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คํานํา 
 
  การชําระบัญชีสหกรณที่เลิกแลวเปนการชําระสะสางทรัพยสิน หนี้สิน หรือจัดการมรดก
ของสหกรณซ่ึงเปนนิติบุคคลเพื่อใหเสร็จสิ้นไปดวยดี แตปรากฏวาสหกรณที่เลิกหลายสหกรณ เอกสาร   
สูญหาย หรือปดบัญชีไมไดกอนเลิกสหกรณเปนเวลาหลายป ทําใหผูชําระบัญชีมีปญหาในทางปฏิบัติ
ประกอบกับสวนทะเบียนและขอบังคับ สํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณไดรับคําถามตางๆ เกี่ยวกับ          
วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีจากผูชําระบัญชีอยูเสมอ ดังนั้น เพื่อผูชําระบัญชีและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ            
มีแนวทางปฏิบัติ จึงไดรวบรวมแนวทางปฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณในรูปแบบคําถามและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อใหผูชําระบัญชีใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณที่เกี่ยวของ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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คําถาม  รับมอบทรัพยสินเมื่อสหกรณเลิก กรรมการสิ้นสุดสถานภาพในการรับมอบทรัพยสิน       
ผูชําระบัญชีไดนําอดีตกรรมการผูมีอํานาจถอนเงินไปถอนเงินเพื่อปดบัญชีเงินฝาก        
การกระทําดังกลาวเปนการกระทําผิดขั้นตอนหรือขัดตอกฎหมายหรือไม 

แนวปฏิบัต ิ  ไมขัดตอกฎหมาย และไมผิดขั้นตอน 
                                   
คําถาม  มีการทุจริตในสหกรณ กรรมการดําเนินการไดแจงความดําเนินคดี ตอมาสหกรณเลิก     

และมีทรัพยสินเหลืออยู สหกรณอยูในระหวางดําเนินคดีและเรงรัดเรียกเก็บหนีจ้ากสมาชกิ
ยังไมเสร็จสิ้น ทรัพยสินที่มีอยูจะสามารถนําไปชําระหนี้เจาหนี้ไดหรือไม 

แนวปฏิบัติ  ไมสามารถทําได และสหกรณตองดําเนินการสงมอบทรัพยสินแกผูชําระบัญชีโดยเร็ว แต
หากไมมีเจาหนี้รายอ่ืน และเปนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระก็สามารถดําเนินการได โดยอนุโลม
ตราบเทาความจําเปน และใหผูชําระบัญชีรีบดําเนินการใหกรรมการสงมอบทรัพยนั้น    
โดยเร็ว เพื่อจะไดดําเนินการชําระบัญชีตอไป 

 
คําถาม          การที่สมุดบัญชีและเอกสารตางๆ เชน บัญชียอยลูกหนี้ สัญญาเงินกู สัญญาซื้อขาย เปนตน      

สูญหายไมไดสงมอบใหผูชําระบัญชี ผูชําระบัญชีจําเปนตองแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ
หรือไม    ผูชําระบัญชีทําหนังสือทวงหนี้ไป ลูกหนี้หัวหมอไมยอมรับวาเปนหนี้เพราะเขา
ทราบวาสมุดบัญชีตางๆ หาย เมื่อลูกหนี้ปฏิเสธหนี้จะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน
เลยไดหรือไม (เปนลูกหนี้  คาปุยป 2536 จํานวนลานบาทเศษ) จะแกปญหาอยางไร หรือ
จะใชวิธีการประนีประนอม 

แนวปฏิบัต ิ    - ผูชําระบัญชีไมจําเปนตองแจงความ หากจะแจงความผูแจงความควรเปนพนักงาน     
     สหกรณ หรือกรรมการสหกรณที่ตองสงมอบสมุดบัญชีเปนผูแจง 

- กรณีชําระบัญชี ลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ไมจําเปนตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพราะหากไมได  
  รับชําระบัญชีก็จะตัดเปนคาใชจายในการเลิกกิจการ การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                          
   ถาจะตั้งตองตั้งกอนรับมอบทรัพยสิน 
- ลูกหนี้คาปุย ป 2536 เปนลูกหนี้ที่ขาดอายุความแลว ถาผูชําระบัญชีสามารถเรียกให         
   ชําระคืนไดก็จะถือเปนรายไดในการเลิกกิจการ 

 
 
 
 

   การรับมอบทรัพยสินพรอมดวยสมุดบัญชีและเอกสาร 
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คําถาม  การรับมอบสมุดบัญชีและเอกสารตางๆ  ที่วารับใหครบถวนนั้น  ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ      

ผูชําระบัญชีใชหรือไม ถาภายหลังตรวจสอบแลวยังขาดหลักฐานสําคัญจะดําเนินการให 
สหกรณสงมอบอีกไดหรือไม 

แนวปฏิบัติ   การรับมอบสมุดบัญชีและเอกสารตางๆ ผูชําระบัญชีจะตองรับมอบใหครบถวนจะใช   
ดุลยพินิจไมไดและภายหลังหากตรวจสอบแลวพบวายังขาดหลักฐานสําคัญก็อาจสอบถาม
จากผูรับผิดชอบได นอกจากนี้ กรณีที่ทรัพยสินของสหกรณมีเปนจํานวนมาก จนผูชําระบัญชี
ไมอาจขนยายมาได ก็อาจมอบใหอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือพนักงาน         
ของสหกรณ โดยตองทําหนังสือมอบหมายไวเปนหลักฐานดวย 

 
คําถาม   กรรมการไมใหความรวมมือ ทรัพยสินถาวรหายไปกอนสงมอบ ยากที่จะติดตาม จะตัดออก

จากบัญชีและเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินไดหรือไม นอกจากนี้ทรัพยสิน
บางรายการ  กรรมการนําไปใหสถานีตํารวจใช  ทางผู ชําระบัญชีจะทําหนังสือถึง         
สถานีตํารวจบริจาคทรัพยสินให จะไดหรือไม 

แนวปฏิบัติ - ทรัพยสินที่หายไปกอนที่สหกรณจะสงมอบใหผูชําระบัญชีเปนเรื่องที่คณะกรรมการ 
   ของสหกรณ ควรติดตามใหมีผูรับผิดชอบ สวนการจัดทํางบดุล ณ วันรับมอบทรัพยสิน  
   นั้น ทรัพยสินในงบดุลจะเปนทรัพยสินที่มีอยูจริง ณ วันรับมอบฯ 

  - ทรัพยสินที่กรรมการนําไปใหสถานีตํารวจใช โดยหลักการตองเรียกคืน แตในทางปฏิบัติ 
   ที่ประชุมใหญอาจใหสัตยาบันโดยอนุมตัิงบดุลที่แสดงรายการทรัพยสินที่มีอยูจริง 

 
คําถาม  กรณีที่คณะกรรมการยังไมยอมสงมอบทรัพยสิน เพราะกรรมการที่เก็บรักษาเงินสดและ     

มีอํานาจในการสั่งจายเงินฝากธนาคาร ไดยายไปอยูจังหวัดอื่น ผูชําระบัญชีจะมีวิธีการ 
บังคับใหคณะกรรมการสงมอบทรัพยสินอยางไร 

แนวปฏิบัติ - สําหรับกรณีชําระบัญชีหากกรรมการซึ่งเปนผูเก็บรักษาเงินสดของสหกรณไมสงมอบ   
   เงินสดใหผูชําระบัญชี ผูชําระบัญชีก็สามารถจัดทํางบการเงินได โดยตั้งกรรมการผูนั้น 
   เปนลูกหนี้เงินขาดบัญชี 

  - สําหรับบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูชําระบัญชีควรติดตอกับธนาคารโดยใชสําเนาคําสั่งแตงตั้ง 
   ผูชําระบัญชีเปนหลักฐานเพื่อขอโอนบัญชีเงินฝากเปนชื่อของผูชําระบัญชี 

  - ผูชําระบัญชีอาจฟองใหคณะกรรมการสหกรณสงมอบทรพัยสินพรอมดวยสมุดบัญชีและ 
   เอกสารหลักฐานได 
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คําถาม  ตั้งแตเร่ิมชําระบัญชีจนถึงปจจุบันเปนเวลา 10 ปแลว ผูชําระบัญชีคนแรกไดรับมอบ     

ทรัพยสิน สมุดบัญชี ตลอดจนเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชียังไมครบถวน  
สหกรณมีทรัพยสิน และหนี้สินเปนจํานวนมาก การดําเนินคดีกับลูกหนี้ตางๆ ส้ินสุดแลว 
เจาหนี้ดําเนินคดีกับสหกรณสิ้นสุดแลวไดยึดทรัพย (ที่ดินและอาคาร) ขายทอดตลาดชําระหนี้
แตก็ยังชําระหนี้ใหเจาหนี้ไมหมด กรรมการเหลือเพียง 1 คน (กรรมการคนอื่นเสียชีวิต)    
ผูชําระบัญชีคนปจจุบันไดรับมอบงานตอจากผูชําระบัญชีคนแรก 

  1. กรณีกรรมการไมสามารถสงมอบทรัพยสินและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีให 
    ครบถวนไดนั้น ผูชําระบัญชีคนปจจุบันควรปฏิบัติอยางไร (ดานการปฏิบัติงานและ    
    การรายงาน) 

  2. ผูชําระบัญชีคนปจจุบันจะเริ่มจัดทํางบดุลเมื่อใด 
  3. สินคาคงเหลือและครุภัณฑที่ไดรับมอบบางสวนนั้นจะจัดการจําหนายไปกอนที่จะจัดทํา 

    งบดุลไดหรือไม 
แนวปฏิบัติ - กรณีที่ผูชําระบัญชีคนแรกยังไมไดจัดทํางบการเงินตาม ม.80 ผูชําระบัญชีคนที่ 2 ตองจัด 

ทํางบการเงินดังกลาว โดยจัดทํา ณ วันรับมอบทรัพยสินและเอกสารจากผูชําระบัญชี      
คนแรก การดําเนินการตางๆ เชน การดําเนินคดีกับลูกหนี้ และการจายชําระหนี้ใหเจาหนี้ 
ถือเปนการดําเนินงานกอนจัดทํางบการเงินตาม ม.80 

  - สินคาคงเหลือ/ครุภัณฑ หากผูชําระบัญชียังไมไดจัดทํางบการเงินตาม ม.80 ผูชําระบัญชี 
   จะจัดการจําหนายไปกอนไมได 

  - สหกรณนี้ถึงเลิกมานานกวา 10 ปแลว การจะดําเนินการจัดทํางบตาม ม.80 นั้นนาจะทํา 
   ไดยาก เอกสารหลักฐานตางๆ ไมครบถวน ถาเปนไปไดใหดําเนินการตามกรณีตัวอยาง 
   ของรานสหกรณหวยขวาง จํากัด ที่ปรากฏในคูมือการชําระบัญชี คือเรียกใหกรรมการมา 
   ใหปากคําแลวเสนอนายทะเบียนสหกรณ ขอถอนชื่อออกจากทะเบียนตอไป 

 
คําถาม  เงินสดที่กรรมการเก็บรักษาไว และสมุดคูบัญชีเงินฝากธนาคาร ถาเขาไมยอมสงมอบจะนํา    

มาหักกลบลบหนี้กับเจาหนี้เงินยืมทดรอง ซ่ึงกรรมการผูนั้นเปนเจาหนี้เงินยืมทดรองอยู  
โดยไมตองรอใหเขาสงมอบเงินสดและปดบัญชีเงินฝากไดหรือไม 

แนวปฏิบัติ ถากรรมการผูเก็บรักษาเงินสดและสมุดเงินฝากธนาคาร ไมยอมสงมอบเงินสดและ       
                           สมุดคูบัญชีเงินฝากธนาคารที่เก็บรักษาอยูใหผูชําระบัญชี ผูชําระบัญชียอมมีสิทธิขอ           
                           หักกลบลบหนี้กับหนี้เงินยืมทดรองที่กรรมการดังกลาวเปนเจาหนี้สหกรณได ทั้งนี้              
                            ผูชําระบัญชีตองแสดงเจตนาหักกลบลบหนี้ตอกรรมการดังกลาวดวย (ประมวลกฎหมาย 
                            แพงและพาณิชย มาตรา 341 และ 342) 
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คําถาม  เมื่อไดรับแตงตั้งใหเปนผูชําระบัญชี ไดทําหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปด 

ประกาศเรื่องการชําระบัญชีและเลิกสหกรณ ไดทําหนังสือแจงใหสหกรณทราบเพื่อสง 
มอบสมุดบัญชีและเอกสารตางๆ ตามแบบที่กรมฯ กําหนดในคูมือการชําระบัญชี นับแต 
วันแจงใหสหกรณทราบ (10 ก.ค. 35) จนถึงปจจุบันยังไมสามารถรับมอบสมุดบัญชี และ
เอกสารตางๆ ได เนื่องจากคณะกรรมการติดราชการบาง พนักงานมีงานมาก ซ่ึงผูชําระบัญชี   
ไดติดตอกับสหกรณอยูเนืองๆ เพื่อสงมอบสมุดบัญชีและเอกสารตางๆ เพื่อดําเนินการ
ชําระบัญชีตอไป จากเหตุการณนี้ผูชําระบัญชีจะตองปฏิบัติอยางไรตอไป 

แนวปฏิบัต ิ ผูชําระบัญชีจะไมสามารถดําเนินการชําระบัญชีได ถาหากไมไดรับมอบทรัพยสิน เอกสาร 
และบัญชีจากผูรับผิดชอบของสหกรณ  ดังนั้น  ผูชําระบัญชีจึงตองติดตอประสานงานกับ
กรรมการของสหกรณใหทําการสงมอบบัญชีเอกสารและทรัพยสินใหได การสงมอบนั้น
ไมจําเปนตองใหคณะกรรมการทุกคนมาสงมอบ ควรนัดกรรมการคนใดคนหนึ่งก็ไดที่วาง
มาสงมอบ 
 

คําถาม  กลุมเกษตรกร มีงบการเงินปสุดทาย เมื่อปทางบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มี.ค. 32 ไดติดตอกลุมฯ  
ใหมอบเอกสาร แตกลุมฯ ทําหายหมด ผูชําระบัญชีจะดําเนินการอยางไร 

แนวปฏิบัต ิ ใหทําบันทึกการสงมอบ โดยคณะกรรมการบันทึกวาไมมีอะไรเลย ไมวาจะเปนเอกสาร  
หลักฐาน สมุดบัญชี รวมทั้งเงินและเงินฝากธนาคาร เมื่อมีบันทึกแลวก็นําบันทึกนั้นเสนอ 
นายทะเบียนสหกรณใหถอนช่ือไดเลย 

 
คําถาม  กลุมเกษตรกรที่คณะกรรมการถึงแกกรรมหมด ติดตอสมาชิกไดไมกี่คน และนัดประชุม 

แตงตั้งคณะกรรมการใหม ก็ไมมีใครมา เอกสารตางๆ อยูที่เกษตรอําเภอ จะใหเกษตรอําเภอ  
สงมอบเอกสารนั้นใหผูชําระบัญชีไดหรือไม 

แนวปฏิบัต ิ ได 
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คําถาม เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งผูชําระบัญชี ถาหากผูชําระบัญชีไดมีหนังสือไปถึงกรรมการใหสงมอบ

ทรัพยสิน หนี้สิน ทุน สมุดบัญชี และทะเบียนตางๆ แลวภายใน 30 วัน แตไมไดรับ       
การติดตอกลับมา ไดทําหนังสือทวงถามไปยังผูรับผิดชอบ แตก็ไมไดรับการติดตอกลับมา   
เชนเดียวกัน เวลาลวงเลยมาเปนเวลาหลายเดือนแลวผูชําระบัญชีจะตองทําอยางไรตอไป 
สามารถทํางบครั้งสุดทายแลวทํารายงานการชําระบัญชี สงนายทะเบียนสหกรณไดใน 
คราวเดียวกันเลยหรือไม 

แนวปฏิบัติ กรณีตามปญหาเปนเรื่องคณะกรรมการสหกรณไมสงมอบทรัพยสิน หนี้สิน ทุน สมุดบัญชี  
และทะเบียนตางๆ ใหกับผูชําระบัญชี แมผูชําระบัญชีจะไดทําหนังสือถึงผูรับผิดชอบแลว 
แตก็ไมไดรับการติดตอจนเวลาลวงเลยมาหลายเดือนแลวนั้น มีวิธีปฏิบัติคือ 
1. ถาอยูในวิสัยที่ผูชําระบัญชีจะไปพบกรรมการที่รับผิดชอบดวยตนเองไดก็ควรเดินทาง     
    ไปพบเพื่อจะไดทราบขอเท็จจริงวา  สหกรณมีทรัพยสิน  หนี้สิน  ทุน  สมุดบัญชีและ 
     เอกสารอื่นหรือไม  ถามีผูชําระบัญชีก็ควรรับมอบทรัพยสิน  สมุดบัญชีและเอกสาร        
     หลักฐานจากกรรมการดวย แตถากรรมการแจงวาไมมีทรัพยสิน  หนี้สิน  ทุน  และ        
     สมุดบัญชีแลว ผูชําระบญัชีก็ควรขอใหกรรมการรับรองวาไมมีทรัพยสินและสมุดบัญชี 
     ดวยเพื่อจะไดใชเปนหลักฐานในการชําระบัญชีตอไป 
2. ถาผูชําระบัญชียังไมไดรับมอบทรัพยสินและสมุดบัญชีแลว ผูชําระบัญชียังไมสามารถ 
    ทํางบการเงินและรายงานการชําระบัญชีได เพราะไมมีเอกสารสมุดบัญชีที่จะใชเปน 
    หลักฐานลงบัญชีตอไปได แตผูชําระบัญชีสามารถที่จะรายงานใหนายทะเบียนสหกรณ 
    ทราบถึงการไมไดรับมอบทรัพยสิน และสมดุบัญชีในรายงานความเคลื่อนไหวในการ    
    ชําระบัญชีงวด 6 เดือนได 
 

คําถาม กรณีส่ังเลิกกลุมฯ แตกลุมไมสามารถสงมอบทรัพยสินและเอกสารตางๆได จะมวีิธีการ
ดําเนินการอยางไร  

แนวปฏิบตั ิ 1. ใหคณะกรรมการจัดทําบนัทึกแจงผูชําระบัญชีวาไมมีเอกสารสงมอบ เนื่องจากอะไร 
2. ติดตอหนวยงานราชการ (สตส.) ที่เกี่ยวของเพื่อขอเอกสารลาสุดที่มี เชน งบการเงิน      
    คร้ังสุดทาย รายงานการสอบบัญชี 
3. ผูชําระบัญชียังคงตองปดประกาศเลิกกลุม ประกาศหนงัสือพิมพ หรือโฆษณาทางอื่นๆ   
    อยางนอย 2 วัน ติดตอกัน เวนชวงเวลารอผูมีสวนไดเสยีตดิตอ 

  4. ผูชําระบัญชีทํารายงานผลการชําระบัญชี สงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ 
5. เมื่อไดรับรายงานคืนจากผูสอบบัญชี ทําบันทึกเสนอนายทะเบยีนสหกรณ เพื่อให 
    พิจารณาขีดชื่อออกจากทะเบียน 
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คําถาม ประธานกลุมฯ มอบใหลูกชายจัดทําบัญชี ตอมามีการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม      

แตประธานกลุมฯ ไมสามารถสงมอบเอกสารได เนื่องจากลูกชายไปทาํงานตางแดน ตอมา 
ที่ประชุมใหญลงมติเลิกกลุม เนื่องจากไมดาํเนินธุรกิจ ผูชําระบัญชีสามารถชําระบัญชีจาก
งบสุดทายของผูสอบบัญชีโดยไมมีการสงมอบเอกสารไดหรือไม 

แนวปฏิบตั ิ ใหคณะกรรมการดําเนินการบันทึกไมมีเอกสารสงมอบ รวมทั้งระบุดวยวาหลังจาก         
วันที.่......................(ส้ินปบัญชี) กลุมไดมกีารรับ-จายอะไรหรือไม อยางไร สําหรับการ
ชําระบัญชีใหดูตัวอยางรานสหกรณหวยขวาง จํากดั 

 
คําถาม กรณีกลุมเกษตรกรมีงบปสุดทายสิ้นสุด 31 มีนาคม 2528 นายทะเบียนสหกรณส่ังเลิก    

กลุมฯ แตไมมีเอกสารใดๆ ใหดําเนนิการชําระบัญชีได แตงบสุดทายมีเงินสด เงินฝาก
ธนาคาร และเจาหนี้ แตไมทราบวาเจาหนี้เปนใคร และผูเก็บรักษาเงนิสดติดตามหาไมพบ 
ติดตามไดเพียงทะเบียนหุนของสมาชิกเทานั้น กลุมไมมีการดําเนินธรุกิจมากกวา 20 ป      
ผูชําระบัญชจีะตองทําอยางไร จะขอถอนชื่อไดเลยหรือไม ถาไมทราบเจาหนีเ้ปนใคร      
จะตองสอบถามหนวยงานใดบางนอกจากเกษตรจังหวัด และ อตก. 

แนวปฏิบตั ิ 1. ตองปดประกาศแจงเจาหนี้และลูกหนี้ใหมาแจงแกผูชําระบัญชี 
               2. เงินฝากก็ใหไปติดตอที่ธนาคาร ขอปดบัญชีเปลี่ยนเปนชื่อผูชําระบัญชี หรือขอ 
                   เปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจถอนเงนิโดยนําคําสั่งแตงตั้งผูชําระบัญชีไปแสดง หรือกรณีที่   
                  ธนาคารหักเปนคารักษาบัญชีไปหมดแลว ใหขอเอกสารยืนยันจากธนาคาร 

3. เจาหนี้และลูกหนี้หากไมมีรายใดมาแจง ซ่ึงนาจะขาดอายุความแลว ก็เขาบัญชีเลิกกิจการได 
 
คําถาม กรณีกลุมเกษตรกรมีลูกหนี้ แตไมมีรายละเอียดลูกหนี้รายตัว ไมมีเอกสารประกอบการเปน

หนี้ ผูชําระบัญชีควรทําอยางไร สามารถตัดหนี้สูญไดหรือไม เนื่องจากไมมีสัญญาใดๆ ใช
ในการเรยีกเกบ็หนี้ไดเลย 

แนวปฏิบตั ิ 1. ตองประกาศในหนังสือพิมพใหผูเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียติดตอกบัผูชําระบัญชี 
2. ในการจดัทาํงบการเงิน ณ วันรับมอบทรพัยสิน ผูชําระบัญชีสามารถตั้งคาเผื่อหนี้       
     สงสัยจะสูญเต็มจํานวนได เมื่อชําระบญัชีก็ใหโอนปดบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ 

 
คําถาม กลุมเกษตรกรมเีงินฝากธนาคาร 1,500 บาท สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารหาย ไมมีสมุดบัญชตีาง ๆ    

ผูมีอํานาจถอนเงินไมสามารถติดตอไดไมรูวาเปนใคร และไมสามารถถอนเงินฝากได ควร
ปฏิบัติอยางไร ถึงจะถอนเงินได 

แนวปฏิบัต ิ นําประกาศที่นายทะเบียนสหกรณส่ังเลิกสหกรณไปใหธนาคาร  พรอมกับคําสั่งแตงตั้งผูชําระบัญชี 
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คําถาม กลุมเกษตรกรตั้งมาประมาณ 15 ป มีหนี้คางและเงินสดขาดบัญชี ตามรายงานผูสอบบัญชี 

เมื่อติดตามถึงประธานกลุม แจงวา เอกสารสูญหาย ไมมีลูกหนี้รายตวั ไมทราบวาใครเปน
หนี้บาง สมาชิกเสียชีวติและยายออกนอกแดน ไมสามารถประชุมใหญได เหลือประธาน 
คนเดียวมีอายมุาก หูพกิาร     ในฐานะผูชําระบัญชีจะปฏบิัติอยางไร 

แนวปฏิบตั ิ 1. แจงความ โดยประธานกลุมฯ และสําเนาใหผูชําระบัญชี 
  2. ใหประธานทําบันทึกชี้แจง 
  3. ชําระบัญชีแบบรานสหกรณหวยขวาง จาํกัด 
 
คําถาม ในกรณีที่เอกสารของกลุม/สหกรณ กรรมการแจงวาไมมีแลว แตมีงบ/กระดาษทําการ       

ปสุดทาย หรือเกือบสุดทาย ป 47 โดยยังมีลูกหนี/้เจาหนี้อยู (โดยการประสานงานกับ  
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ) ผูชําระบัญชีควรจะดําเนนิการอยางไร 

แนวปฏิบตั ิ ในกรณีนี้ตองใหคณะกรรมการดําเนินการไปแจงความเอกสารสูญหาย เพื่อปองกันการละเมิด
เนื่องจากระยะเวลาไมนาน ผูชําระบัญชีควรเรียกประชุมสมาชิกและสอบทานหนี้สินและ
ทุนตลอดจนเจาหนี้ และชําระบัญชีตามหลักฐานและงบการเงนิที่ไดรับจากสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ และจากการสอบทานหนี้สินและทุน 

 
คําถาม  กลุมเกษตรกรเลิก  ติดประกาศแลว ไปประสานงานกับประธานกลุมแลว ไมมีเอกสาร

หลักฐานอะไรเลย จะตองดําเนินการตอไปอยางไร มีกําหนดระยะเวลาหรือไม (กลุมที่เลิก
นี้ยังไมมกีารเกบ็เงินคาหุนจากสมาชิก) ใบสําคัญรับจดทะเบียนหาไมพบ รายช่ือสมาชิกก็ไมม ี
จะตองหารายชือ่สมาชิกมานําเสนอรายงานนายทะเบยีนหรือไม การสงมอบเอกสาร ไมไดทํา
หลักฐานการมอบไว มีเพยีงเอกสารมาฝากไวที่สํานกังาน คนอื่นรับไวและไมทราบวาเปนใคร 
ในสมดุบัญชีรับจาย มียอดเงนิสดคงเหลือ 

แนวปฏิบตั ิ 1. ตองสอบถามคณะกรรมการดําเนินการบันทึกปากคํา สําหรับกรณีนีน้าจะมกีารเรียกเก็บ    
                               เงินคาหุนจากสมาชิกแลว เนื่องจากมยีอดเงินสดคงเหลือและมีบัญชีรับจายเงิน 
  2. ติดตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ วาไดมีการปดบัญชีหรือไม 
 
คําถาม  กรณีกลุมเกษตรกรไมมีเอกสารหลักฐานอะไรเลย ไดหยุดดําเนินการมานาน 10 ป สมาชิก

ไดลมหายตายไปแลวเหลือแตทายาทและอดีตกรรมการบางคน 
ถามวา จะดําเนินการชําระบัญชีอยางไร กลุมไมมีเอกสารสงมอบอางวาเอกสารไดสูญหาย                    
ไป แลว 

แนวปฏิบตั ิ บันทึกสอบปากคําพยานแวดลอม และชําระบัญชีแบบรานสหกรณหวยขวาง  จํากดั 
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คําถาม  การลงประกาศในหนังสือพิมพทองถ่ินราย 15 วัน 1 ฉบับ จะถือวาเพียงพอแลวหรือยัง 
แนวปฏิบัติ ผูชําระบัญชีจะประกาศโฆษณาหนังสือพิมพทองถ่ิน ราย 15 วัน 1 ฉบับ นั้น เปนการปฏิบัติ 

ที่ไมเพียงพอและไมถูกตองตามที่ พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 กําหนดไว กลาวคือ
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542  มาตรา 79 กําหนดใหผูชําระบัญชีประกาศโฆษณาใน
หนังสือพิมพรายวัน อยางนอย 2 วันติดตอกัน 

 
คําถาม  ผูชําระบัญชีคนกอนไดทดรองจายเงินคาลงหนังสือพิมพ คาพาหนะและอื่นๆ ไปกอน        

แตยังเบิกไมได เนื่องจากไมมีเงินสดในมือ คงมีแตเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน     
ที่ยังไมไดโอนมาเปนชื่อผูชําระบัญชี ตอมาเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชีคนใหม ผูชําระบัญชี      
คนใหมมีสิทธิเบิกคาใชจายตางๆ เพื่อจายใหผูชําระบัญชีคนเกาหรือไม และตองจัดทํา     
ใบสําคัญจายอยางไร เชน 

  - ใหผูชําระบัญชีคนใหมเซ็นชื่อรับรองแลวจายเงินใหผูชําระบัญชีคนเกา หรือ 
  - ใหผูชําระบัญชีคนเกาเซ็นชื่อรับเงินดวย 
แนวปฏิบัต ิ ภาระคาใชจายในการชําระบัญชี ถามี ตองจายกอนรายจายอื่นและใครเปนผูรับเงินก็ให        

ผูนั้นเปนผูลงนามรับเงินในเอกสารใบสําคัญ 
 
คําถาม  กรณีที่ผูชําระบญัชีไดรับมอบทรัพยสินตาง  ๆแลวจากผูชําระบัญชีคนกอน  ๆซ่ึงตามกฎหมาย  

วาดวยสหกรณ ผูชําระบัญชีจะตองลงประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองวนั        
ติดตอกัน จากหลักฐานปรากฏวาผูชําระบญัชีคนกอนไดลงประกาศหนังสือพิมพไวแลว   
ผูชําระบัญชีคนปจจุบันจะตองลงประกาศหนังสือพิมพอีกหรือไม (สหกรณนี้ไมมเีงนิสด
คงเหลือ ไมมีเงินฝากธนาคารและมีแตเจาหนี)้ 

แนวปฏิบตั ิ ไมตองลงประกาศหนังสือพมิพ เพราะพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 79  
บัญญัติไวใหประกาศหนังสือพิมพภายใน 30 วัน นับแตวันที่นายทะเบยีนสหกรณ            
จดทะเบยีนผูชําระบัญชี ซ่ึงตามปญหานี้ไดเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชีมาหลายคนแลว และมี
หลักฐานวาคนกอนไดประกาศหนังสือพมิพไปแลวดวย ถึงแมวาคนกอนจะไมไดประกาศ
หนังสือพิมพไว ผูชําระบัญชคีนตอมาก็ไมตองประกาศหนังสือพิมพ เพราะลวงเลย
กําหนดเวลาตามกฎหมายแลว 
 
 

การประกาศหนังสือพิมพและแจงเจาหนี ้
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คําถาม  กรณีรับมอบสมุดบัญชีและทรัพยสินหลายครั้ง จะถือวันที่คร้ังหลังเปนวันที่จัดทํา       

งบการเงินใชหรือไม กลาวคือ ผูชําระบัญชีคนกอนรับมอบสมุดบัญชีและเอกสารตางๆ 
บางสวน ตอมาผูชําระบัญชีที่แตงตั้งใหมไดรับมอบอีกรวมทั้งรับมอบทรัพยสินถาวร  
เนื่องจากผูชําระบัญชีคนกอน ทางสหกรณยังไมไดสงมอบทรัพยสินถาวร กรณีดังกลาว    
ผูชําระบัญชีคนกอนจายคาใชจายในการชําระบัญชี ผูชําระบัญชีคนตอมาทํางบการเงิน   
เมื่อวันรับมอบทรัพยสินครั้งหลังคาใชจายในการชําระบัญชีจะถือเปนรายจายในการ
ดําเนินงานของสหกรณหรือคาใชจายในการชําระบัญชี 

               18 ธ.ค. 32  - ผูชําระบัญชีคนกอนรับมอบสมุดบัญชี ระหวางนี้ผูชําระบัญชีคนกอน 
     จายคาใชจายในการชําระบัญชี 

               11 ม.ค. 25  - ผูชําระบัญชีคนใหมรับมอบสมุดบันทึกและทรัพยสินตางๆ โดย          
     ผูชําระบัญชีคนใหมจัดทํางบการเงิน ณ วันนี้ การจัดทําบญัชีรับจาย  
     จะตองทํารายการที่เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 11 ม.ค. 35 เปนตน ใชหรือไม 

แนวปฏิบัติ - จากวันที่ 18 ธ.ค. 32 ซ่ึงผูชําระบัญชีคนแรกรับมอบทรัพยสิน เอกสาร ถึงวันที่ 11 ม.ค. 35  
   ผูชําระบัญชีคนแรกยังไมไดจัดทํางบการเงินตาม ม.93 ดังนั้นผูชําระบัญชีคนที่ 2 จึงตอง 
   จัดทํางบการเงินเมื่อไดรับมอบทรัพยสินและเอกสารตาม ม.93 ณ วันที่ 11 ม.ค. 35 
- คาใชจายที่ผูชําระบัญชีคนแรกจายไปให ถือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน แสดงไวใน    
   งบกําไรขาดทุน ณ วันรับมอบทรัพยสิน 

  - บัญชีรับจายระหวางการชําระบัญชี ใหจัดทําตอจากงบการเงินที่จัดทําขึ้นตาม ม.93 คือ      
                              ตั้งแตวันที่ 11 ม.ค. 35 เปนตนไป 
 
คําถาม  ถาพบวาตั้งแตปกอนๆ รานสหกรณวิทยาลัย ตั้งบัญชีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสมาชิก     

สมทบเกินกวาที่ปรากฏในรายละเอียด  
ผูชําระบัญชีจะโอนรายการเปนเงินสํารองไดหรือไม ถาจัดทํางบการเงินไปแลว 
จะแกไขที่งบการเงินไดหรือไม (ผูสอบบัญชียังไมรับรองงบการเงิน) 

แนวปฏิบัติ - เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนสมาชิกสมทบ ซ่ึงเกินกวารายตัวที่มียกมาจากปกอนๆ               
   ผูชําระบัญชีโอนเขาเปนเงินสํารองไดกอนการจัดทํางบการเงิน 

  - ถาจัดทํางบการเงินแลว แตผูสอบบัญชียังไมรับรองงบการเงิน ผูชําระบัญชีสามารถขอ    
   แกไขงบการเงินได 

 

การจัดทํางบการเงินเมื่อรับมอบทรัพยสินและการเสนองบการเงินตอท่ีประชุมใหญ 
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คําถาม  ผูชําระบัญชีจัดทํางบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพยสิน และไดเสนอนายทะเบียนสหกรณ 

แลว แตนายทะเบียนสหกรณยังไมไดสงคืนใหผูสอบบัญชี ระหวางนั้นมีอดีตพนักงาน    
สหกรณทักทวงเงินสะสมพนักงาน เมื่อตรวจสอบหลักฐานการจายเงินเดือนแลว ปรากฏวา
สหกรณตั้งบัญชีเงินเดือนดวยยอดสุทธิ (หลังหักเงินสะสม) อยางนี้จะตองแกไขงบดุล
หรือไม ถาไมแกไขงบดุล จะใชวิธีกันเงินไวจายเงินสะสมไดหรือไม และเมื่อจายเงินจะมี
วิธีปฏิบัติทางบัญชีอยางไร 

แนวปฏิบัต ิ กรณีตามปญหาแยกแนวปฏิบัติได 2 ทาง คือ 
  1. ถางบดุลที่เสนอนายทะเบียนสหกรณ เพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชีตรวจรับรองงบดุล โดย       

    ผูสอบบัญชียังไมไดตรวจสอบรับรอง ผูชําระบัญชีควรขอคืนเพื่อแกไขงบดุลและ          
    งบกําไรขาดทุน แลวปรับปรุงรายการบัญชี ดังนี้ 

    เดบิต บัญชีเงินเดือน 
     เครดิต บัญชีเงินสะสมพนักงาน 
  2. ถางบดุลที่เสนอนายทะเบียนสหกรณไดผานการตรวจสอบรับรองจากผูสอบบัญชี       

    แลวผูชําระบัญชีก็ตองจายเงินสะสมพนักงานคืนใหพนักงานสหกรณ โดยใหถือเปน      
    คาใชจายระหวางการชําระบัญชี 
 

คําถาม  - กรณีสหกรณตกคางการตรวจสอบมาหลายป ผูชําระบญัชจีะตองจัดทาํงบดุล ณ วันสิน้สุด 
   ปทางบัญชีของทุกปใชหรือไม 

แนวปฏิบัติ กรณีนี้ใหผูชําระบัญชีจัดทํางบดุล ตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูสอบบัญชีรับรองงบดุลคร้ัง          
สุดทายถึงวันที่รับมอบเอกสารหลักฐานจากสหกรณเพียงครั้งเดียว 

 
คําถาม  กรณีที่ผูชําระบัญชีไดดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ จนถึงการจัดทํางบการเงิน ณ                       

วันรับมอบทรัพยสินใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแลว แตผูชําระบัญชีไมสามารถ
เรียกประชุมใหญเพื่ออนุมัติงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับรองแลวได เนื่องจากมีสมาชิกมา
ประชุมไมถึง 10 คน จะมีวิธีปฏิบัติตอไปอยางไร 

แนวปฏิบัติ หากเปนการเรียกประชุมใหญคร้ังแรกสมาชิกมาไมครบองคประชุม ใหเรียกประชุมใหญ 
คร้ังที่ 2 ซ่ึงครั้งที่ 2 นี้หากสมาชิกมาเทาใดก็ถือวาเปนองคประชุมเทานั้น หากไมมีสมาชิก
มาเลยก็ถือวากรรมการเปนองคประชุม และควรใหกรรมการบันทึกรายการประชุมไวเปน
หลักฐานดวย 
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คําถาม  เมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบรับรองงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพยสินแลว ผูชําระบัญชจีะ 

ตองเสนองบการเงินตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติแลวจึงเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ        
ตอไปนั้น ในการประชุมใหญ :- 
   1. ตองมีสมาชิกอยางนอยกี่คน จึงครบองคประชุม 
   2. ถาเรียกประชุมใหญคร้ังที่ 1 ไมได คร้ังที่ 2 ทําอยางไร 

แนวปฏิบตั ิ - จํานวนสมาชิกที่ถือเปนองคประชุม เปนไปตามกฎหมายและขอบังคบัของสหกรณ 
  - หากเรยีกประชุมครั้งที่ 1 สมาชิกมาไมครบองคประชุม ใหเรียกประชมุใหญคร้ังที่ 2       

   โดยครั้งที่ 2 นี้ตองมีสมาชิกมาประชุมอยางนอย 10 คน แตในทางปฏบิัติหากมีสมาชิก     
   มาประชุมไมถึง 10 คน ก็ใหถือจํานวนสมาชิกที่สามารถเรียกประชมุใหญไดนั้นเปน     
   องคประชุม 

 
คําถาม  รานสหกรณแหงหนึ่ง มีมติใหเลิกกิจการตามมติที่ประชุมใหญ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2534  

และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534 มีมติใหเลิกกิจการ
โดยใหบริจาคเงินเปนคาตอบแทนวิทยาลัยที่ไดใชน้ํา-ไฟฟา และอาคารสถานที่เปนจํานวน 
106,000.-บาท และบริจาคสินคาคงเหลือทั้งหมดใหกับสหกรณของวิทยาลัย ซ่ึงตาม       
รายงานการประชุมใหญไมไดบันทึกรายละเอียดสวนนี้ไว 

    - การบริจารเงนิและสินคาดงักลาว ทําไดหรือไม โดยใชมติที่ประชุม 
คณะกรรมการดําเนินการ และจะปรับปรุงบัญชีอยางไร งบการเงินที ่      
ผูสอบบัญชีรับรอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2535 จะแสดงอยางไร 

แนวปฏิบตั ิ กรณีตามคําถามคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณมีมตบิริจาคเงิน จํานวน 106,000.-บาท  
ใหแกวิทยาลัย และบริจาคสินคาคงเหลือทั้งหมดใหแกสหกรณของวิทยาลัยได โดยตอง
ผานการเห็นชอบของที่ประชุมใหญของสหกรณ  อยางไรก็ตาม ตองพจิารณาดวยวาการ
บริจาคทรัพยสินดังกลาวจะทําใหเจาหนี้ของสหกรณเสยีหายหรือไม กลาวคือ ถาสหกรณ
บริจาคเงินและสินคาไปหมดเปนผลใหเจาหนี้ไมไดรับชําระหนี้หรือไดรับชําระหนี้ไม
ครบถวนแลวก็เปนการกระทําที่ไมถูกตองคณะกรรมการสหกรณอาจมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 350 ฐานโกงเจาหนี ้
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คําถาม  ผูชําระบัญชีจัดทํางบดุลเมื่อวันรับมอบทรัพยสิน และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรับรองแลว  

แตยังไมไดสงงบดุลใหผูชําระบัญชี ในชวงนี้ผูชําระบัญชีไดจําหนายทรัพยสิน และชําระ
หนี้คืน จนอยูในขั้นที่สามารถรายงานการชําระบัญชีไดแลว จะมีวิธีปฏิบัติไดอยางไร 
เพราะกําหนดวาตองนํางบที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว เสนอที่ประชุมใหญอนุมัติและสงให
นายทะเบียนสหกรณดวย และในกรณีที่ไมสามารถเรียกสมาชิกมาประชุมใหญได จะมีวิธี
ปฏิบัติอยางไร 

แนวปฏิบตั ิ - หากยังไมไดรับงบดุลที่จัดทําขึ้นตาม ม.80 จากผูสอบบัญชีใหติดตามทวงถามจาก              
   ผูสอบบัญชี 

  - งบดุลที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว ถือใชเปนหลักฐาน/เปนขอมูล ในการดําเนินการ          
   ชําระบัญชีตอไป ผูชําระบัญชีตองชําระสะสางบัญชีตางๆ ตามขอมูลที่ปรากฏใน             
   งบดุลนั้น 

  - เมื่อชําระสะสางกิจการเสร็จแลว ผูชําระบัญชีสามารถรายงานผลการชําระบัญชีพรอมทั้ง 
   จัดทํารายการยอของบัญชีที่ชําระตาม ม.87 ไดเลย โดยไมตองคํานึงถึงเรื่องการเรียก 
   ประชุมใหญ 

  - การเรียกประชุมใหญใหอนมุัติงบดุล และเสนอนายทะเบียนสหกรณตอไปนั้น หากเปน 
       การเรียกประชุมใหญคร้ังแรกสมาชิกมาไมครบองคประชุมใหเรียกประชุมใหญคร้ังที่ 2  

   โดยครั้งที่ 2 หากสมาชิกมาเทาใดก็ถือวาเปนองคประชมุ เทานั้น 
 
คําถาม  งบดุลของกลุมเกษตรกรมีเพียงเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุน กําไรสุทธิรอการจัดสรร 

สมาชิกมีมติไมขอรับเงินคาหุนแตจะบริจาคใหวัด โดยนําเงินสดที่มีทั้งหมดไปบริจาค     
ใหวัดเมื่อรับมอบทรัพยสินจึงไมไดรับเงิน ไดรับเพียงสมุดบัญชี และในสมุดก็ยังไมมีการ
บันทึกรายการจายเงินเลย กรณีนี้จะปฏิบัติอยางไร และมีวิธีการเขียนรายงานการเคลื่อนไหว  
ไดอยางไร 

แนวปฏิบตั ิ - ตองใหกลุมบริจาคใหวัดกอนสงมอบทรัพยสินใหกับผูชําระบัญชี โดยตองมีหลักฐาน    
   การบริจาค 

  - งบการเงินในวันรับมอบทรัพยสินจะมีรายการเปนศนูยทั้งหมด 
  - การเขียนรายงานก็เขียนวาไมมีทรัพยสินและหนี้สินแตอยางใด พรอมกบัขอขีดชื่อไดเลย 
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คําถาม  ในกรณีการชําระบัญชีกลุมเกษตรกรเมื่อผูชําระบัญชีรับมอบเอกสารหลักฐานทรัพยสิน  

และจัดทํางบการเงินแลว และใหหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ซ่ึงคาดวาจะเปน    
ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว กลุมฯ มีเพียงเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือเทานั้นไมมี
รายการอื่นใดเลย ในกรณีนี้จะเรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการกอนนายทะเบียนสหกรณ
แตงตั้งผูสอบบัญชีไดหรือไม ถาไมไดตองปฏิบัติอยางไรจึงจะถูกตอง 

แนวปฏิบตั ิ - งบการเงินจะสมบูรณ ก็ตอเมื่อผูสอบบัญชี ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งไดรับรองแลว 
  - การลงชื่อรับรองงบการเงินของผูสอบบัญชีนั้น จะตองลงชื่อตอเมื่อไดรับคําสั่งแตงตั้ง    
                              จากนายทะเบียนสหกรณแลวเทานั้น 
  - งบการเงินทีผู่สอบบัญชีรับรองแลวไมตองนําเสนอคณะกรรมการ แตตองนําเสนอ 

   ที่ประชุมใหญ เพื่ออนุมัติกอนเสนอนายทะเบียนสหกรณ 
 
คําถาม  ในกรณีที่ไดรับแตงตั้งเปนผูชําระบัญชีกลุมเกษตรกร ผูชําระบัญชีไดดําเนินการรับมอบ 

ทรัพยสินประกาศหนังสือพิมพและวิทยุแลว อีกทั้งยังไดดําเนินการเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ 
และนําเงินที่ไดรับชําระหนี้กับเงินที่ไดรับมอบจากกลุมเกษตรกรที่เลิก เขาฝากธนาคารใน
นามผูชําระบัญชีดวย แตยังมิไดดําเนินการจัดทํางบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพยสินในการ
จัดทํางบการเงินควรจะนํารายการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ และรายการเงินฝากธนาคารใน
นามผูชําระบัญชี แสดงไวในงบการเงินดวยหรือไม หรือจะตองนําไปแสดงไวในรายการ
ชําระบัญชีหลังจากที่จัดทํางบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพยสินแลว 

แนวปฏิบัต ิ ไมตองแสดงในงบการเงินครั้งสุดทาย เพราะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นหลังวันรับมอบ     
ทรัพยสิน ซ่ึงเปนวันจัดทํางบการเงินกอนการชําระบัญชี แตตองนํารายการดังกลาวไป
แสดงไวในรายงานยอการชําระบัญชีหลังจากที่จัดทํางบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพยสิน
แลว 
 

คาํถาม  กรณีสหกรณที่เลิกไมมีเจาหนี้และลูกหนี ้ ผูชําระบัญชีสามารถใชงบที่ผูสอบบัญชีรับรอง  
คร้ังสุดทายแลวทํารายงานการชําระบัญชีและรายงานยอ รวมทั้งบัญชีเลิกกิจการนาํเสนอ  
ที่ประชุมใหญ และดําเนินการจัดการทรัพยสินคงเหลือตามมาตรา 86 โดยไมรอใหผูสอบบัญชี
อนุมัติงบตามมาตรา 80 แลวจึงสงงบดลุ รายงานตางๆ แกผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบ        
ขอถอนชื่อไดหรือไม 

แนวปฏิบตั ิ ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลตามมาตรา 80 กอน ใหผูสอบบัญชีรับรองงบฯ  แลวจึงดําเนินการ
ชําระบัญชี 
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คําถาม  กอนวนัที่จดทะเบียนผูชําระบัญชี เจาหนาที่สงเสริมสหกรณไดจายคนืคาหุนแกสมาชิก   

เปนจํานวนมาก โดยไมมหีลักฐานการจายเงิน ในฐานะเปนผูชําระบัญชีควรจะดําเนินการ
อยางไร เพราะปจจุบันไมสามารถติดตอสมาชิกที่รับเงินไปแลวได และเจาหนาที่สงเสริม 
สหกรณผูจายเงินนั้นไดยายไปอยูจังหวัดอืน่แลว จะจดัทาํงบการเงิน ณ วันรับมอบ
ทรัพยสินเลยไดหรือไม 

แนวปฏิบตั ิ ใหผูชําระบัญชีติดตอเจาหนาที่สงเสริมสหกรณผูนั้นใหยนืยันการจายเงนิหรือให            
คณะกรรมการ/กรรมการที่เหลือใหสัตยาบันรายการจายเงินนั้นก็ได นอกจากนี้ อาจพจิารณา
ความสมบูรณของเอกสารการจายนั้น ซ่ึงหากผูชําระบัญชีเชื่อวามีการจายเงินจริงก ็   
บันทึกบัญชีได แตถาไมเชื่อถือวามีการจายเงินจริง ก็ใหปรับปรุงบัญชีทุนเรือนหุนนัน้   
ออกแลวตั้งบญัชีลูกหนี้เงินขาดบัญชี 

   กรณีตามปญหา ผูชําระบัญชีสามารถจัดทํางบการเงินไดเลย 
 
คําถาม  กรณีส่ังเลิกกลุมฯ เนื่องจากไมสงงบดุลตอนายทะเบียนสหกรณ เปนเวลา 3 ปติดตอกนั  

โดยงบที่ไดรับการรับรองครั้งสุดทายเมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2536 ตอมากลุมฯ ไดมีการ
ดําเนินธุรกิจ โดยมีการบันทึกรายรับ -  รายจาย ไวในสมุด แตไมมีเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชี ทําใหผูสอบบัญชีไมสามารถออกงบได ตลอด 11 ป แมวากลุมฯ จะมีการ
ดําเนินธุรกิจตลอดเวลา   
- ผูชําระบัญชีจะตองทําอยางไร  สามารถชําระบัญชีจากงบครั้งสุดทายไดหรือไม 
- การบันทึกบญัชีรายรับ-รายจาย โดยไมมเีอกสารประกอบตลอด 11 ป จะดําเนินการ   
  อยางไร 

แนวปฏิบตั ิ ตองทําบัญชีนับจาก 1 เม.ย. 36 – ณ วันรับมอบเอกสารและทรัพยสิน รายการทรัพยสิน
อ่ืนๆ ที่มีจากการทําบัญชีใหตรวจสอบโดยใชวิธีอ่ืน เชน เงินฝากธนาคารตรวจสอบกบั
ธนาคาร  เจาหนี้ปุยอตก.ตรวจสอบกับอตก.  รายการอื่น ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการ  
ใหสัตยาบรรณ 

 
คําถาม กรณงีบสดุทายของกลุมฯ มีลูกหนี้ขาดอายุความ และไดตัง้คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญทัง้จํานวนแลว   

ผูชําระบัญชีสามารถตัดเปนหนี้สูญทั้งจํานวนไดหรือไม 
แนวปฏิบตั ิ ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนแลว เมือ่ชําระบัญชีใหโอนไปเขาบญัชีเลิกกิจการ 
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คําถาม  กรณีที่รานสหกรณฟองรองลูกหนี้และศาลตัดสินแลววา ใหใชเงินพรอมคาทนายและ     

ดอกเบี้ย แตจําเลยไมชําระหนี้จนตองทําการยึดทรัพยที่จํานอง พอถึงชั้นนี้รานสหกรณไมมี
คาใชจายในการบังคับคดีเพราะเงินหมด อยากทราบวาหากผูชําระบัญชีจะทดรองจายเงิน
สวนตัวไปกอนสามารถทําไดหรือไม เพียงใด เพราะเปนการกอหนี้ (เงินยืมทดรอง)          
มิฉะนั้นจะไมสามารถดําเนินการตอไปได หากไมสามารถทําไดจะไปขอคาใชจายได       
ที่ไหน 

แนวปฏิบัติ ผูชําระบัญชีอาจทดรองจายเงินสวนตัวแทนสหกรณเพื่อเปนคาใชจายในการบังคับคดี        
ลูกหนี้ของสหกรณได และเมื่อไดเงินจากการบังคับคดีแลว ผูชําระบัญชีก็มีสิทธิรับชําระ
คืนกอนเจาหนี้อ่ืน ตามกฎหมายวาดวยสหกรณมาตรา 83 

 
คําถาม  ในกรณีที่ผูชําระบัญชีเปนโจทกฟองรองลูกหนี้ ศาลตัดสินและอยูระหวางการบังคับคดี 

ประกาศขายทอดตลาดทรัพยจํานองแลว แตปรากฏวาที่ดินที่ประกาศขายไมมีผูใดสนใจ    
ผูชําระบัญชีไมสามารถจะปฏิบัติอะไรไดในชวงนี้ อยากทราบวามีขั้นตอนอยางใดในการที่
จะเรงใหงานเสร็จโดยเร็ว และถาขายที่ดินไมไดจะตองทําอยางไร 

แนวปฏิบัติ ผูชําระบัญชีควรพยายามติดตอใหมีผูมาซื้อที่ดินที่ขายทอดตลาด เชน ขอใหเจาหนี้ของ  
สหกรณที่ชําระบัญชีมาซื้อหรืออาจขอใหลูกหนี้รายนั้นซื้อในราคาพอสมควรตามที่อาจ  
ซ้ือได เปนตน แตถายังขายไมไดผูชําระบัญชีก็ตองพยายามดําเนินการตอไป 

 
คําถาม  การติดตามลูกหนี้การคาที่คางนานเกนิ 2 ป ควรทําอยางไรบาง ถึงจะเรียกวาจนถึงที่สุด     

แลวและเมื่อลูกหนี้ไมยอมรบัหนี้การคานัน้ โดยไมยอมทําหนังสือรับผิดหรือหนังสอื     
รับสภาพหนีจ้ะทําอยางไร 

แนวปฏิบตั ิ - ใหจัดทําหนงัสือทวงหนี้ไวเปนหลักฐาน หรือติดตามดวยวิธีอ่ืนๆ 
- ถาติดตามไมไดจริงๆ ก็ใหปดบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ โดยกรณีนี้เปนลูกหนี้ขาด               
   อายุความ ซ่ึงจะตัดจายออกจากบัญชีเปนคาใชจาย 

 
คําถาม  สหกรณมีทรัพยสินถาวร 100,000.-บาท ผูชําระบัญชีจะทําการขาย 2 คราว โดยวิธีตกลง 

ราคา คิดวาสมควรหรือไมเพยีงใด เพราะในการประกวดราคาอาจไมไดราคาสูงเสมอไป 
แนวปฏิบตั ิ - ถาทรัพยสินมีหลายชิ้นจะขายทีละกี่ช้ินก็ได แตการขายหรือรวมกันขายคราวหนึ่งตอง     

   ไมเกิน 50,000.-บาท 
  - ถาชิ้นใดราคาเกิน 50,000.-บาท ตองใชวธีิประกวดราคา 

การจัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน 
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คําถาม  รานสหกรณอาชีวศึกษาแหงหนึ่ง มีสินคาคงเหลือคือหัวเข็มขัดวิทยาลัย กระดาษตรา 
วิทยาลัย เครื่องหมายวิทยาลัย ผูชําระบัญชีไดพยายามขายใหกับวิทยาลัยแลว แตวิทยาลัย
ไมซ้ืออยากไดในรูปบริจาค ขายใหกับคนอื่นๆ ก็ไมได จะตัดเปนสินคาเสื่อมชํารุด          
แลวยกใหวิทยาลัยไดหรือไม 

แนวปฏิบตั ิ - ไมตองตัดเปนสินคาเสื่อมชํารุด เพราะสนิคาสวนที่เสียหาย/ขายไมได จะเปนสวนของ     
   คาใชจายในการชําระบัญชีในบัญชีเลิกกจิการ เมื่อปดบญัชีสินคาคงเหลือเขาบัญชีเลิก    
   กิจการ 

  - หากจะยกใหวิทยาลัยก็ทําได โดยเขยีนไวในรายงาน ขอ 7. วาไดจัดการเกี่ยวกับ          
   ทรัพยสิน/สินคาไปอยางไร 

 
คําถาม  สหกรณบริจาคเงินสดใหวิทยาลัย ทําใหทรัพยสินไมพอชําระหนี้ สหกรณแจงวาสามารถ 

เรียกเงินคืนไดในภายหลัง อยากทราบวาการเรียกเงินคืนภายหลังจะทําไดหรือไม 
แนวปฏิบัต ิ เมื่อสหกรณบริจาคเงินใหวิทยาลัยไปแลวโดยถูกตอง เงินที่บริจาคนั้นเปนกรรมสิทธิของ 

วิทยาลัยแลว ถาสหกรณจะเรียกคืนในภายหลัง ก็ขึ้นอยูกับวิทยาลัยวาจะใหเงินคืนหรือไม 
ก็ได เวนแตการบริจาคเงินดังกลาว สหกรณกําหนดเงื่อนไขวาสหกรณมีสิทธิเรียกเงินคืน
ในภายหลังไดถามีเหตุจําเปนเชนนี้แลว สหกรณก็เรียกเงินบริจาคจากวิทยาลัยคืนได 

 
คําถาม  ลูกหนี้การคาคาปุยแรกๆ ไมมีสัญญา จึงไมทราบวาคิดดอกเบี้ยอัตรารอยละเทาไร               

ผูชําระบัญชีจึงทําหนังสือทวงหนี้ โดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป ตามที่ อ.ต.ก. คิดจาก     
สหกรณลูกหนี้ทําหนังสือรับสภาพหนีก้รณีที่ลูกหนี้ไมมีเงินชําระหนีท้ันที ตอมาภายหลัง
พบสัญญาบางรายระบุคิดดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป กรณีอยางนี้จะมีผลอะไรตอผูชําระบัญชี
หรือไม (ความเปนจริงแลวเพียงชําระตนเงินอยางเดยีว ลูกหนี้ยังไมสามารถชําระได        
ดอกเบี้ยเกินกวาตนเงนิ) 

แนวปฏิบตั ิ ถาลูกหนี้คาปุยยอมทําหนังสือรับสภาพหนี้พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 12 ตอป       
ไปแลว แตตอมาภายหลังพบวาตามสัญญาเดิมกําหนดอัตราดอกเบี้ยคาปุยไวรอยละ 15 ตอป       
นั้น โดยปกติผูชําระบัญชีควรยึดถือสัญญาเดิม คือ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป อยางไร  
ก็ตามเมื่อผูชําระบัญชีพิจารณาสภาพของลูกหนี้แลว เหน็วามีฐานะไมมั่นคงหรือ             
ไมสามารถชําระหนีไ้ดครบถวน ผูชําระบัญชีก็อาจใชดุลยพนิิจเรียกเก็บหนี้คาปุยพรอมดวย       
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 12 ตอป ก็ได 
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คําถาม  สหกรณที่ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชีและลูกหนี้สินคาขาดบัญชี ผูรับผิดชอบไดนําที่ดินของ     
ผูค้ําประกันมาขายฝากกับสหกรณ และพนกําหนดตกเปนสิทธิของสหกรณแลว แตวงเงิน
ที่ขายฝากจํานวน 42,000.-บาท นอยกวาที่เปนหนี้ ตอมาผูค้ําประกันไดนําที่ดินดังกลาวไป
ขายตอใหบุคคลอื่นโดยไมมีการโอนกรรมสิทธิ์ ผูซ้ือไดเขาไปปลูกบานอาศัยแลว และ
ที่ดินนั้นไมมีทางออกไดอาศัยทางเดินของบานที่ปลูกอยูขางหนา ผูชําระบัญชีไดประกาศ
ขายแลวแตไมมีบุคคลซื้อเนื่องจากไมมีทางเดินออกสูถนน จะมีวิธีปฏิบัติอยางไร 

แนวปฏิบตั ิ สหกรณยอมไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ผูขายฝากไมไถคืนตามกําหนดสัญญาแตมี 
ประเด็นปญหาที่ผูชําระบัญชีควรพิจารณาดําเนินการ คือ 

  1. ในกรณีที่มบีุคคลไดเขาไปปลูกบานอาศัยอยูบนทีด่ินที่สหกรณไดกรรมสิทธิ์จากการ     
     ซ้ือฝากนั้น ผูชําระบัญชีควรแจงใหบุคคลดังกลาวร้ือถอนที่อยูอาศัยและออกไปจาก      
     ที่ดินของสหกรณ และถาบุคคลดังกลาวยังคงเพิกเฉยแลว ผูชําระบัญชีควรดําเนนิการ 
     ฟองขับไลตอไป 

  2.ในกรณีที่ที่ดนิซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของสหกรณดังกลาว ไมมีทางออกแตไดอาศัยทางเดิน 
    ของบานที่ปลูกอยูขางหนา และผูชําระบัญชีไดประกาศขายแลวแตไมมีผูซ้ือนั้น                
     ผูชําระบัญชีก็ควรพยายามขายที่ดินตอไป โดยเฉพาะควรเจรจาขายที่ดินใหกับบุคคล    
     ที่เขามาปลูกบานอาศัยอยูบนที่ดินของสหกรณโดยมิชอบดังกลาว หรือเจรจาขายทีด่ิน       
     ใหกับเจาของที่ดินที่อยูขางหนากไ็ด 

 
คําถาม  สหกรณอยูระหวางชําระบัญชี มีทรัพยสินที่จําเปนตองใชไฟฟาอยู (มีทรัพยสินและจางคน    

เฝาไว) และสหกรณมีเงินฝากธนาคาร โดยนําไปค้ําประกันการใชไฟฟา ขอถามวา เงินฝาก
ธนาคารนั้นจะตองโอนเปนชื่อผูชําระบัญชีหรือไม ช่ือผูขอใชไฟฟาเปนชื่อกรรมการ 

แนวปฏิบัติ ใหเปลี่ยนชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารจากสหกรณเปนผูชําระบัญชี และหากทําไดใหเปลี่ยน 
ช่ือผูใชไฟฟาจากสหกรณเปนผูชําระบัญชี 
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คําถาม  สหกรณฟองลูกหนี้เงินกูในวงเงิน 4,000.-บาท ไดดําเนินการทางศาล จนกระทั่งคดีถึงที่สุด  
ทําการยึดทรัพยคือบานและไดทําหนังสือฝากทรัพยสินที่ยึดนั้นไวกับจําเลย ตอมาสหกรณ
ถูกสั่งใหชําระบัญชี ผูชําระบัญชีคนที่ 1-2 ไมสามารถนําเจาพนักงานบังคับคดีใหนํา    
ทรัพยสินไปขายทอดตลาดได เนื่องจากจําเลยผูรักษาทรัพยไดถึงแกกรรมและทายาทยาย
หนีออกนอกตามหาไมพบ (ในการดําเนินคดีดังกลาว สหกรณตองจายคาใชจายสูงเกิน    
ทุนทรัพยที่ฟอง) 

  1. ผูชําระบัญชีควรถอนการบังคับคดีหรือไม เพราะไมมีทรัพยสินที่จะขายทอดตลาด 
  2. ถาหากผูชําระบัญชีถอนการบังคับคดีแลว จะมีความผดิหรือไม 
  3. เจาหนีก้ารคา (คาปุย อตก.) จะมีสิทธิ์ฟองผูชําระบัญชีในฐานะที่ถอนการบังคับคดีใน    

    คร้ังนี้ไดหรือไม (เมื่อชําระบัญชีเสร็จ สหกรณที่ทรัพยสินสูงกวาหนีสิ้นประมาณ  
    1,000,000.-บาท เศษ) 

แนวปฏิบตั ิ - ทรัพย (บาน) ที่ยึดจากลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นมีมูลคาเพียงเล็กนอย เมื่อผูรับฝาก     
   ทรัพยตาย และทายาทกย็ายออกไปนอกแดนแลว การจะนําทรัพยนัน้มาขายทอดตลาด 
   อาจจะตองเสียคาใชจายมากกวาราคาทรพัย ดังนั้น ผูชําระบัญชีควรถอนการบังคับคดีเสีย 

  - การถอนบังคับคดีนั้น ผูชําระบัญชีไมมีความผิดแตอยางใด เพราะมีเหตุผลอันสมควรใน 
   การถอนบังคับคดี 

  - เจาหนี้การคาไมมีสิทธิฟองผูชําระบัญชี เพราะสหกรณยังมีทรัพยสินอื่นอยูอีกที่จะจาย 
   ชําระหนี้เจาหนี้ได หากไมมีทรัพยสินจายชําระหนี้เจาหนี้ อันทําใหเจาหนี้เสยีหาย เจาหนี ้
   จึงจะฟองได 

 
คําถาม   

 หากสัญญากูเงนิ (ลูกหนี)้ หมดอายุความ แตมีที่ดินจํานองเปนหลักประกันอยู จะฟอง
บังคับจํานองไดหรือไม 
 สัญญากูเงินหมดอายุความ มีบุคคลค้ําประกัน จะฟองไดหรือไม 

แนวปฏิบัต ิ ไดทั้งสองกรณี แตควรพิจารณาวาคาใชจายที่จะเกิดขึ้นคุมคากับเงินที่จะไดรับหรือไม ประกอบ
กับ สหกรณมเีงินพอที่จะดําเนินการ เพราะหากคูคดีไมยกเอาอายุความขึน้ตอสูสหกรณ  ก็มี
โอกาสที่จะชนะคดีความ สําหรับกรณีมทีี่ดินจํานองเปนหลักประกันอยู สามารถบังคับ
จํานองได เพราะจํานองไมมอีายุความ 
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คําถาม  กรณีที่สหกรณมีทรัพยสิน คือ ที่ดิน แตคณะกรรมการนําไปทําสัญญาจะซื้อจะขายกับ 
บุคคลภายนอก และผูชําระบัญชีไดแตงตั้งทนายฟองเรียกโฉนดที่ดินคืน คดีส้ินสุดแลว 
สหกรณ (ผูชําระบัญชีเปนฝายชนะคดี) ศาลไดพิพากษาใหจําเลยนําโฉนดที่ดินคืน และจาย
คาทนายใหโจทกเปนเงิน 2,000.-บาท ใหนํามาวางไวที่ศาล ผูชําระบัญชีไดไปรับโฉนด    
ที่ดินคืนแลว แตเงินจํานวน 2,000.-บาท จําเลยไมไดนําไปวางไว อยากทราบวา 

   - ผูชําระบัญชีไดรับโฉนดทีด่ินมาแลว จะประกาศขายไดเลยหรือไม 
   - จะตองเรียกประชุมสมาชิกแจงใหทราบในการขายทีด่นิหรือไม 
   - กอนขายที่ดนิผูชําระบัญชีควรตั้งคณะกรรมการในการขายที่ดินหรือไม เพราะ 

   เปนการจําหนายทรัพยสินที่มีราคาสูง 
   - เงินจํานวน 2,000.-บาท ถาจําเลยไมนํามาใหหรือนํามาชา จะจดัการจําหนายทีด่ิน 

   ไดกอนเลยหรือไม 
แนวปฏิบตั ิ กรณีตามปญหา เปนเรื่องสหกรณที่ชําระบญัชีเปนโจทกฟองรองบุคคลภายนอกเรียกโฉนด 

ที่ดินคืน และศาลไดพิพากษาใหจําเลยคนืโฉนดที่ดิน พรอมทั้งใหชดใชคาทนายความ 
จํานวน 2,000.-บาท แกสหกรณนั้น มีประเด็นปญหาที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

  1. ผูชําระบัญชีเมื่อไดรับโฉนดที่ดินแลว จะประกาศขายไดเลยหรือไมนัน้เห็นวา ผูชําระบัญชี 
    มีอํานาจประกาศขายทีด่นิไดเลยตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 77 และ 
    มาตรา 81(5) แตทั้งนี้ ตองปฏิบัติตามคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณเร่ืองวิธีปฏิบัติ       
    ในการชําระบัญชีสหกรณ พ.ศ.2546 

  2. ผูชําระบัญชีจะตองเรียกประชุมสมาชิก เพื่อแจงใหทราบในการขายทีด่ินหรือไมนั้น     
                               เห็นวาผูชําระบัญชีไมตองเรียกประชุมสมาชิกในเรื่องนี้ เพราะผูชําระบัญชีมีอํานาจ 
                               หนาที่ในการขายทรัพยสินไดอยูแลว 
  3. เนื่องจากทีด่ินที่จะขายนีม้ีราคามาก กอนขายที่ดินผูชําระบัญชีควรตั้งคณะกรรมการ      
                               ในการขายที่ดินไดหรือไมนั้น เห็นวาผูชําระบัญชีอาจมอบหมายตวัแทนทําการขายที่ดิน     

หรือไมก็ไดแตมีขอควรพิจารณาวาถาผูชําระบัญชีสามารถขายที่ดินดวยตนเองไดโดย  
ไมทําใหสหกรณเสียประโยชน แลวผูชําระบัญชีก็ควรขายดวยตวัเอง แตถาผูชําระบัญชี
ไมมีความรูความชํานาญในการขายที่ดินที่มรีาคามาก ซ่ึงถาผูชําระบัญชีจะจัดการขาย
ที่ดินดวยตนเองแลว กจ็ะทําใหสหกรณไมไดรับประโยชนตามที่ควร ผูชําระบัญชีอาจ
มอบหมายใหมีตัวแทนหรือคณะตวัแทนทาํการขายที่ดินได 
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คําถาม ตามหนาที่ผูชําระบัญชี บรรดาทรัพยสินของสหกรณที่ผูชําระบัญชีรวบรวมได  ใหผูชําระบัญชี
มีหนาที่ขายตาม ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด  
ถามวา  ระเบียบขางตนมีช่ือเต็มวาอะไร 

แนวปฏิบตั ิ ระเบียบขางตน คือ คําแนะนาํนายทะเบียนสหกรณ เร่ืองวิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ 
พ.ศ.2546 ซ่ึงออกตามคําสั่งที่ 146/2546 เร่ืองใหผูชําระบัญชีสหกรณดําเนินการชําระบัญชี
ตามคําแนะนําของนายทะเบยีนสหกรณ 

 
คําถาม สหกรณที่เลิกมีเงินสดและเงนิฝากธนาคารเพียงพอตอการชําระบัญชี คาใชจายตางๆ ตลอดจน 

มีเงินพอจายตามมาตรา 86 และยังมทีรัพยสินถาวรอีก ในกรณีนี้ผูชําระบัญชีจะตอง
จําหนายทรัพยสินถาวรนั้นหรือไม 

แนวปฏิบตั ิ การจําหนายทรัพยสินเปนหนาที่และอํานาจของผูชําระบัญชีตามมาตรา 77 และ มาตรา 81(5) 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ประกอบกับคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เร่ือง
วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ พ.ศ.2546 กําหนดใหผูชําระบัญชีตองพยายามจาํหนาย
ใหหมดแตสวนจะจําหนายไดหรือไม หรือจําหนายไดเทาใดก็ใหเปนไปตามขอเท็จจริงโดย
สุจริต หากผูชําระบัญชีไดพยายามถึงที่สุดแลวไมสามารถจําหนายได ใหรายงานไวใน
รายงาน การชําระบัญชี สวนทรัพยสินดังกลาวก็จะเปนทรัพยสินที่เหลือตามมาตรา 86 ซ่ึง ผู
ชําระบัญชีตองโอนใหสหกรณอ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมตขิองที่
ประชุมใหญ หรือดวยความเหน็ชอบของนายทะเบียนสหกรณในกรณีที่ไมอาจเรียก
ประชุมใหญได   ภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

 
    
 
คําถาม  การติดตามเจาหนี้ ถาไมสามารถติดตามพบ แตคณะกรรมการใหคํายืนยันวาเจาหนี้ยกหนี้ 

ใหแลว (ทําเปนลายลักษณอักษร) สําหรับสหกรณนี้ไมมีเงินชําระหนี้และขาดทุนเกินกวา 
กึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุน คํายืนยันของคณะกรรมการถือเปนหลักฐานไดหรือไม? และ      
ภายหลังเจาหนี้จะฟองรองขอหนี้คืนไดหรือไม? (สหกรณมีเงินกูระยะยาวประมาณ              
2 แสนเศษ) 

แนวปฏิบัต ิ เมื่อมีหลักฐานการยกหนี้ใหคํายืนยันของคณะกรรมการเชื่อถือเปนหลักฐานได เจาหนี้จะ 
ฟองรองขอหนี้คืนตองฟองรองตอคณะกรรมการ 

 
 
 

การจัดการเกี่ยวกับหนี้สิน 
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คําถาม  เจาหนี้การคามีรายละเอียด 1 ราย และไมมีรายช่ือผูเปนเจาหนี้อีกจํานวนหนึ่ง เจาหนี้ที่มี 
รายละเอียดปฏิเสธเปนหนังสือมาวาไมมีหนี้สินตอกันแลวแตของรานสหกรณยังปรากฎ 
จํานวนเงินในบัญชีอยู วิธีปฏิบัติทางบัญชีใหทําอยางไร และจําเปนตองวางเงินไวกับ     
นายทะเบียนสหกรณหรือไม 

  - เจาหนี้อีกจํานวนหนึ่งที่ไมมีรายละเอียดรายช่ือวาเปนของผูใด (ในกระดาษทําการเกา      
                              ระบุวาไมมีรายละเอียด) จะปรับปรุงบญัชีอยางไร ตัดออกจากบัญชีไดหรือไมและ     
                              จํานวนนีต้องวางเงินไวกับนายทะเบยีนสหกรณหรือไม 
แนวปฏิบตั ิ - เจาหนี้ที่แจงวาไมมีหนี้สินตอกันถือเปนหนี้ยกให ไมตองวางเงินไวกับนายทะเบียนสหกรณ     

- เจาหนี้ที่ไมมรีายละเอียดวาเปนของผูใดไมตองทําการปรับปรุงบัญชี และจะตดัออก       
   จากบัญชีไมได รวมทั้งตองวางเงินไวกับนายทะเบียนสหกรณ โดยติดประกาศให             
   สาธารณชนทราบ 

 
คําถาม  ในระหวางการชําระบัญชี ชุมนุมสหกรณทวงหนี้มาที่ผูชําระบัญชี แตผูชําระบัญชีไมมี      

รายละเอียดการเปนหนี้วาเปนของผูใด จึงตอบหนังสือกลับไปวา ไมมีรายละเอียดการเปน 
หนี้ และอยูระหวางการชําระบัญชี แตไมไดรับคําตอบหรือสงหลักฐานการเปนหนี้มาให  
ในทางปฏิบัติจะทําอยางไร (คําสั่งแตงตั้งผูชําระบัญชี 3 ปที่แลว และอายุความเจาหนี้ที่ทวง 
มานี้จะหมดอายุความฟองรอง) 

แนวปฏิบตั ิ - ยังไมตองชําระหนีใ้หชุมนมุฯ เพราะชุมนุมฯ ไมสงหลักฐานการยืนยนัหนี้ แตตองวางเงิน 
   ไวเมื่อชําระบัญชีเสร็จ 

  - ถาเจาหนี้ขาดอายุความแลว เจาหนี้ไมสามารถฟองรองได ใหแสดงรายการในบัญชีเลิก     
   กิจการเปนหนี้ขาดอายุความ 

     อยางไรก็ตาม หากสหกรณที่ชําระบัญชมีีเงินเหลือเพยีงพอ ผูชําระบัญชีอาจพิจารณา 
   ชําระหนี้คืนใหแกเจาหนีก้ารคาดังกลาวก็ได 
 

คําถาม  วรรคสุดทายของหนังสือแจงเจาหนี้ใหยื่นคําทวงหนี้ ตอผูชําระบัญชี ภายใน…….วัน/เดือน  
นั้น ระยะเวลาที่เหมาะสมควรเปนกี่วันกี่เดือน 

แนวปฏิบัต ิ จํานวนวันเปนไปตามความเหมาะสม ซ่ึงควรจะเร็วที่สุดเทาที่ทําได แตตองคํานึงถึงระยะเวลา 
ในการติดตอส่ือสารไปและกลับมาดวย 
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คําถาม  เจาหนี้การคาที่ไมมีช่ืออยูในบัญชีรานสหกรณ ไดนําเอกสารใบสงของที่มีลายมือช่ือผูรับ 
ของเปนพนักงานของรานสหกรณเดิม โดยวันที่ในใบสงของเปนวันที่กอนวันเลิก        
รานสหกรณผูชําระบัญชีตองชําระหนี้รายนี้หรือไม และตองติดตามหาพนักงานผูนั้นให     
รับผิดชอบหรือไม ถาตามยากมากจะตัดเปนสินคาขาดบัญชีไดหรือไม 

แนวปฏิบตั ิ 1. ถาปรากฏขอเท็จจริงวากอนเลิกสหกรณ สหกรณไดซ้ือสินคาจริง แตไมไดบันทกึบญัชี 
    เปนหนี้ ผูชําระก็ตองชําระหนีก้ารคารายนี้ และไมถือวาเปนสินคาขาดบัญชี 

  2. ถาปรากฏขอเท็จจริงชัดเจนวาสหกรณไมไดซ้ือสินคา แตพนกังานสหกรณเปนผูซ้ือ   
                               โดยแอบอางใชช่ือสหกรณแลวซ้ือสินคาไปเปนประโยชนสวนตวั เชนนี้สหกรณก็          
                                ไมตองรับผิดชอบหนี้การคารายนี้ ซ่ึงผูชําระบัญชีจะปฏิเสธไมชําระหนี้รายนี้ได 
 
คําถาม  ในกรณีที่เจาหนี้ทุกรายขาดอายุความ และมเีงินสดคงเหลอืไมเพียงพอ ตองทําการเฉลี่ยหนี ้

ใหกับเจาหนี้ทกุรายหรือไม และจําเปนตองรองขอใหสหกรณลมละลายหรือไม 
แนวปฏิบตั ิ - ควรจะเฉลี่ยหนี้ใหเจาหนีทุ้กราย 
  - ไมจําเปนตองฟองลมละลาย 
 
คําถาม ในกรณีเปนผูชําระบัญชีสหกรณ  สหกรณมีลูกหนี้จํานวน 300,000 บาท มีเจาหนี้ 800,000 บาท 

ไดติดตามหนีลู้กหนี้ได 200,000 บาท สําหรับเจาหนี้ไดทําหนังสือประนอมหนี้โดยขอ 
ชําระ 200,000 บาท แตเจาหนี้ไมยอม เจาหนี้ดําเนินการฟองศาล และศาลพิพากษาให ผูชําระบัญชี 
สหกรณชําระหนี้จํานวน 800,000 บาท พรอมทั้งดอกเบี้ย 7.5% จนกวาจะชําระเสร็จ   
อยากทราบวา 

o ผูชําระบัญชีตองชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรือไม 
o ถาตองชําระหนี้ กรมสงเสริมสหกรณจะแนะนําใหทําอยางไร 

แนวปฏิบตั ิ หนี้ตามคําพิพากษา ตองชําระ  แตไมใชเปนหนี้บุริมสทิธิ (เจาหนี้ทีไ่ดรับชําระหนี้กอน)   
การชําระหนี้ผูชําระบัญชีตองประชุมเจาหนี้ทั้งหมด และเฉลี่ยหนี้ตามสดัสวน 
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คําถาม สหกรณถูกเจาหนี้ฟองดําเนินคดี 3 ราย ตั้งแตกอนที่ประชุมใหญลงมติเลิก เร่ืองอยูระหวาง
ดําเนินคดี คดีถึงที่สุด 1 คดี โดยศาลประกาศยึดทรัพย เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 35 (ยังไมมีการ    
สงมอบสมุดบัญชีและเอกสารตางๆ) เจาหนี้ไดนําทรัพยสินขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้   
ตัวเอง สวนอีก 2 คดี เร่ืองยังอยูที่ศาล   ผูชําระบัญชีจะตองปฏิบัติอยางไร 

แนวปฏิบตั ิ ตามปญหาแยกตอบเปน 2 กรณี คือ 
1. กรณีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาของสหกรณที่เลิกดําเนินการ ใหมีการยึดทรัพยของ 

สหกรณและขายทอดตลาดทรัพยสินของสหกรณเพื่อชําระหนี้ กอนที่ผูชําระบัญชีจะ
รับมอบสมุดบัญชีและเอกสารตางๆ นั้น ผูชําระบัญชีก็ควรที่จะปลอยใหการบังคับคดี
ของเจาหนี้ตามคําพิพากษาดําเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมาย อยางไรก็ตาม
สมควรที่ผูชําระบัญชีจะไดเรงดําเนินการรับมอบสมุดบัญชี/ทรัพยสินของสหกรณจาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และติดตอกับเจาพนักงานบังคับคดีในลําดับตอไป 
เพื่อทราบผลการขายทอดตลาดทรัพยสินของสหกรณวาเพียงพอชําระหนี้ตาม           
คําพิพากษาหรือไม ถามีเงินเหลือจะไดขอรับคืนตอไป 

2. กรณีที่สหกรณที่เลิกถูกเจาหนี้ของสหกรณฟองศาล และคดีอยูระหวางพิจารณาของ
ศาลนั้น เมื่อผูชําระบัญชีรับมอบสมุดบัญชี และทรัพยสินจากคณะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณแลว ผูชําระบัญชีควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคดีจากคําฟองและสอบถาม
กรรมการสหกรณรวมทั้งทนายความที่สหกรณวาจางใหสูคดี (ถามี) วาการดําเนินคดี 
ที่ผานมาเปนอยางไร เพื่อที่ผูชําระบัญชีจะไดเตรียมตัวในการเขาเปนจําเลยในคดีตอไป 

 
คําถาม  คาบํารุงสันนิบาตสหกรณคางจาย  และเจาหนี้อ่ืนๆ เมื่อมีการชําระบัญชี จะมีวิธีชําระหนี้สิน

เหลานี้กอนหลังอยางไร จึงจะเหมาะสม 
แนวปฏิบตั ิ หากหนี้ทั้งหมดไมใชหนี้บุริมสิทธิ และทรัพยสินที่มีนอยกวาหนี้สินตองประชุมเจาหนี้และ

เฉลี่ยทรัพย แตถามีทรัพยสินมากกวาหนีสิ้นก็ชําระบัญชีไดเลยตามความเหมาะสม เพราะ
เจาหนี้ทกุคนไดรับชําระคืนหมด 

 
คําถาม พนกังานสหกรณทําเงนิสดขาดบัญชีและไดทําหนังสือรับสภาพความผดิไว โดยนาํที่ดนิ   1 แปลง

มาค้ําประกันไว โดยจะทยอยผอนชําระหนี้ดังกลาว แตสหกรณเลิกกจิการเสียกอน ทําให       
มีเงินคางชําระ 
ถามวา  หนี้เงนิสดขาดบัญชีคางชําระทําอยางไร 

แนวปฏิบตั ิ เรียกเก็บเงินในฐานะลกูหนีข้องสหกรณ โดยวิธีปฏิบัติใหเรียกลูกหนีชํ้าระหนี้ทั้งหมด    
หากชําระไมไดก็ตองทยอยผอนชําระหนีต้ามหนังสือรับสภาพตามที่ทาํไว 
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คําถาม ขั้นตอนที่ผูชําระบัญชีสหกรณดําเนนิการระหวางปฏิบัติการชําระบัญชีปรากฎวา สหกรณ
มีลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี จํานวน 200,000 กวาบาท สินคาขาดบัญชี จํานวน 80,000 กวาบาท  
ซ่ึงเปนความรบัผิดชอบของเจาหนาที่สหกรณ  แตเมื่อดูหนังสือรับสภาพหนี้ ปรากฏวา 
เอกสารไมสมบูรณ ไมมีการลงลายมือ หากจะดําเนนิการฟองรองทางกฎหมาย ไมคุมกับ  
คาใชจาย ประกอบกับเจาหนาที่ไมมีทรัพยสิน ไมมีที่อยูอาศัย ผูชําระบัญชีสามารถใชดุลพินิจ
สามารถตัดหนี้สูญโอนเขาบัญชีเลิกกิจการไดหรือไม 

แนวปฏิบตั ิ ตองดูหลักประกันการทํางานทั้งที่ใหนํามาชําระหนี้ หากไมมีตองตรวจสอบจนถึงที่สุด 
หากไมไดก็สามารถใชดุลยพนิิจตัดโอนเขาบัญชีเลิกกิจการไดเลย 

 
คําถาม  กรณีที่สมาชิกเปนเจาหนี้เงินฝากและเปนลูกหนี้เงนิกูหากหักกลบลบหนี้จะเปนปญหา 

เกี่ยวกับการจายชําระหนี้เจาหนี้ (กรณีละเมิด) หรือไม 
แนวปฏิบตั ิ กอนหกักลบลบหนี้ ผูชําระบญัชีตองดูวาสหกรณที่เลิกมทีรัพยสิน ซ่ึงจะเปลี่ยนเปนเงนิสด 

พอชําระหนีห้รือไม 
- หากมีเงนิสดพอชําระหนี้ ผูชําระบัญชียอมมีสิทธิหักกลบลบหนี้คืนหนี้เงินยืมทดรองที่ 
  สมาชิกดังกลาวเปนเจาหนีส้หกรณได ทัง้นี้ผูชําระบัญชีตองแสดงเจตนาหักกลบลบหนี้   
  ตอสมาชิกดังกลาวดวย (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 341 และ 342) 

  - หากไมพอตองเฉลี่ยทรัพยเพื่อชําระหนี้ และจึงนําจํานวนทรัพยที่เฉลีย่ไดของสมาชกิ     
  คนนั้นมาหกักลบลบหนี้ เนือ่งจากเจาหนี้เงินฝากมิใชบุริมสิทธิ 

 
คําถาม  สหกรณที่นายทะเบียนสหกรณส่ังเลิก สวนมากจะมหีนี้เงนิกู กพส. ซ่ึงสหกรณไมมีสินทรัพย

พอที่จะชําระหนี้ ผูชําระบญัชีจะมีวิธีการดําเนินการอยางไร 
แนวปฏิบตั ิ ขอประนอมหนี้ หากเจาหนีไ้มยอมประนอมหนี้กใ็หเจาหนี้ฟอง หรือผูชําระบัญชีฟองศาล

ขอลมละลายในกรณีมหีนี้สินมากกวา 2 ลานบาท 
 
คําถาม   คาหุนคางชําระที่สหกรณคางจาย กอนเลิกเปนภาระผูกพนัตองจายกอนเจาหนี้รายอ่ืนหรือไม 
แนวปฏิบตั ิ ถือเปนหนี้ที่มสิีทธิเทากับหนี้รายอ่ืนๆ 
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คําถาม สหกรณแหงหนึ่งเลิกสหกรณเมื่อป 2548 มีเงินสดคงเหลือ 110,000 บาท แตมีเจาหนี้ 4 ราย  
รวมเปนเงนิ 569,672 บาท ประกอบดวย 
1. คาภาษีสรรพากรคางจาย 196,101.94 บาท (หนี้คางชําระภาษีอากรประจําเดือน  
   กรกฎาคม – ธันวาคม 2545 ตามใบแจงหนี้ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2546) 

  2. เจาหนี้ตามคําพิพากษา 319,470.20 บาท 
  3. เจาหนีเ้งินรับฝากออมทรัพย 14,100 บาท 

4. เงินอุดหนุนกลุมอาชีพสหกรณที่ไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมสหกรณ ซ่ึง       
    สหกรณยังไมไดจายใหกลุมสตรีสหกรณ 40,000 บาท (กลุมสตรีสหกรณยังอยู)      
ถามวา  เจาหนีต้ามขอ 1-3 ผูชําระบัญชีจะตองชําระหนี้รายใดกอน  
สําหรับขอ 4 ผูชําระบัญชีจะตองนําเงินสงคืนใหกรมสงเสริมสหกรณหรือไม 

แนวทางปฏิบตั ิ 1. คาภาษีอากรจะถือเปนบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินของลูกหนี้ ในรายที่จะไดรับชําระหนีก้อน 
เจาหนี้รายอ่ืนๆ ตองเปนคาภาษีอากรในทีด่ิน ทรัพยสิน หรือคาภาษีอากรอยางอื่นที่     
ลูกหนี้ยังคางชาํระอยูในปปจจุบันและกอนนั้นขึ้นไปอกีปหนึ่ง (ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย มาตรา 253(3) ประกอบมาตรา 251 และมาตรา 256) แตในกรณีนี้     
ขอเท็จจริงเปนรายการคางชําระภาษีอากรในชวงป 2545-2546 จงึไมมีบุริมสิทธิ 

2. เจาหนี้ตามคําพิพากษา ซ่ึงไมปรากฏขอเท็จจริงวามกีารบังคับคดี ไมมีกฎหมายกําหนด   
   วามีบุริมสิทธิ 

  3. เจาหนีเ้งินรับฝากออมทรัพย ไมมกีฎหมายกําหนดวามีบุริมสิทธิ 
4. เงินอุดหนุนกลุมอาชีพ ซ่ึงกรมสงเสริมสหกรณจายสนบัสนุนใหสหกรณโดยมีเงื่อนไข   
   ใหนําไปใชสนับสนุนกลุมอาชีพที่ไดรับการคัดเลือกเทานั้น เมื่อสหกรณยังไมไดจาย      
    ตามวัตถุประสงค และหากปรากฏขอเท็จจริงวากลุมอาชีพที่ไดรับการคัดเลือกนั้นหยุด 
    ดําเนินการหรือเลิกกลุมไป สหกรณก็ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในบนัทึกขอตกลงการใชเงิน 
    อุดหนุน โดยนําสงคืนกรมสงเสริมสหกรณและไมมกีฎหมายกําหนดใหมีบุริมสิทธิ 

ดังนั้น ในกรณีนี้ผูชําระบัญชีตองเฉลี่ยทรัพยสินตามสวนมากและนอย เพื่อชําระบัญชี
ทั้ง 4 ขอ ขางตน (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 328 วรรคทาย) 

 
คําถาม กรณีสหกรณหรือกลุมมีบัญชีเงินรอจายคนืคาหุน (สมาชิกขอลาออกกอนสหกรณและกลุม

ขอเลิกแลวยังไมมีเงินจาย จงึบันทึกไวเปนเจาหนี้ในชื่อบัญชีเงินรอจายคืน) 
  ถามวา เงินรอจายคืนดังกลาว ตองจายในฐานะเจาหนีห้รือจายคืนในฐานะทุนเรือนหุน 
แนวปฏิบตั ิ เงินรอจายดังกลาวตองจายในฐานะเจาหนี ้
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คําถาม  ขอแนวทางปฏิบัติสําหรับผูชําระบัญชี 
  กรณีที่  1  มีเจาหนี้  3 ราย 1 รายยื่นฟองสหกรณ 
  กรณีที่  2  มีเจาหนี้  3 ราย 1 รายเปนเจาหนีต้ามคําพิพากษา 
  กรณีที่  3  มีเจาหนี้  3 ราย 1 รายเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา  
    1 รายเปนเจาหนี้บุริมสิทธิ 
แนวปฏิบตัิ        หากเปนหนีบุ้ริมสิทธิก็ตองจายใหเจาหนีบุ้ริมสิทธิกอน (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 มาตรา 251) หนี้ที่เหลือตองเฉลี่ยทรัพย กรณีมีทรัพยสินเหลือนอยกวาหนี้สิน 
 
คําถาม สหกรณที่เลิกและชําระบัญชี มีเจาหนี้ 3 ราย ดังนี ้
 1. เจาหนี้ตามคําพิพากษา ซ่ึงยังไมไดบังคบัคดี 1   ราย 
 2. เจาหนี้อยูระหวางฟองศาลใหสหกรณชําระหนี ้ 1   ราย 
 3. เจาหนีย้ื่นขอชําระหนี้ตอสหกรณ  1   ราย 

โดยเหตุที่สหกรณมีเงินไมเพียงพอชําระเจาหนี้ทั้ง 3 ราย ไดครบถวน  
ถามวา  ถาหากสหกรณจะชาํระหนี้เจาหนีด้ังกลาว ผูชําระหนีจ้ะมวีิธีปฏิบัติอยางไร 

แนวปฏิบตั ิ เนื่องจากเจาหนี้ตามคําพิพากษายังไมไดดาํเนินการบังคบัคดียึดหรืออายัตทรัพยสินของ 
 สหกรณเพื่อชําระหนี้ และเนือ่งจากเจาหนีต้ามคําพิพากษามิใชเจาหนีบุ้ริมสิทธิ จึงเปนผล 
 ใหเจาหนี้ทั้ง 3 ราย มีสถานภาพที่จะไดรับชําระหนี้เทาเทยีมกัน ดังนั้น ผูชําระบัญชี           
               ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. จัดสรรเงินของสหกรณทีม่ีอยูทั้งหมดเฉลี่ยชําระหนีเ้จาหนี้ทั้ง 3 ราย ตามสัดสวน           
      การเปนหนี้ 
 2.  ขอประนีประนอมยอมความกับเจาหนีท้ี่อยูระหวางดาํเนินคดี เพื่อชําระหนี้ตามสดัสวน 
      ที่จัดสรรตามขอ 1 

3.  เจรจากับเจาหนี้รายที่ 1 และรายที่ 3 เพือ่ขอชําระหนีต้ามสัดสวนทีจ่ัดสรรไวตามขอ 1 
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คําถาม  การรองขอตอศาลใหสหกรณลมละลาย จะมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอยางไรบาง 
แนวปฏิบัติ การรองขอตอศาลใหสหกรณลมละลายมีขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เมื่อปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินไมเพียงพอชําระหนี้สิน และเจาหนี้ของสหกรณ     
ไมยินยอมยกหนี้ใหหรือไมยินยอมลดหนี้ใหสหกรณแลว ผูชําระบัญชีควรดําเนินการ
รองขอตอศาลเพื่อส่ังใหสหกรณลมละลาย 

2. วิธีการรองขอใหสหกรณลมละลาย ผูชําระบัญชีตองดําเนินการยื่นคํารองขอตอศาล  
ช้ันตน ซ่ึงสหกรณตั้งอยูหรือประกอบธุรกิจอยูในเขตพื้นที่ สําหรับศาลชั้นตนที่มี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีลมละลาย คือ ศาลชั้นตนที่มีอํานาจพิพากษาคดีแพง        
ยกเวนศาลแขวงไมมีอํานาจพิจารณาคดีลมละลาย 

 
คําถาม ชุมนุมสหกรณการเกษตรสุราษฎรธานี จํากัด ถูกศาลฟองลมละลาย ขั้นตอนการถอนชื่อ

ออกจากทะเบยีน จะมีวิธีการอยางไร 
แนวปฏิบตั ิ นายทะเบียนสหกรณตองประกาศเลิกสหกรณ และสํานักงานสหกรณจังหวัดติดตอเจาพนักงาน

พิทักษทรัพย หากพิทกัษทรัพยเสร็จสิ้นแลวจึงดําเนินการถอนชื่อออกจากทะเบยีน 
 
คําถาม กรณีที่ผูชําระบัญชีรองขอฟองลมละลายแกสหกรณ เมื่อศาลมีคําสั่งใหสหกรณลมละลาย  

ผูชําระบัญชีจะขอใหนายทะเบียนสหกรณถอนช่ือสหกรณนั้นออกจากทะเบียนไดเลย
หรือไม หรือตองรอจนกวาเจาหนาที่พิทกัษดําเนินการเสร็จสิ้น 

แนวทางปฏิบตั ิ ผูชําระบัญชีตองทํารายงานแจงผลการชําระบัญชีแกนายทะเบยีนสหกรณ พรอมทั้งแจงวา
ศาลมีคําพิพากษาใหสหกรณลมละลายตามคําสั่งศาลที่เทาไร เมื่อไร เปนการสิ้นสุดการ
ชําระบัญชีของผูชําระบัญชี แตตองรอเจาพนักงานพิทักษทรัพยดําเนินการเสร็จสิ้นและศาล
มีคําสั่งปดคดีตามกฎหมายลมละลาย นายทะเบียนสหกรณจึงถอนชื่อสหกรณออกจาก
ทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 

 การรองขอลมละลาย
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คําถาม  กรณีที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูชําระบัญชีของสหกรณแหงหนึ่ง ซ่ึงเดิมนายทะเบียนสหกรณ 
ไดแตงตั้งสหกรณอําเภอเปนผูชําระบัญชีคนที่ 1 ตอมาไดแตงตั้งขาราชการกรมตรวจบัญชี
สหกรณเปนผูชําระบัญชีคนที่ 2 หลังจากนั้นขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณนั้นไดยาย
ไปรับตําแหนงใหมที่จังหวัดอื่น สํานักงานจึงทําหนังสือขอเปล่ียนตัวผูชําระบัญชี แต
หนังสือที่แตงตั้งผูชําระบัญชีคนที่ 3 ระบุวานายทะเบียนสหกรณไดเปลี่ยนผูชําระบัญชีจากผู
ชําระบัญชีคนที่ 1 เปนผูชําระบัญชีคนที่ 3 เมื่อเปนเชนนี้จะถือวาผูชําระบัญชีคนที่ 3 เปนผู
ชําระบัญชีคนที่เทาใดจึงถูกตอง เพื่อจะไดนําไปเขียนในรายงานการชําระบัญชีเพื่อเสนอ
นายทะเบียนตอไป 

แนวปฏิบตั ิ - ถือวาเปนผูชําระบัญชีคนที่ 3 คนที่ 1 คือ สหกรณอําเภอ คนที่ 2 คือ ขาราชการ                 
                              กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
  - กรณีคําสั่งแตงตั้งผูชําระบัญชีคนที่ 3 บอกวาเปลี่ยนจากผูชําระบัญชีคนที่ 1 เปน                 

   ผูชําระบัญชีคนที่ 3 แสดงวาคําสั่งนั้นไมสมบูรณ จะทําใหผูชําระบัญชีคนที่ 2 (ขาราชการ  
   กตส.) ยังไมพนหนาที่ ทําใหมีผูชําระบัญชซีอนกัน 2 คน จึงตองสงคําสั่งนั้นคืนกรมฯ     
   เพื่อใหดําเนนิการแกไขใหถูกตองตอไป 

  - การดําเนินการตางๆ ของผูชําระบัญชีคนที่ 3 ระหวางการชําระบัญชีกอนการแกไขคําสั่ง  
   ถือวาสมบูรณ 

 
คําถาม  สหกรณไมสามารถสอบบัญชีไดเปนเวลา 10 ปแลว นายทะเบียนสหกรณจึงสั่งเลิก และ 

แตงตั้งผูชําระบัญชี ผูชําระบัญชีคนที่ 1 ไมไดจัดทํางบการเงินใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ     
รับรอง ตอมามีการเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี ผูชําระบัญชีคนที่ 1 ไมไดมอบเงินสด เงินฝาก    
ธนาคารที่มียอดคงเหลือตามงบการเงินปสุดทายใหกับผูชําระบัญชีคนที่ 2 เพียงแตมอบ 
เอกสารและสมุดบัญชีเพียงบางสวนเทานั้น ผูชําระบัญชีคนที่ 2 ตองทํางบการเงินให            
ผูสอบบัญชีตรวจสอบรับรองหรือไม 

แนวปฏิบตั ิ - สหกรณนี้มีปญหาไมสามารถจะตรวจสอบรับรองงบการเงนิไดเกิน 10 ป นายทะเบยีนสหกรณ  
   จึงสั่งเลิก 

  - ผูชําระบัญชีคนที่ 1 ไดรับมอบเอกสารหลักฐานเพยีงบางสวน จึงไมสามารถจัดทํา       
   งบการเงินตาม ม.80 ได 

  - ผูชําระบัญชีคนปจจุบันก็ไมสามารถจัดทํางบการเงินไดเหมือนกนั ดังนั้น ผูชําระบัญชี 
   ควรดําเนินการเรียกกรรมการมาใหปากคาํเปนลายลักษณอักษร แลวเสนอนายทะเบยีนสหกรณ     
   ขอใหถอนช่ือออกจากทะเบียนตอไป 

การเปล่ียนตัวผูชําระบัญช ี
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คําถาม  กรณีที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูชําระบัญชีของสหกรณที่ตั้งขึ้นในบริษัทแหงหนึ่ง เปนคนที่ 2  
โดยไดรับมอบงานจากผูชําระบัญชีคนที่ 1 และไดรับมอบเอกสารที่ผูชําระบัญชีคนที่ 1 ได
ดําเนินการไปแลว แตไมมีสมุดบัญชีและเอกสารตางๆ ของสหกรณ เพราะประธาน
กรรมการแจงวาน้ําทวมเอกสารตางๆ เสียหายหมด โดยมีหลักฐานใบแจงความ นอกจากนี้
ประธานไดช้ีแจงวา คาหุนไดคืนใหสมาชิกไปกอนเลิกสหกรณ มีเจาหนี้เงินยืมบริษัทก็ได
ทําการชําระแลว ผูชําระบัญชีคนที่ 1 ไดทําหนังสือขอใหบริษัทยืนยันวาไดรับชําระหนี้แลว
หรือไมประการใด บริษัทก็ไมตอบและมิไดยื่นหนังสือทวงหนี้ตอผูชําระบัญชี และตอมา   
ผูชําระบัญชีไดไปติดตอบริษัท ปรากฏวา ประธานกรรมการไดลาออกจากบริษัทไมทราบ
ที่อยูจึงไมสามารถติดตอได พนักงานของบริษัทในปจจุบันไมมีใครทราบเรื่องสหกรณ 
เพราะเปนพนักงานที่เขามาทํางานหลังสหกรณเลิกไปแลว ผูชําระบัญชีคนที่ 1 ไดจัดทํา  
งบดุล ณ วันที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูชําระบัญชี คือ 17 ธ.ค. 27 ระยะเวลาตอจากงบดุลป
กอน (31 ธ.ค. 26) และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองในวันที่ 24 มิ.ย. 29 ในฐานะ     
ผูชําระบัญชีคนที่ 2 จะใหปฏิบัติอยางไรตอไป 

แนวปฏิบตั ิ - ผูชําระบัญชีคนที่ 1 ไดจัดทํางบการเงินตาม ม.80 แลว และไดดําเนนิการชําระบัญชีไป 
   แลวตามสมควร 

  - ผูชําระบัญชีคนที่ 2 ตองดําเนินการชําระบัญชีตอจากผูชําระบัญชีคนที่ 1 โดยยดึถือ          
   งบการเงินและรายงานการชําระบัญชีที่ผูชําระบัญชีคนที่ 1 จัดทําไวแลวดําเนนิการตอ 

  - ผูชําระบัญชีคนที่ 1 ไดจายคืนคาหุนใหแกสมาชิก และจายคืนเงนิยืมใหเจาหนีไ้ปแลว      
   ดังนั้น ผูชําระบัญชีคนที่ 2 ตองดําเนินการในขั้นจัดทําบัญชีรับจาย รายงานยอของบัญชี     
   ที่ชําระ และบัญชีเลิกกิจการ แลวจัดทํารายการชําระบัญชีเสนอนายทะเบียนสหกรณเพื่อ 
   ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ แลวขอขีดชื่อออกจากทะเบยีนตอไป 

 
คําถาม  กรณีผูชําระบญัชีคนกอนไมมีหลักฐานการจายเงินในชวงที่เปนผูชําระบญัชีอยู                    

ผูชําระบัญชีคนปจจุบันจะฟอง หรือเรียกคนืเงินที่ผูชําระบัญชีคนกอนไดอางวาจายหรือ       
ลงบัญชีจายไปจะไดหรือไม 

แนวปฏิบตั ิ - กรณีที่มกีารจายเงินจริง ไมตองฟองรองหรือเรียกเงนิคนื แตใหทําหลักฐานการจายให 
   ครบถวนสมบูรณ 
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คําถาม  ไดรับแตงตั้งใหเปนผูชําระบัญชีคนที่ 4 โดยผูชําระบัญชีคนที่ 1จัดทํางบการเงิน ณ วัน       
รับมอบทรัพยสินใหผูสอบบัญชีตรวจสอบรับรองแลว และจัดการจําหนายทรัพยสิน     
บางรายการตอมาผูชําระบัญชีคนที่ 1 ลาออกจากราชการ นายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง        
ผูชําระบัญชีคนที่ 2, 3 แตในทางปฏิบัติไมมีการรับมอบงาน โดยผูชําระบัญชีคนที่ 1 จัดทํา
เอกสารการสงมอบไวโดยเซ็นตช่ือผูสงมอบแตไมมีผูรับมอบ เอกสารเหลานี้อยูในความ   
ดูแลของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ (จสส.) คนปจจุบัน ดังนั้น ผูชําระบัญชีคนที่ 4             
จะรับมอบงานจากใครจึงจะเปนการถูกตอง 

   หากเอกสารที่รับมอบมาไมมีแผนบัญชีลูกหนี้รายตัว ไดติดตามสอบถาม จสส.  
แลว แจงวา ธกส. เอาไปเพื่อดําเนินคดีฟองรองกับสมาชิกโดยตรง เมื่อไปติดตอกับ ธกส. 
ทั้งดวยตนเอง และทําเปนหนังสืออีกครั้งก็ไมทราบวาอยูที่ใคร จึงไมสามารถทราบไดวา
ปจจุบันลูกหนี้เงินกูคงเหลืออยูเทาไร กรณีนี้จะทําอยางไร 

   เมื่อรับมอบงานมาแลวตองรายงานความเคลื่อนไหวเมื่อครบ 6 เดือนแรก จะ        
เร่ิมตนตรงไหน เพราะผูชําระบัญชีผานมาหลายคนแลวแตไมมีหลักฐานเกี่ยวกับการ     
รายงานใดๆ นอกจากงบการเงินครั้งสุดทาย 

แนวปฏิบตั ิ - ผูชําระบัญชีคนปจจุบันจะตองรับมอบงาน/ทรัพยสิน/เอกสารจากผูเก็บรักษาทรัพยสิน  
   คือ จสส. คนปจจุบัน โดยจัดทํารายละเอยีดการรับมอบตามทรัพยสิน/เอกสารที่มีอยูจริง 

  - เอกสารแผนบัญชีลูกหนี้และการเคลื่อนไหวของลูกหนี้ ใหผูชําระบญัชีติดตอกับ ธกส.  
อีกครั้ง และให ธกส. ยืนยันเปนลายลักษณอักษรวามีอะไรหรือไม อยางไร หากไมทราบ    
ขอมูล ไมมีเอกสาร ตองถือยอดลูกหนี้ที่มอียู ณ วันจดัทาํงบการเงินครั้งแรก (ยอดตาม      
งบดุล) และผูชําระบัญชีตองติดตามดูจากกระดาษทําการของผูสอบบัญชีคร้ังสุดทาย 
ประกอบดวย 

  - การรายงานความเคลื่อนไหวทุกระยะ 6 เดอืน ตาม ม.85 นั้น ใหนับจากวันรับมอบ    
   ทรัพยสิน/เอกสาร 
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คําถาม  รานสหกรณหยุดดําเนินงานตั้งแตป 2520 ผูชําระบัญชีไดทํางบดุล ณ วันที่ 1 มี.ค. 26 ให     
ผูสอบบัญชีตรวจสอบรับรองแลว ตอมาผูชําระบัญชีไดทาํรายงานการชาํระบัญชี เสนอ  
นายทะเบียนสหกรณ เพื่อถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียน พรอมทั้งชี้แจงถึงเหตุผลตางๆ 
คือ 

1. จัดประชุมใหญไมได เนื่องจากไมมีสมาชิก เพราะสมาชิกสวนใหญเปน         
ขาราชการ และไดโอน ยาย หมด ไมสามารถติดตอได และสหกรณไมทะเบียนหุน 

2. ลูกหนี้ และเจาหนี้ ขาดอายุความ และไมมีรายละเอียดวาเปนของผูใด จึงไม
สามารถติดตามได 

นายทะเบียนสหกรณ ไดมีหนังสือตอบกลับถึงผูชําระบัญชี  ตั้งแตป 2527 ดังนี ้
1. ใหช้ีแจงเหตุผลที่นัดประชุมใหญไมได และใหเสนองบดุลถึงนายทะเบียน  

สหกรณโดยเรว็ 
2. ลูกหนี้ที่ขาดอายุความใหตัดเปนหนี้สูญ 

   3. เจาหนีใ้หตดิตอและแจงใหทราบวาไมมทีรัพยสินที่จะชําระให 
       จากนั้นผูชําระบัญชีไมไดดําเนินการอยางใดเพิ่ม จนเปลี่ยนผูชําระบญัชี        

หลายคนจึงถึงขาพเจาเพิ่งไดรับแตงตั้งเปนผูชําระบัญชีเมื่อป 2534 และไดดําเนนิการ         
ไปเพียง 

       1. เปลี่ยนชือ่ผูฝากธนาคาร จากผูชําระบญัชีคนกอน 
       2. ทําหนังสือยืนยนัยอดและขอรับคาหุนคืน จากรานสหกรณกรุงเทพฯ จํากดั  

แตไดรับคําชี้แจงวาตองแจงชื่อกรรมการที่เปนตัวแทนการซื้อหุนในครัง้นั้น ซ่ึงไมสามารถ 
จะทราบรายชือ่กรรมการได 

       3. สงชําระคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยคางจาย 
           ขอทราบวิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีในกรณีตางๆ ดงันี้ 
            1. วิธีปฏิบัติทางบัญชี 
    1.1 ปดบัญชีลูกหนี้ เงนิลงทุน (ถือหุนสหกรณอ่ืน) ไปบญัชีเลิกกิจการ     

ไดเลยใชหรือไม 
    1.2 กรณีเจาหนี้การคาที่ไมสามารถทราบรายชื่อ และมีอายุหนีเ้กิน 10 ป  

แลวจะปดไปบัญชีเลิกกิจการไดหรือไม ถาไมไดมวีิธีอ่ืนใดหรือไม 
            2. การรายงานความเคลื่อนไหวระหวางการชําระบัญชี ถาตั้งแตป 2527 ไมมี 

การรายงาน ผูชําระบัญชีคนปจจุบันจะตองทําตั้งแตป 2527 ถึงปจจุบันเพียงครั้งเดยีว         
ใชหรือไม 
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            3. การรายงานผลการชาํระบัญชีเมื่อเสร็จสิ้นการชําระบัญชี 
    (ขอ 4) การประกาศหนังสือพิมพ จะตองรายงานหรือไมวาผูชําระบัญช ี

คนกอนไดประกาศหนังสือพิมพเมื่อใด 
    (ขอ 6) เวลาในการชําระบญัชี จะนับตั้งแตเมื่อใด 
    (ขอ 7) วิธีดําเนินการชําระบญัชี ถาผูชําระบัญชีคนกอนไดดําเนนิการขาย 

ทรัพยสินของสหกรณผูชําระบัญชีคนสุดทายตองรายงานสวนนีด้วยหรือไม 
แนวปฏบิตั ิ - กอนปดบัญชีตาม 1.1 ตองมีการทวงถามเกี่ยวกับเงนิลงทุนเสียกอน หากไมไดและไมมี 

   หลักฐานยืนยันใหปดเขาบญัชีเลิกกิจการ ถือเปนคาใชจาย 
  - ถาไมมีเงินคงเหลือพอชําระหนีก้็ใหปดเขาบัญชีเลิกกิจการ ถือเปนหนี้ขาดอายุความ แต 

   ถามีเงินเหลือควรวางเงินไวกับนายทะเบยีนสหกรณ 
  - ตองทํารายงานสรุปตั้งแตตนถึงปจจุบัน 
  - ใหเขียนไวในรายงาน ขอ 4 วาไมไดประกาศหนังสือพิมพ ขอ 6 เวลาที่ใชในการ          

   ชําระบัญชีใหเร่ิมนับตั้งแตผูชําระบัญชีคนแรกรับทราบการแตงตั้ง หากไมทราบใหถือ 
   วันที่จัดทํางบการเงินครั้งแรกตาม ม.80 เปนวันเริ่มตนชําระบัญชีจนถึงวันชําระบัญชี 
   เสร็จและใน ขอ 7 ตองรายงานวาผูชําระบัญชีคนกอนๆ ไดดําเนินการอยางไรบาง 

 
คําถาม  ถาผูชําระบัญชีคนกอนไมสามารถรวบรวมหลักฐานการรับจายตางๆ เพื่อสงมอบให            

ผูชําระบัญชีคนปจจุบัน การปฏิบัติงานของผูชําระบัญชีคนปจจุบันจะดําเนินการตอไป    
ใหแลวเสร็จ แลวรายงานแบงชวงความรับผิดชอบ โดยรายงานวาการรับจายในชวง          
ผูชําระบัญชีคนกอนผูชําระบัญชีคนปจจุบันไมไดรับมอบหลักฐาน จะไดหรือไม ถาได     
ผูสอบบัญชีจะรับรองการตรวจสอบอยางไร 

แนวปฏิบัติ - เมื่อมีการสงมอบทรัพยสิน/เอกสาร ระหวางผูชําระบัญชีคนกอนกับผูชําระบัญชี            
   คนปจจุบัน ผูชําระบัญชีคนกอนตองจัดทําบัญชีรับ – จาย ในสวนความรับผิดชอบ        
   ของตนและตองมีเอกสาร/หลักฐาน ประกอบรายการรับ – จาย นั้น หากมีอยูไมครบถวน 
   ก็ตองจัดทําใหครบถวน 

  - เอกสาร/หลักฐานการจายเงินในการชําระบัญชีนั้น ผูชําระบัญชีสามารถจัดทาํเปนเอกสาร 
   ภายใน โดยผูชําระบัญชีเปนผูรับเงินเองได ตามรายจายจริง 

  - ผูชําระบัญชีคนปจจุบันจะรับผิดชอบตั้งแตวันรับมอบทรัพยสิน/เอกสาร จากผูชําระบัญชี 
   คนกอนและจะตองจัดทํารายงานผลการชําระบัญชีทุกระยะ 6 เดือน และบัญชี รับ – จาย  
   ตั้งแตวันรับมอบทรัพยสิน/เอกสาร จากผูชําระบัญชีคนกอน 

  - การตรวจสอบรับรองของผูสอบบัญชีนั้น ขึ้นอยูกับวจิารญาณของผูสอบบัญชีแตละคน  
   ทั้งนี้ตองเปนไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กําหนดไว 
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คําถาม  กรณีที่รานสหกรณไมมีรายละเอียดทุนเรือนหุน เมื่อสมาชิกมาขอรับเงินคาหุนคืนจะ        

จายคืนอยางไร ใชหลักฐานอะไร ถามีใบหุนผูชําระบัญชีสามารถจายใหได แตถาไมมี     
ใบหุนมีเพียงพยานยืนยันวาเปนสมาชิก ผูชําระบัญชีจะจายไดหรือไม และกรณีนี้ตอง    
วางเงินคาหุนที่เหลือตามบัญชีไวกับนายทะเบียนสหกรณหรือไม 

แนวปฏิบตั ิ - หากไมมีหลักฐานอะไรเลยที่จะยืนยันวาสมาชิกผูนั้นถือหุนไวกับสหกรณ กจ็ายคาหุน 
   คืนใหไมได และจะใชพยานยืนยันไมได 

  - เงินคาหุนสวนที่ไมไดจายคนืใหกับสมาชิกและยังมียอดคงเหลืออยูในบัญชี เมื่อ           
   ชําระบัญชีเสร็จแลวจะตองวางเงินเทาจํานวนเงนิคาหุนนั้นไวตอนายทะเบียนสหกรณ 

 
คําถาม  การชําระบัญชีหลังจากมีขาดทุนจากการชําระบัญชีแลว มีเงินสดคงเหลือจํานวนหนึ่ง หาก 

เฉลี่ยคืนใหสมาชิกแลวจะไดรับคนละ 1 บาท นอกจากนี้มีปญหาวา รายละเอียดใน      
สมุดคูมือของสมาชิกกับบัญชีทุนเรือนหุนมีจํานวนเงินไมตรงกัน ผูชําระบัญชีจะไมจายคืน
แกสมาชิกแตจะบริจาคใหแกสหกรณอ่ืน จะทําไดหรือไม 

แนวปฏิบตั ิ - ผูชําระบัญชีอาจขอใหสมาชิกยกใหแกสหกรณอ่ืนในคราวประชุมใหญ โดยบันทึก        
   รายงานการประชุมไวเปนหลักฐาน 

  - ถาสมาชิกไมยกใหสหกรณอ่ืน ผูชําระบัญชีตองวางเงินไวตอนายทะเบยีนสหกรณ 
 
คําถาม สหกรณที่เลิก มีผลประกอบการขาดทุนในปบัญชีสุดทาย หากวาสหกรณไดชําระบัญชี

แลวปรากฏวามีทรัพยสินเหลือ จะสามารถจายเปน 
   เงินคาหุน 
   เงินปนผล 
   เงินเฉลี่ยคนื 
 ตามมาตรา 86 ไดหรือไม เนือ่งจากไมอยากยกใหสหกรณอ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ     

แหงประเทศไทย เนื่องจากทีผ่านมาสหกรณไมเคยจายเงนิปนผลใหสมาชิก จะมแีนวทาง
อยางไรใหเหมาะสม 

แนวปฏิบตั ิ จายคืนไดเฉพาะเงินคาหุน ปสุดทายขาดทนุจัดสรรเปนเงินปนผลและเฉลี่ยคืนไมได 
 
 
 
 

การดําเนินการเมื่อมีทรัพยสินคงเหลือจากการชําระบัญช ี
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คําถาม  - การจายคืนคาหุนหากสหกรณไมไดสงมอบทะเบียนหุนใหผูชําระบญัชี เนื่องจาก          
คณะกรรมการไมทราบวาอยูที่ไหน สํานกังานตรวจบัญชสีหกรณมีกระดาษทําการ และ      
รายงานการสอบบัญชีปสุดทายแตในรายงานก็รายงานวา สหกรณจัดทําทะเบียนหุนไว 
ไมเรียบรอย ไมสามารถจะตรวจสอบได กรณีนี้หากทะเบียนหุนไมมีและหลักฐานการ    
ถือหุนคือ ใบหุนก็ไมม ีไมสามารถจายคืนคาหุนได ใชหรือไม ถาหากจายไดตองใช    
หลักฐานอะไร 

  - ถาหากสหกรณสามารถหาทะเบียนหุนไดและนํามาสงมอบ แตจากรายงานดังกลาว       
   ขางตนผูชําระบัญชีจะถือเอาทะเบียนนั้นเปนหลักฐานในการจายทนุเรือนหุนไดหรือไม  
   เพราะสมาชกิไมมีใบหุน 

  - กรณีสมาชิกตาย ทายาทนําใบหุนมาขอรบัเงินคืนจะจายไดหรือไม 
แนวปฏิบตั ิ - ใหพิจารณาวากระดาษทําการของผูสอบบัญชีปสุดทาย มีรายละเอียดคาหุนเปนรายบุคคล 

   ของสมาชิกแตละคนหรือไม หากมีถึงแมจะไมตรงกับบัญชีคุมก็ใหถือใชรายละเอยีดตาม 
   กระดาษทําการนั้นไดเทาที่มีปรากฏอยู เพราะถือวาผานการตรวจสอบรับรองแลว 

  - หากไมมีรายละเอียดและหาทะเบียนหุนไมพบ การจายคืนคาหุนของผูชําระบัญชีจะตอง 
   ใชหลักฐานอื่นยืนยันเพื่อประกอบการจายเงิน เชน ใบเสร็จรับเงินคาหุนที่สมาชิกม ี
   สําเนาใบเสร็จรับเงินคาหุนของสหกรณ หรือจํานวนเงนิคาหุนในสมุดคูมือสมาชิก หาก 
   ไมมีหลักฐานใดๆ จะจายคืนคาหุนไมได 

  - หากสหกรณมีทะเบียนหุนมาสงมอบ ผูชําระบัญชีสามารถจายคืนคาหุนใหแกสมาชกิได  
   ตามจํานวนที่ปรากฏอยูในทะเบยีนหุนนั้น 

  - ทายาทของสมาชิกผูตายมีสิทธิขอรับคาหุนได โดยตองพิสูจนกับหลักฐาน/เอกสารที่ 
   กลาวมาแลวขางตน ทั้งนี้ ตองมีหลักฐานยืนยนัตัวทายาทผูนั้นดวย 

 
คําถาม การวางเงินกับนายทะเบียนสหกรณ เพื่อจายคืนเปนเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนแก

สมาชิกและเจาหนี้ ในทางปฏิบัติเงินจํานวนนี้ นายทะเบยีนสหกรณจะฝากไวในธนาคาร
ไหนใชดุลพินจิของนายทะเบียนสหกรณใชหรือไม 

แนวปฏิบตั ิ ใชดุลยพนิิจไมได ตองปฏิบัติตามคําแนะนํานายทะเบยีนสหกรณเร่ืองวิธีปฏิบัติในการ  
ชําระบัญชีสหกรณ พ.ศ.2546 
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คําถาม  คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ 146/2546 ส่ัง ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2546 และคําแนะนํา 
นายทะเบียนสหกรณเร่ืองวิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ พ.ศ.2546 เกี่ยวกับการ      
วางเงินเพื่อชําระหนี้เจาหนี้ รวมทั้งคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน ซ่ึงกําหนดให           
ผูชําระบัญชีวางเงินเทาจํานวนหนี้ไวนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ    
ที่นายทะเบียนสหกรณมอบหมายแลวแตกรณี คําสั่งนายทะเบียนสหกรณดังกลาวได  
ครอบคลุมถึงการชําระบัญชีกลุมเกษตรกรดวยหรือไม อยางไร 

แนวปฏิบัติ เร่ืองของการชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 79       
กําหนดใหเปนหนาที่ของผูชําระบัญชี  เร่ิมตั้งแตภายในสามสิบวันนับแตวันจดทะเบียน        
ผูชําระบัญชี   ใหแจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทุกคนที่มีช่ือปรากฏในสมุดบัญชีเอกสาร 
ของสหกรณ หรือปรากฏจากทางอื่น เพื่อใหทราบวาสหกรณนั้นเลิกและใหเจาหนี้ยื่น      
คําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี แตถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหชําระหนี้ ผูชําระบัญชีก็ยังมี
หนาที่ตองวางเงินเทาจํานวนหนี้นั้นไว ตอนายทะเบียนสหกรณตามาตรา 84 นอกจากนี้ 
เงินคาหุน, เงินปนผลตามหุนและเงินเฉลี่ยคืน ที่จะตองจายคืนใหแกสมาชิกตามสวนของ
ธุรกิจก็เปนหนาที่ของผูชําระบัญชีที่จะตองจายตามมาตรา 86 เมื่อผูชําระบัญชีไดชําระหนี้สิน
ของสหกรณทั้งหมดแลว โดยเรื่องนี้นายทะเบียนสหกรณไดมอบอํานาจการปฏิบัติการแทน 
เกี่ยวกับการวางเงินดังกลาวขางตนใหกับรองนายทะเบียนสหกรณที่ดํารงตําแหนง  
สหกรณจังหวัดตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ 146/2546 ลงวันที่ 28 มกราคม 2546 และ
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ 827/2546 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546 ปญหาจึงมีอยูวา การ
วางเงินในเรื่องของสหกรณไดครอบคลุมถึงการชําระบัญชีกลุมเกษตรกรดวยหรือไม ซ่ึง
เร่ืองในสวนของกลุมเกษตรกรตามมาตรา 34 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยกลุมเกษตรกร 
พ.ศ.2547 และคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการชําระบัญชีกลุมเกษตรกรที่            
นายทะเบียนสหกรณส่ังเลิก ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 ใหวางเงินดังกลาวขางตนตอ     
นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัด 
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คําถาม  รานสหกรณครูประถมศึกษาเลิกแลว โดยสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอจะดําเนินการ 
ตอในรูปรานสวัสดิการ ผูจดัการรานสหกรณจึงขอรองใหผูชําระบัญชีคืนคาหุนใหสมาชิก
เปนสินคาแทนเงิน เนื่องจากไมมีเงินพอที่จะจายคาสินคาคงเหลือนั้นใหผูชําระบัญชี        
เงินที่ไดจากการขายสินคากน็ําไปซื้อสินคาหมุนเวียนกันตอไป กรณีดังกลาวนี้ผูชําระบัญชี
จะมอบหมายใหผูจัดการรานสหกรณจายคนืคาหุนในรูปสินคาแทนผูชําระบัญชี โดยทํา
หนังสือระหวางผูชําระบัญชีกับผูจัดการรานสหกรณวาถาภายหลังมีสมาชิกทักทวงวา     
ไมไดรับคืนคาหุนผูจัดการจะรับผิดชอบทั้งหมด เชนนี้ผูชําระบัญชีจะพนความรับผิดชอบ
หรือไม 

แนวปฏิบตั ิ - ถาสินคานั้นขายใหสวัสดิการเปนเงินสด การจายคืนหุนก็ใหสมาชิกรับเงินโดยทํา         
   หลักฐานการรับเงินไว 

  - ถาขายเปนเงนิเชื่อและใหสมาชิกรับคาหุนเปนสินคาจากสวัสดิการ กต็องทําหลักฐาน     
   การซื้อจากสวัสดิการ และทําใบรับเงินคาหุนคืนไว แลวใหสวัสดิการสงหลักฐานการรับ 
   คืนคาหุนมาหักหนี้คาสินคา 

  - ถาภายหลังสมาชิกทักทวงคาหุน แตผูชําระบัญชีมีหลักฐานการรับคาหุนสมาชิกก็ทกัทวง 
   ไมได ซ่ึงในกรณีนี้ผูชําระบัญชีไมตองรับผิดชอบอะไร 
 

 

คําถาม  ในรายงานการชําระบัญชี ขอ 6 เวลาที่ใชในการชําระบัญชี กรณีที่รับงานตอจาก                    
ผูชําระบัญชีคนกอนใหเร่ิมนับเวลาเมื่อไร วันที่ผูชําระบญัชีคนปจจุบนัไดรับแตงตั้ง      
หรือนับตั้งแตผูชําระบัญชีคนกอนไดรับแตงตั้ง 

แนวปฏิบตั ิ - ในรายงานการชําระบัญชี ขอ 6 นั้น ใหนบัตั้งแตวนัที่ผูชําระบัญชีคนแรกรับทราบการ      
   จดทะเบยีนผูชําระบัญชี จนถึงวันจดัทํารายงานการชําระบัญชีเสนอนายทะเบยีนสหกรณ 

  - หากไมทราบวาผูชําระบัญชคีนแรกรับทราบการจดทะเบียนผูชําระบญัชีเมื่อไร ใหเร่ิม    
   นับตั้งแตวันจดทํางบการเงนิครั้งแรกตาม ม.80 คือวันรับมอบทรัพยสิน/เอกสารของ          
   ผูชําระบัญชคีนแรก 

 

คําถาม  - กรณีที่ผูชําระบัญชีคนปจจบุันยังไมไดรับมอบงานอยางถูกตองครบถวน จากผูชําระบัญชี 
คนกอน การรายงานความเคลื่อนไหวระหวางการชําระบญัชีทุก 6 เดือน จะตองรายงาน    
หรือไม หรือจะตองปฏิบัติอยางไร และเมือ่ไรบาง 

แนวปฏิบตั ิ - จะตองรายงานทุกงวด 6 เดือน เพื่อแสดงความเคลื่อนไหวของผลการชําระบัญชี ปญหา 
   และอุปสรรคในการชําระบัญชี 

  - หากผูชําระบญัชีคนปจจุบนัไดรับมอบงานไมครบถวน ตองเรียกใหผูชําระบัญชีคนเดิม 
   สงมอบเอกสารที่เหลือใหครบถวน 

การจัดทํารายงานการชําระบัญชี 



 - 37 - 

คําถาม  การรายงานความเคลื่อนไหวระหวางการชําระบัญชี ถาไมสามารถดําเนินการได คือไมได 
รับมอบเอกสารหลักฐาน เนือ่งจากติดตามไมได ตองรายงานหรือไม กรณีนี้จะเสนอให 
นายทะเบียนสหกรณขดีชื่อออกจากทะเบียนไดเลยหรือไม 

แนวปฏิบตั ิ - เมื่อไมสามารถรับมอบเอกสาร/ทรัพยสิน จากผูรับผิดชอบ การรายงานความเคลื่อนไหว    
   ระหวางการชําระบัญชีทุกระยะ 6 เดือน ตาม ม.85 ยอมกระทําไมได 

  - ผูชําระบัญชีตองรายงานนายทะเบยีนสหกรณวา เมื่อไดรับคําสั่งแตงตั้งเปนผูชําระบญัชี 
   ไดดําเนินการไปแลวอยางไร เพื่อใหการชําระเสร็จสิ้นไป มีปญหาอปุสรรคอยางไร       
   การรายงานนี้ตองรายงานเปนระยะ ทุกระยะ 6 เดอืน 

 
คําถาม  สหกรณที่ผูชําระบัญชีรองขอใหศาลสั่งลมละลาย ถือเปนการสิ้นสุดแหงการชําระบัญชี      

ใชหรือไม ขอใหยกตัวอยางในกรณีดังกลาวประกอบดวย 
แนวปฏิบัต ิ กรณีที่ผูชําระบัญชีรองขอตอศาล เพื่อส่ังใหสหกรณลมละลาย ตาม ม.81(7) ไดนั้น             

ผูชําระบัญชีตองวิเคราะหงบการเงินที่จัดทําขึ้น ตาม ม.80 ใหรอบคอบ และหากเชื่อแนได
วาสหกรณที่ชําระบัญชีนั้นมีทรัพยสินไมพอที่จะจายชําระหนี้สิน ซ่ึงนาจะตองรองขอให
ศาลสั่งใหสหกรณลมละลายในอนาคตแน วิธีการปฏิบัติ คือ 

   ในระหวางดําเนินการชําระบัญชี ผูชําระบัญชีสามารถติดตามทวงถามหนี้จาก       
ลูกหนี้ได จําหนายทรัพยสินที่มีอยูได และจายคาใชจายอันจําเปนในการชําระบัญชีไดแต     
ผูชําระบัญชีจะจายชําระหนี้เจาหนี้รายใดรายหนึ่งไมได เพราะจะทําใหเจาหนี้รายอ่ืนที่       
ไมไดรับชําระหนี้เสียสิทธิไป 

   กอนที่ผูชําระบัญชีจะรองขอตอศาลเพื่อส่ังใหสหกรณลมละลายนั้น ผูชําระบัญชี 
จะตองดําเนินการติดตอขอประนีประนอมหนี้กับเจาหนี้แตละรายเสียกอน หากเจาหนี้      
ไมยินยอมลดหนี้ใหหรือไมยินยอมประนีประนอมหนี้ เมื่อผูชําระบัญชีเห็นวาไมสามารถ 
จะชําระหนี้ไดหมดจึงจะรองขอตอศาลเพื่อส่ังใหสหกรณลมละลาย 

   การยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหศาลสั่งใหสหกรณลมละลายนั้น ผูชําระบัญชีตอง        
จัดทํางบการเงิน (งบดุล) ณ วันกอนวันยื่นคํารองสงแนบไปพรอมกับคํารองดวย พรอมกับ
หนังสือไมยินยอมลดหนี้/ยินยอมประนีประนอมหนี้ของเจาหนี้ดวย 

หนังสือรายงานผลการชําระบัญชีที่เสนอตอนายทะเบียนสหกรณนั้น ใหมีสาระสําคัญ
ตามรายงานที่กรมกําหนดไว และแจงรายละเอียดการดําเนินการของผูชําระบัญชีพรอมทั้ง    
ถือวาเปนการสิ้นสุดการชําระบัญชีดวย หากศาลสั่งใหสหกรณลมละลาย 
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ตัวอยางรายงานการชําระบัญชี กรณีศาลสั่งใหลมละลาย และผูชําระบัญชียงัมิไดจายชําระหนี้ใหเจาหนี้รายใด 
รายงานการชําระบัญชีสหกรณ…………………………… 

……………………..……….. 
----------------------------------- 

 
เรียน  นายทะเบียนสหกรณ 
  ขาพเจาไดทําการชําระบัญชีสหกรณ…………………………………….………………………. 
เลขทะเบียนสหกรณท่ี………………………… ท่ีตั้งสํานักงานเลขที่…………………… ตําบล…………………..
อําเภอ…………………. จังหวัด…………………….. ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดแลว จึงขอเสนอ
รายงานผลการชําระบัญชี ดังนี้ 
  1. สหกรณท่ีชําระบัญชี คือ สหกรณ…………………………………………………….…..ฯลฯ 
  2. วันที่ไดรับแตงตั้งเปนผูชําระบัญชี คําสั่งนายทะเบียนสหกรณท่ี…………………………ฯลฯ 
  3. การจดทะเบียนผูชําระบัญชี นายทะเบียนสหกรณ………………………………………..ฯลฯ 
  4. การประกาศหนังสือพิมพรายวันหรือโดยวิธีอื่น ไดประกาศ……………………………...ฯลฯ 
  5. การจัดทํางบดุล ตาม ม.80 ไดจัดทํา……………………………………………………….ฯลฯ 
  6. เวลาที่ใชในการชําระบัญชี ไดเริ่มทําการชําระบัญชี……………..………………………..ฯลฯ 
  7. วิธีดําเนินการชําระบัญชี ไดทําการชําระบญัชีแลว คือ 
       7.1 การเรียกหนี้สินคืน เมื่อวันเริ่มตนชําระบัญชีมีลูกหนี้ จํานวน………………………..บาท 
ไดติดตามใหลูกหนี้ชําระหนี้ไดจํานวน…………………….....บาท คงเหลือลูกหนี้ท่ีไมสามารถติดตามทวงถามให 
ชําระหนี้ไดจํานวน…………………..บาท เพราะ……………………………….ฯลฯ 
       7.2 การจายทรัพยสิน ไดดําเนินการจําหนายทรัพยสินของสหกรณไป ดังนี้ 
             - สินคาไดเปดจําหนายโดยวิธีการประมูลเมื่อวันที่…………...……………..ไดเงินทั้งสิ้น 
จํานวน……………………….บาท 
             - ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องใช ไดเปดจําหนายโดยวิธีการประมูลเมื่อวันที่…………………
ไดเงินทั้งสิ้น จํานวน……………..บาท 
             - สินทรัพยอื่น ไดจําหนายและเรียกคืนไดจํานวน…………………………..บาท 
             - คาใชจายในการชําระบัญชีในการดําเนินการชําระบัญชี จํานวนทั้งสิ้น……………บาท 
             - คงเหลือเงินสดในมือของผูชําระบัญชีท้ังสิ้น จํานวน………….………………..บาท 
       7.3 การชําระหนี้ เนื่องจากสหกรณดําเนินงานประสบการขาดทุนมาเปนเวลาหลายปกอนที่ 
นายทะเบียนสหกรณจะสั่งเลิก (จะเลิกสหกรณ)  ทําใหสหกรณมีหนี้สินเปนจํานวนมาก  ณ  วันเลิกสหกรณ ตาม     
งบการเงินที่จัดทํางบตาม ม.80 เจาหนี้ท่ีมีจํานวนมากที่สุด คือ ธ.ก.ส. มีจํานวน……………………บาท และ  อตก. 
จํานวน…………………….บาท สวนเจาหนี้รายอื่นๆ มีจํานวนเล็กนอยรวมกันแลว จํานวน………………….บาท 
  ไดทําการติดตอขอประนีประนอมลดหนี้จาก ธ.ก.ส. และ อตก. แลวเมื่อวันที่……………………
แตเจาหนี้ท้ัง  2  ราย  ไมยินยอมลดหนี้ให ( เอกสารประกอบที่……………………..) เมื่อวเิคราะหจํานวนทรัพยสิน  
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ท่ีมีอยูเทียบกับหนี้สินที่จะตองชําระแลว  ไมสามารถจะชําระหนี้ได  ประกอบกับเจาหนี้ไมยอมประนีประนอม 
ขาพเจาจึงไดรองขอตอศาลตาม ม.81(7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 เพื่อใหศาลสั่งใหสหกรณ…….......
ลมละลาย (เอกสารประกอบที่……………………) ตอมาศาลไดมีคําสั่งใหสหกรณ………………………………..
ลมละลาย ตามคําสั่งศาลที่………………….ลงวันที่……………………(เอกสารประกอบที่…………………) 
  จากการที่ศาลไดมีคําสั่งใหสหกรณ…………………………………..ลมละลาย ขาพเจาในฐานะ
ผูชําระบัญชี จึงไดนําทรัพยสิน คือ เงินสดในมือ จํานวน…………………บาท สงมอบตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
เมื่อวันที…่………………………(เอกสารประกอบที่………………) 
  8. เรื่องอื่นๆ เนื่องจากศาลไดมีคําสั่งใหสหกรณ…………………………………….ลมละลาย 
เมื่อวันที…่……………………………หนาท่ีของผูชําระบัญชีจึงเปนอันยุติลง จึงขอใหนายทะเบียนสหกรณ         
มอบใหสํานักงานสหกรณจังหวัด.......................................ติดตามผลการพิทักษทรัพยของเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
 
 
 
                                                                                           (………………………………..) 
                                                                                                            ผูชําระบัญชี 

 
 
 
หมายเหตุ        เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยรองขอใหศาลสั่งปดคดี และศาลมีคําสั่งปดคดีแลว จึงใหถอนช่ือสหกรณ         
                          ออกจากทะเบียน 
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คําถาม อยากทราบวาในกรณีที่ผูสอบบัญชีและผูชําระบัญชีอยูจังหวัดเดียวกัน เมื่อชําระบัญชีเสร็จ

แลวจะสงรายงานผลการชําระบัญชีที่เสร็จแลวใหผูสอบบัญชีไดเลยหรือไม หรือตองสง      
ตามสายงานไปยังกรมกอน 

แนวปฏิบัต ิ โดยหลักการแลว เมื่อผูชําระบัญชีจัดทํารายงานการชําระบัญชี และรายงานยอของบัญชีที่ 
ชําระเสร็จแลว ใหผูชําระบัญชีสงรายงาน 3 ชุด ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบรับรองแตใน  
ทางปฏิบัติผูชําระบัญชีจะสงรายงานฯ ตามสายงานไปที่กรมตรวจบัญชีสหกรณเพื่อที่   
กรมฯ จะไดมอบหมายใหผูสอบบัญชีตรวจสอบรับรองตามที่กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตาม
หากผูสอบบัญชีที่รับรองงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพยสินกับผูสอบบัญชีที่รับรองความ
ถูกตองของรายงานการชําระบัญชีและรายงานยอของบัญชีที่ชําระเปนบุคคลคนเดียวกัน     
ก็ใหผูชําระบัญชีสงมอบรายงานฯ ดังกลาวใหผูสอบบัญชีไดเลย 

 
 
 
คําถาม  หนังสือรับสภาพหนี้ควรจัดทําเมื่อใด และหนังสือรับสภาพหนี้มีอายุความเทาใด 
แนวปฏิบัต ิ มีหลักพิจารณาคือ การจัดทําหนังสือรับสภาพหนี้ เจาหนี้ควรดําเนินการใหลูกหนี้จัดทํา 

หนังสือรับสภาพหนี้เมื่อหนี้ใกลจะขาดอายุความ เชน ลูกหนี้การคาซึ่งมีอายุความ 2 ป     
ถาระยะเวลาผานไป 1 ป 6 เดือน โดยลูกหนี้ไมชําระหนี้เลยเชนนี้ เจาหนี้ควรดําเนินการให
ลูกหนี้ทําหนังสือรับสภาพหนี้ ซ่ึงผลจากการทําหนังสือรับสภาพหนี้ดังกลาวทําให        
อายุความที่ผานไปแลว 1 ป 6 เดือน กอนนั้นไมนับเขาเปนอายุความตอไป แตใหเร่ิมนับ
อายุความใหมอีก 2 ป นับแตวันทําหนังสือรับสภาพหนี้เปนตนไป ดังนั้นจึงสรุปไดวา    
มูลหนี้เดิมมีอายุความเทาใด ซ่ึงอายมีอายุความ 2 ป 5 ป หรือ 10 ป ถาลูกหนี้ไดจัดทํา
หนังสือรับสภาพหนี้แลวอายุความก็เร่ิมนับกันใหม ตามอายุความของลูกหนี้เดิม คือ      
เร่ิมนับอายุความ 2 ป 5 ป หรือ 10 ป นับแตวันจัดทําหนังสือรับสภาพหนี้ เปนตน 

 
 
 
 
 
 

   การเสนอรายงานผลการชาํระบัญชีใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ 

     เร่ืองอ่ืนๆ 
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คําถาม  หลังจากมติทีป่ระชุมใหญใหเลิกกิจการแลว ระหวางทีน่ายทะเบียนสหกรณยังไมได       
แตงตั้งผูชําระบัญชีสหกรณสามารถจายคืนคาหุนไดหรือไม การเลิกสหกรณจะมีผล
สมบูรณเมื่อใด 

แนวปฏิบตั ิ - สหกรณที่มมีติประชุมใหญใหเลิกกจิการแลว ถาสมาชิกมาขอถอนหุนคืนในระหวาง      
                              ที่นายทะเบียนสหกรณยงัไมไดแตงตั้งผูชําระบัญชีนั้น   คณะกรรมการดําเนินการของ     

   สหกรณไมสมควรจายเงนิคาหุนคืนสมาชิก   เพราะตาม  พ.ร.บ.  สหกรณ  พ.ศ.2542       
   มาตรา 78 วรรคแรก กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่เลิกไวเพียง 
   จัดการรักษาทรัพยสินทั้งหมดของสหกรณไวจนกวาผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ       
   เทานั้นอีกประการหนึ่งสมาชิกของสหกรณ  (ชนิดจํากดั)  ตองมีความรับผิดชอบตอ        
   หนี้สินของสหกรณตามมลูคาหุนที่ตนถืออยูในสหกรณ   ซ่ึงถาสหกรณยังมีหนี้สิน         
   คงเหลืออยูแลว สหกรณที่เลิกก็ไมควรจายคืนคาหุนใหแกสมาชิกกอนจายคืนเจาหนี้       
   ดังจะเห็นไดจากมาตรา  86(1)  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ กําหนดทางปฏิบัติให              
   ผูชําระบัญชีดาํเนินการจายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไดตอเมื่อไดชําระหนี้สินของ     
   สหกรณจํากดัแลว 

  - การเลิกสหกรณจะมีผลสมบูรณเมื่อใดนัน้ พระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 87 กําหนด 
   หลักเกณฑไววา เมื่อผูชําระบัญชีเสนอรายงานการชําระบัญชี และรายการยอของบญัชี       
   ที่ชําระที่ผานการตรวจสอบบัญชีจากผูสอบบัญชีตอนายทะเบยีนสหกรณ และ              
   นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบแลวใหถือวาเปนที่สุดแหงการชําระบญัชี และให              
   นายทะเบียนสหกรณถอนช่ือสหกรณออกจากทะเบียน 

 
คําถาม  ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขาดอายุความเรียกรอง 
แนวปฏิบัต ิ การขาดอายุความเรียกรองนั้น หมายความวา เจาหนี้ผูซ่ึงมีสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ 

ตามระยะเวลาที่กฎหมายแพงกําหนด มิไดใชสิทธิบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้ภายในระยะเวลา      
ที่กฎหมายกําหนดแลว หมดสิทธิที่จะบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้อีกตอไปไดและลูกหนี้ก็มี
สิทธิที่จะปฏิเสธการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองของเจาหนี้ได อนึ่ง สิทธิเรียกรองในมูลหนี้
ใดจะมีอายุความเทาใดนั้นมีกําหนดไวตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 ถึง 193/35 
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คําถาม  - บิดามารดาของอดีตผูจัดการสหกรณ ซ่ึงถูกฟองรองดําเนินคดีไดสงทนายความมาพบ         
       ผูชําระบัญชีเพื่อขอถอนโฉนดที่ค้ําประกนัอดีตผูจัดการสหกรณคืน ผูชําระบัญชีไดช้ีแจง 

   วาขณะนีย้ังไมมีการสงมอบทรัพยสินยังไมสามารถดําเนินการในเรื่องตางๆ เกี่ยวกบั    
   สหกรณได ผูชําระบัญชีช้ีแจงไปเชนนี้ถูกตองหรือไม อดีตผูจัดการสหกรณทีฟ่องคดีนั้น 
   เปนจําเลยที่ 2 รวมกับสหกรณ วงเงนิที่ถูกฟองรองดําเนินคดีประมาณ 200,000 บาท แต 
   ทนายความแจงวายินดีจะชดใชให 100,000 บาท เพื่อตองการโฉนดคืน ซ่ึงไดนําเรือ่งนี้ 
   แจงใหคณะกรรมการสหกรณทราบ แตคณะกรรมการสหกรณยังไมไดตดิสินใจในเรื่องนี้ 
   เมื่อคณะกรรมการดําเนินการตัดสินใจอยางไร ผูชําระบัญชีสามารถดําเนินการไดหรือไม      
- คดีที่ฟองรองนั้นเปนคดีทีส่หกรณถูกฟองเปนจําเลยที่ 1 และ อดีตผูจดัการสหกรณเปน 
   จําเลยที่ 2 ซ่ึงเปนหนี้ที่ผูจดัการสหกรณปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่มิชอบ โดยนําชื่อ     
   สหกรณไปซื้อสินคาเชื่อแตไมไดนํามาจาํหนายในสหกรณ นําไปจําหนายเองสวนตัว 
   รวมกับอดีตพนักงานบัญช ีหลักฐานการซื้อเชื่อที่เจาหนี้ฟองนั้นที่สหกรณไมมีในกรณ ี
   เชนนี้ผูชําระบัญชีจะตองทาํอยางไร 

  - ลูกหนีก้ารคาที่มีอยูกอนวันที่สหกรณลงมติเลิก หนวยหกัเงินเก็บเงินจากลูกหนี้มาแลว    
   แตไมสงมอบใหสหกรณเพราะเหน็วาสหกรณเลิก เมือ่ชําระบัญชีจะตองทําหนังสือแจง 
   ลูกหนี้ของสหกรณหรือไม ผูชําระบัญชีจะตองปฏิบัติอยางไร 

  - ถาไมสามารถรับมอบสมุดบัญชีและเอกสารตางๆ ไดผูชําระบัญชีจะตองทําอยางไร 
แนวปฏิบตั ิ ตามปญหาดังกลาวพิจารณาแลวเหน็วา คําตอบของผูชําระบัญชีถูกตองแลว เพราะเปน   

การบอกกลาวขอเท็จจริงแกทนายความในเรื่องของการยงัไมไดรับมอบทรัพยสิน สวน      
คําตอบวายังไมสามารถดําเนินการในเรื่องตางๆ เกี่ยวกบัสหกรณไดนัน้ ก็เปนการบอก 
กลาวถึงขอขัดของที่ไมอาจตกลงกับทนายความได (เนื่องจากยังไมไดรับมอบทรัพยสิน) 

ในกรณีที่ผูชําระบัญชีไดนําเรื่องดังกลาวขางตน แจงคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบเพื่อใหพิจารณาตัดสินใจรับเงิน 100,000.-บาท และถอนโฉนดที่ดินค้ําประกันคืน
ใหแกอดีตผูจัดการนั้น เร่ืองนี้ผูชําระบัญชีปฏิบัติไมถูกตองเพราะเมื่อสหกรณเลิกและ
แตงตั้ง ผูชําระบัญชีแลว คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณจะหมดอํานาจดําเนินงาน
ทั้งหมดโดยอํานาจการดําเนินงาน และการตัดสินใจทุกเรื่องของสหกรณจะอยูในความ
รับผิดชอบของผูชําระบัญชี (มาตรา 78 และ 81) ดังนั้น ผูชําระบัญชีจึงไมสมควรให
คณะกรรมการ   ดําเนินการของสหกรณตัดสินใจในเรื่องนี้ 
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กรณีหลักฐานการซื้อเชื่อที่เจาหนี้ฟองรองสหกรณ และอดีตผูจัดการเปนจําเลยซึ่ง
สหกรณไมมีหลักฐานการซื้อเชื่อนั้น ผูชําระบัญชีอาจไมตองดําเนินการอะไร เพราะถาอดตี
ผูจัดการ ซ้ือสินคาโดยอาศัยช่ือสหกรณแตนําไปจําหนายสวนตัวและไมไดนํามาลงบัญชี
สหกรณ ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนแกสหกรณในดานการตอสูคดีกับเจาหนี้ที่เปนโจทกวา
สหกรณไมไดรูเห็นดวยเพราะไมมีหลักฐานการซื้อภายในสหกรณ แตเปนการกระทํา    
โดยมิชอบของอดีตผูจัดการ 

กรณีตามปญหานี้ เมื่อผูชําระบัญชีทราบขอเท็จจริงแลววาลูกหนี้การคาของ   
สหกรณไดชําระเงินคาสินคาใหกับหนวยหักเงินแลว ผูชําระบัญชีก็ควรแจงเปนหนังสือไป
ยังตัวแทนหนวยหักเงิน    ใหสงเงินที่รับชําระจากลูกหนี้การคามายังผูชําระบัญชี 

ในกรณีที่ผูชําระบัญชียังไมสามารถรับมอบสมุดบัญชี และเอกสารตางๆ ได         
ผูชําระบัญชีควรเรงรัดใหคณะกรรมการสหกรณสงมอบโดยเร็ว โดยขอใหกรรมการ  
สหกรณเปนฝายกําหนดวันสงมอบก็ได 

สวนในกรณีที่บิดามารดาของอดีตผูจัดการ ตองการโฉนดที่ค้ําประกันคืนและ   
สงทนายความมาพบผูชําระบัญชีนั้น ผูชําระบัญชีไมควรตกลงคืนโฉนดดังกลาวใหแกบิดา
มารดาอดีตผูจัดการ เพราะอดีตผูจัดการอาศัยตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชน       
สวนตัวในสหกรณ และอาจทําใหสหกรณเสียหายจากการถูกฟองเปนจําเลยได จึงควรที่   
ผูชําระบัญชีจะไดรอใหคดีถึงที่สุดกอน เพื่อทราบวาสหกรณเสียหายไปมากนอยเพียงใด 
จะไดเรียกรองใหอดีตผูจัดการชดใชไดถูกตองครบถวนกอน จึงจะคืนโฉนดที่ดินใหตอไป 

 
คําถาม กรณีสหกรณเลิกเนื่องจากลมละลาย และเจาพนักงานพทิักษทรัพยไดยืนยนัวาไมมี     

ทรัพยสินใดๆ แบงใหแกเจาหนี้ไดอีก กรณีไมมีทรัพยสินใหเจาหนี้เจาพนกังานพิทักษทรัพย
สามารถยึดทรัพยอ่ืนๆ   ไดอีกภายใน 10 ป แตสหกรณเปนนิติบุคคล ไมสามารถมี     
ทรัพยสินอื่นๆ เพิ่มได ภายหลังการลมละลายแลว นายทะเบยีนสหกรณไดรับเอกสาร     
ยืนยนัจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยแลว จะสามารถถอนชื่อออกจากทะเบียนไดหรือไม 

แนวปฏิบตั ิ กลุมจัดตั้งฯ ตองประสานกบัเจาพนกังานพิทักษทรัพยวาปดคดีแลวหรือยัง หากปดแลว    
ก็ใหดําเนนิการเสนอนายทะเบียนสหกรณถอนช่ือตอนายทะเบยีนสหกรณได 
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คําถาม  อ.ต.ก. ฟองสหกรณโดยระบุ ผูชําระบัญชี เปนจําเลยที่ 1…..(ระบุช่ือผูชําระบัญชีคนเกา)  
ปจจุบันการฟองรองยังดําเนินการอยู ผูชําระบัญชีเปลี่ยนแลว แตทางศาล (เอกสารการระบุ
ช่ือผูชําระบัญชีคนเกา) 

   ถามวา การดําเนินการทางศาล จะเปนผลอยางไรกับผูชําระบัญชีคนปจจุบัน 
แนวปฏิบัติ  กรณีตามปญหาเปนเรื่องสหกรณที่ชําระบัญชีถูกเจาหนี้  (อ.ต.ก.)  ฟองรองตอศาล        

เรียกหนี้สิน โดยมีผูชําระบัญชีคนกอนเปนจําเลยที่ 1 แตปจจุบันไดมีคําสั่งเปลี่ยนตัว                  
ผูชําระบัญชีแลว การฟองรองนี้จะเปนผลตอผูชําระบัญชีคนปจจุบันอยางไรหรือไมนั้น     
มีขอวินิจฉัยดังนี้ 

1. ผูชําระบัญชีคนเดิมซึ่งถูกฟองเปนจําเลยที่ 1 เปนการถูกฟองในฐานะเปนผูแทน
ของสหกรณที่ชําระบัญชี มิใชถูกฟองในฐานะสวนตัว ดังนั้น เมื่อมีคําสั่งเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี
คนใหมแลว ผูชําระบัญชีคนเดิมก็ไมไดอยูในฐานะเปนจําเลยโดยปริยาย เพราะไดพนจาก
หนาที่ในการเปนผูแทนของสหกรณผูชําระบัญชี 

2. สําหรับผูชําระบัญชีคนใหมจะอยูในฐานะเปนผูแทนของสหกรณที่ชําระบัญชี 
ซ่ึงเมื่อปรากฏวาสหกรณถูกฟองรองเปนจําเลยเชนนี้ ผูชําระบัญชีคนใหมยอมมีอํานาจตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 81(4) ที่จะเขาเปนคูความในนามสหกรณเพื่อ
ตอสูคดีหรือเพื่อประนีประนอมยอมความกับโจทกก็ได อยางไรก็ตามถาผูชําระบัญชี           
คนใหมไมรองขอเขาเปนคูความแลว โจทกก็มีสิทธิรองขอตอศาลเพื่อใหศาลเรียกผูชําระบัญชี    
คนใหมเขาเปนคูความได 

 
คําถาม กรณีสหกรณการเกษตรใหบุคคลภายนอกเชาโรงสี (ในระหวางที่ดําเนินธุรกิจ) มีการ     

ผิดสัญญา สหกรณทําการฟองรองผูเชาโดยมีทนายเปนผูดําเนินการจนถึงปจจุบัน (ระหวาง
ชําระบัญชี) ที่ยังฟองรองอยู ทนายวาความใหในฐานะชอบพอกับประธานกรรมการ      
โดยสหกรณไมเสียคาใชจาย และสหกรณเปนหนี้ อ.ต.ก. ขณะนี้ทาง อ.ต.ก. ไดฟองรอง 
สหกรณและคณะกรรมการในฐานะผูค้ํ าประกัน  การฟองรองอยูระหวางการสืบ         
พยานโจทก ผูชําระบัญชีจะดําเนินการชําระบัญชีในขณะนี้ไดเพียงใด จําเปนตองขอใหคดี
ทั้ง 2 นี้ถึงที่สุดหรือไม 

แนวปฏิบัต ิ การชําระบัญชีสามารถดําเนินไปได ไมจําเปนตองรอใหคดีถึงที่สุด และจะรายงาน          
การชําระบัญชีเมื่อเสร็จสิ้น กอนคดีส้ินสุดไมได 
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คําถาม  การชําระบัญชีกลุมเกษตรกร ซ่ึงอยูระหวางการที่ อ.ต.ก. ตองดําเนินคดียังไมส้ินสุดจะเปน 
อุปสรรคตอการชําระบัญชี หรือไมอยางไร และผูชําระบัญชีจะตองดําเนินการอยางไรบาง 

แนวปฏิบัต ิ ในกรณีที่กลุมเกษตรกรที่อยูระหวางชําระบัญชีถูก อ.ต.ก. ฟองและคดียังไมถึงที่สุด จะเปน
อุปสรรคแกผูชําระบัญชีบางเพราะผูชําระบัญชีตองอยูในฐานะจําเลย ซ่ึงจะตองไปขึ้นศาล
ตามที่ศาลนัด แตทั้งนี้ผูชําระบัญชีตองยอมรับวาการที่ อ.ต.ก. ฟองรองเรียกหนี้สินคืนนั้น
เปนการใชสิทธิทางศาลโดยชอบดวยกฎหมายและผูชําระบัญชีตองเขาใจดวยวาการ       
ฟองรองดังกลาวนี้ผูชําระบัญชีตกเปนจําเลยในฐานะเปนผูแทนกลุมเกษตรกร มิใชผูชําระบัญชี
ถูกฟองรองเปนสวนตัว ซ่ึงผูชําระบัญชีก็ไมตองรับผิดเปนสวนตัว สําหรับอุปสรรค        
อีกกรณีหนึ่งในการชําระบัญชี คือ ผูชําระบัญชีตองรอผลการพิจารณาคดีของศาลซึ่งอาจ  
ลาชาทําใหการชําระบัญชีไมสําเร็จโดยรวดเร็วได 

   อนึ่ง สําหรับทางปฏิบัติของผูชําระบัญชีในกรณีดังกลาวนี้ก็คือ ผูชําระบัญชีตอง 
ไปขึ้นศาลตามที่ศาลนัดทุกครั้ง และถากลุมเกษตรกรที่ชําระบัญชีไมมีขอตอสูใดๆ          
ซ่ึงทําใหตองตกเปนฝายแพคดีแลวผูชําระบัญชีก็ควรขอประนีประนอมกับโจทกในขั้นศาล 
ซ่ึงถาประนีประนอมกับโจทกไดศาลก็จะพิพากษาตามยอมทําใหคดีส้ินสุดเร็วข้ึน 

 
คําถาม มติที่ประชุมใหญคร้ังสุดทายใหเลิกสหกรณ และโอนทรัพยสินของสหกรณใหกับ         

รานสวัสดิการ แตสหกรณยังไมไดปฏิบัติทางบัญชี ผูชําระบัญชีจะโอนทางบัญชีไดหรือไม 
อยางไร 

แนวปฏิบัติ เมื่อที่ประชุมใหญของสหกรณมีมติใหเลิกพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 78 
กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ และพนักงานของสหกรณรักษาทรัพยสินทั้งหมด
ของสหกรณไวจนกวาผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ สําหรับทรัพยสินของสหกรณจะโอน
ไดเฉพาะในกรณีที่ผูชําระบัญชีไดชําระหนี้สินของสหกรณ ตลอดจนจายเงินคาหุน,       
เงินปนผล, เงินเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิกแลว และถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกจึงใหโอนใหได
เฉพาะสหกรณอ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามมติที่ประชุมใหญหรือ    
ดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายใน
สามเดือน นับแตวันชําระบัญชีเสร็จตามมาตรา 86 ดังนั้น การโอนทรัพยสินของสหกรณ   
ที่เลิกจะโอนใหกับรานสวัสดิการไมไดขัดกับกฎหมายสหกรณ 

ทั้งนี้  ผู ชําระบัญชีก็ตองมีหนาที่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมใหญคร้ังหลังสุด               
ผูชําระบัญชีจะปฏิบัติตามมติที่ประชุมใหญคร้ังสุดทายที่มีมติใหเลิก หรือตามวัตถุประสงค
ของกรรมการและสมาชิกที่เหลืออยูไมได 
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คําถาม  สหกรณที่ชําระบัญชี 
  - สมาชิกไดถอนหุนคืนหมดแลวทุกคน 
  - สหกรณมีเงินฝากธนาคารเพียงอยางเดียว 
  - ไดทําหนังสือนัดประชุมใหญ 2 คร้ัง ไมสามารถประชุมได 
  - ปจจุบันนี้สามารถติดตออดีตประธานฯ ได ทานไดยืนยันวาจะยกเงินที่เหลือใหสหกรณที่ 

   ตั้งใหมในทองที่นั้น 
   1. การบันทึกการประชุมใหญ (อดีตประธานฯ 1 คน) 
       วามีมติมอบทรัพยสิน (เงิน) ที่เหลือใหสหกรณ…………….………..ไดหรือไม 

ถาได ก็ถือวาการชําระบัญชีเปนไปตามขั้นตอน คือ ทําบัญชีเลิกกิจการเสนอ                     
รายงาน เสนอนายทะเบียนถอนชื่อออก 

  หรือ 2. ถือวาสหกรณนี้ไมมีสมาชิกคงเหลือแลวกอนชําระบัญชี มติที่ประชุมตามขอ 1.      
จึงใชไมได  และผู ชําระบัญชีจะเขียนรายงานตามขอเท็จจริง  แลวเสนอ           
นายทะเบียนสหกรณถอนช่ือออก สวนเงินฝากธนาคารที่เหลือทําหนังสือหารือ
นายทะเบียนสหกรณเพื่อโอนใหสหกรณอ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณแหง  
ประเทศไทยตอไปใชหรือไม 

แนวปฏิบัติ ตามคําถามแสดงใหเห็นวา สหกรณไมมีสมาชิกคงเหลืออยูแลว ณ วันรับมอบทรัพยสิน/
วันจัดทํางบการเงินตาม ม.80 ดังนั้น จึงไมสามารถจะเรียกประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินตาม  ม.80 นี้ได ดังนั้น การจําหนายทรัพยสินคงเหลือตาม ม.86 วรรคทาย        
จึงตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ไมวาผูชําระบัญชีจะพิจารณายก     
เงินคงเหลือใหสหกรณใดหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ก็ตาม 

 
คําถาม ผูชําระบัญชีไดดําเนนิการเรยีกประชุมใหญ เพื่อรับรองงบดุลตามมาตรา 80 ผูชําระบัญชี

สามารถจายคาเบี้ยประชุมแกสมาชิกไดหรือไม 
แนวปฏิบตั ิ คาใชจายตางๆ ผูชําระบัญชีตองดูวาเปนเพือ่การชําระบัญชีหรือไม หากเกี่ยวของสามารถ

ดําเนินการได ดังนี ้
 - คาเบี้ยประชมุไมได เพราะเปนหนาที ่
 - แตจายเปนคาตอบแทนและคาพาหนะไดแตตองดวูามีเงนิจายหรือไม 
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คําถาม  กรณีสหกรณไดรับเงินอุดหนุนทุนหมุนเวยีน จากโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ       
เพื่อจัดสรางโรงงานผลิตปุยอินทรีย จํานวน 700,000 บาท สหกรณไดกอสรางโรงงานและ
ซ้ืออุปกรณเปนเงินประมาณ 400,000 บาท มีเงินเหลือหมนุเวยีน 280,000 บาท สหกรณ
ประชุมเลิกสหกรณและแจงนายทะเบียนสหกรณขอเลิก นายทะเบยีนสหกรณตรวจสอบ
ขอเท็จจริงแลวส่ังเลิกสหกรณ และแตงตั้งผูชําระบัญชีตามมติที่ประชุมใหญ 2 คน 
ถามวา จะดําเนินการอยางไรสําหรับโรงงานผลิตปุย เนือ่งจากสหกรณจะขอใชในชุมชน
และขอสงคืนเงินสดสวนที่เหลือ 

แนวปฏิบตั ิ - หากเปนเงินจายขาด เมื่อเลิกตองเปนทรัพยสินของสหกรณ จะโอนใหชุมชนไมได ตองให 
ผูชําระบัญชีดําเนินการชําระบัญชีจนเสร็จเหลือทรัพยเทาใด โอนใหสหกรณอ่ืนหรือ  
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

  - หากเงนิตองคืน สหกรณตองเปนลูกหนี ้
 
คําถาม สหกรณแหงหนึ่งประชุมใหญมีมติหยุดดําเนินการ และนาํเงินทั้งหมดทีเ่หลืออยูมาจายคืน

คาหุน พรอมเงินปนผลใหแกสมาชิกทุกคน เชน ถือหุนคนละ 1,000 บาท จะจายคนืคนละ
ประมาณ 2,000 บาท 
ถามวา  1. เงินทุนสะสมตางๆ เงินทุนสํารอง คาบํารุงสันนิบาตสหกรณคางจาย ที่สหกรณ 
                ไดจายคืนใหสมาชิกไปหมดแลว ตองเรียกคืนหรือไม ตองเรียกคืน 

   2. การจายคืนเงินทั้งหมดใหสมาชิก สหกรณดําเนนิการโดยไมไดหารือ         
   หนวยสงเสริมและพัฒนาสหกรณ และไมไดเชิญเจาหนาที่เขารวมประชุมใหญ 
3. ขณะนีจ้ังหวัด แจงใหสหกรณสงเอกสารการจายเงินคาหุน เงินปนผลแต     
    สหกรณไมสงเอกสารใดๆ มาเพื่อตรวจสอบ 

   4. ถาไมตองเรียกคืน จะโอนเงินดังกลาวไปบัญชีเลิกกิจการไดหรือไม 
แนวปฏิบตั ิ หากสหกรณยงัไมเลิก ก็ตองไมชําระบัญชี มติที่ประชุมใหญที่แบงปนใหสมาชิกเปนมติที่  

ไมชอบดวยกฎหมาย ตองใชอํานาจรองนายทะเบยีนสหกรณส่ังเพิกถอนมติ 
 
คําถาม กลุมเกษตรกรตั้งมานาน มีทรัพยสิน ไดแก ที่ดินและสิ่งกอสราง ตอมาหยุดดําเนนิการ

มาแลว 4 ป สมาชิกแบงแยกเปน 2 ตําบล หากกลุมเกษตรกรดังกลาวตองการเลิกกลุมแตมี
ความประสงคจะแบงทรัพยสินเปน 2 สวน จะไดหรือไม 

แนวปฏิบตั ิ 1. ถายังไมเลิกกลุมฯ แบงแยกของตัวเอง ตองมีมติที่ประชุมใหญแบงแยกกลุมทําได 
 2. แตถามีมติเลิกแลว จะดําเนินการไมไดเปนเรื่องของผูชําระบัญชี ทําไดเพยีงมีมติ           

    ที่ประชุมใหญใหโอนทรพัยสินที่เหลือหลังการชําระบัญชีแลวใหกลุมเกษตรกรอืน่    
    เทานั้น 
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คําถาม ในกรณีที่สหกรณที่เลิก ไมมีเอกสาร ไมมีกรรมการ หรือมีแตไมยอมรบัวาเปนกรรมการ
เพราะไมมหีลักฐานและถูก อตก. ฟอง เรามีวิธีการชําระบัญชีอยางไร 

แนวปฏิบตั ิ 1. ผูชําระบัญชีตองแจงใหประธานกรรมการสหกรณ และคณะกรรมการดาํเนินการสงมอบ 
สมุดบัญชี เอกสารหลักฐานและทรัพยสินของสหกรณโดยทําไปรษณียตอบรับ หาก   
ไมทราบที่อยูใหดูในขอบังคับสหกรณ 

2. ปดประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองวันติดตอกัน หรือประกาศ 
    โฆษณาทางอื่นวาสหกรณไดเลิก และใหผูเกี่ยวของตดิตอผูชําระบัญชี 

  3. ติดตามจากสถานที่ตั้งสหกรณ และสอบถามบุคคลบริเวณใกลเคียง 
4. เมื่อดาํเนินการถึงที่สุดแลวก็รายงานการดําเนินการชําระบัญชีตอนายทะเบียนสหกรณ  
พรอมทั้งขอถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบยีน เนื่องจากไมสามารถคนหาเอกสาร      
หลักฐานทางบัญชีทั้งจากสหกรณ และหนวยงานที่เกีย่วของ (ตามแบบชําระบัญชี           
รานสหกรณหวยขวาง จํากดั) 

 
คําถาม  สหกรณแตงตัง้นิติบุคคลเปนผูชําระบัญชีไดหรือไม 
แนวปฏิบตั ิ ได ไมมีขอหาม 
 
คําถาม กรณีนายทะเบยีนสหกรณส่ังเลิกกลุมเกษตรกรหรือสหกรณ อันเนื่องมาจากการดําเนนิงาน

ของกลุมเกษตรกรหรือสหกรณกอใหเกดิความเสียหายอยางรายแรงหรือไมอาจดําเนนิการ
ใหเปนผลดีตอไปได 
ถามวา  อยางไรและแคไหนที่เปนความเสยีหายอยางรายแรง หรือไมอาจดําเนนิการใหเปน
ผลดีตอไปได 

แนวปฏิบตั ิ ตองพิจารณาเปนกรณีๆ ไป เชน หากใหดําเนินงานตอไปมีแตจะขาดทนุตลอดไป หาก
ปลอยไวจะทําใหทุนของสหกรณในสวนทีเ่ปนหุนหมดไป หรือสหกรณไมดําเนินธุรกิจแต
มีกรรมการดําเนินการบางคนแอบอางใชช่ือสหกรณทําใหบุคคลอื่นที่เกี่ยวของหลงเชื่อ 
หรือเขาใจวาเปนการกระทําของสหกรณ 

 
คําถาม  เมื่อเห็นวาสหกรณไมสามารถประชุมเพื่อเลือกตั้งผูชําระบัญชีภายใน 30 วันได             

นายทะเบียนสหกรณสามารถแตงตั้งผูชําระบัญชีเลยไดหรือไม โดยไมตองรอใหครบ       
30 วัน 

แนวปฏิบตั ิ ควรตองรอ แตในทางปฏิบตัิอาจแตงตั้งผูชําระบัญชีไดเลย หากเห็นวาปลอยไวทรัพยสิน
หรือเอกสารอาจจะสูญหายได 
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คําถาม ในกรณีที่ สหกรณ/กลุม มีสมาชิกเหลือนอยกวาที่กฎหมายกําหนดแต สหกรณ/กลุม       
ไมแจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบ 
ถามวา  ใครเปนผูแจงนายทะเบียนสหกรณ หรือนายทะเบยีนสหกรณจะดําเนินการอยางไร 
ขอทราบขั้นตอนการดําเนนิการ 

แนวปฏิบตั ิ ผูแจงนายทะเบียนสหกรณ คือ 
  - สหกรณ/กลุม 
  - ผูมีสวนไดเสีย 
  - เจาหนาที่ที่กาํกับดูแล ตลอดจนพนักงานเจาหนาที่ ผูตรวจการสหกรณ 
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1. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   (เลิกตามมาตรา 70) 

คําถาม อยากทราบขั้นตอนตางๆ ตั้งแตเลิกสหกรณจนถึงขั้นตอนสุดทายในการชําระบัญชี  
โดยเขียนเปนแผนภูมิ เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานชําระบัญชีอยางครบถวนถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ชุด 

2. กรมสงเสริมสหกรณ โดยสํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 และ พืน้ที่ 2 

 รายงานผานสหกรณจังหวัด (ภายใน 15 วัน นับแตวันเลิก) 

3. นายทะเบียนสหกรณออกประกาศ  (เลิกตามมาตรา 70) 
    หรือคําสั่งเลิก (เลิกตามมาตรา 71) 

5. แจงใหสหกรณทราบและปดประกาศเลกิ 
    ณ สํานักงานสหกรณ ทีว่าการอําเภอที ่
    สหกรณตั้งอยู ภายใน 14 วัน นับแตวนั 
    จดทะเบยีนผูชําระบัญชี 

4. เห็นชอบหรือแตงตั้งผูชําระบัญชีสหกรณ 
    พรอมทั้งจดทะเบียนผูชําระบัญชี 

7. ผูชําระบัญชีดําเนินการกอนปฏิบัติการชําระบัญชี 
- รับมอบทรัพยสินพรอมดวยสมุดบัญชีและเอกสาร   
 (ภายใน 30 วนั นับแตวันจดทะเบยีนผูชําระบัญชี) 
- ประกาศหนงัสือพิมพอยางนอย 2 วัน ติดตอกันหรือประกาศ
โฆษณาทางอืน่วาสหกรณไดเลิกแลวและทําหนังสือแจงเจาหนี้ 
(ภายใน 30 วัน นับแตวันจดทะเบียนผูชําระบัญชี) 
- จัดทํางบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพยสิน 
   (ภายใน 60 วันนับแตวนัจดทะเบยีนผูชําระบัญชี) 

8. ผูสอบบัญชีตรวจสอบ 
    และรับรองงบการเงิน 

6. กรมตรวจบญัชีสหกรณแตงตั้งผูสอบบัญชี/    
    แจงให สํานกังานสหกรณจังหวดั/ 
    สํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 และ        
    พื้นที่ 2 ทราบ 

หนวยสงเสริมสหกรณ/กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ เสนอชื่อผูชําระบัญชี 

9. ผูชําระบัญชีเสนองบการเงนิใหที่ประชุมใหญอนุมัติ แลวจึงเสนอนายทะเบยีนสหกรณ 
    กรณีไมสามารถเรียกประชุมใหญได ใหเสนอนายทะเบียนสหกรณอนุมัติ 

มีตอ... 
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กรณีลมละลาย 

9. ………………………..………………….. 

10. ผูชําระบัญชี 
ดําเนินการระหวางปฏิบัติการชําระบัญชี 

- จัดการเกี่ยวกบัทรัพยสิน 
- จัดการเกี่ยวกบัหนี้สิน 
- จัดการเกี่ยวกบัทุนของสหกรณ 
- วิธีปฏิบัติทางบัญชีในระหวางการชําระบญัชี 
- รายงานความเคลื่อนไหวระหวางการชําระ 
- รองขอใหสหกรณลมละลาย 

12. ผูชําระบัญชี 
- ดําเนนิการเมือ่ทรัพยสินคงเหลือจากการชาํระบัญชี 

13. ผูชําระบัญชี 
ดําเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการชําระบัญชี 

- จัดทํารายงานยอของบัญชีที่ชําระ 
- จัดทํารายงานการชําระบญัชี 
  (ภายใน 30 วนั นับแตวันทีผู่สอบบัญชี 
รับรองบัญชีที่ชําระ) 

11. นายทะเบยีนสหกรณ 

รายงานทุก 6 เดอืน นับแตวันที่ 
ในงบการเงิน ณ วันรับมอบ

3 ชุด 

15. นายทะเบยีนสหกรณ 
     - เห็นชอบ 
     - ถอนช่ือออกจากทะเบียน 
     - รับมอบสมุดบัญชีและเอกสารของสหกรณ 
        ที่ชําระบัญชี และเก็บรักษาไว 2 ป นับแตวันถอนชือ่ 

12. ผูชําระบัญชี  
- จัดทํารายงานการชําระบญัชีจนถึงวันทีศ่าลสั่งให
สหกรณที่เลิกลมละลาย เสนอนายทะเบียนสหกรณ 
เพื่อแจงการพนจากหนาที่ผูชําระบัญชี 

13. สํานักงานสหกรณจังหวดั /สสพ.1 /สสพ.2 
- ประสานงานกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยจนศาล
มีคําสั่งปดคดีจึงดําเนนิการถอนชื่อสหกรณตอไป 

14. ผูสอบบัญชี 
       ตรวจสอบ

14.  นายทะเบยีนสหกรณ 
       - ถอนช่ือออกจากทะเบยีน 
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แนวทางปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ 
กรณีสหกรณไมมีทรัพยสินและเอกสารหลักฐานตาง ๆ สงมอบใหกับผูชําระบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทําหนังสือแจงใหสหกรณสงมอบทรัพยสิน/เอกสารตาง ๆ 
ใหผูชําระบัญชี โดยสงเปนไปรษณียตอบรบั 

2. ประกาศเลกิสหกรณทางหนังสือพิมพหรือโฆษณาทางอื่น 

3. ทําหนังสือถึงสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ  
เพื่อของบการเงินที่ตรวจสอบไดปสุดทาย 

4. จัดทํารายงานยอของบัญชีที่ชําระ (ตามมาตรา 87) 
เสนอผูสอบบัญชีเพื่อใหผูสอบบัญชีรับรอง 

โดยสรุปวาไดดําเนินการชําระบัญชีอยางไรบาง 
พรอมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด ประกอบดวย 

- หนังสือแจงใหสหกรณสงมอบทรัพยสิน/เอกสารตาง ๆ 
- หนังสือจากสหกรณยืนยันการไมมีทรัพยสิน/เอกสาร
ตาง ๆ หรือเอกสารไปรษณยีตอบรับแจงผลการสง 

- สําเนาการประกาศเลิกสหกรณทางหนังสือพิมพหรือ 
โฆษณาทางอืน่ 

- หนังสือจากสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณยนืยันการไมมี
เอกสาร 

5. เมื่อผูชําระบัญชีไดรับรายการยอของบญัชีที่ชําระคืนจาก 
ผูสอบบัญชี ใหทําหนังสือเสนอนายทะเบยีนสหกรณ 

(สหกรณจังหวัด/ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1,2) 
เพื่อพิจารณาถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบยีน 

พรอมแนบรายการยอดังกลาวดวย 
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กรณี 1 
คําถาม   สหกรณที่เลิกมีหนี้บุคคลภายนอก 120,000 บาท และคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ 5,000 บาท            

แตสหกรณมีเงินฝากอยูในธนาคาร 24,000 บาท และทรพัยสินที่ยังไมจําหนายประมาณ
ราคา  

2,000 บาท  ไมมีลูกหนี้อ่ืน กรณีนี้ผูชําระบัญชีจะตองเฉลี่ยคืนเจาหนี้อยางไรบาง 
แนวปฏิบตั ิ 1. ผูชําระบัญชีตองจําหนายทรัพยสินใหเสร็จสิ้น เมื่อไดเงนิใหนํามารวมกับเงินในธนาคาร 

    ทั้งหมด และใหหักคาใชจายโดยการชําระบัญชีออกกอน 
  2. ขอประนอมหนี้กับเจาหนี้ หากเจาหนีไ้มไดยกหนี้ใหตองเฉลี่ยทรัพยตามขอ 1 ใหเจาหนี ้

     ตามสัดสวนของการเปนหนี ้
 
 

กรณี 2 
คําถาม  ในจังหวัดนครพนมมีสหกรณหนึ่งซึ่งหยุดดําเนินกิจการมาระยะเวลาเกิน 5 ป และไมได    

สงงบดุลตอนายทะเบียนสหกรณ ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณจะสั่งเลิกสหกรณแตสหกรณอยู
ในระหวางฟองรองดําเนินคดีกับอดีตผูจัดการในชั้นศาลซึ่งศาลชั้นตนไดพิพากษาใหอดีต
ผูจัดการชําระหนี้สหกรณ  แตอดีตผูจัดการยื่นอุทธรณ และในปจจุบันชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทยกําลังยื่นฟองตอสหกรณให   ชําระหนี้ 
ถามวา นายทะเบียนสหกรณสามารถสั่งเลิกสหกรณไดหรือไม และมีวิธีปฏิบัติในเรื่อง
เกี่ยวกับคดีอยางไร และผูชําระบัญชีสหกรณตองปฏิบัติอยางไรถึงจะถกูตอง 

แนวปฏิบัต ิ - นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจใชดุลยพินิจในการสั่งเลิกสหกรณได หากมีเหตุตามมาตรา 71       
หยุดดําเนินกิจการติดตอกันเกิน 2 ป (มาตรา 71 (1)) หรือสหกรณไมสงงบดุลตอ                     
นายทะเบียนสหกรณ สามปติดตอกัน (มาตรา 71 (2)) เพราะถาปลอยใหดําเนินกิจการ
ตอไป หรือไมเลิกสหกรณจะกอใหเกิดความเสียหายกับ สหกรณหรือประโยชนสวนรวม (มาตรา 
71 (3)) 

  - สําหรับการดาํเนินคดกี็ใหปลอยไปตามขบวนการของศาล โดยมีผูชําระบัญชีเปนตวัแทน  
                            สหกรณในการดําเนินคด ี
 
 
 

คําถาม – ตอบ เพิ่มเติม 
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กรณี 3 
คําถาม  สหกรณไดเลิกเมื่อป 2542 นายทะเบียนไดแตงตั้งผูชําระบัญชี และผูชําระบัญชีได     

รับมอบเอกสารคือ  
1. มีเงินสด 1,200 บาท 
2. เงินฝากธนาคาร 57,000 บาท 
และผูชําระบญัชีไดทํางบการเงินเพื่อใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงิน             
ณ  วนัที่สงมอบ ถึง 30 ธันวาคม 2543 และไดมีการวางเงินสําหรับจํานวนหนี้ไมมารับตอ           
นายทะเบียนเปนเงินคาหุน จํานวน   6,000 บาท แตไมปรากฏหลักฐานวาไดแจงการวางเงิน
นั้นใหเจาหนีท้ราบ และไมปรากฏหลักฐานวามีการประกาศเรื่องนี้ และขณะนี้เงินดังกลาว
ยังอยูที่คลังจังหวัดจํานวน 6,000 บาท 
- ผูชําระบัญชีคนเดิมไดเกษียณอายุราชการไป นายทะเบียนไดแตงตั้งผูชําระบัญชี         

คนใหมเมื่อเดอืนมีนาคม 2549  
- ผูชําระบัญชีคนใหมไดตรวจสอบหลักฐาน ซ่ึงมีเพียงงบการเงิน ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 

2543 ฉบับเดียวเทานัน้ หลักฐานอื่นไมม ี
- งบการเงิน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2543 ที่สงใหผูสอบบัญชีรับรองนั้น ผูสอบบัญชียัง 

ไมไดใหความเห็นชอบ (รับรองงบการเงิน) แตมีหลักฐานวาผูชําระบญัชีคนเดิมสงให  
ผูสอบบัญชีแลว แตไมปรากฏวาผูสอบบัญชีไดรับงบหรอืไม 

- ผูชําระบัญชีคนใหมซ่ึงจดัสงงบการเงิน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2543 ใหผูสอบบัญชี   
รับรองใหมอีกครั้ง 

- เมื่อวันที่  20 เมษายน 2543 ไดมีการถอนเงินฝากทั้งหมด ในกรณีเชนนี้จะใหผูชําระบัญชี
คนใหมปฏิบัตอิยางไร เพราะหลักฐานการจายเงินตางๆ ไมมี มีแตเงิน 6,000 บาท กับ
รายช่ือสมาชิกจํานวนที่ยังไมไดรับเงินคาหุน 12 คน  

- ถาผูสอบบัญชีรับรองงบการเงิน ณ 30 ธันวาคม 2543 แลว จะใหผูชําระบัญชี คนปจจุบัน
ดําเนินการชําระบัญชีหรือปดบัญชีอยางไร 

แนวปฏิบตั ิ ผูชําระบัญชีคนใหมทําหนังสือถึงผูชําระบัญชีคนเดิม ใหสงมอบเอกสาร/หลักฐานตาง ๆ  
และทรัพยสินของสหกรณที่เลิก รวมทั้งใหผูชําระบัญชีคนเดิมจดัทํารายงานการชําระบญัชีที่   
ไดดําเนนิการไปแลวอยางไรบาง ถึงขั้นตอนไหน หากผูชําระบัญชีคนเดิมแจงวา เอกสาร/
หลักฐานตาง ๆ สูญหาย ใหผูชําระบัญชีคนเดิมแจงความ และทําหนงัสือแจงผูชําระบัญชี   
คนใหม พรอมทั้งแนบสําเนาหลักฐานการแจงความดวย เมื่อไดรับแจงจากผูชําระบัญชี      
คนเดิม ใหผูชําระบัญชีคนใหมดําเนนิการชําระบัญชีเร่ิมตั้งแตการประกาศ/โฆษณาทางอื่น
เร่ืองการเลิกสหกรณ เนื่องจากไมมีหลักฐานการประกาศแจงใหเจาหนีท้ราบ  
สําหรับกรณีนีซ่ึ้งไมมีเอกสารการจายเงินคาหุน ใหติดตอกับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
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เพื่อขอรายละเอียดตาง ๆ เกีย่วกับสหกรณทีเ่ลิก รวมทั้งติดตอกับกรรมการสหกรณ 
และสมาชิกเพือ่สอบปากคําเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสิน หนี้สินของผูชําระบัญชีคนเดมิ 
ที่เกี่ยวของกับกรรมการสหกรณหรือสมาชิกเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบรายงานยอ 
การชําระบัญชี 

กรณี 4 
คําถาม  - ปญหาทนายความไดรับมอบอํานาจจากสหกรณไมดําเนนิการฟองรองทั้งที่เบิกเงิน       

คาธรรมเนียมไปแลว จะดําเนินการอยางไรบาง 
รานสหกรณ ก.  จํากัด ไดเลิกโดยมติที่ประชุมใหญสามัญ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 

2546 และนายทะเบียนสหกรณประกาศเลิกเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2546     ในระหวางชําระ
บัญชีพบวามีการมอบหมายใหนาย ข. เปนทนายฟองรองลูกหนี้ของสหกรณ จํานวน 4 ราย        
มูลหนี้ 1,492,852 บาท โดยมีหลักฐานการเบิกเงินคาธรรมเนียมฟองลูกหนี้ จํานวน 4 ราย   
(4 คดี) เปนเงิน 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถวน) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2542 แตไมมี
รายงานผลการดําเนินคดีใหสหกรณทราบเลย อีกทั้งสหกรณก็ไมเคยไดรับการชําระหนี้คืน
จากลูกหนี้เลยแมแตรายเดียว หลังจากไดไปตรวจสอบสารคดีความที่ศาลจังหวัดนาน      
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 แลว ไมมีเร่ืองที่รานสหกรณครู     ทาวังผา จํากัด ฟองรอง
ลูกหนี้ 4 รายเลย จึงทําหนังสือถึงทนายความเพื่อขอทราบผลการดําเนินคดี แตไมมีรายงาน
ตอบกลับมาทั้งที่ทําไปถึง 4 ฉบับ คือ 20 กันยายน 2547, 20 เมษายน 2548, 21 มิถุนายน 
2548 และ 14 พฤศจิกายน 2548 นอกจากนั้นยังไดนําเรื่องดังกลาวไปปรึกษาสภา
ทนายความจังหวัดประจําจังหวัดก็ไดรับคําแนะนําใหทําหนังสือไปอีก หากมีการบอกเลิก
หรือเปลี่ยนตัวทนายความตอนนี้อาจถูกฟองฐานละเมิดสิทธิของทนายความคนเดิมได 

หมายเหต ุ สหกรณไมไดทําสัญญาจางกับทนายไว แตการมอบหมายปรากฏใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
ถามวา 1. จากกรณีนี ้จะถือวาทนายความผิดสัญญาหรือไม และจะขอบอกเลิก หรือถอน     
                  การมอบอํานาจทนายความคนนี้ไดหรือไม 

2. หากสามารถบอกเลิก และขอเปลี่ยนตวัทนายความคนใหมได จะมวีิธีปฏิบัติ   
อยางไร และเอาเหตุผลอะไรไปประกอบการชี้แจง โดยไมถูกกลาวหาวาไป
ละเมิดสิทธิของเขา 

3. เงินคาธรรมเนียมฟองรองคดีที่เบิกไป 74,000 บาท จะสามารถเรียกคืนไดหรือไม    
    โดยวิธีใด 
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แนวปฏิบตั ิ จากกรณีนี้ ทนายความผิดสญัญา สามารถบอกเลิกสัญญาได เรียกเงินคนืได หากบอกเลิก
ตองยื่น Notice เพื่อเรียกเงินคนื ในทางปฏิบตัิ ควรติดตอทนายความผูนัน้ โดยทําหนังสือ   
สงไปรษณียตอบรับ แจงใหรายงานผลการปฏิบัติงานภายในกําหนดระยะเวลา หากมไิด
ดําเนินการจะเรียกใหคืนเงิน หากตองการฟองทนายความเรื่องจรรยาบรรณของทนายความ 
ตองฟองรองภายใน 3 ป นับแตวันทีต่กลงดําเนินการเกีย่วกับคดแีละภายใน 1 ป นับแต
วันที่ทราบเหตทุี่ทนายไมดําเนินการตามตกลง จากกรณนีี้ไมสามารถฟองทนายความ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณได เนื่องจากเกินระยะเวลา 3 ปแลว แตไมระงับสิทธิ์ในการฟองรอง
เรียกเงินคืนพรอมดอกเบี้ยได และถาพิสูจนไดวากอใหเกดิความเสียหายจากการที่
ทนายความมไิดดําเนนิการ สามารถฟองรองเรียกคาเสียหายไดเชนกัน 

 

กรณี 5 
คําถาม  กลุมเกษตรกรมีทรัพยสินคือ ที่ดิน และอาคาร ปรากฏวาองคกรชุมชนในทองถ่ินใชอยู  

(กองทุนหมูบาน) ผูชําระบญัชีจะจัดการทรัพยสินอยางไร 
ถามวา - ยกใหหมูบานใชเปนสํานกังานไดหรือไม ปฏิบัติอยางไร 
              - ขายทอดตลาด (กลุมเกษตรกรไมมีเจาหนี้, เงนิชําระคาหุน, ปนผล, เฉลี่ยคืนพอ) 

แนวปฏิบตั ิ การจัดการทรพัยสิน เชน ทีด่ิน อาคาร ไมสามารถยกใหผูอ่ืนได ตองนาํออกจําหนาย 
โดยอาจจดัทําเปนประกาศ เผยแพรประชาสัมพันธในประชาชนทัว่ไปทราบ โดยจะตองให
กลุมเกษตรกรไดรับผลประโยชนสูงสุดในการจําหนาย ใหจําหนายโดยวิธีประกวดราคา
เพื่อใหไดราคาที่ดีที่สุด หากจําหนายไมได และกลุมเกษตรกรมีเงินจายคืนคาหุน ปนผล 
เฉลี่ยคืน ทรัพยสินที่ขายไมไดซ่ึงเปนทรัพยสินเหลือตามวรรคทายมาตรา 35 แหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ.2547 ตองโอนใหกลุมเกษตรกรระดับเดียวกนั ตามมติ
ของที่ประชุมใหญ หรือความเห็นชอบนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจาํจังหวดั 

 

กรณี 6 
คําถาม กลุมเกษตรกรสงมอบทรัพยสิน/เอกสาร ปรากฏวามีสมุดบัญชีเงินฝาก 2 บัญชี แตธนาคาร

ถูกปดกิจการ คณะกรรมการก็ไมไดไปติดตอ  
ถามวา ในฐานะผูชําระบัญชีจะจัดการกับทรัพยสินที่เปนเงินฝากธนาคารไดอยางไร/    
               ติดตอที่ไหน 

แนวปฏิบตั ิ ตรวจดวูาธนาคารที่เลิกนั้นไปควบกับธนาคารใดหรือไม หากควบกิจการกับธนาคารใด  
ใหติดตอขอเปลี่ยนชื่อบัญชีเปนชื่อของผูชําระบัญชี เพื่อดําเนินการชําระบัญชีตอไป 
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กรณี 7 
คําถาม นายทะเบียนสหกรณส่ังเลิกกลุมเกษตรกร กรรมการผูมีหนาที่ในการจดัทําบัญชีของกลุมฯ    

ถอนเงินฝากธนาคารทั้งหมด และหลบหนไีป เอกสารการเงิน-บัญชี หายไปดวย และ
ในขณะนี้ผูชําระบัญชี   ยังไมไดรับมอบทรัพยสิน 
ถามวา - จะตองแจงความในกรณใีดบาง 

   - ผูมีหนาที่แจงความควรเปนคณะกรรมการของกลุมเกษตรกร หรือผูชําระบัญชี 
แนวปฏิบตั ิ 1. คณะกรรมการของกลุมเกษตรกรจะตองเปนผูแจงความ 

2. ผูชําระบัญชีทําหนังสือถึงคณะกรรมการของกลุมเกษตรกร แจงใหสงมอบเอกสาร/   
    หลักฐานตาง ๆ และทรัพยสินเทาที่เหลืออยูใหผูชําระบญัชี รวมทั้งสําเนาหลักฐาน       
    การแจงความของคณะกรรมการกลุมฯ 
3. เมื่อคณะกรรมการกลุมฯ สงมอบเอกสาร/หลักฐานตาง ๆ และทรัพยสินใหทําบันทกึ 
    การสงมอบดวย 

  4. เมื่อไดรับมอบทรัพยสินแลว ใหจดัทํางบการเงิน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ          
วาดวยการชําระบัญชีกลุมเกษตรกรที่นายทะเบียนสหกรณส่ังเลิก ลงวนัที่ 17 มกราคม   
2548 ขอ 4.4 โดยตั้งกรรมการที่ถอนเงินฝากและหลบหนไีปเปนลูกหนีแ้ละตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเตม็จํานวน 

5. ดําเนินการจดัการทรัพยสิน หนี้สิน และทุนเรือนหุนตามขั้นตอนตอไปเมื่อไดรับ 
    งบการเงินคนืจากผูสอบบัญชีแลว 

 

กรณี 8 
คําถาม สหกรณที่ผูสอบบัญชีรับรองงบแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรที่ยังไมไดจัดประชุมใหญ

เพื่อจัดสรรกําไรสุทธิ เมื่อสหกรณเลิกนายทะเบียนสหกรณตั้งผูชําระบญัชี ผูชําระบัญชีทํา
งบการเงิน ณ วันรับมอบทรพัยสินแลว เรียกประชุมใหญ สมาชิกมาประชุมไมครบ 
ถามวา กําไรสุทธิที่ยังไมไดจดัสรรผูชําระบัญชีมีอํานาจจัดสรรตามรายการตางๆ  
(ตามขอบังคับของสหกรณ) ไดหรือไม โดยผูชําระบัญชีใชดุลยพินจิเองวารายการใดเทาไร 

แนวปฏิบตั ิ ผูชําระบัญชีสามารถจัดสรรกําไรสุทธิไดตามกฎหมายและขอบังคับกําหนด ในกรณทีี่
ขอบังคับไมไดกําหนดตายตวั เชน เงนิปนผลไมเกินรอยละ 10 ผูชําระบัญชีสามารถใช  
ดุลยพินจิจัดสรรกําไรสุทธิอัตราใดก็ไดแตตองไมเกินรอยละ 10 
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กรณี 9 
คําถาม  สหกรณบริการหัตถกรรมผลิตภัณฑไมพิษณุโลก จํากัด กูเงินจากสหกรณวัดจันทร จํากัด  

โดยใชคณะกรรมการทั้งชุด และโฉนดที่ดินของกรรมการ 3 รายค้ําประกัน จํานวนเงินกู 
400,000 บาท และกรรมการทั้ง 3 ราย นําโฉนดที่ดินไปค้ําไวกับสหกรณวัดจันทร จํากัด 
และกรรมการอีก 1 คน กูเงินจากสหกรณบริการหัตถกรรมผลิตภัณฑไมพิษณุโลก จํากัด    
คนละ 100,000 บาท  

กอนที่นายทะเบียนจะสั่งเลิกสหกรณบริการหัตถกรรมฯ จํากัด กรรมการ 2 ทาน 
ซ่ึงกูเงินจากสหกรณบริการหัตถกรรมฯ นําเงินไปชําระสหกรณวัดจันทร จํากัด โดยมิผาน
สหกรณบริการหัตถกรรมฯ ซ่ึงทางสหกรณวัดจันทร จํากัด ออกใบเสร็จรับเงินในนาม
สหกรณบริการหัตถกรรมฯ (รวมใบเสร็จใบเดียว) แตคณะกรรมการที่นําเงินไปชําระไมได
นําใบเสร็จไปใหสหกรณบริการหัตถกรรมฯ ลงบัญชี ทําใหงบดุลกอนเลิกสหกรณ ลูกหนี้
สหกรณบริการหัตถกรรมฯ ยังไมไดตัดบัญชี และเจาหนี้สหกรณวัดจันทร จํากัด ยังเหลือ
เต็มจํานวน 

ผูชําระบัญชีไดตรวจสอบการชําระบัญชีกับสหกรณวัดจันทร จํากัด แลว มีการ
ชําระเงินจริง จํานวน  35,000 บาท และไดทําหนังสือทวงหนี้ไปยังลูกหนี้ (กรรมการทั้ง 4 
ราย) แตมาติดตอเพียง 2 ราย และจํานวน 1 รายไดนําเงินมาชําระบางสวน และแจงวาไดนํา
เงินมาชําระสหกรณวัดจันทร จํากัด         จํานวน 20,000 บาท (จากยอดชําระ 35,000 บาท)  
ถามวา แนวทางและวธีิการตัดหนี้เปนอยางไร 

แนวปฏิบตั ิ 1. ใหกรรมการที่แจงวาชําระ 20,000 บาท กับกรรมการอีก 1 คน ที่ชําระ 15,000 บาท    
     ทําบันทึกเพื่อนํายอดเงินไปลดยอดเจาหนี้เงินกู และลดยอดลูกหนี้เงินกูตามยอดที่ชําระ 

  2. ติดตามทวงถามหนี้จากลกูหนี้ เพื่อชําระหนีเ้จาหนี้ตอไป 
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กรณี 10 
คําถาม กลุมเกษตรกรจดทะเบียนป 2540 คําสั่งเลิกและแตงตั้งผูชําระบัญชีป 2549 ติดตอประธาน

และเลขานุการได แตกลุมไมเคยจัดทํางบการเงินเลยตั้งแตแรกตั้ง รายการเคลื่อนไหว
ส้ินสุดป 2543 เอกสารประกอบการรับ - จาย ไมมี การลงบัญชีไมตอเนื่อง ตรวจสอบหา
ที่มาที่ไปไมได รายการไมสมบูรณเพราะติดตอคนทําบัญชีกลุมฯ ไมได และไดจายคาหุน
ทั้งหมดคืนใหสมาชิกไปกอนมีคําสั่งเลิก  
ถามวา จะทํางบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพยสินและชําระบัญชีอยางไร (กลุมไมมีทรัพยสิน  
หนี้สิน และลูกหนี้คางชําระ) 

แนวปฏิบตั ิ แจงใหประธานฯ ทําหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงตาง ๆ ของกลุมเกษตรกร วาแตละเร่ืองเปน
อยางไรในทกุประเด็น เมื่อไดรับหนังสือช้ีแจงจากประธานฯ แลว ใหผูชําระบัญชี
ตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการชําระบญัชีตอตามขอเท็จจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 


