
คํานํา 
 
  ตามท่ี สวนทะเบียนและขอบังคับ สํานักจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ ไดทําเอกสารแนวทาง

ปฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณในปงบประมาณ พ .ศ . 2549 เพื่อใหผูชํ าระบัญชีและเจาหนา ท่ี ท่ี เกี่ยวของ 

มีแนวทางปฏิบัติ โดยรวบรวมปญหาที่เคยเกิดขึ้นในการชําระบัญชีสหกรณท่ีเลิก และจากการตอบขอหารือของกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ แตปรากฏวายังมีปญหาในการชําระบัญชีเพิ่มเติมอีก ซึ่งไดรับแจงจากผู

ชําระบัญชี และผูท่ีเกี่ยวของในการเลิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร สวนทะเบียนและขอบังคับจึงไดขอความอนุเคราะห

จากวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร ท้ังจากกรมตรวจบัญชีสหกรณและ

กรมสงเสริมสหกรณ ตลอดจนผูปฏิบัติงานในสวนกลางและภูมิภาคแนะนําแนวทางปฏิบัติในรูปคําถามคําตอบ

เพิ่มเติมจากเดิม จึงใครขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนเกี่ยวของมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนทะเบียนและขอบังคับ 
สํานักจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ 

สิงหาคม 2550 
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วิธีปฏิบัติทางบัญชี 
 

1. กลุมเกษตรกรปจจุบันมีแตประธานกลุมฯ อยูคนเดียว ทรัพยสินไดขายหมดแลว  

และจายใหสมาชิกหมดแลว โดยไมมีหลักฐาน มีวิธีเลิกและแนวทางการชําระบัญชีอยางไร 

ตอบ  1.  ผูชําระบัญชีของบการเงินครัง้สุดทายจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ เพื่อใชประกอบในการพิจารณา

ชําระบัญช ี(ใหดูวามีเจาหน้ีหรือไม  และเจาหน้ีขาดอายุความแลวหรือยัง) 
2.  ติดตอประธานใหทําหนังสือชี้แจงวาไดดําเนินการอยางไร กบัสินทรัพยของกลุมและใหแจงวาเอกสาร

ปจจุบันเปนอยางไร 
3.  ผูชําระบัญชีปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด  เชน  ทําการประกาศหนังสือพิมพรายวันหรือสื่ออื่น  

เพื่อใหทราบวากลุมไดเลิก และใหเจาหน้ียื่นคําทวงหนี้     
4.  หากไมมีผูใดมาติดตอภายในระยะเวลาตามสมควร  ใหผูสอบชําระบัญชีทําหนังสือเสนอเลิกกลุม  

ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบโดยแนบเอกสารทุกอยางท่ีเกี่ยวของ 
 

2. กลุมฯ เลิกโดยมติท่ีประชุมใหญในงบดุลครั้งสุดทาย กลุมฯ มีคาหุน จํานวน 3,000 บาท  

ผูชําระบัญชีไดรับแจงวาประธานจายคาหุนใหแกสมาชิกไปหมดแลว มีหลักฐานการเงินชัดเจน  ผูชําระบัญชีจะ 

ทํางบดุลเปนศูนยเสนอใหผูสอบบัญชีรับรองไดหรือไม 

ตอบ 1.  ผูชําระบัญชีปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน ทําการประกาศหนังสือพิมพรายวันหรือสื่ออื่น  

เพื่อใหทราบวากลุมไดเลิก และใหเจาหน้ียื่นคําทวงหนี้ ฯ 
2.  ติดตอประธานใหทําหนังสือชี้แจงวาไดดําเนินการอยางไร กบัสินทรัพยของกลุม 
3.  ผูชําระบัญชีจัดทําบัญชีตอจากงบดุลครั้งสุดทาย  ถาขอมูลทางบัญชีหลังจายชําระคาหุนไมมีสินทรัพย 

หน้ีสิน หรือทุนใดเหลืออยูอีก ไมตองจัดทํางบดุลเปนศูนยเสนอผูสอบบัญชี แตใหจัดทํารายงานการชําระบัญชีและ

รายการยอของบัญชีท่ีชําระน้ัน เสนอตอผูสอบบัญชี โดยใหรายงานขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นวากลุมไดดําเนินการอยางไร  
ทําใหผูชําระบัญชีไมไดรับมอบทรัพยสินใด ๆ จากกลุมฯ ซึ่งผูชาํระบัญชีไดตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง 
ไดปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกาํหนดในการชําระบัญชีแลว  
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3. เอกสารหนังสือสัญญากูเงินระหวางสหกรณกบัสมาชิกสูญหาย ไดออกติดตามใหสมาชิก 

ทําหนังสือรับสภาพหน้ี บางรายก็ยอมทํา บางรายไมยอมทําหนังสือ ทําใหไมมีหลักฐานฟองเรียกคืนเงินกูจากสมาชิก 

อาจทําใหตองตัดเปนหน้ีสูญ จํานวนเงินท่ีไดรับจึงไมเพียงพอชาํระหน้ีใหแกเจาหน้ี และเจาหน้ีก็ไมยอมลดหน้ีให 

(เหลือมูลหน้ี จํานวน 25,000 บาท) กรณีเชนน้ี จะปฏิบัติอยางไร 

ตอบ 1.  กรณีของลกูหน้ี รายท่ีทําหนังสือรับสภาพหน้ี ใหผูชําระบัญชีติดตามการชําระหน้ีตอไป  

รายท่ีไมมีหลักฐานใด ๆ ท่ีจะฟองรองได ใหปดไปบัญชีเลิกกิจการได      
2.  กรณีของเจาหน้ี หากไมยอมลดหน้ีให  ผูชําระบัญชีอาจติดตอขอโอนหน้ีลกูหน้ีรายท่ีทําหนังสือ 

รับสภาพหน้ีใหเจาหน้ีไปติดตามการชําระหน้ีแทน  ท้ังน้ี ลูกหน้ีรายดังกลาวตองใหความยินยอมดวย  หากหน้ี 

ของเจาหน้ีท่ีขาดอายุความ ผูชําระบัญชีจะไมชาํระหน้ีก็ได 
 

4. สหกรณใหเงินกูแกสมาชิกแตไมมีสัญญาเงินกูระหวางสมาชกิกบัสหกรณ มีเพียงรายละเอียด

ลูกหน้ีรายตัวท่ีไดรับจากผูสอบบัญชี ผูชําระบัญชีจะดําเนินการทวงหน้ีจากสมาชิกไดหรือไมอยางไร 

ตอบ ผูชําระบัญชี สามารถใชรายชื่อดังกลาวในการทวงหน้ีได ท้ังน้ี อาจใหลูกหน้ียนืยันวาเปนหน้ีสหกรณ 

ตามจํานวนท่ีปรากฏจริง หรือใหจดัทําหนังสือรับสภาพหน้ี ก็จะไดหลักฐานท่ีใชทดแทนสัญญาเงินกูได 

 
5. กลุมฯ มีงบการเงินลาสุดเม่ือ 31 มี.ค. 2532 และมีงบทดลองลาสุดเม่ือ 30 พ.ย. 2532 

จะใชงบใดมาดําเนินการจัดทํางบการเงินตอถึงปจจุบัน 

ตอบ ใชงบการเงิน ณ 31 มีนาคม 2532 
 

6. การจัดทํางบดุล ณ วันรับมอบทรัพยสิน ไดทําหนังสือของบดุลครั้งลาสุดจากสํานักงาน 

ตรวจบัญชี แตเอกสารทางบัญชขีองสหกรณสูญหาย (มีการบันทึกในสมุดเงินสดไว แตไมมีเอกสารใบสําคัญ 

รับจายประกอบการลงบัญชี) การจัดทํางบดุลจะถือปฏิบัติอยางไร 

ตอบ เอกสารทางบัญชีสูญหาย แตยังมีขอมูลท่ีไดบันทึกไวในสมุดเงินสด ใหกรรมการท่ีจัดทําบัญชีทําหนังสือ

รับรองรายการท่ีเกิดขึ้น และรับรองขอมูลในสมุดเงินสดวาเปนของสหกรณจริง ก็สามารถใชได  และใหจัดทํางบดุล

จากขอมูลท่ีมีในสมุดเงินสดน้ัน   
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7. กรณีมีงบดุลจากผูสอบบัญชี แตสหกรณไมเอกสารทางบัญชีท่ีสงมอบ แตเงินสดในมือ 

และเงินฝากธนาคารเหลือไมครบตามงบดุลของผูสอบบัญชี สหกรณอางวามีรายการรับจาย ทําธุรกิจดวย 

จะปฏิบัติอยางไร เพราะสหกรณไมมีเอกสารทางบัญชีใด ๆ 

ตอบ ผูชําระบัญชีรับมอบเงินสดและเงินฝากธนาคารตามยอดที่ไดรับจริง  สวนขอมูลทางบัญชีท่ีสญูหายน้ัน   

ใหสอบถามกรรมการวาจะสามารถรวบรวมไดหรือไมวาไดจายไปเปนคาอะไรจํานวนเทาใด  หากสามารถรวบรวมได 

ใหกรรมการทําหนังสือรับรองรายการท่ีเกิดขึ้น และใชขอมูลดังกลาวในการจัดทํางบการเงินได 
 

8. ในรายงานการประชุมระบุวาจายคืนไปหมดแลว แตทางสนง.ตรวจฯ ตรวจพบวา 

ยังมีงบเหลืออยู ยังมีเงินรอเรียกคืนต้ังบัญชีไวเปนคูอยู ซึ่งหุนก็ยังไมไดจายคืน แลวเงินฝากก็ยังไมไดจายคืน  

สวนเงินสดไมมี มีแตเงินรอเรียกคืนในสวนทรพัยสิน  จะตองทําอยางไร 

ตอบ ใหดูงบการเงิน ณ วันสุดทายท่ีผูสอบบัญชีแสดงความเห็น  หากมีเพียงเงินรอเรียกคืน  กับคาหุน   

ใหตรวจสอบวามีรายละเอียดของเงินรอเรียกคืนใดเหลืออยูบาง สามารถทราบหรือไมวาจะตองเรียกคืนจากใคร  

หากทราบใหผูชําระบัญชีติดตามทวงถาม  แตหากไมมีขอมูลใหปดไปบัญชีเลิกกิจการ  ผูชําระบัญชีจัดทํารายงาน 

การชําระบัญชีและรายการยอของบัญชีท่ีชําระน้ัน เสนอตอผูสอบบัญชีได 
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ดานกฎหมาย 
 

1. ขอจํากัดการปฏิบัติงานของผูชําระบัญชีตามกฎหมาย  ไมทราบวาสามารถกระทําไดเพียงใด 

หากปฏิบัติผิดกฎหมายมีความผิดอยางไร 

ตอบ การท่ีผูชําระบัญชีปฏิบัติผิดกฎหมาย  จะมีผลท่ีกอใหเกิดความผิดทางอาญา หรือความผิดทางแพง  

หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการได ซึ่งกข็ึ้นอยูกับวาผูชําระบัญชีปฏิบัติผิดในเรื่องใด 

 
2. ลูกหน้ีท่ีเปนสมาชิกสหกรณ หาท่ีอยูไมได (ท่ีอยูไมตรงตามทะเบียน) ผูชําระบัญชีไมไดรับ 

การชําระหน้ี เจาหน้ีสหกรณ (ผูถือหุน) จะแจงความรองทุกขผูชําระบัญชี (ขาราชการ) ขอหาละเวนการปฏิบัติราชการ  

ม.157 หรือไม คือ ไมดําเนินการใด ๆ ใหการชาํระบัญชีเสร็จสิน้โดยเร็ว 

ตอบ ลูกหน้ีท่ีเปนสมาชิกของสหกรณหาท่ีอยูไมได ท่ีอยูไมตรงตามทะเบียน ผูชําระบัญชีตองสอบถามกรรมการ

หรือไปติดตอยังท่ีอยูเดิมวา ลูกหน้ียายไปอยูท่ีใด และดําเนินการติดตามทวงถามตามสมควร โดยปฏิบัติหนาท่ีตาม 

ท่ีกฎหมายกําหนดแลว หากมีการแจงความรองทุกขเกิดขึ้น ผูชาํระบัญชีก็สามารถยกขอเท็จจริงท่ีไดปฏิบัติโดย

ถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดมาตอสูได 
 

3. การสงมอบทรัพยสินจากกลุมฯ กลุมฯ แจงวาไมมีทรัพยสินและเอกสารสงมอบให  พอไปถึง

ผูสอบบัญชี มีเอกสารตาง ๆ เชน ทะเบียนหุน ทะเบียนลูกหน้ี ฯลฯ ผูสอบบัญชีใหไปคัดลอกเอกสารโดยใหไปน่ังคัด

ท่ีสํานักงานตรวจฯ เราจะเชื่อใครดี ระหวางกลุมฯ ท่ีแจงวามีมีอะไรมอบ กับเอกสารท่ีผูสอบบัญชีมี 
(การไปน่ังคัดเอกสารท่ีสํานักงานตรวจฯ บางกลุมฯ มีสมาชิก 400 – 500 คน ทําใหเสียเวลา ยุงยากมาก ชวยหาวิธีให

งายกวาการไปนัง่คัดลอกดวย) 

ตอบ ในการชําระบัญชี ผูชําระบัญชีตองหาเอกสารหลกัฐานเพื่อใชในการชําระบัญชี เม่ือกลุมแจงวาไมมีเอกสาร 

แตสามารถหาไดจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ  ก็ตองใชเอกสารดังกลาวในการพิจารณาดําเนินการชําระบัญชี  

โดยอาจตองนําไปขอขอมูลเพิ่มเติมจากกลุม เพื่อดําเนินการชําระบัญชีตอไป  (สําหรับเร่ืองการไปน่ังคัดเอกสารน้ัน 

กรมตรวจฯ ไดทําหนังสือประสานไปยังสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตาง ๆ ใหความชวยเหลือและสนับสนุนโดยให

ถายสําเนาเอกสารแลว ตามหนังสือ            ท่ี กษ 0402/ว 722 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2550) 
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4. กรณี การชําระบัญชีกลุมฯ ผูชาํระบัญชีไดทําหนังสือขอใหประธานกลุมฯ สงมอบทรัพยสิน/

สมุดบัญชี/หลักฐานตาง ๆ ใหผูชําระบัญชี ซึ่งประธานไมมีเอกสารใด ๆ สงใหผูชําระบัญชี ผูชาํระบัญชีจึงทําหนังสือ

ของบการเงินปสุดทายท่ีผูสอบบัญชีรับรอง ปรากฏวามีการตรวจนับเงินสดมียอดเงินคงเหลือ 6,000 บาท มีเงินรอ

เรียกคืน 10,000 บาท และไมสามารถติดตอประธานเพื่อขอรับเงินสดได เน่ืองจากประธานไปอยูประเทศลาว 

ถาม   1.  เงินสดท่ีมีการตรวจนับ ถาทํางบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพยสิน จะใหดําเนินการอยางไร 

 2.  เงินรอเรียกคืนไมมีรายละเอียด จะดําเนินการอยางไร 

 3.  งบ ณ วันรับมอบ ใหทํา ณ วันท่ีประธานแจงไมมีทรัพยสนิหรือ ณ วันท่ีไดรับงบการเงิน

จากสํานักงานตรวจบัญช ี

ตอบ 1.  เงินสดท่ีไมไดรับในวันรับมอบ ใหบันทึกเปนเงินสดขาดบัญชี 
2.  เงินรอเรียกคืนท่ีไมมีรายละเอียด ในการชําระบัญชีใหโอนปดไปบัญชีเลิกกจิการ 
3.  งบ ณ วันรับมอบ ใหทํา ณ วันท่ีประธานแจงวาไมมีทรัพยสิน 

 
5. สหกรณท่ีเลิกตามกฎหมาย เน่ืองจากมีสมาชิกเหลือนอยกวา 10 คน จะสามารถประชุมใหญ

เพื่อพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ เชน การรับรองงบดุล การโอนทรัพยสินท่ีเหลือจากการชําระบัญชีไดหรือไม ถาได 

องคประชุมจะตองมีเทาใด ถาไมไดจะเปนอํานาจของใครในการใชดุลยพินิจในการจัดการทรัพยสินท่ีเหลือจาก 

การชําระบัญช ี

ตอบ   การประชุมใหญ หมายถึง การประชุมท่ีประกอบดวยสมาชิกทุกคน ดังน้ัน แมสมาชิกสหกรณท่ีเลิก 

มีสมาชิกเหลือนอยกวา 10 คน ผูชําระบัญชีกส็ามารถเรียกสมาชิกท่ีเหลือน้ันมาประชุมใหญได และการ 

ประชุมใหญน้ีมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อการชําระบัญชี ตามมาตรา 81(3) และมาตรา 73 แหง 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 เพราะท่ีประชุมใหญตองพิจารณาอนุมัติงบดุลและมีมติใหโอนทรัพยสิน 

ใหแกสหกรณอื่นหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามท่ีกําหนดในมาตรา 80 และ 86 
 การประชุมใหญกรณีน้ีใชองคประชุมกึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท่ีเหลืออยู ถาประชุมใหญไมได  

การอนุมัติงบดุลก็ดี การโอนทรัพยสินท่ีเหลือจากการชําระบัญชีก็ดี เปนอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียนสหกรณ 
 

6. สหกรณท่ีเลิกแลวอยูระหวางการชําระบัญชี ผูชาํระบัญชีจะใหเอกชนเชาฉางไดหรือไม 

ตอบ การใหเชาฉาง คือ การเอาทรัพยสินของสหกรณท่ีเลิกออกหาประโยชน แมผูชําระบัญชีมีอํานาจทําได  

โดยอาศัยหลักดําเนินกิจการของสหกรณเทาท่ีจําเปนเพื่อระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณในระหวางท่ียังชําระบัญชี

ไมเสร็จ ตามมาตรา 81(1) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 แตก็ตองพึงระวงัวา การใหเชาฉางอาจเปน

อุปสรรคตอการรวบรวมทรัพยสนิของสหกรณจาํหนายนําเงินมาชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี ซึ่งจะทําใหการชําระสะสาง

กิจการไมเสร็จไปดวยดี เปนผลใหการชําระบัญชีไมเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
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7. กลุมเกษตรกรไมไดทําธุรกิจมานานแลว แตเพิ่งจะสัง่เลิก ไมมีเอกสารหรือทรัพยสินใด 

ท่ีกลุมฯ สงมอบใหผูชําระบัญช ีคงมีแตท่ีดินท่ีกลุมฯ ไดซื้อไวนานนับสิบป จํานวน 1 งานเศษ ไมมีเอกสารหรือ

หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ คงมีแตคําบอกเลาจากเกษตรอําเภอและสมาชกิวามีการซื้อมาจริง และผูชําระบัญช ี

ไดนัดประชุมใหญเพื่อสอบถามที่มาของท่ีดินแปลงน้ีจากสมาชกิ ท่ีประชุมก็แจงวาเปนท่ีดินของกลุมฯ จริง  

และสมาชกิก็ลงมติใหจําหนาย กรณีเชนน้ีผูชําระบัญชีจะจัดการขายอยางไร เพราะท่ีดินไมมีเอกสารสิทธ์ิ 

ตอบ   ไดความจากขอเท็จจริงตามคําถามวา กลุมเกษตรกรซื้อท่ีดินเน้ือท่ี 1 งานเศษ เปนเวลา 10 ป  

แตเปนท่ีดินไมมีโฉนด น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก. แสดงวากลุมเกษตรกรไดยึดถอืท่ีดินน้ีไวเพื่อกิจการของกลุมมาตลอด 

ยอมตองไดมาซึ่งสิทธิครอบครองท่ีดิน เขาหลักกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1367 ท่ีบัญญัติวา “บุคคลใดยึดถือ
ทรัพยสินโดยเจตนาจะยึดถือไวเพื่อตน ทานวาบุคคลน้ันไดซึ่งสิทธิครอบครอง” หากผูชําระบัญชีจะขายท่ีดินแปลงน้ี
อาจทําไดโดยอาศัยหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1377 และมาตรา 1378 คือ 

สละเจตนาการครอบครองและโอนการครอบครองที่ดินใหผูซื้อ สิทธิการครอบครองท่ีดินของกลุมก็จะสิ้นสุดลงทันที 

การซื้อขายท่ีดินท่ีไมมีโฉนด น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก. โดยวิธีสละและสงมอบการครอบครองสมบูรณโดยไมตองทําเปน

หนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 1299 วรรคแรก ตามคําพิพากษาฎีกา ท่ี 1101/2504 วินิจฉัยไว 

 

8. เม่ือผูชําระบัญชีจัดการชําระหน้ีเจาหน้ีเรียบรอยแลว แตมีลกูหน้ีคางชําระอยูอกี  

ผูชําระบัญชีจะใชดุลพินิจ ไมติดตามลูกหน้ีท่ีเหลือไดหรือไม 

ตอบ ผูชําระบัญชีมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 คือ ชําระสะสางกิจการของสหกรณ 

และดําเนินกิจการท่ีจําเปนเพื่อระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณในระหวางการชําระบัญชี ตามมาตรา 77 และ 81  

แมจะปรากฏขอเท็จจริงวา ไดชําระหน้ีแกเจาหน้ีเรียบรอยแลว กเ็ปนเพียงการชําระหน้ีแกบุคคลตามมาตรา 79 หรือ 

มาตรา 84 เทาน้ัน ลูกหน้ีท่ียังไมชําระเปนทรัพยสินท่ีเหลืออยู ผูชําระบัญชีจึงยังตองชําระสะสาง ดําเนินการใหไดมาซึ่ง

หน้ีสินเหลาน้ัน เพื่อนํามาดําเนินการชําระตามมาตรา 86 ดังน้ัน ผูชําระบัญชีจึงใชดุลยพินิจไมติดตามลูกหน้ีท่ีเหลือไมได 
 

9. เงินยืมทดรองท่ีจายดําเนินคดี ปรากฏในบัญชีเปนคาใชจาย เม่ือติดตอขอทราบผลการ

ดําเนินคดีจากทนายความไดรับแจงวาไมไดดําเนินการใด ๆ คณะกรรมการไดติดตอขอเงินคืนจากทนายและ 

บัดน้ีสหกรณดังกลาวไดเลิกแลว อยากทราบวาจะขอเงินคืนไดหรือไม ตองดําเนินการอยางไร 

ตอบ การจางทนายเปนสัญญาท่ีมีขอตกลงใหทนายดําเนินคดีในฐานะโจทกจําเลยแทนสหกรณจนเสร็จสิ้น  

การจายคาจางจึงเกิดจากผลสําเร็จของการดําเนินคดี เม่ือทนายไมดําเนินการใด ๆ ตามท่ีไดวาจาง ทนายยอม 

ไมมีสิทธิไดรับคาจาง เงินท่ีทนายความยืมไป ตองคืนใหสหกรณแมวาสหกรณเลิกแลว พระราชบัญญัติสหกรณ  

พ.ศ. 2542 มาตรา 76 ใหพึงถอืวา สหกรณยงัคงดํารงอยูเทาเวลาท่ีจําเปนเพื่อการชําระบัญชี ผูชําระบัญชีมีอํานาจ

หนาท่ีติดตามทวงถามหน้ีเงินยืมจากทนายความได 
 ดังน้ันผูชําระบัญชีชอบท่ีจะขอเงินคืนจากทนายได โดยออกหนังสือทวงถามใหชําระเงินยืมเชนเดียวกับ

การทวงถามหน้ีจากลูกหน้ีอื่นของสหกรณ 
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10. เม่ือผูชําระบัญชีมีหนังสือแจงไปยังเจาหน้ี/ลูกหน้ี ซึ่งเปนเจาหน้ี/ลูกหน้ีขาดอายคุวาม  

จะมีผลอยางไรหรือไมในเรื่องอายุความ 

ตอบ แมผูชําระบัญชมีีหนังสือแจงเจาหน้ีใหยื่นคําทวงหน้ี หรือแจงใหลูกหน้ีชําระหน้ี ในกรณีหน้ีน้ัน 

ขาดอายุความแลว หนังสือน้ันไมทําใหเกิดผลใด ๆ กับอายุความของหน้ี เพราะกรณีเจาหน้ี เม่ือเจาหน้ีรับหนังสือ 

และยื่นคําทวงหนี้มายังผูชําระบัญชี ผูชําระบัญชีตองสอบสวนหน้ีเพื่อใหทราบวาหน้ีมีอยูจริงหรือไม หน้ีเกิดขึ้นโดย

ชอบดวยกฎหมายหรือไม เปนหน้ีท่ีสหกรณตองรับชดใชหรือไม รวมถึงหน้ีขาดอายุความแลวหรือไม ถาพบวาเปนหน้ี

ท่ีสหกรณตองรับผิด แตขาดอายุความแลว ยอมเปนดุลยพินิจของผูชําระบัญชจีะยินยอมชําระหรือจะปฏิเสธ  

ถาชําระหน้ีภายหลังจะอางหน้ีขาดอายุความเอาคืนไมได ถาปฏิเสธแมเจาหน้ีจะฟองใหศาลบังคับ ผูชําระหน้ีสามารถ

ยกหน้ีขาดอายุความขึ้นตอสูได สวนกรณีลูกหน้ี สหกรณไมทําใหหน้ีขาดอายุความกลับคืนมาเปนหน้ีในอายุความ 

ลูกหน้ียังสามารถปฏิเสธหน้ีไดเหมือนเดิม 
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วิธีปฏิบัติการชําระบัญชี 
 

1. ปจจุบัน ครม.มีมติใหธ.ก.ส.และสหกรณการเกษตรชะลอการฟองรองและการบังคับคดี 

กับเกษตรกร หากผูชําระบัญชีจะฟองเรียกหน้ีเงนิกูคืนจากสมาชิก จะตองชะลอตามมติครม.ดังกลาวหรือไม 

ตอบ   การท่ีผูชําระบัญชีจะชะลอการฟองรอง การบังคับคดีและการขายทอดตลาดทรัพยสินกับสมาชกิหรือไมน้ัน 

ตองตรวจสอบวาสมาชิกสหกรณอยูในเงื่อนไขท่ีจะตองชะลอการฟองรอง การบังคับคดีและการขายทอดตลาด

ทรัพยสินกับสมาชิกตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2550 ดังน้ี 
 1.  สมาชิกตองขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ภายใน 28 กุมภาพันธ 2548 
 2.  หน้ีน้ันจะตองเปนหน้ี NPL กอน 30 มิถุนายน 2548 ซึง่กูยมืจาก ธ.ก.ส. สหกรณการเกษตร  

ธนาคารพาณิชย  
 3.  กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรรับรองสทิธิการจัดการหน้ีสินใหกับเกษตรกร 
อน่ึง  ผูชําระบัญชีสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกท่ีเขาเงื่อนไข โดยทําเปนหนังสือถึงสํานักงานกองทุนฟนฟูและ

พัฒนาเกษตรกร  หากสมาชิกผูใดไมเขาเงื่อนไข  ตองดําเนินการชําระบัญชีตามปกติ 
 

2. กรณีสหกรณไดรับการสนับสนุนอุปกรณการตลาดจากกรมสงเสริมสหกรณซึง่ต้ังอยูในท่ีดิน 

ของเอกชนอ่ืน ตอมาสหกรณไดเลิก ผูชําระบัญชจีะจําหนายอุปกรณการตลาดไดหรือไมอยางไร ถาไมไดจะทําอยางไร 

ตอบ  ตองพิจารณาเงื่อนไขการสนับสนุนอุปกรณการตลาดวา มีเงื่อนไขอยางไรบาง ก็ตองปฏิบัติตามเงื่อนไข 

แตถาไมมีเงื่อนไขและเปนการสนับสนุนแบบเงินใหเปลา (เงินอุดหนุน) ผูชําระบัญชีมีสิทธิจําหนายอุปกรณการตลาดน้ันได 

เพราะถือเปนทรัพยสินของสหกรณ 

 
3. ในกรณีท่ีกลุมเกษตรกรมีทรัพยสินเหลือจากการชําระบัญชี ถากลุมฯ มีมติในท่ีประชุมใหญ 

ใหยกทรัพยสินท่ีเหลืออยูใหองคกรอ่ืนท่ีไมใชกลุมฯ ไดหรือไม 

ตอบ  ทําไมได  เพราะขัดพระราชกฤษฎีกา วาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547 มาตรา 35 วรรคทาย “ถายังมี
ทรัพยสินเหลืออยู ใหผูชําระบัญชีสงมอแตนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดเก็บรักษาไว เพื่อโอนใหแก 

กลุมเกษตรกรระดับเดียวกันตามมติของท่ีประชมุใหญ หรือตามความเห็นชอบของนายทะเบียนกลุมเกษตรกร 

ประจําจังหวัด ในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสรจ็” ซึ่งหมายความวา  
มีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหมอบแกกลุมเกษตรกรระดับเดียวกันตามมติท่ีประชุมใหญ หรือประชุมใหญไมได  

ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรเปนผูพิจารณาวาจะมอบทรัพยสนิใหแกกลุมเกษตรกรใด 
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4. ยอดหน้ีคงเหลือกับกรมสงเสริมสหกรณ มีมากกวาทรัพยสินท่ีมี ผูชําระบัญชีตองการขอลด

ดอกเบ้ียหรือหยุดการคิดดอกเบ้ียต้ังแตวันท่ีนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งเลิกไดหรือไม อยากทราบแนวทางปฏิบัติ 

ตอบ ผูชําระบัญชีสหกรณมีสิทธิขอลดดอกเบ้ียหรือหยุดการคิดดอกเบ้ียต้ังแตวันท่ีนายทะเบียนสหกรณ 

มีคําสั่งเลิกได โดยทําเรื่องเหมือนกับเจาหน้ีรายอ่ืน ๆ  แตอํานาจการลดหรือหยดุดอกเบ้ียเปนอํานาจของ 

กรมสงเสริมสหกรณท่ีจะใหหรือไมก็ได 

 
5. กรณีเจาหน้ีจะฟองรองดําเนินคดีแพงกับสหกรณและผูชําระบัญชีในฐานะจําเลย ผูชําระบัญช ี

จะมีแนวทางปฏิบัติอยางไรในการชําระบัญชีสหกรณ และจะตองมีการจัดจางทนายจําเลยเพื่อแกตางหรือไม อยางไร

ในฐานะท่ีตกเปนจําเลยรวมกับสหกรณ รวมถึงคาใชจายในการจัดจางทนายผูชาํระบัญชีจะตองเปนผูรับผิดชอบ

รวมกับสหกรณหรือไม 

ตอบ ผูชําระบัญชีกช็ําระบัญชีตามปกติ โดยรับมอบทรัพยสิน แตตองไปขึ้นศาลในฐานะผูแทนสหกรณ มีอํานาจ

จัดจางทนายความได หากสหกรณมีเงินและมีแนวทางวาสหกรณจะชนะ เงินคาจางทนายความใหหักจากบัญชีของ

สหกรณ และถอืเปนคาใชจายท่ีตองเสียตามสมควรแกการชําระบัญชีน้ัน เปนหน้ีท่ีผูชําระบัญชีตองจัดการชําระกอน

หน้ีรายอ่ืน (หน้ีบุริมสิทธิ) ตามมาตรา 83  
 

6. สหกรณ/กลุมฯ ไมสามารถประชุมอนุมัติงบดุลได จะเสนอใครเพื่ออนุมัติงบดุล  

(สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ/ สํานักงานสหกรณจังหวัด/ นายทะเบียนกลุมเกษตรกร) 

ตอบ ถาไมสามารถประชุมอนุมัติงบดุลตามมาตรา 80 จะตองเสนอเรื่องตอนายทะเบียนสหกรณ  

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ท่ี 1 - 10 (สํานักงานภาคของ 

กรมตรวจบัญชสีหกรณ) ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณอนุมัติงบดุลแทน 
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ตัวอยางหนังสอืแจงเจาหน้ีใหยื่นคําทวงหน้ี 
 

(ครุฑ) 
 

ท่ี................../25..........       .............................................. 
 

วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ................ 

 

เรื่อง  ใหยื่นคําทวงหน้ี 
 

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

ดวยนายทะเบียนสหกรณไดมีคําสั่งเลิกสหกรณ.....................................................................จํากัด 

ต้ังแตวันท่ี.................................................และไดมีคําสั่งท่ี............./.............ลงวันท่ี...............................................

แตงต้ังใหขาพเจาเปนผูชําระบัญชีแลว 
ในการชําระบัญชี  ปรากฏตามบัญชีของสหกรณวาทานเปนเจาหน้ีของสหกรณ 

 

ฉะน้ัน  จึงแจงมาเพื่อทราบ  โดยถาทานประสงคจะเรียกรองหนี้  ขอใหยื่นคําทวงหน้ีตอผูชําระบัญชี  

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

นับแตวันท่ี..................................................................เปนตนไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(..........................................) 
ผูชําระบัญช ี

 
 
 
 
 
 

สถานท่ี......................................... 
โทร.............................................. 
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ตัวอยางหนังสอืขอลดหน้ีกับเจาหน้ี 
 

(ครุฑ) 
 

ท่ี................../25..........       .............................................. 
 

วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ................ 

 

เรื่อง  ขอลดหน้ี 
 

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

ตามท่ีทานไดยื่นคําทวงหน้ีคา...................................................จํานวนเงิน................................บาท  

ตอผูชําระบัญชสีหกรณ.............................................................จํากัด  น้ัน 
เน่ืองจากการชําระบัญชีของสหกรณ ...................................................................................  จํากัด  

ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินคงเหลือไมเพียงพอท่ีจะชําระหน้ีแกเจาหน้ีไดครบถวนทุกรายการ ดังน้ัน เพื่อใหเจาหน้ี

ของสหกรณแตละรายไดรับชําระหน้ีโดยเหมาะสมตามที่สหกรณมีทรัพยสินท่ีจะชําระหน้ีได  ขาพเจาจึงขอความ

อนุเคราะหจากทานกรุณาลดหน้ีใหแกสหกรณ  จากจํานวนหน้ีท่ีจะตองชําระ  จํานวนเงิน ................................. บาท  

เปนจํานวนเงิน.................................บาท   

 

พรอมน้ีไดแนบแบบหนังสือยินยอมลดหน้ีมาดวยแลว  หากเห็นชอบขอความกรุณาจัดทํา

หนังสือยินยอมลดหน้ีใหแกขาพเจาดวย หรือถาหากไมเห็นชอบดวย หรือเห็นเปนอยางอื่นขอความกรุณาแจงใหขาพเจา

ทราบดวย  จักขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(..........................................) 
ผูชําระบัญช ี

 
 

สถานท่ี......................................... 
โทร.............................................. 
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ตัวอยางหนังสอืยินยอมลดหนี้ของเจาหน้ี 
 

(ครุฑ) 
 

ท่ี................../25..........       .............................................. 
 

วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ................ 

 

เรื่อง  ยินยอมลดหน้ี 
 

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

อางถึง  หนังสือท่ี.........../25.............  ลงวันท่ี............................................... 

 
ตามหนังสือท่ีอางถึง  ขอใหขาพเจา/บริษัท......................................................................................  

ลดหน้ีใหแกสหกรณ...........................................................................................จํากัด  ซึ่งอยูระหวางการชําระบัญชี  

จากเงินเปนหน้ีท่ีจะตองชําระจํานวนเงิน........................................บาท เปนจํานวนเงิน...............................บาท  น้ัน 
ขาพเจา/บริษัท....................................................................................................  ไดพิจารณาแลว

เห็นชอบในการลดหน้ีใหสหกรณตามท่ีผูชําระบัญชีสหกรณเสนอมา 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

                     ตําแหนง.............................. 

 
 
 
 
 

สถานท่ี......................................... 
โทร.............................................. 
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การเลิกสหกรณตามมาตราตาง ๆ  

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มีดังตอไปนี ้
 
1. สหกรณเลิกเม่ือเกิดเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด (มาตรา 70) คือ 

1.1 มาตรา 70(1)  มีเหตุตามที่กําหนดในขอบังคับ 

1.2 มาตรา 70(2)  สหกรณมีจํานวนสมาชิกนอยกวาสิบคน 

1.3 มาตรา 70(3)  ท่ีประชุมใหญลงมติใหเลิก 
1.4 มาตรา 70(4)  ลมละลาย 

2. สหกรณเลิกเม่ือนายทะเบียนสหกรณสั่งใหเลกิ (มาตรา 71) 

2.1 มาตรา 71(1)  สหกรณไมเริ่มดําเนินกิจการภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีจดทะเบียนหรือ 

หยุดดําเนินกิจการติดตอกันเปนเวลาสอบปนับแตวันท่ีหยุดดําเนินกิจการ   

2.2 มาตรา 71(2)  สหกรณไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจาํปตอนายทะเบียนสหกรณ 

เปนเวลาสามปติดตอกัน 

2.3 มาตรา 71(3)  สหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดี หรือการดําเนินกิจการของสหกรณกอใหเกิด

ความเสียหายแตสหกรณประประโยชนสวนรวม 
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แผนภูมิวิธีปฏิบัติการเลิกสหกรณ 

กรณีเลกิเม่ือเกดิเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด (มาตรา 70(1) – (3)) 

 

 

เม่ือเกิดเหตุตามกฎหมายกําหนด 

แจงเหตุแหงการเลิกโดยกรรมการ/เจาหนาท่ี/สมาชิก

สหกรณภายใน 15 วันนับแตวันท่ีมีเหตุหรือรูวามี

เหตุการเลิกสหกรณเกิดข้ึน 

สหกรณ สํานกังานสหกรณจังหวัด/สํานกังาน

สงเสริมสหกรณ พ้ืนท่ี 1, 2 
หรือ 

ผูตรวจการสหกรณ 
รายงานเหตุแหงการเลิก 

ตามนัยแหงม. 19 

กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ 
     พิจารณาและนําเสนอ 
รองนายทะเบียนสหกรณลงนาม 
- ประกาศเลิกสหกรณ 
- ประกาศแจงช่ือผูชําระบัญชี หรือ 

  คําส่ังแตงต้ังผูชําระบัญชีพรอม   

  ประกาศแจงช่ือผูชําระบัญชี 

สหกรณจังหวัด/ 

ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

- ตรวจสอบขอเท็จจริงเหตุ 

แหงการเลิก  
- จัดทําบันทึกเสนอความเห็นวา

สหกรณไดเลิกแลวหรือไม 
- หากเสนอความเห็นวาสหกรณ

เลิกแลวตามกฎหมาย ใหกําหนด

ตัวผูชําระบัญชีดวย 

สํานกังานสหกรณจังหวัด/ 

สํานกังานสงเสริมสหกรณ พ้ืนท่ี 1, 2 
จัดสงเอกสารถึงหนวยงานตาง ๆ แหงละ 1 ชุด ดังน้ี 
- กรมสงเสริมสหกรณ (สํานักจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ) 

- กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ท่ี ... 
  (ประจําเขตตรวจบัญชี) 
- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ   (ประจําจังหวัด) 

รองนายทะเบียนสหกรณ 
- ลงนามในประกาศ/คําส่ัง 
- แจงใหสหกรณทราบการเลิกสหกรณ 
- ปดสําเนาประกาศเลิกสหกรณและแจง

ช่ือผูชําระบัญชี 
- แจงผูชําระบัญชีทราบ 
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แผนภูมิวิธีปฏิบัติการเลิกสหกรณและการถอนช่ือออกจากทะเบียน 
กรณีสหกรณลมละลาย (มาตรา 70(4)) 

 
 

 
 
 

คําพิพากษา 

ใหสหกรณ

ลมละลาย 

สหกรณแจงให 
นายทะเบียนสหกรณ

ทราบเรื่องเลิกสหกรณ

เน่ืองจากลมละลาย

ภายใน 15 วัน 

นายทะเบียนสหกรณ

ประกาศเลิกสหกรณ 

สํานักงานสหกรณจังหวัด/

สํานักงานสงเสริมสหกรณ 

พ้ืนท่ี 1,2 แจงเจาพนักงาน

พิทักษทรัพย เพ่ือขอใหแจง 

ผลการชําระบัญชีทุก 6 เดือน 

เจาพนักงานพิทักษทรัพย

ดําเนินการชําระบัญชี 

ตามกฎหมายลมละลาย 

ศาลแจงผลเจาพนักงาน

พิทักษทรัพยรองขอปดคดี 

นายทะเบียนสหกรณ 

มีคําสั่งถอนชื่อสหกรณ

ออกจากทะเบียน 

แจงผลการปดคดี 

ศาลยุติธรรม 

ศาลมีคําสั่งอนุญาต

ใหปดคดีลมละลาย 

ศาลยุติธรรม 

กรมสงเสริมสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ 

กรมบังคับคดี 
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แผนภูมิวิธีปฏิบัติการเลิกสหกรณ  กรณีสั่งเลกิสหกรณตามมาตรา 71(1) 
 

 

เม่ือพบวาสหกรณไมเริ่มดําเนินกิจการภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีรับจดทะเบียน หรือ 
สหกรณหยุดดําเนินกิจการติดตอกันเปนเวลาสองปนับแตวันท่ีหยุดดําเนินกิจการ 

นายทะเบียนสหกรณ 
   แจงสหกรณใหดําเนินการ 

ตามวัตถุประสงคภายใน 90 วัน 

จบข้ันตอน 

ผูตรวจการสหกรณ/ 

ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
รวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ 

ท่ีแสดงใหเห็นวาสหกรณ 

ไมประสงคจะดําเนินกิจการ

ตอไป และรายงาน 

นายทะเบียนสหกรณ 

สหกรณเร่ิม

ดําเนินกิจการ 

สหกรณไมประสงคจะดําเนินกิจการตอไป/ 
พน 90 วัน สหกรณไมดําเนินกิจการ 

นายทะเบียนสหกรณ 
แจงขอเท็จจริงใหสหกรณทราบ  

สหกรณมีสิทธิโตแยง

ภายใน 15 วัน จบข้ันตอน 
สหกรณใชสิทธิโตแยง

และนทส.เห็นดวย 

  

กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ 
     พิจารณาและนําเสนอ 
นายทะเบียนสหกรณลงนาม 

คําส่ังเลิกสหกรณ 

สหกรณไมใชสิทธิโตแยง  

สํานกังานสหกรณจังหวัด/ 

สํานกังานสงเสริมสหกรณ พ้ืนท่ี 1, 2 
จัดสงเอกสารถึงหนวยงานตาง ๆ แหงละ 1 ชุด ดังน้ี 
- กรมสงเสริมสหกรณ  

  (สํานักจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ) 

- กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ท่ี ... 
  (ประจําเขตตรวจบัญชี) 
- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ  (ประจําจังหวัด) 

เม่ือนายทะเบียนสหกรณลงนามแลว 

นายทะเบียนสหกรณ 
- แจงใหสหกรณทราบและ 

  ลงช่ือรับทราบคําส่ังเลิก 
- ปดสําเนาคําส่ังเลิกสหกรณ 

 

นายทะเบียนสหกรณ 
- แจงใหสหกรณประชุมใหญเพ่ือ

เลือกต้ังผูชําระบัญชี 
- ใหความเห็นชอบ/แตงต้ังผูชําระบัญชี 

 

สหกรณใชสิทธิอุทธรณ ภายใน 30 วัน 

สหกรณไมใชสิทธิอุทธรณ 

สํานกังานสหกรณจังหวัด/สํานกังาน

สงเสริมสหกรณ พ้ืนท่ี 1, 2 
    จัดสงเอกสารถึงหนวยงานตาง ๆ  

แหงละ 1 ชุด (เหมือนข้ันตอนท่ี 4) 

นายทะเบียนสหกรณ 
- แจงใหสหกรณทราบ  

- ปดสําเนาประกาศแจงช่ือผูชําระบัญชี 
- แจงผูชําระบัญชีทราบ 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาการ

สหกรณ

แหงชาติ 

จบข้ันตอน 

อุทธรณฟงข้ึน 

ยกอุทธรณ 
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พิจารณาวาสหกรณไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณ

เปนเวลา 3 ปติดตอกัน 

นายทะเบียนสหกรณ 
   แจงสหกรณใหสงสําเนางบดุล

และรายงานประจําปภายใน 15 วัน 

จบข้ันตอน 

กลุมจัดต้ังและ 

สงเสริมสหกรณ 
 รวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ 

ท่ีแสดงใหเห็นวาสหกรณ 

ไมสงสําเนางบดุลและรายงาน

ประจําป 

สหกรณมีหนังสือ 

รองขอผอนผัน 

เม่ือพิจารณาแลวฟงข้ึน 

พนกําหนด 15 วัน สหกรณไมสงงบดุล 

และรายงานประจําปหรือไมรองขอผอนผัน 

  

กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ 
     พิจารณาจัดทํารายงานเสนอ 
นายทะเบียนสหกรณดําเนินการส่ังเลิก 

เอกสารรายงาน ประกอบดวย 
- รายงานเสนอความเห็นเบ้ืองตน 
- สําเนาหนังสือแจงใหสหกรณสง 

งบดุลและรายงานประจําปภายใน 15 วัน 
- หลักฐานแสดงวาผูสอบบัญชีไมสามารถ

ตรวจสอบบัญชีไดเพราะความบกพรอง

ของสหกรณเอง 

 
สํานกังานสหกรณจังหวัด/ 

สํานกังานสงเสริมสหกรณ พ้ืนท่ี 1, 2 
จัดสงเอกสารถึงหนวยงานตาง ๆ แหงละ 1 ชุด ดังน้ี 
- กรมสงเสริมสหกรณ  

  (สํานักจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ) 

- กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ท่ี ... 
  (ประจําเขตตรวจบัญชี) 
- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ  (ประจําจังหวัด) 

เม่ือนายทะเบียนสหกรณลงนามแลว 

นายทะเบียนสหกรณ 
- แจงใหสหกรณทราบและ 

  ลงช่ือรับทราบคําส่ังเลิก 
- ปดสําเนาคําส่ังเลิกสหกรณ 

 

นายทะเบียนสหกรณ 
- แจงใหสหกรณประชุมใหญเพ่ือ

เลือกต้ังผูชําระบัญชี 
- ใหความเห็นชอบ/แตงต้ังผูชําระบัญชี 

 

สหกรณใชสิทธิอุทธรณ ภายใน 30 วัน 

สหกรณไมใชสิทธิอุทธรณ 

สํานกังานสหกรณจังหวัด/สํานกังาน

สงเสริมสหกรณ พ้ืนท่ี 1, 2 
    จัดสงเอกสารถึงหนวยงานตาง ๆ  

แหงละ 1 ชุด (เหมือนข้ันตอนท่ี 4) 

นายทะเบียนสหกรณ 
- แจงใหสหกรณทราบ  

- ปดสําเนาประกาศแจงช่ือผูชําระบัญชี 
- แจงผูชําระบัญชีทราบ 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาการ

สหกรณ

แหงชาติ 

จบข้ันตอน 

อุทธรณฟงข้ึน 

ยกอุทธรณ 
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เม่ือนายทะเบียนสหกรณพบหรือทราบวาสหกรณไมอาจดําเนินการใหเปนผลดีหรือ

กอใหเกิดความเสียหายกับสหกรณหรือประโยชนสวนรวม 

ผูตรวจการสหกรณ 
ไดรับมอบหมายจากนายทะเบียน

สหกรณ ไตสวน รวบรวมพยาน 

หลักฐานและสรุปความเห็นเสนอ

นายทะเบียนสหกรณเพ่ือพิจารณา 

  

กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ 
    สรุปความเห็นรายงานเหตุท่ีเกิดข้ึนและ
ผลท่ีไดรับ พิจารณาจัดทํารายงานเสนอ 

นายทะเบียนสหกรณดําเนินการส่ังเลิก 

เอกสารรายงาน ประกอบดวย 
- รายงานเสนอความเห็นเบ้ืองตน 
- หลักฐานแสดงวามีเหตุอันทําใหไมเปน

ผลดีแกสหกรณ หรือกอใหเกิดความ

เสียหายแกสหกรณหรือประโยชนสวนรวม 
- หนังสือแจงใหสหกรณโตแยง 

 

นายทะเบียนสหกรณ 
   แจงขอเท็จจริงพรอมพยานหลักฐาน

แกสหกรณ เพ่ือใหสหกรณใชสิทธิ

โตแยงภายใน 15 วัน 

นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบดวยกับ

ความเห็นของผูตรวจการสหกรณวา 

ควรส่ังเลิกสหกรณ 

สํานกังานสหกรณจังหวัด/ 

สํานกังานสงเสริมสหกรณ พ้ืนท่ี 1, 2 
จัดสงเอกสารถึงหนวยงานตาง ๆ แหงละ 1 ชุด ดังน้ี 
- กรมสงเสริมสหกรณ  

  (สํานักจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ) 

- กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ท่ี ... 
  (ประจําเขตตรวจบัญชี) 
- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ  (ประจําจังหวัด) 

เม่ือนายทะเบียนสหกรณลงนามแลว 

นายทะเบียนสหกรณ 
- แจงใหสหกรณทราบและ 

  ลงช่ือรับทราบคําส่ังเลิก 
- ปดสําเนาคําส่ังเลิกสหกรณ 

 

นายทะเบียนสหกรณ 
- แจงใหสหกรณประชุมใหญเพ่ือ

เลือกต้ังผูชําระบัญชี 
- ใหความเห็นชอบ/แตงต้ังผูชําระบัญชี 

 

สหกรณใชสิทธิอุทธรณ ภายใน 30 วัน 

สหกรณไมใชสิทธิอุทธรณ 

สํานกังานสหกรณจังหวัด/สํานกังาน

สงเสริมสหกรณ พ้ืนท่ี 1, 2 
    จัดสงเอกสารถึงหนวยงานตาง ๆ  

แหงละ 1 ชุด (เหมือนข้ันตอนท่ี 4) 

นายทะเบียนสหกรณ 
- แจงใหสหกรณทราบ  

- ปดสําเนาประกาศแจงช่ือผูชําระบัญชี 
- แจงผูชําระบัญชีทราบ 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาการ

สหกรณ

แหงชาติ 

จบข้ันตอน 

อุทธรณฟงข้ึน 

ยกอุทธรณ 


