
ณ 

ที่................/..

  

เร่ือง   รายงานกา

เรียน  นายทะเบีย

ส่ิงที่สงมาดวย 
  
  
  
  
  
  
  

 
  
มีเหตุตองเลกิตาม
ขอเท็จจริง ดังนี ้
  
  

 
  
 
 
 
 

แบบหนังสือรายงานนายทะเบียนสหกรณใหทราบการเลิกสหกร
 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ..................... 
(ที่ต้ัง)....................................................... 
................................................................ 

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

 
 

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

รเลกิสหกรณ.................................จาํกัด 

นสหกรณ 

1.  สําเนาคําสัง่แตงตั้งผูสอบบัญชีสหกรณประจําป........................................... 
2.  สําเนารายงานผลการตรวจสอบบัญชี สหกรณ..................................จํากัด 
     สําหรับปทางบัญชีส้ินสุด วนัที.่........................................................ 
3.  สําเนางบการเงนิของสหกรณ...........................................................จํากัด 
     สําหรับปทางบัญชีส้ินสุด วนัที.่........................................................ 
4.  (เอกสารขอเท็จจริงที่แสดงหลักฐานการเลิกสหกรณ ตามมาตรา 70 (1)  
     (2) (3) หรือ (4)) 
5.  ................................................................................. 

ฯลฯ 

ดวยไดรับรายงานจากผูสอบบัญชีสหกรณ..........................................จํากัด วาสหกรณฯ 
พระราชบญัญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 70 ((1) (2) (3) หรือ (4)) โดยปรากฏ

1.................................................................. 
2.................................................................. 

ฯลฯ 

 



  โดยเหตทุี่สหกรณ.........................จาํกัด ซึ่งเลิกยังไมไดแจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบ
ภายใน 15 วนั นับแตวนัที่เลิก ดังที่กาํหนดไวในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 70 วรรคสอง 
ดังนัน้ สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ.......................................จึงขอรายงานการเลิกของสหกรณดังกลาว
ตอนายทะเบยีนสหกรณเพื่อดําเนนิการปดประกาศเลิกสหกรณ ตอไป 
 
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 

 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
         (..............................................) 
      หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ............................ 
 
 
โทร...................................................... 
โทรสาร................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบบันทึกขอเท็จจริง 
กรณสีหกรณตองเลิกโดยมีเหตุตามทีก่ําหนดในขอบังคับ (มาตรา 70 (1)) 

สหกรณ.............................................จาํกัด จังหวัด............................................. 
สําหรบัปทางบัญชีสิ้นสุด วันที่..................................................... 

 
 
1.  ขอมลูทั่วไป 
    1.1  สหกรณ...............................จาํกดั เลขทะเบยีนที.่...................จดทะเบียนวันที่........................... 
ประเภทสหกรณ........................................ปทางบัญชีส้ินสุดวนัที.่.......................................................... 
ที่ต้ังสํานักงาน เลขที่..................................ตรอก/ซอย........................................................................... 
ถนน.........................................................ตําบล...................................อําเภอ..................................... 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท...................................... 
     1.2  สหกรณมีสมาชิก จาํนวน.......................คน มคีณะกรรมการดําเนินการ จาํนวน......................คน 
คือ 
       ชื่อกรรมการ          ตําแหนง 
 1.2.1................................................................  ........................................................ 
 1.2.2................................................................  ........................................................
 1.2.3................................................................  ........................................................ 
 1.2.4................................................................  ........................................................
 1.2.5................................................................  ........................................................ 
 1.2.6................................................................  ........................................................
 1.2.7................................................................  ........................................................ 
 1.2.8................................................................  ........................................................ 
 1.2.9................................................................  ........................................................ 
 1.2.10..............................................................  ........................................................
 1.2.11..............................................................  ........................................................
 1.2.12..............................................................  ........................................................
 1.2.13..............................................................  ........................................................
 1.2.14..............................................................  ........................................................
 1.2.15..............................................................  ........................................................
   
 
 



     1.3  สหกรณมีฝายจัดการ จํานวน............................คน คือ 
          ชื่อผูจดัการ/พนักงาน          ตําแหนง 
 1.3.1................................................................  ........................................................ 
 1.3.2................................................................  ........................................................
 1.3.3................................................................  ........................................................ 
 1.3.4................................................................  ........................................................

 ฯลฯ 
2.  ขอมลูทางการเงิน 
    งบการเงนิของสหกรณ ที่ผูสอบบัญชแีสดงความเหน็ปสุดทาย คือปทางบัญชีส้ินสุดวนัที.่......................
ซึ่ง สหกรณมีฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรบัปดังกลาว สรุปได ดังนี ้
     2.1  ฐานะการเงนิ 
 2.1.1  สินทรพัยทั้งสิน้.................................บาท สวนใหญ  ไดแก..............................................
จํานวนเงนิ........................................บาท 
 2.1.2  หนี้สินทั้งสิน้......................................บาท สวนใหญ  ไดแก............................................. 
จํานวนเงนิ........................................บาท 
 2.1.3  ทุนของสหกรณทัง้สิ้น..........................บาท สวนใหญ  ไดแก............................................ 
จํานวนเงนิ........................................บาท 
     2.2  ผลการดําเนินงาน 
 (1)  สหกรณมรีายไดทั้งสิน้...............................บาท สวนใหญ ไดแก........................................... 
จํานวนเงนิ........................................บาท 
 (2)  สหกรณมคีาใชจายทั้งสิน้..........................บาท สวนใหญ ไดแก........................................... 
จํานวนเงนิ........................................บาท 
 (3)  สหกรณมกีําไรสุทธิประจําป/ขาดทุนสทุธิประจําป..........................................................บาท 
3.  ขอเทจ็จรงิ 
     3.1  ขอบงัคับของสหกรณ ขอ..........................กาํหนดไววา สหกรณยอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี ้
คือ 
 3.1.1........................................................................... 
 3.1.2........................................................................... 

ฯลฯ 
 
 
 
 



     3.2  ปรากฏวาขณะนี ้สหกรณไดดําเนนิกจิการมีเหตคุรบถวน ตามขอบังคับดังกลาวในขอ. 3.1 ขางตนแลว 
กลาวคือ 
 3.2.1........................................................................... 
 3.2.2........................................................................... 

ฯลฯ 
4.  ขอกฎหมาย 
    จากขอเทจ็จริง ดังกลาวในขอ. 3 ขางตน สหกรณจึงตองเลิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
มาตรา 70 (1) คือ เลิกเพราะมีเหตุตามทีก่ําหนดในขอบังคบั 
5.  การรายงานตอนายทะเบียนสหกรณ 
    เนื่องจากสหกรณยงัไมไดแจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบ วาสหกรณไดเลิกแลว ตามมาตรา 70 (1) 
จึงเห็นสมควรรายงานเรื่องนี้ใหนายทะเบียนสหกรณทราบ เพื่อที่จะไดปดประกาศการเลิกสหกรณ ตาม
มาตรา 70 วรรคสาม ตอไป 
 
     

 
 
 

(ลงชื่อ)............................................ผูบันทึกขอเทจ็จริง (ลงชื่อ).........................................ผูตรวจทาน 
          (.........................................)            (.........................................) 
          ผูสอบบัญชี               หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ............... 
 วันที่...................................    วันที่................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกขอเท็จจริง 
กรณสีหกรณมีจํานวนสมาชิกนอย กวา 10 คน (มาตรา 70 (2)) 

สหกรณ.............................................จาํกัด จังหวัด............................................. 
สําหรบัปทางบัญชีสิ้นสุด วันที่..................................................... 

 
 
1.  ขอมลูทั่วไป 
    1.1  สหกรณ...............................จาํกดั เลขทะเบยีนที.่...................จดทะเบียนวันที่........................... 
ประเภทสหกรณ........................................ปทางบัญชีส้ินสุดวนัที.่.......................................................... 
ที่ต้ังสํานักงาน เลขที่..................................ตรอก/ซอย........................................................................... 
ถนน.........................................................ตําบล...................................อําเภอ..................................... 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท...................................... 
     1.2  สหกรณมีสมาชิก จาํนวน.......................คน มคีณะกรรมการดําเนินการ จาํนวน......................คน 
คือ 
       ชื่อกรรมการ          ตําแหนง 
 1.2.1................................................................  ........................................................ 
 1.2.2................................................................  ........................................................
 1.2.3................................................................  ........................................................ 
 1.2.4................................................................  ........................................................
 1.2.5................................................................  ........................................................ 
 1.2.6................................................................  ........................................................
 1.2.7................................................................  ........................................................ 
 1.2.8................................................................  ........................................................ 
 1.2.9................................................................  ........................................................ 
 1.2.10..............................................................  ........................................................
 1.2.11..............................................................  ........................................................
 1.2.12..............................................................  ........................................................
 1.2.13..............................................................  ........................................................
 1.2.14..............................................................  ........................................................
 1.2.15..............................................................  ........................................................
   
 
 



     1.3  สหกรณมีฝายจัดการ จํานวน............................คน คือ 
          ชื่อผูจดัการ/พนักงาน          ตําแหนง 
 1.3.1................................................................  ........................................................ 
 1.3.2................................................................  ........................................................
 1.3.3................................................................  ........................................................ 
 1.3.4................................................................  ........................................................

 ฯลฯ 
2.  ขอมลูทางการเงิน 
    งบการเงนิของสหกรณ ที่ผูสอบบัญชแีสดงความเหน็ปสุดทาย วนัที.่......................ซึง่ สหกรณมีฐานะ
การเงนิและผลการดําเนินงานสาํหรับปดงักลาว สรุปได ดังนี ้
     2.1  ฐานะการเงนิ 
 2.1.1  สินทรพัยทั้งสิน้.................................บาท สวนใหญ  ไดแก..............................................
จํานวนเงนิ........................................บาท 
 2.1.2  หนี้สินทั้งสิน้......................................บาท สวนใหญ  ไดแก............................................. 
จํานวนเงนิ........................................บาท 
 2.1.3  ทุนของสหกรณทัง้สิ้น..........................บาท สวนใหญ  ไดแก............................................ 
จํานวนเงนิ........................................บาท 
     2.2  ผลการดําเนินงาน 
 (1)  สหกรณมรีายไดทั้งสิน้.............................บาท สวนใหญ  ไดแก........................................... 
จํานวนเงนิ........................................บาท 
 (2)  สหกรณมคีาใชจายทั้งสิน้.........................บาท สวนใหญ  ไดแก........................................... 
จํานวนเงนิ........................................บาท 
 (3)  สหกรณมกีําไรสุทธิประจําป/ขาดทุนสทุธิประจําป..........................................................บาท 
3.  ขอเทจ็จรงิ 
     จากการตรวจสอบบัญชีสําหรับปส้ินสดุวันที่...................................ปรากฏวาสหกรณมีจํานวนสมาชิก
นอยกวา 10 คน โดยไดตรวจสอบหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



      3.1  ไดตรวจสอบทะเบียนสมาชกิ พบวามีสมาชิกคงเหลือตามทะเบียน....................คน คือ  
   ชื่อสมาชกิ           เลขทะเบียน 
 1.3.1................................................................  ........................................................ 
 1.3.2................................................................  ........................................................
 1.3.3................................................................  ........................................................ 
 1.3.4................................................................  ........................................................
 1.3.5................................................................  ........................................................ 

ฯลฯ 
     3.2  ไดตรวจสอบบัญชทีุนเรือนหุนเปรียบเทียบกับบัญชีรายละเอียดทุนเรือนหุน แลวปรากฏวา มียอด
ถูกตองตรงกนั และมีสมาชิกถือหุนตามรายชื่อดังกลาวในขอ. 3.1 ขางตน 
     3.3  ไดตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับจาํนวนสมาชิก การเขา - ออก ของสมาชิกจากเอกสารทางการเงิน
ของสหกรณ ตลอดจนมติทีป่ระชุมใหญ และมติของคณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณแลว ปรากฏวาถูกตอง  

ฯลฯ 
4.  ขอกฎหมาย 
    จากขอเทจ็จริง ดังกลาวในขอ. 3 ขางตน สหกรณจึงตองเลิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
มาตรา 70 (2) คือ เลิกเพราะสหกรณมีจาํนวนสมาชิกนอยกวา 10 คน 
5.  การรายงานตอนายทะเบียนสหกรณ 
    โดยเหตุที่สหกรณยังไมไดแจงตอนายทะเบียนสหกรณ วาสหกรณไดเลิกแลว ตามมาตรา 70 (2)                 
จึงเห็นสมควรรายงานเรื ่องนี้ใหนายทะเบียนสหกรณทราบ เพื่อที่จะไดปดประกาศการเลิกสหกรณ    
ตามมาตรา 70 วรรคสาม ตอไป 
 
     

 
 
 

(ลงชื่อ)............................................ผูบันทึกขอเทจ็จริง (ลงชื่อ).........................................ผูตรวจทาน 
          (.........................................)            (.........................................) 
          ผูสอบบัญชี               หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ............... 
 วันที่...................................    วันที่................................... 

 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกขอเท็จจริง 
กรณีทีป่ระชมุใหญลงมติใหเลกิ (มาตรา 70 (3)) 

สหกรณ.............................................จาํกัด จังหวัด............................................. 
สําหรบัปทางบัญชีสิ้นสุด วันที่..................................................... 

 
 
1.  ขอมลูทั่วไป 
    1.1  สหกรณ...............................จาํกดั เลขทะเบยีนที.่...................จดทะเบียนวันที่........................... 
ประเภทสหกรณ........................................ปทางบัญชีส้ินสุดวนัที.่.......................................................... 
ที่ต้ังสํานักงาน เลขที่..................................ตรอก/ซอย........................................................................... 
ถนน.........................................................ตําบล...................................อําเภอ..................................... 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท...................................... 
     1.2  สหกรณมีสมาชิก จาํนวน.......................คน มคีณะกรรมการดําเนินการ จาํนวน......................คน 
คือ 
       ชื่อกรรมการ          ตําแหนง 
 1.2.1................................................................  ........................................................ 
 1.2.2................................................................  ........................................................
 1.2.3................................................................  ........................................................ 
 1.2.4................................................................  ........................................................
 1.2.5................................................................  ........................................................ 
 1.2.6................................................................  ........................................................
 1.2.7................................................................  ........................................................ 
 1.2.8................................................................  ........................................................ 
 1.2.9................................................................  ........................................................ 
 1.2.10..............................................................  ........................................................
 1.2.11..............................................................  ........................................................
 1.2.12..............................................................  ........................................................
 1.2.13..............................................................  ........................................................
 1.2.14..............................................................  ........................................................
 1.2.15..............................................................  ........................................................
   
 
 



     1.3  สหกรณมีฝายจัดการ จํานวน............................คน คือ 
          ชื่อกรรมการ/พนกังาน          ตําแหนง 
 1.3.1................................................................  ........................................................ 
 1.3.2................................................................  ........................................................
 1.3.3................................................................  ........................................................ 
 1.3.4................................................................  ........................................................

 ฯลฯ 
2.  ขอมลูทางการเงิน 
    งบการเงนิของสหกรณ ที่ผูสอบบัญชแีสดงความเหน็ปสุดทาย คือปทางบัญชีส้ินสุดวนัที.่......................
ซ่ึง สหกรณมีฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรบัปดังกลาว สรุปได ดังนี ้
     2.1  ฐานะการเงนิ 
 2.1.1  สินทรพัยทั้งสิน้.................................บาท สวนใหญ  ไดแก..............................................
จํานวนเงนิ........................................บาท 
 2.1.2  หนี้สินทั้งสิน้......................................บาท สวนใหญ  ไดแก............................................. 
จํานวนเงนิ........................................บาท 
 2.1.3  ทุนของสหกรณทัง้สิ้น..........................บาท สวนใหญ  ไดแก............................................ 
จํานวนเงนิ........................................บาท 
     2.2  ผลการดําเนินงาน 
 (1)  สหกรณมรีายไดทั้งสิน้...............................บาท สวนใหญ ไดแก........................................... 
จํานวนเงนิ........................................บาท 
 (2)  สหกรณมคีาใชจายทั้งสิน้..........................บาท สวนใหญ ไดแก........................................... 
จํานวนเงนิ........................................บาท 
 (3)  สหกรณมกีําไรสุทธิประจําป/ขาดทุนสทุธิประจําป..........................................................บาท 
3.  ขอเทจ็จรงิ 
     จากการตรวจสอบบัญชีของสหกรณสําหรับปส้ินสุดวันที่..................................ปรากฏวา สหกรณมี 
มติที่ประชุมใหญลงมติใหเลิกสหกรณ ดงัขอเท็จจริง ตอไปนี้ 
      3.1  สหกรณจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ/ วิสามญั คร้ังที่..............................เมื่อวนัที.่....................
ซึ่งในการประชุมใหญฯ คร้ังนี ้มีสมาชกิมาประชุม จํานวน.........................คน และสหกรณไดกาํหนดวาระ
การประชุมใหญ เร่ืองการเลิกสหกรณไวในระเบียบวาระที่..................... 
    
    



 3.2  ผลการพิจารณาของที่ประชุมใหญของสหกรณตามขอ. 3.1 ขางตน  ไดมีมติใหเลิกสหกรณดวย
คะแนนเสยีงสมาชิกใหเลิกสหกรณจาํนวน..................คน ซึง่เปนจาํนวนไมนอยกวาสองในสามของจาํนวน
สมาชิกซึง่มาประชุม ตามหลักเกณฑที่กาํหนดไวในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 59 (4) 
  3.3  ในการประชุมใหญของสหกรณดังกลาว มีขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ/ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ เขารวมประชุมดวย คือ 
  ชื่อขาราชการ   ตําแหนง  สวนราชการที่สังกัด        
 3.3.1..................................... ....................................... .....................................  
 3.3.2..................................... ....................................... .....................................
 3.3.3..................................... ....................................... ..................................... . 

ฯลฯ 
4.  ขอกฎหมาย 
    จากขอเท็จจริง  ดังกลาวในขอ. 3 ขางตน เปนผลใหสหกรณตองเลิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ  
พ.ศ. 2542 มาตรา 70 (3) คือ เลิกเพราะที่ประชุมใหญลงมติใหเลกิ 
5.  การรายงานตอนายทะเบียนสหกรณ 
    โดยเหตุที่สหกรณยังไมไดแจงตอนายทะเบียนสหกรณวาสหกรณไดเลิกแลว ตามมาตรา 70 (3)         
จึงเห็นสมควรรายงานเรื่องนี้ใหนายทะเบียนสหกรณทราบ เพื่อที่จะไดปดประกาศการเลิกสหกรณ 
ตามมาตรา 70 วรรคสาม ตอไป 
 
     

 
 
 

(ลงชื่อ)............................................ผูบันทึกขอเทจ็จริง (ลงชื่อ).........................................ผูตรวจทาน 
          (.........................................)            (.........................................) 
          ผูสอบบัญชี               หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ............... 
 วันที่...................................    วันที่................................... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกขอเท็จจริง 
กรณสีหกรณลมละลาย (มาตรา 70 (4)) 

สหกรณ.............................................จาํกัด จังหวัด............................................. 
สําหรบัปทางบัญชีสิ้นสุด วันที่..................................................... 

 
 
1.  ขอมลูทั่วไป 
    1.1  สหกรณ...............................จาํกดั เลขทะเบยีนที.่...................จดทะเบียนวันที่........................... 
ประเภทสหกรณ........................................ปทางบัญชีส้ินสุดวนัที.่.......................................................... 
ที่ต้ังสํานักงาน เลขที่..................................ตรอก/ซอย........................................................................... 
ถนน.........................................................ตําบล...................................อําเภอ..................................... 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท...................................... 
     1.2  สหกรณมีสมาชิก จาํนวน.......................คน มคีณะกรรมการดําเนินการ จาํนวน......................คน 
คือ 
       ชื่อกรรมการ          ตําแหนง 
 1.2.1................................................................  ........................................................ 
 1.2.2................................................................  ........................................................
 1.2.3................................................................  ........................................................ 
 1.2.4................................................................  ........................................................
 1.2.5................................................................  ........................................................ 
 1.2.6................................................................  ........................................................
 1.2.7................................................................  ........................................................ 
 1.2.8................................................................  ........................................................ 
 1.2.9................................................................  ........................................................ 
 1.2.10..............................................................  ........................................................
 1.2.11..............................................................  ........................................................
 1.2.12..............................................................  ........................................................
 1.2.13..............................................................  ........................................................
 1.2.14..............................................................  ........................................................
 1.2.15..............................................................  ........................................................
   
 
 



     1.3  สหกรณมีฝายจัดการ จํานวน............................คน คือ 
          ชื่อผูจดัการ/พนักงาน          ตําแหนง 
 1.3.1................................................................  ........................................................ 
 1.3.2................................................................  ........................................................
 1.3.3................................................................  ........................................................ 
 1.3.4................................................................  ........................................................

 ฯลฯ 
2.  ขอมลูทางการเงิน 
    งบการเงนิของสหกรณ ที่ผูสอบบัญชแีสดงความเหน็ปสุดทาย คือปทางบัญชีส้ินสุดวนัที.่......................
ซึ่ง สหกรณมีฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรบัปดังกลาว สรุปได ดังนี ้
     2.1  ฐานะการเงนิ 
 2.1.1  สินทรพัยทั้งสิน้.................................บาท สวนใหญ  ไดแก..............................................
จํานวนเงนิ........................................บาท 
 2.1.2  หนี้สินทั้งสิน้......................................บาท สวนใหญ  ไดแก............................................. 
จํานวนเงนิ........................................บาท 
 2.1.3  ทุนของสหกรณทัง้สิ้น..........................บาท สวนใหญ  ไดแก............................................ 
จํานวนเงนิ........................................บาท 
     2.2  ผลการดําเนินงาน 
 (1)  สหกรณมรีายไดทั้งสิน้...............................บาท สวนใหญ ไดแก........................................... 
จํานวนเงนิ........................................บาท 
 (2)  สหกรณมคีาใชจายทั้งสิน้..........................บาท สวนใหญ ไดแก........................................... 
จํานวนเงนิ........................................บาท 
 (3)  สหกรณมกีําไรสุทธิประจําป/ขาดทุนสทุธิประจําป..........................................................บาท 
3.  ขอเทจ็จรงิ 
     3.1  สหกรณไดถูกฟองคดีลมละลาย เมื่อวันที่...........................มูลหนีท้ีฟ่อง จํานวนเงนิ..............บาท 
ณ ศาล................................................... 
      3.2  ศาลไดมีคําสั่งพทิักษทรัพยเด็ดขาด เมื่อวนัที.่........................................ 
      3.3  ศาลไดมีคําพิพากษาใหสหกรณลมละลาย เมื่อวันที่..............................ตามคําพพิากษา ที่.......... 
4.  ขอกฎหมาย 
    จากขอเทจ็จริง ดงักลาวในขอ. 3 ขางตน สหกรณจึงตองเลิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
มาตรา 70 (4) คือ เลิกเพราะลมละลาย 
 
 



5.  การรายงานตอนายทะเบียนสหกรณ 
    โดยเหตุที่สหกรณยังไมไดแจงใหนายทะเบียนสหกรณ วาสหกรณไดเลิกแลวตามมาตรา 70 (4) จึง
เห็นสมควรรายงานเรื่องนี้ใหนายทะเบียนสหกรณทราบ เพื่อที่จะไดปดประกาศเลิกสหกรณ ตามมาตรา 
70 วรรคสาม ตอไป 
 
     

 
 
 

(ลงชื่อ)............................................ผูบันทึกขอเทจ็จริง (ลงชื่อ).........................................ผูตรวจทาน 
          (.........................................)            (.........................................) 
          ผูสอบบัญชี               หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ............... 
 วันที่...................................    วันที่................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบบันทึกขอเท็จจริง 
กรณีนายทะเบียนสหกรณสั่งใหเลิกสหกรณ ตามมาตรา 71 (มาตรา 70 (5)) 

สหกรณ.............................................จาํกัด จังหวัด............................................. 
สําหรบัปทางบัญชีสิ้นสุด วันที่..................................................... 

 
 
1.  การเสนอนายทะเบยีนสหกรณพจิารณาสั่งเลิก 
    1.1  ผูสอบบัญชีสหกรณ   ไดรายงานผลการตรวจสอบบัญชี   ตอหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชี 
สหกรณ..........................วาสหกรณ................................จํากัด อยูในหลักเกณฑที่นายทะเบียนสหกรณ
อาจสั่งเลิกได ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 (ตามมาตรา 71 (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี)    
ตามหนังสือของผูสอบบัญชี ที่............................ลงวันที่........................................... 
     1.2  สํานกังานตรวจบัญชสีหกรณ...................................ไดเสนอเรื่องสั่งเลิกสหกรณตอนายทะเบยีนสหกรณ 
ตามหนังสือ ที.่..................ลงวนัที.่..................................... 
2.  ผลการสั่งเลิกสหกรณของนายทะเบียนสหกรณ 
     2.1 นายทะเบียนสหกรณ ไดมีคําสั ่งเลิกสหกรณแลว ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542      
(ตามมาตรา 71 (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี) ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่....................ลงวันที่
....................และนายทะเบียนสหกรณไดปดประกาศเลิกแลว เมื่อวันที่.................ณ (สถานที่ปดประกาศ) 
     2.2  ผลของการที่สหกรณถูกสั่งเลิก  ดังกลาวในขอ 2.1 สหกรณจึงตองจัดใหมีการประชุมใหญเลือกตั้ง 
ผูชําระบัญชีแลวเสนอชื่อผูชําระบัญชีใหนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบภายใน 30 วัน นับแตวันที่เลิก
สหกรณหรือนับแตวันที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ มีคําสั่งใหยกอุทธรณ (มาตรา 75 วรรคแรก) 
     2.3 ในกรณีที่สหกรณไมจดัประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้งผูชําระบัญชีภายในกําหนดเวลา ดังกลาวในขอ 2.2 
ขางตนหรือนายทะเบียนสหกรณไมเห็นชอบในการเลือกตั้งผูชําระบัญชีใหนายทะเบียนสหกรณต้ังผูชําระ
บัญชีข้ึนทําการชําระบัญชีสหกรณได (มาตรา 75 วรรคสอง)     
3.  การติดตามการชําระบัญชีของสหกรณ 
     เพื่อติดตามการชําระบญัชีของสหกรณ   ซึง่จะเปนประโยชนสําหรับการสอบบัญชสีหกรณที่ชาํระบัญชี 
ตอไป  สํานกังานตรวจบัญชสีหกรณ..........................................................จงึมอบหมายให 
นาย/นาง/นางสาว.................................................................ตําแหนง...................................................
รับผิดชอบติดตามการแตงตัง้ผูชาํระบัญชสีหกรณ เพื่อจะไดเสนอแตงตัง้ผูสอบบัญชีของสหกรณที่ชาํระบญัชี 
ตอไป 
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................



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

 
 
 

(ลงชื่อ)............................................ผูบันทึกขอเทจ็จริง (ลงชื่อ).........................................ผูตรวจทาน 
          (.........................................)            (.........................................) 
          ผูสอบบัญชี               หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ............... 
 วันที่...................................    วันที่................................... 
 



แนวปฏบิัติในการเสนอเรื่องตอนายทะเบียนสหกรณใหพจิารณาเลกิสหกรณแนวปฏบิัติในการเสนอเรื่องตอนายทะเบียนสหกรณใหพจิารณาเลกิสหกรณ  
------------------------------------------------ 

 
  เพื่อใหสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และผูสอบบัญชี มีแนวปฏิบัติในการเสนอแนะใหมี
การสั่งเลิกสหกรณหรือประกาศเลิกสหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 71 หรือ 
มาตรา 70 ตามลําดับ กรมตรวจบัญชีสหกรณจึงกําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องตอนายทะเบียน
สหกรณเพื่อส่ังเลิกสหกรณหรือประกาศเลิกสหกรณ  ดังนี้ 
  1.  สหกรณที่นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งเลิก 
       1.1  เหตุผลที่สหกรณอาจถูกนายทะเบียนสหกรณสั่งเลิก 
   พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 บัญญัติใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจ          
ส่ังเลิกสหกรณ ดังนี้ 

 “มาตรา 71 นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งเลิกสหกรณไดเมื่อปรากฏวา 
(1)  สหกรณไมเร่ิมดําเนินกิจการภายในหนึ่งปนับแตวันที่จดทะเบียน หรือหยุด

ดําเนินกิจการติดตอกันเปนเวลาสองปนับแตวันที่หยุดดําเนินกิจการ 
(2)  สหกรณไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณเปน

เวลาสามปติดตอกัน 
   (3)  สหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดี หรือการดําเนินกิจการของสหกรณ
กอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ หรือประโยชนสวนรวม”  
       1.2  แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องใหนายทะเบียนสหกรณสั่งเลิกสหกรณ 
   ในการเสนอเรื่องตอนายทะเบียนเพื่อใหใชอํานาจสั่งเลิกสหกรณมีข้ันตอนปฏิบัติ
ดังนี้ 
   1.2.1  ข้ันตอนตรวจสอบบัญชี  ในกรณีที่ปรากฏแกผูสอบบัญชีวาสหกรณที่
ตรวจสอบมีเหตุที่อาจถูกนายทะเบียนสหกรณส่ังเลิกตามมาตรา 71 (1) หรือ (2) หรือ (3) ใหผูสอบบัญชี
รวบรวมขอเท็จจริงที่เปนสาเหตุตาง ๆ จากเอกสารของสหกรณ บุคคลที่เกี่ยวของ เชน กรรมการสหกรณ 
และสมาชิกสหกรณ เปนตน และจากการสังเกตการณของผูสอบบัญชี แลวบันทึกขอเท็จจริงดังกลาวเปน
หลักฐานไวในแบบบันทึกขอเท็จจริงตามแตกรณี ดังนี้ 
    (1)  แบบบันทึกขอเท็จจริง กรณีสหกรณไมเร่ิมดําเนินกิจการภายใน 1 ป 
นับแตวันจดทะเบียน (ตามาตรา 71 (1)) 
    (2)  แบบบันทึกขอเท็จจริง กรณีสหกรณหยุดดําเนินกิจการติดตอกันเปน
เวลา 2 ป นับแตวันที่หยุดดําเนินกิจการ (ตามมาตรา 71 (1)) 
    (3)  แบบบันทึกขอเท็จจริง กรณีสหกรณไมสงสําเนางบดุลและรายงาน
ประจําปตอนายทะเบียนสหกรณเปนเวลา 3 ป ติดตอกัน (ตามมาตรา 71 (2))  
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    (4)  แบบบันทึกขอเท็จจริง กรณีสหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดี 
(ตามมาตรา 71 (3)) 
    (5)  แบบบันทึกขอเท็จจริง กรณีการดําเนินกิจการของสหกรณกอใหเกิด
ความเสียหายแกสหกรณ หรือประโยชนสวนรวม (ตามมาตรา 71(3)) 
   1.2.2  ข้ันตอนจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและแจงเตือนสหกรณที่อาจถูก    
ส่ังเลิก 
    ใหผูสอบบัญชีนําขอเท็จจริงอันเปนสาเหตุที่สหกรณอาจถูกนายทะเบียน
ส่ังเลิก ตามมาตรา 71 จากขอมูลที่รวบรวมไวในแบบบันทึกขอเท็จริง ตามขอ 1.2.1 (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 
แลวแตกรณีมาเขียนไวในรายงานผลการตรวจสอบ (รายงานแบบยาว) ใหชัดเจนโดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
    (1)  กรณีสหกรณไมเร่ิมดําเนินกิจการภายใน 1 ป นับแตวันจดทะเบียน 
กรณีนี้ใหผูสอบบัญชีนําขอมูลที่รวบรวมไวใน “แบบบันทึกขอเท็จจริงในขอ 1.2.1 (1)” มาเขียนไวใน
รายงานผลการตรวจสอบวา สหกรณอยูในหลักเกณฑที่อาจถูกนายทะเบียนสหกรณส่ังเลิกได ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 71 (1) อยางไรก็ตาม โดยเหตุที่กรมฯ มีแนวปฏิบัติที่จะ
ฟนฟูสหกรณที่มีปญหา ดังนั้น ในกรณีดังกลาวผูสอบบัญชีควรเสนอแนะไวในรายงานผลการตรวจสอบให
สหกรณดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับตอไป และถาหากสหกรณยังไมดําเนิน
กิจการตามขอแนะนําของผูสอบบัญชีจนถึงรอบปทางบัญชีถัดไป เชนนี้ ใหผูสอบบัญชีปตอไปเสนอแนะให
มีการสั่งเลิกสหกรณ โดยเขียนขอเท็จจริงไวในรายงานผลการตรวจสอบใหชัดเจนดวย 
    (2)  กรณีสหกรณหยุดดําเนินกิจการติดตอกันเปนเวลา 2 ป นับแต
วันหยุดดําเนินกิจการ กรณีนี้ใหผูสอบบัญชีนําขอมูลที่รวบรวมไวใน “แบบบันทึกขอเท็จริง ในขอ 1.2.1 
(2)” มาเขียนไวในรายงานผลการตรวจสอบวา สหกรณอยูในหลักเกณฑที่อาจถูกนายทะเบียนสหกรณ    
ส่ังเลิกได ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 71 (1) และใหผูสอบบัญชีถือปฏิบัติในการ
เสนอแนะใหสหกรณดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับ หรือเสนอแนะใหมีการสั่งเลิก
สหกรณในกรณีที่สหกรณไมปฏิบัติตามคําแนะนํา ดังแนวทางที่กลาวไวแลวใน ขอ (1) ขางตน 
    (3)  กรณีสหกรณไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียน
สหกรณ เปนเวลา 3 ป ติดตอกัน  กรณีนี้ใหผูสอบบัญชีนําขอมูลที่รวบรวมไวใน “แบบบันทึกขอเท็จจริง    
ในขอ 1.2.1 (3)” มาเขียนไวในรายงานผลการตรวจสอบวาสหกรณอยูในหลักเกณฑที่อาจถูกนายทะเบียน
สหกรณส่ังเลิกได ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 71 (2) และใหผูสอบบัญชีถือปฏิบัติ    
ในการเสนอแนะใหสหกรณจัดทํางบการเงิน เพื่อสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบียน
สหกรณตอไป หรือเสนอแนะใหมีการสั่งเลิกสหกรณในกรณีที่สหกรณไมปฏิบัติตามคําแนะนํา ดังแนวทางที่
กลาวไวแลวในขอ (1) ขางตน 
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    (4)  กรณีสหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดี กรณีนี้ใหผูสอบบัญชี
นําขอมูลที่รวบรวมไวใน “แบบบันทึกขอเท็จจริงในขอ 1.2.1 (4)” มาเขียนไวในรายงานผลการตรวจสอบวา 
สหกรณอยูในหลักเกณฑที่อาจถูกนายทะเบียนสหกรณส่ังเลิกได ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
มาตรา 71 (3) และใหผูสอบบัญชีถือปฏิบัติในการเสนอแนะใหสหกรณดําเนินกิจการใหเปนผลดีตาม
หลักการและวิธีการสหกรณตอไป หรือเสนอแนะใหมีการสั่งเลิกสหกรณในกรณีที่สหกรณไมปฏิบัติตาม
คําแนะนําดังแนวทางที่กลาวไวแลวในขอ (1) ขางตน 
    (5)  กรณีดําเนินกิจการของสหกรณกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ 
หรือประโยชนสวนรวม กรณีนี้ใหผูสอบบัญชีนําขอมูลที่รวบรวมไวใน “แบบบันทึกขอเท็จจริงในขอ 1.2.1 
(5)” มาเขียนไวในรายงานผลการตรวจสอบวา สหกรณอยูในหลักเกณฑที่อาจถูกนายทะเบียนสหกรณ    
ส่ังเลิกได ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 มาตรา 71 (3) และใหผูสอบบัญชีถือปฏิบัติในการเสนอแนะให
สหกรณหยุดดําเนินกิจการที่กอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ หรือประโยชนสวนรวม พรอมทั้งแนะนําให
สหกรณดําเนินกิจการกอใหเกิดประโยชนแกกิจการสหกรณ สมาชิก หรือประโยชนสวนรวมตามหลักการ
และวิธีการสหกรณตอไป หรือเสนอแนะใหมีการสั่งเลิกสหกรณในกรณีที่สหกรณไมปฏิบัติตามคําแนะนํา 
ดังแนวทางที่กลาวไวแลวในขอ (1) ขางตน อนึ่ง การเสนอสั่งเลิกสหกรณดวยเหตุนี้ ขอใหผูสอบบัญชี
พิจารณาขอเท็จจริงของความเสียหายที่เกิดขึ้นแกสหกรณหรือประโยชนสวนรวมดวยวามีความรายแรง  
มากนอยเพียงใด ถาหากมีความรายแรงมากการเสนอสั่งเลิกอาจตองดําเนินการอยางเรงดวนตาม
สถานการณ 
   1.2.3  ข้ันตอนเสนอแนะใหนายทะเบียนสหกรณส่ังเลิกสหกรณ 
    เมื่อหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ไดรับทราบรายงานผลการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชี ซึ่งเสนอแนะใหมีการสั่งเลิกสหกรณ ตามแนวทางที่กําหนดไวในขอ 1.2.2 แลว 
ใหหัวหนาสํานักงานฯ จัดทําหนังสือเสนอสั่งเลิกสหกรณตอนายทะเบียนสหกรณตามแบบที่กําหนด         
ซึ่งหนังสือนี้ใหแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งเลิกสหกรณอยางนอย ดังนี้ 
    (1)  สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูสอบบัญชีของสหกรณ สําหรับปทางบัญชีที่
ผูสอบบัญชีเสนอแนะใหมีการสั่งเลิกสหกรณ 
    (2)  สําเนารายงานผลการตรวจสอบบัญชี สําหรับปทางบัญชีที่ผูสอบบัญชี
เสนอแนะใหมีการสั่งเลิกสหกรณ 
    (3)  สําเนางบการเงินของสหกรณ สําหรับปทางบัญชีที่ผูสอบบัญชี
เสนอแนะใหมีการสั่งเลิกสหกรณ หรือสําเนางบการเงินของสหกรณที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นครั้งสุดทาย 
    (4)  สําเนาหนังสือของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ  แจงผลการ
ตรวจสอบบัญชีประจําป ถึงประธานกรรมการสหกรณ สําหรับปทางบัญชีปกอนที่แจงเตือนวาสหกรณอยูใน
หลักเกณฑที่อาจถูกสั่งเลิก 
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    (5)  เอกสารขอเท็จจริงที่เปนหลักฐานแสดงใหปรากฏวาสหกรณอยูใน
หลักเกณฑที่อาจถูกสั่งเลิก เชน  
    -  เอกสารการบันทึกถอยคํา กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือสมาชิก
สหกรณ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ 
    -  เอกสารแสดงการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
    -  เอกสารแสดงการลงมติที่ประชุมใหญของสหกรณ 
    -  ภาพถายอาคารสํานักงานของสหกรณซึ่งปดทําการถาวร 
     ฯลฯ 
  2.  สหกรณทีต่องเลิกดวยผลของกฎหมาย 

        2.1.  เหตผุลที่สหกรณตองเลิกตามกฎหมาย 

   พระราชบัญญตัิสหกรณ พ.ศ. 2542 บัญญัติใหสหกรณตองเลิก ดงันี ้
   “มาตรา 70 สหกรณยอมเลกิดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี ้

(1)  มีเหตุตามที่กาํหนดในขอบังคับ 

   (2)  สหกรณมจีํานวนสมาชกินอยกวาสิบคน 

   (3)  ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก 
   (4)  ลมละลาย 

   (5)  นายทะเบยีนสหกรณส่ังใหเลิก ตามมาตรา 71” 

       2.2  แนวปฏิบัติในการรายงานใหนายทะเบียนสหกรณทราบการเลิกสหกรณ
ดวยผลของกฎหมาย 

   การรายงานใหนายทะเบียนสหกรณทราบวาสหกรณตองเลิกตามกฎหมายมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนายทะเบียนสหกรณประกาศเลิกสหกรณ ในกรณีที่สหกรณที่เลิกตามมาตรา 70 (1) (2) 
(3) หรือ (4) ไมแจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบตามที่บัญญัติไวในมาตรา 70 วรรคสอง ซึ่งมีข้ันตอน
ปฏิบัติ ดังนี ้
   2.2.1  ข้ันตอนตรวจสอบบัญชี ในกรณีที่ปรากฏแกผูสอบบัญชีวาสหกรณที่
ตรวจสอบตองเลิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 70 (1) (2) (3) หรือ (4) แลวแตกรณี และ
สหกรณที่เลิกไมแจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบ ภายใน 15 วัน นับแตวันที่เลิก ใหผูสอบบัญชีรวบรวม
ขอเท็จจริงโดยใชแบบบันทึกขอเท็จจริง ดังตอไปนี้ 
    (1) แบบบันทึกขอเท็จจริง กรณีสหกรณตองเลิกโดยมีเหตุตามที่กําหนด
ในขอบังคับ ( ตามมาตรา 70 (1)) 
     (2)  แบบบันทึกขอเท็จจริง กรณีสหกรณมีจํานวนสมาชิกนอยกวา 10 คน 
(ตามมาตรา 70 (2)) 
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    (3) แบบบันทึกขอเท็จจริง กรณีที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก (ตามมาตรา 
70 (3)) 
    (4)  แบบบันทึกขอเท็จจริง กรณีสหกรณลมละลาย (ตามมาตรา 70 (4)) 
    (5)  แบบบันทึกขอเท็จจริง กรณีนายทะเบียนสหกรณส่ังเลิกตามมาตรา 71 
(มาตรา 70 (5)) 
   2.2.2  ข้ันตอนการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและแจงการเลิกสหกรณ  
    ใหผูสอบบัญชีนําขอเท็จจริงที่เปนเหตุใหสหกรณตองเลิก ตามมาตรา 70 
จากขอมูลที่รวบรวมไวในแบบบันทึกขอเท็จจริง ตามขอ 2.2.1 (1) (2) (3) หรือ (4) แลวแตกรณี มาเขียนไว
ในรายงานผลการตรวจสอบ (รายงานแบบยาว) ใหชัดเจน โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
    (1) กรณีสหกรณตองเลิกเพราะมีเหตุที่กําหนดในขอบังคับ กรณีนี้ให
ผูสอบบัญชีนําขอมูลที่รวบรวมไวใน “แบบบันทึกขอเท็จจริงในขอ 2.2.1 (1)” มาเขียนไวในรายงานผลการ
ตรวจสอบใหครบถวนชัดเจนทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และใหรายงานดวยวาสหกรณที่เลิกนี้ยังไมได
แจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบ ภายใน 15 วัน นับแตวันที่เลิก ทําใหนายทะเบียนสหกรณยังไมปด
ประกาศเลิก ตามที่บัญญัติไวใน มาตรา 70 วรรคสองและสาม นอกจากนี้ใหรายงานดวยวาไดแนะนํา
สหกรณใหทําหนังสือแจงนายทะเบียนสหกรณถึงเหตุที่สหกรณตองเลิกดวยแลว 

    (2)  กรณีสหกรณตองเลิกเพราะมีสมาชิกนอยกวา 10 คน กรณีนี้ให
ผูสอบบัญชีนําขอมูลที่รวบรวมไวใน “แบบบันทึกขอเท็จจริงในขอ 2.2.1 (2) มาเขียนไวในรายงานผลการ
ตรวจสอบใหครบถวนชัดเจน โดยใหถือปฏิบัติดังที่กลาวไวแลวในขอ (1) ขางตน 
    (3)  กรณีสหกรณตองเลิกเพราะที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก กรณีนี้ให
ผูสอบบัญชีนําขอมูลที่รวบรวมไวใน “แบบบันทึกขอเท็จจริงในขอ 2.2.1 (3)” มาเขียนไวในรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีใหครบถวนชัดเจน โดยใหถือปฏิบัติดังที่กลาวไวในขอ (1) ขางตน 

    (4)  กรณีสหกรณตองเลิกเพราะลมละลาย ในกรณีนี้ใหผูสอบบัญชี      
นําขอมูลที่รวบรวมไวใน “แบบบันทึกขอเท็จจริงในขอ 2.2.1 (4)” มาเขียนไวในรายงานผลการตรวจสอบให
ครบถวนชัดเจน โดยใหถือปฏิบัติดังที่กลาวไวแลวในขอ (1) ขางตน อนึ่ง เหตุผลที่สหกรณตองเลิกนี้ 
หมายถึงวา ตองมีคําพิพากษาวาสหกรณลมละลายแลวเทานั้น สวนกรณีที่สหกรณถูกฟองลมละลายและ
อยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาลนั้น ยังไมถือวาสหกรณลมละลาย และไมเปนเหตุใหสหกรณตองเลิก 
เพียงแตสหกรณที่ถูกฟองลมละลายนี้ถาศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพย
จะเขามาควบคุมดูแลทรัพยสินและกิจการของสหกรณทั้งหมด ซึ่งในทางปฏิบัติของกรมจะไมใหผูสอบบัญชี
เขาตรวจสอบบัญชี 
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    (5)  กรณีสหกรณตองเลิกเพราะนายทะเบียนสหกรณส่ังเลิก กรณีนี้มี
ลักษณะแตกตางจากการเลิก ตามขอ (1) (2) (3) และ (4) ขางตน เนื่องจากเปนสหกรณที่นายทะเบียน
สหกรณใชอํานาจสั่งเลิกเอง จึงไมจําเปนตองแจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบอีกแตเพื่อจัดใหมีการบันทึก
ขอเท็จจริงสําหรับสหกรณที่จะมีการชําระบัญชีตอไป จึงใหสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบในการบันทึกขอมูลไวใน “แบบบันทึกขอเท็จจริงในขอ 2.2.1 (5)” ตอไป 

   2.2.3   ข้ันตอนการแจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบวาสหกรณเลิกดวยผลของ
กฎหมาย 

    เมื่อหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ไดรับทราบรายงานผลการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชีที่รายงานวาสหกรณตองเลิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 70 
ตามแนวทางที่กําหนดไวในขอ 2.2.2 แลว ใหหัวหนาสํานักงานฯ จัดทําหนังสือแจงผลการตรวจสอบบัญชี
ประจําป เสนอนายทะเบียนสหกรณ และประธานกรรมการสหกรณ ตามแนวทางดังนี้ 
    (1) จัดทําหนังสือแจงผลการตรวจสอบบัญชีประจําป ถึงนายทะเบียน
สหกรณหรือผูที่นายทะเบียนมอบหมายใหมีอํานาจพิจารณาการเลิกสหกรณ ทั้งนี้ใหถือใช “แบบหนังสือ
รายงานนายทะเบียนสหกรณใหทราบการเลิกสหกรณ” ซึ่งในหนังสือนี้ตองแจงใหนายทะเบียนสหกรณหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายทราบดวยวา สหกรณที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบนี้อยูในหลักเกณฑที่ตองเลิกตามกฎหมาย
สหกรณ ตามมาตรา 70 (1) (2) (3) หรือ (4) แลวแตกรณี และสหกรณยังไมไดแจงใหนายทะเบียนสหกรณ
ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเลิก ตามมาตรา 70 วรรคสอง 
    (2)   จัดทําหนังสือแจงผลการตรวจสอบบัญชีประจําป  ถึงประธาน
กรรมการสหกรณ  เพื่อแจงใหทราบวาสหกรณตองเลิกตามกฎหมายสหกรณ มาตรา 70 (1) (2) (3) หรือ (4) 
แลวแตกรณี  ซึ่งการเลิกดวยผลของกฎหมายนี้สหกรณตองแจงใหนายทะเบียนสหกรณทราบภายใน 15 วัน 
นับแตวันที่เลิก  เพื่อที่นายทะเบียนสหกรณจะไดปดประกาศการเลิกสหกรณตามที่กําหนดไวใน มาตรา 70 
วรรคสองและสาม ตอไป 

--------------------------------------------- 
 



ณ 

ที่................

  

เร่ือง  เสนอใหส

เรียน  นายทะเบ

ส่ิงที่สงมาดวย 
  
  
  
  
  
  

  
มีเหตุที่อาจถูกส
ปรากฏขอเท็จจ
แบบหนังสือเสนอนายทะเบียนสหกรณใหใชอํานาจสั่งเลิกสหกร
 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ..................... 
(ที่ต้ัง)....................................................... 
................................................................ 

/.................. 

 
 

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

ั่งเลิกสหกรณ.................................จาํกัด 

ียนสหกรณ 

1.  สําเนาคําสัง่แตงตั้งผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป พ.ศ.......................... 
2.  สําเนารายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ....................................จํากัด 
     สําหรับปทางบัญชีส้ินสุดวันที่............................................. 
3.  สําเนางบการเงนิของสหกรณ.............................................จํากัด 
     สําหรบัปทางบัญชีส้ินสุดวันที่............................................. 
4.  สําเนาหนงัสือของสํานกังานตรวจบัญชสีหกรณ.................................. 
     ถึงสหกรณ.....................................จาํกัด  แจงผลการตรวจสอบบัญชี 
     สําหรับปทางบัญชีส้ินสุดวันที่............................................. (ปกอน) 
5.  (เอกสารขอเท็จจริงแสดงหลกัฐานทีเ่ปนเหตุใหสหกรณอาจถูกสัง่เลิก ตามมาตรา 7 
     (1) (2) หรือ (3)) 
6.  ............................................................................................................................. 
     ฯลฯ 

ดวยไดรับรายงานจากผูสอบบัญชีสหกรณ..........................................จํากัด วาสหกรณฯ 
ั่งเลิกตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 71 (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) โดย
ริง ดังนี้ 

1.  .............................................................................. 
2.  .............................................................................. 
   ฯลฯ 
 
 
 



ขอเท็จจริงที่เปนเหตุใหสหกรณ............................................จาํกดั อาจถกูสัง่เลกิดงักลาว 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ.................................... ไดแจงเปนหนังสือใหสหกรณฯ ทราบ เพือ่ดําเนนิการ
แกไขในปกอนแลว (ตามสิ่งที่สงมาดวยในลําดับที่ 4) แตสหกรณฯ ก็ไมดําเนินการแกไข ดังนั้น สํานักงานฯ 
จึงขอเสนอนายทะเบียนสหกรณพิจารณาสั่งเลิกสหกรณ..................................จํากัด ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542  มาตรา 71 (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

(........................................) 
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ................... 

 
โทร.  .......................................... 
โทรสาร  ..................................... 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกขอเท็จจริง 
กรณสีหกรณไมเริ่มดําเนนิกิจการภายใน 1 ป นับแตวันจดทะเบยีน (มาตรา 71 (1)) 

สหกรณ..................................จาํกัด  จังหวัด.............................................. 
สําหรบัปทางบัญชีสิ้นสุดวนัที่......................................... 

 
1.  ขอมลูทั่วไป 
      1.1  สหกรณ.....................................จํากัด เลขทะเบียนที่.............. จดทะเบียนวันที่.........................
ประเภทสหกรณ........................................ปทางบัญชีส้ินสุดวันที่..........................................................
ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่........................ตรอก/ซอย...................................ถนน..........................................
ตําบล..............................อําเภอ...............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย................
โทรศัพท................................... 
      1.2  สหกรณมีสมาชิก จํานวน..................คน มีคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน.................. คน คือ 
    ชื่อกรรมการ     ตําแหนง 
  1.2.1  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.2  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.3  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.4  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.5  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.6  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.7  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.8  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.9  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.10  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.11  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.12  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.13  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.14  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.15  ............................................................. ........................................................ 
 
 
 
 
 



      1.3  สหกรณมีฝายจัดการ/มีผูไดรับมอบหมายเปนฝายจัดการ จํานวน....................คน คือ 
   ชื่อผูจัดการ/พนักงาน     ตําแหนง 
  1.3.1  ............................................................... ........................................................ 
  1.3.2  ............................................................... ........................................................ 
  1.3.3  ............................................................... ........................................................ 
  1.3.4  ............................................................... ........................................................ 

ฯลฯ 
2.  ขอมูลทางการเงิน 
      2.1  สหกรณมีรายการรับ - จายเงิน ตั้งแตจดทะเบียนจัดตั้ง ถึงปทางบัญชีส้ินสุดวันที่..........................
ดังนี้  
  2.1.1  รายรับ จํานวนเงิน.......................................บาท ไดแก................................................. 
  2.1.2  รายจาย จํานวนเงิน.....................................บาท ไดแก................................................. 
      2.2  สหกรณมีฐานะการเงิน ณ วันที่............................... (กรณีสหกรณจัดทํางบการเงนิใหผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแสดงความเห็น) ดังนี้ 
  2.2.1  สินทรัพย จํานวนเงิน.....................................บาท ประกอบดวย.................................... 
  2.2.2  หนี้สิน จํานวนเงิน.........................................บาท ประกอบดวย.................................... 
  2.2.3  ทุนของสหกรณ จํานวนเงิน...........................บาท ประกอบดวย.................................... 
3.  ขอเท็จจริง 
      3.1  นับจากวันที่สหกรณไดรับจดทะเบียน ตั้งแตวันที่.......................... ถึงปจจุบันวันที่....................... 
รวมระยะเวลาได...........ป................เดือน...............วัน สหกรณยังไมดําเนินกิจการตามขอบังคับ 
      3.2  สาเหตุที่สหกรณไมดําเนินกิจการ เพราะ.................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
      3.3  กิจการที่สหกรณดําเนนิการไปบางแลว คือ 
  3.3.1  .............................................................................. 
  3.3.2  .............................................................................. 

ฯลฯ 
 
 
 
 



4.  การฟนฟูสหกรณ  จากขอเท็จจริงดังกลาวในขอ 3 สหกรณจึงอยูในหลักเกณฑที่นายทะเบียนสหกรณ
ใชอํานาจสั่งเลิกไดตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 71 (1) อยางไรก็ตามเพื่อสงเสริม
สหกรณใหดําเนินกิจการตามกฎหมายและขอบังคับตอไป จึงเห็นสมควรดําเนินการฟนฟูสหกรณ ดังนี้ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผูบนัทกึขอเท็จจริง  (ลงชื่อ).......................................ผูตรวจทาน 
          (...................................)              (......................................) 
                    ผูสอบบัญชี     หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ............... 
            วันที่..........................     วันที่.......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกขอเท็จจริง 
กรณสีหกรณหยุดดําเนนิกจิการติดตอกนัเปนเวลา 2 ป นับแตวนัหยุดดําเนนิกจิการ (มาตรา 71 (1)) 

สหกรณ..................................จาํกัด  จังหวัด.............................................. 
สําหรบัปทางบัญชีสิ้นสุดวนัที่......................................... 

 
1.  ขอมลูทั่วไป 
      1.1  สหกรณ.....................................จํากัด เลขทะเบียนที่.............. จดทะเบียนวันที่.........................
ประเภทสหกรณ........................................ปทางบัญชีส้ินสุดวันที่..........................................................
ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่........................ตรอก/ซอย...................................ถนน..........................................
ตําบล..............................อําเภอ...............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย................
โทรศัพท................................... 
      1.2  สหกรณมีสมาชิก จํานวน..................คน มีคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน.................. คน คือ 
    ชื่อกรรมการ     ตําแหนง 
  1.2.1  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.2  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.3  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.4  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.5  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.6  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.7  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.8  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.9  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.10  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.11  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.12  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.13  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.14  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.15  ............................................................. ........................................................ 
 
 
 
 
 



      1.3  สหกรณมีฝายจัดการ  จํานวน....................คน คือ 
   ชื่อผูจัดการ/พนักงาน     ตําแหนง 
  1.3.1  ............................................................... ........................................................ 
  1.3.2  ............................................................... ........................................................ 
  1.3.3  ............................................................... ........................................................ 
  1.3.4  ............................................................... ........................................................ 

ฯลฯ 
2.  ขอมลูทางการเงิน 
      2.1  งบการเงินของสหกรณ ที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นครั้งหลังสุด คือ ปทางบัญชีส้ินสุดวันที่
.......................................... มีฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน สรุปได ดังนี้ 
  2.1.1  ฐานะการเงิน 
  (1)  สินทรัพยทั้งสิ้น.........................................บาท สวนใหญ คือ.................................. 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
  (2)  หนี้สินทั้งสิ้น.............................................บาท สวนใหญ คือ.................................. 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
  (3)  ทุนของสหกรณ.........................................บาท สวนใหญ คือ.................................. 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
  2.1.2  ผลการดําเนินงาน สหกรณมีรายไดทั้งสิ้น.............................................บาท มีคาใชจาย
ทั้งสิ้น......................................บาท และมีกําไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ จํานวนเงิน....................................บาท 
3.  ปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 
      สหกรณมีปญหาการดําเนินงาน ดังนี้ 
      3.1  ปญหาดานการเงิน 
      3.2  ปญหาดานการบัญชี 
      3.3  ปญหาดานการบริหาร/การจัดการ 
      ฯลฯ 
4.  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการหยุดดําเนินกิจการฯ 
      4.1  สหกรณเร่ิมหยุดดําเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ป).........................................................นบัถงึปจจบุนั 
รวมระยะเวลาได..............ป................เดือน................วัน 
      4.2  สาเหตุที่สหกรณหยุดดําเนินกิจการ เพราะ............................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 



5.  การฟนฟูสหกรณ 
      จากขอเท็จจริงดังกลาวในขอ 4 สหกรณจึงอยูในหลักเกณฑที่นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งเลิกได
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 71 (1) อยางไรก็ตามเพื่อสงเสริมสหกรณใหดําเนินกิจการ
ตามกฎหมายและขอบังคับตอไป จึงเห็นสมควรดําเนินการฟนฟูสหกรณ ดังนี้  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผูบนัทกึขอเท็จจริง  (ลงชื่อ).......................................ผูตรวจทาน 
          (...................................)              (......................................) 
                    ผูสอบบัญชี     หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ............... 
            วันที่..........................     วันที่.......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกขอเท็จจริง 
กรณสีหกรณไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจาํปฯ 3 ป ติดตอกัน (มาตรา 71 (2)) 

สหกรณ..................................จาํกัด  จังหวัด.............................................. 
สําหรบัปทางบัญชีสิ้นสุดวนัที่......................................... 

 
1.  ขอมลูทั่วไป 
      1.1  สหกรณ.....................................จํากัด เลขทะเบียนที่.............. จดทะเบียนวันที่.........................
ประเภทสหกรณ........................................ปทางบัญชีส้ินสุดวันที่..........................................................
ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่........................ตรอก/ซอย...................................ถนน..........................................
ตําบล..............................อําเภอ...............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย................
โทรศัพท................................... 
      1.2  สหกรณมีสมาชิก จํานวน..................คน มีคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน.................. คน คือ 
    ชื่อกรรมการ     ตําแหนง 
  1.2.1  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.2  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.3  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.4  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.5  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.6  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.7  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.8  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.9  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.10  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.11  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.12  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.13  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.14  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.15  ............................................................. ........................................................ 
 
 
 
 
 



      1.3  สหกรณมีฝายจัดการ  จํานวน....................คน คือ 
   ชื่อผูจัดการ/พนักงาน     ตําแหนง 
  1.3.1  ............................................................... ........................................................ 
  1.3.2  ............................................................... ........................................................ 
  1.3.3  ............................................................... ........................................................ 
  1.3.4  ............................................................... ........................................................ 

ฯลฯ 
2.  ขอมลูทางการเงิน 
      งบการเงินของสหกรณ ที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นปสุดทาย คือปทางบัญชีส้ินสุดวันที่......................
ผูสอบบัญชีที่ตรวจสอบบัญชี คือ นาย/นาง/นางสาว.........................................ตําแหนง..........................
ไดแสดงความเห็นตอความถูกตองของงบการเงิน เมื่อวันที่.....................................................ซึง่สหกรณมี
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปดังกลาว สรุปไดดังนี้ 
      2.1  ฐานะการเงิน 
  2.1.1  สินทรัพยทั้งสิ้น.........................................บาท สวนใหญ ไดแก...................................... 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
  2.1.2  หนี้สินทั้งสิ้น.............................................บาท สวนใหญ ไดแก...................................... 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
  2.1.3  ทุนของสหกรณ.........................................บาท สวนใหญ ไดแก...................................... 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
      2.2  ผลการดําเนินงาน 
  (1)  สหกรณมีรายไดทั้งสิน้.....................................บาท สวนใหญ ไดแก.................................... 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
  (2)  สหกรณมีคาใชจายทัง้สิ้น................................บาท สวนใหญ ไดแก.................................... 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
  (3)  สหกรณมีกําไรสุทธิประจําป/ขาดทนุสุทธิประจําป...............................................บาท 
3.  ขอมลูการสงสําเนางบดุลและสําเนารายงานประจําป 
      3.1  สหกรณจัดใหมีการประชุมใหญ คร้ังสุดทาย เมื่อวันที่................................................. 
      3.2  สหกรณไดสงสําเนางบดุลและสําเนารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ซึ่งผาน
การรับทราบของที่ประชุมใหญคร้ังสุดทาย ตามขอ 3.1 ขางตน ตอนายทะเบียนสหกรณ เมื่อวนัที.่...............
และตอมาสหกรณไมเคยเสนอสําเนารายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณอีกเลย เปนเวลา...............ป 
ติดตอกัน 
 



4.  ปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 
      สหกรณมีปญหาการดําเนินงาน ดังนี้ 
      4.1  ปญหาดานการเงิน 
      4.2  ปญหาดานการบัญชี 
      4.3  ปญหาดานการบริหาร/การจัดการ 
      ฯลฯ 
5.  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําปฯ 3 ป ติดตอกัน 
      5.1  สหกรณจัดทํางบดุล (งบการเงิน) คร้ังหลังสุด คือ ปทางบัญชีส้ินสุดวันที่......................................
และนับจากปทางบัญชีนี้ สหกรณไมไดจัดทํางบดุลใหผูสอบบัญชีตรวจสอบอีกเลย เปนเวลา...............ป 
ติดตอกัน สหกรณจึงไมสามารถสงสําเนางบดุลตอนายทะเบียนสหกรณได ตามมาตรา 71 (2) 
      5.2  สหกรณไดสงสําเนารายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณ คร้ังสุดทาย คือ ปทางบัญชีส้ินสุด
วันที่.............................................. และนับจากปทางบัญชีนี้ สหกรณไมไดจัดสงสําเนารายงานประจําป
ตอนายทะเบียนสหกรณอีกเลย เปนเวลา................ป ติดตอกัน ตามมาตรา 71 (2)  
      5.3  สาเหตุที่สหกรณไมสงสําเนางบดุลและสําเนารายงานประจําปตอนายทะเบียนสหกรณ เปนเวลา
................ป ติดตอกัน เพราะวา............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
6.  การฟนฟูสหกรณ 
      จากขอเท็จจริงดังกลาวในขอ 5 สหกรณอยูในหลักเกณฑที่นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งเลิกได ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 71 (2) อยางไรก็ตามเพื่อสงเสริมใหสหกรณดําเนินการจัดทํา
งบดุลและรายงานประจําปใหเรียบรอย จึงเห็นสมควรดําเนินการฟนฟูสหกรณ ดังนี้ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผูบนัทกึขอเท็จจริง  (ลงชื่อ).......................................ผูตรวจทาน 
          (...................................)              (......................................) 
                    ผูสอบบัญชี     หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ............... 
            วันที่..........................     วันที่.......................... 
 



แบบบันทึกขอเท็จจริง 
กรณสีหกรณไมอาจดําเนนิกิจการใหเปนผลดี (มาตรา 71 (3)) 

สหกรณ..................................จาํกัด  จังหวัด.............................................. 
สําหรบัปทางบัญชีสิ้นสุดวนัที่......................................... 

 
1.  ขอมลูทั่วไป 
      1.1  สหกรณ.....................................จํากัด เลขทะเบียนที่.............. จดทะเบียนวันที่.........................
ประเภทสหกรณ........................................ปทางบัญชีส้ินสุดวันที่..........................................................
ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่........................ตรอก/ซอย...................................ถนน..........................................
ตําบล..............................อําเภอ...............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย................
โทรศัพท................................... 
      1.2  สหกรณมีสมาชิก จํานวน..................คน มีคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน.................. คน คือ 
    ชื่อกรรมการ     ตําแหนง 
  1.2.1  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.2  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.3  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.4  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.5  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.6  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.7  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.8  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.9  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.10  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.11  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.12  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.13  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.14  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.15  ............................................................. ........................................................ 
 
 
 
 
 



      1.3  สหกรณมีฝายจัดการ  จํานวน....................คน คือ 
   ชื่อผูจัดการ/พนักงาน     ตําแหนง 
  1.3.1  ............................................................... ........................................................ 
  1.3.2  ............................................................... ........................................................ 
  1.3.3  ............................................................... ........................................................ 
  1.3.4  ............................................................... ........................................................ 

ฯลฯ 
2.  ขอมลูทางการเงิน 
      งบการเงินของสหกรณ ที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นปสุดทาย คือปทางบัญชีส้ินสุดวันที่...................... 
ซึ่งสหกรณมีฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปดังกลาว สรุปไดดังนี้ 
      2.1  ฐานะการเงิน 
  2.1.1  สินทรัพยทั้งสิ้น.........................................บาท สวนใหญ ไดแก...................................... 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
  2.1.2  หนี้สินทั้งสิ้น.............................................บาท สวนใหญ ไดแก...................................... 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
  2.1.3  ทุนของสหกรณ.........................................บาท สวนใหญ ไดแก...................................... 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
      2.2  ผลการดําเนินงาน 
  (1)  สหกรณมีรายไดทั้งสิน้.....................................บาท สวนใหญ ไดแก.................................... 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
  (2)  สหกรณมีคาใชจายทัง้สิ้น................................บาท สวนใหญ ไดแก.................................... 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
  (3)  สหกรณมีกําไรสุทธิประจําป/ขาดทนุสุทธิประจําป...............................................บาท 
3.  ปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 
      สหกรณมีปญหาการดําเนินงาน ดังนี้ 
      3.1  ปญหาดานการเงิน 
      3.2  ปญหาดานการบัญชี 
      3.3  ปญหาดานการบริหาร/การจัดการ 
4.  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดี 
      4.1  ลักษณะการดําเนินกิจการที่ไมกอใหเกิดผลดี คือ........................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 



      4.2  เหตุผลที่ดําเนินการ เพราะ....................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
5.  การฟนฟูสหกรณ 
      จากขอเท็จจริงดังกลาวในขอ 4 สหกรณจึงอยูในหลักเกณฑที่นายทะเบียนสหกรณใชอํานาจสั่งเลิกได
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 71 (3) อยางไรก็ตามเพื่อสงเสริมสหกรณใหดําเนินกิจการ
ใหเปนผลดีตอสมาชิกโดยสวนรวมตามหลักการและวิธีการสหกรณ จึงเห็นสมควรดําเนินการฟนฟูสหกรณ 
ดังนี้ (แตถากรณีนี้เปนเรื่องรายแรงก็ไมสมควรดําเนินการฟนฟู ก็ใหเสนอนายทะเบียนสหกรณส่ังเลิก      
โดยไมชักชา)  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผูบนัทกึขอเท็จจริง  (ลงชื่อ).......................................ผูตรวจทาน 
          (...................................)              (......................................) 
                    ผูสอบบัญชี     หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ............... 
            วันที่..........................     วันที่.......................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกขอเท็จจริง 
กรณกีารดําเนินกิจการของสหกรณกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือประโยชนสวนรวม 

(มาตรา 71 (3)) 
สหกรณ..................................จาํกัด  จังหวัด.............................................. 

สําหรบัปทางบัญชีสิ้นสุดวนัที่......................................... 
 

1.  ขอมลูทั่วไป 
      1.1  สหกรณ.....................................จํากัด เลขทะเบียนที่.............. จดทะเบียนวันที่.........................
ประเภทสหกรณ........................................ปทางบัญชีส้ินสุดวันที่..........................................................
ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่........................ตรอก/ซอย...................................ถนน..........................................
ตําบล..............................อําเภอ...............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย................
โทรศัพท................................... 
      1.2  สหกรณมีสมาชิก จํานวน..................คน มีคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน.................. คน คือ 
    ชื่อกรรมการ     ตําแหนง 
  1.2.1  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.2  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.3  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.4  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.5  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.6  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.7  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.8  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.9  ............................................................... ........................................................ 
  1.2.10  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.11  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.12  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.13  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.14  ............................................................. ........................................................ 
  1.2.15  ............................................................. ........................................................ 
 
 
 
 



      1.3  สหกรณมีฝายจัดการ  จํานวน....................คน คือ 
   ชื่อผูจัดการ/พนักงาน     ตําแหนง 
  1.3.1  ............................................................... ........................................................ 
  1.3.2  ............................................................... ........................................................ 
  1.3.3  ............................................................... ........................................................ 
  1.3.4  ............................................................... ........................................................ 

ฯลฯ 
2.  ขอมลูทางการเงิน 
      งบการเงินของสหกรณ ที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นปสุดทาย คือปทางบัญชีส้ินสุดวันที่...................... 
ซึ่งสหกรณมีฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปดังกลาว สรุปไดดังนี้ 
      2.1  ฐานะการเงิน 
  2.1.1  สินทรัพยทั้งสิ้น.........................................บาท สวนใหญ ไดแก...................................... 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
  2.1.2  หนี้สินทั้งสิ้น.............................................บาท สวนใหญ ไดแก...................................... 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
  2.1.3  ทุนของสหกรณ.........................................บาท สวนใหญ ไดแก...................................... 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
      2.2  ผลการดําเนินงาน 
  (1)  สหกรณมีรายไดทั้งสิน้.....................................บาท สวนใหญ ไดแก.................................... 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
  (2)  สหกรณมีคาใชจายทัง้สิ้น................................บาท สวนใหญ ไดแก.................................... 
จํานวนเงิน.....................................บาท 
  (3)  สหกรณมีกําไรสุทธิประจําป/ขาดทนุสุทธิประจําป...............................................บาท 
3.  ปญหาการดําเนินงานของสหกรณ 
      สหกรณมีปญหาการดําเนินงาน ดังนี้ 
      3.1  ปญหาดานการเงิน 
      3.2  ปญหาดานการบัญชี 
      3.3  ปญหาดานการบริหาร/การจัดการ 
 

 
 
 

 



4.  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการที่กอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือประโยชน
สวนรวม 
      4.1  ลักษณะของการดําเนินกิจการที่กอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ/ประโยชนสวนรวม คือ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
      4.2  สาเหตุที่ดําเนินการ เพราะ...................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
      4.3  ความเสียหายที่เกิดขึ้น คือ...................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
5.  การฟนฟูสหกรณ 
      จากขอเท็จจริงดังกลาวในขอ 4 สหกรณอยูในหลักเกณฑที่นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งเลิกไดตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 71 (3) อยางไรก็ตามเพื่อสงเสริมใหสหกรณแกไขปญหาการ
ดําเนินกิจการที่เกิดความเสียหาย จึงเห็นสมควรดําเนินการฟนฟูสหกรณ ดังนี้ (แตถาหากปลอยใหสหกรณ
ดําเนินกิจการตอไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง ก็ใหเสนอนายทะเบียนสหกรณส่ังเลิก         
โดยไมชักชา) 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
(ลงชื่อ)....................................ผูบนัทกึขอเท็จจริง  (ลงชื่อ).......................................ผูตรวจทาน 
          (...................................)              (......................................) 
                    ผูสอบบัญชี     หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ............... 
            วันที่..........................     วันที่.......................... 
 

 
 
 

 
 
 



 
 


