องค์ความรู้ (Knowledge Management)
เรื่อง แนวทางการชาระบัญชี


การชาระบัญชีสหกรณ์ คือ การสะสางกิจการงานทุกเรื่องของสหกรณ์ที่เลิกให้สาเร็จเรียบร้อย และ
ก่อให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ที่เลิกกิจการ ด้วยเหตุนี้ ในการชาระบัญ ชี
จะต้องพิจารณาว่าสหกรณ์ที่เลิกมีทรัพย์สิน หนี้สิน และทุนคงเหลืออยู่เท่าไร รวมทั้งมีกิจการงานอะไรที่ยัง
คั่งค้างอยู่บ้าง เพื่อจะได้ชาระสะสางให้เรียบร้อย

หลักและวิธปี ฏิบัติในการชาระบัญชี
1. คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์รายงานผ่านหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ (ในกรณีที่สหกรณ์มีมติที่
ประชุมใหญ่ต้องการให้สหกรณ์ชาระบัญชี)
2. เสนอชื่อผู้ชาระบัญชีให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. นายทะเบียนสหกรณ์ออกประกาศหรือคาสั่ง
4. เห็นชอบหรือแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีสหกรณ์พร้อมทั้งจดทะเบียนผู้ชาระบัญชี การแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี
สหกรณ์ ตามมาตรา 75 บัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีไว้ 3 กรณี คือ
4.1 กรณีที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ชาระบัญชี
4.2 กรณีที่ป ระชุมใหญ่ไม่ เลือกตั้ง ผู้ชาระบัญ ชี กรณี ที่ประชุมใหญ่ ไ ม่เลือกตั้ง ผู้ ชาระบัญ ชีใ น
กาหนดเวลาให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้ชาระบัญชีขึ้นทาการชาระบัญชีสหกรณ์
4.3 กรณีเปลี่ยนตัวผู้ชาระบัญชี แจ้งให้สหกรณ์ทราบและปิดประกาศเลิก ณ สานักงานสหกรณ์
ที่ว่าการอาเภอ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ทาการศาสนาต่างๆ เช่น วัด มัสยิด โบสถ์
ณ ที่ทาการสหกรณ์ตั้งอยู่ (ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนผู้ชาระบัญชี)
5. ผู้ชาระบัญชี ดาเนินการก่อนปฏิบัติการชาระบัญชี
5.1 รับมอบทรัพย์สินพร้อมด้วยสมุดบัญชีและเอกสาร (ภายใน 30 วัน นับแต่วันจดทะเบียน
ผู้ชาระบัญชี)
5.2 ประกาศโฆษณาต่างๆ ทางหนังสือพิมพ์รายวัน ทางวิทยุ และทาหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ (ภายใน
30 วันนับแต่วันจดทะเบียนผู้ชาระบัญชี)
5.3 จั ด ท างบการเงิ น ณ วั น รั บ มอบทรั พ ย์ สิ น จ านวน 3 ชุ ด (ภายใน 60 วั น นั บ แต่ วั น
จดทะเบียนผู้ชาระบัญชี)
5.4 ส่งงบการเงิน ตามมาตรา 80 ให้ผู้สอบบัญชี
6. ผู้สอบบัญ ชี ตรวจสอบและรั บรองงบการเงิน ผ่า นส านัก งานตรวจบัญ ชีส หกรณ์ ผู้ส อบรั บรอง
งบการเงิน และจะส่งคืน 2 ชุดพร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
7. ผู้ชาระบัญชี เสนองบการเงินให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้วจึง เสนอนายทะเบียนสหกรณ์

8. ผู้ชาระบัญชี ดาเนินการระหว่างปฏิบัติการชาระบัญชี
8.1 จัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
8.2 จัดการเกี่ยวกับหนี้สิน
8.3 จัดการเกี่ยวกับทุนของสหกรณ์
8.4 วิธีปฏิบัติทางบัญชีในระหว่างการชาระบัญชี
8.5 รายงานความเคลื่อนไหวระหว่างการชาระบัญชี
9. รายงานความเคลื่อนไหวให้นายทะเบียนสหกรณ์ทุก 6 เดือนนับแต่ วันที่เสนองบการเงิน ณ วันรับ
มอบทรัพย์สินต่อนายทะเบียนสหกรณ์
10. ผู้ชาระบัญชี
10.1 ดาเนินการเมื่อทรัพย์สินคงเหลือจากการชาระบัญชี
10.2 ร้อง ให้สหกรณ์ล้มละลาย
11. ผู้ชาระบัญชี ดาเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการชาระบัญชี
11.1 จัดทารายงานย่อของบัญชีที่ชาระ จานวน 3 ชุด
11.2 จัดทารายงานการชาระบัญชี จานวน 3 ชุด
12. ผู้สอบบัญชีตรวจสอบรับรองงบมาตรา 87 และส่งคืน 2 ชุด พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
13. ผู้ชาระบัญชี เสนอรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับรอง
บัญชีที่ชาระ (รายงานย่อของบัญชีที่ชาระ, รายงานการชาระบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชี)
14. นายทะเบียนสหกรณ์
14.1 เห็นชอบ
14.2 ถอนชื่อออกจากทะเบียน
14.3 รับมอบสมุดบัญชีและเอกสารของสหกรณ์ ที่ชาระบัญชีไว้ 2 ปี นับแต่วันถอนชื่อ

ปัญหาทีพ่ บในการชาระบัญชี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งบการเงินที่ปิดบัญชีล่าสุดไม่มี
สินทรัพย์ของสหกรณ์ไม่มีส่งมอบให้กับผู้รับมอบ (ผู้ชาระบัญชี)
ผู้สอบรับรองงบการเงิน ณ วันรับมอบ ล่าช้า
สินทรัพย์ไม่สามารถแปรสภาพเป็นเงินสดได้
เมื่อผู้สอบรับรองงบการเงินปรากฏว่าสินทรัพย์มีไม่เพียงพอที่จะชาระหนี้สินของสหกรณ์
ไม่สามารถเรียกสมาชิกมาประชุมใหญ่ได้เพื่อรับรองงบ

แนวทางแก้ไข
1. ทาหนังสือถึงผู้สอบบัญชีเพื่อของบการเงิน และรายละเอียด ต่างๆ ของสหกรณ์ที่ปิดบัญชีปีล่าสุด
เพื่อเป็นแนวทางในการสะสาง สินทรัพย์ หนี้สินและทุนต่างๆ
2. ในกรณีของสินทรัพย์ที่สหกรณ์ไม่มีส่งมอบให้ผู้ชาระบัญชี สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ
2.1 สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่ปรากฏในงบการเงินปีบัญชีล่าสุดของผู้สอบ และสามารถนามาขาย
หรือ ชาระหนี้ได้ ซึ่งได้แก่ เงินสดคงเหลือในมือ สินค้าคงเหลือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ที่ดินของสหกรณ์ เราจะต้องทาหนังสือรับมอบ โดยสินทรัพย์ต่างๆ จะต้องส่ง มอบให้ผู้
ชาระบัญชี แต่ในความเป็นจริงสินทรัพย์ดังกล่าวไม่มีคงเหลือ เช่น เงินสด สินค้าคงเหลือ
จะต้ องหาผู้ รับผิ ดชอบจนถึ ง ที่ สุ ด หากไม่ สามารถหาผู้รับ ผิด ชอบได้ ก็ใ ห้บั นทึก บัญ ชี
ปรับปรุงเป็นเงินสด และสินค้าคงเหลือขาดบัญชี
2.2 เอกสารต่างๆ สมุดบัญชีเงินฝาก สมุดบัญชีเงินสด แยกประเภท และอื่นๆ หาย ให้ผู้ชาระ
บัญชีแจ้งความ ณ สถานีตารวจที่สหกรณ์จดทะเบียน ในกรณีที่ สินทรัพย์ไม่มีส่งมอบให้ผู้
ชาระบัญชี ทางผู้ชาระบัญชีก็จะต้องจัดทาหนังสือรับมอบเช่นกันแต่เป็นการรับมอบแบบ
ไม่มีสินทรัพย์
3. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีล่วงหน้า เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ชาระบัญชี เพื่อที่ผู้สอบบัญชีจะ
ได้วางแผนการทางานล่วงหน้า สาเหตุ หนึ่ง ที่การรับรองงบล่าช้าเป็นเพราะผู้สอบบัญชีไม่ทราบว่า
เราจะต้องถอนชื่อภายในปีงบประมาณในแต่ละปี หากเราแจ้งล่วงหน้าก็จะเป็นการดีทั้งสานักงาน
สหกรณ์และสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
4. เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบแล้วหากสหกรณ์มีสินทรัพย์คงเหลือแต่ไม่สามารถแปรสภาพเป็นเงินสด
ได้ อาทิ เช่น ลูกหนี้เงินกู้ต่างๆ สาเหตุหนึ่ง ผู้ชาระบัญ ชี ไ ม่สามารถติดต่อลู กหนี้ไ ด้ เพราะเมื่ อ
สหกรณ์หยุดดาเนินงานหลายปี ทาให้สมาชิกอาจจะมีการโยกย้ายสามะโนครัว หรือตายจาก จึงไม่
สามารถติดต่อได้ รวมไปถึงสัญญาเงินกู้ที่สหกรณ์ได้ทาหาย และมูลหนี้ไม่เพียงพอที่จะฟ้องร้อง
หากถึงที่สุดแล้วเราไม่สามารถติดตามหนี้ได้ เราต้องปิดบัญชีลูกหนี้เข้าบัญชีเลิกกิจการ
5. ผู้ชาระบัญชีจะต้องทาหนังสือถึงเจ้าหนี้ของสหกรณ์ทุกรายและแจ้งให้ทราบถึงปัญหาของสหกรณ์
เพื่อขอลดมูลหนี้จากเจ้าหนี้ รวมไปถึงสันนิบาตสหกรณ์ด้วย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าหนี้จะลดหนี้
ให้กับสหกรณ์ เพราะเป็นหนี้ที่ ค้างนาน และถ้าไม่ลดหนี้ให้สหกรณ์ ก็ไ ม่สามารถที่จะหาเงินมา
ชดเชยได้
6. ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกประชุมใหญ่เพื่อที่จะรับรองงบการเงินมาตรา 80 ได้ ถ้าเป็นสหกรณ์ให้
ส่งงบการเงินให้สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 รับรองงบแทน ส่วนกลุ่มเกษตรกรจะต้องส่งงบ
ให้กับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจาจังหวัด รับรองงบแทน และเพื่อที่ผู้ชาระบัญชีได้สะสาง สินทรัพย์
หนี้สิน และทุนต่อไป
นางสาวอามีเนาะห์ หะยีมะแซ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

