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คานา
สหกรณ์เป็ นองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ ภายใต้หลักการ
อุ ดมการณ์ ส หกรณ์ และจดทะเบี ย นตามพระราชบัญญัติน้ ี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อส่ ง เสริ ม ผลประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิ จและสังคมของบรรดาสมาชิ ก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลื อซึ่ งกันและกันตามหลักการสหกรณ์
หากสหกรณ์ ใ ดไม่ ส ามารถดาเนิ นการให้เป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ ข้อบัง คับ และกฎหมายของสหกรณ์
สหกรณ์น้ นั เป็ นอันต้องเลิกสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ซึ่ งขั้นตอนการเลิกสหกรณ์ตอ้ งมีการแต่งตั้ง
ผูช้ าระบัญชี เพื่ อจัดการทรั พ ย์สิน หนี้ สินของสหกรณ์ จึ งอาจจะพบปั ญหาผูช้ าระบัญชี ยงั ไม่มีความรู ้ และ
ประสบการณ์ ใ นการช าระบัญ ชี ท าให้ ก ารช าระบัญ ชี เ ป็ นไปอย่า งล่ า ช้า คณะท างานการจัด การความรู ้
สานักงานสหกรณ์ จงั หวัดกระบี่ ได้ตระหนักถึ งปั ญหาดังกล่ าว จึ งได้รวบรวมกระบวนการชาระบัญ ชี
สหกรณ์ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูช้ าระบัญชีต่อไป
ทีมงานในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM Team) หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู ้ดา้ น
เทคนิ ค การช าระบัญ ชี ส หกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู ้ช าระบัญ ชี
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และผูท้ ี่สนใจ
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อานาจของผูช้ าระบัญชีสหกรณ์
หลักและวิธีการปฏิบตั ิในการชาระบัญชีสหกรณ์
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การชาระบัญชีสหกรณ์
การชาระบัญชี สหกรณ์ หมายถึ ง การสะสางกิ จการงานทุกเรื่ องของสหกรณ์ที่เลิกให้เสร็ จ
เรี ยบร้ อยและก่ อให้เกิ ดความเที่ยงธรรมทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องที่เลิ กกิ จการ ด้วยเหตุน้ ี ในการชาระบัญชี จึงต้อง
พิจารณาว่าสหกรณ์ที่เลิกมีทรัพย์สิน หนี้สินและทุนคงเหลืออยูเ่ ท่าไร รวมทั้งมีกิจการงานอะไรที่ยงั คัง่ ค้างอยู่
บ้าง เพื่อจะได้ชาระสะสางให้เรี ยบร้อย เช่ น การติดตามลูกหนี้ ของสหกรณ์ ให้ชาระคื น ขายทรั พย์สินของ
สหกรณ์ให้ได้เงินมากที่สุด ชาระคืนเจ้าหนี้ ให้ครบถ้วนและเมื่อมีเงินสดคงเหลือเท่าไรก็ให้จ่ายคืนแก่สมาชิ ก
ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ กาหนดไว้ เป็ นต้น หนึ่ งในการดาเนิ นการชาระบัญชี ดงั กล่าวอาจ
ก่อให้เกิ ดผลได้สองทางกล่าวคือ อาจมีผลกาไรจากการชาระบัญชี ซึ่ งเรี ยกว่า “ส่ วนเกินจากการชาระบัญชี ”
หรื ออาจมีผลขาดทุนจากการชาระบัญชี ซึ่ งเรี ยกว่า “ขาดทุนจากการชาระบัญชี” ก็ได้

ผู้ชาระบัญชีสหกรณ์
ในการชาระบัญชี ของสหกรณ์ที่เลิกให้สาเร็ จเรี ยบร้อยตามความมุ่งหมายจาเป็ นจะต้องมีผู ้
ชาระบัญชีเป็ นผูด้ าเนินการ ซึ่ งตามพระราชบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กาหนดเรื่ องผูช้ าระบัญชีไว้ ดังนี้
1. การแต่ งตั้งผู้ชาระบัญชี
1.1 กรณีที่ประชุ มใหญ่ เลือกตั้งผู้ชาระบัญชี การชาระบัญชี สหกรณ์ซ่ ึ งเลิ กเพราะเหตุอื่น
นอกจากล้มละลาย ให้ที่ประชุ มใหญ่เลือกตั้งผูช้ าระบัญชี โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ขึ้นทาการชาระบัญชีสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่เลิกสหกรณ์หรื อนับแต่วนั ที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์ แห่ งชาติ มีคาสั่งให้ยกเลิ กอุ ทธรณ์ (กรณี สหกรณ์ ที่ถูกสั่งเลิ กอุ ทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ) แล้วแต่กรณี (มาตรา 75 วรรคแรก)
1.2 กรณีที่ประชุ มใหญ่ ไม่ เลือกตั้งผู้ชาระบัญชี ในกรณี ที่ที่ประชุ มใหญ่ไม่เลื อกตั้งผูช้ าระ
บัญชี ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวในข้อ 1.1 ข้างต้น หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ ไม่ให้ความเห็ นชอบในการ
เลื อ กตั้ ง ผู ้ ช าระบั ญ ชี ให้ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ ต้ ั งผู ้ ช าระบั ญ ชี ข้ ึ นท าการช าระบั ญ ชี ส หกรณ์ ไ ด้
(มาตรา 75 วรรคสอง)
1.3 กรณี เปลี่ยนตั ว ผู้ ช าระบั ญ ชี เมื่ อนายทะเบี ย นสหกรณ์ เห็ น สมควรหรื อเมื่ อ สมาชิ ก
สหกรณ์ มี จานวนไม่ น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิ ก ทั้ง หมดร้ องขอต่ อนายทะเบี ย นสหกรณ์ นายทะเบี ย น
สหกรณ์ จ ะแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ช าระบั ญ ชี ค นใหม่ แ ทนผู ้ ช าระบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง หรื อซึ่ งได้ ต้ ั ง ไว้ ก็ ไ ด้
(มาตรา 75 วรรคสาม)
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2. การจดทะเบียนผู้ชาระบัญชี
ตามมาตรา 75 วรรคสี่ บัญญัติวา่ “ให้นายทะเบียนสหกรณ์ จดทะเบียนสหกรณ์ผูช้ าระบัญชี
ซึ่ งนายทะเบียนสหกรณ์ เห็นชอบตามวรรคหนึ่ ง หรื อผูช้ าระบัญชี ซ่ ึ งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสอง หรื อวรรค
สามและให้ปิดประกาศชื่ อผูช้ าระบัญชี ไว้ที่สานักงานของสหกรณ์น้ นั สานักงานสหกรณ์อาเภอ หรื อหน่วย
ส่ งเสริ มสหกรณ์ และที่วา่ การอาเภอ หรื อสานักงานเขตแห่ งท้องที่ที่สหกรณ์น้ นั ตั้งอยู่ ภายในสิ บสี่ วนั นับแต่
วันที่จดทะเบียนผูช้ าระบัญชี”
สาหรับการจดทะเบียนผูช้ าระบัญชี ดงั กล่าวนี้ ในทางปฏิบตั ินายทะเบียนสหกรณ์จะทาเป็ น
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์วนั เดียวกันกับวันที่มีคาสั่งแต่งตั้งผูช้ าระบัญชี
อนึ่ ง หนัง สื อที่ ต้องปิ ดประกาศ ได้แก่ ประกาศนายทะเบี ย นสหกรณ์ เรื่ อง เลิ ก สหกรณ์
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่ อง แจ้งชื่อผูช้ าระบัญชีสหกรณ์ และคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่ อง แต่งตั้งผู ้
ชาระบัญชีสหกรณ์
3. การให้ ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี
ผูช้ าระบัญชี มีสิทธิ ที่จะร้ องขอค่าตอบแทนในการทาหน้าที่ชาระบัญชี ของสหกรณ์ที่เลิกได้
ส่ วนค่าตอบแทนที่ อาจได้รับจะเป็ นจานวนเงิ นเท่าใดนั้นขึ้ นอยู่กบั ดุ ลยพินิจของนายทะเบียนสหกรณ์ จะ
ก าหนด ในกรณี ที่ ผูช้ าระบัญ ชี เ ป็ นข้า ราชการ การปฏิ บ ัติ ง านช าระบัญ ชี ถื อ เป็ นการปฏิ บ ัติ ง านที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายจากทางราชการจึงไม่มีการร้องขอค่าตอบแทนในการชาระบัญชีแต่อย่างใด

หน้ าทีข่ องผู้ชาระบัญชีสหกรณ์
ตามมาตรา 77 บัญญัติวา่ “ให้ผชู ้ าระบัญชีสหกรณ์มีหน้าที่สะสางกิจการของสหกรณ์ จัดการ
ชาระหนี้ และจาหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์น้ นั ให้เสร็ จสิ้ น”
จากหลักกฎหมายข้างต้น จะเห็นได้วา่ ขอบเขตความรับผิดชอบของผูช้ าระบัญชีสหกรณ์
มีดงั นี้
1. หน้ าทีส่ ะสางกิจการของสหกรณ์
หน้าที่ของผูช้ าระบัญชี ในการสะสางกิ จการของสหกรณ์ น้ นั คือ การชาระสะสางการงาน
ของสหกรณ์ ที่คา้ งอยู่ให้เสร็ จไป เช่ น การปฏิ บตั ิ ตามสัญญาที่ มีความผูกพันมาแต่เดิ มให้เสร็ จไป เป็ นต้น
ผูช้ าระบัญชีจะดาเนินกิจการงานอะไรขึ้นใหม่ซ่ ึ งไม่จาเป็ นแก่การชาระสะสางกิจการของสหกรณ์ให้เสร็ จไป
ไม่ได้ เพราะสหกรณ์ ได้เลิ กไปแล้ว โดยกฎหมายบัญญัติให้พึงถื อว่าสหกรณ์ ยงั คงดารงอยู่ตราบเท่าเวลาที่
จาเป็ นเพื่อการชาระบัญชีเท่านั้น (มาตรา 76)
หน้าที่ของผูช้ าระบัญชี ที่สาคัญประการหนึ่ งคือ จัดการชาระหนี้ สินของสหกรณ์ที่ยงั คงค้าง
ชาระอยู่ให้หมดสิ้ นไป โดยต้องดาเนิ นการให้เจ้าหนี้ ของสหกรณ์ ทุกรายได้รับชาระหนี้ อย่างเสมอภาคกัน
ในกรณี ที่สหกรณ์ ไม่มีเงิ นเพียงพอชาระหนี้ แก่ เจ้าหนี้ โดยสิ้ นเชิ ง ผูช้ าระบัญชี ก็อาจใช้วิธีการประนอมหนี้
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หรื อแบ่งเฉลี่ ยแก่เจ้าหนี้ ตามความเหมาะสมได้ สาหรับกรณี ที่เจ้าหนี้ รายใดมิได้ทวงถามให้ชาระหนี้ ตาม
มาตรา 84 กาหนดให้ผชู ้ าระบัญชีวางเงินสาหรับจานวนหนี้น้ นั ไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป
3. หน้ าทีจ่ าหน่ ายทรัพย์สินของสหกรณ์
ทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ที่ผชู ้ าระบัญชี ได้รับมอบจากคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์
หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผูช้ าระบัญชีมีหน้าที่จดั การเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นให้เสร็ จสิ้ นและเกิดประโยชน์แก่
สหกรณ์ให้มากที่สุด บรรดาทรัพย์สินของสหกรณ์ที่ผชู้ าระบัญชีรวบรวมมาได้ ให้ผชู้ าระบัญชี มีหน้าที่ขาย
ตามระเบี ย บที่ นายทะเบี ยนสหกรณ์ กาหนด นอกจากนี้ ในกรณี ที่ทรั พ ย์สินของสหกรณ์ ไม่มีราคา หรื อใช้
ประโยชน์ไม่ได้แล้ว ผูช้ าระบัญชีก็มีอานาจในการจาหน่ายออกจากบัญชีได้ดว้ ย

อานาจของผู้ชาระบัญชีสหกรณ์
(1) ดาเนิ นกิจการของสหกรณ์เท่าที่จาเป็ นเพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ ในระหว่างที่ยงั
ชาระบัญชีไม่เสร็ จ
(2) ดาเนินกิจการของสหกรณ์เท่าที่จาเป็ นเพื่อชาระสะสางกิจการให้เสร็ จไปด้วยดี
(3) เรี ยกประชุมใหญ่
(4) ดาเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพ่ง หรื อคดีอาญา และประนี ประนอมยอมความในเรื่ องใด ๆ ใน
นามของสหกรณ์
(5) จาหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์
(6) เรี ยกให้สมาชิกหรื อทายาทของสมาชิกผูต้ ายชาระค่าหุ ้นที่ยงั ชาระไม่ครบมูลค่าของหุ น้ ทั้งหมด
(7) ร้ องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ ล้มละลายในกรณี ที่เงิ นค่าหุ ้น หรื อเงิ นลงทุนได้ใช้เสร็ จแล้ว
แต่ทรัพย์สินก็ยงั ไม่เพียงพอแก่การชาระหนี้สิน
(8) ดาเนินการอย่างอื่นเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้การชาระบัญชี เสร็ จสิ้ น
ผูช้ าระบัญชีแต่ผเู ้ ดียวเท่านั้นมีอานาจกระทาการใดๆตามที่กฎหมายกาหนดในนามของสหกรณ์ โดย
อาจจะใช้ดุล พิ นิจ ตามความจาเป็ นเพื่ อ สะสางกิ จการของสหกรณ์ ใ ห้ส าเร็ จลุ ล่ วงด้วยดี แต่ ท้ งั นี้ ต้อ งยึ ด
หลักการระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ให้มากเท่าที่จะทาได้

หลักการและวิธีการปฏิบัติในการชาระบัญชีสหกรณ์
ในการดาเนิ นการชาระบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ มีข้ นั ตอนการดาเนิ นการที่สาคัญ
3 ขั้นตอน คือ
1. การดาเนินการก่อนปฏิบตั ิการชาระบัญชี
2. การดาเนินการระหว่างปฏิบตั ิการชาระบัญชี
3. การดาเนินการภายหลังเสร็ จสิ้ นการชาระบัญชี
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การดาเนินการก่อนการปฏิบัติการชาระบัญชี
1. รับมอบทรัพย์สินพร้อมสมุดบัญชีและเอกสาร (มาตรา 78) และคาแนะนา นายทะเบียนสหกรณ์
ภายใน 30 วัน นับแต่นายทะเบียนจดทะเบียนผูช้ าระบัญชี
2. ประกาศ โฆษณาหนังสื อพิมพ์หรื อประกาศโฆษณาทางอื่น หรื อแจ้งเจ้าหนี้ โดยแจ้งเป็ นหนังสื อ
ให้ เ จ้ า หนี้ ทุ ก คนที่ มี ชื่ อ ในบัญ ชี เพื่ อ ให้ เ จ้ า หนี้ ยื่ น ค าทวงหนี้ แก่ ผู ้ช าระบัญ ชี (มาตรา 79) ภายใน
30วัน นับแต่นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผูช้ าระบัญชี
3. จัดทางบการเงินเมื่อรับมอบทรัพย์สิน (มาตรา 80) ภายใน 30 วัน นับแต่นายทะเบียนสหกรณ์
จดทะเบียนผูช้ าระบัญชี
4. ผูช้ าระบัญชี เสนองบดุ ลต่ อผูส้ อบบัญชี ส หกรณ์ เพื่ อให้หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชี สหกรณ์
ตรวจสอบและรับรอง
5. เสนองบดุลในข้อ 4 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุ มตั ิ แล้วเสนอไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมี
คารับรองของผูส้ อบบัญชีและหลักฐานแสดงการอนุมตั ิขอประชุมใหญ่ดว้ ย
6. หากไม่สามารถประชุ มใหญ่ได้ เนื่ องจากสมาชิ กไม่ครบองค์ประชุ ม ให้เสนองบดุ ลในข้อ 5 ต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์เพื่อขออนุมตั ิ ในทางปฏิบตั ินายทะเบียนสหกรณ์ได้มอบอานาจการอนุ มตั ิงบดุลตามมาตรา 80
ให้แก่ผอู ้ านวยการสานักงานตรวจบัญชี ภาคเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
การดาเนินการระหว่างชาระบัญชี
1. การจัดการเกีย่ วกับทรัพย์ สิน
1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร กรณี เงินสดคงเหลือให้ผชู ้ าระบัญชี เก็บรักษาเงินสดในมือ
ได้ไม่เกินสหกรณ์ละ ๑,๐๐๐ บาท ในกรณี ที่มีเงินสดเกินกว่าจานวนดังกล่าว ให้นาฝากธนาคารในนามของผู ้
ชาระบัญชี สหกรณ์ น้ นั ๆ ส่ วนเงิ นฝากธนาคารที่มีอยู่ก่อนการชาระบัญชี ให้โอนชื่ อผูฝ้ ากเดิมเป็ นชื่ อของผู้
ชาระบัญชี กรณี ที่สาขาธนาคารที่เปิ ดบัญชี อยู่เดิ มไม่สะดวกต่อการติดต่อและการฝากถอน ให้ปิดบัญชี เงิ น
ฝากธนาคารเดิมแล้วเปิ ดบัญชีใหม่ในนามผูช้ าระบัญชี
1.2 ลู ก หนี้ จัดท ากระดาษท าการลู ก หนี้ โดยมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ชื่ อลู ก หนี้ ประเภท
จานวนเงินที่เป็ นหนี้ คงเหลื อรวบรวมหลักฐานการเป็ นหนี้ ให้ครบถ้วน , จัดทาหนังสื อทวงหนี้ เพื่อทาการ
เร่ งรัดหนี้ สินให้ได้กลับคืนมาโดยเร็ ว , พิจารณาสภาพของลูกหนี้ โดยทัว่ ไป แล้วใช้ดุลยพินิจดาเนิ นการให้
เหมาะสม
1.3 สิ นค้าคงเหลือ ตรวจสอบสภาพของสิ นค้าคงเหลือตามรายละเอียดประกอบงบการเงิน
โดยแยกสิ นค้า เสื่ อมชารุ ดหรื อเสื่ อมคุ ณภาพออกต่ า งหากจากสิ นค้า สภาพปกติ ก าหนดราคาที่ ค าดว่า จะ
จาหน่ายได้และนาออกขายโดยเร็ ว
1.4 สิ นทรั พ ย์ ถ าวร จัด ท ารายละเอี ย ดสิ นทรั พ ย์ ถ าวร แยกตามประเภทราคาทุ น
อัตราค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาสะสม และราคาคงเหลือตามบัญชี ตรวจสอบสภาพสิ นทรัพย์ถาวรที่มีอยู่
ทั้งหมด สิ นทรัพย์ถาวรใดที่เสื่ อมชารุ ดจนใช้การไม่ได้ให้แยกออกต่างหาก นาสิ นทรัพย์ถาวรออกจาหน่าย
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โดยอาจจัดทาเป็ นประกาศแจ้ง การจาหน่ ายและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทัว่ ไปทราบ เพื่อให้
สหกรณ์ ได้รับผลประโยชน์สูงสุ ดในการจาหน่ ายสิ นทรั พย์ถาวรที่ เสื่ อมชารุ ดให้นาออกจาหน่ ายเป็ นเศษ
ชิ้นส่ วน (เลหลัง) สิ นทรัพย์ถาวรที่คาดว่าจะจาหน่ายได้ในคราวหนึ่ งตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ให้จาหน่ าย
โดยวิธีประกวดราคาเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด เมื่อเสร็ จสิ้ นการชาระบัญชี ให้ปิดบัญชี สินทรัพย์ถาวรที่ปรากฏ
ในบัญชี ณ วันที่ตามงบดุล ณ วันรับมอบทรัพย์สินไปบัญชี เลิกกิจการ แล้วรายงานให้ทราบถึงการจัดการ
สิ นทรัพย์ถาวร รวมทั้งรายงานว่ามีสินทรัพย์ใดบ้างที่เสื่ อมชารุ ดจนใช้การไม่ได้ไว้ในรายงานการชาระบัญชี
2. การจัดการเกีย่ วกับหนีส้ ิ น (มาตรา 83)
2.1 ให้ผชู้ าระบัญชีจดั การ ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน และค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งเสี ยตามสมควร
2.2 เจ้าหนี้
1. จัดทาหนังสื อแจ้งไปยังเจ้าหนี้ให้ยนื่ คาทวงหนี้
2. ตรวจสอบเอกสารการทวงหนี้
3. ดาเนินการชาระหนี้แก่เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ตามลาดับข้อผูกพัน
4. ขายทรัพย์สิน ครบถ้วนแล้ว มีเงินไม่พอชาระหนี้ ให้ขอประนี ประนอมกับเจ้าหนี้
หากมีเงินไม่เพียงพอแก่การชาระหนี้อยูอ่ ีก ให้ร้องขอต่อศาลเพื่อสัง่ ให้สหกรณ์ลม้ ละลาย
5. กรณี ติ ด ต่ อ เจ้า หนี้ ไม่ ไ ด้ห รื อ เจ้า หนี้ ไม่ ย อมทวงถามให้ ว างเงิ น ต่ อ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์
2.3 ค่าบารุ งสันนิ บาตสหกรณ์คา้ งจ่าย ดาเนิ นการชาระค่าบารุ งสันนิ บาตสหกรณ์ฯ ค้างจ่าย
ให้แก่ สั นนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย กรณี สหกรณ์ มีเงิ นสดไม่เพีย งพอที่ จะชาระทั้ง หมดได้
ผูช้ าระบัญชีควรใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาชาระหนี้เพียงบางส่ วน
2.4 หนี้สินอื่น ดาเนินการเหมือนข้อ 2.2
3. การจัดการเกีย่ วกับทุนของสหกรณ์
- ทุนเรื อนหุ ้น ผูช้ าระบัญชี ตอ้ งจัดทาบัญชี ทุนเรื อนหุ ้นในช่ วงระยะเวลาดาเนิ นการชาระ
บัญชี ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าความเคลื่อนไหวของเงินค่าหุ น้ ของสหกรณ์ที่ชาระบัญชี น้ นั บัญชี ทุนเรื อนหุ ้นเป็ น
บัญชีที่บนั ทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับค่าหุ น้ คือ จานวนเงินค่าหุ น้ ที่ปรากฏอยูใ่ นงบดุลที่จดั ทาขึ้นตามมาตรา 80
และจ านวนเงิ น ค่ า หุ ้ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่า งด าเนิ น การช าระบัญ ชี พร้ อ มทั้ง แสดงรายการให้ เ ห็ น ว่า ได้
ดาเนินการเกี่ยวกับค่าหุ น้ นั้นแล้วอย่างไรด้วย
- ทุ นสารอง ทุ นสะสมตามข้อบังคับ ที่ ปรากฏอยู่ในงบดุ ล ณ วันที่ จดั ทางบการเงิ นตาม
มาตรา 80 คือส่ วนของทุน เป็ นส่ วนที่ไม่ตอ้ งชดใช้คืน ไม่ตอ้ งจ่ายคืนเมื่อเสร็ จสิ้ นการชาระบัญชี ให้ปิดบัญชี
ทุนสารอง ทุนสะสมตามระเบียบข้อบังคับที่ปรากฏในบัญชี ณ วันที่ตามงบดุล ณ วันรับมอบทรัพย์สินไป
บัญชีเลิกกิจการ
- กาไรสุ ทธิ ที่ยงั ไม่จดั สรร เป็ นกาไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นงานก่อนเลิกสหกรณ์แต่ยงั
ไม่มีการจัดสรรกาไรสุ ทธิ น้ นั ซึ่ งอาจประกอบด้วย กาไรสุ ทธิ ในงบการเงินที่ผสู ้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็น
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ไว้ครั้งสุ ดท้าย ซึ่ งที่ประชุ มใหญ่ของสหกรณ์ ยงั ไม่ได้พิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรตามข้อบังคับของสหกรณ์และ
กาไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ในงบการเงินดังกล่าวถึงวันที่จดั ทางบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน
ด้วย กาไรสุ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้จดั สรรนี้ ผชู ้ าระบัญชี ตอ้ งดาเนิ นการให้มีการจัดสรรให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ ทั้ง นี้ สาหรั บค่ า บารุ ง สันนิ บ าตสหกรณ์ แห่ ง ประเทศไทยที่ ไ ด้รับการจัดสรรกาไรสุ ทธิ แล้ว ให้
ดาเนินการส่ งชาระให้เรี ยบร้อยต่อไป
- เงิ นค้า งขาดทุน กรณี ที่เมื่ อจัดทางบดุ ลตามมาตรา 80 แล้วปรากฏผลว่า มี ยอดเงิ นค้า ง
ขาดทุนกล่าวคือ ทุนสารองที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอที่จะชดเชยการขาดทุน เงินค้างขาดทุนนี้ ให้ปิดบัญชี ไปบัญชี เลิก
กิจการ
4. การรายงานความเคลือ่ นไหวระหว่างชาระบัญชี (มาตรา 85)
1. ทุกระยะ 6 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การเรี ยกหนี้สินคืน
1.2 การชาระหนี้
1.3 การจัดหาทรัพย์สิน
1.4 อุปสรรคในการชาระบัญชี
1.5 กาหนดเวลาในการชาระบัญชี
1.6 เรื่ องอื่น ๆ
1.7 บัญชีรับจ่าย ในช่วงระยะเวลาที่รายงาน
2. รายการผลการแก้ไขข้อบกพร่ องในการชาระบัญชี เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์ สั่งการ
ให้ผชู ้ าระบัญชีแก้ไข
5. การดาเนินการเมื่อทรัพย์สินของสหกรณ์คงเหลือจากการชาระบัญชี (มาตรา 86)
5.1 จ่ายตามที่กฎหมายกาหนด
5.2 โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรื อสันนิบาตตามมติที่ประชุมใหญ่
5.3 ในกรณี ประชุมใหญ่ไม่ได้ให้ขอความเห็นชอบจากรองนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
3 เดือนนับแต่ชาระบัญชีเสร็ จ
6. การร้ องขอให้ สหกรณ์ล้มละลาย (มาตรา 87)
6.1 มีหนี้สินล้นพ้นตัว
6.2 จานวนหนี้สินต้องมีไม่นอ้ ยกว่า 2,000,000 บาท
7. การดาเนินภายหลังเสร็จสิ้นการชาระบัญชี (มาตรา 87,88)
7.1 จัดทารายงานย่อของบัญชีที่ชาระ
7.2 จัดทารายงานการชาระบัญชี
7.3 เสนอรายงานการชาระบัญชีให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบ
7.4 เสนอรายงานการชาระบัญชีต่อรองนายทะเบียนสหกรณ์
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7.5 ส่ งมอบสมุดบัญชีและเอกสารของสหกรณ์ที่ชาระบัญชีเสร็ จแล้วแก่
รองนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อมอบให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์เก็บรักษา

การดาเนินการก่ อนปฏิบัติการชาระบัญชีกลุ่มเกษตรกรในส่ วนทีแ่ ตกต่ างจากสหกรณ์
เนื่ องจากพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยกลุ่ มเกษตรกร พ.ศ. 2547 มาตรา 34 วรรค 2 บัญญัติว่า
“การชาระบัญชี กลุ่มเกษตรกรที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลายให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการชาระบัญชี
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสหกรณ์ ม าบัง คับ ใช้ โ ดยอนุ โ ลม เว้น แต่ ก ารช าระบัญ ชี ก ลุ่ ม เกษตรกรที่ เ ลิ ก ตาม
มาตรา 32 (5) ให้เป็ นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด” ซึ่ งระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วย
การชาระบัญชี กลุ่มเกษตรกรที่นายทะเบี ยนสหกรณ์ สั่งเลิ ก กาหนดในข้อ 4.4 แตกต่างจากแนวปฏิ บตั ิของ
สหกรณ์ คือ เมื่อผูช้ าระบัญชี ได้รับงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สินแต่ไม่สามารถประชุ มใหญ่ได้ให้ผสู ้ อบ
บัญชีอนุมตั ิแล้วรายงานต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจาจังหวัดเพื่อทราบ

สรุปขั้นตอนการชาระบัญชีสหกรณ์
1. ปิ ดประกาศ/เผยแพร่ การเลิกและแจ้งชื่อผูช้ าระบัญชี
2. รับมอบทรัพย์สินและจัดทางบดุลตามมาตรา 80
3. ส่ งงบดุลให้ผสู ้ อบบัญชีรับรองตามมาตรา 80
4. ผูส้ อบบัญชีรับรองงบดุลตามมาตรา 80
5. เสนองบดุลตามมาตรา 80 ให้ที่ประชุมใหญ่/นายทะเบียนฯอนุมตั ิ
6. ดาเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินให้เสร็ จสิ้ น
7. ส่ งรายงานการชาระบัญชีและรายการย่อตามมาตรา 87 ให้ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบและรับรอง
8. ผูส้ อบบัญชีรับรองบัญชีที่ชาระตามมาตรา 87 เพื่อเสนอนายทะเบียนฯเห็นชอบ
9. ถอนชื่อ/กลุ่มเกษตรกรออกจากทะเบียนฯ
10. ส่ งมอบบรรดาสมุดบัญชี และเอกสารทั้งหลายแก่นายทะเบียนฯ

************************************
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สรุปขั้นตอนการชาระบัญชีสหกรณ์

1. ก่ อนการชาระบัญชี

2. ระหว่ างการชาระบัญชี

3. หลังเสร็จสิ้นชาระบัญชี

นับแต่ วนั จดทะเบียนผู้ชาระบัญชี
ภายใน
14 วัน

- แจ้ งให้ สหกรณ์ ทราบ
- ปิ ดประกาศเลิก ณ สนง. สก.
/ทีว่ ่ าการอาเภอทีต่ ้งั สก.

30 วัน

60 วัน

- รับมอบทรัพย์ สิน/สมุดบัญชี
- ประกาศหนังสือพิมพ์ หรือ
โฆษณาทางอืน่ ๆ อย่ างน้ อย
2 วันติดต่ อกัน
- ทาหนังสือแจ้ งเจ้ าหนีท้ ุกราย

จัดการทรัพย์ สิน หนีส้ ิน ทุน

จัดทาบัญชีระหว่ างการชาระบัญชี
บัญชีรับ-จ่ าย
จัดทารายงานความเคลือ่ นไหว
ระหว่ างการชาระบัญชี

จัดทางบการเงิน
ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบรับรองงบ

 จัดทารายงานย่ อของบัญชีทชี่ าระ
 จัดทารายงานการชาระบัญชี

ผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบ
รับรองรายงาน

ผู้ชาระบัญชี
เสนอ นทส.
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันทีผ่ ้สู อบบัญชี
รับรองบัญชีทชี่ าระ

นายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ชาระบัญชี
-เสนองบการเงินต่อที่
ประชุมใหญ่
- เสนอ นทส.

เสนอ นทส.
ทุก 6 เดือนนับแต่ วนั ที่
เสนองบการเงิน

 เห็นชอบ
 ถอนชื่อออกจากทะเบียน
 รับมอบสมุดบัญชี/เอกสารทีช่ าระบัญชีไว้
2 ปี นับแต่ วนั ถอนชื่อออกจากทะเบียน
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