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คู่มือส ำหรับประชำชน : การอนุมัติงบดุลของผู้ช าระบัญชีกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  
 - การเลิกกลุ่มเกษตรกร มาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547   
บัญญัติว่ากลุ่มเกษตรกรย่อมเลิกเม่ือมีกรณี ดังต่อไปนี้ 
 (1) ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 
 (2) กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกน้อยกว่าสามสิบคนติดต่อกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
 (3) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก  
 (4) ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย 
 (5) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้เลิกตามมาตรา 33 
        กรณี (1) ,(2) ,(3) เมื่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัด (ในกรณีส่วนภูมิภาค)              
หรือนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรกรุงเทพมหานคร (ในกรณีกรุงเทพมหานคร) มีประกาศเลิกกลุ่มเกษตรกรและ
แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีแล้วพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ .ศ. 2547 มาตรา 34 ก าหนด                
ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับช าระบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 กรณี (4) การช าระบัญชีเป็นไปตามกฎหมายล้มละลาย และกรณี (5) การช าระบัญชีเป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการช าระบัญชีกลุ่มเกษตรกรที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิก พ .ศ.2548 
 - เมื่อกลุ่มเกษตรกรได้เลิกตามมาตรา 32 (1),(2),(3) จึงต้องน าความเกี่ยวกับการช าระบัญชีตาม
มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2553  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ซึ่งบัญญัติว่าผู้ช าระบัญชีต้องท างบดุลของสหกรณ์โดยไม่ชักช้ า และให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งผู้สอบบัญชีเพ่ือ
ตรวจสอบงบดุลนั้น เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบดุลแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติแล้ว
เสนองบดุลนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่การประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ช าระบัญชีเสนอ     
งบดุลต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ืออนุมัติ 
 - โดยจากหลักกฎหมายข้างต้น เมื่อผู้ช าระบัญชีด าเนินการแนวทางการช าระบัญชี โดยจัดท างบดุล  
ของกลุ่มเกษตรกร และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน คือ เสนองบดุลที่
ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรพิจารณาอนุมัติก่อน แล้วจึงเสนอต่อไปยัง
นายทะเบียนสหกรณ์ กรณีที่ไม่สามารถประชุมใหญ่ได้เนื่องจากสมาชิกมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตาม
มาตรา 80 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ผู้ช าระบัญชีจะต้องปฏิบัติตามคู่มือส าหรับ   
ประชาชนฉบับนี้ กล่าวคือ ผู้ช าระบัญชีเสนองบดุลที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้วต่อนายทะเบียน
สหกรณ์เพ่ืออนุมัติ โดยยื่นค าขออนุมัติงบดุลกลุ่มเกษตรกรกรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุมพร้อมเอกสาร
หลักฐาน ไปยังส านักงานสหกรณ์จังหวัด ที่กลุ่มเกษตรกรแห่งนั้นตั้งอยู่ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ
หนา้ที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ 
 หมายเหตุ : 1. กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และ
ไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสาร
หลักฐาน ร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการ
แก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบพิจารณา 
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
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 3. ขั้นตอนการด าเนินงาน ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานที่ให้บริการ 
 (ส านั กงานสหกรณ์จั งหวัดภู เก็ต  เลขที่  48/1       
ถนนด ารง  ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211789  โทรสาร 
076-211789 ต่อ 8 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_phuket@cpd.go.th /   
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 12 วันท าการ 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.ผู้ช าระบัญชียื่นค าขออนุมัติงบดุลกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ 
ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุมพร้อมเอกสารหลักฐาน 
ประกอบการยื่นค าขอ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสาร  
ในเบื้องต้น 
(หมายเหตุ : (ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10           
ทั่วประเทศ)) 

1 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

2 กำรพิจำรณำ 
1. พิจารณา วิเคราะห์ความถูกต้องของรายการในงบดุล 
ราละเอียดประกอบงบดุล และรายการทรัพย์สินทุกรายการ 
2. พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชี 
3. พิจารณาเอกสารประกอบการประชุมใหญ่ของผู้ช าระบัญช ี 
(หมายเหตุ: (ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1-10           
ทั่วประเทศ)) 

10 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 

3 กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นายทะเบียนสหกรณ์ลงนามอนุมัติงบดุลของผู้ช าระบัญชีใน 
กรณีท่ีประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม 
(หมายเหตุ: (ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1-10           
ทั่วประเทศ)) 

1 วันท าการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1 บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ – 

กรมกำรปกครอง 

2 ค ำสั่ง/ประกำศแต่งตั้งเป็นผู้ช ำระบัญชี 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร : ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์) 

- 

3 ค ำสั่ง/ประกำศนำยทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ ำจังหวัด เรื่อง   
เลิกกลุ่มเกษตรกร ตำมมำตรำ 32 (1) – (3) แห่ง พ.ร.ฎ.        
กลุ่มเกษตรกร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร : ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

- 

4 หนังสือค ำขออนุมัติงบดุลกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมใหญ่  
ไม่ครบองค์ประชุม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ – 
 

- 

5 งบดุล ณ วันรับมอบทรัพย์สินและรำยละเอียดประกอบ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ – 
 

- 

6 รำยละเอียดประกอบรำยกำรทรัพย์สินทุกรำยกำร 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ – 
 

- 

7 รำยงำนของผู้สอบบัญชี 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ – 
 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
8 หนังสือเชิญประชุมใหญ่ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ – 
 

- 

9 รำยงำนกำรประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ครบองค์
ประชุม 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 
(หมายเหตุ: ณ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 48/1 ถนนด ารง  ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211789 โทรสาร 076-211789 ต่อ 8  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpd_phuket@cpd.go.th ) 

2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม                   
แขวง วัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.10200 โทร 02 281 3095 ต่อ 812 , 813 ,814 
โทรสาร 02 282 5854 

3) สายด่วน 1111 หรือ Website 1111 
(หมายเหตุ: (กรมส่งเสริมสหกรณ์)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

หมำยเหตุ  - 


