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คูมือสําหรับประชาชน : การพิจารณาอนุมัติงบดุลสหกรณ กรณีท่ีประชุมใหญไมครบองคประชุม 
 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 1 - 10 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การอนุมัติงบดุลสหกรณ กรณีท่ีประชุมใหญไมครบองคประชุม 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 1 - 10 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
2) คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ท่ี 13/2558 เรื่อง ใหยกเลิกคําสั่งเก่ียวกับการแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2558 
3) คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ท่ี 14/2558 เรื่อง มอบอํานาจหนาท่ีใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติการแทนนายทะเบียน

สหกรณ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2558 
4) คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ท่ี 146/2546 เรื่องใหผูชําระบัญชีสหกรณดําเนินการชําระบัญชีตามคําแนะนําของ 
 นายทะเบียนสหกรณ 

5) คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ เรื่องวิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ พ.ศ.2546 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ - 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน]   
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ท่ี 1 – 10/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

2)     สถานท่ีใหบริการ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดท่ัวประเทศ /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
     ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  

ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

• มาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  (http://webhost.cpd.go.th/rlo/coop_law.html)                                         
บัญญัติวา “ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสหกรณโดยไมชักชา และใหนายทะเบียนสหกรณตั้งผูสอบบัญชีเพ่ือ
ตรวจสอบงบดุลนั้น เม่ือผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญเพ่ืออนุมัติแลว
เสนองบดุลนั้นตอนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีท่ีการประชุมใหญไมครบองคประชุม ใหผู ชําระบัญชีเสนองบดุลตอ
นายทะเบียนสหกรณเพ่ืออนุมัติ”  

• จากหลักกฎหมายดังกลาว กําหนดใหผูชําระบัญชีเปนผูจัดทํางบดุลของสหกรณท่ีเลิกกอนท่ีจะเริ่มดําเนินการชําระ
บัญชีตอไป ซ่ึงในเรื่องนี้ผูชําระบัญชีควรจัดทํางบดุลของสหกรณใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีนายทะเบียน
สหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชี โดยมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทํางบดุล ดังนี้ 
1) การทํางบดุลนั้น ผูชําระบัญชีตองทําจากเอกสารหลักฐานการเงินท่ีเกิดจากการดําเนินงานของสหกรณตอจาก

งบดุลครั้งสุดทายท่ีผูสอบบัญชีประจําปตรวจสอบและแสดงความเห็นไวแลว โดยเริ่มตนตั้งแตตนปทางบัญชีของ
สหกรณจนถึงวันท่ีผูชําระบัญชีรับมอบสมุดบัญชีและทรัพยสินของสหกรณ  

2) งบดุลท่ีผูชําระบัญชีตองจัดทํานั้น ใหทําตามรูปแบบงบการเงินท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยมีงบกําไร
ขาดทุน งบตนทุนขาย และรายละเอียดประกอบ 

3) ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลท่ีจัดทําเสร็จเรียบรอยแลวไปยังผูสอบบัญชี โดยมีสําเนาแนบไปดวย รวม 3 ฉบับ 
(สําหรับผูสอบบัญชี 1 ฉบับ นายทะเบียนสหกรณ 1 ฉบับ ผูชําระบัญชี 1 ฉบับ) และเม่ือผูสอบบัญชีได
ตรวจสอบและรับรองแลวก็จะคืนงบดุลพรอมรายงานของผูสอบบัญชี กลับมาใหผูชําระบัญชี 2 ฉบับ ซ่ึงผูชําระ
บัญชีจะตองดําเนินการตามลําดับ คือ เสนองบดุลนั้นใหท่ีประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัติกอน แลวจึง
เสนอตอไปยังนายทะเบียนสหกรณ งบดุลท่ีจะเสนอนายทะเบียนสหกรณนี้ตองมีคํารับรองของผูสอบบัญชี 
พรอมกับแสดงการอนุมัติของท่ีประชุมใหญสหกรณไวดวย อยางไรก็ตาม หากไมสามารถประชุมใหญได
เนื่องจากสมาชิกมาไมครบองคประชุม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลท่ี
ผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแลวตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ืออนุมัติตอไป 

4) ผูชําระบัญชีสหกรณยื่นคําขอพรอมเอกสาร ไปยังผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ท่ี 1-10 ท่ีสหกรณ
แหงนั้นตั้งอยู ในฐานะพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ  

• ในทางปฏิบัตินายทะเบียนสหกรณจะแตงตั้งผูสอบบัญชีจากขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณเปนผูสอบบัญชี
สหกรณท่ีเลิก ดังนั้น เม่ือผูชําระบัญชีทํางบดุลเสร็จก็ใหสงงบดุลไปยังสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณในจังหวัด ณ ท่ีตั้ง
ของสํานักงานสหกรณนั้น ๆ เพ่ือท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดจะไดมอบหมายใหผูสอบบัญชีท่ีไดรับแตงตั้ง
จากนายทะเบียนสหกรณตรวจสอบรับรองตามท่ีกฎหมายกําหนด  

หมายเหตุ: 1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวน หรือไมถูกตอง และไมอาจแกไข เพ่ิมเติมได
ในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงบันทึกความบกพรองและรายงานเอกสารหลักฐาน รวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขเพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคํา
ขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบพิจารณา 

         2. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว  

 3. ข้ันตอนการดําเนินงาน ตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามท่ี
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว 

 4. ท้ังนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผุยื่นคําขอทราบภายใน  7 วัน  นับแตท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1. ผูชําระบัญชียื่นคําขออนุมัติงบดุล
สหกรณ กรณีท่ีประชุมใหญไมครบ
องคประชุมพรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นคําขอตามขอ 15  
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวน  ถูกตอง ของเอกสารใน
เบื้องตน 
 

1 วันทําการ กรมตรวจ
บัญชี
สหกรณ 

(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ 
สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณท่ี 1-10) 

2) การพิจารณา 
 

1. พิจารณา  วิเคราะหความถูกตอง
ของรายการในงบดลุและรายละเอียด
ประกอบงบดุลทุกรายการ 
2. พิจารณารายละเอียดประกอบ
รายการทรัพยสินทุกรายการ 
3. พิจารณารายงานของผูสอบบัญชี 
4. พิจารณาเอกสารประกอบการ
ประชุมใหญของผูชําระบัญชี 
 

15 วันทําการ กรมตรวจ
บัญชี
สหกรณ 

(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ 
สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณท่ี 1-10) 

3) การลงนามอนุมัติ 
 

นายทะเบียนสหกรณลงนามอนุมัติ
งบดุลของผูชําระบัญชีในกรณีท่ี
ประชุมใหญไมครบองคประชุม 

1 วันทําการ กรมตรวจ
บัญชี
สหกรณ 

(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ 
สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณท่ี 1-10) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  17 วันทําการ  
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ  

2) คําสั่งแตงตั้งเปนผู

ชําระบัญชีของ

สหกรณ 

กรมสงเสริม

สหกรณ 

0 1 ฉบับ  
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
 
 
 

หนังสือคําขออนุมัติ
งบดุลของสหกรณ  
กรณีท่ีประชุมใหญไม
ครบองคประชุม                     

- 
 
 
 

 

1 

 
 
 

 

0 

 
 
 
 

ฉบับ 

 
 
 
 

- 
 

  
 

 2) 
 

สําเนางบดุล ณ วันรับ
มอบทรัพยสินและ
รายละเอียดประกอบ                                                

- 0 1 ชุด - 

3) รายละเอียดประกอบ
รายการทรัพยสินทุก
รายการ 

- 0 1 ชุด  

4) สําเนารายงานของ
ผูสอบบัญชี 

- 0 1 ชุด  

5) สําเนาหนังสือเชิญ
ประชุมใหญ 

- 0 1 ชุด  

6) สําเนารายงานการ
ประชุมใหญ 

- 0 1 ชุด  - 

 

16. คาธรรมเนียม 
1) ไมมีคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ – 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ท่ี 1 – 10 

หมายเหตุ (ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ียื่นคําขอ) 
2) ชองทางการรองเรียน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดท่ัวประเทศ 

หมายเหตุ (ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดท่ียื่นคําขอ) 
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

หมายเหตุ (เลขท่ี 12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10200 
โทรศัพท 0 2016 8888 / www.cad.go.th) 

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
- 
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คูมือสําหรับประชาชน : การอนุมัติงบดุลกลุมเกษตรกร กรณีท่ีประชุมใหญไมครบองคประชุม 
 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 1 - 10 

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การอนุมัติงบดุลกลุมเกษตรกร กรณีท่ีประชุมใหญไมครบองคประชุม 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 1 – 10 , สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
2) คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ท่ี 13/2558 เรื่อง ใหยกเลิกคําสั่งเก่ียวกับการแตงตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2558 
3) คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ท่ี 14/2558 เรื่อง มอบอํานาจหนาท่ีใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติการแทนนายทะเบียน

สหกรณ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2558 
4) คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ท่ี 146/2546 เรื่องใหผูชําระบัญชีสหกรณดําเนินการชําระบัญชีตามคําแนะนําของ 
 นายทะเบียนสหกรณ 

5) คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ เรื่องวิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีสหกรณ พ.ศ.2546 
6) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการชําระบัญชีกลุมเกษตรกรท่ีนายทะเบียนสหกรณสั่งเลิก พ.ศ.2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ - 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน]   
11. ชองทางการใหบริการ  

  สถานท่ีใหบริการ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ท่ี 1 – 10/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ -  

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

• มาตรา 34  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2547 
(http://webhost.cpd.go.th/rlo/download/law/Farmer_2547.PDF) บัญญัติวา “การชําระบัญชีกลุมเกษตรกรท่ีเลิก
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากลมละลายใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับชําระบัญชีตามกฎหมายวาดวยสหกรณมาใชบังคับโดยอนุโลม เวน
แตการชําระบัญชีกลุมเกษตรกรท่ีนายทะเบียนสหกรณสั่งเลิกตามมาตรา 32 (5) ใหเปนไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณกําหนด ประกอบกับมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  วรรคสอง
(http://webhost.cpd.go.th/rlo/download/act/act_coop2542_update%202553.pdf) บัญญัติวา “ผูชําระบัญชี
ตองทํางบดุลของสหกรณโดยไมชักชา และใหนายทะเบียนสหกรณตั้งผูสอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบดุลนั้น เม่ือผูสอบบัญชี
รับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญเพ่ืออนุมัติแลวเสนองบดุลนั้นตอนายทะเบียนสหกรณ ในกรณี
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ท่ีการประชุมใหญไมครบองคประชุม ใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ืออนุมัต”ิ สวนกรณีกลุม
เกษตรกรท่ีเลิกตามมาตรา 32 (5) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการชําระบัญชีกลุมเกษตรกรท่ีนายทะเบียนสหกรณ
สั่งเลิก กําหนดใหการจัดทํางบดุล กรณีกลุมเกษตรกรมีทรัพยสิน หนี้สินและทุนซ่ึงผูสอบบัญชีรับรองเสนอตอท่ีประชุมใหญ
ของกลุมเกษตรกรเพ่ืออนุมัติ หากไมสามารถประชุมใหญได ใหผูสอบบัญชีอนุมัติแลวรายงานตอนายทะเบียนกลุมเกษตรกร
ประจําจังหวัดเพ่ือทราบ 

 
หมายเหตุ: 1. กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวน หรือไมถูกตอง และไมอาจแกไข เพ่ิมเติมได
ในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงบันทึกความบกพรองและรายงานเอกสารหลักฐาน รวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขเพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคํา
ขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบพิจารณา 

         2. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว  

 3. ข้ันตอนการดําเนินงาน ตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามท่ี
ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว 

 4. ท้ังนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน  นับแตท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผูชําระบัญชียื่นคําขอ
อนุมัติงบดุลกลุมเกษตรกร 
กรณีท่ีประชุมใหญไมครบ
องคประชุมพรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นคํา
ขอตามขอ 15  
2.เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ครบถวน  ถูกตอง ของ
เอกสารในเบื้องตน 

1 วันทําการ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ 

- หนวยงานผูรับผิดชอบ
คือ สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณท่ี 1-10 กรณีเลิก
ตาม พ.ร.ฎ.กลุม
เกษตรกร  มาตรา 32 
(1)-(3) 

 

2) การพิจารณา 
 

1. พิจารณา  วิเคราะหความ
ถูกตองของรายการในงบดุล
รายละเอียดประกอบงบดุล  
และรายการทรัพยสินทุก
รายการ 
2. พิจารณารายงานของ
ผูสอบบัญชี 
3. พิจารณาเอกสาร
ประกอบการประชุมใหญ
ของผูชําระบัญชี 
 
 

10 วันทําการ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การลงนามอนุมัติ 
 

นายทะเบียนสหกรณลงนาม
อนุมัติงบดุลของผูชําระบัญชี
ในกรณีท่ีประชุมใหญไมครบ
องคประชุม 

1 วันทําการ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  12 วันทําการ  
 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

0 1 ฉบับ  

2) คําสั่ง/ประกาศแตงตั้ง
เปนผูชําระบัญชี 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ/กรม
สงเสริม
สหกรณ 

0 1 ฉบับ - กรณีกรุงเทพมหานคร 
นายทะเบียนสหกรณเปน
นายทะเบียนกลุมเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร (มาตรา 
121 แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542) 

3) คําสั่ง/ประกาศนาย
ทะเบียน กลุมกษตรกร
ประจําจังหวัด  เรื่อง 
เลิกกลุมเกษตรกร ตาม
มาตรา 32 (1) – (3) 
แหงพ.ร.ฎ.กลุม
เกษตรกร 

กรมสงเสริม
สหกรณ 

0 1 ฉบับ - กรณีกรุงเทพมหานคร 
นายทะเบียนสหกรณเปน
นายทะเบียนกลุมเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร (มาตรา 
121 แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
 
 

หนังสือคําขออนุมัต ิ  
งบดุลกลุมเกษตรกร  
กรณีท่ีประชุมใหญ    
ไมครบองคประชมุ 

- 
 
 

1 

 
 
 

 

0 

 
 
 
 

ฉบับ 

 
 
 
 

- 
 
 
 

 

2) 
 

สําเนางบดุล ณ วันรับ
มอบทรัพยสินและ
รายละเอียดประกอบ 

 
          
                                       

- 0 1 ชุด - 

3) รายละเอียดประกอบ
รายการทรัพยสินทุก
รายการ 

- 0 1 ชุด  

4) สําเนารายงานของ
ผูสอบบัญชี 

- 0 1 ชุด  

5) สําเนาหนังสือเชิญ
ประชุมใหญ 

- 0 1 ชุด  

6) สําเนารายงานการ
ประชุมใหญ 

- 0 1 ชุด   

 
16. คาธรรมเนียม 
1) ไมมีคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ – 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ท่ี 1 – 10 

หมายเหตุ(ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ียื่นคําขอ) 
2) ชองทางการรองเรียน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดท่ัวประเทศ 

หมายเหตุ (ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดท่ียื่นคําขอ) 
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

หมายเหตุ(เลขท่ี 12  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10200 
โทรศัพท 0 2016 8888 / www.cad.go.th) 

4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 


