรัพย์สนิ 
ต่อนายทะเบยีนสหกรณ ์

.  ผู้ชาํระบัญชี    

  เสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน  
   วัน นับแต่วันทผู้ีสอบบัญชีรับรองบัญชีทชีาํระ

(รายงานย่อของบัญชีทชีาํระ, รายงานการชาํระบัญชี 

และรายงานของผู้สอบบัญชี) 

                ผ่าน 
          สาํนักงานตรวจบญัชี

7.  ................................................................. 

ส่งคนื   ชุด  
พร้อมรายงานของผู้สอบบัญช ี
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ทังนี  ในการดําเนินการชําระบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ตามแผนผังข้างต้น       

มีขนัตอนดาํเนินการทสีาํคัญ   ขนัตอน  คือ 
.  การดาํเนินการก่อนปฏบัิติการชาํระบัญชี 
.  การดาํเนินการระหว่างปฏบัิติการชาํระบัญชี 
.  การดาํเนินการภายหลังเสรจ็สนิการชาํระบัญชี 

สาํหรับหลักและวิธปีฏบิัติในการชาํระบัญชีสหกรณ์ในแต่ละขันตอน  มีดังนี 

 
 
 
 

เมอืนายทะเบียนสหกรณ์ได้แต่งตังผู้ชาํระบัญชีแล้ว  ผู้ชาํระบัญชีควรดาํเนินการในเรือง

ต่อไปนี 
 

รบัมอบทรพัยส์ินพรอ้มดว้ยสมุดบญัชีและเอกสาร  
 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   มาตรา  บัญญัติว่า  “เมือสหกรณ์เลิก          

ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์มีหน้าทีจัดการรักษาทรัพย์สิน

ทงัหมดของสหกรณ์ไว้จนกว่าผู้ชาํระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ 

ผู้ชําระบัญชีจะเรียกให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  หรือเจ้าหน้าทีของสหกรณ์             

ส่งมอบทรัพย์สนิตามวรรคหนึง  พร้อมด้วยสมุดบัญชี  เอกสาร  และสงิอนืเมอืใดกไ็ด้” 

จากหลักกฎหมายข้างต้น  แม้ว่าจะไม่ได้กาํหนดระยะเวลาสาํหรับผู้ชําระบัญชีในการ

เรียกให้สหกรณ์ส่งมอบทรัพย์สินพร้อมด้วยสมุดบัญชี  และเอกสารให้ผู้ชําระบัญชีเมือใดกต็าม               

ผู้ชําระบัญชีกค็วรแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการ  หรือเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ส่งมอบทรัพย์สิน  

พร้อมด้วยสมุดบัญชี  เอกสาร  และสิงอืนโดยเรว็  ซึงควรดาํเนินการให้เสร็จภายใน  วันนับแต่

วันทนีายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชําระบัญชี  (คาํแนะนาํนายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธีปฏบิัติ

ในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. )  เพือทีผู้ชาํระบัญชีจะได้ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์

หรือประกาศโฆษณาทางอืน และแจ้งเจ้าหนีของสหกรณ์ต่อไป 

ทังนี  แบบบันทึกการรับมอบทรัพย์สิน  สมุดบัญชี  และเอกสารต่างๆ  ปรากฏตาม

เอกสารหมายเลข   ในภาคผนวก  

 

 

 

การดําเนนิการก่อนปฏิบติัการชําระบญัชี 
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ประกาศโฆษณาหนงัสือพมิพห์รือประกาศโฆษณาทางอืนเพอืแจง้เจา้หน ี
 

ตามมาตรา   บัญญัติว่า  “ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีนายทะเบียนสหกรณ์              

จดทะเบียนผู้ชาํระบัญชี  ให้ผู้ชําระบัญชีประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองวัน

ติดต่อกัน  หรือประกาศโฆษณาทางอืนว่าสหกรณ์ได้เลิก  และแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนีทุกคน   

ซึงมีชือปรากฏในสมุดบัญชี เอกสารของสหกรณ์ หรือปรากฏจากทางอืน  เพือให้ทราบว่าสหกรณ์     

นันเลิก และให้เจ้าหนียืนคาํทวงหนีแก่ผู้ชาํระบัญชี” 

จากหลักกฎหมายข้างต้น  กาํหนดให้ผู้ชาํระบัญชีดาํเนินการรวม  เรืองให้เสรจ็ภายใน 

 วันนับแต่วันทนีายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชาํระบัญชี  คือ 
( )  การประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย  วันติดต่อกัน หรือ

ประกาศโฆษณาทางอืนให้สาธารณชนได้ทราบว่าสหกรณ์ได้เลิก  และนายทะเบียนสหกรณ์ได้แต่งตัง

ผู้ชาํระบัญชีแล้ว  อนึง  การประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ดังกล่าวอาจเป็นปัญหาแก่ผู้ชาํระบัญชี

ในกรณีทสีหกรณ์ไม่มีเงินสดเพียงพอชาํระค่าประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์  ซึงกรณีนีผู้ชาํระบัญชี 

อาจประกาศโฆษณาทางอืน โดยอาจขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงของทางราชการในท้องท ี   

ทีสหกรณ์ตังอยู่ช่วยประกาศให้สาธารณชนได้ทราบ  รวมทงัทาํการปิดประกาศเรืองนีในทีเปิดเผย   

ให้สาธารณชนได้ทราบด้วย เช่น ปิดประกาศ ณ ทีว่าการอาํเภอหรือสาํนักงานเขตท้องท ี สาํนักงาน

สหกรณ์จังหวัด  และศาลากลางจังหวัดทสีหกรณ์ตงัอยู่  เป็นต้น 
( )  การแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนีของสหกรณ์ทุกราย  เพือให้เจ้าหนีได้ทราบว่า

สหกรณ์เลิกแล้ว  และขอให้ยืนคําทวงหนีต่อผู้ชําระบัญชีต่อไป  ซึงการแจ้งไปยังเจ้าหนีดังกล่าว   

ควรใช้วิธส่ีงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  อย่างไรกต็าม  แม้สหกรณ์ทเีลิกไม่มีเจ้าหนีใดๆ  ผู้ชาํระบัญชี

กยั็งคงต้องดาํเนินการประกาศโฆษณาเพือให้สาธารณชนได้ทราบว่า  นายทะเบียนสหกรณ์ได้สงัเลิก

สหกรณ์แล้ว 

อนึง  สําหรับแบบประกาศหนังสือพิมพ์  และแจ้งเจ้าหนีของสหกรณ์  ปรากฏตาม

เอกสารหมายเลข   ในภาคผนวก 
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จดัทํางบการเงินเมอืรบัมอบทรพัยสิ์น 

 

ตามมาตรา   บัญญัติว่า  “ผู้ชาํระบัญชีต้องทาํงบดุลของสหกรณ์โดยไม่ชักช้า และ  

ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตงัผู้สอบบัญชีเพือตรวจสอบงบดุลนัน 
เมือผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว  ให้ผู้ชาํระบัญชีเสนองบดุลต่อทปีระชุมใหญ่เพืออนุมัต ิ 

แล้วเสนองบดุลนันต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
ในกรณีทกีารประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ชาํระบัญชีเสนองบดุลต่อนายทะเบียน

สหกรณ์เพืออนุมัติ” 

จากหลักกฎหมายข้างต้น  กําหนดให้ผู้ชําระบัญชีเป็นผู้จัดทํางบดุลของสหกรณ์ทีเลิก  

ก่อนทีจะเริมดําเนินการชําระบัญชีต่อไป  ซึงในเรืองนีผู้ชําระบัญชีควรจัดทาํงบดุลของสหกรณ์       

ให้แล้วเสรจ็ภายใน  วันนับแต่วันทนีายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชาํระบัญชี โดยมีแนวปฏบิัติ

เกียวกบัการจัดทาํงบดุล  ดังนี 

( )  การทาํงบดุลนัน  ผู้ชาํระบัญชีต้องทาํจากเอกสารหลักฐานการเงินทเีกิดจากการ

ดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อจากงบดุลครังสุดท้ายทผู้ีสอบบัญชีประจาํปีได้ตรวจสอบและแสดงความเหน็ 

ไว้แล้ว  โดยเริมต้นตังแต่ต้นปีทางบัญชีของสหกรณ์จนถึงวันทผู้ีชาํระบัญชีรับมอบสมุดบัญชี  และ

ทรัพย์สนิของสหกรณ์   

ตัวอย่างเช่น 
  สหกรณ์การเกษตร กขค จาํกัด  จัดทาํงบดุลครังสุดท้ายเมือวันท ี  มีนาคม   

โดยงบดุลดังกล่าวผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น  พร้อมทังได้เสนอต่อนายทะเบียน

สหกรณ์แล้ว 
  นายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนผู้ชาํระบัญชีของสหกรณ์การเกษตร กขค  จาํกัด  

เมอืวันท ี   เมษายน   
  ผู้ชาํระบัญชีได้รับมอบทรัพย์สิน  และสมุดบัญชีจากคณะกรรมการดาํเนินการ  

หรือเจ้าหน้าทขีองสหกรณ์เมือวันท ี   เมษายน   

ดังนัน  ผู้ชําระบัญชีต้องจัดทาํงบดุลจากหลักฐานต่างๆ ตามบัญชีของสหกรณ์

การเกษตร  กขค  จาํกดั  ตงัแต่วันท ี  เมษายน   ถึงวันท ี  เมษายน  

( )  งบดุลทีผู้ชําระบัญชีต้องจัดทาํนัน  ให้ทาํตามรูปแบบงบการเงินทีนายทะเบียน

สหกรณ์กาํหนดสาํหรับสหกรณ์ประเภทนันๆ โดยมีงบกาํไรขาดทุน  งบต้นทุนขาย  และรายละเอียด

ประกอบงบการเงินด้วย  ตามตัวอย่างการจัดทาํงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สินของสหกรณ์

การเกษตร  กขค  จาํกดั  ดังนี 
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สหกรณก์ารเกษตร  กขค  จํากดั 
งบดุล 

ณ  วนัที    เมษายน   

 หมายเหตุ    บาท   
สินทรพัย ์     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
         เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 2,000.00   

ลูกหนีระยะสนั - สทุธ ิ 3 839,000.00   

ดอกเบียเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธ ิ 4 30,000.00   

สนิค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 5 6,000.00   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  877,000.00   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

ทดีิน  อาคาร  และอุปกรณ์ - สุทธิ 6 108,000.00   

สนิทรัพย์อนื  3,000.00   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  111,000.00   

รวมสินทรพัย ์  988,000.00   

หนสิีนและทุนของสหกรณ ์     

หนสิีนหมุนเวียน     

         เงินกู้ยืม  400,000.00   

         เจ้าหนีการค้า  169,000.00   

         ค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  7,000.00   

หนีสนิหมุนเวียนอนื  36,000.00   

รวมหนีสนิหมุนเวียน  612,000.00   

รวมหนสิีน  612,000.00   

ทุนของสหกรณ ์     

ทุนเรือนหุ้น  มูลค่าหุ้นละ .  บาท     

หุ้นทชีาํระเตม็มูลค่าแล้ว  507,000.00   

หุ้นทชีาํระไม่ครบมูลค่า  1,000.00   

  508,000.00   

ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอนืๆ  75,000.00   

(ขาดทุนสทุธปิระจาํปี)              ( , . )     

(ขาดทุนสะสม)                     ( , . )  (207,000.00)   

รวมทุนของสหกรณ์  376,000.00   

รวมหนสิีนและทุนของสหกรณ ์  988,000.00   
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

.  สรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญั 
-   สหกรณบั์นทกึบัญชีโดยใช้เกณฑค์งค้าง 
-   สหกรณ์ตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูไว้โดยคิดเป็นร้อยละของยอดลูกหนี ณ วันสนิปี 
-   ค่าเสือมราคาอาคารและอุปกรณ์คาํนวณโดยวิธีเส้นตรง ในอัตราทีกาํหนดไว้ในระเบียบ        

นายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์  พ.ศ.   ทงันียกเว้นทดีิน 
2.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบด้วย                                      (บาท)       

เงินสด  400.00  

เงินฝากธนาคาร 1,600.00  

            2,000.00  

.  ลูกหนรีะยะสนั - สุทธิ  ประกอบด้วย 

ลูกหนีการค้า 392,000.00  

ลูกหนีเงินกู้ 570,000.00  

ลูกหนีอืนๆ   67,000.00  

รวมลูกหนี 1,029,000.00  

หัก ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู 190,000.00  

ลูกหนีสทุธ ิ 839,000.00  

.  ดอกเบยีเงินใหกู้ค้า้งรบั - สุทธิ  ประกอบด้วย 
ดอกเบียเงินให้กู้ค้างรับ 300,000.00  

หัก  ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู 270,000.00  

ดอกเบียเงินให้กู้ค้างรับสทุธ ิ   30,000.00  

.  สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  ประกอบด้วย 

สนิค้าสภาพปกติ 6,000.00  

สนิค้าเสอืมชาํรุด 48,000.00  

รวม   54,000.00  

หัก สาํรองสนิค้าเสอืมชาํรุด 48,000.00  

สนิค้าคงเหลือสุทธ ิ 6,000.00  

.  ทีดิน  อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ  ประกอบด้วย 

ทดีิน 100,000.00  

เครืองใช้สาํนักงาน 8,000.00  

ทดีิน  อาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ   108,000.00  

        เก่ง  ใจกล้า 
                (นายเก่ง  ใจกล้า) 
        ผู้ชาํระบัญชี 
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สหกรณก์ารเกษตร  กขค  จํากดั 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรบังวดสินสุดวนัที    เมษายน   
 

      (บาท)  

ขาย/บริการ 45,000.00   

หัก  ต้นทุนขาย/บริการ (งบต้นทุนขาย/บริการ) 40,000.00   

กาํไร (ขาดทุน) ขนัต้น 5,000.00   

บวก  รายได้เฉพาะธรุกิจ 1,300.00   

 6,300.00   

หัก  ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ 20,700.00   

กาํไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ (รายละเอียด  - ) (14,400.00)  

บวก รายได้อนื (รายละเอยีด ) 200.00   

รวม (14,200.00)  

หัก  ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน (รายละเอียด ) 25,000.00   

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (39,200.00)  

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรัพย ์ 3,200.00   

กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิ (36,000.00)  
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รายละเอียดประกอบงบการเงนิ  
 

รายละเอียดกาํไร  (ขาดทุน)  เฉพาะธุรกิจสินเชือ 

 
     (บาท)  

ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  200.00  

หัก  ต้นทุนบริการ 0.00  

กาํไร (ขาดทุน) ขันต้น 200.00  

บวก  รายได้เฉพาะธรุกิจ   

      - รายได้ค่าปรับลูกหนีเงินกู้ 600.00  

รวมรายได้เฉพาะธุรกิจ 600.00  

กาํไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ 800.00  

 
 

รายละเอียดประกอบงบการเงนิ  
 

รายละเอียดกาํไร  (ขาดทุน)  เฉพาะธุรกิจจดัหาสินคา้มาจําหน่าย 

 
     (บาท)  

ขายปุ๋ย 5,800.00  

ขายสนิค้าทวัไป 28,000.00  

                 รวม 33,800.00  

หัก  ต้นทุนขาย 29,400.00  

กาํไร (ขาดทุน) ขันต้น 4,400.00  

บวก  รายได้เฉพาะธรุกิจ   

      - รายได้ค่าปรับลูกหนีการค้า 700.00  

รวมรายได้เฉพาะธุรกิจ 700.00  

หัก  ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ   

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 9,700.00  

- ดอกเบียจ่ายเงินกู้เพือจัดหาวัสดุการเกษตร 11,000.00  

รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ 20,700.00  

กาํไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ (15,600.00)  
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รายละเอียดประกอบงบการเงนิ  
 

รายละเอียดกาํไร  (ขาดทุน)  เฉพาะธุรกิจรวบรวมผลิตผล 

 
     (บาท)  

ขายข้าวเปลือก 11,000.00  

หัก  ต้นทุนขาย 10,600.00  

กาํไร (ขาดทุน) ขันต้น 400.00  

 
 

รายละเอียดประกอบงบการเงนิ  
 

รายละเอียดรายไดอื้น 

 
      (บาท)  

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 150.00  

รายได้เบด็เตลด็ 50.00  

 200.00  

 
 

รายละเอียดประกอบงบการเงนิ  
 

รายละเอียดค่าใชจ่้ายดําเนินงาน 

 
     (บาท)  

เงินเดือนและค่าจ้าง 18,800.00  

ค่าเบียเลียงพาหนะ 500.00  

ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ 2,700.00  

ค่าเช่าสาํนักงาน 2,000.00  

ค่าเสอืมราคาเครืองใช้สาํนักงาน 200.00  

ค่าใช้จ่ายอนื 800.00  

 25,000.00  
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สหกรณก์ารเกษตร  กขค  จํากดั 
งบตน้ทุนขาย/บริการ 

สําหรบังวดสินสุดวนัที    เมษายน     

 
   
        (บาท)  
ธุรกิจสินเชือ   

ดอกเบียจ่าย 0.00  
ธุรกิจจัดหาสินคา้มาจําหน่าย   

สนิค้าคงเหลือต้นปี 80,000.00  
บวก   ซือสนิค้า 3,000.00  

ค่าใช้จ่ายในการซือสนิค้า 400.00  
รวม 83,400.00  

หัก    สนิค้าคงเหลือสนิปี 54,000.00  
ต้นทุนขาย 29,400.00  
ธุรกิจรวบรวมผลิตผล   

สนิค้าคงเหลือต้นปี 10,600.00  
ต้นทุนขาย 10,600.00  

      รวมตน้ทุนขาย/บริการ 40,000.00  
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( )  ให้ผู้ชําระบัญชีเสนองบดุลทีจัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วไปยังผู้สอบบัญชี       

โดยมีสาํเนาแนบไปด้วยรวม  ฉบับ  (สาํหรับผู้สอบบัญชี  ฉบับ  นายทะเบียนสหกรณ์  ฉบับ 

และผู้ชาํระบัญชี  ฉบับ)  และเมือผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วกจ็ะคืนงบดุลพร้อม

รายงานของผู้สอบบัญชีกลับมาให้ผู้ชาํระบัญชี  ฉบับ  ซึงผู้ชาํระบัญชีจะต้องดาํเนินการตามลาํดับ 

คือ  เสนองบดุลนันให้ทปีระชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัต ิ แล้วจึงเสนอต่อไปยังนายทะเบียน

สหกรณ์  งบดุลทีจะเสนอนายทะเบียนสหกรณ์นีต้องมีรายงานของผู้สอบบัญชี  พร้อมกับรายงาน

แสดงการอนุมัติของทีประชุมใหญ่สหกรณ์ไว้ด้วย  อย่างไรกต็าม  หากไม่สามารถประชุมใหญ่ได้

เนืองจากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   ให้ผู้ชาํระบัญชี

เสนองบดุลทผู้ีสอบบัญชีตรวจสอบ และรับรองแล้วต่อ  นายทะเบยีนสหกรณ ์ เพืออนุมัติต่อไป  

ในทางปฏิบัตินายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตังผู้สอบบัญชีจากข้าราชการ     

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ทีเลิก  ดังนัน  เมือผู้ชําระบัญชีทาํงบดุลเสรจ็กใ็ห้ส่ง

งบดุลไปยังสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทสีหกรณ์นันตังอยู่  เพือทสีาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จะได้

ให้ผู้สอบบัญชีทีได้รับแต่งตังจากนายทะเบียนสหกรณ์ตรวจสอบรับรองตามทีกฎหมายกําหนด       

โดยให้ผู้ชาํระบัญชีจัดทาํหนังสอืนาํส่งตามแบบเอกสารหมายเลข   ในภาคผนวก 
 

 
การดําเนนิการก่อนปฏิบติัการชําระบญัชีกลุ่มเกษตรกร 
ในส่วนทีแตกต่างจากสหกรณ ์

 

เนืองจากพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.   มาตรา  วรรค  

บัญญัติว่า  “การชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทเีลิกเพราะเหตุอืนนอกจากล้มละลาย  ให้นาํบทบัญญัติ

เกียวกับการชาํระบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่การชาํระบัญชี

กลุ่มเกษตรกรทีเลิกตามมาตรา  ( )  ให้เป็นไปตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด...” 

ซึงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการชาํระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทนีายทะเบียนสหกรณ์สังเลิก  

กาํหนดในข้อ .   แตกต่างจากแนวปฏิบัติของสหกรณ์  คือ  เมือผู้ชําระบัญชีได้รับงบการเงิน                 

ณ วันรับมอบทรัพย์สินแต่ไม่สามารถประชุมใหญ่ได้  ให้ผูส้อบบญัชีอนุมัติแลว้รายงานต่อ       

นายทะเบยีนกลุ่มเกษตรกรประจําจงัหวดัเพอืทราบ 
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เมือผู้ชําระบัญชีได้เสนองบดุลของสหกรณ์ทีชําระบัญชีต่อนายทะเบียนสหกรณ์               

ตามมาตรา   แล้ว  ขันตอนต่อไปทเีป็นหน้าทขีองผู้ชาํระบัญชี  คือ  จะต้องดาํเนินการชาํระบัญชี

ของสหกรณ์ให้สาํเรจ็เรียบร้อย  โดยดาํเนินการชาํระบัญชีแยกเป็นด้านต่างๆ  ตามรายการทปีรากฏ  

ในงบดุล  ดังนี 

 
 การจดัการเกียวกบัทรพัยส์ิน 

 
ในเบืองต้นของการชําระบัญชี  ผู้ชําระบัญชีควรดําเนินการรวบรวมทรัพย์สินของ

สหกรณ์ตามทีปรากฏรายการในงบดุล  (หมวดสินทรัพย์)  ของสหกรณ์ ณ วันรับมอบทรัพย์สิน    

ให้ครบถ้วนทงัทรัพย์สนิทเีป็นสงัหาริมทรัพย์  อสังหาริมทรัพย์  และสทิธิประโยชน์อืนใด  เพือทจีะได้ 

นาํมาจาํหน่ายเป็นตัวเงินสดสาํหรับชาํระหนีเจ้าหนี  จ่ายค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชี  และชําระคืน

สมาชิกสหกรณ์ต่อไป 

ทงันี  การดาํเนินการจัดการทรัพย์สนิประเภทต่างๆ  สรุปได้ดังนี 
.  เงนิสดและเงินฝากธนาคาร 
   กรณีมีเงินสดคงเหลือ   การเกบ็รักษาเงินสดของสหกรณ์ผู้ชําระบัญชีต้อง

ปฏิบัติตามคาํแนะนาํนายทะเบียนสหกรณ์  เรือง  วิธีปฏิบัติในการชาํระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.   

ซึงกาํหนดไว้ว่า  “ให้ผู้ชําระบัญชีเกบ็รักษาเงินสดในมือได้ไม่เกินสหกรณ์ละ ,  บาท ในกรณี   

ทมีีเงินสดเกินกว่าจาํนวนดังกล่าว  ให้นาํฝากธนาคารในนามของผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์นันๆ  โดยให้

นาํฝากธนาคารซึงมีวัตถุประสงค์เพือให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่สหกรณ์ หรือในชุมนุมสหกรณ์ 

หรือสหกรณ์อืนตามมาตรา   และจะถอนเงินฝากนันได้กเ็พือจ่ายตามหน้าทีของผู้ชําระบัญชี

เท่านัน”  
   เงินฝากธนาคารทีมีอยู่ก่อนการชําระบัญชี  ให้โอนชือผู้ฝากเดิมเป็นชือของ    

ผู้ชําระบัญชี  กรณีทีสาขาธนาคารทีเปิดบัญชีอยู่เดิมไม่สะดวกในการติดต่อ  และการฝากถอน       

ให้ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเดิมแล้วเปิดบัญชีใหม่ในนามของผู้ชาํระบัญชี 
   กรณีโอนชือผู้ฝากไม่ได้  เช่น  ผู้มีสทิธิในการฝากถอนเดิมได้ถึงแก่กรรม  หรือ

ผู้มีสิทธิในการฝากถอนมีจาํนวนไม่ครบตามข้อตกลงทมีีไว้กับธนาคาร  ทาํให้ไม่สามารถลงนามโอนได้  

ให้ผู้ชําระบัญชีติดต่อกับธนาคารโดยทาํหนังสือแจ้งให้ทราบว่า  นายทะเบียนสหกรณ์ได้สังเลิก

สหกรณ์พร้อมทงัแต่งตังผู้ชาํระบัญชี  ซึงมีอาํนาจดาํเนินกิจการต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามมาตรา   

โดยแนบคาํสงัเลิกสหกรณ์และคาํสงัแต่งตังผู้ชาํระบัญชีไปด้วย เพือให้ธนาคารโอนบัญชีจากผู้ฝากเดิม 

เป็นชือผู้ชาํระบัญชี  หรือปิดบัญชีตามแต่ดุลยพินิจของผู้ชาํระบัญชี 
 

การดําเนนิการระหว่างปฏิบติัการชําระบญัชี 
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.  ลูกหน ี
   จัดทาํกระดาษทาํการลูกหนี  โดยมีรายละเอียดเกียวกับชือลูกหนี  ประเภท 

จาํนวนเงินทเีป็นหนีคงเหลือ 
   รวบรวมหลักฐานการเป็นหนีให้ครบถ้วน 
   จัดทําหนังสือทวงหนี  เพือทําการเร่งรัดหนีสินให้ได้กลับคืนมาโดยเร็ว          

ซึงปรากฏแบบตามเอกสารหมายเลข   ในภาคผนวก 

   พิจารณาสภาพของลูกหนีโดยทวัไป  แล้วใช้ดุลยพินิจดาํเนินการให้เหมาะสม

กล่าวคือ 
( )  กรณีลูกหนีของสหกรณ์เป็นหนีค้างนานใกล้จะขาดอายุความ  ผู้ชาํระบัญชี

ควรจัดให้ลูกหนีทาํหนังสอืรับสภาพหนี  (แบบเอกสารหมายเลข  ในภาคผนวก) เพือให้อายุความ

การเป็นหนีสะดุดหยุดลง  อันจะเป็นผลให้เริมนับอายุความการเป็นหนีกันใหม่  หรือในกรณีที

ลูกหนีขาดอายุความแล้ว  ซึงจะมีผลให้สิทธิเรียกร้องจากลูกหนีหมดไป  ดังนัน  ผู้ชาํระบัญชีกอ็าจ   

จัดให้ลูกหนีทําหนังสือรับสภาพความรับผิด (แบบเอกสารหมายเลข  ในภาคผนวก) เพือให้มี

หลักฐานการเป็นหนีสาํหรับติดตามเรียกเกบ็ใหม่ได้ 
( )  กรณีลูกหนีของสหกรณ์ไม่ชาํระหนีทีทวงถาม  ถ้าเป็นหนีจาํนวนเงินมาก

และมีหลักฐานการเป็นหนีครบถ้วนสมบูรณ์  ผู้ชาํระบัญชีกอ็าจดาํเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพือบังคับ

ให้ลูกหนีชาํระหนี  เมอืพิจารณาแล้วว่าคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดี 
( )  กรณีลูกหนีของสหกรณ์อยู่ในฐานะทไีม่อาจชาํระหนีคืนสหกรณ์ได้อย่าง

สนิเชิง  ผู้ชาํระบัญชีอาจพิจารณาประนีประนอมให้ลูกหนีชาํระหนีบางส่วนตามกาํลังความสามารถ

ของลูกหนีกไ็ด้  ทงันี  เพือให้สหกรณ์เสยีประโยชน์น้อยทสีดุเทา่ทจีะทาํได้ 
สาํหรับการขอประนีประนอมหนีของลูกหนี  ปรากฏแบบตัวอย่างหนังสือ      

ขอลดหนีของลูกหนีตามเอกสารหมายเลข   ในภาคผนวก 
( )  กรณีลูกหนีอยู่ระหว่างดาํเนินคดีให้ติดตามผลการดาํเนินคดีว่าดาํเนินการ

ไปถึงขันใดและให้ดําเนินการต่อ  เพือให้ได้รับผลประโยชน์กลับคืนสู่สหกรณ์ให้ได้มากทีสุด           

ถ้าลูกหนีดาํเนินคดีจนถึงทสีุดแล้วและสหกรณ์เป็นฝ่ายชนะคดี  ให้ติดตามให้มีการบังคับคดีเพือให้

ลูกหนีชําระหนีให้สหกรณ์ต่อไป  โดยมีกระดาษทาํการลูกหนีทีถูกดําเนินคดีและการติดตามผล       

ตามแบบเอกสารหมายเลข  ในภาคผนวก 
( )  เมือเสรจ็สนิการชาํระบัญชี  ให้ปิดบัญชีลูกหนีทุกประเภททปีรากฏในบัญชี              

ณ  วันทีตามงบดุล  ณ  วันรับมอบทรัพย์สินไปบัญชีเลิกกิจการ  แล้วรายงานเกียวกับการจัดการ

ลูกหนีไว้ในรายงานการชาํระบัญชี 

ทงันี  ให้จัดทาํกระดาษทาํการลูกหนีตามแบบเอกสารหมายเลข   ในภาคผนวก  

เพือให้ทราบว่าได้จัดการเกยีวกบัลูกหนีแต่ละรายอย่างไรบ้าง 
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.  สินคา้คงเหลือ 

   ตรวจสอบสภาพของสินค้าคงเหลือตามรายละเอียดประกอบงบการเงิน โดยแยก  

สนิค้าเสอืมชาํรุด  หรือเสอืมคุณภาพออกต่างหากจากสนิค้าสภาพปกต ิ
   กาํหนดราคาทคีาดว่าจะจาํหน่ายได้  และนาํออกขายโดยเรว็ 
   นําสินค้าออกจําหน่าย   โดยอาจจัดทาํประกาศแจ้งความการจําหน่ายสินค้า

ของสหกรณ์  และเผยแพร่ประชาสมัพันธใ์ห้ประชาชนทวัไปทราบ  เพือให้สหกรณ์สามารถขายสนิค้า

ได้มากทสีุด  สินค้าทอีาจขายได้  หรือรวมกันขายได้ในคราวหนึงตังแต่จาํนวน ,  บาทขึนไป  

ให้ขายโดยวิธีประกวดราคาเพือให้ได้ราคาทดีีทสีุด  (คาํแนะนาํนายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธีปฏบิัติ

ในการชาํระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ) 
   กรณีสินค้าชินใหญ่ และมีราคาสูงควรเปิดประมูล  เพือให้สหกรณ์ได้รับเงิน

มากทสีดุ 
   เมือเสรจ็สนิการชาํระบัญชี  ให้ปิดบัญชีสินค้าคงเหลือทุกประเภททปีรากฏใน

บัญชี  ณ  วันทตีามงบดุล  ณ  วันรับมอบทรัพย์สินไปบัญชีเลิกกิจการ  แล้วรายงานให้ทราบถึงการ

จัดการสนิค้าคงเหลือ  รวมทงัรายงานว่ามีสนิค้าใดบ้างทเีสอืมชาํรุดไว้ในรายงานการชาํระบัญชีด้วย 

.  สินทรพัยถ์าวร 

  จัดทาํรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรแยกตามประเภท  ราคาทุน  อัตราค่าเสือมราคา  

ค่าเสอืมราคาสะสม  และราคาคงเหลือตามบัญชีปรากฏแบบตามเอกสารหมายเลข  ในภาคผนวก 
   ตรวจสอบสภาพสินทรัพย์ถาวรทมีีอยู่ทงัหมด  สินทรัพย์ถาวรใดทเีสอืมชํารุด      

จนใช้การไม่ได้ให้แยกออกต่างหาก 
  นาํสินทรัพย์ถาวรออกจาํหน่าย  โดยอาจจัดทาํประกาศแจ้งความการจาํหน่าย

สินทรัพย์ถาวร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทัวไปทราบ  เพือให้สหกรณ์ได้รับ

ผลประโยชน์สูงสุดในการจาํหน่าย  สาํหรับสินทรัพย์ถาวรทเีสือมชาํรุดแล้วให้นาํออกจําหน่ายเป็น

เศษชินส่วน (เลหลัง) 
   สินทรัพย์ถาวรทคีาดว่าจะจาํหน่ายได้ในคราวหนึงตังแต่ ,  บาทขึนไป               

ให้ขายโดยวิธปีระกวดราคาเพือให้ได้ราคาทดีีทสีุด  (คาํแนะนาํนายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธีปฏบิัติ

ในการชาํระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ) 
   เมือเสร็จสินการชําระบัญชี  ให้ปิดบัญชีสินทรัพย์ถาวรทีปรากฏในบัญชี        

ณ  วันทตีามงบดุล  ณ  วันรับมอบทรัพย์สินไปบัญชีเลิกกิจการ  แล้วรายงานให้ทราบถึงการจัดการ

สนิทรัพย์ถาวร  รวมทงัรายงานว่ามีสนิทรัพย์ใดบ้างทเีสอืมชาํรุดไว้ในรายงานการชาํระบัญชีด้วย 
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.  สินทรพัยอื์น 

.   เงินลงทุนถือหุน้ใน ธ.ก.ส. , ชุมนุมสหกรณร์ะดบัจังหวดั,  ชุมนุมสหกรณ์

ระดบัชาติ ฯลฯ 
   ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากใบหุ้นว่ามีครบถ้วนหรือไม่ 
   ยืนยันยอดกับสถาบันทสีหกรณ์ถือหุ้น  เพือตรวจสอบความถูกต้อง 
   นําออกจําหน่ายคืนให้กับสถาบันทีสหกรณ์ถือหุ้น  หรือบุคคลทัวไป

พร้อมรับเงินปันผลค้างรับ (ถ้ามี) 
   กรณีไม่มีเอกสารหลักฐาน  หรือไม่สามารถเรียกเงินคืนได้  ให้รายงานไว้

ในรายงานการชาํระบัญชี 
   เมอืเสรจ็สนิการชาํระบัญชี  ให้ปิดบัญชีเงนิลงทุนทุกประเภททปีรากฏใน

บัญชี  ณ  วันทตีามงบดุล  ณ  วันรับมอบทรัพย์สนิไปบัญชีเลิกกจิการ   

.   เงินมดัจํา  เงินประกนั 
   ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าเป็นเงินมัดจาํ หรือเงินประกันเกียวกับสิงใด  

เช่น  เงินมัดจาํขวด  เงนิมัดจาํสนิค้า  เงนิประกันการใช้โทรศัพท ์ ประปา  ไฟฟ้า  เป็นต้น 
   เมือทราบว่าเป็นเงินอะไร  ให้ยืนยันยอดกับผู้รับเงินมัดจํา/เงินประกัน

นันๆ เพือตรวจสอบความถูกต้อง 
   ขอยกเลิกภาระผูกพันต่างๆ  เพือขอเรียกเงินมัดจาํหรือเงินประกันคืน                 

ถ้าไม่สามารถเรียกเงินคืนได้  ให้รายงานไว้ในรายงานการชาํระบัญชี 
   เมือเสร็จสนิการชาํระบัญชีให้ปิดบัญชีเงินมัดจาํ  เงินประกัน  ทปีรากฏ       

ในบัญชี ณ วันทตีามงบดุล ณ วันรับมอบทรัพย์สนิไปบัญชีเลิกกจิการ   

 

การจดัการเกียวกบัหนสีิน 
 

ตามมาตรา   บัญญัติว่า  “ค่าธรรมเนียม  ค่าภาระติดพัน  และค่าใช้จ่ายทีต้องเสีย            

ตามสมควรในการชาํระบัญชีนัน  ผู้ชาํระบัญชีต้องจัดการชาํระก่อนหนีรายอนื” 

หลักกฎหมายข้างต้นได้กาํหนดให้ผู้ชาํระบัญชีจัดการชาํระหนีต่อไปนีก่อนหนีรายอนื  คือ 
.   ค่าธรรมเนียมทีสหกรณ์ต้องชาํระในระหว่างการชาํระบัญชี  ซึงเป็นค่าธรรมเนียม   

ทไีม่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย  เช่น  ค่าธรรมเนียมในการดาํเนินคดี  เป็นต้น 
.   ค่าภาระติดพัน  เช่น  ในการชาํระบัญชีปรากฏว่ามีทดีินและอาคารทยัีงค้างภาษีทดีิน

และภาษีโรงเรือนอยู่กจ็ะต้องหักกนัไว้ชาํระก่อน 
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.   ค่าใช้จ่ายซึงต้องเสียตามสมควรในการชาํระบัญชี  เช่น  ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์ว่า

สหกรณ์เลิกแล้ว  ค่าไปรษณีย์ในการส่งหนังสือถึงเจ้าหนี  หรือค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม           

ให้ลูกหนีชําระหนี  ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  เป็นต้น  ผู้ชําระบัญชีจะต้องหักไว้ชําระก่อน

เช่นเดียวกนั 

อย่างไรกด็ี  เนืองจากผู้ชําระบัญชีมีหน้าทีจัดการชําระหนีของสหกรณ์ให้เสร็จสินไป  

ดังนัน  เมอืได้ชาํระหนีต่างๆ  ดังกล่าวข้างต้นแล้วให้ดาํเนินการจัดการหนีสนิประเภทต่างๆ  ดังนี 
.  เจา้หน ี
   จัดทาํหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนีให้ยืนคําทวงหนี  (แบบเอกสารหมายเลข   

ในภาคผนวก) 
   ตรวจสอบเอกสารการทวงหนีของเจ้าหนีทุกรายว่ามีจาํนวนเงินถูกต้องตรงกับ

บัญชีของสหกรณ์  และมีหลักฐานการเป็นหนีถูกต้องสมบูรณ์  กรณีไม่ถูกต้องควรดําเนินการ

ตรวจสอบยืนยันหรือปฏเิสธหนีแล้วแต่กรณีโดยมิชักช้า 
   ดําเนินการชําระหนีแก่เจ้าหนีต่างๆ  ตามทีมีข้อผูกพันหรือสัญญา  หรือ

หลักฐานการเป็นเจ้าหนีของสหกรณ์ตามลาํดับความผูกพันแห่งสัญญาหรือข้อตกลง  เช่น  เจ้าหนี    

ปุริมสทิธ ิ หรือเจ้าหนีจาํนองจะได้รับการชาํระหนีก่อนเจ้าหนีรายอนื  เป็นต้น 
   ในกรณีทีแม้ว่าสหกรณ์จะขายทรัพย์สินได้ครบถ้วนกย็ังมีเงินสดไม่เพียงพอ   

ทีจะชําระหนีแก่เจ้าหนี  ผู้ชําระบัญชีควรใช้ดุลยพินิจขอประนีประนอมกับเจ้าหนีแต่ละราย         

เพือขอชําระหนีบางส่วนตามความเหมาะสมกับจาํนวนเงินสดทีสหกรณ์มีอยู่  รวมทังผู้ชําระบัญชี   

ควรพิจารณางดเว้นทจีะชาํระหนีเจ้าหนีขาดอายุความฟ้องร้องตามกฎหมายไว้ก่อน และหากสินทรัพย์  

ของสหกรณ์ยังไม่เพียงพอแก่การชาํระหนีอยู่อีก  ผู้ชาํระบัญชีกค็วรร้องขอต่อศาลเพือสงัให้สหกรณ์

ล้มละลายตามมาตรา  ( )  ในกรณีนีหากจาํเป็นต้องกระทาํจะต้องเป็นภายหลังจากทผู้ีชาํระบัญชี

ได้พยายามประนีประนอมหนีจนสดุความสามารถแล้ว  แต่สนิทรัพย์กยั็งไม่พอชาํระหนี 
สาํหรับแบบตัวอย่างหนังสือขอลดหนีกับเจ้าหนี (ประนีประนอมหนี) และ

ตัวอย่างหนังสอืยินยอมลดหนีของเจ้าหนีปรากฏตามเอกสารหมายเลข    และ   ในภาคผนวก 

   กรณีทีผู้ชําระบัญชีได้พยายามติดต่อเพือชําระหนี  แต่ไม่รู้ ตัวเจ้าหนี หรือ

เจ้าหนีไม่ยอมติดต่อทวงถามให้ชําระหนี  เพือให้การชําระบัญชีสาํเร็จลุล่วงไปผู้ชาํระบัญชีจะต้อง

ปฏบัิติตามมาตรา   วรรคแรก  คือ  ผู้ชาํระบัญชีจะต้องวางเงินสาํหรับจาํนวนหนีทเีจ้าหนีไม่มารับ

ต่อนายทะเบียนสหกรณ์  กับทงัต้องมีหนังสอืแจ้งการวางเงินนันไปยังเจ้าหนีเท่าทสีามารถจะติดต่อได้   

โดยมิชักช้า  และควรประกาศเรืองนีไว้  ณ  สาํนักงานสหกรณ์  ทีทาํการสหกรณ์  ทีว่าการอาํเภอ  

หรือสํานักงานเขตในท้องที  สํานักงานสหกรณ์จังหวัด  และศาลากลางจังหวัดทีสหกรณ์ตังอยู่  

เพือให้เจ้าหนีทราบอีกทางหนึงด้วย  สาํหรับการวางเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์นัน  
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ในทางปฏิบัติให้ผู้ชําระบัญชีวางเงินกับนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนาย

ทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  (คาํแนะนาํนายทะเบียนสหกรณ ์เรือง  วิธีปฏบัิติ

ในการชาํระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. )  ซึงเป็นผู้ส่งเสริมสหกรณ์ในเขตท้องทนีัน  เมือพ้นกาํหนด

สองปีนับแต่วันทีผู้ชําระบัญชีได้วางเงินไว้  เจ้าหนีจะหมดสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  นายทะเบียน

สหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายจะจัดส่งเข้าเป็นรายได้ของ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยภายในหกสิบวัน  พร้อมทงัรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ

ต่อไป 

ทงันี  แบบประกาศของผู้ชาํระบัญชี  เรือง  การวางเงินทเีจ้าหนียังมิได้มาขอรับ

กับนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  ปรากฏ

ตามเอกสารหมายเลข   ในภาคผนวก 

อนึง  ให้จัดทาํกระดาษทาํการเจ้าหนีตามแบบเอกสารหมายเลข   ในภาคผนวก  

เพือให้ทราบว่าได้จัดการเกยีวกบัเจ้าหนีแต่ละรายอย่างไรบ้าง 

.  ค่าบาํรุงสนันบิาตสหกรณฯ์  คา้งจ่าย 
   ดาํเนินการชาํระค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ค้างจ่าย  ให้แก่สันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย 
   กรณีทสีหกรณ์มีเงินสดไม่เพียงพอทจีะชาํระค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ฯ ค้างจ่าย

ทงัหมดได้  ผู้ชาํระบัญชีควรใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาชาํระหนีเพียงบางสว่น 
   กรณีสหกรณ์ไม่มีเงินสดหรือทรัพย์สินคงเหลือทีจะชําระค่าบํารุงสันนิบาต

สหกรณ์ฯ ค้างจ่ายได้นัน  ปรากฏกรณีตัวอย่างซึงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้ตอบมายัง     

ผู้ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํปาง จาํกัด ตามหนังสือสันนิบาตสหกรณ์ที สสท. /    

ลงวันท ี   พฤศจิกายน    สรุปความได้ว่า  “การยกเว้นงดเกบ็ค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์นัน 

ไม่มีข้อกฎหมายใดให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ  มีอํานาจกระทําได้  หากปรากฏว่าผู้ชําระบัญชีได้

ดาํเนินการชําระบัญชีแล้วไม่มีเงินสด  หรือทรัพย์สินใดคงเหลือกย่็อมเป็นการพ้นวิสัยทีจะชําระ     

ค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์”  ในกรณีดังกล่าวผู้ชาํระบัญชีจึงไม่ต้องชาํระค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 

ค้างจ่าย 

อนึง  สาํหรับหนังสือของสันนิบาตสหกรณ์ฯ  ทอ้ีางถึงข้างต้น  ปรากฏตามเอกสาร

หมายเลข   ในภาคผนวก 

.  หนสิีนอืน 
มีวิธปีฏบัิติเช่นเดียวกบัเจ้าหนีในข้อ  
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การจดัการเกียวกบัทุนของสหกรณ ์

 

.  ทุนเรือนหุน้ 
   หุ้นทีชําระเตม็มูลค่า  ให้จัดทาํรายละเอียดมูลค่าหุ้นของสมาชิกแต่ละคนว่า   

ใครถือหุ้นมูลค่าเท่าใด  หากผลการชําระบัญชีปรากฏว่า  ขาดทุนจากการชําระบญัชี  ให้นําผล

ขาดทุนนันมาลดมูลค่าหุ้น  ซึงจะต้องจ่ายคืนให้แก่สมาชิกตามสดัส่วนของจาํนวนหุ้นทมีีอยู่ 
   หุ้นทีชําระไม่ครบมูลค่า  ให้จัดทาํรายละเอียดหุ้นทีชําระไม่ครบมูลค่าของ

สมาชิกแต่ละคนว่ามีใครบ้าง  และแต่ละคนยังชาํระไม่ครบมูลค่าเท่าไร  ผู้ชาํระบัญชีจะต้องเรียกให้

สมาชิก  หรือทายาทของสมาชิกผู้ตายนันๆ  ส่งชาํระมูลค่าหุ้นทียังชาํระไม่ครบมูลค่าให้ครบมูลค่า

ของแต่ละหุ้นทกีาํหนดไว้ 
ในทางปฏิบัติการเรียกให้สมาชิก  หรือทายาทของสมาชิกผู้ตายส่งชาํระมูลค่าหุ้น    

ทยัีงไม่ครบมูลค่านัน  จะกระทาํต่อเมือปรากฏว่าสหกรณ์ทชีาํระบัญชีนันมีทรัพย์สินน้อยกว่าหนีสิน  

หากสหกรณ์ทชีาํระบัญชีมีทรัพย์สนิมากกว่าหนีสนิแล้วกไ็ม่มีความจาํเป็นจะต้องเรียกค่าหุ้นทยัีงชาํระ

ไม่ครบเพิม 
กรณีทจีะต้องเรียกให้สมาชิก  หรือทายาทของสมาชิกผู้ตายส่งชําระมูลค่าหุ้น        

ทยัีงไม่ครบมูลค่า   แต่ผู้ชาํระบัญชีไม่สามารถติดต่อสมาชิก  หรือทายาทของสมาชิกผู้ตายให้ชาํระ

ค่าหุ้นเพิมได้  ให้ผู้ชาํระบัญชีปฏบิัติเช่นเดียวกับลูกหนีทไีม่สามารถเรียกให้ชาํระหนีคืนได้   
   ทุนเรือนหุ้นนีผู้ชาํระบัญชีจะดาํเนินการจ่ายคืนให้แก่สมาชิก  หรือทายาทของ

สมาชิกผู้ตายตามมาตรา   ได้กต่็อเมือทรัพย์สินเหลือจากการจ่ายค่าธรรมเนียม  ค่าภาระติดพัน  

ค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชี และชําระเจ้าหนี หรือวางเงินเท่าจาํนวนหนีไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว  

ตามมาตรา   และ    หากทรัพย์สินทเีหลืออยู่มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าหุ้นทปีรากฏอยู่ตามบัญชี

ให้เฉลียทรัพย์สินนันคืนค่าหุ้นให้แต่ละหุ้นเท่าๆ กัน  (มูลค่าหุ้นทีลดมูลค่าลงนีจะเท่ากับจํานวน  

ขาดทุนจากการชําระบญัชี) 
หากไม่สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิก  หรือทายาทของสมาชิกผู้ตายได้

ภายในเวลาทชีาํระบัญชีอยู่  ให้ผู้ชาํระบัญชีวางเงินเท่าจาํนวนค่าหุ้นทยัีงจ่ายคืนไม่ครบถ้วนนันไว้กับ

นายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายเพือจ่ายใน

ภายหลัง 
ทังนี  กระดาษทาํการเกียวกับรายละเอียดการจัดการทุนเรือนหุ้น  ปรากฏ

ตัวอย่างตามเอกสารหมายเลข   ในภาคผนวก 
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   ผู้ชําระบัญชีต้องจัดทาํบัญชีทุนเรือนหุ้นในช่วงระยะเวลาดาํเนินการชาํระบัญชี  

ทังนี  เพือให้ทราบความเคลือนไหวของเงินค่าหุ้นของสหกรณ์ทีชาํระบัญชีนัน  บัญชีทุนเรือนหุ้น   

เป็นบัญชีทบัีนทกึรายการทเีกียวข้องกับค่าหุ้น  คือ  จาํนวนเงินค่าหุ้นทปีรากฏอยู่ในงบดุลทจัีดทาํขึน

ตามมาตรา   และจํานวนเงินค่าหุ้นทีเกิดขึนในระหว่างดําเนินการชําระบัญชี  พร้อมทังแสดง

รายการให้เหน็ว่าได้ดาํเนินการเกยีวกบัค่าหุ้นนันแล้วอย่างไรด้วย 

.  ทุนสํารอง  ทุนสะสมตามระเบยีบขอ้บงัคบั 
ทุนสํารอง  ทุนสะสมตามระเบียบข้อบังคับทีปรากฏอยู่ในงบดุล ณ วันทีจัดทาํ                  

งบการเงินตามมาตรา   คือ  ส่วนของทุนเป็นส่วนทไีม่ต้องชดใช้คืนไม่ต้องจ่ายคืน  เมือเสร็จสิน   

การชาํระบัญชีให้ปิดบัญชีทุนสาํรอง  ทุนสะสมตามระเบียบข้อบังคับทีปรากฏในบัญชี ณ วันทตีาม

งบดุล  ณ  วันรับมอบทรัพย์สนิไปบัญชีเลิกกจิการ   

.  กําไรสุทธิทียงัไม่ไดจ้ดัสรร 
เป็นกาํไรสุทธิทเีกิดขึนจากการดาํเนินงานก่อนเลิกสหกรณ์  แต่ยังไม่มีการจัดสรร               

กาํไรสุทธินัน  อาจประกอบด้วย  กาํไรสุทธิในงบการเงินทผู้ีสอบบัญชีแสดงความเหน็ไว้ครังสุดท้าย  

ซึงทปีระชุมใหญ่ของสหกรณ์ยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรตามข้อบังคับของสหกรณ์  และกาํไรสทุธิ

ทเีกิดขึนตังแต่วันถัดจากวันทีในงบการเงินดังกล่าวถึงวันทจัีดทาํงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน 

กาํไรสทุธิทยัีงไม่ได้จัดสรรนี  ผู้ชาํระบัญชีต้องดาํเนินการให้มีการจัดสรรให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

สหกรณ์  ทังนี  ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยทีได้รับการจัดสรรจากกาํไรสุทธิแล้ว      

ให้ดาํเนินการส่งชาํระให้เรียบร้อยต่อไป 

.  เงนิคา้งขาดทุน 
กรณีเมือจัดทาํงบดุลตามมาตรา  แล้วปรากฏว่ามียอดเงินค้างขาดทุน กล่าวคือ  

ทุนสาํรองทมีีอยู่ไม่พอทจีะชดเชยการขาดทุน  เงินค้างขาดทุนนีให้ปิดบัญชีไปบัญชีเลิกกจิการ 
 

วิธีปฏิบติัทางบญัชีในระหว่างการชําระบญัชี 
 

ในระหว่างการชาํระบัญชี  เมือผู้ชาํระบัญชีดาํเนินการชาํระบัญชีโดยจาํหน่ายทรัพย์สิน  

เรียกหนีจากลูกหนี  หรือชาํระหนีแก่เจ้าหนีกต็าม  ให้ผู้ชาํระบัญชีบันทึกรายการทางการเงินไว้ใน

สมุดบัญชีของสหกรณ์  ดังนี   
.   รายการรบัเงินทุกประเภทในระหว่างการชําระบญัชี  (ยกเว้นการรับเงินค่าหุ้น  

การเบิกเงินจากธนาคาร)  ถือเป็นรายรับจากการชําระบัญชี  ได้แก่  รายได้จากการดําเนินงาน     

เงินรับจากลูกหนี  เงินรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน  เป็นต้น  ให้บันทึกบัญชีไว้ในบัญชีรับจ่าย     

กับบัญชีรายรับประเภทนันๆ  ส่วนการรับเงินค่าหุ้น  และการเบิกเงินจากธนาคารให้บันทึกไว้ใน

บัญชีรับจ่าย  กับบัญชีทุนเรือนหุ้น  หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร  แล้วแต่กรณี 
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ตัวอย่างเช่น 
( )   ในระหว่างการชําระบัญชีขายเครืองใช้สาํนักงาน  ได้เงิน , .  บาท  

บันทกึบัญชี ดังนี 
เดบิต   บัญชีรับจ่าย    4,500.00  

เครดิต   บัญชีเงนิรับจากการจาํหน่ายทรัพย์สิน 4,500.00 

( )   ในระหว่างการชําระบัญชีเรียกเงินค่าหุ้นจากสมาชิกรายทียังชําระไม่ครบ

มูลค่า ได้เงนิ  , .  บาท  บันทกึบัญชี ดังนี 
เดบิต   บัญชีรับจ่าย    1,000.00  

เครดิต   บัญชีทุนเรือนหุ้น    1,000.00  

( )   ในระหว่างการชําระบัญชีถอนเงินฝากธนาคาร จํานวน  , .  บาท  

บันทกึบัญชี ดังนี 
 เดบิต   บัญชีรับจ่าย      2,000.00  

เครดิต   บัญชีเงนิฝากธนาคาร...........            2,000.00 
            (ระบุประเภทเงินฝาก/ชือธนาคาร)  

.   รายการจ่ายเงินทุกประเภทในระหว่างการชําระบญัชี  (ยกเว้นการจ่ายเงินฝาก

ธนาคาร)  ถือเป็นรายจ่ายจากการชําระบัญชี  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน  ค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชี     

จ่ายชาํระหนีสิน (รวมการวางเงินชาํระหนีตามมาตรา )  จ่ายชาํระหนีเงินกู้  เป็นต้น  ให้บันทึกบัญชี  

ไว้ในบัญชีรายจ่ายประเภทนันๆ  กับบัญชีรับจ่าย  ส่วนการจ่ายเงินนําฝากธนาคารให้บันทึกไว้ใน

บัญชีเงินฝากธนาคาร  กับบัญชีรับจ่าย 

ตัวอย่างเช่น 
( )   ในระหว่างการชาํระบัญชีจ่ายค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชี จาํนวน .  บาท  

บันทกึบัญชี ดังนี 
เดบิต   บัญชีค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชี  500.00  

เครดิต   บัญชีรับจ่าย    500.00   

( )   ในระหว่างการชําระบัญชีนําเงินไปฝากธนาคาร จํานวน  , .  บาท 

บันทกึบัญชี ดังนี 
เดบิต   บัญชีเงินฝากธนาคาร.............    3,000.00 
          (ระบุประเภทเงินฝาก/ชือธนาคาร)   

เครดิต   บัญชีรับจ่าย    3,000.00 
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ทังนี  ให้ทาํการผ่านรายการบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททัวไปด้วย  อย่างไรกด็ี  

คาํแนะนาํนายทะเบียนสหกรณ์  เรือง  วิธีปฏบัิติในการชาํระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.   ให้ผู้ชาํระบัญชี  

จัดทาํบัญชีรับ – จ่ายระหว่างการชาํระบัญชีเพือแสดงรายการรับ – จ่ายเงนิโดยให้จัดทาํเสนอพร้อม

กับรายงานผลการชาํระบัญชีทุกระยะ  เดือน  นับแต่วันทเีสนองบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์  

ซึงบัญชีรับ - จ่ายดังกล่าว ปรากฏรูปแบบดังต่อไปนี 
   
 
 

บญัชีรบัจ่าย 
ของสหกรณ.์.............................................จํากดั  ซึงอยู่ในระหว่างการชําระบญัชี 

ตงัแต่วนัที.......................................ถึงวนัที............................................. 
          

วนัที รายการ จํานวนเงิน วนัที รายการ จํานวนเงิน 

          
          
          
  รวมรับเงินงวดนี     รวมจ่ายเงินงวดนี   
  เงินสดคงเหลือจากงวดก่อน     เงินสดคงเหลือยกไป   
  รวม     รวม   
          
 

  เงินคงเหลือข้างต้นเกบ็รักษาไว้  ดังนี    
  .  ฝากไว้ในธนาคาร เป็นเงิน  .......................  บาท   
  .  ผู้ชาํระบัญชีเกบ็รักษาไว้ เป็นเงิน   .......................  บาท   
    รวม   ..........................  บาท   
          

       ตรวจถูกต้องแล้ว   
          
       .................................   
       (..............................)   
       ผู้ชาํระบัญชี   
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ทังนี  บัญชีรับ – จ่ายข้างต้นเป็นบัญชีสรุปรายการรับและจ่ายเงินสําหรับช่วง

ระยะเวลาทุก  เดือนทีรายงานผลระหว่างการชาํระบัญชี  โดยด้านเดบิตใช้บันทึกรายการรับเงิน             

ส่วนด้านเครดิตใช้บันทึกรายการจ่ายเงิน  และให้รวมจํานวนเงินทางด้านเดบิตเป็นรายการ        

“รวมรับเงินงวดนี”  บวกด้วยเงินสดคงเหลือยกมาจากงวดก่อน  (กรณีจัดทาํบัญชีรับ-จ่ายครังแรก

เมือเริมต้นชาํระบัญชีจํานวนเงินสดคงเหลือตามรายการนีจะเป็นเงินสดคงเหลือยกมาตามงบดุล   

เมือเริมต้นชาํระบัญชี)  แล้วแสดงรายการเป็นยอดรวม  กับให้รวมจาํนวนเงินทางด้านเครดิตเป็น

รายการ  “รวมจ่ายเงินงวดนี”  แล้วนําไปหักยอดรวมด้านเดบิต  ผลต่างเป็นเงินสดคงเหลือ            

ให้แสดงรายการไว้เป็น  “เงินสดคงเหลือยกไป”  ในด้านเครดิต พร้อมกับรวมยอดทางด้านเครดิต         

ซึงยอดรวมด้านเดบิตและเครดิตจะปรากฏจาํนวนเงินเท่ากัน 

 
ตวัอย่างการจดัทําบญัชีรบัจ่ายในระหว่างการชําระบญัชี 

 
ตวัอย่างที  
ภายหลังจากผู้ชาํระบัญชีจัดทาํงบดุลเมือเริมต้นชาํระบัญชี ณ วันท ี  เมษายน   

ของสหกรณ์การเกษตร  กขค  จํากัด แล้วได้ดาํเนินการชําระบัญชีโดยมีรายการเงินระหว่างวันท ี      

  พฤษภาคม    ถึงวันท ี   ตุลาคม    ดังนี 

พ.ค.  1     รับเงนิจากการขายกล่องกระดาษเก่า  จาํนวน .  บาท 
                   15   จ่ายค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณาในหนังสอืพิมพ์  จาํนวน  .  บาท 

มิ.ย.    2   รับชาํระหนีจากลูกหนีเงินกู้   ราย  จาํนวน  , .  บาท 
        พร้อมทงัดอกเบียอกีจาํนวน  , .  บาท 
5   นาํเงินฝากธนาคาร  จาํนวน , .  บาท 

ก.ค.  24   ขายเครืองใช้สาํนักงาน   รายการ ราคาตามบัญชี  , .  บาท 

   ขายได้เป็นเงิน  , .  บาท 
ก.ย.     1   ขายทดีิน  เป็นเงนิ  , .  บาท 

     ถอนเงินจากธนาคาร  จาํนวน  , .  บาท 
  ส่งชําระหนีเงินกู้ ธ.ก.ส. จํานวน  , .  บาท  พร้อมดอกเบียจํานวน    

, .  บาท 
3   จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการชาํระบัญชี  จาํนวน  , .  บาท 

ต.ค.  15 รับเงินจากการถอนหุ้นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํานวน     

,  บาท 
30   นาํเงนิฝากธนาคาร  จาํนวน , .  บาท 
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บญัชีรบัจ่าย 
ของสหกรณก์ารเกษตร  กขค  จํากดั  ซึงอยู่ในระหว่างการชําระบญัชี 
ตงัแต่วนัที    พฤษภาคม    ถึงวนัที    ตุลาคม   

          

วนัที รายการ จํานวนเงิน วนัที รายการ จํานวนเงิน 

2545     2545     
พ.ค. 1 รายได้เบด็เตลด็ 300 - พ.ค. 15 ค่าใช้จ่ายในการชาํระหนี 600 - 

มิ.ย. 2 รับชาํระหนีจากลูกหนีเงินกู้ 180,000 - มิ.ย. 5 จ่ายฝากธนาคาร 120,000 - 

  รับชาํระดอกเบยีเงินให้กู้ 20,000 - ก.ย. 2 จ่ายชาํระหนีเงินกู้ ธ.ก.ส. 400,000 - 
ก.ค. 24 รับเงินจากการจาํหน่าย     จ่ายชาํระดอกเบียเงินกู้ ธ.ก.ส. 19,000 - 

  เครืองใช้สาํนักงาน 4,500 -  3 จ่ายค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชี 1,400 - 
ก.ย. 1 รับเงินจากการจาํหน่ายทดีิน 400,000 - ต.ค. 30 จ่ายฝากธนาคาร 167,000 - 

 2 ถอนเงินจากธนาคาร 100,000 -      
ต.ค. 15 รับเงินลงทุนถือหุ้น ชสท. 3,000 -      
         
          
  รวมรับเงินงวดนี 707,800 -   รวมจ่ายเงินงวดนี 708,000 - 
  เงินสดคงเหลือจากงวดก่อน 400 -   เงินสดคงเหลือยกไป 200 - 
  รวม 708,200 -   รวม 708,200 - 
          

 
  เงินคงเหลือข้างต้นเกบ็รักษาไว้  ดังนี    
  .  ฝากไว้ในธนาคาร เป็นเงิน , .   บาท   
  .  ผู้ชาํระบัญชีเกบ็รักษาไว้ เป็นเงิน             .   บาท   
    รวม  , .   บาท   
          
       ตรวจถูกต้องแล้ว   
          
               เก่ง  ใจกล้า   
           (นายเก่ง  ใจกล้า)   
       ผู้ชาํระบัญชี   

 
 
 
 
 
 
 



 

การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

- 31 -

ตวัอย่างที  
รายการเงินระหว่างวันท ี   พฤศจิกายน    ถึงวันท ี   เมษายน    มีดังนี 

2545 พ.ย. 2 รับเงินค่าหุ้นทสีมาชิกชาํระไม่ครบมูลค่า  จาํนวน .  บาท 
         10 จ่ายค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี  จาํนวน .  บาท 
         25 ถอนเงินจากธนาคาร  จาํนวน , .  บาท 

จ่ายค่าธรรมเนียมศาล  จํานวน , .  บาท  ค่าทนายความ

จาํนวน  , .  บาท 

ธ.ค.   15 รับชาํระหนีค่าสนิค้า  จาํนวน , .  บาท 
2546 ม.ค. 6 รับชาํระหนีจากลูกหนีเงินกู้  ราย จาํนวนเงิน , .  บาท 

พร้อมทงัดอกเบียเงินกู้อกี จาํนวน , .  บาท 
 10 จ่ายค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชี  จาํนวน .  บาท 
 20 ขายสินค้าสภาพปกติ ราคาตามบัญชี , .  บาท ขายได้เป็นเงิน 

, .  บาท และสินค้าเสือมชํารุด จํานวน , .  บาท   

ขายได้เป็นเงนิ , .  บาท 

ก.พ.  28 ชาํระหนีให้เจ้าหนีการค้า  จาํนวน  , .  บาท 
 นาํเงินฝากธนาคาร , .  บาท 
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บญัชีรบัจ่าย 
ของสหกรณก์ารเกษตร  กขค  จํากดั  ซึงอยู่ในระหว่างการชําระบญัชี 
ตงัแต่วนัที    พฤศจิกายน    ถึงวนัที    เมษายน   

 

วนัที รายการ จํานวนเงิน วนัที รายการ จํานวนเงิน 

2545     2545     
พ.ย. 2 รับเงินค่าหุ้นทชีาํระไม่ครบมูลค่า 600 - พ.ย. 10 ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี 800 - 

 25 ถอนเงินจากธนาคาร 20,000 - มิ.ย. 25 ค่าธรรมเนียมศาล 1,000 - 
ธ.ค. 15 รับชาํระหนีค่าสินค้า 20,000 -   ค่าทนายความ 15,000 - 

          
          

2546     2546     
ม.ค. 6 รับชาํระเงินจากลูกหนีเงินกู้ 86,000 - ม.ค. 10 ค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชี 900 - 

  รับชาํระดอกเบยีเงินให้กู้ 15,000 - ก.พ. 28 จ่ายชาํระหนีเจ้าหนีการค้า 90,000 - 
 20 ขายสินค้า 7,200 -   จ่ายฝากธนาคาร 41,000 - 

    รวมรับเงินงวดนี 148,800 -   รวมจ่ายเงินงวดนี 148,700 - 
  เงินสดคงเหลือจากงวดก่อน 200 -   เงินสดคงเหลือยกไป 300 - 
  รวม 149,000 -   รวม 149,000 - 
          

 
  เงินคงเหลือข้างต้นเกบ็รักษาไว้  ดังนี    
  .  ฝากไว้ในธนาคาร เป็นเงิน , .  บาท   
  .  ผู้ชาํระบัญชีเกบ็รักษาไว้ เป็นเงิน          .  บาท   
    รวม  , .  บาท   
          
          ตรวจถูกต้องแล้ว   
          
             เก่ง  ใจกล้า   
        (นายเก่ง  ใจกล้า)   
       ผู้ชาํระบัญชี   
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การรายงานความเคลือนไหวระหว่างการชําระบญัชี 

 

ตามมาตรา   บัญญัติว่า  “ให้ผู้ชําระบัญชีเสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์     

ทุกระยะหกเดือนว่าได้จัดการไปอย่างใดบ้าง  และแสดงให้เหน็ความเป็นไปของบัญชีทชีาํระอยู่นัน  

รายงานดังกล่าวนีให้ทาํตามแบบทนีายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
รายงานตามวรรคหนึงให้สมาชิก  ทายาทของสมาชิกผู้ตาย  และเจ้าหนีทังหลายของ

สหกรณ์ตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม 
ถ้าปรากฏข้อบกพร่องในการชาํระบัญชี  นายทะเบียนสหกรณ์มีอาํนาจสงัให้ผู้ชาํระบัญชี

แก้ไขข้อบกพร่อง  และรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลาทกีาํหนด” 

จากหลักกฎหมายข้างต้น  จาํแนกลักษณะของรายงานระหว่างการชาํระบัญชีทผู้ีชาํระบัญชี 

จะต้องเสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ไว้  ลักษณะ  คือ 

ก.   รายงานความเคลอืนไหวผลการชําระบญัชีทุกระยะ  เดือน  
เป็นรายงานทีผู้ชําระบัญชีจะต้องจัดทาํตามแบบทีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  

โดยนายทะเบียนสหกรณ์ได้กาํหนดแบบรายงานการชาํระบัญชีไว้ตามคาํแนะนาํนายทะเบียนสหกรณ์  

เรือง  วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.   กล่าวคือ  ให้ผู้ชาํระบัญชีเสนอรายงานผล

การชาํระบัญชีทุกระยะ  เดือน  นับแต่วันทเีสนองบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์  โดยให้มีหัวข้อ

รายงาน  ดังนี 
.   การเรียกหนีสินคืน   ให้รายงานว่าสหกรณ์มีลูกหนีจาํนวนเท่าใด  เรียกคืนได้

เท่าใด  และยังเรียกคืนไม่ได้เท่าใด  เพราะเหตุใด  หากการเรียกหนีสนิต้องมีการดาํเนินคดีทางศาล

กใ็ห้รายงานชีแจงด้วย 
.   การชําระหนี  ให้รายงานว่าสหกรณ์มีเจ้าหนีอยู่กีราย  เป็นเงินเท่าใด  และได้

ชาํระแล้วเท่าใด  หากได้ทาํการประนีประนอมหนีกับเจ้าหนีกใ็ห้แจ้งจาํนวนเงินทจีะต้องชาํระตามที

ได้ตกลงไว้ 
.   การจัดการทรพัยส์ิน   ให้รายงานว่าทรัพย์สินของสหกรณ์  รวมทงัเงินลงทุน

ถือหุ้นในกิจการต่างๆ แต่ละรายการได้ดาํเนินการจําหน่ายจ่ายโอนไปด้วยวิธีใด  ได้ราคาเท่าใด    

สงูหรือตาํกว่าราคาเดิมเทา่ใด  และทรัพย์สนิใดยังจาํหน่ายไม่ได้รวมราคาเท่าใด 
.   อุปสรรคในการชําระบญัชี  ให้ชีแจงปัญหาและอุปสรรคททีาํให้การชาํระบัญชี

ยังไม่เสรจ็สนิ  และแนวทางแก้ไข      
.   กําหนดเวลาในการชําระบญัชี  ให้ประมาณ  หรือคาดหมายว่าจะสามารถ

ชาํระบัญชีได้เสรจ็เรียบร้อยเมือใด 
.   อืนๆ  ให้รายงานถึงสงิต่างๆ ทผู้ีชาํระบัญชีเหน็ว่าควรจะรายงานให้ทราบ  
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การรายงานความเคลือนไหวผลการชาํระบัญชีทุกระยะ  เดือนให้จัดทาํบัญชีรับจ่าย 

ในช่วงระยะเวลาทรีายงานด้วย  ซึงวิธีการจัดทาํได้กล่าวไว้แล้วในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในระหว่างการ      

ชาํระบัญชีข้างต้น 

ข.   รายงานผลการแกไ้ขขอ้บกพร่องในการชําระบญัชี   
เป็นรายงานทผู้ีชาํระบัญชีจัดทาํขึนเสนอนายทะเบียนสหกรณ์  เพือรายงานผลการ

แก้ไขข้อบกพร่องในการชําระบัญชีตามทีนายทะเบียนสหกรณ์สังการให้ผู้ชําระบัญชีแก้ไข  ทังนี

รายงานดังกล่าวไม่ได้กาํหนดแบบรายงานไว้โดยเฉพาะ 

สําหรับรายงานความเคลือนไหวผลการชําระบัญชีทุกระยะ  เดือน  ปรากฏ

ตัวอย่างการรายงานในงวดท ี   และงวดท ี   ตามลาํดับดังนี  
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งวดที  
 

                    บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ    

ที                                    วนัที    พฤศจิกายน     
เรือง รายงานความเคลือนไหวผลการชาํระบัญชีทุกระยะ  เดือน  ของสหกรณ์การเกษตร  กขค  จาํกดั  

จังหวัดมุกดาหาร 

เรียน นายทะเบยีนสหกรณ ์

 ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที  /   ลงวันที   เมษายน  ได้

แต่งตังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์การเกษตร  กขค  จาํกัด  ทเีลิกนัน 
  ข้าพเจ้าขอเสนอรายงานความเคลือนไหวผลการชาํระบัญชีของสหกรณ์การเกษตร     

กขค  จาํกัด ตังแต่วันท ี  เมษายน  ซึงเป็นวันรับมอบทรัพย์สิน ถึงวันท ี  ตุลาคม   

ตามมาตรา   แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   ดังนี 
  .  การเรียกหนีสินคืน  ณ วันที  เมษายน   สหกรณ์มีลูกหนีทังสิน  

จาํนวน , , .  บาท  ได้รับชาํระคืนถึงวันสินงวดทีรายงาน  จํานวน , .  บาท  

คงเหลือ ณ วันสินงวด  จาํนวน  , .  บาท  ลูกหนีทีได้ชาํระคืนระหว่างงวดนีเป็นลูกหนี

เงินกู้ทงัจาํนวน  ดังนัน  ลูกหนีคงเหลือในวันสนิงวดรายงาน  จึงประกอบด้วย 
-  ลูกหนีการค้า   จาํนวน  , .   บาท 
-  ลูกหนีเงินกู้   จาํนวน  , .   บาท 
-  ลูกหนีอืนๆ   จาํนวน    , .   บาท 
    รวม   , .   บาท 

.  การชําระหนี  ณ  วันที  เมษายน    สหกรณ์มีหนีสินทงัสิน  จาํนวน 

, .  บาท  ได้จ่ายชําระหนีเงินกู้ ธ.ก.ส.  แล้วทังจํานวน  เป็นเงิน  , .  บาท            

ณ วันสนิงวดรายงานจึงมีเจ้าหนีคงเหลือทงัสนิ  จาํนวน , .  บาท  ประกอบด้วย 
-  เจ้าหนีการค้า   จาํนวน  , .   บาท 
-  ค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ฯ จาํนวน      , .   บาท 
-  หนีสนิอนืๆ   จาํนวน    , .   บาท 

    รวม   , .   บาท 
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.  การจัดการทรพัยส์ิน  ในระหว่างงวดทรีายงานได้ดาํเนินการจาํหน่ายทรัพย์สิน

ของสหกรณ์ออกไปทังหมด  รวมทังเงินลงทุนถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จาํกัด  

ได้เงินทังสิน จํานวน , .  บาท  จําแนกรายละเอียดผลการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน  

ดังนี 
 

ประเภท ราคาทุน ราคาตามบญัชี ราคาจําหน่ายได ้ กําไร/ (ขาดทุน) 

ทดีิน 100,000.00 100,000.00 400,000.00 300,000.00 
เครืองใช้สาํนักงาน 10,000.00 8,000.00 4,500.00 (3,500.00) 
หุ้น ชสท.     3,000.00     3,000.00     3,000.00                   -    
 113,000.00 111,000.00 407,500.00 296,500.00 

 
     การจาํหน่ายทีดินนันได้ดาํเนินการประกาศแจ้งความให้มีการประมูลราคากัน  

เมือวันที  กันยายน  มี ผู้ เข้าร่วมประมูลราคา  ราย ผู้เสนอราคาสูงสุด จํานวนเงิน 

, .  บาท  เป็นผู้ประมูลได้  ได้ดาํเนินการโอนกรรมสทิธเิรียบร้อยแล้ว 
     ณ  วันสินงวดทรีายงาน  มีสินค้าคงเหลือตามบัญชีจาํนวน , .  บาท  

อยู่ระหว่างดาํเนินการเพือจาํหน่าย 
.  อุปสรรคในการชําระบญัชี  ลูกหนีการค้าและลูกหนีเงินกู้ส่วนใหญ่ย้ายทีอยู่

จากทะเบียนทีมีอยู่  ทาํให้การติดตามทวงถามให้ชําระหนีกระทาํได้ยาก  ต้องเสียเวลาติดตามหา     

ทอียู่และต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีมาก 
.  กําหนดเวลาในการชําระบญัชี  ยังไม่สามารถคาดหมายเวลาทีจะปฏิบัติงาน

ชาํระบัญชีให้เสรจ็ได้  เนืองจากมีปัญหาตามทกีล่าวแล้วในข้อ . 
.  เรืองอืนๆ  ในระหว่างงวดทีรายงาน  มีรายได้จากการดําเนินงานทังสิน  

จํานวน , .  บาท  เป็นดอกเบียเงินให้กู้และขายกล่องกระดาษ  และมีรายจ่ายทังสิน  

จํานวน , .  บาท  เป็นค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชี  จํานวน , .  บาท  และค่าใช้จ่าย    

ในการดาํเนินงาน  จาํนวน , .  บาท    

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ  พร้อมนีได้แนบบัญชีรับจ่ายมาเพือประกอบการพิจารณา

ด้วยแล้ว 
 

 
เก่ง  ใจกล้า 

      (นายเก่ง  ใจกล้า) 

ผู้ชาํระบัญชี 
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งวดที  
 

                    บนัทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ    

ที                                    วนัที     พฤษภาคม     
เรือง รายงานความเคลือนไหวผลการชาํระบัญชีทุกระยะ  เดือน  ของสหกรณ์การเกษตร  กขค  จาํกดั  

จังหวัดมุกดาหาร 

เรียน นายทะเบยีนสหกรณ ์

  ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที  /   ลงวันที   เมษายน  ได้

แต่งตังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์การเกษตร กขค จาํกัด  ทเีลิกนัน 
  ข้าพเจ้าขอเสนอรายงานความเคลือนไหวผลการชาํระบัญชีของสหกรณ์การเกษตร     

กขค จาํกัด ทุกระยะ  เดือน งวดท ี  ตังแต่วันท ี  พฤศจิกายน  ถึงวันท ี  เมษายน   

ตามมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   ดังนี 
  .  การเรียกหนีสินคืน  ในระหว่างงวดทรีายงาน  ได้ติดตามให้ลูกหนีชาํระหนีคืน

ได้ทงัสิน  จาํนวน , .  บาท  คงเหลือในวันสินงวด  จาํนวน , .  บาท  ลูกหนีที

ได้รับชาํระคืนระหว่างงวดนีเป็นลูกหนีการค้า  จาํนวน  , .  บาท  และลูกหนีเงินกู้  จาํนวน 

, .  บาท ดังนัน  ลูกหนีคงเหลือในวันสนิงวดรายงาน  จึงประกอบด้วย 
-  ลูกหนีการค้า   จาํนวน  , .   บาท 
-  ลูกหนีเงนิกู้   จาํนวน  , .   บาท 
-  ลูกหนีอืนๆ   จาํนวน    , .   บาท 
    รวม   , .   บาท 

.  การชําระหนี  ในระหว่างงวดทรีายงาน  ได้จ่ายชําระหนีให้เจ้าหนีการค้า จาํนวน 

, .  บาท  ใน วันสินงวดจึงมี เจ้าหนีคงเห ลือทังสิน   จํานวน  , .  บาท  

ประกอบด้วย 
-  เจ้าหนีการค้า   จาํนวน    , .   บาท 
-  ค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ฯ จาํนวน      , .   บาท 
-  หนีสนิอนืๆ   จาํนวน    , .   บาท 

    รวม   , .   บาท 
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.  การจัดการทรพัยสิ์น  ในระหว่างงวดทรีายงานไม่มีรายการเคลือนไหวเกยีวกับ

ทรัพย์สิน  เพราะทรัพย์สินของสหกรณ์ทมีีอยู่ได้ดาํเนินการจาํหน่ายจ่ายโอนไปหมดแล้วตังแต่งวด    

รายงานก่อน 

     สําห รับสิน ค้าคงเหลือตามบัญ ชี ณ  วันที   เมษายน  จํานวน 

, .  บาท  ซึงเป็นสินค้าเสอืมชาํรุด จาํนวน , .  บาท และสินค้าสภาพปกติ จาํนวน 

, .  บาท นัน  สามารถจาํหน่ายไปได้ในงวดรายงานนี จาํนวน , .  บาท 
.  อุปสรรคในการชําระบญัชี  การติดตามให้ลูกหนีเงินกู้และลูกหนีการค้าชาํระหนี

กระทําได้ยาก  เพราะลูกหนีส่วนใหญ่ย้ายทีอยู่และลูกหนีการค้าก็เป็นลูกหนีทีขาดอายุความ          

ในระหว่างงวดทีรายงานได้ดําเนินการทางศาลเพือให้ลูกหนีชําระหนี  ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

ติดตามหนีทงัสนิ  จาํนวน ,  บาท 

.  กําหนดเวลาในการชําระบญัชี  ยังไม่สามารถคาดหมายเวลาทีจะปฏิบัติงาน 

ชาํระบัญชีให้เสรจ็ได้  เนืองจากมีปัญหาตามทรีายงานแล้วในข้อ . 
.  เรืองอืนๆ  ในระหว่างงวดทีรายงานได้ติดตามให้สมาชิกซึงยังชําระค่าหุ้น              

ไม่ครบมูลค่า  ชาํระหุ้นเพิม จาํนวน .  บาท  มีรายได้จากการดาํเนินงาน  คือ  ดอกเบียรับจาก

เงินให้กู้ จาํนวน , .  บาท  และมีค่าใช้จ่ายทงัสิน จาํนวน , .  บาท  เป็นค่าใช้จ่าย

ในการชาํระบัญชี  จาํนวน , .  บาท  และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน จาํนวน .  บาท    

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ  พร้อมนีได้แนบบัญชีรับจ่ายมาเพือประกอบการพิจารณา

ด้วยแล้ว 
 

 
เก่ง  ใจกล้า 

      (นายเก่ง  ใจกล้า) 

ผู้ชาํระบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

- 39 -

 
การดําเนนิการเมอืทรพัยส์ินของสหกรณค์งเหลือจากการชําระบญัชี 

 

ตามมาตรา   กาํหนดให้ผู้ชาํระบัญชีดาํเนินการเมือทรัพย์สินของสหกรณ์คงเหลือ

ภายหลังจากชาํระหนีสนิของสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว  โดยบัญญัติว่า  “เมอืได้ชาํระหนีของสหกรณ์แล้ว

ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เทา่ใด  ให้ผู้ชาํระบัญชีจ่ายตามลาํดับ  ดังต่อไปนี 

( )   จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นทชีาํระแล้ว 
( )   จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นทชีาํระแล้ว  แต่ต้องไม่เกินอัตราทนีายทะเบียนสหกรณ์

กาํหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  สาํหรับสหกรณ์แต่ละ

ประเภท 
( )   จ่ายเป็นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีสมาชิกได้ทาํไว้กับสหกรณ์          

ในระหว่างปีตามทกีาํหนดในข้อบังคับ 

ถ้ายังมีทรัพย์สนิเหลืออยู่อกีให้ผู้ชาํระบัญชีโอนให้แก่สหกรณ์อืน  หรือสนันิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทยตามมติทปีระชุมใหญ่  หรือด้วยความเหน็ชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีที

ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันทชีาํระบัญชีเสรจ็” 

อนึง  การจ่ายเงินปันผลตามหุ้นตามข้อ ( )  นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีประกาศ        

เมือวันที    เมษายน    เรือง  อัตราเงินปันผลตามหุ้นทีชําระแล้วในกรณีเลิกสหกรณ์     

ความว่า  สหกรณ์ทีเลิกแล้วแต่ยังมีทรัพย์สินคงเหลือให้จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตามทีกาํหนด    

ในข้อบังคับของสหกรณ์  เรือง  “การจาํหน่ายทรัพย์สินเมือสหกรณ์ต้องเลิก”  แต่ต้องไม่เกินอัตรา

เงินปันผลทกีาํหนดในกฎกระทรวงสาํหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 
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การรอ้งขอใหส้หกรณล์ม้ละลาย 

 
ตามมาตรา  ( )  บัญญัติว่า  “ผู้ชาํระบัญชีมีอาํนาจร้องขอต่อศาลเพือสงัให้สหกรณ์

ล้มละลาย  ในกรณีทีเงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนได้ใช้เสร็จแล้ว  แต่ทรัพย์สินกยั็งไม่เพียงพอแก่การ

ชาํระหนีสนิ” 

จากหลักกฎหมายข้างต้น  จะเห็นได้ว่าการร้องขอให้สหกรณ์ล้มละลายเป็นอํานาจ

เฉพาะของผู้ชาํระบัญชีเท่านัน  โดยกฎหมายมิได้กาํหนดให้เป็นหน้าทขีองผู้ชาํระบัญชีทจีะต้องร้องขอ 

ต่อศาลสังให้สหกรณ์ล้มละลายทันทีเมือปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินไม่เพียงพอชําระหนีสิน         

ซึงเรืองนีมีข้อแตกต่างกับการร้องขอให้ห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจํากัดล้มละลายตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา   ทีบัญญัติให้เป็นหน้าทีของผู้ชาํระบัญชีจะต้องร้องขอให้

ศาลสงันิติบุคคลทมีีหนีสินล้นพ้นตัวล้มละลายทนัทผู้ีชาํระบัญชีจะเพิกเฉยไม่ได้  ถ้าหากผู้ชาํระบัญชี      

ไม่ร้องขอมีความผิดทางอาญาต้องระวางโทษปรับตามพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกียวกับ    

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นสว่นจาํกดั  บริษัทจาํกดั  สมาคมและมูลนิธ ิพ.ศ.  มาตรา  

สาํหรับหลักเกณฑ์ทีผู้ชําระบัญชีจะร้องขอให้ศาลสังให้สหกรณ์ล้มละลายนัน  กค็ือ  

สหกรณ์มีหนีสินมากกว่าทรัพย์สินในลักษณะทีเมือผู้ชาํระบัญชีได้เรียกให้สมาชิกชาํระค่าหุ้น  หรือ

เงินลงทุนครบถ้วนแล้ว  ทรัพย์สินทีสหกรณ์มีอยู่ทงัหมดกยั็งไม่เพียงพอทจีะชาํระหนีสินทสีหกรณ์

ค้างชาํระอยู่  ซึงมีข้อสังเกตว่าหลักเกณฑ์การร้องขอให้สหกรณ์ล้มละลายดังกล่าวนีถือหลักเกณฑ์

เช่นเดียวกับผู้ชาํระบัญชีขอให้นิติบุคคลล้มละลาย  ตามมาตรา  ของพระราชบัญญัติล้มละลาย 

พ.ศ.  

วิธกีารทผู้ีชาํระบัญชีจะร้องขอให้สหกรณ์ล้มละลายมีแนวทางดาํเนินการ  ดังนี 
.   เมือปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สนิไม่เพียงพอชาํระหนีสนิ  ผู้ชาํระบัญชีควรพยายาม

ตกลงประนีประนอมกับเจ้าหนีทุกราย  เพือขอชําระหนีเพียงบางส่วนตามทีทรัพย์สินสหกรณ์         

มีเหลืออยู่จะเพียงพอชาํระหนีได้ 
.   ในกรณีทเีจ้าหนีของสหกรณ์แต่ละรายยินยอมจะรับชาํระหนีคืนเพียงบางสว่นตามท ี    

ผู้ชาํระบัญชีขอประนีประนอมตาม   แล้ว  ผู้ชาํระบัญชีกไ็ม่จาํเป็นต้องร้องขอให้สหกรณ์ล้มละลาย 
.   ในกรณีทีเจ้าหนีของสหกรณ์แต่ละราย  หรือหลายรายไม่ยินยอมรับชําระหนี

บางส่วนตามทผู้ีชาํระบัญชีขอประนีประนอมตาม   แล้ว  ผู้ชาํระบัญชีไม่ต้องชาํระหนีให้แก่เจ้าหนี

รายใด  แต่ควรทจีะดาํเนินการร้องขอต่อศาลเพือสงัให้สหกรณ์ล้มละลาย 
.   วิธีการร้องขอให้สหกรณ์ล้มละลาย  ผู้ชําระบัญชีต้องดาํเนินการยืนคําร้องขอต่อ

ศาลชันต้นในเขตทีสหกรณ์ตังอยู่  หรือประกอบธุรกิจอยู่  สาํหรับศาลชันต้นทีมีอาํนาจพิจารณา

พิพากษาคดีล้มละลาย  คือ  ศาลชันต้นทีมีอาํนาจพิพากษาคดีแพ่ง  เว้นแต่ศาลแขวงไม่มีอาํนาจ

พิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย 
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การเปลียนตวัผูชํ้าระบญัชี 

 

หากในระหว่างการชาํระบัญชีมีเหตุหนึงเหตุใดให้ต้องมีการเปลียนตัวผู้ชาํระบัญชี  และ            

นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคาํสงัเพือเปลียนตัวผู้ชาํระบัญชีแล้ว  ให้ดาํเนินการมอบหมายงานในหน้าที

ผู้ชําระบัญชี  และส่งมอบสมุดบัญชี  และเอกสารต่างๆ  โดยจัดทาํบันทึกการมอบหมายงานในหน้าท ี        

ผู้ชาํระบัญชีตามแบบทปีรากฏในเอกสารหมายเลข  ในภาคผนวก 

 
การดําเนนิการระหว่างปฏิบติัการชําระบญัชีกลุ่มเกษตรกร 
ในส่วนทีแตกต่างจากสหกรณ ์

 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.  มาตรา  บัญญัติว่า “การชาํระบัญชี 

กลุ่มเกษตรกรทล้ีมละลายให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย   
การชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทีเลิกเพราะเหตุอืนนอกจากล้มละลายให้นําบทบัญญัติ

เกียวกับการชาํระบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่การชาํระบัญชี

กลุ่มเกษตรกรทเีลิกตามมาตรา  ( ) ให้เป็นไปตามระเบียบทนีายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด...” 

ดังนัน  ในการชาํระบัญชีกลุ่มเกษตรกรจึงต้องถือหลักปฏบิัติเช่นเดียวกับการชาํระบัญชี

สหกรณ์ เรืองใดทมีีกฎหมายกาํหนดแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.   กใ็ห้ถือ

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรทีกําหนดไว้โดยเฉพาะ  ซึงพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย             

กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.  มสี่วนทแีตกต่างจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  ได้แก่  
-   การชาํระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทเีลิกตามมาตรา  ( ) คือ กลุ่มเกษตรกรท ี     

นายทะเบียนสหกรณ์สงัให้เลิก  ให้ชาํระบัญชีตามระเบียบทนีายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด   
-  การดําเนินการเมือกลุ่มเกษตรกรมีทรัพย์สินคงเหลือจากการชําระบัญชี 

พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.   มาตรา   บัญญัติว่า  “เมือได้ชาํระหนีของ

กลุ่มเกษตรกรแล้ว  ถ้ามีทรัพย์สนิอยู่เทา่ใดให้ผู้ชาํระบัญชีจัดการตามลาํดับ  ดังต่อไปนี 

( )   จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกนิมูลค่าหุ้นทชีาํระแล้ว 
( )   จ่ายเป็นเงนิปันผลตามหุ้นทชีาํระแล้ว 
( )   จ่ายเป็นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทสีมาชิกได้ทาํไว้กับ

กลุ่มเกษตรกรในระหว่างปี 
ถ้ ายั งมีท รัพ ย์สิน เหลืออยู่ ให้ ผู้ ชํ าระบั ญ ชีส่ งมอบแก่นายทะเบี ยน            

กลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัดเกบ็รักษาไว้  เพือโอนให้แก่กลุ่มเกษตรกรระดับเดียวกันตามมติของ     

ทีประชุมใหญ่  หรือตามความเห็นชอบของนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาํจังหวัด  ในกรณีท ี    

ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันทชีาํระบัญชีเสรจ็”  
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ตามมาตรา   บัญญัติว่า “เมือได้ชาํระบัญชีกิจการของสหกรณ์เสรจ็แล้ว  ให้ผู้ชาํระบัญชี 

ทาํรายงานการชาํระบัญชี  พร้อมทงัรายการย่อของบัญชีทชีาํระนัน  แสดงว่าได้ดาํเนินการชาํระบัญชี

และจัดการทรัพย์สินของสหกรณ์ไปอย่างใด  รวมทงัค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชีและจาํนวนทรัพย์สิน  

ทจ่ีายตามมาตรา   เสนอต่อผู้สอบบัญชี 
เมือผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีทีชําระนันแล้ว  ให้ผู้ชําระบัญชีเสนอต่อ        

นายทะเบี ยนสหกรณ์ ภ ายในสามสิบ วันนั บแ ต่ วันที ผู้ สอบ บัญ ชี รับ รองบัญ ชีทีชําระนั น                           

เมอืนายทะเบียนสหกรณ์เหน็ชอบด้วยแล้ว ให้ถือว่าเป็นทสีุดแห่งการชาํระบัญชี และให้นายทะเบียน

สหกรณ์ถอนชือสหกรณ์ออกจากทะเบียน” 

นอกจากนี  ตามมาตรา   บัญญัติว่า  “เมือนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเหน็ชอบ  

ในการชาํระบัญชีตามมาตรา  แล้ว  ให้ผู้ชาํระบัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชี  และเอกสารทังหลาย

ของสหกรณ์ทีได้ชําระบัญชีเสร็จแล้วนันแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันท ี                      

นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเหน็ชอบ 
ให้นายทะเบียนสหกรณ์รักษาสมุดบัญชี  และเอกสารเหล่านีไว้อีกสองปีนับแต่วันท ี  

ถอนชือสหกรณ์นันออกจากทะเบียน 
สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึง  ให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสีย

ค่าธรรมเนียม” 

จากหลักกฎหมายข้างต้น  ได้กาํหนดภารกิจทผู้ีชาํระบัญชีต้องดาํเนินการ  ดังนี 
.   จัดทาํรายการย่อของบัญชีทชีาํระ 
.   จัดทาํรายงานการชาํระบัญชี 
.   เสนอรายงานการชาํระบัญชีให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 
.   เสนอรายงานการชาํระบัญชีต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
.   ส่งมอบสมุดบัญชี  และเอกสารของสหกรณ์ทชีาํระบัญชีเสรจ็แล้วแก่นายทะเบียน 

      สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนนิการภายหลงัเสร็จสินการชําระบญัชี 
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 การจัดทํารายการย่อของบญัชีทีชําระ   
 (รวมทงัวิธีปฏิบติัทางบญัชีเมือเสร็จสินการชําระบญัชี) 

 
ภายหลังเมือดาํเนินการใดๆ  จนการชาํระบัญชีของสหกรณ์เสรจ็สนิแล้ว ให้ผู้ชาํระบัญชี  

ปิดบัญชีต่างๆ  ดังนี 
.   ปิดบัญชีหมวดสินทรัพย์  (ยกเว้นบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร  และบัญชี

ทรัพย์สนิรายการทมีิได้จาํหน่าย  แต่จ่ายโอนเป็นทรัพย์สนิเหลือ)  ไปบัญชีเลิกกจิการ 
.   บันทกึบัญชี  เฉพาะส่วนทีเจา้หนยีกหนใีห ้ ไปบัญชีเลิกกจิการ 
.   ปิดบัญชีหมวดทุนของสหกรณ ์ (ยกเว้นบัญชีทุนเรือนหุ้น)  ไปบัญชีเลิกกจิการ 
.   ปิดบัญชีรายรับประเภทต่างๆ  จากการชาํระบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ 
.   ปิดบัญชีรายจ่ายประเภทต่างๆ  จากการชาํระบัญชีไปบัญชีเลิกกจิการ 
.   ปิดบัญชีเลิกกิจการไปบัญชีกาํไร (ขาดทุน) จากการชาํระบัญชี  กรณีทมีีผลขาดทุน

จากการชาํระบัญชี  ให้ปิดบัญชีขาดทุนจากการชาํระบัญชีไปบัญชีทุนเรือนหุ้น  ในกรณีตรงกันข้าม

หากมีผลกาํไร (ส่วนเกิน) จากการชาํระบัญชีให้นาํไปจ่ายเป็นเงนิปันผลตามหุ้น  เงินเฉลียคืน และ

โอนให้สหกรณ์อืน  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่อไปตามมติทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีทีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน     

สามเดือนนับแต่วันทชีาํระบัญชีเสรจ็ 
.   ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไปบัญชีรับ – จ่าย 
.   บันทึกรายการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นแก่สมาชิก  (รวมจํานวนเงินทีวางเงินเพือจ่าย

ภายหลัง) 
.   บันทึกรายการจ่ายส่วนเกินจากการชําระบัญชีให้แก่สมาชิก  ซึงได้แก่  เงินปันผล

ตามหุ้นเงินเฉลียคืน 
.  บันทึกรายการจ่ายเงินส่วนทีเหลือจากการชําระบัญชีให้แก่สหกรณ์อืน  หรือ

สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

อย่างไรกด็ี  คาํแนะนาํนายทะเบียนสหกรณ์  เรือง  วิธีปฏิบัติในการชาํระบัญชีสหกรณ์     

พ.ศ.   กาํหนดว่า  เมือผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการชําระบัญชีเสร็จสินแล้ว  ให้ทาํรายการย่อ   

ของบัญชีทีชําระสาํหรับช่วงระยะเวลาแห่งการชาํระบัญชี  คือ  ตังแต่วันทีเริมต้นชําระบัญชีจนถึง    

วันทสีนิสดุการชาํระบัญชี  ซึงบัญชีทต้ีองจัดทาํ  มีดังนี 
.   บัญชีรับ – จ่าย พร้อมทงัรายละเอียดประกอบ 
.   บัญชีเงินฝากธนาคาร 
.   บัญชีเงินกู้จากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
.   บัญชีทุนเรือนหุ้น 
.   บัญชีเลิกกิจการ 
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สาํหรับรูปแบบและวิธีการจัดทาํบัญชีดังกล่าวข้างต้น  เป็นดังนี 
 

สหกรณ.์............................................................จํากดั 

บญัชีรบั – จ่าย 

ตงัแต่วนัที...................................ถึงวนัที..................................... 
    

(2)  รายได้จากการดาํเนินงาน xxxx (3)  ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน xxxx 

( )  เงินรับจากลูกหนี xxxx ( )  ค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชี xxxx 

( )  เงินรับจากการจาํหน่ายทรัพย์สนิอนื xxxx ( )  จ่ายชาํระหนีสนิ (รวมการวางเงิน  

( )  ค่าหุ้นเรียกชาํระเพิมเติม xxxx  ชาํระหนีตามมาตรา ) xxxx 

( ) ถอนเงินจากธนาคาร xxxx ( )  จ่ายเงินนาํฝากธนาคาร xxxx 

  ( ) จ่ายชาํระหนีเงินกู้ ธ.ก.ส. xxxx 

รวมรบั xxxx รวมจ่าย xxxx 

( )  เงินสดคงเหลือยกมาตามงบดุล xxxx ( ) เงนิสดคงเหลือยกไป xxxx 

  เมอืเริมต้นชาํระบัญชี    
 xxxx  xxxx 
    
( ) ทรัพย์สนิเหลือตามมาตรา   ( ) การจ่ายทรัพย์สนิเหลือ  

 - เงินสดคงเหลือ xxxx  ตามมาตรา   
 - ทรัพย์สนิอนืๆ ทไีม่ได้จาํหน่าย  .  จ่ายให้แก่สมาชิก (รวมการวางเงิน  
    แต่โอนจ่ายเป็นทรัพย์สนิเหลือ xxxx เพือจ่ายภายหลังด้วย)  

  - คืนเงินค่าหุ้น xxxx 
  - จ่ายเงินปันผลตามหุ้น xxxx 
  - จ่ายเงินเฉลียคืน xxxx 
  . ทรัพย์สนิทเีหลือจากการชาํระบัญชี  
  - โอนให้แก่สหกรณ์อนื xxxx 
  - โอนให้แก่สนันิบาตสหกรณ์ฯ xxxx 
 xxxx  xxxx 
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รายละเอียดประกอบบญัชีรบั – จ่าย 
     (บาท) 

รายละเอียด 1 รายไดจ้ากการดําเนนิงาน 
-  ดอกเบียรับจากเงินให้กู้    ..................... 
-  ขายสนิค้า     ..................... 
-  ดอกเบียเงินฝากธนาคาร    ..................... 
-  รายได้เบด็เตลด็     ..................... 
-  ...................................    ..................... 

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

รายละเอียด 2 เงินรบัจากลูกหน ี
-  ลูกหนีเงินกู้     ..................... 
-  ลูกหนีการค้า     ..................... 
-  ...................................    ..................... 
       ..................... 

 

รายละเอียด 3 เงินรบัจากการจําหน่ายทรพัยสิ์น 
-  ทดีิน      ..................... 
-  เครืองใช้สาํนักงาน    ..................... 
-  หุ้นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ..................... 
-  ...................................    ..................... 
       ..................... 

 

รายละเอียด 4 ค่าใชจ่้ายดําเนนิงาน 
-  ดอกเบียเงินกู้ ธ.ก.ส.    ..................... 
-  ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี   ..................... 
-  ...................................    ..................... 
       ..................... 
 

รายละเอียด 5 ค่าใชจ่้ายในการชําระบญัชี 
-  ค่าธรรมเนียมศาล    ..................... 
-  ค่าทนายความ     ..................... 
-  ...................................    ..................... 
       ..................... 
 

รายละเอียด 6 จ่ายชําระหนสิีน 
-  เจ้าหนีการค้า     ..................... 
-  ค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ..................... 
-  วางเงินชาํระหนีตามมาตรา 84   ..................... 
       ..................... 
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สหกรณ.์............................................................จํากดั 

บญัชีเงินฝากธนาคาร 

ตงัแต่วนัที...................................ถึงวนัที..................................... 
    

(1)  เงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา xxxx (10) ถอนเงินจากธนาคาร xxxx 

ตามงบดุลเมือเริมต้นชาํระบัญชี    

( )  เงินนาํฝากธนาคาร xxxx   

( )  ดอกเบียเงินฝากธนาคารทคีิดเข้าบัญชีให้ xxxx   

 xxxx  xxxx 

 
 
 

สหกรณ.์............................................................จํากดั 

บญัชีเงินกูจ้ากธนาคารเพอืการเกษตรฯ 

ตงัแต่วนัที...................................ถึงวนัที..................................... 
    

(10) เงินสง่ชาํระหนี ธ.ก.ส. (รวมหนีท ี xxxx (1)  เงินกู้จาก ธ.ก.ส. คงเหลือยกมา xxxx 

ธ.ก.ส. ยอมลดให้   ตามงบดุลเมอืเริมต้นชาํระบัญชี  

  ( )  ดอกเบียเงินกู้ท ีธ.ก.ส. คิดเพิมในบัญชี xxxx 

 xxxx  xxxx 

 
 
 

สหกรณ.์............................................................จํากดั 

บญัชีทุนเรือนหุน้ 

ตงัแต่วนัที...................................ถึงวนัที..................................... 
    

(12) ขาดทุนจากการชาํระบัญชี xxxx (1)  เงินค่าหุ้นยกมาตามงบดุล xxxx 

   เมอืเริมต้นชาํระบัญชี  

( ) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นสมาชิก (รวมการ xxxx ( )  ค่าหุ้นเรียกชาํระเพิมเติม xxxx 

วางเงินเพือจ่ายภายหลัง    

 xxxx  xxxx 
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สหกรณ.์............................................................จํากดั 

บญัชีเลิกกิจการ 

ตงัแต่วนัที...................................ถึงวนัที..................................... 
    

(1)  ราคาทรัพย์สนิตามงบดุลเมอืเริมต้น xxxx ( )  ทุนสาํรอง, ทุนต่างๆ และกาํไรทยัีง xxxx 

ชาํระบัญชี (ยกเว้นเงินสด, เงินฝาก   ไม่ได้จัดสรร (กรณีเงินค้างขาดทุน   

ธนาคาร ทรัพย์สนิรายการทไีม่ได้   ลงไว้ในด้านตรงข้าม)  

จาํหน่ายแต่โอนจ่ายเป็นทรัพย์สนิเหลือ)    

ส่วนค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูและค่าเสอืม    

ราคาสะสม ให้หักจากราคาทรัพย์สนิ    

หรือแสดงไว้ในด้านตรงข้ามกไ็ด้    

( )  ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน xxxx ( )  รายได้จากการดาํเนินงาน xxxx 

( )  ค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชี xxxx ( )  เงินรับจากลูกหนี xxxx 

  ( )  เงินรับจากการจาํหน่ายทรัพย์สนิ xxxx 

  ( )  หนีสนิทเีจ้าหนียกให้ xxxx 

( ) ส่วนเกินจากการชาํระบัญชี xxxx ( ) ขาดทุนจากการชาํระบัญชี xxxx 

 xxxx  xxxx 

 
คําอธิบายรายการตามหมายเลขทีปรากฏในบญัชีต่างๆ ขา้งตน้   

( )   ให้นําตัวเลขทางด้านทรัพย์สินและด้านทุนของสหกรณ์จากงบดุล  เมือเริมต้น    

ชาํระบัญชีซึงเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์แล้วบันทกึในบัญชีต่างๆ  ดังนี 
ก.   บัญชีรับ – จ่าย  ให้บันทกึจาํนวนเงินสดคงเหลือยกมาเมือเริมต้นชาํระบัญชี

ทางด้านเดบิต 
ข.   บัญชีเงินฝากธนาคาร  ให้บันทึกจํานวนเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา     

เมอืเริมต้นชาํระบัญชีทางด้านเดบิต 
ค.   บัญชีเงินกู้จากธนาคารเพือการเกษตรฯ ให้บันทกึจาํนวนเงินกู้ค้างชาํระยกมา

เมอืเริมต้นชาํระบัญชีทางด้านเครดิต 
ง.   บัญชีทุนเรือนหุ้น  ให้บันทึกจํานวนเงินค่าหุ้นยกมาเมือเริมต้นชําระบัญชี

ทางด้านเครดิต 
จ.  บัญชีเลิกกจิการ 

  ด้านเดบิต  ให้บันทึกจํานวนเงินของทรัพย์สินต่างๆ ตามงบดุลเมือ

เริมต้นชําระบัญชี  เว้นแต่เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ซึงได้บันทึกรายการไว้แล้วในบัญชีเงินสด    

บัญชีเงินฝากธนาคารข้างต้นแล้วตามลาํดับ  และทรัพย์สินรายการใดทมีิได้จาํหน่ายแต่โอนจ่ายเป็น

ทรัพย์สนิเหลือ  รวมทงัเงินค้างขาดทุน (ถ้ามี)  
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สาํหรับค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ  ค่าเสือมราคาสะสม  และสาํรองอืนๆ     

ทีตังไว้เป็นรายการหักกับทรัพย์สิน  ให้นําไปหักออกจากราคาทรัพย์สินโดยตรง  หรือแสดงไว้ใน    

ด้านเครดิตกไ็ด้ 
  ดา้นเครดิต  ให้บันทกึจาํนวนเงินของรายการส่วนทุนของสหกรณ์  ได้แก่  

ทุนสาํรอง  ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอนืๆ  กาํไรรอการจัดสรร  ทงันี  ยกเว้นทุนเรือนหุ้น  

ซึงได้บันทกึไว้แล้วในบัญชีทุนเรือนหุ้น 

( )   ให้บันทกึรายการรายได้จากการดาํเนินงาน  เช่น  ขายสนิค้า  ดอกเบียรับเงินให้กู้  

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร  รายได้เบด็เตลด็  เป็นต้น  ในบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเดบิต  และบัญชี

เลิกกจิการทางด้านเครดิต 

( )   ให้บันทึกรายการค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน เช่น ดอกเบียจ่าย  ค่าใช้จ่ายทวัไป เป็นต้น              

ในบัญชีเลิกกจิการทางด้านเดบิต  และบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเครดิต 

( )   ให้บันทกึรายการเงินรับชาํระหนีจากลูกหนี  และเงินรับจากการจาํหน่ายทรัพย์สิน    

ในบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเดบิต  และบัญชีเลิกกิจการทางด้านเครดิต 

( )   ให้บันทกึรายการค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชีตามมาตรา   ของพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ.   ในบัญชีเลิกกจิการทางด้านเดบิต  และบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเครดิต 

( )   ให้บันทึกรายการรับเงินค่าหุ้นทีเรียกให้สมาชิกทีชําระไม่ครบมูลค่ามาชําระ

เพิมเติมในบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเดบิต  และบัญชีทุนเรือนหุ้นทางด้านเครดิต 

( )   ให้บันทกึรายการจ่ายเงินชาํระหนีสิน  รวมทงัการวางเงินชาํระหนีตามมาตรา  

ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   ในบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเครดิต  เว้นแต่รายการเงิน

นาํส่งชาํระหนี ธ.ก.ส.  ให้ปฏบัิติตามข้อ ( )   

( )   ให้บันทกึรายการหนีสนิทเีจ้าหนียกให้ในบัญชีเลิกกจิการทางด้านเครดิต 

( )   ให้บันทกึรายการจ่ายเงินเพือฝากธนาคารในบัญชีเงินฝากธนาคารทางด้านเดบิต  

และบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเครดิต  พร้อมกับนําดอกเบียเงินฝากธนาคารทธีนาคารคิดเข้าบัญชีให้

สาํหรับช่วงระยะเวลาชาํระบัญชีทงัหมดมาแสดงรายการไว้ทางด้านเดบิตด้วย 

( )   ให้บันทึกรายการเบิกถอนเงินจากธนาคาร ในบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเดบิต 

และบัญชีเงินฝากธนาคารทางด้านเครดิต  รวมทงับันทึกรายการเงินนาํส่งชาํระหนี ธ.ก.ส. ในบัญชี

เงินกู้จากธนาคารเพือการเกษตรฯ ทางด้านเดบิต  และบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเครดิต  ส่วนหนีท ี  

ธ.ก.ส. ยอมลดให้ (ถ้ามี) ให้บันทึกรายการในบัญชีเงินกู้จากธนาคารเพือการเกษตรฯ ทางด้านเดบิต  

และบัญชีเลิกกิจการทางด้านเครดิต  โดยรวมไว้ในรายการ “หนีสินทีเจ้าหนียกให้” พร้อมกับนํา

ดอกเบียเงินกู้ที ธ.ก.ส. คิดเพิมไว้ในบัญชีเงินกู้สาํหรับช่วงระยะเวลาชําระบัญชีทังหมดมาแสดง

รายการไว้ทางด้านเครดิตของบัญชีเงนิกู้จากธนาคารเพือการเกษตรฯ ด้วย 
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( )   ให้บันทึกจาํนวนเงินสดคงเหลือยกไปในบัญชีรับ – จ่าย  ซึงคาํนวณจากยอด

รวมรับบวกเงินสดคงเหลือยกมาตามงบดุลเมอืเริมต้นชาํระบัญชี  แล้วหักด้วยยอดรวมจ่าย 

( )   ให้คาํนวณหาผลต่างในบัญชีเลิกกิจการ  เพือทราบผลกาํไร (ขาดทุน) จากการ

ชาํระบัญชี  กรณีทยีอดรวมทางด้านเดบิตสูงกว่ายอดรวมทางด้านเครดิต ให้แสดงผลต่างไว้ในบัญชี     

เลิกกิจการเป็นขาดทุนจากการชาํระบัญชี  ซึงในกรณีนี  ให้นาํจาํนวนเงินขาดทุนจากการชาํระบัญชี

ไปแสดงไว้ในบัญชีทุนเรือนหุ้นทางด้านเดบิตด้วย  ในกรณีตรงกันข้ามหากยอดรวมทางด้านเครดิต           

สูงกว่ายอดรวมทางด้านเดบิต  ให้แสดงผลต่างไว้ในบัญชีเลิกกิจการเป็นส่วนเกินจากการชาํระบัญชี  

ซึงจะได้นาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น  เงินเฉลียคืน  และโอนให้สหกรณ์อืน หรือสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทยตามมติทปีระชุมใหญ่ของสหกรณ์ หรือตามความเหน็ชอบของนายทะเบียนสหกรณ ์ 

ในกรณีทไีม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันทชีาํระบัญชีเสรจ็ 

( )   ให้บันทกึจาํนวนเงินทจ่ีายคืนเงินค่าหุ้นแก่สมาชิก  (รวมทงัการวางเงินเพือจ่าย

ภายหลัง)  ในบัญชีทุนเรือนหุ้น  ซึงคาํนวณจากเงินค่าหุ้นยกมาตามงบดุลเมือเริมต้นชําระบัญชี  

บวกค่าหุ้นทเีรียกชาํระเพิมเติม  หักด้วยขาดทุนจากการชาํระบัญชี 

( )   ท้ายบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเดบิต  ให้แสดงทรัพย์สินเหลือตามมาตรา     

แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   ได้แก่ 
  เงินสดคงเหลือ ให้นาํยอดเงินสดคงเหลือยกไปตาม ( ) ในบัญชีรับ – จ่าย                  

มาแสดงไว้ 
  ทรัพย์สินอืนทไีม่ได้จาํหน่าย  ให้นาํยอดตามบัญชีของทรัพย์สินอืนซึงไม่ได้

จาํหน่ายทปีรากฏในงบดุลเมือเริมต้นชาํระบัญชีมาแสดงไว้ 

( )   ท้ายบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเครดิต  ให้แสดงรายการจ่ายทรัพย์สนิเหลือ  ดังนี 
  จ่ายคืนเงินค่าหุ้นแก่สมาชิก (รวมการวางเงินเพือจ่ายภายหลัง) จาํนวนเงิน

จากบัญชีทุนเรือนหุ้นตาม ( )  ซึงในกรณีทไีม่มีเงินค่าหุ้นกไ็ม่ต้องแสดงรายการนี 
  ส่วนเกินจากการชําระบัญชี  จํานวนเงินจากบัญชีเลิกกิจการตาม ( )                

แยกออกเป็นรายการจ่ายเงนิปันผลตามหุ้น  เงินเฉลียคืน  และโอนให้แก่สหกรณ์อนื  หรือสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ทงันี  ยอดรวมท้ายบัญชีรับ – จ่ายทงัสองด้านตาม ( )  และ ( )  จะต้องเทา่กัน 

หมายเหต ุ
.   ในบัญชีเลิกกิจการ  ยอดขาดทุนจากการชาํระบัญชีเป็นจาํนวนไม่เกนิกว่าเงนิค่าหุ้น             

ทชีาํระทงัสนิ  หากสหกรณ์ไม่มีเงินค่าหุ้นจะไม่มีรายการขาดทุนจากการชาํระบัญชี 
.   ในบัญชีเลิกกิจการ  ส่วนเกินจากการชาํระบัญชีรวมกับค่าหุ้นทชีาํระทงัสินจะเป็น

จาํนวนเทา่กับทรัพย์สนิเหลือ  ในกรณีทไีม่มีเงนิค่าหุ้นทรัพย์สินทเีหลือทงัสิน  คือ  ส่วนเกินจากการ

ชาํระบัญชี 
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ตวัอย่าง    ต่อเนอืงจากตวัอย่างที   และตวัอย่างที   ขา้งตน้ 

สมมุติให้การชําระบัญชีเสร็จสินในวันที  สิงหาคม   และรายการเงินทเีกิดขึน

ระหว่างวันท ี  พฤษภาคม   ถึงวันท ี  สงิหาคม   มีดังนี 

   ลูกหนีการค้าเรียกเกบ็หนีได้อีก  จาํนวน , .  บาท  นอกนันไม่สามารถ

เรียกเกบ็หนีได้และเป็นหนีขาดอายุความ 
   ลูกหนีเงินกู้ได้ดาํเนินการถึงทสีดุแล้วสามารถเรียกเกบ็ได้เพียง , .  บาท  

ส่วนดอกเบียเงินกู้เรียกเกบ็ไม่ได้ 
   ธนาคารคิดดอกเบียเงินฝากธนาคารให้  จาํนวน  , .  บาท 
   ประนีประนอมหนีกับเจ้าหนีการค้า   ราย  จาํนวนเงินเป็นหนี  , .  บาท  

เจ้าหนียอดลดหนีให้  , .  บาท  คงเหลือหนีทชีาํระ  , .  บาท 
   ชาํระค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จาํนวน  , .  บาท 

   วางเงินชําระหนีตามมาตรา   เพือชําระหนีเจ้าหนีการค้า  , .  บาท 

และเงินปันผลตามหุ้น/เฉลยีคืนค้างจ่าย  , .  บาท 
   ทรัพย์สินเหลือจากการชาํระบัญชี  จาํนวน  , .  บาท  เมือหักเงินค่าหุ้น

จาํนวน  , .  บาท  จะเหลือเป็นส่วนเกินจากการชําระบัญชีจํานวน  , .  บาท 

เสนอทปีระชุมใหญ่เมือวันท ี  สงิหาคม   มติทปีระชุมใหญ่ให้จัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้น

ร้อยละ   เป็นเงิน  , .  บาท  เงินเฉลียคืน ร้อยละ   เป็นเงิน  , .  บาท ส่วนที

เหลือจํานวน  .  บาท  โอนให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  รายละเอียดการจ่ายเงิน

ดังกล่าว  เป็นดังนี 
.   เงินค่าหุ้น  จาํนวน  , .  บาท  โดยจ่ายให้สมาชิกโดยตรง  จาํนวน 

, .  บาท  วางไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา   จาํนวน  , .  บาท 
.   เงินปันผลตามหุ้น  จํานวน  , .  บาท  จ่ายให้สมาชิกโดยตรง  

จาํนวน  , .  บาท  ส่วนทเีหลือ  , .  บาท  นาํไปวางไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
.   เงินเฉลียคืน  จํานวน  , .  บาท  จ่ายให้สมาชิกโดยตรง  จํานวน 

, .  บาท  ส่วนทเีหลือจาํนวน  .  บาท  นาํไปวางไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
.   ทรัพย์สนิทเีหลือ  .  บาท  จ่ายให้สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

การจัดทาํบัญชีรับ – จ่าย  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีเงินกู้ ธ.ก.ส.  บัญชีทุนเรือนหุ้น

และบัญชีเลิกกิจการตังแต่เริมต้นจนถึงสินสุดการชาํระบัญชี  (ตังแต่วันท ี  พฤษภาคม  ถึง

วันท ี  สงิหาคม )  เป็นดังนี 
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สหกรณก์ารเกษตร  กขค  จํากดั 

บญัชีรบัจ่าย 

ตงัแต่วนัที  พฤษภาคม    ถึงวนัที  สิงหาคม   
      

      

รายได้จากการดาํเนินงาน (รายละเอยีด ) 47,900 - ค่าใช้จ่ายดาํเนนิงาน (รายละเอยีด ) 19,800 - 

เงนิรบัจากลูกหน ี(รายละเอยีด ) 726,000 - ค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชี (รายละเอยีด ) 18,900 - 

เงนิรบัจากการจาํหน่ายทรัพย์สนิ 407,500 - จ่ายชาํระหนสีนิ (รายละเอยีด ) 192,000 - 

(รายละเอยีด )      

ค่าหุ้นเรียกชาํระเพิมเตมิ 600 - จ่ายเงนินาํฝากธนาคาร 333,400 - 

ถอนเงนิจากธนาคาร 335,000 - จ่ายชาํระหนเีงินกู้ ธ.ก.ส. 400,000 - 

รวมรับ 1,517,000 - รวมจ่าย 964,100 - 

เงนิสดคงเหลือยกมาตามงบดุลฯ 400 - เงนิสดคงเหลือยกไป 553,300 - 

 1,517,400 -  1,517,400 - 
      
      
ทรัพย์สนิเหลือตามมาตรา  553,300 - การจ่ายทรัพย์สนิเหลอื ตามมาตรา    

   จ่ายให้แก่สมาชิก    
   . คนืเงนิค่าหุ้น 508,600 - 

   (รวมการวางเงนิเพือจ่ายภายหลงั)   

   . จ่ายเงนิปันผลตามหุ้น 40,650 - 

   (รวมการวางเงนิเพือจ่ายภายหลงั)   

   . จ่ายเงนิเฉลยีคนื 3,150 - 

   (รวมการวางเงนิเพือจ่ายภายหลงั)   

    ทรัพย์สนิทเีหลือจากการชาํระบญัชี 900 - 

   โอนให้แก่สนันิบาตสหกรณ ์   

   แห่งประเทศไทย   

 553,300 -  553,300 - 
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รายละเอียดประกอบบญัชีรบั – จ่าย 

 

     (บาท) 
รายละเอียด 1 รายไดจ้ากการดําเนนิงาน  

 -  ดอกเบียรับจากเงินให้กู้ 35,000.00 
 -  ขายสินค้า    7,200.00 
 -  ดอกเบียเงินฝากธนาคาร   5,400.00 
 -  รายได้เบด็เตลด็  300.00 

 47,900.00 
รายละเอียด 2 เงินรบัจากลูกหน ี  

 -  ลูกหนีเงินกู้ 556,000.00 
 -  ลูกหนีการค้า  170,000.00 

 726,000.00 
รายละเอียด 3 เงินรบัจากการจําหน่ายทรพัยสิ์น  

-  ทดีิน 400,000.00 
-  เครืองใช้สาํนักงาน 4,500.00 
-  หุ้นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 3,000.00 

 407,500.00 
รายละเอียด 4 ค่าใชจ่้ายดําเนนิงาน  

-  ดอกเบียเงินกู้ ธ.ก.ส.  19,000.00 
-  ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี 800.00 

 19,800.00 
รายละเอียด 5 ค่าใชจ่้ายในการชําระบญัชี  

-  ค่าธรรมเนียมศาล 1,000.00 
-  ค่าทนายความ 15,000.00 
-  อืนๆ 2,900.00 

 18,900.00 
รายละเอียด 6 จ่ายชําระหนสิีน  

-  เจ้าหนีการค้า  130,000.00 
-  ค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 7,000.00 
-  วางเงินชาํระหนีตามมาตรา 84  55,000.00 

 192,000.00 
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สหกรณก์ารเกษตร  กขค  จํากดั 

บญัชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย  เลขทีบญัชี   

ตงัแต่วนัที   พฤษภาคม    ถึงวนัที  สิงหาคม   
      

เงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา 1,600 - เบิกเงินจากธนาคาร 335,000 - 

เงินนาํฝากธนาคาร 328,000 -    

ดอกเบียเงนิฝากธนาคาร 5,400 -    

      

 335,000 -  335,000 - 

 
 
 

สหกรณก์ารเกษตร  กขค  จํากดั 

บญัชีเงินกูจ้ากธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  จํากดั 

ตงัแต่วนัที   พฤษภาคม    ถึงวนัที  สิงหาคม   
      

เงินส่งชาํระหนี ธ.ก.ส. 400,000 - เงินกู้คงเหลือยกมา 400,000 - 

      

      

      

 400,000 -  400,000 - 

 
 
 

สหกรณก์ารเกษตร  กขค  จํากดั 

บญัชีทุนเรือนหุน้ 

ตงัแต่วนัที   พฤษภาคม    ถึงวนัที  สิงหาคม   
      

จ่ายคืนเงินค่าหุ้น (รวมการวางเงิน 508,600 - เงินค่าหุ้นยกมา 508,000 - 

เพือจ่ายภายหลัง)   ค่าหุ้นเรียกชาํระเพิมเติม 600 - 

      

      

 508,600 -  508,600 - 
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สหกรณก์ารเกษตร  กขค  จํากดั 

บญัชีเลิกกิจการ 

ตงัแต่วนัที  พฤษภาคม    ถึงวนัที  สิงหาคม   
      

ลูกหนกีารค้า 392,000 - ค่าเผอืหนสีงสยัจะสญูลกูหน ี 190,000 - 

ลูกหนีเงนิกู้ 570,000 - ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูดอกเบียเงินให้กู้ค้างรบั 270,000 - 

ลูกหนีอนืๆ 67,000 - สาํรองสนิค้าเสอืมชาํรดุ 48,000 - 

ดอกเบยีเงินให้กู้ค้างรับ 300,000 - ทุนสะสมตามข้อบังคบัฯ 75,000 - 

สนิค้าคงเหลือ 54,000 - รายได้จากการดาํเนินงาน 47,900 - 

ทดีนิ 100,000 - เงนิรบัจากลูกหน ี 726,000 - 

เครอืงใช้สาํนักงาน 8,000 - เงนิรับจากการจาํหน่ายทรัพย์สนิ 407,500 - 

เงนิลงทุนถือหุ้น ชสท. 3,000 - หนีสนิทเีจ้าหนยีกให้ 20,000 - 

ขาดทุนสะสม 207,000 -    
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนนิงาน 19,800 -    
ค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญช ี 18,900 -    
ส่วนเกนิจากการชาํระบญัช ี 44,700 -    

     
 1,784,400 -  1,784,400 - 
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   การจัดทํารายงานการชําระบญัชี 

 

ตามมาตรา   และคาํแนะนาํนายทะเบียนสหกรณ์  เรือง  วิธีปฏบัิติในการชาํระบัญชี

สหกรณ์ พ.ศ.   กาํหนดว่ารายงานการชาํระบัญชีต้องประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี 

.   สหกรณที์ชําระบญัชี  ให้ระบุชือสหกรณ์  ประเภทสหกรณ์  เลขทะเบียน  วันท ี  

จดทะเบียน  ทตีงัสาํนักงาน  และจาํนวนสมาชิก ณ วันทเีลิกสหกรณ์ 

.   วนัทีไดร้ับเลือกตังหรือแต่งตังเป็นผูชํ้าระบญัชี  ให้รายงานว่านายทะเบียน

สหกรณ์ ได้แต่งตังผู้ชาํระบัญชีตามคาํสงัทเีท่าใด  วัน เดือน ปีใด  หรือให้ความเหน็ชอบตามหนังสือ

ขอความเหน็ชอบ วัน เดือน ปีใด 

.   การจดทะเบียนผูชํ้าระบญัชี  ให้รายงานว่านายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียน    

ผู้ชาํระบัญชีตามหนังสอืทเีท่าใด  วัน เดือน ปีใด  และผู้ชาํระบัญชีได้รับทราบเมือใด   

.   การประกาศโฆษณาหนงัสือพิมพร์ายวนัหรือโดยวิธีอืน  ให้รายงานว่าได้ประกาศ

ให้เจ้าหนีทราบการชาํระบัญชี  และให้ยืนคาํทวงหนีต่อผู้ชาํระบัญชีในหนังสือพิมพ์รายวันชืออะไร             

เมอืวัน เดือน ปีใด  นอกจากนันได้กระทาํโดยวิธอีนือย่างใดบ้าง 

.   การจัดทํางบการเงิน ตามมาตรา   ให้รายงานว่าได้จัดทํางบการเงิน ณ       

วัน เดือน ปีใด เพือให้ผู้สอบบัญชีตรวจรับรอง และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองเมือวัน เดือน ปีใด 

รวมทังได้นํางบการเงินทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองแล้วนัน  เสนอต่อทีประชุมใหญ่เพืออนุมัติ   

เมือวัน เดือน ปีใด  และยืนงบการเงินนันต่อนายทะเบียนสหกรณ์โดยหนังสอืทเีท่าใด วัน เดือน ปีใด 

.   เวลาทีใช้ในการชําระบัญชี  ให้รายงานว่าได้เริมลงมือทําการชําระบัญชีเมือ       

วัน เดือน ปีใด  และเสรจ็สินเมือวัน เดือน ปีใด  (ให้ถือวันรับทราบการจดทะเบียนผู้ชาํระบัญชีของ

นายทะเบียนสหกรณ์เป็นวันเริมลงมือทาํการชาํระบัญชีและวันเสนอรายงานฉบับนีเป็นวันเสร็จสิน

การชาํระบัญชี)  รวมเวลาทใีช้ในการชาํระบัญชีเท่าใด 

.   วิธีดําเนินการชําระบญัชี  ให้รายงานถึงสิงซึงได้ดาํเนินการชาํระบัญชีไปแล้วใน  

ข้อต่อไปนี 
  การเรียกหนีสิน  มีลูกหนีอยู่เท่าใด  ได้รับชําระคืนจํานวนเท่าใด  เรียกคืน

ไม่ได้เทา่ใด  เพราะเหตุใด  ถ้าหากการเรียกหนีต้องมีการดาํเนินคดีทางศาลให้รายงานไว้โดยละเอียด  
  การชําระหน ี มีเจ้าหนีอยู่เท่าใด  ทาํการประนีประนอมหนีได้เท่าใด  คงเหลือ

ต้องชําระเท่าใด  ชาํระได้หมดหรือไม่  ถ้าชําระได้ไม่หมดให้รายงานจํานวนหนีทีค้าง  พร้อมด้วย

เหตุผล 
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  การจัดการทรพัยส์ิน  ทรัพย์สินของสหกรณ์ทชีาํระบัญชีนันมีอะไรบ้างให้แจ้ง

ราคาเป็นรายการ  และได้จัดการไปโดยวิธีใด  ได้ราคาเท่าใด  สูงหรือตาํกว่าราคาในบัญชีเท่าใด 

สาํหรับเงินลงทุนถือหุ้นในกิจการต่างๆ  ให้รายงานผลการจัดการไว้ด้วย 
  กิจการอย่างอืนทีจําเป็น  ถ้ามีกิจการอย่างอนืทจีาํเป็นซึงต้องกระทาํให้รายงาน

ผลการดาํเนินการไว้ด้วย  เช่น  การไถ่ถอนจาํนอง  เป็นต้น 
  ค่าใชจ่้ายในการชําระบญัชี  ให้ชีแจงลักษณะของค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการ

ชาํระบัญชีให้ทราบ 

.   ผลการชําระบญัชี  ให้รายงานว่าเมือได้รับชาํระหนีเสรจ็สินแล้วสหกรณ์ทชีาํระบัญชี  

ยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกเป็นจาํนวนเท่าใด  โดยแยกรายละเอียดทรัพย์สินแต่ละประเภทให้ชัดเจน  

เช่น  เงินสดเกบ็รักษาไว้ทีผู้ชําระบัญชีเท่าใด  ฝากไว้ทีธนาคารใดจํานวนเท่าใด  มีทรัพย์สินอืน

อะไรบ้างทไีม่ได้จาํหน่ายแต่โอนจ่ายไปเป็นจาํนวนเทา่ใด 

มีหุ้นของสมาชิกอยู่เท่าใด  สามารถจ่ายคืนได้เต็มมูลค่าหรือไม่  เงินสดทีมีอยู่  

พอใช้คืนเงินค่าหุ้นหรือไม่  หากไม่พอยังขาดอีกเท่าไร  สรุปแล้วแต่ละหุ้นจะได้รับคืนเงินค่าหุ้นๆ ละ

เทา่ใด  และได้จ่ายค่าหุ้นคืนไปแล้วกหุ้ีน  จาํนวนเงนิเทา่ใด  คงเหลืออกีกหุ้ีน  เป็นเงินเทา่ใด 

ผู้ชาํระบัญชีได้วางเงินเพือจ่ายเจ้าหนีทียังมิได้ทวงถามให้ชาํระหนี  และเพือจ่ายคืน    

ค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทีนายทะเบียนสหกรณ์ 

มอบหมายเป็นจาํนวนเท่าใด  เมือวัน เดือน ปีใด  สาํหรับเงินปันผลตามหุ้น  และเงินเฉลียคืนกใ็ห้

รายงานในทาํนองเดียวกนั 

 อนึง  การปฏิบัติเกียวกับการเกบ็รักษาเงินดังกล่าวให้ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วย

การฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2495  

.   ทรพัยสิ์นเหลือจากการชําระบญัชี  ให้รายงานว่าเมือได้จัดการจ่ายทรัพย์สิน 

รวมทังการวางเงินตามข้อ   เสร็จสินแล้ว  สหกรณ์ทีชําระบัญชีนันมีทรัพย์สินเหลืออีกหรือไม่      

ถ้ามีมีจํานวนเท่าใด  ทีประชุมใหญ่ครังทีเท่าใด  วัน เดือน ปีใด  ได้มีมติให้โอนทรัพย์สินนี        

ตามมาตรา   อย่างไร  ถ้าไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน  เดือนนับแต่วันชําระบัญชีเสร็จ    

ให้ขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ในการโอนให้แก่สหกรณ์อืน  หรือสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย  โดยแสดงความคิดเหน็ของผู้ชาํระบัญชีว่าสมควรโอนอย่างใดไปด้วย 

.  เรืองอืนๆ   ให้รายงานสรุปขอให้นายทะเบียนสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบ               

ถอนชือสหกรณ์ออกจากทะเบียนด้วย 

สาํหรับตัวอย่างรายงานการชาํระบัญชี  ปรากฏดังนี 
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รายงานการชําระบญัชีสหกรณก์ารเกษตร  กขค  จํากดั 
อําเภอเมืองมุกดาหาร  จงัหวดัมุกดาหาร 

 
 

เรียน  นายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้าพเจ้าได้ทาํการชาํระบัญชีสหกรณ์การเกษตร  กขค  จาํกัด  อาํเภอเมืองมุกดาหาร  

จังหวัดมุกดาหาร  ตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดแล้ว  จึงขอเสนอรายงานการชําระบัญชี  

ดังนี 
.  สหกรณที์ชําระบญัชี  คือ  สหกรณ์การเกษตร  กขค  จาํกัด  ประเภทสหกรณ์

การเกษตร  เลขทะเบียนท ีกพธ. /   จดทะเบียนเมือวันท ี  กุมภาพันธ์   สาํนักงาน

เลขที – ตําบลมุกดาหาร  อาํเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  จํานวนสมาชิก ณ วันทีเลิก

สหกรณ ์  คน 
.  วนัทีไดร้บัแต่งตงัเป็นผูชํ้าระบญัชี  นายทะเบียนสหกรณ์ได้แต่งตังผู้ชาํระบัญชี  

ตามคาํสงัท ี /   ลงวันท ี  เมษายน     
.  การจดทะเบียนผูชํ้าระบญัชี  นายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนผู้ชาํระบัญชี

ตามหนังสอืท ี /   ลงวันท ี  เมษายน   และผู้ชาํระบัญชีได้รับทราบการจดทะเบียน 

ผู้ชาํระบัญชีของนายทะเบียนสหกรณ์เมือวันท ี  เมษายน  

.  การประกาศโฆษณาหนงัสือพิมพร์ายวนัหรือโดยวิธีอืน  ได้ประกาศโฆษณา

ในหนังสือพิมพ์รายวันบ้านเมือง  ฉบับวันที  -  พฤษภาคม   เพือแจ้งให้ทราบว่า

สหกรณ์การเกษตร  กขค  จาํกัด  นันเลิกแล้ว  ให้เจ้าหนียืนคาํทวงหนีได้ทผู้ีชาํระบัญชี และได้ส่ง

จดหมายถึงเจ้าหนีการค้าทุกรายตามทีมีชืออยู่ในบัญชีของสหกรณ์  เพือให้ยืนคําทวงหนีพร้อม

หลักฐานการเป็นหนีต่อผู้ชาํระบัญชี 
.  การจัดทํางบการเงินตามมาตรา   ได้จัดทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของ

สหกรณ์ ณ วันรับมอบทรัพย์สิน  โดยจัดทาํงบการเงนิตามมาตรา   แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์     

พ.ศ.   ณ วันที  เมษายน   และได้ส่งให้ผู้สอบบัญชีซึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง  

ทาํการตรวจสอบแล้วเมือวันท ี  มิถุนายน   ได้เสนองบดุลทผู้ีสอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง

แล้วนันต่อทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์เพืออนุมัติเมือวันที  มิถุนายน   ได้ยืนงบดุลซึง        

ทีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติแล้วนันต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามหนังสือที /  เมือวันท ี      

 กรกฎาคม  

.  เวลาทีใชใ้นการชําระบญัชี  ได้เริมทาํการชําระบัญชีของสหกรณ์ตังแต่วันท ี  

 เมษายน   และทาํการชําระบัญชีเสร็จสินเมือวันที   สิงหาคม   รวมเวลาทีใช้      

ในการชาํระบัญชีทงัสนิ  ปี   เดือน   วัน 
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.  วิธีดําเนนิการชําระบญัชี  ได้ดาํเนินการชาํระบัญชีเรียบร้อยแล้ว  คือ 

.   การเรียกหนี สินคืน  เมือ วัน เริม ต้นชําระบัญ ชีมี ลูกหนี  จํานวน 

, , .  บาท  ได้ติดตามทวงถามให้ชําระหนีได้ทังสิน  จํานวน , .  บาท  

คงเหลือลูกหนีทไีม่สามารถติดตามทวงถามให้ชาํระได้  จาํนวน , .  บาท  เพราะไม่สามารถ 

ติดต่อลูกหนี หรือทายาทได้เนืองจากย้ายถินทีอยู่ตามตัวไม่พบ  ลูกหนีไม่สามารถเรียกให้ชาํระหนีได้  

แยกเป็น 
   ลูกหนีการค้า เป็นเงนิ     , .   บาท     จาํนวน     ราย 
     ลูกหนีเงินกู้ เป็นเงิน       , .   บาท     จาํนวน       ราย 
   ลูกหนีอืนๆ เป็นเงิน       , .   บาท     จาํนวน     ราย 
   รวม     , .   บาท     จาํนวน     ราย 
 

.    การชําระหน ีเมอืวันเริมต้นชาํระบัญชีมีเจ้าหนีจาํนวน , .  บาท 

ได้ติดต่อเจ้าหนีทุกรายเพือดําเนินการจ่ายชําระหนีตามหลักฐานการเป็นหนีทีมีอยู่ปรากฏว่า  

สามารถประนีประนอมหนีกับเจ้าหนี  ทาํให้มียอดหนีสินทเีจ้าหนียกให้ จาํนวน , .  บาท  

หนีส่วนทีเหลือได้จ่ายชําระหนีให้เจ้าหนีไปแล้ว จํานวน  , .  บาท  และได้วางเงินไว้     

เพือจ่ายชาํระหนีตามมาตรา   จาํนวน  , .  บาท  ซึงแยกเป็นเพือชาํระหนีเจ้าหนีการค้า 

จาํนวน  , .  บาท  และเพือจ่ายเงนิปันผลตามหุ้น/เฉลียคืนแก่สมาชิก  , .  บาท 
.   การจัดการทรพัยส์ิน  ได้ดาํเนินการจัดการทรัพย์สนิของสหกรณ์  ดังนี 

  สินค้าคงเหลือ  ซึงเป็นสินค้าสภาพปกติ  จํานวน , .  บาท  

และสินค้าเสือมชํารุด  จํานวน , .  บาท  ได้ทาํการขายลดราคาไปทังหมดได้เงินทังสิน 

, .  บาท 
  ทดีิน  ราคาตามบัญชี  จาํนวน , .  บาท ได้ดาํเนินการขาย

โดยให้มีการประมูลราคากัน  เมือวันที  กันยายน   มีผู้เข้าประมูล  ราย ราคาสูงสุด 

, .  บาท   ได้โอนกรรมสทิธใิห้ผู้ประมูลเรียบร้อยแล้ว 
  เครืองใช้สํานักงาน  มีสมาชิกของสหกรณ์ เสนอขอซือตู้  โต๊ะ  

เครืองใช้สาํนักงานไปในราคา  , .  บาท  ราคาตามบัญชี  จาํนวน , .  บาท  จึงเป็น

การจาํหน่ายเครืองใช้สาํนักงานขาดทุน  จาํนวน , .  บาท 
  หุ้น ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด จํานวน 

, .  บาท  ได้ติดต่อขอถอนหุ้นคืนจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด  

ได้รับเงินคืนเรียบร้อยแล้ว 
  ค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชี  ในการดาํเนินการชาํระบัญชีนันสรุปแล้ว

มีค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชีทงัสนิ  จาํนวน , .  บาท  แยกรายละเอียด  คือ 
ค่าโฆษณา          .   บาท 
ค่าธรรมเนียมศาล/ทนาย  , .   บาท 
ค่าสอืสารและอืนๆ     , .   บาท 
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.  ผลการชําระบญัชี  หลังจากได้ดาํเนินการชาํระบัญชีของสหกรณ์แล้วปรากฏว่า

สหกรณ์มีรายได้จากการดําเนินงานระหว่างการชําระบัญชี จํานวนทังสิน , .  บาท                    

มีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานระหว่างการชาํระบัญชี  จาํนวน , .  บาท  เมือได้ชาํระหนีสิน  

ของสหกรณ์จนครบถ้วนแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินคงเหลือเป็นเงินสดอยู่จํานวนทังสิน 

, .  บาท  ได้ดาํเนินการจ่ายทรัพย์สนิทเีหลืออยู่ตามมาตรา   ดังนี 

  จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก  จาํนวน , .  บาท  โดยจ่ายให้สมาชิก

โดยตรง จํานวน , .  บาท  และวางไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือจ่ายภายหลัง จาํนวน 

8,600.00 บาท  
  ทรัพย์สินเหลือจากการจ่ายคืนค่าหุ้น  จํานวน , .  บาท  ซึงคือ

ส่วนเกินจากการชาํระบัญชีได้นําเสนอให้ทีประชุมใหญ่พิจารณาตามมาตรา   ทีประชุมใหญ่ได้   

ลงมติ  คือ 
( )  จ่ายเป็นเงนิปันผลตามหุ้นร้อยละ   จาํนวน  , .  บาท 
( )  จ่ายเป็นเงนิเฉลียคืนร้อยละ   ของดอกเบียรับ เป็นเงนิ , .  บาท   
( )  โอนให้สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  จาํนวน  .  บาท 

.  ทรพัยสิ์นเหลือจากการชําระบญัชี  เมือได้ดาํเนินการชาํระบัญชีของสหกรณ์

การเกษตร  กขค  จํากัด  ทีเลิกเสร็จสินแล้ว  ปรากฏว่ามีส่วนเกินจากการชําระบัญชี  จํานวน 

, .  บาท  ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์เมือวันที  สิงหาคม   ได้พิจารณาลงมติให้

จัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้น  เงินเฉลียคืน  และโอนให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามข้อ   

ซึงได้ดาํเนินการตามมติทปีระชุมใหญ่แล้วโดย 
( )  จ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้สมาชิกโดยตรง  จาํนวน  , .  บาท และ

วางเงินไว้ทนีายทะเบียนสหกรณ์  จาํนวน  , .  บาท 
( )  จ่ายเงินเฉลียคืนให้สมาชิกโดยตรง  จํานวน  , .  บาท  และ

วางเงินไว้ทนีายทะเบียนสหกรณ์  จาํนวน  .  บาท 
( )  ส่งมอบเงินสดให้สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จาํนวน .  บาท 

.  เรืองอืนๆ  บัดนีการดาํเนินการชาํระบัญชีของสหกรณ์การเกษตร กขค จาํกัด    

ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอรายงานการชาํระบัญชี  รายการย่อของบัญชีทีชาํระ  รวมทงับัญชี               

เลิกกิจการมาเพือผู้สอบบัญชีจะได้ดาํเนินการตรวจรับรองบัญชีทีชาํระนันต่อไป  เมือผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบรับรองแล้วขอนายทะเบียนสหกรณ์ได้โปรดพิจารณาถอนชือสหกรณ์การเกษตร กขค จํากัด  

ออกจากทะเบียนด้วย 

 
(ลงชือ)  เก่ง  ใจกล้า 

      (นายเก่ง  ใจกล้า) 
ผู้ชาํระบัญชี 
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การเสนอรายงานการชําระบญัชีใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบ 

 
เมือผู้ชําระบัญชีได้จัดทํารายงานการชําระบัญชี  และรายการย่อของบัญชีทีชําระ      

ตามทีกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้ชาํระบัญชีส่งรายงานดังกล่าว  จาํนวน  ชุด  ให้ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบรับรองต่อไป  ซึงในทางปฏิบัติผู้ชําระบัญชีจะส่งรายงานการชําระบัญชีนีไปทสีาํนักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดทีสหกรณ์ตังอยู่  เพือทีสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จะได้ให้ผู้สอบบัญชี    

ทไีด้รับแต่งตงัจากนายทะเบียนสหกรณ์ตรวจสอบรับรองตามทกีฎหมายกาํหนด 

อนึง  ในกรณีทีผู้ชําระบัญชีได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สหกรณ์ภายหลังจากเสร็จสิน   

การชําระบัญชีแล้ว  รวมทังในกรณีทีทีประชุมใหญ่สหกรณ์ลงมติโอนทรัพย์สินทีเหลือจากการ     

ชาํระบัญชีให้แก่สหกรณ์อนื  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  เมือผู้ชาํระบัญชีจ่ายทรัพย์สิน

ไปตามมติทีประชุมใหญ่แล้ว  ให้ผู้ชําระบัญชีส่งสําเนารายงานการประชุมใหญ่ และส่งสําเนา

หลักฐานการจ่ายดังกล่าวไปพร้อมกับรายงานการชาํระบัญชีด้วย  ทังนี  การเสนอรายงานผลการ

ชาํระบัญชีให้ผู้ชาํระบัญชีจัดทาํหนังสอืนาํส่งตามแบบในเอกสารหมายเลข   ในภาคผนวก  

  
การเสนอรายงานการชําระบญัชีต่อนายทะเบียนสหกรณเ์พอืถอนชือสหกรณ ์

 
เมือผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองรายงานการชําระบัญชี  และรายการย่อของบัญชี        

ทชีาํระแล้ว   จะส่งคืนรายงานดังกล่าวพร้อมทงัรายงานของผู้สอบบัญชีจาํนวน  ชุด ให้ผู้ชาํระบัญชี

เพือเสนอรายงานการชําระบัญชีดังกล่าวต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน  วันนับแต่วันทผู้ีสอบบัญชี  

รับรองบัญชีทชีาํระนัน  เมอืนายทะเบียนสหกรณ์เหน็ชอบด้วยแล้วให้ถือเป็นทสีดุแห่งการชาํระบัญชี

และนายทะเบียนสหกรณ์จะมีคาํสงัให้ถอนชือสหกรณ์ออกจากทะเบียน 
 

การส่งมอบสมุดบญัชีและเอกสารของสหกรณที์ชําระบญัชีเสร็จแลว้ 
แก่นายทะเบยีนสหกรณ ์

 
ตามมาตรา   กาํหนดให้ผู้ชาํระบัญชีดาํเนินการส่งมอบสมุดบัญชี  และเอกสารของ

สหกรณ์ทชีาํระบัญชีเสร็จแล้วแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน  วันนับแต่วันทนีายทะเบียนสหกรณ์      

ให้ความเห็นชอบในการชําระบัญชี  ซึงในทางปฏิบัติเมือนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ      

ในการชําระบัญชีแล้ว  นายทะเบียนสหกรณ์จะมีคําสังถอนชือสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์      

แล้วนายทะเบียนสหกรณ์จะส่งสาํเนาคาํสังถอนชือสหกรณ์ทใีห้ความเหน็ชอบในการชาํระบัญชีแล้ว

ไปยังผู้ชาํระบัญชี (และส่วนราชการทีเกียวข้อง) ได้ทราบ  และเมือผู้ชาํระบัญชีได้ทราบแล้วกค็วร  

รีบดําเนินการส่งมอบสมุดบัญชี  และเอกสารของสหกรณ์ทีชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว             

แก่นายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป 
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อนึง  ตามมาตรา   วรรคสอง  และวรรคสามยังกําหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์

รักษาสมุดบัญชี  และเอกสารไว้อีกสองปีนับแต่วันทีถอนชือสหกรณ์นันออกจากทะเบียน  และให้    

ผู้มีส่วนได้เสยีตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

อย่างไรกต็าม  การส่งมอบสมุดบัญชี  และเอกสารของสหกรณ์ทีชําระบัญชีเสร็จแล้ว                 

แก่นายทะเบียนสหกรณ์นัน  คาํแนะนาํนายทะเบียนสหกรณ์ เรือง วิธปีฏบัิติในการชาํระบัญชีสหกรณ์ 

พ.ศ.   ให้ผู้ชําระบัญชีทาํการส่งมอบกับนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์      

ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายภายใน  วัน นับแต่วันทนีายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเหน็ชอบ 

ทงันี  แบบบันทกึการส่งมอบสมุดบัญชีและเอกสารดังกล่าวข้างต้น  ปรากฏตามเอกสาร

หมายเลข   ในภาคผนวก 



 
 
 
 
 

ส่วนที  
กฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัการชําระบญัชี 
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กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการชําระบญัชี 
 

 

 
 

กฎหมายแพ่งทีผู้ชาํระบัญชีควรทาํความเข้าใจเพือจะได้นําไปใช้ประโยชน์ในการชาํระบัญชี

สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร  มีดังนี 

.  การกูยื้มเงิน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา   บัญญัติว่า    
    “การกู้ยืมเงินเกินกว่าห้าสิบบาทขึนไปนัน  ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ

อย่างใดอย่างหนึงลงลายมือชือผู้ยืมเป็นสาํคัญ  ทา่นว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 
 ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสอืนัน  ทา่นว่าจะนาํสืบการใช้เงินได้ต่อเมือมีหลักฐาน

เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึงลงลายมือชือผู้ ให้ยืมมาแสดง  หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนัน             

ได้เวนคืนแล้ว  หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนันแล้ว” 

จากหลักกฎหมายข้างต้น  อธบิายได้ดังนี 
  หลกัฐานการกูเ้งิน  การกู้เงินเกินกว่า  บาทขึนไป  จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ               

ลงลายมือชือ (หรือลายพิมพ์นิวมือ) ผู้ยืมเป็นหลักฐานจึงจะฟ้องร้องต่อศาลบังคับให้ชาํระหนีได้ 
ทังนี  มีประเด็นปัญหาว่าหากหลักฐานหนังสือกู้ยืมเงินสูญหายไปจะฟ้องร้องได้

หรือไม่  กรณีนีสามารถฟ้องร้องต่อศาลได้  โดยผู้ให้กู้เงินต้องนําพยานบุคคลทีรู้ เห็นการกู้ยืมเงินมาสืบ    

ให้ศาลเชือ 
  การชําระหนีเงินทีกูยื้มมา  กฎหมายบังคับว่าการกู้ยืมเงินทมีีหลักฐานเป็นหนังสอืนัน               

การชาํระเงนิคืนจะต้องทาํอย่างใดอย่างหนึง  ดังต่อไปนี 
( )  ให้ผู้ให้กู้ยืมเขียนหลักฐานเป็นหนังสือระบุจาํนวนเงินทีได้รับชาํระ และเซน็ชือ                

รับเงินด้วย  หรือ 
( )  ให้ผู้ให้กู้ยืมขีดฆ่าสญัญากู้ยืม  หรือเขียนในสญัญากู้ยืมว่าได้รับเงินไปแล้วเท่าใด              

ซึงกฎหมายเรียกว่าแทงเพิกถอนลงในเอกสารกู้ยืม  หรือ 
( )  ขอเอกสารหลักฐานการกู้ยืมนันคืนจากผู้ให้กู้เงิน 

ถ้าหากผู้กู้ชําระเงินโดยไม่ได้ทาํอย่างหนึงอย่างใดดังกล่าวในข้อ ( ) – ( ) แล้ว    

แม้จะได้ชาํระเงินจริงโดยมีบุคคลรู้ เหน็กต็าม  กจ็ะนาํสืบพยานบุคคลอ้างว่าชาํระเงินแล้วไม่ได้  อย่างไรกต็าม  

ถ้าหากเจ้าหนีได้รับชาํระเงินคืนจากผู้ กู้แล้ว  กลับไม่ยอมออกใบเสร็จ หรือหลักฐานให้ผู้ชาํระคืนเงินกู้แล้ว              

ผู้กู้มีสิทธิฟ้องต่อศาลขอให้บังคับผู้ให้กู้ยืมออกใบเสร็จรับเงิน หรือให้ขีดฆ่าหลักฐานการกู้ยืม หรือให้ส่ง

หลักฐานการกู้ยืมคืนแก่ผู้กู้ได้  และมีสทิธนิาํพยานบุคคลทรีู้ เหน็การชาํระเงินมาสบืได้ (ป.พ.พ. มาตรา ) 

 

กฎหมายแพ่งทีผูชํ้าระบญัชีควรทราบ 
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.  ดอกเบีย  คือ  ดอกผลอย่างหนึงซึงเป็นผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์จากการทีได้ให้

บุคคลอืนใช้ประโยชน์จากทรัพย์นัน  สาํหรับอัตราดอกเบียจะกาํหนดอย่างไรนัน  มีหลักกฎหมายกาํหนด

ไว้ดังนี 
  ดอกเบียทีไม่ไดกํ้าหนดอตัราไว ้ ในการจะฟ้องร้องดอกเบียต่อกันถ้าคู่กรณีไม่ได้

กาํหนดอัตราดอกเบียไว้ว่าจะเรียกกันเท่าไร  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  บัญญัติว่า               

“ถ้าจะต้องเสยีดอกเบียแก่กัน  และดอกเบียนันมิได้กาํหนดอัตรากันไว้โดยนิติกรรม  หรือโดยบทกฎหมาย

อันใดอนัหนึงชัดแจ้งไซร้  ท่านให้ใช้อัตราร้อยละเจด็ครึงต่อปี” 
  อัตราดอกเบียโดยบทบญัญัติของกฎหมาย  เจ้าหนีมีสิทธิทีจะเรียกดอกเบียกับ

ลูกหนีได้  กรณี คือ 
( )  โดยบทบญัญติัของกฎหมาย  มีหลักกฎหมายแพ่งเกียวกับการกาํหนดอัตรา

ดอกเบียทคีวรทราบ  ดังนี 
มาตรา    หนีเงินนันท่านให้คิดดอกเบียในระหว่างผิดนัดร้อยละเจ็ดครึง

ต่อปี  ถ้าเจ้าหนีอาจจะเรียกดอกเบียได้สูงกว่านันโดยอาศัยเหตุอย่างอืนอันชอบด้วยกฎหมายกใ็ห้คงส่ง

ดอกเบียต่อไปตามนัน  ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบียซ้อนดอกเบียในระหว่างผิดนัด 

มาตรา    ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบียเกินร้อยละสิบห้าต่อปี  ถ้าในสัญญา

กาํหนดดอกเบียเกินกว่านันกใ็ห้ลดลงมาเป็นร้อยละสบิห้าต่อปี 

มาตรา    ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบียในดอกเบียทีค้างชาํระ  แต่ทว่าเมือ

ดอกเบียค้างชาํระไม่น้อยกว่าหนึงปี  คู่สัญญากู้ยืมจะตกลงกันให้เอาดอกเบียนันทบเข้ากับต้นเงินแล้วให้   

คิดดอกเบียในจาํนวนเงินททีบเข้ากันนันกไ็ด้  แต่การตกลงเช่นนันต้องทาํเป็นหนังสอื 
ส่วนประเพณีการค้าทีคํานวณดอกเบียทบต้นในบัญชีเดินสะพัดก็ดี  ในการ

ค้าขายอย่างอนืทาํนองเช่นว่านีกดี็  หาอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติซึงกล่าวมาในวรรคก่อนนันไม่  

มาตรา    หนีเงินอันจะต้องเสียดอกเบียนัน  ท่านว่าจะคิดดอกเบียใน

ระหว่างทเีจ้าหนีผิดนัดหาได้ไม่  

( )  โดยนิติกรรมสญัญา  สิทธิทีเจ้าหนีจะเรียกดอกเบียกับลูกหนีโดยมีข้อตกลง

หรือมีสัญญาต่อกันนันอาจมีได้ทงัเงินกู้ยืม  และนิติกรรมสัญญาอืนๆ  เช่น  การจาํนํา  จาํนอง  เป็นต้น  

แต่อัตราดอกเบียทีตกลงกันจะเกินร้อยละ  ต่อปีไม่ได้  เพราะเป็นการคิดดอกเบียเกินกว่าอัตรา         

ทกีฎหมายกาํหนด 

( )  โดยคําพิพากษาของศาล  การฟ้องร้องคดีทางแพ่งเมือศาลพิพากษาแล้ว                  

อาจกําหนดให้จําเลยชําระหนีตามคําพิพากษา  รวมทังดอกเบียตามอัตราทีกําหนดได้ด้วย  ดังเช่น         

คาํพิพากษาฎีกาต่อไปนี 
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คําพิพากษาฎีกาที  /   ฟ้องเรียกเงินและดอกเบียตังแต่ผิดนัด                

เมอืทางพิจารณาไม่ปรากฏวันผิดนัด  ศาลตัดสนิให้จาํเลยเสยีดอกเบียตังแต่วันฟ้อง 

คําพิพากษาฎีกาที  /   เมือศาลพิพากษาให้จําเลยใช้ค่าเสียหาย                 

ฐานละเมิดแก่โจทก์เป็นเงินจาํนวนหนึง  ถือได้ว่าเป็นหนีเงินแล้ว  โจทก์จึงเรียกดอกเบียในเงินจาํนวนนีได้

นับแต่วันศาลพิพากษา 
  การชําระหนีดอกเบีย  ในการชําระคืนหนีดอกเบียมีหลักกฎหมายแพ่งกําหนด

หลักเกณฑ์ไว้  ดังนี 
มาตรา    ในกรณีชําระดอกเบีย  หรือชาํระหนีอย่างอืนอันมีกาํหนดชําระเป็น

ระยะเวลานัน  ถ้าเจ้าหนีออกใบเสร็จให้เพือระยะหนึงแล้วโดยมิได้อิดเอือน  ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า

เจ้าหนีได้รับชาํระหนีเพือระยะก่อนๆ  นันด้วยแล้ว 
ถ้าเจ้าหนีออกใบเสร็จให้เพือการชําระต้นเงิน  ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี

ได้รับดอกเบียแล้ว ฯลฯ 

มาตรา    ถ้านอกจากการชาํระหนีอันเป็นประธาน ลูกหนียังจะต้องชาํระดอกเบีย  

และเสียค่าฤชาธรรมเนียมอีกด้วยไซร้  หากการชาํระหนีในครังหนึงๆ  ไม่ได้ราคาเพียงพอจะเปลืองหนีสิน

ได้ทงัหมด  ท่านให้เอาจัดใช้เป็นค่าฤชาธรรมเนียมเสียก่อนแล้วจึงใช้ดอกเบีย  และในทสีุดจึงให้ใช้ในการ

ชาํระหนีอันเป็นประธาน 

.  การคําประกนั  คือ  สญัญาผูกพันตนเข้ารับผิดเพือชาํระหนีแทนผู้อืน  ซึงมีหลักกฎหมาย

แพ่งกาํหนดหลักเกณฑไ์ว้  ดังนี 
  ลกัษณะของสญัญาคําประกนั   

ตาม ป.พ.พ. มาตรา    บัญญัติว่า  “อันคาํประกันนัน คือ สัญญาซึงบุคคลภายนอก

คนหนึงเรียกว่า  ผู้คาํประกนั  ผูกพันตนต่อเจ้าหนีคนหนึงเพือชาํระหนีในเมอืลูกหนีไม่ชาํระหนีนัน 
อนึง  สัญญาคาํประกันนันถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึงลงลายมือชือ            

ผู้คาํประกนัเป็นสาํคัญ  ทา่นว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” 
  หนทีีคําประกนัไม่สมบูรณผู์คํ้าประกนัไม่ตอ้งรบัผิด 

ตาม ป.พ.พ. มาตรา  บัญญัติว่า “อันคําประกันนันจะมีได้แต่เฉพาะเมือหนี     

อันสมบูรณ์................................ฯลฯ”  ตัวอย่างเช่น นาย ก. เป็นหนีนาย ข. เป็นค่าเสียพนันนาย ข.  

นาย ค. ทาํสัญญาคาํประกันหนีนัน  ซึงตามกฎหมายถือว่าการพนันไม่ก่อให้เกิดหนี  หนีทีเกิดจากพนัน    

จึงเป็นหนีทไีม่สมบูรณ์ผู้คาํประกนักไ็ม่ต้องรับผิดตามทคีาํประกนั 
  ผูคํ้าประกนัมีสิทธิเกยีงใหเ้จา้หนบีงัคบัเอาจากทรพัยส์ินของลูกหนก่ีอน 

ตาม ป.พ.พ. มาตรา  –   กําหนดเป็นหลักเกณฑ์ให้ผู้คําประกันมีสิทธ ิ      

ทขีอให้เจ้าหนีติดตามทวงถามหนีเอาจากลูกหนี หรือบังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี  เพือชาํระหนีเสียก่อน 

ทจีะเรียกให้ผู้คาํประกนัชาํระหนีได้ 
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  หนีรายเดียวมีผูคํ้าประกนัหลายคน  กรณีลูกหนีรายเดียวมีผู้คําประกันหลายคน                      

ผู้คาํประกันทุกคนต้องร่วมรับผิดเช่นเดียวกับลูกหนีร่วม  ดังทกีาํหนดไว้ตามมาตรา  วรรคสอง คือ    

“ถ้าบุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้คําประกันในหนีรายเดียวกันไซร้  ท่านว่าผู้คําประกันเหล่านัน         

มีความรับผิดอย่างลูกหนีร่วม  แม้ถึงว่าจะมิได้เข้ารับคาํประกนัรวมกนั” 
  เจา้หนยีอมผ่อนเวลาชําระหนผีูคํ้าประกนัพน้ความรบัผดิ  

ตาม ป.พ.พ. มาตรา    บัญญัติว่า “ถ้าคาํประกันหนีอันจะต้องชําระ ณ เวลา     

มีกาํหนดแน่นอน  และเจ้าหนียอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนีไซร้  ท่านว่าผู้คาํประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด  

แต่ถ้าผู้คาํประกนัได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลา  ท่านว่าผู้คาํประกนัหาหลุดพ้นจากความรับผิดไม่” 

.  การจํานอง 
อันว่าจาํนองนัน  คือ  สัญญาซึงบุคคลหนึงเรียกว่า ผู้จาํนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคล

อีกคนหนึงเรียกว่า  ผู้รับจาํนอง  เป็นประกันการชาํระหนีโดยไม่สง่มอบทรัพย์สนินันให้แก่ผู้รับจาํนอง 
ผู้รับจํานองชอบทีจะได้รับชําระหนีจากทรัพย์สินทีจํานองก่อนเจ้าหนีสามัญมิพักต้อง

พิเคราะห์ว่ากรรมสทิธใินทรัพย์สนิจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่ (ป.พ.พ. มาตรา ) 

สาํหรับสาระสาํคัญของการจาํนองทคีวรทราบ  มีดังนี 
  การจํานองตอ้งทําเป็นหนงัสือและจดทะเบยีน 

ตาม ป.พ.พ. มาตรา   บัญญัติว่า  “อันสัญญาจํานองนัน  ท่านว่าต้องทาํเป็น

หนังสอืและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท”ี 
  ทรพัยสิ์นทีจดทะเบียนจํานองได ้

ตาม ป.พ.พ. มาตรา   กาํหนดทรัพย์สนิทจีาํนองได้  คือ  
( )  อสังหาริมทรัพย์  เช่น  ทดีิน  อาคาร  เป็นต้น 
( )  สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ  ได้แก่  เรือซึงมีระวางตามทีกฎหมายกาํหนด แพ 

และสตัว์พาหนะ 
( )  สังหาริมทรัพย์อืนๆ  ทีมีกฎหมายพิเศษบัญญัติให้จดทะเบียนจาํนองได้  เช่น  

พ.ร.บ. จดทะเบียนเครืองจักร พ.ศ.   บัญญัติว่า  “เมือได้จดทะเบียนกรรมสิทธิเครืองจักรแล้วกใ็ห้   

จดทะเบียนจาํนองได้” 

  การบงัคบัจํานอง  การบังคับจาํนองทาํได้  วิธี คือ 
.  บังคับจํานองโดยฟ้องศาลให้ยึดทรัพย์จํานองขายทอดตลาด  (มาตรา )    

ซึงมีวิธปีฏบัิต ิ ดังนี 
( )  ผู้รับจาํนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนีก่อนว่าให้ชาํระหนีภายใน

เวลาอันสมควรซึงกาํหนดในคาํบอกกล่าวนัน 
( )  เมอืครบเวลาทกีาํหนดแล้วจึงฟ้องศาลบังคับจาํนอง 
( )  เมือศาลพิพากษาให้บังคับจํานองแล้ว  ผู้รับจํานองต้องนําเจ้าพนักงาน

บังคับคดีไปยึดทรัพย์จาํนองนันขายทอดตลาด 
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.  บังคับจาํนองโดยฟ้องศาลให้พิพากษาให้ทรัพย์จาํนองตกเป็นสิทธิของผู้รับจาํนอง         

ซึงมีหลักเกณฑ ์ ดังนี  (มาตรา ) 
( )  ผู้รับจํานองทรัพย์มีจดหมายบอกกล่าวก่อน  ตามหลักเกณฑ์ข้อ  ( ) 

ข้างต้น 
( )  ลูกหนีจาํนองได้ขาดส่งดอกเบียมาแล้วเป็นเวลาถึง  ปีนับถึงวันฟ้อง 

( )  ผู้จาํนองมิได้แสดงให้เป็นทีพอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนันท่วมจาํนวนเงิน   

อันค้างชาํระ 
( )  ทรัพย์จาํนองนันต้องไม่ติดจาํนองรายอนื  หรือจดทะเบียนปุริมสิทธอินื 
( )  ผู้รับจาํนองต้องฟ้องคดีต่อศาลขอให้ศาลพิพากษาให้ทรัพย์จาํนองหลุดเป็น             

สทิธแิก่ตน 
  ฟ้องบงัคบัจํานองแลว้ราคาทรพัยจํ์านองตํากว่าหนีสินลูกหนีไม่ตอ้งรบัผิดชอบ   

ส่วนทีขาด  (มาตรา ) 
ถ้าผู้รับจํานองฟ้องบังคับจํานอง  โดยฟ้องให้เอาทรัพย์จํานองขายทอดตลาด  หรือ   

ให้เอาทรัพย์จํานองตกเป็นสิทธิของตนกต็าม  ถ้าขายได้เงินไม่พอกับหนีสินหรือราคาทรัพย์นันตํากว่า

หนีสนิลูกหนีกห็มดภาระในหนีสนิไม่ต้องรับผิดส่วนทขีาดนัน 
  สิทธิบงัคบัจํานองไม่มีอายุความ  (มาตรา  , / )  คือ  ถึงแม้หนีทจีาํนอง

เป็นประกันหนีขาดอายุความแล้ว  ผู้รับจํานองกย็ังมีสิทธิทีจะฟ้องบังคับเอาจากทรัพย์ทีจํานองได้เสมอ   

ไม่ว่าจะล่วงเลยมากสีบิปี  เพียงแต่ห้ามเรียกเอาดอกเบียทค้ีางชาํระเกนิกว่า  ปี 

.  การซือขาย 
ซือขาย  คือ  สัญญาซึงบุคคลฝ่ายหนึงเรียกว่า  ผู้ขาย  โอนกรรมสิทธิแห่งทรัพย์สินให้แก่

บุคคลอีกฝ่ายหนึงเรียกว่า  ผู้ซือ  และผู้ซือตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สนินันให้แก่ผู้ขาย 

ในเรืองนีมีหลักกฎหมายแพ่งทคีวรทราบ  คือ 
  ประเภทของสญัญาซือขาย  แบ่งออกเป็น  ประเภท  คือ 

( )  สญัญาซือขายเสร็จเด็ดขาด  คือ  สัญญาซือขายซึงกรรมสิทธิในทรัพย์สินท ี  

ซือขายโอนไปยังผู้ซือทนัททีทีาํสญัญากนัเสรจ็  ถึงแม้จะยังไม่ได้ส่งมอบหรือยังไม่ได้ชาํระราคากนั 
ทังนี  กรณีทีจะถือว่าเป็นสัญญาซือขายเสร็จเดด็ขาดนัน  ในขณะทีทาํสัญญา   

ซือขายกัน  จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑค์รบ  ประการ คือ 
- ทรัพยส์นิทซืีอขายมีตัวตนอยู่แล้ว 
- เจาะจงซือทรัพย์สนิทมีีตัวตนแน่นอนนัน 
- ผู้ขายต้องเป็นผู้ถือกรรมสทิธ ิ หรือมีสทิธทิจีะขายทรัพย์นันในขณะทาํสญัญา 
- ต้องได้ตกลงหรือเป็นทเีข้าใจในเรืองราคาทรัพย์เป็นการแน่นอนแล้ว 
- สญัญานันต้องไม่มีเงอืนไขหรือเงอืนเวลา 
- สญัญานันต้องทาํให้ถูกต้องตามแบบทกีฎหมายบังคับไว้ 
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( )  สญัญาจะซือจะขาย  คือ  สัญญาทีผู้ซือและผู้ขายตกลงทาํสัญญาจะซือขาย

ทรัพย์สินเป็นการผูกพันกันไว้ว่า  ยังมิได้มีการโอนกรรมสิทธใินทรัพย์สินทตีกลงซือขายกันแต่ผูกพันกนัว่า 

จะได้ทาํการโอนกรรมสทิธใินทรัพย์สนิโดยการซือขายต่อไปในภายหน้า 
( )  คํามนัจะซือจะขาย  คือ  การกระทาํของบุคคลฝ่ายเดียวยอมรับต่อบุคคล     

อีกฝ่ายหนึงว่าจะซือ  หรือจะขายทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึง  เมือให้คํามันแล้วย่อมมีผลผูกพันฝ่าย       

ผู้ให้คาํมันจะต้องรอคาํตอบจากอีกฝ่ายหนึงซึงเรียกว่า  ผู้รับคาํมัน  ถ้าผู้รับคาํมันแสดงเจตนาตอบรับมา   

กเ็กิดเป็นสัญญาขึนผูกพันทังสองฝ่าย  แต่จะเกิดเป็นสัญญาซือขายเสร็จเดด็ขาด  หรือสัญญาจะซือขาย       

กสุ็ดแต่ลักษณะของคาํตอบรับ  และเจตนาทจีะผูกพันกนั 
  แบบของสญัญาซือขาย  หมายถึง  แบบพิธีการในการทาํสัญญาซือขายว่าจะต้องทาํ

ตามแบบพิธกีารอย่างไรจึงจะมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย  ซึงแบ่งแบบของสญัญาซือขายได้ดังนี 
( )  การซือขายอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิ เศษ  ชนิด 

อสังหาริมทรัพย์  เช่น  ทีดิน  อาคาร  และสิงปลูกสร้างใดๆ  อันอยู่กับที  เป็นต้น  และสังหาริมทรัพย์   

ชนิดพิเศษ  ได้แก่  เรือตามทกีฎหมายกาํหนด  แพ  และสตัว์พาหนะ  มีแบบการทาํสญัญาซือขาย  ดังนี 
สัญญาซือขายเสร็จเด็ดขาด  จะต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ

พนักงานเจ้าหน้าท ี ถ้าหากไม่ได้จดทะเบียนสัญญาซือขายนันเป็นโมฆะเท่ากับไม่มีสัญญาซือขายต่อกันเลย  

สงิใดทไีด้ให้กนัไว้เนืองจากสญัญาทเีป็นโมฆะนันฝ่ายทใีห้ไว้ย่อมฟ้องเรียกคืนได้  (มาตรา  วรรคแรก) 
สัญญาจะซือจะขายและคํามนัจะซือจะขาย  กรณีสัญญาจะซือจะขาย หรือ

คาํมันจะซือจะขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษดังกล่าว  จะมีผลบังคับให้ฟ้องร้องตาม

สญัญากนัได้ต้องมีการกระทาํอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี 
  ก.  มีหลักฐานเป็นหนังสอือย่างหนึงอย่างใดลงลายมือชือฝ่ายผู้ต้องรับผิด 
  ข.  ได้มีการวางมัดจาํกันไว้ 
  ค.  ได้มีการรับชาํระหนีบางส่วน 

( )  การซือขายสงัหาริมทรพัยธ์รรมดา  (มาตรา  วรรคสาม)  สังหาริมทรัพย์

ธรรมดา  กคื็อ  ทรัพย์ทวัๆ ไปทีเคลือนย้ายได้  (ยกเว้นสังหาริมทรัพย์พิเศษ  ชนิดข้างต้น) ในการทาํ

สญัญาซือขายมีแบบ  ดังนี 
สงัหาริมทรพัยร์าคาตํากว่า  บาท  การตกลงชือขายสังหาริมทรัพย์ราคา

ตาํกว่า  บาท ไม่ว่าจะเป็นสัญญาซือขายเสรจ็เดด็ขาด หรือสัญญาจะซือจะขาย หรือคาํมันจะซือจะขาย             

เพียงตกลงกันด้วยวาจาอย่างเดียว  โดยไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือวางมัดจาํหรือชาํระหนีบางส่วน           

กฟ้็องร้องให้บังคับตามสญัญาซือขายได้ 
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สงัหาริมทรพัยร์าคาตงัแต่  บาทขึนไป การตกลงซือขายแยกเป็น  กรณี  
ก.  สัญญาซือขายเสร็จเดด็ขาดและสัญญาจะซือจะขาย  ถ้าได้กระทาํอย่างใด

อย่างหนึงต่อไปนี  ย่อมมีผลให้ฟ้องร้องบังคับตามสัญญาได้  คือ  มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชือ      

ผู้ต้องรับผิดเป็นสาํคัญ  หรือได้มีการวางมัดจาํ  หรือได้มีการชาํระหนีบางส่วน 
ข.  คาํมันจะซือจะขาย  กรณีเป็นสัญญาคาํมันจะซือจะขาย  แม้เพียงตกลงกัน

ด้วยวาจาเทา่นันกมี็ผลผูกพันตามกฎหมายแล้ว 

.  ปุริมสิทธิ  คือ  สิทธิพิเศษทีผู้ทรงปุริมสิทธิมีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนีในการทีจะ

ได้รับชาํระหนีอันค้างชาํระจากทรัพย์สินนันก่อนเจ้าหนีอืนๆ สิทธนิีเกิดขึนโดยกฎหมาย บุคคลมิอาจก่อตัง                

ปุริมสทิธเิอาเองโดยลาํพังได้ 

หลักกฎหมายข้างต้นกาํหนดไว้ตาม ป.พ.พ. มาตรา   คือ  ผู้ทรงปุริมสทิธิย่อมทรงไว้

ซึงสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนีในการทจีะได้รับชาํระหนีสนิค้างชาํระแก่ตน  จากทรัพย์สนินันก่อนเจ้าหนี

อืนๆ  โดยนับถึงบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนีหรือบทกฎหมายอนื 

สาํหรับปุริมสทิธิทจีะกล่าวต่อไปนีจะเน้นเฉพาะทเีกียวกบัเรืองชาํระบัญชีเทา่นัน  ซึงมีหลัก

กฎหมายแพ่งทคีวรสนใจ  คือ  มาตรา    และมาตรา    ดังนี 
มาตรา    บัญญัติว่า  “ถ้าหนีมีอยู่เป็นคุณแก่บุคคลใดในมูลอย่างหนึงอย่างใด      

ดังจะกล่าวต่อไปนี  บุคคลผู้นันย่อมมปุีริมสิทธเิหนือทรัพย์สนิทงัหมดของลูกหนี  คือ 
( )  ค่าใช้จ่ายเพือประโยชน์อันร่วมกัน 

                                                                   ฯลฯ” 

มาตรา    บัญญัติว่า  “ปุริมสิทธิในมูลค่าใช้จ่ายเพือประโยชน์อันร่วมกันนัน        

ใช้สําหรับเอาค่าใช้จ่ายอันได้เสียไปเพือประโยชน์ของเจ้าหนีหมดทุกคนร่วมกันเกียวด้วยการรักษา        

การชาํระบัญชี  หรือการเฉลียทรัพย์สนิของลูกหนี 
ถ้าค่าใช้จ่ายนันมิได้เสยีไปเพือประโยชน์ของเจ้าหนีหมดทุกคนไซร้  ปุริมสิทธย่ิอมจะใช้ได้

แต่เฉพาะต่อเจ้าหนีผู้ทไีด้รับประโยชน์จากการนัน ” 

จากหลักกฎหมายข้างต้น  จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชีถือเป็นค่าใช้จ่ายท ี       

ผู้ชาํระบัญชีจ่ายไปเพือประโยชน์แก่เจ้าหนีทุกคนร่วมกัน  กล่าวคือ  ผู้ชาํระบัญชีมีหน้าทีจัดการรวมรวบ

ทรัพย์สนิทงัหมดแล้วแจกจ่ายชาํระหนีแก่เจ้าหนีทุกราย  ดังนัน  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนีผู้ชําระบัญชีจึงมีสิทธ ิ  

ทจีะได้รับชาํระคืนจากทรัพย์สนิของลูกหนีทชีาํระบัญชีก่อนเจ้าหนีรายอนื 
สาํหรับมาตรา    วรรคสอง  บัญญัติให้ปุริมสิทธิตามมาตรานีใช้ได้แต่เฉพาะเจ้าหนี   

ผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายนัน  เช่น  ในระหว่างชําระบัญชีเฉลียทรัพย์สินให้เจ้าหนีอยู่นัน  มีเจ้าหนี

ผู้รับจํานองอยู่รายหนึงซึงเจ้าหนีประเภทนีได้ประกันพิเศษอยู่แล้ว  ถึงจะชําระบัญชีเฉลียกันอย่างไร          

กไ็ม่ทาํให้เจ้าหนีจาํนองได้ประโยชน์อะไรด้วย  ดังนี  ผู้ชาํระบัญชีกห็าอาจจะมีปุริมสทิธเิหนือเขาได้ไม่ 
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.  มรดก  
กฎหมายเกยีวกับมรดกทผู้ีชาํระบัญชีควรทราบ  คือ  กรณีลูกหนีของสหกรณ์เสียชีวิตแล้ว

ผู้ชาํระบัญชีจะติดตามให้ลูกหนีชาํระหนีได้อย่างไร  ซึงในเรืองนีมีหลักกฎหมายแพ่งทคีวรสนใจ  ดังนี 
  ทรพัยส์ินและหนสิีนของผูต้ายย่อมตกทอดไปยงัทายาท 

ตาม ป.พ.พ. มาตรา    บัญญัติว่า  “ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายนีกองมรดกของผู้ตาย ได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทงัสิทธ ิหน้าทแีละความรับผิดต่างๆ  

ฯลฯ”  และมาตรา   บัญญัติว่า “ทายาทไม่จาํต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกทตีกได้แก่ตน” 
จากหลักกฎหมายข้างต้น  สรุปได้ว่าบรรดาทรัพย์สินตลอดจนหนีสินของผู้ตาย      

ย่อมตกทอดไปยังทายาทโดยธรรม  หรือผู้รับพินัยกรรรมทนัท ี ซึงเจ้าหนีของผู้ตายกต้็องเรียกร้องหนีสิน

จากทายาท  หรือผู้จัดการมรดกภายในอายุความมรดก 
  ทายาทของเจ้ามรดก  เรียกว่า  ทายาทโดยธรรม  ซึงแบ่งออกเป็น  ประเภท คือ  

ทายาททเีป็นญาต ิกับทเีป็นคู่สมรส  โดย ป.พ.พ. มาตรา    บัญญัติไว้  ดังนี 
“ทายาทโดยธรรมมีหกลาํดับเท่านัน  และภายใต้บังคับแห่งมาตรา   วรรค                          

แต่ละลาํดับมีสทิธไิด้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี  คือ 
( )  ผู้สบืสันดาน 
( )  บิดามารดา 
( )  พีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั 
( )  พีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 
( )  ปู่   ย่า  ตา  ยาย 
( )  ลุง  ป้า  น้า  อา 
คู่สมรสทียังมีชีวิตอยู่นันกเ็ป็นทายาทโดยธรรม  ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษ

แห่งมาตรา ” 
  การบงัคบัชําระหนีจากมรดกของลูกหนี  ตามหลักกฎหมายแพ่งกาํหนดหลักการ

บังคับชาํระหนีจากมรดกของลูกหนี  ดังนี 
มาตรา    บัญญัติว่า  เจ้าหนีกองมรดกชอบแต่จะได้รับการชําระหนีจาก

ทรัพย์สนิในกองมรดกเทา่นัน 
มาตรา    บัญญัติว่า  เจ้าหนีกองมรดกจะบังคับสิทธิเรียกร้องต่อทายาท      

คนใดกไ็ด้  แต่ถ้ามีผู้จัดการมรดกให้เจ้าหนีเรียกเข้ามาในคดีด้วย 
มาตรา   บัญญัติว่า  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา  /  แห่งประมวล

กฎหมายนี  ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนีอันมีต่อเจ้ามรดกมีกาํหนดอายุความยาวกว่าหนึงปี  มิให้เจ้าหนีนัน

ฟ้องร้องเมอืพ้นกาํหนดหนึงปีนับแต่เมือเจ้าหนีได้รู้หรือควรจะรู้ ถึงความตายของเจ้ามรดก 
อย่างไรกด็ี  สทิธิเรียกร้องตามทว่ีามาในวรรคก่อนๆ นัน มิให้ฟ้องร้องเมือพ้นกาํหนด

สบิปีนับแต่เมือเจ้ามรดกตาย 
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.  ความระงบัหน ี

หลักกฎหมายแพ่งเกียวกบัความระงับหนีทสีาํคัญทผู้ีชาํระบัญชีควรทราบ  ได้แก่ 
  การชําระหนี  ตาม ป.พ.พ. มาตรา    บัญญัติว่า  “อันการชําระหนีนัน ต้องทาํ

แก่ตัวเจ้าหนี  หรือแก่บุคคลผู้ มีอาํนาจรับชาํระหนีแทนเจ้าหนี  การชาํระหนีทาํให้แก่บุคคลผู้ไม่มีอาํนาจ  

รับชาํระหนีนัน  ถ้าเจ้าหนีให้สตัยาบันกนั็บว่าสมบูรณ์”  
จากหลักกฎหมายข้างต้น  จะเหน็ได้ว่าบุคคลผู้มีอาํนาจได้รับชาํระหนี  คือ 
( )  ตัวเจ้าหนี 
( )  ผู้มีอาํนาจรับชาํระหนีแทนเจ้าหนี  หมายถึง  บุคคลทเีจ้าหนีมอบอาํนาจให้เป็น

ตัวแทนรับชาํระหนี 

  การปลดหนี  ตาม ป.พ.พ. มาตรา  บัญญัติว่า  “ถ้าเจ้าหนีแสดงเจตนาต่อลูกหนี

ว่าจะปลดหนีให้  ท่านว่าหนีนันเป็นอันระงับสนิไป 

ถ้าหนีมีหนังสือเป็นหลักฐาน  การปลดหนีกต้็องทาํเป็นหนังสือด้วย  หรือต้องเวนคืน

เอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนีให้แก่ลูกหนีหรือขีดฆ่าเอกสารนันเสยี ” 
จากหลักกฎหมายข้างต้น  อธิบายได้ว่าการปลดหนี  คือ  การทีเจ้าหนีแสดงเจตนา

สละสิทธิเรียกร้องในหนีของตนให้แก่ลูกหนี  เป็นการทาํให้เปล่าโดยไม่มีค่าตอบแทน  การปลดหนีเป็น   

นิติกรรมฝ่ายเดียวไม่ใช่สัญญา  ดังนัน  เพียงแต่เจ้าหนีแสดงเจตนาแก่ลูกหนีว่าปลดหนีให้  หนีนันกเ็ป็น

อันระงับไป  แม้ลูกหนีจะรับหรือไม่รับกถ็ือว่าได้มีการปลดหนีแล้ว  การแสดงเจตนาดังกล่าวกฎหมาย    

มิได้บังคับว่าต้องทาํตามแบบอย่างไร ดังนัน เจ้าหนีจะปลดหนีให้แก่ลูกหนีด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือกไ็ด้   

เว้นแต่ถ้าหนีทจีะปลดหนีเป็นหนีทีมีหลักฐานเป็นหนังสือ  เช่น  หนีเงินกู้เกิน  บาทขึนไป การปลดหนี  

กต้็องมีหลักฐานเป็นหนังสอื  หรือได้เวนคืนสญัญากู้เงินให้แก่ลูกหนี  หรือขีดฆ่าสัญญากู้เงิน  เป็นต้น 

  การหักกลบลบหนี  ตาม ป.พ.พ. มาตรา   บัญญัติว่า “ถ้าบุคคลสองคนต่างมี

ความผูกพันซึงกันและกัน  โดยมูลหนีอันมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกัน  และหนีทังสองรายนันถึงกําหนด        

จะชําระไซร้  ท่านว่าลูกหนีฝ่ายใดฝ่ายหนึงย่อมจะหลุดพ้นจากหนีของตนด้วยหักกลบลบกันได้เพียงเท่าที

ตรงกันในมูลหนีทงัสองฝ่ายนัน  เว้นแต่สภาพแห่งหนีฝ่ายหนึงจะไม่เปิดช่องให้หักกลบลบกันได้ 

บทบัญญัติดังกล่าวมาในวรรคก่อนนี  ท่านมิให้ใช้บังคับหากเป็นการผิดกับเจตนา  

อันคู่กรณีได้แสดงไว้แต่เจตนาเช่นนีท่านห้ามมิให้ยกขึนเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทาํการโดยสจุริต ” 
จากหลักกฎหมายข้างต้น  จะเหน็ได้ว่าการหักกลบลบหนีเป็นวิธีหนึงททีาํให้หนีระงับ   

แต่จะมีการหักกลบลบหนีได้ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ ์ ดังต่อไปนี 
 ( )  ต้องมีบุคคลสองฝ่ายเป็นหนีซึงกันและกนั 
 ( )  มูลหนีนันต้องมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกัน  หมายความว่า  สิงทีจะใช้ชําระหนี

ระหว่างกันนันต้องเป็นอย่างเดียวกัน  เช่น  ก. เป็นหนีเงินกู้  ข.  บาท  และ ข. เป็นหนีค่าซือสินค้า ก. 

 บาท  เช่นนี ก. หรือ ข. แสดงเจตนาขอหักกลบลบหนีกันได้  แต่ถ้า ข.  เป็นหนีทีจะส่งมอบเกลือ    

ให้ ก. จาํนวน  กระสอบ  เช่นนีจะหักกลบลบหนีกันไม่ได้ 
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( )  หนีของบุคคลทงัสองทจีะหักกลบลบหนีกันต้องถึงกาํหนดชาํระแล้ว 
( )  สภาพแห่งหนีต้องเปิดช่องให้หักกลบลบหนีกันได้  เช่น  ก. เป็นหนีเงินกู้ ข.   

 บาท  และ ข. เป็นหนีค่าซือสินค้า ก. มูลค่า  บาท  แต่ตกลงกันให้ชําระค่าสินค้าเป็นเงินกีบ    

ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เช่นนี  ข. จะขอหักกลบลบหนีไม่ได้ (เว้นแต่ ก. 

ยินยอม) เป็นต้น 
ผลของการหักกลบลบหนี  คือ  ลูกหนีฝ่ายใดฝ่ายหนึงย่อมหลุดพ้นจากหนี     

ของตนด้วย  หักกลบลบกันได้เพียงเท่าจํานวนทีตรงกันในมูลหนีทังสองฝ่ายนัน  เช่น ก. เป็นหนี ข.      

 บาท  และ ข. เป็นหนี ก.  บาท  เมอืหักกลบลบกันหนีทงัสองฝ่ายกร็ะงับไป 

วิธีการหักกลบลบหนี  ตาม ป.พ.พ. มาตรา   บัญญัติว่า “หักกลบลบหนี

นัน ทาํได้ด้วยคู่กรณีฝ่ายหนึงแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึง  การแสดงเจตนาเช่นนีท่านว่าจะมีเงือนไข  หรือ    

เงอืนเวลาเริมต้นหรือเวลาสนิสดุอกีด้วยหาได้ไม่ 
การแสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนี  ท่านว่ามีผลย้อนหลังขึนไปจนถึง

เวลาซึงหนีทงัสองฝ่ายนันจะอาจหักกลบลบกนัได้เป็นครังแรก” 

จากหลักกฎหมายข้างต้น  จะเห็นได้ว่าการหักกลบลบหนีทาํได้โดยการแสดง

เจตนาฝ่ายเดียว  โดยไม่จําต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึง  ดังนัน  การหักกลบลบหนี      

จึงทาํได้แม้จะเป็นการขืนใจคู่กรณีอีกฝ่ายหนึงกต็าม  แต่การแสดงเจตนาเช่นว่านีจะมีเงือนไข  หรือ      

เงอืนเวลาเริมต้นหรือสนิสดุหาได้ไม่ 

ขอ้สงัเกตในการหกักลบลบหน ี   
( )  หนีทีขณะอาจหักกลบลบหนีได้ยังไม่ขาดอายุความ  แต่ต่อมาภายหลัง    

ขาดอายุความแล้วกข็อหักกลบลบหนีได้  (มาตรา ) 
( )  สิทธเิรียกร้องใดยังมีข้อต่อสู้อยู่  สิทธิเรียกร้องนันจะเอามาหักกลบลบหนี

กันไม่ได้  (มาตรา ) 
( )  หนีรายใดทเีกิดแต่การอันมิชอบด้วยกฎหมาย  จะขอหักกลบลบหนีไม่ได้      

(มาตรา ) 
( )  ห้ามนําสิทธิเรียกร้องทีตามกฎหมายศาลจะสังยึดไม่ได้มาใช้ในการ       

หักกลบลบหนี  (มาตรา )  เช่น  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา   ( )  

กาํหนดว่าสิทธิเรียกร้องของลูกหนีตามคาํพิพากษาต่อไปนีไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  คือ  

เงินเดือน ค่าจ้าง  บาํนาญ  บาํเหนจ็  และเบียหวัดของข้าราชการ ฯลฯ 
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ในการชําระบัญชีสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร  ถ้าผู้ ชําระบัญชีปฏิบัติงานในหน้าทีไม่ถูกต้อง     

จนเกิดความเสียหายแก่บุคคลทเีกียวข้องแล้ว  ผู้ชาํระบัญชีอาจมีความผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง  หรืออาจมี 

ความผิดทังทางอาญาและทางแพ่งได้  ด้วยเหตุนี  ผู้ชําระบัญชีจึงควรทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ    

ในการปฏิบัติงานชําระบัญชีให้มากขึนจะได้หลีกเลียง  หรือป้องกันมิให้ความผิดพลาดเกิดขึนได้  ทังนี  

สาํหรับความผิดทางอาญาและทางแพ่งทผู้ีชาํระบัญชีควรทราบ  ได้แก่ 

.  ความผดิทางอาญา  ผู้ชาํระบัญชีอาจกระทาํความผิดทางอาญาในการปฏบิัติหน้าทไีด้  คือ   
  ความผิดฐานโกงเจ้าหนี  ผู้ชําระบัญชีอาจมีความผิดทางอาญาฐานโกงเจ้าหนีได้                   

ถ้ากระทาํการด้วยเจตนาทีจะไม่ให้เจ้าหนีของสหกรณ์ทีชําระบัญชีได้รับชําระหนีทังหมด  หรือบางส่วน     

แต่ทงันีต้องมีลักษณะการกระทาํผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา    ดังนี 
“ผู้ใดเพือมิให้เจ้าหนีของตน หรือของผู้อืนได้รับชําระหนีทังหมด หรือแต่บางส่วน   

ซึงได้ใช้ หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชาํระหนีย้ายไปเสีย  ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้ผู้อืนซึงทรัพย์ใดกด็ี 

แกล้งให้ตนเป็นหนีจาํนวนใดอันไม่เป็นความจริงกด็ี  ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน   

สพัีนบาท  หรือทงัจาํทงัปรับ ” 

  ความผิดฐานยกัยอก  ในกรณีทีผู้ชําระบัญชีกระทาํการเบียดบังเอาทรัพย์สินของ

สหกรณ์ทชีาํระบัญชีไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว  หรือแก่บุคคลอืนโดยทุจริตกจ็ะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์  

โดยมีลักษณะองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  ดังนี 
มาตรา    ผู้ใดครอบครองทรพัยซึ์งเป็นของผู้อืน หรือซึงผู้อนืเป็นเจ้าของรวมอยู่

ด้วยเบียดบังเอาทรัพย์นันเป็นของตน  หรือบุคคลทีสามโดยทุจริต  ผู้นันกระทําความผิดฐานยักยอก      

ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกนิหกพันบาท  หรือทงัจาํทงัปรับ  ฯลฯ 

มาตรา    ผู้ใดได้รับมอบหมายให้จัดการทรพัยสิ์นของผู้อืน  หรือทรัพย์สินซึง

ผู้อืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยกระทาํความผิดหน้าทีของตนด้วยประการใดๆ โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิด

ความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะทีเป็นทรัพย์สินของผู้นัน  ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี  หรือ            

ปรับไม่เกนิหกพันบาท  หรือทงัจาํทงัปรับ 

มาตรา    ถ้ากระทาํผิดตามมาตรา    หรือมาตรา    ได้กระทาํในฐาน  

ทผู้ีกระทาํความผิดเป็นผู้จัดการทรพัยส์ินของผู้อืนตามคาํสงัของศาล  หรือตามพินัยกรรม หรือในฐานเป็น           

ผู้มีอาชีพ  หรือธุรกิจอันเป็นทีไว้วางใจของประชาชน  ผู้กระทาํต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือ    

ปรับไม่เกนิหนึงหมืนบาท  หรือทงัจาํทงัปรับ 
 
 
 
 

ความรบัผดิชอบของผูชํ้าระบญัชีในทางแพ่งและทางอาญา 
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ข้อสังเกต  ความผิดฐานยักยอกตามมาตรา ,  และ  ดังกล่าว            

มีข้อแตกต่างกันดังจะขอยกตัวอย่างคาํพิพากษาฎีกา  ดังนี 

ฎีกาที  /   เงิน หรือธนบัตรเป็นของเปลียนมือ  เมือใช้สอยไปแล้วอาจ  

เอาธนบัตรฉบับอืนมาใช้เพือให้ครบจํานวนได้กจ็ริงอยู่  แต่พึงระลึกว่าถ้าเขาไม่ได้มอบฝากเงินให้ไป      

เกบ็ไว้เฉยๆ หากมอบฝากให้ไปชาํระหนีแทนตัวเขาโดยเฉพาะเจาะจง  กลับเอาของเขาไปใช้เสียโดยผิดหน้าท ี

โดยทุจริตกต้็องผิดฐานยักยอก  (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ) 

ฎีกาประชุมใหญ่ที /  รับมอบหมายจากเจ้าของให้ควบคุมและครอบครอง 

รถแทรกเตอร์เพือนําไปแสดงและไถแข่งขันในงานแล้ว  โดยเจตนาทุจริตได้เบียดบังเอารถนันไปไถไร่    

ของตนเป็นเหตุให้เจ้าของได้รับความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะทีเป็นทรัพย์สิน คือ  ยางเสีย 

เครืองยนต์ และตัวถังต้องซ่อมแซมเป็นเงินจาํนวนหนึง ดังนี เข้าเกณฑเ์ป็นความผิดตามมาตรา   แล้ว 

ฎีกาที  /   เสมียนไปรษณีย์ซึงเป็นลูกจ้างชัวคราว ไม่เป็นเจ้าพนักงาน

แต่เมือรับเงินจากผู้ฝากเงินธนาณัติตามหน้าทีแล้วยักยอกเสีย  กค็วรถือได้ว่าเป็นการกระทาํในฐานะ        

ผู้มีอาชีพ  ย่อมเป็นทไีว้วางใจประชาชนได้  (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ) 

  ความผิดเกียวกบัเอกสาร  ในกรณีทผู้ีชาํระบัญชีกระทาํการปลอมแปลงเอกสารทาง

บัญชีทงัหมด หรือบางส่วนจนเกิดความเสียหายแก่ผู้อนื หรือประชาชน  กจ็ะมีความผิดฐานปลอมเอกสาร 

ซึงมีองค์ประกอบความผิดตามมาตรา    ดังนี 

“ผู้ใดทาํเอกสารปลอมขึนทงัฉบับหรือแต่ส่วนหนึงส่วนใด  เติมหรือตัดทอนข้อความ

หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารทแีท้จริง  หรือประทบัตราปลอมหรือลงลายมือชือปลอมในเอกสาร

โดยประการทน่ีาจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อืน  หรือประชาชนถ้าได้กระทาํเพือให้ผู้หนึงผู้ใดหลงเชือว่าเป็น

เอกสารทีแท้จริง  ผู้นันกระทาํความผิดฐานปลอมเอกสาร  ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับ   

ไม่เกนิหกพันบาท  หรือทงัจาํทงัปรับ ฯลฯ” 

2.  ความผิดทางแพ่ง  การปฏิบัติหน้าทขีองผู้ชาํระบัญชี  ถ้าเกิดความเสียหายแก่บุคคลที

เกียวข้องแล้ว  ผู้ชําระบัญชีอาจถูกบุคคลทีเสียหายฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้  โดยมีประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาํหนดหลักเกณฑ์ไว้ตามมาตรา    ดังนี 
“ผู้ใดจงใจ  หรือประมาทเลินเล่อกระทาํต่อบุคคลอืน  โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย   

แก่ชีวิตกด็ี  แก่ร่างกายกด็ี  อนามัยกด็ี  เสรีภาพกด็ี  ทรัพย์สิน  หรือสิทธิอย่างหนึงอย่างใดกดี็  ท่านว่า    

ผู้นันทาํละเมิดจาํต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพือการนัน” 
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จากหลักกฎหมายข้างต้น  จะเหน็ได้ว่าการกระทาํละเมิดทีเป็นผลให้ต้องรับผิดทางแพ่ง

ดังกล่าวอาจเป็นการกระทาํผิดต่อกฎหมายโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อกไ็ด้ สาํหรับในกรณีทีผู้ชําระบัญชี 

กระทาํละเมิดในการปฏบิัติหน้าทซึีงจะต้องรับผิดชอบทางแพ่งนันแยกได้  กรณี  ดังนี 
.   ความรบัผิดทางแพ่งเนืองจากทําผิดทางอาญา  เป็นกรณีทผู้ีชาํระบัญชีกระทาํผิด           

ทางอาญาในการปฏิบัติหน้าที  เช่น  ยักยอกเงินสดของสหกรณ์ทีชําระบัญชี  เป็นต้น  การกระทาํเช่นนี

นอกจากผู้ชาํระบัญชีจะต้องรับโทษทางอาญาแล้ว  ผู้ชาํระบัญชีจะต้องรับผิดทางแพ่งโดยชดใช้เงินทยัีกยอกไป  

รวมทงัค่าเสยีหายอืนๆ ด้วย 
.   ความรบัผิดทางแพ่งเนืองจากทําผิดทางแพ่ง  เป็นกรณีทีผู้ชําระบัญชีกระทํา

ละเมิดในการปฏบัิติหน้าทจีนเกิดความเสียหายแก่บุคคลทีเกียวข้อง  เช่น  ผู้ชาํระบัญชีรวบรวมทรัพย์สิน

ของสหกรณ์ได้แล้วแทนทจีะชาํระหนีเจ้าหนีของสหกรณ์ก่อน แต่กลับนาํไปจ่ายคืนเงินค่าหุ้นและเงินปันผล

ให้กับสมาชิกจนไม่มีทรัพย์สินคงเหลือสาํหรับจ่ายชําระหนีเจ้าหนี  เช่นนี  ผู้ชําระบัญชีอาจถูกเจ้าหนี

ฟ้องร้องเรียกค่าเสยีหายได้  เป็นต้น 

.  ความผิดต่อตําแหน่งหนา้ทีราชการ  ในกรณีทข้ีาราชการทีอยู่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงาน   

ของรัฐกระทาํความผิดทางอาญาตามทกีาํหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาตงัแต่มาตรา    ถึง    แล้ว  

ถือว่าเป็นการกระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหน้าทรีาชการ  ซึงจะต้องได้โทษหนักขึนกว่าปกติ 
 

 

 
  

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   ได้บัญญัติเรืองอายุความเกียวกับการชาํระบัญชีไว้

ในมาตรา    และมาตรา    ดังนี 

อายุความเสียสิทธิของเจา้หน ี
ตามมาตรา    บัญญัติว่า “ถ้าเจ้าหนีคนใดมิได้ทวงถามให้ชําระหนี  ผู้ชําระบัญชีต้อง

วางเงินสาํหรับจํานวนหนีนันไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือประโยชน์แก่เจ้าหนี  และให้ผู้ชําระบัญชี         

มีหนังสอืแจ้งการทไีด้วางเงนิไปยังเจ้าหนีโดยไม่ชักช้า 
ถ้าเจ้าหนีไม่รับเงินไปจนพ้นกาํหนดสองปีนับแต่วันทีผู้ชาํระบัญชีวางเงินไว้ต่อนายทะเบียน

สหกรณ์  เจ้าหนีย่อมหมดสิทธิในเงินจาํนวนนัน  และให้นายทะเบียนสหกรณ์จัดส่งเป็นรายได้ของสนันิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทยให้เสรจ็ภายในเวลาอันสมควร” 

จากหลักกฎหมายข้างต้น  จะเหน็ได้ว่าเจ้าหนีของสหกรณ์ทีเลิกไม่ว่าจะเป็นหนีทีมีอายุความ

ตามกฎหมายแพ่งยาวนานเทา่ใดกต็าม  ถ้าไม่ไปรับเงินชาํระหนีทผู้ีชาํระบัญชีวางไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์

หรือผู้ทีได้รับมอบหมายภายในกําหนดเวลา  ปี  นับแต่วันทีผู้ชําระบัญชีนําเงินไปวางไว้ดังกล่าว     

เจ้าหนีย่อมหมดสิทธทิจีะเรียกร้องจากสหกรณ์ และผู้ทเีกียวข้องได้อีกต่อไป 

 

อายุความเกยีวกบัการชําระบญัชีตามพระราชบญัญติัสหกรณ ์พ.ศ.  
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อายุความฟ้องรอ้งหนสิีน 
ตามมาตรา    บัญญัติว่า “ในคดีฟ้องเรียกหนีสินทีสหกรณ์  สมาชิก  หรือผู้ชําระบัญชี    

เป็นลูกหนีอยู่ในฐานะเช่นนัน  ห้ามมิให้ฟ้องเมือพ้นกาํหนดสองปีนับแต่วันทีนายทะเบียนสหกรณ์ถอนชือ

สหกรณอ์อกจากทะเบียน ” 

จากหลักกฎหมายข้างต้น  ให้สิทธิแก่เจ้าหนีทฟ้ีองร้องเรียกหนีสนิจากบุคคลต่อไปนีได้ภายใน

ระยะเวลา  ปี  นับแต่วันทนีายทะเบียนสหกรณ์มีคาํสงัถอนชือสหกรณ์ทเีลิกออกจากทะเบียน  คือ   
( )  กรณีฟ้องเรียกหนีสินจากสหกรณ์  ต้องเป็นหนีทีสหกรณ์ค้างชาํระเจ้าหนีเกียวกับการ

ดาํเนินงานของสหกรณ์ 
( )  กรณีฟ้องเรียกหนีสินจากสมาชิก  ต้องเป็นหนีทีสมาชิกค้างชําระแก่สหกรณ์ในฐานะ      

ทเีป็นสมาชิกของสหกรณ์ทตีนเองสงักัดอยู่ 
( )  กรณีฟ้องเรียกหนีสินจากผู้ชาํระบัญชี  ต้องเป็นหนีทผู้ีชาํระบัญชีค้างชาํระเจ้าหนีเกียวกับ

การชาํระบัญชีของสหกรณ์ตามขอบเขตแห่งอาํนาจหน้าททีกีฎหมาย และระเบียบของสหกรณ์กาํหนดไว้ 

ในกรณีทีเจ้าหนีของบุคคลดังกล่าว ข้อ ( ) - ( )  ไม่ฟ้องศาลบังคับให้ลูกหนีชําระหนี

ภายในกาํหนด  ปี  นับแต่วันทนีายทะเบียนสหกรณ์มีคาํสงัถอนชือสหกรณ์ออกจากทะเบียนแล้วกเ็ป็นอัน

ขาดอายุความตามกฎหมาย  เจ้าหนีจึงหมดสทิธิฟ้องเรียกหนีสนิอกีต่อไป 
    

 

    
 

อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่ง  เป็นเรืองทผู้ีชาํระบัญชีควรให้ความสนใจมากเรืองหนึง 

เพราะถ้าผู้ชาํระบัญชีขาดความรู้ เรืองอายุความแล้วอาจเกิดความเสียหายในการชาํระบัญชีได้  ซึงอายุความ

ตามกฎหมายแพ่งทคีวรทราบ  มีดังนี 

.  ความหมายของอายุความ  คือ  ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดไว้ให้เจ้าหนีได้ใช้สิทธิ

เรียกร้องให้ลูกหนีชาํระหนี  ถ้าเจ้าหนีไม่ใช้สิทธิเรียกร้องตามระยะเวลาทกีฎหมายกาํหนดไว้เป็นอันขาดสิทธ ิ

ทจีะฟ้องร้อง  โดยมีหลักกฎหมายมาตรา  /   บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องใดๆ  ถ้ามิได้ใช้บังคับภายใน

ระยะเวลาทกีฎหมายกาํหนดสทิธเิรียกร้องนันเป็นอันขาดอายุความ” 

.  ผลของการไม่ฟ้องรอ้งภายในอายุความ  มาตรา  /   บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้อง  

ทขีาดอายุความ  ลูกหนีมีสทิธิทจีะปฏเิสธการชาํระหนีตามสทิธเิรียกร้องนันได้” 

 

 

 

 

อายุความตามกฎหมายแพ่ง 
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.  การเริมนบัอายุความ  มาตรา  /   และ  /   กาํหนดหลักเกณฑ์การเริมนับ

อายุความไว้  ดังนี 
  เริมนับแต่ขณะทอีาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป  หมายความว่า ถ้าสทิธเิรียกร้อง           

รายใดถึงกาํหนดชาํระ  อายุความเริมนับตังแต่หนีถึงกาํหนดชาํระเป็นต้นไป 
  เริมนับแต่เวลาแรกทีอาจทวงถามได้เป็นต้นไป  ตัวอย่างเช่น  ก. กู้เงิน ข. โดยไม่มี

กาํหนดเวลาชาํระคืน  แต่มีข้อสัญญาว่า  ถ้า ข.  ต้องการให้ใช้เงินคืนเมือใดต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  ดังนี

อายุความเริมนับตังแต่เวลาแรกท ีข.  อาจส่งคาํทวงถามได้  ซึงกค็ือ  วันทมีีการกู้เงินนันเอง  
  เริมนับตังแต่ล่วงพ้นระยะเวลาทกีาํหนดไว้นับแต่เวลาทไีด้ทวงถาม ตัวอย่างเช่น ก. กู้เงิน  

ข. กาํหนดชาํระคืนใน  ปี  และมีข้อสญัญาว่าเมือครบ  ปี แล้วถ้า ข. ต้องการเงินคืนเมอืใดต้องทวงถาม

ล่วงหน้า  เดือน  ดังนี  อายุความเริมนับตังแต่เมือพ้นกาํหนด  ปี  เดือน นับแต่วันกู้ 

.  อายุความสะดุดหยุดลง  หมายถึง  เหตุทีทาํให้อายุความตามกฎหมายหยุดนับ  ทาํให้

ระยะเวลาทีได้ล่วงไปก่อนนันย่อมไม่นับเข้าในอายุความ  และเมือเหตุททีาํให้อายุความสะดุดหยุดลงนัน    

สดุสนิลงในเวลาใด  อายุความกจ็ะเริมนับกนัใหม่ตามกาํหนดอายุความเดิม 

สาํหรับเหตุททีาํให้อายุความสะดุดหยุดลง  มีดังนี  ( มาตรา  /  ) 
( )  ลูกหนีรับสภาพหนีต่อเจ้าหนีตามสิทธิเรียกร้อง  โดยทาํเป็นหนังสือรับสภาพหนีให้, 

ชาํระหนีให้บางส่วน,  ชาํระดอกเบีย,  ให้ประกัน หรือกระทาํการใดๆ  อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เหน็

เป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนีตามสทิธิเรียกร้อง 
( )  เจ้าหนีได้ฟ้องคดีเพือตังหลักฐานสทิธเิรียกร้อง  หรือเพือให้ชาํระหนี 
( )  เจ้าหนีได้ยืนขอรับชาํระหนีในคดีล้มละลาย 
( )  เจ้าหนีได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
( )  เจ้าหนีได้กระทาํการอนืใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกบัการฟ้องคด ี

.  อายุความครบกําหนด  เมืออายุความครบกาํหนดหรือขาดอายุความแล้ว  สิทธิเรียกร้อง

ของเจ้าหนีทีจะบังคับเอากับลูกหนีย่อมเสียไปตังแต่ต้นทีเริมนับอายุความ  อย่างไรกต็าม  ลูกหนีจะสละ

ประโยชน์แห่งอายุความเสียก็ได้  แต่การสละประโยชน์เช่นว่านีไม่มีผลกระทบกระเทือนสิทธิของ

บุคคลภายนอกหรือผู้คาํประกนั 

อนึง  มีข้อสงัเกตเกียวกบัหนีทขีาดอายุความ  ดังนี 
  สทิธิเรียกร้องส่วนทเีป็นประธานขาดอายุความ  ให้สิทธิเรียกร้องส่วนทเีป็นอุปกรณ์นัน    

ขาดอายุความด้วย  แม้ว่าอายุความของสิทธิเรียกร้องส่วนทีเป็นอุปกรณ์นันจะยังไม่ครบกาํหนดกต็าม                   

(มาตรา / )   
  การชาํระหนีตามสิทธิเรียกร้องซึงขาดอายุความแล้วนันไม่ว่ามากน้อยเพียงใดจะเรียกคืน 

ไม่ได้  แม้ว่าผู้ชาํระหนีจะไม่รู้ ว่าสทิธเิรียกร้องขาดอายุความแล้วกต็าม ทงันี ให้รวมถึงการทลูีกหนีรับสภาพ

ความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ  หรือโดยการให้ประกันด้วย  แต่จะอ้างความข้อนีขึนเป็นโทษแก่               

ผู้คาํประกนัเดิมไม่ได้  (มาตรา  / ) 
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.  กําหนดอายุความ  กาํหนดอายุความของสิทธิเรียกร้องต่างๆ  จะมากน้อยเพียงใดนัน

ขนึอยู่กับกฎหมายกาํหนดเอาไว้  โดยปกติอายุความจะมีกาํหนดตังแต่   เดือน  ปี  ปี  ปี และสูงสุด 

 ปี  สาํหรับอายุความทจีะกล่าวต่อไปนีคงเน้นเฉพาะเรืองทผู้ีชาํระบัญชีควรทราบเทา่นัน 
  อายุความ    ปี 

( )  อายุความนัน  ถ้าประมวลกฎหมายนีหรือกฎหมายอนืมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ

ให้มีกาํหนดสบิปี  (มาตรา  / ) 
( )  สิทธิเรียกร้องของรัฐทจีะเรียกเอาค่าภาษีอากรให้มีกาํหนดอายุความสิบปี  ฯลฯ  

(มาตรา  / ) 
( )  สิทธิเรียกร้องทีเกิดขึนโดยคําพิพากษาของศาลทีถึงทีสุด  หรือโดยสัญญา

ประนีประนอมยอมความให้มีกาํหนดอายุความสิบปี  ทังนี  ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องเดิมจะมีกาํหนดอายุความ

เท่าใด  (มาตรา  / ) 

  อายุความ  ปี 
สทิธเิรียกร้องดังต่อไปนีให้มีกาํหนดอายุความห้าปี  (มาตรา  / ) 
( )  ดอกเบียค้างชาํระ 
( )  เงินทต้ีองชาํระเพือผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ 
( )  เงินค้างจ่าย คือ เงินเดือน  เงินปี  เงินบาํนาญ  ค่าอุปการะเลียงดู  และเงินอืนๆ                    

ในลักษณะทาํนองเดียวกับทมีีการกาํหนดจ่ายเป็นระยะเวลา 
( )  ค่าเช่าทรัพย์สินค้างชาํระ  เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจในการให้เช่าสังหาริมทรัพย์

เรียกเอาค่าเช่า  (มีอายุความ  ปี) 
( )  สิทธิเรียกร้องตามมาตรา  /   ( )  ( )  และ  ( )  ทีไม่อยู่ในบังคับ

อายุความสองปี 

  อายุความ    ปี 
สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนีให้มีกาํหนดอายุความสองปี  (มาตรา /  และ มาตรา

193/35) 
( )  ผู้ประกอบการค้า  หรืออุตสาหกรรม ฯลฯ  เรียกเอาค่าของทไีด้ส่งมอบ ค่าการงาน 

ทีได้ทาํ  หรือค่าดูแลกิจการของผู้อืน  รวมทังเงินทีได้ออกทดรองไป  เว้นแต่เป็นการทีได้ทาํเพือกิจการ  

ของฝ่ายลูกหนีนันเอง 
( )  ภายใต้บังคับมาตรา  /   สทิธิเรียกร้องทเีกิดขึนจากการทลูีกหนีรับสภาพ            

ความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ  หรือโดยการให้ประกันตามมาตรา /  วรรคสอง  ให้มี

กาํหนดอายุความสองปีนับแต่วันทไีด้รับสภาพความรับผิดหรือให้ประกัน 
ฯลฯ 
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  อายุความ    ปี 

( )  มาตรา    วรรคสาม  กาํหนดว่า “... ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนีอันมีต่อ

เจ้ามรดกมีกาํหนดอายุความยาวกว่าหนึงปี  มิให้เจ้าหนีนันฟ้องร้องเมือพ้นกาํหนดหนึงปีนับแต่เมือเจ้าหนี

ได้รู้   หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก” 
( )  มาตรา   บัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนัน   

ท่านว่าขาดอายุความเมือพ้นปีหนึงนับแต่วันทีผู้ต้องเสียหายรู้ ถึงการละเมิด  และรู้ ตัวผู้จะพึงต้องใช้         

ค่าสนิไหมทดแทน  หรือเมอืพ้นสบิปีนับแต่วันทาํละเมิด 
แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะ

อาญาและมีกาํหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทกีล่าวมาไซร้  ท่านให้เอาอายุความทยีาวกว่านันมาบังคับ ” 
 

.  ขอ้สงัเกตเกยีวกบักําหนดอายุความทีควรทราบ 
  หนเีงินกู ้

( )  เงินกู้ทีกาํหนดชําระคืนต้นเงินครบถ้วนงวดเดียวมีอายุความ  ปี เช่น เงินกู้              

ระยะสนั  เป็นต้น 
( )  เงินกู้ทีกาํหนดชําระคืนต้นเงินเป็นงวดๆ มีอายุความ  ปี  เช่น  เงินกู้ระยะ   

ปานกลาง  เป็นต้น 
  ดอกเบียคา้งชําระ  ดอกเบียเงินกู้หรือดอกเบียหนีสินอย่างอนืทีค้างชาํระมีอายุความ 

 ปี 
  หนกีารคา้  หนีค่าขายสนิค้า หรือหนีค่าบริการมีอายุความ  ปี 
  เงินคา้งจ่าย  เงินปันผลและเงินเฉลียคืนค้างจ่าย  รวมทงัเงินค้างจ่ายใดๆ ทมีิได้มีการ

กาํหนดจ่ายเป็นระยะเวลาแน่นอนมีอายุความ  ปี  
                         

    
   

ในการปฏบิัติหน้าทขีองผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  บางกรณีอาจจะต้องเป็นโจทก์

ฟ้องร้องต่อศาลให้ลูกหนีชาํระหนี  หรือบางกรณีอาจถูกเจ้าหนีของสหกรณ์  หรือกลุ่มเกษตรกรฟ้องร้อง          

ต่อศาลให้ผู้ชําระบัญชีชําระหนีสิน  ดังนัน  ผู้ชําระบัญชีจึงควรทราบแนวปฏิบัติในการเป็นโจทก์  หรือ       

เป็นจาํเลยในคดีแพ่งบ้าง  ดังนี 

.  การเป็นโจทกใ์นคดแีพ่ง  ในกรณีทผู้ีชาํระบัญชีได้พิจารณาแล้วเหน็ว่าลูกหนีของสหกรณ์           

เป็นหนีมีมูลค่าจํานวนมากแต่ไม่ยอมชําระคืน  หรือลูกหนีบางรายทีไม่ยอมชําระหนีแต่มีสัญญาจํานอง   

เป็นหลักประกัน  ซึงผู้ชาํระบัญชีใคร่ครวญแล้วว่าการฟ้องร้องต่อศาลให้ลูกหนีชาํระหนีสามารถบังคับคดี

ได้จาํนวนเงินคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคด ี ได้แก่  ค่าทนายความ  ค่าขึนศาลและค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ  

ตามกฎหมาย  ผู้ชาํระบัญชีกค็วรดาํเนินการเป็นโจทก์ฟ้องคดีโดยจ้างทนายความดาํเนินการให้ต่อไป 

การเป็นโจทกห์รือจําเลยในคดีแพ่ง 
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อย่างไรกต็าม  ถ้าหากผู้ชาํระบัญชีพิจารณาแล้วเหน็ว่าการฟ้องร้องลูกหนีให้ชาํระหนีไม่คุ้มกับ

ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี  ผู้ ชําระบัญชีก็ไม่ควรฟ้องศาล  แต่ควรพิจารณาหาทางประนีประนอมกับลูกหนี     

โดยลดหนีให้ลูกหนีเท่าทจีะมีกาํลังจะชาํระหนีได้กน่็าจะเป็นวิธีการทเีหมาะสมกว่า 

.  การเป็นจําเลยในคดีแพ่ง  ผู้ชาํระบัญชีอาจตกอยู่ในฐานะเป็นจาํเลยในคดีแพ่งได้เสมอ                

ถ้าหากเจ้าหนีของสหกรณ์  หรือกลุ่มเกษตรกรทชีาํระบัญชีได้ฟ้องศาลบังคับให้ชาํระหนี  ทาํให้ผู้ชาํระบัญชี              

ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินของสหกรณ์ต้องถูกฟ้องร้องเป็นจําเลยได้  และเมือผู้ชําระบัญชีถูกฟ้องเป็น

จาํเลยเมอืใดกต็ามผู้ชาํระบัญชีควรปฏบิัติ  ดังนี 
  การรับสําเนาคําฟ้องและหมายเรียก  เมือมีพนักงานของศาลนําหมายเรียกและ

สาํเนาคาํฟ้องมาส่งให้ผู้ชาํระบัญชี  ถ้าพบผู้ชาํระบัญชีพนักงานศาลจะให้ผู้ชาํระบัญชีเซน็ชือรับหมายศาล                 

พร้อมทงัมอบสาํเนาคาํฟ้องและหมายศาลให้ไว้แก้คดี  แต่ถ้าไม่พบผู้ชาํระบัญชีและไม่มีบุคคลใดรับหมาย

และสาํเนาคําฟ้องแล้ว  พนักงานศาลจะกลับไปรายงานศาล  แล้วศาลจะสังให้พนักงานศาลนําสาํเนา      

คาํฟ้องและหมายไปปิดไว้ททีาํงานของผู้ชาํระบัญชี  เรียกว่า  “ ปิดหมาย ”  ซึงกฎหมายถือว่าผู้ชาํระบัญชี

ทราบหมายแล้ว 
  กําหนดเวลาแกค้ดี  เมือรับทราบคาํฟ้องและหมายศาลแล้ว  ผู้ชําระบัญชีต้องยืน

คาํให้การสู้คดีภายใน  วัน นับแต่วันรับคาํฟ้อง 
  การยืนคําใหก้ารสูค้ดี  ปกติการยืนคาํให้การสู้คดีของจาํเลยควรปรึกษาทนายความ               

ช่วยดําเนินการให้  อย่างไรกต็าม  ในกรณีทีเจ้าหนีของสหกรณ์ทีชําระบัญชีฟ้องบังคับให้ชําระหนีนัน        

ผู้ชาํระบัญชีควรพิจารณาให้รอบคอบ คือ 
( )  กรณีทีหนีทีเจ้าหนีฟ้องมีหลักฐานสมบูรณ์ชัดเจนถึงสู้คดีอย่างไรกแ็พ้   เช่นนี    

ผู้ชาํระบัญชีไม่ควรต้องจ้างทนายความ  เพราะจะเสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ  และไม่ต้องยนืคาํให้การต่อศาล          

แต่ผู้ชําระบัญชีต้องไปขึนศาลตามกาํหนดนัด  แล้วใช้วิธีขอร้องให้โจทก์ลดหย่อนผ่อนผันต่อหน้าศาล      

ซึงปกติศาลจะช่วยไกล่เกลียให้ประนีประนอมกัน  เมือตกลงกันแล้วศาลกจ็ะทาํสัญญาประนีประนอม    

ยอมความ และพิพากษาไปตามสัญญานัน  โจทก์กจ็ะมีส่วนได้รับเงินค่าขึนศาลคืนถึง  ใน   ส่วนจาํเลย 

กไ็ม่ต้องถูกพิพากษาให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนโจทก์เพิมจากหนีตามฟ้องอีก 
( )  กรณีทหีนีทเีจ้าหนีฟ้องมีหลักฐานเป็นหนีไม่ถูกต้องสมบูรณ์  และเป็นหนีจาํนวน

เงินมาก  ถ้าไม่สู้ คดีอาจเสียหายแก่ทรัพย์สินของสหกรณ์ทีชําระบัญชีได้  ผู้ชําระบัญชีควรปรึกษา

ทนายความเพือสู้คดีต่อไป 

 
 
 
 



 

 

- 81 - 

การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

  ผลของคําพิพากษา  เมือยอมความตามคาํพิพากษาหรือแพ้คดีแล้ว  หากเป็นกรณี    

ทจีาํเลยจะต้องชาํระเงินแก่โจทก์  เมือถึงกาํหนดในคาํบังคับของศาลจาํเลยควรนาํเงินไปชาํระให้โจทก์ทีศาล  

โดยให้เจ้าหน้าทศีาลออกใบรับเงินให้ถือไว้เป็นหลักฐาน  หากจาํเลยไม่ชาํระโจทก์จะขอให้ศาลยึดทรัพย์สิน

ของจําเลย  (สหกรณ์ทีชําระบัญชี)  นําออกขายทอดตลาดเอาเงินชําระให้โจทก์จนครบ  ของทีขาย

ทอดตลาดลักษณะนีมักถูกกดราคาตาํมาก  และจาํเลยยังจะต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมการยึดทรัพย์  และ

ขายทอดตลาดเพิมขนึอกีส่วนหนึงด้วย 

 
 

 

คาํพิพากษาฎีกาทรีวบรวมขึนนี  เป็นข้อวินิจฉัยของศาลฎีกาในการพิจารณาคดีเกียวกับการ             

ชําระบัญชีทีเกิดขึนกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท  ซึงเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ผู้ชําระบัญชีสหกรณ์และ           

กลุ่มเกษตรกรทจีะนาํแนววินิจฉัยของศาลฎีกาไปใช้เป็นหลักในการปฏบิัติงานชาํระบัญชีได้ต่อไป 
 

.  เหตุทีตอ้งชําระบญัชี 
คําพพิากษาฎีกาที  /  (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยว่า  สภาพของนิติบุคคลจาํพวก

ห้างหุ้นส่วนทจีดทะเบียนหรือบริษัทจาํกัดนันจะเกิดขึนได้กด้็วยการจดทะเบียน  และจะสินสภาพลงกด้็วย

การจดทะเบียน  และการจดทะเบียนเพือให้นิติบุคคลชนิดนีสนิสภาพลงนัน  กฎหมายบังคับให้กระทาํโดย

ผู้ชาํระบัญชี 

คําพิพากษาฎีกาที  /   วินิจฉัยว่า  ผู้เป็นหุ้นส่วนฟ้องห้างหุ้นส่วนสามัญ      

จดทะเบียนเป็นจําเลยว่า  ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนตกลงเลิกห้างหุ้นส่วน  แต่ยังมิได้จดทะเบียนเลิกและ     

ชําระบัญชี  โจทก์เตือนให้จําเลยไปจัดการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน  และชําระบัญชีกับจดทะเบียน        

ผู้ชําระบัญชี  แต่จําเลยเพิกเฉย  ดังนี  การทีโจทก์กล่าวว่าจําเลยไม่จัดการชําระบัญชีนันถือว่าจําเลย        

ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งมาตรา    แล้วโจทก์ชอบทีจะนําคดีมาฟ้องได้  ส่วนการเลือกตัง         

ผู้ชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนทีจดทะเบียนต้องใช้มาตรา    โจทก์มีอาํนาจฟ้องขอให้ตังกองหมายเป็น      

ผู้ชาํระบัญชีได้ 

.  หนา้ทีและความรบัผดิชอบของผูชํ้าระบญัชี 
คําพิพากษาฎีกาที  /   วินิจฉัยหน้าทีของผู้ชาํระบัญชี  (มาตรา )  คือ                 

การชาํระสะสางการงานของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทนันให้เสร็จไปกับจัดการใช้หนีเงิน และแจกจาํหน่าย

สนิทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนัน  หาได้มีบทบัญญัติใดโดยตรงให้ผู้ชาํระบัญชีต้องรับผิดเป็นส่วนตัว

ในหนีสินทีห้างหุ้นส่วน หรือบริษัททตีนเป็นผู้ชาํระบัญชีค้างชาํระบุคคลภายนอกอยู่ไม่  ทังไม่มีบทบัญญัติ

โดยตรงด้วยว่า  หากผู้ชําระบัญชีไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามหน้าที หรือไม่สุจริตแล้ว  ผู้ชาํระบัญชีจะต้อง   

รับผิดในหนีสนิทห้ีางหุ้นส่วน  หรือบริษัทค้างชาํระผู้อนือยู่เป็นส่วนตัว 

 

คําพิพากษาฎีกาเกยีวกบัการชําระบญัชี 
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คําพพิากษาฎีกาที  /   วินิจฉัยว่า  ผู้ชาํระบัญชีบริษัทจาํกัดมีหน้าทตีามมาตรา  

  แต่ไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัวในหนีทีบริษัทค้างชาํระ  ข้อหาว่าทาํละเมิดกต้็องแสดงว่าจงใจ  หรือ

ประมาทเลินเล่อทาํให้เสยีหาย  เพียงแต่ไม่เรียกให้ชาํระค่าหุ้นให้ครบยังไม่เป็นละเมิด 

.  อํานาจของผูชํ้าระบญัชี 
คําพิพากษาฎีกาที  /   วินิจฉัยว่า  เมือบริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัท     

และตังผู้อืนเป็นผู้ชาํระบัญชีแล้ว  อาํนาจของกรรมการบริษัทย่อมหมดไป  กรรมการของบริษัทสองนาย   

ซึงมิใช่ผู้ชําระบัญชีจึงไม่มีอํานาจลงชือในฟ้องฎีกาแทนบริษัททีได้เลิกไปก่อนวันยืนฎีกานันได้  และ         

ผู้ชาํระบัญชีจะให้สตัยาบันแก่ฎีกานันภายหลังทพ้ีนกาํหนดระยะเวลาฎีกาแล้วไม่ได้ 

คําพิพากษาฎีกาที  /   วินิจฉัยว่า  ผู้จัดการสาขาในประเทศไทยของบริษัท

ต่างประเทศยืนคําขอรับชําระหนีในคดีล้มละลาย  แม้จะปรากฏว่าบริษัทและสาขาเลิกกิจการ  และตัง       

ผู้ชําระบัญชีแล้วทาํให้ผู้ จัดการหมดอาํนาจ  ถ้าต่อมาผู้ชาํระบัญชีมีหนังสือแต่งตังผู้จัดการนันทาํการแทน        

(ในการขอรับชําระหนี)  เป็นการให้สัตยาบันก่อนทเีจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  หรือศาลมีคาํสังในเรืองนี                      

คาํขอรับชาํระหนีนันใช้ได้ 

คําพิพากษาฎีกาที  /   วินิจฉัยว่า  แม้บริษัทได้เลิกแล้วทนายความซึงบริษัท

ได้แต่งตังไว้ก่อนนัน  ก็ยังถือว่าเป็นทนายความของบริษัทอยู่ในระหว่างการชําระบัญชี  และมีสิทธิ

ดําเนินคดีได้  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  ( )  เป็นบทให้อาํนาจผู้ชําระบัญชี        

ทีจะว่าต่างแก้ต่างในนามของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ไม่ใช่บทระงับสิทธิของทนายความทีห้างหุ้นส่วน   

หรือบริษัทได้แต่งตังไว้  ทนายความทีบริษัทแต่งตังไว้จะหมดอํานาจดําเนินคดีต่อเมือผู้ชําระบัญชี        

ถอนการมอบอาํนาจ 

คําพิพากษาฎีกาที  /   วินิจฉัยว่า  บริษัททาํเหมืองแร่ต่างประเทศซึงมีสาขา

สาํนักงานอยู่ในประเทศไทยได้เลิกบริษัท และตงัผู้ชาํระบัญชีสาขาในประเทศไทย เมือผู้ชาํระบัญชีนาํความ

ไปจดทะเบียนต่อทางการแล้ว  ผู้ใดจะปฏเิสธว่าไม่รู้ ว่าบริษัทนันได้เลิก และกาํลังชาํระบัญชีอยู่ไม่ได้ 
รับซือทรัพย์จากผู้จัดการของบริษัท  ซึงหมดอํานาจทีจะขายทรัพย์ของบริษัทได้แล้ว     

ผู้รับซือหาได้กรรมสทิธใินทรัพย์สนินันไม่  ถึงแม้จะได้ทาํกรมธรรม์สญัญากันทอีาํเภอแล้วกต็าม   

คําพิพากษาฎีกาที  /   วินิจฉัยว่า  ผู้ชาํระบัญชีบริษัททเีลิกมีอาํนาจฟ้องเรียก

เงินค่าหุ้นทีค้างชาํระจากผู้ถือหุ้นได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นนันทราบว่าเพราะเหตุใดจึงเรียกให้ชาํระ   

เงินค่าหุ้นทค้ีางนัน 

 

 

 

 
.  อายุความฟ้องเรียกหนสิีนบุคคลทีเกียวขอ้งกบัการชําระบญัชี 
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คําพิพากษาฎีกาที  /   วินิจฉัยว่า  การชําระบัญชีบริษัทจํากัดสินสุดเมือ      

จดทะเบียนตราบใดทยัีงไม่จดทะเบียนอายุความ  ปี  (ตามมาตรา )  ยังไม่เริมนับ 

คําพิพากษาฎีกาที  /   (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยว่า  ในคดีฟ้องให้บริษัทจาํกัด

ชาํระหนีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา   ทีว่าต้องฟ้องภายในกาํหนด  ปี นับแต่

วันสนิสุดแห่งการชาํระบัญชีนัน  อายุความต้องเริมนับแต่วันทนีายทะเบียนสังรับจดทะเบียนแล้ว  เพราะ

คาํสงัเช่นนีต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้บุคคลทงัปวงรับรู้   มิใช่เริมนับแต่วันทยืีนคาํขอจดทะเบียน 

ซึงย่อมยังไม่เป็นการแน่นอน  นายทะเบียนอาจขัดข้องไม่รับจดทะเบียนโดยเหตุหนึงเหตุใดในวันยืนกไ็ด้

        
        



 
 
 
 
 

ส่วนที  
ปัญหาเกยีวกบัการชําระบญัชี 
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ปัญหาเกียวกบัการชําระบญัชี 
 

ในการดาํเนินการชาํระบัญชีนัน  ผู้ชาํระบัญชีอาจพบปัญหาต่างๆ ในทางปฏบัิติได้ และเพือให้             

ผู้ชําระบัญชีมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา  อันจะเป็นผลให้การดําเนินการชาํระบัญชีสามารถดาํเนินการ

ต่อไปและสาํเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี  จึงได้สรุปปัญหาในการชาํระบัญชีซึงรวบรวมจากข้อซักถามของผู้ทเีคย

ปฏบัิติงานชาํระบัญชี  พร้อมทงัแนวทางปฏบิัติเมือเกิดปัญหานันๆ ไว้ตามลาํดับ  ดังนี 
 

 
 
 

คําถาม การทีสมุดบัญชีและเอกสารต่างๆ  เช่น  บัญชีย่อยลูกหนี  สัญญาเงินกู้  สัญญาซือขาย  

เป็นต้น  สูญหาย  ไม่ได้ส่งมอบให้ผู้ชําระบัญชี  ผู้ชําระบัญชีจําเป็นต้องแจ้งความต่อ

เจ้าหน้าทีตาํรวจหรือไม่  ผู้ชําระบัญชีทาํหนังสือทวงหนีไป  ลูกหนีไม่ยอมรับว่าเป็นหนี  

เพราะลูกหนีทราบว่าสมุดบัญชีต่างๆ หาย  เมือลูกหนีปฏเิสธหนีจะตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

เตม็จาํนวนได้หรือไม่  (เป็นลูกหนีค่าปุ๋ยปี    จาํนวนล้านบาทเศษ)  จะแก้ปัญหา

อย่างไร  หรือจะใช้วิธกีารประนีประนอม 

แนวปฏิบติั -   ผู้ชาํระบัญชีไม่จาํเป็นต้องแจ้งความ  หากจะแจ้งความผู้แจ้งความควรเป็นเจ้าหน้าที

  สหกรณ์  หรือกรรมการสหกรณ์ทต้ีองส่งมอบสมุดบัญชี 
 -   กรณีชาํระบัญชี  ลูกหนีปฏิเสธหนีไม่จาํเป็นต้องตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ  เพราะหาก

ไม่ได้รับชําระหนีกจ็ะตัดเป็นค่าใช้จ่ายในการเลิกกิจการ  การตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ   

ต้องตังก่อนรับมอบทรัพย์สนิ 
  -   ลูกหนีค่าปุ๋ยปี  2533  เป็นลูกหนีทีขาดอายุความแล้ว  ถ้าผู้ชาํระบัญชีสามารถเรียก

  ให้ชาํระคืนได้กจ็ะถือเป็นรายรับจากการเลิกกจิการ 
 

คําถาม การรับมอบสมุดบัญชี  และเอกสารต่างๆ ทีว่ารับให้ครบถ้วนนัน  ขึนอยู่กับดุลพินิจของ    

ผู้ชําระบัญชีใช่หรือไม่  ถ้าภายหลังตรวจสอบแล้วยังขาดหลักฐานสาํคัญจะดาํเนินการให้

สหกรณ์ส่งมอบอกีได้หรือไม่ 

แนวปฏิบติั การรับมอบสมุดบัญชี  และเอกสารต่างๆ  ผู้ชําระบัญชีจะต้องรับมอบให้ครบถ้วนจะใช้       

ดุลยพินิจไม่ได้  และภายหลังหากตรวจสอบแล้วพบว่ายังขาดหลักฐานสําคัญ ก็อาจ

สอบถามจากผู้รับผิดชอบได้  นอกจากนี  กรณีทีทรัพย์สินของสหกรณ์มีเป็นจาํนวนมาก           

จนผู้ชาํระบัญชีไม่อาจขนย้ายมาได้  กอ็าจมอบให้อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ  หรือ

เจ้าหน้าทขีองสหกรณ์โดยต้องทาํหนังสอืมอบหมายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 
 

การรบัมอบทรพัยส์ินพรอ้มดว้ยสมุดบญัชีและเอกสาร 
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คําถาม กรรมการไม่ให้ความร่วมมือ  ทรัพย์สินถาวรหายไปก่อนส่งมอบยากทีจะติดตามจะตัด

ออกจากบัญชี  และเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้หรือไม่  นอกจากนี

ทรัพย์สินบางรายการกรรมการนาํไปให้สถานีตาํรวจใช้  ผู้ชาํระบัญชีจะทาํหนังสอืถึงสถานี

ตาํรวจบริจาคทรัพย์สนิให้จะได้หรือไม่ 

แนวปฏิบติั -   ทรัพย์สินทีหายไปก่อนทีสหกรณ์จะส่งมอบให้ผู้ชําระบัญชีเป็นเรืองทีคณะกรรมการ

ของสหกรณ์ควรติดตามให้มีผู้รับผิดชอบ  ส่วนการจัดทาํงบดุล ณ วันรับมอบทรัพย์สินนัน  

ทรัพย์สนิในงบดุลจะเป็นทรัพย์สนิทมีีอยู่จริง  ณ  วันรับมอบทรัพย์สนิ 
 -   ทรัพย์สินทีกรรมการนําไปให้สถานีตํารวจใช้  โดยหลักการต้องเรียกคืน  แต่ในทาง

ปฏบัิตทิปีระชุมใหญ่อาจให้สตัยาบัน  โดยอนุมัติงบดุลทแีสดงรายการทรัพย์สนิทมีอียู่จริง 

คําถาม  ตังแต่เริมชําระบัญชีจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 10  ปีแล้ว  ผู้ชาํระบัญชีคนแรกได้รับมอบ

  ทรัพย์สิน  สมุดบัญชี  ตลอดจนเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชียังไม่ครบถ้วน  

  สหกรณ์มีทรัพย์สนิ  และหนีสนิเป็นจาํนวนมาก  การดาํเนินคดีกับลูกหนีต่างๆ สนิสุดแล้ว  

  เจ้าหนีดาํเนินคดีกับสหกรณ์สินสุดแล้วได้ยึดทรัพย์  (ทีดินและอาคาร)  ขายทอดตลาด

  ชาํระหนีแต่กยั็งชาํระหนีให้เจ้าหนีไม่หมด  กรรมการเหลือเพียง  1  คน  (กรรมการคน

  อืนเสยีชีวิต)  ผู้ชาํระบัญชีคนปัจจุบันได้รับมอบงานต่อจากผู้ชาํระบัญชีคนแรก 
  1.  กรณีกรรมการไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สิน  และหลักฐานประกอบการบันทกึบัญชีให้

       ครบถ้วนได้นัน  ผู้ชาํระบัญชีคนปัจจุบันควรปฏิบัติอย่างไร  (ด้านการปฏบิัติงานและ

       การรายงาน) 
  .  ผู้ชาํระบัญชีคนปัจจุบันจะเริมจัดทาํงบดุลเมือใด 
  3.  สนิค้าคงเหลือและครุภัณฑท์ไีด้รับมอบบางสว่นนันจะจัดการจาํหน่ายไปก่อนทจีะ 

       จัดทาํงบดุลได้หรือไม่ 

แนวปฏิบติั -   กรณีทผู้ีชาํระบัญชีคนแรกยังไม่ได้จัดทาํงบการเงินตามมาตรา  ผู้ชาํระบัญชีคนท ี   

ต้องจัดทํางบการเงินดังกล่าว  โดยจัดทํา ณ วันรับมอบทรัพย์สิน  และเอกสารจาก         

ผู้ชาํระบัญชีคนแรก  การดาํเนินการต่างๆ  เช่น  การดาํเนินคดีกับลูกหนี  และการจ่าย

ชาํระหนีให้เจ้าหนี  ถือเป็นการดาํเนินงานก่อนจัดทาํงบการเงินตามมาตรา   
-   สินค้าคงเหลือ/ครุภัณฑ์  หากผู้ชําระบัญชียังไม่ได้จัดทาํงบการเงินตามมาตรา      

ผู้ชาํระบัญชีจะจัดการจาํหน่ายไปก่อนไม่ได้ 
 -   สหกรณ์ นีถึงเลิกมานานกว่า  ปีแล้ว การจะดําเนินการจัดทํางบการเงินตาม    

มาตรา    นันน่าจะทาํได้ยาก  เพราะเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วน  ถ้าเป็นไปได้

ให้ดาํเนินการตามกรณีตัวอย่างของร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด  ทีปรากฏในเรืองอืนๆ   

ของส่วนที    นี  คือ  เรียกให้กรรมการมาให้ปากคาํ  แล้วเสนอนายทะเบียนสหกรณ ์         

ขอถอนชือออกจากทะเบียนต่อไป 
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คําถาม  กรณีทคีณะกรรมการยังไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สนิ  เพราะกรรมการทเีกบ็รักษาเงินสดและมี

  อาํนาจในการสังจ่ายเงินฝากธนาคาร  ได้ย้ายไปอยู่จังหวัดอืน  ผู้ชําระบัญชีจะมีวิธีการ

  บังคับให้คณะกรรมการส่งมอบทรัพย์สินอย่างไร 

แนวปฏิบติั -   กรณีชาํระบัญชีหากกรรมการซึงเป็นผู้เกบ็รักษาเงินสดของสหกรณ์  ไม่ส่งมอบเงินสด

ให้ผู้ชําระบัญชี  ผู้ชําระบัญชีกส็ามารถจัดทาํงบการเงินได้  โดยตังกรรมการผู้นันเป็น

ลูกหนีเงินสดขาดบัญชี 
 -   สาํหรับบัญชีเงินฝากธนาคาร  ให้ผู้ชําระบัญชีติดต่อกับธนาคารโดยใช้สาํเนาคําสัง

แต่งตังผู้ชาํระบัญชีเป็นหลักฐานเพือขอโอนบัญชีเงินฝากเป็นชือของผู้ชาํระบัญชี 
-   ผู้ชําระบัญชีอาจแจ้งความดาํเนินคดี  ตามมาตรา    แก่คณะกรรมการสหกรณ์    

ทไีม่สง่มอบทรัพย์สนิพร้อมด้วยสมุดบัญชี  และเอกสารหลักฐานได้ 

คําถาม เงินสดทีกรรมการเกบ็รักษาไว้  และสมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคาร  ถ้ากรรมการไม่ยอม     

ส่งมอบจะนํามาหักกลบลบหนีกับเจ้าหนีเงินยืมทดรอง  ซึงกรรมการผู้นันเป็นเจ้าหนี    

เงินยืมทดรองอยู่  โดยไม่ต้องรอให้กรรมการผู้นันส่งมอบเงินสด  และปิดบัญชีเงินฝาก  

ได้หรือไม่ 

แนวปฏิบติั ถ้ากรรมการผู้เกบ็รักษาเงินสด  และสมุดเงินฝากธนาคารไม่ยอมส่งมอบเงินสด  และ  

สมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคารทเีกบ็รักษาอยู่ให้ผู้ชาํระบัญชี  ผู้ชาํระบัญชีย่อมมีสิทธิหักกลบ

ลบหนีกับหนีเงินยืมทดรองทีกรรมการดังกล่าวเป็นเจ้าหนีสหกรณ์ได้  ทังนี  ผู้ชาํระบัญชี

ต้องแสดงเจตนาหักกลบลบหนีต่อกรรมการดังกล่าวด้วย  (ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา  และ ) 

คําถาม เมือได้ รับแต่ งตั งให้ เป็น ผู้ชําระบัญ ชี   ได้ทําห นั งสือแจ้งหน่ วยงานที เกียวข้อง              

เพือปิดประกาศเรืองการชาํระบัญชี  และเลิกสหกรณ์  ได้ทาํหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทราบ

เพือส่งมอบสมุดบัญชีและเอกสารต่างๆ แล้ว  ปรากฏว่านับแต่วันทีแจ้งให้สหกรณ์ทราบ        

(  ก.ค. )  จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถรับมอบสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ ได้ 

เนืองจากคณะกรรมการติดภารกิจบ้าง  เจ้าหน้าทมีีงานมาก  ซึงผู้ชาํระบัญชีได้ติดต่อกับ

สหกรณ์อยู่เนืองๆ ให้ส่งมอบสมุดบัญชี  และเอกสารต่างๆ  เพือดาํเนินการชําระบัญชี  

จากเหตุการณ์นีผู้ชาํระบัญชีจะต้องปฏบัิติอย่างไรต่อไป 

แนวปฏิบติั ผู้ชําระบัญชีจะไม่สามารถดําเนินการชําระบัญชีได้  ถ้าหากไม่ได้รับมอบทรัพย์สิน    

เอกสาร และบัญชีจากผู้ รับผิดชอบของสหกรณ์   ดังนัน  ผู้ชําระบัญชีต้องติดต่อ

ประสานงานกับกรรมการของสหกรณ์ให้ทาํการสง่มอบสมุดบัญชี  เอกสาร  และทรัพย์สิน

ให้ได้  การส่งมอบนันไม่จาํเป็นต้องให้คณะกรรมการทุกคนมาส่งมอบ  ควรนัดกรรมการ

คนใดคนหนึงให้มาทาํการส่งมอบกไ็ด้ 
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คําถาม กลุ่มเกษตรกรมีงบการเงินปีสุดท้ายเมือปีทางบัญชีสินสุดวันที  มี.ค.  ได้ติดต่อ

ให้มอบเอกสารแต่กลุ่มเกษตรกรทาํหายหมด  ผู้ชาํระบัญชีจะดาํเนินการอย่างไร 

แนวปฏิบติั ให้ทาํบันทึกการส่งมอบ  โดยคณะกรรมการบันทึกว่าไม่มีอะไรเลย  ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร

หลักฐาน  สมุดบัญชี  รวมทงัเงินสดและเงินฝากธนาคาร  ผู้ชาํระบัญชีได้ประกาศโฆษณา

ตามมาตรา   เมือมีบันทึกและไม่มีผู้ใดติดต่อแล้ว  ให้นําบันทึกนันมาจัดทาํรายงาน  

การชําระบัญชีเสนอนายทะเบียนสหกรณ์  ผ่านผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้ความเห็นชอบ  

และถอนชือออกจากทะเบียนต่อไป 

คําถาม เมือมีคาํสังแต่งตังผู้ชาํระบัญชี  ถ้าหากผู้ชําระบัญชีได้มีหนังสือไปถึงกรรมการให้ส่งมอบ

ทรัพย์สิน  หนีสิน  ทุน  สมุดบัญชี และทะเบียนต่างๆ ภายใน  วันแต่ไม่ได้รับการ

ติดต่อกลับมา  และได้ทาํหนังสือทวงถามไปยังผู้รับผิดชอบ  แต่กไ็ม่ได้รับการติดต่อ

กลับมาเช่นเดียวกันจนเวลาล่วงเลยมาหลายเดือนแล้ว  ผู้ชาํระบัญชีต้องทาํอย่างไรต่อไป  

สามารถทาํงบครังสดุท้าย  แล้วทาํรายงานการชาํระบัญชีส่งได้ในคราวเดียวกันเลยหรือไม่ 

แนวปฏิบติั ปัญหาดังกล่าวมีวิธปีฏบิัติ คือ 
 -   ถ้าอยู่ในวิสัยทผู้ีชาํระบัญชีจะไปพบกรรมการทรัีบผิดชอบด้วยตนเองได้ กค็วรเดินทาง

ไปพบเพือจะได้ทราบข้อเทจ็จริงว่า  สหกรณ์มีทรัพย์สิน  หนีสิน  ทุน  สมุดบัญชีและ

เอกสารอืนหรือไม่  ถ้ามี  ผู้ชําระบัญชีกค็วรรับมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชีและเอกสาร

หลักฐานจากกรรมการด้วย  แต่ถ้ากรรมการแจ้งว่าไม่มีทรัพย์สิน  หนีสิน  ทุน  และ     

สมุดบัญชีแล้ว  ผู้ชาํระบัญชีควรขอให้กรรมการรับรองว่าไม่มีทรัพย์สินและสมุดบัญชีด้วย

เพือจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการชาํระบัญชีต่อไป 
 -   ถ้าผู้ชาํระบัญชียังไม่ได้รับมอบทรัพย์สนิและสมุดบัญชีแล้ว  ผู้ชาํระบัญชียังไม่สามารถ

ทาํงบการเงินและรายงานการชําระบัญชีได้  เพราะไม่มีเอกสารสมุดบัญชีทีจะใช้เป็น

หลักฐานลงบัญชี  แต่ผู้ชาํระบัญชีสามารถทีจะรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบถึง   

การไม่ได้รับมอบทรัพย์สิน  และสมุดบัญชีในรายงานความเคลือนไหวในการชาํระบัญชี

งวด  เดือนได้ 

คําถาม กลุ่มเกษตรกรปัจจุบันมีแต่ประธานกลุ่มฯ อยู่คนเดียว ทรัพย์สินได้ขายหมดแล้ว และ

จ่ายเงินค่าหุ้นให้สมาชิกหมดแล้วโดยไม่มีหลักฐาน  มีวิธีเลิกและแนวทางการชาํระบัญชี

อย่างไร 

แนวปฏิบติั      ให้ผู้ชาํระบัญชีปฏบิัติ  ดังนี  

.  ผู้ชาํระบัญชีของบการเงินครังสดุท้ายจากสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพือใช้ประกอบ   

การพิจารณาชาํระบัญชี  (ให้ดูว่ามีเจ้าหนีหรือไม่และเจ้าหนีขาดอายุความแล้วหรือไม่) 
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.  ติดต่อประธานให้ทาํหนังสือชีแจงว่าได้ดาํเนินการอย่างไรกับทรัพย์สินของกลุ่ม  และ

ให้แจ้งว่าเอกสารปัจจุบันเป็นอย่างไร 

.  ผู้ชาํระบัญชีปฏิบัติตามทีกฎหมายกาํหนด  เช่น  ทาํการประกาศหนังสือพิมพ์รายวัน

หรือสอือืนๆ เพือให้ทราบว่ากลุ่มได้เลิก  และให้เจ้าหนียืนคาํทวงหนี     

.  หากไม่มีผู้ใดมาติดต่อภายในระยะเวลาตามสมควร  ให้ผู้สอบชาํระบัญชีทาํหนังสือ

เสนอเลิกกลุ่มให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ  โดยแนบเอกสารทุกอย่างทเีกียวข้อง 

คําถาม การส่งมอบทรัพย์สินจากกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มแจ้งว่าไม่มีทรัพย์สิน และเอกสารส่งมอบให้      

แต่ติดต่อสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มีเอกสารต่างๆ  เช่น  รายละเอียดหุ้น รายละเอียด

ลูกหนี  เป็นต้น  ผู้ชําระบัญชีควรปฏิบัติอย่างไร  เมือกลุ่มแจ้งว่าไม่มีอะไรจะส่งมอบ    

แต่มีข้อมูลทไีด้รับจากสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ ์ 

แนวปฏิบติั ผู้ชาํระบัญชีต้องหาเอกสารหลักฐานเพือใช้ในการชาํระบัญชี  เมือกลุ่มแจ้งว่าไม่มีเอกสาร 

แต่สามารถหาได้จากสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  กต้็องใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐาน

ตังต้นในการพิจารณาดาํเนินการชาํระบัญชี  โดยอาจต้องนาํไปขอข้อมูลเพิมเติมจากกลุ่ม 

เพือดาํเนินการชาํระบัญชีต่อไป   
 
 
 
 

คําถาม ผู้ชาํระบัญชีคนก่อนได้ทดรองจ่ายเงินค่าลงหนังสือพิมพ์  ค่าพาหนะ  และอืนๆ ไปก่อน              

แต่ยังเบิกไม่ได้  เนืองจากไม่มีเงินสดในมือ  มีแต่เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 

ทียังไม่ได้โอนมาเป็นชือผู้ชําระบัญชี  ต่อมาเปลียนตัวผู้ชาํระบัญชีคนใหม่  ผู้ชําระบัญชี   

คนใหม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ  เพือจ่ายให้ผู้ชาํระบัญชีคนเก่าหรือไม่  และต้องจัดทาํ

ใบสาํคัญจ่ายอย่างไร  เช่น  ให้ผู้ชําระบัญชีคนใหม่ลงลายมือชือรับรองแล้วจ่ายเงินให้      

ผู้ชาํระบัญชีคนเก่า  หรือให้ผู้ชาํระบัญชีคนเก่าลงลายมือชือรับเงินด้วย 

แนวปฏิบติั ภาระค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชีถ้ามีต้องจ่ายก่อนรายจ่ายอืน  และใครเป็นผู้ รับเงินกใ็ห้    

ผู้นันเป็นผู้ลงนามรับเงินในเอกสารใบสาํคัญ 

คําถาม กรณีทผู้ีชาํระบัญชีได้รับมอบทรัพย์สนิต่างๆ แล้วจากผู้ชาํระบัญชีคนก่อนๆ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยสหกรณ์  ผู้ชําระบัญชีจะต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองวัน

ติดต่อกัน  หรือประกาศโฆษณาทางอืน  จากหลักฐานปรากฏว่าผู้ชําระบัญชีคนก่อน       

ได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์ไว้แล้ว  ผู้ชําระบัญชีคนปัจจุบันจะต้องประกาศหนังสือพิมพ์   

อีกหรือไม่  (สหกรณน์ีไม่มีเงินสดคงเหลือ ไม่มีเงินฝากธนาคารและมีแต่เจ้าหนี) 

การประกาศหนงัสือพิมพแ์ละแจง้เจา้หน ี
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แนวปฏิบติั ไม่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์  เพราะพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  มาตรา  

บัญญัติไว้ให้ประกาศหนังสือพิมพ์  หรือประกาศโฆษณาทางอนืภายใน  วันนับแต่วันที

นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชําระบัญชี  ตามปัญหานีได้เปลียนตัวผู้ชําระบัญชี     

มาหลายคนแล้ว  และมีหลักฐานว่าคนก่อนได้ประกาศหนังสอืพิมพ์ไปแล้วด้วย 
 

 
คําถาม สหกรณ์ ก. จาํกัด  สอบบัญชีได้ครังสุดท้ายเมือปีทางบัญชีสินสดุวันท ี  ธันวาคม  

ต่อมานายทะเบียนสหกรณ์ประกาศให้เลิกกิจการ  ตังแต่วันที  กุมภาพันธ์      

โดยประกาศ  ณ  วันท ี  เมษายน   และได้แต่งตังผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์ ก. จาํกัด  

ตังแต่วันที  เมษายน   ในกรณีนี  ผู้ชําระบัญชีจะต้องจัดทาํงบดุลให้ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบรับรองเป็นปีๆ หรือทาํงบการเงินครังเดียวรวม  ปี 

แนวปฏิบติั ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.  ข้อ .  

กาํหนดให้ผู้ชาํระบัญชีจัดทาํงบการเงินของสหกรณ์ทชีาํระบัญชีสาํหรับระยะเวลาต่อจาก  

วันสนิปีทางบัญชีในงบการเงินทผู้ีสอบบัญชีได้แสดงความเหน็ครังหลังสุด  ถึงวันรับมอบ

ทรัพย์สิน  เพือให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองก่อนทจีะเริมดาํเนินการชาํระบัญชี  ดังนัน 

ในกรณีนี  ผู้ชาํระบัญชีต้องจัดทาํงบดุลจากหลักฐานต่างๆ ตามบัญชีของสหกรณ์ตังแต่

วันท ี  มกราคม  ถึงวันรับมอบทรัพย์สินและสมุดบัญชีของสหกรณ์  โดยมีงบกาํไร

ขาดทุนประกอบด้วย 

คําถาม กรณีรับมอบสมุดบัญชี และทรัพย์สินหลายครังจะถือวันทีครังหลังเป็นวันทีจัดทํา               

งบการเงินใช่หรือไม่  กล่าวคือ  ผู้ชาํระบัญชีคนก่อนรับมอบสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ

บางส่วน  ต่อมาผู้ชาํระบัญชีทีแต่งตังใหม่ได้รับมอบสมุดบัญชี  และเอกสารอีก  รวมทัง            

รับมอบทรัพย์สินถาวร  เนืองจากผู้ชาํระบัญชีคนก่อนยังไม่ได้รับมอบทรัพย์สินถาวรจาก

สหกรณ์  กรณีดังกล่าวผู้ชําระบัญชีคนก่อนจ่ายค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชี  ผู้ชําระบัญชี  

คนต่อมาทํางบการเงินเมือวันรับมอบทรัพย์สินครังหลัง  ค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชี       

จะถือเป็นรายจ่ายในการดาํเนินงานของสหกรณ์  หรือค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชี 
18 ธ.ค. 40 -     ผู้ชาํระบัญชีคนก่อนรับมอบสมุดบัญชี ระหว่างนีผู้ชาํระบัญชีคนก่อน

จ่ายค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชี 
11 ม.ค. 42 -     ผู้ชาํระบัญชีคนใหม่รับมอบสมุดบัญชีและทรัพย์สินต่างๆ โดยผู้ชาํระ

บัญชีคนใหม่จัดทาํงบการเงิน ณ วันนี การจัดทาํบัญชีรับจ่าย จะต้อง

ทาํรายการทเีกิดขึนตังแต่วันท ี  ม.ค.  เป็นต้นไป  ใช่หรือไม่ 

การจดัทํางบการเงินเมือรบัมอบทรพัยส์ินและการเสนองบการเงินต่อทีประชุมใหญ่ 
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แนวปฏิบติั -   จากวันที  ธ.ค.   ซึงผู้ชําระบัญชีคนแรกรับมอบทรัพย์สิน เอกสาร ถึงวันท ี                 

 ม.ค.   ผู้ชําระบัญชีคนแรกยังไม่ได้จัดทํางบการเงินตามมาตรา   ดังนัน           

ผู้ชําระบัญชีคนที   จึงต้องจัดทาํงบการเงินเมือได้รับมอบทรัพย์สิน  และเอกสารตาม

มาตรา   ณ วันท ี  ม.ค.  
 -   ค่าใช้จ่ายทผู้ีชาํระบัญชีคนแรกจ่ายไป  ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานแสดงไว้

ในงบกาํไรขาดทุน ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ 
 -   บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างการชําระบัญชี  ให้จัดทาํต่อจากงบการเงินทีจัดทาํขึนตาม   

มาตรา   คือ  ตงัแต่วันท ี  ม.ค.  เป็นต้นไป 

คําถาม ผู้ชาํระบัญชีจัดทาํงบการเงิน  ณ  วันรับมอบทรัพย์สิน  และเสนอนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว 

แต่นายทะเบียนสหกรณ์ยังไม่ได้ส่งคืนให้ผู้สอบบัญชี  ระหว่างนันมีอดีตเจ้าหน้าทสีหกรณ์

ทักท้วงเงินสะสมเจ้าหน้าที  เมือตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินเดือนแล้วปรากฏว่า

สหกรณ์ตังบัญชีเงินเดือนด้วยยอดสุทธิ (หลังหักเงินสะสม) อย่างนีจะต้องแก้ไขงบดุล

หรือไม่  ถ้าไม่แก้ไขงบดุลจะใช้วิธีกันเงินไว้จ่ายเงินสะสมได้หรือไม่  และเมือจ่ายเงิน       

จะมีวิธปีฏบิัติทางบัญชีอย่างไร 

แนวปฏิบติั ปัญหาดังกล่าวมีแนวปฏบิัติได้  ทาง คือ 
.  ถ้างบดุลทเีสนอนายทะเบียนสหกรณ์  เพือให้แต่งตังผู้สอบบัญชีตรวจรับรองงบดุลนัน 

ผู้สอบบัญชียังไม่ได้ตรวจสอบรับรอง  ผู้ชําระบัญชีควรขอคืนเพือแก้ไขงบดุลและ               

งบกาํไรขาดทุนแล้วปรับปรุงรายการบัญชี  ดังนี 
   เดบิต  บัญชีเงินเดือน 
             เครดิต  บัญชีเงินสะสมเจ้าหน้าท ี

.  ถ้างบดุลทเีสนอนายทะเบียนสหกรณ์ ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว   

ผู้ชําระบัญชีกต้็องจ่ายเงินสะสมเจ้าหน้าทีคืนให้เจ้าหน้าทีสหกรณ์  โดยให้ถือเป็น

ค่าใช้จ่ายระหว่างการชาํระบัญชี 

คําถาม ถ้าพบว่าตังแต่ปีก่อนๆ ร้านสหกรณ์ตังบัญชีเงินปันผลและเงินเฉลียคืนสมาชิกสมทบ    

เกินกว่าทีปรากฏในรายละเอียด  ผู้ชําระบัญชีจะโอนรายการเป็นทุนสาํรองได้หรือไม่      

ถ้าจัดทาํงบการเงินไปแล้วจะแก้ไขทีงบการเงินได้หรือไม่  (ผู้สอบบัญชียังไม่ตรวจสอบ

รับรอง) 

แนวปฏิบติั -   เงินปันผลและเงินเฉลียคืนสมาชิกสมทบ  ซึงเกินกว่ารายตัวทียกมาจากปีก่อนๆ        

ผู้ชาํระบัญชีโอนเข้าเป็นทุนสาํรองได้ก่อนการจัดทาํงบการเงิน 
 -   ถ้าจัดทาํงบการเงินแล้ว  แต่ผู้สอบบัญชียังไม่ตรวจสอบรับรอง  ผู้ชาํระบัญชีสามารถ               

ขอแก้ไขงบการเงินได้ 
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คําถาม กรณีสหกรณ์ตกค้างการตรวจสอบมาหลายปี  ผู้ชาํระบัญชีจะต้องจัดทาํงบดุล ณ วันสนิสุด             

ปีทางบัญชีของทุกปีใช่หรือไม่ 

แนวปฏิบติั กรณีนี ให้ ผู้ชําระบัญชีจัดทํางบดุลตังแต่วัน ถัดจากวันที ผู้สอบบัญ ชีรับรองงบดุล                

ครังสดุท้าย  ถึงวันทรัีบมอบเอกสารหลักฐานจากสหกรณ์เพียงครังเดียว 

คําถาม ผู้ชาํระบัญชีได้ดาํเนินการตามขันตอนต่างๆ  จนถึงการจัดทาํงบการเงิน ณ วันรับมอบ

ทรัพย์สินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้ว  แต่ผู้ชําระบัญชีไม่สามารถเรียก  

ประชุมใหญ่เพืออนุมัติงบการเงินทีผู้สอบบัญชีรับรองแล้วได้  เนืองจากมีสมาชิก         

มาประชุมไม่ถึง  คน จะมีวิธปีฏบัิติต่อไปอย่างไร 

แนวปฏิบติั -   ให้ผู้ชําระบัญชีเสนองบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพืออนุมัติ  ซึงเป็นไปตาม

มาตรา  วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  

คําถาม เมือผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สินแล้ว ผู้ชําระบัญชี

จะต้องเสนองบการเงินต่อทปีระชุมใหญ่เพืออนุมัติ  แล้วจึงเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์

ต่อไปนัน  ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกอย่างน้อยกคีนจึงครบองค์ประชุม 

แนวปฏิบติั -   จาํนวนสมาชิกทถีือเป็นองค์ประชุมเป็นไปตามกฎหมาย  และข้อบังคับของสหกรณ์ 

คําถาม ร้านสหกรณ์มีมติให้เลิกกิจการตามมติทีประชุมใหญ่เมือวันที  ธันวาคม  และ   

มติทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเมือวันที  ธันวาคม  มีมติให้เลิกกิจการ    

โดยให้บริจาคเงินเป็นค่าตอบแทนวิทยาลัยทีได้ใช้นํา – ไฟฟ้า และอาคารสถานท ี     

เป็นจาํนวน ,  บาท  และบริจาคสินค้าคงเหลือทงัหมดให้กับสหกรณ์ของวิทยาลัย             

ซึงตามรายงานการประชุมใหญ่ไม่ได้บันทึกรายละเอียดส่วนนีไว้  การบริจาคเงิน และ

สนิค้าดังกล่าวทาํได้หรือไม่  โดยใช้มติทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  และจะปรับปรุง

บัญชีอย่างไร  งบการเงินทผู้ีสอบบัญชีรับรอง ณ วันท ี  มีนาคม  จะแสดงอย่างไร 

แนวปฏิบติั การบริจาคเงินให้แก่วิทยาลัย  ละบริจาคสินค้าคงเหลือทงัหมดให้แก่สหกรณ์ของวิทยาลัย 

อาจทําได้โดยต้องผ่านการเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์   อย่างไรก็ตาม        

ต้องพิจารณาด้วยว่าการบริจาคทรัพย์สินดังกล่าวจะทาํให้เจ้าหนีของสหกรณ์เสียหาย

หรือไม่ กล่าวคือ  ถ้าสหกรณ์บริจาคเงินและสินค้าไปหมดเป็นผลให้เจ้าหนีไม่ได้รับชาํระหนี 

หรือได้รับชาํระหนีไม่ครบถ้วนแล้ว  กเ็ป็นการกระทาํทไีม่ถูกต้อง  คณะกรรมการสหกรณ์

อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา    ฐานโกงเจ้าหนี 
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คําถาม ผู้ชาํระบัญชีจัดทาํงบดุลเมือวันรับมอบทรัพย์สนิ  และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว  

แต่ยังไม่ได้ส่งงบดุลให้ผู้ชาํระบัญชี  ในช่วงนีผู้ชาํระบัญชีได้จาํหน่ายทรัพย์สิน และชาํระ

หนีคืนจนอยู่ในขันทีสามารถรายงานการชาํระบัญชีได้แล้วจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร  เพราะ

กาํหนดว่าต้องนํางบการเงินทีผู้สอบบัญชีรับรอง  แล้วเสนอทีประชุมใหญ่อนุมัติ  และ    

ส่งให้นายทะเบียนสหกรณ์ด้วย 

แนวปฏิบติั -   หากยังไม่ได้รับงบดุลทีจัดทาํขึนตามมาตรา   จากผู้สอบบัญชีให้ติดตามทวงถาม

จากผู้สอบบัญชี 
 -   งบดุลทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้ว  ถือใช้เป็นหลักฐาน/เป็นข้อมูลในการ

ดาํเนินการชาํระบัญชีต่อไป  ผู้ชาํระบัญชีต้องชาํระสะสางบัญชีต่างๆ ตามข้อมูลทีปรากฏ

ในงบดุลนัน 
 -   เมือชาํระสะสางกิจการเสรจ็แล้ว  ผู้ชาํระบัญชีจึงจะสามารถรายงานผลการชาํระบัญชี 

พร้อมทงัจัดทาํรายการย่อของบัญชีทชีาํระตามมาตรา  ได้ 

คําถาม งบดุลของกลุ่มเกษตรกรมีเพียงเงินสด  เงินฝากธนาคาร  ทุน  กาํไรสุทธิรอการจัดสรร 

สมาชิกมีมติไม่ขอรับเงินค่าหุ้นแต่จะบริจาคให้วัด  โดยนําเงินสดทีมีทังหมดไปบริจาค    

ให้วัด  เมือรับมอบทรัพย์สินจึงไม่ได้รับเงิน  ได้รับเพียงสมุดบัญชี  และในสมุดกย็ังไม่มี   

การบันทึกรายการจ่ายเงินเลย  กรณีนีจะปฏิบัติอย่างไร  และมีวิธีการเขียนรายงาน       

การเคลือนไหวได้อย่างไร 

แนวปฏิบติั -   ต้องให้กลุ่มบริจาคให้วัดก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้ชาํระบัญชี  โดยต้องมีหลักฐาน

การบริจาค  และให้มีการบันทกึรายการจ่ายไว้ในสมุดบัญชีก่อนด้วย 
 -   งบการเงินในวันรับมอบทรัพย์สนิไม่ต้องจัดทาํ  เพราะจะมีรายการเป็นศูนย์ทงัหมด 

-   ผู้ชาํระบัญชีปฏิบัติตามทกีฎหมายกาํหนด  เช่น  ทาํการประกาศหนังสือพิมพ์รายวัน

หรือสืออืนๆ  เพือให้ทราบว่ากลุ่มได้เลิก  และให้เจ้าหนียืนคาํทวงหนีหากไม่มีผู้ใดมา

ติดต่อภายในระยะเวลาตามสมควร  ให้ผู้ชาํระบัญชีทาํหนังสอืเสนอเลิกกลุ่มให้ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบ  โดยแนบเอกสารทุกอย่างทเีกียวข้อง 
 -   การเขียนรายงานกเ็ขียนว่า  ไม่มีทรัพย์สินและหนีสินแต่อย่างใด  พร้อมกับขอให้        

นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชือออกจากทะเบียน 

คําถาม การชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกร  เมือผู้ชําระบัญชีรับมอบเอกสารหลักฐาน ทรัพย์สินและ

จัดทาํงบการเงินแล้ว  กลุ่มมีเพียงเงินสด และเงินฝากธนาคารคงเหลือ ไม่มีรายการอืนใด  

ในกรณีนีจะเรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการก่อนนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง     

ผู้สอบบัญชีได้หรือไม่  ถ้าไม่ได้ต้องปฏบิัติอย่างไร 
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แนวปฏิบติั -   งบการเงินจะสมบูรณ์กต็่อเมือผู้สอบบัญชีซึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตังได้รับรองแล้ว 
 -   การลงชือรับรองงบการเงินของผู้สอบบัญชีนัน  จะต้องลงชือต่อเมือได้รับคาํสงัแต่งตัง

จากนายทะเบียนสหกรณ์แล้วเท่านัน 
 -   งบการเงินทผู้ีสอบบัญชีรับรองแล้วไม่ต้องนําเสนอคณะกรรมการ  แต่ต้องนําเสนอ    

ทปีระชุมใหญ่เพืออนุมัติก่อนเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ 

คําถาม ในกรณีทไีด้รับแต่งตังเป็นผู้ชาํระบัญชีกลุ่มเกษตรกร  ผู้ชาํระบัญชีได้ดาํเนินการรับมอบ

ทรัพย์สิน  ประกาศหนังสือพิมพ์และวิทยุแล้ว  อีกทังยังได้ดําเนินการเรียกให้ลูกหนี   

ชาํระหนี  และนาํเงินทีได้รับชาํระหนีกับเงินทีได้รับมอบจากกลุ่มเกษตรกรทเีลิกเข้าฝาก

ธนาคารในนามผู้ชําระบัญชีด้วย  แต่ยังมิได้ดําเนินการจัดทาํงบการเงิน ณ วันรับมอบ

ทรัพย์สิน  ในการจัดทาํงบการเงินควรจะนาํรายการรับชาํระหนีจากลูกหนี  และรายการ

เงินฝากธนาคารในนามผู้ชาํระบัญชีแสดงไว้ในงบการเงินด้วยหรือไม่  หรือจะต้องนาํไป

แสดงไว้ในรายการชาํระบัญชีหลังจากทจัีดทาํงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สนิแล้ว 

แนวปฏิบติั -   ไม่ต้องแสดงในงบการเงิน  ณ  วันรับมอบทรัพย์สิน  เพราะเป็นเหตุการณ์ทเีกิดขึน

หลังวันรับมอบทรัพย์สิน  ซึงเป็นวันจัดทาํงบการเงินก่อนชําระบัญชี  แต่ต้องนํารายการ

ดังกล่าวไปแสดงไวในรายการย่อการชาํระบัญชีหลังจากทจัีดทาํงบการเงิน ณ วันรับมอบ

ทรัพย์สนิแล้ว 

คําถาม กลุ่มเกษตรกรเลิกโดยมติทีประชุมใหญ่  ในงบดุลครังสุดท้ายกลุ่มมีค่าหุ้น ,  บาท            

ผู้ชาํระบัญชีได้รับแจ้งว่า  ประธานจ่ายค่าหุ้นให้สมาชิกไปหมดแล้ว  มีหลักฐานการจ่ายเงิน

ชัดเจน  ผู้ชาํระบัญชีจะทาํงบดุลเป็นศูนย์เสนอให้ผู้สอบบัญชีรับรองได้หรือไม่ 

แนวปฏิบติั ให้ผู้ชาํระบัญชีปฏบิัติ  ดังนี 
.  ปฏบัิติตามทกีฎหมายกาํหนด  เช่น  ทาํการประกาศหนังสือพิมพ์รายวัน  หรือสืออืน 

เพือให้ทราบว่ากลุ่มได้เลิก  และให้เจ้าหนียืนคาํทวงหนี  เป็นต้น 
.  ติดต่อประธานให้ทาํหนังสอืชีแจงว่าได้ดาํเนินการอย่างไรกบัทรัพย์สนิของกลุ่ม 
.  ผู้ชําระบัญชีจัดทาํบัญชีต่อจากงบดุลครังสุดท้าย  ถ้าข้อมูลทางบัญชีหลังจ่ายชําระ     

ค่าหุ้นไม่มีทรัพย์สิน หนีสิน หรือทุนใดเหลืออยู่อีก ไม่ต้องจัดทาํงบดุลเป็นศูนย์เสนอ

ผู้สอบบัญชี  แต่ให้จัดทาํรายงานการชําระบัญชี  และรายการย่อของบัญชีทีชําระนัน     

เสนอต่อผู้สอบบัญชี  โดยให้รายงานข้อเทจ็จริงทีเกิดขึนว่ากลุ่มได้ดําเนินการอย่างไร      

ทาํให้ผู้ชําระบัญชีไม่ได้รับมอบทรัพย์สินใด ๆ จากกลุ่ม  ซึงผู้ชําระบัญชีได้ตรวจสอบ

เอกสารทเีกียวข้อง  รวมทงัได้ปฏบัิติตามขนัตอนทกีฎหมายกาํหนดในการชาํระบัญชีแล้ว  
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คําถาม การจัดทาํงบดุล  ณ วันรับมอบทรัพย์สิน  ได้ทาํหนังสือของบดุลครังล่าสุดจากสาํนักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณ์  แต่เอกสารทางบัญชีของสหกรณ์สญูหาย  (มีการบันทกึในสมุดเงนิสด

แต่ไม่มีเอกสารใบสาํคัญรับ - จ่ายประกอบการลงบัญชี) การจัดทาํงบดุลจะถือปฏิบัติ

อย่างไร 

แนวปฏิบติั      เอกสารทางบัญชีสูญหายแต่ยังมีข้อมูลทไีด้บันทึกไว้ในสมุดเงินสด  ให้กรรมการทีจัดทาํ

บัญชีทาํหนังสือรับรองรายการทีเกิดขึน  และรับรองข้อมูลในสมุดเงินสดว่าเป็นของ

สหกรณ์จริงกส็ามารถใช้ได้  และให้จัดทาํงบดุลจากข้อมูลทมีีในสมุดเงินสดนัน   

คําถาม กรณีมีงบดุลจากผู้สอบบัญชี  แต่สหกรณ์ไม่มีเอกสารทางบัญชี  ส่งมอบแต่เงินสดในมือ 

และเงินฝากธนาคารเหลือไม่ครบตามงบดุลของผู้สอบบัญชี  สหกรณ์อ้างว่ามีรายการ     

รับ - จ่าย และทาํธรุกิจด้วย  จะปฏบิัติอย่างไรเพราะสหกรณ์ไม่มีเอกสารทางบัญชีใด ๆ 

แนวปฏิบติั   ผู้ชาํระบัญชีรับมอบเงินสด และเงินฝากธนาคารตามยอดทไีด้รับจริง  ส่วนข้อมูลทางบัญชี

ทีสูญหายนันให้สอบถามกรรมการว่า  จะสามารถรวบรวมได้หรือไม่ว่าได้จ่ายไปเป็น      

ค่าอะไร  จาํนวนเท่าใด  หากสามารถรวบรวมได้ให้กรรมการทาํหนังสือรับรองรายการ    

ทเีกิดขึน  และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการจัดทาํงบการเงินได้ 
 

 
 
 

คําถาม กรณีทร้ีานสหกรณ์ฟ้องร้องลูกหนี  และศาลตัดสินแล้วว่าให้ใช้เงินพร้อมค่าทนาย  และ

ดอกเบีย  แต่จาํเลยไม่ชาํระหนีจนต้องทาํการยึดทรัพย์ทจีาํนอง  พอถึงขันนีร้านสหกรณ์     

ไม่มีเงินทจีะจ่ายค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีเพราะเงินหมด  อยากทราบว่าหากผู้ชาํระบัญชี        

ทดรองจ่ายเงินส่วนตัวไปก่อนสามารถทําได้หรือไม่  เพียงใด  เพราะเป็นการก่อหนี    

(เงินยืมทดรอง)  มิฉะนันจะไม่สามารถดาํเนินการต่อไปได้  หากไม่สามารถทาํได้จะไป  

ขอเงินทไีหนไปจ่ายค่าใช้จ่ายได้ 

แนวปฏิบติั ผู้ชาํระบัญชีอาจทดรองจ่ายเงินส่วนตัวแทนสหกรณ์  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี

ลูกหนีของสหกรณ์ในกรณีนี  เพราะหากไม่จ่ายเงินทดรองเพือการนีก็จะไม่สามารถ

ดาํเนินการชําระหนีต่อไปได้  และเมือได้เงินจากการบังคับคดีแล้ว  ผู้ชาํระบัญชีมีสิทธ ิ   

รับชาํระคืนก่อนเจ้าหนีอืนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  มาตรา  
 
 
 
 

การจดัการเกียวกบัทรพัยส์ิน 
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คําถาม ในกรณีทีผู้ชําระบัญชีเป็นโจทก์ฟ้องร้องลูกหนี  ศาลตัดสินและอยู่ระหว่างการบังคับคดี 

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์จาํนองแล้ว  แต่ปรากฏว่าทดีินทปีระกาศขายไม่มีผู้ใดสนใจ 

ผู้ชาํระบัญชีไม่สามารถจะปฏบิัติอะไรได้ในช่วงนี  อยากทราบว่ามีขันตอนอย่างใดในการ  

ทจีะเร่งให้งานเสรจ็โดยเรว็  และถ้าขายทดีินไม่ได้จะต้องทาํอย่างไร 

แนวปฏิบติั ผู้ชาํระบัญชีควรพยายามติดต่อให้มีผู้มาซือทดีินทขีายทอดตลาด  เช่น  ขอให้เจ้าหนีของ

สหกรณ์ทีชําระบัญชีมาซือ  หรืออาจขอให้ลูกหนีรายนันซือในราคาพอสมควรตามท ี    

อาจซือได้ เป็นต้น แต่ถ้ายังขายไม่ได้ผู้ชาํระบัญชีกต้็องพยายามดาํเนินการต่อไป 

คําถาม การติดตามลูกหนีการค้าทค้ีางนานเกิน  ปี  ควรทาํอย่างไรถึงจะเรียกว่าจนถึงทสีุดแล้ว 

และเมือลูกหนีไม่ยอมรับหนีการค้านัน  ไม่ยอมทาํหนังสือรับผิดหรือหนังสือรับสภาพหนี

จะทาํอย่างไร 

แนวปฏิบติั -   ให้จัดทาํหนังสอืทวงหนีไว้เป็นหลักฐาน หรือติดตามด้วยวิธอีนืๆ 
 -   ถ้าติดตามไม่ได้จริงๆ  ก็ให้ปิดบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ  โดยกรณีตามคําถามนี      

เป็นลูกหนีขาดอายุความ  ซึงจะตัดจ่ายออกจากบัญชีเป็นรายจ่าย 

คําถาม ร้านสหกรณ์อาชีวศึกษาแห่งหนึงมีสินค้าคงเหลือ คือ หัวเขม็ขัดวิทยาลัย กระดาษตรา

วิทยาลัย  เครืองหมายวิทยาลัย  ผู้ชําระบัญชีได้พยายามขายให้กับ วิทยาลัยแล้ว          

แต่วิทยาลัยไม่ซือ  อยากได้ในรูปบริจาค  ขายให้กับคนอืนๆ กไ็ม่ได้  จะตัดเป็นสินค้า

เสอืมชาํรุด  แล้วยกให้วิทยาลัยได้หรือไม่ 

แนวปฏิบติั -  ไม่ต้องตัดเป็นสินค้าเสอืมชาํรุด  เพราะสินค้าส่วนทเีสียหาย/ขายไม่ได้จะเป็นส่วนของ

ค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชีเลิกกิจการ  เมอืปิดบัญชีสนิค้าคงเหลือเข้าบัญชีเลิกกจิการ 
-  หากจะยกให้วิทยาลัยก็ทาํได้  โดยเขียนไว้ในรายงานว่าได้จัดการเกียวกับทรัพย์สิน 

หรือสนิค้าไปอย่างไร 

คําถาม สหกรณ์มีทรัพย์สินถาวร จํานวน  ,  บาท  ผู้ชําระบัญชีจะทาํการขาย  คราว   

โดยวิธีตกลงราคา  คิดว่าสมควรหรือไม่เพียงใด  เพราะในการประกวดราคาอาจไม่ได้

ราคาสงูเสมอไป 

แนวปฏิบติั -  ถ้าทรัพย์สินมีหลายชินจะขายทีละกีชินก็ได้  แต่การขายหรือรวมกันขายคราวหนึง    

ต้องไม่เกนิ ,  บาท  

  -  ถ้าชินใดราคาเกนิ  ,  บาท ต้องใช้วิธปีระกวดราคา 
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คําถาม สหกรณ์บริจาคเงินสดให้วิทยาลัย  ทาํให้ทรัพย์สินไม่พอชําระหนี  และสหกรณ์แจ้งว่า

สามารถเรียกเงินคืนได้ในภายหลัง  อยากทราบว่าการเรียกเงินคืนภายหลังจะทาํได้หรือไม่ 

แนวปฏิบติั      เมือสหกรณ์บริจาคเงินให้วิทยาลัยไปแล้วโดยถูกต้อง  เงินทีบริจาคนันเป็นกรรมสิทธิของ

วิทยาลัย  ถ้าสหกรณ์จะเรียกคืนในภายหลังขึนอยู่กับวิทยาลัยว่าจะให้เงินคืนหรือไม่กไ็ด้  

เว้นแต่การบริจาคเงินดังกล่าวสหกรณ์กาํหนดเงือนไขว่า  สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินคืน      

ในภายหลังได้ถ้ามีเหตุจาํเป็น  เช่นนีแล้วสหกรณ์กเ็รียกเงินบริจาคจากวิทยาลัยคืนได้ 

คําถาม           สหกรณ์มีลูกหนีเงินสดขาดบัญชี  และลูกหนีสินค้าขาดบัญชี  ผู้รับผิดชอบได้นาํทีดินของ       

ผู้คําประกันมาขายฝากกับสหกรณ์   และพ้นกําหนดตกเป็นสิทธิของสหกรณ์แล้ว         

แต่วงเงินทีขายฝากจํานวน ,  บาท  น้อยกว่าทีเป็นหนี  ต่อมาผู้คําประกันได้นํา

ทดีินดังกล่าวไปขายต่อให้บุคคลอืน  โดยไม่มีการโอนกรรมสิทธิ  ผู้ซือได้เข้าไปปลูกบ้าน

อาศัยแล้ว  และทีดินนันไม่มีทางออกได้อาศัยทางเดินของบ้านทีปลูกอยู่ข้างหน้า           

ผู้ชําระบัญชีได้ประกาศขายแล้วแต่ไม่มีบุคคลใดซือ  เนืองจากไม่มีทางเดินออกสู่ถนน      

จะมีวิธปีฏบิัติอย่างไร 

แนวปฏิบติั      สหกรณ์ย่อมได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิทีดินทีผู้ขายฝากไม่ไถ่คืนตามกาํหนดสัญญา  แต่มี

ประเดน็ปัญหาทผู้ีชาํระบัญชีควรพิจารณาดาํเนินการ คือ 
.  กรณีมีบุคคลเข้าไปปลูกบ้านอยู่บนทีดินทีสหกรณ์ได้กรรมสิทธิจากการซือฝากนัน      

ผู้ชําระบัญชีควรแจ้งให้บุคคลดังกล่าวรือถอนทีอยู่อาศัย และออกไปจากทีดินของ

สหกรณ ์ ถ้าบุคคลดังกล่าวยังเพิกเฉย  ผู้ชาํระบัญชีควรดาํเนินการฟ้องขับไล่ต่อไป 
.  ทีดินซึงเป็นกรรมสิทธิของสหกรณ์ไม่มีทางออก อาศัยทางเดินของบ้านทีปลูกอยู่

ข้างหน้า  และผู้ชาํระบัญชีได้ประกาศขายแล้วแต่ไม่มีผู้ซือ  ผู้ชาํระบัญชีควรพยายาม

ขายทดีินต่อไปโดยเจรจาขายทดีินให้กับบุคคลทเีข้ามาปลูกบ้านอาศัยอยู่บนทดีินของ

สหกรณ์โดยมิชอบดังกล่าว  หรือเจรจาขายทดีินให้กบัเจ้าของทดีินทอียู่ข้างหน้ากไ็ด้ 

คําถาม ลูกหนีการค้าปุ๋ยไม่มีสัญญาจึงไม่ทราบว่าคิดดอกเบียอัตราร้อยละเท่าไร ผู้ชําระบัญชี      

จึงทาํหนังสือทวงหนีโดยคิดดอกเบียร้อยละ  ต่อปี ตามที อ.ต.ก. คิดจากสหกรณ์ 

ลูกหนีทาํหนังสือรับสภาพหนีกรณีทีลูกหนีไม่มีเงินชําระหนีทันที  ต่อมาภายหลังพบ

สัญญาบางรายระบุคิดดอกเบียร้อยละ  ต่อปี  กรณีนีจะมีผลต่อผู้ชําระบัญชีหรือไม่ 

(ความเป็นจริงแล้วเพียงชําระต้นเงินเพียงอย่างเดียวลูกหนียังไม่สามารถชําระได้ และ     

มีดอกเบียเกนิกว่าต้นเงนิ) 
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แนวปฏิบติั ลูกหนีค้าปุ๋ ยยอมทาํหนังสือรับสภาพหนีพร้อมด้วยดอกเบียในอัตราร้อยละ  ต่อปีแล้ว 

แต่ต่อมาภายหลังพบว่าตามสญัญาเดิมกาํหนดอัตราดอกเบียค่าปุ๋ยไว้ร้อยละ  ต่อปีนัน  

โดยปกติ ผู้ชําระบัญ ชีควรยึดถือสัญญาเดิม คือ อัตราดอกเบียร้อยละ  ต่อปี                  

อย่างไรก็ตาม  เมือผู้ชําระบัญชีพิจารณาสภาพของลูกหนีแล้วเห็นว่ามีฐานะไม่มันคง

หรือไม่สามารถชําระหนีได้ครบถ้วน  ผู้ชําระบัญชีกอ็าจใช้ดุลยพินิจเรียกเกบ็หนีค่าปุ๋ ย

พร้อมด้วยดอกเบียในอัตราร้อยละ  ต่อปีกไ็ด้ 

คําถาม สหกรณ์ฟ้องลูกหนีเงินกู้ในวงเงิน  ,  บาท ได้ดําเนินการทางศาลจนกระทังคดี      

ถึงทีสุดทาํการยึดทรัพย์  คือ  บ้านและได้ทาํหนังสือฝากทรัพย์สินทียึดนันไว้กับจําเลย  

ต่อมาสหกรณ์ถูกสังให้ชาํระบัญชี  ผู้ชําระบัญชีคนท ี  และ  ไม่สามารถนาํเจ้าพนักงาน

บังคับคดีให้นาํทรัพย์สินไปขายทอดตลอดได้  เนืองจากจาํเลยผู้รักษาทรัพย์ได้ถึงแก่กรรม

และทายาทย้ายหนีไปทีอืนตามหาตัวไม่พบ  (ในการดาํเนินคดีดังกล่าวสหกรณ์ต้องจ่าย

ค่าใช้จ่ายสงูเกนิทุนทรัพย์ทฟ้ีอง) 
                    .  ผู้ชาํระบัญชีควรถอนการบังคับคดีหรือไม่  เพราะไม่มีทรัพย์สนิทจีะขายทอดตลาด 
                    .  ถ้าหากผู้ชาํระบัญชีถอนการบังคับคดีแล้วจะมีความผิดหรือไม่ 
                    .  เจ้าหนีการค้า (ค่าปุ๋ย อตก.) จะมีสิทธิฟ้องผู้ชําระบัญชีทีถอนการบังคับคดีหรือไม่ 

(เมอืชาํระบัญชีเสรจ็  สหกรณ์มีทรัพยส์นิสงูกว่าหนีสนิประมาณ , ,  บาทเศษ) 

แนวปฏิบติั -  ทรัพย์ (บ้าน) ทยึีดจากลูกหนีตามคาํพิพากษานันมีมูลค่าเพียงเลก็น้อย เมือผู้รับฝาก

ทรัพย์ตาย  และทายาทกย้็ายออกไปนอกแดนแล้ว  การจะนาํทรัพย์นันมาขายทอดตลาด

อาจจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายมากกว่าราคาทรัพย ์ ผู้ชาํระบัญชีควรถอนการบังคับคดีเสีย 
                     -  การถอนบังคับคดีนัน  ผู้ชาํระบัญชีไม่มีความผิดแต่อย่างใด  เพราะมีเหตุผลสมควร  

ในการถอนบังคับคดี 
                     -  เจ้าหนีการค้าไม่มีสิทธิฟ้องผู้ชําระบัญชี  เพราะสหกรณ์ยังมีทรัพย์สินอืนๆ ทีจะจ่าย

ชาํระหนีเจ้าหนีได้  หากไม่มีทรัพย์สินจ่ายชาํระหนีเจ้าหนีอันทาํให้เจ้าหนีเสยีหาย  เจ้าหนี

จึงจะฟ้องได้ 

คําถาม           สหกรณ์อยู่ระหว่างการชาํระบัญชี  มีทรัพย์สินทีจาํเป็นต้องใช้ไฟฟ้าอยู่  ซึงจ้างคนเฝ้าไว้

และสหกรณ์มีเงินฝากธนาคารโดยนําไปคาํประกันการใช้ไฟฟ้า  เงินฝากธนาคารนัน

จะต้องโอนเป็นชือผู้ชาํระบัญชีหรือไม่  ชือผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นชือกรรมการ 

แนวปฏิบติั ให้เปลียนชือบัญชีเงินฝากธนาคารจากสหกรณ์เป็นผู้ชาํระบัญชี  และหากทาํได้ให้เปลียน

ชือผู้ขอใช้ไฟฟ้าจากชือกรรมการเป็นชือผู้ชาํระบัญชี 
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คําถาม กรณีทีสหกรณ์มีทรัพย์สิน  คือ  ทีดิน  แต่คณะกรรมการนําไปทาํสัญญาจะซือขายกับ

บุคคลภายนอก  และผู้ชาํระบัญชีได้แต่งตังทนายฟ้องเรียกโฉนดทดีินคืน  คดีสนิสุดแล้ว 

(ผู้ชําระบัญชีเป็นฝ่ายชนะคดี)  ศาลได้พิพากษาให้จําเลยนําโฉนดทีดินคืนและจ่าย        

ค่าทนายให้โจทก์เป็นเงิน  ,  บาท  ให้นาํมาวางไว้ทศีาล  ผู้ชาํระบัญชีได้ไปรับโฉนด

ทดีินคืนแล้ว  แต่เงินจาํนวน ,  บาท  จาํเลยไม่ได้นาํไปวางไว้  อยากทราบว่า   
                     -   ผู้ชาํระบัญชีได้รับโฉนดคืนมาแล้วจะประกาศขายได้เลยหรือไม่                 
                     -   จะต้องเรียกประชุมสมาชิกแจ้งให้ทราบในการขายทดีินหรือไม่ 

-   ก่อนขายทดีินผู้ชาํระบัญชีควรตงัคณะกรรมการในการขายทดีินหรือไม่  เพราะเป็นการ  

จาํหน่ายทรัพย์สนิทมีีราคาสงู  
-   เงินจาํนวน ,  บาท  ถ้าจาํเลยไม่นาํมาให้หรือนํามาช้า  จะจัดการจาํหน่ายทดีิน  

ได้ก่อนเลยหรือไม่ 

แนวปฏิบติั กรณีนีมีแนวปฏบัิต ิ คือ 
.  ผู้ชาํระบัญชีเมือได้รับโฉนดทดีินแล้วมีอาํนาจประกาศขายทดีินได้ตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ.   มาตรา  และมาตรา  ( )  ทังนี  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามคาํแนะนาํของนายทะเบียนสหกรณ์ในส่วนทเีกียวกบัการขายทรัพย์สนิด้วย 
  .  ผู้ชําระบัญชีไม่ต้องเรียกประชุมสมาชิก เพือแจ้งให้ทราบเรืองการขายทีดินเพราะ       

ผู้ชาํระบัญชีมีอาํนาจหน้าทใีนการขายทรัพย์สนิได้อยู่แล้ว 
.  เนืองจากทีดินมีราคามาก  มีข้อควรพิจารณาว่า  ถ้าสามารถขายทีดินด้วยตนเองได้  

โดยไม่ทาํให้สหกรณ์เสยีประโยชน์ผู้ชาํระบัญชีกค็วรขายด้วยตนเอง แต่ถ้าผู้ชาํระบัญชี

ไม่มีความรู้ความชาํนาญในการขายทดีินทมีีราคามาก และอาจทาํให้สหกรณ์ไม่ได้รับ

ประโยชน์ตามทีควร  ผู้ชําระบัญชีอาจมอบหมายให้มีตัวแทน หรือคณะตัวแทน      

ทาํการขายทดีินนันกไ็ด้ 

คําถาม กรณีทีสหกรณ์ทีชําระบัญชีส่งมอบทรัพย์สินทีเป็นอาคารปลูกอยู่ในทีดินของราชพัสดุ

จังหวัด  อาคารและทรัพย์สินทีติดกับอยู่อาคาร  เช่น  ชันวางของ พัดลม มิเตอร์ไฟฟ้า   

(ซึงจะตกเป็นของราชพัสดุ)  ถ้าเขาส่งมอบมาต้องส่งมอบต่อให้ราชพัสดุ กรณีนีต้อง

นาํเข้าทปีระชุมกรรมการ  และทปีระชุมใหญ่เพือให้ลงมตอินุมัติก่อนหรือไม่ 

แนวปฏิบติั ให้ผู้ชําระบัญชีพิจารณาสัญญาทีสหกรณ์กับราชพัสดุทาํไว้แต่เดิมว่า  สหกรณ์ต้องมอบ

ทรัพย์สินทีติดอยู่กับอาคารราชพัสดุหรือไม่  ถ้าสัญญาระบุไว้ผู้ชําระบัญชีก็ต้องมอบ

ทรัพย์สินทตีิดอยู่กับอาคารซึงถือเป็นส่วนควบให้ราชพัสดุ  ส่วนทรัพย์สินทีเคลือนย้ายได้ 

ไม่ติดกับตัวอาคารกไ็ม่ต้องส่งมอบ  อย่างไรกต็าม  เรืองนีเป็นอาํนาจของผู้ชําระบัญชี     

จึงไม่ต้องนาํเข้าทปีระชุมกรรมการ  และทปีระชุมใหญ่เพืออนุมัติ 
 
 



 

 

- 100 -

การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

 
คําถาม สมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่ย้ายออกนอกแดน  ไม่สามารถติดตามเพือขอข้อมูล  หรือ

เรียกให้ชาํระหนีสนิทมีีอยู่ต่อสหกรณ์ได้หมดสนิอย่างรวดเรว็ 

แนวปฏิบติั ให้พิจารณาว่าสมาชิกแต่ละรายมีหนีสินกับสหกรณ์มากน้อยเพียงใด  หากเป็นจาํนวนเงินมาก  

กต้็องดาํเนินการติดตามจนถึงทสีดุ หากเป็นจาํนวนเงินน้อยไม่คุ้มค่าใช้จ่ายการติดตามหนี

ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชาํระบัญชีทจีะพิจารณาตัดออกจากบัญชีต่อไป 

คําถาม ขันตอนในการชําระบัญชีเกียวกับการจําหน่ายทรัพย์สิน  จะต้องกระทาํภายหลังจัดทาํ                 

งบการเงิน  ณ  วันรับมอบทรัพย์สินเสรจ็แล้ว  ทรัพย์สินบางชนิดสหกรณ์มไิด้ใช้ประโยชน์

จะขายกข็ายไม่ได้  ทาํให้สหกรณ์สูญเสียประโยชน์ส่วนนีไปในระหว่างทียังไม่ได้จาํหน่าย  

ผู้ชาํระบัญชีจะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาทรัพยส์นิของสหกรณ์ 

แนวปฏิบติั กรณีนีอาจให้คณะกรรมการสหกรณ์จําหน่ายก่อนทีผู้ชําระบัญชีจะรับมอบทรัพย์สิน  

เพือทีสหกรณ์จะได้ไม่เสียประโยชน์ในระหว่างรอการจําหน่ายโดยผู้ชาํระบัญชี  รวมทัง    

ยังเป็นผลให้ผู้ ชําระบัญชีไม่ต้องรับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์อีกด้วย  

อย่างไรกต็าม  การจัดการเกยีวทรัพย์สินของสหกรณ์อยู่ในดุลยพินิจของผู้ชาํระบัญชี   ว่า

จะจาํหน่าย  หรือบริจาคให้สหกรณ์อืนใด 

คําถาม สมาชิกปฏิเสธหนีโดยแจ้งว่าชาํระหนีแล้ว  แต่ไม่ได้เกบ็รักษาใบเสรจ็รับเงินไว้  เนืองด้วย

เวลาล่วงเลยมานานแล้ว 

แนวปฏิบติั ต้องถือตามหลักฐานของสหกรณ์ว่าสมาชิกชาํระหนีแล้วหรือไม่  ถ้ามีหลักฐานว่ายังเป็นหนี

และได้มีการดาํเนินการจนถึงทสีุดไม่สามารถเรียกให้สมาชิกรายนันชาํระหนีได้  กจ็ะเป็น

หนีทีเหลืออยู่ในบัญชีทจีะปิดไปบัญชีเลิกกิจการเมือเสร็จสนิการชาํระบัญชี  ผู้ชาํระบัญชี

ควรเขียนไว้ในรายงานการชาํระบัญชีถึงสาเหตุทสีมาชิกไม่ชาํระหนีด้วย 

คําถาม เอกสารหนังสือสัญญากู้เงินระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกสูญหาย  ได้ออกติดตามให้สมาชิก

ทาํหนังสือรับสภาพหนีบางรายยอมทาํ แต่บางรายไม่ยอมทาํ  จึงไม่มีหลักฐานฟ้องเรียก

เงินกู้คืนจากสมาชิกอาจทาํให้ต้องตัดเป็นหนีสูญ  จํานวนเงินทไีด้รับไม่เพียงพอชาํระหนี

ให้แก่เจ้าหนี  และเจ้าหนีก็ไม่ยอมลดหนีให้  (เหลือมูลหนี จํานวน ,  บาท)        

จะปฏบัิติอย่างไร      

แนวปฏิบติั -  กรณีของลูกหนีรายททีาํหนังสือรับสภาพหนี  ให้ผู้ชาํระบัญชีติดตามการชาํระหนีต่อไป 

รายทไีม่มีหลักฐานใดๆ ทจีะฟ้องร้องได้ให้ปิดไปบัญชีเลิกกจิการได้      
-  กรณีเจ้าหนีไม่ยอมลดหนีให้  ผู้ชําระบัญชีอาจติดต่อขอโอนหนีลูกหนีรายททีาํหนังสือ

รับสภาพหนีให้เจ้าหนีไปติดตามการชาํระหนีแทน  โดยลูกหนีดังกล่าวต้องยินยอมด้วย  

หากหนีของเจ้าหนีขาดอายุความผู้ชาํระบัญชีจะไม่ชาํระหนีกไ็ด้ 
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คําถาม สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  แต่ไม่มีสัญญาเงินกู้ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์  มีเพียง

รายละเอียดลูกหนีรายตัวทีได้รับจากผู้สอบบัญชี  ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการทวงหนี     

จากสมาชิกได้หรือไม่  อย่างไร  

แนวปฏิบติั ผู้ชําระบัญชีสามารถใช้รายชือดังกล่าวในการทวงหนีได้  ทังนี  อาจให้ลูกหนียืนยันว่า    

เป็นหนีสหกรณ์ตามจํานวนทีปรากฏจริง  หรือให้จัดทําหนังสือรับสภาพหนีก็จะได้

หลักฐานทใีช้ทดแทนสญัญาเงินกู้ได้ 

คําถาม ในรายงานการประชุมระบุว่าจ่ายเงินคืนไปหมดแล้ว  แต่ทางสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ตรวจพบว่ายังมีเงินรอเรียกคืนเงิน เงินรับฝาก และหุ้นทยัีงไม่ได้จ่ายคืน  ส่วนเงินสดไม่มี    

มีแต่เงนิรอเรียกคืนในสว่นทรัพย์สนิ  จะต้องทาํอย่างไร 

แนวปฏิบติั ให้ดูงบการเงิน ณ วันสุดท้ายทีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น  หากมีเพียงเงินรอเรียกคืน    

ให้ตรวจสอบว่ามีรายละเอียดของเงินรอเรียกคืนใดเหลืออยู่บ้าง  สามารถทราบหรือไม่ว่า

จะต้องเรียกคืนจากใคร  หากทราบให้ผู้ชําระบัญชีติดตามทวงถาม  แต่หากไม่มีข้อมูล    

ให้ปิดไปบัญชีเลิกกิจการ  ผู้ชําระบัญชีจัดทํารายงานการชําระบัญชี  และรายการย่อ     

ของบัญชีทชีาํระนันเสนอต่อผู้สอบบัญชีได้ 

คําถาม ลูกหนีทเีป็นสมาชิกสหกรณ์หาทอียู่ไม่ได้ (ทอียู่ไม่ตรงตามทะเบียน) ผู้ชาํระบัญชีไม่ได้รับ

การชาํระหนี  เจ้าหนีสหกรณ์ (ผู้ถือหุ้น) จะแจ้งความร้องทุกข์ผู้ชาํระบัญชี (ข้าราชการ)  

ข้อหาละเว้นการปฏิบัติราชการตามมาตรา   หรือไม่  คือ ไม่ดาํเนินการใดๆ  ให้การ

ชาํระบัญชีเสรจ็สนิโดยเรว็ 

แนวปฏิบติั ลูกหนีทเีป็นสมาชิกของสหกรณ์หาทอียู่ไม่ได้  ทอียู่ไม่ตรงตามทะเบียน  ผู้ชาํระบัญชีต้อง

สอบถามกรรมการ  หรือไปติดต่อยังทีอยู่เดิมว่าลูกหนีย้ายไปอยู่ทีใด  และดําเนินการ

ติดตามทวงถามตามสมควร  โดยปฏิบัติหน้าทตีามทกีฎหมายกาํหนดแล้ว  หากมีการแจ้ง

ความร้องทุกข์เกิดขึน  ผู้ชาํระบัญชีกส็ามารถยกข้อเทจ็จริงทีได้ปฏิบัติโดยถูกต้องตามที

กฎหมายกาํหนดมาต่อสู้ได้ 
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คําถาม เจ้าหนีการค้ามีรายละเอียด  ราย  และไม่มีรายชือผู้เป็นเจ้าหนีอีกจาํนวนหนึง  เจ้าหนี   

มีรายละเอียดปฏิเสธเป็นตัวหนังสือมาว่าไม่มีหนีสินต่อกันแล้ว  แต่ของร้านสหกรณ์ยัง

ปรากฏจาํนวนเงินในบัญชีอยู่  วิธีปฏิบัติทางบัญชีให้ทาํอย่างไร  และจาํเป็นต้องวางเงินไว้

กับนายทะเบียนสหกรณ์หรือไม่ 
เจ้าหนีอีกจาํนวนหนึงไม่มีรายละเอียดรายชือว่าเป็นของผู้ใด  (ในกระดาษทาํการเก่าของ

ผู้สอบบัญชีระบุว่าไม่มีรายละเอียด) จะปรับปรุงบัญชีอย่างไร  ตัดออกจากบัญชีได้หรือไม่  

และจาํนวนนีต้องวางเงินไว้กับนายทะเบียนสหกรณ์หรือไม่ 

แนวปฏิบติั -  เจ้าหน้าทีแจ้งว่าไม่มีหนีสินต่อกันถือเป็นหนียกให้  ไม่ต้องวางเงินไว้กับนายทะเบียน

สหกรณ ์
-  เจ้าหนีไม่มีรายละเอียดว่าเป็นของผู้ใดไม่ต้องทาํการปรับปรุงบัญชี  และจะตัดออกจาก

บัญชีไม่ได้  รวมทงัต้องวางเงินไว้กับนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ ์ 

ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  โดยติดประกาศให้สาธารณชนทราบ 

คําถาม ในระหว่างการชําระบัญชีชุมนุมสหกรณ์ทวงหนีมาทีผู้ชําระบัญชี  แต่ผู้ชําระบัญชีไม่มี

รายละเอยีดว่าเป็นหนีของผู้ใด  จึงตอบหนังสอืกลับไปว่าไม่มีรายละเอยีดการเป็นหนี และ

อยู่ระหว่างการชาํระบัญชี  แต่ไม่ได้รับคาํตอบ หรือส่งหลักฐานการเป็นหนีมาให้ ในทาง

ปฏิบัติจะทาํอย่างไร  (คําสังแต่งตังผู้ชําระบัญชี  ปีทีแล้ว  และอายุเจ้าหนีทีทวงมานี     

จะหมดอายุความฟ้องร้อง) 

แนวปฏิบติั -  ยังไม่ต้องชาํระหนีให้ชุมนุมฯ  เพราะไม่ส่งหลักฐานการยืนยันหนี  แต่ต้องวางเงินไว้

เมอืชาํระบัญชีเสรจ็ 

-  ถ้าเจ้าหนีขาดอายุความแล้วเจ้าหนีไม่สามารถฟ้องร้องได้  ให้แสดงรายการในบัญชี   

เลิกกิจการเป็นหนีขาดอายุความ  อย่างไรกต็าม  หากสหกรณ์ทีชําระบัญชีมีเงินเหลือ

เพียงพอผู้ชาํระบัญชีอาจพิจารณาชาํระหนีคืนให้แก่เจ้าหนีการค้าดังกล่าวได้   

คําถาม วรรคสุดท้ายของหนังสือแจ้งเจ้าหนีให้ยืนคาํทวงหนีต่อผู้ชาํระบัญชี ภายใน.......วัน/เดือน   

ระยะเวลาทเีหมาะสมควรเป็นกีวัน  กีเดือน 

แนวปฏิบติั จํานวนวันเป็นไปตามความเหมาะสม  ซึงควรจะเร็วทีสุดเท่าทีทาํได้  แต่ต้องคํานึงถึง

ระยะเวลาในการติดต่อสอืสารไปและกลับมาด้วย 
 
 
 

การจดัการเกียวกบัหนสีิน 
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คําถาม เจ้าหนีการค้าทีไม่มีชืออยู่ในบัญชีร้านสหกรณ์  ได้นําเอกสารใบส่งของทีมีลายมือชือ             

ผู้รับของเป็นเจ้าหน้าทีของร้านสหกรณ์เดิม  โดยวันทีในใบส่งของเป็นวันทีก่อนวันเลิก 

ร้านสหกรณ์  ผู้ชําระบัญชีต้องชาํระหนีรายนีหรือไม่  และต้องติดตามหาเจ้าหน้าทีผู้นัน   

ให้รับผิดชอบหรือไม่  ถ้าตามยากมากจะตัดเป็นสนิค้าขาดบัญชีได้หรือไม่ 

แนวปฏิบติั .  ถ้าปรากฏข้อเทจ็จริงว่าก่อนเลิกสหกรณ์  สหกรณ์ได้ซือสินค้าจริงแต่ไม่ได้บันทกึบัญชี

ตงัเป็นเจ้าหนีไว้  ผู้ชาํระบัญชีต้องชาํระหนีการค้ารายนี  และไม่ถือเป็นสนิค้าขาดบัญชี 
 .  ถ้าปรากฏข้อเทจ็จริงว่าสหกรณ์ไม่ได้ซือสนิค้า  แต่เจ้าหน้าทสีหกรณ์ซือโดยแอบอ้างใช้

ชือสหกรณ์แล้วนาํสินค้าไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว  สหกรณ์ไม่ต้องรับผิดชอบหนีรายนี  

ผู้ชาํระบัญชีจะปฏเิสธไม่ชาํระหนีได้ 

คําถาม ในกรณีทีเจ้าหนีทุกรายขาดอายุความ  และมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต้องทําการ            

เฉลียหนีให้กับเจ้าหนีทุกรายหรือไม่  และจาํเป็นต้องร้องขอให้สหกรณ์ล้มละลายหรือไม่ 

แนวปฏิบติั -  จะเฉลียหนีให้กับเจ้าหนีทุกรายกไ็ด้  หรือจะไม่ชาํระหนีแก่เจ้าหนีกไ็ด้  เพราะเป็นหนี

ขาดอายุความแล้ว 
 -  ไม่จาํเป็นต้องฟ้องล้มละลาย 

คําถาม การติดตามเจ้าหนีถ้าไม่สามารถติดตามพบ  แต่คณะกรรมการให้คํายืนยันว่าเจ้าหนี           

ยกหนีให้แล้ว  (ทาํเป็นลายลักษณ์อักษร)  สาํหรับสหกรณ์นีไม่มีเงินชาํระหนีและขาดทุน

เกินกว่ากึงหนึงของทุนเรือนหุ้น  คาํยืนยันของคณะกรรมการถือเป็นหลักฐานได้หรือไม่  

และภายหลังเจ้าหนีจะฟ้องร้องขอหนีคืนได้หรือไม่  (สหกรณ์มีเงินกู้ระยะยาวประมาณ   

  แสนเศษ) 

แนวปฏิบติั คาํยืนยันของคณะกรรมการถือเป็นหลักฐานไม่ได้  จะต้องมีหลักฐานการยกหนีให้ของ

เจ้าหนี  ถ้าเจ้าหนียังไม่ได้ยกหนีให้สหกรณ์  และหนีนันยังไม่ขาดอายุความเจ้าหนีฟ้อง

สหกรณ์ให้ชาํระหนีได้ 

คําถาม สหกรณ์ถูกเจ้าหนีฟ้องดาํเนินคดี  ราย ตังแต่ก่อนทีประชุมใหญ่ลงมติเลิกอยู่ระหว่าง

ดาํเนินคดี  คดีถึงทสีุด  คดี  โดยศาลประกาศยึดทรัพย์เมือวันท ี  กรกฎาคม   

(ยังไม่มีการส่งมอบสมุดบัญชี  และเอกสารต่างๆ)  เจ้าหนีได้นาํทรัพย์สินขายทอดตลาด

เพือชาํระหนีตัวเอง  ส่วนอีก    คดีเรืองยังอยู่ทศีาล  ผู้ชาํระบัญชีจะต้องปฏบิัติอย่างไร 
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แนวปฏิบติั ปัญหาดังกล่าวแบ่งเป็น    กรณี  คือ 
 .  กรณีทีเจ้าหนีตามคําพิพากษาของสหกรณ์ทีเลิกดาํเนินการ  ให้มีการยึดทรัพย์ของ

สหกรณ์ และขายทอดตลาดทรัพย์สินของสหกรณ์เพือชาํระหนี  ก่อนทีผู้ชาํระบัญชี   

จะรับมอบสมุดบัญชี  และเอกสารต่างๆ นัน  ผู้ชาํระบัญชีควรปล่อยให้การบังคับคดี

ของเจ้าหนีตามคาํพิพากษาดาํเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมาย อย่างไรกต็าม  

ผู้ชําระบัญชีควรเร่งดําเนินการรับมอบสมุดบัญชี และทรัพย์สินของสหกรณ์จาก

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  และติดต่อกับเจ้าพนักงานบังคับคดีในลาํดับต่อไป  

เพือทราบผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินของสหกรณ์ว่าเพียงพอชําระหนีตาม                   

คาํพิพากษาหรือไม่  ถ้ามีเงนิเหลือจะได้ขอรับคืนต่อไป 
 .  กรณีทีสหกรณ์ทเีลิกถูกเจ้าหนีของสหกรณ์ฟ้องศาล  และคดีอยู่ในระหว่างพิจารณา

ของศาลนัน  เมือผู้ชําระบัญชีรับมอบสมุดบัญชี  และทรัพย์สินจากคณะกรรมการ

ดําเนินการของสหกรณ์แล้ว  ผู้ชําระบัญชีควรศึกษาข้อมูลเกียวกับคดีจากคําฟ้อง  

และสอบถามคณะกรรมการสหกรณ์  รวมทังทนายความทีสหกรณ์ว่าจ้างให้สู้ คดี    

(ถ้ามี) ว่าการดาํเนินคดีทผ่ีานมาเป็นอย่างไร  เพือทผู้ีชาํระบัญชีจะได้เตรียมตัวในการ

เข้าเป็นจาํเลยในคดีนันๆ   

คําถาม เจ้าหนีไม่ยอมลดหนีให้ 

แนวปฏิบติั หากมีทรัพย์สินไม่พอชําระหนีจํานวนมาก  และผู้ ชําระบัญชีทาํความตกลงกับเจ้าหนี     

โดยขอประนีประนอมหนีแล้ว  แต่เจ้าหนีไม่ยอมลดหนีให้  ถ้าผู้ชาํระบัญชีได้ดาํเนินการ

จนถึงทีสุดแล้วก็ยังไม่สามารถชําระหนีให้เสร็จสินได้  ให้ร้องขอต่อศาลให้สหกรณ์

ล้มละลายต่อไป 
 
 
 

คําถาม การร้องขอต่อศาลให้สหกรณ์ล้มละลายมีขนัตอนและวิธปีฏบัิติอย่างไรบ้าง 

แนวปฏิบติั การร้องขอต่อศาลให้สหกรณ์ล้มละลายมีขนัตอน  ดังนี 
 -  เมือปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินไม่เพียงพอชําระหนีสิน  และเจ้าหนีของสหกรณ ์        

ไม่ยินยอมยกหนีให้  หรือไม่ยินยอมลดหนีให้สหกรณ์แล้ว  ผู้ชาํระบัญชีควรดาํเนินการ

ร้องขอต่อศาลเพือสงัให้สหกรณ์ล้มละลาย 
 -  วิธีการร้องขอให้สหกรณ์ล้มละลาย  ผู้ชําระบัญชีต้องดําเนินการยืนคําร้องขอต่อศาล

ชันต้นซึงสหกรณ์ตังอยู่  หรือประกอบธุรกิจอยู่ในเขตพืนท ี สาํหรับศาลชันต้นทมีีอาํนาจ

พิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย  คือ  ศาลชันต้นทมีีอาํนาจพิพากษาคดีแพ่ง  ยกเว้นศาล

แขวงไม่มีอาํนาจพิจารณาคดีล้มละลาย  สาํหรับวิธปีฏบิัติปรากฏอยู่ในสว่นท ี  ของคู่มือนี 

การรอ้งขอลม้ละลาย 
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คําถาม ได้รับแต่งตังให้เป็นผู้ชาํระบัญชีของสหกรณ์ทตีังขึนในบริษัทแห่งหนึง  โดยได้รับมอบงาน

จากผู้ชําระบัญชีคนท ี  และได้รับมอบเอกสารทผู้ีชาํระบัญชีคนท ี   ดาํเนินการไปแล้ว  

แต่ไม่มีสมุดบัญชี  และเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์ ประธานกรรมการแจ้งว่านําท่วม

เอกสารต่างๆ เสียหายหมด  โดยมีหลักฐานใบแจ้งความ  นอกจากนี  ประธานได้ชีแจงว่า

ค่าหุ้นได้คืนให้สมาชิกไปก่อนเลิกสหกรณ์  มีเจ้าหนีเงินยืมบริษัทได้ชาํระแล้ว ผู้ชาํระบัญชี

คนท ี  ได้ทาํหนังสือให้บริษัทยืนยันว่าได้รับชาํระหนีแล้วหรือไม่  แต่บริษัทไม่ตอบ และ

ไม่ได้ยืนหนังสือทวงหนีต่อผู้ชาํระบัญชี  ต่อมาผู้ชาํระบัญชีได้ไปติดต่อทีบริษัทปรากฏว่า

ประธานกรรมการได้ลาออกจากบริษัทไม่ทราบทอียู่จึงไม่สามารถติดต่อได้  พนักงานของ

บริษัทไม่มีใครทราบเรืองสหกรณ์  เพราะเป็นพนักงานทเีข้ามาทาํงานหลังสหกรณ์เลิกแล้ว              

ผู้ชําระบัญ ชีคนที  ได้ จัดทํางบดุล ณ วันทีได้ รับแต่งตังให้เป็นผู้ชําระบัญชี คือ                              

 ธนัวาคม  ระยะเวลาต่อจากงบดุลปีก่อน (  ธนัวาคม ) และผู้สอบบัญชี

ได้ตรวจสอบและรับรองในวันที   มิถุนายน   ในฐานะผู้ชําระบัญชีคนที          

จะปฏบัิติอย่างไรต่อไป 

แนวปฏิบติั -  ถือว่าผู้ชาํระบัญชีคนท ี  ได้จัดทาํงบการเงินตามมาตรา    แล้ว 
 -  ผู้ชาํระบัญชีคนที   ต้องดาํเนินการชาํระบัญชีต่อจากผู้ชาํระบัญชีคนที   โดยยึดถือ

งบการเงินและรายงานการชําระบัญชีทีผู้ชําระบัญชีคนที  จัดทาํไว้แล้วดําเนินการต่อ  

และเมือดําเนินการจัดการทรัพย์สิน  หนีสิน  และทุนจนเสร็จสินการชําระบัญ ชี            

ต้องดําเนินการจัดทาํบัญชีรับจ่าย  รายงานย่อของบัญชีทีชําระ  และบัญชีเลิกกิจการ     

แล้วจัดทาํรายงานการชาํระบัญชีเสนอนายทะเบียนสหกรณ์  เพือให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ                      

แล้วเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ขอถอนชือออกจากทะเบียนต่อไป 

คําถาม ได้รับแต่งตังให้เป็นผู้ชําระบัญชีคนที    โดยผู้ชาํระบัญชีคนที   จัดทาํงบการเงิน  ณ  

วันรับมอบทรัพย์สินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองแล้ว และจัดการจําหน่ายทรัพย์สิน   

บางรายการ  ต่อมาผู้ชาํระบัญชีคนท ี   ลาออกจากราชการ  นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง

ผู้ชาํระบัญชีคนที  และ   แต่ในทางปฏิบัติไม่มีการรับมอบงาน  ผู้ชําระบัญชีคนที   

จัดทาํเอกสารส่งมอบไว้โดยเซน็ชือผู้ส่งมอบแต่ไม่มีผู้รับมอบ  เอกสารเหล่านีอยู่ในความ

ดูแลของเจ้าหน้าทีส่งเสริมสหกรณ์  ดังนัน  ผู้ชาํระบัญชีคนที   จะรับมอบงานจากใคร  

จึงจะเป็นการถูกต้อง 
 หากเอกสารทีรับมอบมาไม่มีแผ่นบัญชีลูกหนีรายตัว  ได้ติดตามสอบถามเจ้าหน้าที

ส่งเสริมสหกรณ์แล้วแจ้งว่า  ธ.ก.ส.  เอาไปเพือดําเนินคดีฟ้องร้องกับสมาชิกโดยตรง  

เมือไปติดต่อกับ ธ.ก.ส. ทังด้วยตัวเอง  และทาํเป็นหนังสืออีกครังกไ็ม่ทราบว่าอยู่ทีใคร  

จึงไม่สามารถทราบได้ว่าปัจจุบันลูกหนีเงินกู้คงเหลืออยู่เท่าไร  กรณีนีจะทาํอย่างไร 

การเปลยีนตวัผูชํ้าระบญัชี 
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เมือรับมอบงานมาแล้วต้องรายงานความเคลือนไหวเมือครบ    เดือนแรก จะเริมต้น

ตรงไหน  เพราะผู้ชาํระบัญชีผ่านมาหลายคนแต่ไม่มีหลักฐานเกียวกับการรายงานใด ๆ 

นอกจากงบการเงินครังสดุท้าย 

แนวปฏิบติั -  ผู้ชําระบัญชีคนปัจจุบันจะต้องรับมอบงาน  ทรัพย์สิน  และเอกสารจากผู้เกบ็รักษา

ทรัพย์สิน  คือ  เจ้าหน้าทีส่งเสริมสหกรณ์  โดยจัดทาํรายละเอียดการรับมอบทรัพย์สิน

และเอกสารทมีอียู่จริง 
 -  เอกสารแผ่นบัญชีลูกหนีและการเคลือนไหวของลูกหนี  ให้ผู้ชําระบัญชีติดต่อกับ       

ธ.ก.ส.  อีกครัง  และให้  ธ.ก.ส.  ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีหรือไม่  อย่างไร      

หากไม่ทราบข้อมูล  ไม่มีเอกสาร  ต้องถือยอดลูกหนีทีมีอยู่  ณ  วันจัดทาํงบการเงิน     

ครังแรก  (ยอดตามงบดุล)  ผู้ชาํระบัญชีต้องติดตามดูจากกระดาษทาํการของผู้สอบบัญชี    

ครังสดุท้ายประกอบด้วย 
 -  การรายงานความเคลือนไหวทุกระยะ   เดือน  ตามมาตรา  นัน  ให้นับแต่วันที

เสนองบการเงิน  ณ  วันรับมอบทรัพย์สนิต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 

คําถาม ผู้ชําระบัญชีคนก่อนไม่สามารถรวบรวมหลักฐานการรับ - จ่ายต่างๆ เพือส่งมอบให้         

ผู้ชําระบัญชีคนปัจจุบัน  การปฏิบัติงานของผู้ชําระบัญชีคนปัจจุบันจะดาํเนินการต่อไป                

ให้แล้วเสร็จ  แล้วรายงานแบ่งช่วงความรับผิดชอบ  โดยรายงานว่าการรับจ่ายในช่วง                 

ผู้ชาํระบัญชีคนก่อนผู้ชาํระบัญชีคนปัจจุบันไม่ได้รับมอบหลักฐานได้หรือไม่ 

แนวปฏิบติั -  เมือมีการส่งมอบทรัพย์สิน และเอกสารระหว่างผู้ชําระบัญชีคนก่อนกับผู้ชําระบัญชี       

คนปัจจุบัน  ผู้ชาํระบัญชีคนก่อนต้องจัดทาํบัญชีรับจ่ายในส่วนความรับผิดชอบของตน

และต้องมีเอกสาร และหลักฐานประกอบรายการรับ – จ่ายนัน  หากมีอยู่ไม่ครบถ้วน      

กต้็องจัดทาํให้ครบถ้วน 
 -  ผู้ ชําระบัญชีคนปัจจุบันจะรับผิดชอบตังแต่วันรับมอบทรัพย์สิน  และเอกสารจาก      

ผู้ชําระบัญชีคนก่อน  และต้องจัดทาํรายงานผลการชําระบัญชีทุกระยะ  เดือน  และ  

บัญชีรับจ่ายต่อจากทผู้ีชาํระบัญชีคนก่อนจัดทาํไว้ 

คําถาม ผู้ชาํระบัญชีคนก่อนไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินในช่วงทีเป็นผู้ชําระบัญชีอยู่  ผู้ชําระบัญชี   

คนปัจจุบันจะฟ้อง  หรือเรียกคืนเงินทผู้ีชําระบัญชีคนก่อนได้อ้างว่าจ่าย หรือลงบัญชีจ่าย

ได้หรือไม่ 

แนวปฏิบติั -  กรณีทมีีการจ่ายเงินจริงไม่ต้องฟ้องร้อง  หรือเรียกเงินคืน  แต่ให้ทาํหลักฐานการจ่าย

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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คําถาม ร้านสหกรณ์หยุดดาํเนินงานตังแต่ปี   ผู้ชาํระบัญชีทาํงบดุล ณ วันท ี  มีนาคม   

ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองแล้ว  ต่อมาผู้ชาํระบัญชีได้ทาํรายงานการชาํระบัญชีเสนอ

นายทะเบียนสหกรณ์เพือถอนชือสหกรณ์ออกจากทะเบียน  พร้อมทงัชีแจงถึงเหตุผล  คือ   
  จัดประชุมใหญ่ไม่ได้  เนืองจากไม่มีสมาชิก  เพราะสมาชิกส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ  

และได้โอน  ย้าย  หมด  ไม่สามารถติดต่อได้  และสหกรณ์ไม่มีทะเบียนหุ้น 
  ลูกหนีและเจ้าหนีขาดอายุความ  และไม่มีรายละเอียดว่าเป็นของผู้ใด จึงไม่สามารถ

ติดตามได้ 

นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสอืตอบกลับถึงผู้ชาํระบัญชีตงัแต่ปี    ดังนี 
.  ให้ชีแจงเหตุผลทปีระชุมใหญ่ไม่ได้  และให้เสนองบดุลถึงนายทะเบียนสหกรณ์โดยเรว็ 
.  ลูกหนีทขีาดอายุความให้ตัดเป็นหนีสญู 
.  เจ้าหนีให้ติดต่อ  และแจ้งให้ทราบว่าไม่มีทรัพย์สินทจีะชาํระให้ 

จากนันผู้ชาํระบัญชีไม่ได้ดาํเนินการอย่างใดเพิมจนเปลียนผู้ชําระบัญชีหลายคน  จนถึง

ข้าพเจ้าเพิงได้รับแต่งตงัเป็นผู้ชาํระบัญชีในปี   และได้ดาํเนินการไปเพียง 
.  เปลยีนชือผู้ฝากธนาคารจากผู้ชาํระบัญชีคนก่อน 
.  ทาํหนังสอืยืนยันยอด และขอรับค่าหุ้นคืนจากร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ จาํกัด 

     แต่ได้รับคาํชีแจงว่าต้องแจ้งชือกรรมการทเีป็นตัวแทนการซอืหุ้นในครังนัน  
     ซึงไม่สามารถจะทราบรายชือกรรมการได้ 
.  ส่งชาํระค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย   

ขอทราบวิธปีฏบัิติในการชาํระบัญชีในกรณีต่างๆ  ดังนี   
.  วิธปีฏบิัติทางบัญชี 

.   ปิดบัญชีลูกหนี  เงินลงทุน (ถือหุ้นสหกรณ์อนื) ไปบัญชีเลิกกจิการได้หรือไม่ 

.   กรณีเจ้าหนีการค้าทไีม่ทราบรายชือ และมีอายุหนีเกิน  ปีแล้วจะปิดบัญชีไป 
       บัญชีเลิกกจิการได้หรือไม่  ถ้าไม่ได้มีวิธอีนืใดหรือไม่ 

.  การรายงานความเคลือนไหวระหว่างการชาํระบัญชี ถ้าตังแต่ปี  ไม่มีการรายงาน 

ผู้ชาํระบัญชีคนปัจจุบันจะต้องทาํตังแต่ปี  ถึงปัจจุบันเพียงครังเดยีวใช่หรือไม่ 
.  การรายงานผลการชาํระบัญชีเมอืเสรจ็สนิการชาํระบัญชี 

-  การประกาศหนังสอืพิมพ์  จะต้องรายงานหรือไม่ว่าผู้ชาํระบัญชีคนก่อนได้ประกาศ

หนังสอืพิมพ์เมือใด 
-  เวลาในการชาํระบัญชี  จะนับตังแต่เมือใดถึงเมือใด 
-  วิธีดําเนินการชําระบัญชี  ถ้าผู้ชาํระบัญชีคนก่อนได้ดาํเนินการขายทรัพย์สินของ

สหกรณ์ผู้ชาํระบัญชีคนสดุท้ายต้องรายงานสว่นนีด้วยหรือไม่ 
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แนวปฏิบติั -  ก่อนปิดบัญชีตาม .   ต้องมีการทวงถามเกียวกับลูกหนี   เงินลงทุนเสียก่อน        

หากไม่ได้  และไม่มีหลักฐานยืนยันให้ปิดเข้าบัญชีเลิกกจิการถือเป็นค่าใช้จ่าย 
-  ถ้าไม่มีเงินคงเหลือพอจะชาํระหนี  ให้ปิดเข้าบัญชีเลิกกิจการ  ถือเป็นหนีขาดอายุความ  

แต่ถ้ามีเงินเหลือควรวางเงินไว้กับนายทะเบียนสหกรณ์ 
-  ต้องทาํรายงานสรุปตังแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 
-  ให้เขียนไว้ในรายงานว่ามีการประกาศหนังสือพิมพ์หรือไม่  สาํหรับระยะเวลาทใีช้ใน

การชําระบัญชีให้เริมนับตังแต่ผู้ ชําระบัญชีคนแรกรับทราบการแต่งตัง  หากไม่ทราบ      

ให้ถือวันทีจัดทํางบการเงินครังแรกตามมาตรา  เป็นวันเริมต้นชําระบัญชีจนถึง         

วันชาํระบัญชีเสรจ็  และต้องรายงานว่าผู้ชาํระบัญชีคนก่อนๆ  ได้ดาํเนินการอย่างไรบ้าง 

คําถาม ผู้ชาํระบัญชีคนเดิมเสียชีวิต  ผู้ชําระบัญชีคนต่อมาได้รับแต่เอกสารไม่ได้รับมอบเงินสด

และสมุดเงินฝากธนาคาร  ทาํให้การรับมอบต่อมาจะไม่มีเงินสดคงเหลือ และสมุดเงินฝาก

ธนาคาร 

แนวปฏิบติั -  กรณีเงินสดให้ติดตามจากทายาทของผู้ชําระบัญชีคนเดิม  โดยใช้หลักฐานของทาง

ราชการ  เช่น  รายงานการชาํระบัญชี  เป็นหลักฐานยืนยัน 
 -  กรณีสมุดเงินฝากธนาคารให้แสดงหลักฐานการเลิกสหกรณ์  และการเป็นผู้ชาํระบัญชี

ต่อธนาคารเพือให้ธนาคารออกสมุดคู่ฝากธนาคารให้ใหม่แทนเล่มเดิม 

 
 
 
 

คําถาม กรณีทีร้านสหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นปรากฏอยู่ในบัญชี  แต่ไม่มีรายละเอียดทุนเรือนหุ้น      

เมือสมาชิกมาขอรับเงินค่าหุ้นคืนจะจ่ายคืนอย่างไร  ใช้หลักฐานอะไร  ถ้ามีใบหุ้นผู้ชาํระบัญชี 

สามารถจ่ายให้ได้  แต่ถ้าไม่มีใบหุ้นมีเพียงพยานยืนยันว่าเป็นสมาชิกผู้ชาํระบัญชีจะจ่าย  

ได้หรือไม่  และต้องวางเงินค่าหุ้นทเีหลือตามบัญชีไว้กบันายทะเบียนสหกรณ์หรือไม่ 

แนวปฏิบติั -  หากไม่มีหลักฐานทจีะยืนยันว่าสมาชิกผู้นันถือหุ้นไว้กับสหกรณ์กจ่็ายค่าหุ้นคืนให้ไม่ได้  

และจะใช้พยานยืนยันไม่ได้ 
 -  เงินค่าหุ้นส่วนทไีม่ได้จ่ายคืนให้กับสมาชิก และยังมียอดคงเหลืออยู่ในบัญชี เมือทาํการ

ชําระบัญชีเสร็จแล้วจะต้องวางเงินเท่าจํานวนเงินค่าหุ้นนันไว้กับนายทะเบียนสหกรณ์  

หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
 
 
 

การดําเนนิการเมอืมีทรพัยส์ินคงเหลือจากการชําระบญัชี 
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คําถาม การชําระบัญชีหลังจากมีขาดทุนจากการชําระบัญชีแล้ว  มีเงินสดคงเหลือจํานวนหนึง   

หากเฉลียคืนให้สมาชิกแล้วจะได้รับคนละ  บาท นอกจากนี  มีปัญหาว่ารายละเอียด      

ในสมุดคู่มือของสมาชิกกับบัญชีทุนเรือนหุ้นมีจาํนวนเงนิไม่ตรงกัน  ผู้ชาํระบัญชีไม่จ่ายคืน

แก่สมาชิกแต่จะบริจาคให้แก่สหกรณ์อนืได้หรือไม่ 

แนวปฏิบติั -  ผู้ชําระบัญชีอาจขอให้สมาชิกยกให้แก่สหกรณ์อืนในคราวประชุมใหญ่  โดยบันทึก

รายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
 -  ถ้าสมาชิกไม่ยกให้สหกรณ์อืน  ผู้ชําระบัญชีต้องวางเงินไว้กับนายทะเบียนสหกรณ์   

หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

คําถาม การจ่ายคืนค่าหุ้นหากสหกรณ์ไม่ได้ส่งมอบทะเบียนหุ้นให้ผู้ชําระบัญชี  เนืองจาก

คณะกรรมการไม่ทราบว่าอยู่ทีไหน  ในรายงานการสอบบัญชีปีสุดท้ายของผู้สอบบัญชี     

กร็ายงานว่าสหกรณ์จัดทาํทะเบียนหุ้นไว้ไม่เรียบร้อย  ไม่สามารถจะตรวจสอบได้  กรณีนี

หากทะเบียนหุ้นไม่มี และหลักฐานการถือหุ้น คือ ใบหุ้นกไ็ม่มี ไม่สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นได้  

ใช่หรือไม่  ถ้าหากจ่ายได้ต้องใช้หลักฐานอะไร 
 ถ้าหากสหกรณ์สามารถหาทะเบียนหุ้น และนาํมาส่งมอบผู้ชาํระบัญชีจะถือเอาทะเบียนนัน

เป็นหลักฐานในการจ่ายทุนเรือนหุ้นได้หรือไม่  เพราะสมาชิกไม่มีใบหุ้น 
 กรณีสมาชิกตาย  ทายาทนาํใบหุ้นมาขอรับเงินคืนจะจ่ายได้หรือไม่ 

แนวปฏิบติั ให้ดูข้อมูลจากกระดาษทาํการของผู้สอบบัญชีปีสุดท้ายว่ามีรายละเอียดค่าหุ้นของสมาชิก

แต่ละรายหรือไม่   
-  หากมี  ถึงแม้จะไม่ตรงกับบัญชีคุมกใ็ห้ถือใช้รายละเอียดตามกระดาษทาํการนันได้

เท่าทปีรากฏอยู่  เพราะถือว่าผ่านการตรวจสอบแล้ว 
 -  หากไม่มีรายละเอียด และหาทะเบียนหุ้นไม่พบ  การจ่ายคืนค่าหุ้นของผู้ชําระบัญชี

จะต้องใช้หลักฐานอนืยืนยันเพือประกอบการจ่ายเงนิ  เช่น  ใบเสรจ็รับเงินค่าหุ้นทสีมาชิก

มีสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าหุ้นของสหกรณ์  หรือจํานวนเงินค่าหุ้นในสมุดคู่มือสมาชิก            

หากไม่มีหลักฐานใดๆ จะจ่ายคืนค่าหุ้นไม่ได้ 
 -  หากสหกรณ์มีทะเบียนหุ้นมาส่งมอบ  ผู้ชาํระบัญชีกส็ามารถจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิก

ได้ตามจาํนวนทปีรากฏอยู่ในทะเบียนหุ้นนัน 
 -  ทายาทของสมาชิกผู้ตาย  มีสิทธิขอรับค่าหุ้นได้  โดยต้องพิสูจน์กับหลักฐาน และ

เอกสารทกีล่าวมาแล้วข้างต้น  ทงันี  ต้องมีหลักฐานยืนยันตัวทายาทผู้นันด้วย 
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คําถาม ร้านสหกรณ์ครูประถมศึกษาเลิกแล้ว  โดยสาํนักงานการประถมศึกษาอาํเภอจะดาํเนินการ

ต่อไปในรูปร้านสวัสดิการ  ผู้จัดการร้านสหกรณ์ขอร้องให้ผู้ชาํระบัญชีคืนค่าหุ้นให้สมาชิก

เป็นสินค้าแทนเงิน  เนืองจากไม่มีเงินพอทีจะจ่ายค่าสินค้าคงเหลือนันให้ผู้ชําระบัญชี     

เงินทไีด้จากการขายสินค้านาํไปซือสินค้าหมุนเวียนต่อไป  ผู้ชาํระบัญชีจะมอบหมายให้

ผู้จัดการร้านสหกรณ์จ่ายคืนค่าหุ้นในรูปของสินค้าแทนผู้ชําระบัญชี  โดยทาํเป็นหนังสือ

ระหว่างผู้ชาํระบัญชีกับผู้จัดการร้านสหกรณ์ว่าถ้าภายหลังมีสมาชิกทักท้วงว่าไม่ได้รับคืน

ค่าหุ้นผู้จัดการจะรับผดิชอบทงัหมด  ผู้ชาํระบัญชีจะพ้นความรับผิดชอบหรือไม่ 

แนวปฏิบติั -  ถ้าสินค้าขายให้สวัสดิการเป็นเงินสด  การจ่ายคืนหุ้นกใ็ห้สมาชิกรับเงินโดยทาํหลักฐาน

การรับเงนิไว้ 
 -  ถ้าขายสินค้าให้สวัสดิการเป็นเงินเชือ  และให้สมาชิกรับค่าหุ้นเป็นสินค้าจากสวัสดิการ  

กต้็องทาํหลักฐานซือสินค้าจากสวัสดิการ  และทาํใบรับเงินค่าหุ้นคืนไว้  แล้วให้สวัสดิการ

ส่งหลักฐานการรับคืนค่าหุ้นมาหักหนีค่าสนิค้า 
 -  ถ้าภายหลังสมาชิกทักท้วงว่าไม่ได้รับคืนค่าหุ้น  แต่ผู้ ชําระบัญชีมีหลักฐานการรับเงิน  

ค่าหุ้นคืน  สมาชิกกท็กัท้วงไม่ได้  และผู้ชาํระบัญชีไม่ต้องรับผิดชอบอะไร 

คําถาม การวางเงินเพือชําระหนีเจ้าหนี รวมทังค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลียคืน  กาํหนดให้     

ผู้ชาํระบัญชีวางเงินเท่าจาํนวนหนีไว้กับนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์

ทีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  คําสังนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าวครอบคลุมถึง     

การชาํระบัญชีกลุ่มเกษตรกรด้วยหรือไม่  อย่างไร 

แนวปฏิบติั การชาํระหนีให้กับเจ้าหนี  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   มาตรา   กาํหนดให้

เป็นหน้าทขีองผู้ชาํระบัญชีเริมตังแต่ภายในสามสิบวันนับแต่วันจดทะเบียน  ผู้ชาํระบัญชี  

ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนีทุกคนทมีีชือปรากฏในสมุดบัญชีเอกสารของสหกรณ์  หรือ

จากทางอืนเพือให้ทราบว่าสหกรณ์นันเลิก  และให้เจ้าหนียืนคาํทวงหนีแก่ผู้ชําระบัญชี  

แต่ถ้าเจ้าหนีคนใดมิทวงถามให้ชาํระหนี  ผู้ชาํระบัญชียังมีหน้าทีต้องวางเงินตามจาํนวนหนี

ไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา   นอกจากนี  เงินค่าหุ้น  เงินปันผล และ       

เงินเฉลียคืนทจีะต้องจ่ายคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนของธุรกิจกเ็ป็นหน้าทขีองผู้ชาํระบัญชี   

ทจีะต้องจ่ายตามมาตรา   เมือได้ชาํระหนีสนิของสหกรณ์ทงัหมดแล้ว  ซึงหากจ่ายเงิน

ดังกล่าวไม่หมดต้องวางเงินกับนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ท ี  

นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย   สําหรับกลุ่มเกษตรกร  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย     

กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.   มาตรา  วรรคสอง กาํหนดให้การชาํระบัญชีกลุ่มเกษตรกร

ทีเลิกเพราะเหตุอืนนอกจากล้มละลาย  ให้นําบทบัญญัติเกียวกับการชําระบัญชีตาม

กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
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คําถาม ในรายงานการชําระบัญชีหัวข้อ  “เวลาทีใช้ในการชําระบัญชี” กรณีทีรับงานต่อจาก        

ผู้ชาํระบัญชีคนก่อนให้เริมนับเวลาเมือไร  วันทผู้ีชาํระบัญชีคนปัจจุบันได้รับแต่งตัง  หรือ

นับตังแต่ผู้ชาํระบัญชีคนก่อนได้รับแต่งตัง  

แนวปฏิบติั -  รายงานการชาํระบัญชีเกยีวกับเวลาทใีช้ในการชาํระบัญชี  ให้นับตงัแต่วันทผู้ีชาํระบัญชี

คนแรกรับทราบการจดทะเบียนผู้ชําระบัญชี  จนถึงวันจัดทาํรายการชําระบัญชีเสนอ     

นายทะเบียนสหกรณ์ 
 -  หากไม่ทราบว่าผู้ชาํระบัญชีคนแรกรับทราบการจดทะเบียนผู้ชาํระบัญชีเมือไร  ให้เริม

นับตังแต่วันจัดทาํงบการเงินครังแรกตามมาตรา    คือ  วันรับมอบทรัพย์สิน  และ

เอกสารของผู้ชาํระบัญชีคนแรก 

คําถาม กรณีทีผู้ชาํระบัญชีคนปัจจุบันยังไม่ได้รับมอบงานอย่างถูกต้องครบถ้วนจากผู้ชําระบัญชี    

คนก่อน  การรายงานความเคลือนไหวระหว่างการชาํระบัญชีทุก  เดือน  จะต้องรายงาน

หรือไม่  หรือจะต้องปฏบัิติอย่างไร  และเมือไรบ้าง 

แนวปฏิบติั -  จะต้องรายงานทุกงวด  เดือน  เพือแสดงความเคลือนไหวของผลการชําระบัญชี  

รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการชาํระบัญชี 
 -  หากผู้ชาํระบัญชีคนปัจจุบันได้รับมอบงานไม่ครบถ้วนต้องเรียกให้ผู้ชาํระบัญชีคนเดิม

ส่งมอบเอกสารทเีหลือให้ครบถ้วน 

คําถาม การรายงานความเคลือนไหวระหว่างการชาํระบัญชีถ้าไม่สามารถดาํเนินการได้ คือ ไม่ได้

รับมอบเอกสารหลักฐานเนืองจากติดตามไม่ได้  ต้องรายงานหรือไม่ กรณีนีจะเสนอให้

นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชือออกจากทะเบียนได้เลยหรือไม่ 

แนวปฏิบติั -  เมือไม่สามารถรับมอบเอกสาร และทรัพย์สินจากผู้รับผิดชอบ  การรายงานความ

เคลือนไหวระหว่างการชาํระบัญชีทุกงวด  เดือน ตามมาตรา   ย่อมกระทาํไม่ได้ 
 -  ผู้ชาํระบัญชีต้องรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ว่า เมอืได้รับคาํสงัแต่งตังเป็นผู้ชาํระบัญชี 

ได้ดําเนินการไปแล้วอย่างไรเพือให้การชําระบัญชีเสร็จสินไป  มีปัญหาและอุปสรรค

อย่างไร  การรายงานนีต้องรายงานเป็นระยะทุก  เดือน 

 

 

 

การจดัทํารายงานการชําระบญัชี 
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คําถาม สหกรณ์ทีผู้ชาํระบัญชีร้องขอให้ศาลสังล้มละลาย  ถือเป็นการสินสุดแห่งการชําระบัญชี    

ใช่หรือไม่  ขอให้ยกตัวอย่างในกรณีดังกล่าวประกอบด้วย 

แนวปฏิบติั กรณีทผู้ีชาํระบัญชีร้องขอต่อศาลเพือสงัให้สหกรณ์ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ.   มาตรา   ( )  นัน  ผู้ชําระบัญชีต้องวิเคราะห์งบการเงินทีจัดทําขึน    

ตามมาตรา  ให้รอบคอบ และหากเชือแน่ได้ว่าสหกรณ์ทีชําระบัญชีนันมีทรัพย์สิน          

ไม่พอทีจะจ่ายชําระหนีสิน  น่าจะต้องร้องขอให้ศาลสังให้สหกรณ์ล้มละลายในอนาคต  

วิธกีารปฏบิัติ  คือ 
 -  ในระหว่างดาํเนินการชาํระบัญชี  ผู้ชาํระบัญชีสามารถติดตามทวงถามหนีจากลูกหนีได้  

จาํหน่ายทรัพย์สินทมีีอยู่ของสหกรณ์ได้  และจ่ายค่าใช้จ่ายอันจาํเป็นในการชาํระบัญชีได้               

แต่ผูชํ้าระบญัชีจะจ่ายชําระหนเีจา้หนีรายใดรายหนึงไม่ได ้เพราะจะทาํให้เจ้าหนีรายอนื  

ทไีม่ได้รับชาํระหนีเสยีสิทธไิป 
 -  ก่อนทผู้ีชาํระบัญชีจะร้องขอต่อศาลเพือสงัให้สหกรณ์ล้มละลายนัน  ผู้ชาํระบัญชีจะต้อง

ดําเนินการติดต่อขอประนีประนอมหนีกับเจ้าหนีแต่ละรายเสียก่อน  หากเจ้าหนี             

ไม่ยินยอมลดหนีให้  หรือไม่ยินยอมประนีประนอมหนี  เมือผู้ชาํระบัญชีเหน็ว่าไม่สามารถ

ชาํระหนีได้หมด  จึงจะร้องขอต่อศาลเพือสงัให้สหกรณ์ล้มละลาย 
 -  การยืนคาํร้องของผู้ชาํระบัญชีขอต่อศาลเพือให้ศาลสังให้สหกรณ์ล้มละลายเป็นไปตาม

มาตรา   ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.   ผู้ชาํระบัญชีต้องจัดทาํงบการเงิน 

(งบดุล) ณ วันก่อนวันยืนคาํร้องส่งแนบไปพร้อมกับคาํร้อง  พร้อมกับหนังสือไม่ยินยอม

ลดหนี  หรือไม่ยินยอมประนีประนอมหนีของเจ้าหนีด้วย 
 -  หลังจากศาลมีคาํสงัพิทกัษ์ทรัพย์ของสหกรณ์นันเดด็ขาดแล้ว  ผู้ชาํระบัญชีต้องไปยืน

คาํชีแจงเกียวกับกิจการ  และทรัพย์สินของสหกรณ์  รวมทังส่งมอบทรัพย์สิน สมุดบัญชี

และเอกสารทเีกียวข้องต่อเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์  

 -  หนังสือรายงานผลการชําระบัญชีทีเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์  ให้มีสาระสาํคัญ

ตามทกีาํหนดไว้ในรายงาน และแจ้งรายละเอียดการดาํเนินการของผู้ชาํระบัญชี พร้อมทัง

ถือว่าผู้ชาํระบัญชีได้สง่มอบหน้าทใีห้กับเจ้าพนักงานพิทกัษ์ทรัพย์แล้ว   
 

ตวัอย่าง 
รายงานการชาํระบัญชีกรณีศาลสงัให้ล้มละลาย  และผู้ชาํระบัญชียังมิได้จ่ายชาํระหนีให้กับเจ้าหนีรายใด 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 113 -

การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

รายงานการชําระบญัชีสหกรณ.์………………………………จํากดั 

จังหวดั........................................ 

--------------------- 

เรียน  นายทะเบียนสหกรณ์ 

  ข้าพเจ้าได้ทาํการชําระบัญชีสหกรณ์...................จํากัด  อําเภอ..............  จังหวัด

....................ตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินไม่เพียงพอแก่การ

ชาํระหนีสนิและได้ร้องขอให้ศาลสงัให้สหกรณ์ล้มละลายแล้ว  จึงขอเสนอรายงานผลการชาํระบัญชี ดังนี 

 .  สหกรณที์ชําระบญัชี คือ ............(ให้ระบุชือ สหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ เลขทะเบียน 

วันทจีดทะเบียน ทตีงัสาํนักงาน จาํนวนสมาชิก ณ วันเลิกสหกรณ์)...............................................ฯลฯ 

. วนัทีไดร้บัแต่งตงัเป็นผูชํ้าระบญัชี...............(ให้ระบุคาํสงัแต่งตังผู้ชาํระบัญชีพร้อม             

วัน เดือน ปีทแีต่งตังหรือให้ความเหน็ชอบตามหนังสอืขอความเหน็ชอบ)......................................ฯลฯ 

 .  การจดทะเบยีนผูชํ้าระบญัชี..................(ให้ระบุเลขทหีนังสอื  พร้อม  วัน เดือน ปี 

ทนีายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชาํระบัญชี).........................................................................ฯลฯ 

 .  การประกาศหนงัสือพิมพร์ายวนัหรือโดยวิธีอืน........................(ให้รายงานว่าได้

ประกาศให้เจ้าหนีทราบการชาํระบัญชีและให้ยืนคาํทวงหนีต่อผู้ชาํระบัญชีในหนังสือพิมพ์รายวันชืออะไร 

เมอืวัน เดือน ปีใดหรือกระทาํโดยวิธอีนือย่างใดบ้าง)................................................................ ฯลฯ 

.  การจดัทํางบดุล มาตรา  .........(ให้รายงานว่างบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน 

จัดทาํ  ณ วัน เดือน ปีใด และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองเมอืวัน เดือน ปีใด  ทปีระชุมใหญ่ 

อนุมัติงบเมอืใด เสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์โดยหนังสือเลขทเีทา่ใด วัน เดือน ปีใด  )...................ฯลฯ 

 .  เวลาทีใชใ้นการชําระบญัชี ได้เริมทาํการชาํระบัญชี......(ให้รายงานว่าเริมดาํเนินการ

ชาํระบัญชีเมือใด ถึงวันทศีาลมีคาํสงัพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาด).........................................................ฯลฯ 

.  วิธีดําเนินการชําระบญัชี ได้ทาํการชาํระบัญชีแล้ว คือ 

.   การเรียกหนสิีนคืน เมือวันเริมต้นชาํระบัญชีมีลูกหนี จาํนวน...................บาท

ได้ติดตามให้ลูกหนีชาํระหนีได้จาํนวน................................................บาท คงเหลือลูกหนีทไีม่สามารถ

ติดตามทวงถามให้ชาํระหนีได้จาํนวน..........................บาท เพราะ............................................ ฯลฯ 

.   การจัดการทรพัยส์ิน ได้ดาํเนินการจาํหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์ไป  ดังนี 

           -   สนิค้า ราคาตามบัญชี....................บาท ได้จาํหน่ายโดยวิธี......................

ได้เงนิทงัสนิ...........................บาท 

-  ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครืองใช้  ราคาตามบัญชี.........................บาท ได้จาํหน่าย

โดยวิธี......................ได้เงินทงัสนิ...........................บาท 

       -   สนิทรัพย์อนื ยอดคงเหลือตามบัญชี.................................บาท ได้จาํหน่าย

และเรียกคืนได้จาํนวน........................................บาท 

       -  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการชาํระบัญชีทงัสนิจาํนวน...............................บาท 

       -   คงเหลือเงินสดในมือของผู้ชาํระบัญชีทงัสนิ จาํนวน.............................บาท 
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.   การชําระหนี  สหกรณ์ มีหนีสินเป็นจํานวนมาก ณ วันเลิกสหกรณ์  ตาม         

งบการเงินทจัีดทาํตามมาตรา  คือ......................(ระบุชือเจ้าหนีและจาํนวนหนี ทเีป็นเจ้าหนีรายใหญ่ 

ส่วนรายย่อยๆ  ให้แสดงโดยรวมยอดจํานวนรายและจํานวนหนี  แจ้งผลการขอประนีประนอมลดหนี     

จากเจ้าหนีรายใหญ่ พร้อมแนบเอกสารทเีกียวข้อง ).................................................................. 

.   การรอ้งขอให้ศาลสงัให้สหกรณ์ลม้ละลาย  เมือวิเคราะห์จํานวนทรัพย์สิน     

ทีสหกรณ์มีอยู่เทียบกับหนีสินทีจะต้องชําระแล้ว  ไม่สามารถจะชําระหนีได้ ประกอบเจ้าหนีไม่ยอม

ประนีประนอม  ข้าพเจ้าจึงใช้อาํนาจหน้าทีตามมาตรา ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  

ร้องขอต่อศาลเพือให้ศาลสังให้  สหกรณ์...........................................................จาํกัด  ล้มละลาย    

ซึงศาลได้มีคําสังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วตามคําสังศาลที................ลงวันที..............................

(เอกสารประกอบที.....) และศาลได้มีคาํสังให้สหกรณ์..........................................จาํกัด  ล้มละลาย

เมอืวันท.ี......................  

          ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชาํระบัญชีได้ส่งมอบทรัพย์สิน คือ ....................................

จํานวน.............บาท  สมุดบัญชีและเอกสารทีเกียวข้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมือวันที

...................................(เอกสารประกอบท.ี..........) จึงเป็นอันยุติหน้าทผู้ีชาํระบัญชีของข้าพเจ้า 

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา 

 

 

       (.....................................................) 

                                                                                       ผู้ชาํระบัญชี 
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คําถาม หลังจากมติทีประชุมใหญ่ให้เลิกกิจการแล้ว  ระหว่างทีนายทะเบียนสหกรณ์ยังไม่ได้

แต่งตังผู้ชําระบัญชี  สหกรณ์สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นได้หรือไม่  การเลิกสหกรณ์จะมีผล

สมบูรณ์เมอืใด 

แนวปฏิบติั -  สหกรณ์ทีมีมติทีประชุมใหญ่ให้เลิกกิจการ  ถ้าสมาชิกมาขอถอนหุ้นคืนในระหว่างที

นายทะเบียนสหกรณ์ยังไม่ได้แต่งตังผู้ชาํระบัญชี  คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ ์ 

ไม่สมควรจ่ายเงินค่าหุ้นคืนสมาชิก  เพราะตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   

มาตรา   วรรคแรก  กาํหนดหน้าทขีองคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทีเลิกไว้เพียง

จัดการรักษาทรัพย์สินทงัหมดของสหกรณ์ไว้จนกว่าผู้ชําระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบเท่านัน  

อีกประการหนึง  สมาชิกของสหกรณ์ต้องมีความรับผิดชอบต่อหนีสินของสหกรณ์ตาม

มูลค่าหุ้นทตีนถืออยู่ในสหกรณ์  ซึงถ้าสหกรณ์ยังมีหนีสินคงเหลืออยู่แล้ว  สหกรณ์ทเีลิก  

ไม่ควรจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกก่อนจ่ายคืนเจ้าหนี  ดังจะเห็นได้จากมาตรา  ( )  

แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   กาํหนดทางปฏิบัติให้ผู้ ชําระบัญชีดาํเนินการ

จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกได้ต่อเมือได้ชาํระหนีสนิของสหกรณจ์าํกัดแล้ว 
  -  การเลิกสหกรณ์จะมีผลสมบูรณ์เมือใดนัน พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.     

มาตรา   กาํหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า  เมือผู้ชาํระบัญชีเสนอรายงานการชําระบัญชี  และ

รายการย่อของบัญชีทีชําระทีผ่านการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีต่อนายทะเบียน

สหกรณ์  และนายทะเบียนสหกรณ์เหน็ชอบแล้วให้ถือว่าเป็นทสีดุแห่งการชาํระบัญชี  และ

ให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชือสหกรณ์ออกจากทะเบียน 

คําถาม -  บิดามารดาของอดีตผู้จัดการสหกรณ์  ซึงถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีได้ส่งทนายความมาพบ

ผู้ชาํระบัญชีเพือขอถอนโฉนดทคีาํประกันอดีตผู้จัดการสหกรณ์คืน  ผู้ชาํระบัญชีได้แจ้งว่า

ขณะนียังไม่มีการส่งมอบทรัพย์สิน  ไม่สามารถดาํเนินการเรืองต่างๆ เกียวกับสหกรณ์ได้  

ผู้ชาํระบัญชีชีแจงไปเช่นนีถูกต้องหรือไม่  อดีตผู้จัดการสหกรณ์ทีฟ้องคดีนันเป็นจาํเลย    

ที   ร่วมกับสหกรณ์  วงเงินทีถูกฟ้องร้องดําเนินคดีประมาณ ,   บาท                

แต่ทนายความแจ้งว่ายินดีจะชดใช้ให้  ,  บาท  เพือต้องการโฉนดคืนซึงได้นํา

เรืองนีแจ้งให้คณะกรรมการสหกรณ์ทราบ  แต่คณะกรรมการสหกรณ์ยังไม่ได้ตัดสินใจ              

เมอืคณะกรรมการดาํเนินการตัดสนิใจอย่างไร  ผู้ชาํระบัญชีสามารถดาํเนินการได้หรือไม่ 
 -  คดีทีฟ้องร้องนันเป็นคดีทีสหกรณ์ถูกฟ้องเป็นจําเลยที  และอดีตผู้จัดการสหกรณ์  

เป็นจําเลยที   ซึงเป็นหนีทีผู้จัดการสหกรณ์ปฏิบัติหน้าทีไปในทางทีมิชอบโดยนําชือ

สหกรณ์ไปซือสนิค้าเชือแต่ไม่ได้นาํมาจาํหน่ายในสหกรณ์ นาํไปจาํหน่ายเองส่วนตัวร่วมกับ

อดีตเจ้าหน้าทีบัญชี  หลักฐานการซือทเีจ้าหนีฟ้องนันทีสหกรณ์ไม่มี  ผู้ชาํระบัญชีจะต้อง

ทาํอย่างไร 
 

อืนๆ 
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 -  ลูกหนีการค้าทีมีอยู่ก่อนวันทีสหกรณ์ลงมติเลิก  หน่วยหักเงินได้เกบ็เงินจากลูกหนี

มาแล้ว  แต่ไม่ส่งมอบให้สหกรณ์เพราะเห็นว่าสหกรณ์เลิก  เมือชําระบัญชีจะต้องทาํ

หนังสอืแจ้งลูกหนีของสหกรณ์หรือไม่  ผู้ชาํระบัญชีจะต้องปฏบิัติอย่างไร 
  -  ถ้าไม่สามารถรับมอบสมุดบัญชี  และเอกสารต่างๆ ได้ผู้ชาํระบัญชีจะต้องทาํอย่างไร 

แนวปฏิบติั -  คาํตอบของผู้ชาํระบัญชีถูกต้องแล้ว  เพราะเป็นการบอกกล่าวข้อเทจ็จริงแก่ทนายความ  

ในเรืองของการยังไม่ได้รับมอบทรัพย์สิน  ส่วนคาํตอบว่ายังไม่สามารถดาํเนินการในเรือง

ต่างๆ เกียวกับสหกรณ์ ได้นัน ก็เป็นการบอกกล่าวถึงข้อขัดข้องทีไม่อาจตกลงกับ

ทนายความได้  (เนืองจากยังไม่ได้รับมอบทรัพย์สนิ) 
 -  กรณีทีผู้ชําระบัญชีได้นําเรืองดังกล่าวข้างต้นแจ้งคณะกรรมการดําเนินการทราบ    

เพือให้พิจารณาตัดสนิใจรับเงิน  ,   บาท  และถอนโฉนดทดีินคาํประกันคืนให้แก่

อดีตผู้ จัดการนัน  เรืองนีผู้ชาํระบัญชีปฏบัิติไม่ถูกต้อง  เพราะเมือสหกรณ์เลิกและแต่งตัง

ผู้ชําระบัญชีแล้ว  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์จะหมดอาํนาจดําเนินงานทังหมด   

โดยอาํนาจการดาํเนินงาน  และการตัดสินใจทุกเรืองของสหกรณจ์ะอยู่ในความรับผิดชอบ

ของผู้ชาํระบัญชี (มาตรา  และ ) ดังนัน ผู้ชาํระบัญชีจึงไม่สมควรให้คณะกรรมการ

ดาํเนินการของสหกรณ์ตัดสนิใจในเรืองนี 
 -  กรณีหลักฐานการซือเชือทีเจ้าหนีฟ้องร้องสหกรณ์  และอดีตผู้จัดการเป็นจําเลย         

ซึงสหกรณ์ไม่มีหลักฐานการซือเชือนัน  ผู้ชาํระบัญชีอาจไม่ต้องดาํเนินการอะไร  ถ้าอดีต

ผู้จัดการซือสนิค้าโดยอาศัยชือสหกรณ์แต่นาํไปจาํหน่ายส่วนตัว และไม่ได้ลงบัญชีสหกรณ์  

ซึงอาจจะเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ในด้านการต่อสู้คดีกับเจ้าหนีทีเป็นโจทก์ว่า  สหกรณ์

ไม่ได้รู้ เหน็ด้วย  เพราะไม่มีหลักฐานการซือภายในสหกรณ์แต่เป็นการกระทาํโดยมิชอบ

ของอดีตผู้จัดการ 
 -  กรณีตามปัญหานี  เมือผู้ชาํระบัญชีทราบข้อเทจ็จริงแล้วว่า  ลูกหนีการค้าของสหกรณ์

ได้ชําระเงินค่าสินค้าให้กับหน่วยหักเงินแล้ว  ผู้ชําระบัญชีกค็วรแจ้งเป็นหนังสือไปยัง

ตัวแทนหน่วยหักเงินให้ส่งเงินทรัีบชาํระจากลูกหนีการค้ามายังผู้ชาํระบัญชี 
 -  กรณีทีผู้ชาํระบัญชียังไม่สามารถรับมอบสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ ได้ ผู้ชาํระบัญชี

ควรเร่งรัดให้คณะกรรมการสหกรณ์ส่งมอบโดยเรว็  โดยขอให้กรรมการสหกรณ์เป็นฝ่าย

กาํหนดวันสง่มอบกไ็ด้ 
 -  กรณีทีบิดามารดาของอดีตผู้จัดการต้องการโฉนดทคีาํประกันคืน  และส่งทนายความ

มาพบผู้ชาํระบัญชีนัน  ผู้ชาํระบัญชีไม่ควรตกลงคืนโฉนดดังกล่าวให้ เพราะอดีตผู้จัดการ

อาศัยตําแหน่งหน้าทีแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในสหกรณ์  และอาจทําให้สหกรณ์

เสยีหายจากการถูกฟ้องเป็นจาํเลยได้  ผู้ชาํระบัญชีควรรอให้คดีถึงทสีดุก่อน  เพือทราบว่า

สหกรณ์เสียหายไปมากน้อยเพียงใด  จะได้เรียกร้องให้อดีตผู้จัดการชดใช้ได้ถูกต้อง

ครบถ้วนก่อน  แล้วจึงคืนโฉนดทดีินให้ต่อไป   
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คําถาม  ขอทราบรายละเอียดเกยีวกบัการขาดอายุความเรียกร้อง 

แนวปฏิบติั การขาดอายุความเรียกร้อง  หมายความว่า  เจ้าหนีผู้ซึงมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนีชาํระหนี

ตามระยะเวลาทีกฎหมายแพ่งกําหนด  มิได้ใช้สิทธิบังคับให้ลูกหนีชําระหนีภายใน

ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดแล้ว  หมดสิทธิทีจะบังคับให้ลูกหนีชําระหนีอีกต่อไป                 

และลูกหนีก็มีสิทธิทีจะปฏิเสธการชําระหนีตามสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนีได้  อนึง               

สิทธิเรียกร้องในมูลหนีใดจะมีอายุความเท่าใดนันมีกําหนดไว้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา  

/   ถึง  /  

คําถาม  หนังสอืรับสภาพหนีควรจัดทาํเมอืใด  และหนังสือรับสภาพหนีมีอายุความเท่าใด   

แนวปฏิบติั มีหลักพิจารณา  คือ  การจัดทาํหนังสอืรับสภาพหนี  เจ้าหนีควรดาํเนินการให้ลูกหนีจัดทาํ

หนังสือรับสภาพหนีเมือหนีใกล้จะขาดอายุความ  เช่น  ลูกหนีการค้าซึงมีอายุความ  ปี  

ถ้าระยะเวลาผ่านไป  ปี  เดือน  โดยลูกหนีไม่ชําระหนีเลย  เจ้าหนีควรดาํเนินการให้

ลูกหนีทาํหนังสือรับสภาพหนี  ซึงผลจากการทาํหนังสือรับสภาพหนีจะทาํให้อายุความ     

ทีผ่านไปแล้ว  ปี  เดือนหยุดลงนับแต่วันทาํหนังสือรับสภาพหนี เป็นต้นไป  ดังนัน    

จึงสรุปได้ว่ามูลหนีเดิมทีมีอายุความเท่าใด  ซึงอาจมีอายุความ  ปี   ปี หรือ   ปี    

ถ้าลูกหนีได้จัดทาํหนังสือรับสภาพหนีแล้วอายุความกเ็ริมนับกันใหม่ตามอายุความของ

ลูกหนีเดิม  คือ  เริมนับอายุความ   ปี   ปี  หรือ  ปี นับแต่วันจัดทําหนังสือ           

รับสภาพหนี  เป็นต้น   

คําถาม การชําระบัญชีกลุ่มเกษตรกรซึงอยู่ระหว่างที อ.ต.ก. ฟ้องดําเนินคดียังไม่สินสุดจะเป็น

อุปสรรคต่อการชาํระบัญชีหรือไม่  อย่างไร  และผู้ชาํระบัญชีจะต้องดาํเนินการอย่างไรบ้าง 

แนวปฏิบติั ในกรณีทีกลุ่มเกษตรกรทีอยู่ระหว่างชําระบัญชีถูก อ.ต.ก. ฟ้องและคดียังไม่ถึงทีสุด       

จะเป็นอุปสรรคแก่ผู้ชาํระบัญชีบ้าง  เพราะผู้ชาํระบัญชีต้องอยู่ในฐานะจาํเลย  ซึงจะต้อง

ไปขึนศาลตามทศีาลนัด  แต่ทงันี  ผู้ชาํระบัญชีต้องยอมรับว่าการท ีอ.ต.ก. ฟ้องร้องเรียก

หนีสินคืนนันเป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยชอบด้วยกฎหมาย  และผู้ชําระบัญชีต้องเข้าใจ

ด้วยว่าการฟ้องร้องดังกล่าวนี  ผู้ชาํระบัญชีตกเป็นจาํเลยในฐานะเป็นผู้แทนกลุ่มเกษตรกร  

มิใช่ผู้ชําระบัญชีถูกฟ้องร้องเป็นส่วนตัว  ซึงผู้ชําระบัญชีก็ไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว  

สาํหรับอุปสรรคอีกกรณีหนึงในการชาํระบัญชี  คือ  ผู้ชาํระบัญชีต้องรอผลการพิจารณา

คดีของศาล  ซึงอาจล่าช้าทาํให้การชาํระบัญชีไม่สาํเรจ็โดยรวดเรว็ได้ 
 อนึง  การปฏบัิติของผู้ชาํระบัญชีในกรณีนี  คือ  ผู้ชาํระบัญชีต้องไปขึนศาลตามทศีาลนัด

ทุกครัง  และถ้ากลุ่มเกษตรกรทชีาํระบัญชีไม่มีข้อต่อสู้ใดๆ  ซึงทาํให้ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้

คดีแล้ว  ผู้ชาํระบัญชีกค็วรขอประนีประนอมกับโจทก์ในชันศาล  ซึงถ้าประนีประนอมกับ

โจทก์ได้ศาลกจ็ะพิพากษาตาม  ย่อมทาํให้คดีสนิสดุเรว็ขนึ 
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คําถาม อ.ต.ก. ฟ้องสหกรณ์โดยระบุผู้ชาํระบัญชีเป็นจาํเลยท ี ........(ระบุชือผู้ชาํระบัญชีคนเก่า) 

ปัจจุบันการฟ้องร้องยังดาํเนินอยู่  ผู้ชาํระบัญชีเปลียนตัวแล้ว  แต่เอกสารจากศาลระบุชือ

ผู้ชาํระบัญชีคนเก่า  การดาํเนินการทางศาลจะเป็นผลอย่างไรกับผู้ชาํระบัญชีคนปัจจุบัน 

แนวปฏิบติั ผู้ชาํระบัญชีคนเดิมถูกฟ้องเป็นจาํเลยท ี  เป็นการถูกฟ้องในฐานะเป็นผู้แทนของสหกรณ์

ทชีาํระบัญชี  มิใช่ถูกฟ้องในฐานะส่วนตัว  เมือมีคาํสังเปลียนตัวผู้ชาํระบัญชีคนใหม่แล้ว  

ผู้ชาํระบัญชีคนเดิมกไ็ม่ได้อยู่ในฐานะเป็นจาํเลยโดยปริยาย  เพราะได้พ้นจากหน้าทใีนการ

เป็นผู้แทนของสหกรณ์ผู้ชาํระบัญชี   
สาํหรับผู้ชาํระบัญชีคนใหม่จะอยู่ในฐานะเป็นผู้แทนของสหกรณ์ทชีาํระบัญชี เมือปรากฏว่า

สหกรณ์ถูกฟ้องร้องเป็นจาํเลยเช่นนี ผู้ชาํระบัญชีคนใหม่ย่อมมีอาํนาจตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ.   มาตรา  ( ) ทีจะเข้าเป็นคู่ความในนามสหกรณ์เพือต่อสู้คด ี 

หรือเพือประนีประนอมยอมความกับโจทก์กไ็ด้  อย่างไรกต็าม  ถ้าผู้ ชําระบัญชีคนใหม่   

ไม่ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแล้ว  โจทก์กม็ีสิทธิร้องขอต่อศาลเพือให้ศาลเรียกผู้ชําระบัญชี  

คนใหม่เข้าเป็นคู่ความได้ 

คําถาม สหกรณ์การเกษตรให้บุคคลภายนอกเช่าโรงสีในระหว่างทดีาํเนินธุรกิจ  มีการทาํผิดสัญญา    

สหกรณ์ทาํการฟ้องร้องผู้เช่า  โดยมีทนายความเป็นผู้ดาํเนินการจนถึงปัจจุบัน  (ระหว่าง

ชําระบัญชี)  ยังฟ้องร้องอยู่  ทนายว่าความให้ในฐานะชอบพอกับประธานกรรมการ     

โดยสหกรณ์ไม่เสียค่าใช้จ่าย  และสหกรณ์เป็นหนี อ.ต.ก. ขณะนีทาง อ.ต.ก.  ได้ฟ้องร้อง

สหกรณ์ และคณะกรรมการในฐานะผู้คาํประกัน  การฟ้องร้องอยู่ระหว่างสืบพยานโจทก ์ 

ผู้ชาํระบัญชีจะดาํเนินการชาํระบัญชีในขณะนีได้เพียงใด  จาํเป็นต้องขอให้คดีทัง    นี   

ถึงทสีดุหรือไม่ 

แนวปฏิบติั การชาํระบัญชีสามารถดาํเนินไปได้  ไม่จาํเป็นต้องรอให้คดีถึงทสีุด  และให้รายงานความ

เคลือนไหวระหว่างชําระบัญชีทุก  เดือน  แต่จะรายงานว่าการชําระบัญชีเสร็จสินก่อน   

คดีสนิสดุไม่ได้ 
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คําถาม มติทีประชุมใหญ่ครังสุดท้ายให้เลิกสหกรณ์  และโอนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้กับ        

ร้านสวัสดิการ  แต่สหกรณ์ยังไม่ได้ปฏบิัติทางบัญชี  ผู้ชาํระบัญชีจะโอนทางบัญชีได้หรือไม่  

อย่างไร 

แนวปฏิบติั เมอืทปีระชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้เลิก พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  มาตรา   

กาํหนดให้เป็นหน้าทขีองคณะกรรมการ  และเจ้าหน้าทขีองสหกรณ์รักษาทรัพย์สนิทงัหมด

ของสหกรณ์ไว้จนกว่าผู้ชาํระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ  ส่วนทรัพย์สินของสหกรณ์จะโอนได้

เฉพาะในกรณีทผู้ีชาํระบัญชีได้ชาํระหนีสนิของสหกรณ์ ตลอดจนจ่ายเงนิค่าหุ้น เงนิปันผล  

เงินเฉลียคืนให้กับสมาชิกแล้ว  และถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกจะโอนให้ได้เฉพาะ

สหกรณ์อืน  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ตามมติทีประชุมใหญ่  หรือด้วย

ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีทีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน    

สามเดือนนับแต่วันชาํระบัญชีเสรจ็ตามมาตรา   ดังนัน  การโอนทรัพย์สินของสหกรณ์  

ทเีลิกจะโอนให้กับร้านสวัสดิการไม่ได้  เนืองจากขัดกับกฎหมายสหกรณ์   

ทังนี  ผู้ชําระบัญชีต้องมีหน้าทีปฏิบัติตามมติทีประชุมใหญ่ครังหลังสุด  ผู้ชาํระบัญชีจะ

ปฏิบัติตามมติทีประชุมใหญ่ครังสุดท้ายทีมีมติให้เลิก  หรือตามวัตถุประสงค์ของ

กรรมการและสมาชิกทเีหลืออยู่ไม่ได้ 

คําถาม  สหกรณ์ทชีาํระบัญชี 
  -  สมาชิกได้ถอนหุ้นคืนหมดแล้วทุกคน 
  -  สหกรณ์มีเงินฝากธนาคารเพียงอย่างเดียว 
  -  ไม่สามารถประชุมใหญ่ได้ 

-  ปัจจุบันนีสามารถติดต่ออดีตประธานกรรมการสหกรณ์ได้  โดยได้ยืนยันว่าจะยกเงิน   

ทเีหลือให้สหกรณ์ทตีงัใหม่ในท้องทนีัน 

แนวปฏิบติั สหกรณ์ไม่มีสมาชิกคงเหลืออยู่แล้ว  ณ  วันรับมอบทรัพย์สิน  หรือวันจัดทาํงบการเงิน

ตามมาตรา    ดังนัน  จึงไม่สามารถจะเรียกประชุมใหญ่เพือพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

ตามมาตรา    ได้  การจาํหน่ายทรัพย์สินคงเหลือตามมาตรา   จึงต้องได้รับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ไม่ว่าผู้ชําระบัญชีจะพิจารณายกเงินคงเหลือให้กับ

สหกรณ์ใด  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยกต็าม 
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คําถาม สหกรณ์ตรวจสอบบัญชีประจาํปีไม่ได้มาเป็นเวลานาน  ผู้สอบบัญชีแจ้งว่าหาสถานทีตัง

ของสหกรณ์ไม่พบ เนืองจากสถานทตีงัทจีดทะเบียนไว้เปลียนเป็นสถานทดีาํเนินกิจการอนื  

ประกอบกับสหกรณ์หยุดดาํเนินงานเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้ว นายทะเบียนสหกรณ์

จึงมีคําสังให้เลิกสหกรณ์  ผู้ชําระบัญชีได้พยายามดําเนินการชําระบัญชีแล้วกยั็งไม่ได้     

รับมอบเอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินของสหกรณ์มาดําเนินการชําระบัญชี และเมือ

พิจารณาลูกหนี และเจ้าหนีของสหกรณ์แล้ว  เนืองจากเวลาล่วงเลยมานานจนถึงปัจจุบัน

จึงเป็นหนีทขีาดอายุความ 

แนวปฏิบติั กรณีดังกล่าวเคยปรากฏในการชําระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จํากัด  จึงขอแสดง

ตัวอย่างวิธปีฏบัิติตงัแต่เริมต้นจนสนิสดุ  ดังนี 
 .  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เสนอให้เลิกร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกดั  (เอกสาร  ก.) 
 .  นายทะเบียนสหกรณ์  สงัให้เลิกร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกดั  (เอกสาร  ข.) 
 .  นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตังผู้ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกัด  (เอกสาร  ค.) 

.  นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศแจ้งชือผู้ชําระบัญชีร้านสหกรณ์ ห้วยขวาง จํากัด                    

(เอกสาร  ง.) 
 .  ผู้ชาํระบัญชีทาํหนังสอืแจ้งประธานกรรมการร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกัด   เพือขอให้ 

ส่งมอบสมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินของสหกรณ์  (เอกสาร จ.)             

โดยหนังสอืแจ้งดังกล่าวส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือลงทะเบียน 
 .  ไปรษณีย์ส่งคืนหนังสือของผู้ชาํระบัญชี  เนืองจากเลิกกิจการ  (เอกสาร  ฉ.) 

.  ผู้ชาํระบัญชีทาํหนังสอืแจ้งสหกรณ์จังหวัดทราบว่า ทอียู่และสถานทตีังของร้านสหกรณ์ 

ห้วยขวาง  จาํกัด  ไม่สามารถติดต่อได้  จึงขอให้สหกรณ์จังหวัดแจ้งให้สหกรณ์ทราบ

และติดต่อกบัผู้ชาํระบัญชี  (เอกสาร  ช.) 
.  ผู้ชาํระบัญชีทาํหนังสอืแจ้งนายทะเบียนสหกรณ์ ถึงการไม่สามารถติดต่อกับสหกรณ์ได้

และได้ดาํเนินการไปอย่างไรบ้าง  (เอกสาร  ซ.) 
.  ผู้ชําระบัญชีทํารายงานเสนอนายทะเบียนสหกรณ์  เพือให้พิจารณาขีดชือสหกรณ์   

ออกจากทะเบียน  (เอกสาร  ฌ.) 
. นายทะเบียนสหกรณ์ขีดชือร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด ออกจากทะเบียน  

      (เอกสาร  ญ.) 
 

 หมายเหต ุ  การดาํเนินการตามกรณีนียังอยู่ภายใต้บทบัญญัตขิองพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ.   ดังนันในเรืองทีมีการอ้างอิงมาตราต่างๆ จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

 (เอกสาร ก.) 

 
(สําเนา) 
(ครุฑ) 

 

                                                                             ธนัวาคม   

เรือง การสอบบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกดั 

สาํหรับปีสนิสดุวันท ี  ธนัวาคม   

เรียน นายทะเบียนสหกรณ์ 

อ้างถึง คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท ี /   สัง ณ วันท ี  กุมภาพันธ ์  

สงิทสี่งมาด้วย สาํเนารายงาน  ชุด 

ตามคาํสังนายทะเบียนสหกรณ์ที /  ลงวันที  กุมภาพันธ์   ได้แต่งตัง

ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด  ข้าพเจ้าได้ไปหาสถานทีตังของร้านสหกรณ์

ห้วยขวาง  จํากัด  เลขท ี  –   ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ต. บางกะปิ  แฟลตท ี   เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพมหานคร (ตามทจีดทะเบียนไว้  เลขทะเบียนท ีกพธ /   วันท ี  สงิหาคม  ) แล้ว  

ปรากฏว่าสถานทีดังกล่าวมิได้เป็นสถานทีดําเนินการของร้านสหกรณ์ฯ  สอบถามบุคคลในบริเวณนัน                

ได้รับคําชีแจงว่า ร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด  หยุดการดําเนินงานมาหลายปีแล้ว  และไม่ทราบว่า

คณะกรรมการของร้านสหกรณ์ฯ อยู่ทีใด  พร้อมกับได้ไปติดต่อ ณ สาํนักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  

เพือสอบถามทตีงัของร้านสหกรณ์ฯ ทางสาํนักงานฯ กไ็ม่ทราบเช่นกัน 

จากการค้นหาหลักฐานเอกสารการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด  

มีหลักฐานการตรวจสอบปีสุดท้ายเมือปีทางบัญชีสนิสุดวันท ี  กันยายน    หลังจากนันไม่สามารถ

ทาํการสอบบัญชีได้ด้วยสาเหตุดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน  และมีคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที /        

ลงวันท ี  กรกฎาคม    ให้เลิกร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกัด  แล้ว 

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาดาํเนินการ 

                ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชือ)     ชัชรีพร  จรูญพร 

(นางชัชรีพร  จรูญพร) 

   ผู้สอบบัญชีสหกรณ ์

 

ท ี /  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เทเวศร์ กท.  
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

(เอกสาร ข.) 

 
 (สําเนา) 

 
คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ 

ท ี /  
เรือง  ให้เลิกร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกดั 

 
 
 
  เนืองด้วยร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จํากัด  หมายเลขทะเบียนสหกรณ์ที กพธ /   

สาํนักงานตังอยู่ที แฟลตที  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  ได้หยุดดาํเนินกิจการ

ติดต่อกันมาหลายปี   และไม่ดําเนินการให้เป็นผลดีแก่สมาชิกหรือเป็นประโยชน์โดยส่วนรวมได้                   

หากปล่อยทงิไว้อาจก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ขบวนการสหกรณ์ 

  ฉะนัน  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  ( ) และ ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ.   จึงสงัเลิกร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกดั  ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป 
 

สงั  ณ  วันท ี   กรกฎาคม  พ.ศ.   

 
  (ลงชือ)       วิพัฒน์  กิวานนท ์

     (นายวิพัฒน์  กิวานนท)์ 

  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ปฏบิัติราชการแทน 
            นายทะเบียนสหกรณ์ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

(เอกสาร ค.) 

 
 (สําเนา) 

 
คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ 

ท ี /  
เรือง  แต่งตังผู้ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกดั 

 
 
 
  คําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที /   สัง  ณ  วันที  กรกฎาคม  พ.ศ.      

เรือง  ให้เลิกร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกัด  เนืองจากได้หยุดดาํเนินกิจการติดต่อกันมาหลายปีและไม่อาจ

ดาํเนินกิจการให้เป็นผลดีแก่สมาชิกหรือเป็นประโยชน์โดยส่วนรวมได้  หากปล่อยทงิไว้อาจก่อให้เกิดความ

เสยีหายแก่ขบวนการสหกรณ์ 
ฉะนัน  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์    

พ.ศ.   จึงแต่งตังให้  นางสาวมะลิวัลย์  ควรหา  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 

เป็นผู้ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกดั  ตังแต่วันท ี   ธนัวาคม    เป็นต้นไป 
 

สงั  ณ  วันท ี   กรกฎาคม  พ.ศ.   

 
  (ลงชือ)      เสงยีม  มาหมืนไวย 

    (นายเสงยีม  มาหมืนไวย) 

   รองนายทะเบียนสหกรณ์  ปฏบัิติราชการแทน 
            นายทะเบียนสหกรณ์ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

(เอกสาร ง.) 

 
 (สําเนา) 

 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

เรือง  แจ้งชือผู้ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกดั 
 

 
 
  ตามคาํสังนายทะเบียนสหกรณ์ที /   สัง  ณ  วันที  กรกฎาคม  พ.ศ.      

เรือง  ให้เลิกร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกัด  เนืองจากได้หยุดดาํเนินกิจการติดต่อกันมาหลายปี  และไม่อาจ

ดาํเนินกิจการให้เป็นผลดีแก่สมาชิก หรือเป็นประโยชน์โดยส่วนรวมได้  หากปล่อยทิงไว้อาจก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ขบวนการสหกรณ์  และตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที /   สัง  ณ  วันท ี              

 ธนัวาคม พ.ศ.  ได้แต่งตัง นางสาวมะลิวัลย์  ควรหา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี  กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์  เป็นผู้ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกดั 
อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  วรรคสี  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   

นายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนนางสาวมะลิวัลย์  ควรหา  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี  กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์  เป็นผู้ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกดั  ตงัแต่วันท ี   ธนัวาคม     

ฉะนัน  ถ้าผู้ใดมีส่วนเกียวข้องหรือประสงค์จะติดต่อกับร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด  

ขอให้ติดต่อกบัผู้ชาํระบัญชี  ณ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  จึงขอประกาศมาเพือทราบทวักัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท ี   ธนัวาคม  พ.ศ.   

 
  (ลงชือ)      เสงยีม  มาหมืนไวย 

    (นายเสงยีม  มาหมืนไวย) 

   รองนายทะเบียนสหกรณ์  ปฏบัิติราชการแทน 
            นายทะเบียนสหกรณ์ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

(เอกสาร จ.) 

 
(สําเนา) 
(ครุฑ) 

 
 

 

                                                                             ธนัวาคม   

เรือง ขอให้ส่งมอบสมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สนิของร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด 

เรียน ประธานกรรมการร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกดั 

อ้างถึง คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท ี /  ลงวันท ี  ธนัวาคม  

สงิทสี่งมาด้วย  สาํเนาคาํสงันายทะเบียนสหกรณ์  ชุด 

ตามทีนายทะเบียนสหกรณ์ได้แต่งตังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกัด  

เพือให้การชําระบัญชีดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อย  ขอให้ท่านได้โปรดติดต่อส่งมอบสมุดบัญชี เอกสาร

หลักฐาน  พร้อมทังทรัพย์สินของร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด แก่ข้าพเจ้า  หากมีเหตุขัดข้องประการใด

โปรดติดต่อข้าพเจ้า ณ กองตรวจบัญชีท ี  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์    โดยด่วนด้วย 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชือ)      มะลิวัลย์  ควรหา 

(นางสาวมะลิวัลย์  ควรหา) 

         ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

กองตรวจบัญชีท ี  

โทร.  

 
 
 

 

ท ี /  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เทเวศร์ กท.  
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

(เอกสาร ฉ.) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

(เอกสาร ช.) 

 
(สําเนา) 
(ครุฑ) 

 
 

 

                                                                             ธนัวาคม   

เรือง ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการดาํเนินการร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกดั ทราบ 

เรียน สหกรณ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

อ้างถึง คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท ี /   ลงวันท ี  ธนัวาคม  

ตามทีนายทะเบียนสหกรณ์ ได้แ ต่งตั งให้ ข้ าพ เจ้ าเป็น ผู้ชําระบัญ ชี ร้านสหกรณ ์             

ห้วยขวาง จาํกัด  นัน  ข้าพเจ้าได้ติดต่อสอบถามสถานทตีังของร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด  ตามทะเบียน 

กพธ. /   ซึงตังอยู่เลขที  –   ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  แฟลตที     

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แล้ว แต่สถานทดีังกล่าวมิใช่สาํนักงานของสหกรณ์ฯ  จึงไม่อาจดาํเนินการ

ชาํระบัญชีได้   

เพือให้การชาํระบัญชีของร้านสหกรณ์ฯ  เป็นไปโดยเรียบร้อย  จึงเรียนมาเพือขอให้ท่าน

โปรดแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการของร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ทราบและติดต่อกับข้าพเจ้า                    

ณ  กองตรวจบัญชีที  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร   โดยด่วนด้วย                   

จักเป็นพระคุณยิง 

                  ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชือ)      มะลิวัลย์  ควรหา 

(นางสาวมะลิวัลย์  ควรหา) 

        ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

กองตรวจบัญชีท ี  

โทร.  

 

ท ี /  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เทเวศร์ กท.  
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

(เอกสาร ซ.) 

(สําเนา) 
(ครุฑ) 

 
 

 

                                                                             เมษายน   

เรือง การชาํระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด 

เรียน นายทะเบียนสหกรณ์ 

อ้างถึง คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท ี /   ลงวันท ี  ธนัวาคม  

สงิทสี่งมาด้วย  สาํเนาหนังสือ จาํนวน  ฉบับ 

ตามคาํสังนายทะเบียนสหกรณ์ทีอ้างถึง  แต่งตังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์

ห้วยขวาง จาํกัด  นัน 

ข้าพเจ้าได้ทาํหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการดาํเนินการร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด ทราบ

เพือส่งมอบสมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน พร้อมทังทรัพย์สินของร้านสหกรณ์ฯ แก่ข้าพเจ้าเพือดาํเนินการ

ชําระบัญชีปรากฏว่าไม่มีผู้รับหนังสือดังกล่าว  ข้าพเจ้าจึงได้ไปติดตามหาสถานทีและคณะกรรมการ

ดําเนินการ  ปรากฏว่าสถานทีตามทีได้แจ้งจดทะเบียนไว้ คือ เลขที  –  แฟลตที         

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  มิใช่สาํนักงานของร้านสหกรณ์  

ห้วยขวาง จาํกัด  และไม่พบคณะกรรมการดาํเนินการจึงไม่อาจชาํระบัญชีได้ 

อนึง  ข้าพเจ้าได้ทําหนั งสือถึงสหกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  เพือขอให้แจ้ง

คณะกรรมการดําเนินการร้านสหกรณ์ ห้วยขวาง  จํากัด  ทราบ  และติดต่อกับข้าพเจ้าตังแต่วันท ี                  

 ธนัวาคม  จนถึงปัจจุบัน  ยังไม่ได้รับการติดต่อจากคณะกรรมการดาํเนินการแต่อย่างใด 

จึงเรียนมาเพือประกอบการพิจารณาดาํเนินการ 

                 ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชือ)      มะลิวัลย์  ควรหา 

(นางสาวมะลิวัลย์  ควรหา) 

        ผู้ชาํระบัญชี 

 

กองตรวจบัญชีท ี  

โทร.  

ท ี /  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เทเวศร์ กท.  
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(เอกสาร ฌ.) 

(สําเนา) 
(ครุฑ) 

 
 

 

                                                                             พฤษภาคม   

เรือง การชาํระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกดั 

เรียน นายทะเบียนสหกรณ์ 

อ้างถึง คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท ี /   ลงวันท ี  ธนัวาคม  

ตามคาํสังทอ้ีางถึง นายทะเบียนสหกรณ์ได้แต่งตังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์

ห้วยขวาง จํากัด เลขทะเบียนสหกรณ์ที กพธ. /   สํานักงานตังอยู่เลขที  –          

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ แฟลตท ี  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  นัน 

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ประธานกรรมการร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด  ทราบ เพือส่งมอบสมุดบัญชี  

เอกสารหลักฐาน พร้อมทงัทรัพย์สินของร้านสหกรณ์ฯ แก่ข้าพเจ้า เพือดาํเนินการชาํระบัญชีตามหนังสือท ี

/  ลงวันที  ธันวาคม  และได้ทาํหนังสือถึงสหกรณ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพือขอให้แจ้ง

คณะกรรมการดาํเนินการร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด ทราบ ตามหนังสือท ี /  ลงวันท ี  ธันวาคม  

 แต่ไม่ได้รับการติดต่อจากคณะกรรมการดาํเนินการแต่อย่างใด   

ต่อมาคณะกรรมการร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกัด  ประกอบด้วย 

1.  นายโกลิต  พันธโ์กศล 

2.  นายสชุาติ  ปัญจะ 

3.  นายอารมณ์  นารากุล 

ได้ติดต่อกบัข้าพเจ้า แจ้งว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นคณะกรรมการดาํเนินการชุดสดุท้าย

ของร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด เมือปีทางบัญชี  กันยายน   พร้อมทังแจ้งว่า เมือร้านสหกรณ์

ห้วยขวาง จาํกัด หยุดดาํเนินกิจการนัน เอกสารหลักฐาน พร้อมทงัทรัพย์สินต่างๆ ของร้านสหกรณ์ฯ ได้ 

สูญหายไปพร้อมกับการทีเคหะแห่งชาติ (ห้วยขวาง) ได้ทาํการรือถอนอาคารร้านสหกรณ์ คงมีเพียง

เอกสารรายงานการดาํเนินงานของร้านสหกรณ์ฯ (ตามรายละเอียดแนบ)  มาส่งมอบแก่ข้าพเจ้าพร้อมทัง

แจ้งว่า  นางเตียง  เอกเอนกสิน  ได้มาติดต่อขอไถ่ถอนจาํนองทดีิน ซึงได้จาํนองไว้กับร้านสหกรณ์ฯ เพือ

คาํประกันการทาํงานของนายเอก เอกเอนกสิน อดีตผู้จัดการร้านสหกรณ์ ซึงได้ลาออกจากตาํแหน่งไปแล้ว

ตังแต่เดือนสิงหาคม   จากการสอบถามคณะกรรมการดาํเนินการดังกล่าว แจ้งว่า นายเอก  เอกเอนกสิน 

ไม่ม ีภาระผูกพันก ับ ร้านสหกรณ์ฯ พร้อมกับได้ลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์บ้านเมือง       

ฉบับวันท ี  –  กุมภาพันธ์  รวม  วัน  เพือแจ้งแก่บรรดาเจ้าหนีและลูกหนีของร้านสหกรณ์ฯ ทราบ  

ท ี ฝตส. /  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เทเวศร์ กท.  
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แต่ไม่มี ผู้ใดติดต่อแสดงตนเป็นเจ้าหนีหรือลูกหนี   ข้าพเจ้าจึงได้ดําเนินการไถ่ถอนจํานองให้แก่               

นางเตียง  เอกเอนกสิน  เมอืวันท ี  เมษายน   

ข้าพเจ้าได้ติดต่อสอบถามเพือขอรายงานการสอบบัญชี งบดุล ณ วันที  กันยายน    

งบกาํไรขาดทุน  และงบแสดงการเปลียนแปลงฐานะการเงิน  สาํหรับปีสินสุดวันเดียวกันของร้านสหกรณ์

ห้วยขวาง จํากัด  ซึงเป็นปีทีตรวจสอบบัญชีครังสุดท้าย  จากหน่ายงานทีเกียวข้องทังกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์  และกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว  แต่ไม่สามารถค้นหาได้  คงมีเพียงรายงานการสอบบัญชี งบดุล  ณ 

วันที  กันยายน  งบกาํไรขาดทุน และงบแสดงการเปลียนแปลงฐานะการเงิน สาํหรับปีสินสุด               

วันเดียวกนัเทา่นัน 

จากการทร้ีานสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด  ได้หยุดดาํเนินกิจการตังแต่ปี  พ.ศ.   จนถึง

ปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ  ปี  ประกอบกับไม่สามารถค้นหาเอกสารหลักฐานทางบัญชีทงัจากร้านสหกรณ์ฯ เอง  

และจากหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือดําเนินการชําระบัญชีให้สาํเร็จลุล่วงไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ.  กาํหนดไว้ 

เพือให้เป็นไปตามความในมาตรา   แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.        

ขอนายทะเบียนสหกรณ์ได้โปรดพิจารณาสงัขีดชือร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกดั  ออกจากทะเบียนต่อไป 

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาดาํเนินการต่อไป  พร้อมนีได้แนบเอกสารหมายเลข  ถึง   

รวม  ฉบับ  มาเพือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชือ)     มะลิวัลย์  ควรหา 

        (นางสาวมะลิวัลย์  ควรหา) 

        ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

กองตรวจบัญชีท ี  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

โทร.  
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(เอกสารหมายเลข ) 
(สําเนา) 
(ครุฑ) 

 

                                                                                                          

  ธนัวาคม   

เรือง ขอให้ส่งมอบสมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สนิของร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด 

เรียน ประธานกรรมการร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกดั 

อ้างถึง คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท ี /  ลงวันท ี  ธนัวาคม  

สงิทสี่งมาด้วย  สาํเนาคาํสังนายทะเบียนสหกรณ์  ชุด 

ตามทีนายทะเบียนสหกรณ์ได้แต่งตังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกัด  

เพือให้การชําระบัญชีดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อย  ขอให้ท่านได้โปรดติดต่อส่งมอบสมุดบัญชี เอกสาร

หลักฐาน  พร้อมทังทรัพย์สินของร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด  แก่ข้าพเจ้า  หากมีเหตุขัดข้องประการใด

โปรดติดต่อข้าพเจ้า ณ กองตรวจบัญชีท ี  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์    โดยด่วนด้วย 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชือ)      มะลิวัลย์  ควรหา 

(นางสาวมะลิวัลย์  ควรหา) 

         ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

กองตรวจบัญชีท ี  

โทร.  

 

 
 
 
 

 

ท ี /  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เทเวศร์ กท.  
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

(เอกสารหมายเลข ) 
(สําเนา) 
(ครุฑ) 

 
 

       ธนัวาคม   

เรือง ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการดาํเนินการร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกดั ทราบ 

เรียน สหกรณ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร   

อ้างถึง คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท ี /   ลงวันท ี  ธนัวาคม  

ตามทีนายทะเบียนสหกรณ์ ได้แ ต่งตั งให้ ข้ าพ เจ้ าเป็น ผู้ชําระบัญ ชี ร้านสหกรณ ์             

ห้วยขวาง จาํกัด  นัน  ข้าพเจ้าได้ติดต่อสอบถามสถานทตีังของร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด  ตามทะเบียน 

กพธ. /   ซึงตังอยู่เลขที  –   ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  แฟลตที     

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แล้ว แต่สถานทดีังกล่าวมิใช่สาํนักงานของสหกรณ์ฯ  จึงไม่อาจดาํเนินการ

ชาํระบัญชีได้   

เพือให้การชาํระบัญชีของร้านสหกรณ์ฯ  เป็นไปโดยเรียบร้อย  จึงเรียนมาเพือขอให้ท่าน

โปรดแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการของร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จํากัด ทราบและติดต่อกับข้าพเจ้า                    

ณ  กองตรวจบัญชีที  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร   โดยด่วนด้วย                   

จักเป็นพระคุณยิง 

                  ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชือ)      มะลิวัลย์  ควรหา 

(นางสาวมะลิวัลย์  ควรหา) 

        ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

กองตรวจบัญชีท ี  

โทร.  

 
 

ท ี /  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เทเวศร์ กท.  
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(เอกสารหมายเลข ) 

 
(สําเนา) 

 
รายละเอียดการส่งมอบทรัพย์สิน 

ร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกดั 
 
 
 

วันท ี   กุมภาพันธ ์  
 
ข้าพเจ้าดังมีรายนามต่อไปนี  คือ 
  1.  นายโกลิต  พันธโ์กศล  ประธานกรรมการ 
  2.  นายสชุาติ  ปัญจะ   เลขานุการ 
  3.  นายอารมณ์  นารากุล   กรรมการ 
  เป็นกรรมการดาํเนินการของร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จํากัด  ขอส่งมอบทรัพย์สินของร้าน

สหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกัด  แก่  นางสาวมะลิวัลย์  ควรหา  ผู้ชาํระบัญชี  ตามทีนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง  

ตามรายการดังต่อไปนี 
  .  รายงานผลการดาํเนินงานและงบดุล  สาํหรับปีสนิสุดวันท ี  ธันวาคม   และ

สนิสดุวันท ี  กันยายน   จาํนวน  เล่ม 

  .  รายงานผลการดาํเนินงานและงบดุล  สาํหรับปีสนิสุดวันท ี  ธันวาคม   และ

สนิสดุวันท ี  กันยายน    จาํนวน  เล่ม 
  .  สาํเนาโฉนดทีดินเลขที   เล่ม   หน้า   แขวงสามเสนใน เขตดุสิต    

ทดีินระวาง   น.  อ. เลขทดีิน   หน้าสาํรวจ  จาํนวน  ฉบับ 
  .  สาํเนาหนังสือสัญญาจาํนองทีดินระหว่าง  นางเตียง  เอกเอนกสิน  กับร้านสหกรณ์

ห้วยขวาง  จาํกัด  จาํนวน  ฉบับ 
  .  สําเนาบันทึกประจําวันของกรมตํารวจ  เรือง  แจ้งหายของโฉนด  เลขที     

เล่มท ี   หน้า   แขวงสามเสนใน  เขตดุสติ  ทดีนิระวาง  น.  อ. เลขทดีิน  หน้าสาํรวจ  

จาํนวน  ฉบับ 
  .  สาํเนาหนังสือมอบอาํนาจให้จัดทาํนิติกรรม  คาํประกันผู้จัดการร้านสหกรณ์ห้วยขวาง จาํกัด  

จาํนวน  ฉบับ 
  .  สาํเนาใบลาออกจากตาํแหน่งผู้จัดการของนายเอก  เอกเอนกสนิ  จาํนวน  ฉบับ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

 
 
 

(ลงชือ)   นายโกลิต  พันธโ์กศล ผู้มอบ 
           (นายโกลิต  พันธโ์กศล) 

 
 
(ลงชือ)     สชุาติ   ปัญจะ  ผู้มอบ 
           (นายสชุาติ  ปัญจะ) 
 
 
(ลงชือ)  อารมณ์  นารากุล ผู้มอบ 
                (นายอารมณ์  นารากุล) 

 
 
(ลงชือ)  มะลิวัลย์  ควรหา ผู้รับมอบ 
              (นางสาวมะลิวัลย์  ควรหา) 

 
 
(ลงชือ)      สขุ  ดีเลิศ  พยาน 
                    (นายสขุ  ดีเลิศ) 

 
 
(ลงชือ)   เกษม  มากม ี  พยาน 
                  (นายเกษม  มากมี) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

(เอกสารหมายเลข ) 

(สําเนา) 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดําเนินการรา้นสหกรณห์ว้ยขวาง  จํากดั 

วนัศุกร ์ที  มีนาคม  เวลา .  น. 
ผูม้าประชุม 
  1.  นายโกลิต  พันธโ์กศล  ประธานกรรมการ 
  2.  นายสชุาติ  ปัญจะ   เลขานุการ 
  3.  นายอารมณ์  นารากุล   กรรมการ 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
  1.  นางเตียง  เอกเอนกสนิ  สมาชิก 
  2.  นายพรชัย  ลิมวัฒโนชัย  สมาชิก 
  3.  นางสาวมะลิวัลย์ ควรหา   ผู้ชาํระบัญชี 
  4.  นายพล  หมืนนุช 
 

วาระที   เรืองการส่งมอบทรัพย์สินของร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกัด 
  ตามทีคณะกรรมการของร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จํากัด  ได้ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ชาํระบัญชี  

เมือวันที  กุมภาพันธ์    มีจํานวนเอกสาร  รายการ  ซึงไม่มีทรัพย์สินอืนใดเลยนัน  แต่จาก      

งบการเงินของร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกัด  ณ  วันท ี  กันยายน    ปรากฏมีทรัพย์สินและหนีสิน

อยู่จํานวนหนึง  คณะกรรมการดําเนินการของร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จํากัด  จึงร่วมกันพิจารณาว่า  

เนืองจากเอกสารต่างๆ  และทรัพย์สินของร้านสหกรณ์ได้สูญหายไปพร้อมกับการรือถอนอาคารร้าน

สหกรณ์  จึงไม่ทราบว่ามีทรัพย์สนิและหนีสนิใดบ้าง 
 

มิติทีประชุม  คณะกรรมการพิจารณาอย่างละเอียดแล้วลงมติยอมรับเป็นเอกฉันท ์
 

วาระที   เรืองหลักทรัพย์คาํประกนัของอดีตผู้จัดการร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกัด 
  ผู้ชาํระบัญชีเสนอให้ทปีระชุมคณะกรรมการทราบว่า  นางเตียง  เอกเอนกสิน  ได้มาร้อง

ขอถอนคาํประกัน  นายเอก  เอกเอนกสิน  อดีตผู้จัดการ  เนืองจากนายเอก  เอกเอนกสิน พ้นหน้าทจีาก

สหกรณ์โดยลาออกตังแต่เดือนสิงหาคม  แล้ว  แต่ยังไม่ได้ถอนจํานองคาํประกัน  จึงเสนอให้ที

ประชุมพิจารณาอนุมัติการถอนคาํประกนัดังกล่าวต่อไป 
 

มิติทีประชุม  ทปีระชุมลงมติให้ถอนคาํประกนัได้ 
 

ปิดประชุมเวลา  .  น. 
(ลงชือ)       มะลิวัลย์  ควรหา 

(นางสาวมะลิวัลย์  ควรหา) 

                   ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

(เอกสารหมายเลข ) 
 

ประกาศทางหนงัสือพิมพ ์
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

(เอกสาร ญ.) 

 
 (สําเนา) 

 
คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ 

ท ี /  
เรือง  ขีดชือร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกดั  ออกจากทะเบียน 

 
 
  ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที /   สัง ณ วันที  กรกฎาคม  พ.ศ.   

เรือง  ให้เลิกร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จํากัด  และตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ที /   สัง ณ    

วันท ี  ธันวาคม  พ.ศ.   ได้แต่งตังนางสาวมะลิวัลย์  ควรหา  ตาํแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี   

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เป็นผู้ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จาํกัด  นัน 
  บัดนี  ผู้ชาํระบัญชีได้เสนอรายงานการชาํระบัญชี  และขอให้นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณา

ขีดชือสหกรณ์ดังกล่าวออกจากทะเบียน  ด้วยเหตุสุดวิสัยทจีะชาํระบัญชีสหกรณ์ได้  เนืองจากไม่สามารถ 

รับมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  ของสหกรณ์มาดาํเนินการชาํระบัญชีได้  ประกอบกับกรรมการดาํเนินการ   

แจ้งว่า  เอกสารหลักฐานพร้อมทังสินทรัพย์ต่างๆ  ของร้านสหกรณ์ได้สูญหายไปพร้อมกับการท ี         

การเคหะแห่งชาติ (ห้วยขวาง) ได้ทาํการรือถอนอาคารร้านสหกรณ์  ส่วนเอกสารทไีด้รับมอบมาจากกรรมการ       

กไ็ม่อาจใช้เป็นหลักฐานในการชําระบัญชีตามทีกฎหมายกาํหนดได้  ซึงผู้ชําระบัญชีได้ดาํเนินการตาม

ขนัตอนการชาํระบัญชีจนถึงทสีดุแล้ว 

  ฉะนัน  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา   แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.   
จึงขีดชือร้านสหกรณ์ห้วยขวาง  จํากัด  เลขทะเบียนสหกรณ์ที กพธ. /   สาํนักงานตังอยู่เลขท ี

2159 –   แฟลตที   ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  

ออกจากทะเบียน  ตังแต่วันท ี   มิถุนายน  พ.ศ.   เป็นต้นไป 
 

สงั  ณ  วันท ี   มิถุนายน  พ.ศ.   

 
  (ลงชือ)        บุญเลือน  บุญเรือง 

     (นายบุญเลือน  บุญเรือง) 

  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ปฏบิัติราชการแทน 
            นายทะเบียนสหกรณ์ 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

- 139 -

การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่าง 
(สําเนา) 

 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

เรือง  เลิกสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกัด 

 
 
 
  เนืองด้วยสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จํากัด  ได้ประชุมใหญ่สามัญ  เมือวันที     

มกราคม  พ.ศ.   ได้มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้เลิกสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกัด  สหกรณ์จึงต้องเลิก

ตามความในมาตรา  ( )  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   และดาํเนินการชาํระบัญชีต่อไป 
  ฉะนัน  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ.   นายทะเบียนสหกรณ์จึงขอประกาศให้ทราบทัวกันว่า  สหกรณ์การเกษตร  กขค.  จํากัด     

เลขทะเบียนสหกรณ์ที  กพธ.  /   สํานักงานตังอยู่ตําบลมุกดาหาร  อําเภอเมืองมุกดาหาร    

จังหวัดมุกดาหาร  ได้เลิกกจิการตังแต่วันท ี   มกราคม     เพือชาํระบัญชีต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท ี  เมษายน  พ.ศ.   
 

 
  (ลงชือ)  ..................................................... 

   (...................................................) 

รองนายทะเบียนสหกรณ์  ปฏบัิติราชการแทน 
                    นายทะเบียนสหกรณ์ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่าง 
(สําเนา) 

 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

เรือง  แจ้งชือผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกัด 

 
 
 
  ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  ลงวันที   เมษายน  พ.ศ.    เรือง  เลิก

สหกรณ์การเกษตร  กขค.  จํากัด  เนืองจากทีประชุมใหญ่สามัญได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกสหกรณ์       

จึงต้องเลิกตามมาตรา  ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  และตามคาํสังนายทะเบียนสหกรณ ์ 

ท ี /   สัง  ณ  วันท ี  เมษายน  พ.ศ.   ได้แต่งตังให้ นายเก่ง  ใจกล้า  เจ้าหน้าทบีริหารงาน

ตรวจสอบบัญชี   สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ มุกดาหาร  เป็นผู้ชําระบัญชีสหกรณ์การเกษตร         

กขค.  จาํกัด  นัน 
  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา   วรรคสี  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.   
นายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียน  นายเก่ง  ใจกล้า  เป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จํากัด     

ตงัแต่วันท ี  เมษายน  พ.ศ.  
ฉะนัน  ถ้าผู้ใดมีส่วนเกียวข้องหรือประสงค์จะติดต่อกับสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกัด  

ขอให้ติดต่อกับผู้ชาํระบัญชี  ณ  สาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  จึงประกาศมา

เพือทราบทวักัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท ี  เมษายน  พ.ศ.   
 

 
(ลงชือ)  ..................................................... 

 (...................................................) 

      รองนายทะเบียนสหกรณ์  ปฏบิัติราชการแทน 
                 นายทะเบียนสหกรณ์ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่าง 
(สําเนา) 

 
คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ 

ท ี /  

เรือง  แต่งตังผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกดั 

 
 
 
  ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  ลงวันท ี  เมษายน  พ.ศ.   เรือง  เลิกสหกรณ์

การเกษตร  กขค.  จาํกัด  เนืองจากทปีระชุมใหญ่สามัญ  ได้ลงมติเป็นเอกฉันทใ์ห้เลิกสหกรณ์  สหกรณ์จึง

ต้องเลิกตามมาตรา  ( )  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  
ฉะนัน  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา   วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ.   จึงแต่งตัง  นายเก่ง  ใจกล้า  เจ้าหน้าทีบริหารงานตรวจสอบบัญชี   สาํนักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์มุกดาหาร  เป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกัด  ตงัแต่วันท ี  เมษายน    
 

สงั  ณ  วันท ี   เมษายน  พ.ศ.   
 

 
(ลงชือ)  ..................................................... 

 (...................................................) 

   รองนายทะเบียนสหกรณ์  ปฏบัิติราชการแทน 
                  นายทะเบียนสหกรณ์ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  
 

บนัทึกการรบัมอบทรพัยส์ิน  สมุดบญัชีและเอกสารต่างๆ 
 

ชือสหกรณ์.....................................................................จาํกัด 
ระหว่าง....................................................กบั.................................................... 

 
 
 

สาํนักงาน.................................................. 
วันท.ี............เดือน.................................พ.ศ................. 

  ตามคาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท ี........../.......................  ลงวันท.ี............................ 
ได้แต่งตังให้นาย/นาง/นางสาว...................................................ตาํแหน่ง..................................... 
สาํนักงาน.............................................เป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์............................................จาํกัด 
เพือดาํเนินการชาํระบัญชีต่อไป  นัน 
  ในการรับมอบสมุดบัญชี  และเอกสารต่างๆ  ของสหกรณ์...................................จาํกัด 
โดยนาย..................................................................    ตาํแหน่งประธานกรรมการ    (หรือผู้จัดการ) 
สหกรณ์........................................จาํกัด  ผู้มอบ  ได้มอบให้แก่นาย/นาง/นางสาว............................ 
...................................................ผู้รับมอบ  เสรจ็เรียบร้อยแล้ว  ตังแต่วันท.ี.................................. 
เวลา..........................น.  โดยกระทาํต่อหน้าพยาน  คน  ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี     

ซึงผู้มอบและผู้รับมอบได้ตรวจสอบสนิทรัพย์และเอกสารทมีอบ  ตามทปีรากฏในรายการมอบเป็นการถูกต้องแล้ว  

ตามรายการต่อไปนี 
  .  สมุดเงินฝากธนาคาร.......................................บัญชีเลขท.ี............................... 
จาํนวนเงินฝาก...............................................บาท 
  2.  สมุดเงินสดรับ   จาํนวน.................................เล่ม 

3.  สมุดเงินสดจ่าย   จาํนวน.................................เล่ม 
4.  สมุดบัญชีแยกประเภท  จาํนวน.................................เล่ม 
5.  สมุดค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน  จาํนวน.................................เล่ม 
6.  ทะเบียนสมาชิก   จาํนวน.................................เล่ม 
7.  ทะเบียนหุ้น    จาํนวน.................................เล่ม 
8.  แฟ้มเอกสารหุ้น   จาํนวน.................................แฟ้ม 
.  ฯลฯ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

 
บันทึกการมอบสมุดบัญชีเอกสารต่างๆ  ของสหกรณ์  ได้จัดทาํขึน  ชุด  มีข้อความและ

รายการตรงกัน  เพือเสนอนายทะเบียนสหกรณ์  ชุด  ผู้มอบและผู้รับมอบเก็บรักษาไว้คนละ  ชุด       

เพือเป็นหลักฐานในการมอบหมายงาน  ผู้มอบและผู้รับมอบได้ลงลายมือชือไว้เป็นสาํคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
 

(ลงชือ)................................................................ผู้มอบ 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ 

         (..............................................................) 
 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ประกาศผูชํ้าระบญัชี 

 

สหกรณ์.....................................................................จาํกัด 
  
 
 

ตามคาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ได้สงัเลิกสหกรณ์ ...............................................จาํกัด  
สาํนักงานตงัอยู่เลขท.ี...............ถนน...................................ตาํบล................................................. 

อาํเภอ.............................................จังหวัด..................................เมือวันท.ี................................ 

และได้แต่งตงั.........................................................ตาํแหน่ง....................................................... 
เป็นผู้ชาํระบัญชี  ตังแต่วันท.ี....................................................... 
  ฉะนัน  ขอให้เจ้าหนียืนคําทวงหนีต่อผู้ชําระบัญชี    หรือผู้มีส่วนเกียวข้องประสงค์จะ

ติดต่อกบัสหกรณ์...............................................จาํกดั  ขอให้ติดต่อกบั......................................... 

ผู้ชาํระบัญชี ณ สาํนักงาน..................................................................ได้ทุกวันในเวลาราชการ     

  จึงขอประกาศมาเพือทราบทวักัน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท.ี............................................... 
 
 

นาย/นาง/นางสาว................................................ 
       ผู้ชาํระบัญชี 

หรือ 
ประกาศผู้ชาํระบัญชี 

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

  ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้สงัเลิกสหกรณ์........................................................จาํกัด 

จังหวัด....................................แล้ว 

  จึงขอให้เจ้าหนียืนคาํทวงหนี  หรือผู้ประสงค์จะติดต่อกบัสหกรณ์    ติดต่อกบัผู้ชาํระบัญชี  

ณ  สาํนักงาน..........................................ทุกวันในเวลาราชการ 
 

นาย/นาง/นางสาว................................................ 
   ผู้ชาํระบัญชี 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
แบบหนงัสือนําส่งงบการเงิน  ณ  วนัรบัมอบทรพัยส์ินของผูชํ้าระบญัชี 

 
 

                                                                            

          

         วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง การชาํระบัญชีสหกรณ์......................................................จาํกัด  จังหวัด............................ 

เรียน นายทะเบียนสหกรณ์ 

อ้างถึง คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท.ี....................................  ลงวันท.ี............................................ 

สงิทสี่งมาด้วย งบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ   ชุด 
  สาํเนางบการเงนิ      ชุด 

ตามคําสั งน ายทะเบ ียนสหกรณ ์ทีอ้างถ ึง   แต่งตั งให้ข้ าพ เจ้ า เป็ น ผู้ชําระบ ัญ ชี          

สหกรณ์.......................................................จาํกดั  จังหวัด.............................................นัน 

ข้าพเจ้าได้จัดทาํงบการเงนิ  ณ  วันท.ี..................................ซึงเป็นวันรับมอบทรัพย์สิน

ของสหกรณ์ดังกล่าวเสรจ็เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอมาเพือโปรดพิจารณาและดาํเนินการต่อไป 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(...................................................) 

                    ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

 

 

ท ี.................................... ....................................... 

ครุฑ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือทวงหนจีากลูกหนขีองสหกรณ ์

 
 

                                                                            

          

         วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง ให้นาํเงินไปชาํระหนี 

เรียน ......................................................... 

ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคาํสงัเลิกสหกรณ์..................................................จาํกัด  

และมีคาํสงัท.ี........................  ลงวันท.ี........................................แต่งตังข้าพเจ้าเป็นผู้ชาํระบัญชีแล้ว 

ในการชาํระบัญชี  ตามบัญชีของสหกรณ์ปรากฏว่าทา่นเป็นลูกหนีค่า............................. 

จาํนวนเงิน...............................บาท  กับดอกเบียในอัตรา.............นับตงัแต่วันท.ี.............................  

เป็นต้นไป 

ฉะนัน  จึงขอให้ท่านนาํเงินไปชาํระต่อผู้ชาํระบัญชี  ณ ...............................................

ภายในเวลา...............วัน  นับแต่วันทไีด้รับหนังสอืนีด้วย 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(...................................................) 

                   ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

 

 

 

ท ี............../ ................... ........................................

..... 

ครุฑ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือรบัสภาพหน ี

 
 

                                                                            

   วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว...................................................................เป็นสมาชิก  

ของสหกรณ์.........................................................จาํกัด  เลขทะเบียนสมาชิกท.ี..............................

อยู่บ้านเลขท.ี............ถนน..............................................ตาํบล/แขวง...........................................

อาํเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................ขอทาํหนังสือฉบับนีให้ไว้กับ

นาย/นาง/นางสาว.................................  ซึงเป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์.......................................จาํกัด  

เพือเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าเป็นลูกหนีของสหกรณ์ค่า..................... จาํนวนเงนิ.....................บาท  

กับดอกเบียในอัตรา...........นับตังแต่วันท.ี.........................................  เป็นต้นมา  ซึงข้าพเจ้าจะนาํเงิน

มาชาํระแก่ผู้ชาํระบัญชีให้เสรจ็สนิภายในวันท.ี............................................ 

ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจหนังสือรับสภาพหนีฉบับนีด้วยดีโดยตลอดแล้ว  จึงได้   

ลงลายมือชือให้ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 

 

(ลงชือ).......................................................ผู้รับสภาพหนี 

         (........................................................) 

 
 
(ลงชือ).........................................................พยาน 

         (.......................................................) 
 
 
(ลงชือ).........................................................พยาน 

         (.......................................................) 

 

 

 

 
 

ดวงพร  ร่าง/ สุรีรัตน์ พิมพ/์     ทาน/   ตรวจ 

 

ดวงพร ร่าง/สุรีรัตน์ พิมพ/์              ทาน/           ตรวจ 

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

..... 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือสญัญารบัสภาพความรบัผดิ 

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

 
                                                              วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เนืองจากข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.......................................................เป็นสมาชิก  
สหกรณ์................................................................จาํกัด  เลขทะเบียนสมาชิกท.ี............................
อยู่บ้านเลขท.ี............ถนน..............................................ตาํบล/แขวง...........................................
อาํเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................ได้เป็นลูกหนีของสหกรณ์ค่า.................
จาํนวนเงิน.................................บาท  ตามสญัญาท.ี.......................  ลงวันท.ี.................................  
ซึงจนถึงวันททีาํสญัญาฉบับนีข้าพเจ้ายังคงค้างชาํระหนีดังกล่าว   จาํนวนเงิน..................................บาท  
และเพือเป็นหลักฐานในการเป็นหนีผูกพันกันต่อไป  ข้าพเจ้ากับนาย/นาง/นางสาว................................  
ซึงเป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์......................................จาํกัด  จึงได้ทาํหนังสือสัญญานีขึนโดยมีข้อความ
รายละเอียดดังต่อไปนี 

.  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..................................................ขอสัญญาว่าจะชําระเงิน
ให้แก่นาย/นาง/นางสาว....................................  ผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์.......................................จาํกัด
เป็นเงินทงัสนิ.............................บาท  โดยจะชาํระให้เสรจ็สนิภายในวันท.ี........................................ 
  .  นาย/นาง/นางสาว............................ผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์..........................จาํกัด 
ยอมรับตามท ีนาย/นาง/นางสาว..................................ตกลงทจีะชาํระเงินตามสญัญาในข้อ .  เช่นกัน 

ทังสองฝ่ายทราบและเข้าใจข้อความรายละเอียดข้างต้นทังหมดเป็นอย่างดีแ ล้ว             
จึงลงลายมือชือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 
(ลงชือ)......................................................ลูกหนีสหกรณ์ 

         (.....................................................) 
 
 

(ลงชือ)......................................................ผู้ชาํระบัญชี 

         (.....................................................) 

 
 

(ลงชือ)......................................................พยาน 

         (.....................................................) 

 
 

(ลงชือ)......................................................พยาน 

         (.....................................................) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือขอลดหนีของลูกหนี 

 

วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง ขอลดหนี 

เรียน นาย/นาง/นางสาว....................................ผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์....................................จาํกัด 

ตามทีข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................

สมาชิกสหกรณ์............................................................จาํกัด  เลขทะเบียนสมาชิกท.ี.......................

ซึงได้เป็นลูกหนีของสหกรณ์ค่า......................................  ยังมีหนีคงเหลือ ณ วันทีจัดทาํหนังสือนี

จาํนวนเงิน..........................บาท  นัน 

เนืองจากข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอทีจะชาํระหนีจํานวนดังกล่าวข้างต้นได้ครบถ้วน  

ดังนัน  ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์ทจีะชาํระหนีเพียงจาํนวน....................บาท  

ส่วนหนีทียังค้างชําระอีกจํานวนเงิน.............................บาท  ขอให้ผู้ชําระบัญชีสหกรณ์ยินยอมลดหนี

ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย 
 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (...................................................) 

                   ลูกหนีสหกรณ ์

 

ความเห็นของผูชํ้าระบญัชี 
 

  ข้าพเจ้าได้พิจารณาเหตุผลความจําเป็นอย่างรอบคอบแล้ว  เห็นสมควรลดหนีให้      

นาย/นาง/นางสาว...............................................จากหนีทจีะต้องชาํระจาํนวนเงิน......................บาท  

เป็นจาํนวนเงนิ............................บาท 

 

 
  (ลงชือ)..................................................... 

                      (.....................................................) 

       ผู้ชาํระบัญชี 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
สหกรณ.์........................................................จํากดั 

กระดาษทําการลูกหนี 
ณ  วนัที..........................................(วนัเสร็จสินการชําระบญัชี) 

 

ท ี ชือลูกหนี 
จาํนวนเงิน รับชาํระหนี คงเหลือ 

หมายเหตุ ณ วันเริม ระหว่าง ณ วันชาํระ 
ชาํระบัญชี ชาํระบัญชี บัญชีเสรจ็ 

        เหตุผลของการ 

        ไม่ได้รับชาํระหน ี

        เช่น ขอผ่อนชาํระ 

        เพียงสว่นหนงึ 

        เป็นบุคคล 

        ล้มละลาย ฯลฯ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
สหกรณ.์........................................................จํากดั 

กระดาษทําการสินทรพัยถ์าวร 
ณ  วนัที..........................................(วนัเสร็จสินการชําระบญัชี) 

 

ท ี
  อัตรา 

ค่าเสอืมราคา 
สะสม 

ราคาคงเหลือ 
ตามบัญชี 

หมายเหตุ ประเภท ราคาทุน ค่าเสอืม 
  ราคา 

          

          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
 



 

 

- 153 -

การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือแจง้เจา้หนใีหย้นืคําทวงหน ี

 
 

                                                                            

          

         วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง ให้ยืนคาํทวงหนี 

เรียน ......................................................... 

ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคาํสงัเลิกสหกรณ์..................................................จาํกัด  

ตังแต่วันที.....................................และได้มีคําสังที............/.............ลงวันที............................

แต่งตังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชาํระบัญชีแล้ว 

ในการชาํระบัญชี  ปรากฏตามบัญชีของสหกรณ์ว่าท่านเป็นเจ้าหนีของสหกรณ ์

ฉะนัน  จึงแจ้งมาเพือทราบ  โดยถ้าท่านประสงค์จะเรียกร้องหนี  ขอให้ยืนคาํทวงหนีต่อ   

ผู้ชาํระบัญชี  ณ .............................................................ภายใน....................................วัน/เดือน

นับแต่วันท.ี...................................................เป็นต้นไป 
 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(...................................................) 

                 ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

 

 

 

ท ี............../ ................... ........................................

..... 

(ครุฑ) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือขอลดหนีกบัเจา้หน ี

 
 

                                                                            

          

         วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง ขอลดหนี 

เรียน ......................................................... 

ตามทีท่านได้ยืนคาํทวงหนีค่า...................................จาํนวนเงิน.........................บาท 

ต่อผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์............................................................จาํกดั  นัน 

เนืองจากการชาํระบัญชีของสหกรณ์.................................................................จาํกัด  

ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินคงเหลือไม่เพียงพอทีจะชําระหนีแก่เจ้าหนีได้ครบถ้วนทุกรายการ  ดังนัน  

เพือให้เจ้าหนีของสหกรณ์แต่ละรายได้รับชาํระหนีโดยเหมาะสมตามทสีหกรณ์มีทรัพย์สินทีจะชาํระหนีได้  

ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณาลดหนีให้แก่สหกรณ์    จากจํานวนหนีทีจะต้องชําระ       

จาํนวนเงิน...........................บาท  เป็นจาํนวนเงิน..............................บาท 

พร้อมนีได้แนบแบบหนังสือยินยอมลดหนีมาด้วยแล้ว  หากเหน็ชอบขอความกรุณาจัดทาํ

หนังสอืยินยอมลดหนีให้แก่ข้าพเจ้าด้วย  หรือถ้าหากไม่เหน็ชอบด้วย  หรือเหน็เป็นอย่างอนืขอความกรุณา

แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วย  จักขอบคุณยิง 

 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

       (...................................................) 

                 ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

ท ี............../ ................... ........................................

..... 

(ครุฑ) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือยินยอมลดหนขีองเจา้หน ี

 
 

                                                                            

วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง ยินยอมลดหนี 

เรียน ........................................................ 

อ้างถึง หนังสือท.ี................/ ....................  ลงวันท.ี............................................... 

ตามหนังสือทีอ้างถึง  ขอให้ข้าพเจ้า/บริษัท....................................................

ลดหนีให้แก่สหกรณ์....................................................จํากัด  ซึงอยู่ระหว่างการชําระบัญชี

จากเงินเป็นหนีทีจะต้องชาํระจาํนวนเงิน................บาท  เป็นจาํนวนเงิน.....................บาท  นัน 

ข้าพเจ้า/บริษัท.................................................ได้พิจารณาแล้วเหน็ชอบในการลดหนี

ให้สหกรณ์ตามทผู้ีชาํระบัญชีสหกรณ์เสนอมา 

จึงเรียนมาเพือทราบ 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(...................................................) 

    ตาํแหน่ง....................................... 

 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

 

 

ท ี.................................... 
....................................... ครุฑ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ประกาศผู้ชาํระบัญชี 

เรือง  การวางเงนิทเีจ้าหนียังมิได้มาขอรับกับนายทะเบียนสหกรณ์  หรือ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

ของสหกรณ์.......................................................................จาํกัด 

 
 
 
  ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศ/สงัเลิกสหกรณ์..........................................จาํกดั

สาํนักงานตงัอยู่เลขท.ี.............ถนน...................................................ตาํบล...................................

อาํเภอ..............................................จังหวัด....................................เมอืวันท.ี.............................

และได้แต่งตงันาย/นาง/นางสาว......................................................ตาํแหน่ง................................

สาํนักงาน....................................................เป็นผู้ชาํระบัญชี  ตงัแต่วันท.ี..................................นัน 

  เนืองจากการชาํระบัญชีสหกรณ์......................................................................จาํกัด  

มีเจ้าหนีซึงยังมิได้มาขอรับหรือยืนคาํทวงหนี  รวมเป็นเงิน..........................บาท  ตามรายชือดังต่อไปนี 

  .  .............................................เป็นจาํนวนเงนิ..................................บาท 

  .  ...............................................เป็นจาํนวนเงิน.....................................บาท 

  .  ...............................................เป็นจาํนวนเงิน.....................................บาท 

  ข้าพเจ้าได้วางเงินจาํนวนดังกล่าวไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์

ทีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  ตามมาตรา   แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  ตังแต่       

วันท.ี......................................แล้ว 

  ฉะนันขอให้เจ้าหนียืนคาํทวงหนีต่อ...........................................(นายทะเบียนสหกรณ์  

หรือ รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย) ณ  สาํนักงาน.....................................

จังหวัด..................................ได้ทุกวันในเวลาราชการ  จึงขอประกาศมาเพือทราบทวักัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท ี.................................................... 

 

 
     นาย/นาง/นางสาว.................................................. 

ผู้ชาํระบัญชี 
 

        สหกรณ์......................................................จาํกดั 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
สหกรณ.์........................................................จํากดั 

กระดาษทําการเจา้หนี 
ณ  วนัที..........................................(วนัเสร็จสินการชําระบญัชี) 

 

ท ี ชือลูกหนี 
หนีคงเหลือ รายการลดหนี หนีคงเหลือ  
ณ วันเริม ชาํระหนี เจ้าหนี ณ วันชาํระ หมายเหตุ 
ชาํระบัญชี คืน ลดหนีให้ บัญชีเสรจ็  

          -  เหตุผลทไีม่ได้ชาํระหนี 

          ให้เจ้าหนีแต่ละราย 

          เช่น ขาดอายุความ 

          มีทรัพย์สินไม่เพียงพอ 

          ชาํระหนี ฯลฯ 

          -   การวางเงินชาํระหนี 

          เจ้าหนีแต่ละราย 

          ตามมาตรา  
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  
 
 

                                                         

                    
        

       พฤศจิกายน   

เรือง ขอยกเว้นค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

เรียน ผู้ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํปาง  จาํกัด (นายสมพงษ์  ทองสถิตย์) 

อ้างถึง หนังสือสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาํปาง  ท ีกษ  ลป/  

ตามหนังสือทอ้ีางถึงแจ้งว่า  นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคาํสงัแต่งตังให้ท่านเป็นผู้ชาํระบัญชี

ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํปาง จาํกัด  และท่านได้ดาํเนินการชาํระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํปาง จาํกัด  

แล้วปรากฏว่าไม่มีเงินสดหรือทรัพย์สนิคงเหลือ  จึงขอยกเว้นการชาํระค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ฯ ดังความ

แจ้งแล้วนัน 

สันนิบาตสหกรณ์ฯ  พิจารณาแล้วขอเรียนว่า  การงดเกบ็ค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ  นัน  

ไม่มีข้อกฎหมายใดให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ   มีอาํนาจกระทาํได้  หากข้อเทจ็จริงปรากฏว่าท่านได้ดาํเนินการ

ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํปาง จาํกัด  แล้ว  ไม่มีเงินสดหรือทรัพย์สินคงเหลือกย่็อมเป็นการพ้น

วิสยัทจีะชาํระค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้อีกต่อไป 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 
 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชือ)     ณรงค์  มฤคทตั 

(นายณรงค์  มฤคทตั) 

   ผู้อาํนวยการสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

กองกลาง 

โทร.  

 

ท ีสสท. /  

(สําเนา) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
บนัทึกการมอบหมายงานในหนา้ทีผูชํ้าระบญัชี 

ชือสหกรณ์.......................................................................จาํกัด 
ระหว่าง........................................กับ........................................ 

 
 
 

สาํนักงาน...................................................... 

วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

  ตามคาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท.ี.......................ลงวันท.ี..........................................

ให้ นาย/นาง/นางสาว.........................................................ตาํแหน่ง...........................................

สาํนักงาน............................................พ้นจากหน้าทผู้ีชาํระบัญชีสหกรณ์.................................จาํกัด  

และได้แต่งตังให้ นาย/นาง/นางสาว....................................................ตาํแหน่ง..............................

สาํนักงาน.....................................................เป็นผู้ชาํระบัญชีแทน  ตังแต่วันท.ี........................นัน

  ในการมอบหมายงานในหน้าทผู้ีชําระบัญชีนี............................................................

ผู้มอบหมาย  ได้มอบหมายงานให้แก่....................................................ผู้รับมอบ  เสรจ็เรียบร้อยแล้ว  

ตังแต่วันที..............................................เวลา.......................น.  โดยกระทาํต่อหน้าพยาน  คน   

ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ายนี  ซึงผู้มอบและผู้รับมอบได้ตรวจสอบเอกสารและทรัพย์สินทมีอบตามที

ปรากฏในรายการมอบหมายงานเป็นการถูกต้องตามรายการต่อไปนี   

.  สมุดเงินฝากธนาคาร.......................................บัญชีเลขท.ี................................  

จาํนวนเงินฝาก..................................บาท 

  2.  สมุดเงินสดรับ   จาํนวน.....................................เล่ม 

  3.  สมุดเงินสดจ่าย   จาํนวน.....................................เล่ม 

  4.  สมุดบัญชีแยกประเภท  จาํนวน.....................................เล่ม 

  5.  สมุดค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน  จาํนวน.....................................เล่ม 

  6.  ทะเบียนสมาชิก   จาํนวน.....................................เล่ม 

  7.  ทะเบียนหุ้น    จาํนวน.....................................เล่ม 

  8.  แฟ้มเอกสารต่างๆ   จาํนวน.....................................แฟ้ม 

  9.  ฯลฯ    จาํนวน.....................................เล่ม 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

  บันทึกการมอบหมายงานนี  ได้จัดทาํขึน   ชุด  มีข้อความและรายการตรงกันเพือเสนอ

นายทะเบียนสหกรณ์  ชุด  ผู้มอบและผู้รับมอบเก็บรักษาไว้คนละ  ชุด  เพือเป็นหลักฐานในการ

มอบหมายงาน  ผู้มอบได้ลงลายมือชือไว้เป็นสาํคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

   

 

ลงชือ)................................................................ผู้มอบ 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ 

         (..............................................................) 
 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
 

 

                                                                            

          

         วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง การชาํระบัญชีสหกรณ์...............................................จาํกดั  จังหวัด................................... 

เรียน นายทะเบียนสหกรณ์ 

อ้างถึง คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท.ี.....................ลงวันท.ี....................................... 

สงิทสี่งมาด้วย รายงานการชาํระบัญชี  พร้อมทงัรายการย่อของบัญชีทชีาํระ  ชุด 
สาํเนารายงานการชาํระบัญชี  พร้อมทงัรายการย่อของบัญชีทชีาํระ  ชุด 
สาํเนารายงานการประชุมใหญ่ 
สาํเนาหลักฐานการจ่ายทรัพย์สนิทเีหลือจากการชาํระบัญชี 

ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ทีอ้างถึง  แต่งตังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชําระบัญชีสหกรณ์

.................................................จาํกัด  จังหวัด.........................................นัน 

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการชําระบัญชีสหกรณ์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอรายงาน

การชาํระบัญชี  พร้อมทงัรายการย่อของบัญชีทชีาํระมาเพือโปรดพิจารณาและดาํเนินการต่อไป 

 

 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

       (...................................................) 

                 ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

ท ี................................. ........................................

..... 

(ครุฑ) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
บนัทึกการส่งมอบสมุดบญัชีและเอกสารต่างๆ 

ชือสหกรณ์.......................................................................จาํกัด 
ระหว่าง................................................................ผู้ชาํระบัญชี 
กับ..................................................นายทะเบียนสหกรณ์  หรือ 

รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

 
 
 

สาํนักงาน...................................................... 

วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

  ตามคาํสังนายทะเบียนสหกรณ์หรือประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ท.ี......./...................

ลงวันท.ี.............เดือน.......................พ.ศ.............เรือง  เลิกสหกรณ์.....................................จาํกัด

และตามคาํสังนายทะเบียนสหกรณ์ที........./...............ลงวันที........เดือน....................พ.ศ...............

ได้แต่งตัง นาย/นาง/นางสาว  เป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์......................................................จาํกัด  นัน

บัดนี  นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการชําระบัญชีและรายการย่อของบัญชีทีชําระ       

ทผู้ีชาํระบัญชีเสนอแล้ว  จึงได้ถอนชือสหกรณ์...............................................จาํกัด  ออกจากทะเบียน

ตามคาํสังนายทะเบียนสหกรณ์ที.................สัง ณ วันท.ี.........เดือน.........................พ.ศ................

และผู้ชาํระบัญชีได้ส่งมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทงัหลายของสหกรณ์.................................จาํกัด  

ให้แก่............................................(นายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียน

สหกรณ์มอบหมาย) ผู้รับมอบ  เสรจ็เรียบร้อยแล้ว  ตังแต่วันท.ี..........เดือน.......................พ.ศ...........

เวลา.......................น.  โดยกระทาํต่อหน้าพยาน  คน  ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี  ซึงผู้มอบ

และผู้รับมอบได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ตามทปีรากฏในรายงานการมอบเป็นการถูกต้อง  และได้ปฏบัิติ

ตามคาํแนะนาํนายทะเบียนสหกรณ์  เรือง  วิธปีฏบัิติในการชาํระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.   โดยส่งมอบแก่

นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายภายใน  วัน  นับแต่

วันทนีายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเหน็ชอบ  ตามรายการต่อไปนี 

1.  สมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ จาํนวน.........................เล่ม 

.  สมุดรายงานการประชุมใหญ่ จาํนวน.........................เล่ม 

3.  ทะเบียนเครืองเขียนแบบพิมพ์ จาํนวน.........................เล่ม 

.  ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น จาํนวน.........................เล่ม 

5.  ดัชนีทะเบียนหุ้น จาํนวน.........................เล่ม 

.  สมุดเงินสด จาํนวน.........................เล่ม 

7.  สมุดบัญชีแยกประเภททวัไป จาํนวน.........................เล่ม 
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.  สมุดทะเบียนรับ – ส่ง  หนังสือ จาํนวน.........................เล่ม 

9.  สมุดรายงานการประชุมกลุ่ม จาํนวน.........................เล่ม 

.  แฟ้มใบสาํคัญรับ จาํนวน.........................เล่ม 

11.  แฟ้มใบสาํคัญจ่าย จาํนวน.........................เล่ม 

.  แฟ้มเอกสารการชาํระบัญชีสหกรณ์ จาํนวน.........................เล่ม 

.  ฯลฯ จาํนวน.........................เล่ม 

บันทึกการมอบสมุดบัญชีและเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์  ได้จัดทาํขึน  ชุด  มีข้อความ

และรายการตรงกัน  เพือเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์  ชุด  เพือเป็นหลักฐานในการมอบหมายงาน     

ผู้มอบและผู้รับมอบ  ได้ลงลายมือชือไว้เป็นสาํคัญต่อหน้าพยานแล้ว     

  

 

(ลงชือ)................................................................ผู้มอบ 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ 

         (..............................................................) 
 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 
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สาํเนา 
 

คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ 
ท ี /  

เรือง ให้ผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์ดาํเนินการชาํระบัญชีตามคาํแนะนาํของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

 
โดยทีมีประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.   และเพือให้การชําระบัญชี

สหกรณ์เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   และสอดคล้องกับภาวการณ์ในปัจจุบัน  

เหน็สมควรให้มีคาํแนะนาํวิธีปฏบัิติในการชาํระบัญชีสหกรณ ์
  ฉะนัน  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   

จึงมีคาํสงั ดังนี 
.  ให้ยกเลิก 

 ( )  คําสังนายทะเบียนสหกรณ์  ที /  ลงวันที  พฤศจิกายน         

เรือง  การชาํระบัญชีสหกรณ ์

 ( )  คําสังนายทะเบียนสหกรณ์   ที /   ลงวันที  สิงหาคม             

เรือง  มอบอาํนาจให้ปฏบัิติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์   

 ( )  หนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที พก. /ว.  ลงวันที  

ธนัวาคม  เรือง  คาํแนะนาํวิธปีฏบัิติการชาํระบัญชีสหกรณ์ 

( )  หนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที พก.  / ว.   ลงวันที     

ตุลาคม  เรือง  เพิมเติมคาํแนะนาํวิธปีฏบิัติการชาํระบัญชีสหกรณ์ 
  .  การดําเนินการชําระบัญชีสหกรณ์ ของผู้ชําระบัญ ชี  ให้ปฏิบัติตามคําแนะนํา         

นายทะเบียนสหกรณ์  เรือง  วิธปีฏบิัติในการชาํระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.  ท้ายคาํสงันี 
  .  บรรดาคําสัง  ระเบียบและคําแนะนําการชําระบัญชีทีขัดหรือแย้งกับคําแนะนํา       

นายทะเบียนสหกรณ์ เรือง  วิธปีฏบิัติในการชาํระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.   ท้ายคาํสงันี  ให้ใช้คาํแนะนาํนีแทน  

  ทงันี  ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป 

      สงั  ณ  วันท ี   มกราคม  พ.ศ.  

          (ลงชือ)      เรืองชัย  บุญญานันต ์
(นายเรืองชัย  บุญญานันต์) 

รองอธบิดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏบัิติการแทน 

นายทะเบียนสหกรณ์ 
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ใบว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ยังไม่

สนิสดุ

เลขที ลงวันที

ชาํระ 

(ระหว่าง

ชาํระบัญชี)

ยกไป 

(เสรจ็สนิ

การชาํระ

บัญชี)

ดอกเบยี

 (ถ้ามี)

หลกั 

ประกัน

ทุนทรัพย์ที

ฟ้อง

การดาํเนินคดี

เอกสารหมายเลข 11

หมายเหตุ

การติดตามหนตีามคาํพิพากษา

สหกรณ.์...........................................................................จํากดั

กระดาษทําการลูกหนีทีถูกดาํเนินคดแีละการติดตามผล

วนัที.........................................................

ยกมา

ลาํดับ

ที
ชือลูกหนี

ประเภท

ลูกหนี เลขที

สญัญา/หลกัฐาน

สนิสดุแล้ว

คาํพิพากษาสญัญา

ประนีประนอม
สรปุ

สาระสาํคัญ

วันทฟ้ีอง
ลงวันที
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่าง 
(สําเนา) 

 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

เรือง  เลิกสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกัด 

 
 
 
  เนืองด้วยสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จํากัด  ได้ประชุมใหญ่สามัญ  เมือวันที     

มกราคม  พ.ศ.   ได้มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้เลิกสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกัด  สหกรณ์จึงต้องเลิก

ตามความในมาตรา  ( )  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   และดาํเนินการชาํระบัญชีต่อไป 
  ฉะนัน  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ.   นายทะเบียนสหกรณ์จึงขอประกาศให้ทราบทัวกันว่า  สหกรณ์การเกษตร  กขค.  จํากัด     

เลขทะเบียนสหกรณ์ที  กพธ.  /   สํานักงานตังอยู่ตําบลมุกดาหาร  อําเภอเมืองมุกดาหาร    

จังหวัดมุกดาหาร  ได้เลิกกจิการตังแต่วันท ี   มกราคม     เพือชาํระบัญชีต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท ี  เมษายน  พ.ศ.   
 

 
  (ลงชือ)  ..................................................... 

   (...................................................) 

รองนายทะเบียนสหกรณ์  ปฏบัิติราชการแทน 
                    นายทะเบียนสหกรณ์ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่าง 
(สําเนา) 

 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

เรือง  แจ้งชือผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกัด 

 
 
 
  ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  ลงวันที   เมษายน  พ.ศ.    เรือง  เลิก

สหกรณ์การเกษตร  กขค.  จํากัด  เนืองจากทีประชุมใหญ่สามัญได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกสหกรณ์       

จึงต้องเลิกตามมาตรา  ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  และตามคาํสังนายทะเบียนสหกรณ ์ 

ท ี /   สัง  ณ  วันท ี  เมษายน  พ.ศ.   ได้แต่งตังให้ นายเก่ง  ใจกล้า  เจ้าหน้าทบีริหารงาน

ตรวจสอบบัญชี   สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ มุกดาหาร  เป็นผู้ชําระบัญชีสหกรณ์การเกษตร         

กขค.  จาํกัด  นัน 
  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา   วรรคสี  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.   
นายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียน  นายเก่ง  ใจกล้า  เป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จํากัด     

ตงัแต่วันท ี  เมษายน  พ.ศ.  
ฉะนัน  ถ้าผู้ใดมีส่วนเกียวข้องหรือประสงค์จะติดต่อกับสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกัด  

ขอให้ติดต่อกับผู้ชาํระบัญชี  ณ  สาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  จึงประกาศมา

เพือทราบทวักัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท ี  เมษายน  พ.ศ.   
 

 
(ลงชือ)  ..................................................... 

 (...................................................) 

      รองนายทะเบียนสหกรณ์  ปฏบิัติราชการแทน 
                 นายทะเบียนสหกรณ์ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่าง 
(สําเนา) 

 
คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ 

ท ี /  

เรือง  แต่งตังผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกดั 

 
 
 
  ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  ลงวันท ี  เมษายน  พ.ศ.   เรือง  เลิกสหกรณ์

การเกษตร  กขค.  จาํกัด  เนืองจากทปีระชุมใหญ่สามัญ  ได้ลงมติเป็นเอกฉันทใ์ห้เลิกสหกรณ์  สหกรณ์จึง

ต้องเลิกตามมาตรา  ( )  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  
ฉะนัน  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา   วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ.   จึงแต่งตัง  นายเก่ง  ใจกล้า  เจ้าหน้าทีบริหารงานตรวจสอบบัญชี   สาํนักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์มุกดาหาร  เป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกัด  ตงัแต่วันท ี  เมษายน    
 

สงั  ณ  วันท ี   เมษายน  พ.ศ.   
 

 
(ลงชือ)  ..................................................... 

 (...................................................) 

   รองนายทะเบียนสหกรณ์  ปฏบัิติราชการแทน 
                  นายทะเบียนสหกรณ์ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  
 

บนัทึกการรบัมอบทรพัยส์ิน  สมุดบญัชีและเอกสารต่างๆ 
 

ชือสหกรณ์.....................................................................จาํกัด 
ระหว่าง....................................................กบั.................................................... 

 
 
 

สาํนักงาน.................................................. 
วันท.ี............เดือน.................................พ.ศ................. 

  ตามคาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท ี........../.......................  ลงวันท.ี............................ 
ได้แต่งตังให้นาย/นาง/นางสาว...................................................ตาํแหน่ง..................................... 
สาํนักงาน.............................................เป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์............................................จาํกัด 
เพือดาํเนินการชาํระบัญชีต่อไป  นัน 
  ในการรับมอบสมุดบัญชี  และเอกสารต่างๆ  ของสหกรณ์...................................จาํกัด 
โดยนาย..................................................................    ตาํแหน่งประธานกรรมการ    (หรือผู้จัดการ) 
สหกรณ์........................................จาํกัด  ผู้มอบ  ได้มอบให้แก่นาย/นาง/นางสาว............................ 
...................................................ผู้รับมอบ  เสรจ็เรียบร้อยแล้ว  ตังแต่วันท.ี.................................. 
เวลา..........................น.  โดยกระทาํต่อหน้าพยาน  คน  ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี     

ซึงผู้มอบและผู้รับมอบได้ตรวจสอบสนิทรัพย์และเอกสารทมีอบ  ตามทปีรากฏในรายการมอบเป็นการถูกต้องแล้ว  

ตามรายการต่อไปนี 
  .  สมุดเงินฝากธนาคาร.......................................บัญชีเลขท.ี............................... 
จาํนวนเงินฝาก...............................................บาท 
  2.  สมุดเงินสดรับ   จาํนวน.................................เล่ม 

3.  สมุดเงินสดจ่าย   จาํนวน.................................เล่ม 
4.  สมุดบัญชีแยกประเภท  จาํนวน.................................เล่ม 
5.  สมุดค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน  จาํนวน.................................เล่ม 
6.  ทะเบียนสมาชิก   จาํนวน.................................เล่ม 
7.  ทะเบียนหุ้น    จาํนวน.................................เล่ม 
8.  แฟ้มเอกสารหุ้น   จาํนวน.................................แฟ้ม 
.  ฯลฯ 

 
 
 
 



 

 

- 143 -

การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

 
บันทึกการมอบสมุดบัญชีเอกสารต่างๆ  ของสหกรณ์  ได้จัดทาํขึน  ชุด  มีข้อความและ

รายการตรงกัน  เพือเสนอนายทะเบียนสหกรณ์  ชุด  ผู้มอบและผู้รับมอบเก็บรักษาไว้คนละ  ชุด       

เพือเป็นหลักฐานในการมอบหมายงาน  ผู้มอบและผู้รับมอบได้ลงลายมือชือไว้เป็นสาํคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
 

(ลงชือ)................................................................ผู้มอบ 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ 

         (..............................................................) 
 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ประกาศผูชํ้าระบญัชี 

 

สหกรณ์.....................................................................จาํกัด 
  
 
 

ตามคาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ได้สงัเลิกสหกรณ์ ...............................................จาํกัด  
สาํนักงานตงัอยู่เลขท.ี...............ถนน...................................ตาํบล................................................. 

อาํเภอ.............................................จังหวัด..................................เมือวันท.ี................................ 

และได้แต่งตงั.........................................................ตาํแหน่ง....................................................... 
เป็นผู้ชาํระบัญชี  ตังแต่วันท.ี....................................................... 
  ฉะนัน  ขอให้เจ้าหนียืนคําทวงหนีต่อผู้ชําระบัญชี    หรือผู้มีส่วนเกียวข้องประสงค์จะ

ติดต่อกบัสหกรณ์...............................................จาํกดั  ขอให้ติดต่อกบั......................................... 

ผู้ชาํระบัญชี ณ สาํนักงาน..................................................................ได้ทุกวันในเวลาราชการ     

  จึงขอประกาศมาเพือทราบทวักัน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท.ี............................................... 
 
 

นาย/นาง/นางสาว................................................ 
       ผู้ชาํระบัญชี 

หรือ 
ประกาศผู้ชาํระบัญชี 

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

  ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้สงัเลิกสหกรณ์........................................................จาํกัด 

จังหวัด....................................แล้ว 

  จึงขอให้เจ้าหนียืนคาํทวงหนี  หรือผู้ประสงค์จะติดต่อกบัสหกรณ์    ติดต่อกบัผู้ชาํระบัญชี  

ณ  สาํนักงาน..........................................ทุกวันในเวลาราชการ 
 

นาย/นาง/นางสาว................................................ 
   ผู้ชาํระบัญชี 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
แบบหนงัสือนําส่งงบการเงิน  ณ  วนัรบัมอบทรพัยส์ินของผูชํ้าระบญัชี 

 
 

                                                                            

          

         วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง การชาํระบัญชีสหกรณ์......................................................จาํกัด  จังหวัด............................ 

เรียน นายทะเบียนสหกรณ์ 

อ้างถึง คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท.ี....................................  ลงวันท.ี............................................ 

สงิทสี่งมาด้วย งบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ   ชุด 
  สาํเนางบการเงนิ      ชุด 

ตามคําสั งน ายทะเบ ียนสหกรณ ์ทีอ้างถ ึง   แต่งตั งให้ข้ าพ เจ้ า เป็ น ผู้ชําระบ ัญ ชี          

สหกรณ์.......................................................จาํกดั  จังหวัด.............................................นัน 

ข้าพเจ้าได้จัดทาํงบการเงนิ  ณ  วันท.ี..................................ซึงเป็นวันรับมอบทรัพย์สิน

ของสหกรณ์ดังกล่าวเสรจ็เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอมาเพือโปรดพิจารณาและดาํเนินการต่อไป 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(...................................................) 

                    ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

 

 

ท ี.................................... ....................................... 

ครุฑ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือทวงหนจีากลูกหนขีองสหกรณ ์

 
 

                                                                            

          

         วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง ให้นาํเงินไปชาํระหนี 

เรียน ......................................................... 

ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคาํสงัเลิกสหกรณ์..................................................จาํกัด  

และมีคาํสงัท.ี........................  ลงวันท.ี........................................แต่งตังข้าพเจ้าเป็นผู้ชาํระบัญชีแล้ว 

ในการชาํระบัญชี  ตามบัญชีของสหกรณ์ปรากฏว่าทา่นเป็นลูกหนีค่า............................. 

จาํนวนเงิน...............................บาท  กับดอกเบียในอัตรา.............นับตงัแต่วันท.ี.............................  

เป็นต้นไป 

ฉะนัน  จึงขอให้ท่านนาํเงินไปชาํระต่อผู้ชาํระบัญชี  ณ ...............................................

ภายในเวลา...............วัน  นับแต่วันทไีด้รับหนังสอืนีด้วย 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(...................................................) 

                   ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

 

 

 

ท ี............../ ................... ........................................

..... 

ครุฑ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือรบัสภาพหน ี

 
 

                                                                            

   วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว...................................................................เป็นสมาชิก  

ของสหกรณ์.........................................................จาํกัด  เลขทะเบียนสมาชิกท.ี..............................

อยู่บ้านเลขท.ี............ถนน..............................................ตาํบล/แขวง...........................................

อาํเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................ขอทาํหนังสือฉบับนีให้ไว้กับ

นาย/นาง/นางสาว.................................  ซึงเป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์.......................................จาํกัด  

เพือเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าเป็นลูกหนีของสหกรณ์ค่า..................... จาํนวนเงนิ.....................บาท  

กับดอกเบียในอัตรา...........นับตังแต่วันท.ี.........................................  เป็นต้นมา  ซึงข้าพเจ้าจะนาํเงิน

มาชาํระแก่ผู้ชาํระบัญชีให้เสรจ็สนิภายในวันท.ี............................................ 

ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจหนังสือรับสภาพหนีฉบับนีด้วยดีโดยตลอดแล้ว  จึงได้   

ลงลายมือชือให้ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 

 

(ลงชือ).......................................................ผู้รับสภาพหนี 

         (........................................................) 

 
 
(ลงชือ).........................................................พยาน 

         (.......................................................) 
 
 
(ลงชือ).........................................................พยาน 

         (.......................................................) 

 

 

 

 
 

ดวงพร  ร่าง/ สุรีรัตน์ พิมพ/์     ทาน/   ตรวจ 

 

ดวงพร ร่าง/สุรีรัตน์ พิมพ/์              ทาน/           ตรวจ 

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

..... 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือสญัญารบัสภาพความรบัผดิ 

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

 
                                                              วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เนืองจากข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.......................................................เป็นสมาชิก  
สหกรณ์................................................................จาํกัด  เลขทะเบียนสมาชิกท.ี............................
อยู่บ้านเลขท.ี............ถนน..............................................ตาํบล/แขวง...........................................
อาํเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................ได้เป็นลูกหนีของสหกรณ์ค่า.................
จาํนวนเงิน.................................บาท  ตามสญัญาท.ี.......................  ลงวันท.ี.................................  
ซึงจนถึงวันททีาํสญัญาฉบับนีข้าพเจ้ายังคงค้างชาํระหนีดังกล่าว   จาํนวนเงิน..................................บาท  
และเพือเป็นหลักฐานในการเป็นหนีผูกพันกันต่อไป  ข้าพเจ้ากับนาย/นาง/นางสาว................................  
ซึงเป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์......................................จาํกัด  จึงได้ทาํหนังสือสัญญานีขึนโดยมีข้อความ
รายละเอียดดังต่อไปนี 

.  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..................................................ขอสัญญาว่าจะชําระเงิน
ให้แก่นาย/นาง/นางสาว....................................  ผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์.......................................จาํกัด
เป็นเงินทงัสนิ.............................บาท  โดยจะชาํระให้เสรจ็สนิภายในวันท.ี........................................ 
  .  นาย/นาง/นางสาว............................ผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์..........................จาํกัด 
ยอมรับตามท ีนาย/นาง/นางสาว..................................ตกลงทจีะชาํระเงินตามสญัญาในข้อ .  เช่นกัน 

ทังสองฝ่ายทราบและเข้าใจข้อความรายละเอียดข้างต้นทังหมดเป็นอย่างดีแ ล้ว             
จึงลงลายมือชือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 
(ลงชือ)......................................................ลูกหนีสหกรณ์ 

         (.....................................................) 
 
 

(ลงชือ)......................................................ผู้ชาํระบัญชี 

         (.....................................................) 

 
 

(ลงชือ)......................................................พยาน 

         (.....................................................) 

 
 

(ลงชือ)......................................................พยาน 

         (.....................................................) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือขอลดหนีของลูกหนี 

 

วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง ขอลดหนี 

เรียน นาย/นาง/นางสาว....................................ผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์....................................จาํกัด 

ตามทีข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................

สมาชิกสหกรณ์............................................................จาํกัด  เลขทะเบียนสมาชิกท.ี.......................

ซึงได้เป็นลูกหนีของสหกรณ์ค่า......................................  ยังมีหนีคงเหลือ ณ วันทีจัดทาํหนังสือนี

จาํนวนเงิน..........................บาท  นัน 

เนืองจากข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอทีจะชาํระหนีจํานวนดังกล่าวข้างต้นได้ครบถ้วน  

ดังนัน  ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์ทจีะชาํระหนีเพียงจาํนวน....................บาท  

ส่วนหนีทียังค้างชําระอีกจํานวนเงิน.............................บาท  ขอให้ผู้ชําระบัญชีสหกรณ์ยินยอมลดหนี

ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย 
 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (...................................................) 

                   ลูกหนีสหกรณ ์

 

ความเห็นของผูชํ้าระบญัชี 
 

  ข้าพเจ้าได้พิจารณาเหตุผลความจําเป็นอย่างรอบคอบแล้ว  เห็นสมควรลดหนีให้      

นาย/นาง/นางสาว...............................................จากหนีทจีะต้องชาํระจาํนวนเงิน......................บาท  

เป็นจาํนวนเงนิ............................บาท 

 

 
  (ลงชือ)..................................................... 

                      (.....................................................) 

       ผู้ชาํระบัญชี 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
สหกรณ.์........................................................จํากดั 

กระดาษทําการลูกหนี 
ณ  วนัที..........................................(วนัเสร็จสินการชําระบญัชี) 

 

ท ี ชือลูกหนี 
จาํนวนเงิน รับชาํระหนี คงเหลือ 

หมายเหตุ ณ วันเริม ระหว่าง ณ วันชาํระ 
ชาํระบัญชี ชาํระบัญชี บัญชีเสรจ็ 

        เหตุผลของการ 

        ไม่ได้รับชาํระหน ี

        เช่น ขอผ่อนชาํระ 

        เพียงสว่นหนงึ 

        เป็นบุคคล 

        ล้มละลาย ฯลฯ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
สหกรณ.์........................................................จํากดั 

กระดาษทําการสินทรพัยถ์าวร 
ณ  วนัที..........................................(วนัเสร็จสินการชําระบญัชี) 

 

ท ี
  อัตรา 

ค่าเสอืมราคา 
สะสม 

ราคาคงเหลือ 
ตามบัญชี 

หมายเหตุ ประเภท ราคาทุน ค่าเสอืม 
  ราคา 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือแจง้เจา้หนใีหย้นืคําทวงหน ี

 
 

                                                                            

          

         วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง ให้ยืนคาํทวงหนี 

เรียน ......................................................... 

ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคาํสงัเลิกสหกรณ์..................................................จาํกัด  

ตังแต่วันที.....................................และได้มีคําสังที............/.............ลงวันที............................

แต่งตังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชาํระบัญชีแล้ว 

ในการชาํระบัญชี  ปรากฏตามบัญชีของสหกรณ์ว่าท่านเป็นเจ้าหนีของสหกรณ ์

ฉะนัน  จึงแจ้งมาเพือทราบ  โดยถ้าท่านประสงค์จะเรียกร้องหนี  ขอให้ยืนคาํทวงหนีต่อ   

ผู้ชาํระบัญชี  ณ .............................................................ภายใน....................................วัน/เดือน

นับแต่วันท.ี...................................................เป็นต้นไป 
 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(...................................................) 

                 ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

 

 

 

ท ี............../ ................... ........................................

..... 

(ครุฑ) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือขอลดหนีกบัเจา้หน ี

 
 

                                                                            

          

         วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง ขอลดหนี 

เรียน ......................................................... 

ตามทีท่านได้ยืนคาํทวงหนีค่า...................................จาํนวนเงิน.........................บาท 

ต่อผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์............................................................จาํกดั  นัน 

เนืองจากการชาํระบัญชีของสหกรณ์.................................................................จาํกัด  

ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินคงเหลือไม่เพียงพอทีจะชําระหนีแก่เจ้าหนีได้ครบถ้วนทุกรายการ  ดังนัน  

เพือให้เจ้าหนีของสหกรณ์แต่ละรายได้รับชาํระหนีโดยเหมาะสมตามทสีหกรณ์มีทรัพย์สินทีจะชาํระหนีได้  

ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณาลดหนีให้แก่สหกรณ์    จากจํานวนหนีทีจะต้องชําระ       

จาํนวนเงิน...........................บาท  เป็นจาํนวนเงิน..............................บาท 

พร้อมนีได้แนบแบบหนังสือยินยอมลดหนีมาด้วยแล้ว  หากเหน็ชอบขอความกรุณาจัดทาํ

หนังสอืยินยอมลดหนีให้แก่ข้าพเจ้าด้วย  หรือถ้าหากไม่เหน็ชอบด้วย  หรือเหน็เป็นอย่างอนืขอความกรุณา

แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วย  จักขอบคุณยิง 

 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

       (...................................................) 

                 ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

ท ี............../ ................... ........................................

..... 

(ครุฑ) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือยินยอมลดหนขีองเจา้หน ี

 
 

                                                                            

วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง ยินยอมลดหนี 

เรียน ........................................................ 

อ้างถึง หนังสือท.ี................/ ....................  ลงวันท.ี............................................... 

ตามหนังสือทีอ้างถึง  ขอให้ข้าพเจ้า/บริษัท....................................................

ลดหนีให้แก่สหกรณ์....................................................จํากัด  ซึงอยู่ระหว่างการชําระบัญชี

จากเงินเป็นหนีทีจะต้องชาํระจาํนวนเงิน................บาท  เป็นจาํนวนเงิน.....................บาท  นัน 

ข้าพเจ้า/บริษัท.................................................ได้พิจารณาแล้วเหน็ชอบในการลดหนี

ให้สหกรณ์ตามทผู้ีชาํระบัญชีสหกรณ์เสนอมา 

จึงเรียนมาเพือทราบ 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(...................................................) 

    ตาํแหน่ง....................................... 

 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

 

 

ท ี.................................... 
....................................... ครุฑ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ประกาศผู้ชาํระบัญชี 

เรือง  การวางเงนิทเีจ้าหนียังมิได้มาขอรับกับนายทะเบียนสหกรณ์  หรือ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

ของสหกรณ์.......................................................................จาํกัด 

 
 
 
  ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศ/สงัเลิกสหกรณ์..........................................จาํกดั

สาํนักงานตงัอยู่เลขท.ี.............ถนน...................................................ตาํบล...................................

อาํเภอ..............................................จังหวัด....................................เมอืวันท.ี.............................

และได้แต่งตงันาย/นาง/นางสาว......................................................ตาํแหน่ง................................

สาํนักงาน....................................................เป็นผู้ชาํระบัญชี  ตงัแต่วันท.ี..................................นัน 

  เนืองจากการชาํระบัญชีสหกรณ์......................................................................จาํกัด  

มีเจ้าหนีซึงยังมิได้มาขอรับหรือยืนคาํทวงหนี  รวมเป็นเงิน..........................บาท  ตามรายชือดังต่อไปนี 

  .  .............................................เป็นจาํนวนเงนิ..................................บาท 

  .  ...............................................เป็นจาํนวนเงิน.....................................บาท 

  .  ...............................................เป็นจาํนวนเงิน.....................................บาท 

  ข้าพเจ้าได้วางเงินจาํนวนดังกล่าวไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์

ทีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  ตามมาตรา   แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  ตังแต่       

วันท.ี......................................แล้ว 

  ฉะนันขอให้เจ้าหนียืนคาํทวงหนีต่อ...........................................(นายทะเบียนสหกรณ์  

หรือ รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย) ณ  สาํนักงาน.....................................

จังหวัด..................................ได้ทุกวันในเวลาราชการ  จึงขอประกาศมาเพือทราบทวักัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท ี.................................................... 

 

 
     นาย/นาง/นางสาว.................................................. 

ผู้ชาํระบัญชี 
 

        สหกรณ์......................................................จาํกดั 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
สหกรณ.์........................................................จํากดั 

กระดาษทําการเจา้หนี 
ณ  วนัที..........................................(วนัเสร็จสินการชําระบญัชี) 

 

ท ี ชือลูกหนี 
หนีคงเหลือ รายการลดหนี หนีคงเหลือ  
ณ วันเริม ชาํระหนี เจ้าหนี ณ วันชาํระ หมายเหตุ 
ชาํระบัญชี คืน ลดหนีให้ บัญชีเสรจ็  

          -  เหตุผลทไีม่ได้ชาํระหนี 

          ให้เจ้าหนีแต่ละราย 

          เช่น ขาดอายุความ 

          มีทรัพย์สินไม่เพียงพอ 

          ชาํระหนี ฯลฯ 

          -   การวางเงินชาํระหนี 

          เจ้าหนีแต่ละราย 

          ตามมาตรา  
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  
 
 

                                                         

                    
        

       พฤศจิกายน   

เรือง ขอยกเว้นค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

เรียน ผู้ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํปาง  จาํกัด (นายสมพงษ์  ทองสถิตย์) 

อ้างถึง หนังสือสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาํปาง  ท ีกษ  ลป/  

ตามหนังสือทอ้ีางถึงแจ้งว่า  นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคาํสงัแต่งตังให้ท่านเป็นผู้ชาํระบัญชี

ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํปาง จาํกัด  และท่านได้ดาํเนินการชาํระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํปาง จาํกัด  

แล้วปรากฏว่าไม่มีเงินสดหรือทรัพย์สนิคงเหลือ  จึงขอยกเว้นการชาํระค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ฯ ดังความ

แจ้งแล้วนัน 

สันนิบาตสหกรณ์ฯ  พิจารณาแล้วขอเรียนว่า  การงดเกบ็ค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ  นัน  

ไม่มีข้อกฎหมายใดให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ   มีอาํนาจกระทาํได้  หากข้อเทจ็จริงปรากฏว่าท่านได้ดาํเนินการ

ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํปาง จาํกัด  แล้ว  ไม่มีเงินสดหรือทรัพย์สินคงเหลือกย่็อมเป็นการพ้น

วิสยัทจีะชาํระค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้อีกต่อไป 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 
 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชือ)     ณรงค์  มฤคทตั 

(นายณรงค์  มฤคทตั) 

   ผู้อาํนวยการสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

กองกลาง 

โทร.  

 

ท ีสสท. /  

(สําเนา) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
บนัทึกการมอบหมายงานในหนา้ทีผูชํ้าระบญัชี 

ชือสหกรณ์.......................................................................จาํกัด 
ระหว่าง........................................กับ........................................ 

 
 
 

สาํนักงาน...................................................... 

วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

  ตามคาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท.ี.......................ลงวันท.ี..........................................

ให้ นาย/นาง/นางสาว.........................................................ตาํแหน่ง...........................................

สาํนักงาน............................................พ้นจากหน้าทผู้ีชาํระบัญชีสหกรณ์.................................จาํกัด  

และได้แต่งตังให้ นาย/นาง/นางสาว....................................................ตาํแหน่ง..............................

สาํนักงาน.....................................................เป็นผู้ชาํระบัญชีแทน  ตังแต่วันท.ี........................นัน

  ในการมอบหมายงานในหน้าทผู้ีชําระบัญชีนี............................................................

ผู้มอบหมาย  ได้มอบหมายงานให้แก่....................................................ผู้รับมอบ  เสรจ็เรียบร้อยแล้ว  

ตังแต่วันที..............................................เวลา.......................น.  โดยกระทาํต่อหน้าพยาน  คน   

ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ายนี  ซึงผู้มอบและผู้รับมอบได้ตรวจสอบเอกสารและทรัพย์สินทมีอบตามที

ปรากฏในรายการมอบหมายงานเป็นการถูกต้องตามรายการต่อไปนี   

.  สมุดเงินฝากธนาคาร.......................................บัญชีเลขท.ี................................  

จาํนวนเงินฝาก..................................บาท 

  2.  สมุดเงินสดรับ   จาํนวน.....................................เล่ม 

  3.  สมุดเงินสดจ่าย   จาํนวน.....................................เล่ม 

  4.  สมุดบัญชีแยกประเภท  จาํนวน.....................................เล่ม 

  5.  สมุดค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน  จาํนวน.....................................เล่ม 

  6.  ทะเบียนสมาชิก   จาํนวน.....................................เล่ม 

  7.  ทะเบียนหุ้น    จาํนวน.....................................เล่ม 

  8.  แฟ้มเอกสารต่างๆ   จาํนวน.....................................แฟ้ม 

  9.  ฯลฯ    จาํนวน.....................................เล่ม 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

  บันทึกการมอบหมายงานนี  ได้จัดทาํขึน   ชุด  มีข้อความและรายการตรงกันเพือเสนอ

นายทะเบียนสหกรณ์  ชุด  ผู้มอบและผู้รับมอบเก็บรักษาไว้คนละ  ชุด  เพือเป็นหลักฐานในการ

มอบหมายงาน  ผู้มอบได้ลงลายมือชือไว้เป็นสาํคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

   

 

ลงชือ)................................................................ผู้มอบ 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ 

         (..............................................................) 
 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
 

 

                                                                            

          

         วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง การชาํระบัญชีสหกรณ์...............................................จาํกดั  จังหวัด................................... 

เรียน นายทะเบียนสหกรณ์ 

อ้างถึง คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท.ี.....................ลงวันท.ี....................................... 

สงิทสี่งมาด้วย รายงานการชาํระบัญชี  พร้อมทงัรายการย่อของบัญชีทชีาํระ  ชุด 
สาํเนารายงานการชาํระบัญชี  พร้อมทงัรายการย่อของบัญชีทชีาํระ  ชุด 
สาํเนารายงานการประชุมใหญ่ 
สาํเนาหลักฐานการจ่ายทรัพย์สนิทเีหลือจากการชาํระบัญชี 

ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ทีอ้างถึง  แต่งตังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชําระบัญชีสหกรณ์

.................................................จาํกัด  จังหวัด.........................................นัน 

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการชําระบัญชีสหกรณ์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอรายงาน

การชาํระบัญชี  พร้อมทงัรายการย่อของบัญชีทชีาํระมาเพือโปรดพิจารณาและดาํเนินการต่อไป 

 

 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

       (...................................................) 

                 ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

ท ี................................. ........................................

..... 

(ครุฑ) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
บนัทึกการส่งมอบสมุดบญัชีและเอกสารต่างๆ 

ชือสหกรณ์.......................................................................จาํกัด 
ระหว่าง................................................................ผู้ชาํระบัญชี 
กับ..................................................นายทะเบียนสหกรณ์  หรือ 

รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

 
 
 

สาํนักงาน...................................................... 

วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

  ตามคาํสังนายทะเบียนสหกรณ์หรือประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ท.ี......./...................

ลงวันท.ี.............เดือน.......................พ.ศ.............เรือง  เลิกสหกรณ์.....................................จาํกัด

และตามคาํสังนายทะเบียนสหกรณ์ที........./...............ลงวันที........เดือน....................พ.ศ...............

ได้แต่งตัง นาย/นาง/นางสาว  เป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์......................................................จาํกัด  นัน

บัดนี  นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการชําระบัญชีและรายการย่อของบัญชีทีชําระ       

ทผู้ีชาํระบัญชีเสนอแล้ว  จึงได้ถอนชือสหกรณ์...............................................จาํกัด  ออกจากทะเบียน

ตามคาํสังนายทะเบียนสหกรณ์ที.................สัง ณ วันท.ี.........เดือน.........................พ.ศ................

และผู้ชาํระบัญชีได้ส่งมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทงัหลายของสหกรณ์.................................จาํกัด  

ให้แก่............................................(นายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียน

สหกรณ์มอบหมาย) ผู้รับมอบ  เสรจ็เรียบร้อยแล้ว  ตังแต่วันท.ี..........เดือน.......................พ.ศ...........

เวลา.......................น.  โดยกระทาํต่อหน้าพยาน  คน  ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี  ซึงผู้มอบ

และผู้รับมอบได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ตามทปีรากฏในรายงานการมอบเป็นการถูกต้อง  และได้ปฏบัิติ

ตามคาํแนะนาํนายทะเบียนสหกรณ์  เรือง  วิธปีฏบัิติในการชาํระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.   โดยส่งมอบแก่

นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายภายใน  วัน  นับแต่

วันทนีายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเหน็ชอบ  ตามรายการต่อไปนี 

1.  สมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ จาํนวน.........................เล่ม 

.  สมุดรายงานการประชุมใหญ่ จาํนวน.........................เล่ม 

3.  ทะเบียนเครืองเขียนแบบพิมพ์ จาํนวน.........................เล่ม 

.  ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น จาํนวน.........................เล่ม 

5.  ดัชนีทะเบียนหุ้น จาํนวน.........................เล่ม 

.  สมุดเงินสด จาํนวน.........................เล่ม 

7.  สมุดบัญชีแยกประเภททวัไป จาํนวน.........................เล่ม 
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.  สมุดทะเบียนรับ – ส่ง  หนังสือ จาํนวน.........................เล่ม 

9.  สมุดรายงานการประชุมกลุ่ม จาํนวน.........................เล่ม 

.  แฟ้มใบสาํคัญรับ จาํนวน.........................เล่ม 

11.  แฟ้มใบสาํคัญจ่าย จาํนวน.........................เล่ม 

.  แฟ้มเอกสารการชาํระบัญชีสหกรณ์ จาํนวน.........................เล่ม 

.  ฯลฯ จาํนวน.........................เล่ม 

บันทึกการมอบสมุดบัญชีและเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์  ได้จัดทาํขึน  ชุด  มีข้อความ

และรายการตรงกัน  เพือเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์  ชุด  เพือเป็นหลักฐานในการมอบหมายงาน     

ผู้มอบและผู้รับมอบ  ได้ลงลายมือชือไว้เป็นสาํคัญต่อหน้าพยานแล้ว     

  

 

(ลงชือ)................................................................ผู้มอบ 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ 

         (..............................................................) 
 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 
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สาํเนา 
 

คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ 
ท ี /  

เรือง ให้ผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์ดาํเนินการชาํระบัญชีตามคาํแนะนาํของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

 
โดยทีมีประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.   และเพือให้การชําระบัญชี

สหกรณ์เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   และสอดคล้องกับภาวการณ์ในปัจจุบัน  

เหน็สมควรให้มีคาํแนะนาํวิธีปฏบัิติในการชาํระบัญชีสหกรณ ์
  ฉะนัน  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   

จึงมีคาํสงั ดังนี 
.  ให้ยกเลิก 

 ( )  คําสังนายทะเบียนสหกรณ์  ที /  ลงวันที  พฤศจิกายน         

เรือง  การชาํระบัญชีสหกรณ ์

 ( )  คําสังนายทะเบียนสหกรณ์   ที /   ลงวันที  สิงหาคม             

เรือง  มอบอาํนาจให้ปฏบัิติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์   

 ( )  หนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที พก. /ว.  ลงวันที  

ธนัวาคม  เรือง  คาํแนะนาํวิธปีฏบัิติการชาํระบัญชีสหกรณ์ 

( )  หนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที พก.  / ว.   ลงวันที     

ตุลาคม  เรือง  เพิมเติมคาํแนะนาํวิธปีฏบิัติการชาํระบัญชีสหกรณ์ 
  .  การดําเนินการชําระบัญชีสหกรณ์ ของผู้ชําระบัญ ชี  ให้ปฏิบัติตามคําแนะนํา         

นายทะเบียนสหกรณ์  เรือง  วิธปีฏบิัติในการชาํระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.  ท้ายคาํสงันี 
  .  บรรดาคําสัง  ระเบียบและคําแนะนําการชําระบัญชีทีขัดหรือแย้งกับคําแนะนํา       

นายทะเบียนสหกรณ์ เรือง  วิธปีฏบิัติในการชาํระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.   ท้ายคาํสงันี  ให้ใช้คาํแนะนาํนีแทน  

  ทงันี  ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป 

      สงั  ณ  วันท ี   มกราคม  พ.ศ.  

          (ลงชือ)      เรืองชัย  บุญญานันต ์
(นายเรืองชัย  บุญญานันต์) 

รองอธบิดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏบัิติการแทน 

นายทะเบียนสหกรณ์ 
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ใบว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จาํนวน เงิน จาํนวน 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 วางไว้ท ีนทส.

1 นาย ก 10 1,000 1 80 20 1,100 990 จ่ายค่าหุ้นคืนหุ้นละ 90 บาท

เพราะผลขาดทุนจากการชาํระบัญชี

ลายมือชือผู้รับเงิน/วันรับเงิน

2 นาย ข 10 1,000 1 80  - 1,080 972 วางไว้ท ีนทส.

กรณีการชาํระบัญชีมีผลขาดทุน/มียอดขาดทุนสะสม

ซึงต้องนาํผลขาดทุนนันหักออกจากทุนค่าหุ้นก่อนจ่ายคืน

หุ้นเตม็มูลค่า หุ้นไม่ครบมูลค่า

เอกสารหมายเลข 20

สหกรณก์ารเกษตร  กขค.  จํากดั

รายละเอียดค่าหุน้  ณ วนัที 15  สิงหาคม  2535

หมายเหตุจ่ายคนืเงินรวมหุ้นทงัสนิ
เรียกชาํระเงิน

เพิม
ชือสมาชิกที
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เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่าง 
(สําเนา) 

 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

เรือง  เลิกสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกัด 

 
 
 
  เนืองด้วยสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จํากัด  ได้ประชุมใหญ่สามัญ  เมือวันที     

มกราคม  พ.ศ.   ได้มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้เลิกสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกัด  สหกรณ์จึงต้องเลิก

ตามความในมาตรา  ( )  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   และดาํเนินการชาํระบัญชีต่อไป 
  ฉะนัน  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ.   นายทะเบียนสหกรณ์จึงขอประกาศให้ทราบทัวกันว่า  สหกรณ์การเกษตร  กขค.  จํากัด     

เลขทะเบียนสหกรณ์ที  กพธ.  /   สํานักงานตังอยู่ตําบลมุกดาหาร  อําเภอเมืองมุกดาหาร    

จังหวัดมุกดาหาร  ได้เลิกกจิการตังแต่วันท ี   มกราคม     เพือชาํระบัญชีต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท ี  เมษายน  พ.ศ.   
 

 
  (ลงชือ)  ..................................................... 

   (...................................................) 

รองนายทะเบียนสหกรณ์  ปฏบัิติราชการแทน 
                    นายทะเบียนสหกรณ์ 

 

         

 

 
 
 
 
 



 

 

- 140 -

การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่าง 
(สําเนา) 

 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 

เรือง  แจ้งชือผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกัด 

 
 
 
  ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  ลงวันที   เมษายน  พ.ศ.    เรือง  เลิก

สหกรณ์การเกษตร  กขค.  จํากัด  เนืองจากทีประชุมใหญ่สามัญได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกสหกรณ์       

จึงต้องเลิกตามมาตรา  ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  และตามคาํสังนายทะเบียนสหกรณ ์ 

ท ี /   สัง  ณ  วันท ี  เมษายน  พ.ศ.   ได้แต่งตังให้ นายเก่ง  ใจกล้า  เจ้าหน้าทบีริหารงาน

ตรวจสอบบัญชี   สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ มุกดาหาร  เป็นผู้ชําระบัญชีสหกรณ์การเกษตร         

กขค.  จาํกัด  นัน 
  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา   วรรคสี  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.   
นายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียน  นายเก่ง  ใจกล้า  เป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จํากัด     

ตงัแต่วันท ี  เมษายน  พ.ศ.  
ฉะนัน  ถ้าผู้ใดมีส่วนเกียวข้องหรือประสงค์จะติดต่อกับสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกัด  

ขอให้ติดต่อกับผู้ชาํระบัญชี  ณ  สาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  จึงประกาศมา

เพือทราบทวักัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท ี  เมษายน  พ.ศ.   
 

 
(ลงชือ)  ..................................................... 

 (...................................................) 

      รองนายทะเบียนสหกรณ์  ปฏบิัติราชการแทน 
                 นายทะเบียนสหกรณ์ 
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เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่าง 
(สําเนา) 

 
คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ 

ท ี /  

เรือง  แต่งตังผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกดั 

 
 
 
  ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  ลงวันท ี  เมษายน  พ.ศ.   เรือง  เลิกสหกรณ์

การเกษตร  กขค.  จาํกัด  เนืองจากทปีระชุมใหญ่สามัญ  ได้ลงมติเป็นเอกฉันทใ์ห้เลิกสหกรณ์  สหกรณ์จึง

ต้องเลิกตามมาตรา  ( )  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  
ฉะนัน  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา   วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ.   จึงแต่งตัง  นายเก่ง  ใจกล้า  เจ้าหน้าทีบริหารงานตรวจสอบบัญชี   สาํนักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์มุกดาหาร  เป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์การเกษตร  กขค.  จาํกัด  ตงัแต่วันท ี  เมษายน    
 

สงั  ณ  วันท ี   เมษายน  พ.ศ.   
 

 
(ลงชือ)  ..................................................... 

 (...................................................) 

   รองนายทะเบียนสหกรณ์  ปฏบัิติราชการแทน 
                  นายทะเบียนสหกรณ์ 
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เอกสารหมายเลข  
 

บนัทึกการรบัมอบทรพัยส์ิน  สมุดบญัชีและเอกสารต่างๆ 
 

ชือสหกรณ์.....................................................................จาํกัด 
ระหว่าง....................................................กบั.................................................... 

 
 
 

สาํนักงาน.................................................. 
วันท.ี............เดือน.................................พ.ศ................. 

  ตามคาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท ี........../.......................  ลงวันท.ี............................ 
ได้แต่งตังให้นาย/นาง/นางสาว...................................................ตาํแหน่ง..................................... 
สาํนักงาน.............................................เป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์............................................จาํกัด 
เพือดาํเนินการชาํระบัญชีต่อไป  นัน 
  ในการรับมอบสมุดบัญชี  และเอกสารต่างๆ  ของสหกรณ์...................................จาํกัด 
โดยนาย..................................................................    ตาํแหน่งประธานกรรมการ    (หรือผู้จัดการ) 
สหกรณ์........................................จาํกัด  ผู้มอบ  ได้มอบให้แก่นาย/นาง/นางสาว............................ 
...................................................ผู้รับมอบ  เสรจ็เรียบร้อยแล้ว  ตังแต่วันท.ี.................................. 
เวลา..........................น.  โดยกระทาํต่อหน้าพยาน  คน  ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี     

ซึงผู้มอบและผู้รับมอบได้ตรวจสอบสนิทรัพย์และเอกสารทมีอบ  ตามทปีรากฏในรายการมอบเป็นการถูกต้องแล้ว  

ตามรายการต่อไปนี 
  .  สมุดเงินฝากธนาคาร.......................................บัญชีเลขท.ี............................... 
จาํนวนเงินฝาก...............................................บาท 
  2.  สมุดเงินสดรับ   จาํนวน.................................เล่ม 

3.  สมุดเงินสดจ่าย   จาํนวน.................................เล่ม 
4.  สมุดบัญชีแยกประเภท  จาํนวน.................................เล่ม 
5.  สมุดค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน  จาํนวน.................................เล่ม 
6.  ทะเบียนสมาชิก   จาํนวน.................................เล่ม 
7.  ทะเบียนหุ้น    จาํนวน.................................เล่ม 
8.  แฟ้มเอกสารหุ้น   จาํนวน.................................แฟ้ม 
.  ฯลฯ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

 
บันทึกการมอบสมุดบัญชีเอกสารต่างๆ  ของสหกรณ์  ได้จัดทาํขึน  ชุด  มีข้อความและ

รายการตรงกัน  เพือเสนอนายทะเบียนสหกรณ์  ชุด  ผู้มอบและผู้รับมอบเก็บรักษาไว้คนละ  ชุด       

เพือเป็นหลักฐานในการมอบหมายงาน  ผู้มอบและผู้รับมอบได้ลงลายมือชือไว้เป็นสาํคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
 

(ลงชือ)................................................................ผู้มอบ 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ 

         (..............................................................) 
 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ประกาศผูชํ้าระบญัชี 

 

สหกรณ์.....................................................................จาํกัด 
  
 
 

ตามคาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ได้สงัเลิกสหกรณ์ ...............................................จาํกัด  
สาํนักงานตงัอยู่เลขท.ี...............ถนน...................................ตาํบล................................................. 

อาํเภอ.............................................จังหวัด..................................เมือวันท.ี................................ 

และได้แต่งตงั.........................................................ตาํแหน่ง....................................................... 
เป็นผู้ชาํระบัญชี  ตังแต่วันท.ี....................................................... 
  ฉะนัน  ขอให้เจ้าหนียืนคําทวงหนีต่อผู้ชําระบัญชี    หรือผู้มีส่วนเกียวข้องประสงค์จะ

ติดต่อกบัสหกรณ์...............................................จาํกดั  ขอให้ติดต่อกบั......................................... 

ผู้ชาํระบัญชี ณ สาํนักงาน..................................................................ได้ทุกวันในเวลาราชการ     

  จึงขอประกาศมาเพือทราบทวักัน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท.ี............................................... 
 
 

นาย/นาง/นางสาว................................................ 
       ผู้ชาํระบัญชี 

หรือ 
ประกาศผู้ชาํระบัญชี 

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

  ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้สงัเลิกสหกรณ์........................................................จาํกัด 

จังหวัด....................................แล้ว 

  จึงขอให้เจ้าหนียืนคาํทวงหนี  หรือผู้ประสงค์จะติดต่อกบัสหกรณ์    ติดต่อกบัผู้ชาํระบัญชี  

ณ  สาํนักงาน..........................................ทุกวันในเวลาราชการ 
 

นาย/นาง/นางสาว................................................ 
   ผู้ชาํระบัญชี 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
แบบหนงัสือนําส่งงบการเงิน  ณ  วนัรบัมอบทรพัยส์ินของผูชํ้าระบญัชี 

 
 

                                                                            

          

         วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง การชาํระบัญชีสหกรณ์......................................................จาํกัด  จังหวัด............................ 

เรียน นายทะเบียนสหกรณ์ 

อ้างถึง คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท.ี....................................  ลงวันท.ี............................................ 

สงิทสี่งมาด้วย งบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สนิ   ชุด 
  สาํเนางบการเงนิ      ชุด 

ตามคําสั งน ายทะเบ ียนสหกรณ ์ทีอ้างถ ึง   แต่งตั งให้ข้ าพ เจ้ า เป็ น ผู้ชําระบ ัญ ชี          

สหกรณ์.......................................................จาํกดั  จังหวัด.............................................นัน 

ข้าพเจ้าได้จัดทาํงบการเงนิ  ณ  วันท.ี..................................ซึงเป็นวันรับมอบทรัพย์สิน

ของสหกรณ์ดังกล่าวเสรจ็เรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอมาเพือโปรดพิจารณาและดาํเนินการต่อไป 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(...................................................) 

                    ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

 

 

ท ี.................................... ....................................... 

ครุฑ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือทวงหนจีากลูกหนขีองสหกรณ ์

 
 

                                                                            

          

         วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง ให้นาํเงินไปชาํระหนี 

เรียน ......................................................... 

ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคาํสงัเลิกสหกรณ์..................................................จาํกัด  

และมีคาํสงัท.ี........................  ลงวันท.ี........................................แต่งตังข้าพเจ้าเป็นผู้ชาํระบัญชีแล้ว 

ในการชาํระบัญชี  ตามบัญชีของสหกรณ์ปรากฏว่าทา่นเป็นลูกหนีค่า............................. 

จาํนวนเงิน...............................บาท  กับดอกเบียในอัตรา.............นับตงัแต่วันท.ี.............................  

เป็นต้นไป 

ฉะนัน  จึงขอให้ท่านนาํเงินไปชาํระต่อผู้ชาํระบัญชี  ณ ...............................................

ภายในเวลา...............วัน  นับแต่วันทไีด้รับหนังสอืนีด้วย 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(...................................................) 

                   ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

 

 

 

ท ี............../ ................... ........................................

..... 

ครุฑ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือรบัสภาพหน ี

 
 

                                                                            

   วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว...................................................................เป็นสมาชิก  

ของสหกรณ์.........................................................จาํกัด  เลขทะเบียนสมาชิกท.ี..............................

อยู่บ้านเลขท.ี............ถนน..............................................ตาํบล/แขวง...........................................

อาํเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................ขอทาํหนังสือฉบับนีให้ไว้กับ

นาย/นาง/นางสาว.................................  ซึงเป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์.......................................จาํกัด  

เพือเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าเป็นลูกหนีของสหกรณ์ค่า..................... จาํนวนเงนิ.....................บาท  

กับดอกเบียในอัตรา...........นับตังแต่วันท.ี.........................................  เป็นต้นมา  ซึงข้าพเจ้าจะนาํเงิน

มาชาํระแก่ผู้ชาํระบัญชีให้เสรจ็สนิภายในวันท.ี............................................ 

ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจหนังสือรับสภาพหนีฉบับนีด้วยดีโดยตลอดแล้ว  จึงได้   

ลงลายมือชือให้ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 

 

(ลงชือ).......................................................ผู้รับสภาพหนี 

         (........................................................) 

 
 
(ลงชือ).........................................................พยาน 

         (.......................................................) 
 
 
(ลงชือ).........................................................พยาน 

         (.......................................................) 

 

 

 

 
 

ดวงพร  ร่าง/ สุรีรัตน์ พิมพ/์     ทาน/   ตรวจ 

 

ดวงพร ร่าง/สุรีรัตน์ พิมพ/์              ทาน/           ตรวจ 

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

..... 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือสญัญารบัสภาพความรบัผดิ 

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

 
                                                              วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เนืองจากข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.......................................................เป็นสมาชิก  
สหกรณ์................................................................จาํกัด  เลขทะเบียนสมาชิกท.ี............................
อยู่บ้านเลขท.ี............ถนน..............................................ตาํบล/แขวง...........................................
อาํเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................ได้เป็นลูกหนีของสหกรณ์ค่า.................
จาํนวนเงิน.................................บาท  ตามสญัญาท.ี.......................  ลงวันท.ี.................................  
ซึงจนถึงวันททีาํสญัญาฉบับนีข้าพเจ้ายังคงค้างชาํระหนีดังกล่าว   จาํนวนเงิน..................................บาท  
และเพือเป็นหลักฐานในการเป็นหนีผูกพันกันต่อไป  ข้าพเจ้ากับนาย/นาง/นางสาว................................  
ซึงเป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์......................................จาํกัด  จึงได้ทาํหนังสือสัญญานีขึนโดยมีข้อความ
รายละเอียดดังต่อไปนี 

.  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..................................................ขอสัญญาว่าจะชําระเงิน
ให้แก่นาย/นาง/นางสาว....................................  ผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์.......................................จาํกัด
เป็นเงินทงัสนิ.............................บาท  โดยจะชาํระให้เสรจ็สนิภายในวันท.ี........................................ 
  .  นาย/นาง/นางสาว............................ผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์..........................จาํกัด 
ยอมรับตามท ีนาย/นาง/นางสาว..................................ตกลงทจีะชาํระเงินตามสญัญาในข้อ .  เช่นกัน 

ทังสองฝ่ายทราบและเข้าใจข้อความรายละเอียดข้างต้นทังหมดเป็นอย่างดีแ ล้ว             
จึงลงลายมือชือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 
(ลงชือ)......................................................ลูกหนีสหกรณ์ 

         (.....................................................) 
 
 

(ลงชือ)......................................................ผู้ชาํระบัญชี 

         (.....................................................) 

 
 

(ลงชือ)......................................................พยาน 

         (.....................................................) 

 
 

(ลงชือ)......................................................พยาน 

         (.....................................................) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือขอลดหนีของลูกหนี 

 

วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง ขอลดหนี 

เรียน นาย/นาง/นางสาว....................................ผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์....................................จาํกัด 

ตามทีข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................

สมาชิกสหกรณ์............................................................จาํกัด  เลขทะเบียนสมาชิกท.ี.......................

ซึงได้เป็นลูกหนีของสหกรณ์ค่า......................................  ยังมีหนีคงเหลือ ณ วันทีจัดทาํหนังสือนี

จาํนวนเงิน..........................บาท  นัน 

เนืองจากข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอทีจะชาํระหนีจํานวนดังกล่าวข้างต้นได้ครบถ้วน  

ดังนัน  ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์ทจีะชาํระหนีเพียงจาํนวน....................บาท  

ส่วนหนีทียังค้างชําระอีกจํานวนเงิน.............................บาท  ขอให้ผู้ชําระบัญชีสหกรณ์ยินยอมลดหนี

ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย 
 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (...................................................) 

                   ลูกหนีสหกรณ ์

 

ความเห็นของผูชํ้าระบญัชี 
 

  ข้าพเจ้าได้พิจารณาเหตุผลความจําเป็นอย่างรอบคอบแล้ว  เห็นสมควรลดหนีให้      

นาย/นาง/นางสาว...............................................จากหนีทจีะต้องชาํระจาํนวนเงิน......................บาท  

เป็นจาํนวนเงนิ............................บาท 

 

 
  (ลงชือ)..................................................... 

                      (.....................................................) 

       ผู้ชาํระบัญชี 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
สหกรณ.์........................................................จํากดั 

กระดาษทําการลูกหนี 
ณ  วนัที..........................................(วนัเสร็จสินการชําระบญัชี) 

 

ท ี ชือลูกหนี 
จาํนวนเงิน รับชาํระหนี คงเหลือ 

หมายเหตุ ณ วันเริม ระหว่าง ณ วันชาํระ 
ชาํระบัญชี ชาํระบัญชี บัญชีเสรจ็ 

        เหตุผลของการ 

        ไม่ได้รับชาํระหน ี

        เช่น ขอผ่อนชาํระ 

        เพียงสว่นหนงึ 

        เป็นบุคคล 

        ล้มละลาย ฯลฯ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
สหกรณ.์........................................................จํากดั 

กระดาษทําการสินทรพัยถ์าวร 
ณ  วนัที..........................................(วนัเสร็จสินการชําระบญัชี) 

 

ท ี
  อัตรา 

ค่าเสอืมราคา 
สะสม 

ราคาคงเหลือ 
ตามบัญชี 

หมายเหตุ ประเภท ราคาทุน ค่าเสอืม 
  ราคา 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือแจง้เจา้หนใีหย้นืคําทวงหน ี

 
 

                                                                            

          

         วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง ให้ยืนคาํทวงหนี 

เรียน ......................................................... 

ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคาํสงัเลิกสหกรณ์..................................................จาํกัด  

ตังแต่วันที.....................................และได้มีคําสังที............/.............ลงวันที............................

แต่งตังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชาํระบัญชีแล้ว 

ในการชาํระบัญชี  ปรากฏตามบัญชีของสหกรณ์ว่าท่านเป็นเจ้าหนีของสหกรณ ์

ฉะนัน  จึงแจ้งมาเพือทราบ  โดยถ้าท่านประสงค์จะเรียกร้องหนี  ขอให้ยืนคาํทวงหนีต่อ   

ผู้ชาํระบัญชี  ณ .............................................................ภายใน....................................วัน/เดือน

นับแต่วันท.ี...................................................เป็นต้นไป 
 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(...................................................) 

                 ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

 

 

 

ท ี............../ ................... ........................................

..... 

(ครุฑ) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือขอลดหนีกบัเจา้หน ี

 
 

                                                                            

          

         วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง ขอลดหนี 

เรียน ......................................................... 

ตามทีท่านได้ยืนคาํทวงหนีค่า...................................จาํนวนเงิน.........................บาท 

ต่อผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์............................................................จาํกดั  นัน 

เนืองจากการชาํระบัญชีของสหกรณ์.................................................................จาํกัด  

ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินคงเหลือไม่เพียงพอทีจะชําระหนีแก่เจ้าหนีได้ครบถ้วนทุกรายการ  ดังนัน  

เพือให้เจ้าหนีของสหกรณ์แต่ละรายได้รับชาํระหนีโดยเหมาะสมตามทสีหกรณ์มีทรัพย์สินทีจะชาํระหนีได้  

ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณาลดหนีให้แก่สหกรณ์    จากจํานวนหนีทีจะต้องชําระ       

จาํนวนเงิน...........................บาท  เป็นจาํนวนเงิน..............................บาท 

พร้อมนีได้แนบแบบหนังสือยินยอมลดหนีมาด้วยแล้ว  หากเหน็ชอบขอความกรุณาจัดทาํ

หนังสอืยินยอมลดหนีให้แก่ข้าพเจ้าด้วย  หรือถ้าหากไม่เหน็ชอบด้วย  หรือเหน็เป็นอย่างอนืขอความกรุณา

แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วย  จักขอบคุณยิง 

 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

       (...................................................) 

                 ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

ท ี............../ ................... ........................................

..... 

(ครุฑ) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ตวัอย่างหนงัสือยินยอมลดหนขีองเจา้หน ี

 
 

                                                                            

วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง ยินยอมลดหนี 

เรียน ........................................................ 

อ้างถึง หนังสือท.ี................/ ....................  ลงวันท.ี............................................... 

ตามหนังสือทีอ้างถึง  ขอให้ข้าพเจ้า/บริษัท....................................................

ลดหนีให้แก่สหกรณ์....................................................จํากัด  ซึงอยู่ระหว่างการชําระบัญชี

จากเงินเป็นหนีทีจะต้องชาํระจาํนวนเงิน................บาท  เป็นจาํนวนเงิน.....................บาท  นัน 

ข้าพเจ้า/บริษัท.................................................ได้พิจารณาแล้วเหน็ชอบในการลดหนี

ให้สหกรณ์ตามทผู้ีชาํระบัญชีสหกรณ์เสนอมา 

จึงเรียนมาเพือทราบ 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(...................................................) 

    ตาํแหน่ง....................................... 

 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

 

 

ท ี.................................... 
....................................... ครุฑ 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
ประกาศผู้ชาํระบัญชี 

เรือง  การวางเงนิทเีจ้าหนียังมิได้มาขอรับกับนายทะเบียนสหกรณ์  หรือ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

ของสหกรณ์.......................................................................จาํกัด 

 
 
 
  ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศ/สงัเลิกสหกรณ์..........................................จาํกดั

สาํนักงานตงัอยู่เลขท.ี.............ถนน...................................................ตาํบล...................................

อาํเภอ..............................................จังหวัด....................................เมอืวันท.ี.............................

และได้แต่งตงันาย/นาง/นางสาว......................................................ตาํแหน่ง................................

สาํนักงาน....................................................เป็นผู้ชาํระบัญชี  ตงัแต่วันท.ี..................................นัน 

  เนืองจากการชาํระบัญชีสหกรณ์......................................................................จาํกัด  

มีเจ้าหนีซึงยังมิได้มาขอรับหรือยืนคาํทวงหนี  รวมเป็นเงิน..........................บาท  ตามรายชือดังต่อไปนี 

  .  .............................................เป็นจาํนวนเงนิ..................................บาท 

  .  ...............................................เป็นจาํนวนเงิน.....................................บาท 

  .  ...............................................เป็นจาํนวนเงิน.....................................บาท 

  ข้าพเจ้าได้วางเงินจาํนวนดังกล่าวไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์

ทีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  ตามมาตรา   แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  ตังแต่       

วันท.ี......................................แล้ว 

  ฉะนันขอให้เจ้าหนียืนคาํทวงหนีต่อ...........................................(นายทะเบียนสหกรณ์  

หรือ รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย) ณ  สาํนักงาน.....................................

จังหวัด..................................ได้ทุกวันในเวลาราชการ  จึงขอประกาศมาเพือทราบทวักัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท ี.................................................... 

 

 
     นาย/นาง/นางสาว.................................................. 

ผู้ชาํระบัญชี 
 

        สหกรณ์......................................................จาํกดั 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
สหกรณ.์........................................................จํากดั 

กระดาษทําการเจา้หนี 
ณ  วนัที..........................................(วนัเสร็จสินการชําระบญัชี) 

 

ท ี ชือลูกหนี 
หนีคงเหลือ รายการลดหนี หนีคงเหลือ  
ณ วันเริม ชาํระหนี เจ้าหนี ณ วันชาํระ หมายเหตุ 
ชาํระบัญชี คืน ลดหนีให้ บัญชีเสรจ็  

          -  เหตุผลทไีม่ได้ชาํระหนี 

          ให้เจ้าหนีแต่ละราย 

          เช่น ขาดอายุความ 

          มีทรัพย์สินไม่เพียงพอ 

          ชาํระหนี ฯลฯ 

          -   การวางเงินชาํระหนี 

          เจ้าหนีแต่ละราย 

          ตามมาตรา  
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  
 
 

                                                         

                    
        

       พฤศจิกายน   

เรือง ขอยกเว้นค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

เรียน ผู้ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํปาง  จาํกัด (นายสมพงษ์  ทองสถิตย์) 

อ้างถึง หนังสือสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาํปาง  ท ีกษ  ลป/  

ตามหนังสือทอ้ีางถึงแจ้งว่า  นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคาํสงัแต่งตังให้ท่านเป็นผู้ชาํระบัญชี

ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํปาง จาํกัด  และท่านได้ดาํเนินการชาํระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํปาง จาํกัด  

แล้วปรากฏว่าไม่มีเงินสดหรือทรัพย์สนิคงเหลือ  จึงขอยกเว้นการชาํระค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ฯ ดังความ

แจ้งแล้วนัน 

สันนิบาตสหกรณ์ฯ  พิจารณาแล้วขอเรียนว่า  การงดเกบ็ค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ  นัน  

ไม่มีข้อกฎหมายใดให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ   มีอาํนาจกระทาํได้  หากข้อเทจ็จริงปรากฏว่าท่านได้ดาํเนินการ

ชาํระบัญชีร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูลาํปาง จาํกัด  แล้ว  ไม่มีเงินสดหรือทรัพย์สินคงเหลือกย่็อมเป็นการพ้น

วิสยัทจีะชาํระค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้อีกต่อไป 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 
 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชือ)     ณรงค์  มฤคทตั 

(นายณรงค์  มฤคทตั) 

   ผู้อาํนวยการสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

กองกลาง 

โทร.  

 

ท ีสสท. /  

(สําเนา) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
บนัทึกการมอบหมายงานในหนา้ทีผูชํ้าระบญัชี 

ชือสหกรณ์.......................................................................จาํกัด 
ระหว่าง........................................กับ........................................ 

 
 
 

สาํนักงาน...................................................... 

วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

  ตามคาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท.ี.......................ลงวันท.ี..........................................

ให้ นาย/นาง/นางสาว.........................................................ตาํแหน่ง...........................................

สาํนักงาน............................................พ้นจากหน้าทผู้ีชาํระบัญชีสหกรณ์.................................จาํกัด  

และได้แต่งตังให้ นาย/นาง/นางสาว....................................................ตาํแหน่ง..............................

สาํนักงาน.....................................................เป็นผู้ชาํระบัญชีแทน  ตังแต่วันท.ี........................นัน

  ในการมอบหมายงานในหน้าทผู้ีชําระบัญชีนี............................................................

ผู้มอบหมาย  ได้มอบหมายงานให้แก่....................................................ผู้รับมอบ  เสรจ็เรียบร้อยแล้ว  

ตังแต่วันที..............................................เวลา.......................น.  โดยกระทาํต่อหน้าพยาน  คน   

ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ายนี  ซึงผู้มอบและผู้รับมอบได้ตรวจสอบเอกสารและทรัพย์สินทมีอบตามที

ปรากฏในรายการมอบหมายงานเป็นการถูกต้องตามรายการต่อไปนี   

.  สมุดเงินฝากธนาคาร.......................................บัญชีเลขท.ี................................  

จาํนวนเงินฝาก..................................บาท 

  2.  สมุดเงินสดรับ   จาํนวน.....................................เล่ม 

  3.  สมุดเงินสดจ่าย   จาํนวน.....................................เล่ม 

  4.  สมุดบัญชีแยกประเภท  จาํนวน.....................................เล่ม 

  5.  สมุดค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน  จาํนวน.....................................เล่ม 

  6.  ทะเบียนสมาชิก   จาํนวน.....................................เล่ม 

  7.  ทะเบียนหุ้น    จาํนวน.....................................เล่ม 

  8.  แฟ้มเอกสารต่างๆ   จาํนวน.....................................แฟ้ม 

  9.  ฯลฯ    จาํนวน.....................................เล่ม 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

  บันทึกการมอบหมายงานนี  ได้จัดทาํขึน   ชุด  มีข้อความและรายการตรงกันเพือเสนอ

นายทะเบียนสหกรณ์  ชุด  ผู้มอบและผู้รับมอบเก็บรักษาไว้คนละ  ชุด  เพือเป็นหลักฐานในการ

มอบหมายงาน  ผู้มอบได้ลงลายมือชือไว้เป็นสาํคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

   

 

ลงชือ)................................................................ผู้มอบ 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ 

         (..............................................................) 
 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
 

 

                                                                            

          

         วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

เรือง การชาํระบัญชีสหกรณ์...............................................จาํกดั  จังหวัด................................... 

เรียน นายทะเบียนสหกรณ์ 

อ้างถึง คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ท.ี.....................ลงวันท.ี....................................... 

สงิทสี่งมาด้วย รายงานการชาํระบัญชี  พร้อมทงัรายการย่อของบัญชีทชีาํระ  ชุด 
สาํเนารายงานการชาํระบัญชี  พร้อมทงัรายการย่อของบัญชีทชีาํระ  ชุด 
สาํเนารายงานการประชุมใหญ่ 
สาํเนาหลักฐานการจ่ายทรัพย์สนิทเีหลือจากการชาํระบัญชี 

ตามคําสังนายทะเบียนสหกรณ์ทีอ้างถึง  แต่งตังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชําระบัญชีสหกรณ์

.................................................จาํกัด  จังหวัด.........................................นัน 

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการชําระบัญชีสหกรณ์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอรายงาน

การชาํระบัญชี  พร้อมทงัรายการย่อของบัญชีทชีาํระมาเพือโปรดพิจารณาและดาํเนินการต่อไป 

 

 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

       (...................................................) 

                 ผู้ชาํระบัญชี 

 

 

 

 

สถานท.ี................................................... 

โทร......................................................... 

ท ี................................. ........................................

..... 

(ครุฑ) 
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การชาํระบญัชีตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.  

เอกสารหมายเลข  

 
บนัทึกการส่งมอบสมุดบญัชีและเอกสารต่างๆ 

ชือสหกรณ์.......................................................................จาํกัด 
ระหว่าง................................................................ผู้ชาํระบัญชี 
กับ..................................................นายทะเบียนสหกรณ์  หรือ 

รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

 
 
 

สาํนักงาน...................................................... 

วันท.ี...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

  ตามคาํสังนายทะเบียนสหกรณ์หรือประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ท.ี......./...................

ลงวันท.ี.............เดือน.......................พ.ศ.............เรือง  เลิกสหกรณ์.....................................จาํกัด

และตามคาํสังนายทะเบียนสหกรณ์ที........./...............ลงวันที........เดือน....................พ.ศ...............

ได้แต่งตัง นาย/นาง/นางสาว  เป็นผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์......................................................จาํกัด  นัน

บัดนี  นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการชําระบัญชีและรายการย่อของบัญชีทีชําระ       

ทผู้ีชาํระบัญชีเสนอแล้ว  จึงได้ถอนชือสหกรณ์...............................................จาํกัด  ออกจากทะเบียน

ตามคาํสังนายทะเบียนสหกรณ์ที.................สัง ณ วันท.ี.........เดือน.........................พ.ศ................

และผู้ชาํระบัญชีได้ส่งมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทงัหลายของสหกรณ์.................................จาํกัด  

ให้แก่............................................(นายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียน

สหกรณ์มอบหมาย) ผู้รับมอบ  เสรจ็เรียบร้อยแล้ว  ตังแต่วันท.ี..........เดือน.......................พ.ศ...........

เวลา.......................น.  โดยกระทาํต่อหน้าพยาน  คน  ดังปรากฏรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี  ซึงผู้มอบ

และผู้รับมอบได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ตามทปีรากฏในรายงานการมอบเป็นการถูกต้อง  และได้ปฏบัิติ

ตามคาํแนะนาํนายทะเบียนสหกรณ์  เรือง  วิธปีฏบัิติในการชาํระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.   โดยส่งมอบแก่

นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายภายใน  วัน  นับแต่

วันทนีายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเหน็ชอบ  ตามรายการต่อไปนี 

1.  สมุดรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ จาํนวน.........................เล่ม 

.  สมุดรายงานการประชุมใหญ่ จาํนวน.........................เล่ม 

3.  ทะเบียนเครืองเขียนแบบพิมพ์ จาํนวน.........................เล่ม 

.  ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น จาํนวน.........................เล่ม 

5.  ดัชนีทะเบียนหุ้น จาํนวน.........................เล่ม 

.  สมุดเงินสด จาํนวน.........................เล่ม 

7.  สมุดบัญชีแยกประเภททวัไป จาํนวน.........................เล่ม 
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.  สมุดทะเบียนรับ – ส่ง  หนังสือ จาํนวน.........................เล่ม 

9.  สมุดรายงานการประชุมกลุ่ม จาํนวน.........................เล่ม 

.  แฟ้มใบสาํคัญรับ จาํนวน.........................เล่ม 

11.  แฟ้มใบสาํคัญจ่าย จาํนวน.........................เล่ม 

.  แฟ้มเอกสารการชาํระบัญชีสหกรณ์ จาํนวน.........................เล่ม 

.  ฯลฯ จาํนวน.........................เล่ม 

บันทึกการมอบสมุดบัญชีและเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์  ได้จัดทาํขึน  ชุด  มีข้อความ

และรายการตรงกัน  เพือเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์  ชุด  เพือเป็นหลักฐานในการมอบหมายงาน     

ผู้มอบและผู้รับมอบ  ได้ลงลายมือชือไว้เป็นสาํคัญต่อหน้าพยานแล้ว     

  

 

(ลงชือ)................................................................ผู้มอบ 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................ผู้รับมอบ 

         (..............................................................) 
 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 

 
 
(ลงชือ)................................................................พยาน 

         (..............................................................) 
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สาํเนา 
 

คาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ 
ท ี /  

เรือง ให้ผู้ชาํระบัญชีสหกรณ์ดาํเนินการชาํระบัญชีตามคาํแนะนาํของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

 
โดยทีมีประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.   และเพือให้การชําระบัญชี

สหกรณ์เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   และสอดคล้องกับภาวการณ์ในปัจจุบัน  

เหน็สมควรให้มีคาํแนะนาํวิธีปฏบัิติในการชาํระบัญชีสหกรณ ์
  ฉะนัน  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  ( ) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   

จึงมีคาํสงั ดังนี 
.  ให้ยกเลิก 

 ( )  คําสังนายทะเบียนสหกรณ์  ที /  ลงวันที  พฤศจิกายน         

เรือง  การชาํระบัญชีสหกรณ ์

 ( )  คําสังนายทะเบียนสหกรณ์   ที /   ลงวันที  สิงหาคม             

เรือง  มอบอาํนาจให้ปฏบัิติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์   

 ( )  หนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที พก. /ว.  ลงวันที  

ธนัวาคม  เรือง  คาํแนะนาํวิธปีฏบัิติการชาํระบัญชีสหกรณ์ 

( )  หนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที พก.  / ว.   ลงวันที     

ตุลาคม  เรือง  เพิมเติมคาํแนะนาํวิธปีฏบิัติการชาํระบัญชีสหกรณ์ 
  .  การดําเนินการชําระบัญชีสหกรณ์ ของผู้ชําระบัญ ชี  ให้ปฏิบัติตามคําแนะนํา         

นายทะเบียนสหกรณ์  เรือง  วิธปีฏบิัติในการชาํระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.  ท้ายคาํสงันี 
  .  บรรดาคําสัง  ระเบียบและคําแนะนําการชําระบัญชีทีขัดหรือแย้งกับคําแนะนํา       

นายทะเบียนสหกรณ์ เรือง  วิธปีฏบิัติในการชาํระบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.   ท้ายคาํสงันี  ให้ใช้คาํแนะนาํนีแทน  

  ทงันี  ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป 

      สงั  ณ  วันท ี   มกราคม  พ.ศ.  

          (ลงชือ)      เรืองชัย  บุญญานันต ์
(นายเรืองชัย  บุญญานันต์) 

รองอธบิดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏบัิติการแทน 

นายทะเบียนสหกรณ์ 
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ใบว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

คําแนะนํานายทะเบยีนสหกรณ ์
เรือง วิธีปฏิบติัในการชําระบญัชีสหกรณ ์

พ.ศ.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

พระราชบญัญติัสหกรณ ์พ.ศ.  
หมวด   

การชําระบญัชี 
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ด้วยได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   และประกาศให้พระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ.   แทน  ดังนัน  คําแนะนําวิธีการปฏิบัติการชาํระบัญชีสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ.  ทีได้ให้คําแนะนําไปแล้วนัน  จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   และการดําเนินการในปัจจุบัน  ทังนี  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การ   

ชาํระบัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสมความมุ่งหมายททีางราชการกาํหนด  รวมทงั

ให้การปฏิบัติต่างๆ  เกียวกับการชาํระบัญชีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  จึงให้คาํแนะนําวิธีปฏิบัติในการ     

ชาํระบัญชีสหกรณ์ตามลาํดับขันตอน  ดังนี 
 

.  เมือไดร้บัแต่งตงัใหเ้ป็นผูชํ้าระบญัชี 

เมือนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบในการเลือกตังผู้ชาํระบัญชีตามมาตรา  วรรคหนึง  

หรือนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตังผู้ชําระบัญชีตามวรรคสอง  หรือวรรคสามแล้ว  นายทะเบียนสหกรณ์     

จะจดทะเบียนผู้ชําระบัญชีตามมาตรา  วรรคสี  ให้ผู้ชําระบัญชีปิดประกาศแจ้งชือผู้ชําระบัญชีไว้ที

สาํนักงานของสหกรณ์ทชีาํระบัญชีนัน  สาํนักงานสหกรณ์อาํเภอ  หรือหน่วยส่งเสริมสหกรณ์  และทว่ีาการ

อาํเภอ  หรือสาํนักงานเขตแห่งท้องททีสีหกรณ์นันตังอยู่ภายในสิบสวัีนนับแต่วันทจีดทะเบียนผู้ชาํระบัญชี  

ทังนี  หลังจากทีนายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชําระบัญชีแล้ว  ผู้ชําระบัญชีจึงจะมีอาํนาจและหน้าท ี  

ในฐานะผู้ชําระบัญชีตามทีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   และจะต้องปฏิบัติการ      

ชาํระบัญชี  ดังต่อไปนี 
.   รับมอบทรัพย์สินพร้อมด้วยสมุดบัญชี  เอกสารและสิงอืนจากคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  หรือเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ตามมาตรา   ซึงผู้ชําระบัญชีควรเรียกให้ส่งมอบให้เสร็จสิน

ภายใน   วัน  นับแต่วันทนีายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชาํระบัญชี  เพือทจีะได้ปฏบิัติงานในขันตอน

ต่อไปได้ 
.   ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน  หรือประกาศ

โฆษณาทางอนืว่าสหกรณ์ได้เลิก  เพือให้เจ้าหนีทราบว่าสหกรณ์เลิกและยืนคาํทวงหนีแก่ผู้ชาํระบัญชี 
.   ทาํหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนีทุกคนซึงมีชือปรากฏในสมุดบัญชี  เอกสารของสหกรณ์

หรือปรากฏจากทางอนื  เพือให้ทราบว่าสหกรณ์นันเลิก  และให้เจ้าหนียืนคาํทวงหนีแก่ผู้ชาํระบัญชี 

ทังนี  การดําเนินการตามข้อ .  และ .   ซึงเป็นไปตามมาตรา  ต้องดําเนินการ

ภายใน  วัน นับแต่วันทนีายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชาํระบัญชี 

.   จัดทาํงบการเงิน  ณ  วันรับมอบทรัพย์สินของสหกรณ์โดยไม่ชักช้า  ซึงผู้ชาํระบัญชี

ควรจัดทาํให้แล้วเสร็จภายใน  วัน  นับแต่วันทีนายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชําระบัญชี  สาํหรับ     

การจัดทาํงบการเงินดังกล่าว  ให้จัดทาํจากเอกสารหลักฐานการดาํเนินงานของสหกรณ์ระยะเวลาต่อจาก  

วันสินปีทางบัญชีในงบการเงินทีผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นครังหลังสุดถึงวันรับมอบทรัพย์สิน          

โดยจัดทาํตามรูปแบบงบการเงินสาํหรับสหกรณ์ประเภทนันๆ  ตามทีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาํหนดให้

สหกรณ์ถือใช้  และเมือจัดทาํเรียบร้อยแล้วต้องให้ผู้สอบบัญชีซึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตังทาํการ
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ตรวจสอบรับรอง  โดยให้ผู้ชําระบัญชีเสนองบการเงินดังกล่าวไปยังผู้สอบบัญชี รวม  ฉบับ (สาํหรับ

ผู้สอบบัญชี  ฉบับ  นายทะเบียนสหกรณ์  ฉบับ  และผู้ชําระบัญชี  ฉบับ)  และเมือผู้สอบบัญชีได้

ตรวจสอบรับรองแล้วให้คืนกลับมาให้ผู้ชาํระบัญชี   ฉบับ  จากนันให้ผู้ชาํระบัญชีเสนองบการเงินนันให้  

ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติก่อน  แล้วจึงเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์  โดยงบการเงิน       

ทเีสนอนายทะเบียนสหกรณ์นีต้องมีคาํรับรองของผู้สอบบัญชี  พร้อมกับแสดงการอนุมัติของทปีระชุมใหญ่

สหกรณ์ไว้ด้วย  อย่างไรก็ตาม  ในกรณีทีการประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม  ให้ผู้ชําระบัญชีเสนอ        

งบการเงินต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพืออนุมัติต่อไป  (มาตรา ) 

อนึง  เมือผู้ชําระบัญชีดําเนินการครบถ้วนตามมาตรา  แล้ว  ให้ผู้ ชําระบัญชีจัดทาํ

สาํเนารายงานนันเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ทราบด้วย 
 

.  การดําเนนิการชําระบญัชี 

ตามมาตรา   ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.   ให้ผู้ชาํระบัญชีมีหน้าทีชาํระ

สะสางกิจการของสหกรณ์  จัดการชําระหนีและจําหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์นันให้เสร็จไป  นอกจากนี    

ผู้ชาํระบัญชียังมีอาํนาจหน้าทตีามมาตรา  ดังนี 
  ( )  ดําเนินกิจการของสหกรณ์เท่าทีจําเป็นเพือระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์      

ในระหว่างทยัีงชาํระบัญชีไม่เสรจ็ 
( )  ดาํเนินกิจการของสหกรณ์เท่าทจีาํเป็นเพือชาํระสะสางกิจการให้เสรจ็ไปด้วยด ี
( )  เรียกประชุมใหญ่ 
( )  ดําเนินการทังปวงเกียวกับคดีแพ่งหรือคดีอาญา  และประนีประนอมยอมความ      

ในเรืองใดๆ ในนามของสหกรณ ์
( )  จาํหน่ายทรัพย์สนิของสหกรณ์ 
( )  เรียกให้สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผู้ตายชาํระค่าหุ้นทยัีงชาํระไม่ครบมูลค่าของ

หุ้นทงัหมด 
( )  ร้องขอต่อศาลเพือสังให้สหกรณ์ล้มละลายในกรณีทีเงินค่าหุ้น  หรือเงินลงทุนได้ใช้

เสรจ็แล้ว  แต่ทรัพย์สนิกยั็งไม่เพียงพอแก่การชาํระหนีสนิ 
( )  ดาํเนินการอย่างอนืเทา่ทจีาํเป็นเพือให้การชาํระบัญชีเสรจ็สนิ 

ทงันี  การดาํเนินการตามหน้าทผู้ีชาํระบัญชีดังกล่าวข้างต้นจะทาํได้ภายหลังทผู้ีชาํระบัญชี 

ได้เสนองบการเงิน  ณ  วันรับมอบทรัพย์สินของสหกรณ์ทชีาํระบัญชีต่อนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว  จากนัน

จึงดาํเนินการจัดการเกียวกบัทรัพย์สนิ หนีสนิและทุน  ดังนี 
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การจดัการเกียวกบัทรพัยส์ิน  ให้ดาํเนินการจัดการทรัพย์สินประเภทต่างๆ  ดังนี 

  .  เงินสด  ให้ผู้ชาํระบัญชีใช้จ่ายเงินสดของสหกรณ์ทชีาํระบัญชีตามความจาํเป็นเพือการ

ชาํระบัญชี  สาํหรับการเกบ็รักษาเงินสดในมือให้เกบ็รักษาได้ไม่เกินสหกรณ์ละ ,  บาท  ในกรณีทมีี

เงินสดเกนิกว่าจาํนวนดังกล่าว  ให้ผู้ชาํระบัญชีนาํฝากไว้ทธีนาคาร 
.  เงินฝากธนาคาร  ให้ผู้ ชําระบัญชีนําเงินของสหกรณ์ทีชาํระบัญชีฝากไว้ในธนาคาร     

ทีมีวัตถุประสงค์เพือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์หรือในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อืน        

โดยฝากไว้ในนามของผู้ชาํระบัญชี  สาํหรับเงนิฝากธนาคารทมีีอยู่ก่อนการชาํระบัญชี  ให้โอนชือผู้ฝากเดิน

เป็นชือของผู้ชําระบัญชี  และกรณีทีสาขาธนาคารทเีปิดบัญชีอยู่เดิมไม่สะดวกในการติดต่อ และฝากถอน  

ให้ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเดิมแล้วเปิดบัญชีใหม่ในนามของผู้ชาํระบัญชี 
.  ลูกหน ี ให้ผู้ชาํระบัญชีรวบรวมหลักฐานการเป็นหนีและจัดทาํหนังสอืทวงหนี จากนัน

ให้ใช้ดุลยพินิจดาํเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพของลูกหนี  ดังนี 
  ลูกหนีทีค้างนานใกล้จะขาดอายุความ  ให้ผู้ชําระบัญชีจัดให้ลูกหนีทาํหนังสือ     

รับสภาพหนี 
  ลูกหนีทีเป็นหนีจํานวนเงินมากและมีหลักฐานการเป็นหนีครบถ้วนสมบูรณ์       

ให้ดาํเนินการฟ้องร้องหากพิจารณาว่าคุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคด ี

  ลูกหนีทีไม่อาจชาํระหนีคืนได้อย่างสินเชิง  ให้พิจารณาประนีประนอมหนีเพือให้

ลูกหนีชาํระหนีบางส่วน  เพือให้สหกรณ์เสยีประโยชน์น้อยทสีดุเท่าทจีะทาํได้ 
  ลูกหนีระหว่างดาํเนินคดี  ให้ติดตามผลการดาํเนินคดีและดาํเนินการต่อเพือให้

สหกรณ์ได้รับผลประโยชน์มากทสีดุ 

ในการเรียกหนีจากลูกหนีให้ผู้ชาํระบัญชีพยายามเรียกให้ลูกหนีชาํระหนีให้ครบถ้วน  

หากจาํเป็นต้องดาํเนินคดี  กต้็องกระทาํเพือให้มีจาํนวนหนีสญูน้อยทสีดุ 

กรณีทีได้มีการติดตามให้ลูกหนีชําระหนีคืนถึงทีสุดแล้วแต่ยังได้ รับชําระคืน           

ไม่ครบถ้วนเพราะลูกหนีเป็นบุคคลล้มละลาย  ลูกหนีขาดอายุความ  หลักฐานการเป็นหนีไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์หรือติดต่อลูกหนีไม่ได้ ฯลฯ  ให้ปิดบัญชีลูกหนีไปบัญชีเลิกกิจการ  แล้วรายงานไว้ในรายงาน     

การชาํระบัญชี 
.  สินคา้คงเหลือ  ให้ผู้ชําระบัญชีตรวจสอบสภาพของสินค้า  และจัดการขายโดยเร็ว 

ทังนี  การขายให้ทาํอย่างเปิดเผยและต้องพยายามหาทางขายให้ได้ราคาสูง  สาํหรับสินค้าทีอาจขายได้  

หรือรวมกันขายได้ในคราวหนึงตังแต่  ,  บาทขึนไป  ให้ขายโดยวิธีประกวดราคาเพือให้ได้ราคา      

ดีทสีดุ 
.  สินทรพัยถ์าวร  ให้ผู้ชาํระบัญชีตรวจสอบสภาพสินทรัพย์ถาวรทีมีอยู่ทังหมด  และ

จัดการจําหน่ายโดยเปิดเผย  และพยายามหาทางขายให้ได้ราคาสูง  สาํหรับสินทรัพย์ถาวรรายการใด        

ทีคาดว่าจะจําหน่ายได้คราวหนึงตังแต่  ,  บาทขึนไป  ให้จาํหน่ายโดยวิธีประกวดราคาเพือให้ได้

ราคาดีทสีดุ 
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.  สินทรพัยอื์น 
  เงินลงทุน  ให้นาํออกจาํหน่าย  โดยอาจจาํหน่ายคืนให้กับสถาบันทสีหกรณ์ถือหุ้น

หรือบุคคลทวัไป  พร้อมรับเงินปันผลค้างรับ (ถ้ามี) 
  เงินมดัจํา  เงนิประกนั  ให้ขอยกเลิกภาระผูกพันต่างๆ  เพือขอเรียกคืนเงินมัดจาํ

และเงินประกันนันๆ ถ้าไม่สามารถเรียกเงินคืนได้  ให้ปิดบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ  แล้วรายงานไว้ใน

รายงานการชาํระบัญชี 
 

การจดัการเกียวกบัหนีสิน  ให้ดาํเนินการจัดการหนีสนิประเภทต่างๆ ดังนี 
  .  เจ้าหนี  ให้จัดทาํหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนีเพือยืนคําทวงหนี  พร้อมทังดําเนินการ  

ชาํระหนีแก่เจ้าหนีต่างๆ  ตามลาํดับความผูกพันแห่งสัญญาหรือข้อตกลง 

ทังนี   ผู้ชําระบัญ ชีควรใช้ ดุลยพินิ จตามความเหมาะสมในการพิ จารณ าขอ

ประนีประนอมกับเจ้าหนีของสหกรณ์  และในกรณีทีทรัพย์สินของสหกรณ์มีไม่เพียงพอแก่การชาํระหนี    

ให้ผู้ ชําระบัญชีร้องขอต่อศาลเพือสังให้สหกรณ์ล้มละลาย  สาํหรับกรณีทีผู้ชําระบัญชีได้พยายามติดต่อ

เจ้าหนีเพือชาํระหนีแต่ไม่รู้ตัวเจ้าหนี หรือเจ้าหนีไม่ทวงถามให้ชาํระหนี  ให้ผู้ชาํระบัญชีวางเงินเท่าจาํนวนหนี 

นันไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือประโยชน์แก่เจ้าหนี  และให้ผู้ชาํระบัญชีมีหนังสือแจ้งการวางเงินไปยัง

เจ้าหนีโดยไม่ชักช้า  รวมทังควรประกาศเรืองนีไว้ทีสาํนักงานของสหกรณ์  หน่วยส่งเสริมสหกรณ์  และ   

ทีว่าการอาํเภอ  หรือสาํนักงานเขตแห่งท้องทีทีสหกรณ์ตังอยู่  ถ้าหากเจ้าหนีไม่รับเงินไปจนพ้นกาํหนด   

สองปีนับแต่วันทีผู้ชําระบัญชีวางเงินไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์  เจ้าหนีย่อมหมดสิทธิในเงินจาํนวนนัน     

ซึงจะต้องจัดส่งเป็นรายได้ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่อไป (มาตรา  วรรคสอง) 

อนึง  สําหรับการวางเงินเพือประโยชน์แก่เจาหนีนัน  ในทางปฏิบัติเพือให้เกิด     

ความสะดวกและคล่องตัวในการดําเนินการ  ให้ผู้ชําระบัญชีวางเงินไว้กับนายทะเบียนสหกรณ์  หรือ      

รองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายเพือจ่ายในภายหลัง 

.  ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ค้างจ่าย  ให้ดําเนินการชําระให้แก่สันนิบาติสหกรณ์     

แห่งประเทศไทย 
.  หนสิีนอืน  ให้ปฏบัิติเช่นเดียวกับเจ้าหนีในข้อ  

 
การจัดการเกียวกบัทุนของสหกรณ ์ ให้ดาํเนินการจัดการทุนของสหกรณ์ประเภทต่างๆ 

ดังนี 
  .  ทุนเรือนหุน้  กรณีสหกรณ์มีหุ้นทีชาํระไม่ครบมูลค่าและผู้ชาํระบัญชีพิจารณาเหน็ว่า

จาํเป็นต้องเรียกชําระเพือให้เพียงพอแก่การชําระหนีสินหรืออืนๆ  ให้ผู้ชาํระบัญชีเรียกให้สมาชิก หรือ

ทายาทของสมาชิกผู้ตายส่งชําระค่าหุ้นทียังไม่ครบมูลค่านัน  กรณีทีไม่ได้รับชําระให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติ

เช่นเดียวกบัลูกหนีทไีม่สามารถเรียกให้ชาํระหนีคืนได้ 
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ทงันี  นับตังแต่ผู้ชาํระบัญชีเริมทาํการชาํระบัญชีจะจ่ายคืนเงินค่าหุ้นแก่สมาชิกผู้ใดไป

ก่อนไม่ได้จนกว่าจะชาํระบัญชีเสร็จสิน  และเมือชาํระบัญชีเสร็จแล้ว  หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่  

ให้ผู้ชาํระบัญชีจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผู้ตายตามมาตรา  แต่ถ้าไม่สามารถ  

จ่ายคืนได้ภายในเวลาทชีาํระบัญชีอยู่  ให้ผู้ชาํระบัญชีวางเงินเท่าจาํนวนค่าหุ้นทยัีงจ่ายคืนไม่ครบถ้วนนันไว้

ต่อนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายเพือจ่าย          

ในภายหลัง  สําหรับกรณีทีทรัพย์สินทีเหลืออยู่มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าหุ้นตามบัญชี  ให้ทําการเฉลีย

ทรัพย์สินนันคืนค่าหุ้นให้แต่ละหุ้นเท่าๆ กัน  (มูลค่าหุ้นทีลดลงนีจะเท่ากับจํานวนขาดทุนจากการ        

ชาํระบัญชี) 

นอกจากนี  ให้ผู้ ชําระบัญชีจัดทําบัญชีทุนเรือนหุ้นในช่วงระยะเวลาทีดําเนินการ     

ชําระบัญชีเพือให้ทราบความเคลือนไหวของเงินค่าหุ้นระหว่างการชําระบัญชี  รวมทังการดําเนินการ

เกียวกบัค่าหุ้นของสหกรณ์ทชีาํระบัญชีนัน 

.  ทุนสํารอง  ทุนสะสมตามระเบยีบขอ้บงัคบั  ให้ปิดบัญชีไปบัญชีเลิกกจิการ 

.  กําไรสุทธิทียงัไม่ไดจ้ัดสรร  รวมทงักาํไรสุทธิตามงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน 

ให้ผู้ ชําระบัญชีดําเนินการจัดสรรเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ตามกฎหมาย  และส่งชําระให้เรียบร้อย    
กาํไรสทุธส่ิวนทเีหลือให้ปิดบัญชีไปบัญชีเลิกกจิการ 

.  เงินคา้งขาดทุน หากสหกรณ์ทีชําระบัญชีมีเงินค้างขาดทุน (ขาดทุนสะสม) ให้ปิด

บัญชีไปบัญชีเลิกกจิการ 

อนึง  ในการจัดการเกียวกับทรัพย์สิน  หนีสินและทุนของสหกรณ์นัน  ผู้ ชําระบัญชี

จะต้องรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ให้มากทสีุด  สาํหรับการจาํหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์ผู้ชาํระบัญชี

ต้องพยายามจาํหน่ายให้หมด  เพือนําเงินไปใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าภาระติดพัน  และค่าใช้จ่ายท ี 

ต้องเสยีตามสมควรในการชาํระบัญชีนัน  ซึงผู้ชาํระบัญชีต้องจัดการชาํระก่อนหนีรายอนื 

กรณีทีได้ดําเนินการชําระบัญชีตามวิธีการทีได้กล่าวข้างต้นแล้ว  หากปรากฏว่า         

มทีรัพย์สนิเหลืออยู่เทา่ใด  ให้ผู้ชาํระบัญชีจ่ายตามลาํดับ  ซึงเป็นไปตามมาตรา  ดังต่อไปนี 
)  จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นทชีาํระแล้ว 
)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นทีชาํระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราทนีายทะเบียนสหกรณ์

กาํหนดตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสาํหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 
)  จ่ายเป็นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีสมาชิกได้ทาํไว้กับสหกรณ์     

ในระหว่างปีตามทกีาํหนดในข้อบังคับ 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก  ให้ผู้ชําระบัญชีโอนให้แก่สหกรณ์อืน  หรือสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของทีประชุมใหญ่  หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์       

ในกรณีทไีม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันทชีาํระบัญชีเสรจ็ 
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ทงันี  การจ่ายคืนเงินค่าหุ้น  เงนิปันผลตามหุ้นและเงินเฉลียคืนดังกล่าว  ผู้ชาํระบัญชี

จะต้องจ่ายคืนให้แก่สมาชิกให้เสร็จเรียบร้อย  แต่ถ้าภายหลังทีประกาศจ่ายแล้ว  สมาชิกผู้ใดไม่มารับ

ภายในระยะเวลาทกีาํหนดไว้ในประกาศ  ผู้ชาํระบัญชีจะต้องวางเงินเท่าจาํนวนทสีมาชิกยังไม่มารับนันไว้

กับนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายเพือจ่ายภายหลัง 

อนึง  ตามความในมาตรา  ( ) นายทะเบียนสหกรณ์ได้กําหนดให้สหกรณ์ท ี    

เลิกแล้วแต่ยังมีทรัพย์สินคงเหลือ  ให้จ่ายเป็นเงินปันผลตามทกีาํหนดในข้อบังคับของสหกรณ์  เรืองการ

จาํหน่ายทรัพย์สินเมือสหกรณ์ต้องเลิก  แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินปันผลทีกาํหนดในกฎกระทรวงสาํหรับ

สหกรณ์แต่ละประเภท 
 

.  วิธีปฏิบติัทางบญัชีในการชําระบญัชี 
วิธปีฏบิัติทางบัญชีในการชาํระบัญชี  แบ่งออกเป็น  ส่วน  คือ 
.   วิธปีฏบัิติทางบัญชีในระหว่างการชาํระบัญชี 
.   วิธปีฏบัิติทางบัญชีเมือเสรจ็สนิการชาํระบัญชี 

 
วิธีปฏิบติัทางบญัชีในระหว่างการชําระบญัชี  เมือผู้ชาํระบัญชีได้ดาํเนินการชําระบัญชี

โดยการจัดการทรัพย์สิน  หนีสิน และทุนของสหกรณ์  ให้ผู้ชาํระบัญชีปฏิบัติทางบัญชีโดยบันทึกรายการ  

ทางการเงินไว้ในสมุดบัญชีของสหกรณ์ ดังนี   
  รายการรบัเงินทุกประเภท  (ยกเว้นการรับเงินค่าหุ้น  การเบิกเงินจากธนาคาร)    

ถือเป็นรายรับจากการชําระบัญชี  ได้แก่  รายได้จากการดําเนินงาน  เงินรับจากลูกหนี  เงินรับจากการ

จาํหน่ายทรัพย์สนิ ฯลฯ  ให้บันทกึบัญชีไว้ในบัญชีรับจ่าย  กับบัญชีรายรับประเภทนัน 

  รายการจ่ายเงินทุกประเภท  (ยกเว้นการจ่ายคืนค่าหุ้น  จ่ายเงินฝากธนาคาร)      

ถือเป็นรายจ่ายจากการชําระบัญชี  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  ค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชี  จ่ายชําระ

หนีสิน (รวมการวางเงินชําระหนีตามมาตรา )  จ่ายชําระหนีเงินกู้ ฯลฯ  ให้บันทึกบัญชีไว้ในบัญชี

รายจ่ายประเภทนันๆ  กับบัญชีรับจ่าย 
  ให้ผู้ชาํระบัญชีจัดทาํบัญชีรับจ่ายระหว่างการชาํระบัญชีเพือแสดงรายการรับจ่ายเงิน

โดยให้เสนอพร้อมกับรายงานผลการชําระบัญชีทุกระยะ  เดือน  นับแต่วันทีเสนองบการเงินต่อ          

นายทะเบียนสหกรณ์  ตามรูปแบบต่อไปนี 
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บญัชีรบัจ่าย 
ของสหกรณ.์.............................................จํากดั  ซึงอยู่ในระหว่างการชําระบญัชี 

ตงัแต่วนัที.......................................ถึงวนัที............................................. 
          

วนัที รายการ จํานวนเงิน วนัที รายการ จํานวนเงิน 

          
          
          
          
  รวมรับเงินงวดนี     รวมจ่ายเงินงวดนี   
  เงินคงเหลือจากงวดก่อน     เงินคงเหลือยกไป   
  รวม     รวม   
          
 
  เงินคงเหลือข้างต้นเกบ็รักษาไว้  ดังนี    
  .  ฝากไว้ในธนาคาร เป็นเงิน  ..........................  บาท   
  .  ผู้ชาํระบัญชีเกบ็รักษาไว้ เป็นเงิน  .........................  บาท   
    รวม  ............................ บาท   
          
       ตรวจถูกต้องแล้ว   
          
          
       ..................................   
       ผู้ชาํระบัญชี   

 
 

วิธีปฏิบติัทางบญัชีเมือเสร็จสินการชําระบญัชี  เมือผู้ชาํระบัญชีได้ดาํเนินการชาํระบัญชี

เสรจ็สนิแล้ว  ให้ผู้ชาํระบัญชีปิดบัญชีต่างๆ ดังนี 
  ปิดบัญชีหมวดสินทรัพย์ (ยกเว้นบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร  และบัญชี

ทรัพย์สนิรายการทไีม่ได้จาํหน่ายแต่ได้โอนเป็นทรัพย์สนิเหลือ) ไปบัญชีเลิกกจิการ 
  ปิดบัญชีหมวดหนีสนิเฉพาะส่วนทีเจา้หนยีกหนใีห ้ ไปบัญชีเลิกกิจการ 
  ปิดบัญชีหมวดทุนของสหกรณ์ (ยกเว้นบัญชีทุนเรือนหุ้น) ไปบัญชีเลิกกิจการ 
  ปิดบัญชีรายรับประเภทต่างๆ จากการชาํระบัญชี  ไปบัญชีเลิกกิจการ 
 ปิดบัญชีรายจ่ายประเภทต่างๆ จากการชาํระบัญชี  ไปบัญชีเลิกกิจการ 
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  ปิดบัญชีเลิกกิจการ  ไปบัญชีกาํไร/ขาดทุนจากการชําระบัญชี  กรณีทีมีผลขาดทุน   

จากการชําระบัญชี  ให้ปิดบัญชีขาดทุนจากการชําระบัญชีไปบัญชีทุนเรือนหุ้น  ในกรณีตรงกันข้ามหาก      

มีผลกาํไร (ส่วนเกิน) จากการชาํระบัญชีกใ็ห้นาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น  เงินเฉลียคืน  และโอนให้

สหกรณ์อืน  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่อไปตามมติของทีประชุมใหญ่  หรือด้วยความ

เห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีทีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันท ี    

ชาํระบัญชีเสรจ็ 
  ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ไปบัญชีเงนิสด 
  บันทกึรายการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นแก่สมาชิก (รวมจาํนวนเงนิทวีางเงินเพือจ่ายภายหลัง) 
  บันทึกรายการจ่ายส่วนเกินจากการชําระบัญชีให้แก่สมาชิก  ซึงได้แก่  เงินปันผล    

ตามหุ้นเงินเฉลียคืน 
  บันทึกรายการจ่ายเงินส่วนทีเหลือจากการชาํระบัญชีให้แก่สหกรณ์อืนหรือสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

นอกจากนี   เมือ ผู้ชําระบัญ ชีดําเนินการชําระบัญ ชีเสร็จสินแล้วตามมาตรา               

ให้ผู้ชําระบัญชีทาํรายงานการชําระบัญชี  พร้อมทังรายการย่อของบัญชีทีชําระนัน  แสดงว่าดาํเนินการ    

ชําระบัญชี  และจัดการทรัพย์สินของสหกรณ์ไปอย่างใด  รวมทังค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชี  และ         

จ่ายทรัพย์สินทีเหลือจากการชําระบัญชีเสนอต่อผู้สอบบัญชี  เมือผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชี     

ทีชําระนันแล้ว  ให้ผู้ชําระบัญชีเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีผู้สอบบัญชี

รับรองบัญชีทีชาํระนัน  เมือนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบด้วยแล้วให้ถือว่าเป็นทีสุดแห่งการชําระบัญชี  

และให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชือสหกรณ์ออกจากทะเบียน 

ในการดาํเนินการตามมาตรา   ให้ผู้ชาํระบัญชีจัดทาํบัญชีต่างๆ เพือแสดงรายการย่อ

ของบัญชีทชีาํระ  ดังนี 
.  บัญชีรับ – จ่าย  พร้อมทงัรายละเอียดประกอบ 
.  บัญชีเงินฝากธนาคาร 
.  บัญชีเงินกู้จากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
.  บัญชีทุนเรือนหุ้น 
.  บัญชีเลิกกจิการ 
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สาํหรับรูปแบบ  และวิธกีารจัดทาํบัญชีให้เป็นดังต่อไปนี 
 

สหกรณ.์............................................................จํากดั 

บญัชีรบั – จ่าย 

ตงัแต่วนัที...................................ถึงวนัที..................................... 
    

(2)  รายได้จากการดาํเนินงาน xxxx (3)  ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน xxxx 

( )  เงินรับจากลูกหนี xxxx ( )  ค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชี xxxx 

( )  เงินรับจากการจาํหน่ายทรัพย์สนิ xxxx ( )  จ่ายชาํระหนีสนิ (รวมการวางเงิน  

( )  ค่าหุ้นเรียกชาํระเพิมเติม xxxx  ชาํระหนีตามมาตรา ) xxxx 

( ) ถอนเงินจากธนาคาร xxxx ( )  จ่ายเงินนาํฝากธนาคาร xxxx 

  ( ) จ่ายชาํระหนีเงินกู้ ธกส. xxxx 

รวมรบั xxxx รวมจ่าย xxxx 

( )  เงินสดคงเหลือยกมาตามงบดุล xxxx ( ) เงนิสดคงเหลือยกไป xxxx 

  เมอืเริมต้นชาํระบัญชี    
 xxxx  xxxx 
    
( ) ทรัพย์สนิเหลือตามมาตรา   ( ) การจ่ายทรัพย์สนิเหลือ  

 - เงินสดคงเหลือ xxxx  ตามมาตรา   
 - ทรัพย์สนิอนืๆ ทไีม่ได้จาํหน่าย  .  จ่ายให้แก่สมาชิก (รวมการวางเงิน  
    แต่โอนจ่ายเป็นทรัพย์สนิเหลือ xxxx เพือจ่ายภายหลังด้วย)  

  - คืนเงินค่าหุ้น xxxx 
  - จ่ายเงินปันผลตามหุ้น xxxx 
  - จ่ายเงินเฉลียคืน xxxx 
  . ทรัพย์สนิทเีหลือจากการชาํระบัญชี  
  - โอนให้แก่สหกรณ์อนื xxxx 
  - โอนให้แก่สนันิบาตสหกรณ์ฯ xxxx 
 xxxx  xxxx 
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รายละเอียดประกอบบญัชีรบั – จ่าย 
     (บาท) 

รายละเอียด 1 รายไดจ้ากการดําเนนิงาน 
-  ดอกเบียรับจากเงินให้กู้     ..................... 
-  ขายสนิค้า      ..................... 
-  ดอกเบียเงินฝากธนาคาร     ..................... 
-  รายได้เบด็เตลด็      ..................... 
-  ............................................    ..................... 

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

รายละเอียด 2 เงินรบัจากลูกหน ี
-  ลูกหนีเงินกู้      ..................... 
-  ลูกหนีการค้า      ..................... 
-  ............................................    ..................... 
        ..................... 

 

รายละเอียด 3 เงินรบัจากการจําหน่ายทรพัยสิ์น 
-  ทดีิน       ..................... 
-  เครืองใช้สาํนักงาน     ..................... 
-  หุ้นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  ..................... 
-  ............................................    ..................... 
        ..................... 

 

รายละเอียด 4 ค่าใชจ่้ายดําเนนิงาน 
-  ดอกเบียเงินกู้ ธ.ก.ส     ..................... 
-  ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี    ..................... 
-  ............................................    ..................... 
        ..................... 
 

รายละเอียด 5 ค่าใชจ่้ายในการชําระบญัชี 
-  ค่าธรรมเนียมศาล     ..................... 
-  ค่าทนายความ      ..................... 
-  ............................................    ..................... 
        ..................... 
 

รายละเอียด 6 จ่ายชําระหนสิีน 
-  เจ้าหนีการค้า      ..................... 
-  ค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   ..................... 
-  ............................................    ..................... 
-  วางเงินชาํระหนีตามมาตรา 84    ..................... 
        ..................... 
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สหกรณ.์............................................................จํากดั 

บญัชีเงินฝากธนาคาร 

ตงัแต่วนัที...................................ถึงวนัที..................................... 
    

(1)  เงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา xxxx (10) ถอนเงินจากธนาคาร xxxx 

ตามงบดุลเมือเริมต้นชาํระบัญชี    

( )  เงินนาํฝากธนาคาร xxxx   

( )  ดอกเบียเงินฝากธนาคารทคีิดเข้าบัญชีให้ xxxx   

 xxxx  xxxx 

 
 
 

สหกรณ.์............................................................จํากดั 

บญัชีเงินกูจ้ากธนาคารเพอืการเกษตรฯ 

ตงัแต่วนัที...................................ถึงวนัที..................................... 
    

(10) เงินสง่ชาํระหนี ธ.ก.ส (รวมหนีท ี xxxx (1)  เงินกู้จาก ธ.ก.ส คงเหลือยกมา xxxx 

ธ.ก.ส ยอมลดให้   ตามงบดุลเมอืเริมต้นชาํระบัญชี  

 xxxx ( )  ดอกเบียเงินกู้ท ีธ.ก.ส คิดเพิมในบัญชี xxxx 

 
 
 

สหกรณ.์............................................................จํากดั 

บญัชีทุนเรือนหุน้ 

ตงัแต่วนัที...................................ถึงวนัที..................................... 
    

(12) ขาดทุนจากการชาํระบัญชี xxxx (1)  เงินค่าหุ้นยกมาตามงบดุลเมอื xxxx 

   เริมต้นชาํระบัญชี  

( ) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นสมาชิก (รวมการ xxxx ( )  ค่าหุ้นเรียกชาํระเพิมเติม xxxx 

วางเงินเพือจ่ายภายหลัง    

 xxxx  xxxx 
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สหกรณ.์............................................................จํากดั 

บญัชีเลิกกิจการ 

ตงัแต่วนัที...................................ถึงวนัที..................................... 
    

(1)  ราคาทรัพย์สนิตามงบดุลเมอืเริมต้น xxxx ( )  ทุนสาํรอง, ทุนต่างๆ และกาํไรทยัีง xxxx 

ชาํระบัญชี (ยกเว้นเงินสด, เงินฝาก   ไม่ได้จัดสรร (กรณีเงินค้างขาดทุน   

ธนาคาร ทรัพย์สนิรายการทไีม่ได้   ลงไว้ในด้านตรงข้าม)  

จาํหน่ายแต่โอนจ่ายเป็นทรัพย์สนิเหลือ)    

ส่วนค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูและค่าเสอืม    

ราคาสะสม ให้หักจากราคาทรัพย์สนิ    

หรือแสดงไว้ในด้านตรงข้ามกไ็ด้    

( )  ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน xxxx ( )  รายได้จากการดาํเนินงาน xxxx 

( )  ค่าใช้จ่ายในการชาํระบัญชี xxxx ( )  เงินรับจากลูกหนี xxxx 

  ( )  เงินรับจากการจาํหน่ายทรัพย์สนิ xxxx 

  ( )  หนีสนิทเีจ้าหนียกให้ xxxx 

( ) ส่วนเกินจากการชาํระบัญชี xxxx ( ) ขาดทุนจากการชาํระบัญชี xxxx 

 xxxx  xxxx 

 
 
คําอธิบายรายการตามหมายเลขทีปรากฏในบญัชีต่างๆ  ขา้งตน้  มีดงัน ี
 
  ( )   ให้นําตัวเลขทางด้านทรัพย์สิน  และด้านทุนของสหกรณ์จากงบดุลเมือเริมต้น     

ชาํระบัญชี  ซึงเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์แล้วบันทกึในบัญชีต่างๆ  ดังนี 
   บัญชีรับ – จ่าย  ให้บันทึกจํานวนเงินสดคงเหลือยกมาเมือเริมต้นชาํระบัญชี

ทางด้านเดบิต 
   บัญชีเงินฝากธนาคาร  ให้บันทึกจํานวนเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา         

เมอืเริมต้นชาํระบัญชีทางด้านเดบิต 
   บัญชีเงินกู้จากธนาคารเพือการเกษตร  ให้บันทึกจํานวนเงินกู้ค้างชําระยกมา  

เมอืเริมต้นชาํระบัญชีทางด้านเครดิต 
   บัญชีทุนเรือนหุ้น  ให้บันทึกจํานวนเงินค่าหุ้นยกมาเมือเริมต้นชําระบัญชี

ทางด้านเครดิต 
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  บัญชีเลิกกจิการ 
ดา้นเดบิต  ให้บันทึกจาํนวนเงินของทรัพย์สินต่างๆ ตามงบดุล  เมือเริมต้น

ชําระบัญชีเว้นแต่เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ซึงได้บันทึกรายการไว้แล้วในบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝาก

ธนาคารข้างต้นแล้วตามลําดับ  และทรัพย์สินรายการใดทีมิได้จําหน่ายแต่โอนจ่ายเป็นทรัพย์สินเหลือ  

รวมทงัเงินค้างขาดทุน (ถ้ามี) สาํหรับค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ  ค่าเสือมราคาสะสมและสาํรองอืนๆ ทีตังไว้

เป็นรายการหักกับทรัพย์สนิ  ให้นาํไปหักออกจากราคาทรัพย์สินโดยตรงหรือแสดงไว้ในด้านเครดิตกไ็ด้ 
ดา้นเครดิต  ให้บันทึกจํานวนเงินของรายการส่วนทุนของสหกรณ์  ซึงได้แก่  

ทุนสาํรอง  ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอืนๆ กาํไรรอการจัดสรร  ทังนี ยกเว้นทุนเรือนหุ้นซึงได้

บันทกึไว้แล้วในบัญชีทุนเรือนหุ้น 

( )   ให้บันทกึรายการรายได้จากการดาํเนินงาน เช่น ขายสินค้า  ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร  รายได้เบด็เตลด็  เป็นต้น ในบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเดบิต และบัญชีเลิกกิจการ

ทางด้านเครดิต 
( )   ให้บันทกึรายการค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน  เช่น  ดอกเบียจ่าย  ค่าใช้จ่ายทวัไป  เป็นต้น  

ในบัญชีเลิกกจิการทางด้านเดบิต  และบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเครดิต 
( )   ให้บันทึกรายการเงินรับชาํระหนีจากลูกหนี  และเงินรับจากการจาํหน่ายทรัพย์สิน    

ในบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเดบิต  และบัญชีเลิกกิจการทางด้านเครดิต 
( )   ให้บันทึกรายการค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชีตามมาตรา  ของพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ.  ในบัญชีเลิกกจิการทางด้านเดบิต  และบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเครดิต 
( )   ให้บันทกึรายการรับเงินค่าหุ้นทเีรียกให้สมาชิกทชีาํระไม่ครบมูลค่ามาชาํระเพิมเติม

ในบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเดบิต  และบัญชีทุนเรือนหุ้นทางด้านเครดิต 
( )   ให้บันทกึรายการจ่ายเงินชาํระหนีสนิ  รวมทงัการวางเงินชาํระหนีตามาตรา  ของ

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  ในบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเครดิต  เว้นแต่รายการเงินนาํส่งชาํระหนี 

ธ.ก.ส ให้ปฏบัิติตามข้อ ( ) ซึงจะได้อธบิายต่อไป 
( )   ให้บันทกึรายการหนีสนิทเีจ้าหนียกให้  ในบัญชีเลิกกจิการทางด้านเครดิต 
( )   ให้บันทึกรายการจ่ายเงินเพือฝากธนาคาร  ในบัญชีเงินฝากธนาคารทางด้านเดบิต  

และบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเครดิต  พร้อมกับให้นําดอกเบียเงินฝากธนาคารทีธนาคารคิดเข้าบัญชีให้

สาํหรับช่วงระยะเวลาชาํระบัญชีทงัหมดมาแสดงรายการไว้ทางด้านเดบิตด้วย 

( )  ให้บันทกึรายการเบิกถอนเงินจากธนาคาร  ในบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเดบิต  และ

บัญชีเงินฝากธนาคารทางด้านเครดิต  รวมทังบันทึกรายการเงินนําส่งชาํระหนี ธ.ก.ส  ในบัญชีเงินกู้จาก

ธนาคารเพือการเกษตรฯ ทางด้านเดบิต  และบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเครดิต  สว่นหนีท ีธ.ก.ส ยอมลดให้ 

(ถ้ามี) ให้บันทึกรายการในบัญชีเงินกู้จากธนาคารเพือการเกษตรฯ ทางด้านเดบิต  และบัญชีเลิกกิจการ

ทางด้านเครดิต  โดยรวมไว้ในรายการ “หนีสินทีเจ้าหนียกให้” พร้อมกับให้นําดอกเบียเงินกู้ที ธ.ก.ส    

คิดเพิมไว้ในบัญชีเงินกู้สาํหรับช่วงระยะเวลาชาํระบัญชีทงัหมดมาแสดงรายการไว้ทางด้านเครดิตของบัญชี

เงินกู้จากธนาคารเพือการเกษตรฯ ด้วย 
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( )  ให้บันทึกจํานวนเงินสดคงเหลือยกไปในบัญชีรับ – จ่าย  ซึงคํานวณได้จาก     

ยอดรวมรับบวกเงินสดคงเหลือยกมาตามงบดุลเมือเริมต้นชาํระบัญชี  แล้วหักด้วยยอดรวมจ่าย 
( )  ให้คาํนวณหาผลต่างในบัญชีเลิกกิจการ  เพือทราบผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

ชําระบัญชี  กรณีทียอดรวมทางด้านเดบิตสูงกว่ายอดรวมทางด้านเครดิต  ให้แสดงผลต่างไว้ในบัญชี     

เลิกกิจการเป็นขาดทุนจากการชาํระบัญชี  ซึงในกรณีนี  ให้นาํจาํนวนเงินขาดทุนจากการชาํระบัญชีแสดงไว้

ในบัญชีทุนเรือนหุ้นทางด้านเดบิตด้วย  ในกรณีตรงกันข้ามหากยอดรวมทางด้านเครดิตสูงกว่ายอดรวม

ทางด้านเดบิต  ให้เพียงแสดงผลต่างไว้ในบัญชีเลิกกิจการเป็นส่วนเกินจากการชาํระบัญชี  ซึงจะได้นาํไป

จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น  เงินเฉลียคืน  และโอนให้สหกรณ์อืนหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ต่อไปตามมติทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีท ี      

ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันทชีาํระบัญชีเสรจ็ 
( )  ให้บันทึกจํานวนเงินทีจ่ายคืนเงินค่าหุ้นแก่สมาชิก (รวมทังการวางเงินเพือจ่าย

ภายหลัง) ในบัญชีทุนเรือนหุ้น  ซึงคาํนวณได้จากเงินค่าหุ้นยกมาตามงบดุลเมือเริมต้นชาํระบัญชี  บวก   

ค่าหุ้นทเีรียกชาํระเพิมเติม  หักด้วยขาดทุนจากการชาํระบัญชี 
( )  ท้ายบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเดบิต  ให้แสดงทรัพย์สินเหลือตามมาตรา  แห่ง

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  ซึงได้แก่ 
  เงินสดคงเหลือ  ให้นํายอดเงินสดคงเหลือยกไปตาม ( ) ในบัญชีรับจ่าย  

มาแสดงไว้ 
  ทรัพย์สินอืนทีไม่ได้จาํหน่าย  ให้นํายอดตามบัญชีของทรัพย์สินอืนซึงไม่ได้

จาํหน่ายทปีรากฏในงบดุลเมือเริมต้นชาํระบัญชีมาแสดงไว้ 
( )  ท้ายบัญชีรับ – จ่ายทางด้านเครดิต  ให้แสดงรายการจ่ายทรัพย์สนิเหลือ  ดังนี 

  จ่ายคืนเงินค่าหุ้นแก่สมาชิก (รวมการวางเงินเพือจ่ายภายหลัง) จาํนวนเงิน

จากบัญชีทุนเรือนหุ้นตาม ( ) ซึงในกรณีทไีม่มีเงินค่าหุ้นกไ็ม่ต้องแสดงรายการนี 
  ส่วนเกินจากการชาํระบัญชี  จาํนวนเงินจากบัญชีเลิกกิจการตาม ( ) แยก

ออกเป็นรายการจ่ายเงินปันผลตามหุ้น  เงินเฉลียคืน  โอนให้แก่สหกรณ์อืนและสันนิบาตสหกรณ์       

แห่งประเทศไทย 
 
หมายเหต ุ
  .  ในบัญชีเลิกกิจการ  ยอมขาดทุนจากการชําระบัญชีเป็นจาํนวนไม่เกินกว่าเงินค่าหุ้น   

ทชีาํระทงัสนิ  หากสหกรณ์ไม่มีเงินค่าหุ้นจะไม่มีรายการขาดทุนจากการชาํระบัญชี 
  .  ในบัญชีเลิกกิจการ  ส่วนเกินจากการชําระบัญชีรวมกับค่าหุ้นทีชําระทังสินจะเป็น

จํานวนเท่ากับทรัพย์สินเหลือ  ในกรณีทีไม่มีเงินค่าหุ้น  ทรัพย์สินทีเหลือทังสิน  คือ  ส่วนเกินจากการ   

ชาํระบัญชี   
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.  รายงานการชําระบญัชี 

  การรายงานการชาํระบัญชี  แบ่งออกเป็น  ส่วน  คือ 
  .   รายงานความเคลือนไหวระหว่างการชาํระบัญชี 
  .   รายงานเมอืเสรจ็สนิการชาํระบัญชี 

  รายงานความเคลือนไหวระหว่างการชําระบญัชี  ในการดําเนินการชําระบัญชีนัน      

นับแต่วันทีผู้ชําระบัญชีได้เสนองบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน ต่อนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว           

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  มาตรา  กาํหนดให้ผู้ชาํระบัญชีเสนอรายงานต่อนายทะเบียน

สหกรณ์ทุกระยะหกเดือนว่าได้จัดการไปอย่างใดบ้าง  และแสดงให้เหน็ความเป็นไปของบัญชีทชีาํระอยู่นัน 

  ในการจัดทาํรายงานความเคลือนไหวผลการชาํระบัญชีทุกระยะ  เดือน  นับแต่วันทเีสนอ

งบการเงินเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์  ให้มีหัวข้อรายงาน  ดังนี 
  .   การเรียกหนีสินคืน  ให้รายงานว่าสหกรณ์มีลูกหนีจาํนวนเท่าใด  เรียกคืนได้เท่าใด  

และยังเรียกคืนไม่ได้เท่าใด  เพราะเหตุใด  หากการเรียกหนีสินต้องมีการดาํเนินคดีทางศาลกใ็ห้รายงาน

ชีแจงด้วย 
  .   การชําระหนี  ให้รายงานว่าสหกรณ์มีเจ้าหนีอยู่กีราย  เป็นเงินเท่าใด  ได้ชําระแล้ว

เท่าใด  หากได้ทาํการประนีประนอมหนีกับเจ้าหนีกใ็ห้แจ้งจาํนวนเงนิทจีะต้องชาํระตามทไีด้ตกลงไว้ 
.   การจัดการทรพัยสิ์น  ให้รายงานว่าทรัพย์สินของสหกรณ์รวมทังเงินลงทุนถือหุ้นใน

กิจการต่างๆ แต่ละรายการ  ได้ดําเนินการจําหน่ายจ่ายโอนไปด้วยวิธีใด  ได้ราคาเท่าใด  สูงหรือตาํกว่า

ราคาเดิมเท่าใด  และทรัพย์สนิใดยังจาํหน่ายไม่ได้  รวมราคาเท่าใด 
.   อุปสรรคในการชําระบญัชี  ให้ชีแจงอุปสรรคทีทาํให้การชาํระบัญชียังไม่เสร็จสิน  

และแนวทางแก้ไข 
.   กําหนดเวลาในการชําระบญัชี  ให้ประมาณหรือคาดหมายว่าจะสามารถชาํระบัญชี      

ได้เสรจ็เรียบร้อยเมอืใด 
.   อืนๆ  ให้รายงานถึงสงิต่างๆ ทผู้ีชาํระบัญชีเหน็ว่าควรจะรายงานให้ทราบ 

 
รายงานเมือเสร็จสินการชําระบญัชี 
เมือผู้ชําระบัญชีได้ดาํเนินการชาํระบัญชีเสร็จสินแล้ว  ให้ผู้ชําระบัญชีจัดทาํรายงานการ

ชาํระบัญชีเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์  โดยให้มีหัวข้อรายงานดังนี 
.   สหกรณ์ทีชําระบญัชี  ให้ระบุชือสหกรณ์  ประเภทสหกรณ์  เลขทะเบียน  วันท ี    

จดทะเบียน  ทตีงัสาํนักงาน  และจาํนวนสมาชิก ณ วันทเีลิกสหกรณ์ 

.   วนัทีไดร้บัเลือกตงัหรือแต่งตงัเป็นผูชํ้าระบญัชี  ให้รายงานว่านายทะเบียนสหกรณ์

ได้แต่งตังผู้ชําระบัญชีตามคําสังทีเท่าใด  วัน เดือน ปีใด  หรือให้ความเห็นชอบตามหนังสือขอความ

เหน็ชอบวัน เดือน ปีใด 
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.   การจดทะเบียนผูชํ้าระบญัชี  ให้รายงานว่านายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียน       

ผู้ชาํระบัญชีตามหนังสอืทเีท่าใด วัน เดือน ปีใด  และผู้ชาํระบัญชีได้รับทราบเมือใด 
.   การประกาศโฆษณาหนงัสือพิมพร์ายวนัหรือโดยวิธีอืน  ให้รายงานว่าได้ประกาศ

ให้เจ้าหนีทราบการชาํระบัญชี  และให้ยืนคาํทวงหนีต่อผู้ชาํระบัญชีในหนังสอืพิมพ์รายวันชืออะไร  เมือวัน  

เดือน  ปีใด  นอกจากนันได้กระทาํโดยวิธอีนือย่างใดบ้าง 
.   การจัดงบการเงินตามมาตรา   ให้รายงานว่าได้จัดทาํงบการเงิน ณ วัน เดือน ปีใด  

เพือให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรอง  และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองเมือวัน  เดือน  ปีใด  รวมทัง    

ได้นาํงบการเงินทผู้ีสอบบัญชีตรวจสอบรับรองแล้วนันเสนอต่อทปีระชุมใหญ่เพืออนุมัติเมือวัน เดือน ปีใด  

และยืนงบการเงินนันต่อนายทะเบียนสหกรณ์โดยหนังสอืทเีทา่ใด วัน เดือน ปีใด 
.   เวลาทีใช้ในการชําระบญัชี  ให้รายงานว่าได้เริมลงมือทาํการชําระบัญชีเมือวัน  

เดือน  ปีใด  และเสร็จสินเมือวัน  เดือน  ปีใด  (ให้ถือวันรับทราบการจดทะเบียนผู้ชําระบัญชีของ       

นายทะเบียนสหกรณ์เป็นวันเริมลงมือทาํการชาํระบัญชี  และวันเสนอรายงานฉบับนีเป็นวันเสร็จสินการ

ชาํระบัญชี)  รวมระยะเวลาทใีช้ในการชาํระบัญชีเท่าใด 
.   วิธีดําเนินการชําระบญัชี  ให้รายงานถึงสิงซึงได้ดาํเนินการชําระบัญชีไปแล้วในข้อ

ต่อไปนี 
  การเรียกหนีสิน  มีลูกหนีอยู่เท่าใด  ได้รับชําระคืนจาํนวนเท่าใด  เรียกคืน

ไม่ได้เทา่ใด  เพราะเหตุใด  ถ้าหากการเรียกหนีต้องมีการดาํเนินคดีทางศาลให้รายงานไว้โดยละเอียด 

  การชําระหนี  มีเจ้าหนีอ ยู่เท่ าใด  ทําการประนีประนอมหนีได้เท่าใด  

คงเหลือต้องชาํระเท่าใด  ชาํระได้หมดหรือไม่  ถ้าชาํระได้ไม่หมดให้รายงานจํานวนหนีทีค้าง  พร้อมด้วย

เหตุผล 
  การจัดการทรพัยส์ิน  ทรัพย์สินของสหกรณ์ทชีาํระบัญชีนันมีอะไรบ้างให้แจ้ง

ราคาเป็นรายการ  และได้จัดการไปโดยวิธีใด  ได้ราคาเท่าใด  สูงหรือตาํกว่าราคาในบัญชีเท่าใด  สาํหรับ

เงินลงทุนถือหุ้นในกิจการต่างๆ ให้รายงานผลการจัดการไว้ด้วย 
  กิจการอย่างอืนทีจําเป็น ถ้ามีกิจการอย่างอืนทีจําเป็นซึงต้องกระทําให้

รายงานผลการดาํเนินการไว้ด้วย  เช่น  การไถ่ถอนจาํนอง  เป็นต้น 
  ค่าใชจ่้ายในการชําระบญัชี  ให้ชีแจงลักษณะของค่าใช้จ่ายทเีกียวข้องกับการ

ชาํระบัญชีให้ทราบ 

.   ผลการชําระบญัชี  ให้รายงานว่าเมือได้ชาํระหนีสนิเสรจ็สินแล้ว สหกรณ์ทชีาํระบัญชี

ยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกเป็นจํานวนเท่าใด  โดยแยกรายละเอียดทรัพย์สินแต่ละประเภทให้ชัดเจน      

เช่น  เงินสดเกบ็รักษาไว้ทีผู้ชาํระบัญชีเท่าใด  ฝากไว้ทธีนาคารใดจาํนวนเท่าใด  มีทรัพย์สินอืนอะไรบ้าง    

ทไีม่ได้จาํหน่ายแต่โอนจ่ายไปเป็นจาํนวนเทา่ใด 
มีหุ้นของสมาชิกอยู่เท่าใด  สามารถจ่ายคืนได้เตม็มูลค่าหรือไม่  เงินสดทีมีอยู่พอใช้

คืนเงินค่าหุ้นหรือไม่  หากไม่พอยังขาดอีกเท่าไร  สรุปแล้วแต่ละหุ้นได้รับคืนเงินค่าหุ้นๆ ละเท่าใด  และ  

ได้จ่ายค่าหุ้นคืนไปแล้วกหุ้ีน  จาํนวนเงนิเทา่ใด  คงเหลืออกีกหุ้ีน  เป็นเงินเท่าใด 
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ผู้ชาํระบัญชีได้วางเงินเพือจ่ายแก่เจ้าหนีทยัีงมิได้ทวงถามให้ชาํระหนี  และเพือจ่ายคืน

ค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทีนายทะเบียนสหกรณ์

มอบหมายเป็นจํานวนเท่าใด  เมือวัน  เดือน  ปีใด  สาํหรับเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลียคืน  ก็ให้

รายงานในทาํนองเดียวกนั 

อนึง  การปฏิบัติเกียวกับการเกบ็รักษาเงินดังกล่าว  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วย   

การฝากและถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง พ.ศ.  

.  ทรพัยส์ินเหลือจากการชําระบญัชี  ให้รายงานว่าเมือได้จัดการจ่ายทรัพย์สนิ  รวมทงั

การวางเงินตามข้อ  เสรจ็สนิแล้ว  สหกรณ์ทชีาํระบัญชีนันมีทรัพย์สินเหลืออีกหรือไม่  ถ้ามีมีจาํนวนเทา่ใด  

ทปีระชุมใหญ่ครังทเีท่าใด  วัน  เดือน  ปีใด  ได้มีมติให้โอนทรัพย์สนินีตามมาตรา  อย่างไร  ถ้าไม่อาจ

เรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน  เดือนนับแต่วันชําระบัญชีเสร็จ  ให้ขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์ในการโอนให้แก่สหกรณ์อืนหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยแสดงความคิดเห็นของ      

ผู้ชาํระบัญชีว่าสมควรโอนอย่างใดไปด้วย 
.  เรืองอืนๆ  ให้รายงานสรุปขอให้นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบถอนชือ

สหกรณ์ออกจากทะเบียนด้วย 

เมือผู้ชําระบัญชีจัดทาํรายงานแล้ว  ให้ผู้ชําระบัญชีส่งรายงานพร้อมด้วยรายการย่อของ

บัญชีทชีาํระ  จาํนวน  ชุด  ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองต่อไป  ทงันี  ในกรณีทผู้ีชาํระบัญชีได้จัดให้มี

การประชุมใหญ่สหกรณ์ภายหลังจากเสร็จสินการชําระบัญชีแล้ว  รวมทังในกรณีทีทีประชุมใหญ่ของ

สหกรณ์ลงมติโอนทรัพย์สินทเีหลือจากการชาํระบัญชีให้แก่สหกรณ์อนืหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ

ไทย  เมือผู้ชําระบัญชีจ่ายทรัพย์สินไปตามมติทีประชุมใหญ่แล้ว  ให้ผู้ชําระบัญชีส่งสาํเนารายงานการ

ประชุมใหญ่และส่งสาํเนาหลักฐานการจ่ายดังกล่าวไปพร้อมทงัรายงานการชาํระบัญชีด้วย 

อนึง  เมือผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองรายงานการชําระบัญชีและรายการย่อของบัญชี      

ทีชาํระแล้ว  ให้ผู้ชาํระบัญชีเสนอรายงานการชาํระบัญชีดังกล่าวต่อนายทะเบียนสหกรณ์  ภายใน  วัน  

นับแต่วันทผู้ีสอบบัญชีรับรองบัญชีทีชาํระนัน  เมือนายทะเบียนสหกรณ์เหน็ชอบด้วยแล้วให้ถือเป็นทสีุด

แห่งการชําระบัญชี  และนายทะเบียนสหกรณ์จะมีคําสังให้ถอนชือสหกรณ์ออกจากทะเบียน  จากนัน       

ให้ผู้ชาํระบัญชีมอบสมุดบัญชีและเอกสารของสหกรณ์ทไีด้ชาํระบัญชีเสรจ็แล้วนันแก่นายทะเบียนสหกรณ์

หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ทนีายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  ภายใน  วัน  นับแต่วันทนีายทะเบียน

สหกรณ์ให้ความเหน็ชอบ 
 
 

คาํแนะนาํนีแนบท้ายคาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ ท ี /   ลงวันท ี   มกราคม   
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ว่าง 
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พระราชบญัญติัสหกรณ ์พ.ศ.  
หมวด  

 การชําระบญัชี 
 
 

  มาตรา   การชําระบัญชีสหกรณ์ทีล้มละลายนัน  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

ล้มละลาย 
มาตรา   การชาํระบัญชีสหกรณ์ทีเลิกเพราะเหตุอืน  นอกจากล้มละลายให้ทีประชุมใหญ่ 

เลือกตังผู้ชาํระบัญชีโดยได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ขึนทาํการชาํระบัญชีสหกรณ์ภายใน

สามสิบวันนับแต่วันทีเลิกสหกรณ์  หรือนับแต่วันทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีคาํสังให้   

ยกอุทธรณ์  แล้วแต่กรณี 
ในกรณีทีทีประชุมใหญ่ไม่เลือกตังผู้ชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  หรือ         

นายทะเบียนสหกรณ์ไม่ให้ความเห็นชอบในการเลือกตังผู้ชําระบัญชี  ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตัง            

ผู้ชาํระบัญชีขนึทาํการชาํระบัญชีสหกรณ์ได้ 
เมือนายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควรหรือเมือสมาชิกมีจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของ

สมาชิกทังหมดร้องขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตังผู้ชําระบัญชีคนใหม่แทน    

ผู้ชาํระบัญชีซึงได้รับเลือกตังหรือซึงได้ตังไว้กไ็ด้ 
ให้นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชาํระบัญชีซึงนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเหน็ชอบ

ตามวรรคหนึง  หรือผู้ชําระบัญชีซึงได้รับแต่งตังตามวรรคสอง  หรือวรรคสาม  และให้ปิดประกาศชือ         

ผู้ชําระบัญชีไว้ทีสาํนักงานของสหกรณ์นัน  สาํนักงานสหกรณ์อาํเภอ  หรือหน่วยส่งเสริมสหกรณ์  และ   

ทีว่าการอําเภอ  หรือสาํนักงานเขตแห่งท้องทีทีสหกรณ์นันตังอยู่ภายในสิบสีวันนับแต่วันทีจดทะเบียน      

ผู้ชาํระบัญชี 
ผู้ชาํระบัญชีอาจได้รับค่าตอบแทนตามทนีายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
มาตรา   สหกรณ์นันแม้จะได้เลิกไปแล้วกใ็ห้พึงถือว่ายังคงดํารงอยู่ตราบเท่าเวลา       

ทจีาํเป็นเพือการชาํระบัญชี 
มาตรา   ให้ผู้ ชําระบัญชีมีหน้าทีชําระสะสางกิจการของสหกรณ์จัดการชําระหนี และ

จาํหน่ายทรัพย์สนิของสหกรณ์นันให้เสรจ็ไป 
มาตรา   เมือสหกรณ์เลิก  ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าทีของ

สหกรณ์มีหน้าทจัีดการรักษาทรัพย์สนิทงัหมดของสหกรณ์ไว้จนกว่าผู้ชาํระบัญชีจะเรียกให้ส่งมอบ 
ผู้ชําระบัญชีจะเรียกให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  หรือเจ้าหน้าทีของสหกรณ ์    

ส่งมอบทรัพย์สนิตามวรรคหนึง  พร้อมด้วยสมุดบัญชี  เอกสาร  และสงิอนืเมอืใดกไ็ด้ 
มาตรา   ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีนายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ชําระบัญชี    

ให้ผู้ชาํระบัญชีประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน  หรือประกาศโฆษณา

ทางอืนว่าสหกรณ์ได้เลิก  และแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนีทุกคนซึงมีชือปรากฏในสมุดบัญชี  เอกสารของ

สหกรณ์หรือปรากฏจากทางอนื  เพือให้ทราบว่าสหกรณ์นันเลิก  และให้เจ้าหนียืนคาํทวงหนีแก่ผู้ชาํระบัญชี 
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มาตรา   ผู้ชําระบัญชีต้องทํางบดุลของสหกรณ์โดยไม่ชักช้า  และให้นายทะเบียน

สหกรณ์ตงัผู้สอบบัญชีเพือตรวจสอบงบดุลนัน 
เมือผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว  ให้ผู้ชาํระบัญชีเสนองบดุลต่อทปีระชุมใหญ่เพืออนุมัติ

แล้วเสนองบดุลนันต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
ในกรณีทกีารประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม  ให้ผู้ชาํระบัญชีเสนองบดุลต่อนายทะเบียน

สหกรณ์เพืออนุมัติ 
มาตรา   ผู้ชาํระบัญชีมีอาํนาจหน้าท ี ดังต่อไปนี 
( )  ดําเนินกิจการของสหกรณ์เท่าทีจําเป็นเพือระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์     

ในระหว่างทยัีงชาํระบัญชีไม่เสรจ็ 
( )  ดาํเนินกิจการของสหกรณ์เท่าทจีาํเป็นเพือชาํระสะสางกิจการให้เสรจ็ไปด้วยด ี
( )  เรียกประชุมใหญ่ 
( )  ดําเนินการทังปวงเกียวกับคดีแพ่งหรือคดีอาญา  และประนีประนอมยอมความ    

ในเรืองใดๆ  ในนามของสหกรณ์ 
( )  จาํหน่ายทรัพย์สนิของสหกรณ์ 
( )  เรียกให้สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผู้ตายชาํระค่าหุ้นทยัีงชาํระไม่ครบมูลค่าของ

หุ้นทงัหมด 
( )  ร้องขอต่อศาลเพือสังให้สหกรณ์ล้มละลายในกรณีทเีงินค่าหุ้น  หรือเงินลงทุนได้ใช้

เสรจ็แล้ว  แต่ทรัพย์สนิกย็ังไม่เพียงพอแก่การชาํระหนีสนิ 
( )  ดาํเนินการอย่างอนืเทา่ทจีาํเป็นเพือให้การชาํระบัญชีเสรจ็สนิ 
มาตรา   ข้อจํากัดอํานาจของผู้ชําระบัญชีอย่างใดๆ  ห้ามมิให้ยกขึนเป็นข้อต่อสู้

บุคคลภายนอกผู้กระทาํการโดยสจุริต 
มาตรา   ค่าธรรมเนียม  ค่าภาระติดพัน  และค่าใช้จ่ายทีต้องเสียตามสมควรในการ

ชาํระบัญชีนัน  ผู้ชาํระบัญชีต้องจัดการชาํระก่อนหนีรายอนื 
มาตรา   ถ้าเจ้าหนีคนใดมิได้ทวงถามให้ชําระหนี  ผู้ชําระหนีต้องวางเงินสําหรับ   

จาํนวนหนีนันไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือประโยชน์แก่เจ้าหนี  และให้ผู้ชําระบัญชีมีหนังสือแจ้งการ    

างเงินไปยังเจ้าหนีโดยไม่ชักช้า 
ถ้าเจ้าหนี ไม่รับเงินไปจนพันกําหนดสองปี นับแต่ วันที ผู้ชําระบัญ ชีวางเงินไว้ต่อ           

นายทะเบียนสหกรณ์  เจ้าหนีย่อมหมดสิทธิในเงินจํานวนนัน  และให้นายทะเบียนสหกรณ์จัดส่งเป็น      

รายได้ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้เสรจ็ภายในเวลาอันสมควร 
มาตรา   ให้ผู้ชาํระบัญชีเสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกระยะหกเดือนว่าได้

จัดการไปอย่างใดบ้างและแสดงให้เห็นความเป็นไปของบัญชีทีชาํระอยู่นัน  รายงานดังกล่าวนีให้ทาํตาม

แบบทนีายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
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รายงานตามวรรคหนึงให้สมาชิก  ทายาทของสมาชิกผู้ตาย  และเจ้าหนีทังหลายของ

สหกรณ์ตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม 

ถ้าปรากฏข้อบกพร่องในการชาํระบัญชี  นายทะเบียนสหกรณ์มีอาํนาจสังให้ผู้ชาํระบัญชี

แก้ไขข้อบกพร่อง  และรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลาทกีาํหนด 

มาตรา   เมือได้ชาํระหนีของสหกรณ์แล้ว  ถ้ามีทรัพย์สนิเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชาํระบัญชี

จ่ายตามลาํดับ  ดังต่อไปนี 
( )  จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นทชีาํระแล้ว 
( )  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นทีชําระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราทีนายทะเบียนสหกรณ์

กาํหนดตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสาํหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 
( )  จ่ายเป็นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีสมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์        

ในระหว่างปีตามทกีาํหนดในข้อบังคับ 
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก  ให้ผู้ชาํระบัญชีโอนให้แก่สหกรณ์อืนหรือสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทยตามมติของทีประชุมใหญ่  หรือด้วยความเหน็ชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีท ี 

ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันทชีาํระบัญชีเสรจ็ 
  มาตรา   เมือได้ชําระบัญชีกิจการของสหกรณ์เสรจ็แล้ว  ให้ผู้ชาํระบัญชีทาํรายงานการ

ชาํระบัญชี  พร้อมทงัรายการย่อของบัญชีทชีาํระนัน แสดงว่าได้ดาํเนินการชาํระบัญชี  และจัดการทรัพย์สิน

ของสหกรณ์ไปอย่างใด  รวมทังค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชี  และจํานวนทรัพย์สินทีจ่ายตามมาตรา  

เสนอต่อผู้สอบบัญชี 
  เมือผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีทีชําระนันแล้ว  ให้ผู้ชําระบัญชีเสนอต่อ      

นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีทีชําระนัน  เมือนายทะเบียน

สหกรณ์เหน็ชอบด้วยแล้วให้ถือว่าเป็นทสีดุแห่งการชาํระบัญชี  และให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนชือสหกรณ์

ออกจากทะเบียน 
มาตรา   เมือนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบในการชาํระบัญชีตามมาตรา  

แล้วให้ผู้ชาํระบัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชี  และเอกสารทงัหลายของสหกรณ์ทไีด้ชาํระบัญชีเสรจ็แล้วนันแก่     

นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสบิวันนับแต่วันทนีายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเหน็ชอบ 

ให้นายทะเบียนสหกรณ์รักษาสมุดบัญชี  และเอกสารเหล่านีไว้อกีสองปีนับแต่วันทถีอนชือ

สหกรณ์นันออกจากทะเบียน 
สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึง  ให้ผู้ มีส่วนได้เสียตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสีย

ค่าธรรมเนียม 
มาตรา   ในคดีฟ้องเรียกหนีสินทสีหกรณ์  สมาชิก  หรือผู้ชาํระบัญชีเป็นลูกหนีอยู่ใน

ฐานะเช่นนัน  ห้ามมิให้ฟ้องเมือพ้นกาํหนดสองปีนับแต่วันทนีายทะเบียนสหกรณ์ถอนชือสหกรณ์ออกจาก

ทะเบียน 
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

ว่าด้วยการชาํระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทนีายทะเบียนสหกรณ์สงัเลิก 

 

 

 เพือให้การชาํระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทีนายทะเบียนสหกรณ์สังเลิก  เมือปรากฏว่าไม่มีการ

ประชุมใหญ่สามัญครังแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับใบทะเบียนจัดตังกลุ่มเกษตรกร  ไม่เริมดาํเนินการ

ภายในหนึงปีนับแต่วันจดทะเบียนจัดตังกลุ่มเกษตรกรหรือหยุดดาํเนินการติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

สองปี  ไม่ส่งสาํเนางบดุลต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัดเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน  และ            

การดําเนินการของกลุ่มเกษตรกรก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่กลุ่มเกษตรกรนัน หรือ             

กลุ่มเกษตรกรไม่อาจดาํเนินการให้เป็นผลดีต่อไปได้ 

 ฉะนัน  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย            

กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.   จึงกาํหนดระเบียบไว้ดังนี 

.  ระเบียบนีเรียกว่า  “ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการชาํระบัญชีกลุ่มเกษตรกร  

ทีนายทะเบียนสหกรณ์สงัเลิก” 

.  ให้ใช้ระเบียบนีเป็นต้นไป 

.  ผู้ชาํระบัญชีมีอาํนาจหน้าท ี ดังต่อไปนี 

   .   ดําเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกรเท่าทีจําเป็นเพือระวังรักษาผลประโยชน์ของ   

กลุ่มเกษตรกรในระหว่างทชีาํระบัญชีไม่เสรจ็ 

   .   ดาํเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกรเทา่ทจีาํเป็นเพือสะสางกิจการให้เสรจ็ไปด้วยด ี

   .   เรียกประชุมใหญ่ 

   .   ดําเนินการทังปวงเกียวกับคดีแพ่งหรือคดีอาญาและประนีประนอมยอมความ         

ในเรืองใดๆ ในนามของกลุ่มเกษตรกร 

   .   จาํหน่ายทรัพย์สนิของกลุ่มเกษตรกร 

   .   เรียกให้สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผู้ตายชําระค่าหุ้นทียังชําระไม่ครบมูลค่า         

ของหุ้นทงัหมด 

   .   ร้องขอต่อศาลเพือสังให้กลุ่มเกษตรกรล้มละลายในกรณีทีเงินค่าหุ้น หรือ            

เงินลงทุนได้ใช้เสรจ็แล้ว  แต่ทรัพย์สนิกยั็งไม่เพียงพอแก่การชาํระหนีสนิ 

   .   ดาํเนินการอย่างอนืเท่าทจีาํเป็นเพือให้การชาํระบัญชีเสรจ็สนิ 

 .  อาศัยอาํนาจและหน้าทีของผู้ชําระบัญชีตามข้อ    ผู้ชาํระบัญชีสามารถดาํเนินการ       

ชาํระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทเีลิกให้เสรจ็เรียบร้อยไปได้  โดยปฏบัิติดังนี 

   .   ผู้ชําระบัญชีติดต่อเพือรับทรัพย์สินพร้อมด้วยสมุดบัญชี และเอกสารต่างๆ         

จากคณะกรรมการดาํเนินการ  หรือเจ้าหน้าทขีองกลุ่มเกษตรกร 

   .   ประกาศว่ากลุ่มเกษตรกรได้เลิก  และชําระบัญชีโดยเปิดเผยทีสาํนักงานของ        

กลุ่มเกษตรกร  และทว่ีาการอาํเภอแห่งท้องททีกีลุ่มเกษตรกรนันตังอยู่ 
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   .   ทาํหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนีทุกคนซึงมีปรากฏในสมุดบัญชี หรือเอกสารของ           

กลุ่มเกษตรกรหรือปรากฏทางอืน  เพือให้ทราบว่ากลุ่มเกษตรกรเลิก  และให้เจ้าหนียืนคําทวงหนีต่อ        

ผู้ชาํระบัญชี 

   .   จัดทาํงบดุล กรณีกลุ่มเกษตรกรมีทรัพย์สิน หนีสินและทุนซึงผู้สอบบัญชีรับรอง

เสนอต่อทีประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรเพืออนุมัติ หากไม่สามารถประชุมใหญ่ได้ ให้ผู้สอบบัญชีอนุมัติ

แล้วรายงานต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาํจังหวัดเพือทราบ 

   .   ค่าธรรมเนียม  ค่าภาระติดพัน  และค่าใช้จ่ายทีต้องเสียตามสมควรในการ    

ชาํระบัญชีนัน  ผู้ชาํระบัญชีต้องจัดการชาํระก่อนหนีรายอนื 

   .   ถ้าเจ้าหนีคนใดมิได้ทวงถามให้ชาํระหนี  ผู้ชาํระบัญชีต้องวางเงินสาํหรับจาํนวนหนี

นันไว้ต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาํจังหวัดเพือประโยชน์แก่เจ้าหนี และให้ผู้ชาํระบัญชีมีหนังสือ   

แจ้งการทีได้วางเงินไปยังเจ้าหนีโดยไม่ชักช้า  หากเจ้าหนีไม่รับเงินไปจนพ้นกําหนดสองปีนับแต่วันท ี      

ผู้ชําระบัญชีวางเงินไว้ต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาํจังหวัด เจ้าหนีย่อมหมดสิทธิในเงินจาํนวนนัน 

และให้นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัดจัดส่งรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรระดับเดียวกัน หรือ        

ตามความเหน็ชอบของนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาํจังหวัด 

   .   เมือได้ดาํเนินการชําระบัญชี  จัดการจาํหน่ายทรัพย์สิน  เรียกหนีจากลูกหนี 

และชาํระแก่เจ้าหนีเสรจ็  ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เทา่ใดให้ผู้ชาํระบัญชีจ่ายเงินตามลาํดับ  ดังต่อไปนี 

 . .   จ่ายคืนเงนิค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกนิมูลค่าหุ้นทชีาํระแล้ว 

    . .   จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นทชีาํระแล้ว 

    . .   จ่ายเป็นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีสมาชิกได้ทาํไว้กับ        

กลุ่มเกษตรกรในระหว่างปี ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้ผู้ชาํระบัญชีส่งมอบแก่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร     

ประจาํจังหวัดเกบ็รักษาไว้ เพือโอนให้แก่กลุ่มเกษตรกรระดับเดียวกันตามมติของทีประชุมใหญ่ หรือ

ตามความเหน็ชอบของนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาํจังหวัดในกรณีทไีม่อาจเรียกประชุมใหญ่ภายใน

สามเดือนนับแต่วันทชีาํระบัญชีเสรจ็ 

   .   จัดทําหนังสือตรวจสอบข้อเท็จจริงเกียวกับเอกสารหลักฐานทางการเงินท ี          

ไม่สามารถตรวจสอบได้  หรือข้อเทจ็จริงเกียวกับการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกรจากคณะกรรมการ

ดําเนินการกลุ่มเกษตรกร  หรือพนักงานเจ้าหน้าที หรือผู้สอบบัญชีหรือเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง และ

ดาํเนินการชาํระบัญชีเท่าทจีาํเป็นเพือให้การชาํระบัญชีเสรจ็สนิ 

   .   เมือได้ชําระบัญชีกิจการของกลุ่มเกษตรกรเสร็จแล้ว ให้ผู้ชําระบัญชีทาํรายงาน             

การชําระบัญชี  พร้อมทังรายการย่อของบัญชีทีชําระนัน แสดงว่าได้ดําเนินการชําระบัญชีและจัดการ

ทรัพย์สินของกลุ่มเกษตรกรไปอย่างใด รวมทังค่าใช้จ่ายในการชําระบัญชี  และจํานวนทรัพย์สินทีจ่าย    

เสนอผู้สอบบัญชี  เมือผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีทีชําระนันแล้ว  ให้ผู้ชําระบัญชีเสนอต่อ        

นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาํจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันทีผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีทีชาํระนัน  

เมือนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจําจังหวัดมีคําสังถอนชือกลุ่มเกษตรกรออกจากทะเบียน  ให้ถือว่า      

เป็นการสินสุดแห่งการชาํระบัญชี  และให้ส่งสาํเนาคาํสังถอนชือกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวให้นายทะเบียน

สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย 
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   .   ส่งมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารทงัหลายของกลุ่มเกษตรกรทไีด้ชาํระบัญชี    

เสรจ็แล้วนันแก่นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาํจังหวัด  เพือเกบ็รักษาสมุดบัญชี  และเอกสารเหล่านีไว้

อีกสองปีนับแต่วันทีถอนชือกลุ่มเกษตรกรนันออกจากทะเบียน สมุดบัญชีและเอกสารให้ผู้ทมีีส่วนได้เสีย

ตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม 

 .  การฟ้องเรียกหนีสนิทกีลุ่มเกษตรกร สมาชิกหรือผู้ชาํระบัญชีเป็นลูกหนี ห้ามมิให้ฟ้อง   

เมือพ้นกาํหนดสองปีนับแต่วันทนีายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาํจังหวัดมีคาํสังถอนชือกลุ่มเกษตรกร  

ออกจากทะเบียน 

 .  ข้อจํากัดของผู้ชําระบัญชีอย่างใดๆ ห้ามมิให้ยกขึนเป็นข้อต่อสู้ บุคคลภายนอก      

ผู้กระทาํการโดยสจุริต 

 .  ระยะเวลาการชําระบัญชีให้เสร็จสินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันทีได้รับการ

แต่งตังเป็นผู้ชาํระบัญชี  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันระยะเวลาจากนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาํจังหวัด 

ประกาศ  ณ  วันท ี   มกราคม  พ.ศ.  

    (ลงชือ)            บุญมี  จันทรวงศ์ 

(นายบุญมี  จันทรวงศ์) 

อธบิดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นายทะเบียนสหกรณ์ 

 

 


