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แนวทางการช าระบญัชีสหกรณ์ 
 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการก ากับดูแล 
แนะน า  สง่เสริมสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบัของสหกรณ์  บางแหง่ก็ยงัด าเนินธุรกิจปกติ  
และบางแหง่ก็ได้หยดุด าเนินธุรกิจ   จึงต้องถูกสัง่เลกิสหกรณ์ตามพระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 การเลกิสหกรณ์ ตามมาตรา 70 สหกรณ์ยอ่มเลกิด้วยเหตหุนึง่เหตุ
ใด ดงัตอ่ไปนี ้
  (1) มีเหตตุามท่ีก าหนดในข้อบงัคบั 
  (2) สหกรณ์มีจ านวนสมาชิกน้อยกวา่สบิคน 
  (3) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้เลกิ 
  (4) ล้มละลาย 

(5) นายทะเบียนสหกรณ์สัง่ให้เลกิตามมาตรา 71 
การเลกิสหกรณ์ตามมาตรา 71 นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสัง่เลกิสหกรณ์ได้เม่ือ 

ปรากฏวา่  
  (1) สหกรณ์ไม่เร่ิมด าเนินกิจการภายในหนึ่งปีนบัแตว่นัท่ีจดทะเบียนหรือหยุดด าเนิน
กิจการติดตอ่กนัเป็นเวลาสองปีนบัแตว่นัท่ีหยดุด าเนินกิจการ 
  (2) สหกรณ์ไม่สง่ส าเนางบดลุและรายงานประจ าปีตอ่นายทะเบียนสหกรณ์เป็นเวลา
สามปีติดตอ่กนั 
  (3) สหกรณ์ไม่อาจด าเนินกิจการให้เป็นผลดี หรือการด าเนินกิจการของสหกรณ์
ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่สหกรณ์ หรือประโยชน์สว่นรวม  

สหกรณ์หลายแห่งในจังหวัดเลย ได้ถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ ตาม
พระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และได้แต่งตัง้ผู้ช าระบญัชี ซึ่ง
ผู้ช าระบญัชีท่ีได้แต่งตัง้มีทัง้เจ้าหน้าท่ีสง่เสริมสหกรณ์ท่ีเคยช าระบญัชีและเจ้าหน้าท่ีท่ีบรรจุใหม่ยงัไม่
เคยมีประสบการณ์เร่ืองการช าระบญัชี  จึงนบัวา่เป็นปัญหาอยา่งมากในการปฏิบติังานการช าระบญัชี 
      ส านกังานสหกรณ์จังหวดัเลยจึงได้  น าเร่ืองการช าระบญัชีสหกรณ์มาจดัท าเป็นองค์
ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจและสามารถปฏิบติัได้งา่ย  โดยมีสาระส าคญัดงันี ้ 
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 1. พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 
หมวด  4 

การช าระบัญชี 
มาตรา 74  การช าระบัญชีสหกรณ์ท่ีล้มละลายนัน้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

ล้มละลาย 
มาตรา 75  การช าระบญัชีสหกรณ์ท่ีเลกิเพราะเหตอ่ืุนนอกจากล้มละลายให้ท่ีประชุม

ใหญ่เลือกตัง้ผู้ ช าระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ขึน้ท าการช าระบัญชี
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนบัแต่วนัท่ีเลิกสหกรณ์ หรือนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แหง่ชาติมีค าสัง่ให้ยกอุทธรณ์ แล้วแตก่รณี 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ไม่เลือกตัง้ผู้ ช าระบัญชีภายในก าหนดเวลาดงักล่าว หรือ
นายทะเบียนสหกรณ์ไม่ให้ความเห็นชอบในการเลอืกตัง้ผู้ช าระบญัชี ให้นายทะเบียนสหกรณ์ตัง้ผู้ช าระ
บญัชีขึน้ท าการช าระบญัชีสหกรณ์ได้ 

เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์เห็นสมควรหรือเม่ือสมาชิกมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองใน
สามของสมาชิกทัง้หมดร้องขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์จะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชี
คนใหม่แทนผู้ช าระบญัชีซึง่ได้รับเลอืกตัง้หรือซึง่ได้ตัง้ไว้ก็ได้ 

ให้นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ช าระบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความ
เห็นชอบตามวรรคหนึง่ หรือผู้ช าระบญัชีซึง่ได้รับแต่งตัง้ตามวรรคสองหรือวรรคสามและให้ปิดประกาศ
ช่ือผู้ช าระบญัชีไว้ท่ีส านกังานของสหกรณ์นัน้ ส านักงานสหกรณ์อ าเภอ  หรือหน่วยสง่เสริมสหกรณ์  
และท่ีว่าการอ าเภอหรือส านักงานเขตแห่งท้องท่ีท่ีสหกรณ์นัน้ตัง้อยู่ภายในสิบสี่วันนับแต่วันท่ี              
จดทะเบียน ผู้ช าระบญัชีอาจได้รับคา่ตอบแทนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
  มาตรา 76  สหกรณ์นัน้แม้จะได้เลิกไปแล้วก็ให้พึงถือว่ายงัคงด ารงอยู่ตราบเทา่เวลา  
ท่ีจ าเป็นเพื่อการช าระบญัชี 
  มาตรา 77  ให้ผู้ช าระบญัชีมีหน้าท่ีช าระสะสางกิจการของสหกรณ์ จัดการช าระหนี ้
และจ าหนา่ยทรัพย์สนิของสหกรณ์นัน้ให้เสร็จไป 
  มาตรา 78  เม่ือสหกรณ์เลิก ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์มีหน้าท่ีจดัการรักษาทรัพย์สนิทัง้หมดของสหกรณ์ไว้จนกวา่ผู้ช าระบญัชีจะเรียกให้สง่มอบ 
  ผู้ช าระบญัชีจะเรียกให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์
สง่มอบทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่พร้อมด้วยสมดุบญัชี  เอกสาร  และสิง่อ่ืนเม่ือใดก็ได้ 
  มาตรา 79  ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีนายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนผู้ ช าระ
บัญชี  ให้ผู้ ช าระบัญชีประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน หรือ



 

ประกาศโฆษณาทางอ่ืนว่าสหกรณ์ได้เลิก และแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัเจ้าหนีทุ้กคน ซึ่งมีช่ือปรากฏ ใน
สมุดบญัชี เอกสารของสหกรณ์ หรือปรากฏจากทางอ่ืน เพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์นัน้เลกิ และให้เจ้าหนี ้
ยื่นค าทวงหนีแ้ก่ผู้ช าระบญัชี 
  มาตรา 80  ผู้ช าระบญัชี ต้องท างบดลุของสหกรณ์โดยไม่ชักช้า และให้นายทะเบียน
สหกรณ์ตัง้ผู้สอบบญัชีเพื่อตรวจสอบงบดลุนัน้ 
  เม่ือผู้ สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผู้ ช าระบัญชีเสนองบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่           
เพื่ออนมุติัแล้วเสนองบดลุนัน้ตอ่นายทะเบียนสหกรณ์ 
  ในกรณีท่ีการประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ ช าระบัญชีเสนองบดุลต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์เพื่ออนมุติั 

มาตรา 81  ผู้ช าระบญัชีมีอ านาจหน้าท่ี  ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ด าเนินกิจการของสหกรณ์เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อระวงัรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ 

ในระหวา่งท่ียงัช าระบญัชีไม่เสร็จ 
  (2) ด าเนินกิจการของสหกรณ์เทา่ท่ีจ าเป็นเพื่อช าระสะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดี 

(3) เรียกประชุมใหญ่ 
(4) ด าเนินการทัง้ปวงเก่ียวกับคดีแพ่งหรือคดีอาญา และประนีประนอมยอมความ             

ในเร่ืองใด ๆ  ในนามของสหกรณ์ 
(5) จ าหนา่ยทรัพย์สนิของสหกรณ์ 
(6) เรียกให้สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกผู้ ตายช าระค่าหุ้นท่ียงัช าระไม่ครบมูลค่า

ของหุ้นทัง้หมด 
 (7) ร้องขอต่อศาลเพื่อสัง่ให้สหกรณ์ล้มละลายในกรณีท่ีเงินคา่หุ้นหรือเงินลงทนุได้ใช้

เสร็จแล้ว  แตท่รัพย์สนิก็ยงัไม่เพียงพอแก่การช าระหนีส้นิ 
 (8) ด าเนินการอยา่งอ่ืนเทา่ท่ีจ าเป็นเพื่อให้การช าระบญัชีเสร็จสิน้ 

  มาตรา 82  ข้อจ ากัดอ านาจของผู้ช าระบญัชีอย่างใด ๆ ห้ามมิให้ยกขึน้เป็นข้อต่อสู้
บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสจุริต 
  มาตรา  83  ค่าธรรมเนียม  ค่าภาระติดพนั  และค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียตามสมควรใน
การช าระบญัชีนัน้  ผู้ช าระบญัชีต้องจดัการช าระก่อนหนีร้ายอ่ืน 
  มาตรา 84  ถ้าเจ้าหนีค้นใดมิได้ทวงถามให้ช าระหนี ้ผู้ช าระบญัชีต้องวางเงินส าหรับ
จ านวนหนีน้ัน้ไว้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี ้และให้ผู้ช าระบญัชีมีหนงัสอืแจ้งการ
ท่ีได้วางเงินไปยงัเจ้าหนีโ้ดยไม่ชกัช้า 



 

  ถ้าเจ้าหนีไ้ม่รับเงินไปจนพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันท่ีผู้ ช าระบัญชีวางเงินไว้ต่อ             
นายทะเบียนสหกรณ์ เจ้าหนีย้่อมหมดสิทธิในเงินจ านวนนัน้ และให้นายทะเบียนสหกรณ์จัดส่งเป็น
รายได้ของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยให้เสร็จภายในเวลาอนัสมควร 
  มาตรา 85  ให้ผู้ช าระบญัชีเสนอรายงานตอ่นายทะเบียนสหกรณ์ทุกระยะหกเดือนว่า
ได้จดัการไปอยา่งใดบ้างและแสดงให้เห็นความเป็นไปของบญัชีท่ีช าระอยูน่ัน้ รายงานดงักลา่วนีใ้ห้ท า
ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
  รายงานตามวรรคหนึ่งให้สมาชิก ทายาทของสมาชิกผู้ตายและเจ้าหนีท้ัง้หลายของ
สหกรณ์ตรวจดไูด้โดยไม่ต้องเสยีคา่ธรรมเนียม 
  ถ้าปรากฏข้อบกพร่องในการช าระบญัชี นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสัง่ให้ผู้ช าระ
บญัชีแก้ไขข้อบกพร่อง และรายงานตอ่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนด 
  มาตรา 86  เม่ือได้ช าระหนีข้องสหกรณ์แล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ช าระ
บญัชีจ่ายตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) จ่ายคืนเงินคา่หุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมลูคา่หุ้นท่ีช าระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

ก าหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาติส าหรับสหกรณ์แตล่ะประเภท 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ใน

ระหวา่งปีตามท่ีก าหนดในข้อบงัคบั 
  ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้ผู้ ช าระบัญชีโอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสนันิบาต
สหกรณ์แหง่ประเทศไทย ตามมติของท่ีประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ 
ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนบัแตว่นัท่ีช าระบญัชีเสร็จ 
  มาตรา 87  เม่ือได้ช าระบญัชีกิจการของสหกรณ์เสร็จแล้ว ให้ผู้ช าระบญัชีท ารายงาน
การช าระบญัชีพร้อมทัง้รายการย่อของบญัชีท่ีช าระนัน้  แสดงวา่ได้ด าเนินการช าระบญัชีและจดัการ
ทรัพย์สินของสหกรณ์ไปอย่างใด  รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการช าระบญัชีและจ านวนทรัพย์สินท่ีจ่ายตาม
มาตรา  86  เสนอตอ่ผู้สอบบญัชี 
  เม่ือผู้สอบบญัชีตรวจสอบและรับรองบญัชีท่ีช าระนัน้แล้ว  ให้ผู้ช าระบญัชีเสนอ ต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีผู้สอบบญัชีรับรองบญัชีท่ีช าระนัน้ เม่ือนายทะเบียน
สหกรณ์เห็นชอบด้วยแล้วให้ถือว่าเป็นท่ีสดุแห่งการช าระบญัชี  และให้นายทะเบียนสหกรณ์ถอนช่ือ
สหกรณ์ออกจากทะเบียน 



 

  มาตรา 88  เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบในการช าระบญัชีตามมาตรา 
87 แล้ว ให้ผู้ช าระบญัชีมอบบรรดาสมุดบญัชีและเอกสารทัง้หลายของสหกรณ์ท่ีได้ช าระบัญชีเสร็จ
แล้วนัน้แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ 
  ให้นายทะเบียนสหกรณ์รักษาสมุดบัญชีและเอกสารเหลา่นีไ้ว้อีกสองปีนบัแต่วันท่ี
ถอนช่ือสหกรณ์นัน้ออกจากทะเบียน 
  สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ มีส่วนได้เสียตรวจดู ได้โดยไม่ต้องเสีย
คา่ธรรมเนียม 
  มาตรา 89 ในคดีฟ้องเรียกหนีส้ินท่ีสหกรณ์ สมาชิก หรือผู้ช าระบญัชีเป็นลกูหนีอ้ยูใ่น
ฐานะเช่นนัน้ ห้ามมิให้ฟ้องเม่ือพ้นก าหนดสองปีนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ถอนช่ือสหกรณ์ออก
จากทะเบียน 
 2. ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ที่เก่ียวข้องกับการเลิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ค าสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเลกิสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร และเก่ียว 
เน่ืองกบัการช าระบญัชี ซึ่งผู้ช าระบญัชีจ าเป็นต้องศึกษา  คือ ค าสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี 827/2546  
ลงวนัท่ี 13 ตุลาคม 2546 เร่ือง มอบอ านาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบติัการแทนนายทะเบียน
สหกรณ์ 
  ข้อ 4.4 รองนายทะเบียนสหกรณ์ท่ีแตง่ตัง้จากผู้อ านวยการส านกังานสง่เสริมสหกรณ์
พืน้ท่ี 1 พืน้ท่ี 2 หรือสหกรณ์จังหวดั  มีอ านาจปฏิบติัการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการส านกังานสง่เสริมสหกรณ์พืน้ท่ี 1 พืน้ท่ี 2 หรือสหกรณ์จังหวดั 
ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
  ( 9 ) แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีตามมาตรา 16(3)  และมาตรา 70 วรรคสองและวรรคสาม 
  (10) สัง่เลกิสหกรณ์ตามมาตรา 16(5) และมาตรา 71 
  (11) ถอนช่ือสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา 16(6) 
  (22) จดทะเบียนผู้ช าระบญัชีและปิดประกาศช่ือผู้ช าระบญัชี  ตามมาตรา 75 วรรคสี่ 
  (23) ก าหนดคา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชี ตามมาตรา 75 วรรคท้าย 
  (24) รับวางเงินจากผู้ ช าระบัญชีและจัดส่งเงินท่ีเจ้าหนีไ้ม่รับให้สนันิบาตสหกรณ์         
แหง่ประเทศไทย  ตามมาตรา  84 
  (25) รับทราบรายงานของผู้ ช าระบัญชีและสั่งให้ผู้ ช าระบัญชีแก้ไขข้อบกพร่อง            
ตามมาตรา 85 
  (26) ให้ความเห็นชอบการโอนทรัพย์สินท่ีเหลือจากการช าระบญัชี ในกรณีไม่อาจ
เรียกประชุมใหญ่ได้  ตามมาตรา  86  วรรคสอง 



 

  (27) ให้ความเห็นชอบรายงานการช าระบญัชีของผู้ช าระบญัชีและถอนช่ือสหกรณ์
ออกจากทะเบียน  ตามมาตรา  87  วรรคสอง 
  (28) รับมอบสมุดบัญชีและเอกสารท่ีได้ช าระบัญชีเสร็จแล้วจากผู้ ช าระบัญชีและ
รักษาสมดุบญัชีและเอกสาร ตามมาตรา 88 
3. คู่มือการช าระบัญชีตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์  พ.ศ. 2542 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ได้จดัท าคูมื่อการช าระบญัชี โดยได้สรุปขัน้ตอนท่ีส าคญัใน 
การช าระบญัชีสหกรณ์ ดงันี ้
  1. การด าเนินการก่อนการช าระบญัชี 
  1.1 รับมอบทรัพย์สนิพร้อมด้วยสมดุบญัชีและเอกสาร 
  1.2 ประกาศโฆษณาทางหนงัสอืพิมพ์หรือประกาศโฆษณาทางอ่ืนเพื่อแจ้งเจ้าหนี ้
  1.3 จดัท างบการเงิน ณ วนัรับมอบทรัพย์สนิ 
  2. การด าเนินการระหวา่งปฏิบติัการช าระบญัชี 
  2.1 การจดัการเก่ียวกบัทรัพย์สนิ หนีส้นิ และทนุของสหกรณ์ 
  2.2 การรายงานความเคลือ่นไหวระหวา่งการช าระบญัชี 
  2.3 การด าเนินการเม่ือทรัพย์สนิของสหกรณ์คงเหลอืจากการช าระบญัชี 
  2.4 การร้องขอให้สหกรณ์ล้มละลาย 
  2.5 การเปลีย่นตวัผู้ช าระบญัชี  
  3. การด าเนินการภายหลงัเสร็จสิน้การช าระบญัชี 
  3.1 จดัท ารายการยอ่ของบญัชีท่ีช าระ 
  3.2 จดัท ารายงานการช าระบญัชี 
  3.3 เสนอรายงานการช าระบญัชีให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ 
  3.4 เสนอรายงานการช าระบญัชีตอ่นายทะเบียนสหกรณ์ 
  3.5 สง่มอบสมดุบญัชี และเอกสารของสหกรณ์ท่ีช าระบญัชีเสร็จแล้วแก่นายทะเบียน
สหกรณ์  
  นอกจากความรู้และแนวคิดข้างต้นแล้ว ยงัจ าเป็นต้องใช้ความรู้ในด้านบญัชี ความรู้
เก่ียวกบัข้อบงัคบั ระเบียบ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องด้วย 



 

  
  
 


