
สําเนา 
 

คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ 
ท่ี 146/2546 

เร่ือง ใหผูชําระบญัชีสหกรณดําเนินการชําระบญัชีตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ 
 

 
โดยท่ีมีประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542  และเพ่ือใหการชําระบัญชี

สหกรณเปนไปตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  และสอดคลองกับภาวการณในปจจุบัน  

เห็นสมควรใหมีคําแนะนําวิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ 
  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (8) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  

จึงมีคําส่ัง ดังนี้ 
1.  ใหยกเลิก 

 (1)  คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ  ท่ี 174/2511 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2511        

เร่ือง  การชําระบัญชีสหกรณ 
 (2)  คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ  ท่ี 65/2531  ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2531            

เร่ือง  มอบอํานาจใหปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ   
 (3)  หนังสือกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ท่ี พก. 1201/ว. 1288 ลงวันท่ี 18 

ธันวาคม 2511 เร่ือง  คําแนะนําวิธีปฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณ 
(4)  หนังสือกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ท่ี พก. 1201 / ว.896  ลงวันท่ี 8    

ตุลาคม 2512 เร่ือง  เพ่ิมเติมคําแนะนําวิธีปฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณ 
  2.  การดําเนินการชําระบัญชีสหกรณของผู ชําระบัญชี  ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา         

นายทะเบียนสหกรณ  เร่ือง  วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2546 ทายคําส่ังนี้ 
  3.  บรรดาคําส่ัง  ระเบียบและคําแนะนําการชําระบัญชีท่ีขัดหรือแยงกับคําแนะนํา       

นายทะเบียนสหกรณ เร่ือง  วิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2546  ทายคําส่ังนี้  ใหใชคําแนะนํานี้แทน  

  ท้ังนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 

      ส่ัง  ณ  วันท่ี  28  มกราคม  พ.ศ. 2546 

          (ลงช่ือ)      เรืองชัย  บุญญานันต 
(นายเรืองชัย  บุญญานันต) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

รองนายทะเบยีนสหกรณ ปฏิบัติการแทน 
นายทะเบียนสหกรณ 

 



 
 
 
 
 

คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ 
เรื่อง วิธีปฏิบัตใินการชําระบัญชีสหกรณ 

พ.ศ. 2546 
 
 
 
 
 
 
 



   
ดวยไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511  และประกาศใหพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542  แทน  ดังนั้น  คําแนะนําวิธีการปฏิบัติการชําระบัญชีสหกรณตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2511 ท่ีไดใหคําแนะนําไปแลวนั้น  จําเปนตองแกไขปรับปรุงใหมใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  และการดําเนินการในปจจุบัน  ท้ังนี้  โดยมีวัตถุประสงคใหการ   

ชําระบัญชีเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพสมความมุงหมายที่ทางราชการกําหนด  รวมท้ัง

ใหการปฏิบัติตางๆ  เก่ียวกับการชําระบัญชีเปนไปในแนวทางเดียวกัน  จึงใหคําแนะนําวิธีปฏิบัติในการ     

ชําระบัญชีสหกรณตามลําดับข้ันตอน  ดังนี้ 
 
1.  เม่ือไดรับแตงตั้งใหเปนผูชําระบัญชี 

เม่ือนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบในการเลือกตั้งผูชําระบัญชีตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง  

หรือนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งผูชําระบัญชีตามวรรคสอง  หรือวรรคสามแลว  นายทะเบียนสหกรณ     

จะจดทะเบียนผูชําระบัญชีตามมาตรา 75 วรรคส่ี  ใหผูชําระบัญชีปดประกาศแจงช่ือผูชําระบัญชีไวท่ี

สํานักงานของสหกรณท่ีชําระบัญชีนั้น  สํานักงานสหกรณอําเภอ  หรือหนวยสงเสริมสหกรณ  และที่วาการ

อําเภอ  หรือสํานักงานเขตแหงทองท่ีท่ีสหกรณนั้นตั้งอยูภายในสิบส่ีวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนผูชําระบัญชี  

ท้ังนี้  หลังจากที่นายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชีแลว  ผูชําระบัญชีจึงจะมีอํานาจและหนาท่ี   

ในฐานะผูชําระบัญชีตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  และจะตองปฏิบัติการ      

ชําระบัญชี  ดังตอไปนี้ 
1.1  รับมอบทรัพยสินพรอมดวยสมุดบัญชี  เอกสารและส่ิงอ่ืนจากคณะกรรมการ

ดําเนินการ  หรือเจาหนาท่ีของสหกรณตามมาตรา 78  ซึ่งผูชําระบัญชีควรเรียกใหสงมอบใหเสร็จส้ิน

ภายใน  30 วัน  นับแตวันท่ีนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชี  เพ่ือท่ีจะไดปฏิบัติงานในข้ันตอน

ตอไปได 
1.2  ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองวันติดตอกัน  หรือประกาศ

โฆษณาทางอ่ืนวาสหกรณไดเลิก  เพ่ือใหเจาหนี้ทราบวาสหกรณเลิกและย่ืนคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี 
1.3  ทําหนังสือแจงไปยังเจาหนี้ทุกคนซ่ึงมีช่ือปรากฏในสมุดบัญชี  เอกสารของสหกรณ

หรือปรากฏจากทางอ่ืน  เพ่ือใหทราบวาสหกรณนั้นเลิก  และใหเจาหนี้ย่ืนคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี 
ท้ังนี้  การดําเนินการตามขอ 1.2 และ 1.3  ซึ่งเปนไปตามมาตรา 79 ตองดําเนินการ

ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชี 
1.4  จัดทํางบการเงิน  ณ  วันรับมอบทรัพยสินของสหกรณโดยไมชักชา  ซึ่งผูชําระบัญชี

ควรจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน  นับแตวันท่ีนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชี  สําหรับ     

การจัดทํางบการเงินดังกลาว  ใหจัดทําจากเอกสารหลักฐานการดําเนินงานของสหกรณระยะเวลาตอจาก  

วันส้ินปทางบัญชีในงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นคร้ังหลังสุดถึงวันรับมอบทรัพยสิน          

โดยจัดทําตามรูปแบบงบการเงินสําหรับสหกรณประเภทนั้นๆ  ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดให

สหกรณถือใช  และเม่ือจัดทําเรียบรอยแลวตองใหผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งทําการ



ตรวจสอบรับรอง  โดยใหผูชําระบัญชีเสนองบการเงินดังกลาวไปยังผูสอบบัญชี รวม 3 ฉบับ (สําหรับ

ผูสอบบัญชี 1 ฉบับ  นายทะเบียนสหกรณ 1 ฉบับ  และผูชําระบัญชี 1 ฉบับ)  และเม่ือผูสอบบัญชีได

ตรวจสอบรับรองแลวใหคืนกลับมาใหผูชําระบัญชี  2 ฉบับ  จากนั้นใหผูชําระบัญชีเสนองบการเงินนั้นให  

ท่ีประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัติกอน  แลวจึงเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ  โดยงบการเงิน       

ท่ีเสนอนายทะเบียนสหกรณนี้ตองมีคํารับรองของผูสอบบัญชี  พรอมกับแสดงการอนุมัติของท่ีประชุมใหญ

สหกรณไวดวย  อยางไรก็ตาม  ในกรณีท่ีการประชุมใหญไมครบองคประชุม  ใหผูชําระบัญชีเสนอ        

งบการเงินตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ืออนุมัติตอไป  (มาตรา 80) 
อนึ่ง  เม่ือผูชําระบัญชีดําเนินการครบถวนตามมาตรา 80 แลว  ใหผูชําระบัญชีจัดทํา

สําเนารายงานนั้นเสนอนายทะเบียนสหกรณทราบดวย 
 
2.  การดําเนินการชําระบัญชี 

ตามมาตรา 77  ของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  ใหผูชําระบัญชีมีหนาท่ีชําระ

สะสางกิจการของสหกรณ  จัดการชําระหนี้และจําหนายทรัพยสินของสหกรณนั้นใหเสร็จไป  นอกจากนี้    

ผูชําระบัญชียังมีอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 81 ดังนี้ 
  (1)  ดําเนินกิจการของสหกรณเทาท่ีจําเปนเพ่ือระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณ      

ในระหวางท่ียังชําระบัญชีไมเสร็จ 
(2)  ดําเนินกิจการของสหกรณเทาท่ีจําเปนเพ่ือชําระสะสางกิจการใหเสร็จไปดวยดี 
(3)  เรียกประชุมใหญ 
(4)  ดําเนินการท้ังปวงเก่ียวกับคดีแพงหรือคดีอาญา  และประนีประนอมยอมความ      

ในเร่ืองใดๆ ในนามของสหกรณ 
(5)  จําหนายทรัพยสินของสหกรณ 
(6)  เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายชําระคาหุนท่ียังชําระไมครบมูลคาของ

หุนท้ังหมด 
(7)  รองขอตอศาลเพื่อส่ังใหสหกรณลมละลายในกรณีท่ีเงินคาหุน  หรือเงินลงทุนไดใช

เสร็จแลว  แตทรัพยสินก็ยังไมเพียงพอแกการชําระหนี้สิน 
(8)  ดําเนินการอยางอ่ืนเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหการชําระบัญชีเสร็จส้ิน 
ท้ังนี้  การดําเนินการตามหนาท่ีผูชําระบัญชีดังกลาวขางตนจะทําไดภายหลังท่ีผูชําระบัญชี 

ไดเสนองบการเงิน  ณ  วันรับมอบทรัพยสินของสหกรณท่ีชําระบัญชีตอนายทะเบียนสหกรณแลว  จากนั้น

จึงดําเนินการจัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน หนี้สินและทุน  ดังนี้ 

 
 
 
 



 
การจัดการเก่ียวกับทรัพยสิน  ใหดําเนินการจัดการทรัพยสินประเภทตางๆ  ดังนี้ 

  1.  เงินสด  ใหผูชําระบัญชีใชจายเงินสดของสหกรณท่ีชําระบัญชีตามความจําเปนเพ่ือการ

ชําระบัญชี  สําหรับการเก็บรักษาเงินสดในมือใหเก็บรักษาไดไมเกินสหกรณละ 1,000 บาท  ในกรณีท่ีมี

เงินสดเกินกวาจํานวนดังกลาว  ใหผูชําระบัญชีนําฝากไวท่ีธนาคาร 
2.  เงินฝากธนาคาร  ใหผูชําระบัญชีนําเงินของสหกรณท่ีชําระบัญชีฝากไวในธนาคาร     

ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณหรือในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน        

โดยฝากไวในนามของผูชําระบัญชี  สําหรับเงินฝากธนาคารท่ีมีอยูกอนการชําระบัญชี  ใหโอนช่ือผูฝากเดิน

เปนช่ือของผูชําระบัญชี  และกรณีท่ีสาขาธนาคารท่ีเปดบัญชีอยูเดิมไมสะดวกในการติดตอ และฝากถอน  

ใหปดบัญชีเงินฝากธนาคารเดิมแลวเปดบัญชีใหมในนามของผูชําระบัญชี 
3.  ลูกหน้ี  ใหผูชําระบัญชีรวบรวมหลักฐานการเปนหนี้และจัดทําหนังสือทวงหนี้ จากนั้น

ใหใชดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพของลูกหนี้  ดังนี้ 
  ลูกหนี้ท่ีคางนานใกลจะขาดอายุความ  ใหผูชําระบัญชีจัดใหลูกหนี้ทําหนังสือ     

รับสภาพหนี้ 
  ลูกหนี้ ท่ีเปนหนี้จํานวนเงินมากและมีหลักฐานการเปนหนี้ครบถวนสมบูรณ       

ใหดําเนินการฟองรองหากพิจารณาวาคุมกับคาใชจายในการดําเนินคดี 

  ลูกหนี้ท่ีไมอาจชําระหนี้คืนไดอยางส้ินเชิง  ใหพิจารณาประนีประนอมหนี้เพ่ือให
ลูกหนี้ชําระหนี้บางสวน  เพ่ือใหสหกรณเสียประโยชนนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

  ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี  ใหติดตามผลการดําเนินคดีและดําเนินการตอเพ่ือให

สหกรณไดรับผลประโยชนมากท่ีสุด 
ในการเรียกหนี้จากลูกหนี้ใหผูชําระบัญชีพยายามเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ใหครบถวน  

หากจําเปนตองดําเนินคดี  ก็ตองกระทําเพ่ือใหมีจํานวนหนี้สูญนอยท่ีสุด 
กรณีท่ีได มีการติดตามใหลูกหนี้ ชําระหนี้คืนถึงท่ีสุดแลวแต ยังได รับชําระคืน           

ไมครบถวนเพราะลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย  ลูกหนี้ขาดอายุความ  หลักฐานการเปนหนี้ไมครบถวน

สมบูรณหรือติดตอลูกหนี้ไมได ฯลฯ  ใหปดบัญชีลูกหนี้ไปบัญชีเลิกกิจการ  แลวรายงานไวในรายงาน     

การชําระบัญชี 
4.  สินคาคงเหลือ  ใหผูชําระบัญชีตรวจสอบสภาพของสินคา  และจัดการขายโดยเร็ว 

ท้ังนี้  การขายใหทําอยางเปดเผยและตองพยายามหาทางขายใหไดราคาสูง  สําหรับสินคาท่ีอาจขายได  

หรือรวมกันขายไดในคราวหนึ่งตั้งแต  50,000 บาทข้ึนไป  ใหขายโดยวิธีประกวดราคาเพ่ือใหไดราคา      

ดีท่ีสุด 
5.  สินทรัพยถาวร  ใหผูชําระบัญชีตรวจสอบสภาพสินทรัพยถาวรท่ีมีอยูท้ังหมด  และ

จัดการจําหนายโดยเปดเผย  และพยายามหาทางขายใหไดราคาสูง  สําหรับสินทรัพยถาวรรายการใด        

ท่ีคาดวาจะจําหนายไดคราวหนึ่งตั้งแต  50,000 บาทข้ึนไป  ใหจําหนายโดยวิธีประกวดราคาเพ่ือใหได

ราคาดีท่ีสุด 
 



 

6.  สินทรัพยอ่ืน 
  เงินลงทุน  ใหนําออกจําหนาย  โดยอาจจําหนายคืนใหกับสถาบันท่ีสหกรณถือหุน

หรือบุคคลท่ัวไป  พรอมรับเงินปนผลคางรับ (ถามี) 
  เงินมัดจํา  เงินประกัน  ใหขอยกเลิกภาระผูกพันตางๆ  เพ่ือขอเรียกคืนเงินมัดจํา

และเงินประกันนั้นๆ ถาไมสามารถเรียกเงินคืนได  ใหปดบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ  แลวรายงานไวใน

รายงานการชําระบัญชี 
 

การจัดการเก่ียวกับหน้ีสิน  ใหดําเนินการจัดการหนี้สินประเภทตางๆ ดังนี้ 
  1.  เจาหน้ี  ใหจัดทําหนังสือแจงไปยังเจาหนี้เพ่ือย่ืนคําทวงหนี้  พรอมท้ังดําเนินการ  

ชําระหนี้แกเจาหนี้ตางๆ  ตามลําดับความผูกพันแหงสัญญาหรือขอตกลง 
ท้ังนี้   ผู ชําระบัญชีควรใชดุลยพินิจตามความเหมาะสมในการพิจารณาขอ

ประนีประนอมกับเจาหนี้ของสหกรณ  และในกรณีท่ีทรัพยสินของสหกรณมีไมเพียงพอแกการชําระหนี้    

ใหผูชําระบัญชีรองขอตอศาลเพ่ือส่ังใหสหกรณลมละลาย  สําหรับกรณีท่ีผูชําระบัญชีไดพยายามติดตอ

เจาหนี้เพ่ือชําระหนี้แตไมรูตัวเจาหนี้ หรือเจาหนี้ไมทวงถามใหชําระหนี้  ใหผูชําระบัญชีวางเงินเทาจํานวนหนี้ 

นั้นไวตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือประโยชนแกเจาหนี้  และใหผูชําระบัญชีมีหนังสือแจงการวางเงินไปยัง

เจาหนี้โดยไมชักชา  รวมท้ังควรประกาศเร่ืองนี้ไวท่ีสํานักงานของสหกรณ  หนวยสงเสริมสหกรณ  และ   

ท่ีวาการอําเภอ  หรือสํานักงานเขตแหงทองท่ีท่ีสหกรณตั้งอยู  ถาหากเจาหนี้ไมรับเงินไปจนพนกําหนด   

สองปนับแตวันท่ีผูชําระบัญชีวางเงินไวตอนายทะเบียนสหกรณ  เจาหนี้ยอมหมดสิทธิในเงินจํานวนนั้น     

ซึ่งจะตองจัดสงเปนรายไดของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตอไป (มาตรา 84 วรรคสอง) 
อนึ่ง  สําหรับการวางเงินเพ่ือประโยชนแกเจาหนี้นั้น  ในทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิด     

ความสะดวกและคลองตัวในการดําเนินการ  ใหผูชําระบัญชีวางเงินไวกับนายทะเบียนสหกรณ  หรือ      

รองนายทะเบียนสหกรณท่ีนายทะเบียนสหกรณมอบหมายเพ่ือจายในภายหลัง 

2.  คาบํารุงสันนิบาตสหกรณคางจาย  ใหดําเนินการชําระใหแกสันนิบาติสหกรณ     

แหงประเทศไทย 
3.  หน้ีสินอ่ืน  ใหปฏิบัติเชนเดียวกับเจาหนี้ในขอ 1 
 
การจัดการเก่ียวกับทุนของสหกรณ  ใหดําเนินการจัดการทุนของสหกรณประเภทตางๆ 

ดังนี้ 
  1.  ทุนเรือนหุน  กรณีสหกรณมีหุนท่ีชําระไมครบมูลคาและผูชําระบัญชีพิจารณาเห็นวา

จําเปนตองเรียกชําระเพ่ือใหเพียงพอแกการชําระหนี้สินหรืออ่ืนๆ  ใหผูชําระบัญชีเรียกใหสมาชิก หรือ

ทายาทของสมาชิกผูตายสงชําระคาหุนท่ียังไมครบมูลคานั้น  กรณีท่ีไมไดรับชําระใหผูชําระบัญชีปฏิบัติ

เชนเดียวกับลูกหนี้ท่ีไมสามารถเรียกใหชําระหนี้คืนได 
 
 



 
ท้ังนี้  นับตั้งแตผูชําระบัญชีเร่ิมทําการชําระบัญชีจะจายคืนเงินคาหุนแกสมาชิกผูใดไป

กอนไมไดจนกวาจะชําระบัญชีเสร็จส้ิน  และเม่ือชําระบัญชีเสร็จแลว  หากปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยู  

ใหผูชําระบัญชีจายคืนคาหุนใหแกสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายตามมาตรา 86 แตถาไมสามารถ  

จายคืนไดภายในเวลาท่ีชําระบัญชีอยู  ใหผูชําระบัญชีวางเงินเทาจํานวนคาหุนท่ียังจายคืนไมครบถวนนั้นไว

ตอนายทะเบียนสหกรณ  หรือรองนายทะเบียนสหกรณท่ีนายทะเบียนสหกรณมอบหมายเพ่ือจาย          

ในภายหลัง  สําหรับกรณีท่ีทรัพยสินท่ีเหลืออยูมีมูลคานอยกวามูลคาหุนตามบัญชี  ใหทําการเฉล่ีย

ทรัพยสินนั้นคืนคาหุนใหแตละหุนเทาๆ กัน  (มูลคาหุนท่ีลดลงนี้จะเทากับจํานวนขาดทุนจากการ        

ชําระบัญชี) 
นอกจากนี้  ใหผูชําระบัญชีจัดทําบัญชีทุนเรือนหุนในชวงระยะเวลาท่ีดําเนินการ     

ชําระบัญชีเพ่ือใหทราบความเคล่ือนไหวของเงินคาหุนระหวางการชําระบัญชี  รวมท้ังการดําเนินการ

เก่ียวกับคาหุนของสหกรณท่ีชําระบัญชีนั้น 

2.  ทุนสํารอง  ทุนสะสมตามระเบียบขอบังคับ  ใหปดบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ 
3.  กําไรสุทธิที่ยังไมไดจัดสรร  รวมท้ังกําไรสุทธิตามงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพยสิน 

ใหผูชําระบัญชีดําเนินการจัดสรรเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณตามกฎหมาย  และสงชําระใหเรียบรอย    
กําไรสุทธิสวนท่ีเหลือใหปดบัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ 

4.  เงินคางขาดทุน หากสหกรณท่ีชําระบัญชีมีเงินคางขาดทุน (ขาดทุนสะสม) ใหปด

บัญชีไปบัญชีเลิกกิจการ 
อนึ่ง  ในการจัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน  หนี้สินและทุนของสหกรณนั้น  ผูชําระบัญชี

จะตองรักษาผลประโยชนของสหกรณใหมากท่ีสุด  สําหรับการจําหนายทรัพยสินของสหกรณผูชําระบัญชี

ตองพยายามจําหนายใหหมด  เพ่ือนําเงินไปใชจายเปนคาธรรมเนียม  คาภาระติดพัน  และคาใชจายท่ี  

ตองเสียตามสมควรในการชําระบัญชีนั้น  ซึ่งผูชําระบัญชีตองจัดการชําระกอนหนี้รายอื่น 
กรณีท่ีไดดําเนินการชําระบัญชีตามวิธีการท่ีไดกลาวขางตนแลว  หากปรากฏวา         

มีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ  ซึ่งเปนไปตามมาตรา 86 ดังตอไปนี้ 
1)  จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 
2)  จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวแตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ

กําหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติสําหรับสหกรณแตละประเภท 
3)  จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณ     

ในระหวางปตามที่กําหนดในขอบังคับ 
ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก  ใหผูชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณอ่ืน  หรือสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ  หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ       

ในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 

 
 



 
ท้ังนี้  การจายคืนเงินคาหุน  เงินปนผลตามหุนและเงินเฉล่ียคืนดังกลาว  ผูชําระบัญชี

จะตองจายคืนใหแกสมาชิกใหเสร็จเรียบรอย  แตถาภายหลังท่ีประกาศจายแลว  สมาชิกผูใดไมมารับ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในประกาศ  ผูชําระบัญชีจะตองวางเงินเทาจํานวนท่ีสมาชิกยังไมมารับนั้นไว

กับนายทะเบียนสหกรณ  หรือรองนายทะเบียนสหกรณท่ีนายทะเบียนสหกรณมอบหมายเพ่ือจายภายหลัง 
อนึ่ง  ตามความในมาตรา 86 (2) นายทะเบียนสหกรณไดกําหนดใหสหกรณท่ี     

เลิกแลวแตยังมีทรัพยสินคงเหลือ  ใหจายเปนเงินปนผลตามท่ีกําหนดในขอบังคับของสหกรณ  เร่ืองการ

จําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก  แตตองไมเกินอัตราเงินปนผลท่ีกําหนดในกฎกระทรวงสําหรับ

สหกรณแตละประเภท 
 
3.  วิธีปฏิบัติทางบัญชีในการชําระบัญชี 

วิธีปฏิบัติทางบัญชีในการชําระบัญชี  แบงออกเปน 2 สวน  คือ 
3.1  วิธีปฏิบัติทางบัญชีในระหวางการชําระบัญชี 
3.2  วิธีปฏิบัติทางบัญชีเม่ือเสร็จส้ินการชําระบัญชี 
 
วิธีปฏิบัติทางบัญชีในระหวางการชําระบัญชี  เม่ือผูชําระบัญชีไดดําเนินการชําระบัญชี

โดยการจัดการทรัพยสิน  หนี้สิน และทุนของสหกรณ  ใหผูชําระบัญชีปฏิบัติทางบัญชีโดยบันทึกรายการ  

ทางการเงินไวในสมุดบัญชีของสหกรณ ดังนี้   
  รายการรับเงินทุกประเภท  (ยกเวนการรับเงินคาหุน  การเบิกเงินจากธนาคาร)    

ถือเปนรายรับจากการชําระบัญชี  ไดแก  รายไดจากการดําเนินงาน  เงินรับจากลูกหนี้  เงินรับจากการ

จําหนายทรัพยสิน ฯลฯ  ใหบันทึกบัญชีไวในบัญชีรับจาย  กับบัญชีรายรับประเภทนั้น 

  รายการจายเงินทุกประเภท  (ยกเวนการจายคืนคาหุน  จายเงินฝากธนาคาร)      

ถือเปนรายจายจากการชําระบัญชี  ไดแก  คาใชจายดําเนินงาน  คาใชจายในการชําระบัญชี  จายชําระ

หนี้สิน (รวมการวางเงินชําระหนี้ตามมาตรา 84)  จายชําระหนี้เงินกู ฯลฯ  ใหบันทึกบัญชีไวในบัญชี

รายจายประเภทนั้นๆ  กับบัญชีรับจาย 
  ใหผูชําระบัญชีจัดทําบัญชีรับจายระหวางการชําระบัญชีเพ่ือแสดงรายการรับจายเงิน

โดยใหเสนอพรอมกับรายงานผลการชําระบัญชีทุกระยะ 6 เดือน  นับแตวันท่ีเสนองบการเงินตอ          

นายทะเบียนสหกรณ  ตามรูปแบบตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

วันที่ รายการ จํานวนเงิน วันที่ รายการ จํานวนเงิน

          
          
          
          
  รวมรับเงินงวดนี้     รวมจายเงินงวดนี้   
  เงินคงเหลือจากงวดกอน     เงินคงเหลือยกไป   
  รวม     รวม   
          
 
  เงินคงเหลือขางตนเก็บรักษาไว  ดังนี้    
  1.  ฝากไวในธนาคาร เปนเงิน  ..........................  บาท   
  2.  ผูชําระบัญชีเก็บรักษาไว เปนเงิน  .........................  บาท   
    รวม  ............................ บาท   
          
       ตรวจถูกตองแลว   
          
          
       ..................................   
       ผูชําระบญัชี   

 
 

วิธีปฏิบัติทางบัญชีเม่ือเสร็จสิ้นการชําระบัญชี  เม่ือผูชําระบัญชีไดดําเนินการชําระบัญชี

เสร็จส้ินแลว  ใหผูชําระบัญชีปดบัญชีตางๆ ดังนี้ 
  ปดบัญชีหมวดสินทรัพย (ยกเวนบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร  และบัญชี

ทรัพยสินรายการที่ไมไดจําหนายแตไดโอนเปนทรัพยสินเหลือ) ไปบัญชีเลิกกิจการ 
  ปดบัญชีหมวดหนี้สินเฉพาะสวนที่เจาหน้ียกหน้ีให  ไปบัญชีเลิกกิจการ 
  ปดบัญชีหมวดทุนของสหกรณ (ยกเวนบัญชีทุนเรือนหุน) ไปบัญชีเลิกกิจการ 
  ปดบัญชีรายรับประเภทตางๆ จากการชําระบัญชี  ไปบัญชีเลิกกิจการ 
 ปดบัญชีรายจายประเภทตางๆ จากการชําระบัญชี  ไปบัญชีเลิกกิจการ 

 



 
  ปดบัญชีเลิกกิจการ  ไปบัญชีกําไร/ขาดทุนจากการชําระบัญชี  กรณีท่ีมีผลขาดทุน   

จากการชําระบัญชี  ใหปดบัญชีขาดทุนจากการชําระบัญชีไปบัญชีทุนเรือนหุน  ในกรณีตรงกันขามหาก      

มีผลกําไร (สวนเกิน) จากการชําระบัญชีก็ใหนําไปจายเปนเงินปนผลตามหุน  เงินเฉล่ียคืน  และโอนให

สหกรณอ่ืน  หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตอไปตามมติของท่ีประชุมใหญ  หรือดวยความ

เห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ  ในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันท่ี     

ชําระบัญชีเสร็จ 
  ปดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ไปบัญชีเงินสด 
  บันทึกรายการจายคืนเงินคาหุนแกสมาชิก (รวมจํานวนเงินท่ีวางเงินเพ่ือจายภายหลัง) 
  บันทึกรายการจายสวนเกินจากการชําระบัญชีใหแกสมาชิก  ซึ่งไดแก  เงินปนผล    

ตามหุนเงินเฉล่ียคืน 
  บันทึกรายการจายเงินสวนท่ีเหลือจากการชําระบัญชีใหแกสหกรณอ่ืนหรือสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทย 
นอกจากนี้   เ ม่ือผู ชํ าระบัญชีดําเนินการชําระบัญชีเสร็จ ส้ินแลวตามมาตรา 87              

ใหผูชําระบัญชีทํารายงานการชําระบัญชี  พรอมท้ังรายการยอของบัญชีท่ีชําระนั้น  แสดงวาดําเนินการ    

ชําระบัญชี  และจัดการทรัพยสินของสหกรณไปอยางใด  รวมท้ังคาใชจายในการชําระบัญชี  และ         

จายทรัพยสินท่ีเหลือจากการชําระบัญชีเสนอตอผูสอบบัญชี  เม่ือผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชี     

ท่ีชําระนั้นแลว  ใหผูชําระบัญชีเสนอตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีผูสอบบัญชี

รับรองบัญชีท่ีชําระนั้น  เม่ือนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบดวยแลวใหถือวาเปนท่ีสุดแหงการชําระบัญชี  

และใหนายทะเบียนสหกรณถอนช่ือสหกรณออกจากทะเบียน 
ในการดําเนินการตามมาตรา 87  ใหผูชําระบัญชีจัดทําบัญชีตางๆ เพ่ือแสดงรายการยอ

ของบัญชีท่ีชําระ  ดังนี้ 
1.  บัญชีรับ – จาย  พรอมท้ังรายละเอียดประกอบ 
2.  บัญชีเงินฝากธนาคาร 
3.  บัญชีเงินกูจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
4.  บัญชีทุนเรือนหุน 
5.  บัญชีเลิกกิจการ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
สําหรับรูปแบบ  และวิธีการจัดทําบัญชีใหเปนดังตอไปนี้ 
 

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

บัญชีรับ – จาย 

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

(2)  รายไดจากการดาํเนนิงาน xxxx (3)  คาใชจายดําเนนิงาน xxxx 
(4)  เงินรับจากลูกหนี ้ xxxx (5)  คาใชจายในการชําระบัญชี xxxx 
(4)  เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน xxxx (7)  จายชําระหนี้สิน (รวมการวางเงิน  
(6)  คาหุนเรียกชําระเพ่ิมเติม xxxx  ชําระหนี้ตามมาตรา 84) xxxx 
(10) ถอนเงินจากธนาคาร xxxx (9)  จายเงินนําฝากธนาคาร xxxx 
  (10) จายชําระหนี้เงินกู ธกส. xxxx 

รวมรับ xxxx รวมจาย xxxx 
(1)  เงินสดคงเหลือยกมาตามงบดุล xxxx (11) เงินสดคงเหลือยกไป xxxx 

  เม่ือเร่ิมตนชําระบัญชี    
 xxxx  xxxx
    
(14) ทรัพยสินเหลือตามมาตรา 86  (15) การจายทรัพยสินเหลือ  

 - เงินสดคงเหลือ xxxx  ตามมาตรา 86  
 - ทรัพยสินอ่ืนๆ ท่ีไมไดจําหนาย  1.  จายใหแกสมาชิก (รวมการวางเงิน  
    แตโอนจายเปนทรัพยสินเหลือ xxxx เพ่ือจายภายหลังดวย)  

  - คืนเงินคาหุน xxxx
  - จายเงินปนผลตามหุน xxxx
  - จายเงินเฉล่ียคืน xxxx
  2. ทรัพยสินท่ีเหลือจากการชําระบัญชี  
  - โอนใหแกสหกรณอ่ืน xxxx
  - โอนใหแกสันนิบาตสหกรณฯ xxxx
 xxxx  xxxx
 
 
 
 

 



รายละเอียดประกอบบัญชีรับ – จาย 

     (บาท) 
รายละเอียด 1 รายไดจากการดําเนินงาน 

-  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู     ..................... 
-  ขายสินคา      ..................... 
-  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร     ..................... 
-  รายไดเบ็ดเตล็ด      ..................... 
-  ............................................    ..................... 

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

 
รายละเอียด 2 เงินรับจากลูกหน้ี 

-  ลูกหนี้เงินกู      ..................... 
-  ลูกหนี้การคา      ..................... 
-  ............................................    ..................... 
        ..................... 

 
รายละเอียด 3 เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน 

-  ท่ีดิน       ..................... 
-  เคร่ืองใชสํานักงาน     ..................... 
-  หุนชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย  ..................... 
-  ............................................    ..................... 
        ..................... 

 
รายละเอียด 4 คาใชจายดําเนินงาน 

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

รายละเอียด 5 คาใชจายในการชําระบัญชี 
-  คาธรรมเนียมศาล     ..................... 
-  คาทนายความ      ..................... 
-  ............................................    ..................... 
        ..................... 
 

รายละเอียด 6 จายชําระหน้ีสิน 

-  เจาหนี้การคา      ..................... 
-  คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   ..................... 
-  ............................................    ..................... 
-  วางเงินชําระหนี้ตามมาตรา 84    ..................... 
        ..................... 



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

บัญชีเงินฝากธนาคาร 

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

(1)  เงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา xxxx (10) ถอนเงินจากธนาคาร xxxx 
ตามงบดุลเม่ือเร่ิมตนชําระบญัชี    

(9)  เงินนําฝากธนาคาร xxxx   
(9)  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารท่ีคิดเขาบัญชีให xxxx   
 xxxx  xxxx 
 
 
 

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

บัญชีเงินกูจากธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ 

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

(10) เงินสงชําระหนี้ ธ.ก.ส (รวมหนี้ท่ี  xxxx (1)  เงินกูจาก ธ.ก.ส คงเหลือยกมา xxxx 
ธ.ก.ส ยอมลดให   ตามงบดุลเม่ือเร่ิมตนชําระบัญชี  

 xxxx (9)  ดอกเบี้ยเงินกูท่ี ธ.ก.ส คดิเพ่ิมในบญัชี xxxx 
 
 
 

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

บัญชีทุนเรือนหุน 

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

(12) ขาดทุนจากการชําระบัญชี xxxx (1)  เงินคาหุนยกมาตามงบดุลเม่ือ xxxx 
   เร่ิมตนชําระบัญชี  

(13) จายคืนเงินคาหุนสมาชิก (รวมการ xxxx (6)  คาหุนเรียกชําระเพ่ิมเติม xxxx 
วางเงินเพ่ือจายภายหลัง    

 xxxx  xxxx 
 
 



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

บัญชีเลิกกิจการ 

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

(1)  ราคาทรัพยสินตามงบดุลเม่ือเร่ิมตน xxxx (1)  ทุนสํารอง, ทุนตางๆ และกําไรที่ยัง xxxx 
ชําระบัญชี (ยกเวนเงินสด, เงินฝาก   ไมไดจดัสรร (กรณีเงินคางขาดทุน   
ธนาคาร ทรัพยสินรายการที่ไมได   ลงไวในดานตรงขาม)  
จําหนายแตโอนจายเปนทรัพยสินเหลือ)    
สวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเส่ือม    
ราคาสะสม ใหหักจากราคาทรัพยสิน    
หรือแสดงไวในดานตรงขามก็ได    

(3)  คาใชจายดําเนินงาน xxxx (2)  รายไดจากการดาํเนนิงาน xxxx 
(9)  คาใชจายในการชําระบัญชี xxxx (4)  เงินรับจากลูกหนี ้ xxxx 

  (4)  เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน xxxx 
  (8)  หนี้สินท่ีเจาหนี้ยกให xxxx 

(12) สวนเกินจากการชําระบัญชี xxxx (12) ขาดทุนจากการชําระบัญชี xxxx 
 xxxx  xxxx 
 
 
คําอธิบายรายการตามหมายเลขท่ีปรากฏในบัญชีตางๆ  ขางตน  มีดังน้ี 
 
  (1)   ใหนําตัวเลขทางดานทรัพยสิน  และดานทุนของสหกรณจากงบดุลเม่ือเร่ิมตน     

ชําระบัญชี  ซึ่งเสนอตอนายทะเบียนสหกรณแลวบันทึกในบัญชีตางๆ  ดังนี้ 
   บัญชีรับ – จาย  ใหบันทึกจํานวนเงินสดคงเหลือยกมาเม่ือเร่ิมตนชําระบัญชี

ทางดานเดบิต 
   บัญชีเงินฝากธนาคาร  ใหบันทึกจํานวนเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา         

เม่ือเร่ิมตนชําระบัญชีทางดานเดบิต 
   บัญชีเงินกูจากธนาคารเพ่ือการเกษตร  ใหบันทึกจํานวนเงินกูคางชําระยกมา  

เม่ือเร่ิมตนชําระบัญชีทางดานเครดิต 
   บัญชีทุนเรือนหุน  ใหบันทึกจํานวนเงินคาหุนยกมาเม่ือเร่ิมตนชําระบัญชี

ทางดานเครดิต 
 
 



  บัญชีเลิกกิจการ 
ดานเดบิต  ใหบันทึกจํานวนเงินของทรัพยสินตางๆ ตามงบดุล  เม่ือเร่ิมตน

ชําระบัญชีเวนแตเงินสด  เงินฝากธนาคาร  ซึ่งไดบันทึกรายการไวแลวในบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝาก

ธนาคารขางตนแลวตามลําดับ  และทรัพยสินรายการใดท่ีมิไดจําหนายแตโอนจายเปนทรัพยสินเหลือ  

รวมท้ังเงินคางขาดทุน (ถามี) สําหรับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  คาเส่ือมราคาสะสมและสํารองอ่ืนๆ ท่ีตั้งไว

เปนรายการหักกับทรัพยสิน  ใหนําไปหักออกจากราคาทรัพยสินโดยตรงหรือแสดงไวในดานเครดิตก็ได 
ดานเครดิต  ใหบันทึกจํานวนเงินของรายการสวนทุนของสหกรณ  ซึ่งไดแก  

ทุนสํารอง  ทุนสะสมตามขอบังคับ  ระเบียบและอ่ืนๆ กําไรรอการจัดสรร  ท้ังนี้ ยกเวนทุนเรือนหุนซึ่งได

บันทึกไวแลวในบัญชีทุนเรือนหุน 

(2)   ใหบันทึกรายการรายไดจากการดําเนินงาน เชน ขายสินคา  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู  

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  รายไดเบ็ดเตล็ด  เปนตน ในบัญชีรับ – จายทางดานเดบิต และบัญชีเลิกกิจการ

ทางดานเครดิต 
(3)   ใหบันทึกรายการคาใชจายดําเนินงาน  เชน  ดอกเบี้ยจาย  คาใชจายท่ัวไป  เปนตน  

ในบัญชีเลิกกิจการทางดานเดบิต  และบัญชีรับ – จายทางดานเครดิต 
(4)   ใหบันทึกรายการเงินรับชําระหนี้จากลูกหนี้  และเงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน    

ในบัญชีรับ – จายทางดานเดบิต  และบัญชีเลิกกิจการทางดานเครดิต 
(5)   ใหบันทึกรายการคาใชจายในการชําระบัญชีตามมาตรา 83 ของพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 ในบัญชีเลิกกิจการทางดานเดบิต  และบัญชีรับ – จายทางดานเครดิต 
(6)   ใหบันทึกรายการรับเงินคาหุนท่ีเรียกใหสมาชิกท่ีชําระไมครบมูลคามาชําระเพ่ิมเติม

ในบัญชีรับ – จายทางดานเดบิต  และบัญชีทุนเรือนหุนทางดานเครดิต 
(7)   ใหบันทึกรายการจายเงินชําระหนี้สิน  รวมท้ังการวางเงินชําระหนี้ตามาตรา 84 ของ

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ในบัญชีรับ – จายทางดานเครดิต  เวนแตรายการเงินนําสงชําระหนี้ 

ธ.ก.ส ใหปฏิบัติตามขอ (10) ซึ่งจะไดอธิบายตอไป 
(8)   ใหบันทึกรายการหนี้สินท่ีเจาหนี้ยกให  ในบัญชีเลิกกิจการทางดานเครดิต 
(9)   ใหบันทึกรายการจายเงินเพ่ือฝากธนาคาร  ในบัญชีเงินฝากธนาคารทางดานเดบิต  

และบัญชีรับ – จายทางดานเครดิต  พรอมกับใหนําดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารท่ีธนาคารคิดเขาบัญชีให

สําหรับชวงระยะเวลาชําระบัญชีท้ังหมดมาแสดงรายการไวทางดานเดบิตดวย 

(10)  ใหบันทึกรายการเบิกถอนเงินจากธนาคาร  ในบัญชีรับ – จายทางดานเดบิต  และ

บัญชีเงินฝากธนาคารทางดานเครดิต  รวมทั้งบันทึกรายการเงินนําสงชําระหนี้ ธ.ก.ส  ในบัญชีเงินกูจาก

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ทางดานเดบิต  และบัญชีรับ – จายทางดานเครดิต  สวนหนี้ท่ี ธ.ก.ส ยอมลดให 

(ถามี) ใหบันทึกรายการในบัญชีเงินกูจากธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ ทางดานเดบิต  และบัญชีเลิกกิจการ

ทางดานเครดิต  โดยรวมไวในรายการ “หนี้สินท่ีเจาหนี้ยกให” พรอมกับใหนําดอกเบี้ยเงินกูท่ี ธ.ก.ส    

คิดเพ่ิมไวในบัญชีเงินกูสําหรับชวงระยะเวลาชําระบัญชีท้ังหมดมาแสดงรายการไวทางดานเครดิตของบัญชี

เงินกูจากธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ ดวย 



 
(11)  ใหบันทึกจํานวนเงินสดคงเหลือยกไปในบัญชีรับ – จาย  ซึ่งคํานวณไดจาก     

ยอดรวมรับบวกเงินสดคงเหลือยกมาตามงบดุลเม่ือเร่ิมตนชําระบัญชี  แลวหักดวยยอดรวมจาย 
(12)  ใหคํานวณหาผลตางในบัญชีเลิกกิจการ  เพ่ือทราบผลกําไรหรือขาดทุนจากการ

ชําระบัญชี  กรณีท่ียอดรวมทางดานเดบิตสูงกวายอดรวมทางดานเครดิต  ใหแสดงผลตางไวในบัญชี     

เลิกกิจการเปนขาดทุนจากการชําระบัญชี  ซึ่งในกรณีนี้  ใหนําจํานวนเงินขาดทุนจากการชําระบัญชีแสดงไว

ในบัญชีทุนเรือนหุนทางดานเดบิตดวย  ในกรณีตรงกันขามหากยอดรวมทางดานเครดิตสูงกวายอดรวม

ทางดานเดบิต  ใหเพียงแสดงผลตางไวในบัญชีเลิกกิจการเปนสวนเกินจากการชําระบัญชี  ซึ่งจะไดนําไป

จายเปนเงินปนผลตามหุน  เงินเฉล่ียคืน  และโอนใหสหกรณอ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ตอไปตามมติท่ีประชุมใหญของสหกรณ  หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ  ในกรณีท่ี       

ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 
(13)  ใหบันทึกจํานวนเงินท่ีจายคืนเงินคาหุนแกสมาชิก (รวมท้ังการวางเงินเพ่ือจาย

ภายหลัง) ในบัญชีทุนเรือนหุน  ซึ่งคํานวณไดจากเงินคาหุนยกมาตามงบดุลเม่ือเร่ิมตนชําระบัญชี  บวก   

คาหุนท่ีเรียกชําระเพ่ิมเติม  หักดวยขาดทุนจากการชําระบัญชี 
(14)  ทายบัญชีรับ – จายทางดานเดบิต  ใหแสดงทรัพยสินเหลือตามมาตรา 86 แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งไดแก 
  เงินสดคงเหลือ  ใหนํายอดเงินสดคงเหลือยกไปตาม (11) ในบัญชีรับจาย  

มาแสดงไว 
  ทรัพยสินอ่ืนท่ีไมไดจําหนาย  ใหนํายอดตามบัญชีของทรัพยสินอ่ืนซึ่งไมได

จําหนายท่ีปรากฏในงบดุลเม่ือเร่ิมตนชําระบัญชีมาแสดงไว 
(15)  ทายบัญชีรับ – จายทางดานเครดิต  ใหแสดงรายการจายทรัพยสินเหลือ  ดังนี้ 

  จายคืนเงินคาหุนแกสมาชิก (รวมการวางเงินเพ่ือจายภายหลัง) จํานวนเงิน

จากบัญชีทุนเรือนหุนตาม (13) ซึ่งในกรณีท่ีไมมีเงินคาหุนก็ไมตองแสดงรายการนี้ 
  สวนเกินจากการชําระบัญชี  จํานวนเงินจากบัญชีเลิกกิจการตาม (12) แยก

ออกเปนรายการจายเงินปนผลตามหุน  เงินเฉล่ียคืน  โอนใหแกสหกรณอ่ืนและสันนิบาตสหกรณ       

แหงประเทศไทย 
 
หมายเหตุ 
  1.  ในบัญชีเลิกกิจการ  ยอมขาดทุนจากการชําระบัญชีเปนจํานวนไมเกินกวาเงินคาหุน   

ท่ีชําระท้ังส้ิน  หากสหกรณไมมีเงินคาหุนจะไมมีรายการขาดทุนจากการชําระบัญชี 
  2.  ในบัญชีเลิกกิจการ  สวนเกินจากการชําระบัญชีรวมกับคาหุนท่ีชําระท้ังส้ินจะเปน

จํานวนเทากับทรัพยสินเหลือ  ในกรณีท่ีไมมีเงินคาหุน  ทรัพยสินท่ีเหลือท้ังส้ิน  คือ  สวนเกินจากการ   

ชําระบัญชี   
 

 



 
4.  รายงานการชําระบัญชี 
  การรายงานการชําระบัญชี  แบงออกเปน 2 สวน  คือ 
  4.1  รายงานความเคล่ือนไหวระหวางการชําระบัญชี 
  4.2  รายงานเม่ือเสร็จส้ินการชําระบัญชี 
  รายงานความเคล่ือนไหวระหวางการชําระบัญชี  ในการดําเนินการชําระบัญชีนั้น      

นับแตวันท่ีผู ชําระบัญชีไดเสนองบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพยสินตอนายทะเบียนสหกรณแลว           

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 85 กําหนดใหผูชําระบัญชีเสนอรายงานตอนายทะเบียน

สหกรณทุกระยะหกเดือนวาไดจัดการไปอยางใดบาง  และแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีท่ีชําระอยูนั้น 
  ในการจัดทํารายงานความเคล่ือนไหวผลการชําระบัญชีทุกระยะ 6 เดือน  นับแตวันท่ีเสนอ

งบการเงินเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ  ใหมีหัวขอรายงาน  ดังนี้ 
  1.   การเรียกหน้ีสินคืน  ใหรายงานวาสหกรณมีลูกหนี้จํานวนเทาใด  เรียกคืนไดเทาใด  

และยังเรียกคืนไมไดเทาใด  เพราะเหตุใด  หากการเรียกหนี้สินตองมีการดําเนินคดีทางศาลก็ใหรายงาน

ช้ีแจงดวย 
  2.   การชําระหน้ี  ใหรายงานวาสหกรณมีเจาหนี้อยูก่ีราย  เปนเงินเทาใด  ไดชําระแลว

เทาใด  หากไดทําการประนีประนอมหนี้กับเจาหนี้ก็ใหแจงจํานวนเงินท่ีจะตองชําระตามท่ีไดตกลงไว 
3.   การจัดการทรัพยสิน  ใหรายงานวาทรัพยสินของสหกรณรวมท้ังเงินลงทุนถือหุนใน

กิจการตางๆ แตละรายการ  ไดดําเนินการจําหนายจายโอนไปดวยวิธีใด  ไดราคาเทาใด  สูงหรือต่ํากวา

ราคาเดิมเทาใด  และทรัพยสินใดยังจําหนายไมได  รวมราคาเทาใด 
4.   อุปสรรคในการชําระบัญชี  ใหช้ีแจงอุปสรรคท่ีทําใหการชําระบัญชียังไมเสร็จส้ิน  

และแนวทางแกไข 
5.   กําหนดเวลาในการชําระบัญชี  ใหประมาณหรือคาดหมายวาจะสามารถชําระบัญชี      

ไดเสร็จเรียบรอยเม่ือใด 
6.   อ่ืนๆ  ใหรายงานถึงส่ิงตางๆ ท่ีผูชําระบัญชีเห็นวาควรจะรายงานใหทราบ 

 
รายงานเม่ือเสร็จสิ้นการชําระบัญชี 
เม่ือผูชําระบัญชีไดดําเนินการชําระบัญชีเสร็จส้ินแลว  ใหผูชําระบัญชีจัดทํารายงานการ

ชําระบัญชีเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ  โดยใหมีหัวขอรายงานดังนี้ 
1.   สหกรณที่ชําระบัญชี  ใหระบุช่ือสหกรณ  ประเภทสหกรณ  เลขทะเบียน  วันท่ี     

จดทะเบียน  ท่ีตั้งสํานักงาน  และจํานวนสมาชิก ณ วันท่ีเลิกสหกรณ 

2.   วันที่ไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนผูชําระบัญชี  ใหรายงานวานายทะเบียนสหกรณ

ไดแตงตั้งผูชําระบัญชีตามคําส่ังท่ีเทาใด  วัน เดือน ปใด  หรือใหความเห็นชอบตามหนังสือขอความ

เห็นชอบวัน เดือน ปใด 
 
 



 
3.   การจดทะเบียนผูชําระบัญชี  ใหรายงานวานายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียน       

ผูชําระบัญชีตามหนังสือท่ีเทาใด วัน เดือน ปใด  และผูชําระบัญชีไดรับทราบเม่ือใด 
4.   การประกาศโฆษณาหนังสือพิมพรายวันหรือโดยวิธีอ่ืน  ใหรายงานวาไดประกาศ

ใหเจาหนี้ทราบการชําระบัญชี  และใหย่ืนคําทวงหนี้ตอผูชําระบัญชีในหนังสือพิมพรายวันช่ืออะไร  เม่ือวัน  

เดือน  ปใด  นอกจากนั้นไดกระทําโดยวิธีอ่ืนอยางใดบาง 
5.   การจัดงบการเงินตามมาตรา 80  ใหรายงานวาไดจัดทํางบการเงิน ณ วัน เดือน ปใด  

เพ่ือใหผูสอบบัญชีตรวจสอบรับรอง  และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรับรองเม่ือวัน  เดือน  ปใด  รวมท้ัง    

ไดนํางบการเงินท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบรับรองแลวนั้นเสนอตอท่ีประชุมใหญเพ่ืออนุมัติเม่ือวัน เดือน ปใด  

และย่ืนงบการเงินนั้นตอนายทะเบียนสหกรณโดยหนังสือท่ีเทาใด วัน เดือน ปใด 
6.   เวลาที่ใชในการชําระบัญชี  ใหรายงานวาไดเร่ิมลงมือทําการชําระบัญชีเม่ือวัน  

เดือน  ปใด  และเสร็จส้ินเม่ือวัน  เดือน  ปใด  (ใหถือวันรับทราบการจดทะเบียนผูชําระบัญชีของ       

นายทะเบียนสหกรณเปนวันเร่ิมลงมือทําการชําระบัญชี  และวันเสนอรายงานฉบับนี้เปนวันเสร็จส้ินการ

ชําระบัญชี)  รวมระยะเวลาท่ีใชในการชําระบัญชีเทาใด 
7.   วิธีดําเนินการชําระบัญชี  ใหรายงานถึงส่ิงซึ่งไดดําเนินการชําระบัญชีไปแลวในขอ

ตอไปนี้ 
  การเรียกหน้ีสิน  มีลูกหนี้อยูเทาใด  ไดรับชําระคืนจํานวนเทาใด  เรียกคืน

ไมไดเทาใด  เพราะเหตุใด  ถาหากการเรียกหนี้ตองมีการดําเนินคดีทางศาลใหรายงานไวโดยละเอียด 

  การชําระหน้ี  มีเจาหนี้อยู เทาใด  ทําการประนีประนอมหน้ีไดเทาใด  

คงเหลือตองชําระเทาใด  ชําระไดหมดหรือไม  ถาชําระไดไมหมดใหรายงานจํานวนหนี้ท่ีคาง  พรอมดวย

เหตุผล 
  การจัดการทรัพยสิน  ทรัพยสินของสหกรณท่ีชําระบัญชีนั้นมีอะไรบางใหแจง

ราคาเปนรายการ  และไดจัดการไปโดยวิธีใด  ไดราคาเทาใด  สูงหรือต่ํากวาราคาในบัญชีเทาใด  สําหรับ

เงินลงทุนถือหุนในกิจการตางๆ ใหรายงานผลการจัดการไวดวย 
  กิจการอยางอ่ืนที่จําเปน ถามีกิจการอยางอ่ืนท่ีจําเปนซึ่งตองกระทําให

รายงานผลการดําเนินการไวดวย  เชน  การไถถอนจํานอง  เปนตน 
  คาใชจายในการชําระบัญชี  ใหช้ีแจงลักษณะของคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการ

ชําระบัญชีใหทราบ 

8.   ผลการชําระบัญชี  ใหรายงานวาเม่ือไดชําระหนี้สินเสร็จส้ินแลว สหกรณท่ีชําระบัญชี

ยังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกเปนจํานวนเทาใด  โดยแยกรายละเอียดทรัพยสินแตละประเภทใหชัดเจน      

เชน  เงินสดเก็บรักษาไวท่ีผูชําระบัญชีเทาใด  ฝากไวท่ีธนาคารใดจํานวนเทาใด  มีทรัพยสินอ่ืนอะไรบาง    

ท่ีไมไดจําหนายแตโอนจายไปเปนจํานวนเทาใด 
มีหุนของสมาชิกอยูเทาใด  สามารถจายคืนไดเต็มมูลคาหรือไม  เงินสดที่มีอยูพอใช

คืนเงินคาหุนหรือไม  หากไมพอยังขาดอีกเทาไร  สรุปแลวแตละหุนไดรับคืนเงินคาหุนๆ ละเทาใด  และ  

ไดจายคาหุนคืนไปแลวก่ีหุน  จํานวนเงินเทาใด  คงเหลืออีกก่ีหุน  เปนเงินเทาใด 



 
ผูชําระบัญชีไดวางเงินเพ่ือจายแกเจาหนี้ท่ียังมิไดทวงถามใหชําระหนี้  และเพ่ือจายคืน

คาหุนใหแกสมาชิกไวตอนายทะเบียนสหกรณ  หรือรองนายทะเบียนสหกรณท่ีนายทะเบียนสหกรณ

มอบหมายเปนจํานวนเทาใด  เม่ือวัน  เดือน  ปใด  สําหรับเงินปนผลตามหุนและเงินเฉล่ียคืน  ก็ให

รายงานในทํานองเดียวกัน 

อนึ่ง  การปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บรักษาเงินดังกลาว  ใหปฏิบัติตามขอบังคับวาดวย   

การฝากและถอนคืนเงินตอกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2495 

9.  ทรัพยสินเหลือจากการชําระบัญชี  ใหรายงานวาเม่ือไดจัดการจายทรัพยสิน  รวมท้ัง

การวางเงินตามขอ 8 เสร็จส้ินแลว  สหกรณท่ีชําระบัญชีนั้นมีทรัพยสินเหลืออีกหรือไม  ถามีมีจํานวนเทาใด  

ท่ีประชุมใหญคร้ังท่ีเทาใด  วัน  เดือน  ปใด  ไดมีมติใหโอนทรัพยสินนี้ตามมาตรา 86 อยางไร  ถาไมอาจ

เรียกประชุมใหญไดภายใน 3 เดือนนับแตวันชําระบัญชีเสร็จ  ใหขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณในการโอนใหแกสหกรณอ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยโดยแสดงความคิดเห็นของ      

ผูชําระบัญชีวาสมควรโอนอยางใดไปดวย 
10.  เร่ืองอ่ืนๆ  ใหรายงานสรุปขอใหนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบถอนช่ือ

สหกรณออกจากทะเบียนดวย 
เม่ือผูชําระบัญชีจัดทํารายงานแลว  ใหผูชําระบัญชีสงรายงานพรอมดวยรายการยอของ

บัญชีท่ีชําระ  จํานวน 3 ชุด  ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบรับรองตอไป  ท้ังนี้  ในกรณีท่ีผูชําระบัญชีไดจัดใหมี

การประชุมใหญสหกรณภายหลังจากเสร็จส้ินการชําระบัญชีแลว  รวมท้ังในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญของ

สหกรณลงมติโอนทรัพยสินท่ีเหลือจากการชําระบัญชีใหแกสหกรณอ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ

ไทย  เม่ือผูชําระบัญชีจายทรัพยสินไปตามมติท่ีประชุมใหญแลว  ใหผูชําระบัญชีสงสําเนารายงานการ

ประชุมใหญและสงสําเนาหลกัฐานการจายดังกลาวไปพรอมท้ังรายงานการชําระบัญชีดวย 
อนึ่ง  เม่ือผูสอบบัญชีตรวจสอบรับรองรายงานการชําระบัญชีและรายการยอของบัญชี      

ท่ีชําระแลว  ใหผูชําระบัญชีเสนอรายงานการชําระบัญชีดังกลาวตอนายทะเบียนสหกรณ  ภายใน 30 วัน  

นับแตวันท่ีผูสอบบัญชีรับรองบัญชีท่ีชําระน้ัน  เม่ือนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบดวยแลวใหถือเปนท่ีสุด

แหงการชําระบัญชี  และนายทะเบียนสหกรณจะมีคําส่ังใหถอนช่ือสหกรณออกจากทะเบียน  จากนั้น       

ใหผูชําระบัญชีมอบสมุดบัญชีและเอกสารของสหกรณท่ีไดชําระบัญชีเสร็จแลวนั้นแกนายทะเบียนสหกรณ

หรือรองนายทะเบียนสหกรณท่ีนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  ภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีนายทะเบียน

สหกรณใหความเห็นชอบ 
 
 

คําแนะนาํนี้แนบทายคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ท่ี 146/2546  ลงวันท่ี 28  มกราคม  2546 
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  มาตรา 74  การชําระบัญชีสหกรณท่ีลมละลายนั้น  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

ลมละลาย 
มาตรา 75  การชําระบัญชีสหกรณท่ีเลิกเพราะเหตุอ่ืน  นอกจากลมละลายใหท่ีประชุมใหญ 

เลือกตั้งผูชําระบัญชีโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  ข้ึนทําการชําระบัญชีสหกรณภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีเลิกสหกรณ  หรือนับแตวันท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมีคําส่ังให   

ยกอุทธรณ  แลวแตกรณี 
ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญไมเลือกตั้งผู ชําระบัญชีภายในกําหนดเวลาดังกลาว  หรือ         

นายทะเบียนสหกรณไมใหความเห็นชอบในการเลือกตั้งผู ชําระบัญชี  ใหนายทะเบียนสหกรณตั้ง            

ผูชําระบัญชีข้ึนทําการชําระบัญชีสหกรณได 
เม่ือนายทะเบียนสหกรณเห็นสมควรหรือเม่ือสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาสองในสามของ

สมาชิกท้ังหมดรองขอตอนายทะเบียนสหกรณ  นายทะเบียนสหกรณจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทน    

ผูชําระบัญชีซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือซึ่งไดตั้งไวก็ได 
ใหนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ

ตามวรรคหนึ่ง  หรือผูชําระบัญชีซึ่งไดรับแตงตั้งตามวรรคสอง  หรือวรรคสาม  และใหปดประกาศช่ือ         

ผูชําระบัญชีไวท่ีสํานักงานของสหกรณนั้น  สํานักงานสหกรณอําเภอ  หรือหนวยสงเสริมสหกรณ  และ   

ท่ีวาการอําเภอ  หรือสํานักงานเขตแหงทองท่ีท่ีสหกรณนั้นตั้งอยูภายในสิบส่ีวันนับแตวันท่ีจดทะเบียน      

ผูชําระบัญชี 
ผูชําระบัญชีอาจไดรับคาตอบแทนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
มาตรา 76  สหกรณนั้นแมจะไดเลิกไปแลวก็ใหพึงถือวายังคงดํารงอยูตราบเทาเวลา       

ท่ีจําเปนเพ่ือการชําระบัญชี 
มาตรา 77  ใหผูชําระบัญชีมีหนาท่ีชําระสะสางกิจการของสหกรณจัดการชําระหนี้ และ

จําหนายทรัพยสินของสหกรณนั้นใหเสร็จไป 
มาตรา 78  เม่ือสหกรณเลิก  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและเจาหนาท่ีของ

สหกรณมีหนาท่ีจัดการรักษาทรัพยสินท้ังหมดของสหกรณไวจนกวาผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ 
ผูชําระบัญชีจะเรียกใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  หรือเจาหนาท่ีของสหกรณ     

สงมอบทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง  พรอมดวยสมุดบัญชี  เอกสาร  และส่ิงอ่ืนเม่ือใดก็ได 
มาตรา 79  ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชี    

ใหผูชําระบัญชีประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองวันติดตอกัน  หรือประกาศโฆษณา

ทางอ่ืนวาสหกรณไดเลิก  และแจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทุกคนซ่ึงมีช่ือปรากฏในสมุดบัญชี  เอกสารของ

สหกรณหรือปรากฏจากทางอ่ืน  เพ่ือใหทราบวาสหกรณนั้นเลิก  และใหเจาหนี้ย่ืนคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี 



 
มาตรา 80  ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสหกรณโดยไมชักชา  และใหนายทะเบียน

สหกรณตั้งผูสอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลนั้น 
เม่ือผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว  ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญเพ่ืออนุมัติ

แลวเสนองบดุลนั้นตอนายทะเบียนสหกรณ 
ในกรณีท่ีการประชุมใหญไมครบองคประชุม  ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอนายทะเบียน

สหกรณเพ่ืออนุมัติ 
มาตรา 81  ผูชําระบัญชีมีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 
(1)  ดําเนินกิจการของสหกรณเทาท่ีจําเปนเพ่ือระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณ     

ในระหวางท่ียังชําระบัญชีไมเสร็จ 
(2)  ดําเนินกิจการของสหกรณเทาท่ีจําเปนเพ่ือชําระสะสางกิจการใหเสร็จไปดวยดี 
(3)  เรียกประชุมใหญ 
(4)  ดําเนินการท้ังปวงเก่ียวกับคดีแพงหรือคดีอาญา  และประนีประนอมยอมความ    

ในเร่ืองใดๆ  ในนามของสหกรณ 
(5)  จําหนายทรัพยสินของสหกรณ 
(6)  เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายชําระคาหุนท่ียังชําระไมครบมูลคาของ

หุนท้ังหมด 
(7)  รองขอตอศาลเพื่อส่ังใหสหกรณลมละลายในกรณีท่ีเงินคาหุน  หรือเงินลงทุนไดใช

เสร็จแลว  แตทรัพยสินก็ยังไมเพียงพอแกการชําระหนี้สิน 
(8)  ดําเนินการอยางอ่ืนเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหการชําระบัญชีเสร็จส้ิน 
มาตรา 82  ขอจํากัดอํานาจของผูชําระบัญชีอยางใดๆ  หามมิใหยกข้ึนเปนขอตอสู

บุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต 
มาตรา 83  คาธรรมเนียม  คาภาระติดพัน  และคาใชจายท่ีตองเสียตามสมควรในการ

ชําระบัญชีนั้น  ผูชําระบัญชีตองจัดการชําระกอนหนี้รายอื่น 
มาตรา 84  ถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหชําระหนี้  ผูชําระหนี้ตองวางเงินสําหรับ   

จํานวนหนี้นั้นไวตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือประโยชนแกเจาหนี้  และใหผูชําระบัญชีมีหนังสือแจงการ    

างเงินไปยังเจาหนี้โดยไมชักชา 
ถาเจาหนี้ ไม รับเ งินไปจนพันกําหนดสองปนับแต วันท่ีผู ชําระบัญชีวางเงินไวตอ           

นายทะเบียนสหกรณ  เจาหนี้ยอมหมดสิทธิในเงินจํานวนนั้น  และใหนายทะเบียนสหกรณจัดสงเปน      

รายไดของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหเสร็จภายในเวลาอันสมควร 
มาตรา 85  ใหผูชําระบัญชีเสนอรายงานตอนายทะเบียนสหกรณทุกระยะหกเดือนวาได

จัดการไปอยางใดบางและแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีท่ีชําระอยูนั้น  รายงานดังกลาวนี้ใหทําตาม

แบบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 
 



 
รายงานตามวรรคหนึ่งใหสมาชิก  ทายาทของสมาชิกผูตาย  และเจาหนี้ท้ังหลายของ

สหกรณตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

ถาปรากฏขอบกพรองในการชําระบัญชี  นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหผูชําระบัญชี

แกไขขอบกพรอง  และรายงานตอนายทะเบียนสหกรณภายในเวลาท่ีกําหนด 

มาตรา 86  เม่ือไดชําระหน้ีของสหกรณแลว  ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผูชําระบัญชี

จายตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 
(1)  จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 
(2)  จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวแตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ

กําหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติสําหรับสหกรณแตละประเภท 
(3)  จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณ        

ในระหวางปตามที่กําหนดในขอบังคับ 
ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก  ใหผูชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณอ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ  หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ  ในกรณีท่ี  

ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 
  มาตรา 87  เม่ือไดชําระบัญชีกิจการของสหกรณเสร็จแลว  ใหผูชําระบัญชีทํารายงานการ

ชําระบัญชี  พรอมท้ังรายการยอของบัญชีท่ีชําระนั้น แสดงวาไดดําเนินการชําระบัญชี  และจัดการทรัพยสิน

ของสหกรณไปอยางใด  รวมทั้งคาใชจายในการชําระบัญชี  และจํานวนทรัพยสินท่ีจายตามมาตรา 86 

เสนอตอผูสอบบัญชี 
  เม่ือผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีท่ีชําระนั้นแลว  ใหผู ชําระบัญชีเสนอตอ      

นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีผูสอบบัญชีรับรองบัญชีท่ีชําระนั้น  เม่ือนายทะเบียน

สหกรณเห็นชอบดวยแลวใหถือวาเปนท่ีสุดแหงการชําระบัญชี  และใหนายทะเบียนสหกรณถอนช่ือสหกรณ

ออกจากทะเบียน 
มาตรา 88  เม่ือนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบในการชําระบัญชีตามมาตรา 87 

แลวใหผูชําระบัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชี  และเอกสารท้ังหลายของสหกรณท่ีไดชําระบัญชีเสร็จแลวนั้นแก     

นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ 

ใหนายทะเบียนสหกรณรักษาสมุดบัญชี  และเอกสารเหลานี้ไวอีกสองปนับแตวันท่ีถอนช่ือ

สหกรณนั้นออกจากทะเบียน 
สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง  ใหผู มีสวนไดเสียตรวจดูไดโดยไมตองเสีย

คาธรรมเนียม 
มาตรา 89  ในคดีฟองเรียกหนี้สินท่ีสหกรณ  สมาชิก  หรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้อยูใน

ฐานะเชนนั้น  หามมิใหฟองเม่ือพนกําหนดสองปนับแตวันท่ีนายทะเบียนสหกรณถอนช่ือสหกรณออกจาก

ทะเบียน 

 

 



ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
วาดวยการชําระบัญชีกลุมเกษตรกรท่ีนายทะเบียนสหกรณส่ังเลิก 

 

 

 เพ่ือใหการชําระบัญชีกลุมเกษตรกรท่ีนายทะเบียนสหกรณส่ังเลิก  เม่ือปรากฏวาไมมีการ

ประชุมใหญสามัญคร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันรับใบทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกร  ไมเร่ิมดําเนินการ

ภายในหนึ่งปนับแตวันจดทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกรหรือหยุดดําเนินการติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา

สองป  ไมสงสําเนางบดุลตอนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดเปนเวลาสามปติดตอกัน  และ            

การดําเนินการของกลุมเกษตรกรกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกกลุมเกษตรกรนั้น หรือ             

กลุมเกษตรกรไมอาจดําเนินการใหเปนผลดีตอไปได 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 วรรคสอง แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวย            

กลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547  จึงกําหนดระเบียบไวดังนี้ 

1.  ระเบียบนี้เรียกวา  “ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการชําระบัญชีกลุมเกษตรกร  

ท่ีนายทะเบียนสหกรณส่ังเลิก” 
2.  ใหใชระเบยีบนี้เปนตนไป 
3.  ผูชําระบญัชีมีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี ้

   3.1  ดําเนินกิจการของกลุมเกษตรกรเทาท่ีจําเปนเพ่ือระวังรักษาผลประโยชนของ   

กลุมเกษตรกรในระหวางท่ีชําระบัญชีไมเสร็จ 
   3.2  ดําเนินกิจการของกลุมเกษตรกรเทาท่ีจําเปนเพ่ือสะสางกิจการใหเสร็จไปดวยดี 
   3.3  เรียกประชุมใหญ 
   3.4  ดําเนินการท้ังปวงเก่ียวกับคดีแพงหรือคดีอาญาและประนีประนอมยอมความ         

ในเร่ืองใดๆ ในนามของกลุมเกษตรกร 
   3.5  จําหนายทรัพยสินของกลุมเกษตรกร 
   3.6  เรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผูตายชําระคาหุนท่ียังชําระไมครบมูลคา         

ของหุนท้ังหมด 
   3.7  รองขอตอศาลเพื่อส่ังใหกลุมเกษตรกรลมละลายในกรณีท่ีเงินคาหุน หรือ            

เงินลงทุนไดใชเสร็จแลว  แตทรัพยสินก็ยังไมเพียงพอแกการชําระหนี้สิน 
   3.8  ดาํเนนิการอยางอ่ืนเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหการชําระบัญชีเสร็จส้ิน 
 4.  อาศัยอํานาจและหนาที่ของผูชําระบัญชีตามขอ  3  ผูชําระบัญชีสามารถดําเนินการ       

ชําระบัญชีกลุมเกษตรกรท่ีเลิกใหเสร็จเรียบรอยไปได  โดยปฏิบัติดังนี้ 
   4.1  ผูชําระบัญชีติดตอเพ่ือรับทรัพยสินพรอมดวยสมุดบัญชี และเอกสารตางๆ         

จากคณะกรรมการดําเนินการ  หรือเจาหนาท่ีของกลุมเกษตรกร 
   4.2  ประกาศวากลุมเกษตรกรไดเลิก  และชําระบัญชีโดยเปดเผยท่ีสํานักงานของ        

กลุมเกษตรกร  และท่ีวาการอําเภอแหงทองท่ีท่ีกลุมเกษตรกรนั้นตั้งอยู 



   4.3  ทําหนังสือแจงไปยังเจาหนี้ทุกคนซึ่งมีปรากฏในสมุดบัญชี หรือเอกสารของ           

กลุมเกษตรกรหรือปรากฏทางอื่น  เพ่ือใหทราบวากลุมเกษตรกรเลิก  และใหเจาหนี้ย่ืนคําทวงหนี้ตอ        

ผูชําระบัญชี 
   4.4  จัดทํางบดุล กรณีกลุมเกษตรกรมีทรัพยสิน หนี้สินและทุนซึ่งผูสอบบัญชีรับรอง

เสนอตอท่ีประชุมใหญของกลุมเกษตรกรเพ่ืออนุมัติ หากไมสามารถประชุมใหญได ใหผูสอบบัญชีอนุมัติ

แลวรายงานตอนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดเพ่ือทราบ 
   4.5  คาธรรมเนียม  คาภาระติดพัน  และคาใชจายท่ีตองเสียตามสมควรในการ    

ชําระบัญชีนั้น  ผูชําระบัญชีตองจัดการชําระกอนหนี้รายอื่น 
   4.6  ถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหชําระหนี้  ผูชําระบัญชีตองวางเงินสําหรับจํานวนหนี้

นั้นไวตอนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดเพื่อประโยชนแกเจาหนี้ และใหผูชําระบัญชีมีหนังสือ   

แจงการที่ไดวางเงินไปยังเจาหนี้โดยไมชักชา  หากเจาหนี้ไมรับเงินไปจนพนกําหนดสองปนับแตวันท่ี       

ผูชําระบัญชีวางเงินไวตอนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัด เจาหนี้ยอมหมดสิทธิในเงินจํานวนนั้น 
และใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดจัดสงรายไดใหกลุมเกษตรกรระดับเดียวกัน หรือ        

ตามความเห็นชอบของนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัด 
   4.7  เมื่อไดดําเนินการชําระบัญชี  จัดการจําหนายทรัพยสิน  เรียกหนี้จากลูกหนี้ 

และชําระแกเจาหนี้เสร็จ  ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผูชําระบัญชีจายเงินตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 
 4.7.1  จายคนืเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 

    4.7.2  จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว 
    4.7.3  จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับ        

กลุมเกษตรกรในระหวางป ถายังมีทรัพยสินเหลืออยู ใหผูชําระบัญชีสงมอบแกนายทะเบียนกลุมเกษตรกร     
ประจําจังหวัดเก็บรักษาไว เพื่อโอนใหแกกลุมเกษตรกรระดับเดียวกันตามมติของที่ประชุมใหญ หรือ

ตามความเห็นชอบของนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญภายใน

สามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 
   4.8  จัดทําหนังสือตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับเอกสารหลักฐานทางการเงินท่ี           

ไมสามารถตรวจสอบได  หรือขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรจากคณะกรรมการ

ดําเนินการกลุมเกษตรกร  หรือพนักงานเจาหนาท่ี หรือผูสอบบัญชีหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และ

ดําเนินการชําระบัญชีเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหการชําระบัญชีเสร็จส้ิน 
   4.9  เม่ือไดชําระบัญชีกิจการของกลุมเกษตรกรเสร็จแลว ใหผูชําระบัญชีทํารายงาน             

การชําระบัญชี  พรอมท้ังรายการยอของบัญชีท่ีชําระนั้น แสดงวาไดดําเนินการชําระบัญชีและจัดการ

ทรัพยสินของกลุมเกษตรกรไปอยางใด รวมท้ังคาใชจายในการชําระบัญชี  และจํานวนทรัพยสินท่ีจาย    

เสนอผูสอบบัญชี  เม่ือผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีท่ีชําระนั้นแลว  ใหผูชําระบัญชีเสนอตอ        

นายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีผูสอบบัญชีรับรองบัญชีท่ีชําระนั้น  

เม่ือนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดมีคําส่ังถอนช่ือกลุมเกษตรกรออกจากทะเบียน  ใหถือวา      

เปนการสิ้นสุดแหงการชําระบัญชี  และใหสงสําเนาคําสั่งถอนชื่อกลุมเกษตรกรดังกลาวใหนายทะเบียน

สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวย 



 
   4.10  สงมอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารท้ังหลายของกลุมเกษตรกรที่ไดชําระบัญชี    

เสร็จแลวนั้นแกนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัด  เพ่ือเก็บรักษาสมุดบัญชี  และเอกสารเหลานี้ไว

อีกสองปนับแตวันท่ีถอนช่ือกลุมเกษตรกรนั้นออกจากทะเบียน สมุดบัญชีและเอกสารใหผูท่ีมีสวนไดเสีย

ตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 5.  การฟองเรียกหนี้สินท่ีกลุมเกษตรกร สมาชิกหรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้ หามมิใหฟอง   
เม่ือพนกําหนดสองปนับแตวันท่ีนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัดมีคําส่ังถอนช่ือกลุมเกษตรกร  

ออกจากทะเบียน 
 6.  ขอจํากัดของผู ชําระบัญชีอยางใดๆ หามมิใหยกข้ึนเปนขอตอสูบุคคลภายนอก      

ผูกระทําการโดยสุจริต 
 7.  ระยะเวลาการชําระบัญชีใหเสร็จส้ินภายในเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันท่ีไดรับการ

แตงตั้งเปนผูชําระบัญชี  เวนแตไดรับการผอนผันระยะเวลาจากนายทะเบียนกลุมเกษตรกรประจําจังหวัด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  17  มกราคม  พ.ศ. 2548 

    (ลงช่ือ)            บุญมี  จนัทรวงศ 

(นายบญุมี  จันทรวงศ) 
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
นายทะเบียนสหกรณ 

 

 


